
عجیب تری��ن  ه��اوک!  گلوب��ال 
دستپخت ش��یطان برای گرفتن 
آمار انس��ان! فوق تکنولوژی! ماف��وق عدد و رقم! 
رادارگریز! خارج از دسترس! دور از نگاه سامانه ها! 
دور از دیدگاه پدافندها! مخفی از منظر موشک ها! 
فّرار! قلدر! دارای این توان که حااحااها پرواز کند 
و محتاج س��وخت گیری مجدد نباشد! نزدیک ۳۰ 
ساعت! ۶ ساعت بیشتر از یک شبانه روز! گران ترین 
پرنده  جاسوس��ی ب��دون سرنش��ین پنتاگون که 
صفرهای��ش را با کامیون باید حم��ل کرد! مجهز 
به قوی تری��ن رصدها! و دوربین ه��ا و لنزها! آری! 
همچی��ن غولی را س��پاه زد! مرز ای��ن آبادی؛ چه 
زمینی، چ��ه دریایی و چه هوایی، ناموس س��پاه 
است و متجاوز، فوق و مافوق هر تجهیزاتی هم که 
باشد، س��پاه پاسداران انقاب اسامی همان سپاه 
سوم خرداد است که سیلی را دقیق می زند! دقیق 
وسط هدف! س��ر این خاک، شوخی ندارد سپاه با 
کسی، ولو متجاوز، دردانه آهنی خرس گنده های 
اتاق بیضی باش��د! حاا کشف شناسنامه »سامانه 

پدافندی س��وم خ��رداد« برای رس��انه های دنیا، 
جالب تر از اعداد و ارقام پهپاد کذایی شده؛ شلیک 
به مغز پنتاگون بود گمانم، آنچه سی ام خرداد ۹۸ 
توسط س��پاه انجام ش��د! غول آهنی سوپرمدرن 
تجاوز به مرز ما کرد و کتکش را هم سروقت خورد! 
جوری ک��ه ترامپ اصا نمی داند چه بگوید! و چه 
بکند! برداشته گفته: »اشتباهی بوده! یکی اشتباهی 
زده!« نخیر! اوا کاما درست بوده! ثانیا همه سپاه 
پش��تش بوده، نه فق��ط یک س��پاهی! ثالثا همه 
ملت پش��تش بوده! نگاه کنید! این منفعانه ترین 
آمریکای تاریخ است! تماشا کنید! این مقتدرترین 
س��پاه پاسداران انقاب اس��امی است! و باشک، 
فردا سپاه از امروز هم قوی تر است! باید هم نتیجه 
جلسه سران کاخ سفید با امرای پنتاگون، بی نتیجه 
باش��د! هیهات! این مرز پرگهر ب��ا وجود دّر قابلی 
چون ش��هید طهرانی مقدم، هرگز مکان مناسبی 
برای ماجراجویی هیچ متجاوزی نیست، ولو پهپاد 
گلوبال هاوک! ثبت این حماسه در واپسین ساعات 
خ��رداد ۹۸ ثابت کرد که خ��رداد ایرانی، بیش از 

حادثه، حماسه دارد! حاا دیگر »سوم خرداد« برای 
ما فقط تجلی یک روز حماسی نیست، بلکه سمبل 
سامانه عزت و غیرت هر ایرانی باشرفی است! عالی 
خواباند مچ گلوبال هاوک را س��وم خرداد! بنگرید! 
این سوم خرداد گام دوم انقاب است! سوم خرداد 
چله دوم! س��وم خرداد ۶۱ در حالی رزمندگان ما 
موفق به فتح خرمشهر شدند که بعضا حتی برای 
تهیه سیم خاردار هم مش��کل جدی داشتیم! این 
را از یکی از بیس��یم چی های »الی بیت المقدس« 
شنیدم: »بچه های محور ما کا ۳ تا بیسیم داشتند 
که یک��ی اش از همان اول هم خراب بود! دومی ۳ 
روز پس از ۱۰ اردیبهش��ت از کار افتاد و س��ومی 
هم خدایی فقط با س��ام و صلوات کار می کرد! تا 
این حد دس��ت مان تنگ بود! بودند بچه هایی که 
پوتین بهشان نرسید و با همان کفش و کتانی که 

در تهران پای شان کرده بودند، تا خرمشهر آمدند! 
گاهی باید دعادعا می کردیم اسلحه به تمام نفرات 
برسد! اس��لحه و حتی لباس رزم مناسب! واقعا آه 
در بس��اط نداش��تیم!« آری! آه در بساط نداشتیم 
لیکن » اه« چرا! »و کفی باه حسیبا«! دستاورد 
نهضت انقاب اسامی و نظام جمهوری اسامی، 
بااتر از فتح خرمش��هر، در فتح انسان است! آنجا 
ک��ه رزمنده ما در کوران آن نبرد نابرابر، آن جمله 
حقیقتا ماندگار را در تاریخ ثبت می کند: »کس��ی 
می تواند از س��یم خاردار دش��من عبور کند که در 
س��یم خاردار نفس خود گیر نکرده باش��د«! به به 
از این نگاه که ما برای تهیه س��یم خاردار مش��کل 
داش��تیم اما رزمنده ما در فکر عبور از سیم خاردار 
نفس بود، آن هم وسط جنگ! یعنی جهاد همزمان 
با ش��یطان درونی و بیرونی! واضح اس��ت آن سوم 

خردادی ها به این س��وم خرداد می رس��ند! واضح 
است آن روز بدل به یک سامانه تاریخی می شود! 
حاا قریب ۴۰ س��ال بع��د از ۳ خ��رداد ۶۱ و باز 
هم در ماه خرداد، حماس��ه دیگری! و س��یلی به 
غول آهن��ی متجاوز! و چه برق آس��ا! این اما همان 
سپاه است! همان س��پاه قدیمی که امتحان خود 
را در خرداد ۶۱ بخوبی پس داد! آن روز با دس��تان 
خالی و امروز با دستان پر! و به رغم همه تحریم ها! 
حتی تحریم س��یم خاردار! فراموش نکنیم که در 
این سالیان، بیش��ترین تحریم ها متمرکز بر قوای 
نظامی ما بوده اما ایمان به خدا و اتکا به خودباوری، 
همیش��ه جواب می دهد؛ چه خرداد ۶۱ باشد که 
دس��تت خالی بود و چه خرداد ۹۸ که ماش��اءاه 
این همه مجهزی! پهپاد یانکی ها هرچه می خواهد 
گران باش��د؛ تجاوز کند به مرز ایران عزیز، سیلی 
حی��دری می خورد! کاش دولتم��ردان ما در وادی 
اقتصاد، همان گونه عمل کنند که رزمندگان ما در 
س��نگر امنیت! کاش سامانه اقتصادمان هم متکی 
ب��ه خدا بود! و متکی به خودب��اوری بود! تجربه ۲ 

سوم خرداد؛ یکی سوم خرداد ۶۱ و دیگری سامانه 
سوم خرداد، پیش چش��م ماست! دشمن آنجایی 
شکس��ت می خورد که اتکای ما، بع��د از خداوند 
منان، به جوانان خودمان باش��د، نه جیب اجنبی! 
دولت باید سوم خرداد را الگو قرار دهد! در تحریم 
هم که باش��ی، اگر غافل از همت و انگیزه و ایمان 
و پشتکار نباشی، باز هم قادری به اهدافت برسی! 
مثل س��پاه! این مرز پر گهر، ناموس سپاه است و 
س��پاه، فقط پاسدار انقاب اسامی نیست! پاسدار 
وجب به وجب خاک ایران و قطره به قطره آب های 
این سرزمین است! دلم می خواهد بنویسم: اه اکبر! 
این سیلی در تراز چهلمین سال انقاب بود! حاا 
برگرد سطور اول و این متن را با ویرایش موشکی 
بخوان! دادم خون مطهر ش��هدای عرصه موشکی، 
ویرایشش کنند! پس دوباره بخوان! گلوبال هاوک! 
چه اسم ترس��ناکی اما نه برای سپاه سوم خرداد! 
چه شناس��نامه وحش��تناکی اما نه برای فرزندان 
غیور ملت ایران! عجیب ترین دس��تپخت شیطان، 

در پنجه قدرتمند انسان...

همان سپاه سوم خرداد
      حسین قدیانی      

نگاه یک

 پهپاد جاسوسی »گلوبال  هاوک« آمریکا بامداد روز پنجشنبه پس از ورود  به حریم هوایی ایران
در دریای عمان و در پی بی توجهی به هشدارها توسط پدافند نیروی هوافضای سپاه سرنگون شد

مجازات متجاوز
  اشه پهپاد »گلوبال  هاوک« دیروز در تهران به نمایش گذاشته شد

  ایران در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل نسبت به تجاوز پهپاد جاسوسی آمریکا
 به حریم سرزمینی خود اعتراض کرد
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گروه سیاس�ی: پهپاد جاسوس��ی »گلوب��ال  هاوک« 
آمریکا، بامداد روز پنجش��نبه در س��واحل هرمزگان، 
توسط پدافند نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقاب 

اسامی سرنگون شد.
به گزارش »وطن  امروز«، در نخس��تین س��اعات 
بامداد روز پنجش��نبه )30 خ��رداد( یک فروند پهپاد 
جاسوس��ی »گلوبال هاوک« آمریکا بع��د از تجاوز به 
حریم س��رزمینی جمهوری اسامی ایران در منطقه 
روبه روی  کوه مبارک اس��تان هرمزگان، هدف آتش 
پدافند نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقاب اسامی 
قرار گرفت و سرنگون شد. بر اساس فیلم منتشرشده 
از مسیر پروازی پهپاد جاسوسی RQ4 آمریکایی که 
توسط نیروی هوافضای سپاه ساقط شد، مبدأ پروازی 
این پهپاد پایگاه هوایی الظفره امارات بوده اس��ت. در 
همین راستا روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقاب 
اس��امی در اطاعیه ای جزئیاتی از هدف قرار گرفتن 
پهپاد متجاوز آمریکای��ی در حریم هوایی جمهوری 
اسامی ایران توسط پدافند نیروی هوافضای سپاه را 
اعام کرد. در این اطاعیه آمده است: پهپاد جاسوسی 
گلوبال ه��اوک در س��اعت 14 دقیقه بام��داد امروز 
)پنجشنبه( از یکی از پایگاه های نیروهای آمریکایی در 
جنوب خلیج فارس با مختصات معلوم به هوا برخاسته 
و برخاف قوانین هوانوردی، کلیه تجهیزات مربوط به 
معرفی خود را خاموش کرده و در نهایت پنهان کاری، 
از تنگه هرمز به سمت چابهار ادامه مسیر می دهد. این 
اطاعیه افزوده است: این هواپیمای بدون سرنشین در 
زمان بازگشت به سمت غرب منطقه در محدوده تنگه 
هرمز با تجاوز به فضای سرزمینی جمهوری اسامی  
ایران، مش��غول جم��ع آوری اطاعات و جاسوس��ی 
می ش��ود. در ادامه اطاعیه روابط عمومی کل س��پاه 
تصریح شده اس��ت: در ساعت 4:05 دقیقه بامداد در 
حالی ک��ه هواپیمای متجاوز وارد فضای س��رزمینی 
کشورمان ش��ده بود، توسط پدافند نیروی هوافضای 

سپاه مورد هدف قرار گرفت و سرنگون گردید.
مرزها خط قرمز است ■

خبر س��رنگونی این پهپاد گران قیمت آمریکایی 
خیلی زود به سرخط رسانه های منطقه ای و بین المللی 
تبدیل شد، هرچند برخی رسانه های ضدایرانی پیرو 
ادعاه��ای آمریکایی ها مدعی حمله به پهپاد گلوبال 
هاوک در حریم آب های بین المللی ش��ده بودند. در 
واکنش به این جوسازی، فرمانده کل سپاه پاسداران 
تاکید کرد پهپاد آمریکایی از مرزهای ما عبور کرده 
بود. سرلشکر حسین سامی صبح روز پنجشنبه در 
کنگره ملی 5400 شهید استان کردستان با اشاره به 
س��اقط کردن پهپاد جاسوسی آمریکا، اظهار داشت: 
سحرگاه امروز )پنجشنبه( نیروی هوافضای سپاه یک 
فروند هواپیمای جاسوسی دشمن را که از مرزهای ما 
عبور ک��رده و در حال تعرض به امنیت ملی ما بود، 
شجاعانه س��رنگون کرد. این منش و روش و قاعده 
ملت ایران در برخورد با دش��منان اس��ت. سرلشکر 
س��امی تاکی��د کرد: س��رنگون ک��ردن هواپیمای 
جاسوس��ی آمریکا، حامل یک پیام آش��کار، واضح، 
قاطع، سریع، صریح و دقیق بود و آن اینکه مدافعان 
مرزهای میهن اسامی در مقابل تعرض هر بیگانه ای 
به این سرزمین عکس العمل های قاطع، تمام کننده و 
قطعی خواهند داشت. مرزها خط قرمز ما است و هر 
دش��منی به آن تعرض کند، برنخواهد گشت و نابود 
خواهد شد. تنها راه دشمنان احترام به تمامیت ارضی 
و منافع ملی ایران اس��ت. فرمانده کل سپاه در ادامه 
گفت: اعام می کنیم بنای جنگ با هیچ کش��وری 
نداری��م اما برای جنگ کاما آماده ایم و حادثه امروز 

نشانه روشنی از این پیام دقیق بود.
می توانستیم هواپیمای آمریکایی را بزنیم ■

فرمانده نیروی هوافضای سپاه دیگر مقام نظامی 
بود که پیرامون جزئیات س��رنگونی پهپاد آمریکایی 
گلوبال هاوک توضیح داد. سردار حاجی زاده همچنین 
در حاشیه نمایش قطعات پهپاد ساقط شده آمریکایی 
در جم��ع خبرنگاران اظهار داش��ت: هم��راه با پهپاد 
آمریکای��ی یک هواپیم��ای p8 آمریکایی نیز بود که 
این هواپیما 35 نفر سرنش��ین داشت. وی افزود: این 
هواپیما نیز به مرزهای هوایی ما تعرض کرده بود و ما 
می توانستیم آن را مورد هدف قرار بدهیم اما این کار را 
نکردیم، چرا که هدف ما از سرنگونی پهپاد آمریکایی 
اخطار به نیروهای تروریس��ت آمریکایی بود. س��ردار 
حاجی زاده ادامه داد: پهپاد جاسوسی رژیم تروریستی 

آمریکا در نخستین ساعات پنجشنبه به پرواز درآمد و 
بدون توجه به اخطارهای پدافند هوایی ارتش و با زیر 
پا گذاشتن اصول و مقررات پرواز به سمت مرزهای ما 
آمد. وی اضافه کرد: این پهپاد از الظفره امارات نزدیکی 
ابوظبی بلند شد و  با پنهان کاری و عبور از تنگه هرمز 
به مس��یر خود ادامه داد. س��ردار حاجی زاده تصریح 
کرد: س��وال ما این است که اگر ما این اقدامات را در 
سواحل آمریکا انجام می دادیم آنها چه واکنشی نشان 
می دادند؟ اجازه می دادند حریم ش��ان را نقض کنیم؟ 
فرمانده ارشد سپاه پاسداران ادامه داد: قرارگاه پدافند 
هوایی ارتش 10 دقیقه قبل از ش��لیک یعنی ساعت 
3:55 بام��داد 2 بار اخطار می دهد و با توجه به اینکه 
پهپاد وارد فضای کش��ور شد توسط یگان مستقر که 
متعلق به پدافند هوافضای س��پاه است  مورد اصابت 
قرار می گیرد و در مجموع 4 بار در ساعت های 2:55 
بامداد 2 بار و 3:55 بامداد بار دیگر  اخطار  دادیم که 
عین 4 بار هم توجهی نشد. فرمانده هوافضای سپاه در 
پایان افزود: آمریکا یکی از پیشرفته ترین و گران ترین 
ابزارهای جاسوسی خود را از دست داده است. آمریکا 
هم هیچگاه اجازه نخواهد داد هواپیمایی جاسوس��ی 
پش��ت مرزهایش پرواز داشته باشد. این زیاده خواهی 
آنهاست که در هر حالی مدعی هستند. همراه پهپاد 
بدون سرنشین، یک هواپیمای جاسوسی با 35 خدمه 

نیز در منطقه حضور داش��ت، ما چرا به آنها ش��لیک 
نکردیم؟ آنها با اخطار ما منطقه را ترک کردند.

واکنش آمریکایی ها ■
ساقط شدن پهپاد گران قیمت آمریکایی در آسمان 
ایران البته واکنش های متناقض مقامات این کشور را 
به دنبال داشت. در نخستین واکنش، فرماندهی ارتش 
آمریکا در منطقه غرب آس��یا با صدور بیانیه ای رسما 
اعتراف کرد یک فروند پهپاد این کشور توسط پدافند 
جمهوری اسامی ایران هدف قرار گرفته و ساقط شده 
اس��ت. در این بیانیه آمده است: »فرماندهی مرکزی 
ای��اات متحده می تواند تایید کند که یک هواپیمای 
اطاعات، نظارت و رصد شبکه نظارت گسترده نیروی 
دریایی ایاات متحده توس��ط یک سیستم موشکی 
زمین به هوای ایرانی ساقط شده است«. سنتکام مدعی 
شده است که این پهپاد »در حریم هوایی بین المللی 
بر فراز تنگه هرمز« هدف قرار گرفته و »گزارش های 
ایران مبنی بر اینکه این هواپیما بر فراز ایران بوده، غلط 
است«. این بیانیه می افزاید: »این یک حمله بی دلیل 
به یک دارایی نظارتی ایاات متحده در حریم هوایی 
بین المللی بود«. در همین راستا ژوزف کاستا، فرمانده 
نیروی هوایی ستاد فرماندهی مرکزی ایاات متحده 
آمریکا در یک پیام ویدئویی به خبرنگاران گفت: »یک 
فرون��د پهپاد RQ4 نیروی دریایی آمریکا حین انجام 

یک مأموریت تجسس در حریم هوایی بین المللی در 
حال پرواز بر ف��راز دریای عمان و تنگه هرمز بود که 
با یک موش��ک سطح به هوای سپاه پاسداران انقاب 
اسامی ساقط شد«. مقام آمریکایی گفت هدف تهران 
از ه��دف ق��رار دادن این پهپاد این ب��وده که توانایی 
آمریکا برای نظ��ارت بر منطقه خلیج فارس را مختل 
کند. او موضع ایران درباره پرواز هواپیما بر فراز آسمان 
ایران را رد کرد و آن را »کاماً اش��تباه« توصیف کرد. 
س��اعاتی پس از آن، رئیس جمه��ور آمریکا نیز اقدام 
ایران را »اشتباه بس��یار بزرگ« توصیف کرد. وی در 
توئیتر نوش��ت: »ایران اشتباه بس��یار بزرگی مرتکب 
شد«. ترامپ س��اعتی پس از آن نیز پیش از دیدار با 
»جاستین ترودو« نخست وزیر کانادا در پاسخ به این 
سوال که آیا قصد حمله به ایران را دارد، به خبرنگاران 
گفت: »بزودی خواهید فهمید«. نکته جالب توجه در 
این میان واکنش دوم ترامپ بود. رئیس جمهور آمریکا 
که در نخستین واکنش خود نوشته بود ایران اشتباه 
بس��یار بزرگی مرتکب شده است، در حاشیه دیدار با 
نخس��ت وزیر کانادا گفت که نمی گویم کش��ور ایران 
اشتباهی مرتکب شده است، بلکه شاید یک نفر اشتباه 
ک��رده! وی در این باره گف��ت:  این پهپاد در آب های 
بین المللی بود و این مساله مستند شده است، ما آن 
را مستند ثبت کرده ایم، آن هم به طور علمی، نه فقط 
به حرف. اش��تباه بدی مرتکب شدند«. ترامپ درباره 
اینک��ه واکنش آمریکا به ای��ن حادثه چه خواهد بود، 
گفت: »خواهید فهمید، خواهید فهمید. روشن است 
که می دانید در این باره زیاد صحبت نمی کنیم اما آنها 
مرتکب اش��تباه شدند«. وی همچنین گفت: اگر این 
هواپیمای بدون سرنشین، سرنشین داشت، وضعیت 
»بسیار بسیار متفاوت« می شد. رئیس جمهور آمریکا 
در پاس��خ به اصرار خبرنگاران برای اظهار نظر درباره 
ماهیت حادثه روز پنجش��نبه، گفت: »زمانی که من 
آمدم، ایران در 14 تا 1۸ نقطه مختلف درگیر بود، آنها 
س��تیزه جو بودند و زمانی هم که توافق را امضا کردند 
»مرگ بر آمریکا« می گفتند. آنها مرتکب یک اشتباه 
ش��دند، فکر می کنم یک ژنرال یا یک نفر بوده است 
که مرتکب اشتباه شده است. خوشبختانه آن هواپیما 
غیرمسلح بود و سرنشینی نداشت. آن پهپاد به روشنی 
بر فراز آب های بین المللی بود«. وی افزود: »احساسم 
این اس��ت، شاید هم اش��تباه کنم، شاید هم درست 
باشد، احساسم این است که این اشتباه یک نفر بوده 
که کاری کرده که نباید می کرده است. مرتکب اشتباه 
شده است. نمی گویم که آن کشور اشتباه کرده است، 
بلکه یکی از افراد تحت فرماندهی اشتباه کرده است«. 
ترام��پ با بیان اینکه باید صبر کرد و دید »چه پیش 
می آید«، گفت: »باورش برایم سخت است که کسی 
عمدا این کار را کرده باشد«. او در پاسخ به این سوال 
که آیا اعضای دولتش دارند او را به س��وی درگیری با 
ایران سوق می دهند، گفت: »نه، نه، به هیچ وجه. در 
واقع، در بسیاری از موارد برعکس است. ولی خب من 
گفته بودم که می خواه��م از این جنگ های بی پایان 
خاص ش��وم، تبلیغات انتخاباتی من بر این اس��اس 
بود. من گفتم که می خواهم از درگیری 1۹ س��اله در 
افغانستان خارج شوم و میزان حضورمان را به میزان 
قابل توجهی کاهش دادم«. همچنین عصر پنجشنبه 

ش��بکه »سی ان ان« به نقل از یک منبع مطلع نوشت 
در پی ساقط شدن یک فروند پهپاد آمریکایی توسط 
سامانه پدافند جمهوری اسامی ایران، مقام های ارشد 
دولت آمریکا در کاخ سفید تشکیل جلسه دادند. محتوا 

و خروجی این جلسه تاکنون رسانه ای نشده است. 
تاش برای کاهش هزینه شکست ■

بر خاف موضع اولیه و تهدیدآمیز ترامپ، رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به ساقط شدن 
پهپاد این کش��ور بر لزوم تنش زدایی با ایران تاکید 
کرد. »نانس��ی پلوس��ی« رئیس مجلس نمایندگان 
آمری��کا بامداد جمعه )به وقت ته��ران( بعد از اتمام 
جلس��ه ای در کاخ س��فید با موضوع ایران خواستار 
ت��اش حداکثری ب��رای تنش زدایی با ایران ش��د. 
رئیس مجلس نمایندگان آمری��کا گفت: »ضروری 
اس��ت که ما کاماً با متحدان مان در تعامل باش��یم 
و ای��ن را بدانیم که با یک دش��من مس��ؤول طرف 
نیستیم و هر آنچه در توان داریم را برای تنش زدایی 
به کار بگیری��م«. او همچنین تأکید کرد: »در اینجا 
با وضعیتی خطرناک و پرتنش مواجه هس��تیم که 
مستلزم اتخاذ رویکردی قوی، هوشمندانه و راهبردی 
و پرهیز از اقدامات بی ماحظه است. پلوسی در بخش 
دیگری از س��خنانش تصریح کرد که »با این موضع 
دولت »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا که پهپاد 
آمریکایی داخل آب های بین المللی هدف قرار گرفته 
و سرنگون شده است، موافق است«. به نظر می رسد 
مواضع متناقض مقامات آمریکایی نتیجه سردرگمی 
آنها از واکنش قاطع و مقتدرانه نیروهای مسلح ایران 
به تجاوز پهپاد آمریکایی اس��ت. به گونه ای که هنوز 
نتوانسته اند موضع واحدی در این راستا اتخاذ کنند. 
چنانکه از س��ویی به دروغ مدعی هدف قرارگرفتن 
گلوبال هاوک در حریم آب های بین المللی ش��ده و 
از س��وی دیگر از لزوم تنش زدایی با ایران می گویند. 
مشابه این رویکرد آمریکا هفته گذشته نیز واقع شده 
ب��ود. در جریان انفجار 2 نفتک��ش در دریای عمان، 
ترامپ و وزارت دفاع آمریکا به استناد برخی فیلم ها 
و عکس های نامشخص ابتدا ایران را متهم کردند اما 
پ��س از واکنش منفی بین المللی به این ادعای آنها، 
ترامپ گفت که این حادثه جزئی بوده و دریای عمان 
و خلیج فارس نیز دیگر اهمیت گذشته را برای آمریکا 
ندارد! ترامپ عصر دیروز مجدد و این بار در رش��ته 
توئیتی به ماجرای ساقط شدن پهپاد واکنش نشان 
داد. او نوشت: برای خاورمیانه مشکات زیادی درست 
کرده اند... آنها پهپاد ما را در آب های بین المللی زدند. 
وی افزود: وقتی دیشب آماده شلیک شدیم پرسیدم 
چند نفر می میرند. یک��ی از ژنرال ها گفت 150 نفر 
و درس��ت 10 دقیقه قبل از ش��لیک گفتم دس��ت 
نگه دارند! به نظر می رس��د این ادع��ای ترامپ هم 
در راستای مقابله با تاش دموکرات ها برای ترسیم 
چهره ای جنگ طلب از ترامپ باش��د. چنانکه ترامپ 
یک ماه پیش نیز ادعای یک رسانه آمریکایی نزدیک 
به دموکرات ها مبنی بر تصمی��م او برای اعزام 120 
هزار نیرو به خلیج فارس را تکذیب کرده بود. از سوی 
دیگر با توجه به خروجی جلسه ویژه کاخ سفید که در 
آن بر تنش زدایی با ایران تاکید شده بود، توئیت اخیر 
ترامپ بیشتر جنگ روانی است تا اعام موضع آمریکا.

