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قرار بود این شماره سه شنبه  های شعر، مقارن با تولد قیصر منتشر 

شود که نشــد و البته حتماً هر روز که شــعر قیصر خوانده شود، روز 

تولد اوست. درست مثل همین امروز که شعر غنچه را از او با هم 

خواهیم خواند. قول داده بودیم که از شــعر کــودک و نوجوان که 

سهم فراموش شده ای در رسانه های امروز دارد بنویسیم و در اندک 

بضاعت خود قدمی برداشته باشــیم. از میان همه آن هایی که با 

شعرشان زیســته ایم، »بیوک ملکی« برای گفت و گویی پیرامون 

شــعر کودک و نوجوان انتخاب شد که خود البته همه این سال ها، 

فروتنانه، فروگذار نبوده است. نســل امروز کمتر شباهتی با آنچه 

از نسل های پیش از این در خاطر هســت دارند و کیفیت آگاهی و 

توقع آنها چنان که باید در ادبیات دیده نشده است. نسلی دانسته تر 

پیش روی ماســت کــه کتاب را بــرای خواب نمی خواهــد که برای 

بیداری می خواند. مفتوِن رنگ ها و نقش ها نمی  شود و به »کلمه« 

بیشتر امیدوار است. آنها را چنان که باید ببینیم و بنویسیم...
ë 

آنچه از آن به عنوان خلق ادبی فراگیر یاد می شــود و در خاطره جمعی 

باقی می ماند کمتر در شــعر ســالیان اخیر کودک و نوجوان اتفاق افتاده 

است. چه دلیل و دالیلی برای این موضوع می توان متصور بود؟

اتفاقاً خیلی بیشــتر از ســالیان گذشــته اتفاق افتاده است، منتهی دیده 

نشــده و ایــن دیده نشــدن گناهش بــه گردن شــاعران نیســت. آنها در 

طــول این ســالیان کار خود را کرده اند و تجربه ها و شناختشــان بیش از 

گذشــته شده است. البته واضح است که منظور من شاعران جدی این 

عرصه است و نه خیل شاعران دیگر. عوامل زیادی دست به دست هم 

داده انــد که این وضعیت بــه وجود آید. ما وقتی با انبوهی از کتاب های 

شعر روبه رو می شویم خواه ناخواه این انتظار در ما به وجود می آید که 

باید در هر ســال چشم انتظار انتشار تعداد کتاب های زیادی باشیم که 

این کتاب ها به معنای واقعی کلمه کتاب های خوب و قابل قبولند. اوالً 

اگر ما در هر ســال به تعداد انگشــت های دست هم کتاب خوب داشته 

باشیم که بیشتر هم داریم، کافی است. مگر بعد از جدی شدن ادبیات 

کــودک و نوجــوان به عنوان مثال در زمان ســی ســاله قبــل از انقالب ما 

چند شــاعر و چند کتاب شــعر برای بچه ها داشــتیم. تعــداد کتاب های 

شعر چاپ شده آن سی سال از 15-10 جلد بیشتر نبود. چرا آن 10-15 

جلد که شــاید نیمی از آن شــعر بــه معنای واقعی کلمــه نبود، جریان 

ایجاد کرد. جریانی که ادامه اش شد شعر پس از انقالب که یک جهش 

بلند داشت و باعث شد که توجه بسیاری از شاعران به این حوزه جلب 

شــود. طوری که آقای محمود کیانوش (عمرشــان دراز باد) در نامه ای 

خطاب به شاعران کودک و نوجوان آن سال ها نوشتند که شما راهی را 

که ما در ســی ســال رفتیم، در سه ســال طی کرده اید. هر چند که ما این 

حرف را به حساب تشویق ایشان می گذاشتیم اما تا حدی هم واقعیت 

داشــت. شعر کودک و نوجوان در همان سال های اولیه تجربه هایی (با 

پشــتوانه قبلی هــا) کرده بود که با ســال های پیش از خــود متفاوت بود. 

حــاال همان شــاعران دهــه اول انقــالب که خیلــی از آنها هنــوز فعالند 

و خیلــی از شــاعران خــوب و جــدی بعــد از آنهــا، از آن تجربه هــا عبور 

کرده اند و به فضاهای تازه ای رسیده اند اما دریغ. دریغ از اینکه کار خود 

را با جدیت انجام می دهند و انجام خواهند داد ولی در چه موقعیتی، 

در چه فضایی. چه فضایی برای عرضه آثارشــان دارند. منظورم چاپ 

شــدن یا چاپ نشدن نیســت. به هر حال همه ایشان، کارهایشان چاپ 

می شود.
ë 

خــب با این حســاب و اعتقاد چرا کارهای آنها دیده نمی شــود و اصوالً 

مهم ترین نگرانی این داستان را کجا باید رصد کنیم؟

ایــن داســتان، داســتانی اســت کــه پرداختن به همــه زاویه هــای آن در 

حجــم این صحبت نمی گنجد، فقط به طور کلی به یکی از آنها اشــاره 

می کنم و آن اینکه ما هیچ گاه یک متولی آگاهی که کار ادبیات و کودک 

را بشناســد، نداشــته ایم و این فقط یک حرف کلی نیســت. تنها یکی از 

مواردی اســت که باعث دیده نشدن این کارها شده است. من فقط به 

یــک مســأله که قبالً هم بــه آن پرداخته ام و هیچ پاســخی هم دریافت 

نکرده ام اشــاره می کنم و انتظار دارم متولیان فرهنگی مشاورانشــان یا 

هر کس که مخاطب این ســؤال اســت پاســخ دهند. در دهه شــصت و 

هفتاد که شــما هم به آن اشــاره کردید، حداقل شمارگان کتاب بیست 

هزار و حداکثر هفتاد هزار جلد بود. (تا صد هزار و بیشتر هم داشتیم که 

آنها را این جا به حســاب نمی آوریم.) معموالً هم اکثر کتاب ها در یک 

ســال به فروش می رفت و سال بعد تجدید چاپ می شد، این طور هم 

نبود که جایی، ارگانی، سازمانی یا نهادی یک جا آنها را خریداری کند. 

من هنوز قراردادهایی دارم که در آنها آمده اســت تعداد بیست هزار و 

پانصــد جلد که بابت آن پانصد جلد حق التألیف پرداخت نمی شــود. 

آن پانصــد جلــد را هــم در اختیــار مطبوعات قــرار می دادند کــه تبلیغ 

کنند. همچنین به شاعران و نویسندگان هدیه می کرد تا آنها را معرفی 

کنند. جمعیت کودک و نوجوان آن سال ها تقریباً نصف جمعیت این 

روزهاســت. یعنی اگر جامعه ای، ســی، چهل سال هیچ رشدی نداشته 

باشــد و در این ســال ها در جا زده باشــد به طور طبیعی تیــراژ کتاب در 

کشــور ما حداقل چهل هزار و حداکثر صد و چهل هزار باشــد. حاال باید 

به این سؤال پاسخ داده شود که علت چه چیزی بوده که تیراژ کتاب ما 

رســیده است به حداقل دویســت و حداکثر پانصد جلد. یعنی حداکثر 

تیراژ امروز، همان تیراژی اســت که ناشر بابت آن حق التألیف نمی داد 

و کتاب هــا را هدیــه می داد. پس ظلم اســت که ما همه کاســه و کوزه ها 

را ســر شاعران بشکنیم. بله، شــاعرانی هم که شعرهای ضعیف چاپ 

کرده اند، نقش داشــته اند. اما ســؤال این جاســت که چطور شاعری که 

هنوز با اصول اولیه شــاعری آشنا نیســت و مفهوم شعر را درک نکرده 

اســت امروز می تواند بــه راحتی کتاب چاپ کند و مجوز انتشــار بگیرد. 

ما اگر چهل ســال گذشــته را با ســی قبل از انقالب مقایســه کنیم، حتی 

نســبت به چنــد برابر شــدن جمعیت کــودک و نوجوان، بــاز هم قابل 

قیاس نیســت. هم شــاعران خوب چند برابر شــده اند و هم کتاب های 

خــوب (ایــن به معنــی برتــری این شــاعران به شــاعران پیــش از خود 

نیســت. آنها جایگاه خودشــان را دارند) بیش از آن دوران است. با این 

تفاوت که آن کتاب ها را همه بچه های کتابخوان آن دوران خوانده اند و 

این کتاب ها را کتابخوان ها هم پیدا نمی کنند که بخوانند. این قصه سر 

دراز دارد. بررســی این کار، کار پژوهشــگران و منتقدان است که باید به 

آن بپردازند. البته اگر پژوهشــگر و منتقدی جدی در این زمینه داشــته 

باشیم که متأسفانه نداریم.
ë 

چقدر با این نکته که فقدان تئوری و اتکای تجربی شاعران این حوزه و 

غیاب قاطع نقد، مانع از روزآمدی و ظهور ادبی در این حوزه شــده است 

موافقید؟

مســائل تئوری و نقد در شــعر کودک و نوجوان نه تنها نتوانســته اســت 

پا به پای شــعر پیش بیاید بلکه با فاصله خیلی زیاد همیشــه پشت آن 

حرکت کرده اســت. این یک آســیب اســت ولی نه به آن معنا که مانع 

روزآمــدی و ظهور حرکت  های تازه بوده اســت. بحث های تئوری و نقد 

می تواند جریان بســازد یا به جریان شعر ســرعت ببخشد و مانع خلق 

خیلــی از آثــار ســطحی و کم ارزش شــود. مــن به جد می توانــم بگویم 

کــه نقــد و منتقد توانا نداریــم در هیچ زمینه ای نداریــم (مگر در زمینه 

سیاست و اقتصاد و... داریم؟) نبود نقد در یک جامعه یعنی گسترش 

بی حساب و کتاب کارهای بی تأثیر و مخرب. در ادبیات کودک و نوجوان 

اگــر منتقــدی بــه معنای واقعــی کلمه حضور داشــته باشــد هر کســی 

بــه خــود اجازه نمی دهــد که هر کالم سســتی را به نام شــعر چاپ کند. 

حداقل کســانی که نامشــان در شعر مطرح اســت حواس شان را جمع 

می کنند که دســت از پا خطا نکنند تا مبادا به اعتبارشان لطمه بخورد. 

اما متأسفانه االن در آثار خیلی از این شاعران، همین بی توجهی دیده 

می شــود. یعنی بها دادن به کمیت کارشــان بیش از کیفیت اســت. اما 

کســانی کــه هنوز در این زمینه جدی هســتند بر حســب ســال ها تجربه 

و کار، خودشــان تئــوری و توانایــی نقد کار خود را دارنــد و همین باعث 

می شود که به روز باشند یا تالش می کنند که عقب نمانند.
ë 

در سالیان اخیر دایره انتشــار نشریات ادبیات کودک و نوجوان پیوسته 

محدودتر شــده اســت و از آن نشــاط مطبوعاتی دهه شــصت و هفتاد و 

اقبال و اســتقبال مخاطب اثر چندانی نیست. چقدر این رویکرد ریزشی 

را در تسری و تعالی این حوزه از ادبیات مؤثر و مقصر می دانید؟

درســت اســت اما فقط مربوط به ســالیان اخیر نیســت. در ســی و چند 

ســال گذشــته هــر چه بــه ایــن ســمت آمده ایــم رفته رفتــه ایــن دایره 

کوچک و کوچک تر شــده اســت. شــما اگر یادتان باشد در دهه های اول 

بعــد از انقــالب، مجله هــای  پرتیراژی داشــتیم. مثالً کیهــان علمی که 

برای بچه ها منتشــر می شــد و مخاطبان زیادی داشــت به طور ناگهانی 

تعطیل شــد. با توجه به اینکه آن زمان درگیر این مشــکالت اقتصادی 

و ایــن حرف هــا نبودیــم. هفده ســال ســروش نوجوان چاپ می شــد و 

در هــر مــاه یک روزنامه و مجله علیه این نشــریه مطلب می نوشــتند و 

برایش مزاحمت ایجاد می کردند و سرانجام هم همان روزنامه باعث 

تعطیلی اش شد. مجالت و نشریات خوب دیگری هم بودند که روشن 

شدند و بعد یکی یکی خاموش شدند. این مسائل را نمی شود در چند 

ســطر و بخشــی از صفحه یک نشــریه بیان کرد. بحث ســی و چند سال 

فراز و فرود اســت که البته بیشــتر در این مورد فرود بوده اســت تا فراز. 

باید به مورد مورد این افت پرداخته شود که خودش حجمی به اندازه 

یک کتاب را می طلبد. اینکه چرا نشریه ای مثل کیهان علمی به ناگهان 

تعطیل می شود؟ چرا نشریه ای مثل کیهان بچه ها که زمانی در ادبیات 

و کودک نوجوان جریان ســاز بود هر چه می گذرد بی روح تر می شود که 

االن بــود و نبــودش هیــچ تأثیــری ندارد؟ چــرا با اصرار مجله ســروش 

نوجوان را تعطیل می کنند و همین طور ده ها مجله و نشــریه دیگر را و 

کار را به این جا می کشــانند. یک وقت ممکن اســت بگویند که مثالً ما 

از فالنی و فالنی ها خوشــمان نمی آید پس این ها نباشــند. بسیار خوب 

شــما کســی یا کســانی را داشــته اید یا دارید که جایگزین کنید؟ نداشته 

و ندارند و این به این معنی اســت که نتوانســته اند یا نداشــته اند حفظ 

کنند و نتوانسته اند تغییر دهند و جایگزین کنند. خراب کرده اند صرفاً. 

این هــا را کس یا کســانی بعداً باید بیایند و موشــکافانه بررســی کنند تا 

علت محدود شــدن این دایره ای که می فرمایید معلوم شود. بله نبود 

یــک مجموعه مطبوعاتی با نشــاط در رشــد و تعالی ادبیــات و... مؤثر 

اســت و داشــتن مجالتی که خنثی و کم رمق اســت اثــری در مخاطب 

نمی گــذارد. البتــه این بدین معنی نیســت که ما نشــریه خوب نداریم. 

نه، داریم اما کمتر از تعداد انگشتان یک دست...
ë 

خیلی صمیمانه دوست دارم این پرســش را از »بیوک ملکی« بپرسم 

که آیا پس از چهار دهه مدیریت نانوشته این حوزه توسط حلقه ای به نام 

شــاعران کیهان بچه ها، امید نوزایــی و تغّلب دیگر چهره هــا و جریانات 
هست؟

بلــه هســت. با ایــن همــه حرف های گفتــه و ناگفته هســت. چــون هنر 

و ادبیــات فــردی و شــخصی اســت و مدیریت هــا و سیاســت های غلط 

هــر چند کــه در جریان کلی رشــد و تحول تأثیر ســوء می گــذارد اما یک 

شــاعر یا یک نویســنده و هنرمند خــالق و جدی کار خــودش را می کند 

و پیــش می بــرد حتــی اگــر دیــده نشــود حتــی اگــر او را نبینــد و حتــی 

نخواهنــد او کار کنــد. او کار می کنــد و در آخــر کار اوســت کــه می مانــد 

 
و دیده می شود.

گفت و گو با بیوک ملکی پیرامون وضعیت و جایگاه شعر امروز کودک و نوجوان

ظلم است همه کاسه  کوزه ها را
 سر شاعران بشکنیم 

ë 

شــعر پس از انقالب که یک جهش بلند داشت 

طــوری کــه آقــای محمــود کیانــوش (عمرشــان 

دراز بــاد) در نامه ای خطاب به شــاعران کودک و 

نوجوان آن ســال ها نوشتند که شــما راهی را که ما در سی سال رفتیم، 

در سه سال طی کرده اید.
ë 

چطور شــاعری که هنوز با اصول اولیه شاعری آشنا نیست و مفهوم 

شــعر را درک نکرده اســت امروز می تواند به راحتی کتاب چاپ کند و 

مجوز انتشار بگیرد.
ë 

در ادبیــات کــودک و نوجــوان اگر منتقــدی به معنــای واقعی کلمه 

حضور داشته باشد هر کسی به خود اجازه نمی دهد که هر کالم سستی 

را به نام شعر چاپ کند.
ë 

هفده سال ســروش نوجوان چاپ می شد و در هر ماه یک روزنامه و 

مجله علیه این نشــریه مطلب می نوشــتند و برایش مزاحمت ایجاد 

می کردند و سرانجام هم همان روزنامه باعث تعطیلی اش شد.

نیم نگاه

غنچه با دل گرفته گفت:

»زندگی، لب ز خنده بستن است

گوشه ای درون خود نشستن است.«

گل به خنده گفت:

»زندگی شکفتن است

با زبان سبز رازگفتن است.«

گفت و گوی غنچه وگل از درون باغچه

بازهم به گوش می رسد...

