
فصل نو در صندوق ذخیره فرهنگیان

احتمــاال خواننــدگان محتــرم تاکنون از تالش هــای وزیر 
ارتباطــات برای رعایت حق الناس و  توئیت اخیر ایشــان 
دربــاره  پایــان وس را دیده انــد. اتفاقاً توئیــت پایان وس 
یکــی از پربازدیدتریــن مطالــب منتشــر شــده در فضای 
مجــازی طــی هفته هــای اخیــر بــود کــه نشــان می دهــد 
مــردم توجــه بســیاری بــه ایــن موضــوع دارنــد. روزانــه 
شــکایت های مردمی بســیاری در خصوص کالهبرداری 
و عضویت هــای ناخواســته آنها در ســرویس های ارزش 
افــزوده پیامکی می شــود. مردم به خصوص ســالمندان 
نمی دانند که چگونه عضو این ســرویس ها شــده اند. اما 
چگونــه این اتفاق می افتد؟ برخی از شــرکت های فاســد 
و کالهبــردار ایــن عرصه اقدام به ســاخت اپلیکیشــن های مخرب بــا محتوای 
زرد، غیراخالقــی و یا گمراه کننده می کنند و به صورت غیرمجاز در شــبکه های 

اجتماعی منتشر می کنند. 
قربانیــان هــم بدون اطالع از اهداف شــوم پشــت پرده، آن اپلیکیشــن ها را 
نصــب می کننــد و اجازه دسترســی به ارســال و ویرایــش پیامک هایشــان را به 
آن برنامه هــا می دهند. شــرکت های کالهبردار هم از طریق این دسترســی ها، 
پیامک فعال ســازی عضویت در ســرویس های ارزش افزوده را ارسال می کنند 

و پس از دزدی از اعتبار مشترک، پیامک ها را هم حذف می کنند تا کاربر اصاًل 
نفهمــد چــه اتفاقی افتاده اســت! یــا حتی با تبلیغ هــای گمراه کننــده ای مانند 
ارســال یک عدد به سرشــماره ای خاص جهت دریافت اینترنت نامحدود )!( 

مردم را عضو می کنند.
همیــن موجب یک بازار فاســد بــا ارزش چندیــن هزار میلیاردی می شــود 
که وضعیت احراز هویت و اثبات رضایت مشــترکین در آن مشــخص نیســت. 
ســازمان تنظیم مقــررات هم بارها بــا تصویب مصوبه هــای مختلف و اعمال 
ضوابــط مختلــف ســعی کــرده تا جلــوی ایــن رونــد را بگیرد امــا هر بار شــیوه 
جدیــدی بــرای کالهبــرداری و دزدی از مردم می ســازند. حتی ســامانه ســتاره 
هشــتصد مربع را به دستور مهندس آذری جهرمی راه اندازی کردیم که مردم 
به راحتی بتوانند از ســرویس های عضو شــده خود مطلع شــوند و تنها با چند  
کلیــک عضویــت خــود را در تمامــی آن ها لغــو کنند. اکنــون نیز پــس از آن که 
شــیوه های فنــی را به کار بردیــم و بارها اخطار دادیــم و جریمه کردیم، جهت 
جلوگیری از کالهبرداری از مردم و حمایت از تولید محتوای فاخر و ارزشــمند 
در نظر داریم با یک زمان بندی مشخص، سرویس های ارزش افزوده پیامکی 
را تعطیل کنیم. این کار را خیلی از کشــورهای توســعه یافته پیش از این انجام 
داده انــد. ایــن کار و مبــارزه با مافیای پشــت پــرده جز با حمایت مــردم موفق 

نخواهد شد.
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درخواست المپیادی ها 
از دولت

روحانی : جذب نخبگان هزینه اداره کشور را  کاهش می دهد
اولیــای  نقــش  جمهــوری  رئیــس 
در  را  خانــواده  محیــط  و  دانش آمــوزان 
رشــد و شــکوفایی اســتعدادها و نخبگــی 
رقابــت  گفــت:  و  دانســت  اهمیــت  حائــز  دانش آمــوزان 
ســالم، عادالنــه و برمبنای مبانی درســت در همــه زمینه ها 
موجــب تحــرک و پیشــرفت خواهد بــود.  به گــزارش پایگاه 
اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی روز یکشنبه در مراسم تجلیل از دانش آموزان 
مــدال آور المپیادهــای علمــی جهانــی ســال ۲۰۱۹ میالدی 

بــا اشــاره به ضــرورت تالش بــرای اســتفاده هر چــه بهتر از 
فرصت های زندگی، اظهار داشت: بخشی از نخبگی مربوط 
بــه هوش و حافظــه ذهنی افــراد بوده، اما بخــش عمده ای 
کــه ایــن نخبگــی را ماندگار و درخشــان می کند، بــه تالش و 
کوشــش فردی وابســته اســت.  وی بیان داشــت: با توجه به 
معیارهــای دینــی و اســالمی حتــی قبــل از تولد نیــز حاالت 
روحــی و روانــی و شــرایط زندگــی اولیــا در چگونگی رشــد و 

شکوفایی اســتعداد فرزندان 
تأثیرگذار و مهم است.
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چرخش در الگوی توسعه نفتی

پیش بینی ام 
 درباره فروغ

 درست 
از آب درآمد

وزیر نفت در پاسخ به سؤال »ایران« از تمرکز بر رویکرد ساخت داخل می گوید

هدفم از مذاکره برای همکاری های بین المللی جذب سرمایه خارجی و تکنولوژی بود

گفت وگوی »ایران« با عظمی عدل، 
اولین مترجم زن ایران

چشــم  از  دور  بــه  را  ترجمــه اش  اولیــن 
دیگــران و در ۱۰ ســالگی انجام می دهد. هر 
چنــد کــه با مــرگ زودهنــگام پدر، شــانس 
انتشــارش از دســت مــی رود. چنــد ســالی 
تــا شــانزده-هفده ســالگی اش؛  می گــذرد 
»جامه پشــمین«  از  ترجمــه اش  وقتــی 
نوشته »هانری بوردو« در ســال ۱3۱6 روانه 
کتابفروشی ها می شــود و نام عظمی عدل 
را به عنــوان اولیــن مترجــم زن کشــورمان 
ثبــت می کند. عــدل عالوه بر زبان فرانســه 
انگلیســی هــم تســلط دارد. در ســال  بــه 
۱۲۹8 متولــد شــده و در صد ســال گذشــته 
بخش های مهمی از تاریخ معاصرمان را به 
چشــم دیده و به لطف خانواده ای که در آن 
دیده به جهان گشوده و زندگی اش با حبیب 
نفیسی، وزیر کار کابینه حسین عالء، بسیاری 

از سیاستمداران آن دوران را دیده.

گــزارش
گروه فــناوری

با هشتگ »حق الناس« ادامه دارد

وزیر ارتباطات: خدمات ارزش افزوده، 
گردش مالی ساالنه 2 هزار و 600میلیارد 

تومانی دارد که بخش عمده ای از آن 
ناصواب است

 نبرد سنگین 
با سالطین ارزش افزوده

ســال گذشــته در آییــن گشــایش الکامــپ، وزیــر کویری 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعات به نقــل از پدر مرحومش 
ضرب المثلی را عنوان کرد بدین مضمون: »وقتی چوب 
را در حوض بندازی دزد خودش می رود باالی دیوار« آن زمان خیلی متوجه 
کنــه مفهــوم این ضرب المثل محلی نشــدم و از کنار آن گذشــتم اما همواره 
آن را در ذهنــم بلغــور می کــردم و دنبال مصــداق آن بودم. با جدی شــدن 
ماجرای خدمات ارزش افزوده و شکایت های متعدد مردمی از این خدمات 
و واکنش آذری جهرمی به تضییع حقوق مردم در ارائه این خدمات کم کم 
متوجه مفهوم این ضرب المثل شدم. در طول بیش از یک دهه با استفاده از 
یکی از ظرفیت های پرکاربرد تلفن همراه بستری برای کالهبرداری از مردم 
و کســب درآمدهای بادآورده حرام فراهم  شــد و در این بســتر ده ها شــرکت 
خدمات ارزش افزوده رشــد کردند. گذشــته از کارکرد مفید برخی از خدمات 
این شــرکت ها، بر اســاس گزارش هــای متعــدد مردمی عضویــت در چنین 
خدماتی بســیار ســهل اما خروج از آنها بسیار ســخت و پیچ در پیچ است، به 
عبارت دیگر ارائه دهندگان چنین خدماتی به عمد شرایط عضویت را آسان 
و شرایط خروج و انصراف از آن را دشوار کرده اند و از روش افزایش تصاعدی 
مشــترکان و کســر مبلغی بابت هر پیام متنی یا تصویری درآمد بادآورده ای 
بــه جیب می زنند، بــدون آن که مابــه ازای آن خدمات ارزشــمندی به مردم 
ارائه دهند، در این میان بخشــی از جامعــه که کمتر با ترفندهای این چنینی 
آشــنا هســتند بویژه ســالمندان کــودکان و نوجوانان و کم ســوادان بیشــتر در 
معــرض این نــوع کالهبرداری قرار می گیرند و جیب شــان خالی و به ســوی 
جیب وس داران سرازیر می شود. بررسی های میدانی بیانگر آن است که اخذ 
مجوز ارائه چنین خدماتی و ارائه آن وابســتگی هایی به منابع قدرت و ثروت 
و سیاســت می طلبد و شائبه مصرف بخشی از این درآمد بادآورده شبهه دار 
در فعالیت هــای سیاســی و تخریبی نیز تقویت می شــود. امــا ارائه دهندگان 

خامــوش خدمــات ارزش افــزوده تاکنــون بدون آنکــه رخ بنمایند در پشــت 
حاجب خویش مشــغول شــمردن دســته های اســکناس بودند که به یکباره 
وزیر ارتباطات با تکیه به تعدد شکایات مردمی نخستین اولتیماتوم را صادر 

کرد و اولین چوب را در حوض انداخت.
با شــدت گرفتــن شــکایت های مردمــی و تأییــد کالهبرداری هــا در این 
بخش اولتیماتوم وزیر شدت گرفت و از طریق توییتر اعالم کرد قصد قطع 
ایــن خدمات را دارد و این بــار چوب ضخیم تری را داخــل حوض انداخت 
اما هنوز پنهان شــدگان پشــت حاجب به خود نیامده بودند که این بار وزیر 
بــا تعیین وقت اولتیماتــوم داد و چنان چوبی در حــوض انداخت که همه 
کالهبــرداران بــه باالی دیوار فرار کردند و چهره شــان مشــخص شــد و حاال 
نوبت ســنگ پرانی آنها به ســوی وزیری اســت که می خواهــد حقوق مردم 
را از حلقــوم کالهبرداران بیرون آورد و در حیطه مســئولیت خویش مدافع 
حق الناس باشد. در روزهای اخیر باالی بام رفتگان به اتفاق درصدد تالفی 
ایــن اقدام وزیر هســتند و حــق هم دارند. خواب خوششــان به هــم ریخته، 
درآمــد قریــب بــه ۲5۰۰ میلیاردی قرار اســت قطــع شــود، درآمدهایی که 
قرار بود در تبلیغات اســتفاده و رؤیاهای سیاسی شــان را تحقق بخشــد، در 
پــرده ابهــام اســت و در یــک کالم کار وکاسبی شــان در حال رکــود و درآمد 
بــادآورده در حال افول اســت. حــاال باالی بام رفتگان بــرای خالصی از این 
مهلکه به هر حربه ای متوســل می شوند و در به در دنبال سند و پرونده های 
خاک خورده می گردند تا شــاید دســتاویزی برای تخریب و تهدید و تحدید 
پیدا کنند. آنچه مسلم است، »فساد« این غده سرطانی راهی جز ریشه کن 
شدن ندارد. مردم از کسانی که به حقوق شان تعدی می کنند شاکی اند و از 
دولتمــردان توقع دارند بدون اغماض چوب را داخــل آب اندازند و چهره 

متعدیــان به حقوق مردم را آشــکار کنند و 
حقوق مردم را از آنها باز ستانند.

مردم و پایان وس

تحصیلــی  ســال  آغازیــن  روزهــای  در 
جدیــد و در حالی که روز جهانی معلم 
را بــه تازگی پشــت ســر گذاشــته ایم، با 
تبریــک ایــن مناســبت بــه فرهنگیــان 
عزیز کشــور، جــا دارد پــس از یک دوره 
ذخیــره  صنــدوق  حیــات  از  پرتالطــم 
ثبــات  بــه دوره  اکنــون  کــه  فرهنگیــان 
عمــر  در  کم ســابقه ای  ســودآوری  و 
فعالیت خود رســیده، نکاتــی با قریب 
بــه 8۰۰ هزار نفر از اعضــای صندوق و 
همچنیــن مردم شــریفی کــه اخبار این 
بنــگاه مهــم و بــزرگ اقتصادی را دنبــال می کننــد، در میان 

گذاشته شود.
از حــدود ســه ســال پیش بود کــه اخبار مفصــل منفی در 
رابطــه با ایــن نهــاد غیردولتــی، موجــب جلب توجــه افکار 
عمومی به آن شــد. تحقیق و تفحص و بازرسی های فراوانی 
شــد و بدیهی می نمود که در چنین شرایطی، این نهاد دچار 

چالش، ایستایی و حتی عقبگرد شود.
امــا در عمــل این تهدیــد به فرصت تبدیل شــد. با کمک 
نظــارت و بازرســی های انجــام شــده، بســیاری از ضعف هــا 
شــناخته و برطرف شدند و از سوی دیگر پرونده های حقوقی 
متعددی برای استیفای حقوق تضییع شده به جریان افتاد.

امــا ایــن همه ماجــرا نبــود. در همــان ابتدای مســئولیت 
دوره مدیریتــی جدید که از آذرماه ۱3۹5 آغاز شــد، با تغییر 
مدیران ارشــد مؤسســه و جــذب مدیران مجرب و خوشــنام 
و جلوگیــری از ورود نیروهــای سفارشــی، چنــد اتفــاق کالن 
راهبــردی و مدیریتــی ایــن صنــدوق را بــه دوره شــکوفایی و 

ثباتی بی سابقه رساند که به اجمال در پی می آیند:
1- شفافیت:

واضح اســت کــه بســیاری از تخلفات در فضای پســتویی 
و غیرشــفاف رخ می دهــد. بنابرایــن در گام اول تــالش برای 
افزایش شفافیت عملکرد صندوق، نه در شعار که در عمل 
شــد. همکاری تمام عیار با نهادهای نظارتی و هیأت تحقیق 
و تفحص و افزایش اطالع رســانی به جامعه، دو اقدام اولیه 
و فــوری در ایــن راســتا بــود. در ادامــه دو راهبرد مهــم دیگر 
بــرای تقویت شفاف ســازی اتخاذ شــد. یکی راهبرد بورســی 
شــدن شــرکت های تابعــه مؤسســه و دیگــری ســختگیری و 
انتظام بخشــی به ســرمایه گذاری های مؤسسه و شرکت های 

تابعه با ایجاد کمیته سرمایه گذاری بود.
در دوره مدیریتی جدید استراتژی بورسی شدن شرکت ها 
به طــور جــدی دنبــال شــد و در حــال حاضــر در کنــار بانــک 
ســرمایه، ماشین سازی اراک و شــرکت ایران ارقام که از قبل 
وارد بــورس شــده بودند شــرکت بیمه معلم نیــز در بورس 
عرضه شــد و گام های اولیه برای بورســی کردن شــرکت های 
پــارس  کیمیــای  مرواریــد،  پتروشــیمی  ماننــد  پتروشــیمی 
خاورمیانه و پتروفرهنگ برداشته شده و در سایر شرکت هایی 
که زمینه آن را دارند ادامه خواهد داشت. همزمان، با ایجاد 
کمیتــه ســرمایه گذاری، راه را بر ورود پروژه های سفارشــی به 
مجموعــه صندوق گرفتیــم. به نحوی که در حــال حاضر به 
ســرانجام رســیدن هر پروژه ســرمایه گذاری جدید مســتلزم 
عبــور از فیلترهای مختلف و ســختگیر کارشناســی اســت که 
از هیأت مدیره شــرکت های تابعه شــروع می شــود و ســپس 
بــه خــان کمیتــه ســرمایه گذاری در صنــدوق می رســد و در 
صــورت تأیید مجــدداً باید از کانال هــای دیگری چون هیأت 

مدیــره صنــدوق هــم بگــذرد. تمــام بحث هــا در رد و تأییــد 
هر ســرمایه گذاری در ایــن فیلترهای چندگانــه ثبت و ضبط 
می شــود و امروز می توان با شــهامت ادعا کــرد که حتی یک 
پــروژه سفارشــی و غیراقتصــادی در صندوق و شــرکت های 

تابعه وجود ندارد.
2- افزایش سودآوری:

اقداماتی که در بخش شــفافیت صــورت گرفت، نه فقط 
اقدامی فسادســتیزانه بود که به افزایش ســودآوری صندوق 
ذخیره فرهنگیان انجامید. مهم ترین مسأله برای یک بنگاه 
اقتصادی غیردولتی و اعضای آن، ســودآوری اســت. نگاهی 
به آمار و ارقام ســود سال های گذشته و پیش بینی سودآوری 

در سال های آتی به اندازه کافی گویاست.
ســود ســال مالــی ۹5 صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان ۲5۰ 
میلیارد تومان بود که با یک افزایش نسبی در سال ۱3۹6 به 
۲8۰ میلیارد تومان رسید. در سال ۱3۹7 که صندوق کم کم 
به ریل اصلی خود بازگشــته بود ســودآوری مؤسســه به 6۲۰ 
میلیارد تومان و بیش از دو برابر ســال قبل از آن رسید. روند 
افزایشــی ســودآوری صندوق در ســال مالی ۱3۹8 با شــتاب 
بیشــتری ادامــه پیدا کــرده به طــوری که پیش بینی می شــود 

امسال بیش از هزار میلیارد تومان سودآوری حاصل شود.
پتروشــیمی  بخــش  در  بویــژه  کــه  ســرمایه گذاری هایی 
صورت گرفته اســت، امکان افزایش ســودآوری ســاالنه هزار 
میلیاردی را ایجاد کرده اســت به طوری که این سودآوری در 
سال ۱4۰۲ به فراتر از پنج هزار میلیارد تومانی خواهد رسید.
بــر این اســاس، می توان به ســخن اصلی بــا فرهنگیان و 
اعضــای خانــواده بــزرگ صندوق ذخیــره فرهنگیان رســید 
و ســه پیشــنهاد را صمیمانــه و از ســر مهــر بــا آنهــا در میان 

گذاشت:
نخســت اینکه فرهنگیانــی که هنوز به عضویت مؤسســه 
شــامل  را  عزیــزان  ایــن  درصــد   ۱۵ حــدود  و  درنیامده انــد 
اســتانی  نماینــدگان  بــه  مراجعــه  بــا  می تواننــد  می شــود، 
صندوق ذخیــره فرهنگیان یا اداره تعاون آموزش و پرورش 
محــل خدمــت خــود در سراســر کشــور، به صــورت اختیاری 
اقــدام بــه عضویت در مؤسســه کــرده و از ســود سرشــار این 
نهــاد اقتصــادی بهره مند شــوند. کم ترین ســود عضویت در 
صنــدوق ایــن اســت که معــادل کســر از حقوق هــر عضو، از 
ســوی دولــت پرداختــی خواهیــم داشــت و این جدا از ســود 

فعالیت های اقتصادی مؤسسه است.
دوم اینکــه فرهنگیــان عضــو کــه در حال حاضــر اکثریت 
آنها حدود یک درصد از حقوق شــان به عنوان حق عضویت 
کســر می شــود این میزان را تا ســقف 5 درصد افزایش دهند 
تــا ضمــن برخورداری بیشــتر از ســهم دولت معادل ســهم 

واریزی خود، از سود بیشتری هم بهره مند شوند.
ســوم اینکه فرهنگیــان بازنشســته به جــای دریافت حق 
خــود بالفاصلــه پس از بازنشســتگی، بــا ادامــه عضویت در 
ســال های آینــده از ســود فعالیت هــای آتــی مؤسســه کــه با 
ســرمایه خــود آنها فراهم شــده، برخــوردار بماننــد و میزان 

دریافتی خود را به طور قابل توجهی افزایش دهند.
امیــد اســت کــه فضــای مثبــت و بــا ثبــات فعلــی کــه بــا 
افزایش اعتمــاد فرهنگیان عضو به نقطه خوبی از کارآمدی 
صنــدوق رســیده، با تــداوم پاســخگویی و شــفافیت در همه 
ارکان مؤسســه و افزایــش قابلیــت نظــارت معلمــان بر این 
نهــاد غیردولتی متعلق به خودشــان، بــه الگویی برای همه 

صندوق های مشابه بدل شود.

یادداشت

مهدی نیکدل
مدیرعامل 
صندوق ذخیره 
فرهنگیان

صفحه 10 را بخوانید

صفحه 11 را بخوانید

صفحه 14 را بخوانید

 پایه های جرثقیل 
محکم نبود

اصالحات گفتمان جدید 
می خواهد

محسن آرمین:آخرین جزئیات از حادثه سقوط جرثقیل مرگ

گــزارش
گروه اجتـماعی

ران
/ ای

ژاد 
فر ن

 جع
هاب

: ش
طرح

ë  فاقــد ماشــین های  تــردد  از  جلوگیــری   
بیشــتر  شــهروند:  یــک  فنــی/  معاینــه 
ماشــین های ســنگین که اقــدام به تخلیه 
زباله می کنند فاقد معاینه فنی هستند. از 
نیروهــای انتظامی درخواســت جلوگیری 
از تــردد ایــن ماشــین ها را دارم، چرا که به 

سالمت مردم بستگی دارد.
ë  /انتقــال کارخانه روغن ســازی شــهرری

علی جبرئیلی: باتوجه به آلودگی کارخانه 
روغن سازی در شهرری، باتوجه به پیگیری 
مردم و ساکنان منطقه، هیچ اقدامی برای 

انتقال این کارخانه صورت نگرفته است.
ë  دســتفروش های مشــکل  حــل   

رضوانشهر/ یک شــهروند: دستفروش ها 
بــه  اقــدام  شــهر  ایــن  پیاده روهــای  در 
دستفروشی می کنند که باعث مزاحمت 
بــرای مــردم و ســاکنان ایــن شــهر شــده 
اســت. از مســئولین محتــرم شــهرداری 
و فرمانــداری رضــوان شــهر درخواســت 

رسیدگی به این مشکل را داریم.
ë  پرداخت حق ایثارگران/ آقای خزایی: از 

آقای رئیس جمهور خواهشمندیم نسبت 
بــه پرداخت حــق بازنشســتگی ایثارگران 

اقدام نمایید.
ë  /دلیــل تناقض در رتبه بنــدی فرهنگیان 

آقای نوری از زنجــان: این همه تناقض در 
طــرح رتبه بنــدی فرهنگیان بــه چه دلیل 
اســت؟ لطفــاً صدای مــا فرهنگیــان را به 

گوش مسئوالن برسانید.
ë  معیار قطع یارانه/ آقای پهلوان: درآمدی

حــدود ۱7۰۰۰۰۰ تومــان دارم کــه یارانــه 
اینجانب قطع شــده اســت. از مســئولین 
محترم ستاد هدفمندی یارانه درخواست 
داریــم دلیل و معیار قطع یارانــه مردم را 

اعالم کنند.
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  و تماشا کردن
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پـــــــرونـده یک موضوع:

امید چیست و در چه دوره های زمانی
 

 تعریف و بازتعریف شده است؟   
 

مرز امید واقعی و امید غیرواقعی کجاست؟ 
 

نقش ایمان در  حفظ امید چیست؟  
 

 انسان واقعًا به امید زنده است؟ 
 

چگونه می توان زیر سایه جنگ به زندگی
 

امیدوار ماند؟ روشنفکران و هنرمندان
 

به ناامیدی چه واکنشی نشان داده اند؟ 
 

تغییرات فیزیولوژیک بدن چه تأثیری
 

 بر امید و ناامیدی فردی دارد؟ 

طرح ازآتلیه ایران جمعهعباس گلدوست عارفی، سیدصادق موسوی و م. مؤید  مقاله هایی از احمد برجعلی، علی خارا ، بیژن عبدالکریمی،  گل بو فیوضی

آنچه سلیقه خوانده می شود  چه قلمرو پیچیده ای است |  نوشته ای از حمید رضا صدر در صفحه 16

سیاست

کتاب

سیمای سفر روحانی 

 آقای جمال میرصادقی 
چه خبر؟

نوشته علی بیگدلی 

جهانگرد

اقتصاد

یادداشت های سفر به کوبا

زندگی در شرایط رکود

نوشته عطا صادقی 
پاورقی تازه ایران جمعه 
 

از این هفته  در کنار صفحه  ایرانگرد

نوشته میثم رادپور

چهره

 پسرهاتان را 
 دست او

 بسپارید!
 نوشته 

ابراهیم  افشار

تسلیم در برابر عصر بی خردی جامعه
نوشته سعیده اسالمیه 

یادداشت اختصاصی محسن چاوشی برای »ایران جمعه« درباره آشنایی اش با شعر شهریار     صفحات10و11

سیاست
 آرامکو   افسانه  

دودگرفته   بن  سلمان
نوشته فریدون مجلسی 

اقتصاد
 آیا سرمایه گذاری

نوشته سامان احمدوند در فارکس  عاقالنه است؟ 

زیر تیغ نقدسریال های تلویزیونی  تلویزیون
یادداشت  هایی از
 

   قاسم جعفری  و  بیژن میرباقری

رفتن و تماشا کردنبرای دیدن  شنیدن،خواندن  10 پیشنهاد از گل بو فیوضی  نمایه هفته
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داستان
پرونده یک موضوع

مطبوعات شد؟ چرا فیلم های داستان گو هنوز تعریف کردن دارد؟ داستان از چه زمانی وارد  چرا داستان می خوانیم؟  آیا هر داستانی ارزش چرا  داستان گویی تاریخ انقضا ندارد؟از داستان که حرف می زنیم از چه حرف می زنیم؟  
 

مردم را به سالن های سینما می کشانند؟ 
 

چرا داستان های دنباله دار مردم را 
 

جذب خود می کردند؟ چرا داستان ها 
 
مهدی کرم پور، سیامک گلشیری، علی مسعودی نیا وخسرو نقیبی  مقاله هایی از ر. اعتمادی، ابوتراب خسروی، علی اکبر قاضی زادهدر زندگی و فرهنگ ما اهمیت دارند؟ 

می شه انتها نباشهساعت عزیمت تـو موسیقی
نوشته حسین عصاران 

ریشه دواند؟آیا می توان بیرون از وطن جامعه
نوشته ابراهیم افشار 
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www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com
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گفتوگویتهران-ریاضازکجاآغازمیشود
بررسی تحوالت اخیر منطقه در گفت وگو با حسن احمدیان، استاد دانشگاه تهران پاسخ های قانع کننده ظریف به 3 سؤال نمایندگان

۳ ایرانی طی چند هفته گذشته از 
زندان های امریکا آزاد شدند

محمدجــواد ظریــف با حضور در جلســه علنی مجلس، به 
ســه ســؤال نمایندگان پاســخ داد، پاســخ هایی که بــه قانع 

شدن نمایندگان سؤال کننده ختم شد.
ســؤال اول از ســوی محمدعلــی پورمختــار، نماینده کبودرآهنــگ بود که 
بــه اقدامات انجام شــده از ســوی وزارت خارجــه برای توســعه قراردادهای 
اقتصــادی و ارتقای جایــگاه ایران در صحنه جهانی برمی گشــت. ظریف در 
ایــن رابطه تأکید کــرد: وزارت خارجــه وظیفه انعقاد قراردادهــای تجاری را 
برعهده ندارد بلکه وظیفه آن تســهیل این امر بوده و در این راســتا معاونت 
دیپلماســی اقتصــادی در این وزارتخانه فعال اســت. وی در ادامه با اشــاره 
به اقدامات انجام شــده از ســوی وزارت خارجه بــرای حمایت از ایرانی های 
خــارج از کشــور، بیان کرد: ما تمام تالش خــود را برای جلوگیری از تضعیف 
حقــوق ایــن افــراد انجام می دهیــم و در چند هفتــه گذشــته دو ایرانی که به 
صــورت غیرقانونــی به درخواســت امریــکا زندانی شــده بودند، آزاد شــده و 
بــه ایران بازگشــتند و یــک زندانی دیگر نیز آزاد شــده اما هنــوز به دلیل طی 
مراحل دادگاه اجازه خروج و بازگشــت به کشور را ندارد. وزارت امور خارجه 
در ایــن زمینه از تبلیغاتی کردن موضوع جلوگیری می کند تا از طریق روابط 
سیاسی کار جلو رفته و به نتیجه برسد )در روزهای گذشته نگار قدس کنی از 
زندان امریکا و رضا دهباشــی از زندان اســترالیا آزاد و به کشور برگشتند(. در 
نهایت هم پورمختار اعالم کرد که از پاسخ های وزیر خارجه قانع شده است.

در ادامه این جلسه وزیر خارجه به سؤال علی ُکرد، نماینده خاش درباره  
دلیل نداشــتن دیپلماسی پایدار با کشــورهای همسایه شرق و جنوب شرقی 
ایران پاســخ داد و با تأکید بر اینکه روابط با همســایگان اََبراولویت سیاســت 
خارجــی در کنار تســهیل امور اقتصادی اســت، گفــت: روابط ما با پاکســتان 
دچــار ســردرگمی نیســت. در حــال حاضر مــرز ایران بــا پاکســتان امن ترین 
مرزها برای این کشور است. درخواست ما این است که این مرز برای ما هم 
امن باشد. نماینده خاش هم از پاسخ های وزیر خارجه درباره  دیپلماسی با 

کشورهای همسایه شرق و جنوب شرقی ایران قانع شد.
آخریــن نماینــده ســؤال کننده از ظریف هم جــالل محمــود زاده، نماینده 
مهابــاد بود. ســؤاالت او به کم تحرکی دســتگاه دیپلماســی در سدســازی غیر 
قانونی ترکیه و حمله ترکیه به عفرین سوریه مربوط می شد. ظریف در پاسخ 
بــه این ســؤاالت گفت: در این بــاره ایران، عراق و ســوریه با مشــکالتی مواجه 
هســتند؛ عراق و ســوریه مستقیماً از برخی از مشــکالت رنج می برند و هر سه 
کشــور گفت وگوهایی در این رابطه با ترکیه داشــته ایم. وی در بخش دیگری از 
اظهاراتش با بیان اینکه ایران اقدامات ترکیه در زمینه مســائل مربوط به آب 
را با جدیت دنبال می کند، تأکید کرد: موضعگیری ایران درباره عفرین توسط 
ســخنگوی وزارت خارجــه صورت گرفتــه من هم در ترکیه مخالفتــم را اعالم 
کــردم و رئیس جمهوری نیــز با این موضوع مخالف بود. ما معتقدیم حقوق 
مردم کرد سوریه باید حفظ شود معتقد به رعایت حقوق همه مردم منطقه و 
مرزهای بین المللی هستیم البته امنیت ترکیه هم باید حفظ شود ولی امنیت 
از طریق لشکرکشــی حفظ نمی شود. نماینده مهاباد نیز مانند دو سؤال کننده 

دیگر از توضیحات ظریف درباره  دفاع از کردهای سوریه قانع شد.

 کمیته حقیقت یاب برای حادثه لردگان 

تشکیل می شود
یــک عضو هیأت رئیســه مجلس شــورای اســالمی از موافقت هیأت رئیســه 
بــا تشــکیل کمیته حقیقت یاب برای بررســی حادثه اخیر لــردگان و احتمال 
ابتــالی جمعــی از مردم روســتای چنارمحمــودی به بیماری ایــدز خبر داد. 
ایــن در حالی اســت که رئیس مجلس هــم در صحن علنی دیــروز گفت که 

کمیسیون بهداشت مأمور رسیدگی به همین موضوع شده است.
دیــروز محمدعلــی وکیلی، عضو هیأت رئیســه مجلس در گفت وگو با ایســنا 
اظهــار کــرد: مــن بــه همــراه تعــدادی از همــکاران نماینده براســاس مــاده ۴۵ 
آیین نامــه داخلــی مجلــس درخواســت کردیــم کمیتــه ای برای کشــف تخلف 
احتمالــی یــا ســوء مدیریت احتمالی در حادثــه لردگان و همچنین کشــف اصل 
واقعیت تشکیل شود. وی افزود: با موافقت هیأت رئیسه مجلس این درخواست 
به کمیســیون بهداشت ارجاع شد و قرار اســت کمیته ای از سوی این کمیسیون، 
موضــوع احتمــال ابتالی جمعــی از مردم روســتای چنار محمودی لــردگان به 
ویروس ایدز را مورد بررسی قرار دهند. درخواست اولیه این اقدام توسط محمد 
خدابخشــی، نماینده الیگودرز در مجلس مطرح شــده است. خدابخشی دیروز 
هــم در صحــن علنــی خطاب بــه علی الریجانــی گفــت: اتفاقی که در روســتای 
چنارمحمــودی لــردگان رخ داده اســت و عــده ای بــه بیمــاری اچ آی وی مبتــال 

شده اند باید رسیدگی شود و دالیل این اتفاق و تعداد بیماران روشن گردد.

از  را  پیام هایــی  ریــاض  مقام هــای 
طریق بغداد و اســالم آباد برای تهران 
فرســتاده اند. امــارات هــم از چند ماه 
پیش تغییر سیاســت داده و انعکاس 
تغییرات آن به تهران نیز رسیده است 
می گوینــد،  مطلعــان  کــه  گونــه  آن  و 
ممکــن اســت بــه حــد پایــان دادن به 
اختالف با ایران یا حتی خروج امارات 
از جنگ یمن برســد. اینها نشانه هایی 
موضــع  در  تغییــرات  جدیدتریــن  از 
کشــورهایی اســت که به نظر می رســد 
بعــد از سســت شــدن اتحادهــای نــه 
امریکایــی- عربــی  چنــدان مطمئــن 
حســن  بــا  اســت.  پیوســته  وقــوع  بــه 
احمدیان، اســتاد دانشگاه و کارشناس 
مرکــز پژوهش های خاورمیانــه درباره 
ایــن تحــوالت و زمینه هــای عملیاتــی 
شــدن طــرح صلــح هرمــز گفت وگــو 

کردیم. 
ë  آقــای روحانی طــرح »ابتــکار صلح

هرمــز« را بــا خــود بــه نیویورک بــرد و 
آغــاز  بــرای  طرحــی  عنــوان  بــه  را  آن 
گفت وگوهای منطقــه ای و تنش زدایی 
مطرح کرد. آیا این پیشنهاد در ادامه دو 
طرح قبلی جمهوری اســامی مبنی بر 
ایجاد مجمع گفت وگوهای منطقه ای و 

پیمان عدم تجاوز امریکاست؟
پیشــنهاد اخیــر آقــای روحانــی در 
ادامــه همــان طرح هــا و در چارچــوب 
میــان  گفت وگــو  بــر  مبتنــی  گفتمــان 
همســایگان اســت. طرحی که اولویت 
را بــه جــای ائتالف ســازی منطقــه ای 
علیــه یکدیگــر بــه گفت وگــو می دهد. 
ایــن گفتمانی اســت کــه از آغــاز به کار 
این دولــت مطرح بوده و از نخســتین 
ســخنرانی آقــای روحانــی در مجمــع 
عمومی ســازمان ملــل تا امــروز تکرار 
شــده اســت لذا »ابتکار صلــح هرمز« 
ایــن  امــا  نیســت.  جدیــدی  بحــث 
موضــوع بــه دلیــل ناامنی هــای اخیــر 
در منطقــه اولویــت پیــدا کرده اســت. 
بنابرایــن، این ضرورت احســاس شــد 
کــه بــا توجه بــه اهمیــت بحــث هرمز 
و  دیپلماتیــک  تنش هــای  خــالل  در 
منطقه ای و نشان دادن آمادگی ایران 
برای گفت وگو با کشــورهای همســایه، 
طــرح گفت وگوهای منطقــه ای تحت 
عناوین و قالب های جدیدتری مطرح 
شــود. گفتمــان مبتنــی بــر گفت وگو با 
از  پیــش  از  کشــورهای منطقــه حتــی 
ایــن دولت مطــرح بوده امــا در دولت 
مشــخصی،  ابتــکارات  بــا  روحانــی 
حداقل در سطح رسمی مورد پیگیری 

قرار گرفته است.
ë  طرح اخیر و پیشــنهادات مشابه ناظر

به پیگیــری چه ابتکاراتی بوده اســت؟ 

آیــا راهکارهای عملی مشــخصی دیده 
شــده که زمینه ســاز شــگل گیری چنین 

گفت وگوهایی شود؟
ایــن مســأله دو بحــث دارد؛ یــک 
بعــد  و  اســت  گفتمانــی  آن  بحــث 
تبلیغاتی و رسانه ای دارد و بحث دیگر 
هم عملیاتی است. در بحث گفتمانی 
ارائــه ایــن طــرح و تأکیــد بــر آن بــرای 
رفــع دغدغه هــا و کاهــش تنش  هــای 
رســانه ای و تبلیغاتی در منطقه مفید 
اســت؛ اما باید دید در سطح عملیاتی 
چقــدر مؤثر اســت. مســأله این اســت 
کشورهایی که از طرف ایران به واسطه 
چنیــن ابتکاراتــی به گفت وگــو دعوت 
می شــوند، بــه ایــران بــه عنــوان یــک 
پدیــده امنیتــی نــگاه می کنند کــه آنها 
را تهدیــد می کنــد؛ یعنــی تصورشــان 
این اســت که ایــران یک تهدید اســت 
بنابرایــن بــرای اینکــه بــا این دســته از 
کشــورها وارد گفت وگــو شــد، اول باید 
مســأله امنیــت را بــرای آنهــا مرتفــع 
کــرد که عالوه بــر گفتمانی کــه مطرح 
می شــود، می تواند در قالب دو راهکار 
دنبــال شــود؛ یکی آنکــه ایــن طرح ها 
در قالــب توافق هایــی پیــش بــرود که 
می توانــد به صــورت موردی با کشــور 
مورد بحث قرار بگیرد. این اتفاق قباًل 
هــم میان ایــران و عربســتان رخ داد و 
توافــق امنیتی ســال 2001 میــان ایران 
و عربســتان حاصــل آن اســت. راهکار 
کشــورهای  کــه  اســت  آن  هــم  دیگــر 
همســایه ایــران را به ایــن جمع بندی 
رســاند که عدم تعامل با ایران ممکن 
اســت برای آنها زیانبار باشــد که خب 
دارد.  باالتــری  تهدیــدات  ایــن جنبــه 
طرح گفتمان ایران همیشــه دنباله دار 
بــوده اســت و اجــرای آن بــا توجــه به 
فضــای امنیــت زده کشــورهای رقیــب 
ایــران در منطقــه و نــگاه خاصــی کــه 
و  عملیاتــی  ســطح  در  دارد،  آن  بــه 
در فضــای کنونــی امکانپذیــر بودنش 

چندان آسان به نظر نمی رسد.
ë  بــه نظــر می آیــد بــا توجــه بــه نــوع

سیاست منطقه ای ریاض و کشورهایی 
کــه تحــت رهبری ایــن کشــور در نقطه 
مقابل ایــران قــرار گرفته اند، تــا زمانی 
کــه ایــن اختافــات کاهش پیــدا نکند، 
طرح های پیشنهادی ایران از روی کاغذ 

به واقعیت تبدیل نخواهد شد.
یکی از مسائل ایران در این طرح ها 
کشــورهای  چــون  اســت؛  عربســتان 
دیگر مانند بحرین سیاســت مستقلی 
ندارند کــه بخواهند در صــورت تغییر 
سیاســت عربســتان، ایســتادگی کنند. 
در واقع مســأله این است که عربستان 
خــود را در حیطه هایــی درگیر کرده که 
ســوی دیگــر آن ایــران اســت. فــارغ از 
درســت یــا غلط بــودن، ریــاض تصور 
در  اصلــی  تهدیــد  و  مســأله  می کنــد 

منطقــه علیه عربســتان، ایران اســت. 
چــون  کــه  اســت  ایــن  دیگــر  مشــکل 
عربســتان تولیدکننــده امنیت نیســت 
و بــرای تأمیــن امنیــت بــه خــارج  از 
مرزهای خــودش متکی اســت از نظر 
اســتراتژیک، ســطح گفتمــان، شــیوه 
عمــل و حتــی تفکــر اســتراتژیکش بــا 
ایــران متفــاوت اســت. تصمیم هــا در 
ایران در ســطوحی گرفته می شود و بر 
اساس آن سیاست ها ترسیم می شود؛ 
ولی در عربستان، مؤلفه های مختلفی 
برای ترسیم و اجرای سیاست ها وجود 
در  حاکــم  وضعیــت  جملــه  از  دارد، 
امریــکا یــا رویکــرد جامعــه جهانی به 
ایــران و تحــوالت منطقه ای و مســائل 
متعــددی کــه بــه ســاختار حاکــم بــر 
ایــن  زیــرا  مــی آورد؛  عربســتان فشــار 
ســاختار خودش تأمیــن کننده امنیت 
خودش نیســت. از ســوی دیگر سطح 
و  ایــران  اســتراتژیک  درک  و  فهــم 
عربســتان متفــاوت اســت و بــه یــک 
چالــش جــدی بــرای گفت وگــو با هم 
تبدیل شده است و اساساً گفت وگویی 

جدی در این فضا شکل نمی گیرد.
بــروز تنش هــا، ناآرامی هــا و حمله 
به میادیــن نفتی آرامکو در عربســتان 
نشــان داد این کشــور تهدیــد را به طور 
ملموســی احســاس کرده و با توجه به 
بی تحرکــی واشــنگتن، در برابــر ایــران 
جدی تــر  می  کنــد.  تنهایــی  احســاس 
گرفتن ایــن تنش ها و تهدیدات باعث 
شــده کــه بخواهد تغییر رویکــرد دهد. 
پیام هایــی که رد و بدل شــده اســت از 
جملــه نشــانه های پدیدار شــده برای 
ایــن تغییر اســت. در واقــع در دوره ای 
رونــدی وجــود داشــت کــه عربســتان 
دنبال باالبردن تنــش علیه ایران بود. 
تصــور این بــود که اگر تنش به ســطح 
مشــخصی برســد، امریکا علیــه ایران 
ابــزاری  ایــران  و  وارد عمــل می شــود 
نــدارد کــه بتوانــد در مقابله بــا ایاالت 
متحــده خطری برای عربســتان به بار 
بیــاورد. امــا دو پیشــفرض ایــن تصــّور 
بــه مرور متزلزل شــده اســت. در واقع 
ســعودی ها تنش های منطقــه خلیج 
فــارس، تنگــه هرمــز، دریــای عمــان، 
آرامکو و مرزهایشــان در یمن و دریای 
ســرخ را جدا از درســت یا غلط بودن، 
همگی به ایران مربوط می دانند. آنها 
متحدین ایران را با ایران به عنوان یک 
کمــپ واحد می بینند. تحول یادشــده 

این فرض اولیه آنها را مقداری مختل 
کــرد که اگــر ایران با یــک تهدید جدی 
و احتمــااًل حملــه امریکا مواجه شــود، 
کاری نمی تواند بکند. پیشــفرض دوم 
ریاض در این زمینــه آن بود که امریکا 
ممکــن اســت در شــرایطی وارد عمل 
موازنــه  و  ایــران شــود  علیــه  نظامــی 
قــدرت در منطقه بــه زیان ایــران و به 
ســود عربســتان تغییر کنــد. این تصور 
هــم بــا گفتمــان، رفتــار و تحوالتی که 
اتفاق افتاد بویژه بعد از ســاقط  شدن 
پهپــاد امریکایی توســط ایــران، ضربه 
خــوردن آرامکــو و ســخنان بی پــروا و 
آشــکار رئیس جمهور امریــکا در مورد 
عــدم تمایــل بــه ورود بــه درگیــری و 

جنگ با ایران، تغییر کرد.
امروز در اعضای خاندان عربستان 
و کســانی که به ســاختار حاکم نزدیک 
جــاری  گفتمان هــای  در  و  هســتند 
میــان کشــورهای خلیــج فــارس، این 
تصور کــه امریــکا دیگر حامــی امنیت 
کشــورها  ایــن  منطقــه ای  و  داخلــی 
نیســت، قوت گرفته است. به عبارتی، 
کــه  خلیج فــارس  کشــورهای  امنیــت 
تصور می شــد توسط واشــنگتن تأمین 
می شــود دیگــر بایــد بــا چشمداشــت 
در  احتمــااًل  و  امریــکا  از  کمتــری 
چارچــوب توافقاتــی در منطقه تأمین 
شــود. بــه این ترتیــب پیشــفرض دوم 

هم متزلزل شد.
پیشــفرض  دو  ایــن  تزلــزل  بــا 
راهکارهایــی کــه باقــی می مانــد، کــم 
آن  از  یکــی  ایــران  بــا  تعامــل  بــود. 
راهکارهاســت و شــاید راهــکار اصلــی 
باشــد اما عربســتان در دوره چندساله 
اخیر آنقدر درگیر پرونده های مختلف 
علیــه ایــران و متحدانــش در منطقــه 
بــوده که تغییر رویکــرد ریاض در برابر 
ایــران را در کوتاه مدت دشــوار می کند. 
تصــور می کنــم رونــدی کــه در حــال 
حاضر شکل گرفته در نهایت به کنترل 
ضمنــی تنش بین دو طــرف بینجامد 
سیاســت  از  مقــداری  عربســتان  و 
ماجراجویانــه و تنش تصاعــدی کوتاه 
آمده و به قواعد نانوشته گذشته رابطه 
ایران و عربســتان بیشتر متمایل شود. 
در آن ســّنت نانوشــته، دو کشــور خــط 
کــه  را رعایــت می کردنــد  قرمزهایــی 

تنش را بین دو طرف کنترل کند.
ë  در عربســتان  پیشــفرض های  تغییــر 

کنار پیشــنهاداتی که از سوی ایران برای 

برقرارساختن گفت و گوهای منطقه ای 
مطــرح می شــود، به این معناســت که 
زمینه های اولیه بــرای ارائه ابتکار عمل 
حاال چه به شکل توافق های دوجانبه و 

چه جمعی شکل گرفته است؟
یــک زمینــه ایــن بحــث این اســت 
کــه وضعیــت منطقــه بــه چــه شــکل 
اســت. از دید ســعودی ها، ایران بسیار 
قدرتمند شده است و قدرت این کشور 
و متحدینــش در منطقه در ســال های 
اخیــر بــه شــکل تصاعــدی بــاال رفتــه 
است. بنابراین نگرانی ریاض از نقش 

ایــران در منطقه زیاد اســت. در چنین 
حــل  بــرای  ایــران  اگرچــه  شــرایطی، 
بحران های منطقــه از جمله صلح در 
ســوریه یا گفت و گوی دسته جمعی در 
مــورد امنیــت منطقه ای پیشــنهاداتی 
مطــرح می  کنــد، امــا امیــد زیــادی به 
تحقق شــان نیســت. ســعودی ها امید 
داشــتند امریکایی هــا مقــداری تــوازن 
منطقــه ای را بــه ســود ریــاض تغییــر 
دهند یا حداقل با کنترل قدرت ایران، 
تــوازن موجــود تعدیــل شــود امــا این 
اتفاق بویژه با توجه به تنش های اخیر 
در خلیج فــارس و تنگه هرمــز تحقــق 
نیافت. بنابراین در فاصله طرح ابتکار 
از طــرف ایران و پذیــرش احتمالی آن 
از طــرف مقابل تصوری وجود دارد که 

می گوید ایــران خیلی قدرتمند اســت 
و پذیــرش گفت و گــو بــا آن در چنیــن 
شــرایطی به معنای مشروعیت دادن 
به نقش آن در منطقه اســت. در واقع 
عــدم پذیرش طرح ایــران در یمن نیز 
بــه همیــن دلیــل اســت. ســعودی ها 
در  ایــران  نقــش  بــه  نمی خواهنــد 
شــبه جزیره چه از نظر دیپلماسی، چه 
سیاسی، چه نظامی مشروعیت دهند. 
در جاهــای مختلــف هــم بــه همیــن 
صورت اســت حاال نقاطــی در منطقه 
وجود دارد که ســعودی ها در آن نقاط 
راحت تــر می تواننــد بــا ایــران توافــق 
کننــد. فکر می کنم ایــن زمینه ها محل 
تمرکــز آینده گفت و گوهــای بین ایران 
و عربســتان و گســترده تر از آن میــان 

کشورهای منطقه است.
ë اشاره شما به چه زمینه هایی است؟

مثاًل بازســازی در ســوریه یا عراق یا 
گفت و گو دربــاره لبنان. اینها مســائلی 
اســت کــه می توانــد دو کشــور را به هم 
نزدیــک کند به جــای اینکــه در مقابل 
هــم قرار دهــد. البته مشــروط به اینکه 
رویکــرد واقعــی ریــاض حــل منازعــه 
باشــد. مثاًل ایران می تواند بدون اینکه 
مســتقیماً طــرف مذاکــره ســعودی ها 
باشــد بــه آنهــا بقبوالنــد کــه می تواند 
انصاراهلل و دوســتان خــودش در یمن 
را تشــویق به گفت و گو با عربستان کند. 
کاری که مثاًل با صحبت های اخیر آقای 
الریجانــی انجــام شــد. اینها مســائلی 
است که می تواند دیدگاه های دو کشور 
را به یکدیگر نزدیک کند. اینک روندی 
در این زمینه شروع شده است اما هنوز 
در گام های بسیار ابتدایی آن هستیم و 
با توجه به متغیرهای متعدد مطمئن 
نیســتیم این رونــد در نهایت بــه کدام 

سمت خواهد رفت.
ë  رونــدی کــه بی تردیــد بــه فروپاشــی

اتحادهــای نه چنــدان پایــدار امریــکا و 
متحدان عربی اش مرتبط است.