سیاسی 0 2

آمریکایی ها می خواستند ما را 
در عرصه نظامی امتحان کنند

خطیب موق��ت جمعه تهران 
ب��ا اش��اره ب��ه س��اقط کردن 
پهپاد جاسوسی آمریکا گفت: 
آمریکایی ها بعد از شکست های 
متعدد در عرصه دیپلماس��ی 
و سیاس��ی پ��س از س��فر نخس��ت وزیر ژاپ��ن، 
خواس��تند ما را در عرصه نظامی امتحان کنند. 
حجت ااسام والمسلمین حاج علی اکبری درباره 
سرنگونی پهپاد آمریکایی تصریح کرد: یک پهپاد 
جاسوسی پیشرفته آمریکایی که تجهیزات خود را 
خاموش کرده ب��ود، در محدوده تنگه هرمز وارد 
سرزمین هوایی ما شد. نیروی هوافضای سپاه با 
سامانه بومی س��وم خرداد آن پهپاد را سرنگون 
ک��رد. امام جمعه موقت تهران اضافه کرد: ظاهراً 
دشمنان خواستند توانایی های ما را امتحان کنند. 
آمریکایی ها بعد از شکست های متعددی که در 
عرصه دیپلماسی و سیاسی داشتند و بعد از اینکه 
از سفر نخست وزیر ژاپن ناامید شدند، خواستند 
م��ا را در عرصه نظامی امتحان کنند که امتحان 
کردند. وی خاطرنشان کرد: پیام  سرنگونی پهپاد 
آمریکایی این است که قدرت ما اثبات شده است. 
آمریکایی ها بدانند ما هیچ گاه شروع کننده جنگی 
نبوده ایم، بلکه ما اهل مقاومت و بازدارندگی فعال 
هستیم. همچنین دشمنان بدانند اگر جنگی را 
شروع کردند، آنان تمام کننده آن جنگ نخواهند 
بود. وی خطاب به آمریکا گفت: باید توجه کنید 
تنگه هرم��ز بخش ویژه متعلق به س��رزمین ما 
است و در صورت تجاوز به حریم ایران گورستان 
متج��اوزان خواهد بود. خطی��ب نماز جمعه این 
هفته تهران خطاب ب��ه آمریکایی ها تاکید کرد: 
مواظب رفتارهای تان باش��ید. م��ا اهل منطق و 
عقانیت هس��تیم. هم قدرت منطق داریم و هم 
منطق قدرت را می شناس��یم و جنگی را شروع 
نمی کنیم اما اگر جنگی را شروع کنید، تمام کننده 
آن نخواهید بود. ملت ما و نیروهای مسلح ما اهل 
پنهان کاری نیستند، بر خاف شما که اخیراً هم 
نفتکش ها را زدید و خودتان را مخفی کردید اما 
ما این طور نیس��تیم؛ اگر قرار باشد بزنیم بموقع 

می زنیم و بموقع هم اعام می کنیم.

آمریکا باید پاسخگوی
 تجاوز به حریم ایران باشد

نگهبان  ش��ورای  سخنگوی 
با بیان اینکه دفاع مش��روع، 
حقی شناخته شده در حقوق 
بین الملل در مقابل تجاوز به 
حریم یک کشور است، تصریح 
کرد: آمریکا باید پاسخگوی تجاوز به حریم ایران 
باشد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای 
نگهبان در پی سرنگون کردن پهپاد پیشرفته 
جاسوس��ی گلوبال هاوک نیروهای آمریکایی 
توسط پدافند سپاه پاسداران مطلبی در صفحه 
ش��خصی خود در اینستاگرام  منتشر کرد که 
متن آن به شرح زیر است: »دفاع مشروع حقی 
اس��ت شناخته ش��ده در حقوق بین الملل در 
مقابل تجاوز به حریم یک کش��ور. آمریکا باید 

پاسخگوی تجاوز به حریم ایران باشد«.

شیرها دندان های خود را 
برای لبخند به نمایش نمی گذارند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با انتشار پستی در صفحه 
توئیتر خود نس��بت به انهدام 
آمریکایی  جاسوس��ی  پهپ��اد 
واکنش نش��ان داد. به گزارش 
باش��گاه خبرنگاران جوان، محس��ن رضایی، دبیر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار پستی در 
صفحه توئیتر خود نسبت به انهدام پهپاد جاسوسی 
آمریکایی گلوبال هاوک توس��ط س��پاه پاسداران 
انقاب اسامی واکنش نشان داد. رضایی در توئیتر 
نوشت: »امروز ناظران و تحلیلگران متوجه شدند 
که ما عراق صدام نیستیم. آمریکایی ها و متحدان 
آنها بدانند که شیرها دندان های خود را برای لبخند 

به نمایش نمی گذارند«.

اگر خطا کنید، پایان کار را
 ایران مقتدرانه رقم خواهد زد

دس��تیار ویژه رئیس مجلس 
در واکن��ش به تج��اوز پهپاد 
آمریکایی به فضای سرزمینی 
ای��ران نوش��ت: هش��دار به 
ترام��پ! اگر خطا کنید پایان 
کار را ایران مقتدرانه رقم خواهد زد. حس��ین 
امیرعبداللهیان، دس��تیار ویژه رئیس مجلس 
ش��ورای اس��امی در صفحه ش��خصی خود 
در توئیت��ر به تجاوز پهپ��اد آمریکایی به ایران 
واکنش نشان داد و نوشت: »هشدار به ترامپ! 
اگر خطا کنید پایان کار را جمهوری اس��امی 
ایران مقتدرانه رقم خواه��د زد. امروز ترامپ و 
تندرو های کاخ س��فید پی��ام محکمی را فقط 
از بخش بس��یار کوچکی از توان عظیم دفاعی 
جمهوری اس��امی ایران در س��رنگونی پهپاد 

متجاوز پیشرفته آمریکا دریافت کردند«.

پهپاد جاسوسی »گلوبال  هاوک« آمریکا بامداد روز پنجشنبه پس از ورود  به حریم هوایی ایران در دریای عمان و در پی بی توجهی به هشدارها توسط پدافند نیروی هوافضای سپاه سرنگون شد

مجازات متجاوز
اخبار

شنبه   اول تیر 1398وطن امروز  شماره 2746 

شورای عالی امنیت ملی 
ادعای رویترز را تکذیب کرد

شورای عالی امنیت ملی هرگونه دریافت 
پیام��ی از س��وی آمریکا به واس��طه عمان را 
تکذیب کرد. به گزارش فارس، یک منبع در 
ش��ورای عالی امنیت ملی اعام کرد هرگونه 
دریافت پیام آمریکا از س��وی ایران و پذیرش 
آن از سوی رهبر معظم انقاب نادرست است. 
وی به ش��بکه الجزیره گف��ت: »آنچه درباره 
دریافت پیام آمریکا از س��وی ایران و پذیرش 
آن از س��وی رهب��ری گفته می ش��ود، کاما 
نادرس��ت است و ما آن را تکذیب می کنیم«. 
خبرگزاری رویترز دیروز به نقل از مقاماتی در 
ایران که به نام ش��ان اشاره نکرد، مدعی شد 
پیغام وی��ژه رئیس جمهور آمری��کا از طریق 
حکومت عمان به تهران رسانده شده و ترامپ 
در این پیام درباره حمل��ه ای قریب الوقوع به 

ایران هشدار داده است.

پهپاد »گلوب��ال هاوک« آمریکا ک��ه بامداد 
پنجشنبه توسط سامانه پدافندی »سوم خرداد« 
نیروی هوافضای سپاه هدف قرار گرفت، موجب 
شد بار دیگر نام سامانه پدافندی سوم خرداد بر 
سر زبان ها بیفتد. سامانه پدافندی سوم خرداد، 
یک س��امانه پدافند موش��کی با قابلیت تحرک 
بااست که سال 13۹3 توسط نیروی هوافضای 
سپاه پاس��داران انقاب اس��امی رونمایی شد. 
این س��امانه پدافندی میان برد برای انهدام انواع 
اه��داف هوایی در ارتفاع متوس��ط اس��ت که از 
قابلیت درگیری با اهداف تا ارتفاع 2۷ کیلومتری 
برخوردار است. سامانه پدافندی »سوم خرداد« 
قابلی��ت انهدام اه��داف را در برد ۷5 کیلومتری 

دارد و می توان��د ب��ه طور همزمان ب��ا 4 هدف 
درگیر ش��ود. مقابله ب��ا هواپیماهای تاکتیکی و 
استراتژیک، بالگرد، موشک  های کروز و پهپاد از 
جمله ماموریت های این سامانه است که می تواند 
در ش��رایط جنگ الکترونیک نیز بخوبی اهداف 

خود را سرنگون کند.

پهپاد آمریکایی که بامداد پنجشنبه در منطقه 
روبه روی کوه مبارک اس��تان هرمزگان هدف آتش 
پدافند نیروی هوافضای س��پاه پاس��داران انقاب 
اس��امی قرار گرفت و سرنگون شد، پهپاد گلوبال 
ه��اوک )Global Hawk( محص��ول ش��رکت 
 RQ4 نورثروپ- گرومن آمریکا با ن��ام اختصاری
است که به منظور اجرای عملیات های جاسوسی 
و شناس��ایی توسط نیروی هوایی و دریایی ایاات 
متحده آمریکا به کار گرفته می شود. برد عملیاتی 
این پهپ��اد حدود 12 ه��زار و 300 ناتیکال مایل 
)بیش از 22 هزار کیلومتر( اس��ت و قادر به اجرای 
ماموریت در تمام ش��رایط آب وهوایی خواهد بود. 
بر اس��اس اطاعات منتشرش��ده توسط شرکت 

س��ازنده »گلوبال ه��اوک« از جمل��ه ویژگی های 
بارز این پهپ��اد، مداومت پروازی زیاد )بیش از 32 
ساعت بدون س��وختگیری( در ارتفاع پروازی زیاد 
)۶0 هزار پا معادل با 1۸ کیلومتر از سطح زمین( 
برای انجام ماموریت اصلی خود یعنی تصویربرداری 
و نقش��ه برداری آناین مناطق وس��یع به وس��یله 

دوربین ها و سنس��ورهای مختلف است به طوری  
که قادر اس��ت محوطه ای به مس��احت 100 هزار 
کیلومتر مربع را در یک روز اسکن و نقشه برداری 
کند و اطاع��ات خود را با اس��تفاده از تجهیزات 
ارتباطی با سرعت 50 مگابایت بر ثانیه ارسال کند. 
بیشترین وزن این پهپاد در هنگام برخاستن، کمی 
بیشتر از 14/5 تن است که می تواند محموله هایی 
تا وزن 13۶0 کیلوگرم را با خود حمل کند. گلوبال 
هاوک را می توان از جمله تس��لیحات گران قیمت 
ارتش آمریکا برش��مرد، چرا که قیمت هر فروند از 
این پهپاد به بیش از 130 میلیون دار می رسد و 
از این حیث یکی از گران ترین پهپاد های آمریکایی 

محسوب می شود.

کدام سامانه گلوبال هاوک را ساقط کرد؟شکار 130 میلیون داری

عاوه بر مقامات نظامی، مس��ؤوان دستگاه 
سیاس��ت خارجی کش��ور نی��ز به تج��اوز پهپاد 
آمریکایی به آس��مان ایران واکنش نشان دادند. 
محمدج��واد ظری��ف، عباس عراقچ��ی و مجید 
تخت روانچ��ی از جمله این افراد هس��تند ضمن 
اینکه س��فیر س��وییس در تهران به وزارت امور 
خارجه فراخوانده و یادداش��ت رسمی اعتراض به 
تجاوز پهپاد آمریکایی به وی ارائه ش��د. وزیر امور 
خارج��ه در این باره تاکید کرد تهران بخش هایی 
از پهپ��اد ساقط ش��ده آمریکای��ی را از آب ه��ای 
س��رزمینی خود خ��ارج کرده اس��ت. ظریف در 
توئیتر نوش��ت: »پهپاد آمریکایی ساعت 00:14 
در وضعیت پنه��ان کار از ام��ارات عربی متحده 
پ��رواز و حریم هوای��ی ایران را نق��ض کرد. اپن 
 پهپ��اد س��اعت 4:45 در مختص��ات جغرافیایی

)N 57°02’25 E 43’59°25( در نزدیک��ی کوه 
مبارک هدف قرار گرفت. ما بخش هایی از پهپاد 
نظامی آمریکا را از آب های س��رزمینی خود یعنی 
در همان جایی که ]این هواپیما[ س��رنگون شده، 
از آب بیرون کشیده ایم«. معاون وزیر امور خارجه 
نیز نس��بت به هرگونه اقدام نسنجیده نیروهای 
آمریکای��ی در منطقه هش��دار داد. س��یدعباس 
عراقچ��ی، معاون سیاس��ی وزارت ام��ور خارجه 
کش��ورمان در تماس فوری با سفیر سوییس در 
تهران به عن��وان حافظ منافع آمری��کا، اعتراض 
شدید جمهوری اس��امی ایران به دولت آمریکا 
به خاطر تعرض به حریم هوایی کش��ورمان را به 
وی اباغ کرد. نماینده ایران در س��ازمان ملل نیز 
ب��ا بیان اینکه پهپاد آمریکای��ی متجاوز به حریم 

هوایی ایران از نوع جاسوس��ی ب��وده، تاکید کرد 
چاره ای جز س��اقط کردن آن نبوده است. مجید 
تخت روانچی، نماینده ایران در سازمان ملل متحد 
بامداد روز جمعه در مصاحبه با ش��بکه رادیویی 
»ان پی آر« با تاکید بر اینکه پهپاد آمریکایی  برای 
جاسوس��ی و کسب اطاعات محرمانه قصد ورود 
ب��ه حریم هوایی ایران را داش��ت، افزود: »به ناگاه 
متوجه ش��دیم آن )پهپاد( در حال ورود به حریم 
هوایی ماست. در آن زمان، به دلیل اینکه آن یک 
پهپاد جاسوس��ی بود، ما هیچ انتخابی جز ساقط 
کردن آن نداش��تیم«. تخت روانچی همچنین در 
نامه ای ب��ه »آنتونیو گوترش« دبیرکل س��ازمان 
ملل متحد اعتراض خود را نسبت به تجاوز پهپاد 
جاسوس��ی آمریکا به حریم سرزمینی جمهوری 
اسامی ایران اعام کرد. تخت روانچی خاطرنشان 
کرد این نامه را برای مطلع کردن س��ازمان ملل 
از ی��ک »اق��دام غیرقانون��ی و بس��یار خطرناک 
و تحریک آمی��ز« نیروه��ای مس��لح آمریکا علیه 
تمامیت ارضی جمهوری اس��امی ایران نوش��ته 
است. گفتنی است روز گذشته سفیر سوییس در 
تهران به وزارت امور خارجه فراخوانده و یادداشت 
رس��می اعتراض به تجاوز پهپاد آمریکایی به وی 
ارائه ش��د. به گ��زارش فارس، محس��ن بهاروند، 
دس��تیار وزی��ر و مدیرکل آمری��کای وزارت امور 
خارجه کشورمان در ماقات با سفیر سوییس با 
ارائه یادداش��ت رسمی به تجاوز هواپیمای بدون 
سرنش��ین آمریکایی به قلمرو هوایی کش��ورمان 
اعت��راض کرد و دولت آمریکا را مس��ؤول عواقب 

اینگونه اقدامات تحریک آمیز خواند. 

واکنش وزارت امور خارجه



اخبار

افزایش 54 داری قیمت جهانی طا
گروه اقتصادی: آخر هفته گذشته قیمت جهانی 
طا افزایش 54 داری را تجربه کرد به طوری 
که این جهش ناگهانی توانست آرامش نسبی 
هفته های اخیر نرخ طا در ایران را دستخوش 
تغییر ق��رار دهد. ب��ه گ��زارش »وطن امروز«، 
به دنب��ال این افزایش قیمت انواع س��که طرح 
جدید،  قدیم، نیم و ربع سکه گران شدند. اما این 
واقعیت را نباید از نظر دور داشت که بازار ارز از 
کنترل بیشتری برخوردار بوده و همین موضوع 

سبب آرامش در بازار طا و سکه شده است.

تعلل بانک ها در کمک به سیل زدگان
»ب��رای تامی��ن اعتبارات بازس��ازی مناطق 
س��یل زده پش��ت در بس��ته بانک ها مانده ایم و 
بانک ها فقط با 10 تا 12 هزار نفر- واحد قرارداد 
بس��ته   اند«. به گزارش تس��نیم، علیرضا تابش، 
رئیس بنیاد مس��کن در برنامه گفت وگوی ویژه 
خبری با بیان این مطلب گفت: همه کارها برای 
بازسازی مناطق سیل زده از جمله پرداخت های 
باعوض و در صحنه بودن بنیاد مس��کن، سپاه 
پاسداران، گروه های جهادی و خیران جز بانک ها 
سیر خوبی دارد. وی افزود: از بانک ها می خواهیم 
جدیت داشته باشند، چه اگر بخواهیم در زمان 
تعیین ش��ده بازسازی مناطق س��یل زده انجام 
ش��ود نیازمند عقد قرارداد فوری بانک ها با افراد 
سیل زده هس��تیم. به  گفته تابش، پس از وقوع 
سیل ارزیابی ها نشان داد 156 هزار واحد نیازمند 
تعمیر یا احداث هستند که از این تعداد حدود 
75 هزار واحد شهری و روستایی احداثی و 80 
ه��زار واحد تعمیری و 2 تا 3 هزار واحد مغازه و 
محل کسب مردم بود. تابش تصریح کرد: تاکنون 
70 ه��زار پرونده به مبلغ 2 هزار و 500 میلیارد 
توم��ان مربوط به 40 هزار واح��د احداثی و 30 
هزار واحد تعمیری تش��کیل و 60 هزار پرونده 
به بانک ها معرفی ش��ده است اما بانک ها با آنها 
ق��رارداد امض��ا نکرده اند. وی یادآور ش��د: همه 
مصوبات از جمله مصوبات هیأت دولت و بانک 
مرکزی آماده است اما بانک ها قرارداد نمی بندند. 

افزایش هزینه پیامکی از 10 به 12 هزار تومان
گران کردن پیامک بانک ها تخلف است

دبیرکل کانون بانک ه��ای خصوصی درباره 
افزای��ش 20 درصدی کارمزد پیامک های بانکی 
اظهار داش��ت: به هیچ روی چنین افزایش��ی در 
بانک ه��ای خصوصی دیده نش��ده و اگر هر یک 
از مش��تریان بانک های خصوصی پیامکی مبنی 
بر افزای��ش کارمزد دریاف��ت کرده اند، به کانون 
بانک های خصوصی گزارش دهن��د. به گزارش 
پژوهشکده پولی و بانکی، محمدرضا جمشیدی 
با تاکید بر اینک��ه بانک های خصوصی مجاز به 
افزایش کارمزد پیامک ها نیس��تند، افزود: البته 
کانون بانک های خصوصی درخواستی مبنی بر 
افزایش کارمزد پیامک بانک ها داشته اند اما از آنجا 
که طب��ق قانون تعیین هرگونه کارمزد بر عهده 
شورای پول و اعتبار است، بانک ها مجاز به تغییر 
این مبلغ پیش از تصمیم ش��ورای پول و اعتبار 
نیستند. همچنین علیرضا قیطاسی، دبیر شورای 
هماهنگی بانک ها نیز در این باره اعام کرد: این 
شورا هیچ گونه مصوبه جدیدی مبنی بر افزایش 
هزینه س��اانه ارسال پیامک های بانکی نداشته 
اس��ت و ش��بکه بانکی کماکان با ارسال پیامک 
اطاع رس��انی به مش��تریان را طبق روال انجام 
می ده��د. وی تصریح کرد: هیچ گونه افزایش��ی 
در هزینه ارس��ال پیامک نسبت به سال گذشته 
به عمل نیامده است. گفتنی است در هفته های 
گذش��ته برخی بانک ها با ارسال پیامکی هزینه 
ساانه ارس��ال پیامک های بانک عامل مشتری 
را بال��غ بر 12 هزار توم��ان اعام کرده  بودند که 
بزودی از حساب مش��تریان کسر خواهند کرد. 
هزینه ساانه ارسال پیامک های بانکی تاکنون 10 
هزار تومان بوده که 20 درصد به آن افزوده شده 
است. در این پیامک آمده است: »برای برقراری 
سرویس پیامک بانکی سال ۹8، از حساب شما 
مبلغ 12 هزار تومان کسر می شود. عدم کفایت 

موجودی به معنای انصراف است«.