تو چه فکرمی کنی؟

راستی کدام یک درست گفته اند؟

من که فکر می کنم

گل به راز زندگی اشاره کرده است

هر چه باشد او گل است

گل یکی دو پیرهن

بیش تر ز غنچه پاره کرده است

کــه  امــروز  شــاعران  نخســتین  از  یکــی 

اشــعارش به کتاب های درسی راه یافت، 

قیصــر امین پــور بــود. قیصر البتــه در آن 

ســال ها بیشــتر به عنوان شــاعر بزرگسال 

مشهور بود اما چند مجموعه شعر برای 

نوجوانــان نیــز منتشــر کرده بــود. حضور 

قیصــر در مجله بــه یادماندنی ســروش 

نوجــوان، او را بــا دغدغه هــای نوجوانــان 

بیشتر آشنا کرد و زبان ساده، روان و قابل 

درک شــعرهای او مخاطــب نوجــوان را توانســته بود جــذب کند. در 

شعرهای نوجوان قیصر عناصر زیبایی شناسانه، احساس و عاطفه به 

اندازه اندیشه و محتوای شعر دارای اهمیت است. او همواره مخاطب 

را جدی می گرفت و ســعی نمی کرد از موضــع باال به مخاطب امر و 

نهی کند یا به او چیزی بیاموزد.  مدرســه، طبیعت، روســتا دوســتی، 

خداشناسی، امید، جنگ، صلح، عاشورا، انقالب، فقر و... از بارزترین 

مضامین شعرهای نوجوان او هستند.

قیصر؛ مثل چشمه مثل رود

انسیه موسویان
شاعر

1

دست من 

به چشمه سارها نمی رسد

دورم از تمام جویبارها

خیره می شوم 

به بطری زالل آب معدنی

2

ای کرم خاکی کوچک!

آیا شنیده ای

در عمق خاک

آوازهای سیب زمینی را؟

3

افتاده بود

بر سنگفرش زرد خیابان

یک برِگ سبز در پی پاسخ

4

راهی دراز و سخت و نفس گیر است

از دانه های خاک

تا سدر خسته پیر

ای گام های ُترد گیاهی

مهدی مرادی

باز وقت اذان شد

وقت اهلل اکبر

می روم مسجد امروز

دست در دست مادر

می چکد دانه دانه

روی گلدسته باران

صاحب خانه دارد

میهماِن فراوان

کاش مثل کبوتر

بال و پر می گشودم

کاش گنجشک بودم

کاش پروانه بودم

بال اما ندارم

آسمان دور دور است

شهر ما بی تو غمگین

خانه ها سوت و کور است

تو به ما سخت نزدیک

ما به آن دور خیره

مثل خورشید هستی

پشت یک ابر تیره...

محدثه الماسی

1

جوراب های کهنه سوراخ

جوراب های نقطه چین

حاال همین امروز/برنامه در مسجد

خدای من!

حاال همین امروز باید برمال می شد

جوراب های من؟

2

گفته بود/سیب هایمان

لقمه هایمان

غصه ها و خنده هایمان برای هم

گفته بودم/اولین نفر تویی همیشه

موقعی که یار می کشم

گفته بود/ بی تو هیچ وقت

جز تو هیچ کس

گفته بودم و گفته بود و...

از تمام حرف های ما

یک سالم ماند و بس

ما که سال پیش همکالس بوده ایم

سال بعد نه! کالس ها جدا

او که سال پیش دوست بود

سال بعد آشنا...

بهاره سلمانی

گربه ای در کتاب جغرافی

مهربان ایستاده و زیبا

مثل لبخند مادرم آرام

مثل لبخند مادرم مانا

گربه ای شیر دل که در رگ هاش

خون گرم خلیج می جوشد

صبحدم روی شانه اش خورشید

جامه افتخار می پوشد

آسمان از دعای او ابری است

جنگل از مهربانیش انبوه

دست های کریم او پوشاند

جامه پاک برف را بر کوه

او که ُخلق درخت را دارد

سر به زیر است و پر ثمر اما

با وقار و ابهتش آموخت

به دماوند سربلندی را

باد باید به سمت من چرخد

ماسه های کویر را گفته

مرگ بر زندگانی دربند

شیرهای اسیر را گفته

روبه رویش دوباره می گویم:

تا همیشه کنار تو خندان

تا همیشه کنارت آرامم

گربه نقشه جهان ایران

احمد حسینی

خیلی برایم جالب است

این گندم زیبا و زرد

از روی خطش می توان

آن را به دقت نصف کرد

نصفش برای مورچه

نصفش برای یاکریم

شاید خدا می خواسته

یک دانه را قسمت کنیم

خط خدا این شکلی است

به به چه خط جالبی

پس بی خودی پیدا نشد

خط های روی طالبی

مریم هاشم پور

باد آمد و از درخت سیبی افتاد

آن گونه که سکه ای ز جیبی افتاد

در ذهن زمان زمزمه ای شد آغاز

در قلب زمین شور عجیبی افتاد

دردی است که کس نمی تواند بکشد

این شهر نفس نمی تواند بکشد

انسان به جدال مرگ ناچار شده است

دیگر پا پس نمی تواند بکشد

با ظاهر شیطانی او جنگیدند

بی رحمی آدمی در او می دیدند

بیچاره مترسک که سر مزرعه ها

یک عمر کالغ ها از او ترسیدند

نه خورده تکانی به زرنگی بخورد

نه بخت بدی که پای لنگی بخورد

این سنگ که غافل ز تمام دنیاست

ای کاش سر خودش به سنگی بخورد

هر چند که خوار است و ذلیل افتاده

خودشیفته است و بی بدیل افتاده

مغرور و پر ادعا و بی ریشه و سست

انگار که از دماغ فیل افتاده

سارا قره تپه

کتاب ها در این دنیا

اصیل و ریشه دارند

در ذهن و در قلب ما

تأثیر می گذارند

گاهی وقت ها لطیف اند

مثل تکه ای حریر

آن ها مفید هستند

مانند یک لیوان شیر

بعضی از آنها هستند

شوخ طبع و شاد و خندان

خیلی هاشان شیرین اند

مثل قندی در قندان

تعدادی از کتاب ها

هستند شاعر و عارف

و بعضی علمی مثل

دایرة المعارف

کتاب ها صادق هستند

بی د  رنگ و بی نیرنگ

بر شیشه نادانی

هر لحظه می زنند سنگ

گالره معقولی

رو به روی دار قالی

مادرم تنها نشسته

زل زده بر تاروپودش

با نگاهی گرم و خسته

 تق ت تق تق شانه را او

می زند بر روی قالی

تا نماند روی نخ ها

ردی از جاهای خالی

یک پرنده روی قالی

کوچک است و پر ندارد

مادرم نخ را گرفته

رج به رج پر می گذارد

می پرد از روی قالی

با پرو بالی سفید او

می رود تا آسمان ها

آن پرنده هست یک قو

طیبه یونسی

یک فضانورد

دل شکسته بود

خسته بود

با تلسکوپش

عاشق نگاه ماه بود

عشق در زمین ولی گناه بود

ماه را که دید

از زمین و از زمان برید

با لباس باد کرده ای پرید

ماه صورتش پر از/پنجه پلنگ بود

ماه از زمین قشنگ بود

کاش ماه پشت ابر مانده بود

کاشکی زمین

فضانورد را نرانده بود

غالمرضا بکتاش

1

درخت

بهترین نشانه خداست در زمین

به خاطر همین

بهار می زند به شاخه هاش

مهرسبز صدهزار آفرین!
2

دانه با بهار

یک قرار داشت

باز هم بهار

دانه را سر قرار کاشت!

دانه بی قرار شد؛ جوانه زد!
3

دانه ای که کاشتم کمی

دیر کرده است

مثل اینکه لقمه اش

در گلوی خاک

گیر کرده است!

4

ماهی ام

صبح، مرده بود

چون شب گذشته حوضمان

قرص ماه را

بدون نسخه خورده بود!

فائزه فرزانه

باد

تکه پاره های روزنامه را

مچاله کرد و راست

برد توی باغ...

بید پیر باغ

روزنامه را دید و گفت:

»چهره ات چقدر آشناست«

اسماعیل اهلل  دادی

در صفحه اجتماعی بخوانید

جهانگیری در آیین رونمایی از طرح 
پوشش اجباری بیمه همگانی سالمت:

درمان و سالمت مردم 
از دغدغه های اصلی 

دولت است
در صفحه آخر بخوانید

یادداشتی از ابوالحسن داوودی
درباره  وضعیت سینمای ایران

 یکی بر سر شاخ

 بن می برید

دوباره اهانت
 تهدید 

 و شعار علیه 
 رئیس جمهور

 در قم

  5 Nov. 2019  Tuesday  سال بیست و پنجم   شماره 7196  سه شنبه  14 آبان 1398  7 ربیع االول 1441  20 صفحه   قیمت در تهران و البرز 2000 تومان / دیگر استان ها 1000 تومان ISSN1027-1449 Keytitle: IRAN (Tehran)

 پیام روحانی 
به پادشاه عربستان

علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست هفتگی تشریح کرد

گــزارش
گروه سیاسی

 ایــران بــرای کاســتن از تنش هــای منطقه ای جدی اســت. 
رئیــس جمهــوری بعد از رونمایی از طــرح ابتکاری خود به 
همین منظور با اسم طرح »صلح هرمز« در نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل حاال دست به قلم شده و خطاب به پادشاه عربستان و بحرین 
نامه نگاری کرده اســت. ریاض و منامه دولت های عرب همسایه ایران هستند که به 
واسطه اختالف نظرهایی با تهران روابط دیپلماتیک ندارند. اقدام حسن روحانی در 
نامه نگاری به ســران این دو کشور حکایتگر گام های عملی دولت جمهوری اسالمی 

ایران در مسیر اجرایی کردن پیشنهادات خود برای همگرایی و تقویت همکاری های 
منطقه ای اســت. دیروز علی ربیعی، ســخنگوی دولت در نشســت خبــری خود این 
نامه نــگاری را تأییــد کــرد و گفــت: دولت همــواره تأکید داشــته که به دنبــال صلح و 
ثبات منطقه اســت که همین رویکرد جانمایه نگارش نامه به پادشــاهان دو کشــور 
عربســتان و بحرین بود. به گزارش پایگاه اطالع رســانی دولت، ربیعی تصریح کرد: 

دولت جمهوری اســالمی معتقد اســت کــه می توان 
دوجانبه های متعددی در منطقه ایجاد کرد.
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هنگامــی کــه یک ناظــر بیرونی بــه ایران نــگاه می کنــد، دچار 
تعجــب می شــود. هر کــس و در هر مقامــی و در هر موقعیتی 
بــه خود اجازه می دهــد که در همه امور اظهــار نظر کند. البته 
اظهار نظر آزاد اســت، مثل همین نوشته که نوعی اظهار نظر 
است ولی هنگامی که یک مرجع رسمی سخن می گوید اثرات 
آن متفاوت از ســخنان افراد عادی اســت. به طور مشــخص در امور سیاســت خارجی 
بایــد مالحظــات کامــل را رعایــت کــرد. بویژه اینکــه روابط خارجی حســاس اســت و 
کوچک ترین کلمه ای می تواند حساسیت برانگیز باشد و حتی موجب بحران در روابط 
با کشــورهای دیگر شــود. فراموش نکنیم که سخنرانی کردن بدون تأمل و دقت کافی 
در امور حســاس مثــل روابط خارجی می تواند پرهزینه باشــد. به همین علت اســت 
که مســئولین کشــورها عموماً ســخنان خــود را از روی متن مکتوب اظهــار می دارند تا 
کوچک ترین اشــتباهی صورت ندهند. حال این را مقایســه کنید با شــلختگی گفتاری 
رایج در ایران که هر کس در هر موضوعی اظهار نظر می کند و حتی همان نظر را هم 
بــه صورت شــفاهی و نه مکتوب و حتــی فی البداهه اظهار مــی دارد و اوضاع هنگامی 
بدتر می شود که آن بیان شفاهی را در برنامه ای خطاب به مردم و در فضای احساسی 

بیــان می کند کــه به صورت مســتقیم نیز پخش شــود. واقعاً باید بر شــجاعت چنین 
افرادی غبطه خورد!! آن هم در جامعه ای که رهبری آن معموالً یادداشت برمی دارد 
و هنگام سخنرانی به یادداشت نگاه می کند و با حداکثر احتیاط کلمات و جمالت را به 
کار می برد چون می دانند که مطلب اظهار شده اهمیت دارد و باید با دقت بیان شود. 
در چنیــن وضعی مشــاهده می کنیم کــه یک امام جمعه بدون توجــه به همه قواعد 
سیاسی و گفتاری درباره همه مسائل خارجی اظهار نظر می کند و بعد مخالفان ایران 
با شــوق و اشتیاق فراوان فیلم آن اظهارات را با زیرنویس ترجمه، منتشر و درباره آن 
تبلیــغ می کنند. آیــا یک مرجع قانونی نیســت که بگوید که چرا و بــه چه حقی چنین 
ســخن می گویید؟ اصل سخن گفتن افراد مسأله ای نیست ولی کیست که نداند منبِر 
نماز جمعه تا حدودی یک نهاد رســمی شــناخته می شــود. حتی اگر بگوییم که اینها 
رسمی نیستند، در خارج از کشور کسی این را نمی پذیرد. همه می دانند که به صورت 
ســنتی مواضع مهم کشــور از ابتدای انقالب در نماز جمعه طرح می شــد، هرچند در 
ســال های اخیر این واقعیت به حاشیه رفته است و این مراسم جایگاه گذشته خود را 

از دســت داده اســت ولی در خارج از کشــور کماکان به 
عنوان همان جایگاه شناخته و معرفی می شود.

 شهادت جانسوز 
امام حسن عسگری)ع( 

تسلیت باد

 سه دستگاه مسئول 
در بیانیه ای مشترک اعالم کردند

 پاسخ دبیر شورای عالی سیاستگذاری
 اصالح طلبان به انتقاد کرباسچی:

 ذرت آلوده مصرف نشده

 حتی یک کیلو
 طرح »سرا« باور اصالح طلبان 

به ساز و کارهای دموکراتیک است

 طنین ستیز با استکبار 
در سراسر ایران

راهپیمایی روز 13 آبان برگزار شد

ادامه در صفحه 2

صفحه 2 را بخوانید

گروه سیاســی / حاشیه ســازان یکبار دیگر 
یــک مراســم ملــی را آلــوده بــه مطامــع 
جناحی و سیاســی خــود کردند. مخالفان 
دولت در بیان انتقادات و حتی اتهامات و 
ادعاهای اثبات نشده خود علیه کابینه کم 
تریبون ندارند. از رسانه های مکتوب گرفته 
تا خبرگزاری ها و سایت ها و فضای مجازی 
و در رأس آنهــا شــبکه های مختلف صدا 
و ســیما در خدمــت آنهاســت. چنــان که 
یکشنبه شب برنامه »متن حاشیه« شبکه 
ســوم تلویزیون تبدیل به تریبون یکطرفه 
مدیرمســئول  شــریعتمداری  حســین 
روزنامــه کیهان و از مخالفان ســر ســخت 
دولت شده بود. با این حال گویا تحرکات و 
اقدامات مختلف آنها در سیاه نمایی علیه 
دولت روحانی کارگر نیفتاده و محبوبیتی 
نــزد افــکار عمومی بــرای آنها بــه همراه 
نیــاورده کــه بــه فکــر سوء اســتفاده از یک 
مراســم ملی افتاده و روز استکبار ستیزی 
را نیــز به مطامع سیاســی و جناحی خود 
آلوده کردند. گزارش های منتشــر شــده از 
حاشــیه های مراســم روز 13 آبان در شهر 
قــم و تهــران حاکــی از حرکت های تفرقه 
افکنانــه و بیــان اتهامــات و تهدیدهایــی 
علیــه مقامــات دولتــی و شــخص رئیس 

جمهوری است. 
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 رئیس سازمان انرژی اتمی با اعالم 10 برابر شدن 
تولید اورانیوم مطرح کرد