حتمــاً همین طــور اســت؛ دو عامل 
نــگاه عربســتان بــه نقــش منطقــه ای 
ایــران و دوم میــزان تعهــدات امریــکا 
امنیــت کشــورهای خلیج فــارس،  بــه 
اســاس پیشفرض های اولیه محمدبن 
کشــورهای  و  عربســتان  و  ســلمان 
خلیج فــارس را متحــول کــرد؛ یعنــی 
هم دیدند ایران امــکان جواب دادن و 
ضربه زدن متقابل در صورت مواجهه 
شــدن بــا تهاجــم را دارد و هــم اینکــه 
امریکایی هــا آنقدر هم که می گویند به 
امنیت همپیمانان عربی خود متعهد 
نیســتند. این دو عامل واقعــاً خیلی از 
پیشــفرض های قبلــی را متحــول کــرد 
بنابرایــن بایــد خودبه خــود زمینه های 
گفت و گــو را بــاز کنــد حاال اینکــه چقدر 
این مسأله در کشــورهای خلیج فارس 
پذیرفته می شود، مسأله دیگری است.

مــن فکــر می کنــم تحولــی کــه در 
رویکــرد امــارات بــه ایــران و یمــن رخ 
داد و پیام هایــی کــه ظاهــراً عربســتان 
بــه ایــران رســانده اســت، کامــاًل ناظر 
در  کشــورها  ایــن  دیــدگاه  تغییــر  بــه 
دو پیشــفرض یادشــده اســت. بــه هــر 
حــال، اینهــا عوامــل و عناصــر اصلــی 
از  و  منطقــه  در  تغییــر  تســریع کننده 
میــان بردن روند تنش آمیز ســال های 

اخیر خواهد بود.

اخبــــار
مریم ساالری

خبرنگار دیپلماسی
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بازسازی در سوریه یا 
عراق یا گفت و گو درباره 

لبنان. اینها مسائلی 
است که می تواند ایران 

و عربستان را به هم 
نزدیک کند به جای 
 اینکه در مقابل هم 

قرار دهد
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نایــب رئیــس مجلــس ششــم، ضمن 
در  اصالح طلبــان  اســتراتژی  از  دفــاع 
 ،۹۶ و   ۹۴  ،۹۲ ســال های  انتخابــات  
مشــکل اصالح طلبان را نداشــتن یــک گفتمان جدید 
و ناظــر بــه اصلی تریــن مشــکالت کشــور دانســت کــه 

عدالتخواهی و فسادستیزی بخشی از آن است.
کــه  شــاخصی  اصالح طلبــان  از  آرمیــن  محســن 
مدت ها است کمتر حضور رسانه ای دارد، در گفت وگو 
بــا ایرنا، ریزش بدنه اجتماعی این جریان سیاســی در 
ســال های اخیر را ناشــی از کاهش اعتماد به کارآمدی 
نظام در حل مشکالت ارزیابی کرد و با این حال گفت: 
»اگر اعتراضات و انتقادهای دســتوری و سازمان یافته  
را که هدف شــان از تأکید بر مشــکالت اقتصادی زمین 
زدن دولت اســت اســتثنا کنیم، اصالح طلبان در بیان 
مشــکالت اقتصــادی جامعــه نظیــر تــورم و گرانــی و 
بیــکاری و... و حتــی ارائــه راهکارهــا چــه در مجلس و 
چه بیــرون مجلس، کارنامــه ای قابل دفاع تــر از دیگر 

جریان های سیاسی دارند.«
آرمین در پاســخ به ســؤالی پیرامون انتقادهایی که 
بــه عملکرد لیســت امید در مجلس مطرح می شــود، 
گفــت: »عملکــرد فراکســیون امیــد را باید بــا توجه به 
اهدافی که اصالح طلبان در انتخابات مجلس تعقیب 
کردند، سنجید. هدف اصالح طلبان در انتخابات سال 
۹۴ تســخیر کرســی های مجلس نبود بلکه بــا توجه به 
محدودیت هــا جلوگیــری از ورود اصولگرایان افراطی 
بــه مجلــس و تشــکیل یک مجلــس معتدل بــود.« او 
بــا بیان اینکــه قصد توجیــه ضعف هــا و کم کاری های 
ایــن  »متأســفانه  افــزود:  نــدارد،  را  امیــد  فراکســیون 
فراکســیون در مجلس ضعیف تر از انتظاراتی که از آن 
می رفت ظاهر شــد. انســجام و تحرک این فراکســیون 
در حــد انتظار نبوده اســت. البته برخــی از نمایندگان 
فراکســیون امید به صورت فردی عملکــرد قابل قبول 
و فراتــر از حــد انتظــار از خــود نشــان دادنــد. امــا ایــن 
عملکــرد به علت فــردی بودن تأثیــر چندانی بر روند 

امور نداشته است.«
او دربــاره انتقادهایی که این روزها پیرامون شــورای 
عالی سیاســتگذاری اصالح طلبان و رهبری این جریان 
سیاســی مطــرح می شــود، گفــت: »ایــن روزهــا حــال 

اصالح طلبان خیلی خوب نیســت و اصالح طلبان نیاز 
به یک گفتمان جدید و یک خانه تکانی اساســی دارند. 
پنجره ها را باید بازکنند تا هوای تازه وارد شود.« آرمین 
با اشــاره به آسیب استحاله شدن که در راه حرکت های 
اصالحــی، مســالمت آمیز، درازمــدت و قانونــی  قــرار 
دارد، افــزود: »اصالح طلبــان در دهــه 70 و 80 خــود 
در چارچوب هــای متعارفــی که از نظر آنــان ناکارآمد، 
فســاد آلود و نیازمنــد تحول بود، بــازی نمی کردند. در 
پی روش هایی نظیر البی های پشــت پــرده با باندهای 
قــدرت نبودند. به نیروی اجتماعــی حامی خود متکی 
بودنــد و بــه همیــن ســبب توانســتند حتی در ســاخت 
قــدرت تأثیــر جــدی بگذارنــد. رقبــای اصالح طلبــان 
بتدریــج ناگزیر شــدند مانند آن ها حــرف بزنند، مانند 
آن ها شعار بدهند و مانند آن ها رفتار کنند. باید اعتراف 
کرد که به ســبب دشــوار بودن اصالحات در ایران و در 
نتیجــه طوالنــی بودن مســیر آن که بــا ناکامی هایی نیز 
همــراه بوده، بخش هــای از اصالح طلبان به حضور در 
قدرت عادت کرده اند... و اصالح طلبان سالم و واقعی 
بایــد حســاب خود را از ایــن بخش ها و افــراد جدا کنند 
کــه البتــه جراحــی هزینه زاســت.« او در ادامــه افــزود: 
»اصالح طلبــان باید به ارزیابی عملکرد خود بنشــینند 
و خطاها و اشتباهات خود را صادقانه بپذیرند. عناصر 
فرصت طلــب و آلــوده و جاه طلب را از خــود دور کنند. 
رودربایســتی را کنــار بگذارنــد. فرمــان هدایــت جریان 
اصالح  را به دست افرادی ندهند که قادر به نمایندگی 

مطالبات اصالح طلبانه نیستند.«

رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری گفت: 
عضویــت در اتحادیه هــای منطقــه ای 
همچون اتحادیه اوراسیا، تمرینی برای 

افزایش توان رقابت اقتصاد ما در سطح جهانی است.
محمــود واعظــی در بخشــی از گفت وگــوی خود با 
ایســنا دربــاره ســفر رئیــس جمهوری بــه ارمنســتان و 
شــرکت در اجــالس اتحادیــه اوراســیا افــزود: اتحادیه 
اوراسیا یک اتحادیه منطقه ای- اقتصادی و متشکل از 
کشورهایی است که هر کدام قابلیت ها و ظرفیت های 
قابــل توجهــی بــرای شــراکت اقتصــادی با کشــورمان 
دارند. روشــن اســت که در شــرایط تحریم و تروریسم 
اقتصــادی و فشــارهایی کــه به شــرکای تجاری ســنتی 
ایران از ســوی امریکا وارد می شــود، باید با دیپلماسی 
فعال دنبال شــرکای جدید و بازارهــای متفاوت برای 
عرضــه محصوالت مان باشــیم. عضویــت در اتحادیه 
اوراســیا فرصت بســیار خوبی را برای تجار و بازرگانان 
مــا فراهــم می کنــد. از ۵ آبان مــاه عضویت ایــران در 
مناســبات اقتصــادی این اتحادیه کلیــد می خورد و در 
مرحلــه اول ۵0۲ قلــم کاالی مــا بــا تعرفــه ترجیحــی 
نزدیک به صفر به کشــورهای عضو ایــن اتحادیه وارد 

می شود. 
اتحادیــه و  ایــن  ایــران در  ادامــه داد: حضــور  وی 
اجــالس آن در ارمنســتان، در واقــع یکــی از نشــانه ها 
کــه  بفهمنــد  تــا  امریکاســت  حاکمــه  هیــأت  بــرای 
تحریم های آنها نتوانسته ایران را به انزوای اقتصادی 
بکشــاند و تعامالت تجاری اش با کشورهای دیگر دنیا 
را متوقــف کنــد. ما با تحــرک دیپلماتیــک در ماه های 
اقتصــادی  بحــث  در  را  جدیــدی  افق هــای  گذشــته، 
گشــودیم و اجــازه ندادیــم آنها بــه اهدافی که در ســر 
داشــتند، برســند. واعظی گفت: موقعیت جغرافیایی 
بی نظیر کشــور ما برای هر شریک تجاری یک فرصت 
است. فقط به عنوان یک نمونه؛ این موقعیت شرایط 
را بــرای ترانزیــت از خلیــج فــارس تــا دریــای ســیاه و 
مدیترانه مهیا کرده و این بسیار مهم است. کشورهای 
عضو اتحادیه اوراســیا اتفاقاً از عضویت ایران استقبال 
کردند چون می دانند اقتصــاد ایران ظرفیت عظیمی 
دارد و این ظرفیت برای کشــورهای دوســت و شرکای 

تجاری، یک موهبت است.

رئیــس دفتر رئیس جمهوری دربــاره رویکرد ایران 
به همســایگان هم تصریح کرد: عزم ما برای توســعه 
روابــط با همــه همســایگان اســت. حتــی حاضریم از 
خطاهای گذشــته برخی از کشــورها چشمپوشی کنیم. 
ما با شــعار ائتالف امید و صلح هرمز در سازمان ملل 
با دنیا ســخن گفتیــم و همان طور که ریاســت محترم 
جمهــوری تأکیــد کردنــد بهتر اســت کشــورهای دیگر 
از دخالــت در امــور منطقــه طــرد شــوند و بهترین راه 
بــرای بازگردانــدن امنیت و آرامش بــه منطقه خروج 
نیروهــای خارجــی و گفت وگــو و تعامل ســازنده میان 
همــه کشــورهای منطقــه اســت. واعظی در پاســخ به 
این ســؤال که آیا این رویکرد در برابر کشورهایی مانند 
عربســتان نیز جاری اســت؟ افزود: ما صلــح و امنیت 
را برای تمامی کشــورهای منطقــه می خواهیم و البته 
امنیــت در خلیــج فــارس تنهــا بــا حفــظ امنیــت آن 
توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس تأمین می شود. 
بنابراین وقتی پیشگام »ابتکار صلح هرمز« مربوط به 
امنیــت منطقه هســتیم، حاضریــم در چارچوب آن با 

همه کشورهای منطقه به گفت وگو بنشینیم.
واعظی درباره برخی انتقادها از خنده های روحانی 
در دیدارهــای دیپلماتیــک نیویــورک هــم گفــت: بــه 
نظرم بهترین پاسخ به پیشنهاد و اصرار سران فرانسه 
و انگلیــس بــرای دیدار با ترامپ، همــان خنده ای بود 
که رئیس جمهوری داشــتند. این نشان دهنده اعتماد 
به نفس ملی و نماد شکســت فشار حداکثری برایران 

است.

محسن آرمین: 

اصالحاتگفتمانجدیدمیخواهد
عدالت خواهی و فساد ستیزی محور برنامه های اصالح طلبان باشد

رئیس دفتر رئیس جمهوری خبر داد 

آغازمناسباتبااوراسیااز5آبان
افق های جدید در حوزه اقتصاد با تحرک دیپلماتیک گشوده ایم

 ایران و امریکا 

باید به همدیگر امتیاز بدهند
   خبر اول اینکه، روزنامه ژاپن تایمز در تحلیلی درباره 
برجــام توصیه کــرده که ایران و امریکا بایــد امتیازاتی را 
بــه همدیگــر بدهند. به گــزارش ایلنا، در بخشــی از این 
تحلیل آمده: ایاالت متحده و ایران هر دو به دنبال یک 
راه حل دیپلماتیک هستند، فرانسه ممکن است راهی 
پیدا کند. در واقع امانوئل مکرون چارچوبی را برای این اتفاق ایجاد کرده 
اســت و خواهان آغاز مذاکرات میان ایران و امریکاســت. واضح اســت که 
مذاکره راه حل تنش های کنونی اســت. ایران بارها تهدید کرده اســت اگر 
نتوانیم نفت خود را بفروشیم، دیگران هم نخواهند توانست نفت خود را 
بفروشند. این اظهارات می تواند خطرناک باشد.  نویسنده افزوده: ایران و 
امریکا هر دو نمی خواهند جنگ را آغاز کنند چرا که به عواقب و نتایج آن 
کاماًل آگاه هستند. از سوی دیگر این امید برای ایران وجود دارد که ترامپ 
نتواند مجدداً به عنوان رئیس  جمهوری امریکا انتخاب شود. در ادامه این 
مطلب آمده: به نظر می رسد نیاز است که هر دو طرف بتوانند امتیازاتی را 
به هم بدهند تا توافق جدیدی حاصل شود. برای توافق جدید الزم است 
ترامــپ تحریم هــا را بردارد و اجــازه فروش نفت را به ایــران بدهد در این 
صورت ایران نیز برخی محدودیت ها برای برنامه موشکی و هسته ای خود 

را خواهد پذیرفت.

ماجرای بازداشت خبرنگار روس در تهران چیست؟
  خبر دیگر اینکه، خبرگزاری ایرنا نوشته که برخالف جوسازی رسانه های 

روســی، خانم یوزیک که اخیراً به اتهام جاسوسی درایران بازداشت شده، 
بدون عنوان و ویزای خبرنگاری به ایران سفر کرده است. دراین خبرآمده: 
خانم یوزیک به خاطر روزنامه نگار بودن خود بازداشــت نشده است. این 
خانم اساســاً با ویزای خبرنگاری وارد ایران نشده و تکیه برعنوان خبرنگار 
توســط رسانه های روســی و حتی به میان آوردن پای نهادی مثل اتحادیه 
روزنامه نــگاران روســیه در واقــع نوعــی سوءاســتفاده از عنــوان خبرنگاری 
است. در عین حال، آن طور که خبرنگار ایرنا کسب اطالع کرده، این خانم 
شــهروند روســیه، اقدام و رفتارغیرقانونی داشــته بالفاصله بعــد از پایان 
تحقیقات؛ آزاد خواهد شد. این موضوع پیش ازاین نیز توسط سفیر ایران 

در مسکو بیان شده است.

پمپئو: ایران بر یونان هم تأثیر می گذارد!
 دســت آخر اینکه، وزیر امور خارجه امریکا با تکرار ادعاهای بی اساس 
و خصمانــه خــود علیه کشــورمان تأکید کرد که فشــار بر ایــران باید ادامه 
یابــد. بــه گزارش ایلنا، مایک پمپئو در جریان ســفر خود به یونان به تکرار 
ادعاهای واهی و بی اســاس مقامات امریکایی علیه کشــورمان پرداخت و 
مدعی شد که اقدامات ایران موجب بی ثباتی در منطقه شده است. بنابر 
گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، پمپئو گفت: درباره جمهوری اسالمی 
ایران باید بگویم که نیروهای نیابتی اش خاورمیانه را بی ثبات، لبنان را به 
یک کشور وابسته تبدیل و به ایجاد بحران پناهندگان کمک کرده است که 

همچنان بر یونان تأثیر می گذارد.

دیپلماسی 
دیدگــاهاقتصادی

سرلشکر سالمی: دشمن در حال ترک میدان است
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه دشمن در 
حال عقب نشینی و ترک میدان است و 
انقالب در حال پیشروی است، گفت: ما 
در میدان تقابل سخت هم نگران نیستیم و در هر میدانی 
کاماًل مسلط عمل می کنیم.  به گزارش سپاه نیوز، سرلشکر 
حســین ســالمی فرمانده کل ســپاه در آیین »گرامیداشت 
مجاهدت های رسانه ای خانواده معاونت برون مرزی صدا 
و ســیمای جمهوری اســالمی ایران در خــط مقدم مقابله 
با جنگ نرم« که دیروز برگزار شــد، گفت: دشــمن در حال 
عقب نشینی و ترک میدان است و انقالب در حال پیشروی 
است و این نشانه پیروزی است. ما در میدان تقابل سخت 
هــم نگــران نیســتیم و در هر میدانــی کاماًل مســلط عمل 
می کنیــم. مــا در عین حال که پیــش می رویــم، باید نظام 
محاسبات دشمن را هم درست کنیم. این اتفاقات صورت 

گرفته و وقتی به صحنه نگاه می کنیم، عملیات روانی فصل 
مشترک عملکرد ما با رسانه است. شما باید برند حقیقت 
در دنیا باشید. همه انسان ها طالب حق هستند. هیچ کس 
دوســت ندارد دروغ بشــنود، حتی دروغگویــان. وی افزود: 
قدرت فیزیکی مهم نیســت. فلسفه پشت قدرت ها را باید 
شــناخت. فلســفه امروز امریــکا را نگاه کنید؛ ظاهر شــیک 
دارنــد، اما در مفهوم و محتوا کاماًل ظالمانه هســتند. امروز 
خودشــان معترفند که به جایی رســیده اند که هرچه پیش 
می روند بیشــتر فرومی روند. سرلشکر سالمی تصریح کرد: 
پیروزی در رسانه نقطه نیست، مسیر است و ما امروز در این 
مسیر گام برمی داریم. اتفاقاً کسانی که دروغ زیاد شنیده اند 
به حقیقت تشــنه تر هستند. آنها عطشناک به سمت شما 
می آینــد. هــم مرجعیــد و هم ملجــأ. این تصویــر بتدریج 

رخسار جهان را تغییر خواهد داد.

کاهش تعهدات ادامه دارد
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی 
در  بعــدی  »گام هــای  گفــت: 
صــورت عــدم اقــدام طرف های 
مقابــل در راه اســت«. به گزارش 
ایرنــا، بهــروز کمالونــدی افــزود: 
»تصمیم ایران بر کاهش بخشی 
از تعهدات برجامی، بعد از یک 
صبر استراتژیک یکساله در پاسخ 
به اقدام یک طرفه خروج امریکا 
از توافق و به منظــور ایجاد توازن 
بین حقــوق و تعهــدات صورت 
گرفته اســت«. وی یادآور شد که 
در صورت عملکرد مشابه طرف 
مقابــل، ایــران آمــاده بازگشــت 
بوده و در غیر این صورت کاهش 

تعهدات، تداوم خواهد داشت.

خبـــــر



به این سه خبر توجه کنید. سه قرارداد 
طــی  ایرانــی  شــرکت های  بــا  نفتــی 
هفتــه گذشــته امضــا شــد؛ وزیــر نفت 
روز گذشــته از کارخانه هــای یــک گروه 
صنعتــی داخلــی بازدیــد کــرد و برای 
اســتفاده از تکنولوژی های ساخت این 
شــرکت مذاکــرات جــدی انجــام داد. 
بیــژن زنگنــه در حاشــیه ایــن بازدیــد 
نیــز از واگــذاری کامــل طــرح توســعه 
فــاز 11 پــارس جنوبــی به شــرکت های 
قــرار  کــه  درحالــی  داد؛  خبــر  ایرانــی 
بــود در ایــن پــروژه »توتــال« فرانســه 
حضــور  چیــن  »سی ان پی ســی آی«  و 
داشته باشند تا تکنولوژی های پیچیده 

مورد نیاز آن را تأمین کنند.
این تازه شروع کار است و وزیر نفت 
می گوید: »مــی خواهیم بیشــتر کار در 
صنعت نفت را به شرکت های داخلی 
بدهیــم و از این فرصت برای توســعه 
صنعــت داخلی و نه تنها صنایع بلکه 
بنیــان  دانــش  و  فنــاوری  واحدهــای 

داخلی هم استفاده کنیم«.
روز  را  موضــوع  ایــن  زنگنــه  بیــژن 
گذشته در پاسخ به خبرنگار ما به زبان 
آورد و حتــی گفــت: »از نظــر ارزشــی، 
حداقل دو سوم کاری را که در صنعت 
بــه  می تــوان  می شــود،  انجــام  نفــت 
شــرکت های داخلی ســپرد. ایــن کاماًل 

عملی و مفهوم درون زایی است.«
وی کــه بعــد از اعمــال تحریم های 
امریــکا فــروش نفــت را اولویــت اول 
بازگشــت  برشــمرد، دربــاره  صنعــت 
داد:  توضیــح  اولویت هــا  بــه  توســعه 
»وقتــی نفــت می فروشــیم می توانیم 
توســعه را نیز تســریع و تقویــت کنیم ، 

ما یک ســازمان برونگرا هستیم، البته 
همان طور که اشــاره کــردم باید درونزا 
هم باشــیم و درون زا بــودن به معنی 
شــرکت های  بــه  کارهــا  بیشــتر  دادن 

داخلی است.«
ë  به دنبال سرمایه خارجی و تکنولوژی

بودم
آنچه وزیر نفــت به زبان می آورد، 
ایجــاد  ذهن هــا  در  را  ســؤال  چنــد 
در  توســعه  رویکــرد  آیــا  می کنــد: 
صنعت نفت تغییر کرده است؟ چرا 
بعــد از برجــام، وزارت نفت به دنبال 
بــود؟  خارجــی  ســرمایه گذار  جــذب 
چقدر این اتهام »چشــم به راه چشم 
آبی ها بودن« به زنگنه وارد می شود؟ 
زنگنه پاســخ می دهد: »می خواستیم 
ســرمایه خارجی و تکنولوژی های روز 
دنیا را جذب کنیم.« وی درباره اینکه 
چــرا بــه جــای کنسرســیوم »توتــال- 
از  پتروپــارس«  سی ان پی ســی آی- 
همان ابتدا کار توســعه فــاز 11 پارس 
جنوبی را به شرکت ایرانی پتروپارس 
»می خواســتیم  می گویــد:  ندادنــد، 
برای طــرح توســعه این فاز ســرمایه 
خارجــی جــذب کنیــم، ضمــن اینکه 
سکوی فشارافزایی استحصال گاز نیز 
برای ما مهم بود. پتروپارس قرار بود 
در کنار این شــرکت ها کار یــاد بگیرد. 
من معتقد نیستم در همه کارها باید 
از روز نخســت دکتــرا بگیریــم، گرچه 
داریم همیــن کار را می کنیم، اما این 

روش درستی نیست.«
در پروژه هــای نفتــی چند موضوع 
نخســت  دارد.  ویــژه ای  اهمیــت 
فنــی  تــوان  و  تکنولــوژی  موضــوع 
پیمانــکار اســت. هنــوز در ایــن زمینه 
ما از دنیا عقب هســتیم و برجام قرار 
بــود فرصــت انتقــال تکنولوژی هــای 

روز دنیــا بــه ایــن صنعــت را فراهــم 
کند. موضوع دوم بحث هزینه است. 
تجربــه نشــان داده کــه شــرکت های 
تــری  پاییــن  هزینــه  بــا  بین المللــی 
را  پروژه هــا  خطــا  و  آزمــون  بــدون  و 
اجرایــی می کننــد و ایــن مزیــت را بــا 
تحقیــق و ســابقه عملــی بــه دســت 
آورده اند. سومین مورد، زمان اجرای 
پروژه اســت. وقتی توان علمی و فنی 
در کنــار ســرمایه کافی قــرار می گیرد، 
حداقــل  بــه  را  طــرح  اجــرای  زمــان 
ســریع تر  بهره بــرداری  و  می رســاند 

انجام خواهد شد.
آمــاده  نفــت  صنعــت  کــه  اکنــون 
اســت بــه شــرکت های ایرانــی اعتماد 
و کار توســعه طرح هــای مهــم نفتی را 

واگــذار کنــد، ایــن شــرکت ها هــم باید 
بتوانند این ســه عامــل را رعایت کنند. 
هرچند که ممکن اســت تحریم ها، کار 

را سخت و پیچیده کند.
ë بازار اتهام رایج است

»من خــودم چشــم آبی هســتم.« 
زنگنه این جمله را به طنز و در پاســخ 
به این ســؤال خبرنگار ما که آیا آن طور 
که گفته می شــود، شما »چشــم به راه 

چشم آبی ها« بودید؟ به زبان آورد.
وزیــر نفــت می گویــد: »بــازار اتهام 
رایج اســت. ایده تأسیس مپنا، فرآب، 
پتروپارس و پتروایران از ســوی کسانی 
مطــرح شــده کــه از ایــن نــوع اتهام ها 
به آنهــا می زننــد. یکبار هــم گفتم اگر 
گفتــن  دروغ  و  اتهــام زدن  از  دولــت 

مالیات می گرفت، درآمد آن بیشــتر از 
درآمد نفت بود.«

البتــه وزیــر نفــت بــا چشــم آبی ها 
مشــکل نــدارد؛ بــه طــوری کــه در آن 
بخشــی کــه نیــاز و همین طــور امــکان 
آن باشــد، جذب تکنولوژی و ســرمایه 

خارجی را هم پس نمی زند.
ë  در نفت  پیچیده  تجهیزات  ســاخت 

داخل
روز گذشــته وزیــر نفــت بــه »گــروه 
آن هــم  داد.  مأموریــت  یــک  مپنــا« 
تکنولوژی هــای  و  تجهیــزات  ســاخت 
پیچیــده صنعت نفــت بود کــه از آنها 
»های تــک  تکنولوژی هــای  عنــوان  بــا 

صنعت نفت« یاد می شود.
به گفته زنگنــه خدمات »های تک« 

دو  تــا  یــک  انحصــار  در  فقــط  نفتــی 
شــرکت های بین المللــی اســت و اگــر 
ایران بتواند در این زمینه موفق شــود، 
بخش اعظمی از مشکالت و فشارهای 
ناشــی از تحریم رفع خواهد شــد. مپنا 
نیــز قــول داده کــه در این زمینــه ورود 
پیــدا کند. باید منتظر ماند و دید که آیا 

موفق خواهد شد؟
شــرکت های  بــه  کار  ســفارش  امــا 
داخلــی از ســوی وزیر نفت، یــک پیام 
دارد. اینکــه داخلی ســازی تجهیزات و 
رفع نیازهــای صنعت نفــت به عنوان 
دوبــاره  ایــران  صنعــت  بزرگتریــن 
مدنظران مدیــران قرار گرفته و الگوی 
توســعه ایــن صنعت اکنــون تمایل به 

درون زایی دارد.
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 میلیارد دالر 
ارزش تجارت خارجی

 مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران 
 اعالم کرد: حجم تجارت خارجی کشور 

در ۶ ماهه نخست سال جاری از ۴۲ میلیارد دالر 
گذشت./ایرنا

۴۲
 درصد 

مردم روزنامه می خوانند
بر اساس گزارش مرکز آمار، وضعیت مطالعه افراد 
باسواد در ایران نشان می دهد که حدود ۳۰ درصد 

جمعیت 1۵ ساله و بیشتر اهل مطالعه روزنامه 
هستند./ایسنا

۳۰
 میلیون بشکه 

عرضه نفت  در بورس
 ۲ میلیون بشکه نفت  خام سبک شرکت ملی نفت 

ایران، در رینگ بین الملل بورس انرژی عرضه می شود. 
این نهمین عرضه در سال ۹۸ است که با قیمت پایه ۶1 

دالر و یک سنت برای هر بشکه انجام می شود./مهر

۲
 درصد 

تلفات آب کشور
شاهین پاکروح، معاون مهندسی و توسعه شرکت 

آب و فاضالب کشور گفت: میانگین تلفات آب 
در کشور به ۲۴.۵ درصد می رسد که میزان آن در 

استان های مختلف متفاوت است./ایرنا

۲۴/5
گزارش

گزیده

ساخت تجهیزات هواشناسی با مشارکت دانش بنیان ها و استارتاپ ها

 رادارهای هواشناسی روی موج 

داخلی سازی
گروه اقتصادی/ داخلی سازی تجهیزات هواشناسی و راهداری که 
وابســتگی وارداتی باالیی دارد، با همکاری وزارت راه و شهرسازی 
و معاونــت علمــی و فناوری ریاســت جمهــوری و بــا حمایت از 

شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها، شروع شده است.
به گزارش خبرنگار »ایران« قرارداد ساخت این تجهیزات با حضور سورنا ستاری، 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و محمد اســالمی وزیر راه و شهرسازی 
به امضا رســید. با اینکه قرارداد داخلی ســازی تجهیزات هواشناســی و راهداری روز 
گذشته به امضا رسید اما به گفته معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ساخت 
تجهیزات از قبل شــروع شــده اســت. سورنا ســتاری در مراســم امضای تفاهمنامه 
همکاری های مشــترک بین معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و وزارت راه 
و شهرســازی با بیان اینکه زیست بوم اقتصاد دانش بنیان بسیار مهم است، اظهار 
داشــت: زیســت بوم اقتصاد دانش بنیان چیزی جز همدلی ها نیســت و می توان با 
همکاری ها شــرکت های دانش بنیــان را فعال کرد و ظرفیت و تــوان آنها را افزایش 
داد.  وی با اشــاره به امضای قرارداد با ســازمان هواشناســی تأکید کرد: شــرکت های 
داخلی توان تولید نرم افزارها برای سازمان هواشناسی را دارند و نیازی به ورود آنها 
از کشورهای دیگر نیست و این سرویس ها در داخل کشور به راحتی قابل تولید است.

معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری با اشــاره بــه تفاهمنامــه دیگر این 
معاونــت بــا وزارت راه و شهرســازی برای اجرای برنامه های شــهر هوشــمند اظهار 
داشــت: کارگروهی برای هوشمندســازی شــهرها با وزارت راه و شهرســازی تشکیل 
دادیم و می توانیم با توجه به ظرفیت های داخلی در این مسیر حرکت کنیم. وی با 
بیان اینکه قرارداد شرکت های دانش بنیان با سازمان هواشناسی در حال اجرا است، 
گفت:  بر اســاس ۹ ســرفصل این قرارداد رادارهای هواشناســی توسط متخصصین 
داخلی ساخته می شود و می توان از آنها در بحث های هواشناسی و مقابله با بالیای 
طبیعی از جمله ســیل اســتفاده کرد. ســتاری افــزود: تفاهمنامه کارگروه مشــترک 
طرح هــای هوشــمند را امروز )یکشــنبه( به امضا رســاندیم کــه در قالب آن مبحث 

مربوط به الکترونیکی کردن بارنامه ها و هوشمندسازی جاده ها را دنبال می کنیم.
ë قطع وابستگی به واردات

وزیــر راه و شهرســازی، در مراســم امضــای تفاهمنامــه همکاری مشــترک بین 
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و وزارت راه و شهرســازی اظهار داشــت: 
مهم ترین دستاورد هوشمندسازی حمل ونقل بحث کنترل قیمت تمام شده است 
که می تواند اثر مســتقیم در زندگی مردم داشــته باشــد.در شــرایط تحریم ها تمام 
تالش ها و برنامه ها به کار بسته شده تا از توان داخل برای تولید تجهیزات مورد نیاز 
و به روز سازی صنایع حمل و نقلی استفاده کنیم. در گذشته برای ورود این تجهیزات 
و انتقــال ایــن فناوری هــا، ارز قابــل توجهی از کشــور خارج می شــد اما امــروز چه در 
شرایط تحریم و چه غیر از آن، با توان داخل می توانیم تمام این تجهیزات را توسط 

متخصصین داخلی تولید کنیم.
وزیــر راه و شهرســازی گفــت: اســتفاده از ظرفیــت شــرکت های دانــش بنیــان با 
پشــتیبانی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری آثار فرهنگی و بنیادی در نگاه 
سازمانی و رفتار سازمانی دارد، گفت: امروز چندین قرارداد در بخش های هواشناسی 
و راهداری به امضا می رســد که از این طریق می توانیم با نگاه به ظرفیت های دانش 
بنیــان از خــروج ارز از کشــور جلوگیــری کنیــم. از ظرفیــت شــرکت های دانش بنیان 
می توان برای تحول و افزایش قدرت پیش بینی ســازمان هواشناســی استفاده کرد تا 
پیش بینی ها دقیق  تر و گســترده تر باشند تا صنعت هوانوردی و حمل و نقل جاده ای 
برنامه  دقیق تری را داشته باشد. اسالمی افزود: نگاه دوم ما برای استفاده از ظرفیت 
شرکت های دانش بنیان هوشمندسازی حمل و نقل است که در این راستا قراردادی را 
با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
به امضا می رسانیم. وی با بیان این که حمل و نقل سهم زیادی در زندگی مردم دارد، 
گفت: هرچه بتوانیم در این صنعت به سمت کیفی سازی حرکت کنیم شاهد افزایش 
بهره وری و حداکثر مصرف خواهیم بود و اینها از دستاوردهای هوشمندسازی حمل 
و نقل است. مهم ترین دستاورد هوشمندسازی حمل ونقل بحث کنترل قیمت تمام 

شده است که می تواند اثر مستقیم در زندگی مردم داشته باشد.
ë ساخت شهرهای دانش بنیان

وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره بــه ورود شــرکت های دانــش بنیــان بــه بخــش 
شهرســازی و صنعــت ســاختمان گفت: در راســتای ارتقــای کیفیت زندگــی مردم 
شــرکت های دانش بنیان را وارد شهرسازی و بخش ساختمان کرده ایم. وی با بیان 
اینکه امکان تأمین و تولید نرم افزارها و سخت افزارهای متعدد در بخش هواشناسی 
وجود دارد، گفت: با تکیه بر توانمندی  شرکت های دانش بنیان موفق به خودکفایی 
در تولید فناوری های مرتبط با سازمان هواشناسی شده ایم که برخی از این تجهیزات 

در سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای مورد استفاده قرار می گیرد.
ë تروریستی نبود

وزیر راه و شهرســازی همچنین با اشــاره به سانحه ریلی قطار زاهدان- تهران که 
طبق اعالم رسمی علت سانحه باز کردن پیچ های ریل توسط برخی افراد ناشناس 
بوده اســت، گفت: هیچ شــواهد و مســتنداتی را ندیدیم که این کار توسط گروه های 

تروریستی انجام شده باشد.
ë فناوری برای کنترل سیل

تجهیــزات  »های تک«، نرم افزارهای حوزه پیش بینی و ســخت افزارهای حوزه 
هوانوردی از جمله پروژه هایی هســتند که تجهیزات آنها با واردات تأمین می شــود. 
اما به گفته سحر تاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی، با امضای قراردادی ما بین 
این سازمان و معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری »ساخت تجهیزاتی که خرید 
آنها خارجی اســت در داخل انجام می شــود تا در شــرایط ســخت از توان و ظرفیت 
تولید داخل اســتفاده شود.« اســماعیل قادری فر، رئیس مرکز توسعه فناوری های 
راهبــردی معاونــت علــم و فنــاوری ریاســت جمهــوری نیــز از شناســایی نیازهای 
سازمان های هواشناسی استان های کشور با کمک شرکت های دانش بنیان خبر داد 
و گفت: بعد از سیل فروردین امسال، نیازهای فناورانه در حوزه سیل شناسایی شد و 

قرار است با کمک فناوری از خسارات سیل جلوگیری شود.
به گفته قادری فر ایســتگاه های خودکار هواشناســی و ایســتگاه های اندازه گیری 
غلظت ذرات در مراکز هواشناسی با کمک شرکت های دانش بنیان ساخته می شود.

ë مهلت ۶ ماهه بانک ها برای اخذ شناسه اختصاصی
بانک مرکزی در بخشنامه ای همه بانک ها و شعب تابعه 
را بــه اســتفاده از شناســه اختصاصــی اخــذ شــده از بانک 
مرکزی در همه اســناد، مکاتبات، ســامانه های خدماتــی و پرداختی، صدور 
دسته چک، کارت، سربرگ و سردر شعب و باجه ها ملزم کرد. براساس این 
بخشــنامه، بانــک مرکزی ۶ ماه بــرای اقدام در این مورد بــه بانک ها مهلت 

داده است./ایرنا
ë کاهش ۲۰ هزار تومانی قیمت گوشت قرمز

کرمعلی قندالی، رئیس ســازمان امور عشــایر کشــور، با اشــاره به کاهش ۲۰ 
هــزار تومانی متوســط قیمت گوشــت در کشــور گفــت: در تأمیــن نهاده های 

دامی، هیچ مشکلی وجود ندارد. /مهر
ë راه اندازی راه آهن چابهار-زاهدان تا پایان دولت دوازدهم

خیــراهلل خادمی، مدیرعامل شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای حمل و 
نقل کشــور از راه انــدازی خط ریلی چابهار-زاهدان تــا پایان دولت دوازدهم 

خبر داد./ایسنا
ë ایجاد صنایع پوشاک در ۱۲۰ کیلومتری تهران

یــداهلل صادقــی، رئیــس ســازمان صنعــت، معدن و تجــارت اســتان تهران 
با اشــاره به اســتقرار صنایع پوشــاک در شــعاع 1۲۰ کیلومتــری تهران گفت: 
صنایع پوشاک در استان تهران فقط در شهرک های صنعتی مجوز تأسیس 

می گیرند./ایسنا

 هم افزایی توان شرکت های ایرانی

یادداشت
تحریم های امریکا ورود تکنولوژی 1

و ســرمایه شرکت های بین المللی 
را به عرصه توســعه صنعت نفت 
دشــوار کــرده اســت. امــا زمــان را 
نبایــد از دســت داد و الزم اســت 
کــه توســعه در صنعت بــا تکیه بر 
تــوان داخلی ادامه داشــته باشــد. 
شــرکت های ایرانــی نیــز بایــد در 
این راســتا بــا اعتماد بــه نفس کار 
توســعه را در دســت بگیرنــد و بــه 
مرور ساخت داخل را ارتقا دهند. در برخی از بخش ها 
حتــی الزم اســت کــه بــا هم افزایــی توان شــرکت های 
داخلی افزایش یابد. بخشــی از تعیین تکلیف میادین 
مشــترک تــا پایان دولــت دوازدهم نیــز با اتــکا به این 
توانمندی هــا انجــام خواهــد شــد. بایــد شــرکت های 
قــرار بگیرنــد و در حریمــی  ایرانــی در کنــار یکدیگــر 

مشترک توسعه در صنعت نفت را جلو ببریم.

امیرحسین 
زمانی نیا

معاون وزیر نفت در 
امور بین الملل

توان داخلی ها و حمایت دولتی ها

یادداشت
تقویــت حضور بخش خصوصــی در صنعت نفت با نقاط قوت، نقاط ۲

قابــل بهبود، تهدیدها و فرصت هایی مواجه اســت و دولت باید توجه 
کند که در این باره حســاب خصولتی ها از بخش خصوصی جدا است. 
در نهایــت ایــن بخش می تواند بــا همکاری و هم افزایی توان ســاخت 
داخــل را افزایش دهند. نقاط قوت شــرکت های داخلی را می توان در 
7 ســرفصل مطــرح کــرد: نیــروی کار متخصص، نــگاه صرفه جویانه و 
بهــره ور محور، قابلیــت تحرک و تغییر پذیری بــاال، قابلیت چانه زنی 
و مذاکــرات برد-برد، تجربه و ســوابق ملــی و بین المللی، توان صدور 
دانش و خدمات فنی و مهندســی، دسترســی بــه امکانات و تجهیزات 
نرم افزاری و ســخت افزاری که می تواند 75 درصد نیاز صنعت نفت 
را تأمین کند. اما در همین حال باید در برخی از بخش ها بهبود ایجاد شود. از جمله توان 
تأمیــن مالــی و مقابله با بحران های ناگهانــی، راهبردهای مبتنی بر هــم افزایی و تجمیع 

توان داخلی، نیاز به حمایت دولت در مشارکت های بین المللی و پشتیبانی در بازارها.
به هر حال ایران کشوری است که موقعیت مناسب و مهمی از لحاظ ژئوپولتیک منطقه و 
امنیت انرژی جهان دارد. اکنون که تحریم ها فرصت ورود ســرمایه خارجی و فناوری های 
روز دنیا را ســخت کرده اســت، بخش خصوصی می تواند سرعت حرکت صنعت نفت را 

روی ریل توسعه افزایش دهد.

رضا پدیدار
رئیس کمیسیون 
انرژی اتاق ایران

سیاوش رضایی
خبرنگار

پس از گذشــت 1۰۳ ماه واریز یارانه نقدی 
45 هــزار و 5۰۰ تومانــی بــرای هــر ایرانی، 
نفــوذ و تأثیر یارانــه ای که با ایــن قانون به 
مردم پرداخت می شود، تغییر زیادی پیدا 
کرده است، به طوری که محاسبات نشان 
می دهــد کــه هم اکنــون ارزش واقعی این 

یارانه به ۸ هزار تومان رسیده است.
بررســی ارزش و تأثیر یارانــه نقدی در 
بیــش از ۸ ســالی کــه پرداخت می شــود و 
ماهانه ۳ هزار و 4۰۰ میلیارد تومان ارزش 
دارد، وقتی با نرخ تورم این سال ها تعدیل 
شــود، ارقام تــازه ای به دســت می دهد. با 
محاســبه یارانــه ای که بــرای شــهریور ماه 
واریز شــده اســت مجموع یارانه ای که هر 
ایرانــی )حــدود 7۸ میلیــون نفــر( دراین 
مــدت دریافــت کرده انــد بــه 4 میلیــون و 
6۸6 هزار و 5۰۰ تومان می رسد. براساس 
یارانه هــای  رســمی حجــم  گزارش هــای 
آشــکار و پنهانی که در اقتصاد ایران در هر 
سال پرداخت می شود به ۹۰۰ هزار میلیارد 
تومان می رسد که یارانه های نقدی )ساالنه 
4۲ هزار میلیارد تومان( سهم اندکی از آن 

دارد.
ë  هــای یارانــه  از  نصیــب  و  قســمت 

پنهان
ایــن درحالــی اســت کــه همــراه بــا 
کاهــش ارزش و نقش یارانه های نقدی 
در زندگی مردم، بررسی میزان اصابت 
یارانه هــای غیرنقــدی نیــز حکایــت از 
انحــراف زیــادی دارد، به گونــه ای که در 
بخش بنزیــن یارانــه ای کــه ثروتمندان 
دریافت می کنند ۲۳ برابر فقراست و این 
رابطه برای برق، گاز، کاالهای اساســی و 
دارو بــه ترتیب به ۳.6 برابــر، ۲.5 برابر، 
4.7 برابر و 1۹.5 برابر می رسد. بنابراین 

به نظر می رســد که ســاختار یارانه ها در 
کشــور نیازمند یــک بازتعریف اساســی 
اســت. با محاســبه مجمــوع یارانه های 
پرداختــی در کشــور)۹۰۰ هــزار میلیــارد 
تومان( ســهم هر ایرانی ساالنه نزدیک 
بــه 11 میلیون تومــان و در هر ماه به ۹15 
هزار تومان می رســد، این درحالی است 
که هم اکنون این اقشار پردرآمد هستند 
که بیشترین سهم را ازاین حجم کالن از 

یارانه ها می برند.
ë سهم یارانه های نقدی در سبد خانوار

قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 
1۳۸۸ به تصویب رســید. مطابق ماده 7 
این قانــون دولــت پس از اصــالح قیمت 
حامل های انرژی، آب، کارمزد جمع آوری 
و دفــع فاضــالب، هدفمنــد کــردن یارانه 
گندم، برنج، روغن، شــیر، شــکر، خدمات 
پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی 
)مسافری(، می توانست یارانه ای در قالب 
پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان 
درآمد خانوار نســبت به کلیــه خانوارهای 

کشور به سرپرست خانوار پرداخت کند.
اطالعــات  فرم هــای  مهــر 1۳۸۹،  تــا 
اقتصــادی بــرای دریافــت یارانه نقــدی از 
ســوی بیــش از 6۸ میلیــون نفــر در قالب 
حــدود ۲۰ میلیــون خانوار تکمیل شــد. از 
آذرمــاه ســال 1۳۸۹ پرداخــت یارانــه بــه 
افــراد ثبت نام کننــده در طــرح آغازشــد. 
اکنــون بیــش از ۸ ســال از پرداخت نقدی 
بــه خانوارهــا می گــذرد و اظهــار نظرهای 
دریافــت  تعــداد  درخصــوص  متفاوتــی 

کنندگان، رقم واریزی و... وجود دارد.
تحلیــل  تازه تریــن  براســاس 
کارشناســان مرکز آمــار ایــران، با اینکه 
در اواخــر ســال 1۳۸۹ پرداخــت یارانــه 
نقدی به خانوارها آغاز شد ولی بتدریج 
به جمعیــت یارانــه بگیردر ســال های 

ابتدایی افزوده شد.

ë کاهش اثر یارانه درآمد خانوارها
نتایج دریافتی از طرح های آمارگیری 
شــهری  خانوارهــای  درآمــد  و  هزینــه 
ســال  در  می دهــد  نشــان  روســتایی  و 
1۳۹۰ســهم درآمــد یارانــه نقــدی از کل 
درآمد یک خانوار شــهری و روســتایی به 
ترتیب 11 و ۲۰ درصد بوده است. درحالی 
کــه در ســال 1۳۹1 کــه جمعیــت یارانــه 

بگیر)نقــدی( افزایــش یافتــه اســت این 
ســهم برای مناطق شهری و روستایی به 
1۲ و ۲۲ درصــد افزایش یافته اســت. این 
ســهم ازســال های 1۳۹۲ به بعــد روندی 
کاهشی داشته است. به طوری که در سال 
1۳۹7 سهم یارانه نقدی از کل درآمد یک 
خانوار به طور متوســط در مناطق شهری 
4 درصــد و در مناطق روســتایی ۸ درصد 

اســت. بدین ترتیب می توان گفت سهم 
یارانه نقدی در درآمد خانوارهای شهری 
از ســال 1۳۹۰ تــا 1۳۹7 حــدود ســه برابر 

کاهش یافته است.
ë  ســهم یارانه نقدی در درآمــد دهک های

درآمدی
ادامــه گــزارش  ایــران در  مرکــز آمــار 
خــود، با توجه بــه متفاوت بــودن درآمد و 

تعــداد افــراد دریافت کننــده یارانه نقدی 
در هر دهک، ســهم یارانه نقدی دریافتی 
خانوارها در هر دهک نسبت به درآمد کل 
خانوار همان دهک را محاسبه کرده است. 
برایــن اســاس بــرای دهک بنــدی درآمد 
خانــوار، داده های درآمــد کل خانوارها در 
ســال 1۳۹7 از کم ترین درآمد تا بیشترین 
انجــام  از  پــس  و  شــده  مرتــب  درآمــد 
گروه بندی دهگانه، در هر دهک متوســط 
درآمد کل خانوار آن دهک محاســبه شده 

است.
در ســال 1۳۹7 در مناطــق شــهری و 
روستایی ســهم یارانه نقدی در درآمد کل 
خانوار دهک اول به ترتیب 1۳ و۲۹ درصد 
است. این سهم در دهک دهم در مناطق 
شــهری و روســتایی به ترتیب 1 و 4 درصد 

است.
ë اصابت یارانه کاالهای اساسی و دارو

شــده؛  منتشــر  گزارش هــای  طبــق 
مجموع یارانه های پرداختی در سال جاری 
بــه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان می رســد که 
۹۸7 هزار میلیارد تومان آن یارانه پنهانی 
اســت که به طور عمده در کاالهای اساسی 
و انرژی نهفته است. اما زمانی که ضریب 
اصابــت یارانــه کاالهــای اساســی و دارو را 
میان دهک های مختلف بررسی می کنیم، 
می خــورد.  چشــم  بــه  بزرگــی  انحــراف 
همانگونه که اشاره شد نسبت بهره مندی 
ثروتمنــدان از یارانه کاالهای اساســی 4.7 
برابر فقرا و یارانــه داروی پردرآمدها 1۹.5 

برابر فقراست.
درهمیــن راســتا، در حالــی که ضریب 
اصابت یارانه کاالهای اساسی برای دهک 
اول )فقیرتریــن( ۰.۰4 اســت این ضریب 
برای دهــک دهم )ثروتمندترین( به ۰.1۹ 
می رســد. ضریــب اصابت یارانــه دارو نیز 
برای دهک اول ۰.۰۲ است که این ضریب 

برای دهک دهم به ۰.۳۹ می رسد.