 ایران رئیس گروه آسیای ILO شد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رئیس گروه 
آسیا و اقیانوس��یه سازمان بین المللی کار شد. 
به گزارش »وطن امروز«، محمد ش��ریعتمداری 
در اجاس گروه آس��یا و اقیانوس��یه س��ازمان 
بین الملل��ی کار با اتمام دوره ریاس��ت چین با 
پیشنهاد 5 کشور و تصویب اعضا به ریاست این 
گروه برگزیده ش��د. جلسات اداره اجاس آسیا 
و اقیانوس��یه را در طول سال نماینده ایران در 
س��ازمان بین الملل��ی کار )ILO ( اداره خواهد 
کرد. نشس��ت بعدی این گروه در پاییز برگزار 

می شود.

دپوی ۱۰۱ هزار کانتینر کاا در بنادر
بررسی های انجام شده نشان می دهد تا اواخر 
خرداد ۹8 حدود 101 هزار کانتینر انواع کاا در 
بنادر پنجگانه مهم کش��ور و مناطق آزاد و ویژه 
انبار ش��ده که طبق اعام مس��ؤوان این تعداد 
کانتینر به عنوان میزان رسوب کاا یک رکورد 
قابل توجه به حساب می آید. بر این اساس میزان 
رس��وب کاا در بندر ش��هید رجایی حدود 78 
هزار کانتینر است که با اختاف قابل توجهی در 
صدر فهرست گمرکات کشور قرار گرفته است. 
همچنین در حال حاضر حدود ۹ هزار کانتینر در 
بندر امام خمینی، 5 هزار کانتینر در بندر بوشهر، 
4/5 هزار در بندر خرمش��هر و 2/4 هزار کانتینر 
در بندر چابهار انبار ش��ده است. گفتنی است: 
»نداش��تن مجوز ثبت س��فارش وزارت صمت، 
مشکات بانکی و اسنادی از جمله مشکل عدم 
انتق��ال مالکیت و پایان مهلت مق��رر در مجوز 
ثبت سفارش و عدم تمدید آن« از دایل رسوب 

کاا در بنادر قبل از اظهار کاا به گمرک است.

تهیه طرح احیای جهاد سازندگی
طرح احیای جهاد س��ازندگی تهیه ش��ده و 
ب��زودی تقدیم مقام معظم رهبری می ش��ود. به 
گزارش فارس، س��یدرضا تقوی دامغانی، نماینده 
ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی روز گذشته 
در س��خنرانی خطبه های پیش از نماز جمعه به 
اهمیت تولی��د و بویژه تولید بخش کش��اورزی 
پرداخت و تولید را به عنوان مؤلفه ای برای قدرت 
یک کشور دانست. وی افزود: طرح احیای جهاد 
س��ازندگی آماده ش��ده که تقدی��م مقام معظم 
رهبری می کنیم و ایشان هر رهنمودی فرمودند، 
طبق آن عمل خواهیم کرد. تقوی با بیان اینکه 
در عمده محصوات کشاورزی خودکفا شده ایم 
 یا در مرز خودکفایی ق��رار داریم، افزود: کمتر از
10 درص��د میزان تولید کل کش��اورزی واردات 
می شود که آن هم برای تنظیم بازار و قیمت  است.

برنج هندی را کیلویی چند بخریم؟
سال گذشته به دلیل افزایش نرخ ارز، قاچاق 
برنج به داخل کشور متوقف و میزان واردات به 
طور خالص تعیین شد. مس��یح کشاورز، دبیر 
انجمن واردکنندگان برنج در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، اظهار داشت: با توجه به نیاز 
کشور و منتفی بودن قاچاق، حداقل یک میلیون 
تن برنج باید تا پایان س��ال وارد شود. وی ادامه 
داد: وزارت جه��اد کش��اورزی به عنوان متولی 
تولید به طور کامل نس��بت به موضوع آگاهی 
دارد. کش��اورز قیمت هر کیل��و برنج هندی در 
مب��ادی وارداتی را 7 هزار و برنج پاکس��تانی را 
7200 توم��ان اعام کرد و افزود: هم اکنون هر 
کیلو برنج هندی با نرخ 8 هزار تومان و پاکستانی 
با ن��رخ 8200 تومان ب��ه مصرف کننده عرضه 
می ش��ود که به س��بب افزایش قیمت جهانی 
ممکن است از یک ماه آینده نرخ هر کیلو برنج 

هندی 200 تا 300 تومان افزایش یابد.

طا

3اقتصاد

محمد نجارصادقی: تابس��تان س��ال گذشته شورای 
عالی فضای مجازی ارز کاوی را به عنوان یک صنعت 
پذیرفت اما وزارت صمت هیچ واکنش��ی در این باره 
نش��ان نداد و اساسا استخراج رمز ارز را به عنوان یک 
صنعت نپذیرفت البته آن را غیر قانونی هم اعام نکرد. 
در پی آن با اعام مصرف باای دستگاه های ارزکاوی 
توسط وزارت نیرو، واردات این دستگاه ها ممنوع شد. 
اما ش��واهد گویای آن است که ماینرهای ارزکاوی به 
صورت قاچاق وارد کش��ور می شود. یک سرکشی به 
مراکز کشاورزی و صنعتی اطراف تهران مانند امین آباد 
و کهریزک حجم باای این فعالیت ها را نشان می دهد. 
دیروز وزارت نیرو صراحتا هرگونه ارزکاوی را در کشور 
ممنوع اعام کرد و به تمام ادارات تابعه خود دستور 
برخورد با این مراکز را داد، البته با در نظر گرفتن اینکه 
اغلب این سوءاستفاده ها در مراکز صنعتی و کشاورزی 
رخ می ده��د شناس��ایی آن دش��وار اس��ت. تجربه 
ممنوعیت بی سرانجام واردات دستگاه های ماینر نشان 
می دهد دولت به جای ممنوعیت این قبیل فعالیت ها 
باید به فکر قانونمند کردن و به رسمیت شناختن آن 
باش��د. اکثر کشورهای پیش��گام در زمینه رمز ارزها 
ضمن قانونی ش��مردن این اقدمات اوا از فعاان این 
حوزه می خواهند از انرژی های تجدیدپذیر اس��تفاده 
کنند و ثانیا از آنه��ا مالیات اخذ می کنند که به این 
ترتیب ضمن سود شخص ارزکاو، دیگر شهروندان هم 

متضرر  نمی شوند.
ارزکاوی در برزخ تصویب ■

ب��ه گزارش »وطن ام��روز«، دولت با انفعال چند 
س��اله خود در موضوع ارزکاوی نه تنها سیاستی در 
برابر استخراج رمز ارز توسط شهروندان ایرانی ندارد، 

بلکه تاکنون سیاستی هم در برابر ارزکاوی خارجی ها 
در ایران نداش��ته است. رسانه های مختلف خارجی 
خبر از حضور ارزکاوهای خارجی در ایران می دهند 
اما واکنش��ی از س��وی دول��ت به این اخب��ار دیده 
نمی ش��ود.  با توجه به اینکه بیش از ۹0 درصد برق 
ایران از نیروگاه های فس��یلی تامین می شود، هزینه 
واقعی استخراج هر بیت کوین برای کشور بسیار زیاد 
اس��ت. در حال حاضر اغلب کشورهای جهان برای 
این موضوع از انرژهای تجدید پذیر استفاده می کنند. 
بتازگی شرکت تحقیقاتی و محصوات سرمایه گذاری 
)CoinShares( »کوین ش��یرز«  دیجیت��ال   ارز 

در ب��رآوردی اع��ام کرد 74/1 درص��د انرژی مورد 
نیاز استخراج بیت کوین از انرژی تجدیدپذیر تامین 
می ش��ود. دولت ایران س��اانه 80 میلی��ارد دار به 
صورت سوبس��ید به حامل های ان��رژی می دهد که 
از ای��ن مقدار بیش از 24 میلیارد دار به س��وخت 
نیروگاه های تولید برق اختصاص پیدا می کند. این 
سوبس��ید از طریق درآمدهای نفتی و بعضا مالیات 
ش��هروندان ایران��ی پرداخ��ت می ش��ود و براحتی 
خارجی ه��ا با حضور در ایران از این یارانه اس��تفاده 
می کنند.  هفته گذشته برای چندمین بار پیشنهاد 
 کمیس��یون اقتص��ادی دولت ب��رای تعیین تکلیف

استخراج رمز ارزها در هیات دولت مطرح شد که باز 
هم رای نیاورد و آنطور که پیداس��ت بار دیگر برای 
بررسی بیشتر به کمیس��یون اقتصادی عودت داده 
شده اس��ت. یکی از دایل عدم تصویب این مصوبه 
از سوی دولت، تعیین تکلیف نهاد صادر کننده مجوز 
برای مزارع اس��تخراج است. طبق پیشنهاد مطرح 
شده از س��وی کمیس��یون اقتصادی دولت، وزارت 

صنع��ت، معدن و تج��ارت به عن��وان متولی اصلی 
صادر کننده مجوز انتخاب شده اما این پیشنهاد مورد 
مخالفت برخی حاضران در جلسه قرار گرفته و مقرر 
شده کمیته ای با حضور دستگاه های مختلف برای 
ص��دور مجوز برای مزارع ارزکاوی انتخاب ش��ود. از 
دیگر موارد اختاف برانگیز برای صدور مجوز مزارع 

ارزکاوی انتخاب مکان این مزارع است. 
 قطعی برق در راه است! ■

تابستان س��ال گذشته در سراس��ر کشور شاهد 
قطعی برق بودیم؛ حاا دوباره در آستانه فصل گرما بار 
دیگر زمزمه های قطعی برق گسترده شنیده می شود 
اما این بار نه به دلیل توافق های بین المللی یا مصرف 
باای برق توسط مصرف کنندگان عادی، بلکه به دلیل 
فعالیت زیرزمینی ارزکاوها. این هشدار را مدیرعامل 
ش��رکت توزیع نیروی برق تبریز داد و اظهار داشت: 
مصرف برق صنعتی در این استان 18 درصد افزایش 
داشته اس��ت. عادل کاظمی بیان کرد: این در حالی 
است که فعالیت صنایع نس��بت به سال های مشابه 
رشد قابل ماحظه ای نداشته. وی درباره دستگاه های 
ارزکاوی اظهار داشت: دستگاه های ارزکاوی )ماینر(، 
دارای توان مصرفی برق در رنج های مختلف تا چندین 
کیلووات هس��تند که کاربران این دستگاه ها به طور 
عمده با اس��تفاده از انش��عابات غیرمجاز و با استقرار 
تجهیزات در کارگاه ها اقدام به انشعاب گیری از شبکه 
فشار ضعیف می کنند. وی با اشاره به اینکه ظرفیت 
فعلی تاسیسات برق، حتی در صورت داشتن انشعاب 
قانونی برای راه اندازی و بهره برداری این دس��تگاه ها 
توان پاسخگویی و تامین بار مورد نیاز را ندارد، ادامه 
داد: اس��تمرار این وضعیت و باا رفتن مصرف انرژی 

در نقاط مختلف شبکه باعث اختال و آسیب دیدگی 
ش��بکه برق و بروز مش��کاتی در تداوم برق رس��انی 
خواهد شد. کاظمی با اش��اره به لزوم کاهش تلفات 
انرژی الکتریکی خاطرنشان کرد: استفاده از انشعابات 
غیرمجاز باعث افزایش تلفات انرژی و افت ولتاژ برای 
مشترکان واقعی می شود. وی با اشاره به نزدیک شدن 
پیک تابستان ۹8 بیان کرد:  با توجه به افزایش دمای 
هوا، مصرف باای این دس��تگاه ها در کنار استفاده از 
وسایل سرمایشی، شهروندان و شرکت برق تبریز را با 

مشکات جدی مواجه می کند.

وطن امروز  شماره 2746 شنبه اول تیر 1398

ایران به قطب جدید استخراج بیت کوین تبدیل می شود!
یک تارنمای خبری چینی نوشت: سرمایه گذاران استخراج ارز دیجیتالی با توجه به هزینه های سنگین این 
اقدام در برخی کشورها مانند چین، به فعالیت در کشورهای ارزان تر مانند ایران می اندیشند! سایت چینی »8 
بی تی سی« که به اخبار استخراج بیت کوین اختصاص دارد، چند وقت پیش در مطلبی با اشاره به برآوردهای 
موجود، از احتمال تبدیل ش�دن ایران به قطب جدید س�رمایه گذاران در این حوزه خبر داد. به نوش�ته این 
تارنمای خبری، بیش از هر کش�وری ایران توجه س�رمایه گذاران را به خود جلب کرده؛ از جمله مزیت های 
ایران، ارزان بودن بهای برق مصرفی است. در ایران بهای مصرف هر کیلووات ساعت برق 0/006 دار است، 
در حالی  که این میزان مصرف در چین 0/015 دار هزینه برمی دارد. این سایت در گزارش خود با شخصی به 
نام »لیو فنگ« که در ایران به ارزکاوی شاغل است گفت وگو کرده. وی به این سایت گفته است: اگر در زمینه 
نیروگاه در ایران سرمایه گذاری کنید، مصرف گاز شما به مدت 5 سال رایگان خواهد بود. بهای برق در این 
کشور بسیار پایین و بنزین تنها 0/6 یوآن است. همچنین نیروی کار با بهای مناسب وجود دارد. به گفته وی، 
با توجه به اینکه 90 درصد نیروگاه ها با انرژی گاز که در ایران به وفور یافت می شود، فعالیت می کنند، هزینه 
تولید و مصرف برق نیز پایین است. فنگ اظهار داشت: با این حال چالش هایی نیز در این مسیر وجود دارد؛ 
دولت ایران به خاطر مصرف بسیار باایی که دستگاه های استخراج بیت کوین دارد، واردات آنها را به کشور 
ممنوع کرده است اما اگر واردکنندگان بتوانند مرحله گمرک را پشت سر بگذارند، به موفقیت بزرگی دست 
می یابند. به نوشته این تارنمای چینی، وجود شرایط بهتر و چشم اندازهای امیدوار کننده در ایران موجب شده 

سرمایه گذاران استخراج بیت کوین، به ایران به عنوان بهشت جدید فعالیت خود بنگرند.

استخراج رمز ارزها، قاچاق انرژی الکتریکی است
استخراج رمرز ارزها حاا صدای معاون وزیر نیرو را هم درآورده؛ وزارت نیرو پس از 4 سال فعالیت ارزکاوی 
در کش�ور تازه به فکر افتاده است در برابر این پدیده واکنشی نش�ان دهد. معاون وزیر نیرو در امور برق 
و انرژی در این رابطه اظهار کرد: هم اکنون در کش�ور عده ای با بهره گیری از س�وخت فس�یلی یارانه ای و 
هزینه های یارانه ای صنعت برق اقدام به استخراج رمز ارز ها همچون بیت  کوین می کنند. همایون حائری 
افزود: دولت در حال تدوین نرخ و ضوابط ازم برای فعالیت استخراج رمز ارز هاست و بزودی شرایط این کار 
برای استفاده از شبکه برق سراسری اعام می شود. معاون برق و انرژی وزیر نیرو گفت: استخراج رمز ارزها 
از جمله استخراج بیت کوین با سوخت فسیلی یارانه ای و با هزینه صنعت برق نوعی قاچاق انرژی الکتریکی 
 اس�ت. پیش از این، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اعام کرده بود اس�تخراج هر بیت کوین حدود
72 هزار کیلووات ساعت برق مصرف می کند و اگر اقدام موثری در زمینه مصرف این مراکز نشود، این امر 
بشدت برای صنعت برق مشکل ساز خواهد شد و باید تا حدود 2 هزار و 500 مگاوات از توان تولید خود را 
صرف تامین برق این واحد ها کنیم. حائری می گوید: نرخ در نظر گرفته شده برای ارزکاوی نرخ صادراتی 
برق است و با تصویب آن هر واحدی اعم از کشاورزی، دامداری، اداری و حتی مدارس که مشخص شود در 
حال استخراج رمز ارزها هستند، باید با این نرخ هزینه برق مصرفی را بپردازند. حائری معتقد است برق در 
ایران به این خاطر ارزان است که رفاه حال مصرف کنندگان داخلی بیشتر شود، نه آنکه از این برق ارزان 
برای کسب و کارهای خارجی استفاده شود. وی درباره نحوه تشخیص متخلفان می گوید: برای تولید هر 
واحد بیت کوین، به اندازه مصرف 28 مشترک، برق استفاده می شود که ادامه چنین روندی خطرناک است. 

بانک

چگونه منابع ملی با سهل انگاری به تاراج می رود

ارزکاوی خارجی ها با برق ارزان ایران
معاون وزیر نیرو: استخراج رمز ارزها، قاچاق انرژی الکتریکی است

میزان افزایشقیمت)تومان(نوع طا و ارز
4.700.00063000سکه طرح جدید
4.459.00010000سکه طرح قدیم

2.425.00040000نیم سکه
1.627.00022000ربع سکه

1.000.00010000سکه گرمی
436.0007600هر گرم طای 18 عیار

54 دار1408 دارهر انس طا
13.400400دار
17.150250پوند

وزارت اقتص��اد به دولت پیش��نهاد 
داده در ح��ذف دهک های برخوردار 
درآمدی از دریافت یارانه نقدی با توجه به سامانه های 
اطاعاتی در اختیار و آزادس��ازی منابع مربوط برای 
تولید، برخورد قاطع داش��ته باش��د. به گزارش مهر، 
معاونت اقتصادی وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی در 
گزارشی به تشریح و تبیین جزئیات بسته رونق تولید 
سال ۹8 و اصاح ساختار مصارف هدفمندی یارانه ها 
پرداخته اس��ت. در بخشی از این گزارش آمده است: 
طبق تبص��ره 14 قانون بودجه س��ال 13۹8 جمع 
کل دریافتی ه��ای حاصل از اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها 140 هزار و 740 میلیارد تومان با 42 درصد 
رش��د نسبت به سال 13۹7 است. هرچند طبق این 
تبصره دولت مکلف است با استفاده از همه بانک های 
اطاعاتی نسبت به شناسایی و حذف سه دهک باای 

درآمدی از فهرس��ت یارانه بگی��ران اقدام کند ولی با 
توجه به سهم اندک 3 دهک یاد شده از مجموع کل 
منابع هدفمندی یارانه ها، ضروری است عاوه بر انجام 
اقدامات درباره حذف دهک های برخوردار، با توجه به 
اضافه ش��دن منابع مربوط به ص��ادرات فرآورده های 
نفت��ی با لحاظ مابه التفاوت خوراک پاایش��گاه ها به 
میزان 43/5 هزار میلیارد تومان در این حوزه، بخشی 
از منابع مربوطه جهت هدایت به س��مت بخش های 
تولیدی آزاد ش��ود. باتوجه به این واقعیت پیش��نهاد 
می شود تا اصاح قانون، بودجه سال 13۹8 را با هدف 
بازنگری در مصارف هدفمندی یارانه ها برای تخصیص 
به طرح ه��ای اولویت دار بخش های تولیدی بویژه در 
مناطق آس��یب دیده از س��یل مدنظر قرار داده و در 
حذف دهک های برخوردار درآمدی از دریافت یارانه 

نقدی برخورد قاطع داشته باشد.

رئی��س کل بانک مرکزی از تصمیم 
دولت برای تامین کس��ری بودجه از 
3 روش خبر داد. به گزارش »وطن امروز«، عبدالناصر 
همتی در یادداشتی نوشت: تاش برای جلوگیری از 
پولی ش��دن تأمین کس��ری بودجه ۹8 و در کنار آن 
پرهیز از اقداماتی که موجب شوک جدید به قیمت ها 

در دوره زمانی می شود که اثر شوک ارزی بتدریج تخلیه 
می شود، بخشی از سیاست بانک مرکزی است. بنابراین 
تصمیم دولت و مجموعه نظام بر تأمین کسری بودجه 
از 3 راه »1- تاش برای استفاده از مسیر های مختلف 
 صدور بیشتر نفت، 2- انتشار اوراق دولتی و 3- برداشت

از منابع صندوق توسعه ملی«، متمرکز است. 

وزارت امور اقتصادی و دارایی:
یارانه پردرآمدها را قطع کنید

راه های تأمین کسری بودجه اعام شد

یارانه

بودجه

 هزینه برق استخراج
یک بیت کوین )دار( کشور

11304 ایتالیا
10958/4 آلمان
10195/2 انگلستان
8042/4 بلژیک
7956 پرتغال

7948/8 اسپانیا
6789/6 میانگین اکثر ایالت های آمریکا

5760 آفریقای جنوبی
1404 صنعتی )اوج بار(

891ایران کشاورزی )اوج بار(

3150 خانگی )اوج بار(
توضیح: انرژی مصرفی برای استخراج هر بیت کوین 
72000 کیلو وات ساعت و قیمت دار معادل نیما در 

نظر گرفته شده است.



اجتماعي 0 4

چرا 41 قهوه خانه در تهران پلمب شد؟
نظارتضعیفصنفیبرقهوهخانهها

گروه اجتماعی: آم��وزش، ارتقای توانمندی های 
صنف��ی، هماهنگی های بی��ن واحدهای صنفی 
و رش��د و آگاهی اعض��ای هر صن��ف و اتحادیه 
از وظای��ف و تکالیف قانونی ه��ر اتحادیه صنفی 
اس��ت تا عاوه بر کاهش تخلفات صنفی، زمینه 
توانمندس��ازی اعضا را با ارائه آگاهی های صنفی 
و قانون��ی افزای��ش دهد و اج��ازه ندهد مجرایی 
غیرقانونی برای بروز تخلف،  تضییع حقوق مردم و 
در نهایت تعطیلی و پلمب شدن یک واحد صنفی 
روی دهد. به گزارش »وطن امروز«، چهارش��نبه 
گذشته، سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی 
تهران بزرگ آماری از پاکسازی و پلمب تعدادی 
قهوه خان��ه و س��فره خانه  در تهران خب��ر داد که 
مورد توجه است. به گفته رحیمی، پس از اجرای 
نخستین مرحله اجرای طرح سراسری برخورد با 
اراذل اوباش و مزاحمان محات در بهار 98، تعداد 
۲9۱ قهوه خانه و س��فره خانه، ۱۷۱ مورد باشگاه 
بدنس��ازی، ۲۰ مورد پ��ارک و ۶۶ مورد محات 
پاکسازی شده است. نکته مهم در اظهارات رئیس 
پلیس پایتخت، پلمب 4۱ قهوه خانه و پاکسازی 
۲9۱ قهوه خانه و سفره خانه است که اینها زیر نظر 
اتحادیه صنف قهوه خانه داران و س��فره خانه های 
س��نتی تهران فعالیت می کنند. این آمار نش��ان 
می  دهد مدیریت اتحادیه نتوانسته  است با نظارت 
و بازرسی درست و آموزش  و آگاهی های مناسب 
صنف��ی و قانونی، اعض��ای اتحادی��ه را زیر چتر 
آموزش��ی و حمایتی خویش گ��رد آورد و اجازه 
ندهد س��طح تخلفات و قانون شکنی ها به جایی 
برس��د که نیروی انتظامی تصمیم به پلمب 4۱ 
قهوه خانه بگیرد. اگر چه اجرای قانون در هر زمان، 
اولویت نخست است اما چنانچه کمیسیون و واحد 
بازرسی و نظارت که اتحادیه صنف قهوه خانه داران 
ادعای دارا بودن آن را دارد، کارش را درست انجام 
می داد، عاوه  بر جلوگیری از بروز تخلفات، از بیکار 
شدن تعداد زیادی از شهروندان که در این واحدها 
کار می کنند نیز جلوگیری می شود؛ موضوعی که  
به نظر می رس��د برای مدیریت اتحادیه محلی از 

اعراب ندارد.