 دروغ نابودی صنعت هسته ای، 

حقیقت پیشرفت هسته ای بعد از برجام
عملیــات گازدهی ماشــین های ســانتریفیوژ پیشــرفته نســل 
جدیــد IR۶ با حضــور رئیس ســازمان انرژی اتمــی دیروز در 
مجتمع غنی ســازی شــهید احمدی روشــن نطنز آغاز شــد. 
علی اکبر صالحی در مراســم راه اندازی و رونمایی زنجیره ۳۰ تایی ماشین های 
IR۶ در ســایت هســته ای نطنــز تقــارن آن  بــا ســالروز ۱۳ آبان را  نشــانگر ادامه 
یافتن راه شــهدا  از ســوی  جوانان ســازمان انرژی اتمی دانســت. به گفته او، در 
فاصله دو ماه با کار شبانه روزی قریب به ۱۵ سانتریفیوژ نسل جدید پس از طی 
آزمایش های الزم در مکان اصلی نصب شده اند و با افزایش بیش از دو هزار و 
۶۶۰ ســو به ظرفیت غنی سازی کشــور مقدار توان غنی سازی ایران به ۸۶۶۰ سو 
رسیده است. بر این اساس تولید اورانیوم ایران که  قبل از گام سوم حدود ۴۵۰ 

گرم در روز بود، به بیش از ۵ هزار گرم در روز رسیده یعنی ۱۰ برابر شده است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دولت، صالحی با اشاره به افتتاحیه نمادین 
زنجیــره میانــی ۳۰ تایــی  IR۶کــه در مجمــوع بــا زنجیره هــای  افتتاح شــده در 
ماه های گذشته به عدد 6۰ ماشین  IR۶ رسیده است، گفت: »قرار نبود زنجیره 
۳۰تایــی را اکنــون راه انــدازی کنیــم،  قرار بــود بعد از اینکــه کارهــا را در زنجیره 
۲۰تایی به ســرانجام می رســانیم سه چهار ســال بعد این کار انجام شود، اما در 
یک چالش سیاســی قرار گرفتیم و دســتور مقامات ارشــد کشــور این بود که این 
چالــش را حتمًا بــه نمایش بگذاریم، که تــوان و اراده جمهوری اســالمی ایران 
آنچنان اســت کــه اراده کنند به فوریت آنها را عملیاتــی می کنند و این کاری که 
همــکاران ما انجام دادنــد را بزرگان این فناوری و نخبــگان می دانند که چه کار 

بزرگی انجام شده است.«
صالحــی در حاشــیه بازدید از مجتمع غنی ســازی شــهید مصطفی احمدی 
روشن در جمع خبرنگاران گفت: جمهوری اسالمی ایران هرگونه سانتریفیوژ با 
هر میزان ســویی می تواند تولید کند و دیگر از آســتانه ها گذشــته است. او افزود: 
برخــی بــدون اطالع و با بی انصافی مطالبی را در زمینه هســته ای بیان می کنند 
کــه موجبات ناراحتی مردم را فراهم می کنند از جمله اینکه صنعت هســته ای 
به طور کامل نابود شــده اما اینها هیچ اثری در اراده ما نخواهد گذاشــت و ملت 
ایران مطمئن باشند این صنعت پابرجاست و مطابق منویات رهبری و دستور 

رئیس جمهوری امور به پیش خواهد رفت.
اتمــی  انــرژی  ســازمان  رئیــس 
ســپس با گالیــه از دروغ پردازی هایی 
کــه دربــاره تأثیــر برجــام بــر صنعت 
هســته ای کشور شــده اســت، به بیان 
هســته ای  پیشــرفت های  از  بخشــی 
ایــران پس از برجام پرداخت و گفت: 
موقــع  ســانتریفیوژها  »می گفتنــد 
قابــل  و  شــده  تخریــب  جمــع آوری 
اســتفاده نیســت. این در حالی است 
که فقط چند ســانتریفیوژ در این روند 
خراب شد و باقی به طور کامل منتقل 

شــد و االن در حال فعالیت هســتند.« او با اشــاره به ذخیره 5۰۰ کیلویی اورانیوم 
غنی شــده ایــران، ادامه داد: »می گفتند صنعت هســته ای ما نابود شــده اســت. 
ایــن چه صنعت نابود شــده ای اســت که طی دو مــاه این گونه تولید دارد. شــاید 
انتقاداتی به ابعاد مختلف حقوقی و اقتصادی و سیاسی برجام باشد که من وارد 
آن نمی شــوم اما این انتقادها به فعالیت هسته ای وارد نیست.« صالحی افزود: 
»ما از 9 بند مورد نظر رهبری تمام 4 بند را که مربوط به خودمان بود برای اجرایی 
شدن برجام انجام دادیم. از این رو انتقادهای غیرمنصفانه و غیر دقیق اثری در 
اراده و روحیه ما نخواهد داشت و آنچه منویات رهبری و دستور رئیس جمهوری 
است را انجام می دهیم.« او درباره این موضوع که غنی سازی ۲۰ درصد همیشه 
به عنوان تهدیدی علیه اروپایی ها مطرح بوده است در صورت دستور برای انجام 
این کار چه مدت زمانی برای غنی ســازی زمان احتیاج اســت؟ گفت: »قباًل گفته 
بودیــم حداقــل 4 روز طول می کشــد االن شــاید 4 دقیقه. البتــه امیدواریم به این 

مرحله نرسیم.«
وی در پاســخ بــه این پرســش کــه آیــا توافق جدیدی بــا وجود پیشــرفت های 
انجــام گرفتــه در فعالیت هــای هســته ای ایــران بویژه در این ســه گام گذشــته در 
صورت تفاهم با طرف مقابل باید انجام شــود؟ تصریح کرد: این مســأله نیاز به 
بحث دارد. مثاًل االن IR6 را چه کار می توان کرد فرض کنید که ماشین را برداریم 

اطالعات مربوط به آن که پاک شدنی نیست!
وی ادامــه داد: فکــر می کنــم آنهــا اگــر بــه تعهدات شــان برگردنــد مــا هــم 
برمی گردیم. ۱5 گزارش آژانس پایبندی ایران به تعهدات هســته ای اش را تأیید 
کرده است. االن آنها هستند که باید به تعهدات شان برگردند. در اظهاریه هایی که 
قباًل به آژانس اعالم کردیم، گفتیم در حال نصب و راه اندازی این ســانتریفیوژها 
هســتیم امــا امروز عماًل آخرین مرحلــه کار روی IR6 را انجــام دادیم. درباره گام 
چهارم هم مشــکل آنهاســت. ما حق خود می دانیم بر اساس برجام متناسب با 
اقدامات آنها بخشی یا کل تعهدات مان را معلق کنیم و این کار را هم با احتیاط و 

بررسی شده انجام می دهیم. چیزی هم برای مخفی کردن نداریم.
صالحــی درباره آخرین تحــوالت بازطراحی رآکتور اراک گفت: هفته آینده در 
بوشهر هستیم. هفته بعد از آن در اراک خواهیم بود که قدم بزرگی است و در این 
چهار ســال دوســتان در گمنامی کامل در شرکت مســنا این کار را انجام دادند. به 
عالوه مدار ثانویه، ماشین جابه جایی سوخت رآکتور آماده حمل به محل رآکتور 
خواهد بود. وی درباره ساخت پیشران های هسته ای تأکید کرد: االن ۱9 سال است 
داریم روی رآکتور اراک کار می کنیم و طراحی رآکتور اراک یک طراحی بومی نبود؛ 
یک طراحی قدیمی روســی بوده اســت. حتی اگر چهار سال برجام را هم حساب 
نکنیم، می شود ۱5 سال. از این رو این تصور که برخی در اذهان جا انداخته اند که 
ما چهار پنج ساله می توانیم رآکتور بسازیم از آن حرف هاست که آدم را به سکوت 
وا می دارد. هندی ها ۲5 ســال طول کشید تا زیردریایی هسته ای شان را بسازند در 

حالی که آنها ابتدا یک شناور اتمی از روس ها گرفته بودند.
رئیس سازمان انرژی اتمی درباره میزان غنی سازی و تولید کیک زرد در کشور 
گفت: ما حداقل ۲۱۰ تا ۲4۰ تن در ســال اورانیوم اولیه می خواهیم تا آن را به ۲7 
تن ســوخت غنی شده برای مصرف یک سال نیروگاه بوشهر تبدیل کنیم. حدود 
4۰ هزار تن برآورد می شــود بتوانیم در افق بلندمدت اورانیوم اســتحصال کنیم. 
برای رسیدن به این توان به هفت تا هشت سال زمان نیاز داریم و این مدت زمان 
همان دوره زمانی اســت که در برجام دیده شــده اســت؛ بــرای همین می گوییم 

چیزی را در برجام از دست نداده ایم. 
ë واکنش اروپا

 مایــا کوچیانچیــک ســخنگوی اتحادیــه اروپــا با اشــاره بــه اقدام ایــران برای 
راه انــدازی و گازدهــی زنجیره ســانتریفیوژهای میانی IR6 در ســایت هســته ای 
نطنــز گفت: ما از اقدام ایران مطلع شــده ایم. ما همچنــان از ایران می خواهیم 
تــا بــدون درنگ از این گام های خــود بازگردد و از اقدامات دیگــری که می تواند 
منجــر بــه تضعیف توافق هســته ای شــود، پرهیــز کند. به گــزارش ایســنا هایکو 
مــاس، وزیــر امــور خارجــه آلمــان  نیــز در واکنش بــه ســخنان دیــروز علی اکبر 
صالحــی، مدعی شــد اعالمیه ایــران مبنی بر راه اندازی دســتگاه های پیشــرفته 
جهت ســرعت بخشــیدن به روند غنی ســازی اورانیوم می تواند توافق هسته ای 

برجام با قدرت های جهانی را به خطر بیندازد. 
ماس که در یک کنفرانس خبری حضور داشــت در پاســخ به ســؤالی درباره 
ســخنان آقای صالحی گفت: »ایران، ســانتریفیوژهای بسیار پیشرفته ای ساخته 
که با توافق هســته ای منطبق نیســت. آنها اوایل ماه سپتامبر اعالم کردند که به 
توافق هسته ای پایبند نخواهند بود و ما فکر می کنیم این غیرقابل قبول است.

مقابــل  صبــح،  دوشــنبه؛9:۳۰  سیاســی/  گــروه 
سفارت سابق امریکا، اقشار مختلف مردم همراه 
دانش آمــوزان و دانشــجویان  شــدند تــا چهلمین 
گرامــی  را  استکبارســتیزی  روز  آبــان  ســالگرد ۱۳ 

دارند.
شــعار  بــا  امســال  آبــان   ۱۳ راهپیمایــی 
»استکبارستیزی و مقاومت اسالمی، سرآغاز افول 
و فروپاشــی امریــکا« همزمــان با ســایر شــهرهای 
کشــور در تهــران برگــزار شــد. شــرکت کنندگان در 
راهپیمایــی ایــن روز از همــان ابتــدا بــا ســر دادن 
شعارهای مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل خشم 
و انزجــار خود را از مســتکبران نشــان دادند و پس 
از طــی کردن مســیر راهپیمایی از ابتــدای خیابان 
طالقانی، در مقابل النه جاسوسی )سفارت سابق 
امریکا( تجمع کردند. دانشجویان و دانش  آموزان 
در ایــن تجمــع، عروســک های ســران اســتکبار را 
به دســت داشــتند و با آتــش زدن پرچــم امریکا و 
اســرائیل انزجار خود را به سیاست  های خصمانه 
آنها نشــان دادند. جمعــی از شــرکت کنندگان در 
این مراســم با اجــرای نمایش هــای میدانی افول 
قدرت امریکا و اســارت همپیمانانش را به تصویر 
کشیدند. در این بخش، شرکت کنندگان با نمایش 
یخ هایی با پرچم امریکا، ذوب شدن قدرت امریکا 
در قــرن بیســت و یکم را بــه تصویــر کشــیدند. در 
جریــان برگــزاری راهپیمایــی ۱۳ آبــان، تعــدادی 
از دانش آمــوزان بــا در دســت داشــتن تصاویــری 
از کــودکان یمنــی، عراقی و افغانســتانی، بخشــی 
از جنایت هــای امریــکا علیه کــودکان در منطقه را 
به خاطر ارســال ســالح و یا حمله به این کشــورها 
به نمایــش گذاشــتند. شــرکت کنندگان همچنین 
بــا ایجاد یک زنــدان فرضی بن ســلمان، ولیعهد 
ســعودی، دونالــد ترامپ رئیس جمهــور امریکا و 
حمد بن عیسی آل خلیفه، شاه بحرین را در زندان 
به حبس کشیدند. همچنین اختصاص دکورهایی 
از ترامــپ، روح اهلل زم، مدیــر دستگیرشــده کانال 
تلگرامــی آمدنیــوز و ابوبکر البغدادی ســبب شــد 
تــا راهپیمایــان دقایقــی در ایــن غرفــه بایســتند و 
عکــس بگیرند. در حاشــیه این مراســم همچنین 
تصویری از ریگی، مســیح علینــژاد و مریم رجوی 
نمایــش داده شــد. تعــدادی از شــرکت کننــدگان 
هم  پالکاردهایی در مخالفت با FATF  و پیوستن 
ایــران به آن در دســت داشــتند. به گزارش ایســنا، 
ایــن افــراد که خود را دانشــجو معرفــی کردند، در 
گفت وگــو با مردم مدعی بودند که پیوســتن ایران 
به سازوکار FATF مخالف منافع ملی کشور است 

و نباید ایران به این سازوکار بپوندند.
ë  امیر موســوی: انقالب اسالمی یک چله  پرچالش

اّما پرافتخار را پشت سر گذاشته
فرمانــده کل ارتــش جمهــوری اســالمی ایران 
به عنوان ســخنران اصلی مراســم تهران، با اشاره 
بــه نقــش امریــکا در ۶۰ کودتا و جنــگ داخلی در 
کشــورهای مختلــف در ۱۰۰ ســال گذشــته گفــت: 
ادامه فعالیت ســفارت امریکا به احتمال نزدیک 
به یقین سرنوشت انقالب را مشابه ۶۰ کشور دیگر 

می کرد. به گزارش ایســنا، امیر سرلشــگر موســوی 
با اشــاره به اهمیت تســخیر النه جاسوسی امریکا 
افــزود: ایــن اقدام یکــی از مهم تریــن حرکت های 
خودجوش، در تاریخ انقالب های اصیل و مردمی 
جهــان اســت که ابهــت پوشــالی امریــکا را در هم 
شکســت و خفــت و زبونی این کشــور را نشــان داد 
و همچنیــن فریــاد مظلومیــت و آزادگــی مــردم 
مســلمان ایران را طنین انداز کرد. وی یادآور شــد: 
انقالب اســالمی یک چله  پرچالش اّما پرافتخار را 
پشــت سر گذاشته اســت و به صورت اعجاب آور و 
بی ســابقه ای از مجموعه ای از موانع و دشــواری ها 
و مشــکالت کــه هر نظامــی را از پــا درمــی آورد، با 
وفاداری کامل به آرمان هــا و ارزش ها و مقاومت، 
در برابر دشــمنان بــا موفقیت عبور کــرده و اینک 
وارد دومین گام برای ساخت تمدن نوین اسالمی 
و آمادگــی بــرای طلــوع خورشــید والیــت عظمی 
شــده است. فرمانده کل ارتش تصریح کرد: ملت 
ایــران فتنه های زیادی را خنثی کرده و پشــت ســر 
گذاشته که بعضاً با خسارت هایی هم همراه بوده، 
دشــمن دســت از فتنه برنداشته اســت، از مقابله 
نظامی تقریباً ناامید شــده، در جنگ اقتصادی به 
یأس رسیده و در آستانه شکست است، اّما از فتنه 

ناامید نیست، قطعاً بدانید فتنه ها در راه است.
ë قطعنامه پایانی راهپیمایی 1۳ آبان

شــرکت کنندگان در پایان مراسم روز مبارزه با 
اســتکبار جهانی در قطعنامــه ای راهبرد مقاومت 
فعــال در برابــر دسیســه های شــیطانی ام الفســاد 
قــرن، امریکای جهانخــوار و همپیمانــان طاغوت 
اعظــم را یک تکلیــف دینی و آرمــان تغییرناپذیر 
انقالب اســالمی و رســالت انسانی خویش دانسته 
تحــرکات  و  تفرقه افکنانــه  گفتمــان  نــوع  هــر  و 
کوته فکرانــه دوقطبی ســازی مذاکــره - مقاومــت 
در جامعــه را محکوم کردنــد. در بخش دیگری از 
این قطعنامه آمده اســت: با ارج نهــادن به اقدام 
النــه جاسوســی  تســخیر  انقالبــی  و  هوشــمندانه 
شــیطان بزرگ در سال ۱۳۵۸، استفاده حداکثری 
از اســناد النه فساد و جاسوســی طاغوت اعظم در 
کتب درســی مدارس و دانشگاه ها برای روشنگری 
و آشنایی جوانان عزیز با عمق دشمنی کینه توزانه 