یارانه؛ همچون یخی که آب شد
تورم، ارزش یارانه خانوارهای شهری و روستایی را طی ۱۰3 ماه چقدر کاهش داد؟

وزیر نفت در پاسخ به سؤال »ایران« از تمرکز بر رویکرد ساخت داخل می گوید:

چرخش در الگوی توسعه نفتی
هدفم از مذاکره برای همکاری های بین المللی جذب سرمایه خارجی و تکنولوژی بود

عطیه لباف
خبرنگار

روستاییشهریدهک
1329دهک اول
920دهک دوم
716دهک سوم
613دهک چهارم
 511دهک پنجم

59دهک ششم
48دهک هفتم
37دهک هشتم

26دهک نهم
14دهک دهم

سهم یارانه نقدی از کل درآمد خانوارهای شهری و روستایی از ۱39۰ تا ۱397 )درصد(

سهم یارانه نقدی در درآمد کل یک خانوار به تفکیک دهک در سال ۱397 )درصد(



درصــد   97 از  بیــش    / اقتصــادی  گــروه 

مبادالت روزانه مردم به صورت غیرنقدی، 
وجود 341 میلیون کارت بانکی در دســت 
مــردم، فعالیــت 7.5 میلیــون دســتگاه 
کارتخــوان فروشــگاهی و حــدود 57 هــزار 
از  کشــور،  ســطح  در  خودپــرداز  دســتگاه 
سال های پیش روش های جدیدی را برای 
کالهبــرداری و ســرقت از حســاب بانکــی 
افــراد ایجاد کرده اســت. براســاس آماری 
که پلیس فتا اعالم کرده اســت، 70 درصد 
پرونــده کالهبرداری های مالــی مربوط به 
دســتگاه های خودپرداز اســت و فیشینگ 
)سایت های جعلی( یک سوم پرونده ها را 

تشکیل می دهد.
در ســال های اخیــر بــه همــان ســرعتی 
کــه بانکــداری الکترونیــک توســعه پیدا 
بــرای  نیــز  جدیــدی  روش هــای  کــرده، 
ســرقت اطالعــات بانکــی مــردم ابــداع 
شــده اســت. درحالی که همــواره نیروی 
انتظامی و شبکه بانکی نسبت به احتمال 
کالهبــرداری از کارت و حســاب بانکی به 
مردم هشــدار داده اند، اما همچنان آمار 
چنیــن ســرقت هایی کــه با ســرقت های 
حــال  در  دارد  زیــادی  تفــاوت  مرســوم 
افزایش اســت. طبق گفته رئیس پلیس 
فتا، کالهبــرداری از اطالعات بانکی افراد 
در نــوروز 98 بیــش از 90 درصــد افزایش 

یافته است.
درهمین راستا درکنار هشدارهای امنیتی 
که به صورت مداوم داده می شود، شبکه 
بانکــی نیز با اجــرای طرح هــای جدیدی 
همچــون رمزهــای یکبار مصرف ســعی 
در کاهــش تعــداد پرونده هــای تشــکیل 
شــده در مراجع قضایی دارند. از آنجا که 
مبنای ســرقت اطالعات بانکــی رمز اول 
و دوم و کــد CVV2 اســت، بــا مراقبت از 
ایــن اطالعــات و ورود رمز توســط دارنده 
کارت بخــش عمــده ای از این ریســک از 

بین می رود.
ë 6 روش اصلی برای خالی کردن حساب

هرچند هر ساله روش های تازه ای از سوی 

کالهبــرداران ابــداع می شــود، در مجموع 
شــش روش اصلــی بــرای خالــی کــردن 
حســاب های بانکــی افــراد وجــود دارد که 
همچنــان کارایــی دارد و هــر ســاله صدها 

قربانی می گیرد.

ë فیشینگ

بــا توجــه بــه اســتقبال مــردم از درگاه های 
اینترنتــی بانک هــا بــرای مبــادالت مالــی، 
فیشینگ یا همان سایت های جعلی یکی 
از متداول ترین روش های ســرقت بانکی از 

طریق اینترنت است. دراین روش سارقان 
با طراحــی ســایت های جعلی کــه به غیر 
از نشــانی هیــچ تفاوتــی بــا درگاه اینترنتی 
اطالعــات  ورود  از  پــس  نــدارد،  بانک هــا 
کارت متقاضی حســاب مورد نظر را خالی 

می کننــد. از چند ســال قبل بانــک مرکزی 
تمــام درگاه هــای اینترنتــی را زیــر نشــانی 
شاپرک تجمیع کرد، ولی همچنان بی دقتی 
برخــی فضــا را بــرای ســارقان بازگذاشــته 
اســت. روش تــازه دیگــردر همیــن بخش 
اپلیکیشن های فیشینگ اســت. هم اکنون 
بانکــی  مبــادالت  بــرای  بانک هــا  تمــام 
مشــتریان خــود اپلیکیشــن های پرداخت 
طراحی کرده اند. برهمین اســاس سارقان 
با اپلیکیشــن های تقلبی و آلوده به بدافزار 
فضایی شبیه اپلیکیشن اصلی را در اختیار 
فرد قرار می دهند و اطالعات بانکی او را به 

سرقت می برند.
ë کارتخوان های تقلبی

فعــال بودن حــدود 7.5 میلیون دســتگاه 
کارتخــوان در ســطح کشــور که ایــن روزها 
دراختیــار  حتــی  آن  بی ســیم  مدل هــای 
دست فروشــان هم قرار دارد، باعث شده 
تــا بــا ورود دســتگاه های کارتخــوان تقلبی 
کــه بــا کشــیدن کارت اطالعــات آن را کپی 
و بــه کارت دیگری منتقــل می کند، زمینه 
تــازه ای بــرای ســرقت های بانکــی فراهم 
شــود. این دســتگاه های کارتخــوان از نظر 
ظاهری تفاوتی با دستگاه های اصلی ندارد 
و تنها قادر به ارائه قبض نیستند. برهمین 
اســاس ســارقان بــه این بهانه که دســتگاه 
خطــا می دهد اطالعات کارت افراد را کپی 
می کننــد و بعــد روی کارت خــام ذخیــره 
می کنند، حال تنها به رمز کارت نیاز دارند 
که هنگام خرید اکثر مــردم آن را با صدای 

بلند فریاد می زنند.
ë اسکیمرها

براحتی به دســتگاه های خودپرداز اعتماد 
نکنیــد، عــالوه بــر دســتگاه های خودپرداز 
تقلبــی کــه گزارش هــای معــدودی از آن 
دســتگاه های  از  اســتفاده  شــده  منتشــر 
اســکیمریکی از روش های ســارقان است. 
اســکیمرها قطعــات کوچکی هســتند که 
روی دســتگاه های خودپــرداز بخصــوص 
دســتگاه هایی که در معرض دید نیســتند 
نصب می شود و قادر است اطالعات کارت 

ورودی بــه دســتگاه را کپــی کند. همچنین 
ایــن قطعــات دارای دوربینــی هســتند که 
رمــز ورودی را نیز ذخیــره می کند. با دقت 
در شکل ظاهری خودپردازها می توان این 

قطعات اضافی را تشخیص داد.
ë صفحه کلیدهای تقلبی

درکنــار اســکیمرها، در ســال های گذشــته 
برخــی از بانک هــا متوجــه نصب صفحه 
کلیدهای تقلبی روی خودپردازها شــدند. 
این صفحه کلید روی صفحه کلید اصلی 
نصب می شود و قادر است رمز و اطالعات 

کارت بانکی افراد را کپی کند.
ë کالهبرداری پیامکی

یکــی از روش هایــی کــه در ســال های اخیــر 
قربانــی زیــادی داشــته و حتی میزان ســواد 
هــم در آن نقشــی نــدارد، کالهبرداری های 
پیامکی اســت که به گفته پلیس فتا ســاالنه 
60 هــزار پرونده برای آن تشــکیل می شــود. 
با این روش ســارقان با ارســال پیامک هایی 
کــه به طــور عمده به فــرد اعــالم می کند که 
در مســابقه ای برنده شــده اســت، سعی در 
تخلیه حســاب بانکی او می کنــد. در برخی 
موارد نیز ســارقان تلفنی این کار را می کنند 
تــا فرد مورد نظــر را پای دســتگاه خودپرداز 
بکشــانند و با دست خودش پولی از حساب 
او برداشت کنند. دراین شیوه انتخاب گزینه 
زبان انگلیسی نیز که افراد کمی با آن آشنایی 

دارند یکی از ترفندهای مرسوم است.
ë نرم افزارهای سارق

همانگونه که اشاره شد توسعه اپلیکیشن های 
بانکی که امروزه روی گوشــی های هوشمند 
جایگاه ویژه ای پیدا کرده اســت، ســارقان را 
به طراحی اپلیکیشــن های آلــوده به بدافزار 
ســوق داده اســت. برهمین اساس با تبلیغ 
اپلیکیشــن ها و روبات هــای جذابــی ماننــد 
دوست یابی، صیغه یابی و ردیاب به گوشی 
و سپس اطالعات بانکی افراد دسترسی پیدا 
می کننــد. ایــن روبات ها پــس از نصب روی 
گوشــی به صورت خــودکار اقدام بــه ذخیره 
و ارســال اطالعــات محرمانــه بانکــی افراد 

می کنند.
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افزایــش قابــل توجــه کالهبرداری های 
اینچنینــی باعث شــد تا بانــک مرکزی 
یــک بار دیگــر اطالعیــه بدهــد. در این 
اطالعیه آمده اســت، با توجه به افزایش تعداد ســایت های 
جعلی در فضای پرداخت کشــور، بانک مرکــزی از دارندگان 
کارت های بانکی درخواســت می کند هنگام انجام عملیات 
بانکــی و خریــد در فضــای مجازی، توجــه و دقــت الزم را به 
افشــای اطالعــات کارت خــود در  و  از ورود  و  آورده  عمــل 
ســایت های نامعتبر و مشــکوک خودداری کننــد. با توجه به 
اینکــه اطالعات کارت )شــماره کارت، رمز دوم، تاریخ انقضا 
و کــد CVV2( بــرای انجــام تراکنش هــای کارتــی اینترنتــی 
مانند خریــد و انتقال وجه کارت به کارت اســتفاده می شــود، 
مجرمــان همواره ســعی در ســرقت این اطالعــات با فریب 
مــردم از طریق صفحات فیشــینگ را دارند. بانک مرکزی با 
همــکاری بانک ها و مؤسســات اعتبــاری و شــرکت های ارائه 
دهنــده خدمــات پرداخــت اقدامــات پیشــگیرانه متعددی 

ایــن نــوع  بــرای حفاظــت از دارایــی شــهروندان در برابــر 
کالهبرداری ها به انجام رســانده اند کــه از آن جمله می توان 
 بــه تجمیــع درگاه های پرداخــت معتبر ذیل دامنه شــاپرک 
امنیتــی  گواهی هــای  به کارگیــری   ،)https://shaparak.ir(
معتبر، ارائه رمز دوم پویا به مشتریان و رصد و پایش مستمر 
درگاه های پرداخت در فضای مجازی اشاره نمود.  به موازات 
اقدامات پیشــگیرانه فــوق، این بانک با همــکاری بانک ها و 
مؤسسات اعتباری، شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت 
و شــرکت های تابعــه خــود با رصــد شــبکه های اجتماعی و 
بهره گیری از قابلیت های مراکز رصد و پایش درگاه های شبکه 
پرداخــت کشــور و نیز تعامل بــا نهادهایی نظیر دادســتانی، 
پلیــس فتا و مرکز ماهر اقدام به مسدود ســازی تعداد زیادی 
سایت جعلی نموده است. بانک مرکزی در اطالعیه خود از 
مردم خواســته اســت ضمن توجه به اعتبار درگاه های مورد 
اســتفاده در فضای مجازی از رمز دوم پویا که توسط بانک ها 

و مؤسسات اعتباری ارائه می شود استفاده کنند.

از رمز دوم پویا استفاده کنید

بـــرش

»ایران« از تکنیک های سرقت اینترنتی حساب های بانکی گزارش می دهد

هشدار بانک مرکزی درباره کالهبرداری های اینترنتی

سنا
ای

۲۰ میلیارد دالر حجم تجارت ایران و عراق
رضــا رحمانی، وزیــر صنعت، معدن و تجــارت گفت: ظرفیت 

الزم بــرای افزایــش حجــم تجارت بیــن ایران و عــراق به 20 
میلیــارد دالر تــا ســال 1۴00 وجود دارد. ســال گذشــته حجم 
تجارت دو کشور 12 میلیارد دالر بود. وی بیان داشت: توسعه 
ارتباطــات تجــاری و اقتصــادی بــا کشــورهای همســایه جزو 
اولویت های امسال وزارت صنعت است و یکی از محورهای 
هفت گانه برنامه های این وزارتخانه را تشــکیل می دهد. این 
مقام مسئول خاطرنشان کرد:  تبادل هیأت های تجاری، حضور در نمایشگاه های 
دو کشــور، برپایی نمایشــگاه ثابت و دائمی جمهوری اســالمی ایران در عراق و 
افزایش رفت وآمد مســئوالن دو کشور، به منظور افزایش حجم تجارت بین دو 
کشور برنامه ریزی شده است. وی از فعال سازی گذرگاه های مرزی دو کشور خبر 
داد و گفت: راه اندازی خط آهن شــلمچه- بصره، فرصت خوبی برای توســعه 
ارتباطــات تجاری ایــران و عراق ایجاد خواهــد کرد و عالوه بــر آن، در حوزه های 

گمرکی و استاندارد نیز اقدام های خوبی در دستور کار است./ایرنا

۴۰ درصد اقتصاد کشور معاف از مالیات
امید علی پارسا، رئیس  کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: حدود 

۴0 درصد اقتصاد کشــور از مالیات معاف اســت و این امر، در کنار 
پایین بــودن نرخ های مالیاتی و فرارهای مالیاتی گســترده، باعث 
شــده میزان درآمدهای مالیاتی در کشور به نسبت حجم اقتصاد، 
پاییــن باشــد. وی افزود: ســهم مالیــات از تولیــد ناخالص داخلــی در ایران به نســبت 
کشــورهای دیگر، بویژه کشــورهای توســعه یافته پایین است. این نســبت در کشورهای 
توسعه یافته حدود 2۵ تا 30 درصد و در کشورهای در حال توسعه حدود 1۵ تا 18 درصد 
می رسد که البته این رقم در ایران حدود هشت درصد است. پایین بودن مالیات از تولید 
داخلی به وضوح نشــان می دهد که میزان فرار مالیاتی و میزان معافیت های مالیاتی 
در ایران باالست. به گفته پارسا، شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی رقم 
پایینی را نشان می دهد، با این حال، اقشار مختلف جامعه احساس می کنند که مالیات 
باالیی می پردازند. وی تنها راه مبارزه اساسی و سیستماتیک با فساد را اجرای »مالیات 
هوشــمند« بیان کــرد و گفت: هوشمند ســازی یا مدرن ســازی نظام مالیاتــی منوط به 

دریافت تمامی ریزداده های مربوط به درآمد، ثروت و مصرف افراد است./ایرنا

برخورد با تخلف خودروسازان
وحید منایــی، معاون نظارت بــر کاالهای ســرمایه ای و خدمات 

ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان گفــت: 

چنانچه شرکت های عرضه کننده خودرو در اعمال قیمت های 
فروش برخالف مصوبات مربوطه عمل کنند این سازمان پس 
ازدریافت مستندات و شکواییه مرتبط نسبت به رسیدگی و درصورت احراز تخلف 
انعکاس مراتب به مراجع تعزیری اقدام می کند. وی با بیان اینکه برنامه فروش 
فــوری محصوالت شــرکت های ایران خودرو و ســایپا براســاس تصمیمات ســتاد 
تنظیم بازار و ابالغیه معاونت امور صنایع وزارت صمت انجام شــده اســت، بیان 
کرد: براین اســاس شــرکت های ایران خودرو و سایپا از اواخر بهمن ماه سال 1397 
بــرای فــروش فوری 20 درصد از تولیدات روزانه خود به منظور تنظیم قیمت بازار 
خودرو اقدام کرده اند. او ادامه داد: در این ارتباط چنانچه شرکت های عرضه کننده 
خــودرو در اعمــال قیمت های فروش برخالف مصوبــات مربوطه عمل کنند این 
سازمان پس ازدریافت مستندات و شکواییه مرتبط نسبت به رسیدگی و درصورت 

احراز تخلف انعکاس مراتب به مراجع تعزیری اقدام می کند./مهر

چهــــره ها

گروه اقتصادی / بــا توجه به تقاضای باالی 

ســفر هوایی به نجــف در ایــام اربعین، دو 
مســیر جدید پروازی از کرمانشاه و ایالم به 
نجف امســال راه انــدازی می شــود که نرخ 
بلیت این پروازهــا 700 هزار تومان کمتر از 

پرواز تهران به نجف است.
عبــاس  »ایــران«،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
جمشــیدی، معــاون بازرگانــی ایران ایــر در 
خصــوص پروازهــای اربعیــن بــا اشــاره به 
راه اندازی مســیرهای جدید پــروازی گفت: 
امســال دو مســیر جدیــد ایــالم- نجــف و 
کرمانشــاه – نجــف در ایــام اربعیــن بــرای 
ســفر به عتبــات اضافه شــده اســت. اما به 
گفته جمشــیدی عمده پروازهــای ایران ایر  
حــدود 90 درصد آن در مســیرهای تهران- 
نجف- تهران فعال است و بیشترین تمرکز 
در این مســیر اســت. ایام اربعیــن به دلیل 
ایجاد مســیرهای جدید از کرمانشاه و ایالم 
و همچنین تقاضای باالی ســفر از تهران به 
نجــف، پرواز مشــهد به نجف که تــا پیش از 
این دایر بود در ایام اربعین انجام نمی شود. 
معــاون بازرگانی ایران ایر بــا اعالم این خبر 

خاطرنشــان کرد: پروازهای اربعین از تاریخ 
12 مهــر ماه آغاز شــده و تا 2 آبــان ماه ادامه 
دارد. در این دوره 137 پرواز به مقصد نجف 
انجام می شــود. در مســیر تهــران- نجف- 
تهــران 74 پــرواز رفــت و برگشــت خواهیم 
داشت و میزان ظرفیت پیش بینی شده در 

این مسیر 68 هزار و 280 صندلی است.
جمشیدی ادامه داد: در مسیر جدید ایالم- 
نجف- ایالم هم 32 پرواز رفت و برگشــت 
خواهیم داشت که در این مسیر هم 1930 

صندلی پیش بینی شــده اســت. در مســیر 
کرمانشاه- نجف – کرمانشاه هم 47 پرواز 
رفت و برگشت در این مسیر برقرار می شود 
کــه تعــداد صندلی های موجود بــرای این 

مسیر 5640 صندلی خواهد بود.
پروازهــای  قیمــت  دربــاره  جمشــیدی 
قیمــت  مشــهد،  بجــز  گفــت:  اربعیــن 
بلیــت پروازهای اربعین از تمام شــهرها 
2 میلیــون و 200 هــزار تومــان اســت امــا 
قیمت بلیت ایالم و کرمانشاه برای رفت 

و برگشــت به نجــف یک میلیــون و 500 
هــزار تومــان درنظــر گرفته شــده اســت. 
پروازهــای فــرودگاه کرمانشــاه و ایــالم با 
هواپیماهــای ای تــی آر انجام می شــود و 
مــدت پــرواز حــدود یــک ســاعت و نیم 
خواهد بود. معاون بازرگانــی ایران ایر در 
خصوص فروش بلیت پروازهای اربعین 
گفــت: می توان بلیت هــای اربعیــن را از 
سایت اینترنتی ایران ایر خریداری کرد اما 
امکان خرید بلیت های گروهی نیســت. 
البته ایــن بلیت ها در دفاتــر فروش هما 
هم به فروش می رســد کــه عالقه مندان 
می توانند بلیت هــای گروهــی را از دفاتر 
خریداری کنند. جمشــیدی با بیان اینکه 
هیچ مشــکلی با فرودگاه نجــف نداریم، 
گفــت: بدهــی ایران ایــر بــه این فــرودگاه 
پرداخت شده و اگر مشکلی وجود داشت 
اجازه پرواز داده نمی شد. در حال حاضر 
هیچ مشکلی وجود ندارد و پروازها انجام 
می شوند. همچنین سوخت گیری تمام 
پروازها در کشور انجام می شود و مشکلی 
در تأمین سوخت هواپیماها وجود ندارد.

راه اندازی پرواز مستقیم از ایالم و کرمانشاه به نجف

137 پرواز در ایام اربعین به عراق

یرنا
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رشد 1۶ درصدی سود سهام عدالت
ســازمان خصوصی ســازی تاکنــون مبلــغ 3.9۵۶ میلیارد 
تومان را به عنوان ســود به حســاب بیش از ۴1 میلیون نفر 
از مشــموالن طرح سهام عدالت که شــماره شبای بانکی 

خود را اعالم کرده بودند، واریز کرده است.
بــه گزارش ســازمان خصوصی ســازی، برای هــر مشــمول دارای یک میلیون 
تومان ســهام حدود 17۵ هزارتومان ســود از محل عملکرد ســال مالی 139۶ 
واریــز شــده اســت که این مقدار در ســال 139۵ حــدود 1۵0 هــزار تومان بوده 
است و این موضوع حکایت از رشد 1۶ درصدی پرداخت سود سهام عدالت 

دارد.
این در حالی اســت که فرآیند توزیع ســود ســهام عدالت همچنان توسط این 
ســازمان پیگیــری می شــود و ویژگی مهم ایــن کار کــه آن را از تمامی کارهای 
بزرگ مشابه انجام شده در کشور متمایز می کند آن است که سود تخصیصی 
از محل یک ثروت با درآمد دائمی و نه از محل درآمد بیت المال میان اقشار 
آســیب پذیر توزیع می شــود و ســود تخصیصی نیز به حســاب تک تک افراد 
مشــمول و نــه به حســاب سرپرســت خانوار واریــز می شــود. همچنین بخش 
 زیــادی از این ســود به حســاب افــراد نیازمنــد واریز می شــود و نه به حســاب 

تک تک افراد جامعه.
همچنیــن عــالوه بر این به منظــور پرداخت مبلغ ۴۶۶0 میلیارد تومان ســود 
تخصیصی شرکت های ســرمایه پذیر بابت عملکرد سال 139۶ تاکنون مبلغ 
3.9۵۶ میلیارد تومان توســط ســازمان خصوصی سازی به حساب بیش از ۴1 
میلیــون نفر از مشــموالن طرح ســهام عدالت که شــماره شــبای بانکی خود 
را اعــالم کــرده بودند، واریز شــده اســت.  افزون بر این، با هدف ســاماندهی 
و تکمیل طرح توزیع ســهام عدالت، الیحه ســاماندهی ســهام عدالت نیز 
بــا تأکیــد بــر انتقــال مالکیت این ســهام عــالوه بر منافــع حاصــل از آن به 

مشموالن به مجلس شورای اسالمی ارائه شده است.

خبـــــر
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تاریخ، ترس ندارد

احضــار یــک اتفــاق تاریخــی در خلق 
یک متن نمایشی شاید خاطره آفرین 
باشــد امــا مخاطره آفرین نیــز خواهد 
بــود. خاطره آفرین اســت از این  بابت 
کــه مخاطــب بــا دانســتگی و داللــت 
تجربــی خویــش، قضــاوت دیگــری را 
و  می افزایــد  خویــش  آموزه هــای  بــه 

مخاطره آفرین اســت از آن دســت که 
قابل پیش بینی شــدن متن، کاهش گر 
هیجانی است که در مواجهه مخاطب 
بــا جهان آفرینی متن ایجاد می شــود. 
بــا همین احســاس متناقــض خاطره 
اثــر  تازه تریــن  و مخاطــره، مخاطــب 
الرتــی  محمــد  و  شــهالیی  کامــران 
می شــوم کــه در ایــن نوبــت، کودتــای 
نافرجام نوژه را در کالبد یک داســتان 
عاشــقانه روایــت می کننــد. آنچــه کــه 
»خاطــرات  نمایــش  متمایــز  وجــه 

فیــات، تابســتان ۵۹« می توانــد تلقی 
در  مؤلــف  ذهنیــت  دخالــت  شــود 
تولیــد متــن و پرهیــز از سویه بخشــی 
سیاســی به مخاطب اســت. مخاطب 
نمایــش شــهالیی- الرتی به مــوازات 
چرایــی  و  چیســتی  نامســتقیم  درک 
این کودتــای نافرجام، بــه مواجهه ای 
عاشــقانه که بنا بــه تهدیدهای فضای 
داســتان، تصمیمی کودتاگونه اســت، 
ورود می کنــد که ســیر روایت آدم های 
الزم   جذابیــت  قصــه،  ایــن  مشــوش 

را بــرای همراهــی بــا نمایــش ایجــاد 
می کنــد و مخاطب را به دلیــل روایت 
چندخطــی و مقصــور نکــردن آنــات 
نمایــش بــه ســوژه کودتــا راضــی نگه 

می دارد.
»خاطــرات فیات، تابســتان ۵۹« 
بــا عبور از مؤلفــه موقعیت محوری، 
مرادجویی خود را با اولویت بخشــی 
و  می کنــد  طلــب  دیالوگ هــا  بــه 
فضــای رئالیســتی متــن و اجــرا کــه 
گاهی بواســطه بهره منــدی از پخش 

ویدئوی توأمــان با نقش آفرینی های 
بازیگــران آمیختگــی هنرمندانــه ای 
پیــدا می کنــد، بــه باورپذیرتــر شــدن 
قصه حاکم کمک می کند و مخاطب 
را در کنش ها و واکنش های بازیگران 

مشارکت می دهد. 
تابســتان  فیــات،  »خاطــرات 
۵۹« هــر چنــد بــه طــور مســتقیم 
روزگار  سیاســی  جریان هــای  بــه 
خویــش نمی پــردازد امــا در خالل 
برخــی دیالوگ هــا و قرائــت اخبار 

روزنامــه ای، بحرانی ترین روزهای 
پس از انقالب و تشــویش ســاختار 
چالــش  بــه  را  وقــت  سیاســی 
خــود  جــای  در  کــه  می کشــاند 
می توانــد نقطه تمایــزی برای این 
اثر شــهالیی- الرتی حســاب شود. 
اگرچه نامتوازن بودن سطح کیفی 
بازیگــران نمایــش کــه در پوشــش 
توانــش یکدیگــر توفیــق چندانــی 
اســت  مصایبــی  از  نداشــته اند 
نمایــش  کارگردانــی  گریبــان  کــه 

روان  بــازی  امــا  دارد  را در چنــگ 
نمایــش،  زن   بازیگــر  باورپذیــر  و 

عصای کارگردان می تواند باشد.

ë ۵۹ خاطرات فیات، تابستان
ë نمایشنامه نویس: کامران شهالیی
ë کارگردان: محمد الرتی
ë  بازیگــران: مریم عطیــه میرزایی، فرزاد

آیتی، سیامک زین الدینی
ë مکان اجرا: تماشاخانه مهر
ë تاریخ اجرا: 27 شهریور تا 1۹ مهر

ë  فیلــم افتتاحیــه   نمایــش  برنامــه 
مستند بلند »زمســتان است« عصر 
ســالن  در  جــاری  هفتــه  چهارشــنبه 
ســینماتوگراف مــوزه ســینما برگــزار 

خواهد شد.
ë  یکی از ســالن های ســینمای شــهر

لس آنجلس به خاطر تهدیــدی که از 
جانب پلیس موثق گزارش شده بود 
اکران فیلم جدید »جوکر« را لغو کرد.

ë  حمیدرضا خط  نقاشــی  نمایشگاه 
قلیچ خانی و نمایشگاه نقاشی پارسا 
پاینــده در گالــری فرمانفرمــا برگــزار 

می شود.
ë  نمایش های آثــار  انتخــاب  هیــأت 

میدانی و محیطی بیســت و دومین 
جشــنواره ملــی تئاتر فتح خرمشــهر 
نتایــج نهایــی ایــن بخــش را اعــالم 

کردند.
ë  انجمــن هنرمنــدان مجسمه ســاز

ایران با همکاری گالــری طراحی هنر 
ســومین   )Arte design gallery(
اکســپوی مجسمه ســازی ایــران را در 

پاییز سال 1۳۹۸ برگزارمی کند.
ë  بــا ایــران  فیالرمونیــک  انجمــن 

همکاری آموزشگاه موسیقی ماناک، 
جلســه سخنرانی شــریف لطفی را در 
حوزه مبانی و اصول اجرای موسیقی 

در آمل برگزار می کند.

تلگراف 
خبــــــر

مشارکت ۳۷۰ شهر با ۷۰۰ 
ایده در شبکه شهرهای 

خالق فرهنگ و هنر
ســتاد  گــزارش  بــه 
شــهر های  اطالع رســانی 
خالق فرهنــگ و هنر ایران، 
ابراهیــم حیــدری دبیر این رویــداد فرهنگی 
و هنــری از مشــارکت گســترده در نخســتین 
دوره ایــن رقابت فرهنگی و هنری خبر داد و 
گفت: »نظر به اینکه طرح شــبکه شــهر های 
خالق فرهنگ و هنر ایران نخستین بار است 
اجرا می شــود، ارائه قریــب به هفتصد طرح 
خالقانــه در عرصه های مختلــف فرهنگ و 
هنــر بیش از انتظار و تصور ما بود.« مدیرکل 
فرهنگــی  برنامه ریــزی  و  مطالعــات  دفتــر 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی همچنین 
تصریح کرد: »در گروه های ده گانه هنر ی آثار 
و ایده هــا و طرح هــای متعددی بــرای رونق 
فعالیت هــای هنری و گســترش این کســب  
و کار هــا ارائــه شــده اســت. در این رویــداد در 
بخش  موسیقی ۱۰۹ اثر، در بخش مد و لباس 
۳۳ اثــر، در بخش صنایع ســنتی ۱۱۷ اثر، در 
بخــش ادبیــات ۱۲۲ اثــر، در بخش رســانه و 
 مطبوعــات و بازی هــای رایانــه ای مجموعــاً 
۷ اثر و نیز در بخش سینما ۲۴ اثر و سرانجام 
در زمینه صنعت بسته بندی و چاپ هم ۷ اثر 
به دبیرخانه مرکزی شهر های خالق فرهنگ 
و هنــر رســیده اســت. بیشــترین اســتقبال و 
طرح هــای ارائه شــده هم به حــوزه هنر های 

تجسمی و هنر های نمایشی برمی گردد.«

 خبـــر 
روز

نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی »طبیعت بیجان 12+1«

جنگازنگاهدههپنجاهیها
دهه پنجاهی ها نگاه 
دوران  بــه  خاصــی 
دارند.  مقدس  دفاع 
کودکــی  کــه  کســانی 
و نوجوانــی و بخشــی از جوانی شــان 
در آن 8 ســال گذشــت و زندگی شــان 
تحــت تأثیــر آن شــور، عشــق، غــم و 

حتی ترس بود.
بخشــی از این نگاه را در نمایشگاه 
گروهی هنرهای تجســمی »طبیعت 
ببینیــد.  می توانیــد   »۱۲+۱ بیجــان 
نمایشــگاهی کــه در آن متولدان دهه 
مــورد  در  را  آثارشــان  شمســی   ۵۰
بــه  تــا ۱۳۶۷  ســال های بیــن ۱۳۵۷ 

نمایش گذاشته اند.
به گــزارش خبرگــزاری »مهر« این 
نمایشگاه »طبیعت بیجان ۱+۱۲« نام 
دارد و در آن ٤8 اثر نقاشی، ۱۰۰ فریم 
عکــس و ۳ اثر حجم و اینستالیشــن از 
۴۲ هنرمنــد دهه پنجاهــی به نمایش 
درآمــده که در قالب آنهــا موضوعات 
سیاســی و اجتماعــی ناشــی از دوران 
از  واقــع  در  دیــد.  می شــود  را  جنــگ 
هنرمنــدان متولد دهه پنجاه خواســته 
فضــای  از  متأثــر  کــه  را  آنچــه  شــده، 
سیاســی و اجتماعــی آن دوران حــس 

همیــن  بــه  و  کننــد  خلــق  کرده انــد، 
دلیــل بــا آثــاری مواجهیــم که هــم از 
تأثیــرات منفی جنــگ می گویند و هم 
از موقعیت هــای اجتماعی خاص آن 

زمان.
»طبیعت بیجان ۱+۱۲« را کارگروه 
هنرمنــدان  انجمــن  نمایشــگاه های 
نقــاش ایــران برگــزار کــرده و عیســی 
و  ارمکیــان کیوریتــور  و رؤیــا  جبــاری 
کوکیوریتــور آن هســتند. رؤیا ارمکیان 
آثــارش  و  نمایشــگاه  ایــن  دربــاره 

می گوید:»این مجموعه از آثار هنری 
زبان منحصر به فــرد خودش را دارد 
و بیشتر هنرمندان نمایشگاه، کودکی 
و نوجوانی خودشــان را در ســال های 
۱۳۵۷ تــا ۱۳۶۷ ســپری و آن زمان را 
کامــاًل درک کردنــد. ایــن هنرمنــدان 
تحت تأثیــر اتفاقات سیاســی، جنگ 
و حوادثــی از ایــن قبیــل بودنــد و در 
واقــع بــا توجــه بــه ایــن تأثیــرات، از 
طریق طبیعت بیجان این اتفاقات و 

تأثیرات را به نمایش گذاشتند.«

به گفتــه او، طبیعــت بیجان مانند 
کودکــی اســت که در آن ســال ها همه 
اتفاقــات را دیــده و شــنیده و لمــس 
موجــود  تشــنج های  تمــام  و  کــرده 
کــرده  درک  را  سیاســی  و  اجتماعــی 
اســت. ارمکیــان در مــورد »موقعیت 
ســاخت اثر« که بخشــی از نمایشــگاه 
به شــمار می آید، می گویــد: »در واقع 
مربــوط  اثــر«  ســاخت  »موقعیــت 
و  کــودکان  روی  رادیــو  تأثیــرات  بــه 
نوجوانــان آن دهه اســت کــه کودکان 

و  رادیــو  از  تأثیــری  چــه  دوره،  آن 
صــدای آژیر خطر و رفتــن به پناهگاه 
و صداهای انفجارهــا گرفتند. تأثیری 
که رادیو در موقعیت ساخت اثر دارد 
در گــوش طبیعــت بیجــان، مدنظــر 
مــا بــرای خلــق اثــر بــود. همچنیــن 
قصدمان این بود هنرمند با خالقیت 
و ابزاری کــه در اختیار دارد، به دوران 
جنــگ برگــردد و تأثیراتی که از لحاظ 
روحــی و فیزیکــی از رادیــو و آواهــای 
آن گرفتــه، در قالب فــرم و فضا بیان 

کنــد.« در متــن بیانیه این نمایشــگاه 
بــه قلم عیســی جبــاری آمده اســت: 
»از چگالــی معناهــای اجتماعــی تــا 
انباشــتگی حافظه فــردی/ موقعیت 
ســال های  بیــن  رادیــو  اثــر:  ســاخت 
و  فــرم  گــوش  در   ،۱۳۶۷ تــا   ۱۳۵۷
فضا )طبیعــت بیجان( چه می گوید. 
هنرمندان متولد دهه پنجاه شمســی 
ایــن  را در  کودکــی و نوجوانــی خــود 
سال ها سپری می کنند. این نمایشگاه 
حاصل ادراک خــودآگاه و ناخودآگاه 

کودکان این دهه است.«
از ۴۲ هنرمنــدی کــه آثارشــان در 
این نمایشــگاه بــه نمایــش درآمدند 
۲۵ نفــر از اعضــای انجمــن هســتند 
و ۱۷ هنرمنــد نیــز از خــارج انجمن با 
توجــه به کانســپتی که در نظــر گرفته 
شــده بود دعــوت به حضور شــدند تا 
مجموعه کاملی بر اســاس پروپوزالی 
که عیســی جباری نوشته بود، محقق 

شود.
»طبیعــت  گروهــی  نمایشــگاه 
بیجان ۱+۱۲« تا ۲۳ مهرماه از ساعت 
۱۳ الی ۲۱ در گالری های استاد ممیز، 
میرمیــران  اســتاد  و  پاییــز  زمســتان، 

خانه هنرمندان ادامه دارد.

گزارش

نمایش 
ارمغان بهداروندروز

پژوهشگر



آشپزخانه را با حصیر جایگزین کنیم. افزون بر 
آن تجربه مــا در تکنیک های ترکیب بافی هم 
بیشتر شده است. گلدوزی روی حصیر، ترکیب 
پارچــه و چرم و حصیر و بامبو و رشــتی  دوزی 
باعث شــده تنوع محصوالت مــا افزایش پیدا 

کنــد. از ســوی دیگــر در بافت حصیر عــاوه بر 
تکنیــک دایره بافــی و مورب بافــی به تکنیک 
مســطح بافی هم رســیده ایم که به استحکام 
حصیــر، زیبایــی کار و تنــوع محصــول کمــک 
می کند و باعث می شــود محصوالت تزئینی و 

فانتزی مختلفی که بیشتر مورد پسند مشتریان 
خارجی است تولید کنیم.«

یکی از محدودیت های عرضه محصوالت 
حصیری وابســتگی آنها به رطوبت هواست. 
در هوای خشک لوازم حصیری ترد و شکننده 
می شــوند و زیــاد دوام نمی آورنــد. توصیــه 
جهاندیده این اســت کــه هرازگاهی کســانی 
کــه در مناطــق خشــک از ایــن محصــوالت 
اســتفاده می کننــد، لــوازم حصیــری خــود را 
بشویند یا با مه پاش مرطوب کنند: »درحال 
حاضر با کمک مرکز علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در جست و جوی راهی هستیم تا به 
ترکیباتی برسیم که محصوالت حصیری در 

هوای خشک هم دوام خوبی داشته باشند.«
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زنــان و دختــران بــا جلیقه هــا و پیشــانی 
بندهای پولک دوزی شده و دامن های پرچین 
و رنگارنگ کنار هم نشســته اند و بی آنکه رشته 
صحبت های روزمره شــان با یکدیگر گسیخته 
شــود، با حرکت تند دست ها ساقه های باریک 
و منعطف »لی« را درهم می تنند. کنار دســت 
آنها انبوه ساقه ها روی هم چیده شده است. با 
دســت های کارآموخته و ماهر ایــن زنان، زمان 
زیادی نمی برد تا ساقه های لی تبدیل به کاه، 
زیرانداز، ســفره، جا قاشقی، زیر دیگی، کیف یا 

هزار و یک چیز دیگر شود.
»فشــتکه« در پنج کیلومتری شــهر خمام، 
حال و هوای بسیاری از روستاهای گیان را دارد 
با کمی تفاوت؛ زیر آسمانی که با ابرهای همیشه 
پرش به زمین چسبیده و در هوایی که بوی دریا 
و شالیزار می دهد، عطر حصیر نمزده بیش از 
هرجای دیگری به مشام می رسد. به حیاط هر 
خانه ای که سرک می کشی، دسته های خشک 
شده لی را می بینی که در پناه سقفی حصیری 
یا ســیمانی روی هم چیده شده اند و بخشی از 

خانه تبدیل به کارگاه حصیر بافی شده است.
 لــی گونــه ای از نــی اســت کــه در گیــان به 
فراوانــی یافــت می شــود. کنــاره مرداب هــا و 
رودخانه هــا، حاشــیه زمین هــای کشــاورزی و 
جنــگل رویشــگاه این گیاه اســت. تیــر و مرداد، 
مــردان بــه درو لــی می رونــد و آنهــا را خشــک 
می کنند و نگه می دارند برای این موقع ســال، 
بــرای پاییز کــه محصول شــالیزارها برداشــت 
شــده و کیســه های برنج راهــی بازار شــده اند و 
دلمشــغولی و ســرگرمی دیگری نمانده است 
جــز حصیربافــی که چند ســالی اســت تبدیل 
به کاری برای همه مردم روســتای هــزار و 500 
نفری فشتکه شده است. روستایی که 90 درصد 

از جمعیت زنان آن به حصیربافی مشغولند.

گلنــار 45 ســاله سرپرســت یــک خانــواده 
چهار نفره اســت. دو دختر و یک پســر دارد که 
در حصیربافــی کمکــش می کننــد. او این هنر 
را بــه آنها آموخته و خود از مــادرش یاد گرفته 
اســت. گلنــار چهار ســال پیش شــوهرش را در 
یک سانحه رانندگی از دســت داد و از آن زمان 
تاکنــون وظیفــه نــان آوری و گردانــدن اقتصاد 
خانواده افتاد روی دوش او و دو دخترش. پســر 
18 ساله اش هم در کنار رسیدگی به امور قطعه 
زمین کوچک شالیزار در اوایل تابستان پی درو 
کردن لی مــی رود تا مــادر و دو خواهرش برای 
بافــت حصیر نی کــم نیاورند. گلنــار می گوید: 
»ماهی 3 میلیون و گاهی وقت ها تا 4 میلیون 
تومــان از حصیربافــی درآمــد دارم. ســفارش 
کارها را از یکی از اهالی که با خریداران عمده در 
گیان و سایر استان ها در ارتباط است می گیرم. 
حتــی لی را هــم بیشــتر او برایم تهیــه می کند 

هرچند پسرم هم کمک می کند.
ســفارش ها آنقدر زیاد اســت کــه تقریباً در 
تمــام طــول ســال وقــت مــن و دو دختــرم را 
می گیــرد. دختــر بزرگم تــازه دیپلــم گرفته اما 
قصــد نــدارد کار دیگری کنــد. می گوید همین 
حصیربافی برایم کافی است. در کنار خانواده ام 

هستم و درآمد خودم را هم دارم.«
جواد افکنده دهیار فشتکه می گوید: »یکی 
از مهم ترین شــاخص های فشــتکه این اســت 
که 700 حصیرباف دارد. در فشــتکه از دختران 
نوجــوان 10 ســاله و 15 ســاله تا پیران 84 ســاله 
حصیربافــی می کننــد. 400 نفــر از بافنده های 
روســتا مــدرک صنایــع دســتی دارند. مشــکل 
بزرگی که در گذشته داشتیم این بود که دالل ها 
از مازنــدران و تهــران می آمدنــد و حصیرها را 
بــا قیمت پایین می خریدنــد و با قیمت گزاف 
در چالــوس و بابلســر و آمــل و مناطق نزدیک 
بــه تهــران بــه مشــتریان می فروختنــد. ایــن 
وضعیت باعث شده بود که حصیربافی صرفه 
اقتصادی زیادی برای بافنده ها نداشــته باشد. 
چون زحمتــش زیاد بود و آخر هم ســود کمی 

عایدشان می شد. از زمانی که فشتکه به عنوان 
روســتای ملی حصیر ثبت شــد، بــازار عرضه 
محصول هم ساماندهی شــد. عاوه بر اینکه 
یــک بازارچــه دائمی حصیــر در روســتا ایجاد 
شــد، اهالی هم با تشــکیل گروه هــا و تیم های 
کاری و وابســته به هــم از ابتدایی ترین مرحله 
کــه درو کردن و برداشــت لی اســت تا مرحله 
نهایــی یعنــی بازاریابی و فــروش محصول را 
خودشــان انجام می دهند. حضور مستمر در 
نمایشگاه های عرضه صنایع دستی در تهران 
و ســایر اســتان ها، اســتفاده از ظرفیت هــای 
فضــای مجــازی و فــروش اینترنتی محصول 
به همراه تشــکیل گروه های کاری باعث شده 
تا زنجیره کامل تولید و فروش در دست مردم 
روستا باشد و بافندگی حصیر صرفه اقتصادی 
داشــته باشــد. درحال حاضر بافنده ها در این 
روستا از یک و نیم میلیون و دو میلیون تومان 
گرفتــه تــا ماهــی 10 میلیــون تومــان بــا بافت 
حصیر درآمد دارند. بسته به اینکه چه تعداد 
از اعضای خانواده به این کار اشــتغال دارند و 
ماهانه چقدر حصیر می بافند ســطح درآمد 
متفــاوت اســت امــا می تــوان گفــت حداقــل 
دستمزدی که وزارت کار تعیین کرده با بافت 

حصیر عاید بافنده ها می شود.«
ثبت ملی فشتکه به عنوان روستای حصیر 
موقعیت ممتازی است که این روستا را از سایر 
روستاهای همجوار که آنها هم در کنار شالیکاری 
به صورت جانبی به حصیربافی اشتغال دارند، 
متمایز کرده اســت. اهالی فشــتکه برای حفظ 
این موقعیت به تنوع محصول، شناخت بازار 
مصرف و سایق مشــتریان و توسعه بازار روی 
آورده اند. انعطاف پذیری باالی گیاه لی نسبت 
به نی باعث شــده در بافت حصیر هم بتوانند 
تنــوع به وجود آورند و محصوالت متفاوت تر و 

خاقانه تری بافته شود.
دهیارفشــتکه می گویــد: »تا دو ســال پیش 
کل محصوالت حصیری در این روستا از کاه و 
ســفره و زنبیل فراتر نمی رفت اما امروز ما 200 

نوع محصــول داریم که با حصیر بافته و تولید 
می شود. یکی از عواملی که باعث شده اقتصاد 
روستای فشتکه در مدت کوتاهی متحول شود، 
به طــوری که هیــچ فرد بیــکاری در این روســتا 
نداشــته باشــیم، همدلــی اهالی بــرای منافع 
جمعــی اســت. کار حصیر بافی در این روســتا 
تبدیل به یک کار گروهی و زنجیره ای شده است 
و هرکسی در هر بخشــی از منافع آن بهره مند 

می شود.«
علــی مســافر یکــی از اهالی روستاســت که 
سرپرستی یک گروه کاری را که دهیار روستا به آن 
اشاره کرد برعهده دارد. مسافر با 45 بافنده کار 
می کند و وظیفه بازاریابی و فروش محصوالت 
آنها را برعهــده دارد. او می گوید: »بازار فروش 
حصیر آنقدر پرجاذبه و رو به توســعه است که 
برای هر یک از اهالی که اراده کار داشته باشند، 
فضا هســت. محصوالت ما عاوه بــر ایران، در 
روسیه و کشــورهای حاشــیه خلیج فارس هم 
به فروش می رسد و بازار خوبی در این کشورها 
دارد. حتی یکبار باهماهنگی و کمک ســازمان 
صنایع دستی در نمایشگاهی در اتریش شرکت 
کردیم و اســتقبال خوبی از محصوالتمان شد. 
به طوری که در همان روز اول همه محصوالتی 
که به نمایشــگاه آورده بودیم فروش رفت. اگر 
محدودیت ها و مشــکاتی که به خاطر تحریم 
به وجود آمده و امکان حضور در نمایشگاه های 
بین المللی را برای ما محــدود کرده نبود، االن 
در بخــش صــادرات می توانســتیم موقعیــت 

خوبی داشته باشیم.«
جهاندیده یکی دیگر از اهالی روستاست که 
به همراه همســرش که مربی ســازمان میراث 
فرهنگــی اســت بــه حصیربافــی، بازاریابــی و 
فروش محصوالت حصیری اشــتغال دارد. او 
می گوید: »هرچه زمان می گذرد، به تجربه های 
تــازه ای بــرای بهبــود و توســعه بــازار حصیــر 
می رســیم. مشــتریان داخلی بیشــتر به دنبال 
محصوالت کاربردی اند. ما در پی این هســتیم 
که بسیاری از لوازم پاستیکی مورد استفاده در 
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 »نسبت موالنا با انسان امروز« در گفت وگو با دکتر بهمن نامورمطلق

 اندیشمندان را 
در ساحت قدسی ننشانیم

 باید ضمن پاسداشت موالنا
 بتوانیم موالنای زمان خود را تربیت کنیم

موالنا از آن دســت شاعرانی است که توانســته فراتر از عصر و جغرافیایش اثرگذاری 
داشــته باشــد تا آنجا که تعداد قابل توجهی از افراد در فرهنگ ها و ادیان مختلف او را 
متفکر معاصر خود می  دانند. اما چرا؟ چه ویژگی در حکمت موالنا وجود دارد که او را 
به امروز و اکنون ما پیوند می زند؟ چرا بعد از 700 سال هنوز هم از موالنا حرف می زنیم؟ 

موالنا چه نسخه ای برای انسان امروز دارد که حتی در غرب هم اثر بخش بوده است.
برای پاســخ به این پرسش ها به ســراغ دکتر بهمن نامورمطلق، استاد دانشگاه شهید 
بهشــتی رفتیم. او دکتــرای ادبیات تطبیقی از دانشــگاه بلز پاســکال فرانســه دارد و در 
رساله دکترای خود به موضوع »خیال پردازی های عرفانی نزد موالنا« پرداخته است. 
همچنین »حکایت های مثنوی مولوی« را به زبان فرانسه منتشر کرده و تحقیقاتی را 
درباره قدرت نفوذ موالنا بر اندیشمندان غربی انجام داده است. ماحصل گپ وگفت 

ما با او را در ادامه بخوانید:

مهسا رمضانی

موالنا از یک طرف نویسندگان و شاعرانی چون 
گوته، ویکتورهوگو و تئوفیل گوتیه را جذب می کند که 
برای اینها بخش شاعرانگی موالنا جذابیت دارد. از 

سوی دیگر فیلسوفانی چون کریستین ژامبه یا هانری 
کربن به موالنا کشش پیدا می کنند. اتفاقاً ژامبه شرح 

خوبی راجع به دیوان شمس دارد که برنده جایزه 
کتاب سال ایران هم شد. اما دسته دیگری که جذب 

موالنا می شوند عارفان هستند کسانی چون ویلیام 
چیتیک و آنه ماری شیمل. حتی زندگی اجتماعی که 

موالنا به نام »سماع« ارائه کرده است برای بسیاری 
از مردم دنیا جذابیت دارد.  همه اینها باعث شده تا 

موالنا به عنوان متفکری ذواالبعاد افراد مختلف را در 
فرهنگ ها و حتی ادیان مختلف تحت تأثیر قرار دهد

ë  می کنیــد فکــر  نامورمطلــق،  جنــاب 
امــروز  انســان  دغدغه هــای  مهم تریــن 

چیست؟
انســان امروز چنــد دغدغه جــدی دارد؛ از 
مهم تریــن ایــن دغدغه هــا بحث »بــاور« 
اســت. واقعیــت ایــن اســت کــه باورهــای 
انســان امروز تضعیف شــده اســت، از این 
جهت، هم نگران است و هم رنج می برد. 
چــون انســان فطرتــاً باورمند اســت و چند 
هزار ســال با باور زندگی کرده است که این 
باورها به دالیل مختلف بخصوص در قرن 
بیســتم کمرنگ شده و از دست می روند از 

این رو، انســان امروز خود را تنها احســاس 
کرده و از آن رنج می برد.