بهرهبرداریازشیرخوارگاهشبیر
مدیرکل بهزیستی استان تهران از بهره برداری 
بزرگ ترین شیرخوارگاه شبیر در این هفته خبر 
داد. داریوش بیات نژاد در گفت وگو با مهر، با اشاره 
به تجهیز شیرخوارگاه شبیر اظهار داشت: با تاش 
بهزیستی این مجموعه تجهیز و آماده بهره برداری 
ش��ده اس��ت. وی افزود: احداث ساختمان جدید 
شیرخوارگاه با همکاری خیران از ۲۲ فروردین 9۶ 
آغاز ش��د و تا پایان مهر98 به پایان می رسد. این 
بنا در 4 طبقه و هر طبقه به مساحت ۱۵۰۰ متر 
مربع ساخته شده است. شیرخوارگاه جدید شبیر 
بر اساس استانداردهای جهانی بنا شده است. وی 
ادام��ه داد: پس از افتتاح ای��ن مرکز، نوزادانی که 
پیش از این به دیگر شیرخوارگاه های تهران منتقل 

شده بودند به این مرکز انتقال داده می شوند.

مرگروزانه۷کودکدرجادهها

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: روزانه 4۲ نفر 
در تصادفات کش��ته می شوند که سهم کودکان 
)۱۰سال به پایین( ۷ تا 8 کشته است. به گزارش 
مهر، سیدکمال هادیانفر با اشاره به آمار تصادفات 
اظهار داشت: سال گذشته ۱۷ هزار و ۱۳8 نفر در 
حوادث جاده ای جان خود را از دس��ت دادند که 
۱/۲ درصد نسبت به سال 9۶ افزایش داشت. وی 
با بیان اینکه سهم کودکان از تصادفات جاده ای 
۱۳ درصد است، تصریح کرد: تعداد مجروحان نیز 
در تصادفات جاده ای ۳۶۵ هزار نفر در س��ال 9۷ 
بود. هادیانفر ادامه داد: شاید کودکان در استفاده 
از کمربند خیلی تاب نیاورند، بنابراین استفاده از 
صندلی کودک جزو موضوع های جدی است که 

باید به آن توجه کنیم.

حمایتپلیسازآمرانبهمعروف
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: پلیس 
ب��ا تمام قدرت از آم��ران به معروف و ناهیان از 
منکر حمایت می کند. سردار حسین رحیمی 
در گفت وگو با تسنیم، درباره گایه مندی برخی 
آمران به معروف و ناهیان از منکر مبنی بر عدم 
حمای��ت کافی پلیس از آنها، گف��ت: آمران به 
مع��روف و ناهیان از منکر با تمام قدرت و قوت 
م��ورد حمایت پلیس ق��رار می گیرند. فرمانده 
انتظامی تهران بزرگ با اشاره به جلسه برگزار 
شده با حضور پلیس در جمع آمران به معروف 
و ناهیان از منکر، خاطرنشان کرد: پلیس از کار 
دینی، اس��امی و اخاقی آم��ران به معروف و 

ناهیان از منکر حمایت می کند.

افزایشحقبیمهبیمهشدگان

سرپرس��ت س��ازمان تامین اجتماعی درباره 
افزایش حق بیمه پرداختی توس��ط بیمه شدگان 
توضیحات��ی داد. به گزارش باش��گاه خبرنگاران 
جوان، محمدحسن زدا، سرپرست سازمان تامین 
اجتماعی در صفحه اینستاگرام خود درباره افزایش 
حق بیمه پرداختی توس��ط بیمه ش��دگان اظهار 
کرد: هر سال با ش��روع سال جدید شورای عالی 
کار حداقل دس��تمزد را تامین می کند. وی ادامه 
داد: این تعیین حداقل دستمزد بر پرداخت ها تاثیر 
می گذارد. به عنوان مثال سال گذشته حق بیمه 
8۲۰ تا 9۰۰ هزار تومان بود که هر سال افزایش 
می یابد و به سازمان تامین اجتماعی مربوط نیست. 
سرپرست سازمان تامین اجتماعی افزود: در بخش 
بیمه اختیاری و مشاغل آزاد حق بیمه ۲۶ درصد 
بود که طبق قانون یک درصد اعمال و ۲۷ درصد 
شد. وی اضافه کرد: این افزایش حق پرداختی در 

حقوق بازنشستگان تاثیر خوبی می گذارد.

پیشبینی40درجهایدمایهوا
کارشناس س��ازمان هواشناسی برای هفته 
جاری با آغاز فصل تابس��تان دمای 4۰ درجه 
پیش بین��ی ک��رد. امیر س��رکرده در مصاحبه 
اختصاصی با صدا و سیما با اشاره به آغاز فصل 
تابس��تان از امروز و قرار گرفتن خورش��ید به 
صورت عمود روی س��طح زمین گفت: از هفته 

جاری شاهد افزایش دمای هوا خواهیم بود.

رونماییازپروندهالکترونیکسامت
وزیر بهداش��ت گف��ت: پرون��ده الکترونیک 
سامت این هفته با حضور رئیس جمهور رونمایی 
می ش��ود. به گزارش تسنیم، سعید نمکی گفت: 
خوشبختانه با ایجاد منابع کافی برای اجرای طرح 
تحول نظام سامت، توانس��تیم زیرساخت  های 
بهداشتی و درمانی را در نقاط کمتر برخوردار به 
حداکثر برسانیم. در این طرح، پرداخت هزینه  های 

کمرشکن از جیب بیماران کاهش یافت. 

آوای شهر

گروه اجتماعی: بررس��ی طرح تعطیلی همه مراکز 
اداری، آموزش��ی و قضایی استان ها و شهرستان ها 
در پنجشنبه ها همانند تهران این هفته در دستور 
کار کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری مجلس 

شورای اسامی قرار دارد.
به گزارش »وطن ام��روز« حدود یک ماه پیش 
نمایندگان مجلس شورای اسامی طرحی را برای 
تعطیلی مراکز اداری و آموزش��ی و قضایی در همه 
استان ها و شهرستان ها همانند تهران در پنجشنبه ها 
تدوی��ن کردند. این طرح در اختیار هیات رئیس��ه 
مجلس قرار داده ش��د تا در کمیس��یون اجتماعی 
بررس��ی های ازم روی آن انجام و برای تصویب به 
صحن علنی پارلمان ارائه شود. در مقدمه این طرح 
آمده است: »روزهای پنجشنبه وزارتخانه ها و مراکز 
قضایی در تهران و مجلس شورای اسامی تعطیل 
است، همچنین بخشی از نظام اداری، شرکت های 
گاز، مخابرات، نفت و برق و مدارس تعطیل اس��ت. 
اج��رای ای��ن طرح ب��ه منظور هماهنگ��ی هرچه 
 بیشتر نظام اجرایی و قضایی کشور و جلوگیری از 
هزینه ه��ای اداری و پیش��گیری از آلودگی هوای 
شهرها بویژه کانشهرها، کاهش رفت و آمد، کاهش 
هزینه حمل ونقل و رفع مشکات خانواده هایی که 
فرزندان آنها روزهای پنجش��نبه در منزل هستند، 
موثر ب��وده و باعث کاهش مصرف انرژی در ادارات 
و نهادهای انقاب اس��امی می ش��ود«. بر اساس 
م��اده واحده این طرح »به موجب این مصوبه همه 
مراکز اداری و قضایی مراکز استان ها همانند تهران 
]در روزهای پنجشنبه[ از تاریخ تصویب این قانون 
تعطیل بوده و ساعت کار کارمندان دولت 44 ساعت 

در هفته تغییری با این مصوبه نخواهد داشت«.
معطلی 3 ساله یک طرح ■

طرح ۲ روزه ش��دن تعطیات از س��ال ۱۳9۵ 
در کشور مطرح شد. با این وجود به نظر می رسد 
نمایندگان بهارستان و ساکنان پاستور نتوانسته اند 
در این س��ه س��ال بر موانع ذهنی ۲ روزه ش��دن 
تعطی��ات غلب��ه کنن��د. نگاهی به س��یر زمانی 
»مدیری��ت تعطی��ات« در کش��ورهای مختلف 
نش��ان می دهد در حال حاضر فقط ایران، بوتان و 
نپال هس��تند که تعطیات پایان هفته یک روزه 
دارند. تجربه نش��ان داده ۲ روزه شدن تعطیات 

پایان هفت��ه می تواند از کانال هایی مانند تحریک 
بخش های خدماتی، توسعه گردشگری و افزایش 
بهره وری موجب تحریک رش��د اقتصادی ش��ود. 
ش��ورای عالی انقاب فرهنگی در گزارشی که در 
سال ۱۳9۵ به انتشار رساند بهبود سامت جسمی 
و روحی، تحکیم بنیان خانواده و ایجاد فرصت برای 
انجام فرایض دینی و حضور در مراس��م های ملی 
را به عنوان آث��ار مثبت فرهنگی، دینی و مذهبی 
تعطیات معرفی کرده است. همچنین به عقیده 
کارشناسان علوم زیس��ت محیطی دو روزه شدن 
تعطیات ع��اوه  بر کاهش حج��م ترافیک و در 
نتیجه احتمال تصادفات، یک تغییر زمانی الزامی 
برای تکمیل س��یر خودپاایندگی ه��وا و بهبود 
وضعیت هوایی در کانش��هرهای کش��ور است. 
روانشناسان حوزه کار بر این باورند روزهای نیمه 
تعطیل با وجود داشتن آثار س��وء یک روز کاری 
مانن��د آلودگی، ترافیک، خس��تگی و هزینه های 
اداری، کم بهره ورترین بازه کاری کارکنان اس��ت، 
چرا که تقریب��اً همه یک روز نیم��ه کاری صرف 
فرآیند تطابق و جداش��دن از محیط کار می شود 
و کارکنان در این بازه تمرکز چندانی بر کار خود 
ندارند. بنابراین تعطیل شدن پنجشنبه ها به عنوان 
ی��ک روز نیم��ه تعطیل در نهایت از یک س��و اثر 

معناداری بر خروجی هفتگی کارمندان ندارد و از 
سوی دیگر هزینه های ناشی از ترافیک، آلودگی هوا 
و مصرف انرژی را رقیق تر می کند، البته به شرطی 
که مراکز آموزش��ی کشور نیز همس��و با ادارات و 
مراکز قضایی در روزهای پنجشنبه تعطیل شود، 
چرا که در صورت تعطیل نبودن مراکز آموزشی، 
از یک س��و ترافیک و آلودگ��ی هوا تغییر چندانی 
نخواهد کرد و از سوی دیگر به واسطه اثرگذاری بر 
برنامه فراغت خانواده ها، مانع از بروز آثار اقتصادی 
مثب��ت ۲ روزه ش��دن تعطیات خواهد ش��د. بر 
مبنای طرح پیشنهادی مجلس، در صورت تصویب 
تعطیلی نهادهای دولتی و قضایی شهرستان ها در 
روزهای پنجشنبه، س��اعات کاری در دیگر روزها 
به  گونه ای خواهد بود که تعداد کل س��اعات کاری 
هفتگی کارکنان به مرز قانونی 44 ساعت در هفته 
برسد. به نظر می رسد برای همسان سازی ساعات 
کاری ادارات در تهران و شهرس��تان ها و س��اعات 
پای��ان کاری ادارات از ۱4:۳۰ به ۱۶ تغییر خواهد 
کرد. اتفاقی که می تواند به هماهنگ تر شدن ادارات 
دولتی در تهران و شهرستان ها منجر شود. البته در 
صورت تصویب این طرح تعداد ساعات کار روزانه 
کارمندان در روزهای شنبه تا چهارشنبه به حدود 

9 ساعت در روز افزایش خواهد یافت.

تعطیلی پنجشنبه ها به نفع اقتصاد نیست ■
در همین   باره نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه در 
مجلس می گوید: طرح جدید نمایندگان مجلس برای 
تعطیلی ادارات در روزهای پنجش��نبه به نفع اقتصاد 
کشور نیست؛ در چند سال گذشته وزارتخانه ها، مراکز 
قضایی و به تبع آن برخ��ی ادارات در تهران روزهای 
پنجشنبه تعطیل بوده اند ولی تعطیلی سراسری کشور 
در پنجشنبه ها با توجه به شرایط فعلی به هیچ روی به 
نفع اقتصاد کشور نیست. وی تصریح می کند: با توجه 
به باا بودن تعداد تعطیات مناسبتی در کشور، اجرای 
این طرح به ضرر کش��ور ب��وده و بنده مخالف اجرای 
این طرح هس��تم. قاضی پور در ادامه با اشاره به اینکه 
برخی ادارات و بانک ها به دلیل داش��تن واحد ارزی، 
معامات تجاری و س��اعات کاری کشورهای مختلف 
باید ۲4 س��اعته مش��غول به کار باشند، خاطرنشان 
می کند: تصویب طرح تعطیلی پنجشنبه ها یک مانع 

بزرگ برای پیشرفت کشور است.
تعطیلی شنبه ها به جای پنجشنبه ها ■

۲ س��ال پیش نیز سلمان خدادادی، رئیس وقت 
کمیس��یون اجتماعی مجلس درباره وضعیت طرح 
ساماندهی تعطیات گفته بود: در این طرح پیشنهاد 
شده ش��نبه ها به جای پنجش��نبه ها تعطیل شود و 
تعطیلی روزهای ۲9 اس��فند و ۱۳ فروردین و نیمه 
خرداد حذف ش��ود. به گفته خدادادی این طرح برای 
بررسی بیشتر به مرکز پژوهش ها ارجاع شده تا نظرات 
دانشگاهیان، جامعه شناسان و کارشناسان حوزه های 
اجتماعی و سیاس��ی را دریافت و ت��ا یک ماه آینده 
جمع بن��دی کند. البته تاکنون مرک��ز پژوهش ها در 
این باره گزارشی ارائه نداده است. وی با یادآوری اینکه 
سازماندهی و ساماندهی تعطیات رسمی کشور امری 
ضروری اس��ت، افزود: موضوع ساماندهی تعطیات 
رس��می کشور دغدغه مجالس ششم تا دهم بوده اما 
به دلیل آنکه در میان علما، صاحب نظران و نخبگان 
موضوعی چالش زا و بحث برانگیز بوده، بنابراین تاکنون 
تعیین تکلیف نشده اس��ت. نماینده مردم ملکان در 
مجلس یادآور ش��د: کلیات این طرح در کمیسیون 
اجتماع��ی رد ش��د و از آنج��ا که طرح س��اماندهی 
تعطیات رسمی جامعیت و پختگی ازم را نداشت، 
از مرکز پژوهش های مجلس درخواس��ت کردیم کار 

تحقیقاتی و کارشناسی روی آن انجام دهد.
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نمایندگان مجلس طرح تعطیلی پنجشنبه ها را این هفته بررسی می کنند

آخرهفتههایتعطیل!

طرح ترافی��ک و کنترل آلودگی 
ه��وا از ام��روز در پایتخ��ت اجرا 
می ش��ود. ب��ه گ��زارش مه��ر، ش��رط ورود به ۲ 
محدوده ط��رح ترافیک و طرح کنت��رل آلودگی 
هوا، داشتن برگه معاینه فنی و ثبت نام در سامانه 
»تهران من« اس��ت. از این رو ضروری است تمام 
دارندگان خودروهای ش��خصی س��اکن تهران و 
همچنین س��اکنان دیگر ش��هرها که با خودروی 
شخصی قصد سفر به تهران را دارند، قبل از ورود 
به محدوده های ترافیکی اول و دوم در س��امانه ای 

به نش��انیmy.tehran.ir ثبت نام کرده باشند و 
همچنین حس��اب آنها به میزان کافی، موجودی 
)شارژ( داشته باش��د.  ثبت نام در سامانه »تهران 
من« هزینه ای برای ش��هروندان ندارد. بر اس��اس 
مصوب��ات قانونی در هر فص��ل خودروهای پاک 
ته��ران ۲۰ روز )و خودروهای پ��اک غیر تهران 
۱۵ روز( مج��از به تردد رای��گان در محدوده دوم 
)زوج یا فرد سابق( هستند. زوج یا فرد بودن پاک 
خودروها نیز در تعیین روزهای مجاز اثری ندارد و 

ماک، صرفاً تعداد روزهای ورود است. 

مدیرکل نوس��ازی مدارس استان 
تهران با بیان اینکه نگران ۳ شیفته 
ش��دن مدارس در برخی مناطق شهرس��تان های 
تهران هس��تیم، گفت: متوسط تراکم در تهران ۳۲ 

نفر اس��ت که 8 نفر بیشتر از 
سرانه متوسط کشوری است. 
علی ش��هری در این باره افزود: 
کاس هایی داری��م که تا لب 
سکو و تخته دانش آموز نشسته 
و حتی امکان حرکت معلم در 

بین دانش آموزان مشکل اس��ت. به گزارش ایسنا، 
شهری با اشاره به نقش مهم خیران مدرسه ساز افزود: 
در مهرماه 98 بالغ  بر دوسوم مدارس تحویلی استان 
تهران با کمک خیران مدرسه ساز ساخته شد. شهری 
ادامه داد: میزان تعهدات خیران در سال گذشته از 
۶4 میلیارد تومان در اس��تان تهران فراتر رفته و به 
۱9۲ میلیارد تومان رسیده است. وی تصریح کرد: 

با وجود آنکه تراکم میانگین دانش آموزی در سطح 
کش��ور ۲4 نفر در کاس است، بعضا شاهد ۲ برابر 
این میزان در کاس ها هستیم و شهر قدس بااترین 
تراکم را در سطح کشور دارد. وی با اشاره به ضرورت 
ساخت ۱۲ هزار کاس درس 
جدید در سطح تهران و انجام 
مکاتبات��ی از س��ال گذش��ته 
با اس��تانداری در ای��ن زمینه 
از تامی��ن اعتب��ار آن از محل 
اعتبارات  کمک های خی��ران، 
دولتی و تبدیل به احس��ن اماک آموزش وپرورش 
خبر داد. به گفته وی با در نظر گرفتن جمعیت فعلی 
دانش آموزی در سال های    آینده به ۱8 هزار کاس 
درس جدید نیاز اس��ت. وی ادام��ه داد: برای ایجاد 
هرکاس متوس��ط ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز 
است که با اعتبارات و شرایط فعلی ساخت مدارس 

مورد نیاز بیش از ۳۰ سال طول می کشد.

 س��یگارهای ویپ )الکترونیکی(  
قرار بود بی ضرر باشد و  از آن برای 
ترک سیگارهای حاوی توتون استفاده شود اما حاا 
از آن به عنوان عامل اصلی سرطان یاد می شود! قرار 
بود فقط دود از لوله هایش خارج شود و ژست سیگار 
کشیدن را در ذهن مصرف کننده ایجاد کند اما حاا 
همین س��یگارها بای جان مصرف کننده ها شده   
است. به گفته مسؤوان وزارت بهداشت، اعتیاد به 
سیگار و قلیان  الکترونیکی روزبه روز بیشتر می شود 
و این در حالی است که مضرات آن کمتر از سیگار 
معمولی نیست. »ویپ« قلیان الکترونیکی کوچک 
شده ای است که در انواع مختلف در فضای مجازی 
به فروش می رس��د. علیرضا نوروزی، روانپزش��ک 
مرکز ملی مطالعات اعتیاد درباره س��اختار سیگار 

الکترونیکی می گوید: س��یگار الکترونیکی حاوی 
نیکوتین اس��ت، بنابراین مش��ابه سایر محصوات 
حاوی نیکوتین اعتیادآور است و وابستگی در افراد 
ایجاد می کند. وی تصریح کرد: متأسفانه در ایران 
نظارت کافی بر سیگار های الکترونیکی وجود ندارد، 
در نتیجه نمی توانیم بگوییم با هر یک پک که فرد 
به س��یگار الکترونیکی می زند چقدر با نیکوتین و 
سایر مواد سمی روبه رو می شود. وی درباره اینکه آیا 
سیگار الکترونیکی می تواند جایگزین ترک سیگار 
شود، گفت: طبق بررس��ی های انجام شده سیگار 
الکترونیکی ابزار مناسبی برای ترک سیگار نیست، 
زیرا افرادی که س��یگار الکترونیک��ی را جایگزین 
س��یگار معمولی می کنند پس از مدتی دوباره به 

مصرف سیگار روی می آورند 

طرح کنترل آلودگی هوا در تهران آغاز شد

تراکم دانش آموزان در تهران 2برابر میانگین کشور

»ویپ« فرقی با سیگار توتونی ندارد

مدرسه

دخانیات

ترافیک
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  رهبر انقاب در دیدار اخیر ش�اعران و اهالی ادب، مسأله ای 
را مطرح کردند که البته همواره مورد تاکید ایشان بوده است؛ 
مسأله زبان فارسی. این بار البته ابراز نگرانی جدی ای پیرامون 
این موضوع داشتند و با این جمله که »در جریان عمومی، زبان 
دارد دچار فرسایش می ش�ود« پیرامون زبان فارسی صحبت 
کردند. به نظر شما این فرسایش در زبان فارسی چگونه اتفاق 

می افتد و از چه جنبه   هایی مورد تهدید قرار می گیرد؟
نخس��ت مدخل کوتاهی می گویم تا بدانید که حرف رهبر 
انقاب و س��خن شما چه اندازه مهم است. ببینید! زبان ظرف 
یک روز و 2 روز تخریب نمی ش��ود. وقتی ما نس��بت به زبان 
بی توجهی می کنیم و این بی توجهی ادامه پیدا می کند، زبان 
ما 200 س��ال دیگر از بین م��ی رود. چه اتفاقی می افتد؟ یک 
وقت می بینید هزار سال پیشینه باشکوه مان بتدریج به دست 
فراموشی س��پرده می شود. یعنی فرزند ش��ما دیگر گلستان 
س��عدی را نمی فهمد یا از شعر حافظ لذت نمی برد. این نکته 
اول است. زبان فارسی باز به زعم رهبر انقاب سرمایه هویتی ما 
است و باید حفاظت و حراست شود. امروز دنیا با نمود فضاهای 
مجازی تغییر کرده است؛ هرچند ناچیز! ولی قطره قطره جمع 

گردد وانگهی دریا شود. بتدریج تغییرات جدی می شود. 
 مثال  های روش�نی در اطراف ما، پیرامون آنچه گفتید وجود 

دارد؟ 
بله! هندی ها نزدیک به 100 س��ال پیش فارس��ی حرف 
می زدند، چون زبان فارسی زبان واسط اینها بود. هر کس اهل 
جای��ی و منطقه ای بود و لهجه  های مختلف داش��تند اما زبان 
مشترک اینها فارسی بود. شاید اان هم در روستاها پیرزن ها و 