و توطئه هــای ضدبشــری امریــکای جنایتــکار را  با 
جبــران قصور صورت گرفته ســنوات قبــل و اقدام 
فــوری دســتگاه های اجرایــی ذیربــط خواهانیــم. 
راهپیمایی کننــدگان همچنیــن در ایــن قطعنامــه 
تأکیــد کردند با تقدیــر و ســپاس از میهمان نوازی 
ســتودنی ملــت متدین عــراق در حماســه عظیم 
پیاده روی اربعیــن، توطئه رذیالنــه امریکا - رژیم 
کــودک کــش صهیونیســتی و آل ســعود خبیث با 
و  از مطالبــات مردمــی  سوءاســتفاده ددمنشــانه 
ایجــاد آشــوب و ناامنــی در لبنان و عــراق و تالش 
کشــورهای  بیــن  تفرقــه  بــرای  آنــان  مذبوحانــه 
مســلمان و محــور مقاومــت را شــدیداً محکــوم، 
دشمن شناسی واقع بینانه و هوشیاری امت اسالم 
بخصوص ملت غیور عراق در برابر دسیســه های 
اخیــر بــا تبعیــت از رهنمودهــای مرجعیت عالی 

دینی را خواهانیم.
ë  وزیــر اطالعات: دولــت در مهار شــوک تحریم ها

موفق عمل کرد
وزیــر اطالعــات گفــت: بــا تدابیــر ســنجیده و 
تحــت حمایــت حکیمانــه رهبر معظــم انقالب، 
دولــت موفق شــد شــوک هایی را کــه تحریم ها به 
اقتصاد کشــور وارد کرده بود مهــار کند. به گزارش 
ایرنا حجت االســالم ســیدمحمود علوی در جمع 
راهپیمایــان ۱۳ آبــان در زنجــان افــزود: دشــمن 
فکــر می کــرد تــورم در ایران ســه رقمی می شــود، 
امــروز برعکس، تورم در مســیر کاهش قرار گرفته 
اســت و قیمــت یک ســری از اقالم که به ســرعت 
بــاال می رفت مهار و رشــد قیمت ها متوقف شــده 
و قیمــت برخــی از اقالم مانند مســکن، خــودرو و 
مصالح ساختمانی در حال کاهش است. دشمن 
فکــر می کــرد قیمــت ارز در نتیجــه تحریــم به ۴۰ 
هزار، ۵۰ هزار و ۱۰۰ هزار تومان می رسد، اما روز به 

روز با تدابیر دولت نرخ ارز کاهش می یابد.
ایــن  بــا  وی ادامــه داد: امریــکا فکــر می کــرد 
تحریم هــا کــه بی ســابقه  تریــن تحریم هــا اســت، 
اقتصــاد ایــران فلــج می شــود و ســه ماهــه به هم 
و ملــت عصیــان می کنــد و جمهــوری  می ریــزد 
اســالمی۴۰ ســالگی خــودش را نمی بینــد؛ اما کور 

خواندند و این آرزو را به گور می برند.
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گمرکــی  و  اقتصــادی  مســائل 
منطقــه  کشــورهای  بــا  زیــادی 
داریم و فشــارهای امریکا نباید 
باعــث ایجــاد فاصله میان همســایگانی شــود که 
با بنیان های مشــترک فرهنگی و دینی ســال ها در 
کنار یکدیگر زندگی کرده اند. ما بارها اعالم کردیم 
بــرای صلح منطقــه یک همکاری دســته جمعی 
منطقه ای نیاز اســت. وی افزود: کشورهای منطقه 
منافــع عمیقــی در این منطقــه دارند. کشــورهای 
خارج از این منطقه، حتی ابرقدرتی مانند امریکا، 
براســاس منافــع خــود در ایــن منطقــه فعالیــت 
می کننــد و اگــر منافعــش ایجاب نکنــد، منطقه را 
ترک خواهند کــرد. همان طور که دیدیم، حتی به 
قوم مظلوم ُکرد هم وفا نکردند و زمانی آنها را در 
جهــت منافع خود بــه کار گرفتنــد و زمانی هم در 
برابر دشــمن رهایشــان کردند. اگرچــه جزئیاتی از 
متن این نامه به صورت رســمی منتشــر نشده اما 
پیــش از این روزنامه »الجریده« کویت خبر داد که 
نامــه رئیس جمهــوری ایران از طریــق وزارت امور 
خارجه کویت به دســت ســران ســعودی و بحرین 
رســیده و بازخوردهایی مثبــت را نیز در منطقه به 
دنبال داشــته است. از جمله، نخســت وزیر سابق 
قطــر ایــن اقــدام ایــران را فرصتــی مغتنــم بــرای 
کشــورهای عربی دانســته که باید از آن به بهترین 
شــکل اســتفاده کنند. به نوشــته »الجریــده«، این 
نامه شامل پیشنهاد جمهوری اسالمی ایران برای 
حل و فصل اختالفات و دیدار در سطح سران بوده 
کــه می تواند بــا میزبانی کویتی ها به انجام برســد. 
روز شنبه »ســیدعباس موسوی« سخنگوی وزارت 
امور خارجه کشورمان هم  با تأیید ارسال این نامه 
گفته بود: »این امر نشان دهنده جدیت جمهوری 
اسالمی ایران و اهمیت دادن به کشورهای منطقه 
در تأمیــن ثبات و امنیــت در منطقه خلیج فارس 
اســت.« حــاال بایــد بــه انتظــار نشســت و دیــد که 
مخاطبــان نامه مهــم روحانی چه واکنشــی به آن 

خواهند داشت.
ë  حــذف بــرای  را  »امریکایــی«  برچســب  نبایــد 

دیگری به کار ببریم
ســخنگوی دولت همچنین  ۱۳ آبــان را نمادی از 

ســال ها ظلــم و جنایت بــه یک ملــت حق طلب 
عنــوان کــرد و گفــت: مشــکل اصلی امریــکا هنوز 
هــم همیــن حــس اســتثناپنداری، خودبرتربینی 
مســتکبرانه و خودســتایانه امریکایــی اســت کــه 
تــا امــروز هم ادامه داشــته اســت. وی افــزود: ۱۳ 
آبــان تاریخــی مــا از ســخنرانی استکبارســتیزانه 
امــام خمینــی)ره( علیــه  کاپیتوالســیون و بــرای 
اســتقالل و غرور ایرانی آغاز می شــود و در دوران 
مــدرن بــه دور جدیــد فشــارهای امریــکا بر ملت 
ایــران باز می گردد که  ایــن بار هم در ۱۳ آبان 9۶ 
مــا را تحریــم کرد و ایــن تحریم ها کاپیتوالســیون 
جدید و مدرن اســت. وی تصریح کرد: متأسفانه 
ما امــروز در انتقال حافظه تاریخی به نســل های 
جدیــد دچــار چالش هــای فراوانی هســتیم. زیرا 
مســأله ضرورت مقاومــت در مقابــل زورگویی ها 
و قلدری هــا امریــکا به طور صحیح و مســتدل به 
نســل های جدید منتقل نشــده اســت. سخنگوی 
دولــت تأکید کرد: رهبــر معظم انقالب یکشــنبه  
با چه دقتی ســعی داشــتند مستدل بودن موضع 
مقاومــت بــر ضــد زورگویی هــای امریــکا را برای 
نســل جدید توضیح دهنــد. آری، قضیه ۱۳ آبان 
از ۱۳ آبــان ۵7 یا ۵۸ شــروع نشــده  از ۲۸ مرداد 
ســال ۱۳۲۱ و از زمــان ســرنگونی مرحــوم دکتــر 
محمــد مصــدق به مثابــه تنها دولــت منتخب و 
دموکراتیــک در دوران پــس از مشــروطه شــروع 

شده است.
وی گفت: از ۱۳ آبان برای ما چه چیزی مانده 
اســت؟ ما باید در هر دوران به این پرسش پاسخ 
جدیــد بدهیم. ما نباید ۱۳ آبــان را تبدیل به یک 
مناســک  کنیم. مــا نبایــد برچســب »امریکایی« 
را بــرای طــرد و حــذف دیگــری بــه کار ببریــم که 
اگــر چنیــن کنیــم، در حق نســل های جدیــد جفا 
کرده ایــم و یک خیانت بزرگ برای انتقال تجربه 

و حافظه تاریخی به نسل جدید کرده ایم.
ë  تجربه رشد 1۲ درصدی  در پنج سال اول دولت

ربیعی در بخش دیگری از این نشســت گفت: 
تــراز تجــاری کشــور ســال ۱۳9۱، ۱۱ هــزار و 9۳۳ 
میلیــون دالر منفــی بــوده کــه ســال ۱۳97 با یک 
هــزار و  ۶9۸ میلیون دالر، مثبت شــده اســت، در 

سال 9۶ یک تکانه داشتیم و در سال 9۴ و 9۵ هم 
تــراز تجاری مــا مثبت بــود، خود این آمار نشــان 
می دهد که دولت برای حل مشــکالت، معیشت 
و زندگــی مردم ایســتاده اســت؛ تولیــد داخلی به 
اشــتغال زیــاد گــره خــورده اســت، واردات کاالی 
مصرفــی مــا ۳۱.۲ درصــد در ایــن مــدت کاهش 
داشــته اســت. وی افزود: با آمارهایی که از ســتاد 
مبــارزه با قاچاق دریافت کردیــم، ۲ میلیارد دالر 
کاهــش قاچاق کاال داشــتیم. کاهــش قاچاق کاال 
وزارت  انتظامــی،  نیــروی  زحمت هــای  مرهــون 
کشــور و دســتگاه های مختلــف اســت و همچنین 
سیاســت های درســت اقتصادی که با قاچاق کاال 
مقابله کند؛ اینها اقدامات خوبی بوده است، یک 
هــزار و ۵۲۴ قلــم کاال را از تعرفه ها خارج کردیم، 
فکر می کنم این عملکرد قابل دفاع بوده اســت. 
سخنگوی دولت گفت: بعد از فشار تحریم، حتی 
دانشــجوی ایرانی در یک کشور مسلمان خارجی 
بــه خاطــر تحریم هــا تحــت فشــار اســت، در این 
فشارها در اقالم کشــاورزی خودکفا می شویم، در 
حــوزه دارو روز به روز وضعیت ما بهتر می شــود، 
واردات ما رو به کاهش اســت؛ فقط قســمت های 
منفــی ناشــی از فشــار تحریــم، از جملــه تــورم، 

خروج پــول نفت از اقتصاد ایــران تا عدم تعادل 
در بازار ارز، اتفاقاتی است که دولت با آنها مواجه 
بــوده اســت. ربیعــی در دفــاع از عملکــرد دولت 
گفــت: اگــر هر کــس دیگری کــه مدعی اســت در 
این موقعیت قرار داشــت، حتمــاً وضعیت بدتر 
از شــرایط کنونی بود، ایــن دولت با تدبیر خود در 
۵ ســال رشــد مثبــت ۱۲ درصدی را تجربــه کرد و 
دولِت رشــد منفی نبود، منهــای تحریم که ما آن 
را هزینــه عزت و اســتقالل ملت ایــران می دانیم 
و دولت پای آن ایســتاده اســت، اما دولت اعتقاد 
ندارد که ما فقط باید در تحریم زندگی کنیم. وی 
افــزود: با اتکا به توان داخلــی و پیروی از منویات 
رهبــری، دولت روز به روز وضــع بهتری را تجربه 

می کند.
ë چند سناریو برای اصالح قیمت ها

ربیعــی ادامــه داد: چند ســناریو بــرای اصالح 
قیمت سوخت مطرح شده است. اما امروز اعالم 
می کنــم هنــوز تصمیــم نهایــی دربــاره انتخــاب 
یکــی از ایــن ســناریوها، اتخاذ نشــده اســت. بنابر 
نظــر رئیس جمهــوری، هرگونه منابــع حاصله از 
تغییــرات قیمــت با هــدف عادالنه کــردن توزیع 
منابع عمومی و در جهت کاهش فاصله طبقاتی 
به کار گرفته خواهد شد. تأکید می کنم هیچ یک از 
درآمدهــا به خزانه برای بودجه و مصارف دولتی 
هزینه نخواهد شــد.  او افزود: من اخیراً اظهاراتی 
را  علیــه خودکفایــی گنــدم مشــاهده کــرده ام. با 
قطعیــت اعالم می کنم که تولید ما در این زمینه 
بیش از مصرف اســت. ما قطعًا به واردات گندم 
بــرای مصــرف روزمــره مــردم بــاز نمی گردیــم. 
خوشــبختانه طبق گزارشــی کــه روز گذشــته ارائه 
شــد، مــا در برنــج هــم امســال تولیدات مــان رو 
بــه افزایــش بــوده اســت. وی دربــاره گام چهارم 
ایــران هــم گفــت: اجــازه دهیــد همــان روزی که 
کاهش تعهــدات برجامی اعمال می شــود، خود 
رئیــس جمهــوری اعــالم کنــد و پیــش اعالمــی 
نخواهیــم داشــت و در روز و ســاعت مقــرر آقــای 
روحانی جزئیات آن را اعالم خواهد کرد.  ربیعی 
همچنیــن ادعــای واردات ذرت آلوده به کشــور را 

تکذیب کرد.

پیام روحانی به پادشاه عربستان و بحرین درباره صلح منطقه ای

نشست 
خبری 

طنین ستیز با استکبار در سراسر ایران
راهپیمایی روز 1۳ آبان برگزار شد

گــروه سیاســی/ حاشیه ســازان یکبــار دیگــر یــک مراســم ملــی را آلوده 
بــه مطامــع جناحــی و سیاســی خود کردنــد. مخالفــان دولــت در بیان 
انتقــادات و حتــی اتهامــات و ادعاهــای اثبات نشــده خود علیــه کابینه 
کــم تریبــون ندارند. از رســانه های مکتــوب گرفته تــا خبرگزاری ها و ســایت ها و فضای 
مجــازی و در رأس آنهــا شــبکه های مختلف صدا و ســیما در خدمت آنهاســت. چنان 
که یکشــنبه شــب برنامه »متن حاشیه« شبکه سوم تلویزیون تبدیل به تریبون یکطرفه 
حســین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان و از مخالفان سر سخت دولت بود. 
بــا این حال گویا تحــرکات و اقدامات مختلف آنها در ســیاه نمایی علیه دولت روحانی 
کارگــر نیفتــاده و محبوبیتــی نزد افــکار عمومی برای آنها بــه همراه نیــاورده که به فکر 
سوء استفاده از یک مراسم ملی افتاده و روز استکبار ستیزی را نیز به مطامع سیاسی و 
جناحی خود آلوده کردند. گزارش های منتشــر شــده از حاشیه های مراسم روز ۱۳ آبان 
در شهر قم و تهران حکایت از حرکت های تفرقه افکنانه و بیان اتهامات و تهدیدهایی 

علیه مقامات دولتی و شخص رئیس جمهوری است. 
در تهــران و مقابل ســفارت ســابق امریکا اگرچه تحرکات ضد دولتــی به بلند کردن 
پالکاردهایــی علیــه پیوســتن به » اف ای تــی اف« و این ادعــا که تأیید لوایــح مرتبط با 
ایــن موضــوع بر خالف منافع ملی کشــور اســت، محدود ماند، اما در حاشــیه مراســم 

راهپیمایی قم مخالفان کار را به تهدید رئیس جمهوری هم کشاندند.
قریــب ۱۰۰ روز پــس از آنکــه یــک پــالکارد در تجمــع طــالب مدرســه فیضیــه قــم 
جنجال ســاز شــده بود، حاال نهضت پالکاردهایی با مضمون مشابه علیه دولت در قم 
راه افتاد؛ آن هم در مراســم ملی ۱۳ آبان. »ای مدعی بهشــت برجام/ استخر فرح تو را 
سرانجام«، »ای لرزه بر اندام تو از فیضیه؛ استخر فرح نماد بدعاقبتی است«، »قیامی 
که مانده هنوز/ تســخیر النه نفوذ«، »از دولت پیر پر هزینه/ دلها همه گشــته پر زکینه«، 
»معاون کالنتر/ تهمت نزن به رهبر«، »این که میگه رفراندوم/ دروغ میگه به مردم«، 
»ای کــه برجامــت شــده در گور و گیــر/ کارپــاکان را قیاس از خــود مگیــر« و»ای کدخدا 
پرســتان/ لعنت به برجامتان« تنها بخشــی از شــعارهایی بود که در دســت تعدادی از  
مردم و طالب دیده می شد. پالکاردهایی که بر تالش های گذشته مبنی بر اینکه پالکارد 