دغدغه بعدی انســان امروز »امید« است، 
نیســت.  امیــدوار  چنــدان  امــروز،  انســان 
پوچ گرایــی و ناامیــدی از اصول بســیاری از 
مکاتــب ادبی و هنری قرن بیســتم اســت. 
این در حالی است که انسان امروز نیازمند 
امید اســت؛ نیاز به امنیت، صلح، عشــق و 
محبت دارد. انسان امروز احساس می کند 
که »عشــق« بی معنا اســت و فریبی بیش 
نیســت و یک داســتان در کنار داستان های 
دیگر زندگی است. بنابراین هیچ امیدی به 

مکاتبی چون نهیلیسم، اگزیستانسیالیسم، 
رمــان نــو و... کمتــر مفــری می بینــد کــه از 
رهگــذر آن بــه آرامش برســد. شــاید کمتر 
متنی انسان امروز را آرام  کند. اما در مقابل 
اینها، برخی بزرگان چون موالنا هم هستند 
کــه حرف هایــی از عشــق و دوســتی، از گذر 
دنیا و پایــداری معنویت می زنند که منجر 

به آرامش انسان امروز می شود.
از این رو، مردمــی که به دنبال یک راه امن 
و آرامبخــش می گردند، به شــاعرانی مثل 
موالنــا اطمینان کرده و بــه آن گرایش پیدا 
می کنند و حتی برخی به خاطر موالنا دین، 
فرهنــگ و مکان شــان را تغییر می دهند تا 
آن احساس خوشــایند موالنا نزد آنان هم 

تکثیر شده و آیینه وار دیده شود.
رفتــن افراد به ســمت هر کدام از شــاعران 
و  زندگــی  شــرایط  از  بازتابــی  واقــع  در 
احواالت آنان است؛ گاه که مردم احساس 
خیــام  طــرف  بــه  می کردنــد  شــادنبودن 
ماللــت  احســاس  کــه  گاهــی  می رفتنــد، 
می کردنــد بــه طــرف فردوســی می رفتنــد 
تا حماســه فردوســی در آنــان تأثیر مثبت 
گــذارد. وقتی که به دنبــال حکمت، اخالق 
و اندرز بودند، به ســراغ ســعدی می رفتند 
و بعــد که به دنبال عشــق، محبت، شــور و 
امنیــت بودند، بویژه بعــد از جنگ جهانی 
بــرای  کــه  ســختی  کارهــای  و  دوم  و  اول 
بازســازی جنــگ کردنــد بتدریــج متوجــه 
موالنــا و آثــار او شــدند تــا موالنــا آنــان را 

تسکین دهد.
ë  قــدرت نفــوذ موالنــا در خــارج از مرزها تا

کجا ها پیش رفته است؟
بی شــک اثرگــذاری موالنــا تنهــا بــه کشــور 
خودمان محدود نمی شود بلکه کشورهای 
اروپایــی و غربی و حتــی آفریقایی را نیز در 
بــر می گیرد و مــا در این کشــورها محققان 
بسیاری داریم که روی آثار موالنا تأمل های 

جدی  دارند.
در همایشــی برای موالنا در تونس شرکت 
کــرده بــودم. آنجا متوجه شــدم کــه چقدر 
موالنا خواهان و دوستدار دارد. آن زمان که 
در فرانســه بودم نیز برای موالنا همایشــی 
برگــزار کــردم و در آن همایــش لبنانی ها و 
فرانســوی ها هم شــرکت داشــتند. خاطرم 
هســت حتی اســتادم هــم از شــهر دیگری 
بــرای شــرکت در ایــن همایش بــه پاریس 

آمده بود.
 ترکیــه، ایــن روزهــا، تبلیغــات زیــادی در 
خصوص موالنا انجام می دهد و این تبلیغ 
مــورد توجه خیلی از کشــورها اســت. بیش 
از دو و نیــم میلیــون نفــر در ســال از مــوزه 
موالنــا بازدیــد می کننــد کــه خیلــی از آنان 
هم خارجی هســتند و همین اقدام بســیار 
اثرگذار اســت در اینکه اندیشــه های موالنا 
در کشورهای مختلف طرح و شناخته شود.

ë  از قــدرت نفــوذ موالنــا در خارج از کشــور
صحبت کردید. کدام یک از متفکران غربی 
از موالنا و آموزه های حکمی او بیشــتر تأثیر 

پذیرفته اند؟
اســت؛  بعــدی  چنــد  چهــره  یــک  موالنــا 
همچون دریایی است که هر گوشه ای از آن 
عــده ای را جــذب می کند تــا در آن آب تنی 
کننــد. موالنــا از یــک طــرف نویســندگان و 
شاعرانی چون گوته، ویکتورهوگو و تئوفیل 
گوتیه را جذب می کند که برای اینها بخش 
شــاعرانگی موالنــا جذابیت دارد. از ســوی 
دیگر فیلســوفانی چون کریســتین ژامبه یا 
هانری کربن به موالنا کشش پیدا می کنند. 
اتفاقــاً ژامبه شــرح خوبــی راجع بــه دیوان 
شــمس دارد کــه برنــده جایزه کتاب ســال 
ایران هم شــد. اما دســته دیگری که جذب 
موالنــا می شــوند عارفــان هســتند کســانی 
چــون ویلیام چیتیــک و آنه ماری شــیمل. 
حتــی زندگــی اجتماعــی کــه موالنــا به نام 
»ســماع« ارائه کرده اســت برای بسیاری از 

مردم دنیا جذابیت دارد.
 همــه اینها باعث شــده تا موالنــا به عنوان 
متفکــری ذواالبعــاد افــراد مختلــف را در 

فرهنگ هــا و حتــی ادیــان مختلــف تحت 
تأثیر قرار دهد.

ë  پیش از این، با شــما گفت وگویی داشتیم
و شما در آن، به این نکته ظریف اشاره کردید 
کــه ضمــن ســتایش از شــاعران و متفکران 
نباید آنان را در »ساحت قدسی« نشاند و با 
نقدشان باید از آنان گذر کرد تا بتوان موالنا، 
فردوسی وابن سینای زمان خودمان را خلق 
کنیم. حال، ســؤال ما از شما این است که با 
توجه به آثاری کــه درباره موالنا بــه دو زبان 
فارســی و فرانسه دارید و رســاله دکترای تان 
هــم در همیــن زمینه اســت، چقدر ســعی 
کرده اید با نگاهــی نقادانه به موالنا بنگرید و 

او را در ساحت قدسی ننشانید؟
بیشــتر  بــودم،  فرانســه  در  کــه  زمــان  آن 
می کوشیدم تا موالنا را بشناسانم. به همین 
خاطر رســاله خــود را به موالنــا اختصاص 
دادم و قصــدم ایــن بود که موالنــا را با یک 
نگــرش ایرانی و به نام یــک ایرانی معرفی 
کنــم. دوم اینکه من داســتان های موالنا را 
به زبــان کــودکان ترجمه کردم برای قشــر 
نوجــوان و کودک و آن را در یک انتشــارات 
بســیار برجسته فرانســه زبان چاپ کردیم. 
این کار تأثیر بســیار خوبی برای شناساندن 
موالنا داشــت. بعدها متوجه شدم که این 
کتاب به زبان های دیگر همچون چک هم 

ترجمه شده است.
اینهــا تالش هایی بــرای معرفی بــود اما با 
این حــال همواره تالش کــردم که از موالنا 
یک قدسیتی نســازم، موالنا هم مثل بقیه 
ما هم دارای نقاط مثبت است و هم گاهی 
می توانــد نقــاط منفی داشــته باشــد اما ما 
وقتی شــاعران بزرگ را مطالعه می کنیم، 
بیشــتر خدماتی که انجام داده اند، تشریح 
و معرفــی می کنیم و در عین حال، مراقب 
هستیم که از آنان شخصیتی نسازیم که ما 
را به عقب برگرداند. ما می خواهیم از آنان 
استفاده کنیم تا شخصیت های برجسته ای 

برای آینده بســازیم. نگاه ما به جلو اســت 
گرچــه ارتباط مــان را بــا گذشــته هم حفظ 

کرده ایم.
بنابراین، من در خیلی از جاها خصوصاً در 
مثنوی و در برخی از روایت ها به موالنا نقد 
هم دارم اما این بدان معنا نیســت که این 
نقــد را در بلندگو بیان کــرده و فریاد بزنم و 
بخواهم با نقد به موالنا او را تضعیف کنم.
موالنــا را بایــد حفــظ کــرد و پاس داشــت. 
موالنــا هویــت و گذشــته مــا اســت. موالنــا 
ســتاره ای اســت بر آســمان این کشــور و ما 
باید آن را حفظ و صیانت کنیم اما درعین 
حال، نباید در او متوقف شویم بلکه باید به 
جلو برویم و بتوانیم موالناهای زمانه خود 

را تربیت کنیم.
ë  عنوان رســاله دکترای شما »خیال پردازی

عرفانی نزد موالنا« اســت. چــرا روی موالنا 
مطالعــه تطبیقــی انجــام دادیــد و شــاعر و 

اندیشمند دیگری را انتخاب نکردید؟
در فرانســه در دو تــز دوره دکتــری ثبت نام 
کــردم کــه یکــی از آنــان بــه حــوزه ادبیات 
تطبیقــی و دیگری بــه حوزه زبان شناســی 
ادبیــات  حــوزه  در  داشــت.  اختصــاص 
تطبیقی قصد داشتم یک شاعر یا نویسنده 
ایرانــی را بــا یک شــاعر و نویســنده اروپایی 
بخصوص فرانســوی مقایسه کنم. در دوره 
کارشناســی که در ایــران تحصیل می کردم 
و  تصویرپــردازی  در  مشــابهت هایی  بــه 
روایت میــان »موالنا« و »آنتوان دو ســنت 
می دانســتم  و  بــودم  رســیده  اگزوپــری« 
ایــن دو قابلیــت یک مطالعــه تطبیقی در 
ادبیــات تطبیقــی دارنــد. به همیــن خاطر 
وقتی خواستم عنوان رساله خود را تعیین 
کنــم بــه اســتاد راهنمایــم اعالم کــردم که 

عالقه مند هستم روی موالنا کار کنم.
دلیل انتخاب موالنا این بود که او در فرانسه 
تقریباً شناخته شده بود و او را به عنوان یک 
شــاعر رومی و ترکیــه ای و بنیانگــذار حلقه 

درویشــان گــردان می شــناختند! من قصد 
داشــتم به عنوان یک ایرانــی عالقه مند به 
موالنــا، یــک نگــرش ایرانی بر داشــته های 

فرانسوی ها اضافه کنم.
ë  خیال پــردازی عرفانــی« بــه چــه معنــا«

است؟
فلســفه انتخــاب ایــن موضوع ایــن بود که 
اگزوپــری  ســنت  دو  آنتــوان  می دانســتم 
و موالنــا از نظــر زمانــی چنــد قــرن بــا هم 
فاصله دارند، همچنین از نظر جغرافیایی، 
فرهنگی و مذهبی نیز بــا هم تفاوت دارند 
امــا بــا همــه ایــن تفاوت هــا در یکســری از 
شــبیه  به هــم  خیلــی  پردازی هــا  تصویــر 
بودند. این امر باعث شــد کنجکاو شوم که 
با وجــود این همه تفاوت چــرا این دو باید 

تصویرهای شبیه به هم داشته باشند.
تصویرپردازی هــا و روایت هــای تمثیلــی و 
نمادینــی که آنتــوان دو ســنت اگزوپری در 
آثــاری مثل شــازده کوچولــو، پرواز شــبانه، 
خلبان جنگی و زمین انســان ها دارد مملو 
از تصویــر پردازی هایی بودند که من جنبه 
عارفانــه آن را بــا آثــار موالنــا کــه مملــو از 

عرفان است، مقایسه کردم.
در توجیه این شباهت ها، به زندگینامه های 
این دو ارجاع دادم. این دو در عصر بحران 
زندگی می کردنــد؛ در دوره موالنا مغول ها 
حملــه کــرده بودنــد کــه در تاریــخ، چنین 
جنگی کم نظیر اســت. این در حالی اســت 
اگزوپــری  آنتــوان دو ســنت  کــه در دوران 
نازی هــا حملــه کــرده بودنــد کــه آن هــم 
کشــتار عظیم و کم نظیــری در طول تاریخ 
بود. چون هر دو شاهد جنگ های هولناک 
عرفانــی  پردازی هــای  تصویــر  در  بودنــد، 
خــود به دنبــال راه حلــی بــرای آرام کــردن 
خودشــان و دیگران می گشــتند. هر دو هم 
به این نتیجه رســیدند که علــت جنگ ها، 
زیاده طلبی انســان، خــروج از تعادل، نگاه 
برتری جویانه و... است و برای اینکه انسان 
بحــران زده، بــه دور از معنویات، بــه دور از 
زهد و انســان بشــدت مادی شــده و خشن 
را درمــان کنند، یکی از راه ها را بازگشــت به 
تعادل، عرفان و دوری از دنیا و زیاده طلبی 
هــم  شــرایط،  هــم  بنابرایــن،   دانســتند. 
آمــوزش و هم سرشــت این افــراد موجب 
شــده بــود که به ســمت مضامین انســانی 

سوق پیدا کنند.
ایــن رســاله بســیار در فرانســه مــورد توجه 
قرار گرفت و همان ســال که به ایران آمدم 

به عنوان رساله برتر خارجی شناخته شد.
ë  اگــر بخواهیــم بــا رویکــرد بینامتنیت از

مثنــوی تحلیلی داشــته باشــیم، پیوندهای 
متنــی مثنــوی بــا متن هــای پیرامونــش را 

چگونه تحلیل می کنید؟
مقالــه ای کــه در تونس دادم که بســیار هم 
با استقبال مواجه شــد، این بود که موالنا و 
مثنوی توانسته بخوبی از متن های گذشته 
زبان فارســی اســتفاده کند. به این معنا که 
ما به نوعی می توانیم آثار سنایی، ابوسعید 
ابوالخیــر، عطــار و... را به گونه ای در مثنوی 

ببینیم و مثنوی وامدار همه آنها است.
زبان موالنا چنان زیبا و شیوا است که بحق 
توانســته این داســتان ها را بهینه تر و زیباتر 
کند و بــا زبان بهتری بــه مخاطبان منتقل 
کنــد، بنابراین، مثنــوی مانند همه کتاب ها 
از  پیــش  متن هــای  از  دیگــر،  متن هــای  و 
خــودش بهره برده و بعد بر متن های پس 

از خودش تأثیرگذار بوده است.
ما شــارحان بزرگی داریــم مثل مالهادی 
یــا  نوشــته  مثنــوی  شــرح  کــه  ســبزواری 
محمدتقــی جعفری یا کریــم زمانی و در 
خارج از کشــور خانــم شــیمل در آلمانی 
اینهــا  انگلیســی  در  نیکلســون  رینولــد  و 
عالوه بر ترجمه شــروحی هم نوشــته اند 
و او را معرفــی کرده انــد. بنابراین تأثیری 
کــه موالنــا بــر متن هــای بعــد از خودش 
گذاشــته خیلی زیاد و گســترده است و ما 
می توانیــم یک دانشــنامه را به نام موالنا 

ایجاد کنیم.

آینده اش ندارد.
به این اعتبار می توان گفت »امید«، »باور«، 
»عشق«، »امنیت« و »صلح« موضوعاتی 
هســتند که فقــدان یا تضعیف آنها انســان 
امروز را آزار می دهد. در این فضا، انسان ها، 
خشن و سودجو شده اند، امنیت همدیگر را 
از بین برده اند. اینها وضعیت انسان غربی 

و شرقی بعد از جنگ جهانی دوم است.
ë  فکر می کنید با »حکمت موالنا« می توان

برای این دغدغه ها پاسخی یافت؟
در چنیــن شــرایطی به طور طبیعی انســان 
در جست وجوی راه حلی است که او را آرام 
کنــد و از اضطــراب برهاند. »اضطــراب« از 
ویژگی های انســان معاصر است. به همین 
جهت می کوشد برای تسکین، به »شعر« و 
»هنر« به مثابه تنها جایی که می تواند او را 

آرام کند، روی آورد.
ë  ًاما گاهی به نظر می رسد این آرامش اتفاقا

در هنرمندان و شاعران ما کمتر است و گویا 
می شود!  گریبانگیرشان  بیشتر  »اضطراب« 
حال چطور دیگر مردمان با پناه بردن به هنر 

این آرامش را تجربه خواهند کرد؟
درست است. انسان امروز شاید در یابد که از 
قضا بسیاری از هنرمندان و شاعران نسبت 
بــه مــردم عــادی ناامیدتــر هســتند. یــا در 

کنشــگری های  انــواع  از  یکــی  1
سیاســی و اجتماعــی »صلــح و 
مصالحه« است که در کنار آن، ما انواع و 
اقســام کنشــگری های دیگــری اعــم از 
رقابت، مبارزه و... نیز داریم. اما آنچه در 
ایــن فضــا، »مصالحه« را بــر دیگر انواع 
کنشگری های سیاسی و اجتماعی تفوق 
می بخشد، بهره مندی صلح از عقالنیت 
اســت؛ بــه عبارتی می توان گفــت که راه 

تحقق صلح از عقالنیت می گذرد.
صلح و مصالحه می تواند ابعاد  گوناگــون سیاســی، اجتماعی و 2
فرهنگــی داشــته باشــد و مــا با ســطوح 

مختلفی از صلح مواجه هستیم؛ صلح 
و  ملــی  اجتماعــی،  فــردی،  در ســطح 
فراملــی و فرامنطقــه ای. واقعیــت این 
اســت کــه جنــگ، منازعــه و مجادلــه، 
چنــدان نیازی بــه عقالنیــت ندارند، در 
صورتی که برعکس آن استقرار، تحکیم 
و تثبیت صلح بیشتر به نگاهی عقالنی و 
مصالحــه  دارد.  نیــاز  آینده نگرانــه 
»عقالنی« اســت چون برای رســیدن به 
یــک هــدف بزرگ تر صــورت می گیرد و 
»آینده نگرانــه« اســت چــون آن هــدف 
بزرگتــر ممکــن اســت در آینــده مطرح 

شود.
صلــح، عفــو، گذشــت و ایثــار  اســت 3 عقالنــی  اقــدام  نوعــی 
چون ما را از ضرر و زیان های احتمالی 

در آینــده مصــون مــی دارد، بــه همین 
جهت صلح و مصالحه در برخی جاها 
وســیله ای بــرای دســتیابی بــه اهــداف 
دیگر مثل توسعه، برابری و... است اما 
بــه  باشــد؛  هــدف  می توانــد  خــود  گاه 
تعبیری، هم وسیله است و هم هدف، 
هــم تاکتیک اســت و هم اســتراتژی. با 
توجه به اوصافی که گفته شد، در بطن 
صلــح و مصالحه به نوعی حســابگری 

وجود دارد.
نکتــه ای که در ایــن فضا نباید  4  
فرامــوش کــرد ایــن اســت که 
»مصالحه« انفعال و وادادگی نیســت 
بلکه دقیقاً نوعی برخورد فعال نسبت 
به موضوعات و مسائل است. مصالحه 
عقالنیــت  از  جــدای  خــود  بطــن  در 

سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
نوعــی اخالق مداری سیاســی و پایبندی 
به ارزش ها و نوعی فضیلت و شــجاعت 
اســت. اگــر عقالنیــت نمی بــود، قطعــاً 
هیچ کدام از این فضیلت ها موضوعیت 
پیــدا نمی کــرد. بــه ایــن ترتیــب، به نظر 
می رسد که اگر موضوع عقل و عقالنیت 
و نگــرش عقالنــی را از موضــوع صلــح 
جادررفتگــی  از  دچــار  کنیــم،  حــذف 

خواهیم شد.
دســته  ســه  بــه  را  جوامــع  اگــر  جوامع سنتی، مدرن و فرامدرن 5
کــه  یافــت  درخواهیــم  کنیــم،  تقســیم 
عقالنیت در جامعه سنتی آنچنان که در 
دارد،  بــروز  و  حضــور  جوامــع  دیگــر 
جامعــه  در  ولــی  نــدارد.  موضوعیــت 
مــدرن، از آنجــا کــه بحث حــق، حقوق، 
قانون و... مطرح می شــود، بیشتر مبتنی 
بــر عقالنیت اســت. در جوامع فرامدرن 
شــالوده  »مذاکــره«  و  »گفت وگــو«  هــم 

اصلــی صلح را تشــکیل می دهد. چه در 
فضــای مجــازی چــه در فضــای واقعی. 
به نظــر می رســد کــه جــزو جدا نشــدنی 

صلح »عقالنیت« است.

تعریــف  خــأ  در  عقالنیــت  پیوســته 6 عقالنیــت  نمی شــود، 
است و در پیوند با منافع فردی، گروهی 

و اجتماعی قرار دارد. 

در ایــن فضا، جامعه ایران در چارچوب 
هر نوع عقالنیتی که حســاب کنیم، اهل 

مصالحه و گفت وگو است. 
بــه لحــاظ تاریخــی هــم جامعــه ایــران 
همــواره متصــف بــه ایــن صفــت بــوده 

است. 
فرهنــگ  از  بخشــی  مــدارا  و  تســاهل 
جامعــه ایــران اســت امــا وقتــی منافــع 
وارد  فضــا  ایــن  در  گروه هــا  از  بعضــی 
می شــود، دســت بــه تحریک و تشــویق 
علیــه مصالحه می زنند، آنــان مذاکره و 
مصالحــه را مســاوی با »ســازش« تلقی 
می کننــد و می کوشــند تــا آن را مذمــوم 

جلوه دهند.
می رســد  به نظــر  اینهــا  همــه  بــا 
چارچــوب  در  ایــران  جامعــه  کــه 
منافــع ملــی، فــردی و گروهــی خود 
فرهنــگ  ایــن  و  اســت  صلح طلــب 
سیاســی، ظرفیت هــای زیــادی برای 

مصالحه و گفت وگو دارد.

راهتحققصلحازعقالنیتمیگذرد
دکتر مجتبی مقصودی

استاد علوم سیاسی و رئیس مرکز مطالعات صلح
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غالمرضا اعوانی ضیاء موحد

مصطفی شهرآیین رضا ماحوزی

بررسی علل گرایش زنان به تماشای فوتبال مردان

از »فوتبال دیدن« تا »فوتبالی شدن« دختران ایران
فوتبال دیدن در استادیوم حامل چه پیام و نشانه هایی است؟

اگر سری به کتابفروشــی ها بزنیم و به سراغ قفســه کتاب های فلسفی برویم، با 
تعداد قابل توجهی از کتاب های ترجمه ای مواجه می شــویم. به نظر می رســد 
که آثار ترجمه  ای در میان آثار فلسفی سهم چشمگیری دارد. اما پرسش اصلی 
اینجا است که چقدر این ترجمه ها، حق مطلب را در حوزه فلسفه ادا می کنند. 
برخی اهالی فلسفه بر این باورند که در ایران، فلسفه نسبت به بقیه حوزه های 
علوم انســانی عقب تر اســت و یکی از علت های آن را نوع گزینش مترجمان 
برای ترجمه آثار فلسفی عنوان می کنند که باعث می شود از برخی جریان های 
فکری و فلســفی غفلت شود. این امر موجب شــد تا ما در این گزارش به کم و 

کیف ترجمه آثار فلسفی بپردازیم.

احمد غیاثوند
جامعه شناس و عضو هیأت علمی 

دانشگاه عالمه  طباطبایی

رضا رضایی

جامعه ایران در دو دهه اخیر، مهیج ترین 1
و مهم تریــن تغییر و تحوالت ایجاد شــده 
در حوزه ورزش زنان را از ســر گذرانده اســت؛ 
ایــن تغییــرات از یک ســو، نشــان از افزایش 
مشارکت زنان در رشته های مختلف ورزشی 
دارد که می توان شاهد موفقیت های مختلف 
آنان در عرصه های بین المللی بود و از سوی 
دیگــر، شــاهد پیگیــری و تــاش زنــان برای 
حضــور در فضاهای ورزشــی بویــژه رفتن به 
اســتادیوم برای تماشــای فوتبال مردانه بود 
که به نوبــه خود با چالش هــا، چانه زنی های 
مختلــف و نیز فشــارهای بین المللی همراه 
بــوده و هســت. ایــن دو عرصــه کــه نوعــی 
کنشگری فعال و حضور زنان در عرصه های 
منظــر  از  می دهــد،  نشــان  را  اجتماعــی 
جامعه شناختی قابل تحلیل و تفسیر است 

که مراد این یادداشت می باشد.

از منظــر جامعه شناســی »اســتادیوم 2 
فوتبال« به شــکل خاص چه به عنوان 

فضایی برای ورزش کــردن و چه به عنوان 
مســتعد  دروازه ای  بــودن،  تماشــاچی 
به ســوی برساخت جنسیت شــناخته شده 
نیــز  ورزشــی  نهادهــای  و  ورزش  اســت. 
به شکل کلی مانند آیینه ای عمل می کنند 
که در آن تفاوت های جنســیتی را به عنوان 
چیزی که توســط جامعه برســاخت شده، 
اســتیت،  و  )فرانــک  می کنــد.  منعکــس 

)2۰1۰
البتــه اســتادیوم ها به مانند شمشــیری دو 
لبه انــد؛ همان طــور کــه می توانــد فضــای 
بشدت مردانه ای باشــد که اتفاقات جدی 
هیجــان  بواســطه  می خــورد  رقــم  آن  در 
خاص درون آن فارغ از اینکه نتیجه چقدر 
می توانــد مهــم باشــد، مســاعد آن اســت 
کــه به فضــای مورد عاقــه برای زنــان نیز 
بدل شــود. گرچه با وجود مشــارکت بیش 
از پیــش زنان و دختران در سراســر جهان، 
فوتبــال همچنــان امــری مردانه شــناخته 

شده است.

در ایران استادیوم های ورزشی، یکی 3 
از فضاهای جنســیتی شده محسوب 
می شــوند کــه مدت هاســت مــردان در آن 

حضــور پیــدا می کننــد؛ بــر این اســاس در 
بحــث از علــل گرایــش زنــان به تماشــای 
فوتبــال مــردان می تــوان از دو منظر بدان 

نگریست؛
 نظر نخســت اینکه، می توان شــاهد نوعی 
بی میلــی زنان و دختران نســبت به دیدن 
فوتبــال در منــزل از طریــق تلویزیــون و در 
فوتبــال در  تماشــای  بــه  گرایــش  مقابــل 
اســتادیوم بود؛ ایــن امر را می تــوان تحول 
در گرایش و هنجارهای جنســیتی زنان در 
غالب اســتعاره تغییر و حرکت از »فوتبال 
دیــدن« بــه »فوتبالی شــدن« زنــان تعبیر 
گرفتــه،  صــورت  تبیین هــای  طبــق  کــرد. 
واکنش عمــده دختران، عمدتــاً مبتنی بر 
تجربــه و هیجان خواهی و بروز احساســات 
جمعی است؛ البته تمایل و آمادگی برای 
رفتــن بــه ورزشــگاه را نمی تــوان »فهمــی 
نــه  آنــان  زیــرا  کــرد؛  تلقــی  فمینیســتی« 
به دنبال برابری در همــه ابعاد نقش های 
جنســیتی مردانه بلکه با آگاهی به تفاوت 
خــود بــا مــردان بــا حضــور در اســتادیوم 
به دنبــال برســاخت ایــن تفــاوت از طریق 
تجربــه هیجــان و ماجراجویــی موجود در 
فضای ورزشــگاه هســتند. در مجموع، این 

پیام  ها نشــانه ای از دو واکنش یا به عبارتی 
غلبــه »تماشــای واقعــی« در ورزشــگاه بر 
»تماشــای مجــازی« در منــزل اســت. در 
واقــع، »فوتبال دیدن« بــه معنای منفعل 
بودن و »فوتبالی شــدن« به معنای فعال 
بخصــوص  عمومــی،  عرصــه  در  شــدن 
عرصه هایــی کــه کلیشــه های جنســیتی بر 
آن آوار شده اند، تفسیر می  شود؛ وضعیتی 
که در ســطح گســترده، تا حدودی زنان در 
جامعــه ایــران درصــدد بهم زدن نســبت 
فضــای اجتماعــی واقعــی و مجازی انــد. 
بنابرایــن، بــه نظر می  رســد فوتبــال دیدن 
در منــزل یا تماشــای فوتبال در اســتادیوم 
حامــل پیام و نشــانه های خاصی از ســوی 
زنــان اســت. ایــن نشــانه ها را می تــوان در 
راســتای گرایــش بــه حضــور فعــال و فتح 
فضاهای مردانه شناخته شده و نیز از آنها 
دریغ شــده، شناســایی کرد، گــر چه در این 
میــان نیز از فضاهای مدرن تفکیک شــده 
جنســیتی )پارک بانوان، واگن هــای مترو، 

و...( به نوبه خود برخوردارند.

»فوتبــال دیــدن« می توانــد تنها یک 4 
کــه  باشــد  فــردی  ســلیقه  و  امــکان 

ë ترجمه آثار فلسفی گزینش درستی ندارند
و  فلســفه  اســتاد  ماحــوزی،  رضــا  دکتــر   
عضو هیــأت علمی پژوهشــگاه مطالعات 
کیــف  و  کــم  از  فرهنگــی،  و  اجتماعــی 
کتاب های فلســفی در ایران ارزیابی مثبتی 
نــدارد و دلیــل آن را چنیــن بیــان می کنــد: 
»آثار فلســفی نســبت بــه دیگــر حوزه های 
عقب افتادگــی  مشــمول  علوم انســانی 
ضعــف  ایــن  کــردن  برطــرف  و  هســتند 
نیازمنــد فعالیت هرچه بیشــتر مترجمان 
فلســفی اســت. شــاید بتوان علــت این امر 
را در »تمایــات عقلگرایانه« دانشــگاه ها و 
گروه های فلســفه دیــد که طــی آن از میان 
بــه »فیلســوفان  فاســفه جدیــد، عمدتــاً 
عقلگــرا« توجه دارنــد و دیگــر جریان های 
فکــری و فلســفی کــه می تواننــد بــا جریان 
کمتــر  شــوند،  گفت وگــو  وارد  عقلگرایــی 
مــورد اقبــال گروه هــای فلســفی در ایــران 
قــرار می گیــرد. به همیــن دلیل، بخشــی از 
جریان های فکری و فلســفی، در جامعه ما 
مغفــول می ماند و این امر باعث می شــود 

ترجمــه  در  مــا  علمــی  جامعــه  فاصلــه 
متون فلســفی نســبت بــه ســایر حوزه های 
علوم انســانی فاصلــه معنــاداری باشــد. از 
این جهت است که معتقدم فلسفه نسبت 
بــه بقیــه حوزه هــای علوم انســانی  عقب تر 

است.«
ë  در انعکاس دیدگاه بســیاری از فیلسوفان

خأل داریم
دکتــر غامرضــا اعوانــی، چهــره مانــدگار 
فلســفه و عضــو فرهنگســتان علــوم ایران، 
معتقد است که ترجمه کتاب های فلسفی 
در مقایسه با ســایر حوزه های علوم انسانی 
با کاستی های بیشتری مواجه است و دلیل 
آن را چنیــن برمی شــمارد: »ترجمه متون 
فلســفی دشــواری هایی دارد که علوم دیگر 
از آن مبرا هســتند و دلیل آن وجود معانی 
بســیار انتزاعی اســت؛ برای مثــال، هایدگر 
خــود صدها کلمــه و مفهــوم را وضع کرده 
که برای ترجمه آنهــا مترجم باید کامًا به 
سیر تطور این معانی در ذهن او آگاه باشد. 
از طــرف دیگر، در فلســفه به پرســش های 

ë  فوتبــال دیــدن می تواند تنها یــک امکان و ســلیقه
فردی باشــد که »مکانمند« نیست، اما فوتبالی شدن 
یعنــی »مکانمنــد« شــدن و اســتفاده از ظرفیت های 
تماشــای فوتبال در اســتادیوم و فراتر رفتن از یک انتخاب شخصی به 

یک انتخاب جمعی.

ë  فوتبــال دیــدن« به معنــای منفعــل بــودن و »فوتبالی شــدن« به«
معنــای فعــال شــدن در عرصــه عمومــی، بخصــوص عرصه هایی که 

کلیشه های جنسیتی بر آن آوار شده اند، تفسیر می  شود.

ë  اســتادیوم ها به مانند شمشــیری دو لبه اند؛ همان طــور که می توانند
فضــای بشــدت مردانه ای باشــند، بواســطه هیجان خــاص درون آن، 
فارغ از اینکه نتیجه چقدر می تواند مهم باشد، مساعد آن هستند که به 
فضای مورد عالقه برای زنان نیز بدل شــوند. گرچه با وجود مشــارکت 
بیش از پیش زنان و دختران در سراســر جهــان، فوتبال همچنان امری 

مردانه شناخته می شود.

نیم نگاه

»مکانمنــد« نخواهــد بــود، امــا »فوتبالی 
و  شــدن  »مکانمنــد«  یعنــی  شــدن« 
اســتفاده از ظرفیت های تماشــای فوتبال 
در اســتادیوم جهــت معنــا دادن بــه ایــن 
انتخــاب  یــک  از  رفتــن  فراتــر  و  گرایــش 
شــخصی به یــک انتخاب جمعــی که این 
امــر نیــز می توانــد بــه ســایر عرصه هــای 
عمومی تســری یابد. اخیراً اقداماتی چون 
دوچرخه ســواری، گزارشگری زن فوتبال و 
پخش مسابقات ورزشــی زنان و... همگی 
در ایــن دومینوی حضــور فعال اجتماعی 

قابل پیگیری است.
بــه  دختــران  گرایــش  دیگــر،  نظــری  از 
ورزشــگاه را می توان نوعی بازاندیشــی در 
هویت جنســیتی زنان تعبیر کرد. »با تکیه 
بــر نظریه هــای جامعه شناســی می تــوان 
هویــت  شــکل گیری  از  بخشــی  گفــت: 
جنســیتی زنان از طریق تعامل اجتماعی 
بــا مــردان و از ســویی در ارتبــاط بــا دیگــر 
زنــان همجنس خــود صــورت می گیرد.« 

)غیاثوند، 1394(

و 5  نظــری  رویکــرد  در  گافمــن 
تحلیلــی در قالب رویکــرد »تحلیل 
چارچــوب« به این مســأله می پــردازد که 
»چگونــه چارچوب هایی که کنش متقابل 
را ســامان می دهنــد معنــای جنســیت را 
تولیــد می کننــد.« بررســی دقیق تر نشــان 
هویت یابــی  در  بازاندیشــی  می دهــد 
از  زنــان در حــوزه بهره منــدی  جنســیتی 
فضای ورزشــی اســتادیوم، در عین اینکه 
بــرای دختــران مهــم شــده اســت، جلب 
توجــه مســئوالن بــرای رســیدگی بــه این 
خواســته نیــز اهمیت پیدا کرده اســت. به 
نظــر می رســد در ســطح کان آثــار رونــد 
تحول در ارزش ها و هنجارهای جنســیتی 
زنــان در عرصه هــای اجتماعــی در قالب 
گرایــش بیشــتر بــه تحصیــات تکمیلی، 
و  فراغتــی  فضاهــای  از  بیشــتر  اســتفاده 
ورزشــی در سطح شــهر، تمایل به داشتن 
اشــتغال مــداوم، کســب درآمــد مالــی و 
دوره هــای  در  شــرکت  شــدن،  مســتقل 
مهارت آمــوزی،  و  آموزشــی  مختلــف 
داشــتن مشــارکت سیاســی و نمایندگــی 
سیاســی، گرایش به شــهروندی فعال و... 
قابل مشــاهده باشد. بیشــتر این تحوالت 
بیانگــر تغییــر در »دنیــای ســنتی« آنها و 
گرایش بیشــتر بــه »دنیای مدرن« اســت 
که از منظر جامعه شناختی می توان آن را 
تغییر از جایــگاه »اجتماع« به »جامعه« 

دانست.
ابعــاد  میــان  از  برنــاد  جســی   واقــع  در 
مختلــف توصیف دنیــای زنــان از دو بعد 
ســاختاری و بعــد فرهنگــی معتقد اســت 
کــه اولی به ماهیت اجتمــاع ماقبل مدرن 
)گماین شــافت( و مناســبات خویشــاوند ـ 
محله مربوط می شــود و دومــی به روحیه 
عشــق یا وظیفه، بیش از همــه توجه دارد 
)برنــاد، 1384: 6۰(. مفهوم ســازی دنیای 

ë  متــون ترجمــه  بــازار  غیردانشــگاهیان 
فلسفی را دست گرفته اند

مصطفی شهرآیین، استاد فلسفه دانشگاه 
آثــار  از بی ســر و ســامانی ترجمــه  تبریــز، 
فلســفی گله می کند که بــدون هدف پیش 
می رود: »اساســاً ترجمــه در ایران به عنوان 
یــک کار اصیــل علمــی تلقــی نمی شــود. 
ترجمــه، امــر بی ســر و ســامانی اســت کــه 
ذائقــه  بــه  بســته  و  بی جهــت  به صــورت 
مترجمان و ناشــران پیش مــی رود. در این 
فضا، وضعیت ترجمه کتاب های فلســفی 
از دیگر حوزه ها بدتر اســت؛ چراکه مترجم 
آثار فلسفی هیچ تعریف محصلی ندارد و 
گاهــی مترجمان این حــوزه از حداقل های 
شــرایط آکادمیــک و علمی بــرای مواجهه 
با متن فلســفی برخوردار نیستند. از طرف 
دیگر، اولویت متون اعم از کاسیک، شرح 
و تفسیرها یا تک نگاری ها مشخص نیست 
و ملغمــه ای از همــه اینهــا در حوزه هــای 

گوناگون در حال ترجمه شدن است.«
وی همچنین تأکید کرد که در دانشگاه ها و 
در میان اســتادان فلسفه، کار ترجمه متون 
فلسفی کمتر انجام می شود، این در حالی 
اســت که در کشــورهای غربــی، جدی ترین 
ترجمه ها از متون فلسفی توسط انتشارات 
وابســته بــه دانشــگاه ها صــورت می گیــرد 
امــا متأســفانه در کشــور مــا فضــای خارج 
و  دانشــگاه  بــرای  کــه  اســت  دانشــگاه  از 
دانشگاهیان خوراک ترجمه فراهم می کند 
و این امر در ایران یکی از مواردی اســت که 
بــه حوزه فلســفه آســیب  جــدی وارد کرده 

است.
ë اهالی فلسفه به کار ترجمه اهتمامی ندارند

منطــق،  و  فلســفه  اســتاد  موحــد،  ضیــاء 
وضعیــت ترجمــه کتاب هــای فلســفی را 
برخــاف  و  می کنــد  ارزیابــی  قابل قبــول 
منتقدان، این فضا را با وجود ضعف هایی 
کــه دارد تیره و تــار نمی بیند. او در پاســخ 
به این پرســش که »آیا شــما هم همچون 
برخی صاحبنظران حوزه فلســفه معتقد 
هســتید که ترجمــه کتاب های فلســفی در 

زنــان تحــت عنــوان گماین شــافت ماهیتاً 
نــه جدیــد اســت و نــه بدیــع. تونیــس بــا 
لحنی پر احســاس دنیای زنان را به شــکل 
گماین شــافت ترســیم می کــرد. همچنین 
کریســتوا، شــاخص جهان مــدرن را مظهر 
و   - مردانــه  عقانیــت  ـ  »نمادیــن«  امــر 
حذف کننــده امــر »نشــانه ای« - تخیــل و 
احســاس مادرانــه – می داند؛ بــه تعبیری 
حرکــت زنــان از آنچــه هســتند بــه دنیایی 
مــدرن  ســوژگی  آنچــه  یعنــی  مردانــه 

فرامی خواند، می شناسد.
زنانــه در  اســتدالل ســوژه  ایــن  براســاس 
دنیــای مدرن با بی میلی نســبت به دیدن 
فوتبــال و گرایــش بــه فوتبالی شــدن زنان 
در جامعــه ایــران معنا و تجربــه متفاوتی 
را عیــان می ســازد؛ چنیــن تعبیر می شــود 
کــه زنــان از طریق حضــور خــود در چنین 
فضایــی بــه طــور خــاص و بــا بــه نمایش 
گذاشــتن امر نشــانه ای درصــدد بازنمایی 
خــأ  تــا  هســتند  خــود  عاطفــی  نقــش 
و  عقانیــت  ســیطره  از  ناشــی  احساســی 
مردانــه را پر کنند. ســرانجام اینکه در پس 
این زنانگی بازاندیشــیده شــده چه چیزی 
اتفــاق می افتــد؟ و نیــز برهــم زدن نظــم 

سلســله مراتبی جنســیت چــه پیامدهایی 
را بــرای زنــان در پــی خواهــد داشــت؟ به 
نحــوه آشــتی امر نشــانه ای و امــر نمادین 
در ســطح عاملیتی و در ســطح ساختاری 
به نحوه مواجهه الگوهای جنسیتی حاکم 
و نهادمنــد شــده جامعــه بســتگی خواهد 
داشــت؛ وضعیتــی کــه آینــده زنــان را در 

جامعه تعین خواهد بخشید.
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مقایســه بــا ســایر حوزه های علوم انســانی 
بــا کاســتی های بیشــتری مواجه اســت؟« 
می گوید: »مســلماً در هــر حوزه ای ترجمه 
کتاب هــای  و  دارد  وجــود  هــم  ضعیــف 
فلســفی هم از این قاعده مستثنی نیست. 
امــا در کنــار کاســتی هایی کــه برخــی آثــار 
ترجمــه ای دارند، آثار قابل تأمل بســیاری 
هم منتشــر می شــود. خوشــبختانه امروزه 
بــه  انگلیســی،  زبــان  بــر  عــاوه  جوانــان 
زبان هــای دیگــری هم تســلط دارند و این 
امر موجب می شود مواجهه مستقیم تری 
با متون فلســفی داشته باشند که می تواند 
در ارائــه یــک ترجمــه بــا کیفیــت اثرگــذار 

باشد.«
او در باب مشــکاتی کــه در کار ترجمه آثار 
فلســفی وجــود دارد، می گویــد: »بایــد این 
نکته را در نظر داشت که اساساً ترجمه آثار 
فلسفی در مقایسه با سایر حوزه ها دشوارتر 
است. کسی که متن فلسفی ترجمه می کند 
باید اطاعات و شــم فلســفی داشته باشد 
عــاوه بر ایــن، مترجــم باید این قــدرت را 
داشته باشــد که هر جا به مشکلی برخورد، 
بــه متــون و منابــع اصلــی مراجعــه کنــد و 

جــواب خــود را از منابــع اصلــی بیابــد. اما 
متأســفانه چنین آگاهی و اشرافی به منابع 
اصلــی در میان مترجمان ما بســیار اندک 
اســت و آنــان کــه بــه کار فلســفی اشــتغال 
دارند کمتر ســراغ کار ترجمه می روند؛ چرا 
کــه به اشــتباه کار فلســفی را پراهمیت تر از 
کار ترجمــه می دانند یا بعضــاً عاقه ای به 

ترجمه ندارند.«
 بنابرایــن، اگــر ایــن ادعــا را بپذیریــم کــه 
ترجمــه کتاب های فلســفی در مقایســه با 
ســایر حوزه های علوم انســانی کاستی های 
بیشــتری دارد، دالیــل ایــن امــر را آنچنان 
کــه در صحبت های اســتادان مطرح شــد، 
می تــوان در »دشــواری متــون فلســفی«، 
مباحــث  بــه  آگاه  مترجمــان  »فقــدان 
فلســفی«، »اقبال کم اهالی فلســفه از کار 
ترجمــه«، »گزینــش ترجمــه جریان هــای 
از  غفلــت  و  خــاص  فلســفی  و  فکــری 
نهایــت  در  و  دیگــر«  فکــری  جریان هــای 
»برون ســپاری ترجمــه متــون فلســفی به 
خارج از دانشگاه« همگی به ادعای اهالی 
نظر باعث شده اند که امروزه ترجمه کتب 
فلسفی حال و روز مساعدی نداشته باشد.

گزارش »ایران« از کم و کیف ترجمه آثار فلسفی

سودی که نصیب فلسفه نشد
آیا ترجمه آثار فلسفی از دیگر حوزه های علوم انسانی عقب تر است؟

ë  ضیــاء موحد: ترجمه آثار فلســفی در مقایســه با ســایر حوزه ها دشــوارتر
اســت چرا که کســی که متن فلســفی ترجمــه می کند باید اطالعات و شــم 

فلسفی هم داشته باشد.

ë  غالمرضا اعوانی: آثار فیلســوفان بزرگ به دلیل دشــواری، کمتر از ســوی
مترجمان برای ترجمه انتخاب می شــود و این امر موجب شده است تا در 

انعکاس دیدگاه بسیاری از فیلسوفان خأل داشته باشیم.

ë  رضا ماحوزی: درآثار فلســفی نســبت بــه دیگر حوزه های علوم انســانی 
مشــمول عقب افتادگــی هســتند و برطــرف کــردن ایــن ضعــف نیازمنــد 

فعالیت هر چه بیشتر مترجمان فلسفی است.

ë  مصطفــی شــهرآیین:  چــون ترجمــه در ایران به عنــوان یــک کار اصیل
علمی تلقی نمی شــود بنابراین اغلب بی  هدف و بســته به ذائقه مترجمان 

و ناشران پیش می رود.