پیرمردها به فارسی حرف بزنند اما بعد از تشکیل کمپانی هند 
شرقی، انگلیسی ها رسوخ و رس��وب کردند و زبان فارسی که 
واسطه بود از میان رفته و زبان انگلیسی جایگزین شده است. 
ای��ن همه را چرا داریم می گوییم و چ��را داریم این حرف ها را 
می زنیم، برای اینکه این فضا را باید مهم دانست. فرهنگستان 
هم آنچنان کاری از پیش نبرده است. من بارها پیشنهاد کردم 
فرهنگس��تان یک گروهی داشته باشد که مثل گمرک عمل 
کند؛ محلی که کاا به این کشور وارد می شود. قبل از اینکه کاا 
به بازار برس��د، با اسم  های فرهنگستان این نام ها به بازار بیاید. 
مثا ما نمی دانیم پوشک قبل از آمدن به این کشور چه اسمی 
داشته و اسم نخستینش چه بوده. اما این اسم گذارده شده و 
ما با یک واژه فارس��ی آن را می شناسیم. این کارها باید اتفاق 
بیفتد قبل از آنکه دیر شود. مثال ها فراوان است، درباره موبایل 
مثا وقتی وارد این کش��ور ش��د، اگرچه کمی دیر اتفاق افتاد 
اما بااخره نام رویش گذاشته شد: تلفن همراه. فرهنگستان و 
جاهایی مثل فرهنگستان باید جوانان با استعداد و توانمندی را 
که وجود دارند به کار بگیرند. ش��اید اینها خیلی کم باشند اما 
ذهن شان خیلی برناست و کار می کند و اینها را کنار بزرگ ترها 
قرار بدهند که تجربه بزرگ ترها به اینها  منتقل شود. جوان ها 
می توانند مشارکت مردم را در حوزه زبان و ادب فارسی جذب 

کنند. 
  ممکن اس�ت طرح دغدغه  های اینچنینی با مشارکت مردم 

همراه نشود!
ممکن است مردم حتی مش��ارکت نکنند اما باز راه بسته 
نیست. همین که حساسیت شان در موضوع زبان جلب شود، 

خودش یک موفقیت است. 
 چه کارهایی باید در این حوزه انجام شود؟

ما در حوزه زبان فارسی باید از ظرفیت  های موجود استفاده 
کنیم. اان صداوسیما در این موضوع وارد شده و خیلی باانگیزه 
دارد عم��ل می کند. معاون صدا با م��ن تماس گرفت و از من 
خواس��ت به رادیو بروم. من نیز رفتم و فضای مشاعره داریم و 
برای مردم در همین »ایران صدا« گلستان و بوستان می خوانیم، 
چرا که می بینیم عاقه وجود دارد. یک وقتی رهبری به مدیران 
گفتند به نقاط محروم بروید و ظرفیت ها و اس��تعدادها را پیدا 
کنید. اان در صداوس��یما این انگیزه وج��ود دارد و من این را 
می بینم. مثا مدیر شبکه آموزش با انگیزه و با دغدغه پیگیر این 
اس��ت که برنامه ما )مشاعره ایران( بخوبی روی آنتن برود. من 
همه دغدغه ام  فرزندان این سرزمین هستند که زبان فارسی 
را عزیز نگاه داریم. در صداوسیما این همت وجود دارد. درباره 
برنامه  های رادیویی و تلویزیونی البته این موضوع مهم است که 
تهیه کننده برنامه پیرامون ادبیات خودش اهل ادبیات باش��د، 
آنچنان که مهم است وقتی کسی برنامه اجتماعی یا سیاسی 
می سازد، در اجتماع و سیاست خبره و دارای توانمندی باشد. 
در نظام آموزش��ی ما البته کوتاهی  های زیادی شده است که 
باید بااخره از یک جایی جبران ش��ود. م��ا در آموزش باید از 
چهره  های بنام زبان و ادبیات فارسی استفاده کنیم. من کتاب 
دبس��تان خود را هنوز دارم. شش��م ابتدایی گلستان سعدی 
می خواندیم. حاا اما ش��اید کس��ی تا دانشگاه و بعد از آن هم 
ارتباطی با گلس��تان برقرار نکند. این نقص نظام آموزشی ما و 

مایه غصه ما است. 

 درباره پیشینه زبان فارسی صحبت کنیم. به نظر می رسد طی 
این سال ها خیلی متاثر از غرب شده ایم!

من در کتاب »ادبیات ایران در ادبیات جهان« اشاره کرده ام 
که تا زمان مش��روطه تمام اروپا س��ر سفره من و شما نشسته 
بود و از تفکر و اندیش��ه ایرانی تغذیه می کرد. بعد از مشروطه 
ای��ن عامت بازمی گردد و ما می رویم زیر س��لطه غرب از نظر 
ادبی و تی اس الیوت، آراگون و بیشتر شاعرانی که شعرهای شان 
به جنگ می خورد می آیند و س��وار ذهن شاعران ما می شوند. 
بدانید که اگر اروپا یک نویس��نده و شاعرش از ادبیات فارسی 
بهره نمی گرفت کارش خواننده نداشت. ایران گل انداخته بود در 

شهر. شخصی به نام میرووچ که چند سال 
پیش فوت کرد          ، بانویی بود که داده بود مزار 
حافظ را تصویری بسازند و هر صبح ببیند. 
ویکتور هوگو گفته بود کاش در سرزمین 
ایران به دنیا می آمدم. پیترو داواله، جان 

جانسون و... ببینید چه از ما می گویند.
  در ح�وزه نظام آموزش�ی و کتاب های 

درسی چه پیشنهاداتی دارید؟
اان روش طوری اس��ت که 3-2 یا 4 

نفر را انتخاب می کنند و می گویند شما کتاب های درسی ما را 
بنویسید، در حالی که شاید بهتر این است که روش تغییر کند. 
من توصیه می کنم کتاب های درسی بچه های ما را بزرگ ترین 
شخصیت های زباندان ما بنویسند. کتاب مدرسه ما را باید به 
سرپرستی شفیعی کدکنی بنویسند. گروهی باشند. شاید باید 
از حیث روانشناسی و عالمان حوزه جامعه شناسی و فقهای ما 

طوری بیایند و به این مسأله کمک کنند. نگارش کتاب های ما 
باید جدی      تر مورد توجه قرار بگیرد. 

 اخیرا نگرانی   هایی نیز پیرامون موضوع رسم الخط مطرح شده 
است. 

هرکس وارد موضوع تغییر رس��م الخط ش��ود دانس��ته یا 
نادانس��ته دارد در خیانت را می کوبد. اگر رسم الخط ما تغییر 
بکند شما می توانید غزل حافظ را آنطوری که هست بخوانید؟ 
می ش��ود از حافظ لذت برد؟ البته ما می توانیم یک کارهایی 
در حوزه ویرایش��ی انجام دهیم مثا درب��اره »واو خواهش« 
فکری بکنیم و نش��انه   هایی را درست بکنیم. استعمار روس 
هنوز س��ایه    اش بر سر کش��ورهایی مثل 
همین تاجیکستان هست. اان تاجیک ها 
فارسی حرف می زنند اما خط شان روسی 
اس��ت. ترکیه هم همین مشکل را دارد. 
من مالزی دعوت ش��ده بودم دیدم همه 
نقش��ه ها و خطوط مورد اس��تفاده روی 
دی��وار و اینط��رف و آنطرف انگلیس��ی 
اس��ت. من از رئیس دانش��گاه پرس��یدم 
مگر ش��ما خودتان زبان ندارید؟ اگر زبان 
شما ماایی اس��ت پس این انگلیسی ها چه می گوید؟! ماند. 
اینطوری استعمار می         آید. یک کتابی هست که دوست دارم 
هر ایرانی بخواند: نظریه  های پسا استعماری. درست است که 
ما هیچ گاه مستعمره نبودیم اما این نظریه ها می گوید غرب 
چگونه وارد می ش��ود و ذهن ما را به استعمار می گیرد. حرف 

در این حوزه البته زیاد است.

نشان شعر و ادب این سال های صداوسیمای ما استادی دغدغه مند است که حاا بیشتر او را با برنامه پرمخاطب مشاعره 
می شناسند؛ با یک اجرای دوست داشتنی که حکمت و ادب فارسی را به هم پیوند می زند؛ آنچنان که برنامه مشاعره برای بیننده 

جنبه آموزشی و تربیتی نیز پیدا می کند. پیرامون یک دغدغه همیشگی که گاه در میان خبرهای روزمره فراموش می شود، 
گفت وگویی کوتاه با دکتر اسماعیل آذر داشته      ایم.

تغیی�ر  موض�وع  وارد  هرک�س 
رسم الخط شود دانسته یا نادانسته 
دارد َدِر خیان�ت را می کوب�د. اگ�ر 
رس�م الخط م�ا تغیی�ر بکند ش�ما 
می توانید غزل حافظ را آنطوری که 
هست بخوانید؟ می ش�ود از حافظ 

لذت برد؟ 

آنجا ]آکسفورد[ یک فرد انگلیسی 
که اسمش همه چیزش انگلیسی 
بود، عضو کمپانی هند شرقی بود، 
آمده زبان فارسی یاد گرفته و به 
فارسی شعر گفته و شعر در سبک 
هندی... ش��ما ت��ا بخواهید یک 
مصرع دیگری را بفهمید... ش��ماهایی که زبان مادری تان 
هست، ش��ما که بعضی های تان فوق لیس��انس و دکترای 
ادبیات فارسی هستید، محال است شعر بیدل را بفهمید. 
بیدل یک منظومه بسیار بسیار منسجم و پیچیده ای است 
که کدهای هنری اش را هر ذهنی نمی تواند اینکود کند به 
اصطاح زبان ش��ناس ها. و این آدم آمده و به س��بک بیدل 
ش��عر گفته و چقدر جالب و عالی... آدم باورش نمی ش��ود 
که اینقدر اینها... بعد آن وقتی که مس��لط شدند، گفتند: 
گور بابای زبان فارس��ی، ش��ما زبان فارسی برای تان خوب 
نیست. ش��ما بیایید اردو را که یک زبان محلی است، این 
را بگیرید بزرگش کنید و همین کار را کردند. می دانستند 
که زبان فارسی ش��اهنامه دارد، مثنوی دارد، سعدی دارد، 
حافظ دارد، نظامی دارد، می تواند با شکسپیر کشتی بگیرد. 
ولی زبان اردو چیزی ندارد که با شکس��پیر کشتی بگیرد. 
بعد از مدتی بچه هندی می گوید: گور بابای این زبان اردو. 
من که می توانم شکسپیر بخوانم، چرا این شعرهای ضعیف 
و این ادبیات چی چی... را بخوانم، اصاً زبانم را انگلیس��ی 
می کن��م، چنانکه کردند. ببینید! آنهایی که روی زبان های 
محلی ما فش��ار می آورند که من آقا به لهجه کدکنی بهتر 
است ش��عر بگویم، او می داند چکار می کند، او می داند که 
در لهجه کدکنی، شاهنامه وجود ندارد، مثنوی وجود ندارد، 
نظامی وجود ندارد، سعدی ]وجود[ ندارد. این لهجه وقتی 
که خیلی هم بزرگ بشود 4 تا داستان کوتاه و 3-2 تا شعر 
بندتنبانی میراثش خواهد ش��د. آن بچه هم می گوید من 
فاتحه این را خواندم. من شکس��پیر می خوانم یا پوشکین 
می خوانم. اان شما فکر می کنید روس ها چه کار می کنند 
در آس��یای میانه، در سرزمین آس��یای میانه روس ها اان 
سیاست شان همین اس��ت. هر قومیت کوچکی را پروبال 
می دهند. می گویند خلق قزاق و... بگویید گور بابای ادبیات 
فارس��ی و سعدی و حافظ. ش��ما بیایید لهجه خودتان را، 
موسیقی خودتان را... و ما برای تان کف می زنیم، ما برای تان 
دپارتمان در مسکو تشکیل می دهیم. مطالعات قوم قزاق و 
چی و چی... آن بچه قزاق مدتی که خواند می گوید این زبان 
و فرهنگ قزاقی چیزی ندارد. من داستایوفسکی و چخوف 
و پوشکین می خوانم. لرمانتف می خوانم. فاتحه می خوانم بر 
زبان و فرهنگ ملی خودم. روس می ش��ود. زبان فارسی... 
این نظر من نیس��ت که بگویید من یک شوونیست فارس 
هس��تم. زبان فارسی در همه کره زمین با رباعیات خیام و 
مثنوی جال الدین  و شاهنامه و سعدی و حافظ و نظامی 
و... شناخته می شود در همه دنیا. شکسپیر با آن نمی تواند 

کشتی بگیرد. پوشکین با آن نمی تواند کشتی بگیرد.  
بخشی از متن یک سخنرانی از 
استادمحمدرضاشفیعی کدکنی در اهمیت تقویت زبان فارسی

»راجع به زبان، بنده حقیقتش ]این اس��ت که[ نگرانم؛ 
واقعاً نگرانم. ... من از صداوس��یما گله مندم به خاطر اینکه به 
جای اینکه زبان صحیح را، زبان معیار را، زبان صیقل خورده  
کاماً درس��ت را ترویج کنند، زب��ان بی هویت، گاهی غلط، 
تعبیرهای غلط و بدتر از همه پر از تعبیرات فرنگی و خارجی 
و مانن��د اینها را دارند ترویج می کنند. وقتی مثاً فان لغت 
فرنگ��ی را که حاا یک نویس��نده ای، ی��ک مترجمی- که 
ترجمه می کرده یک مقاله  انگلیس��ی یا فرانسوی را- آورده 
و عین��اً به کار برده و مجری ش��ما ای��ن را در تلویزیون، در 
رادیو یک بار، دو بار تکرار می کند، این می ش��ود عمومی؛ ما 
بیخ��ود و ُمفتامفت داریم زبان خودمان را آلوده می کنیم به 
زواید مضر... من حتی گاهی اوقات می بینم در رژیم طاغوت 
که خب! همه  چیزش��ان به فرنگی ها و به خارجی ها بس��ته 
بود، روی مس��اله  زبان، یک گوشه ای بود یک تعصبی وجود 
داش��ت، یک چیزهایی داش��تند؛ ما هم اوایل انقاب از این 
جهت خیلی خوب بودیم، بعد یواش یواش خیلی ولنگ   و باز 
شد«. گزاره  های باا بخشی از صحبت های رهبری در دیدار 
با اهالی ش��عر و ادب است که از یک نگرانی جدی در حوزه 
زبان و ادبیات فارس��ی حکای��ت می کند. نگرانی ای که البته 
پیش از این بارها ابراز شده است. آنقدر که یک مجلد کتاب 
پیرامون تاش  های آیت اه خامنه ای در حفظ و حراس��ت از 
زبان فارسی نیز با عنوان »امین زبان و ادب پارسی« به چاپ 
رسیده است؛ کتابی کاربردی که جنبه  های مهمی از موضوع 

زبان و ادبیات فارسی را مورد توجه قرار داده است. 
در بخش��ی از این کتاب )فصل چهارم( پیرامون وظایف 
رسانه ها، سازمان ها و شیفتگان در پاسداشت زبان و ادبیات 
فارس��ی از قول رهبر انقاب نکاتی را از نظر می گذرانیم که 
بسیار مهم  اند و می توانند سرلوحه عمل رسانه ها بویژه صدا 

و سیما قرار بگیرند.
1- زبان صداوسیما، زبان معیار

زبان صداوسیما باید فارسي درست و براستی زبان معیار 
باشد. غلط گویی و غلط خوانی یکسره از بین برود و صداوسیما 
آموزنده زبان شیرین و رسا و پرتوان فارسی باشد. در این باره 

تاش هایی شده است و باید تکمیل شود.)1(
2- زبان ملی، شالوده کار صداوسیما

ای��ن زبانی که من و ش��ما داریم اان به این آس��انی، به 
این راحتی به وس��یله آن با ه��م حرف می زنیم          ، افکارمان را 
تبادل می کنیم، مایه حیات ما اس��ت. این را اگر از دست ما 
گرفتند، فرهنگ ما خواهد مرد، حیات فرهنگی یک ملت از 
بین خواهد رفت. این نکته آن نکته اساس��ی اس��ت که باید 
بارها و بارها و بارها تکرار بشود، نه برای عامه مردم، بلکه برای 
مسؤوان، مس��ؤوان بخش های ادبیات و زبان و همین طور 

بعضی برادران و مسؤوان در صداوسیما.)2(
 3- ترویج دستاوردهای فرهنگستان

اگر فرهنگس��تان واژه   هایی را درست کرد و زبان کامل و 
ویراسته و پیراسته را عرضه کرد، چگونه بر اذهان ملت ایران 
عرضه خواهد شد ؟ اصا وسیله اش شما هستید. خیلی فرق 
می کند که در یک مجله   ای، مثا مجله فرهنگستان، بردارند 

فهرست واژه  های فرهنگس��تان را بنویسند یا در صداوسیما 
موظف بشوند که این واژه ها را به کار ببرند، یا این مقوات را 
عنوان کنند. اصا صداوسیما یک وسیله ای است برای اینکه 
فرهنگستانی که در این مملکت تشکیل شد، این فرهنگستان 
جا بیفتد و افکار و محصوات و تولیدات آن در اختیار مردم 
قرار بگیرد... صداوس��یما به حکم قانون اساس��ی و به حکم 
وظیفه انقابی باید زبان ملی را که در فرهنگستان به وجود 
خواهد آمد ترویج کند؛ این تکلیف ش��ما است، باید این کار 

را انجام بدهید.)3(
 4- ساماندهی زبان محاوره

از جمله کارهای بس��یار ازم دیگر در این زمینه، اصاح 
زبان محاوره  مردم اس��ت که رسانه  های 
ما در این زمینه، مس��ؤولیت سنگینی را 
ب��ر دوش دارند، البته در صداوس��یمای 
جمه��وری اس��امی در برخی بخش ها 
کارهای خوبی انجام گرفته اس��ت، لکن 
وظیف��ه ای ک��ه صداوس��یما در این باره 
دارد، وظیفه س��نگینی اس��ت. مردم در 
همه جای کش��ور، گوش شان به هنجار 
فارسی گویندگانی است که در این رسانه 

عموم��ی حرف می زنند؛ از آنها لغت، لهجه و زبان می آموزند. 
آنها وظیفه بسیار س��نگینی در اصاح زبان محاوره عمومی 
م��ردم دارند ک��ه باید به این وظیفه، به ط��ور جدی توجه و 

عمل شود.)4(
 5-ارزش دادن به لهجه  های محلی

به این لهجه ها و گویش های محلی اهمیت بدهید، خیلی 
مهم اس��ت. در نظام گذش��ته مردم بلوچ، م��ردم کرد، مردم 
ترکمن، مردم ترک، اهانت می شدند. ما نمی خواهیم به اینها 
اهانت بش��ود. ما می خواهیم برادرانه و مخلصانه با همه این 
برادران مس��لمان مان که برای انقاب به همان اندازه ارزش 

دارند که خود ما ها- خود مردم فارس زبان- ]رفتار ش��ود و[ 
می خواهیم اینها را از خودمان راضی کنیم، از انقاب خشنود 
کنیم، اینها احس��اس کنند که می توانند با زبان خودش��ان 
بش��نوند. به عاوه که بسیاری از مفاهیم هس��ت که با زبان 
خودش��ان خیلی بهتر می ش��ود آن مفاهیم را به گوش اینها 
رس��اند. آن تعصب فارس گرایی به آن معنا نباید اصا وجود 
داشته باشد، اگرچه فارسی زبان ملی ما است، زبان رسمی ما 
است، در اولویت و ترجیح آن تردیدی نیست، شکی نیست و 
باید همه از آن زبان استفاده کنند اما لهجه  های محلی را هم 

مورد توجه قرار بدهید.)5(
 6- پاس دستور زبان

من همواره یادم می        آید از این مسائل 
مربوط به دس��تور زبان، ک��ه اگرچه به 
نظر کوچک می        آید ام��ا فوق العاده مهم 
اس��ت. من باید این حقیق��ت تلخ را به 
ش��ما برادرها بگویم: امروز در رادیوی ما 
دس��تور زبان عقب است، برخاف دوران 
گذش��ته. در دوران پیش از انقاب، زبان 
در رادی��و یک زبان درس��تی ب��ود، زبان 
صحیح��ی بود. آن که زب��ان می فهمید، 
وقتی که می ش��نید، برایش گوش خراش نبود؛ امروز آن  که 
زبان می فهمد، حتی ]در[ خبر- که منظم     ترین و دقیق     ترین 
و پرمستمع     ترین بخش است- چیزهای گوش خراش گاهی 
می ش��نود! من ازم می دانم که در رادیو کسانی باشند اهل 
زبان- کس��انی که فارسی را خیلی خوب می دانند- تمام این 

نوشته جات را تا مدتی دقیقا کنترل کنند، نگاه کنند.)6(
 7- دانا شمردن شنونده و بیننده

ی��ک تجربه ای که ما در ب��اب درس دادن و درس گفتن 
داریم- می دانید دیگر، اگر تخصصی هم داش��ته باشیم، این 
کار تخصصی ما است- حرف زدن و درس دادن و این چیزها 

]است[. همیشه مخاطب خودتان را دانا به شمار بیاورید. این 
معنایش این نیست که با زبان پیچیده با او حرف بزنید؛ نه! هر 
دانایی هم از زبان ساده بیشتر خوشش می        آید تا زبان پیچیده. 
گناه بزرگ روشنفکرهای دوران شاه این بود که با زبانی حرف 
می زدند که مردم آن زبان را نمی فهمیدند. روشنفکر آن زمان، 
ش��عرش به زبانی بود که مردم نمی فهمیدند... باید به زبانی 
گفت که مردم بفهمند؛ زبان ساده برای همه دلنشین است. 
اما معنای زبان س��اده این نیس��ت که شما طرف تان را خام، 
نادان، بی س��واد و خدای نکرده احمق به حساب بیاورید؛ نه! 