»استخر فرح« حرکتی انفرادی و غیر سازمان یافته بود، خط باطل کشید.
روز پنجشنبه ۲۵ مرداد در مدرسه فیضیه قم گروهی از طالب تجمعی در اعتراض 
به »فســاد اقتصــادی« با عنوان »مطالبــه عدالت اقتصادی« برگــزار کردند که طی آن 
طلبــه ای پالکاردی بــا این مضمون حمل می کرد: »ای آنکه مذاکره شــعارت/ اســتخر 
فــرح در انتظــارت« پــالکاردی کــه مرجــع ضمیرش کســی جز حســن روحانــی رئیس 
جمهوری ایران نبود و پیامش تهدیدی بود با یادآوری درگذشت آیت اهلل اکبر  هاشمی 
رفســنجانی. اگرچــه رئیــس فقیــد مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام در اســتخری به 
نــام »کوشــک« متعلق به مجمع تشــخیص مصلحت نظام درگذشــته بــود اما یکی از 
چهره هــای اصولگرا عنوان داشــت که این اســتخر به فرح پهلوی همســر شــاه مخلوع 

تعلق داشته است. 
ادعایی که تکذیب شد اما ۲5 مرداد در تجمع طالب عده ای با همین اسم استعاری 
رئیــس جمهور را بــه مرگ تهدید کردند. تهدیدی که از نظر معاونت حقوقی ریاســت 
جمهوری »از جنس جرم مشــهود« بود. با این همه پنج نفر از شــرکت کنندگان تجمع 
اعتراضی مدرســه فیضیه قم که از طریق تماس تلفنی به دادســرا احضار شده بودند، 
ظرف ۲۴ ســاعت آزاد شــدند. آن تجمع و حاشیه های پررنگ آن اگر چه با واکنش های 
انتقــادی زیــادی روبــه رو شــد، اما آنچه دیروز در قــم رخ داد  به مراتــب از آنچه در ۲5 
مــرداد گذشــته رخ داده بود، پرمعناتر بــود؛ چرا که هم پالکاردهــا پرتعدادتر بود و هم 
مضمون ها تندتر و هم در حاشــیه مراســمی بود که 4 دهه اســت نماد استکبارســتیزی 
اســت. ایــن اقــدام ضــد دولتــی در حالی اســت کــه اخیــراً مجتبــی ذوالنــوری نماینده 
اصولگــرای قم در مجلس نیز در گفــت گویی با انتقاد از رئیس جمهوری و برجام ادعا 
کرده بود که روحانی با برجام بر اقتصاد کشــور قفل زده اســت. حاشــیه سازی تعدادی 
در ایــن شــهر مذهبی البته به مراســم ۱۳ آبــان دیروز ختم نمی شــود و پیش از این در 
نمونــه ای برجســته تــر علی الریجانی رئیس وقــت مجلس هم در مراســم راهپیمایی 
۲۲ بهمــن ســال 9۱ مــورد هجمه تندروها قــرار گرفت و خوراک رســانه ای مهمی برای 

رسانه های مخالف نظام تهیه کرد.

دوباره اهانت، تهدید و شعار علیه رئیس جمهوری در قم
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مواضع هزینه ساز
در مواضــع سیاســت 
بــه  بایــد  خارجــی 
شــدت محتــاط بــود 
و بــه طــور دقیــق مشــخص شــود بجز 
رهبری و رئیــس جمهور و وزیر خارجه 
چــه کســانی و در چه محــدوده ای حق 

اظهار نظر دارند. 
همــه  بـــــــــــــرای  بایــد  مســأله  ایــن 

دست اندرکاران روشن باشد. 
شاید اگر اظهارات آقای علم الهدی 
دربــاره مســائل منطقــه را همــه ائمــه 
جمعه محترم می گفتند، می توانستیم 
بفهمیــم کــه از مرکــز معینــی چنیــن 
توصیه ای شــده است، ولی هنگامی که 
می بینیــم ایــن اظهارات منفرد اســت 
مقامــات  از  هیچ کــدام  نیــز  تاکنــون  و 
مســئول اصلی کشور حتی مشابه آن را 
بیان نکرده اند، به این نتیجه می رسیم 
که اینها مواضع شــخصی اســت، که از 
تریبون رســمی بیان می شود؛ در حالی 
کــه می دانیــم فــرض اســت کــه ائمــه 
جمعــه باید بــه نحــوی بازتاب دهنده 
سیاســت رســمی نظــام باشــند و حق 
ندارنــد خــارج از ایــن چارچــوب اتخاذ 

موضع کنند.
از  پرســـــــــش  یـــــــک  اکنـــــــــــــون 
جمعــه  نمازهــای  دســت اندرکاران 
داریم. این ســخنان ایشان که با بازتاب 
شــدیدی در کشــورهای عربــی مواجــه 
شــده است و آن را نشانه دخالت ایران 
در امور داخلی این کشورها و وابستگی 
ایــران  بــه  آنجــا  داخلــی  نیروهــای 
تفســیر کرده انــد، آیا کســی مســئولیت 
هزینه هــای آن را عهــده دار می شــود؟ 
اصــوالً اگر کســان دیگــری اظهــارات تا 
ایــن حــد غیرمســئوالنه نماینــد با چه 
وضعــی مواجه خواهند شــد؟ آیا ما به 
عنوان شهروندان این کشور حق داریم 
کــه خواهــان رســیدگی به ایــن مواضع 

هزینه ساز باشیم؟

 ادامـــــه از
صفحه اول

 ادامـــــه از
صفحه اول

حاشیه



برخــی  روزهــا  ایــن  کــه  حالــی  در 
نظریه پــردازان اصالح طلــب از ضــرورت 
بازتعریــف گفتمانی این جریان سیاســی 
ســخن می گویند، اصالح طلبــان تغییر را 
از شــیوه تدویــن فهرســت های انتخاباتی 
خــود و تالش بــرای دموکراتیک تــر کردن 
آن آغــاز کردند. شــامگاه یکشــنبه شــورای 
بــه  اصالح طلبــان  سیاســتگذاری  عالــی 
طرحــی رأی مثبــت داد کــه بر اســاس آن، 
زین پــس فهرســت نامزدهــای انتخاباتی 
اصالح طلبــان نــه توســط جمــع محــدود 
و  نظرســنجی  بــا  بلکــه  شــورا  اعضــای 
جمع آوری آرای بدنه اجتماعی حامی شان 
در یــک ســامانه آنالیــن تهیه خواهد شــد. 
ایــده ای کــه در قــدم اول با ابهــام، انتقاد و 
امــا و اگرهــای متعــددی مواجه اســت اما 
طراحانــش باور دارند کــه موجب حرکت 
به سمت انتخاب دموکراتیک تر، شفاف تر 
و کاراتر نامزدهای جبهه  اصالح طلبان در 

انتخابات مجلس یازدهم خواهد شد.
ایــن چــاره ای اســت کــه اصالح طلبان 
اجتماعــی  بدنــه  بــه  پاســخگویی  بــرای 
مجلــس  در  امیــد  فهرســت  از  ناراضــی 
دهم و شــورای شــهر پنجم اندیشیده اند. 
فهرســتی که با اقبال مردم مواجه شــد اما 
شنیده شدن صدای ساز ناکوک  از بعضی 
و ســکوت و کــم تحرکــی  از ســوی بعضی 
دیگــر منتخبان شــان ســبب شــد کــه آنها 
نتوانند پاسخگوی انتظارات رأی دهندگان 
باشــند. وضعیتی که در تحلیل چرایی آن 
انگشت اتهام به سمت عواملی همچون 
ســهم خواهی ها و معامله گری هــای پیــدا 
و پنهــان در انتخاب نامزدها نشــانه گرفته 
شــد. بعــد از  آن بــود کــه اصالح طلبان به 

چاره اندیشی افتادند. 
اولیــن پیشــنهاد شــکل دادن بــه یــک 
جمــع گســترده تر تصمیــم گیرنــدگان بــا 
عنوان پارلمان اصالحات بود که به دالیل 
متعددی به نتیجه نرسید. حاال در فاصله 

کمتــر از چهار مــاه تا انتخابات قرار اســت 
تأســیس سامانه رأی  گیری آنالین )سرا( با 
ایجاد امکان تأثیرگذاری و مشــارکت بدنه 
اجتماعــی در  انتخــاب فهرســت نامزدها 
تغییری باشد بر رویکردهای انتقادبرانگیز 
پیشین و راهی برای تعامل بیشتر. اقدامی 
که به نظر بسیار پیشرو به نظر می رسد اما 
فارغ از ابــراز نگرانی ها و انتقاد ها نیســت. 
چنــان کــه بــه گــزارش انتخــاب، عبــداهلل 
ناصــری، عضــو شــورای مشــورتی رئیس 
دولــت اصالحــات اگر چه اصل ســامانه و 
طــرح را  مثبت ارزیابــی کرده  که  می تواند 
در گزینش افراد اصالح طلب دارای فکر و 
پیشینه واقعی یاری رسان باشد، اما معتقد 
اســت این ســامانه بــا توجه به بی ســابقه 
بودن می تواند با خطای در تحلیل نهایی 
و حتــی نتایــج همراه شــود. کمــا اینکه به 
عقیده این فعال سیاسی اصالح طلب در 
بســیاری از مواقع، رأی گیری های اینترنتی 
با واقعیات انطباق نداشته است و از طرف 
دیگر این ساز و کار با توجه به وجود نظارت 
استصوابی می تواند با معضالتی همچون 
رد صالحیــت کاندیــدای مورد اقبــال قرار 
گرفته از سوی شورای نگهبان مواجه باشد.
شــدیدترین واکنش منفی به طرح سرا 
اما از سوی غالمحسین کرباسچی، دبیرکل 
حــزب کارگزاران مطرح شــد. او که پیش تر 
هــم انتقــادات شــدیدی را علیــه شــورای 
سیاســتگذاری اصالح طلبان مطــرح کرده 
بــود، دیــروز در توئیتر خود درباره »ســرا« و 
آنچه واگذاری انتخاب لیست اصالح طلبان 
به بدنه اجتماعی دانسته می شود، نوشت: 
»بدنــه اجتماعــی اصالحــات از پاییــن به 
باال شــکل می گیرد، نه از بــاال به پایین! چه 
کســی حق دارد بدنه اجتماعی اصالحات 
را انتخــاب کنــد؟ آنــان بایــد مــا را انتخاب 
کننــد یــا مــا آنــان را ؟!« او در ادامــه با بیان 
اینکه »آنچه انتخابــات را معنادار می کند 
و بــه مــردم رغبــت رأی دادن می بخشــد، 
نتیجه رأی دادن اســت و نه مناسک آن«، 
افزود: »به فکر کارآمدی اصالحات باشیم. 
بگویید در مجلس یازدهم چه می کنید تا 
مــردم دربــاره رأی دادن و ندادن  به شــما 

تصمیم بگیرند. برای مردم اهمیتی ندارد 
که چگونه نامزد شــده اید، مهم این است 

که چه می کنید.«
انتقاداتی که آذر منصوری، دبیر شورای 
عالی سیاستگذاری اصالح طلبان در پاسخ 
به پرســش های »ایران« به بخشــی از آنها 
پاســخ داده اســت و البتــه بــرای بعضــی 
دیگرشان پاســخ مشــخصی ندارد. با این 
حال مســلم اســت که باوجــود فاصله کم 
باقــی مانده تــا انتخابات نه فقــط اجرایی 
شــدن ایــده »ســرا« که پاســخ بــه نقدها و 
نظرهایی که پیرامون آن مطرح می شــود 
از مســائل پیش روی طراحان، مدافعان و 

تصویب کنندگان آن خواهد بود.   
سامانه رأی سنجی  برای پاسخ به چه نیازی 

ارائه شد؟
طرح در پاســخ به نقدهــا و اعتراضات 
متعــددی بود که به فرآیند و نحوه بســتن 
انتخابــات  دو  در  اصالح طلبــان  لیســت 
گذشــته به کار گرفته شده بود. ناگفته پیدا 
بود که اگر شورای عالی سیاستگذاری جبهه 
اصالح طلبــان در ایــن دوره از انتخابــات 
هــم بخواهد با همان فرآیندها و ســازو کار 
لیســت انتخاباتــی خــود را نهایی کنــد، با 
وجود انتقادها و بــی اعتمادی هایی که به 
وجود آمده و نیز فضای حاکم بر انتخابات 
۹۸ علــی القاعــده به نتایجی مشــابه ۹۴و 
یــا ۹۶ نمی رســید. به همین دلیــل هم در 
راهبردهــا و سیاســت ها بایــد تجدید نظر 
جــدی شــود. تغییــر ســازو کار رســیدن به 
لیســت واحــد بیانگــر پاســخ این شــورا به 
همه نقدهــا و اعتراض ها بــود. طرحی که 
بــا توجه به دموکراتیک بودن، شــفافیت و 
مشارکت جویانه بودن، این ویژگی را دارد 
تا بــاور اصالح طلبــان را در عمل به ســازو 

کارهای دموکراتیک اثبات کند.
اصالح طلبــان در طــی ســال های اخیــر به 
دالیل متعدد با ریزش بدنه اجتماعی شان 
مواجــه بوده انــد، انتقــاد بــه نحــوه تهیــه 
چنیــن  بــود.  انتقادهــا  از  یکــی  فهرســت 
و  ریــزش  آن  جبــران  در  را  طرح هایــی 
بازگشت اقبال مردم به اصالح طلبان تا چه 

حد مؤثر می دانید؟

این شیوه  شفاف و دموکراتیک انتخاب 
نامزدها  از فســاد سیاسی و نقش البی های 
ناســالم در برآمــدن نامزدهــا می کاهد، به 
شــکل گیری فضــای انتخاباتــی و افزایــش 
مشــارکت و اســتفاده از فرصــت انتخابات 
بــرای آگاهی افزایــی کمــک می کنــد. ایــن 
اقتضای دموکراتیزاسیون در سطح احزاب 
ارتبــاط  و  اســت  سیاســی  جریان هــای  و 
میــان یک جریان سیاســی با بدنــه  اعضا و 
حامیانــش را تقویــت می کنــد و مشــارکت 
اعضای یــک جریان سیاســی را بــه نحوی 
معنــادار در فرآیند انتخاب نامزدها جلب 

می کند.
این طرح ابتدا در کارگروه سیاست ها و 
راهبردهای شورای سیاستگذاری مطرح 
شد و پس از نهایی شدن کلیات در اختیار 
اعضای شــورای عالی قرار گرفت تا پس 
آن  دربــاره  احزاب شــان    در  بررســی  از 

تصمیم گیری کنند. 
در سه نشست عمومی شورای عالی، 
اعضا نظرات و انتقادات و ابهامات خود 
را مطــرح کردند. طوالنی شــدن بحث ها  
برای رسیدن به اجماع حداکثری بود. در 
نهایت کلیات با رأی ســه چهارم اعضای 

حاضر به تصویب رسید. 
مخالفت های محدودهم نه به دلیل 
مخالفــت با ایــن رویکرد، بلکــه به دلیل 
ابهامــات و نگرانی هایــی اســت که طبعاً 

وجــود دارد و بایــد در بررســی جزئیــات 
در کارگــروه سیاســت ها و راهبردها به آن 

توجه شود. 
در »ســرا« همه  فعاالن اصالح طلب 
کشــور با معرفی احــزاب و اعضای عضو 
شورای عالی سیاستگذاری در چند الیه به 
عضویت درمی آیند و در یک رأی سنجی 
شــفاف و دموکراتیــک از میان نامزدهای 
نامزدهــای  فهرســت  شــرایط،  واجــد 
مراکــز  و  تهــران  در  را  اصالح طلبــان 
استان ها انتخاب می کنند. برای نامزدی 
در ایــن رأی ســنجی هم هر نامــزد باید یا 
حمایت پنج درصد اصالح طلبان عضو 
سامانه در هر حوزه  انتخابیه را جلب کند 
یا مورد حمایت حداقل یک سوم اعضای 
شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان 

در آن استان قرار بگیرد.
آیا فکــر می کنیــد بدنــه اجتماعی تــان از 
سامانه رأی سنجی استقبال کنند؟ اگر این 
پیش بینی تحقق پیدا نکند، چه جایگزینی 

دارید؟
مــا در مــورد آلترناتیــو دیگــری غیر از 
ایــن دو روش بحثــی نداشــته ایم. یــک 
دوره هــای  در  کــه  اســت  روشــی  روش 
گذشته بکار گرفته شده و به رغم پیروزی 
اصالح طلبان، در ایــن دوره دیگر کارآیی 
خود را از دســت داده اســت و روش دیگر 

همین رأی سنجی مقدماتی است.