بنیادینی پرداخته می شود که در علوم دیگر 
کمتــر بــه آن پرداخته می شــود؛ بــه همین 
دلیــل، خیلــی وقت هــا در ترجمــه متــون 
فلســفی نمی توان بــرای مفاهیــم، مابه ازاء 
پیــدا کــرد. از ایــن رو، مترجم بایــد آنچنان 
تســلط داشته باشــد که بتواند در قالب یک 
پی نوشــت، آن مفهــوم را بــه قــدر کفایــت 

توضیح دهد.«
دلیــل دیگری کــه او برای دشــواری ترجمه 
کتب فلســفی برمی شــمارد وقت گیر بودن 
ترجمه آثار فلسفی است: »معموالً ترجمه 

یــک کتاب، ســه یا چهار ســال بلکه بیشــتر 
بــه طــول می انجامد چــون تألیف یــک اثر 
فلســفی زمانبر اســت تا آنجا که یک مؤلف 
ممکن اســت برای نوشــتن اثرش 5۰ سال 
زمان گذاشته باشد، بنابراین نمی توان این 
اثر را یکساله ترجمه کرد. همچنین انتخاب 
کتاب برای ترجمه در این حوزه هم بســیار 
اهمیت دارد. بسیاری از کتاب های فلسفی 
دشــوار، کمتر ترجمه می شوند و این باعث 
می شــود تــا در انعکاس دیدگاه بســیاری از 

فیلسوفان خأ داشته باشیم.«



ë  »از تجربــه تحصیــل در مدرســه  »ژانــدارک
شروع کنیم؛ مدرســه ای که تا دریافت دیپلم در 
آن ماندید و نقش مهمــی در تربیت مترجمان 
شــاخص ادبیات فرانســه کشــورمان ایفــا کرده 

است.
در  کامــل  طــور  بــه  مــن  مدرســه  دوران 
»ژاندارک«سپری شد؛ اتفاقی که هنوز هم بعد 
از گذشت سال ها آن را مدیون مادرم می دانم. 
ایراِن دوران کودکی من خیلی متفاوت از امروز 
بــود. هرچنــد کــه فرهنــگ غالــب آن ســال ها 
هنوز به طور کامل فراموش نشــده و همچنان 
می توان رگه هایی از غلبه تفکرات مردساالرانه 
را بر ابعاد مختلف زندگی زنان مشــاهده کرد. 
تــا دو ســالگی ام در تبریز زندگــی می کردیم تا 
اینکــه پــدرم بــه نمایندگی مــردم تبریــز برای 
مجلس انتخاب شــد و ما برای همیشه ساکن 
تهران شــدیم. بــا این حــال نه تنهــا زادگاهم، 
بلکه حتی تهران هم برخوردار از فرهنگی بود 
کــه به راحتــی دختــران در آن اجــازه تحصیل 
پیدا نمی کردند؛ شــرایطی که مادرم را وادار به 
ایســتادگی در برابر پدرم برای تحصیل من در 
مدرسه کرد. زن آرام و مطیعی بود، با این همه 
وقتــی پای تحصیل دخترش به میــان آمد، با 
شجاعت و ایستادگی عجیبی برای خواسته اش 
جنگیــد. اما اینکه چرا به ژاندارک رفتم هم باز 
به مادرم بازمی گردد، از تنبیه های بدنی رایج 
در آن روزهــای مــدارس نگــران بــود و بعــد از 
تحقیق بسیار متوجه شد که ژاندارک از معدود 
مدارسی ســت کــه در آن خبــری از رفتارهــای 

غیراصولی نیست.
ë  تحصیل در این مدرسه چقدر در مترجم شدن

شما تأثیر گذاشت؟
بزرگ تریــن  از  را  ژانــدارک  در  تحصیــل 
کــه  می دانــم  زندگــی ام  خوش شانســی های 
بی تردیــد نقشــی مهــم در مترجــم شــدنم ایفا 
کرد. چراکه همزمان به فرانســه و فارســی درس 
می خواندیــم و مــن در حالــی دیپلــم گرفتم که 
تسلط خوبی به زبان فرانســه پیدا کرده بودم.10 
ســال بیشــتر نداشــتم که بــه ترجمــه عالقه مند 
شــدم. در آن ســال ها برخالف حاال خبری از این 

همه کتاب های متنوع کودک و نوجوان نبود و من 
به ناچار به آثاری همچون »موش و گربه« عبید 
زاکانی و قصه هایی که شب ها پرستارم برای من 
می خواند اکتفا می کردم. شبی پدرم چند جلد از 
کتاب های »کنتس دو ســگور« که صاحب آثاری 
بــرای کودکان بود به خانــه آورد.کتاب ها به زبان 
فرانسوی بود و من آنقدر مجذوب داستان هایش 
شــدم که در همان ســن کم تصمیــم به ترجمه 
یکــی از آنها گرفتم. البتــه ناچار به انجام پنهانی 
ایــن کار بــودم چــرا که پــدرم ســختگیری زیادی 
درباره درس و مدرســه فرزندانش داشت. گمان 
می کــردم ترجمه کار خالفی ســت و از آن چیزی 
بــرای والدینم نگفتم تــا اینکه روزی بــه اتاق کار 
پــدرم فراخوانــده شــدم. مقابلــش که ایســتادم 
خشــکم زد. صفحــات ترجمــه مــن در دســتان 
او بــود. مانــده بودم که بــرای ایــن نافرمانی چه 
تنبیهــی در نظــر گرفتــه کــه در کمــال تعجــب 
تشــویقم کــرد و گفــت: »آنقدر خــوب ایــن کار را 
انجام داده ای که قول می دهم منتشرش کنم.« 
و شــما تصور کنید من، دختری با آن سن کم، از 
تصور انتشــار کتابی که اســم و فامیلی اش بر آن 
درج شــده باشــد چه حالی پیــدا کــرد! البته این 
خوشــحالی هیچگاه به ســرانجام نرســید، پدرم 
کمــی بعد بیمار شــد و در ســفر بــه پاریس برای 
همیشــه با زندگی وداع کرد. فکر و خیال ترجمه 
را برای چند ســالی از ســرم بیرون کــردم تا وقتی 
که به مقطع دبیرستان رسیدم. یکی از راهبه های 
مدرســه ژاندارک که از عالقه ام خبر داشــت من 
را بــه ترجمــه »جامــه پشــمین« نوشــته »آنری 
بوردو« تشــویق کرد و ســال 1317، درســت وقتی 
که شــانزده-هفده سال بیشتر نداشتم نخستین 
ترجمــه ام روانــه کتابفروشــی ها شــد و همیــن 
کتــاب بهانه ای شــد بــرای اینکه یک ســال بعد، 
در نمایشــگاه کتابی که برگزار شد از من به عنوان 
نخســتین مترجــم زن ایرانــی تقدیر کننــد. هنوز 
خاطره بیماری پدرم را فراموش نکرده بودم که 
مادرم هم بیمار شد، برای درمان او عازم پاریس 
شــدیم. از فرصــت اســتفاده کــردم و بالفاصلــه 
نامــه ای به »آنــری بوردو« نوشــتم و از این گفتم 
که ترجمه فارسی کتابش را برای او برده ام. حتی 

فکرش را نمی کردم که مردی همچون او به من 
پاسخ بدهد. اما در قالب نامه ای که هنوز هم آن 
را بــه یــادگار نگه داشــته ام از من دعــوت کرد به 
خانــه اش بــروم. او در حالی نامه ام را پاســخ داد 
که در آن دوران ایران برای غربی ها کشور شناخته 
شــده ای نبود. به خانه اش که رســیدم او از دیدن 
دختری کم ســن و ســال که ترجمه کتابش را در 
مملکتــی دورافتاده انجــام داده هم متعجب و 
هم خوشحال شد. آخرین نوشته اش »گرداب«را 
امضا کرد و به من هدیه داد. البته تشویقم کرد که 
در بازگشــت به ایران »تــرس از زندگی« که آن را 

بهترین نوشته اش می دانست ترجمه کنم.
ë  ارتباط  تان با آنــری بوردو ادامه پیدا کرد؟ او در

آن ســال ها از نویسندگان مشــهور و حتی عضو 
فرهنگستان ادب فرانسه بوده است.

شرایط آن سال ها مثل حاال نبود که مترجمان 
از امکان دسترســی به تکنولوژی های ارتباطی 
برخــوردار باشــند، ارتباط مان به همــان دیدار 
ختــم شــد. هــر چنــد کــه همچنــان آن روز و 
افتخاری که از دیدار با چنین مرد بزرگی نصیبم 
شد را به یاد دارم. البته اغلب معلمانم گمان 
می کردنــد مــن در آینــده نویســنده می شــوم، 
اما شــرایط به گونه ای پیش رفت که در مســیر 

مترجمی به کارم ادامه دادم.
ë  اما شــما یک رمان نوشــته اید کــه هنوز چاپ

نشده است. ماجرای آن چیست؟
هیچــگاه به خودم جــرأت نویســندگی ندادم. 
الکی که نیست! نویسندگی تخیلی بسیار قوی 
می خواهد که می دانســتم نــدارم. رمانی که از 
آن گفتید تنها نوشــته خودم به شــمار می آید 
و شــاید تعجب کنید اگر بدانیــد چطور به فکر 
تألیــف آن افتــادم. جرقه تألیف ایــن رمان در 
یکــی از رؤیاهایم زده شــد. در خــواب ماجرای 
دیالوگ هــای  و  جــوان  دلــداده  دو  عاشــقانه 
شــاعرانه میان آنــان را دیــدم. بیدار که شــدم 
ســخت تحت تأثیــر رؤیایی بودم کــه بر ذهنم 
گذشــته بود. فکرش رهایم نمی کرد، آنقدر که 
تصمیم گرفتم ماجرای آن رؤیای نیمه شب را 
به روی کاغذ بیاورم و اینچنین شــد که اولین و 

آخرین رمانم را نوشتم.
ë و چرا از انتشارش صرف نظر کردید؟

به لطف کهولت سن آنقدر گرفتار بیماری های 
متعدد شده ام که دیگر توان و حوصله ای برای 
انتشــار این کتاب برای من باقی نمانده است. 
البته نسخه ای از آن را برای فرزندانم که ساکن 
امریکا هستند ارسال کرده ام و خواسته ام بعد از 

مرگم منتشرش کنند.
ë  به فضای مردساالر آن دوران و فرهنگی اشاره 

کردید که در آن ســال ها در کشــور حاکــم بود. در 
چنین شرایطی دختری در آن سن و سال چطور 
توانست خودش و تالش اش برای ترجمه را به 

رخ بکشد؟
 با وجــود مخالفــت اولیــه پــدرم بــا تحصیــل 
دخترانــش که تحــت تأثیر فضای آن ســال ها 
بــود و اصرار مــادرم بــرای درس خوانــدن ما، 
خانواده ام مهم ترین حامی ام بودند. آنقدر که 
هیچ گاه سنگینی تفکرات جامعه مردساالر آن 
روزگار که هنوز هم به طور کامل برطرف نشده 

را بر کار حرفه ای ام احساس نکردم.
ë  از شما به عنوان نخســتین مترجم زن ایرانی

یاد می کننــد. قدم نهادن بــه فضایی که تا پیش 
از شما در سیطره کامل مردان بود هیچ مشکلی 

برای تان ایجاد نکرد؟
نه؛ بی اغراق با مانعی روبه رو نشــدم. آنقدر به 

انجام این کار عالقه داشتم که اگر هم با شرایط 
خاصــی روبــه رو می شــدم چنــدان توجهــم را 
جلب نمی کــرد. البته از حق نگذرم هیچ گاه با 
مشکلی از سوی مترجمان مرد روبه رو نشدم. 
تنهــا نکته این بود که بــرای اغلب آنان مواجه 
شــدن بــا دختــر نوجوانــی کــه قدم بــه عرصه 
ترجمه گذاشــته،عجیب بود. در نمایشــگاهی 
کــه مــن را نخســتین مترجــم زن کشــورمان 
خواندنــد، از زهرا خانلری هم به عنوان یکی از 
نخستین نویسندگان و افرادی که در کشورمان 
موفــق به دریافــت دکترای ادبیات شــده بود و 
از بدرالملــوک بامداد که بعــداً صاحب امتیاز 

نشریه »زن روز« شد هم تقدیر کردند.
ë  زندگــی حرفه ای تــان را مدیــون مادرتــان و

تحصیل تــان  بــرای  او  سرســختانه  مقاومــت 
می دانید. عالقه مندی به مطالعه در او هم وجود 
داشــت؟ از پیش زمینه فرهنگی-مطالعاتی در 

خانواده هم برخوردار بودید؟
بــرای پاســخ بــه ســؤال شــما بایــد بــه جریان 
ازدواج مادر و پدرم اشاره کنم. پدرم خیلی زود 
زندگی مســتقلی از والدینش را تشکیل داده و 
به اســتخدام دولت در می آید و حتی صاحب 
مقام و منصب هم می شود. در سی و دو سالگی 

بــه کارگزاری مشــهد، شــغلی کــه در روزگار ما 
منسوخ  شده درمی آید. هرچند که هنوز ازدواج 
نکرده بــود، مجرد بــودن پســری در آن روزگار 
اتفاق عجیبــی بوده! شــاید اگــر از معیارهایی 
کــه بــرای انتخاب همســر در آن دوران داشــته 
بگویــم تعجب کنید! به خواهرانش ســفارش 
می کنــد دختــری هــم ســن و ســال خــودش، 
منتها با ســواد و اهل مطالعــه درنظر بگیرند. 
حتــی تأکید می کنــد که بــه هیچ وجــه زیبایی 
برای او اهمیتی ندارد و دختری با مشــخصات 
کاماًل برعکس به او پیشــنهاد می شــود. مادرم 
ســیزده ســاله و دختری بســیار زیبــا و از طرفی 
بیســواد بــوده، ازدواج می کنند و بــرای زندگی 
به مشــهد می روند. پدرم به دنبــال این بود که 
خــودش تدریس همســر جوانــش را به عهده 
بگیــرد منتهــا تندخویــی اش مانع می شــود و 
معلمــی خصوصــی می گیــرد. هنــوز برخــی 
دفترچه یادداشت های مادرم را نگه داشته ام، 
او تحصیــل چندانی نکرد منتهــی بزرگ ترین 
مشوق من که آخرین فرزند خانواده بودم شد. 
هرچند که پدرم هم بســیار اهل مطالعه بود و 

گاهی شعرهایی برای من می نوشت.
ë  زندگــی در خانــواده ای کــه پدر آن »یوســف  

خان مکرم الملک« نماینده چندین دوره تبریز 
در مجلس شــورای ملــی بــوده، از طرفی یحیی 

عدل یکی از برادران هم تا جایی در علم پزشکی 
پیــش مــی رود کــه از او به عنوان »پــدر جراحی 
ایران« یاد می شود و ازدواج با »حبیب نفیسی« 
که تألیف نخســتین قانون کار کشــور و از سویی 
تأسیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک 
تهران( را برعهده داشته چقدر در جایی که امروز 

ایستاده اید مؤثر بوده است؟
اگر بگویم هر چه شــده ام به تالش خودم بوده 
کــه دروغ اســت. بی شــک اگــر در خانــواده ای 
معمولــی متولــد می شــدم شــاید حتی ســواد 
خوانــدن و نوشــتن هم پیــدا نمی کــردم، حاال 
چه برســد به تسلط به زبان فرانسه و انگلیسی 
یا حتــی برخورداری از تحصیالت دانشــگاهی. 
مــادرم وقتــی ســر مــن بــاردار بــوده بــه اجبــار 
شرایط جســمانی اش موفق به همراهی پدرم 
که به عنوان والی کرمانشــاه به آنجا ســفر کرده 
بوده نمی شود. صبر می کند تا یک سالگی من و 
بعد به همسر و دیگر فرزندانش می پیوندد. بر 
خالف ما خواهران، برادرانم از شانس تحصیل 
در فرانسه برخوردار می شوند چراکه کرمانشاه 
آن زمــان دبیرســتان نداشــته. بــا ســفر آنان به 
پاریس غالمرضا در رشته کشاورزی و یحیی هم 
در دانشکده پزشکی نام نویسی می کند. یحیی 
از چنان هــوش و ذکاوتی برخــوردار بوده که در 
زمــان تحصیل او پروفســور »گرگوار« کــه در آن 
سال ها همه انترن ها )کارورزان پزشکی( آرزوی 
دستیاری اش را داشتند شیفته برادرم می شود. 
یحیــی چندیــن ســال بــا او کار می کنــد منتهی 
امکان دریافت عنوان پروفسوری پزشکی برای 
غیرفرانسویان ممکن نبوده. شاید باورتان نشود 
اما »گرگــوار« برای خاطر بــرادرم نمایندگان را 
وادار بــه تصویب قانونــی برای امکان تحصیل 
اتبــاع خارجی در این مقطع می کند و او بعد از 
»گرگوار« دومین فردی می شــود که در فرانسه 
عنــوان پروفســوری را از آن خــود می ســازد. هر 
چند که در نهایت باوجود اصرار »گرگوار« برای 
مانــدن در فرانســه و قبــول جانشــینی اش بــه 
ایــران باز می گردد و باقی ماجراهایی که درباره 
زندگــی اش می توانید بخوانید رقــم می خورد. 
غالمرضا هم بعد از بازگشت به ایران با وجود 
تحصیل در رشــته کشاورزی شــغل دیگری در 

پیش گرفت و نماینده مجلس شد.
ë  ازدواج بــا زنده یــاد حبیب نفیســی که عالوه

بر فردی دانشــگاهی درگیر مســائل سیاسی هم 
شده بود تأثیری منفی در ادامه فعالیت های تان 

نگذاشت؟
نــه؛ اتفاقاً او همیشــه همراه و مشــوق من بود. 
جنــگ جهانــی دوم همراه با حضــور برخی از 
طرف های جنگ در کشــورمان شده بود، البته 
آنان قــول داده بودند بــه محض اتمام جنگ 
ایــران را ترک کنند. امریکایی ها و انگلیســی ها 
به وعده خود عمل کردند اما روس ها در ایران 
ماندند و در آذربایجان حکومتی به سرکردگی 
جعفر پیشــه وری به پا کردند. پــدرم برای من 
و مــادرم قریه ای بســیار سرســبز در آذربایجان 
بــه ارث گذاشــته بود کــه گــذران زندگی مان با 
درآمد آن بود. اما با راه افتادن رژیم کمونیستی 
مذکور در مضیقه مالی بسیاری قرار گرفتیم، به 
اجبار شــرایط تصمیم به کار در وزارت نوبنیاد 
کار گرفتــم کــه وزارت آن را »محمد ولی میرزا 
برعهــده  خواهــرم  شــوهر  فرمانفرمائیــان«، 
داشــت. عالقه چندانی به کار وزارت نداشــت 

و تمــام امــور و تصمیم گیری هــا را به حبیب، 
معاونــش واگــذار کرده بــود. بعد از ســه ماه از 
ســوی حبیــب کــه هنــوز او را نمی شــناختم به 
ریاســت اداره امور زنان کارگر منصوب شــدم و 
از این بابت هم شاید بتوان گفت که نخستین 
زنی بودم که ریاست اداره ای را به عهده گرفتم. 
ایــن همکاری مشــترک در نهایت به آشــنایی 
بیشــتر و ازدواجمان انجامید. حبیب به شکل 
عجیبی غرق کار خود شــده بــود. هم در نظام 
دانشگاهی و هم در دیگر فعالیت هایش تالش 
زیادی به خــرج می داد. او افزون بــر راه اندازی 
110 هنرســتان در شهرستان ها، پنج دانشگاه از 
جمله دانشــگاه خواجه نصیر الدین طوســی و 
پلی تکنیک تهران را بنا نهاد. طبیعی ست که 
چنین مردی بهای بسیاری برای فعالیت های 
اجتماعی زن خود قائل باشــد. البته او چندان 
سیاســی نبود، با اینکه پیشنهادهای متعددی 
بــرای قبول وزارت داشــت اما ترجیــح می داد 
معــاون باقــی بمانــد. معتقد بــود جابه جایی 
کابینه هــا  منجر به آن می شــود که در منصب 
وزارت مجال چندانی برای دستیابی به اهداف 
خود نداشــته باشــد، هر چند که در زمان شــاه 

آن طور که باید از او قدردانی نشد.
ë  همراه همسرتان برای دوره ای هم عازم امریکا

شدید، درهمان ســال ها بود که از سوی دانشگاه 

اولین ترجمه اش را به دور از چشــم دیگران و در 10 سالگی انجام می دهد. هر چند که با مرگ 
زودهنگام پدر شــانس انتشــارش از دســت می رود. چند ســالی می گذرد تا شــانزده-هفده 
ســالگی اش؛ وقتی ترجمه اش از »جامه پشمین« نوشــته »آنری بوردو« در سال 1316 روانه 
کتابفروشــی ها می شــود و نام عظمی عدل را به عنــوان اولین مترجم زن کشــورمان ثبت 
می کند. عدل عالوه بر زبان فرانسه به انگلیسی هم تسلط دارد. در سال 1298 متولد شده و در 
صد ساله گذشته بخش های مهمی از تاریخ معاصرمان را به چشم دیده و به لطف خانواده ای 
که در آن دیده به جهان گشــوده و زندگی اش با حبیب نفیسی، وزیر کار کابینه حسین عالء، 
بســیاری از سیاســتمداران آن دوران را دیده. او طرفدار سرســخت محمد مصدق اســت و 
می گوید: »چه مصدق را قبول داشــته باشــیم و چه نه! او یکی از بزرگ ترین سیاســتمداران 
ایرانی است. فکر کردید کم چیزی ست ایستادن در برابر انگلیسی ها؟ اما او ایستاد و نفت مان 
را ملی کرد.« در ســال های زندگی با نفیسی در بســیاری از میهمانی های رسمی دربار حضور 
داشته. خیلی از آنهایی که نام شان به تاریخ پیوسته را از نزدیک دیده؛ از اسداهلل علم که او را در 
جوانی دختری نابغه می خواند گرفته تا رزم آرا و حتی طاهر ضیایی که در موردش می گوید: 
»حبیب به او خیلی لطف کرد اما قدر ندانست و به دوستی شان خیانت کرد.« از رفت و آمد 
خانوادگی با »غالمحسین« پسر مصدق هم خاطرات زیادی دارد. حتی از کودتای 28 مرداد و 
ماجرای غارت خانه مصدق و خانواده اش هم تعریف می کند. »مارکی دو ویلمر« نوشته ژرژ 
ســاند، »قصه های دوشنبه« نوشته  آلفونس دوده، »سرخ و سیاه« نوشته استاندال و »عشق 
سوان« نوشته مارسل پروست از ترجمه هایی ست که انجام داده. تدریس در مدرسه عالی 
دختران که امروز »دانشگاه الزهرا« نامید می شود و »مدرسه عالی پارس« و »انستیتو ایران 
و فرانسه« هم بخش دیگری از زندگی حرفه ای اش را تشکیل می دهد. با اینکه عظمی عدل در 
دورانی زیسته که شانس دیدار با خیلی از بزرگان ادبیات معاصر را داشته اما زندگی پر رفت 
و آمد کاری همســرش فرصت تعامل با آنان را از او گرفته. تنها فروغ فرخزاد را دیده، آن هم 
وقتی که سن و ســالی نداشته و کسی او را نمی شناخته؛ دختر جوانی که از نظر عدل از همان 

ابتدا شاعر بااستعدادی به نظر می رسیده است.

مریم شهبازی
خبرنگار

چند مرتبه »فروغ فرخزاد« را قبل از آنکه مشهور 
شود دیده بودم. اولین باری که او را دیدم بسیار 

جوان بود و البته هنوز ناشناخته. به دورهمی 
دوستانه ای در منزل یکی از همکالسی های 

دوران مدرسه ام رفتم بودم؛ دیدار عجیبی بود، 
دیدم دختری کم سن با موهای مشکی گوشه 

میهمانی نشسته است. از نیر فخرایی، صاحبخانه 
که خودش هم شاعر و مترجم بود درباره فروغ 
پرسیدم که گفت: »شاعر است.« از او خواهش 

کردیم برایمان شعری بخواند. با صدایی بسیار 
گیرا شعر »گناه« را برایمان خواند. شعر فروغ 

آنچنان به عمق جان و روح همه ما نفوذ کرد که 
وقتی به همراه یکی دیگر از دوستانم به منزل 

بازمی گشتیم گفتم این دختر نابغه است و روزی 
شاعری مطرح می شود. جالب اینجاست که 

پیش بینی ام اتفاق افتاد و فروغ یکی از چهره های 
شاخص ادبیات معاصر کشورمان شد
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 پیش بینی ام درباره فروغ

درست از آب درآمد

گفت وگوی »ایران« با عظمی عدل، اولین مترجم زن ایران
»هاروارد« مصاحبه مفصلی با شما انجام شد؟

بله مصاحبه ای که به آن اشــاره کردید همان 
زمان انجام شد، همسرم به عنوان وزیرمختار 
ایران برای سرپرستی محصالن ایرانی ساکن 
در امریــکا انتخــاب شــد، شــغل ســختی بــود 
چراکــه همزمــان بــا ناآرامی هــا و اعتراضات 
ایرانــی ســاکن  دانش آمــوزان و دانشــجویان 
امریکا به رژیم شاهنشاهی بود. البته باهمسرم 
از ســوی دانشــگاه  هــم مصاحبــه مفصلــی 
هــاروارد دربــاره فعالیت هــای دانشــگاهی و 

همچنین مبارزات او با توده ای ها انجام شد.
ë  روزه  38 کابینــه  در  هــم  دوره ای  نفیســی  آقــای 

»حسین عالء« کفالت وزارت کار را به عهده گرفت؟
بلــه، اما خیلی کوتاه بود و بعد از آن هم دیگر 
مســئولیتی مشــابه قبول نکرد. آنقدر درهمه 
تصمیم گیری ها همراه و همدل بودیم که اگر 
شــرایط اجتماعی شغل حبیب اجازه می داد 
فعالیت هایم در حوزه ترجمه حتی پررنگ تر 
هم می شــد. حبیب آنقدر برای دانشــجویان 
زحمت کشــید که هنوز بعد از گذشت سال ها 
از فوت او، شاگردانش حتی از خارج کشور هم 

با من در تماس هستند.
ë  به قبل از انقالب بازگردیم. سال هایی که قدم

به عرصه ترجمه گذاشــته بودید که همزمان با 
زندگــی بســیاری از چهره های ادبیات فارســی 
بــوده، از نویســندگان و شــاعران شــاخص آن 

روزگار با کدام یک رفت و آمد داشتید؟
راســتش شــرایط کاری حبیب به گونــه ای بود 
کــه وقــت عمــده ای از هفته ام به رفــت و آمد 
بــا خانواده های همــکاران او از جملــه وزرا و... 
میهمانی های رســمی می گذشــت. بنابراین 
وقــت چندانــی بــرای ارتبــاط بــا چهره هــای 
شــاخص آن ســال ها برایم باقی نمی ماند. با 
این حال چند مرتبه »فروغ فرخزاد« را قبل از 
آنکه مشهور شود دیده بودم. اولین باری که او 
را دیدم بسیار جوان بود و البته هنوز ناشناخته. 
بــه دورهمــی دوســتانه ای در منــزل یکــی از 
همکالســی های دوران مدرســه ام رفته بودم؛ 
دیــدار عجیبی بــود، دیدم دختری کم ســن با 
موهای مشکی گوشه میهمانی نشسته است. 
از نیــر فخرایــی، صاحبخانــه که خــودش هم 
شــاعر و مترجم بود درباره فروغ پرســیدم که 
گفــت: »شــاعر اســت.« از او خواهــش کردیم 
برایمان شعری بخواند. با صدایی بسیار گیرا 
شــعر »گنــاه« را برایمــان خواند. شــعر فروغ 
آنچنان به عمق جان و روح همه ما نفوذ کرد 
کــه وقتی به همــراه یکی دیگر از دوســتانم به 
منزل بازمی گشتیم به لیلی فیروز )نوه دختری 
مظفرالدین شاه( که او هم نویسنده بود گفتم 
این دختر نابغه اســت و روزی شاعری مطرح 
می شــود. جالب اینجاســت کــه پیش بینی ام 
اتفاق افتاد و فروغ یکی از چهره های شاخص 
ادبیات معاصر کشورمان شد؛ البته بعد از آن 

دیگر هرگز فروغ را ندیدم.
ë  خودتان هم عالقه ای به ارتباط با دیگر اهالی

کتاب که اغلب از نویسندگان و شاعران مطرح 
معاصر فارسی بودند نداشتید؟

همــان طــور کــه گفتــم زندگــی اجتماعــی ام 
و  همســرم  شــغل  بــا  عجیبــی  شــکل  بــه 
میهمانی هــای اجتماعــی گــره خــورده بود و 
دیگر فرصتی برایم باقی نمی ماند. غیر از کار 
ترجمه که عالقه مندی شــخصی ام به شــمار 
می رفت فرصتی برای حضور در محفل های 
ادبــی این چنینــی و دیــدار با بــزرگان ادبی آن 

روزگار نداشتم.
ë  با وجود عالقه به ادبیات کالســیک فارســی

تحصیــالت دانشــگاهی تان را در زبان فرانســه 
ادامه دادید. دلیلش چه بود؟

ژانــدارک مدرســه ای دو زبانــه بــود و به همین 
دلیل اغلب فارغ التحصیالن آن تســلط خوبی 
بــه زبان فرانســه پیــدا می کردند. بعــد از پایان 
مدرســه برای یادگیری زبان انگلیســی و گرفتن 
دیپلمــی دیگــر بــه انجمــن »ایران-انگلیس« 
رفتــم. بزرگ تریــن آرزوی آن ســال هایم ورود 
بــه دانشــگاه بــود اما تــازه صاحب فرزند شــده 
بــودم و فرصــت زیــادی بــرای درس خوانــدن 
نداشــتم. اگر خواهان تحصیل در رشته ادبیات 
فارســی بودم باید زمان زیادی صرف می کردم 
امــا درباره ادبیات فرانســه این طور نبود. چراکه 

ســطح زبــان فرانســه ام بــه ســبب مدرســه ای 
کــه در آن درس خوانــده بــودم خیلــی باالتر از 
دانشــجویان ایــن رشــته بــود. بعــد از قبولی در 
کنکــور در دانشــکده ادبیــات فرانســه پذیرفتــه 
شــدم. ســال آخر کارشناســی بــود کــه ماجرای 
مأموریت همســرم به امریکا پیش آمد. مانده 
بــودم بین رفتن و نرفتن. دو راهی عجیبی بود، 
نه قادر به چشــم پوشی از امتحانات پایان دوره 
کارشناســی بودم و نه شــرایطی بود کــه بتوانم 
از همراهــی همســر و فرزندانم برای یک ســال 
بگذرم. مشــکلم را با رئیس دپارتمان فرانســه 
آن زمــان در میان گذاشــتم. قرار شــد با حبیب 
عــازم امریکا شــویم و مــن هم از طریق پســت 
جزوه هــای یک ســال آخــر را بگیــرم و بخوانم. 
آنجــا کالســی هم بــرای تدریــس زبان فارســی 
بــه فرزندان ایرانیان مقیم امریــکا دایر کردیم، 
»ریچــارد اتینگهاوزن«دوســت حبیــب کــه آن 
سال ها ریاست یکی از موزه های معتبر امریکا را 
برعهده داشت به من پیشنهاد برگزاری کالسی 
بــرای آشــنایی بــا ادبیــات فارســی در »انجمن 
ایران-امریــکا« بــرای خــودش و همکارانش را 
عنوان کــرد. قبول کردم و مدتــی به تدریس در 
انجمــن مذکور هم مشــغول شــدم، وقتی قرار 
به بازگشتمان شد نامه افتخار آمیزی از او بابت 
تدریســم دریافــت کردم کــه هنوز هــم آن را به 
یــادگار نگه داشــته ام. در بازگشــت بــه ایران به 
فکر کسب مدرک دکتری از دانشگاه »سوربن« 
فرانســه افتادم، عنوان رســاله ام را هم مقایسه 
بیــن فابل هــای )قصــه و حکایــت( »الفونتن« 
و »کلیلــه و دمنــه« انتخاب کرده بــودم، بعد از 
ثبت نام دوباره به ایران برگشتم، منتها تحصیل 
ایــن مقطع هــم برای مــن ماجراهــای دیگری 
داشــت.در رفــت و آمدهــای مکرر رســاله ام به 
پاریــس باالخــره تأییدیــه بــرای دفــاع از آن را 
گرفتم که انقالب ایران رخ داد و برای چهار سال 
قادر به سفر نبودم. بعد از آن هم گرفتاری های 
همســرم، بیمــاری و در نهایــت درگذشــت او 
مانعم شــد. بعدها یکی از دوســتان اهل کتاب 
از مؤسسه نشــر»تاریخ ایران« پیشنهاد ترجمه 
رساله دکترایم را به فارسی داد، اما دیگر گرفتار 
ضعف بینایی شــده بودم بنابراین قرار شد کار 
ترجمــه را خودش به عهده بگیــرد که هنوز کار 
ترجمــه کتاب تمام نشــده اســت.برایم خیلی 
عجیــب بــود که چطــور »عبــداهلل ابــن مقفع« 
و »ژان دو الفونِتــن« هفــت داســتان بشــدت 
شــبیه به یکدیگــر دارند. بعد از قــدری تحقیق 
متوجه شــدم که هر دو آنها داســتان هایشان را 
از »بیدپــا«ی هندی اقتباس کــرده اند؛ هر چند 
که در دیگر نوشــته های آنها می توان به وضوح 
متوجه تفاوت فلسفه شرقی و غربی شد اما آن 
هفت داستان عجیب عین هم نوشته شده اند و 
این مهم ترین دلیل انتخاب رساله دکترایی بود 

که هرگز قادر به دفاع از آن نشدم.
ë  ،از مبارزات همســرتان بــا توده ای هــا گفتید

آن هــم وقتی که تأکیــد دارید حبیب نفیســی 
اصالً سیاســی نبوده. در این باره بیشتر توضیح 

می دهید؟
همســرم آدمی سیاســی به معنایی که مد نظر 
شــما و دیگران اســت نبود. با این حال وقتی در 
وزارت کار مشغول خدمت بود به همراه »شاپور 
بختیار« خیلی جدی با توده ای درافتادند. البته 
بختیــار ابتــدا کارمنــد همســرم بــود، بــرای من 
تعریف کرده بود که: »دیدم جوانی هیجان زده 
وارد اتاقــم شــد و گفــت که به من چند اســلحه 
بدهید بــرای جنگیــدن! او را نصیحت کردم که 
رفتارهای چریکی برازنده جوانی همچون شما 
نیســت.« شوهرم از او برای اســتخدام در وزارت 

کار دعوت می کند و بختیار هم قبول می کند.
ë  هســتید؟ کاری  چــه  مشــغول  روزهــا  ایــن 

فعالیت هــای ادبــی و نوشــتاری تان را ادامــه 
می دهید؟

ضعــف بینایی و ابتال به بیماری هایی که نتیجه 
ســن و ســالم هســتند امکان مطالعه و ترجمه 
را از مــن گرفته. با ایــن حــال آرزو دارم دختران 
و البتــه پســران ســرزمینم بــرای دســتیابی بــه 
آرزوهایشــان بجنگنــد. بــه هیــچ وجــه موافــق 
تفکرات جنسیت زده و حتی فمینیستی نیستم 
و معتقدم زن و مرد همچون دو بال اندکه برای 

پرواز باید کنار یکدیگر قرار بگیرند.
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استفاده از بالن ارتباطی در ایام اربعین
سخنگوی وزارت ارتباطات با بیان اینکه این وزارتخانه از تمامی 
ظرفیت خــود برای ارتباط  رســانی به زائران اربعین اســتفاده 
می کنــد، گفــت: در مناطــق پــر ازدحــام از بالن هــای ارتباطی 
استفاده می شود. به  گزارش »ایران«، جمال هادیان با اشاره به اقداماتی که از سوی 
وزارت ارتباطات برای اربعین ۹۸ در نظر گرفته شــده اســت، گفت: وزیر ارتباطات 
یکی از مشاوران شان را مسئول پیگیری مسائل ارتباطی اربعین کردند و امسال هم 
مثل سال گذشته، تمام ظرفیت های فنی وزارت ارتباطات و زیرمجموعه های آن 

برای ارائه خدمات ارتباطی به زائران اربعین بسیج شده اند.
وی تأکید کرد: اگر الزم باشد در ایام اربعین ۹۸ هم در مناطق پرازدحام از بالن های 
ارتباطی استفاده خواهد شد. گفتنی است فناوری بالن اینترنتی »مقید« برای ارائه 
ارتباطات در مناطق عمومی که دارای جمعیت متمرکز است در ارتفاع پایین و در 
فاصله بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ متری از سطح زمین قرار می گیرد. این بالن مخابراتی برای 

ارتباط   رسانی در مواقع بحران با توجه به ازدحام جمعیت، کاربردی خواهد بود.
سال گذشته نیز بالن مخابراتی در مرز مهران برای ارائه خدمات اینترنت وای فای 
به زائران اربعین به کار گرفته شــد. این فنــاوری برای ارائه خدمات اینترنت بدون 
سیم توسط پژوهشگاه فضایی ایران راه اندازی شده است. استفاده از اینترنت بالنی 
به شرایط جوی بستگی دارد و در صورتی که اوضاع جوی مساعد باشد، استفاده از 
آن شــکل عملیاتی می گیرد. در این پــروژه از بالن به عنوان یک دکل اینترنت وای 
فای استفاده می شود که اینترنت بی سیم را در شعاع ۲۰ کیلومتری ارائه می دهد. 
بالــن در ارتفاع ۳۰۰ متری از ســطح زمین نصب می شــود و اینترنت را در شــعاع 

۲۰کیلومتری دریافت و برای کاربران پخش می کند.

سبقت زبان فارسی در وب از ترکی و عربی
طبق گزارشــی جدید زبان فارســی در رده هشــتم زبان های پر اســتفاده در فضای 
اینترنت قرار گرفته اســت. به  گزارش مهر به  نقل از W۳techs، گزارش جدید این 
وب ســایت نشــان می دهد اندکی بیش از ۵۰ درصد وب سایت هایی که در فضای
World Wide Web بازدید می شــوند به زبان انگلیســی هستند. در این میان بقیه 

وب سایت ها اطالعات را به زبان های دیگر نشان می دهند.
همچنین طبق این آمار زبان ۲.۱ درصد وب سایت ها نیز فارسی است. این جایگاه 
نشــان دهنده رشد زبان فارسی است. این رقم در ســال ۹۶، حدود ۰.۷ درصد و در 

سال گذشته ۱.۹ درصد بود.
ایــن وب ســایت بــا بررســی اطالعــات مربــوط بــه صفحــات دانلــود، موتورهــای 
جســت و جو و تحلیــل نتایج ایــن رده بندی را اعالم کرده اســت. همچنیــن در این 
تحقیق فناوری های وب ســایت ها نیز مورد بررســی قرار می گیرد. عــالوه بر آن در 
تحلیــل اطالعــات ۱۰ میلیــون وب ســایت پربازدید و همچنین میــزان محبوبیت 
وب ســایت ها در Alexa طی ۳ ماه قبل نیز بررســی شده است. طبق اطالعات این 
وب ســایت پس از زبان انگلیسی، روسی  پراســتفاده ترین زبان در فضای اینترنت 

است. ۶.۷ درصد از محتوای ارائه شده در اینترنت به زبان روسی است.
در رده ســوم نیــز زبــان آلمانی بــا ۵.۳ درصد قــرار دارد. در رده هــای بعدی نیز به 
ترتیب زبان اســپانیایی)با ۴.۸ درصد(، زبان فرانسوی )با ۳.۷ درصد(، زبان ژاپنی 
)با ۳.۴درصد(، زبان پرتغالی )با ۲.۷ صد( قرار دارند. جالب آنکه میزان اســتفاده 
از زبان ایتالیایی نیز مانند زبان فارسی ۲.۱ درصد است. در این رده بندی زبان ترکی 
بــا ۱.۷ درصــد پس از ایران و ایتالیا قرار دارد. همچنین میزان اســتفاده از زبان های 
لهســتانی و چینــی نیز ۱.۶ درصد اســت. عالوه بــر آن در رده بندی این وب ســایت 

میزان استفاده از زبان عربی در وب سایت ها نیز ۰.۷ درصد ذکر شده است.

با هشتگ »حق الناس« ادامه دارد

اخــبار
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النــاس، یکــی  گــروه فنــاوری - #حــق 

وزیــر  کــه  اســت  هشــتگ هایی  از 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعات بارها در 
اطالع رســانی های خود درباره فسادها 
یــا بازگردانــدن حقــوق مردم بــه آنها، 
از آن اســتفاده کــرده اســت. حــاال امــا 
ایــن هشــتگ وارد فــاز جدیدی شــده و 
جهرمــی در قالــب این هشــتگ و چند 
هشــتگ دیگــر بــر موضــوع خدمــات 
کــرده  تمرکــز   )VAS(افــزوده ارزش 

است.
وزیــر ارتباطات معتقد اســت خدمات 
ارزش افــزوده، گــردش مالــی ۲ هزار و 
6۰۰میلیــارد تومانــی ســاالنه دارد کــه 
بخش عمده ای از آن ناصواب اســت و 
حتماً  تبعات گســترده ای دارد. از نگاه 
وی این پول، غیرشفاف است و ممکن 
اســت در جاهــای ناصــواب و حتــی در 
برخــی موضوعــات سیاســی ازجملــه 
انتخابات هم مورد استفاده قرار بگیرد. 
ایــن اظهار نظــر جهرمــی، بازتاب های 
بســیاری در فضای مجازی داشت و در 
پاره ای موارد حتی نمایندگان اصولگرا 
نیــز بــا وزیــر همراهــی و از آن به عنوان 
قمــار یاد کردند. در این گزارش ســعی 
داریــم با نگاه تحلیلی بــه این موضوع 

بپردازیم.
ë کاربران و ماجرای پول کثیف

اصطــالح پول کثیــف با نــام انتخابات 
از نســخه هــای  عجیــن شــده و یکــی 
برخــی  اســتفاده  نیــز  آن  متــداول 
ســازمان ها از ســرویس ارزش افــزوده 
عــالوه  تاکنــون  موضــوع  ایــن  اســت. 
بــر وزیــر ارتباطــات مــورد توجــه ســایر 
قــرار  نیــز  کشــور  بلندپایــه  مقامــات 
گرفتــه اســت تا جایــی که پیــش از این 
رحمانی فضلی وزیر کشــور نیز درمورد 
مخــارج  بــرای  کثیــف  پول هــای  ورود 
انتخابــات هشــدار داده و یــادآور شــده 
بــود کــه »اگــر گزارش هــای مســتندی 
در این خصوص داشــته باشــیم حتماً 
جمع بنــدی می کنیم و بــه قوه قضائیه 

ارائه می دهیم.«
عینــی  مــوارد  از  یکــی  اســت  گفتنــی 
از  جــدا  افــزوده،  ارزش  خدمــات 
پیامک هایــی کــه بــا اهــداف مختلــف 
ازجمله ســرگرمی و افزایش اطالعات 
کاربــران  بــرای  جامعــه  عمومــی 
اســتفاده می شــد و البته کاربران هزینه 
مکــرر  اســتفاده  می پرداختنــد،  را  آن 
صدا وسیما از ســتاره مربع هایی بود که 
سرانجام واکنش شدید مراجع تقلید را 
به همراه داشــت تا آنجا که مراجع این 

کار را مصداق قمار دانستند.
مــکارم  آیــت اهلل  مثــال  به عنــوان   

»برنــده  برنامــه  مــورد  در  شــیرازی 
بــا  تلویزیونــی  مســابقه  باش«)یــک 
اجــرای محمدرضــا گلزار که بــا تقلب 
ســتاره  از  اســتفاده  بــا  نظرســنجی  در 
مربع ها به عنــوان محبوب ترین برنامه 
صدا وســیما انتخــاب شــد(، گفتــه بود 
این کار قمار اســت و کسانی که شرکت 
نمی شــوند.  جوایــز  مالــک  می کننــد، 
در ایــن نظرســنجی، برخــی از کاربران 
توســط تعدادی شــرکت  ارزش افزوده 
به عضویــت ایــن ســرویس ها درآمــده  
بودنــد و از طرف آنها به برنامه »برنده 
شو« رأی هم داده شده بود بدون اینکه 
از این موضوع خبر داشته باشند و البته 
ایــن موضــوع موجــب باال رفتــن مبلغ 
قبــض تلفن کاربــران و نارضایتی آنان 
شــد. رهبری نیز نسبت به این موضوع 
بی تفــاوت نمانــده و تأکیــد کردنــد کــه 
روش های شبیه بخت آزمایی را ترویج 
نکنیــم و دســتگاه ها از جملــه صــدا و 

سیما باید متوجه این معنا باشند.
به هرحال با افشــاگری وزیر ارتباطات، 
بازار اظهارنظر در شبکه های اجتماعی 
داغ شــد تــا آنجا کــه برخی کاربــران با 
سلسله توئیت هایی عنوان کردند افراد 
خاصــی پشــت جریــان ارزش افــزوده 
قرار دارند. یکی از این کاربران سلســله 
توئیت هایــی پیرامــون کالهبــرداری از 
طریــق ارزش افــزوده دارد و در یکــی از 
توئیت هایش اشــاره کرد یکی از کسانی 
کــه توســط ایــن مجموعه هــا حمایت 
شــده، فرزنــد مدیرعامــل برکنار شــده 
یکی از اپراتورهااســت. ایــن فرد درآمد 
نجومــی در این زمینه داشــته و به یکی 
از غول هــای ایــن صنعت تبدیل شــده 

است.
وی در توئیت هــای دیگــر خــود به نــام 
افرادی دیگر اشــاره کرده و یادآور شده 
اســت ایــن افــرد پشــت پــرده جریــان 

ارزش افزوده فعالیت دارند.
مضمــون یکــی دیگــر از توئیت هــا هم 
علیــه مهــرداد بذرپــاش بــود، امــا او با 
انتشار پســتی در صفحه شخصی خود 
با تکذیب هرگونه ارتباط با شرکت های 
خدمــات ارزش افزوده، نوشــت: اخیراً 
رســانه ها و کانال های منتســب به یک 
مقــام دولتــی دربــاره اینجانــب اتهــام 
ارتباط با شــرکت های خدمــات ارزش 
می کننــد،  مطــرح  را  )وس(  افــزوده 
بــا قاطعیــت می گویــم بنــده نــه یــک 
ساعت، که حتی یک دقیقه هم در این 

حوزه فعالیتی نداشته و ندارم.
ë گردش مالی خدمات ارزش افزوده

شــاید برای بســیاری از خوانندگان این 
ســؤال پیــش بیایــد کــه گــردش مالــی 

خدمــات ارزش افــزوده چقــدر اســت 
کــه تا ایــن حد مــورد توجه قــرار گرفته 
است. در پاسخ باید گفت بنابر آخرین 
اعــالم وزیر ارتباطات، ســرویس ارزش 
افزوده، ســاالنه درآمدی بالغ بر ۲هزار 
و 6۰۰میلیــارد تومانــی دارد و البتــه بــا 
توجــه به تالش هــای وزارت ارتباطات، 
گزارش هــای چنــد ماهه اول ســال ۹۸ 
نشــان می دهد که انــدازه بازار خدمات 
 ،۹۷ ســال  بــه  نســبت  افــزوده  ارزش 
۲5درصد کاهش یافته هرچند با وجود 
همــه این هــا هنوز ایــن بــازار همچنان 

بسیار غیرشفاف است.
رئیــس رگوالتــوری نیــز دربــاره گردش 
مالی بازار ارزش افزوده گفته اســت: ما 
تخمیــن می زنیم که بازار گردش مالی 
ارزش افزوده حدود دو هزار تا دو هزار و 
۵۰۰میلیارد تومانی دارد. ممکن است 
بخشی از این بازار، درست باشد و منجر 
به شغل یا تولید محتوای مناسب شده 
باشــد اما عمدتاً این بازار، غیر شــفاف 
و نیازمنــد مدیریــت اســت.وی دربــاره 
اینکــه گفته می شــود پشــت این بــازار، 
مافیایــی قرار دارد کــه به راحتی حاضر 
نیســت از خالــی کــردن جیــب مــردم 
عقب نشــینی کند گفت: من نمی دانم 
چــه تعبیری بــرای این جریــان باید به 
کاربــرد امــا فرایند درهم تنیــده ای بین 
شــرکت های ارائه دهنده »وس« وجود 
دارد که باید شــفاف شــود تا مشــخص 
شــود آنها این پول هــا را از کجا دریافت 

و در کجا خرج می کنند.
البتــه موضوع گــردش مالــی خدمات 
ســال جاری  بــه  تنهــا  افــزوده  ارزش 
محــدود نمی شــود و پیــش از ایــن نیــز 
»مرتضــی بــراری« معاون وقــت امور 
ارتباطــات  وزیــر  اســتان های  و  دولــت 
طــی   ۹5 تیرمــاه  در  یازدهــم  دولــت 
گزارشــی اعــالم کــرده بود: در ســال ۹۴ 
درآمد همــراه اول ۱۲۰۰ میلیارد تومان 
و اپراتور های ایرانســل و رایتل هر کدام 
هــزار میلیــارد تومــان از محــل ارزش 

افزوده بوده است.
تیــر مــاه ســال ۹۷ هــم گــزارش مرکــز 
بــازار  دربــاره  مجلــس  پژوهش هــای 
خدمات ارزش افزوده در ایران منتشــر 
شــد که در این گزارش گفته شــده بود: 
اغــوا، تبلیغات کاذب و سوءاســتفاده از 
مشــترکان به صورت علنــی و فراگیر در 
جریان اســت و شــرکت های فعــال در 
این زمینه حق مشــترکان بــرای امکان 
فســخ معاملــه و بــازار پرداخــت وجه 

پرداختی را رعایت نمی کنند.
پژوهش هــای  مرکــز  اعــالم  از  پــس 
مجلــس، وزیر ارتباطــات بــا تأیید این 

نبرد سنگین وزیر با سالطین ارزش افزوده
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تاکسی های رسمی ساالنه 18 درصد و تاکسی های اینترنتی زیر یک درصد عوارض می دهند

تالش برای بقا در شرایط نابرابر
دســتورالعمل جدیــد شــهرداری بــرای 
دریافــت عوارض دو درصــدی در حالی 
انتقــاد تاکســی های اینترنتــی و مســأله 
افزایش قیمت ها را دوباره پیش کشیده 
که مروری بر هزینه ســاالنه تاکســی های 
و  عــوارض  می دهــد  نشــان  رســمی 
پرداخــت  ســاالنه  آنهــا  کــه  هزینــه ای 
می کننــد حــدود ۸میلیــون و 5۰۰ هــزار 
تومــان اســت یعنــی حــدود ۱۸ درصــد 

درآمد ساالنه یک تاکسیران.
احرازهویــت،  تأییــد  خــان  هفــت  اگــر 
رونــد طوالنــی انتظــار برای ثبت نــام در 
تاکســیرانی، دریافــت تاکســی و مراحل 
را  آن  هزینه هــای  و  گزینــش  ســخت 
فاکتــور بگیریــم، یک تاکســیران ســاالنه 
ارقــام متعــددی بــرای معاینــه فنــی، 
گاز  تســت  و  فعالیــت  پروانــه  تمدیــد 
پرداخــت می کند. امــا مهم ترین هزینه 
یک تاکسیران هزینه نوســازی خودروی 
فرســوده بــا نو اســت. به موجــب قانون 
شهرداری، همه تاکســی های رسمی در 
سن ۱۰ سال فرسوده محسوب می شوند 
و تاکسیران باید خودروی خود را با قیمت 
5 میلیــون تومان بفروشــد و بــه عبارتی 
اسقاط کند و در مقابل مبلغی بین ۷۰تا 
۸۰ میلیون تومان برای خرید تاکسی نو 
پرداخت کنــد. با توجه به عمر ۱۰ ســاله 
تاکســی و هزینه کنونی ماشین نو- پژو و 
سمند- یک تاکسیران باید ساالنه حدود 
۸ میلیــون و ماهیانــه 66۰ هــزار تومــان 
برای اســقاط خودرو کنار بگذارد. این در 
حالی است که قیمت خودروی شخصی 
نه تنها با گذر زمان کم نمی شود بلکه با 
توجه بــه افزایش قیمت هــا، قیمت آن 

افزایش هم می یابد.
هزینه هــای  شــرح  روبــرو،  جــدول  در 
ســاالنه و درآمد تاکسیران با خودروهای 

شــخصی کــه در تاکســی های اینترنتــی 
فعالیت می کنند مقایسه شده است.