همیشه مخاطب تان را دانا بدانید، باهوش بدانید.)7(
 8- برنامه هوشمندانه برای کشورهای فارسی زبان

امروز ما در همسایگی خود با دیگر کشورها مسائلی داریم 
که این          ، برنامه ریزي بسیار هوشمندانه ای را می طلبد؛ هم در 
خراسان این مسأله هست، هم در آذربایجان این مسأله هست، 
هم در مازندران این مس��أله هس��ت، حتی در مرزهای غربی 
ما به مناس��بت عراق تا حدود زیادی این مس��أله هست، هم 
در قس��مت شرق ما و قسمت افغانس��تان این مسأله هست؛ 
منتها این شرق و غرب به حدت و فوریت مسائل شمال کشور 
که عمدتا ش��امل خراس��ان و مازندران و آذربایجان شرقی و 
غربی می ش��ود، نیست. شما در خراسان برای مردم تاجیک- 
چه تاجیک  های شمال افغانستان که فارسی زبانند، چه مردم 
تاجیکستان که اان بعد از 80-70 سال دارند احساس فارسی 
بودن می کنند- برنامه پخش می کنید. هیجانی در آن مردم 
وجود دارد که می خواهند زبان فارسی را، زبان رودکی را- که 
متعلق به خودشان هم هست- یا زبان شعرای برجسته و ادبای 
قدیمی ما را به خودشان نسبت دهند؛ این را باید توجه داشته 
باشید و جذب کنید. هرچه بشود برنامه فارسی خوب پخش 
کنید، هرچه بش��ود بخصوص در آن منطقه از زبان فارس��ی 
صحیح و بدون غلط استفاده کنید، این به نفع ما است... حتی 
در ازبکس��تان و ترکمنستان عده ای فارسی زبان هستند ]اما[ 
به مناس��بت سیاست هایی که اتحاد جماهیر شوروی داشته، 
اینها تقسیم شده   اند. سمرقند و بخارا جزو تاجیکستان نیست 
ولی زبان ش��ان تاجیکی و فارسی است. فارسی زبان   هایی که 
اان در منطقه آس��یای میانه هستند، متفرقند و در یک جا 

جمع نیستند.)8(
------------------------------

پی نوشت:
1- حکم انتصاب دکتر علی اریجانی به ریاس�ت س�ازمان 

صداوسیما، 1372/11/24
2- سخنرانی در جلسه آغازین همایش درباره زبان فارسی، 

1367/3/25
3- همان

4- در دیدار استادان زبان فارسی، 1377/12/12
5- در دیدار مدیران رادیو از سراسر کشور، 1362/8/18

6- همان
7- در دیدار مدیران سازمان صداوسیما، 1361/10/29

8- در دیدار مدیران مراکز اس�تان های سازمان صداوسیما، 
1370/12/7

انگلیسی ها گفتند 
گور بابای زبان فارسی

8 توصیه رهبر انقاب درباره وظایف رسانه ها پیرامون زبان فارسی

حراست از زبان فارسی به حکم وظیفه انقابی

بایدها و نباید  های سیاست گذاری در زبان فارسی در گفت وگو با دکتر اسماعیل آذر

کتاب های درسی بچه ها را 
بزرگ ترین ها بنویسند

مردم در همه جای کشور، گوش شان 
به هنجار فارسی گویندگانی است که 
در این رسانه عمومی حرف می زنند؛ از 
آنها لغت، لهجه و زبان می آموزند. آنها 
وظیفه بسیار سنگینی در اصاح زبان 
محاوره عمومی مردم دارند که باید به 

این وظیفه، به طور جدی عمل شود
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2 مدال ایران در ژیمناستیک 
قهرمانی آسیا

در رقابت های ژیمناستیک هنری قهرمانی 
آسیا در مغولستان 2 مدال به ملی پوشان ایران 
رسید. به نقل از فدراس��یون ژیمناستیک، در 
فینال رقابت های ژیمناستیک هنری قهرمانی 
آسیا در مغولستان، سعیدرضا کیخا در وسیله 
خرک حلقه با امتی��از14/567 پس از نماینده 
اردن در رده دوم ایستاد و نایب قهرمان آسیا شد.

همچنی��ن مهدی احمدکهن��ی در فینال 
وسیله دارحلقه با امتیاز14/533 در رده سوم 
آسیا ایستاد و صاحب مدال برنز شد. نمایندگان 
چین و کره شمالی اول و دوم شدند. هشتمین 
دوره رقابت های ژیمناستیک هنری قهرمانی 
آس��یا با حض��ور ۸۰ ورزش��کار در اوان باتور 

مغولستان در حال برگزاری است.

واکنش شهرخودرو
به مذاکره پرسپولیس با گل محمدی 

ب��ه دنبال ش��ایعات روزهای اخی��ر درباره 
وضعیت سرمربی باشگاه شهر خودرو و نگرانی 
 هواداران پرشور خراسانی، این باشگاه بیانیه ای
رسمی منتشر کرد. در قسمتی از این بیانیه  که 
حرف اصلی هم در آنجا  زده شده، آمده است: 
در صورت درخواست باشگاه پرسپولیس مبنی 
بر دریافت رضایتنامه آقای یحیی گل محمدی 
به هیچ وجه و عنوانی اجازه جدایی ایش��ان را 
نمی دهیم، به هواداران پرشور مشهدی و مردم 
خراس��ان بزرگ نیز این اطمینان را می دهیم 
که آقای یحیی گل محمدی به تمام بندهای 
قرارداد خود با باشگاه ش��هر خودرو خراسان 

پایبند است.

ادامه صدرنشینی ایران
در لیگ ملت های والیبال

حماس��ه جهانی بلندقامتان توپ و تور ایران 
پس از ارومیه در سویی دیگر از خطه شمال غرب 
کش��ور هم ادامه یافت و تیم ملی والیبال دیروز 
نخستین بازی از هفته چهارم لیگ ملت ها را با 
پیروزی 3 بر یک برابر پرتغال پشت سر گذاشت.

در ای��ن دی��دار که عص��ر دیروز ب��ه میزبانی 
س��الن حس��ین رض��ازاده اردبی��ل انجام ش��د، 
شاگردان کواکوویچ به رغم لغزش در دست اول 
مسابقه)25-23( و عقب افتادن تا کمرکش دست 
دوم، در حالی که اش��تباهات مکرر داور مراکشی 
هم در شروع بد تیم ایران بی تاثیر نبود، در نهایت 
سر بزنگاه به خود آمدند و با تشویق بی امان مردم 
اردبیل این ماراتن را )27-25( با پیروزی پش��ت 
سر گذاشتند تا سد میهمان تازه وارد به سطح اول 
والیبال را بش��کنند و ست های سوم )25-17(  و 
چهارم )25-1۸(  بسادگی از آن میزبان قدرتمند 
شود. بدین ترتیب ایران نه تنها رکورد بی شکست 
مان��دن در خان��ه را در لی��گ ملت ه��ای 2۰19 
حف��ظ کرد، بلکه به لطف 3 امتی��از با 27 امتیاز 
صدرنشینی خود را با 5 امتیاز اختاف نسبت به 

برزیل تثبیت کرد.

کاپیتان تیم  ملی والیبال فرانسه:
در ایران احساس امنیت می کنم

کاپیتان تیم  ملی والیبال فرانسه گفت: در ایران 
کاماً احساس امنیت می کنم و به مسائل سیاسی 
و رس��انه های اروپایی کاری ندارم، چون ما برای 
بازی والیبال به ایران آمده ایم. بنجامین تونیوتی، 
کاپیتان تیم ملی والیبال فرانس��ه درباره میزبانی 
ایران در هفته چهارم لی��گ ملت های 2۰19 در 
اردبیل گفت: در اینجا ج��و خارق العاده ای وجود 
دارد و م��ردم عاقه زیادی به والیب��ال دارند و از 
من می خواستند با آنها عکس بگیرم. من همچنین 
می دانم که مردم در س��الن ها بشدت تیم خود را 
تشویق می کنند و جو سنگینی علیه تیم حریف 
وجود دارد. تونیوتی درباره امنیت ایران به تسنیم 
گفت: ما سوار هواپیما ش��دیم و به ایران آمدیم. 
همه منتظر ما بودند و ب��دون ماموران امنیتی و 
محافظ خاصی به هتل رسیدیم. مردم با ما عکس 
گرفتند و من هیچ گونه ناامنی ندی��دم. در ایران 
کاماً احساس امنیت می کنم و به مسائل سیاسی 
و رس��انه های اروپایی کاری ن��دارم، ما برای بازی 

والیبال به ایران آمده ایم.

والیبال اخبار

زه�ره فاح زاده: پنجش��نبه مراس��م معارفه آندرآ 
استراماچونی، سرمربی ایتالیایی و جدید استقال 
برگزار ش��د، البته روز پنجش��نبه ابتدا اعام ش��د 
ساعت این نشس��ت 16 اس��ت اما بعدا به ساعت 
1۸ تغییر کرد. اس��تراماچونی نیم س��اعت پیش 
از مراس��م ب��ه هت��ل آکادم��ی فوتبال رس��ید و 
اصحاب رس��انه باید تا سر ساعت مقرر منتظر باز 
ش��دن در س��الن کنفرانس می ماندند. سر ساعت 
 1۸ مراس��م ش��روع و ی��ک س��اعت و 1۰ دقیقه
به طول انجامید. مربی ایتالیایی استقال بنا به گفته 
خودش تا پیش از تماس علی خطیر، معاون باشگاه 
هیچ اطاع و  ش��ناختی از فوتبال ایران و استقال 
نداشته و پس از تماس خطیر به تحقیق از فوتبال 

ایران پرداخته است.
قرارداد اس��تراماچونی در جمع خبرنگاران به 
مدت 2 س��ال به امضا رس��ید و پس از آن او شال 
استقال را در دس��ت گرفت که با تشویق حضار 
روبه رو ش��د. استراماچونی با لحنی آرام و صورتی 
خن��دان به س��ؤاات خبرنگاران پاس��خ می داد و 
مش��خص بود از حضور در جمع اصحاب رس��انه 

رضایت کامل دارد.
مربی ای که قول قهرمانی نمی دهد ■

وقت��ی خبرنگاران از اس��تراماچونی پرس��یدند 
استقال چند سالی است قهرمان نشده، آیا شما قول 

قهرمانی می دهید، گفت: هیچ مربی ای قول قهرمانی 
نمی دهد و من هم تاش��م را می کنم که ش��رایط 

استقال را بهتر کنم اما قول قهرمانی نمی دهم.
رحمان رضایی جزو کادر فنی من نیست ■

 اس��تراماچونی در این نشس��ت اع��ام کرد که
2 دستیار تکنیکال خارجی و یک مربی بدنساز با خود 
به ایران آورده و از باش��گاه درخواست کرده که یک 
مربی تکنیکال، یک مربی دروازه بان و یک آنالیزور 
در اختی��ارش بگ��ذارد. وی درب��اره حضور رحمان 
رضایی که شایعه ش��ده بود دستیار او خواهد شد، 
گفت: مدیر برنامه من و رحمان رضایی یکی است و 
به همین دلیل با این مربی در ارتباط بودم. رضایی 
ب��ه من خیلی کمک و من را با فوتبال ایران آش��نا 
کرد اما او در کادر فنی من حضور نخواهد داش��ت.

سبک تیم استراماچونی ■
وقتی درباره س��بک بازی اس��تراماچونی از او 
س��ؤال ش��د و اینکه آیا مثل فوتبال ایتالیا سبک 
بازی استقال هم دفاعی خواهد شد، توضیح داد: 
در ایتالیا یک اصطاحی وجود دارد که می گوییم 
فوتبال هجومی مثل بلیت های جذاب و پرفروش 
اس��ت اما این دفاع اس��ت که بلیت را می برد. من 
ب��ا توجه به تجربیاتم، همواره تیمم هجومی بازی 
کرده اما اینکه بخواهم بگویم با چه ساختاری قرار 
است در اس��تقال کار کنم بستگی به ظرفیت و 

توانایی بازیکن��ان دارد و از حاا نمی توان گفت با 
چه سبکی بازی خواهیم کرد.

اس��تراماچونی درباره اضافه ش��دن بازیکنان 
خارج��ی گفت: می دانم چن��د بازیکن خارجی از 
استقال جدا شده اند و قطعاً چند بازیکن خارجی 
نه اینکه حتماً ایتالیایی باش��ند به جمع ما اضافه 

خواهند شد.
هواداران استقال؛ دلیل قبول تیم ■

اس��تراماچونی در جمع خبرنگاران با اش��اره 
به هواداران پرش��مار اس��تقال گفت: از هواداران 
استقال تشکر می کنم؛ آنها یکی از دایل اصلی 

بودند که پیشنهاد استقال را قبول کردم.
با شفر مشورت نکردم ■

س��رمربی استقال در پاس��خ به سوال یکی از 
خبرنگاران که آیا با ش��فر مش��ورت کرده است، 
توضیح داد: ش��فر مربی باتجربه ای اس��ت اما من 

مشورتی با او نداشتم.

به هر حال قرار است استقال بزودی با مربی 
ایتالیایی خ��ود تمریناتش را آغاز کند و بازیکنان 
جدید هم پس از گذراندن تس��ت های پزش��کی 
در این تمرینات ش��رکت کنن��د. باید دید حضور 
ایتالیایی هایی که برای نخستین بار فوتبال ایران را 

تجربه می کنند به موفقیت منتهی می شود؟
استقال بعد از تمدید با وریا غفوری و حسین 
حس��ینی حاا باید روی ماندن پاتوس��ی تمرکز 
کند، چرا که هواداران خواهان ماندن ستاره فصل 

گذشته خود هستند. 
به نظ��ر می آید اس��تقالی ها در صورت حفظ 
پاتوس��ی )مدی��ران در تاش��ند پ��ول رضایتنامه 
باش��گاه کی��پ ت��اون س��یتی را پرداخ��ت کنند 
ت��ا ای��ن بازیک��ن      در اس��تقال ماندن��ی ش��ود(، 
ملی پوش��ان ش��ان تمدی��د  و  مرب��ی   حض��ور 

 بتوانند بعد از روزهای پر از اس��ترس نفس راحتی 
بکشند.

گروه ورزشی: مس��لما خیلی زود است بخواهیم 
درباره آندر آ استراماچونی نظر بدهیم و او را مورد 
بررسی قرار بدهیم ولی باید گفت در همین چند 
ساعتی که از حضور او در ایران می گذرد، می توان 
نکات مثبتی را مشاهده کرد. استراماچونی جوان 
در مصاحبه های خود نشان داد کاما خونسرد و 
منطقی است و با آرامش کامل به سواات جواب 
می دهد و برعکس وینفرد شفر اسیر جو و فضای 

احساسی پیرامون خود نمی شود.
مطمئنا مرب��ی ای که در س��ری آ کار کرده 
کاما باهوش و حرفه ای اس��ت. ای��ن آرامش و 
خونسردی برای سرمربی یک امتیاز ویژه می تواند 
باش��د بویژه در تیم های پرهیاهو و حاشیه داری 
 مثل اس��تقال و پرس��پولیس؛ درست برعکس

پیرم��رد آلمانی ک��ه بیش از ح��د هیجانی بود 
و خیل��ی مواقع ای��ن هیجان کاذب ب��ه تیم و 
س��کوها منتقل می شد. بی شک اگر این آرامش 
و خونس��ردی در جریان مس��ابقه هم از س��وی 
اس��تراماچونی حفظ شود، می تواند در روند تیم 
تاثیر مثبت داشته باشد، چیزی شبیه برانکو که 
ب��ا آرامش خود، تیم و س��کوها را آرام می کرد و 

عامل التهاب سکوها و درون تیم نبود.
س��تایش فرهنگ مل��ت ای��ران و تمجید از 
مدیریت و هواداران پرش��مار استقال و مهم تر 
از آن ن��دادن ق��ول قهرمان��ی با توج��ه به عدم 

ش��ناخت کافی از بازیکنان و فوتبال ایران و در 
نهایت اش��اره به راه س��ختی که پیش روی او و 
همکارانش است، از دیگر نکات مثبت آندر آ بود. 
هواداران استقال می توانند امیدوار باشند بعد از 
چند فصل ناکامی، در فصل پیش رو با داش��تن 
یک مربی باانگیزه و آرام، دوباره مدعی قهرمانی 
باشند و به روزهای اوج بازگردند، البته به شرطی 
که کمی صبور باشند و به کادر فنی جدید وقت 

کافی بدهند.
بدون ش��ک حض��ور مربی��ان بین المللی و 
ش��ناخته شده در فوتبال ایران به جذابیت لیگ 

برتر و همچنین اعتبار آن کمک فراوانی خواهد 
کرد و موجب پویایی و پیش��رفت فوتبال ایران 
خواهد ش��د. مانند پنج ضلع��ی قهرمانی فصل 
گذش��ته که 3 ضلع آن مربی��ان خارجی بودند. 
نق��ش مدیران اس��تقال هم در این راه بس��یار 
حیاتی و تعیین کننده اس��ت. آنها باید حواشی 
تیم را به حداقل برسانند و امکانات و ابزار ازم را 

برای سرمربی فراهم کنند.
در پای��ان بای��د ب��ه مدیران اس��تقال بابت 
برگ��زاری مراس��م معارفه آندر آ اس��تراماچونی 
تبریک گف��ت و آن را یک حرکت رو به جلو در 
راستای حرفه ای شدن دانست. امیدواریم فوتبال 
ایران هرچه سریع تر به معنای واقعی کلمه مسیر 

حرفه ای شدن را طی کند.

استراماچونی جوان، پخته  تر از پیرمرد آلمانی
در کمال خونسردی

برگزاری مراسم معارفه استراماچونی با حضور اهالی رسانه

خبری از قول جام نبود

www.vatanemrooz.ir



7بينالملل

دیدار تاریخی رئیس جمهور چین 
از پیونگ یانگ چنان اهمیت بنیادینی 
در بس��ط نفوذ پکن بر ش��به جزیره 
کره داش��ته که نه تنه��ا آمریکایی ها 
از تبع��ات آن ب��ه ه��راس افتاده  اند، 
بلک��ه روس ها نیز به عنوان ش��ریک 
راهبردی کره شمالی و چین چندان 
ب��ه آن روی خوش نش��ان نداده اند. 
هواپیمای »ش��ی جین پینگ« روز 
پنجش��نبه در حالی در پیونگ یانگ 
نشس��ت ک��ه سال هاس��ت از س��فر 
رهبر، رئیس جمهور یا نخس��ت وزیر 
یک کش��ور معتبر به آن سوی دیوار 
نظام کره شمالی  آهنین کمونیستی 
می گذرد، چه رسد به اینکه میهمان 
خاندان حاکم اون، مقتدر     ترین رهبر 
دوران معاصر چین به عنوان دومین 
قدرت اقتصادی  جهان و مقتدرترین 
رقیب آمریکا باش��د. شی اولین مقام 
اول حاکمیتی یا اجرایی چین یا هر 

کش��ور دیگری بود که پس از ۱۴ سال پا به خاک 
کره ش��مالی می گذاشت، به همین دلیل این سفر 
پی��ش از هر چیز به معنای این ب��ود که اژدهای 
زرد تنها بازیگر تعیین کننده شبه جزیره کره است، 
چرا که تنها مقامات ارشد حزب کمونیست چین 
هستند که می توانند به سئول و پیونگ یانگ سفر 
کنند و مورد اس��تقبال ویژه مردم شمال و جنوب 
کره قرار گیرن��د و دولت های آنها را با وجود همه 

اختافات به هم نزدیک کنند.
ضمن��ا ش��به جزیره ک��ره تنها بخ��ش جهان 
اس��ت که پس از تقس��یم به 2 بخش ش��مالی و 
جنوب��ی- متعاقب جن��گ کره در ده��ه ۱950- 
همچن��ان منطبق بر بلوک   بندی ش��رقی- غربی 
دوران جنگ  س��رد اس��توار اس��ت، در حالی که 
جمهوری خلق چین و ایاات متحده آمریکا، تنها 
بازماندگان اصلی آن دوران هس��تند. »شی جین 
پینگ« که گفته می شود پیش از رسیدن به مقام 
ریاست جمهوری کشورش نیز سفر به پیونگ یانگ 
را تجربه کرده بود این بار در قامت یک قهرمان پا 

به این شهر گذاشت.
او ب��رای س��اعتی از هیأت همراهش ش��امل 
همس��ر، چند مش��اور کلیدی، »وانگ یی« وزیر 
خارجه، »یانگ جیه چی« دیپلمات ارش��د و »هه 
لی فنگ« مشاور کلیدی اقتصادی دولت چین جدا 
شد و سوار بر خودروی تشریفات اون و در کنار او 
از جمعیت اس��تقبال کننده 250 هزار نفری سان 
دید که پرچم  های هر دو کشور و بنرهای به افتخار 
ورود او با عناوینی مثل »ما عاشق شی هستیم« را 
تکان می دادند. اما از زاویه دید واشنگتن، سئول، 
توکیو و حتی مسکو، بازگشت او از کره شمالی به 
همان اندازه ورودش می تواند حیاتی باشد، چرا که 
حض��ور او در پیونگ یانگ حقیقتا بازتابی فراتر از 
یک س��فر میانجی گرانه میان کی��م جونگ اون و 
دونالد ترامپ یا حتی احیای مذاکرات شش جانبه 
هسته ای پکن در عرصه بین المللی داشت. این یک 
قدرت نمایی تمام عیار از سوی اژدها بود و این پیام 
صریح را به جه��ان مخابره کرد که پکن می تواند 
بسادگی گره از بغرنج     ترین و کهنه     ترین بحران  های 
به جا مانده در دنیای دیپلماس��ی از زمان جنگ 
س��رد- که رهب��ران قدیم و جدید کاخ س��فید و 
کرملین هم نتوانسته  اند آن را حل کنند- بگشاید. 
با آنکه »KCNA« خبرگزاری رسمی کره شمالی  

در جریان این دیدار 2 روزه          ، اخبار نسبتا مبسوطی 
از مذاکرات و گفته  های اون و شی را منتشر کرد اما 
آگاهان معتقدند آن بخشی از مذاکرات و توافقات 
این دو که منتشر نشده اهمیتی صد چندان دارد 
به طوری که دیروز پس از برخاس��تن هواپیمای 
اختصاص��ی رئیس جمهور چین از بان��د فرودگاه 
پیونگ یانگ به مقصد پکن، نخس��تین جرقه  های 
ه��راس و نگران��ی از رس��میت یافت��ن عضویت 
کره ش��مالی در باش��گاه هس��ته ای در رسانه  های 
ش��رق و غرب به چش��م آمد. ه��راس و نگرانی از 
اینک��ه هدف اصلی رهبر چین از این س��فر، حل 

قطعی بحران شبه جزیره کره 
اما ن��ه از منظر »نظم جهانی 
غربی« بلکه از زاویه دید جاده 
نوین  امپرات��وری  ابریش��می 
فرزن��دان اژدها باش��د؛ یعنی 
کنار گذاشتن کامل واشنگتن 

از مذاک��رات صلح دو کره. آیا اینکه بافاصله پس 
از بازگشت شی از پیونگ یانگ، درخواست رسمی 
همتایی کره جنوبی     اش از کاخ آبی س��ئول مبنی 
بر نخستین سفر یک مقام عالی جنوبی از شمال 
ش��به جزیره صادر می ش��ود، به منزله گام عملی 
س��ئول در همین راستاست؟ آن هم در حالی که 

همزمان سامسونگ، غول دیجیتالی کره جنوبی در 
خط مقدم جنگ فناورانه جدید و بسیار حیثیتی 
چین علیه آمریکا یعن��ی معرفی اینترنت 5 جی 
قرار گرفته که در انحصار چینی هاست. خبرگزاری 
رس��می کره ش��مالی روز پنجش��نبه از تاکید 2 
رهبر بر بازس��ازی روابط کمرنگ ش��ده 2 طرف 
خبر داد و از قول هر دوی آنها نوش��ت: »تحکیم 
روابط دوجانبه در راس��تای درک منافع مشترک 
2 کشور، تضمین صلح، ثبات و توسعه در منطقه  
خواهد بود«. بر این اساس اون، نظرات خود درباره 
وضعی��ت جدی و پیچیده منطقه ای و بین المللی 
را با رئیس جمه��ور چین در 
میان گذاش��ته و ش��ی نیز از 
آمادگی خود در راستای رفع 
نیازهای امنیتی و توسعه محور 
و ایفای نقشی سازنده در روند 
خلع س��اح اتمی شبه جزیره 
کره خبر داده است. به نوشته روزنامه »گاردین«، 
چین قصد دارد طی قراردادی تجاری، صدها هزار 
تن برنج به کره شمالی صادر کند. اگرچه روزنامه 
»رودون��گ س��ینمون« که تریب��ون حزب حاکم 
پیونگ یانگ اس��ت نوشت ش��ی به کیم پیشنهاد 
کرده چی��ن به عنوان پلی برای پ��ر کردن فاصله 