بعضی در مواجهه با این طرح از مخالفت 
آقای خاتمی با آن ســخن گفته اند. بعضی 
هم مانند آقای کرباسچی با استدالل اینکه 
تعیین بدنه اجتماعی کار فعاالن سیاســی 
نیســت و برای بدنــه عملکرد مهم اســت 
و نه شــیوه تهیه فهرســت بــه انتقــاد از این 
طــرح پرداخته اند، بــه طور ویــژه نظر آقای 
خاتمی درباره طرح چه بوده و پاسخ شما به 

انتقاداتی از نوع دوم چیست؟
آقــای خاتمی هنــوز خودشــان در مورد 
این طرح اعالم نظر رسمی نکرده اند. اما در 
گفت و گوهایی که بعضی از اعضای کارگروه 
با ایشــان داشــته اند، از این طرح اســتقبال 
کرده اند.  امــا در مور دیگر انتقادات ما دو 
روش برای رسیدن به لیست واحد داریم. 
یا باید به همان روش های پیشین متوسل 
شــویم که به نظر می آید بدنه اجتماعی 
اصالح طلبــان بشــدت نســبت بــه ایــن 
شیوه منتقد اســت و یا باید از روش هایی 
اســتفاده می کردیــم که بدنــه اجتماعی 
را در ایــن فرآینــد مشــارکت می دادیــم. 
ایــن بدنــه اجتماعی اگر خــودش در این 
فرآیند مشــارکت نداشته باشــد، چگونه 
می خواهــد بــر عملکرد منتخبیــن خود 
نظارت داشته باشــد و از آنها پرسشگری 
کند و عملکرد بخواهد. اینکه گفته شــود 
برای بدنه اجتماعی عملکرد مهم است 
و مشــارکتش در فرآیندها اهمیتی ندارد 

نعل وارونه زدن است.
بدنــه  همیــن  از  ارزیابی هــا  وقتــی 
اجتماعــی از ایــن طرح مثبت اســت، چرا 
شورای عالی از این روش نباید استفاده کند 
و به همــان روش های پر از انتقاد گذشــته 
متوســل شــود. علی القاعده وقتی با طرح 
یا پیشنهادی به عنوان ســازوکار مخالفت 
می شود، باید بدیلی برای آن وجود داشته 

باشد. 
مســأله این است که در عین مخالفت 
بایــد بدیلی به عنــوان ســازوکار جایگزین 
ارائــه شــود. ایــن بدیــل همــان روش های 
پیشین اســت که عماًل فضایی را به وجود 
آورد که حرف و حدیث های بســتن لیست 

همچنان وجود دارد.
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مهراوه خوارزمی
خبرنگار گفت و گو

تکذیب خبر درخواست ایران برای 
ایجاد بخش کنسولی امریکا در تهران

 خبر اول اینکه، ســید عباس موســوی سخنگوی وزارت 

امــور خارجــه ادعــای منتشــره در روزنامــه وال اســتریت 
ژورنال را تکذیب کرد .به گزارش فارس، نشریه امریکایی 
»وال اســتریت ژورنــال« بــه نقل از یــک مقــام امریکایی 
مدعی شــده اســت که ایــران اخیــراً از طریق ســوئیس به 
امریکا پیشــنهاد کرده که خدمات کنســولی میان دو کشور 
برقرار شود .این گزارش می افزاید: »این مقام ایاالت متحده می گوید ایران 
امیدوار اســت که خدمات کنســولی بتواند برای تســهیل مذاکرات در زمینه 
تبــادل زندانیــان به کار گرفته شــود. دولــت ترامپ هنوز به این درخواســت 

پاسخی نداده که این نشانه ای دیگر از سردی عمیق روابط است«.

آمریکا ۹ فرد و یک نهاد ایرانی را تحریم کرد
 خبــر دیگر اینکه، وزارت خزانه داری امریکا دیــروز اعالم کرد نام ۹ فرد و یک 
نهاد را به فهرست تحریمی این کشور علیه ایران اضافه کرده است. به گزارش 
فارس، بر اســاس آنچــه وزارت خزانه داری امریکا اعالم کرده اســامی »محمد 
باقری«، »حســین دهقان«، »حجت االســالم و والمســلمین محمد محمدی 
گلپایگانــی«، »غالمعلی حــداد حــادل«، »وحید حقانیان«، »حجت االســالم 
والمســلمین ســید مجتبــی خامنــه ای«، »آیــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی«، 
»غالمعلی رشید«، »علی اکبر والیتی« افرادی هستند که به فهرست تحریم ها 
علیه ایران اضافه شده اند.خزانه داری امریکا همچنین ستاد کل نیروهای مسلح 

جمهوری اسالمی ایران را نیز به فهرست تحریم ها اضافه کرده است.

جدال دو چهره نزدیک به قالیباف در فضای مجازی
 دســت آخر اینکه،ســید محمود رضوی و مجید حسینی دو چهره نزدیک 
به محمد باقر قالیباف شــهردار اســبق تهران در فضای مجازی با هم به تندی 
درگیر شده و یکدیگر را به نفاق و نان به نرخ روز خوری متهم کردند. به گزارش 
انتخاب ســید محمود رضوی در توئیتر با هشــتگ  نفاق نوشــت: »یکی از این 
آفتاب پرســت های سیاســی که این روزها عدالت خوار شــده و در مورد مدارس 
غیرانتفاعــی هم افاضــات میکنه را کامل می شناســم، حتی بهتــر از خودش، 
نمی خوام همه چیزشــو بگــم، اما فقط اینو بگم که این عدالتخــوار عزیز که به 
مدارس غیرانتفاعی فحش میده، پســر خودش در مدرسه غیرانتفاعی درس 
میخونــه! نفاق«. مجید حســینی هم در اســتوری اینســتاگرام خود با هشــتگ 
لیبرال_ریش_دار و نان_به_ریش_خور نوشت: »یکی از زالو صفت های سیاسی 
کــه بدون ســواد و هنر و ذره ای اســتعداد سال هاســت تبدیل بــه تهیه  کننده ی 
پروژه های عظیم سینمایی شده، و من از خودش هم بهتر می شناسمش؛ این 
روزها با ریش نیم متری، مواضع حســام الدین آشــنا و عارف و حجاریان را در 
مورد مدارس غیرانتفاعی و خصوصی ســازی می گیرد؛ متعجبم روزی بود که 
دو شاد را از سه شاد تشخیص نمی داد، ملت را در شهرستان کتک می زد. جل 

الخالق. لیبرال_ریش_دار نان_به_ریش_خور«

پاسخ دبیر شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان به انتقاد کرباسچی:

طرح »سرا« باور اصالح طلبان به ساز و کارهای دموکراتیک است

 واعظی: شاخص های توسعه کشور

 رو به بهبود است
رئیــس دفتــر رئیــس جمهوری بــا تأکیــد بــر اینکه امریــکا به 
رغــم تکــرار ادعاها و اعمــال تحریم های گوناگــون و جدید به 
بن بســت رســیده اســت، افــزود: امریــکا امــروز در عمل هیچ 
امیــدی نــدارد کــه از طریــق تحریم به هدف و خواســت خود برســد. بــه گزارش 
ایرنا، محمود واعظی در جلســه سرمایه گذاری و توسعه استان یزد که به ریاست 
وی برگزار شــد، تأکید کرد: شاخص های رشــد و توسعه کشور رو به بهبود است و 
هرچند هنوز قشــر متوســط یا پایین جامعه و حقوق بگیران شرایط سختی دارند 
اما  به رغم تحریم و فشــارهای اقتصادی دشــمن، شــرایط امروز نسبت به سال 
گذشته بهتر است. وی با اشاره به ظرفیت های فراوان استان یزد افزود: آمارها و 
گزارش های ارائه شــده نشان می دهد که اســتان یزد از شاخص های خوبی برای 
توسعه و پیشرفت برخوردار بوده و خوشبختانه با تالش های انجام شده از سوی 
مدیریــت اســتان و بنگاه هــای خصوصی بخــش زیــادی از مصوبات ســفر قبلی 

دولت تدبیر و امید در استان اجرایی شده است.

 وزارت خارجه عراق حمله به کنسولگری ایران 

در کربال را محکوم کرد
وزارت خارجـــــــــــــه عــراق حمــــــــله بــه کنســولگری ایــران در کربــال را محکــوم 
کرد. ناآرامی های یکشــنبه شــب در شــماری از شــهرهای عراق از جمله کربال با 
محاصره موقت ســاختمان کنســولگری ایران در این شــهر همراه شــد. تعدادی 
از معترضــان بــا در دســت داشــتن شعارنوشــته هایی علیه جمهوری اســالمی، 
کوشــیدند که پرچم ایران را پایین کشــیده و پرچم عراق را جایگزین آن کنند. در 
پــی این رخداد بود کــه وزارت خارجه عراق با اعالم اینکه اقدامات الزم را انجام 
داده  اســت تا به امنیت این هیأت ها هیچ آســیبی وارد نشود، ضمن محکومیت 
حمله به کنسولگری ایران در کربال، تأکید کرد که امنیت هیأت ها و کنسولگری ها، 
»خط قرمزی اســت که نمی توان از آن عبور کرد.« به گزارش ایســنا،  با این حال 
میرمســعود حسینیان، سرکنســول ایران در کربال ضمن اشاره به اینکه وضعیت 
در اطراف کنســولگری ایران عادی شــده اســت، از مســافران و زائران خواست تا 

هنگام برقراری امنیت از سفر زیارتی به این کشورخودداری کنند.
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معــاون سیاســی وزیــر کشــور و رئیــس ســتاد انتخابــات گفــت: تا 
این ســاعت هیچ فهرســتی تحت عنوان لیســت ســیاه سخنرانی 
موضوعیت نداشــته اســت .جمال عرف در گفت و گو با ایرنا بیان 
کرد: لیســت و فهرســتی مبنی بر ممنوعیت افراد برای ســخنرانی نداریــم و اگر از 
سخنرانی فردی در یک مجموعه جلوگیری شد به عنوان مثال در دانشگاه باید از 
مکانیزم هیأت نظارت برای دفاع از حق خود استفاده کند . وزارت کشور سعی دارد 
در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تمامی راه های قانونی را پیش رو بگذارد تا میزان لغو 
سخنرانی ها به حداقل ممکن برسد. عرف درباره انتخابات الکترونیک هم گفت: 
با شورای نگهبان توافق شده که صندوق هایی برای احراز هویت الکترونیکی پیش 
بینی شود که در این راستا مقرر شده وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح این 
صندوق ها را بســازد. وی  با بیان اینکه درصدد وارد کردن این صندوق ها از خارج 
کشــور نیستیم گفت: حدود ۶۰ هزار دســتگاه احراز هویت با همکاری وزارت دفاع 

در حال ساخت است و قرار است تا اول بهمن امسال تحویل وزارت کشور شود.

مراســم ترحیم مرحوم اعظم طالقانی با حضور عالقه مندان و 
نزدیکان این فعال سیاســی و اجتماعی در کانون توحید تهران 
برگزار شــد. به گزارش ایرنا، محمدتقی فاضل میبدی، صدیقه 
وســمقی و سعید مدنی در ســخنانی به بیان خصوصیات اخالقی و شخصیتی 
وی پرداختند. علی اکبر ناطق نوری، محمد نهاوندیان، معصومه ابتکار، پرویز 
حناچی، محسن  هاشمی رفسنجانی، شهیندخت موالوردی،  هادی خامنه ای، 
محمدعلــی ابطحــی، غالمعبــاس توســلی، محمــود دعایــی، محمدمهــدی 
جعفــری، پروانه سلحشــوری، مجید انصاری، محمدرضا عارف، غالمحســین 
کرباسچی و محمدحسن غفوری فرد از جمله حاضران در این مراسم بودند.

قضائیه  قــوه  رئیــس 
طــرح  بــه  اشــاره  بــا 
تقلیــل  موضــوع 
مجلــس،  در  حبــس  مجــازات 
ایــن امــر را موجــب تزلــزل قانــون 
بــه  و  دانســت  اســالمی  مجــازات 
نوعــی مخالفــت دســتگاه قضایــی 
بــا تصویب چنین طرحــی را اعالم 

کرد.
روابــط  کل  اداره  گــزارش  بــه 
آیــت اهلل  قضائیــه،  قــوه  عمومــی 
جلســه  در  رئیســی  ســیدابراهیم 
مســئوالن عالــی قضایــی، راهبــرد 
جــدی دســتگاه قضایــی را تعامل 
بــا قــوا عنــوان کــرد و گفــت: امروز 
از  یکــی  را  تعامــل  و  همــکاری 
راهبرد هــای جدی و تنهــا راه برون 
تولیــد،  رونــق  از مشــکالت،  رفــت 
مبــارزه با فســاد و ســاماندهی امور 
می دانیم. وی گفت: همه اقدامات 
ما و جراحی های قضایی در جهت 
تداوم ســالمت نظام اداری کشــور، 
صیانــت از دولتمــردان و حمایــت 

از خدمتگــزاران بــه مــردم اســت. 
طبعــاً ممکن اســت ایــن اقدامات 
ابتــدا مثــل یــک دارو در کام برخی 
افــراد تلــخ بیاید، اما نهایتــاً تبدیل 
کشــور  اداری  نظــام  ســالمت  بــه 

می شود. 
برهمیــن مبنــا، امــروز دولــت، 
همــه  و  دســتگاه ها  مجلــس، 
دغدغه منــدان ارزش هــای انقالب 
و پیشرفت کشور را در مسیر مبارزه 
بــا فســاد در کنــار خــود می بینیم و 
تأکیــد می کنیم که مبارزه با فســاد، 
اصــالح امــور و ســالمت اداری در 
ذات انقــالب اســالمی اســت؛ لــذا 
هیچگونه ناسالمتی و فساد، زیبنده 
نظام نیســت و هیچ کــس نباید آن 
را بپذیــرد. رئیــس قــوه قضائیه در 
خصــوص تحــوالت اخیــر در عراق 
جمهــوری  سیاســت  گفــت:  نیــز 
اســالمی دراین قضایــا، حمایت از 
دیدگاه های مرجعیت دینی عراق 
اســت و برای ما مطالبات مردم به 

اندازه امنیت عراق اهمیت دارد.

 یــک عضو مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام در توضیح دالیل معطــل ماندن 
لوایــح مرتبــط بــا FATF در ایــن مجمع 
گفتــه کــه »دولــت و مجلــس در جایگاه 
تعیین مصالح نظام نیستند.« غالمرضا 
مصباحــی مقدم این جمله را در پاســخ 
به پرسشــی دربــاره این موضــوع مطرح 
کرده که آیا اختالف نظر در سطوح باالی 
کشور با این شدت قدری عجیب نیست؟ 
او همچنین به »اعتماد آنالین« گفته که 
»تعیین مصلحت نظام برعهده مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام اســت.« این 
سؤال و جواب ناظر به انتقاداتی است که 
اخیراً و در پی معطل ماندن لوایح پالرمو 
و CFT در مجمــع تشــخیص مصلحت 
نظام مطرح شده. انتقاداتی از این دست 

تصمیماتــی  در  نهاد هایــی  چطــور  کــه 
غیرعلنی می توانند تصمیمات نهادهای 
انتخابی نظــام را معطل بگذارند و حتی 
جلو آن را بگیرند؟ مصباحی مقدم البته 
پیشــتر هم ســخنانی از همین دســت در 
ارتبــاط بــا نهادهــای انتخابی داشــت که 
خبرســاز شــده بود. او تیرماه امســال هم 
 FATF درخصوص معطل ماندن لوایح
گفتــه بود کــه »مهم این اســت کــه ایران 
هنوز به این جمع بندی نرسیده است که 
به این دو کنوانســیون در شــرایط تحریم 
امریــکا بپیونــدد.« منتقــدان مصباحــی 
مقــدم این نکتــه را مطــرح می کردند که 
اگــر دولت و مجلس به عنــوان نهادهای 
منتخب ملت ایران که این کنوانسیون ها 
را تأییــد کرده اند نماینده ایران نیســتند، 
چه نهاد یا کسی »ایران« است که هنوز به 
جمع بندی نرسیده اند؟ محمد کاظمی، 
نماینده عضو کمیسیون حقوقی مجلس 