این جدول نشان می دهد یک تاکسیران 
رقمــی معادل ۱۸ درصد درآمد ســاالنه 
خود را عوارض می دهد اما تاکســی های 
اینترنتی پرداخت عــوارض دو درصدی 
را ســهم خواهی شــهرداری می داننــد و 

تهدیــد به تعطیلــی و افزایــش ناگهانی 
قیمت کرده اند.

این در حالی اســت که خبرگزاری فارس 
در گزارشی اعالم کرده چرتکه شهرداری 
نفــع  بــه  جدیــد،  دســتورالعمل  در 
تاکســی های رســمی بوده و تاکسی های 
رســمی از هر عوارضی معاف اند و فقط 

تاکسی های اینترنتی مجبور به پرداخت 
عوارض شــده اند. این گزاره نادرست در 
حالی اســت که در همه نقاط دنیا، یکی 
از انتقادات تاکسی های رسمی به حضور 
رقابــت  اینترنتــی فضــای  تاکســی های 
نابرابر و عوارض بســیار زیادی اســت که 
یک تاکسیران باید در طول فعالیت خود 
و ســاالنه پرداخــت کند اما تاکســی های 

اینترنتی از آن معاف اند.
گــران  بریتانیــا، مجــوز  بــرای مثــال در 
تاکســی های رســمی در مقابل عدم نیاز 
تاکســی های  بــرای  مجــوز  صــدور  بــه 
اینترنتــی یکــی از چالش هــای اساســی 
است. یا در آلمان رانندگان سنتی به این 
مســأله انتقاد دارند که آنهــا باید آزمون 
جغرافیای محلی بدهند، تمام سفرهای 
خود را مســتند کنند و به طور کلی تحت 
کنترل شــدید مقامات محلی قرار دارند 
اما تاکســی های اینترنتی اینگونه کنترل 
نمی شــوند. دسترســی بــه نقشــه نقاط 
پرســفر و محروم بودن رانندگان تاکسی 
گردشی از این مسأله تفاوت دیگر است.

در ایران هم شــرایط نابرابــر وجود دارد. 
رانندگان تاکســی عالوه بــر عوارض باید 
از شــش مرجع تأیید صالحیت شــوند، 
آزمون شهرشناسی بدهند، برای خروج 
از شــهر باید مجــوز دریافت کنند، تحت 
محیــط  ســازمان  شــهرداری،  کنتــرل 
زیســت، شــورای شــهر و فرمانــداری و 
تاکســیرانی اند در حالی که تاکســی های 
اینترنتــی هیچ کدام ایــن مراحل را طی 
نمی کنند و حــال در مقابل احراز هویت 
در یک سامانه مشــخص و معاینه فنی 
دوســاالنه و پرداخــت مبلغــی انــدک از 
عوارض، موضع گرفته و شهرداری را به 
سهم خواهی متهم می کنند. اما گویا آنها 

در تالش برای بقای شرایط نابرابرند.

شرایط وضوابط مسافربرهای پالک شخصیشرایط وضوابط تاکسی های رسمی شهر
معاینه فنی 2 بار الی 4 بار در ســال ) 35هزار 

تومان معادل 80 تا 160 هزار تومان ساالنه(
معاینــه فنی یک بار در ســال )35 هزار 

تومان (
هزینــه 130 هــزار تومانی تســت گاز برای 

بدون هزینهخودروهای باالی 10 سال

پرداخت 200 هزار تومان به اسم حسن انجام 
کار

دریافت جایزه 300 تا 500 هزار تومانی 
برای معرفی راننده

پرداخت 75هــزار تومان بابــت حکم فعالیت       
دوساالنه

هیــچ هزینــه ای بابــت حکــم فعالیت 
نمی پردازد

پرداخت 70هزار تومان بابت پروانه تاکسیرانی 
نیازی به پروانه ندارددوساالنه

اســقاط خودرو با رسیدن به ســن 10 سال و 
سن فرسودگی 25 سالفروش خودرو فرسوده با قیمت 5 میلیون تومان

خریــد خودروی نو با قیمــت 70 تا 80 میلیون 
تومان )هزینه ساالنه 8 میلیون تومانی و ماهیانه 

650 هزار تومانی برای اسقاط خودرو(
ارزش خودرو فرسوده به نرخ روز

هیچ هزینه ای بابت تعویض نمی دهدهزینه تعویض خودرو 100 هزارتومان
پرداخــت 3 درصد هزینه فــروش از قیمت و 

هیچ هزینه ای پرداخت نمی کندارزش خودرو

پرداخت 15 درصد مبلغ بیشــتر بــرای بیمه 
شخص ثالث

)150 هزار تومان بیشــتر بــرای حق بیمه یک 
میلیون تومانی(

پرداخت هزینــه حداقل 15درصد کمتر 
از تاکسی

جمع هزینه های ساالنه: 8 میلیون و 500 هزار 
جمع هزینه های ساالنه: 35 هزار تومانتومان 

درآمد ســاالنه: 47 میلیون تومان )روزی 150 
هزار تومان(

درآمد ساالنه: 47 میلیون تومان )روزی 
150 هزار تومان(

پرداخــت 18 درصد درآمد ســاالنه به عنوان 
عوارض

پرداخــت 0.07 درصد درآمد ســاالنه 
به عنوان عوارض

کالهبــرداری  از  توئیتــی  در  موضــوع، 
پیامکــی بــه مبلــغ ۲۲۰میلیــارد ریالی 
پــرده  افــزوده  ارزش  شــرکت های 
برداشت و در مهر۹۷ در توئیت دیگری 
اعالم کرد که کالهبرداری کشــف شــده 
در ســرویس های ارزش افــزوده، مبلغ 
۳۵۰میلیارد ریال است و این مبالغ به 
حســاب ۲میلیون مشــترک همراه اول 

بازگشت داده شده است.
البتــه پــس از ورود وزیر ارتباطات نحوه 
ارائــه خدمات ارزش افزوده تا حدودی 
تغییر کرد و ازین پس از مشترکان سؤال 
می شد که آیا مایلند در این سرویس ها 
وارد شوند یا نه و حتی به آنها یادآوری 
می شد که در صورتی که خواستار پایان 
دادن به این سرویس باشند، می توانند 
درخواستشان را ارائه دهند و بالفاصله 
هــم بــه نتیجــه مــی رســند. بخشــی از 
کاهش ۲5درصدی بــازار این خدمات 
نیز مدیــون همیــن شفاف ســازی وزیر 
ارتباطــات و ملــزم کــردن اپراتورهــا به 

ارسال چنین پیامک هایی بوده است.
ë لزوم نظارت بیشتر بر ارزش افزوده

یک کارشــناس حوزه فاوا که نخواست 
نامــش فاش شــود بــه »ایــران« گفت: 
گــردش مالی کل بازار خدمات ســاالنه 
ارزش افــزوده برای شــرکت های فعال 
و  اپراتورهــا  افــزوده،  ارزش  زمینــه  در 
از  بیــش  ارتباطــات  وزارت  همچنیــن 
۲هزار میلیارد تومان اســت.وی اعتقاد 
دارد کــه هجمه های اخیر یــک دعوای 
سیاسی است چرا که سرویس خدمات 
کنتــرل  قابــل  براحتــی  افــزوده  ارزش 
اســت. از نگاه وی، صحبت از قطع این 
ســرویس غیرمنطقی است و قطع این 
خدمات همانند این است که بخواهیم 

یک شبه، تماس تلفنی را قطع کنیم.
اگــر  شــد:  یــادآور  کارشــناس  ایــن 
خالفــی در حوزه ارائــه خدمات ارزش 

افــزوده)وس( انجــام می شــود، بهتــر 
است نظارت ها را بیشتر کنیم. سازمان 
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویی 
وزارت  فتــا،  پلیــس  )رگوالتــوری(، 
شــرکت های  و  اپراتورهــا  ارتباطــات، 
ارزش افــزوده و... همگی در این بحث 
نقــش دارنــد بنابرایــن بهتــر اســت به 
جــای قطــع کــردن، به دنبــال افزایش 
نظــارت در ایــن زمینــه باشــند. وی بــا 
بیان اینکــه با قطع این ســرویس خود 
وزارت ارتباطات هم متضرر می شــود، 
در  فقــط  ارتباطــات  وزارت  افــزود: 
اپراتــور اول، بیــش از ۲۰ درصد ســهم 
دارد بنابرایــن اگــر کل ایــن ســرویس 
قطع شــود از درآمد این وزارتخانه هم 
کاســته می شــود از ســوی دیگــر در دو 
سال گذشته مشکالت اصلی سرویس 
ارزش افزوده بدرستی حل شده است 
در  عضویــت  بــرای  کاربــران  از  چــون 
ســرویس خدمات ارزش افزوده اجازه 
می گیــرد و کاربــر بــا اختیار خــود عضو 
ســرویس های ارزش افــزوده می شــود 
بــا وجــود ایــن اتفاقی کــه افتــاده، این 
اســت کــه شــرکت های ارزش افــزوده 
ارائــه  بــا  اجتماعــی  شــبکه های  در 

۲گیــگ اینترنــت رایگان کاربــران را به 
عضویــت در ســرویس ارزش افــزوده 
مجــاب می کننــد کــه ایــن هــم راهکار 
ایــن مــورد  را دارد و در  خــاص خــود 
پلیــس فتــا می تواند وارد میدان شــده 
و بــا شناســایی آنهــا جلــوی ایــن نــوع 
کالهبرداری را بگیرد. این کارشناس در 
پایان پیشــنهاد داد که بهتر است افراد 
فنــی دور یــک میز بنشــینند تــا بتوانند 
روش هــای کالهبــرداری در ایــن حوزه 
را بــه صفر برســانند و بدرســتی از حق 

الناس دفاع کنند.
گفتنی اســت در آخرین اقدام صورت 
ارزش  مســأله  درخصــوص  گرفتــه 
افــزوده، ســید فریــد موســوی نماینده 
شــمیرانات،  ری،  تهــران،  مــردم 
اسالمشــهر و پردیس از وزیر ارتباطات 
ســؤال کرد موانــع ســاماندهی واقعی 
و کامــل ارائــه خدمــات ارزش افزوده 
چــه  ارتباطــات  وزارت  و  چیســت 
اقداماتــی در ایــن زمینــه انجــام داده 
اســت. وزیــر ارتباطات برای پاســخ به 
این ســؤال به مجلس فراخوانده شده 
و قــرار اســت در هفتــه جــاری راهــی 

مجلس شود.
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بازی های رایانه ای از خشونت تا اعتیاد

پرونده سرقت سردیس »امین  پور« 
بسته شد

از  یکــی  کــه در  روزه ای  یــک  نــوزاد  گــروه حــوادث /  
خیابان های ایذه رها شــده بود به سازمان بهزیستی 

استان تحویل داده شد.
به گزارش »ایران«، ظهر روز شنبه نوزادی که در یکی 
از خیابان های ایذه رها شــده بود از سوی شهروندان 
انتظامــی تحویــل داده شــد.  نیــروی  بــه مأمــوران 
مأموران پلیس نیز با اعالم موضوع به دادســتانی با 
دریافت حکم قضایی این نوزاد را به اداره بهزیستی 

استان تحویل دادند.
ســعادت ســواری - رئیس اداره بهزیســتی ایذه - در 

این بــاره گفت: طبق 
تحقیقــات مشــخص 
نــوزاد  ایــن  کــه  شــد 
شــنبه  روز  صبــح 

متولــد شــده و یک روز بیشــتر ندارد. امــا هنوز دلیل 
رها کردن این نوزاد مشخص نشده است .

گفتنی است این نوزاد پس از تحویل به بهزیستی از 
سوی پزشک مورد معاینه قرار گرفت و پس از تأیید 
سالمت برای نگهداری به شیرخوارگاه مرکزی اهواز 

منتقل شد. 

رها کردن نوزاد یک روزه در خیابان 

آسیب های روانی و جسمانی بازی های رایانه ای، مسأله بسیار مهمی است که 
والدین باید نظارت بیشتری بر نوع بازی های کودکان و نوجوانان و مدت استفاده 

از گوشی و تبلت داشته باشند.
بســیاری از بازی های رایانه ای حاوی صحنه هایی هستند که تفکر کودکان را 
تحت تأثیر قرار داده و از آنها یک هرزه نگار می سازند مسأله الگو پذیری بازی ها 
از دیرباز مطرح بوده است، گرایش پسران به بازی های جنگی و شخصیت های 
مدل آنها در بازی ها و همچنین الگوپذیری دختران با اسباب بازی هایشان امری 
طبیعی اســت. از جمله آســیب بازی های رایانه ای می توان به تخریب در برابر 
ساختن، اعتیاد اینترنتی، عوارض جسمی، انزوا طلبی، ُافت تحصیلی، صرف 

هزینه، تنبلی ذهن، دوری از فعالیت های مهم زندگی اشاره کرد.
تحقیقات نشان داده است که نوجوانان چنان غرق بازی می شوند که توجه 

نمی کنند به قدرت بینایی و ذهنی شان تا چه اندازه فشار می آورند.
هیجان دائم در هنگام بازی بر فرد اثر می گذارد و حتی روی دستگاه گردش 
خون و گوارش او تأثیرات منفی دارد. این هیجان کاذب سالمت روانی کودک را 
به خطر می اندازد. از این رو الزم است والدین توجه و نظارت بیشتری به مدت 
زمان اســتفاده از گوشــی همــراه یا تبلت و همچنین نــوع بازی هایی که کودکان 

انجام می دهند، داشته باشند. 

هشدار

اخــــــبار

گروه حوادث /   تصادف 4 خودرو در آزادراه زنجان ـ قزوین سه کشته 
و ۳۸ مصدوم بر جا گذاشت.

پیمان نامدار - رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
استان قزوین- به ایرنا گفت: این تصادف صبح روز گذشته بین ۲ 
دستگاه سمند و یک دستگاه اتوبوس با یک کامیون رخ داد. در این 
حادثــه خودروهای عبوری پس از تصــادف با یک کامیون که کنار 
آزادراه در خروجی قروه متوقف بود برخورد کردند. ســه سرنشین 
سواری سمند در دم جان باختند و در مجموع از سرنشینان دیگر 

خودروها هم ۳۸ نفر برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند.
وی در ادامه تصریح کرد: یک مصدوم این حادثه که دستش قطع 

شده بود توسط آمبوالنس های قزوین به بیمارستان شهید رجایی 
منتقل شد.

گفتنی اســت طبق نظر کارشناسان پلیس، راننده کامیون مقصر 
این سانحه بوده است.

تصادف زنجیره ای مرگبار در قزوین
سرهنگ تورج کاظمی

رئیس پلیس فتای تهران

به گــزارش خبرنگار جنایــی »ایران«، 
ســاعت 1۲:۲0 ظهر شــنبه جرثقیل و 
دکل آن کــه در پــارک بســیج واقع در 
بزرگــراه محالتی در حــال نصب یک 
چرخ فلــک بــود ســقوط کــرد، در این 
حادثــه دو مــرد جــان باختنــد و ســه 
مــرد و یک زن نیز مجــروح و به مرکز 
درمانــی منتقــل شــدند که بــه خاطر 
شــدت جراحــات وارده احتمال فوت 

آنها نیز می رود.
ë بررسی علت حادثه

با مرگ دو مرد 55 و 60 ســاله که 
یکــی از آنهــا راننــده پیک موتــوری و 
دیگــری راننده تاکســی بــود، بازپرس 
کشــیک قتــل پایتخــت راهــی محــل 
اولیــه  بررســی های  در  شــد.  حادثــه 
کارشناســان علــت حادثــه را سســت 
بودن پایه های جرثقیل اعالم کردند. 
تحقیقات نشــان مــی داد کــه از چهار 
پایه جرثقیــل دو پایه مــورد آزمایش 
قــرار گرفته اما دو پایه دیگر آن کنترل 
نشده بود. دو پایه ای که درست بسته 
نشــده بودنــد باعــث برهــم خــوردن 
تعــادل جرثقیــل و وقوع ایــن حادثه 

تلخ شده بود.
در ادامه بررسی ها بازپرس جنایی 
بــرای مشــخص شــدن علــت اصلی 
حادثــه ســقوط دکل و مــرگ دو مــرد 
میانســال دســتور تشــکیل هیأت ســه 
کارشــناس  شــامل  کارشناســی  نفــره 
ایمنــی و حــوادث، کارشــناس بــرق و 
تأسیســات و کارشــناس آتش نشــانی 
بازپــرس  همچنیــن  کــرد.  صــادر  را 
جنایــی دســتور تحقیــق و بازداشــت 
راننــده جرثقیــل و کارفرمــای پــروژه 
را نیــز صــادر کــرد. تحقیقــات در این 

خصوص ادامه دارد.
ë مقصر باد بود

راننده جرثقیل، مرد 5۳ ساله ای 

و  یــک  پایــه  گواهینامــه  کــه  اســت 
خــاص  جرثقیــل  بــا  کار  گواهینامــه 
دارد. وی یکی از متهمان این پرونده 
اســت که بازداشت شده، او در رابطه 
با ایــن حادثه بــه خبرنگار مــا گفت: 
۲0 ســال اســت کــه راننــده جرثقیــل 
هستم، از شش ماه قبل برای نصب 
چرخ فلک بوســتان بســیج بــه اینجا 
آمــدم. البتــه چــون بایــد چرخ فلک 
مونتــاژ می شــد چندین بــار کار تکرار 
قســمت  آخریــن  حادثــه  روز  شــد. 
چرخ فلــک را نصب کردم و ســاعت 
1۲:۲0 دقیقه بود که کار تعطیل شــد. 
می خواســتم برای ناهار بروم تا بعد 
از آن دکل را جمــع کنیــم اما ناگهان 

باد شدیدی وزید.
ادامــه داد: در حقیقــت علــت  او 
اصلی حادثه هم وزیدن باد بود، چرا 
کــه وزنه تعادل پایین افتاد و دکل نیز 
در بزرگــراه ســقوط کرد. چــون ارتفاع 
دکل 7۲ متــر و وزن آن ۸0 تــن بــود و 
در ارتفاع باالیی قرار داشــت، تعادل 
بهــم خــورد و دکل بــه زمیــن افتــاد. 
چرخ فلک در ارتفاع ۸0 متری نصب 
شــده بــود و ارتفاع دکل هــم زیاد بود 
بــه همین دلیــل این حادثــه رخ داد. 
من هنــوز داخل کابین جرثقیل بودم 
که ایــن اتفاق برایــم رخ داد. در آنجا 
طــول  دقیقــه ای   10 و  شــدم  حبــس 
کشــید کــه از داخــل کابیــن بــا کمــک 
همکارانــم بیرون آمــدم و خودم نیز 
در ایــن حادثه آســیب دیــدم. حدود 
7 ســاعت هم عملیــات نجات طول 

کشید.
ë پروژه 200 میلیاردی

یکــی از شــرکای پــروژه شــهربازی 
بوســتان بســیج مرد جوانی اســت که 
و  دارد  صنعتــی  مدیریــت  دکتــرای 
سال هاســت وســایل تفریحــی مراکــز 

نصــب  و  تولیــد  را  رفاهــی 
می کنــد. وی که از ســوی 

بازداشــت  بازپــرس 
شــده در گفت و گــو با 

از  »ایران«  خبرنگار 
پــروژه ۲00 میلیارد 

تومانی اش گفت.
ë  اســت مدت  چه 

بــه  را  پــروژه  ایــن 
عهده گرفته اید؟

قبــل  ســال  ســه 
مجــوز  و  هماهنگــی  بــا 

پــروژه  اســتاندارد  ســازمان 
را  بســیج  بوســتان  شــهربازی 

متعلــق  زمیــن  گرفتیــم.  عهــده  بــه 
بــه شــهرداری اســت و طبق قــرارداد 
مــا شــهربازی بوســتان را مجهــز بــه 
دســتگاه های بــازی کردیــم کــه همه 
وســایل ســاخت شــرکت خودمان در 
ایران اســت. ایــن پــروژه ۲00 میلیارد 
تومــان برای ما هزینه داشــت و طبق 
قــرارداد 1۲ ســال ایــن شــهربازی در 
اختیار شــرکت ما است. در این مدت 
ما باید ســالی 7۲0 میلیــون تومان به 
شهرداری اجاره بدهیم و هر سال نیز 
10 درصد این اجاره بیشــتر می شــد و 
بعد از پایان 1۲ سال کل این پروژه در 

اختیار شهرداری قرار می گرفت.
ë  مســئولیت ایــن حادثــه بــه عهــده

کیست؟
بــا  پــروژه  ایــن  قبــول  از  بعــد  مــا 
پیمانکارهــای متعــددی کــه هــر کدام 
داشــتند  تخصــص  بخشــی  یــک  در 
قــرارداد  طبــق  شــدیم.  قــرارداد  وارد 
مسئولیت این اتفاق به عهده پیمانکار 
جرثقیل است. البته دو ناظر پروژه، دو 
ناظــر شــهرداری، یــک مشــاور ســطح 
اول و یــک افســر ایمنــی در ایــن پروژه 
کار می کردنــد و هــر روز نیــز نماینــده 

شهرداری از پروژه بازدید می کرد.
ë کار پروژه کی تمام می شد؟

نفــر   ۲40 کــه  چرخ فلــک  ایــن 
ظرفیــت داشــت و ۲5 میلیارد تومان 
بــرای مــا هزینــه بــرده بــود آخریــن 
دســتگاهی بــود کــه نصــب کردیــم و 
کار تمام شــده بود. در مدت این ســه 
ســال ما 40 دســتگاه بازی در قسمت 
نصــب  بســیج  بوســتان  شــهربازی 

کردیم.
ë قباًل نیز چنین پروژه هایی داشتید؟

مــا هــم در خــارج از ایــران، مثــل 
عــراق، ســوریه، افغانســتان و هم در 
ماننــد  شــهرهایی  در  ایــران  داخــل 
تبریز، میانه، ورامین و پیســت اســکی 
آبعلــی کار کرده ایم و این اولین باری 
اســت کــه چنیــن حادثــه ای رخ داده 
اســت. چرخ فلکــی کــه توســط کارگاه 
ما ســاخته و نصب شــده بزرگ ترین 
چرخ فلــک ایــران اســت. شــرکت مــا 
تمــام کارگرهــای کارگاه را بیمه کرده 
و بیمــه 10 نفــر را کــه در حادثــه فوت 

کنند، پرداخت می کند.

گروه حوادث- مرجان همایونی/ بازپرس جنایی با تعیین هیأت سه 
نفره کارشناســی خواستار بررســی علت حادثه و معرفی مقصران 
سقوط    دکل جرثقیل در پارک بسیج تهران شد. این در حالی است 
که کارشناســان علت اولیه حادثه مرگبار روز شنبه را محکم نبودن 

پایه های جرثقیل اعالم کرده اند.

 پایه های 
 جرثقیل 

محکم نبود
ران

س :ای
عک

آخرین جزئیات از حادثه سقوط جرثقیل مرگ

 احتمال قتل 
در پرونده 7 مرد خبیث

از  کــه  جوانــی  زن  حــوادث/  گــروه 
ســوی 7 مــرد افغانســتانی درخانه 
بــاغ فرحزاد مــورد آزار و اذیت قرار 
جلســه  نخســتین  در  بــود،  گرفتــه 
دادگاه مدعــی شــد کــه متهمــان با 
نشان دادن فیلمی به او از قتل یک 

دختر جوان پرده برداشته اند.
جنایــی  خبرنــگار  به گــزارش 
نخســتین  دیــروز  صبــح  »ایــران«، 
جلســه محاکمــه 7 مــرد خبیث که 
بــه یــک زن جــوان تعــرض کــرده 
دادگاه  هفتــم  شــعبه  در  بودنــد 
کیفری تهران برگزار شــد. زن جوان 
در حالــی که ماجــرای روز حادثه را 
تعریــف می کــرد گفــت: زمانــی که 
مــردان افغان مرا مورد آزار و اذیت 
قرار دادند، مــن مقاومت می کردم 

اما آنها به من فیلمی نشــان دادند 
کــه در آن همیــن مــردان بــه یــک 
دختــر تعــرض کــرده و او را کشــته 
بودنــد. آنها به من گفتند این دختر 
در  نیــز  را  جســدش  و  کشــته اند  را 
همان باغ دفن کرده اند اگر من هم 
مقاومت کنم به سرنوشــت او دچار 
خواهم شــد و راز ایــن جنایت برای 

همیشه مخفی می ماند.
ایــن درحالــی بــود کــه در ادامه 
جلســه دادگاه فقط یکی از متهمان 
دستگیر شــده منکر آزار و اذیت زن 
جوان شــد و گفــت: همدســتانم به 
زن جــوان تعــرض کردنــد و من در 

این ماجرا هیچ نقشی نداشتم.
کیخــواه  قاضــی  ترتیــب  بدیــن 
رئیس شــعبه 7 دادگاه کیفری یک 

پلیــس  کارآگاهــان  تــا  داد  دســتور 
پیگیــری  را  قتــل  ماجــرای  آگاهــی 
کننــد و به خانه باغ مــورد نظر رفته 
و ضمــن بازرســی از بــاغ مشــخص 
مرتکــب  متهمــان  آیــا  کــه  شــود 
جنایتــی شــده اند یا نــه؟ همچنین 
دســتور احضــار مالــک اصلــی بــاغ 
نیز صادر شــد تا مشخص شود این 
مــردان خبیث به چه دلیل در خانه 
او ســکونت داشــته و کلیــد را از کجا 

آورده بودند.

از  پرونــده  ایــن  بــه  رســیدگی 
اوایــل مهــر بــا شــکایت زن جوانــی 
وی  شــد.  آغــاز  پلیــس  اداره  بــه 
گفــت: بــرای خریــد خانه به ســراغ 
خانــه  فــروش  آگهــی  ســایت های 
رفتم با شــماره ای کــه در آگهی بود 
تماس گرفتم.  مرد امالکی که بعداً 
فهمیدم افغانســتانی اســت با من 
قــرار گذاشــت و مــرا به خانــه باغی 
بــرد و در آنجا 7 مرد افغانی به من 

تعرض کردند.

خسارت سیل به 29 شهر و روستا
گروه حوادث / رئیس سازمان امداد و نجات کشور از کمک رسانی های پنج روزه این سازمان 

به آسیب دیدگان سیالب های اخیر ۴ استان کشور گزارشی ارائه کرد.
 مرتضی ســلیمی، با ارائه این گزارش به مهر گفت: ۴ اســتان سیســتان و بلوچســتان، 
خراسان جنوبی، فارس و هرمزگان دچار سیالب شدند و 17 شهرستان خاش، سرباز، سیب 
و سوران، سراوان، فنوج، مهرستان، زیرکوه، داراب، شیراز، قیر و کارزین، فسا، خنج، الرستان، 

زرین دشت، بندرعباس، جاسک ومیناب را درگیر کرد.
ســلیمی افزود: مناطق امدادرسانی شده شامل ۲٩شهر، روستا و مناطق عشایرنشین 
بود که در کل به ۳7۲نفر امدادرســانی شــد. به گفته وی از این میان برای 177 نفر اســکان 
اضطراری فراهم شد و ۴ نفر به مناطق امن منتقل شدند.همچنین این شرایط منجر به 
فوت ۵ نفر شد که ۳ نفر در جاسک به دلیل گیر افتادن خودروی پژو ۴0۵ در مسیر سیالب و 

۲ نفر در میناب به دلیل گیرافتادن پراید در مسیر سیالب جان خود را از دست دادند.

دستگیری دزدان دریایی بوشهر
گروه حوادث / فرمانده دریابانی اســتان بوشهر از دستگیری دزدان دریایی خبر داد 

که با عنوان صیاد، راهزنی می کردند.
ســردار ولی اهلل رضایی نژاد در نشست خبری که به مناسبت هفته ناجا برگزار 
شــد در خصوص جزئیات دســتگیری ســارقان گفت: این ۳ ســارق خود را صیاد 
معرفــی کرده و با همین شــگرد از صیادان واقعی دریا ســرقت می کردند. از این 

دزدان دریایی انواع سالح های جنگی گرم و سرد و اموال مسروقه کشف شد.
فرمانده دریابانی خاطرنشــان کرد: افرادی که به واسطه تجارت یا صیادی در 
دریــا مورد ســرقت این افــراد قرار گرفته اند می توانند به دریابانی اســتان بوشــهر 

مراجعه کنند.  

و دو  ســارق ســردیس شــاعر معــروف  گــروه حــوادث/ 
همدستش بازداشت و روانه زندان شدند.

سردار بیات، فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران 
گفت: ســردیس »قیصر امین پور« برای بازســازی میــدان مورد نظر در منطقه 
۲ تهــران بــه مــکان دیگری منتقل شــده بود که مــکان جدید این ســردیس در 
منطقه ای خارج از محدوده دوربین ها بود و سارقان از این فرصت استفاده و آن 
را سرقت کرده بودند. با تالش پلیس سارق و دو همدستش در تهران و بومهن 

دستگیر شدند. با اعتراف متهمان سردیس نیز پیدا شد.
وی افزود: 44 مورد ســرقت پایه های بنرهای تبلیغاتی ســطح 

شهر نیز گزارش شده بود که همگی کشف و ضبط و سارقین 
آنها نیز بازداشــت شــده اند. براساس تحقیقات پلیسی 

سرقت این تابلوهای تبلیغاتی به دلیل اختالف سارقان 
با کارفرمایشــان بوده است. همچنین پرونده سرقت 
دیوارهای صوتی حاشیه اتوبان ها نیز در دست بررسی 
بود که عوامل این سرقت ها نیز دستگیر و به جرم خود 

اعتراف کرده اند. تحقیقات در این باره ادامه دارد.
ســردار بیــات خاطرنشــان کــرد: گزارشــی از ســرقت 

سردیس »قیصر امین پور« تهیه و با هدف پیشگیری از بروز 
چنین حوادثی به شهردار تهران ارائه شده تا تمهیدات الزم لحاظ 

شــود. البته گشــت های انضباط شــهری و یگان حفاظت نیز هوشیار هستند که 
هیچ مجسمه ای بدون مجوز جابه جا نشود. قطعاً وظیفه پلیس در حوزه کشف 
و دســتگیری است و اقدامات پیشگیرانه برعهده شهرداری است. مسئوالن نیز 

باید همه تمهیدات الزم را مد نظر قرار دهند تا دیگر این اقدامات تکرار نشود.

کالهبرداری اینستاگرامی با عکس »کاسکو« 
گــروه حــوادث / مرد شــیاد با انتشــار آگهی فــروش »کاســکو« در اینســتاگرام از 

مشتری ها کالهبرداری می کرد.
 سرهنگ »مرتضی ابوطالبی« رئیس پلیس فتا استان یزد در رابطه با جزئیات 
ایــن پرونده به ایســنا گفت: چندی قبــل یکی از شــهروندان به پلیس مراجعه 
کرد و مدعی شــد با دیدن عکس یک پرنده کاســکوی زیبا با قیمت مناسب در 
اینستاگرام با فروشنده آن تماس گرفته و سپس مبلغ ۲ میلیون تومان برای وی 
کارت به کارت کرده است اما پس از واریز وجه وی گوشی خود را خاموش کرده و 
ناپدید شده است. رئیس پلیس فتا یزد تصریح کرد: با بررسی و اقدامات فنی - 
تخصصی در فضای مجازی متهم در یکی از شهرهای استان  همجوار شناسایی 

و مشخص شد که از چندین نفر با همین شگرد کالهبرداری کرده است.
وی هشدار داد: هویت کاری و شخصی در شبکه های اجتماعی براحتی قابل 
جعل است و خریداران کاال در فضای مجازی در صورت تمایل به خرید هویت 
واقعی فروشندگان را شناسایی و پس از تحویل محصول و بررسی آن اقدام به 

پرداخت پول به مأمور پست کنند.

سه کشته در واژگونی خودرو
گــروه حوادث / واژگونی خــودرو ون زائران ایرانی در ۳0 کیلومتری مرز مهران ۳ 

کشته داشت.
این زائران مازندرانی در حال برگشت از عراق بودند که ساعت 15 روز جمعه 

1۲ مهر در منطقه بدره عراق دچار حادثه شدند.
ســیدحبیب اهلل ســاداتی- مدیرکل حــج و زیــارت مازندران- درایــن باره به 
فارس گفت: این زائران سوار خودرو ون بودند که براثر برخورد با خودرو دیگری 

واژگون شدند. این حادثه سه کشته و پنج مجروح داشت.
 فاطمه رضوانی راد ۲۸ ساله که پیکرش به  بابل منتقل شد، مهناز بخشنده 

70 ساله و کوثر شیرزادفر سه ساله قربانیان این حادثه بودند.

گروه حوادث/ مرد افغانســتانی کــه به اتهام قتل یــک زن تحت محاکمه قرار 
گرفته بود در دادگاه مدعی شد به دروغ اعتراف کرده بود.

به گزارش خبرنگار »ایران«، جلســه رسیدگی به این پرونده صبح دیروز در 
شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. در ابتدای جلسه کیفرخواست 
علیه متهم خوانده شد و در ادامه فرزند مقتول و پدر و مادر او به عنوان ولی دم 
در جایــگاه حاضر شــدند و طرح شــکایت کردنــد. پدرومادر مقتــول گفتند هر 
تصمیمی که نوه شان بگیرد قبول دارند. پسرنوجوان نیز گفت: من درخواست 
دیــه کامــل مــادرم را دارم و اگــر متهم نتواند دیــه را بدهد برایش درخواســت 
قصاص دارم. همچنین به خاطر ســرقت پول های نقد و گوشــی تلفن همراه 

مادرم نیز از متهم شکایت دارم.
در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت او اتهام قتل عمدی را رد کرد و گفت: 

من در جریان آنچه اتفاق افتاده نیستم.
اما قاضی با خواندن اعترافات متهم در دادسرا گفت: شما در دادسرا به قتل 

اعتراف کرده ای.
متهم بار دیگر منکر شــد و گفت: من تازه از افغانستان به ایران آمده بودم 
و هیــچ پولــی نداشــتم. یکی از دوســتانم به نام جمعــه را دیــدم، او گفت زنی 
می خواهد یخچال خانه را برایش جابه جا کنیم بیا برویم. وقتی وارد خانه زن 
شدیم متوجه شدم جمعه قرار رابطه با او گذاشته است، من وارد خانه آن زن 
شدم اما بعد بیرون آمدم وقتی دوباره برگشتم دیدم جمعه او را کشته است. 

من خبر ندارم اموال مقتول را چه کسی دزدیده است.
قاضی از متهم پرســید می توانســتی در دادســرا این موضوع را مطرح کنی 
چــرا ایــن کار را نکردی؟ متهم گفت: جمعه پســرم را گروگان گرفته بود من ۸ 
فرزند دارم و آنها در ایران زندگی می کنند. او به همسرم گفته بود اگر می خواهید 
پســرتان را پس دهم باید شــوهرت اعتراف کند که قتل را مرتکب شــده است 
به همین دلیل اعتراف کردم. در واقع چاره ای نداشتم جان بچه ام در خطر بود. 
بعد از اینکه من نزد بازپرس اعتراف کردم او قبول کرد پسرم را رها کند. من نه 

پول دزدیدم و نه گوشی را برداشتم.
قضات بعد از گفته های متهم و دفاعیات وکیل او برای تصمیم گیری در این 

خصوص وارد شور شدند.

انکار جنایت در دادگاه 



گــروه جهــان/ نخســت وزیر عــراق در نخســتین 
بــه  دادن  پایــان  بــرای  خــود  عملــی  اقــدام 
اعتراضات شــش روز اخیر در این کشــور از بسته 

اولیه تصویبی دولت خود رونمایی کرد.
خبرگــزاری  از  به نقــل  ایســنا  به گــزارش 
عــراق)واع(، عــادل عبدالمهــدی، بســته اولیــه 
از تصمیمــات »مهــم« دولــت عــراق را پــس از 
جلســه ای فوق العاده بــا دولتش به مــردم ارائه 
کرد. بر مبنای این بســته که شامل 17 بند است، 
دولــت خــود را ملــزم بــه تأمیــن خواســته های 
اقتصــادی معترضــان کــرده  اســت. بــر اســاس 

بندهای بســته پیشــنهادی دولت عــراق، پس  از 
شناســایی اقشــار کم درآمد در تمامی اســتان ها، 
به آنها زمین یا منازل مسکونی به صورت اقساط 
اعطــا می شــود. بیکارانــی کــه قــدرت کار کــردن 
ندارنــد، مقــرری ماهانــه دریافت خواهنــد کرد. 
دولت با ایجاد سازه های جدید تجاری در بغداد، 
45 هــزار بیــکار را صاحب شــغل خواهد کرد. به 
بیــکاران آموزش هــای حرفه ای داده می شــود تا 
بتواننــد در مشــاغل مختلف به کار گرفته شــوند. 
ایــن افــراد در صــورت موفقیــت در آزمون هــای 
می کننــد.  دریافــت  وام  خویــش،  دوره  پایــان 

ارتــش عراق و وزارت آموزش این کشــور متعهد 
وزارت  می شــوند.  جدیــد  نیروهــای  جــذب  بــه 
کشاورزی به کشاورزانی که زمین اجاره می کنند، 
تسهیالت مالی می دهد. وزارت کار خانواده های 
محــروم را بیمه می کنــد. کشته شــدگان حوادث 
خانواده هــای  و  شــده  محســوب  شــهید  اخیــر، 
آنــان از مزایای ایــن عنوان برخوردار می شــوند. 
زخمی های این حوادث به صورت رایگان درمان 
می شوند. کابینه دولت عراق اعالم کرده، »بسته 
دوم« پیشنهادی آنان هفته آینده ارائه می شود.

عــادل عبدالمهــدی همزمــان بــا رونمایی از 

بســته اول تصویبــی دولــت، همچنیــن متعهــد 
شد، مفســدان را به دستگاه قضا ارجاع دهد. در 
این راســتا یک مقام مســئول گفت: نخست وزیر 
بــا اجــرای طرحــی تحــت نظــارت تنــی چنــد از 
معاونانش موافقت کرده است. این مقام اشاره 
کرد، عبدالمهدی مســئول تخلفــات پنج دولت 
قبلی نیست. در همین حال خبرها حاکی است، 
شــورای اســتانداری بغداد با اســتعفای استاندار 
ایــن اســتان موافقــت کــرد. پیشــتر برخــی اخبار 
حاکــی از نامســاعد شــدن وضعیــت جســمانی 

فالح الجزایری بود.

رونمایی دولت عراق از بسته رفاهی خود برای معترضان
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دوخط 
خبـــر

■  القدس العربی: 40 شخصیت  
خواهــان  اســرائیلی  آکادمیــک 
نژادپرســتانه  قانــون  اصــالح 

»کشور یهود« شدند.
پنــج  ترکیــه  مقام هــای  مزوپوتامیــا:    ■
آلمانــی را با اتهــام ارتباط با یک ســازمان 

غیرقانونی ُکرد بازداشت کردند.
ســازمان  دارد،  قصــد  امریــکا   :۲۱ عربــی    ■
قتــل  مســئول  را  فلســطین  آزادیبخــش 
شهروندان اسرائیلی - امریکایی معرفی کند.
■  اســپوتنیک: دولــت توافــق ملــی لیبــی 
اعتراض خــود به حمــالت هوایی »ارتش 

ملی لیبی« را به شورای امنیت ارائه داد.

رقابت 15 هزار تونسی 
برای کرسی پارلمانی

دومیــن  بــرای  تونــس  مــردم 
بــار در یــک ســال گذشــته پای 
تــا  رفتنــد  رأی  صندوق هــای 
نماینــدگان دومین پارلمان این کشــور پس 
از ســرنگونی دیکتاتوری »زین العابدین بن 
علــی« را تعییــن کنند. آنها هفتــه آینده نیز 
در مرحله دوم انتخابات ریاســت جمهوری 

شرکت خواهند کرد.
روزنامــه  از  نقــل  بــه  ایرنــا  به گــزارش 
»االخباریــه« تونس، بیــش از 1۵ هزار نامزد 
ســومین  در  کرســی   ۲17 تصاحــب  بــرای 
پارلمــان تونس بــا یکدیگــر رقابــت کردند. 
مســتقل  عالــی  کمیســاریای  اعــالم  طبــق 
انتخابــات تونس، در ایــن انتخابات بیش از 
هفــت میلیون نفــر واجد شــرایط رأی دادن 
بودنــد و 1۵ هــزار نامــزد از میــان احــزاب، 
فهرســت های ائتالفی و چهره های مستقل 
کردنــد.  رقابــت  کرســی  کســب ۲17  بــرای 
طبق قانون اساســی تونــس حزبی که موفق 
به کســب اکثریت کرســی های پارلمان شده 
باشــد مکلف اســت در بــازه زمانــی حداکثر 
دو ماهه، دولت تشــکیل دهــد و رأی اعتماد 

پارلمان را کسب کند. 
ایــن انتخابــات در حالــی برگــزار شــد که 
قیــس الســعید، نامــزد مســتقل انتخابــات 
ریاســت جمهــوری کــه بــه همــراه »نبیــل 
بــه  تونــس«  »قلــب  حــزب  از  القــروی« 
انتخابــات دور دوم راه یافتــه اســت با اعالم 
تحریــم ایــن انتخابــات توجه هــا را بــه خود 

جلب کرده بود.

خبـــر

بــا  امریــکا  هســته ای  مذاکــرات  تــازه  دور  عمــر 
کــره  شــمالی بــه یــک روز هــم نرســید. مقامات 
کــره شــمالی روز شــنبه پــس از نشســتی کــه بــا 
بی نتیجــه  پایــان  داشــتند،  امریکایــی  مقامــات 
بــه  را  امریــکا  و  اعــالم  را  مذاکــرات  از  دور  ایــن 
»انعطاف ناپذیــری« متهم کردنــد. این در حالی 
است که دولت واشنگتن در شرایط فعلی بشدت 
بــه ایــن مذاکــرات بــرای بهره بــرداری انتخاباتی 
نیــاز دارد و بــه همیــن دلیل برخــالف هیأت کره 
شــمالی، مقامات امریکا از روند مذاکره روز شنبه 

ابراز خرسندی کردند.
در  شــنبه  روز  تایمــز،  فایننشــال  به گــزارش 
استکهلم، پایتخت ســوئد در یک اتاق کنفرانس 
پشت درهای بسته هیأت های امریکا و کره شمالی 
دور یــک میــز نشســتند تــا بن بســت 8 ماهــه در 
گفت و گوهای هســته ای بین دو کشور را شکسته و 
مذاکــرات بــه تعلیق افتاده در ماه فوریه را از ســر 
بگیرند اما اوضاع آن طور که انتظار داشــتند یا به 
بیــان بهتــر آن طور که هیــأت کره شــمالی انتظار 
داشــت، پیش نرفــت. کیم میونگ گیــل، رئیس 
هیــأت کره شــمالی در جمــع خبرنــگاران حاضر 
شــد و از پایان بی نتیجــه گفت و گوها خبــر داد. او 
گفــت: ایاالت متحده ]پیش از آغــاز مذاکرات[ با 
ارائــه پیشــنهادهایی از جمله داشــتن یک روش 
منعطف، شــیوه جدیــد و راه حل هــای خالقانه؛ 

انتظارات ما را باال برده بود اما آنها در میز مذاکره 
بشــدت مــا را مأیــوس کردنــد. ایــاالت متحــده 
همچنــان بــر عقایــد و دیدگاه هــای قدیمی خود 

درباره کره شمالی پایبند است.
ایــن ابــراز ناامیــدی از ســوی کره شــمالی در 
یــک  امریــکا  خارجــه  وزارت  کــه  اســت  حالــی 
بیانیــه کامــاًل متضاد منتشــر و در آن اعــالم کرد: 
»اظهــارات زودهنگام هیأت کره شــمالی ]درباره 
مذاکــرات[ انعکاس دهنده محتوا یا روح مذاکره 
هشــت ونیم ساعته امروز نیســت. ایاالت متحده 
ایده های خالقانه ای بر ســر میز مذاکره آورده بود 
و گفت و گوهــای خوبــی با همتاهای کره شــمالی 
داشت. »واشنگتن همچنین مدعی دعوت سوئد 
بــرای ادامــه مذاکــرات در طــول دو هفتــه آینده 
شــد.« این در حالی است که سوئد تا عصر دیروز 
چنیــن خبــری را تأیید نکرد. در ادامــه این بیانیه 
آمده است: ایاالت متحده و کره شمالی نخواهند 
توانســت بر یک جنــگ و خصومت 70 ســاله در 

شبه جزیره کره تنها در یک روز شنبه غلبه کنند.
بســیاری از ناظــران انتظــار داشــتند دور تــازه 
مذاکره هــای مقدماتــی هیأت هــای امریــکا و کره 
شــمالی منجــر به دیــدار چهــارم دونالــد ترامپ، 
رئیــس جمهوری امریکا با کیــم جونگ اون، رهبر 
کره شــمالی شــود اما حاال هیأت کره شمالی کاماًل 
مایــوس اســت و پایــان گفت و گوها را اعــالم کرده 
و وزارت خارجــه امریــکا اصــرار بیهــوده بــر خوب 
بــودن مذاکــرات روز شــنبه دارد. در صورتی که اگر 
رونــد گفت و گوها آن طور کــه وزارت خارجه امریکا 

ادعا می کند، مطلوب بود؛ باید دو طرف از تقویت 
احتمال دیدار چهارم دو رهبر خبر می دادند. آنهم 
در شــرایطی که ترامپ بشــدت به چنین دیداری 
بــرای بهره برداری انتخاباتی و فــرار از چالش های 

داخلی از جمله چالش استیضاح نیاز دارد.
بــه عقیــده تحلیلگــران، هیــأت کره شــمالی 
هــم ایــن مســأله را می دانــد کــه ترامــپ و دیگر 
چقــدر  حاضــر  حــال  در  امریــکا  دولتمــردان 
تشــنه مذاکــره بــا پیونــگ یانگ هســتند و شــاید 
به همیــن خاطــر اســت کــه روز شــنبه زودهنگام 
پایــان بی نتیجــه مذاکــره را اعالم کردنــد. رئیس 
هیأت کره شــمالی از انتظارات باالیی که از طرف 
امریکایــی دارنــد ســخن گفــت. »جنــی تــاون«، 
تحلیلگــر ســایت تحلیلــی »نــورث 38« در ایــن 

بــاره گفت: فکر می کنم انتظارات کره شــمالی به 
ایــن خاطر از دور تازه مذاکرات بســیار باال بود که 
فکــر می کردند با برکناری بولتــون ایاالت متحده 
گام های مقدماتی در مذاکره را منعطف تر برمی 
دارد اما به نظر می رســد شکاف بین آنچه که هر 

دو طرف می خواهند هنوز بسیار عمیق است.
در شــرایطی که مذاکره روز شــنبه کره شــمالی 
و امریــکا راه به جایی نبــرده و امیدی هم به دیدار 
کیــم با ترامپ در آینده نزدیک نیســت، کیم یک 
بــار دیگــر به چین، رقیــب خطرنــاک امریکا روی 
آورد. او در پیامــی بــه شــی جیــن پینــگ، رئیــس 
جمهــوری چیــن از روابــط دوجانبه جاویــدان دو 
کشــور یاد کرد و گفت، دوســتی شکست ناپذیر دو 
کشور در مسیر اجرای سوسیالیسم جاویدان است.