می��ان رواب��ط کره ش��مالی و آمریکا 
ایفای نقش کند اما »لیم اول چول« 
استاد مسائل کره شمالی در دانشگاه 
»کیونگن��ام« کره جنوبی در این باره 
گفت: »از دید کره شمالی این ماقات 
به آمریکا نشان می دهد چین هوای 
این کش��ور را دارد و به واشنگتن این 
پیام را می دهد که باید موضع فش��ار 

حداکثری خود را متوقف کند«.
ام��ا دیروز تحلیلگ��ر دیپلماتیک 
روزنامه انگلیسی زبان »ساوث چاینا 
مورنین��گ پس��ت« از ابع��اد دیگر 
اظهارنظرهای 2 طرف پرده برداشت. 
»لی چیون��گ هو« با پر رنگ کردن 
آن بخ��ش از س��خنان ش��ی و اون 
در دیداره��ای 2 روز گذشته ش��ان 
که ب��ر همکاری راهب��ردی و اتحاد 
تاکی��د  کش��ور   2 سوسیالیس��تی 
غافلگیر کننده  داش��تند، تصوی��ری 
ب��رای آمری��کا و متحدان��ش از این 
س��فر ترس��یم کرد. در این مقاله آمده است که 
در جشنی که به مناسبت سفر یک رئیس جمهور 
خل��ق چین ب��ه جمه��وری دموکراتی��ک خلق 
ک��ره پس از ۱۴ س��ال با عنوان »سوسیالیس��م 
شکس��ت ناپذیر« در ورزشگاه روز کارگر رانگرادو 
برگزار ش��د، میهمان چین��ی که نمایش جمعی 
عظیم را که س��نت مشترک هر دو کشور است، 
روی یک نیمکت در کن��ار میزبان جوانش کیم 
جونگ اون- که هنگام آخرین سفر هو جینتائو، 
سلف شی جین پینگ در مقام ریاست جمهوری 
به پیونگ یانگ، یک نوجوان در حال تحصیل در 
سوییس، کیلومترها دورتر از موطنش بود- تماشا 
می کرد، دست آخر برای حاضران سخنانی ایراد 
ک��رد که حتی اغلب م��ردم چین را هم متعجب 
کرد. او خطاب به جمعیتی که تصویرش را روی 
سکوها ساخته بودند، گفت: »سوسیالیسم هسته 
دوس��تی »دی پی آرکی« و چین اس��ت... ما باید 
سوسیالیسم را همراه هم ایمن ساخته و گسترش 
دهیم«.  بر زبان آوردن نام رسمی »دی پی آرکی« 
که مخفف جمهوری خلق دموکراتیک کره است، 
به جای کره ش��مالی ک��ه در مجامع دیپلماتیک 
رواج یافت��ه و همچنین ارجاع به سوسیالیس��م 
آن ه��م در روزگاری که خود حزب کمونیس��ت 
چین، رویه ای کاپیتالیستی پیشه کرده، قطعا به 
مذاق غربی ها و متحدان شان خوش نیامده است. 
رئیس جمه��ور چی��ن همچنین اع��ام کرد اگر 
تحریم های بین الملل��ی علیه »پیونگ یانگ« لغو 
نش��ود، چین از رویه راهبردی جدید کره شمالی 
که کیم جونگ اون چندی پیش عنوان کرده بود 
و راهبردی غیر هسته ای نیست، حمایت می کند. 
به عب��ارت دیگر او تعارف را ب��ا آمریکا و اروپا و 
ژاپن کنار گذاشته و کره شمالی را همانند دوران 
اوج بلوک شرق چنان متحد کلیدی خود دانسته 
که فارغ از هر تحولی در ماه ها و سال های آینده، 
چین به مثابه همان برادر بزرگ      تر سوسیالیستی  
خ��ود را ملزم به حمایت همه جانبه آن می داند و 
چه کس��ی اس��ت که نداند روند هسته ای شدن 
کره شمالی با حمایت مستقیم پکن و در سال های 
منتهی به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شکل 
گرفت، چرا که چینی ها می هراسیدند با فروپاشی 
بلوک شرق در مقابل تهدیدهای همه جانبه غرب 

تنها خواهند ماند. 

رئیس جمهور چین پس از 14 سال به کره شمالی سفر کرد تا بحران هسته ای شبه جزیره را حل کند اما به شیوه ای کامًا سوسیالیستی!

بازگشت بلوک شرق

پازل
مدیر پیشین گلدمن ساکس: یوآن می تواند جای دار را بگیرد

مدیر پیشین بزرگ     ترین موسسه مالی چندملیتی در آمریکا معتقد است چینی ها می توانند در بلندمدت 
ی�وآن را به عن�وان ارز ذخیره جهانی جایگزین دار کنند. »جیم اونیل« مدیر س�ابق گلدمن س�اکس با 
پیش بینی اینکه طی یک تا 2 دهه آینده 4 اقتصاد در حال خیزش عضو گروه بریکس یعنی برزیل، روسیه، 
هند و چین اقتصاد جهان را تغییر خواهند داد، گفت: »طی 10 تا 20 سال آینده هیچ راهی برای مشتریان 
آمریکایی وجود ندارد که همچنان سهم برتر را داشته باشند«. به گفته او، چین در حال توسعه نقش ارز 
ملی خود است و می تواند بر رشد قدرت مشتریانش برای تقویت موقعیت جهانی خود تمرکز کند، چرا که 
در حال حاضر مصرف داخلی چین تنها 40 درصد تولید ناخالص این کشور را در مقایسه با سهم 70 درصدی 
مصرف داخلی از تولید ناخالص ملی آمریکا تشکیل می دهد. به گزارش شبکه آرتی، اونیل معتقد است چین 
می تواند به آرزوی تبدیل یوآن به ارز نخست بین المللی دست یابد. مشتریان چینی نیز به رشد خود ادامه 

خواهند داد اما به شرطی که این اقتصاد بزرگ چشم اندازی بلندمدت برای رشد خود داشته باشد.
او همچنی�ن پیش بین�ی کرد که روند خرید انبوه اوراق قرضه آمریکا توس�ط س�رمایه گذاران چینی در 
س�ال های آتی متوقف ش�ود. اونیل گفت: »برخی می گویند ساح نهایی برای چین فروش مقدار زیادی 

اوراق قرضه آمریکاست ولی این کار به ارزش سرمایه گذاری  های چین آسیب می رساند«.
از نظر مدیر سابق یکی از 5 شرکت بزرگ خدمات مالی و بانکداری در آمریکا، اقتصاد چین به مرحله ای 
از رشد رسیده که حتی تضعیف ارزش یوآن هم به نفع غربی ها نیست. او در این باره می گوید: »یک یوآن 

ضعیف اطمینان سرمایه گذار را هم کاهش می دهد. من فکر نمی کنم تضعیف یوآن اصاً درست باشد«.

هژمونی

هند کشتی  های جنگی خود را 
به خلیج فارس اعزام می کند

نیروی دریای��ی هند در بیانی��ه ای اعام 
کرد برای اطمینان از حفظ امنیت و فعالیت 
کش��تی های هندی که در منطقه رفت وآمد 
می کنند، کش��تی های جنگی این کش��ور به 
دریای عم��ان و خلیج فارس اعزام ش��ده اند. 
در بیانیه نیروی دریایی هند آمده اس��ت: 2 
کش��تی جنگی موسوم به » ای ان اس چنای« 
و » ای ان اس س��وناینا« ب��رای انجام عملیات 
امنیت دریایی به خلیج فارس و دریای عمان 
اعزام ش��دند و همچنین نظ��ارت هوایی نیز 
توس��ط جنگنده های نیروی دریایی هند در 
منطقه انجام می شود. در ادامه بیانیه نیروی 
دریایی هند آمده است: مرکز ادغام اطاعات 
در منطقه اقیانوس هند همچنین از نزدیک 
بر رفت و آمد کشتی ها در خلیج فارس نظارت 
می کند. این اقدام در نتیجه حوادث اخیر در 
منطق��ه و همچنین برای اطمین��ان از ادامه 
فعالیت کش��تی های هند در دریای عمان و 
خلیج فارس انجام می ش��ود. نی��روی دریایی 
هن��د تاکید کرد: متعهد ب��ه تأمین امنیت و 
تج��ارت دریای��ی و رفت و آمد کش��تی های 
هن��دی در منطقه هس��تیم و ب��ه برقراری 
صل��ح و ثبات در منطقه اقیانوس هند کمک 
می کنیم. پیش از این سازمان کل کشتیرانی 
هند به کش��تی های این کش��ور که از تنگه 
هرم��ز، خلیج ف��ارس و دریای عم��ان عبور 
می کنند هش��دار داده بود تمام احتیاط های 
ازم را انج��ام داده و تمهیدات امنیتی را به 
کار گیرن��د. تنش ه��ا در منطقه خلیج فارس 
پ��س از اعزام چند فروند ناو و نیروی نظامی 
آمریکایی تش��دید ش��ده است. بس��یاری از 
کارشناس��ان همچنی��ن با اع��ام نگرانی از 
اعزام ناوهای جنگی آمریکا به منطقه نسبت 
به ب��روز برخوردهای نظامی هش��دار داده و 

خواستار خویشتنداری در منطقه شده اند.

سنای آمریکا فعًا فروش تسلیحات 
به عربستان را معلق کرد

عربس��تان همپیم��ان اصلی آمری��کا در 
خاورمیانه و یکی از سرمایه گذاران کمپین  های 
انتخاباتی ترامپ در آمریکا به شمار می رود که 
تاکنون با قتل جمال خاشقجی در کنسولگری 
خود در ترکیه و همچنین کشتار مردم بی دفاع 
یمن، برای دولت ترامپ دردسرهایی را ایجاد 
کرده است          . این در حالی است که سنای آمریکا 
که در اختیار اکثریت جمهوری خواه است، با 
تصویب 3 قطعنامه، به ممانعت از فروش این 
تس��لیحات به عربستان و همین طور امارات و 
اردن رأی داد. دونال��د ترامپ ماه گذش��ته با 
اعام وضعیت اضطراری، بدون کس��ب مجوز 
کنگره با فروش 8 میلیارد داری تس��لیحات 
ب��ه عربس��تان موافقت ک��رده ب��ود. مجلس 
نمایندگان هم که در اختیار دموکرات هاست، 
قرار اس��ت مصوبات مشابهی را تصویب کند. 
نمایندگان کنگره از کاربرد این تسلیحات علیه 
غیرنظامیان در جنگ یمن نگران هستند و از 
وضع حقوق بش��ر در عربستان از جمله قتل 
جمال خاش��قجی، روزنامه ن��گار منتقد انتقاد 
دارند. کاخ س��فید در واکنش به رأی سنا در 
بیانیه ای اعام کرد منع فروش این تسلیحات 
به عربستان سعودی این پیام را می فرستد که 
ایاات متحده متحدانش را در چنین شرایطی 
ک��ه تهدیدها علی��ه آنها افزای��ش یافته، رها 
می کند. به گزارش بی بی س��ی، با این حال، به 
نظر می رس��د ترامپ این مصوبات را وتو کند. 
همزمان دادگاه��ی در لندن با صدور حکمی 
فروش اسلحه به عربستان از سوی دولت این 

کشور را غیرقانونی خوانده است.

چهارگوشه

 جانشین یونکر در پارلمان اروپا 
رأی نیاورد

امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانس��ه از 
بی نتیجه ماندن رایزنی ها برای انتخاب جانشین 
»ژان کلود یونکر« خبر داد. وی گفت نشس��ت 
سران اتحادیه اروپایی بدون توافق درباره 3 نامزد 
اصلی برای ریاست کمیسیون اروپا پایان یافته 
است. به گفته مکرون، موضوع جانشینی یونکر 
در نشست سران اروپا از سوی »دونالد توسک« 
رئیس شورای اروپایی مطرح شده اما هیچ یک 
از 3 نامزد مطرح شده، نتوانسته اند حمایت ازم 
برای تصاحب این کرس��ی را به دس��ت آورند. 
بر این اس��اس نامزدی »مانف��رد وبر« از حزب 
سوسیال- مس��یحی آلمان که حمایت »آنگا 
مرکل« صدراعظم این کش��ور را با خود دارد، 
با مخالفت مکرون روبه رو ش��ده است. وی در 
این باره گفت نام��زدی که محافظه کاران برای 
ریاست کمیسیون اروپا معرفی کرده  اند گزینه 
مناسبی برای این سمت نیست و انتخاب وی 
خاف واقعیت  های دموکراتیک اتحادیه اروپایی 
است. مکرون علت مخالفت خود را بی تجربگی 

وبر در امور اجرایی عنوان کرده است.

حبس ابد برای کودتاچیان نظامی 
در ترکیه

در یکی از بزرگ تری��ن پرونده های قضایی 
ترکیه، 22۴ تن از متهمان شرکت در کودتای 
نافرج��ام 3 س��ال پیش این کش��ور در دادگاه 
حض��ور یافتند و ۱۷ ت��ن از نظامیان متهم به 
شرکت در این کودتا هر یک به ۱۴۱ بار حبس 
ابد محکوم ش��دند. تقریباً 3 سال پس از وقوع 
کودتای نافرجام در ترکی��ه دادگاهی در آنکارا 
۱۷ تن از سران ارشد پیشین ارتش این کشور 
را ب��ه احکام حبس ابد محکوم کرد. به گزارش 
خبرگ��زاری آناتولی، هر ی��ک از این متهمان 
در دادگاه ب��ه اتهام »نقض قانون اساس��ی« و 
»س��وءقصد به جان رئیس جمهور« به ۱۴۱ بار 
حبس ابد محکوم شدند. در میان محکومان نام 
آکین اوزترک، فرمانده سابق نیروی هوایی این 
کشور نیز به چشم می خورد. او نیز به همراه ۱۶ 
تن دیگر از نظامیان ارشد ستاد مشترک ارتش 

به مجازات ۱۴۱ بار حبس ابد محکوم شد.

نشست محرمانه سنا 
درباره بشقاب پرنده ها

نش��ریه تحلیلی پولیتیکو فاش کرد اخیرا 
مقام��ات نی��روی هوایی آمریکا در نشس��ت 
محرمان��ه در س��نا درب��اره اش��یای پرن��ده 
ناشناخته ای در آس��مان ها صحبت کرده  اند 
که خلبانان آمریکایی را به وحش��ت انداخته 
اس��ت. دفتر س��ناتور مارک وارنر که در این 
نشست حاضر بوده اعام کرده کنگره نسبت 
به این مسأله جدی برخورد می کند چون به 
امنیت خلبانان آمریکایی مربوط می ش��ود و 
فرقی نمی کند که این اشیای پرنده ناشناس 
بالن  های هواشناس��ی          ، موجودات س��بزرنگ 
فضایی یا چیز دیگری باشند. نخستین بار که 
بحث بشقاب پرنده ها به طور جدی در عرصه 
سیاسی مطرح ش��د، در بحبوحه جنگ دوم 
جهان��ی و اواخر س��ال ۱9۴0 بود که نیروی 
مرزبانی سوئد و سپس یک خلبان آمریکایی 
به ن��ام کن��ت آرنول��د از مش��اهده چندین 
شیء ناشناس در آس��مان سخن گفتند که 
هیچ ش��باهتی به هواپیما نداش��ته و بیشتر 
ش��بیه نعلبکی ب��ود و به همی��ن دلیل آنها 
آن را بش��قاب پرنده نامیدند. امروزه مشخص 
ش��ده که ایده بش��قاب پرنده ناشی از هراس 
غربی ها از شوروی بوده، چرا که سرویس های 
اطاعاتی ایاات متحده و متحدانش از ترس 
جاسوس��ان ش��رقی، هواپیماهای شناسایی 
و بالن ه��ا مردم عادی را تش��ویق می کردند 
ک��ه آنها را از وجود تمام پدیده ها و اش��یای 
غیرمعمولی در آس��مان مطلع کنند و بدین 
ترتی��ب ظرف چند س��ال اپیدم��ی گزارش 
مشاهده اجس��ام فضایی عجیب و غریب در 

جامعه به وجود آمد.
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آتش س��وزی بزرگی اوایل وقت 
دیروز در یکی از پاایش��گاه های 
فیادلفیا گزارش ش��د و س��اکنان نزدیک به این 
تاسیسات نفتی از صدای انفجارهای مهیبی خبر 
دادند. گفته می شود آتش سوزی بین ساعت 3 یا ۴ 
صبح به وقت محلی در پاایشگاه فیادلفیا شروع 
ش��د.  هنوز گزارشی از خس��ارات و تلفات شدید 
مخابره نش��ده و مقامات در حال بررسی سامت 
پرسنل پاایشگاه هس��تند. پاایشگاه فیادلفیا 

دهمی��ن پاایش��گاه بزرگ در آمریکا محس��وب 
می شود. این مجموعه پاایش��گاهی بیش از ۱0 
ه��زار نفر پرس��نل دارد و روزانه ق��ادر به پاایش 
335 هزار بشکه نفت است.  این در حالی است که 
وقوع سیل در بخش  های مختلفی از فیادیفیا هم 
منجر به قطع شدن کامل برق و خطوط ارتباطی 

ش��ده اس��ت. دولت آمریکا به گفته مردم قادر به 
کمک رسانی نیست و نبود برق          ، امکانات اسکان و 
بارش شدید باران باعث شده است مشکات بسیار 
بزرگ��ی برای مردم ایالت پنس��یلوانیا و فیادلفیا 
پی��ش          آید. همچنین مقامات ایالت��ی هم قادر به 

پاسخگویی در این رابطه نیستند.

آتش سوزی پاایشگاه و ادامه سیل در فیادلفیا یانکی آباد



فرهنگ و هنر 0 شنبه   اول تیر 1398وطن امروز  شماره 2746 8 

تلویزیون

تولید سریال »شهید حججی« 
منتفی شد

تهیه کنن��ده مینی س��ریال 
»شهید حججی« اعام کرد 
با نویس��نده فیلمنام��ه این 
سریال تسویه حساب شده و 
دیگر قرار نیس��ت این پروژه 
به تولید برس��د. به گزارش مهر، سعید کمانی، 
تهیه کننده تلویزیون که سال گذشته از تولید 
مینی سریالی با محوریت شهید محسن حججی 
خب��ر داده بود، درباره روند تولید این س��ریال 
گفت: با نویس��نده این سریال بر اساس برآورد 
مالی اولیه توافقاتی انجام ش��ده بود و جلساتی 
هم برگزار ش��د اما از آنجا که نخواس��تند این 
سریال ساخته شود، پروژه منتفی و با نویسنده 
هم تسویه حساب شد. وی درباره چرایی توقف 
تولید این سریال عنوان کرد: سازمان صداوسیما 
اواخر سال ۹۷ درصدی از بودجه سیما فیلم را 
برای س��ال ۹۸ کم کرد و مرکز سیما فیلم هم 
بودجه را به پروژه هایی که اولویت بیشتری دارند 
اختصاص می دهد. این تهیه کننده درباره اینکه 
چه زمانی دوباره سراغ پروژه »شهید حججی« 
خواهد رفت، گفت: اولویت تلویزیون موضوعاتی 
از این دس��ت نیس��ت و فعاً بودج��ه ای برای 
س��اختش وجود ندارد. وی در پایان با اشاره به 
بحران مالی تلویزیون عنوان کرد: اکنون بیشتر 
بودجه تلویزیون در اختیار سریال های مناسبتی 
مثل سریال های نوروز یا ماه رمضان قرار دارد و 

کمتر می توان سراغ موضوعات دیگر رفت.

»نسیم« به شبکه های HD پیوست
چرخه تولید و پخش ش��بکه نسیم اچ دی 
)HD( ش��د. به گزارش »وطن امروز«، احسان 
محمدنژاد، مدیر تولید و فنی شبکه نسیم اعام 
کرد: شبکه نسیم در آخرین گام های خود برای 
HD ش��دن ش��بکه قرار دارد. یکی از اهداف 

کلی��دی و مهم مورد نظر در راس��تای احترام 
به مخاطبان رسانه ملی، ارتقای کیفیت پخش 
شبکه پرمخاطب نسیم از SD به HD است. 
در همین راستا اواسط سال ۹۷ مراحل تجهیز 
و به روز رسانی پخش HD شبکه نسیم با همت 
وی��ژه مرکز تولید و فنی س��یما و عنایت اداره 
کل فنی صدا و تصویر به نمایندگی از معاونت 
توسعه و فناوری رسانه آغاز شد که از تاریخ ۲۷ 
خردادماه به صورت پخش آزمایش��ی در حال 

بهره برداری است.

خاطرات شهید ابوالفضل راه چمنی 
به روایت همسر

خاط��رات ش��هید ابوالفضل 
راه چمنی به روایت همس��ر 
منتشر می ش��ود. به گزارش 
»وطن ام��روز«، او ب��ه عنوان 
یک��ی از فرماندهان لش��کر 
زینبی��ون همراه با رزمنده های پاکس��تانی در 
عملیات های متعددی شرکت کرد تا در نهایت 
فروردین ماه 13۹5 بر اثر اصابت ترکش خمپاره 
در العیس، جنوب غرب حلب، به شهادت رسید. 
خاطرات این شهید مدافع حرم به روایت همسر 
به قلم کبری خدابخش دهقی در آستانه انتشار 
است. این اثر که »عزیزتر از جان« نام دارد، قرار 
است از سوی نش��ر ۲۷ روانه بازار کتاب شود. 
خدابخش دهقی در این کتاب ش��خصیت این 
شهید مدافع حرم را با زبانی جذاب و داستانی 

برای مخاطب روایت می کند.

ستاره هایی که ستاره دار می شوند!
دریافت کنندگان س��تاره در 
پیاده رو مشاهیر هالیوود در 
س��ال ۲۰۲۰ معرفی شدند. 
به گ��زارش مهر ب��ه نقل از 
ورایتی، بتم��ن، جولیا رابرتز 
و اس��پایک ل��ی از جمله چهره ه��ای هنری 
سرشناس��ی هس��تند که برای دریافت ستاره 
در پیاده رو مش��اهیر در س��ال ۲۰۲۰ انتخاب 
شده اند. فهرست کامل دریافت کنندگان ستاره 
در سال ۲۰۲۰ از سوی کمیته انتخاب پیاده رو 
مش��اهیر اتاق بازرگانی هالیوود اعام شد و از 
میان فهرست بلندی از دست اندرکاران صنعت 
س��رگرمی ش��امل تلویزیون، تئات��ر و رادیو و 
س��ینما این چهره ها انتخاب شدند. ماهرشاا 
علی برنده ۲ جایزه اسکار که امسال برای بازی 
در »کتاب س��بز« این جای��زه را برد، از جمله 
چهره های بخش سینماس��ت که این افتخار 
نصیبش می شود. اس��پایک لی، جولیا رابرتز، 
کریس همس��ورث و اوکتاویا اسپنس��ر دیگر 
چهره های صنعت س��ینما هس��تند که سال 
آینده س��تاره دار می ش��وند. اعام شده بتمن 
ابرقهرمانی ک��ه از دل کمیک بوک بیرون آمد 

نیز یک ستاره خواهد گرفت.
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واكنش وزیر ارشاد به سرنگونی پهپاد آمریكاییروزنامه سیاسی ، فرهنگی،  اجتماعی، اقتصادی
سیدعباس صالحی در واکنش به سرنگونی پهپاد آمریکایی در توئیتی نوشت: »اسقاط ایرباس مسافری توسط آمریکایی ها و 
شهادت ۲۹۰ مسافر، یادمان نرفته است. برای آن هیچ عذرخواهی و غرامتی در کار نبود. مدال هم دادند! آن روز به آسمان 
نگریستیم و گل ریزان شهیدان را دیدیم و گریستیم. اما امروز آسمان ایران برای شان ناامن شد. اندکی از آن بغض فرونشست«.