در واکنــش بــه ایــن جمــالت مصباحــی 
مقــدم به »ایران« گفــت: »اینکه دولت و 
مجلس در جایگاه تعیین مصالح نظام 
نیستند نه حرف شرعی است، نه قانونی 
و نه دموکراتیک. ای کاش ایشان دور قبل 
رأی آورده و همچنــان نماینــده مجلس 
می بودنــد و کــس دیگــری ایــن حــرف را 
می زد تا ببینیم واکنش خودشــان به این 
حرف چیســت؟« این نماینــده مجلس 
افــزود: »اینکــه تعیین مصلحــت نظام 
برعهــده مجمــع تشــخیص مصلحــت 
اســت، یــک گــزاره کامــالً اشــتباه اســت. 
شأنیت قانونی این مجمع فقط در حدود 
داوری بیــن مجلــس و شــورای نگهبان، 
آن هــم در صــورت وقــوع اختــالف نظر 
اســت، نه بیشــتر.« کاظمــی تأکیــد کرد: 
»مجلــس و دولــت در واقــع نماینــدگان 
وجه جمهوریت نظام هستند و تعریفی 
کــه آقــای مصباحــی مقــدم و همفکران 

ایشان از حدود اختیارات مجمع دارند نه 
تنها منطبق بر قانون نیست، بلکه تحدید 
وجــوه دموکراتیــک نظــام نیز محســوب 
می شود. اینکه برخی موضوعات حیاتی 
کشــور را علــی رغــم اعــالم نظــر صریح 
دو قــوه اصلــی کشــور که منتخــب مردم 
هستند، در پیچ و خم تعابیری که مبنای 
قانونی هم ندارند گیر بیندازیم هم ظلم 
در حــق مردم اســت و هم ظلــم در حق 

نظــام بابــت تضعیف وجــه جمهوریت 
حقوقــی  کمیســیون  عضــو  ایــن  آن.« 
مجلــس گفــت: »ما نــه تنهــا معتقدیم 
کــه معطل نگه داشــتن لوایــح FATF با 
توجیهاتی که این روزها می شنویم دارای 
وجــه قانونی نیســت بلکه باید یــادآوری 
کنیــم کــه مجمــع نیز تنهــا در شــرایطی 
می تواند وارد حوزه تشــخیص مصلحت 
کشــور شود که مجلس و شــورای نگهبان 

در این موضوع به توافق نرســیده باشــند 
و قطعــاً دولــت و مجلــس در تعییــن و 
تأمین مصلحت کشــور مقدم بر نهادی 
چــون مجمع اســت.« مصباحــی مقدم 
دیــروز در ســخنان خــود همچنیــن گفته 
کــه »همین قدر هــم که بخواهیــم اعالم 
کنیم این الیحه را رد می کنیم، هزینه ساز 
خواهد شد و به همین دلیل ترجیح مان 
این اســت کــه مســأله در شــرایط فعلی 
بماند. البته ما نمی خواهیم با کشورهای 
دیگر و جهان لجبازی کنیم. نگاه ما چیزی 
جز این نیســت که صالح مان در شــرایط 
فعلــی این اســت کــه نه قبول کنیــم و نه 
رسماً رد کنیم. ان شاءاهلل با گذشت زمان 
مسأله حل خواهد شد.« او البته توضیح 
نداده در شرایطی که تنها سه ماه تا پایان 
آخرین مهلت FATF به کشورمان باقی 
مانده، با عــدم تعیین تکلیف این لوایح 

چگونه مسأله حل خواهد شد؟

پاسخ عضو کمیسیون حقوقی مجلس به عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

تعریف برخی از اختیارات مجمع تشخیص، تحدید وجوه دموکراتیک نظام است 

وزارت کشور لیست سیاه سخنران ندارد

مراسم ترحیم اعظم طالقانی برگزار شد

مخالفت قوه قضائیه با مصوبه مجلس 
درباره تقلیل مجازات حبس

احسان بداغی
خبرنگار پارلمانی گزارش

ذره بین 

یادمان

قضایی
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خصوصی سازی به سبک آرامکو 

5 درصد سهام برای شاهزادگان نفتی

 عربستان سعودی از روز یکشنبه ۱۲ آبان به طور رسمی عرضه عمومی سهام شرکت 
ملی نفت آرامکو را در بورس این کشور اعالم کرد. عرضه اولیه ای که به خاطر حمله 
پهپاد های یمنی ها با تأخیر انجام می شود و اغلب تحلیلگران بازار حتی اکنون نیز 

منتظر این اتفاق نبودند. اما آینده این خصوصی سازی چقدر شفاف است؟
ë ارزش آرامکو و تالش سعودی

شــرکت آرامکو پاالیشــگاه ها و شرکت های متعددی دارد و ســودآورترین شرکت در 
سطح جهان محسوب می شود. اما میان ارزش نهایی این شرکت اعالم شده از سوی 
نهادهای بین المللی و سعودی ها فاصله زیادی است. به طوری که ادعای سعودی 
به 3 تریلیون دالر هم رسید. عربستان به دنبال فروش سهام آرامکو به باالترین نرخ 
و باالتر از حداقل ۲ تریلیون دالر است. موضوعی که بی شباهت به حکایت مشهور 
میخ مالنصرالدین نیست. اما شرکت خدمات مالی و بانکداری »گلدمن ساکس« 
به عنوان شرکتی که قرار است عهده دار عرضه جهانی سهام آرامکو شود، برآوردی 
در حدود ۱/5 تریلیون دالر دارد و تقریباً روی این عدد تا کف ۱/۲ تریلیون دالر توافق 
نســبی شده اســت.  البته با تمام این گزینه ها، همچنان آرامکو یکی از سودآورترین 
شرکت های جهان است. آمارهای شفافی از میزان ذخایر نفت این کشور و درآمدها 
و فروش هــای آرامکــو وجود نــدارد. اما براســاس آخرین برآوردهای جهانی، ســود 
خالص آرامکو در ۲۰۱۸ معادل ۱۱۱ میلیارد دالر بود. این رقم معادل ســود خالص 

مجموع کمپانی های اپل، گوگل و اکسان موبیل است.
ë 5 درصد عرضه سهام به شاهزادگان 

عرضــه نخســت آرامکو محدود به 5 درصد از ســهام آن اعالم شــده کــه تأثیری بر 
مدیریت این شــرکت ندارد و به نوعی مســأله داخلی عربســتان تلقی می شــود. با 
این عرضه اولیه، سعودی و خاندان محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، بیشتر از 

خصوصی سازی به موضوع سهامدار کردن شاهزاده ها پرداخته اند. 
به عبارت دیگر در مرحله اول عرضه سهام در بورس داخلی بوده و خریداران سهام 
هم داخلی هستند. به این منظور بارها از سرمایه گذاران داخلی برای مشارکت فعال 
دعوت شد. در واقع حدود ۵۷۰۰ شاهزاده سعودی که به صورت قانونی یا فرا قانونی 
از محــل در آمد نفت حقوق دریافت می کنند، حاال ســهامداران آرامکو می شــوند. 
شاهزادگان سهامدار آرامکو، از این پس قانونی پول نفت عربستان را خرج می کنند.

در همین حال برخی از کارشناسان می گویند که به خاطر باال بودن نرخ اعالمی سعودی 
برای ارزش آرامکو، دیگر خریداران داخلی پا پس کشیده اند و احتماالً سابیک )شرکت 

صنایع شیمیایی عربستانی( و سایر شرکت های دولتی و شبه دولتی خریدار باشند.
فریدون برکشلی، رئیس گروه مطالعات انرژی وین و رئیس اسبق امور اوپک ایران، 
می گوید: »در بورس شــرکتی ریشــه می دواند که شفافیت داشته باشد. ثروتمندان 
عربستان هم ترجیح می دهند که سهام آرامکو را در بورس های بین المللی معامله 
کنند تا هم امنیت بیشتری داشته باشد و هم اینکه در شرایط کنونی عربستان و بازار 
جهانی ارزان تر خریداری کنند.« او در گفت وگو با خبرنگار ما ادامه می دهد: »ولیعهد 
سعودی در مسیر غلطی است. در واقع آینده سیاسی را با عرضه اولیه سهام آرامکو 

گره زده و امریکا هم در صدد کسب حداکثر امتیاز.«
در این باره علی شمس اردکانی، کارشناس انرژی نیز به »ایران« گفت: »بن سلمان 
می خواهــد آرزوهــای خود را بــا فروش آرامکو محقق کند. از چپــاول حق مردم این 
کشور گرفته تا ساخت شهری که قرار است نماد تکنولوژی باشد. اگر روند خصوصی 
سازی ادامه یابد؛ سعودی یک اردوگاه بین المللی نفتی در ظهران ایجاد خواهد کرد 
که آینده چندانی برای مردم عربستان نمی سازد.« دفتر مرکزی شرکت آرامکو، در 
شهر ظهران در شرق عربستان سعودی قرار دارد. شمس اردکانی می گوید: »عرضه 

5 درصد از سهام آرامکو به معنای خصوصی سازی آن نیست.«
مقیاس عربستان برای محاسبه ارزش آرامکو نفت خام بشکه ای 65 دالر بوده است که 
دور از واقعیت بازار است. به طوری که روز گذشته قیمت نفت خام در محدوده 6۲ دالر 
برای هر بشکه قرار داشت و بعید است که قیمت ها باالتر از این رقم برود. با این حال 

باید منتظر ماند و دید که آیا ریاض خصوصی سازی آرامکو را ادامه می دهد یا خیر؟

گزارش

تقویت چندجانبه گرایی

روزهای 
2020

لــی کــه چیانگ، نخســت وزیر چین خواســتار افزایــش رایزنی هــا و مــراودات نهادهای مبــارزه با 
تروریســم، مؤسســات تحقیقاتی و ایجاد ســاختار مشــارکتی برای مبارزه با مواد مخدر، آزادسازی 
تجــاری و مســاعدت بــه پیشــبرد برنامــه راه ابریشــم و تقویــت چندجانبه گرایــی در این ســازمان  

شانگهای شده است.
ë خبرهای آینده

شــنیده شــده که همکاری کشــورهای عضو و ناظر همکاری شانگهای از سال ۲۰۲۰ بیشــتر خواهد شد و کشورها برای 
تقویت روابط دو جانبه و چند جانبه مذاکرات خود را وســیع تر کردند و از ســویی احتمال می رود که کشورها در ایجاد 

پول واحد به تفاهم برسند. 

۷ سال پیش ایران عضو ناظر سازمان 
همکاری شانگهای شــد؛ سازمانی که 
نیمــی از جمعیــت جهان را پوشــش 
بزرگتریــن  تعبیــری  بــه  و  می دهــد 
تشکل اقتصادی، سیاســی و فرهنگی 
دنیا اســت. اما سازمانی به این بزرگی 
چه مزیتــی دارد و چگونه می تواند به 

کشورهای عضو خود کمک کند؟
بــا  شــانگهای  همــکاری  ســازمان 
پیشــنهاد چیــن ایجــاد شــد و هــدف 
اصلی آن در ســال های اولیه همکاری 
شــمال  میانــه،  آســیای  کشــورهای 
افغانســتان و پاکســتان برای مبارزه با 
تروریســم بود. در شــمال غرب چین، 
به دنبــال  )اویغورهــا(  کیانــگ  ســین 
جدایی طلبــی بــود و در روســیه هــم 
گــروه چچــن شــکل گرفتــه بــود لــذا 
چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، 
ســازمان  ازبکســتان  و  تاجیکســتان 
همکاری شــانگهای را ایجــاد کردند تا 

بتوانند در منطقه امنیت ایجاد کنند.
شــرایط  کــه   ۲۰۰5 ســال  از  بعــد 
ســازمان  ایــن  شــد،  کنتــرل  امنیتــی 
تصمیــم گرفــت بــه غیــر از مســائل 
و  اقتصــادی  مباحــث  بــه  سیاســی 

فرهنگی ورود کند. 
با چنین جریانی سال ۲۰۱۲ بود که 
ایران، پاکســتان، هند و افغانســتان به 
این سازمان پیوســتند. طی این مدت 
تمــام این کشــورها به جــز ایران عضو 
شــانگهای  همــکاری  ســازمان  دائــم 
شــدند اما ایران همچنــان عضو ناظر 

است.
اگر از کارشناســان حوزه بین الملل 
پرسیده شود که فرق بین عضو ناظر و 
دائم برای ایران در ســازمان همکاری 
در  می گوینــد:  چیســت،  شــانگهای 
شــرایطی کــه ایــران در تحریم به ســر 
می بــرد فرقی بین عضو ناظــر و دائم 
نیســت، چــرا کــه نمی تــوان بخوبی از 
تســهیالت ایــن ســازمان بهره بــرد. از 
آنجــا کــه معلــوم نیســت تحریم هــا 
مقطعــی  یــا  باشــد  مــدت  طوالنــی 
پیوســتن به همکاری های مشــترک و 
موافقتنامه هــا بســیار ضــروری اســت 

حــوزه  ایــن  در  ایــران  کــه  حرکتــی  و 
بخصوص در مورد کشورهای همسایه 
در پیش گرفته اســت بســیار مناســب 

است.
ë  همــکاری ســازمان  مزیت هــای   

شانگهای
ســؤال دیگر این اســت که سازمان 
و  مزایــا  چــه  شــانگهای  همــکاری 
ویژگی هایی می تواند برای کشــورمان 
فــارغ  بخواهیــم  اگــر  باشــد؟  داشــته 
نــگاه  مقولــه  ایــن  بــه  تحریم هــا  از 
کنیــم، ســازمان همــکاری شــانگهای 
کــه  دارد  متعــددی  مزیت هــای 
آزاد  تشــکیل منطقــه  مهم تریــن آن 
شــورای  ایجــاد  مشــترک،  تجــاری 
بانکی بین کشــورهای عضو ســازمان، 
و  مالــی  تســهیالت  از  برخــورداری 
انــرژی  توانمندی هــای  از  اســتفاده 
طرفین اســت. تعرفه های ترجیحی و 
گسترش مبادالت تجاری و اقتصادی 
از دیگر فعالیت های مشــترکی اســت 
کــه می تــوان در قالــب ایــن ســازمان 

تعریف کرد.
ë آماده تجارت جهانی می شویم

یک منبع مطلع در سازمان توسعه 
همــکاری  ســازمان  دربــاره  تجــارت 
شــانگهای به »ایــران« می گوید: برای 
اینکــه بتــوان عضــو ســازمان تجــارت 
آمــاده  را  کشــور  بایــد  شــد  جهانــی 
کــرد. یکــی از اهرم هــای کمک کننــده 
و  موافقتنامه هــا  ســمت  بــه  حرکــت 
همکاری هــای مشــترک اســت. بدین 
ایــران در ســازمان  جهــت همــکاری 
همکاری شــانگهای می توانــد ایران را 

آماده پیوستن به WTO کند.
ë پویایی برای همکاری ها

وی ادامــه می دهــد: ایــران باید در 
همکاری با کشــورهای عضو ســازمان 
بــه  شــود  پویــا  شــانگهای  همــکاری 
گونــه ای که صــادرات خود را توســعه 
بــا  اکنــون کشــور ویتنــام تنهــا  دهــد. 
صــادرات کفش و کتانی ســاالنه بیش 
کــه  دارد  درآمــد  دالر  میلیــارد  از 3۰ 
معــادل کل درآمــد صادراتــی ایــران 
و  پتروشــیمی  محصــوالت  احتســاب 

میعانات گازی است.
ë صندوق های به درد بخور

مجیدرضــا حریــری، رئیــس اتــاق 

بازرگانی ایران و چین درباره ســازمان 
»ایــران«  بــه  شــانگهای  همــکاری 
صنــدوق  ســازمان  ایــن  می گویــد: 
اعتباری دارد که ایــران می تواند از آن 
برای توســعه زیرســاخت ها اســتفاده 
کند. اینگونه صندوق ها وام بالعوض، 
وام بی بهــره یــا کم بهــره می دهند. از 
ایــن رو فرصــت خوبی به وجــود آمده 
اســت تــا بتــوان از آن بــرای توســعه 
بخصــوص  کشــور  زیرســاخت های 
پروژه های که در مســیر جاده ابریشــم 

است، بهره برد.
ë چین و هند رتبه اول و دوم

وی ادامــه می دهــد: چیــن و هنــد 
تا ســال ۲۰4۰ رتبــه اول و دوم اقتصاد 
جهــان خواهنــد شــد، لــذا حضــور ما 
شــانگهای  همــکاری  ســازمان  در 
می تواند در آینده، اقتصاد کشــورمان 

را متحــول کنــد. ما بایــد حضورمان را 
در بلوک هــای قدرتمند حفظ کنیم و 
تحریــم مانعــی در پیشــبرد مذاکرات 