استیضاحی که شبیه »واترگیت« نیست

تالش تازه برای استیضاح دونالد ترامپ به بهانه درخواست وی از اوکراینی ها برای 
کسب اطالعات درباره فعالیت های جوزف بایدن و پسرش، همانقدر کم ثمر نشان 
می دهد که کوشش مشابه برای استیضاح بیل کلینتون در سال 1998 نشان می داد. 
در آن ســال جمهوریخواهان کوشیدند کلینتون را به خاطر روابط نامشروعش با یک 
کارمنــد جنبی کاخ  ســفید )مونیکا لوینســکی( و همچنیــن سوءاســتفاده از اختیارات 
قانونــی اش بــرای تصاحب برخی امالک و مســتغالت، به پرتگاه بکشــانند ولی آن 
قضیه اثر عکس داد و دموکرات ها پای رئیس جمهوری وقت امریکا ایستادند. درست 
اســت که کلینتون تا پایان مدت قانونی زمامداری اش در کاخ ســفید ماند اما همین 
خصلت های فاجعه بار سبب شد معاونش ال گور جنگ ریاست جمهوری سال ۲000 
را بــه جورج دبلیو بوش نامزد وقــت حزب جمهوریخواه ببازد. ولی کســانی که امروز 
در پی انجام همان کار در قبال ترامپ هســتند حتی همین اطمینان را هم ندارند و 
برخی مواد قانون اساسی امریکا اجازه نمی دهد در صورت موفقیت دموکرات ها در 

استیضاح ترامپ وی را از حضور در کورس انتخابات سال ۲0۲0 خارج کنند.
با این اوصاف به راستی دموکرات ها از حمله دیر هنگام جدید شان به ترامپ 
چــه چیزهایــی را جســت وجو می کنند کــه هم اینک صاحب آن نیســتند؟ شــاید 
استدالل دموکرات ها، بر این نکته استوار باشد که کلینتون در سایه محبوبیت اش 
از مهلکه آن سال گریخت ولی ترامپ چون منفور است کاری از پیش نمی برد. اما 
واقعیت آن است که ترامپ از حمایت اکثر نمایندگان »سنا«ی امریکا برخوردار 
اســت و به رغم تمامی مخالف خوانی های داخلی در حزب جمهوریخواه به نظر 
نمی رســد ایــن حــزب خیال معرفی فــردی بجــز وی را برای نامزدی شــرکت در 
انتخابات ســال ۲0۲0 داشــته باشــد. حمایت از ترامــپ در میــان هوادارانش نیز 
که مدعی اند شــرایط معیشتی و فرصت های شغلی شــان بیشتر از گذشته شده، 
بــه قوت گذشــته اســت. البته بســیار فــرق می کنــد کــه دموکرات هــا در آن تاریخ 
برنی ســندرز را معرفی  کنند، یا جوزف بایدن و الیزابت وارن را یا دوباره به ســتاره 
شکســت خورده شــان هیالری کلینتون متوسل شــوند ولی پایه و بنیاد محبوبیت 

ترامپ بین هوادارانش کم و بیش همانی است که در سال ۲016 بود.
بــاور دموکرات هــا ایــن اســت کــه بــا تأکیــد بــر تخلف هــای ترامــپ در ارتباط ها و 
درخواســت هایش از اوکراینی هــا و اثبــات آن در محاکم پیش رو موضــع وی را چنان 
سســت می کند که او 13 ماه بعد مقابل نماینده حزب دموکرات- هرکس که باشــد- 
ناکام خواهد شــد. به گفته آنها درخواســت ترامپ از اوکراینی ها برای ردیابی کارهای 
جوبایــدن در کی یف به کل اعتبار و اســتقالل امریکا در جهان لطمه  تــازه ای وارد کرده 
ولی از یک ســو گاف هایی از این دســت آنقدر از هیأت حاکمه امریکا در دوره سه ساله 
زمامداری ترامپ ســر زده که دیگر حساســیتی را بر نمی انگیزد و از جانب دیگر تأکید 
دموکرات ها بر اینکه این ماجرا مثل واترگیت اســت که در ســال 197۲ افشــا و موجب 
اســتعفای اجباری ریچارد نیکســون در ســال 1974 شــد غیر واقعی نشــان می دهد و 
ایــن دو ســوژه تفاوت هــای زیادی بــا هم دارنــد و عظمت خطای ترامپ به وســعت 
دامگذاری ها و خطا های نیم قرن پیش نیکسون نیست. این چنین است که در ماجرای 
اخیر نه استیضاح ترامپ او را سریعاً برکنار خواهد کرد و نه اطمینانی در دست است 
که در انتخابات سال آینده امریکا آرایی را از کف وی خارج و او را مقابل نماینده حزب 
دموکرات زمینگیر کند. حزبی که این روزها سندرز را در بستر بیماری می بیند و جوزف 
بایدن را منکوب ترورهای شخصیتی ترامپ که مرتب او را »جو  خواب آلود« می نامد و 

در نتیجه برخالف گذشته یک ستون استوار در انتخابات ۲0۲0 نشان نمی دهد.
Project Syndicate :منبع

پایان بی نتیجه سومین دور مذاکرات هسته ای واشنگتن – پیونگ یانگ

کره شمالی مذاکره با امریکا را متوقف کرد
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پاسداشتی مکتوب برای بازنشستگی یونس شکرخواه

شش ویژگی که شخصیت 
یک استاد ارتباطات را متمایز کرده است

چــه ویژگی هایــی دکتــر یونــس شــکرخواه را متمایــز کــرده 
اســت؟مهر ماه پنج ســال پیش در یادداشــتی به این پرسش 
پاســخ دادم. مناســب دیــدم نکات مهــم آن یادداشــت را به 
بهانه پاسداشت مکتوب برای بازنشستگی استاد گرانقدرمان 
دکتر شکرخواه مجدد بازنشر دهم. ویژگی هایی که دکتر یونس 

شکرخواه را متمایز می کنند عبارتند از:
1( شــخصیت فردی، شخصیت علمی و شخصیت حرفه ای 
دکتر شکرخواه تناقض و فاصله ای با هم ندارند. نمی توان این 
سه شخصیت او را تفکیک کرد. برای فردی در مرتبت او، این 

یک استثنا است.
در شــخصیت فــردی؛ شــکرخواه، بیــرون و درون نــدارد. قلــب او در نــگاه و کالمــش 
هویداست و هنری هم در مخفی کردن نیاتش ندارد. احساسم این است که »ارتباط« 
با خدا و بنده خدا را اینگونه تعریف کرده است؛ با خدا کودکی می کند و با بندگان خدا 
مهربانی. و دلیل اصلی اینکه هر روز افتاده تر می شــود، همین است که هر روز درخت 

وجود او بار بیشتری از معرفت و دانش می گیرد.
در شــخصیت علمی؛ همزمان اســتادی پیشــگام و دانشــجویی متواضع است. کمتر 
اســتادی می توان یافت که چون او هنرمندانه با دانشــجویش )هر آنکه از او می آموزد( 
رفاقت و رقابت کند و او را باال بکشــد. راز طراوت دانش او، یکی همین توأمان آموزش 
و آموختن اســت. دوم اینکه او ریشــه در ســنت دارد اما از فناوری عقب نمانده اســت. 
به همیــن دلیــل، هم »آقا« و هم »آنالین« اســت. و ســوم؛ به تمام فضــای ارتباطی و 
اطالع رســانی، از مکتوب تا آنالین و مجازی، از رادیو تا پلتفرم های چند رســانه ای؛ و از 
حیث تکنیک از خبرنویســی تا مستندسازی چیره دست اســت. او برای اهِل دانستن، 

ذخیره ای تمام نشدنی است.
در شــخصیت حرفه ای؛ جامع تجربه و علوم آکادمیک اســت. هر زندگی برای او، یک 
تحریریه است. یک خبر و یک روایت است. دکتر شکرخواه یک روزنامه نگار مؤلف به 
تمام معنا باقی مانده اســت؛ هنری بزرگ. علم و قلم او در کشــاکش روزگار و رقابت 
آدم های رنگی، آســیب ندید. همین انســجام در اندیشــه و عمل او را در صدر نشــاند. 

چنانچه این عناوین اند که باید شایسته شکرخواه بشوند، نه بر عکس.
2( دکتر شــکرخواه َنســب به خراســان می برد. خّطــه ارتباطات خیز ایــران! جمعیت 
کثیر مشــهدی ها در میان استادان و دســت اندرکاران حوزه ارتباطات حکایتی است؛ از 
مهدی محســنیان راد، یونس شکرخواه، هادی خانیکی، حسن بشیر و احمد توکلی تا 
حسین انتظامی و علی اصغر محکی و دیگران. اما خوب که یونس شکرخواه محدود 
به دوســتان مشهدی نشــد و از سید فرید قاسمی تا فریدون صدیقی، یکی از لرستان و 

دیگری از خطه کردستان، از صمیمی ترین دوستانش هستند.
فراتر از این؛ شکرخواه متعلق به تاریخ ملی ارتباطات است. چه به واسطه پیشگامی و 
راه اندازی اولین روزنامه های آنالین در ایران )جام جم آنالین و همشهری آنالین( و چه 
به لحاظ صاحب سبکی و ایده پردازی و تألیف ده ها کتاب، ترجمه و مقاله در حوزه های 

ارتباطات، روزنامه نگاری آنالین و روابط عمومی.
3( نقــش دکتر شــکرخواه در صحنه بین المللی ارتباطات نیز غرورانگیز اســت. نه به 
نمایندگی از دانشــگاه و نه به عنوان ســردبیر یک روزنامه آنالین، بلکه با تکیه بر همه 
اعتبار و مهارتی که »یونس شــکرخواه« در ســی ســال مجاهده برای آموختن و سپس 
آموختــِن علــم ارتباطات کســب کــرده؛ بارها نماینده شایســته ایران در نشســت های 
تخصصــی مرتبط با جامعــه اطالعاتی نظیر WSIS بوده اســت. و بــا رقابت علمی و 
مواضع حرفه ای ، سطح نفوذ و توانمندی استادان ایرانی علم ارتباطات را به رخ کشیده 
اســت. دقایِق نگاه او در مفهوم ســازی و واژگان سازی برای تنظیم سندهای جهانی در 

حوزه ارتباطات مغتنم است.
4( دربــاره نســبت یونــس شــکرخواه و سیاســت، دیدگاه هــای مختلفی اســت. برخی 
معتقدند شکرخواه اصالً سیاسی نیست یا خبِر سیاسی را کمتر دوست دارد. حال آنکه 
او عاشق رویداد است، چون گاِم اول دانستن است. برخی هم شکرخواه را روزنامه نگاری 
میانه رو می دانند به این معنی که اهمیت همه حوزه ها را به نســبت خودشــان پاس 
می دارد. من اما معتقدم که شکرخواه یکی از سیاسی ترین روزنامه نگاران ایرانی است. 
در همین اتمســفر نفس می کشد اما باالتر از سطح، به صحنه سیاست می نگرد. گواه 

اینکه در میاِن همه چهره های موجه و سالیق سیاسی، دوستاِن سینه چاکی دارد!
5( »آقــای شــکرخواه« نــه بــه افــراد و نگرش هــا، که به رســانه وفادار اســت. چه بســا 
فرصت های بهتِر اقتصادی که به عشــق رســانه کنار گذاشــته اســت. 16 ســال بودن با 
روزنامــه کیهــان و همچنین گذراندن دوره های پیوســته و مؤثر با صنعت چاپ، کتاب 

هفته، جام جم آنالین و همشهری آنالین و... آموزه دیگر او به ما روزنامه نگاران است.
6( و ســرانجام اینکه شکرخواه دوستان متواضعی هم دارد که آن عزیزان هم سهمی 
از این تقدیرها دارند. مثل استاد نمکدوست که او را »استاد خبر« می نامد و در مقایسه 
مهــارت او بــه خــود، ارتفاِع قله دماوند و تپه هــای عباس آباد را مثال می زند. یا اســتاد 
فریــدون صدیقــی که در یک جمله پرمغز، شــکرخواه را چنین تعریف می کند: »رنج 

می برد تا دیگران لذت ببرند«. چه تیتری بهتر از این؟  / خبرآنالین

 در جلسه دیروز شورای شهر تهران 

چه گذشت؟
  محسن هاشمی، رئیس شورای شهر از شهرداری خواست 
کــه رســیدگی به پرونده هــای حقوقــی دانه درشــت را زودتر 
انجام دهد. هم اکنون تعداد پرونده های حقوقی شــهرداری 
حدود 1۵ تا 2۰ هزار فقره اســت. هاشــمی همچنین از اینکه تهران از دید مســئوالن 
پنهان مانده، گالیه کرد و گفت که دولت می تواند به جای صرف هزینه های گسترده 
انتقال پایتخت، تهران را از لحاظ ایمنی، مدیریت پسماند و غیره کمک کند. به گفته 
او، یک سوم از درآمد اقتصادی ملی در تهران ایجاد می شود اما یک دهم آن نیز در 

پایتخت هزینه نمی شود.
  شــهربانو امانــی عضو شــورا ی شــهر در تذکــری از شــهرداری خواســت تا دربــاره روند 
بازپس گیــری امــالک گــزارش داده و البتــه در مورد تعداد زیــادی از امالکی که در دســت 
اشخاص حقیقی و حقوقی و در مناطق برخوردار مثل خیابان الهیه است شفاف سازی کند.

  زهرا نژاد بهرام عضو شــورا ی شــهر به صرف شــدن مبالغ حاصل از ردیف عوارض 
کسر پارکینگ در مصارف دیگری به جز ساخت پارکینگ های محله ای، اعتراض کرد. 
به گفته او هم اکنون بیش از ۵۰ هزار کسری پارکینگ در محله های پایتخت وجود دارد.
  آرش میالنی دیگر عضو شورای شهر از وصل شدن آب پارک چیتگر؛ بزودی خبر 

داد و اعالم کرد که سند جامع پارک چیتگر در آینده نزدیک تهیه می شود.
  علی اعطا ســخنگوی شــورای شــهر از ارائه گزارش ویژه ای به شــورا درباره حذف 

کلمه شهید از تابلوهای شهر تا پایان مهر خبر داد.
  افشــین حبیــب زاده دیگــر عضو شــورای شــهر دربــاره حادثه ســقوط جرثقیل در 
شهرک شهید محالتی، گفته است طی یک هفته اخیر شهرداری اخطار کتبی الزم 
مبنی بر اصالح اســتحکام جرثقیل را به پیمانکار داده بود و متأســفانه پیمانکار به 

اخطار شهرداری توجهی نکرده است.
  محمدرضا جوادی یگانه )معاون فرهنگی و اجتماعی شــهرداری تهران( درباره 
تعیین تکلیف 1۵۰۰ ملکی که ســازمان امالک و مســتغالت شــهرداری تهران آن را 
برعهده معاونت اجتماعی و فرهنگی شــهرداری تهران گذاشــته است، تأکید کرده 
که بیش از 1۵۰۰ ملک شناســایی شــده اســت. بایــد هرگونه واگذاری جدیــد با ارائه 
الیحه ای از ســوی شــهرداری به شــورا و تأیید شــورای شهر انجام شــود، کمتر از یک 
ســال اســت که به یک عدد روشن رســیدیم و شــهرداری بخش هایی که تجاری تر و 
قابــل واگــذاری اســت را بــه مزایده می گــذارد و بــرای بخش های فرهنگــی بتدریج 
تصمیم گیری صورت می گیرد و هر تصمیمی برای واگذاری با شورای شهر است. او 
درباره واگذاری مراکز بهاران هم گفته این الیحه بیش از دو ماه پیش به شــهرداری 
ارائه شــد تا به شــورا برود.بین ما و شورای شــهر اختالفی وجود ندارد. اصاًل هنوز در 

شورا بررسی نشده است که ببینیم آیا اختالفی داریم یا خیر. 

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت در 
ســفر بــه اســتان چهارمحــال و بختیاری 
رفتــاری  از مرکــز مشــاوره بیماری هــای 
قــرار  ضمــن  و  کــرد  بازدیــد  شــهرکرد 
گرفتن در جریان نحــوه ارائه خدمات به 
مراجعین این مرکــز، روند ارائه خدمت 
بــه اهالــی مراجعه کننــده از شهرســتان 

لردگان را مورد بررسی قرار داد.
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر علیرضــا 
رئیســی گفت: تمام مراجعین به مرکز 
مشــاوره بیماری هــای رفتــاری، با میل 
و رغبــت و بــدون هیــچ گونــه اجبــاری 
بــه این مرکــز مراجعه و تحت مشــاوره 
تمامــی  و  گرفته انــد  قــرار  آزمایــش  و 
اســرار  حفــظ  بــا  مرکــز  ایــن  خدمــات 
مراجعیــن و در کمــال احتــرام و حفظ  

شأن و منزلت افراد ارائه می شود.
بــا  اینکــه همیشــه حــق  بیــان  بــا  او 
بــا در نظــر  بایــد  اســت، گفــت:  مــردم 
گرفتن شــرایط و دغدغه هــای بیماران و 
اطرافیــان آنهــا وظیفه      اطالع رســانی، 
آموزش، تشــخیص و درمان را به خوبی 
انجام دهیم و با آگاهی بخشی از هرگونه 

سوء استفاده معاندان جلوگیری کنیم.
وی در ادامــه بــا ابــالغ پیــام تقدیــر 
و تشــکر دکتــر نمکــی وزیــر بهداشــت از 
همکاران دانشــگاه علوم پزشــکی بابت 
اقــدام دقیــق و بموقــع بــرای شناســایی 
مبتالیان و شــروع روند درمــان بیماران، 
خاطرنشــان کــرد: همــکاران مــا در خط 
مقــدم بــوده و همــواره مــورد حمایــت 

مجموعه وزارت بهداشت هستند.

رئیسی با اشــاره به برخی ناآرامی ها 
در منطقــه در روزهــای اخیــر بویــژه در 
اعتراضــات  داشــت:  اظهــار  شــنبه  روز 
اجتماعــی و ایــن ناآرامی هــا ارتباطی با 
موضوع نداشته و خود اهالی روستا این 
روزها با میل و رغبت شــخصی در حال 
مراجعــه بــه مســاجد و پایگاه هــا بــرای 
انجــام تســت و آزمایشــات تشــخیصی 
تشــخیصی  اقدامــات  تمــام  هســتند. 
برای شناســایی مبتالیان بــه اچ آی وی 
در چهارمحــال و بختیــاری مطابــق بــا 

پروتکل و استاندارد است.
تیم هــای  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
در  تخصصــی  فــوق  و  تخصصــی 
سراســر ایــن اســتان مطابــق بــا پروتکل 
و اســتانداردها اقــدام کــرده و هیــچ گونه 

انحرافی از پروتکل وجود نداشته است.
معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت 
یــادآور شــد: چهارمحــال و بختیــاری از 
جمله اســتان هایی اســت که مانند سایر 
نقاط کشــور و بر اســاس پروتــکل وزارت 
بــرای شناســایی مبتالیــان بــه اچ آی وی 
اقدام و روســتای چنار محمودی از توابع 
شهرســتان لردگان از جمله روســتاهایی 
اســت کــه در ســال گذشــته نیز مــواردی 
ابتــدای  در  و  کشــف  آن  در  بیمــاری  از 
ســال جاری نیز مبتالیانی شناسایی شده 

و تحت درمان قرار گرفتند.
رئیســی ادامه داد: پیگیری ها در عین 
رعایت محرمانگی اطالعات انجام شــد 
و ضمن ارائه آموزش ها و اطالع رسانی، 
بــه  مشــاوره ای  و  تشــخیصی  خدمــات 

متقاضیان ارائه شده است.
معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت 
ضمــن تأکیــد بــر لــزوم حفــظ حرمت و 
کرامت اهالی پاک و متدین روستای چنار 
محمودی اظهار داشت: افرادی با شایعه 
پراکنی، به مــردم این منطقه بی حرمتی 
می کننــد و وزارت بهداشــت وظیفه خود 
می داند تمام اقدامات درمانی را در کمال 
احترام و راز داری به بیماران ارائه کند و در 
راستای ارائه خدمات حوزه سالمت، هیچ 
گونه تفاوتی به لحاظ شــخصیتی و  شــأن 
بیماران با ســایر افراد وجود نــدارد و ارائه 
خدمت عادالنه و شایســته را حق تمامی 

مردم می داند.
وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه هیچ 
کمبــودی در ارتبــاط با تأمیــن دارو و ارائه 

خدمات تشخیصی و مشاوره ای در سطح 
کشــور وجود ندارد، افزود: با تمام توان در 
خدمت همه مردم هستیم و تنها تعداد 
معدودی از تســت های ویــروس HIV در 
ایــن منطقــه همانند ســایر نقاط کشــور و 

استان، مثبت بوده است.
بنابــر اعالم وبدا، رئیســی بــا تأکید بر 
ضــرورت حفــظ آرامــش و محرمانگــی 
بیمــاری  ایــن  خصــوص  در  رازداری  و 
خاطرنشــان کرد: مســائل حوزه سالمت 
نبایــد بــه مســائل امنیتــی تبدیل شــود. 
اقدامــات جاهالنــه و منحرفانه از ســوی 
دشــمنان هدایــت می شــود و ارتباطی با 
اهالی روســتا ندارد و اهالی محترم چنار 
محمودی در حال حاضر پیگیر مســائل 

تشخیصی و درمانی هستند. 

معاون وزیر بهداشت در بازدید از مرکز مشاوره بیماری های رفتاری شهرکرد:

مسائل حوزه سالمت نباید به مسائل امنیتی تبدیل شود

 روحانی در مراسم تجلیل از دانش آموزان مدال آور المپیادهای علمی جهانی: 

جذب نخبگان هزینه اداره کشور را کاهش می دهد
اولیــای  نقــش  جمهــوری  رئیــس 
در  را  خانــواده  محیــط  و  دانش آمــوزان 
رشــد و شــکوفایی اســتعدادها و نخبگــی 
دانش آموزان حائز اهمیت دانست و گفت: 
رقابت ســالم، عادالنــه و برمبنــای مبانی 
درســت در همه زمینه ها موجب تحرک و 

پیشرفت خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست 
حجت االسالم والمســلمین  جمهــوری، 
حســن روحانــی روز یکشــنبه در مراســم 
مــدال آور  دانش آمــوزان  از  تجلیــل 
المپیادهــای علمــی جهانــی ســال 2۰1۹ 
میــالدی با اشــاره به ضرورت تــالش برای 
استفاده هر چه بهتر از فرصت های زندگی، 
اظهار داشــت: بخشــی از نخبگــی مربوط 
بــه هوش و حافظــه ذهنی افراد بــوده، اما 
بخش عمده ای که این نخبگی را ماندگار و 
درخشان می کند، به تالش و کوشش فردی 
وابسته اســت. وی بیان داشت: با توجه به 
معیارهای دینی و اسالمی حتی قبل از تولد 
نیز حاالت روحی و روانی و شــرایط زندگی 
اولیا در چگونگی رشد و شکوفایی استعداد 

فرزندان تأثیرگذار و مهم است.
رئیس جمهوری با بیان اینکه معتقدم 
کشف استعدادهای درخشان باید در دوران 
پیــش از مدرســه یعنــی از پیش دبســتانی 
یــا حتــی دوره هایی قبــل از آن آغاز شــود، 
خاطرنشــان کرد: شــکوفایی اســتعداد در 
انســان ها، همــواره یکســان نیســت و باید 
فرآیندمحور دیده و مدیریت شــود، یعنی 
در  اســتعدادش  فــردی  اســت  ممکــن 
دوران دبستان شــکوفا بوده و در دوره های 
بعــد مانند دبیرســتان دچار افت شــود؛ از 
ایــن رو باید در راســتای حفــظ و ماندگاری 
استعدادها در نخبگان برنامه ریزی و تالش 
داشــته باشــیم. روحانی، چگونگی محیط 
زندگی و تحصیل را در رشــد اســتعدادها و 
تداوم شــکوفایی آنها تأثیرگذار دانســت و 
عنوان کرد: باید از نخبگان و استعدادهای 
درخشان کشور تا پایان دوره تحصیل شان 
مراقبت کنیم تا خدای ناکرده غبار ناامیدی 

بر درخشان بودن آنها نیفتد.
وی بــا بیان اینکه اســاس این رقابت ها 
در علــم و دانش بــوده و از ایــن رو تقدیر از 
برترین ها مهم است، اظهارداشت: رقابت 
سالم، عادالنه و برمبنای مبانی درست در 
همــه زمینه ها موجب تحرک و پیشــرفت 
خواهــد بود. رئیــس جمهوری با اشــاره به 
اینکه باید در مشــاغل گوناگون و حســاس 
کشــور به دنبال جذب افراد نخبه باشــیم، 
گفت: اگر نخبگان را در زمینه های گوناگون 
جذب کنیم، هزینه های اداره کشــور پایین 
آمده و شــرایط بهتری در راســتای توسعه 
و پیشــرفت ایجــاد خواهــد شــد کــه امروز 

خوشــبختانه در سیســتم جــذب از ســوی 
ســازمان اداری و اســتخدامی کشور نسبت 
به جذب نخبــگان اقدامات خوبی صورت 
گرفته است. روحانی با بیان اینکه استعداد 
زمینه هــای  در  انســان ها  ذاتــی  هــوش  و 
مختلــف می تواند حرکت رو به توســعه و 
پیشرفت کشــور را تسریع کند، افزود: امروز 
در دولــت شــاهد نظرات گوناگون از ســوی 
برخی وزرا در حوزه های مختلف هســتیم 
که نشــان از آگاهی و جامعیت آنها نسبت 

به مسائل در بخش های گوناگون است.
وی ادامــه داد: در دوران دفــاع مقدس 
نیــز فرماندهــان نخبــه ای بودنــد کــه بــا 
وجــود آنکــه در مســائل جنگــی تحصیل 
نکــرده بودنــد، امــا عملیات هــا را بــه طور 
و  می کردنــد  برنامه ریــزی  خارق العــاده 
نشان دادند که یک نخبه می تواند موجب 

پیروزی در یک عملیات شود.
رئیــس جمهــوری بــا تأکیــد بــر اینکــه 
تالش دولت بهره گیری درست و مناسب 
از نخبــگان در بخش های مختلف اســت، 
افزود: یکی از اقدامات دولت در این راســتا 
حمایت از شرکت های دانش بنیان بوده که 
زمینه بسیار مناسبی برای آینده نخبگان به 
وجود خواهد آورد. روحانی با اشاره به اینکه 
امــروز کشــور در همــه بخش ها و رشــته ها 
نیاز به نخبگان و پرورش استعدادها دارد، 
تصریح کــرد: اگر فــردی در علوم انســانی 
دارای اســتعداد بــوده و حقوقــدان الیــق 
و وکیلــی مجــرب شــود می توانــد در یــک 
دادگاه بین المللی به نفع کشور اقدام کند. 
همچنیــن یــک هنرمند بــا اســتعداد هم 
می تواند با هنر خود افکار گوناگون را جذب 
و پرورش دهد؛ مهم این است که چگونه و 
در چه مسیری از استعدادها استفاده کنیم.

رئیــس جمهــوری بــا اشــاره بــه اینکــه 
در  نخبــگان  از  اســتفاده  بــه  نســبت 
وزارتخانه هــا و دســتگاه های دولتــی تأکید 
داریــم، گفــت: از نخبــگان بایــد در حــوزه 
دســتگاه های  و  وزارتخانه هــا  در  مشــاوره 
دولتی استفاده شــود و طی زمان این افراد 
می توانند حتی باالترین مقام اجرایی را به 
دســت آورند. روحانی با اشاره به ضرورت 
آموزش مهــارت به دانش آمــوزان، گفت: 
امروز مهارت ها،  علوم، دانش و فناوری ها 
به طور مداوم در حال تغییر اســت و به روز 
بــودن در ایــن عرصه بســیار حائز اهمیت 
بوده و باید دروس مربوطه در دبیرستان و 

دانشگاه بر این اساس به روز شود.
رئیــس جمهوری بــا بیان اینکــه علم، 
دانــش و فنــاوری، تنهــا محــدود بــه یــک 
و  خوانــدن  درس  افــزود:  نیســت،  دوره 
مهارت آمــوزی بایــد بــا آخریــن تحــوالت 

جهانی دنبال شود.
مــدال آوران  بــه  توصیــه  بــا  روحانــی 
المپیادهــای جهانــی بــر تــالش در زمینه 
ادامه مسیری که در پیش گرفته اند خطاب 

بــه آنها گفــت: همــه دســتگاه های دولت 
وظیفه دارند حامی و پشتیبان شما بوده و 
محیط رشد و شکوفایی را برای شما فراهم 
کننــد. رئیس جمهــوری خاطرنشــان کرد: 
امــروز در اقتصــاد و فرهنــگ دانش بنیــان 
شــاهد تحــوالت بســیار خوبــی هســتیم و 
قهرمانــان  و  اســتعداد  بــا  دانش آمــوزان 
المپیادهای علمی می توانند آینده سازان 

خوبی برای کشور باشند.
 پیــش از ســخنان رئیــس جمهــوری، 
محســن حاجــی میرزایــی وزیــر آمــوزش 
و پــرورش گزارشــی از چگونگــی حضــور 
دانش آموزان با اســتعداد و نخبگان کشور 
و  بین المللــی  و  علمــی  المپیادهــای  در 
برنامه های ایــن وزارتخانه برای حمایت و 

پشتیبانی از آنان ارائه کرد.
ë  مدال آوران المپیادهای علمی ســفیران

فرهنگی و علمی کشور هستند
حاجی میرزایی، وزیر آموزش وپرورش 
با بیان اینکه مدال آوران المپیادهای علمی 
ســفیران فرهنگی و علمی کشــور هستند، 
گفــت: ایــن قهرمانــان شــاخص معتبر و 
نماد برجســته ای از این هســتند که کشــور 
ما ظرفیت های علمی بســیار خوبی را دارا 
است. وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: هر 
چه بتوانیم شــناخت دقیق تر و کامل تری 
از استعدادهای درخشان و نخبگان داشته 
و آنهــا را خــوب کشــف کــرده و در راســتای 
بــه  کنیــم، دســتیابی  تــالش  تداوم شــان 
اهــداف توســعه علمی در کشــور میســرتر 
خواهــد بــود. وی اظهار داشــت: نخبگان و 
مدال آوران المپیادهای علمی، قهرمانانی 
هســتند که به تقویت هویت و افتخار ملی 
کمــک شــایانی می کننــد و ایــن در حالــی 
است که امروز جامعه برای افزایش امید و 
اعتماد اجتماعی نیاز به تقویت سربلندی 
در  رکوردهــای  هرچــه  و  دارد  جهــان  در 
رقابت های جهانی ارتقا یابد این نیاز بهتر 

برآورده خواهد شد.
او با بیان اینکه سیاســت این وزارتخانه 
توسعه میدان کشف اســتعدادها و تالش 
بیشتر در راستای تقویت آنان است، افزود: 
از ســال ۹3 طرحی به عنوان طرح شــهاب 
در آموزش وپــرورش آغــاز شــده که هدف 
آن شناســایی اســتعدادهای برتــر از پایــه 
ابتدایی اســت. حاجی میرزایــی ادامه داد: 
بر این اســاس در ســال تحصیلــی ۹۷-۹۸ 
این طرح در ۸۸ هزار مدرسه و در پایه های 
چهــارم و نهم توســعه و 3 میلیــون و ۸۰۰ 
هــزار دانش آمــوز را در برگرفت و تالش ما 
توســعه ایــن طــرح در مناطق روســتایی و 
محروم کشور برای شناسایی استعدادهای 

درخشان در این مناطق است.
وی گفت: معتقدیم مدرســه ای که در 
آن کشــف و اســتعدادهای فطری صورت 
گرفته و پاســخگویی به این استعدادها در 

آن انجام شود، مدرسه تراز 1۴۰۴ است.

هدی هاشمی
خبرنگار

سنا
ای

المپیــادی  دانش آمــوزان  پیــش  چنــدی 
زیســت،  ریاضــی،  رشــته های  در  ایــران 
کســب  بــا  کامپیوتــر  و  نجــوم  شــیمی، 
مدال هــای طــال و نقــره در دنیــا یکبــار دیگــر خبرســاز 
شــدند. سهم ایران از المپیاد امســال 3 مدال طال، 1۷ 
نقــره و ۸ برنز بود. این البته جــدا از آن 5 مدال طالی 
فیزیــک دانش آمــوزی بود که بــه علت میزبــان بودن 
رژیم صهیونیســتی و انصراف دانش آمــوزان ایرانی از 
سوی مسئوالن کشور به آنها اعطا شد تا المپیادی های 
فیریــک هــم بتوانند از تســهیالتی که بــه نخبگان داده 
می شــود اســتفاده کنند. ایــن افتخــارات دانش آموزان 
ایرانی موجب شد تا دیروز رئیس جمهورطی مراسمی 
از مــدال آوران دانش آمــوز تجلیــل کند؛ مراســمی که 
البتــه با درخواســت های نخبگان همراه بــود. برخی از 
المپیادی ها از تبعیض و بی عدالتی آموزشــی گفتند و 
برخی دیگر هم از رئیس جمهوری خواستند تا شرایط 
و تســهیالت بیشــتری برای دانش آموزان المپیادی در 

نظر بگیرند. 
موضوعــی کــه فاطمــه مهاجرانــی رئیــس مرکــز ملی 
پرورش استعدادهای درخشان در گفت و گو با »ایران« 
بــر آن اشــاره می کنــد و می گویــد: امســال در جریــان 
اعزام هایی که انجام شــده برای آنکه پســران مشمول 
خدمــت ســربازی بودند بایــد وثیقــه ای می پرداختند؛ 
اتفاق بســیار بــدی که با حاشــیه هایی هم همــراه بود. 
متأســفانه مــا در مرکــز ســمپاد اختیــاری نداشــتیم و 
تفاهمنامــه ای کــه باید با ســازمان نظــام وظیفه امضا 
می شــد، امضــا نشــد و همیــن موضوع موجب شــد تا 
بچه ها خودشــان برای خروج از کشــور وثیقه بگذارند. 
او بــا تأکیــد بــر اینکــه از رئیــس جمهوری درخواســت 
کرده ایم که مرکز استعداد های درخشان را به سازمان 
تغییــر دهــد، اظهــار می کنــد: در ســال ۸۹ ســمپاد و 
باشــگاه دانش پژوهان جوان با یکدیگر ادغام و تبدیل 

به یک مرکز شدند. 
این اتفاق براســاس یک مصوبه شــورای عالی اداری و 
بــا موافقت وزیر آموزش و پــرورش و رئیس جمهوری 
دولــت دهم انجام شــد. همیــن موضوع موجب شــد 
تــا اختیــارات مــا کاهــش پیــدا کنــد. در آن ســال ها که 
مــا ســازمان بودیــم در حــد معاونــت علمی ریاســت 
جمهوری اختیار داشــتیم اما حاال نمی توانیم مســائل 
اصلــی المپیادی هــا را حــل کنیــم. یــک مرکــز بودجه 
مستقل ندارد. بنابراین بودجه و تصمیم گیری های آن 
با نظــارت و همکاری ارگان های دیگر انجام می شــود. 
این شــرایط موجب می شود که باشــگاه دانش پژوهان 
جوان عملکرد و اثرگذاری قبلی خود را نداشــته باشد. 
برای همین امســال نتوانستیم با سازمان نظام وظیفه 

تفاهمنامه امضا کنیم.
وی تأکید می کند: تقریبًا همه مدال آوران از رئیس 
جمهوری خواســتند تــا به این وضعیت رســیدگی کند 
چــرا کــه اگــر بتوانیــم اختیــارات ســابق را به ســازمان 
خودمــان برگردانیــم می توانیم اقدامــات تأثیر گذاری 
بــرای مــدال آوران انجام دهیــم و کاری کنیــم که آنها 
بتواننــد طرح های پژوهشی شــان را راحت تر در کشــور 

اجرایی کنند.
مهاجرانــی با اشــاره بــه اینکه نخبــگان می خواهند 
ســهمی در آینده کشــور داشــته باشــند اظهــار می کند: 
بســیاری از مــدال آوران ایرانــی توانایی هــای ویــژه ای 
دارند آنها می خواهند در دوران دانشــجویی برایشــان 
فرآینــد کارآمــوزی در پروژه هــای کالن دیــده شــود و 
حتی در برخی از پروژه ها هم ســهم داشــته باشند. اگر 
در بخش هــای کالن پژوهشــی مــدال آوران و نخبگان 
ایرانی ســهمی داشته باشند آنها درگیر وطن می شوند 
و همیــن موضــوع حــس وطــن پرســتی آنهــا را هــم 
افزایش می دهد و موجب می شــود تا از خروج از کشور 

آنها هم جلوگیری شود.

المپیادی ها چه درخواست هایی از دولت دارند؟

1

مــدال آوران المپیاد اگر مدال طال بیاورند 
می تواننــد در هــر رشــته دانشــگاهی کــه 
بخواهند بدون کنکور ادامه تحصیل دهند 
اما مدال آوران نقره و برنز یک سهمیه 2۰ درصدی در 
کنکور دارند این موضوع مورد انتقاد برخی از نخبگان 
قــرار گرفته اســت موضوعــی که علیرضا تنــوری بر آن 
اشــاره می کند. او مدال نقره زیســت را به دســت آورده 
و حــاال در رشــته بیوتکنولــوژی دانشــگاه تهــران درس 
می خوانــد: اگر دانش آمــوزی در المپیاد مــدال نقره و 
برنــز بیــاورد حدود 2۰ درصد ســهمیه در کنکــور دارد. 
البته این سهمیه را امسال به ما نمی خواستند بدهند. 
این بی عدالتی آموزشــی اســت. چرا که اعضای هیأت 
علمی برای فرزندانشــان در کنکور تسهیالتی دارند اما 
افــرادی مثل ما کــه چند ســال درس خواندیم تا برای 

کشور مقامی بیاوریم از این حق محروم می شویم.

او به بی عدالتی آموزشــی در مدارس اشاره می کند 
بــه  نســبت  شهرســتانی  دانش آمــوزان  می گویــد:  و 
دانش آموزان تهرانی مشکالت بسیاری دارند مدارسی 
کــه دانش آموزان تهرانــی درس می خوانند مجهزتر از 
مدارس شهرســتان ها اســت. تمــام دانش آموزانی که 
برای المپیاد خودشــان را آمــاده می کردند از مدارس 
خــاص تهــران بودنــد امــا ما در شهرســتان مشــکالت 
بســیاری داشــتیم حتی آزمایشــگاه مجهز نداشــتیم تا 
روی پژوهش هایمان کار کنیــم. مدارس خاص تهران 
موجب شــده تــا دانش آمــوزان شهرســتانی نتوانند با 
آنهــا رقابــت کنند اگر مــا این مدارس را در شهرســتان 
داشتیم شــاید نتایج بهتری به دست می آوردیم. باید 
قبول کنید دانش آموزان نخبه شهرســتانی تســهیالت 
کم تریــن  بــا  مجبورنــد  و  ندارنــد  اختیــار  در  ویــژه ای 

امکانات به رقابت بپردازند. 

مدارس خاص تهران اجازه کار به دانش آموزان شهرستانی نمی دهند

4 مصطفی خیر آبادی امسال در المپیاد شیمی 
توانســت مدال طــال را به دســت آورد. او حاال 
دانشــجوی پزشــکی دانشــگاه علوم پزشکی 
تهران است. خیرآبادی عالقه ویژه ای به شیمی داشت اما به 
خاطر نبود آینده شغلی رشته پزشکی را انتخاب کرد. خودش 
درباره این انتخاب به »ایران«  می گوید: یکی از مشکالت مدال 
آوران شیمی آینده مبهم شغلی است. بیشتر مدال آوران رشته 
شیمی به دلیل اینکه آینده ای شغلی در این حوزه نمی بینند به 
سراغ تحصیل در رشته های پزشکی می روند. شاید اگر زمینه 
شغلی مورد نظر برای این افراد در کشور فراهم شود، آنها به 
سراغ تحصیل در رشته مرتبط بروند و بتوانند کاری برای کشور 
انجــام دهند. او تأکید می کند: وضعیت دانشــگاه ها به لحاظ 
تحصیل در رشته علوم پایه خوب نیست و البته به پژوهش در 
رشته شیمی هم کسی اهمیت نمی دهد برای همین تصمیم 

گرفتم پزشکی بخوانم. 

ســید مهدی حاتمی هم یکــی دیگر از 
مــدال آوران المپیــاد اســت. او مــدال 
نقــره ریاضــی را به دســت آورد و حــاال 
در رشــته کامپیوتــر دانشــگاه صنعتــی شــریف درس 
می خوانــد. حاتمی دربــاره خواســته هایش می گوید: 
یکــی از موضوعاتــی کــه مــا از مســئوالن می خواهیم 
تسلط نخبگان بر نخبگان است. متأسفانه در سیستم 
آموزشی این موضوع دیده نمی شود و مدیران مدارس 
که مسئولیت هدایت استعداد های درخشان را داشتند 
درخشــان  اســتعدادهای  وضعیــت  از  درکــی  اصــالً 
نداشتند همین موضوع موجب شده بود تا بسیاری از 
دانش آموزان در مدارس مشــکالتی با مدیران داشته 
باشند. موضوع دیگر ایده ها و خالقیت هایی است که 
مــا داریم و دلمان می خواهد فضا برای کار و خالقیت 

بیشتر در اختیار داشته باشیم.

مدیریت نخبگان بر نخبگانآینده مبهم شغلی نخبگان
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استار اسپورت )انگلیس(
ایــن روزنامــه پیــروزی 1-2 شــنبه شــب 
لیورپــول مقابــل لسترســیتی کــه ســبب 
شــد رکــورد صددرصــد پیــروزی مــردان 
آنفیلد در لیگ برتر انگلیس حفظ و آنها 
درصدر جدول تثبیت شــوند را به عنوان 
گزارش نخســت خود چاپ کرد.عکســی 
از چهــره یورگــن کلوپ هم هســت که از 
فرصت سوزی های شاگردانش ناراضی 
بود. لیورپولی ها گل دوم و پیروزی بخش 

را در وقت های اضافه به ثمر رساندند.

کوریره دلواسپورت )ایتالیا(
اکثــر  مثــل  نشــریه  ایــن  اول  صفحــه 
روزنامه هــای ورزشــی دیگــر ایتالیــا در 
تسخیر دیدار حساس شب گذشته اینتر 
 A و یوونتوس از سری رقابت های سری
بود. کونته و ساری، سرمربیان دو تیم در 
شمایل شطرنجبازانی به تصویر کشیده 
شــده که بــا قوی تریــن مهره هــای خود 
قصــد قلع و قمــع رقیب شــان را دارند. 
رونالدو و لوکاکو مهره های در دست دو 

سرمربی هستند.

موندو دپورتیوو )اسپانیا(
تیتر»ســاعت مســی« اشــاره  بــه دیدار 
بــا  بارســلونا  گذشــته  شــب  حســاس 
فــوق  ایــن  نقــش  و  دراللیــگا  ســه ویا 
ســتاره آرژانتینــی در نتیجــه مســابقه 
دارد که فتح آن می توانســت بارســا را 
در باالهــای جــدول حفــظ و امیدهای 
کنــد.  پررنگ تــر  را  قهرمانــی اش 
بــه نمایــش خبرســاز مارکــز،  مونــدو 
موتورسیکلت ران مشهور اسپانیایی در 

گرندپری تایلند هم اشاره کرده است.

تصمیمات نادرست فدراسیون 
سرگردانی همیشگی تیم امید

تیــم ملــی امیــد همانگونه کــه از نامش پیداســت آینده 
فوتبال ایران اســت. این تیــم می تواند بازیکنان زیادی را 
در آینــده به تیم ملی تحویــل دهد به این دلیل حمایت 
و رســیدگی از این تیم از سوی فدراسیون فوتبال و کمیته 
ملــی المپیک اهمیــت زیــادی دارد و قطعاً فدراســیون 
فوتبــال این موضوع را می دانــد. انتخاب فرهاد مجیدی 
به عنوان ســرمربی تیــم ملی خبر خوبی بــود و همکاری 
او با حمید اســتیلی این نوید را می داد که این دو بتوانند 
راه را همــوار کننــد و ما بعد از 4 دهــه غیبت در المپیک، 
این بار به توکیو راه پیدا کنیم. مجیدی و اســتیلی هر دو از چهره های مشــهور 
فوتبــال کشــورمان هســتند و این توان و قدرت این را داشــتند کــه با تعامل با 
یکدیگــر تیــم ملــی امیــد را المپیکی کنند امــا متأســفانه این اتفــاق نیفتاد و 
فرهــاد مجیــدی بــه یکبــاره قطع همــکاری کــرد. البتــه مجیدی علــت عدم 
همکاری با تیم ملی امید را مداخله دانسته که این موضوع همیشه تیم ملی 
امیدمــان را با چالش های زیادی روبه رو و در نهایت دســت مان را از رســیدن 
بــه المپیک کوتاه کرده اســت. انتخاب ســرمربی تیم ملی امیــد در وهله اول 
برعهده فدراســیون فوتبال است و سابقه نشان داده که فدراسیون فوتبال هر 
مربی ای که پیشنهاد می دهد، کمیته ملی المپیک مخالفتی در این خصوص 
نداشــته اســت البته در انتخاب فرهاد مجیدی، به عنوان ســرمربی تیم ملی 
امیــد اختالفی بیــن کمیته ملی المپیک و فدراســیون به وجــود آمده بود اما 
کمیته ملی المپیک و شخص سیدرضا صالحی امیری در ادامه با تعامل به 
انتخاب فدراسیون فوتبال احترام گذاشت و کارها انجام شد و تیم ملی امید 
بــا یــک تیم خوب مدیریتــی کار خود را آغاز کــرد. یکی از وظایف فدراســیون 
فوتبال، انتخاب ســرمربی تیم امید است. فدراسیون کمیته ای به نام »کمیته 
فنــی« دارد کــه نیروهــای حاضر در آن با حساســیت زیاد ســرمربی تیم ملی 
امید را انتخاب می کنند اما فدراســیون در چند ســال اخیر نسبت به تیم ملی 
امیــد تصمیمــات درســتی نگرفته اســت. در واقع همیشــه ایــن تصمیمات 
موجب شــده تا اهداف تیم ملی امید به ســرانجام نرســد و این تیم در مسیر 
ناهمواری قرار گیرد. تیم ملی امید در ماه های اخیر با تغییرات زیادی همراه 
بــود و مربیانــی همچون زالتکــو کرانچار هدایــت این تیم را برعهــده گرفتند 
اما آمدن و رفتن های ســرمربیان تیم ملی موجب شــد تا این تیم ســرگردان 
شــود. حاصل ســرگردانی و بالتکلیفی هم چیزی جز ضربــه به امیدها نبوده 
و نیســت. تیم ملی امید برای صعود به المپیک در گروه ســختی قرار دارد با 
وجود این ما هم این شــانس را داریم که از گروه مان صعود کنیم و به آرزوی 
دیرینه مــان دســت یابیم. جــدا از انتخــاب کادرفنی تیم ملی امیــد در مواقع 
حســاس بازیکنان این تیم تاریخ ســازی کردند و این امید وجــود دارد که این 
تاریخ ســازی در مســابقات پیش رو صورت گیرد و تیم ملی بتواند با گذشــت 
بیش از 4 دهه به المپیک راه یابد. آرزوی چندین ساله همه هواداران فوتبال، 
بازیکنان و مربیان صعود به المپیک اســت و بهتر اســت فدراســیون و کمیته 

ملی المپیک با تعامل بیشتر این آرزو را محقق کند.

کاراته ایران با 5 مدال بر بام مسکو ایستاد
ششــمین مرحله رقابت های لیگ برتر کاراته وان در سال 
2019 در روســیه بــه پایــان رســید. ســارا بهمنیــار در دیدار 
پایانی وزن 50-کیلوگرم با نتیجه یک بر صفر مقابل ســارا 
هوبریــش از آلمان پیروز شــد و نخســتین مدال طالی کاراته ایــران را در این 
مرحله از مســابقات کســب کرد. در این مســابقات، بهمن عســگری در وزن 
75- موفق به کســب مدال برنز شــد. طراوت خاکســار و حمیده عباســعلی 
بــا شکســت در دیدار رده بندی در جایــگاه پنجم قرار گرفتنــد. رزیتا علیپور و 
ذبیــح اهلل پورشــیب نیز موفق به کســب مدال طال شــدند و ســجاد گنج زاده 
نقــره گرفت. گفتنی اســت، تیم ملــی کاراته ایران با کســب 3 طال، یک نقره 
و یــک برنز در ششــمین مرحله لیــگ برتر کاراته وان 2019 در مســکو خوش 
درخشــید و شــاگردان شــهرام هروی بــا 5 مــدال در مجموع مــردان و زنان 
عنوان قهرمانی را به دســت آوردند. این بهتریــن عملکرد کاراته ایران در 6 
مرحله لیگ برتر کاراته وان ســال 2019 اســت. تا پیش از این کاراته ایران در 
مجموع مردان و زنان نتوانســته بود به 3 طال دســت یابد. اســپانیا با 2 طال، 
یــک نقــره و 2 برنــز در رده دوم ایســتاد و آذربایجان با 2 طــال و یک برنز رده 

سوم را از آن خود کرد.