كتاب

اعضای جدید شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی معرفی شدند
چهره هایی تازه در ترکیب اعضای شورای پروانه نمایش

اعضای جدید ش��ورای پروانه نمایش فیلم های 
س��ینمایی طی جلس��ه ای با حضور وزیر فرهنگ 
و ارش��اد اس��امی معرف��ی ش��دند. ب��ه گ��زارش 
»وطن ام��روز«، س��یدعباس صالح��ی عص��ر روز 
چهارشنبه ۲۹ خرداد در دیدار با اعضای شورا های 
س��اخت و نمایش فیلم های سینمایی گفت: اگر ما 

در پاره ای از حوزه ها به هنر های سنتی خود می بالیم امروز هم باید به سینما 
ب��ه عنوان یک��ی از حوزه های هنری خود ببالیم. س��ینما یکی از بخش هایی 
اس��ت که شاید در آن دیرتر به رشد رس��یده ایم اما جایگاه خوبی در آن پیدا 
کرده ایم و این نقطه درخشان سینمای ایران است. وی با طرح این سوال که 
ما مهم ترین مس��اله سینمای ایران را چه می دانیم، تصریح کرد: ما نسبت به 
وضعیت موجود سینمای ایران و جهان باید تحلیل داشته باشیم. در پایان این 
جلسه که حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی و ابراهیم داروغه زاده معاون 
نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی نیز حضور داشتند، اعضای جدید شورای 
پروانه نمایش فیلم های سینمایی احکام خود را از وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 
دریافت کردند و از اعضای قبلی نیز تقدیر شد. بر این اساس، حسن خجسته، 
محمد احسانی، حسین کرمی، جمال شورجه، مجید رضاباا، کمال تبریزی، 
رضا پورحسین، محمدهادی کریمی و حجت ااسام سیدمهدی خاموشی به 

عنوان ترکیب جدید شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی معرفی شدند. 

تازه ترین آمار فروش فیلم های سینمایی اعام شد
»شبی که ماه کامل شد« در یک قدمی صدر جدول عید فطر

تازه ترین آم��ار فروش فیلم های س��ینمایی 
در گیش��ه س��ینمای ایران اعام شد. به گزارش 
»وطن امروز«، هفته گذشته فروش بعضی فیلم ها 
همچون روزهای قبل از آن، با رشد قابل توجهی 
روبه رو بود، ای��ن در حالی بود که برخی فیلم ها 
نتوانس��تند به توفیق چندانی در گیش��ه دست 

یابند. به عنوان نمونه آمار فروش فیلم »متری شیش و نیم« که روزهای 
انتهایی اکرانش را در گیشه سپری می کند، در آستانه فروش ۲۷ میلیارد 
تومان متوقف ش��د و احتماا باید با همین رقم با گیش��ه ها خداحافظی 
کند. در نمونه ای دیگر »س��امورایی در برلین« در آخرین روزهای اکرانش 
به رقم 5 میلیارد تومانی رس��یده است، در حالی که »سرخپوست« فقط 
بعد از ۲ هفته اکران به این رقم فروش رسیده است. بر این اساس تاکنون 
در مجموع فیلم های سینمایی »متری شیش و نیم« ۲۷ میلیارد و 3۰۰ 
میلیون تومان، »تگزاس)۲(« 1۷ میلیارد و 3۰۰ میلیون تومان، »ما همه 
با هم هستیم« ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، »شبی که ماه کامل شد« 
۶ میلیارد و 1۰۰میلیون تومان، »س��امورایی در برلین« 5 میلیارد و 1۰۰ 
میلیون تومان،  »سرخپوس��ت« 5 میلیارد تومان، »دختر شیطان« ۷۰۰ 
میلیون تومان، »نبات« ۶۸۰ میلیون تومان و »زهرمار«3۰۰ میلیون تومان 

فروش کرده اند. 

تیغ سانسور دولت نصیب واقعیت  های سریال گاندو هم شد

از »گاندو« 
چرنوبیل نخواهید!

محسن شهمیرزادی: درحالی که مخاطبان زیادی شامگاه پنجشنبه منتظر پخش قسمت سیزدهم سریال گاندو 
بودند، چند ثانیه قبل از آغاز، تیتراژ زیرنویسی روی صفحه ظاهر شد و از تکرار قسمت دوازدهم سریال خبر داد. 
علت این اتفاق آماده نبودن قسمت سیزدهم عنوان شد درحالی که چند ساعت قبل، عوامل سریال گاندو در 
برنامه »سام صبح به خیر« حضور پیدا کرده بودند و نه تنها خبری از مشکل تدوین یا نرسیدن کار به آنتن نبود 
بلکه صحبت  های کارگردان درباره قسمت  های پایانی سریال بود و به نظر می رسید »گاندو« تا هفته  های آتی 
آماده پخش بوده است. در بسیاری از رسانه ها علت این اتفاق مخالفت دولت با پخش برخی سکانس  های این 
سریال عنوان شده است؛ سکانس   هایی که به رابطه کاراکتر »مایکل هاشمیان« با دولت می پرداخت و اگرچه در 
واقعیت چنین امری از جانب جاسوس جیسون رضاییان به وقوع پیوسته است اما حسام الدین آشنا به نمایندگی 
از دولت مخالفت سرسختانه ای با پخش سکانس هایی از این قسمت کرده است. به نظر می رسد تیغ سانسور 

دولت در ساعات منتهی به پخش نصیب گاندو شده و فرصتی برای اصاح سریال فراهم نبوده است.

مجموع��ه کتاب ه��ای »ه��ری پات��ر« به قلم 
»جی کی رولینگ« که فیلم ه��ای موفقی از روی 
آن س��اخته ش��د، این بار عاقه مندانش را با بازی 
اینترنتی غافلگیر می کند. به گزارش »وطن امروز«، 
چند س��ال پیش ب��ود که ب��ا انتش��ار بازی های 
»پوکمون گو« و فراگیر شدن موج استفاده کنندگان 
از ای��ن بازی موبایلی خطرات ناش��ی از اس��تفاده 
نادرس��ت از این بازی برای جم��ع   آوری اطاعات 
کاربران و محیط های مورد استفاده بازی، از سوی 
برخی کارشناس��ان در رس��انه ها مطرح شد. گویا 
تجربه این بازی و آورده های آن برای سازندگانش 
باعث ش��ده تا این بار به ج��ای موجودات خیالی 
»پوکمون«، کاراکتره��ای محبوب دنیای فانتزی 
»هری پات��ر« کارکردهای خ��اص آن بازی را برای 
کاربران رقم بزنند! بر این اساس، شرکت »نیانتیک« 
خالق بازی اینترنتی »پو کمون گو« این هفته بازی 
»هری پاتر« را براس��اس داس��تان موفق »جی کی 
رولین��گ« رونمایی می کند. این بازی که ش��بیه 
»پوکمون گو« اس��ت روی سیستم های اندروید و 
آی اواس قابل اس��تفاده خواهد ب��ود. جادوگران و 

طلس��م گرها همه در اس��تودیوی یونیورسال در 
لس آنجلس گردهم می آیند تا انتشار نسخه بازی 
رایانه ای و موبایلی که پروژه مشترک کمپانی های 
برادران وارنر و نیانتیک بوده را جشن بگیرند. جان 
هانک��ه خالق این بازی که معروفیت اصلی خود را 
مدیون خلق معروف ترین و موفق ترین بازی موبایلی 
یعن��ی »پوکمون گو« )Pokemon Go( اس��ت 
درباره بازی »هری پاتر« گفت: »این بازی هم مانند 
»پوکمون گو« اس��ت و شما هم در فضای مجازی 
و ه��م در فضای واقع��ی و در خیاب��ان و پارک ها 
می توانید جادوگران و هیواهای دنیای هری پاتر را 
دنبال کنید که بسیار جذاب است. این بازی قطعا 
به چالش و سرگرمی جدی هر روزه کاربرانش بدل 
خواهد شد چرا که همچون بازی »پوکمون گو« از 
برترین جذابیت ها برخوردار است و بلکه بیشتر از 
آن دارای نوآوری هایی ویژه اس��ت«. البته سازنده 
این بازی مدعی شده دلیل اصلی ساخت این بازی 
جدید همچون نس��خه قبلی آن، افزایش تحرک 
کاربران این قبیل بازی هاست اما واقعیت آن است 
که پشت پرده استفاده از این بازی اتفاقاتی فراتر از 

افزایش تحرک کاربرانش قرار گرفته است؛ آنچنان 
که همزمان با انتش��ار ب��ازی »پوکمون گو« دولت 
چی��ن اعام کرد نگران آن اس��ت پوکمون گو، در 
قالب یک بازی به جاسوس��ی از اطاعات کاربران 
بپردازد. همچنی��ن در رس��انه های اجتماعی این 
کش��ور نیز تئوری های بسیاری درباره هدف اصلی 
انتشار این بازی در حال مطرح شدن است و برخی 
کاربران چینی در ارتباط با آن نوشتند: »پوکمون گو 
ب��ازی نکنید؛ زیرا آمریکا و ژاپن می توانند با کمک 

آن مراک��ز محرمان��ه  چین را 
شناسایی کنند«.

تاوان سخن راست چیست؟ حذف!
چندی پیش و پس از پخش س��ریال 
»چرنوبی��ل« حس��ام الدین آش��نا در 
توئیتی خطاب به سیاستمداران توصیه 
کرد این س��ریال را مشاهده کنند. وی 
در توئی��ت خود آورد: »تماش��ا و عب��رت گرفتن 
از مینی س��ریال چرنوبیل برای اهالی سیاس��ت و 
دولت و حکومت بس��یار مناسب است. عصاره اش 
 این سوال تکان دهنده  است: تاوان دروغ چیست؟
)?What Is The Cost Of Lie( درحال��ی 
مش��اور رئیس جمهور سیاستمداران را به تماشای 
سریال چرنوبیل تش��ویق کرده است که به گفته 
موافقان و مخالفان این س��ریال، چرنوبیل روایتی 

تحریف ش��ده از ماجرای واقعی این رویداد است و 
به نوعی »دروغ« را به مخاطب خود از یک ماجرای 
واقعی تلقین می کند. اینکه چگونه مخاطب از یک 
سریال تحریف ش��ده بخواهد در مذمت دروغ پند 
بگیرد امری مجزاست. اما اینکه حسام الدین آشنا 
چرنوبیل- به عنوان سریالی تحریف شده- را مورد 
تمجید قرار می دهد، حائز اهمیت اس��ت. به نظر 
می رس��د س��ریال خوب از منظر وی مجموعه ای 
است که به هر طریق به مصادره به مطلوب روایت ها 
بپردازد و از گاندو هم انتظار تحریف واقعیت داشته 
که گویا این انتظار را با سانسور سریال محقق کرده 
است. فلذا باید تاوان سخن راست را از سیاستمداران 

پرسید تا دروغ!

شاکی؛ مردم، قربانی؛ تلویزیون!
در حالی که کلیات ماجرای جیس��ون 
رضاییان برای بسیاری از مردم مشخص 
ب��ود و با پخش س��کانس مورد نظر بنا 
نبود موج عجیب��ی در میان مخاطبان 
ش��کل بگیرد اما ه��راس دولتی از این س��کانس 
آن را ب��ه تیغ ممیزی س��پرد. مواجهه اینچنینی 
با س��ریال آن هم در زمان پخش بیش از آنکه به 
س��ریال و کارگردانش ضربه بزند، موجب از دست 
رفتن سرمایه اجتماعی رسانه ملی و مجموعه های 
نمایشی اش خواهد شد. تلویزیون همواره متهم به 
روایت گزینشی واقعیات از جانب بدنه روشنفکری 

و حتی جامعه مدیران دولتی است اما حاا همین 
جریان برای ممیزی سکانس های مربوط دست به 
کار ش��ده است. در این میان شاکی اصلی مردم و 
مخاطبان سیما خواهند بود. گاندو برای نخستین 
بار بسیاری از کلیشه ها را شکسته و واقعیاتی را به 
نمایش گذاش��ته بود که پیش از این در تلویزیون 
به چش��م نمی آمدند. ول��ی اکن��ون و با ممیزی 
سکانس های کم اهمیت اثرات بعدی آن قابل حس 
اس��ت؛ کاهش اعتماد به سریالی که پیش از این 
توانس��ته بود نسبت به مسائل امنیتی واقعیاتی را 
مطرح کرده و اعتماد مخاطب را نسبت به صداقت 

روایت خود جلب کند. 

کلیشه ای بساز تا ممیزی نشوی!
پیام��د ممی��زی ماجراهای��ی چون 
جیس��ون رضاییان و ارتب��اط وی با 
برخی افراد دولتی که امری غیرقابل 
انکار است، صرفا سریال را دستخوش 
تغییر نمی کن��د؛ نه تنها بس��یاری از پیرنگ های 
سریال با تیغ ممیزی دولتی دچار اشکال می شوند، 
بلکه کار کارگردان برای ساماندهی مجدد مجموعه 
بسیار دش��وار می ش��ود. در حالی که بسیاری از 
پرونده های امنیتی موجود از جذابیت ذاتی برای 
خلق س��ریال و فیلم س��ینمایی برخوردارند اما 
مدت هاست بسیاری از کارگردان های ژانر معمایی 

و اکش��ن نیز میلی به انتخاب این سوژه ها ندارند، 
چراکه از سویی با مواجهه سلبی بدنه روشنفکری، 
همواره س��ینماگران با ساخت سوژه های واقعی و 
ملموس دچار مشکل می شوند و از سوی دیگر تیغ 
تیز دولتی ها برای ممیزی واقعیت، آنها را بیش از 
پی��ش از حضور در این فض��ا  زده می کند. عمده 
کارگردان هایی که در این ژانر همچنان مش��غول 
تولید اثر هستند، از دغدغه شخصی خود است که 
در این فضا مانده اند. این تیغ تیز روزبه روز نه تنها 
موجب خل��ق آثار محافظه کارانه تر و کلیش��ه ای 
می شود، بلکه سینماگران را نیز نسبت به حضور 

در این فضا بی میل تر می کند. 

جیسون رضاییان در گاندوی واقعیت
نقش مایکل هاشمیان در سریال گاندو 
ارجاع به شخصیت حقیقی جیسون 
رضاییان دارد؛ جاس��وس دوتابعیتی 
که در نقش خبرنگار واشنگتن پست 
در ایران حضور داشت. او در یکی از گزارش  های 
خود آورده بود: »آنقدر به رئیس جمهور نزدیک 
شدم که طعم و مارک آدامسی را که می جوید، 
می دانس��تم«. به گفته نماین��دگان مجلس که 
گزارش س��ازمان اطاعات س��پاه به تفصیل در 
اختیار آنها قرار گرفته اس��ت، رضاییان در امور 
ارتب��اط با کارمندان درج��ه یک دولتی، صنایع 
هس��ته   ای، تغییر بدنه عقیدت��ی جامعه ایرانی، 

همکاری با خوانندگان موسیقی  های زیرزمینی 
و... با دولت آمریکا به عنوان جاس��وس همکاری 
می کرده اس��ت. اهمیت رضایی��ان برای آمریکا 
آنچنان قابل توجه بوده اس��ت ک��ه بارها اوباما 
جه��ت مذاکره با ایران ب��رای آزادی رضاییان از 
تمدید برخی تحریم ها خودداری کرده اس��ت. 
ش��ده از  رضایی��ان بع��د از گزارش  های تحریف 
ماج��رای ۸۸ از ایران خارج می ش��ود و بار دیگر 
در س��ال 13۹1 به ایران بازمی گردد. ارتباط وی 
با وزارت امور خارجه و سازمان جاسوسی ایاات 
متحده مهم ترین بستر جاسوسی او را فراهم کرد. 
رضاییان در س��ال ۹5 به تصمیم ش��ورای عالی 

امنیت ملی به آمریکا تحویل داده شد. 
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علت پخش  نشدن ترانه محمد علیزاده در »گاندو«
تیتراژ گاندو؛ شاید جایی دیگر

محمد علیزاده، خواننده موس�یقی پ�اپ درباره 
وج�ود نامش در تیتراژ س�ریال »گاندو« و پخش  
نشدن ترانه اش برای این سریال توضیحاتی ارائه 
كرد. به گزارش فارس، در تیتراژ سریال پرطرفدار 
»گاندو« كه این ش�ب ها از شبكه 3 سیما پخش 
می ش�ود، نام محمد علیزاده خواننده پاپ آمده 
است اما اثری از ترانه او در تیتراژ سریال نیست؛ 
موضوعی كه باعث تعجب بس�یاری از هواداران 
این خواننده موس�یقی پاپ شد. محمد علیزاده 
اما خود درباره پخش  نشدن ترانه اش در »گاندو« 
توضیحاتی ویدئویی در صفحه شخصی اش ارائه 
كرد و گفت: »برای این س�ریال یک ترانه سروده 
و موس�یقی برای آن س�اخته ش�د اما زمانی كه 
به پخش نزدیک می ش�د، به همراه جواد افش�ار 
)كارگردان سریال( كه از دوستان خوبم است، به 
این نتیجه رسیدیم كه تیتراژ بدون ُوكال )صدای 
خواننده( پخش ش�ود و فكر می كنم این خیلی 
بیشتر و بهتر به سریال كمک می كرد«. وی ادامه 
داد: »اگر زودتر به این نتیجه می رسیدم، قطعاً نام 
من به عنوان خواننده در تیتراژ اعام نمی ش�د و 
از تک تک مخاطبان عذر می خواهم و ش�رمنده 
محبت های همه ش�ان هستم«. این خواننده پاپ 
در ادامه خاطرنش�ان كرد: »تیت�راژ را برای یک 
سریال دیگر نگه داش�ته ایم كه آنجا كار خواهد 
ش�د«. علیزاده درباره كم كاری خود طی ماه های 
اخیر توضیح داد: »این روزها درگیر تولید هستم 
و احس�اس كردم 6 ماهه اول س�ال را باید تولید 
كنم. امس�ال به امید خدا س�الی پركار برای من 
اس�ت و كارهای عاشقانه بس�یاری ساخته ام كه 
به وقتش منتش�ر خواهند شد«. محمد علیزاده 
تاكنون تیتراژ س�ریال های مختلف�ی را خوانده 
است كه قطعات »هواتو كردم« و »برادر« 2 مورد 
از تیتراژهای خوانده ش�ده توسط او در سال های 
اخیر برای مجموعه های نمایشی سیماست كه با 

استقبال مخاطبان مواجه شده است.

محمدرضا كردلو: عصر پنجشنبه مستند مهمی از 
شبكه 3 سیما پخش شد. مستندی كه شاید اگر 
رخداد سرنگونی پهباد RQ4 آمریكا توسط سپاه 
پاس�داران در همان روز اتفاق نمی افتاد و خبری 
نمی ش�د، ممكن بود هنوز از آرشیو بیرون نیاید 
و پخش نش�ود اما پخش شد و كسانی كه موفق 
شدند آن را به تماشا بنشینند، حتما هم خوشحال 
ش�دند و هم به عنوان یک ایرانی احساس غرور 
و ع�زت كردن�د. »نبرد امواج« عنوان مس�تندی 
است كه به تشریح پیشینه و بخشی از توانمندی 
فعلی سیس�تم پدافن�د هوایی كش�ور پرداخته 
اس�ت. اطاعات مفید و مهمی در حوزه پدافند و 
اهمیت »رادار« در این مس�تند مطرح شده است 
كه ش�اید تا پیش از این بس�یاری از مردم از آن 
بی اطاع بودند. اساسا هم این بی اطاعی نسبت 
به پیش�رفت  های جمهوری اسامی در حوزه  های 
مختلف در میان بخش   زیادی از مردم وجود دارد؛ 
»عدم آگاهی«ای كه مقصرش مردم نیس�تند. در 
حوزه »امنیت« كه نسبت مردم با آن »محسوس« 
است، آگاهی از ظرفیت  های امنیتی و پیشرفت ها 
در این حوزه كمتر از امنیتی است كه مردم آن را 
حس می كنند. آنها البته به دلیل رسانه ای نشدن 
جنبه  ه�ای پراهمیت�ی از توانمندی ه�ا در بخش 
امنیت، گاهی ممكن است تحت تاثیر رسانه  های 
بیگانه نیز قرار گیرند. رس�انه   هایی كه با فروختن 
ترس به مردم و تعریف و تمجید از قدرت نظامی 
كشورهایی مانند آمریكا، اهداف سیاسی خود را 
دنبال می كنند. ش�اید اهدافی مانند حاكم شدن 
ی�ک گروه سیاس�ی خ�اص در ایران ك�ه هوادار 
سیاس�ت  های آمری�كا باش�د. ح�اا جریان  های 

رسانه ای نزدیک به نهادهایی مانند سپاه پاسداران 
انقاب اس�امی چه وظیف�ه ای دارند؟ آیا نباید با 
آگاهی بخشی پیرامون پیشرفت ها و دستاوردهای 
امنیتی از ترس فروش�ی سفارتخانه  های كاغذی 
آمریكا جلوگیری كنند! مس�تند »نب�رد امواج« 
كه یكی از خط ش�كن     ترین مس�تندهای سالیان 
اخیر اس�ت كه س�عی در به تصویر كش�یدن و 
معرف�ی بخش   هایی از ظرفی�ت علمی، نظامی و 
امنیتی جمهوری اسامی دارد، البته می توانست 
جذاب تر از آنچ�ه روی آنتن رفت روایت ش�ود 
و البت�ه با نام و نش�ان پرضرب ت�ری كه گویای 
محتوای پراهمیت مستند باش�د؛ »نبرد امواج« 
ش�اید س�اده     ترین نامی اس�ت كه می شد روی 
این مستند مهم گذاش�ت. با این همه و فارغ از 
نظراتی كه می شود درباره فرم و فضا و تكنیک در 
مستند یاد شده مطرح كرد، نفس ساخته شدن 
»نبرد امواج« و البته امكان پخش آن روی آنتن 
تلویزیون تحسین برانگیز است. سازمان اوج به 
عنوان تهیه كننده این مستند البته در سال های 
اخیر اقدامات ارزش�مندی برای ب�از كردن پای 
رس�انه در بخش  های علمی سیس�تم نظامی و 
دفاعی كش�ور صورت داده اس�ت كه به خودی 
خود باقیات صالحاتی برای این مجموعه اس�ت. 
حال اینكه ممكن است افراد حاضر در بخش  های 
نظامی به خاطر محذورات و محدودیت   هایی كه 
دارند زیاد از این مس�أله اس�تقبال نكنند اما به 
قول نویسنده ای كه دستی در نگاشتن كتاب  های 
نظامی و فرماندهان دفاع مقدس داشت: وظیفه 
آنها این اس�ت كه حرف نزنند و وظیفه ما است 

كه با سماجت از آنها حرف بكشیم.

یادداشتی درباره مستند »نبرد امواج« كه از رسانه ملی پخش شد
در تمجید از مستند كردن »قدرت«

سازنده بازی »پوكمون گو« سراغ یک فانتزی محبوب نوجوانان رفت
آیا كاراكترهای »هری پاتر« ابزار جاسوسی می شوند؟