تیم فوتبال5  نفره نایب قهرمان آسیا شد
رقابت هــای فوتبــال  5نفــره قهرمانی آســیا در تایلند برگزار شــد و تیم ملی 
فوتبــال ایــران دیــروز در فینــال رقابت هــا برابر چین قــرار گرفــت. تیم ملی 
فوتبــال پنج نفره کشــورمان با یــک گل نتیجه را به چین واگــذار کرد و نایب 
قهرمان شــد. تیــم ایران پیش از این بــا 3 برد متوالی برابــر عمان، مالزی و 
ژاپــن در دور گروهــی و برتــری برابــر تایلنــد در مرحلــه نیمــه نهایی ضمن 

راهیابی به فینال، سهمیه پارالمپیک 2020 توکیو را نیز کسب کرده بود.

اولین تمرین تیم ملی با حضور 3 لژیونر
نخســتین تمریــن تیم ملی فوتبــال پیش از دیــدار برابر کامبــوج در حالی از 
ساعت 16 دیروز در زمین شماره 2 مرکز ملی فوتبال برگزار شد که شاگردان 
مــارک ویلموتــس پس از نــرم دوی و انجام حرکات کششــی و پاســکاری در 
زمیــن کوچک به بــازی درون تیمی پرداختند. این تمریــن که 17 بازیکن در 
آن حضور داشــتند به مدت یک ســاعت به طول انجامید. رامین رضاییان، 
مرتضی پورعلی گنجی و کریم انصاری فرد 3 لژیونری بودند که در کنار دیگر 
ملی پوشــان تمرین ســبکی انجــام دادند و دیگــر لژیونرها هم قرار اســت از 
امــروز به جمع تیم ملحق شــوند. تمرین امروز تیم ملی از ســاعت 16  آغاز 
می شــود و رســانه های گروهــی در 25 دقیقــه ابتدایی این تمریــن می توانند 

جهت پوشش خبری حضور داشته باشند .

نامه کمیته ملی المپیک به فدراسیون جهانی وزنه برداری
پــس از نشســت ســه جانبــه وزارت ورزش و جوانــان، کمیتــه ملــی المپیــک و 
فدراسیون وزنه برداری، مقرر شد با توجه به اهمیت موضوع و بنا بر درخواست 
فدراســیون وزنه بــرداری، نامــه ای از ســوی کمیتــه ملــی المپیــک بــه تامــاش 
آیان، رئیس فدراســیون جهانی جهت مســاعدت در اعزام کیانوش رســتمی و 
ســعیدعلی حسینی به مســابقات کسب سهمیه المپیک در ســوئیس، آماده و 
ارسال شود. دیروز)یکشنبه( این اتفاق افتاد و نامه ای با امضای صالحی امیری 

رئیس کمیته ملی المپیک به فدراسیون بین المللی وزنه برداری ارسال شد.

عیسی زاده: شاید اسکوچیچ دیگر برنگردد
ایستادن صنعت نفت آبادان در رده چهارم جدول لیگ برتر نوزدهم فوتبال 
کشــور از نکات جالب این مسابقات بوده است اما شرایط مالی نامساعد این 
باشگاه و امکان جدایی دراگان اسکوچیچ، سرمربی کروات تیم آبادانی، حال 
و هــوای نفتی هــا را تیــره کرده اســت. علــی عیســی زاده، مدیرعامل صنعت 
نفــت دیروز بــا تأکید بر اینکه این باشــگاه منحل نمی شــود، گفت: هر چقدر 
از نظــر فنی خوبیــم، به لحاظ اقتصادی می لنگیــم. در مورد احتمال جدایی 
اســکوچیچ نیز باید بگویم که او یک مربی حرفه ای اســت و بدیهی اســت که 
اگر پولش را نگیرد، نزد ما برنگردد. وی با اشاره به بیانیه اخیر وزیر نفت هم 
گفــت: وزیر نفت فقط قانون را یادآوری و تأکید کرده که وزارتخانه نمی تواند 

در ورزش حرفه ای سرمایه گذاری کند. 

اخبــــار

استیلی روی نیمکت داغ امید
گزارش »ایران« از اتفاقات 3 روز گذشته تیمی که قرار است المپیکی شود

تیــم فوتبال امید درحالی خــود را برای 
صعــود  ســاله   ۴۴ طلســم  شکســتن 
می کنــد  آمــاده  المپیــک  بــه  نکــردن 
کــه نیمکــت آن ملتهــب و طــی روزهــا 
حاشــیه های  درگیــر  اخیــر،  ماه هــای  و 
پرتعــدادی بــوده اســت. پــس از آنکــه 
زالتکــو کرانچــار نتوانســت بــا ایــن تیم 
جاکارتــا   2018 آســیایی  بازی هــای  در 
هــم  ادامــه  در  و  برســد  موفقیــت  بــه 
فدراســیون  نداشــت،  خوبــی  نمایــش 
فوتبــال از بیــن گزینه هــای مدنظر خود 
فرهاد مجیــدی کم تجربــه را به عنوان 
ســرمربی انتخــاب کــرد. بــا ایــن حــال 
مجیــدی هــم نتوانســت در دیدارهــای 
تدارکاتی بــا این تیم بارقه هــای امید را 
ایجــاد کنــد و پــس از شکســت هایی که 
تیمــش برابر ازبکســتان داشــت، مورد 
انتقادات زیادی قرار گرفت و در نهایت 
از مســئولیتش کناره گیــری کــرد. پس از 
این اســتعفا، عصر شــنبه اکثر رسانه ها 
از انتخــاب حمیــد اســتیلی بــه عنــوان 
ســرمربی تیم امیــد خبر دادنــد و حتی 
برخی نام علیرضا مرزبان، امیرحسین 
پیروانــی، رضــا شــاهرودی و رضــا حاج 
 اســبویی را هــم به عنــوان دســتیاران او 
معرفــی کردند. البته فدراســیون مدتی 
اســت که در مواجهه بــا چنین اتفاقاتی 
ســکوت می کنــد و واکنــش رســمی بــه 
ایــن اتفاقات نــدارد. وضعیــت بغرنج 
تیم امید، برگزاری جلســات اضطراری 
کمیتــه فنــی و توســعه فدراســیون را به 
دنبــال داشــت. جلســاتی کــه بــا وجود 
تصمیمــات مهــم اتخــاذ شــده در آن، 

فوتبــال  فدراســیون  ســایت  ســوی  از 
اطالع رســانی صورت نگرفت. مجیدی 
در صفحه شــخصی اش خبر از استعفا 
داد و ایــن خبــر روی خروجــی ســایت 

فدراسیون قرار نگرفت.
در این شــرایط، دیــروز باالخــره این 
اطالع رســانی به صورت رسمی صورت 
گرفــت و با اعــالم کمیته فنی و توســعه 
فدراســیون فوتبــال، حمیــد اســتیلی به 
عنوان ســرمربی تیم فوتبــال امید ایران 
انتخاب شــد. این کمیته ضمن تقدیر از 
زحمــات فرهاد مجیدی و آرزوی توفیق 
و موفقیــت برای او، اعالم کرد که حمید 
اســتیلی به عنــوان ســرمربی جدید تیم 

امید ایران برگزیده شده است .
ë کارنامه ضعیف استیلی در مربیگری

 اســتیلی بزودی تمرینات این تیم را 
آغــاز خواهد کرد ولی این ســمت او هم 
مانند پســت های قبلی کــه عهده دار آن 
شــد، با اما و اگرهای زیادی روبه روست. 
زننده گل قرن به امریکا در جام جهانی 
1998 فرانســه، مربیگری را در سال 83 
و بــا دســتیاری راینــر زوبــل آلمانــی در 
پرســپولیس لیگ چهارم آغــاز کرد و در 
ادامــه کنار دســت علی پروین نشســت. 
او در ادامــه دســتیار آری هــان هلنــدی 
و ســپس مصطفــی دنیزلــی ترکیــه ای 
آخریــن  و  شــد  ســرخ ها  نیمکــت  روی 
دستیاری اش هم حضور در کنار افشین 
قطبی بود که منجر به قهرمانی قرمزها 

در لیگ هفتم شد.
استیلی سرمربیگری را در لیگ نهم 
با هدایت تیم متمول و پرستاره استیل 
آذیــن آغــاز کرد و در ســه هفتــه مانده 
به پایان لیگ برکنار شــد امــا تیم او به 
مقام پنجم لیگ برتر دســت یافت که 

در واقــع بهترین عملکرد او محســوب 
می شود. استیلی در لیگ دهم هدایت 
شــاهین بوشــهر را برعهده گرفت ولی 
پس از فوت بــرادرش در فروردین 90، 
از این ســمت اســتعفا داد. اســتیلی در 
31 خرداد 1390 و در شرایطی که علی 
دایی دو سال متوالی در فصل های 89-

88 و 90-89 پرســپولیس را قهرمــان 
جام حذفی کــرده بود و هــواداران این 
تیــم خواهــان ادامــه کار تیم شــان بــا 
شــهریار بودند، با پیشینه دوستی که با 
حبیب کاشانی سرپرست وقت باشگاه 
پرســپولیس داشت، توسط کمیته فنی 

به عنوان سرمربی این تیم انتخاب شد 
اما توفیقی به دســت نیاورد و از همان 
بــازی اول بــا فشــار هــواداران مواجــه 
شــد و در نهایــت 18 آذر 1390 و پــس 
از شکســت 3-0 مقابــل اســتقالل در 
مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی، 
از مربیگری پرسپولیس نیز کناره گیری 
کــرد تا تنها حدود شــش ماه ســرمربی 
تیم مورد عالقه اش باشــد. استیلی در 
لیــگ چهاردهــم ســرمربی راه آهــن و 
لیگ پانزدهم ســرمربی ملوان شد اما 
در این تیم ها هم به موفقیت نرسید و 

کنار رفت.

ë از مدیریت تا سرمربیگری امید
و  ملــی  تیــم  ســابق  ایــن  هافبــک 
در  ملــی  بــازی   82 کــه  پرســپولیس 
کارنامــه اش دارد، در 24 فروردیــن 97 
بــه عنــوان مدیر تیــم امید انتخاب شــد 
که در واقع همان مدیر فنی بود. پســتی 
کــه خیلی هــا آن را بــا جملــه معــروف 
پروین عنوان »مدیرفنی یعنی کشــک« 
می شناســند امــا گویــا این ســمت برای 
اینکــه  از  نبــود و پــس  اســتیلی کشــک 
کرانچــار و بعــد مجیدی با او به مشــکل 
خوردنــد، حاال بــه عنوان ســرمربی تیم 
امیــد انتخــاب شــده تــا ایــن شــائبه کــه 

آلترناتیــو  ایــران  فوتبــال  در  مدیرفنــی 
سرمربی است، این بار رنگ حقیقت به 
خــود بگیرد. اســتیلی در فاصله نزدیک 
به ســه ماه مانده تا رقابت های حساس 
انتخابی المپیک، ســرمربی تیمی شده 
کــه اگــر آن را راهی توکیو کنــد، به عنوان 
یــک ناجــی از او یاد می شــود امــا اگر به 
هدف خود نرســد، می تواند بگوید زمان 
زیــادی نداشــته. به هر حال فدراســیون 
روی مهــره ای ســرمایه گذاری کــرده کــه 
بیشــتر بازنــده بــوده ولــی باید دیــد این 
بــار می تواند معجزه کنــد و امیدها را به 

المپیک برساند یا خیر.

برزیل، مانع ادامه شگفتی سازی جوانان کوالکوویچ
گــروه ورزش / مســابقات جــام جهانی 
والیبــال 2019 در ژاپــن دیــروز پیگیری 
شــد و تیم ملی ایران به مصاف برزیل 
خــورد.  شکســت  یــک  بــر   3 و  رفــت 
تیــم  مشــابه  نتایــج  جالــب  موضــوع 
ملــی در 5 بــازی گذشــته اســت؛ ایران 
یــا 3-1 شکســت خورده یا پیروز شــده. 
کوالکوویــچ پــس از دو شکســت در دو 
بــازی نخســت مقابــل روســیه و مصر، 
دســت بــه جوانگرایــی زد. البتــه هــم 
جــواب داد و شــاگردانش مقابل کانادا 
و اســترالیا صاحب دو پیروزی شــدند. 
اســفندیار،  امیرحســین  یلــی،  پوریــا 
علی شــفیعی، پوریا فیاضی، مســعود 
غالمی و جواد کریمی 6 بازیکن اصلی 
ایــران در دیــدار مقابــل برزیــل بودنــد 
و  )لیبــرو(  حضرت پــور  محمدرضــا  و 
محمدرضــا مــؤذن نیــز بــه تنــاوب به 
زمین آمدنــد. کوالکوویچ از چهره های 
شــاخصی همچــون ســعید معــروف، 
امیــر غفور، میــالد عبادی پــور و فرهاد 
قائمــی در ایــن دیــدار بهــره نبــرد. در 
پایــان این دیــدار حســاس، پوریــا َیلی 
پشــت خط  زن جوان تیم ملی با کسب 
2۵ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن زمین 
شــد. عملکــرد خــوب بازیکنــان جوان 
در این بازی حتی مــورد تقدیر بازیکن 
نامــدار تیم حریــف هم قــرار گرفت تا 
جایــی کــه برونــو رزنــده، کاپیتــان تیم 

ملــی والیبال برزیل در نشســت خبری 
گفــت: »ایران نســل خوبــی در والیبال 
دارد و آن ها این نسل خوب را با نفرات 
باتجربــه خود در ترکیب قــرار داده اند. 
ایــران واقعــاً تیم بســیار خوبی اســت، 
آن هــا سیســتم دفاعی مناســبی دارند 
و هرگز تسلیم نمی شــوند. بازی کردن 
مقابــل آن ها بــرای هیچ تیمی آســان 

نیست.« 
تیــم  ســرمربی  کوالکوویــچ،  ایگــور 
ملی  پــس از باخت مقابل برزیل بیان 
داشت: »همیشه از بازی با برزیل لذت 
می بریم به همیــن دلیل چه بازیکنان 
جــوان و چــه بازیکنــان بــا تجربــه مــا 
همیشه با انگیزه باال مقابل این تیم به 
میــدان می روند چرا کــه فرصت بازی 
کــردن بــا یکــی از بهترین هــا را دارنــد. 
ایــن تیــم ناراحــت  از باخــت مقابــل 
هســتم چون برد در ایــن دیدار، روحیه 

 مــا را تقویت می کرد. بازیکنان خســته 
مزمــن  مصدومیــت  برخــی  هســتند، 
دارنــد و برخی هم مثــل فرهاد قائمی 
در این رقابت ها مصدوم شدند. هدف 
ما این اســت که بازیکنــان را با ذهنیتی 
مناســب  جســمی  شــرایط  و  آمــاده 
راهــی تیم های باشــگاهی خــود کنیم. 
همچنین می خواهیــم بازیکنان جوان 
در ایــن رقابت هــا از بــازی بــا تیم های 
بــرای  و  ببرنــد  لــذت  دنیــا  قدرتمنــد 
هــر تــوپ بجنگنــد.« همچنین ســعید 
معروف، کاپیتان تیم ملی گفت: »فکر 
می کنم بازی بســیار سختی بود و البته 
از ســوی دیگر، برزیلی هــا انتظار چنین 
عملکردی از تیم ما نداشتند. بازیکنان 
جــوان مــا بخوبــی جنگیدنــد و فشــار 
زیادی به حریف وارد کردند.« ایران در 
ششمین بازی خود چهارشنبه ساعت 

12:30 به مصاف امریکا می رود.

حامد جیرودی
خبرنگار

باشــگاه های پرســپولیس و ذوب آهن 
روز گذشــته این شــایعه را که برکناری 
و  زده  کلیــد  را  سرمربیان شــان 
جانشــینان آنهــا را هــم برگزیده انــد، 
کــه  حالــی  در  کردنــد.  تکذیــب 
برانکــو  قریب الوقــوع  خبربازگشــت 
ایوانکوویچ به جمع سرخ های تهرانی 
هیــأت  می شــود،  شــنیده  جــا  همــه 
مدیــره پرســپولیس  یــک خــط فکری 

متفــاوت را در پیــش گرفتــه  و تأکیــد 
بــر عــدم تغییر شــرایط فعلــی دارد و 
ایــن در حرف هــای تازه محمدحســن 
انصاری فــرد، مدیرعامل پرســپولیس 
نیز کــه گفته اســت سیاســت انتخابی 
او حمایــت کامل از گابریــل کالدرون، 
ســرمربی آرژانتینــی ایــن تیم اســت، 
نمــودی آشــکار دارد. برخی رســانه ها 
تماس های اخیر انصاری فرد با برانکو 

را نه به قصد تسویه حساب های مالی 
فصــل گذشــته بــا ایــن مربی کــروات 
بازگشــت  زمینــه  کــردن  جــور  بلکــه 
وی بــه نیمکــت تیــم تلقــی کرده اند. 
ذوبی ها هم دیروز با انتشــار بیانیه ای، 
تصریح کردند قصد برکناری علیرضا 
منصوریــان و رویکــرد بــه یــک مربــی 
جدیــد را ندارنــد. در ایــن بیانیه آمده 
اســت: »طــی هفته هــای اخیر شــاهد 

نشــر اکاذیبــی دربــاره ســرمربی ذوب 
آهــن و تغییــر در ایــن پســت بوده ایم 
هــواداران  اطــالع  بــه  نتیجــه  در  و 
فهیــم می رســانیم کــه هیــأت مدیره 
منصوریــان  از  تمــام  قاطعیــت  بــا 
حمایــت می کنــد و مربیگــری وی در 
این مجموعه را یک افتخار برای خود 
می دانــد و هــر خبــری جــز ایــن کذب 

محض است.«

گل به خودی طارمی، درخشش سردار
گــروه ورزش / لژیونرهــای فوتبــال ایران 
در  دیــروز  همچنیــن  و  شــب  شــنبه 
تیم هــای  بــرای  مختلفــی  دیدارهــای 
خــود بــه میــدان رفتنــد کــه اتفاق های 
جالــب و البته غیرمنتظــره ای هم برای 
آنها رخ داد. شــنبه شــب زوولــه که رضا 
ترکیــب  در  دقیقــه    90 را  قوچان نــژاد 
داشت، در چارچوب هفته نهم اردویژه 
هلند، 1-0 مغلوب هیرنوین شد. ریوآوه 
در مســابقات کاپ پرتغــال و در حالــی 
کــه از ابتدا مهــدی طارمــی را در اختیار 
داشــت، به مصــاف پورتیموننس رفت 
که ایــن دیدار 1-1 به پایان رســید. اتفاق 
عجیب این بــازی این بود که طارمی که 
در بازی های قبل ستاره تیمش بود، این 
بار به اشتباه دروازه خودی را با ضربه سر 
باز کرد. ســایت »ojogo« پرتغال درباره 
اشتباه فاحش طارمی نوشت: »طارمی 
همیشــه برای ریوآوه گلزنــی می کند اما 
این بار در معادالت اشــتباه کرد و دروازه 
خودی را باز کرد.« البته ســایت باشــگاه 
ریــوآوه دیــروز بــرای مهــدی طارمی در 
دیدارهــای پیــش رو تیــم ملــی مقابــل 
کامبــوج و بحریــن آرزوی موفقیت کرد. 
همچنین از هفته نهم رقابت های لیگ 
پرتغال، آوس میزبان توندال بود و با یک 
گل شکســت خورد تا ششمین شکست 
متوالــی اش رقــم بخــورد. در ایــن بازی 
مهرداد محمدی در ترکیب اصلی آوس 

حضور داشت و 90 دقیقه بازی کرد.
در هفته دوازدهم لیگ روسیه، دیروز 
زنیــت به مصــاف اورال رفت و با نتیجه 
3-1به پیروزی رســید. ســردار آزمون که 
از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت، 
خــوش درخشــید و گل ســوم تیمش را 
در دقیقــه 63 زد و یــک پــاس گل داد تا 
از ســایت »هواسکورد« نمره خوب 8.3 
از 10 را بگیــرد و به عنوان دومین بازیکن 
برتر میدان شــناخته شود. سردار بعد از 
این دیــدار گفت:»3 امتیاز ســخت را به 
دست آوردیم. برای ما بازی آسانی نبود 
چــون هــر 3 روز یک بازی می کنیــم و از 
نظر فیزیکی خسته شــدیم. با این حال 
ما بازیکنان حرفه ای هستیم و تحت هر 
شرایطی باید بهترین بازی های خودمان 
را ارائــه کنیــم. ایــن بــرد را به هــواداران 
زنیــت تقدیــم می کنــم کــه در کنــار مــا 
بودنــد.« در چارچوب رقابت های هفته 

دهــم ژوپیر لیگ بلژیــک، یوپن که امید 
ابراهیمی را در ترکیب ابتدایی و ســعید 
عزت اللهــی را بــرای دومیــن مســابقه 
پیاپــی روی نیمکت داشــت، به مصاف 
مچلن رفت و با 2 گل شکســت خورد تا 
بدون تغییر جایــگاه در رتبه چهاردهم 
جدول ژوپیر لیگ بایستد. ابراهیمی که 
ســومین حضور متوالــی اش در ترکیب 
یوپن را تجربه می کــرد، در این دیدار ۶0 
دقیقــه به میــدان رفــت و در دقیقه ۴3 
کارت زرد گرفــت ولی عزت اللهی برای 
دومین مسابقه پیاپی نیمکت نشین بود. 
در یکــی از دیدارهــای هفته هفتم لیگ 
یک ترکیه، تیم استانبول اسپور که برای 
دومین بازی پیاپــی اللهیار صیادمنش 
را جزو نفرات ذخیره داشت، به مصاف 
کیجیورنگوجــو رفــت و بــه تســاوی 1-1 
رســید. صیادمنــش در ایــن مســابقه از 

دقیقه 7۴ جانشین دورموس شد.
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پرسپولیس و ذوب آهن علیه شایعات

هم کالدرون می ماند، هم منصوریان
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بهزاد شیشه گران  در زادروز  سهراب سپهری از دالیل ماندگاری این هنرمند محبوب مى گوید

آثار او انعکاسی از خوِد واقعی اش بود
بهــزاد شیشــه گــران، نقــاش و گرافیســت و عضو هیــأت مدیــره انجمن 
هنرمنــدان نقــاش ایران اســت. او بــا خالقیت در نقاشــى و  پوســترهای 
اجتماعى سیاسى  که در زمان مبارزات مردم ایران در سال 57 طراحى کرد 
شناخته مى شــود. از نگاه شیشه گران، سهراب سپهری هنرمندی است که 

بیشتر باید بخاطر شعرهایش جدی گرفته شود تا نقاشى هایش.

سهراب فراتر از اغلب هنرمندان و شاعرانى كه 
مى شناسم از ويژگى خاصى  برخوردار است كه 
در كمتر كسى ديده مى شــود. اينطور نیست كه 
تنها شعر او در نقاشى هايش جلوه كرده باشد يا 
رد پای نقاشى های او را در شعرش ببینیم، بلکه 
شخصیت وجودی سهراب هم به طرز عجیبى 
با اشــعار و نقاشــى هايش درآمیخته است. اين 
در حالى است كه چه بسیار هنرمندان و ادبايى 
كــه آثارشــان هیــچ شــباهتى بــا شخصیتشــان 
نــدارد. بارها به هنرمندانى برخــورد كرده ام كه 
مخلوقات هنری شــان بســیار لطیف بوده اما خودشــان ذاتاً پرخاشگر 
يا بالعکس بوده اند. اما سهراب همانى ست كه در شعرش مى بینید. 
همانــى كــه در نقاشــى های او جلــوه مى كنــد و ايــن يکــى از نادرترين 
مواردی  اســت كه مى توان درباره اهالى فرهنگ و هنر ديد. شخصیت 
فــردی ســهراب به طــرز عجیبى با نقاشــى ها و ســروده هايش عجین 
شده اســت. برخالف گفته ای كه حتماً بارها شنیده ايد و اينکه عده ای 
مى گويند نقاشــى های سهراب به لطف شاعر بودن او مشهور شد من 

چنین نظری ندارم. به عنوان فردی كه سال های بسیاری از عمرش در 
عرصه هنرهای تجسمى سپری شده معتقدم آنچه سهراب را نخست 
بــه جامعه هنــری معرفى كــرد نقاشــى های او بود و نه شــعرهايش. 
بنابر بضاعتى كه در حوزه هنرهای تجســمى دارم نقاشى های او را به 
شــعرهايش ارجح مى دانم، البته اين مسأله درباره همه نقاشى های 
او صــدق پیدا نمى كند و من تنه های درخت او را از مهم ترين آثارش 
مى دانــم. چرا كــه معتقدم بیش از همه به شــخصیت ذاتى خودش 

نزديک است.
از ســوی ديگــر نقاشــى های آبرنگــى او هــم خیلــى حــال و هــوای 
طراحى هــای ژاپنــى و ســرزمین های شــرق دور را مى دهــد. با وجود 
همــه احترامــى كه بــرای ســهراب و روح لطیف او قائلــم نمى توانم 
از ذكــر اين نکته صرف نظر كنم كه ســهراب برخالف ديگر شــاعران 
و نقاشــان صد ســال اخیر خوش شانس هم بوده اســت. البته ريشه 
اين خوش شانســى هم در كارهای اوســت. سهراب شاعری  است كه 
كاری به مســائل اجتماعى و سیاست نداشته است؛ درست برخالف 
شــاملو و اخــوان كه شــاعرانى منتقد بــه اوضاع و احــوال زمانه خود 
بودنــد و همیشــه هم مورد غضب حکومت ها قــرار مى گرفتند. نگاه 
ســهراب در شعرهايش نگاهى عاشقانه و طبیعت گراست. از همین 
رو او نه در دوران شاه و نه بعد انقالب با مشکلى از سوی حکومت ها 
روبــه رو نبود. همــه حکومت ها معمواًل خواهــان هنرمندان و ادبايى 
هســتند كه كاری به مسائل سیاسى و اجتماعى ندارند. باز هم تأكید 
مى كنم با همه عالقه ای كه به او، شعرها و برخى نقاشى هايش دارم 

معتقدم او را حداقل در بحث نقاشى نمى توان هنرمند دانست. 

انتشار نســخه قاچاق فیلم »رحمان 1400« در شرایطى این روزها باعث 
ایجاد حواشى در سینما شده، که از ابتدای سال فیلم های دیگری هم مثل 
»متری شیش و نیم« و »تگزاس« با این مشکل مواجه شده اند؛ مشکلى 
کــه تهدید جــدی بــرای اقتصاد ســینمای ایران اســت و ســرمایه گذاری 

عرصه فیلمسازی را دچار بى اعتمادی مى کند.

ايــن كه چــرا فیلم ها قاچاق مى شــوند بحث 
ايــران  ســینمای  امــروز  شــرايط  در  كلیــدی 
اســت. پیــش از ايــن عمومــاً قاچــاق فیلم ها 
محــدود به آثاری بود كه از روی پرده نمايش 
تصويربــرداری و در بــازار عرضه مى شــد، اگر 
چه امسال هم شــاهد چنین سرنوشتى برای 
چند فیلم بوديم؛ امــا اين نوع قاچاق خیلى 
قابل اعتنا نیســت چون از اين دســت آثار به 
خاطــر اينکــه كیفیت تصوير و صــدای خوبى 

ندارند، استقبال نمى شود. 
نوع دوم قاچاق كه تهديد جدی محسوب 
مى شود مربوط به فیلم هايى است كه كیفیت خوبى دارند و بايد 

برای آن تدبیری انديشیده شود. 
امــا فــارغ از قاچاق فیلــم  در زمان اكران، قاچــاق آن همزمان 
با عرضه در شــبکه نمايش خانگى هم به اقتصاد ســینمای ايران 

آسیب جدی مى رساند. 
پديــده شــومى كــه ايــن روزهــا شــاهد آن هســتیم كپــى كردن 
فیلم ها از نســخه اصلى و عرضه آن در فروشــگاه ها اســت. حتى 
گاهى نیازی به دی وی دی نیست و كپى چند فیلم روی يک فلش 
مموری با قیمت ارزان به دســت مخاطب مى رسد؛ مخاطبى كه 
غافل است از اينکه با ديدن اين آثار دارد از شبکه قاچاق حمايت 

مى كند. 
مــا با طبقات مختلف اجتماعى در جامعه رو به رويیم. بخش 

كوچکــى از جامعه اين مهــم را درک مى كنند كه اگر پول به جای 
جیــب قاچاقچى فیلم به جیب تهیه كننده برگردد، او اين توان را 
مى يابــد كه دوباره اثر قابل اعتنايى بســازد تا مردم آن را ببینند و 

لذت ببرند. 
وقتى اين پول ها در شبکه قاچاق توزيع مى شود بنیه اقتصادی 
تهیه كنندگان و ســینمای ايران ضعیف مى شود. آمار اولیه نشان 
مى دهــد كه چیزی حــدود 30 میلیون نفر »متری شــیش و نیم« 
را در شــبکه نمايــش خانگــى ديده اند امــا از ايــن 30 میلیون نفر 
چنــد درصدشــان از طريق مجــاری قانونى اشــتراک گذاری فیلم 
به تماشــای آن نشســته اند كه هزينه تماشــای آن باعث بازگشت 

سرمايه تهیه كننده شود.
شــبکه های ماهواره ای آفت ديگر سینمای ايران در اين عرصه 
هســتند. به محض اينکه فیلمى در شبکه نمايش خانگى عرضه 
مى شــود، پخش اش از اين شــبکه ها هم شــروع مى شود و نه يک 

بار بلکه به كرات پخش مى شود.
از ســوی ديگــر قانون محکــم و قاطعى بــرای مبارزه با شــبکه 
قاچــاق فیلم وجود نــدارد و از همین رو آزادانــه فعالیت مى كند 
و درآمد خوبى هم بــه جیب مى زند. رصدهايى كه تهیه كنندگان 
از شــبکه قاچاق دارند گويای اين واقعیت است كه پول زيادی در 

اين شبکه جا به جا مى شود.
سیســتم های نفــوذی بــرای قاچاق فیلم در كشــورمان بســیار 
است و همه از آن مطلع هستند اما هیچ وقت اراده نکرديم كه با 

آن برخورد كنیم و جلوی آن بايستیم. 
بايد ســازوكاری برای مبارزه با قاچاق فیلم ايجاد شــود. ســتاد 
صیانــت از آثــار ســینمايى و ســمعى و بصــری تشــکیل شــده اما 
كارايى ندارد اگر كارايى داشــت كه شــبکه قاچاق اينقدر در كشــور 

فعال نبود. 
معلوم اســت يک جای كار ايراداتى دارد كه هنوز اين شــبکه با 

چنین قدرتى فعال است.

تلویزیون  یک دورهمى جمعى است. 
نکاتى را  بیان مى کنند که خودشان  قبول 

دارند. موضوع آقای حیاتى هم که االن 
بزرگ شده به این دلیل است که شبکه های 

اجتماعى و رسانه ها به آن مى پردازند. 
خود مردم عنایتى به این موضوع نداشتند 

و اصالً این موضوع مسأله شان نیست. 

من با انگیزه هایى فراتر از صرف فیلم ساختن، 
همراه با گروهم »رستاخیز« را ساختم. 
پس طبیعتاً اکران نشدن آن یا انتشار 
غیرقانونى اش دلسردمان نکرده تنها 
ناراحتى ما مظلومیت فیلم است. انتشار 
غیرقانونى فیلم لطمه شدیدی به ما زده 
درحالى که مى شد اتفاقات بهتری را رقم زد.

فریدون صدیقی: تلویزیون کارکرد 
خود را از دست داده است

احمدرضا درویش: پخش غیرقانونی فیلم 
به ما لطمه زد

به جای سانسور، فرهنگ سازی کنید 

 عسگرپور دبیر جشنواره جهانی فجر شد

قاچاق فیلم ها نبض سینما را هدف می گیرد 

 به مناسبت هفته کودک فیلم های شاخص سینمای 
کودک و نوجوان در موزه سینما به نمایش درمى آیند

 بچه های امروز در دنیای متفاوتی 

زندگی می کنند

عکس نوشت
»مدرســه ای در سوسنگرد و جای خالى دانش آموزان جان باخته در بمباران- سال 13۶3« این شرحى است که برای این عکس در صفحه 
Iran History Pics نوشته شد. صفحه ای که عکس های قدیمى از ایران منتشر مى کند و این عکس بسیار مورد توجه توئیتری ها قرار گرفت و 
بارها ریتوییت شد. چند روز بیشتر از پایان هفته دفاع مقدس نگذشته و هنوز دیدن این عکس ها و زندگى مردم در آن 8 سال مى تواند حس 

و حال عجیبى برای همه ما ایجاد کند و ریتوییت ها و الیک های این عکس را مى شود نشانه همین حس و حال دانست.   

در روزهای گذشــته انتشــار تصویری در توئیتر از کتابى در 
حوزه کودک با موضوع »خودکشــى« منجر به گالیه های 
بسیاری از سوی اهالى کتاب و حتى خانواده ها شد. کتابى 
که سطرهایى از آن دربردارنده آموزش خودکشى همراه با 

ارائه جزئیاتى دقیق بود. 

دربــاره  هــم  مــن  اطالعــات 
ايــن كتــاب محــدود بــه همان 
مــواردی  اســت كــه در فضــای 
مجازی منتشــر شــده و همگى 
خوانده ايم. از كلیت اين كتاب 
خبــر نــدارم امــا معتقــدم كــه 
حتى اگر ماجرا بــه همان چند 
ســطر هــم ختــم شــود اتفــاق 
آمــوزش  داده.  رخ  خطرناكــى 
خشــونت  رواج  و  خودكشــى 
حتى در حد كالمى، زنگ خطری  اســت كه ســالمت 
جامعــه را نــه تنهــا در دراز مــدت، كه حتــى در كوتاه 
مــدت تهديــد مى كنــد. اين وحشــتناک اســت كه ما 
بــه كودک بگويیم بــرای دار زدن بايد از چه وســايلى 
اســتفاده كنــد و چــه زمانــى صندلــى را هــل بدهــد! 
يادتــان مى آيــد چطــور كودكى 11 ســاله تحــت تأثیر 
فیلمــى كه نمى دانم به حوزه نوجوان تعلق داشــت 
يا بزرگســال خود را حلق آويز كرده بود. بچه ها شايد 
تبعــات چنیــن كارهايــى  و  از مــرگ  درک درســتى 
نداشــته باشــند، امــا مســأله اينجاســت كــه كنجــکاو 
هســتند و گاهى تالش مى كنند رفتار ما آدم بزرگ ها 
و ديده هــا و خوانده های شــان از محصوالت فرهنگى 

نامناسب سن و سال شان را تقلید كنند. 

باالخــره موج تغییــرات مديران 
و مســئوالن ســینمايى كشــور به  
جشنواره جهانى فیلم فجر رسید 
و عصــر ديروز در خبــری غیرمنتظره با حکم حســین 
انتظامــى، رئیــس ســازمان ســینمايى، محمدمهدی 
عسگرپور به عنوان دبیر جشنواره جهانى فجر منصوب 
شــد. عســگرپور از مديران باسابقه سینمايى محسوب 
مى شــود و در ســال های گذشته رياســت هیأت مديره 
و مديــر عاملــى خانــه ســینما و مديرعاملــى بنیــاد 
ســینمايى فارابى را هم بر عهده داشته است. ساخت 
فیلم های ســینمايى »اقلیما« و »هفت و پنج  دقیقه« 

و ســريال های »نفــس گــرم« و »جراحــت« هم از 
مهم تريــن فعالیت هــای عســگرپور به عنــوان 

كارگردان در سال های گذشته بوده اند. 
پیش از اين دبیری جشــنواره جهانى فجر 
بر عهــده رضا میركريمى بــود؛ مديری كه در 

دوران تصدی گــری خــود بــا انتقاد هايى 
مديريــت  زمینــه  در  بخصــوص 

و  جهانــى  جشــنواره  هزينه هــای 
محفلــى كــردن آن مواجــه بود 

و حــاال بايــد جــای خــود را به 
يکــى از دوســتان قديمى اش 
نقطــه  مهم تريــن  بدهــد. 
عســگرپور  كارنامــه  عطــف 
در  ســینما  خانــه  مديريــت 

دورانــى بــود كــه ايــن نهــاد در 
دســتور  بــه  احمدی نــژاد  دولــت 
وقــت  رئیــس  شــمقدری،  جــواد 

ســازمان ســینمايى، منحــل شــد و 

شهرام اقبال زاده 
نوسنده، مترجم و 
فعال اجتماعی

چالش روز

چهره روز

انتشــار تصوير ايــن كتــاب در شــبکه های مجازی 
حاشــیه های متعددی را به دنبال داشــت اما مسأله 
اصلى اينجاســت كه در كشور ما متولى رسمى حوزه 
كتاب هــای كودک و نوجوان، وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمى اســت. چطور مى شــود كه مســئوالن حاضر 
به صرف هزينه های باال برای سانســور هستند اما در 
فرهنگ سازی اقدامى جدی نمى   كنند. ای كاش طى 
تمــام اين ســال ها هزينــه ای كه صرف سانســورهای 
بــرای  مى شــود  غريــب  و  عجیــب  گاه  و  ســلیقه ای 
كانــون  قبیــل  از  آموزشــى-فرهنگى  مراكــز  تقويــت 
پــرورش فکــری كــودكان و نوجوانــان، شــورای كتاب 
و  نوجــوان  و  كــودک  نويســندگان  انجمــن  كــودک، 
ديگر تشــکل هايى از اين دست مى شــد. در اين چند 
روز هرازگاهــى شــنیده ام كــه وظیفــه خانواده هــا در 
ايــن بین چیســت؟ من در پاســخ به اين ســؤال بايد 
بگويم خانواده ای كه خــودش آموزش نديده چطور 
مى توانــد از بــروز چنیــن اتفاقاتــى جلوگیــری كنــد. 
در مســائلى از ايــن دســت نــه تنهــا وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسالمى، بلکه آموزش و پرورش، رسانه ملى، 
بخش های فرهنگى شــهرداری ها و همــه نهادهايى 
كــه به نوعى ســر و كارشــان بــا فرهنگ اســت مقصر 
هستند. نکته ديگری كه در بروز چنین اتفاقاتى نبايد 
از آن غافل شد اين است كه در كشور ما برخالف همه 
دنیا با تعداد بااليى از ناشــرانى روبه رويیم كه بخش 
عمده ای از آنان نه تنها ادبیات را نمى شناسند حتى 
شــناختى از فرهنگ هم ندارنــد. ای كاش نظارتى بر 
اعطای مجوز فعالیت به ناشــران انجام شود تا ديگر 
شاهد بروز چنین اتفاقاتى نباشیم؛ اتفاقى كه افراد و 

ارگان های بسیاری درباره اش مقصرند. 

جنجال هــای زيادی بــه همراه آورد. عســگرپور در آن 
زمان با حمايت اكثر طیف های ســینمايى مواجه بود 
و توانســت در مقابل هجمه های شــکل گرفته از سوی 
مديــران ســینمايى وقــت از ماهیت اين نهــاد صنفى 
دفاع كند. هر چند مقاومت های عســگرپور و مديران 
و ســینماگران هم فکــرش در آن دوران نتیجــه نداد و 
خانه ســینما در محاق انحالل فرو رفت اما در نهايت 
اين نهاد صنفى يکســال بعد از روی كار آمدن حســن 
روحانــى به عنــوان رئیس جمهــوری در شــهريور مــاه 

سال 97 بازگشايى شد.
عســگرپور بعد از اين اتفاق تصمیم گرفت مدتى از 
مديريت ســینمايى كناره گیری كند و به ســاخت 
سريال هايى مثل »نفس گرم« و »رهايم نکن« 
مشغول شود. اما با حکم جديد رئیس سازمان 
ســینمايى مشــخص شــد از تصمیــم خــودش 
صرف نظــر كــرده و حــاال بايد ســکان دار يکى از 
مهم ترين رويدادهای ســینمای ايران 
باشــد كه هر ســال در ارديبهشت  ماه 
برگــزار مى شــود.  حســین انتظامــى 
همچنین در احکامــى جداگانه ابوذر 
ســیدروح اهلل  تركمــان،  ابراهیمــى 
حمیدی مقــدم،  محمــد  حســینى، 
علیرضــا شــجاع نوری، نادر طالــب زاده، 
محمدمهدی عســگرپور، رائــد فريدزاده، 
مصطفى كاظمى، سیدرضا میركريمى و 
سیدعباس موســوی را به عنوان اعضای 
شــورای سیاســتگذاری ســى و هشتمین 
فجــر  فیلــم  جهانــى  جشــنواره  دوره  

منصوب كرد.

به مناسبت فرا رســیدن هفته کودک، موزه سینما با همکاری کانون 
پرورش فکــری کودکان و نوجوانــان هفت فیلم کمتر دیده شــده از 
تولیدات ســینمای کانون را نمایش مى دهد. فیلم های »باشو غریبه 
کوچــک«، »دونــده«، »خمره«، »ســاز دهنــى«، »رهایــى«، »عمو 

سیبیلو« و »مسافر«.

28 سال از ســاخت فیلم »خمره« مى گذرد. 
فیلمــى كــه بــرای مــن خاطره هــای تلــخ و 
شــیرين زيادی داشــت. ما 2 ماه جايى در 30 
كیلومتــری جنوب يزد به نام »ســر يــزد« كار 
مى كرديــم كه يک منطقــه كويری بــود و هوا 
آنقــدر گرم بــود كه بــدن مى ســوخت و تاول 
مى زد. يادم مى آيد كه بدن يکى از دستیاران 
مــن كه نامش لوريک بود بعد از چند روز كار 
تــاول زد. بــا وجود اين ســختى گروه تــا پايان 

همراه من ماندند و كار را ادامه دادند.
»خمره« مســتندی اســت كه داســتانى در خــود دارد. مــن به دلیل 
اينکــه از بومى هــا و كــودكان همان منطقه اســتفاده مى كــردم تابع 
شــرايط بچه ها بــودم. به بچه ها مى گفتــم چه كار كنند امــا آنها كار 
خودشــان را مى كردنــد و ايــن طور نبود كه شســته و رفته بخواهم با 
آنها كار كنم. اصاًل امکانش نبود. افراد محلى بزرگسالى هم كه جلو 
دوربین ما مى آمدند همین شــرايط را داشــتند. خاور كه نقش مادر 
بچه را بازی كرد دالک حمام بود و نمى دانم سواد داشت يا نداشت 

اما خیلى راحت ديالوگى كه مى خواستیم مى گفت. 
ايــن فیلم ها اســتناد تاريخى دارند و شــايد جذابیتش همین اســت 
كــه تماشــاگر مى توانــد آن را بــاور كند و برايــش باور پذير اســت. اما 
نمايــش مجــدد ايــن فیلم ها اآلن شــايد چنــدان مؤثر نباشــد چون 
اينها فیلم هايى هســتند كه آن زمان ســاخته شدند و در همان زمان 
خــودش هم زيــاد مورد توجه قــرار نگرفتنــد. چون از نظــر موضوع 
خیلى غريب بود. اگر بگويیم مخاطبان امروزش مى توانند بچه های 
امروز باشــند اشــتباه مى كنیم چون بچه های امروز در دنیای ديگری 
ســیر مى كنند و با مسائل گذشــته غريبه هستند. حتى در هالیوود كه 
فیلم های كالســیک كودكان بازسازی شــد پدر و مادرهايى كه قديم 
اين فیلم ها را ديده بودند با شوق و ذوق مى رفتند و با تماشای نسخه 
جديــد خاطرات شــان زنده مى شــد ولى بچه های امــروز متفاوتند و 
بايد هم همینطور باشــند. بچه امــروز بچه ديروز را نمى فهمد چون 
ســر و كارش با چیزهــای ديگری اســت. فیلم هايى ماننــد »خمره« 
بخشى از تاريخ سینمای ايران هستند و برای آنهايى كه عالقه مند به 
اين تاريخ هستند تماشايشان خوب است وگرنه نمايش مجدد آنها 

تأثیری برای بچه های امروز و سینمای كودک ندارد.

بخشی از گفت و گوی این کارگردان با 
»آی فیلم پالس«

 بخشی از گفت و گوی این 
استاد ارتباطات با ایسنا

از الی انگشتان من لغزید و 
گریخت. آن قدر که من مقهور 

آن شدم. آن قدر که سرعتش 
از مرزهای »دوست داشتن« 

فراتر رفت. آن قدر که دیگر از من 
فرمان نمى برد. آن قدر که حاال 

مى خواهد مرا در خودش محو 
کند. اکنون من با همه  توانى که 

برایم باقى مانده است مى گویم 
»دوستت دارم« تا شاید اندکى 
از فشار غریبى که بر روحم حس 

مى کنم رها شوم.

حکایت عشقی بی قاف 
بی شین بی نقطه
مصطفی مستور
نشر چشمه

سید جمال 
ساداتیان 
تهیه کننده

حرف روز

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

بــه  از  يکــى  بازداشــت  خبــر  اعــالم 
اصطالح شــاخ های اينســتاگرام يکى 
شــبکه های  ديــروز  داغ  خبرهــای  از 
اجتماعــى بــود. فاطمــه مشــهور بــه 
ســحر تبر كه بــا جراحى هــای زيبايى 
و گريم به شــهرت رســیده براســاس 
از  پــس  ارشــاد  دادســرای  اطالعیــه 
ارســال پیام هــای متعــدد مردمــى بــه 
ســامانه ايــن دادســرا بازداشــت و اتهاماتــش هنجارشــکنى، 
ترويج خشــونت، تحصیــل مال از طريق نامشــروع، توهین به 
مقدســات و #حجاب، گسترش اباحه گری و تشويق جوانان به 

فساد اعالم شده است.
خیلى هــا تصور مى كننــد چهره عجیب ســحر تبر محصول 
جراحى های پى در پى است اما عکس هايى كه از او منتشر شده 
نشان مى دهد او بیشتر با گريم و فتوشاپ تالش كرده خودش 
را شــبیه شــخصیت اصلى انیمیشــن »عروس مــردگان« كند. 
بازداشــت او با اين اتهامات باعث تعجب كاربران شــبکه های 
اجتماعــى شــده اســت. خیلى هــا با هشــتگ ســحر تبــر از اين 
مى نويسند كه چرا چنین فردی بايد دستگیر شود و چرا كسانى 
از او شــکايت كرده انــد؟ به نظــر خیلى هــا او اگــر هــم مشــکلى 
داشــته باشد نیاز به روانشناس دارد نه بازداشت. البته كسانى 
هم هســتند كه مى گويند كســانى مثل ســحر تبر امنیت فضای 
مجازی را برهم مى زنند و دستگیری شــان كار درســتى اســت. 
يــک نکتــه ديگر هم بیــن اظهارنظــر كاربران مــورد توجه قرار 
گرفته است، اينکه اين افراد با اليک ها و كامنت ها و توجه های 
كاربــران بــه ايــن محبوبیــت و شــهرت مى رســند: »هــر چــى 
مى خوايد پشــت ســرش بگید اما من دلم بــرای اينجور آدمها 
مى ســوزه.«، »ســحر تبر چهره معمولى داره عکساش حاصل 
مقداری گريم و مقدار زيادی فتوشاپه اين طوری مطرح میشه 
فالــوور جمــع مى كنه و تبلیغــات مى گیره هــر جنجالى هم كه 
بشــه مطرح تر میشه و به سودشــه«، »آقای قاضى رئیسى من 
شــکايت دارم! نه از دختر 19ساله ای كه اسم خودشو سحر تبر 
گذاشــته و تو اينستاگرام از خودش عکس های ترسناک منتشر 
مى كنــه! مــن از مردمــى كــه عکس هــاش رو اليــک مى زنــن، 
شکايت دارم! از همه اون پزشک هايى كه گناه همکاراشون در 
خیانت به بشريت رو توجیه مى كنن، شکايت دارم!«، »زمانى 
كه اصل ها را در گوشه خانه هايشان محبوس و فضای جامعه 
را تهــى مى كنیــم، زمانى كــه مى خواهیم ســلیقه جامعه را ما 
تعییــن كنیــم و مدلــى كه ما دوســت داريم فکر كننــد، بدل ها 
شــکل مى گیرند، با بازداشــت ســحر تبر مانند همیشه صورت 
مســأله را پاک مى كنیم و بس! تکرار دوباره داســتان تتلو ها«، 
»ممنــون از قوه قضائیه به خاطر تــالش برای برقراری امنیت 
روانــى فضای مجــازی و به امید اينکه اين دختــر هرچه زودتر 
روانــکاوی و مــداوا بشــه. دلم براش ســوخت«، »تقريبــاً تمام 
ايرانى هــا اعتقاد دارن كه اكثر ســلبريتى ها و اينفلوينســرهايى 
مثــل ســحر تبــر، ساشــا ســبحانى و بهــادر تركیبــى و... ارزش 
دنبــال كردن ندارن. اين چند میلیون نفــر آدمى هم كه پیگیر 

مزخرفات اينا هستن، همشون منم.«. 
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 پرتره منتشر نشده از سهراب سپهری اثر بهزاد شیشه گران 
كه به صورت اختصاصى در اختیار روزنامه ايران قرار گرفته است.