ما نشود.
ë همیشه در تحریم نخواهیم بود

و  ایــران  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
چیــن می گویــد: اقتصــاد ایــران بــرای 
همیشــه در تحریم به سر نخواهد برد 
بدیــن جهت باید به ســمت پیوســتن  
و  برویــم  جانبــه  دو  پیمان هــای  بــه 
منطقــه ای  روابــط  ندهیــم  اجــازه 
تحــت تأثیــر موضوعات سیاســی قرار 
گیــرد. با حضــور در ســازمان همکاری 
شــانگهای می توان از ضربه پذیر بودن 
ایــن  و  کنیــم  اقتصادمــان جلوگیــری 
مزیت بزرگی اســت که نباید فراموش 
کــرد. وی ادامــه می دهــد: فرقــی بین 
عضــو ناظــر و دائــم ایران در ســازمان 

همکاری شانگهای وجود ندارد.
ë خبر خوب برای بورس

حضور ایران در ســازمان شانگهای 
بــا آنکه عضــو ناظر هســتیم خبرهای 
خوبــی را برای کشــورمان رقــم زده که 
یکی از آنها همــکاری در زمینه بورس 
است.  بدین جهت بورس های تهران 
و شانگهای برای توسعه همکاری های 
دوجانبه سند همکاری امضا کردند که 
این امــر در چارچوب گســترش روابط 

فرامرزی به اجرا در آمد.
ë چه همکاری هایی انجام می شود؟

داده  گــزارش  ایرنــا  کــه  آنگونــه 
تفاهمنامــه امضا شــده امــکان تبادل 
طرفیــن،  بیــن  اطالعــات  و  تجربــه 
و  آموزشــی  دوره هــای  برگــزاری 
همکاری در زمینه های سرمایه گذاری 
خارجی، طراحی محصوالت از جمله 

انــواع صندوق هــا و اوراق مشــارکت، 
معامالتــی  زیرســاخت های  توســعه 
و نظارتــی، ارتقــای ســاختار راهبــری 
شــرکتی، کنترل های داخلی و افشــای 
اطالعات و همچنین انجام پروژه های 
بــر  منطبــق  را  مشــترک  مطالعاتــی 

قوانین هر دو بازار فراهم می آورد.
ë جایگاه بورس شانگهای

بــورس شــانگهای بــا ارزش بیــش 
از چهــار و نیــم تریلیــون دالر )اکتبــر 
۲۰۱۹( بــزرگ ترین بــازار اوراق بهادار 
چیــن و چهارمیــن بورس بــزرگ دنیا 
پــس از نیویورک، نزدک و گروه بورس 
ژاپــن اســت. حــدود ۱۶۰۰ شــرکت در 
ایــن بــورس پذیرفتــه شــده و گردش 
ماهانه معامالت ســهام آنهــا به طور 
متوســط در ســال گذشــته حدود ۵۰۰ 
میلیارد دالر برآورد می شــود. در نیمه 
نخســت ســال جاری میالدی، تعداد 
۲۷ عرضــه اولیــه )بیــش از ۵ درصــد 
کل عرضه هــا در بورس هــای جهانی( 
بــه ارزش حــدود ۵ میلیــارد دالر در 
بورس شانگهای صورت گرفته است.

ســند مزبور ســوم آبــان ماه جــاری به 
امضا رسید.

شــانگهای  همــکاری  ســازمان 
از  یکــی  عنــوان  بــه  دارد  قصــد 
ســازمان های  تریــن  قدرتمنــد 
اقتصــادی دنیا شــود از ایــن رو چین 
از  بیــش  می خواهــد  کــرده  اعــالم 
بــا  یــک هــزار قــرارداد عملیاتــی را 
ســازمان  ناظــر  و  عضــو  کشــورهای 

همکاری شــانگهای امضا کند.
ë مبارزه با فقر

از ســویی عنوان شــده قرار است با 
همکاری همه اعضای رســمی و ناظر 
این سازمان، یک مرکز انتقال فناوری 
ایجــاد شــود،این برنامه از ســال ۲۰۲۰ 
میــالدی اجرا خواهد شــد و بخشــی از 
برنامه ها مربوط به فعالیت موسســه 
زیرمجموعه هــای  از  جــوان  داران 
ایــن ســازمان خواهــد بــود. برگــزاری 
همایش های مرتبط با صنایع دستی، 
رقابت های حرفه ای، همایش پزشکی 
و داروهــای ســنتی، اجالس مبــارزه با 
فقر و ریشه کنی آن از دیگر برنامه های 
چین و این ســازمان در سه سال آینده 

خواهد بود.

تجارت با اهرم دیپلماسی اقتصادی

شانگهای؛یک فرصت همیشگی

گروه اقتصادی / بنزین سوپر که مدتی 
کمیاب شــده بود، اکنون عرضه آن به 
روال عادی بازگشــته اســت. به طوری 
که وزیــر نفــت می گوید: »چنــد روزی 
بنزین سوپر به خاطر تأمین پاالیشگاه 
اراک و مشکالت دیگر با کمبود روبه رو 
شــد. تأکید کــردم که این مشــکل حل 
شــود که در حال حاضر عمده مشکل 
تأمیــن بنزین ســوپر آن طور که به من 

اطالع داده اند، حل شده است.«
به گزارش ایســنا، بیــژن زنگنه این 
مطلــب را در حاشــیه بازدیــد از گــروه 
نفــت  کمپرســور  توربــو  شــرکت های 
)OTC( و چند شرکت دانش بنیان در 
شهرک صنعتی شــمس آباد به زبان 
روزهــای  در  عینــی  مشــاهدات  آورد. 
اخیــر نیز صحبــت وزیر نفــت را تأیید 
می کنــد. بــه طــوری کــه اکنــون توزیع 
این نوع ســوخت در بســیاری از پمپ 
بنزین های شهرها بویژه کالنشهرها از 

سر گرفته شده است.
ë  در بــورس موفق تــر از تصوراتمــان 

بودیم
زنگنه همچنین به موضوع فروش 
نفــت و فرآورده های نفتــی در بورس 
پرداخــت و گفــت: تأخیــر و توقیفــی 
در عرضــه نفــت بــه بــورس صــورت 
نگرفته اســت. نفــت خــام، میعانات 
رینــگ  در  را  نفتــی  فرآورده هــای  و 
صادراتی بــورس عرضــه کرده ایم که 
در بخــش فرآورده هــای نفتــی بســیار 
موفق بودیم و بیش از میزانی که فکر 
می کردیم، توانســتیم موفقیت کسب 
کنیم. چرا که تقاضا و قیمت ها بســیار 

مطلوب بود.
وزیر نفت با بیــان این که در بخش 
کــه  نداشــتیم  موفقیــت  تنهــا  نفــت 
دلیــل آن هــم ماهیت ایــن دو بخش 
بــود؛ چراکه ایرانی ها بــا ظرفیت هایی 
کــه دارنــد، بــه اندازه هــای کوچک تــر 
فرآورده هاســت  بــرای  کــه  صــادرات 
آشــنا هســتند اما با این وجــود باز هم 

عرضــه را ادامه خواهیم داد و ســعی 
خواهیــم کرد مشــکالتی را کــه در این 

حوزه وجود دارد برطرف کنیم.
ë  سرنوشت نخســتین تأمین مالی از 

طریق بورس
زنگنه درباره اقدامات وزارت نفت 
بــرای تأمیــن مالــی از طریــق بــورس 
گفــت: این طرح در حال انجام اســت 
و در بخش اول سرمایه جذب شد. اما 
با پیمانکار با مشــکالتی روبه رو شدیم 
کــه برای حل این مســأله نیــز چندین 
جلســه برگــزار کردیــم تــا بتوانیم این 
حــل  یــا  و  داده  کاهــش  را  مشــکالت 

کنیم.
وزیر نفت با بیــان این که این طرح 
در حال پیشرفت است و متناسب آن 
نیــز دوباره از بــازار اجــازه گرفته ایم تا 
بتوانیــم پول بیشــتری را جمــع  کنیم، 
گفت: اوراق مشارکت منتشر می شود 
و مــا تا شــش میلیــارد دالر از شــورای 
اقتصــاد اجــازه گرفته ایم امــا تا جایی 
که پیشــرفت وجود داشــته باشد کار را 

انجام می دهیم.
ë بهترین حمایت، ایجاد کار است 

همچنیــن وزیــر نفــت از اقدامــات 
از  حمایــت  بــرای  نفــت  وزارت 
بنیــان صحبــت  دانــش  شــرکت های 
کــرد و گفــت: برنامه هایــی را در ایــن 
راســتا داریم که یکــی از آن ها، اعطای 
وام به شــرکت های دانش بنیان است 

که این شــرکت ها نیز می توانند از این 
ظرفیت ها استفاده کنند.

ایــن  از  امــا وی بهتریــن حمایــت 
شــرکت ها را کار دانســت و افــزود: در 
ســال ۱3۷۹ بــا واگــذاری ۵۰ توربین و 
کمپرســور ۲۵ مگاواتی به یک شرکت  
داخلی حمایت خــود را آغاز کردیم و 
اکنــون نیــز ادامه می دهیــم و در حال 
حاضــر شــرایط بــه گونــه ای اســت که 
عمــده توربیــن کمپرســورهای بخش 
گاز و کمپرســورهای صادراتــی گاز در 
پاالیش پــارس جنوبی بــه این بخش 

داده شده است.
وزیــر نفت در پاســخ به این ســؤال 
کــه آیــا وزارت نفت در مــواردی که به 
ایــن شــرکت توصیه کرده، قرار اســت 
اقداماتــی را انجــام دهــد، گفــت: در 
برخی از کارها همچون کمپرسورهایی 

که در دریا برای فشارافزایی است.
وی با بیــان این کــه در حال حاضر 
ایــن شــرکت وارد بخــش پتروشــیمی 
نیز شــده اســت، گفــت: قطعــاً وزارت 
نفــت حمایت خود را از این شــرکت و 
شــرکت های اینچنینی خواهد داشت. 
در بخش پتروشیمی نیز باید گفت که 
مهمترین تجهیزاتی که مورد استفاده 
الکتروکمپرســورها  می گیــرد،  قــرار 
هســتند کــه باید بــرای آن ها نیــز بازار 
ایجاد کنیــم و برای ایــن موضوع باید 

سرمایه گذاری صورت گیرد.

زنگنه ادامــه داد: نباید حرف ها در 
حد شــعار باشــد، به همین دلیل باید 
پولی وجود داشته باشد که بتوانیم در 
تجهیــز منابع به این شــرکت ها کمک 
کنیم. چرا که تنها در این شرایط است 

که کار پیش می رود.
ë  روابــط فصلــی واردات ترکیــه از گاز

ایران
وزیر نفــت دربــاره چرایی کاهش 
صــادرات گاز بــه ترکیــه، نیــز گفــت: 
ترکیــه در تابســتان و در فصــل گــرم 
کمتر برداشــت می کند امــا در فصل 
ســرد طبق قــرارداد می تواند بیشــتر 
برداشت کند که این مسأله نیز اتفاق 

می افتد. 
ë احتمال کاهش بیشتر تولید اوپک 

زنگنــه در پاســخ بــه ســؤالی مبنی 
بــر این کــه پیش بینــی شــما از نتیجــه 
اوپــک چــه  پنجــم دســامبر  نشســت 
کــرد: پیش بینــی  بیــان  بــود،  خواهــد 
می شــود تا رقــم کاهــش تولیــد نفت 
بیش تر شــود، به ایــن معنا که کاهش 
بیشــتری را از ســمت اوپــک در بــازار 

شاهد باشیم.
از  دیگــری  بخــش  در  نفــت  وزیــر 
سخنان خود با اشــاره به اینکه قیمت 
هــر  ازای  بــه  دالر   6۰ رقــم  از  نفــت 
بشــکه باالتــر نمی رود، دربــاره عرضه 
5 درصــد ســهام آرامکــو و تأثیر آن بر 
بازار هــای جهانــی نفــت خــام گفــت: 
بازار همــان روال را دارد، قیمت نفت 
اکنــون در محــدوده 6۰ دالر بــرای هر 
بشــکه در نوسان است و هر چه تالش 
از  رود،  بــاال  نفــت  قیمــت  می شــود 
رقــم 6۰ دالر بــه ازای هر بشــکه باالتر 

نمی رود و در همین سطوح می ماند.
وی دربــاره خواســته برزیــل بــرای 
پیوســتن بــه اوپــک اظهــار کــرد: اگــر 
برزیــل بخواهــد بــه اوپــک بپیونــدد، 
مــن مشــکلی نــدارم امــا بــا پیوســتن 
کشــورهای کوچک به اوپــک موافقت 

نمی کنم.

وزیر نفت از افزایش فروش فرآورده های نفتی در بورس کاال خبر می دهد

بنزین سوپر از اراک رسید

س
فار

مرجان اسالمی فر
خبرنگار
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آمادگی ۳۲ شرکت اروپایی برای حضور در صنعت نفت
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران از اعالم 
آمادگی 3۲ شــرکت اروپایی برای حضــور در صنعت نفت ایران 
خبر داد و گفت: این شرکت ها برای همکاری با شرکت های ایرانی 
خواســتار ضمانت وزارت نفت هســتند.  وی بیان کرد:  این شــرکت ها از کشــورهای 
ایتالیا، اسپانیا، یونان، لهستان، انگلیس، آلمان، هلند و رومانی هستند. با تضمین 
وزارت نفــت بــرای همــکاری با ایــن شــرکت ها ۷۵ درصد از ظرفیت شــرکت های 

پیمانکاری داخلی که در حال حاضر خالی است،  دوباره فعال می شود./ایرنا

عطیه لباف
خبرنگار

تــــــک 
خبــــــر

تجدید ارزیابی دارایی بانکها با شرط جدید
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی برای افزایش سرمایه 
بانک ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مالحظات خاصی دارد. وی 
در این باره توضیح داد: نکته اول این اســت که از ســوی بانک ها، دارایی که 
باید فروخته شــود، نمی تواند به عنوان منابع بلند مدت طبقه بندی شده و 

بانک از آن محل افزایش سرمایه داشته باشد.
فرهــاد حنیفــی ادامــه داد: نکتــه دوم اینکه ایــن دارایی ها و ســهم ها 
عمدتــًا بــه پشــتوانه پــول ســپرده گذار خریــداری شــده اســت، بــا توجــه 
بــه اینکــه بــه طور متوســط فقط ۵ درصــد منابــع بانک هــا از محل وجوه 
صاحبان ســرمایه تأمین شده، ثبت اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی 
دارایی هــا که متعلق به عمده ســپرده گذاران اســت، در ســرمایه بانک ها 
منطقــی نیســت. در واقــع این دارایــی، به طور مشــاع بین ســپرده گذار و 

است. سهامدار 
حنیفــی افــزود: در مســأله ســوم نیــز دارایــی که بانــک بابــت مطالبات 
تملیک کرده، قابل تجدید ارزیابی و بردن به حســاب ســرمایه نیست؛ چرا 
که این دارایی با پرداخت دیون شــخص بدهکار شــاید بــا تغییراتی مواجه 

شود.
ایــن مقــام نظارتــی در مورد اینکــه با این وصــف بانک هــا از چه محلی 
می تواننــد تجدید ارزیابی دارایی داشــته و آن را به حســاب ســرمایه ببرند، 
پاســخ داد: آنچــه کــه در ســمت راســت ترازنامــه بانک هــا مانند شــعب و 
ساختمان و حتی شعب خارجی وجود دارد، توسط بانک ها می تواند مورد 

تجدید ارزیابی دارایی قرار گرفته و به حساب سرمایه برود.
معــاون نظارتی بانک مرکــزی تأکید کرد: بانک هــا از محل های دیگر از 
جمله مطالبات، سود انباشته و آورده نقدی و تسعیر ارز می توانند افزایش 
ســرمایه بدهند و البته افزایش سرمایه از همه محل های قانونی امکانپذیر 

است./ بانک مرکزی
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سیاوش رضایی
خبرنگار

سامانه جامع مالیاتی براساس اطالعات 
دســتگاه های مختلف پایه گذاری شــده 
اســت. ایــن درحالی اســت کــه برخی از 
دســتگاه ها همکاری مطلوبــی درزمینه 
بــه طــوری  ارائــه اطالعــات نداشــتند. 
کــه پیش از این براســاس گفته هــای رئیس کل ســازمان امور 
مالیاتــی، شــرکت پســت، وزارت صنعت، معــدن و تجارت، 
شــهرداری تهــران، ســازمان ثبت احــوال، اشــخاص حقوقی 
ارائــه دهنده خدمات به دارندگان درگاه پرداخت الکترونیک 
)PSP(، شرکت های مخابرات و همراه، معاونت ها و نهادهای 
زیرمجموعــه وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی، معاونت ها و 
نهادهــای زیرمجموعــه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، 

زیر مجموعه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نیروی انتظامی 
و مرکز آمار قوه قضائیه، اطالعات مورد نیاز را به سامانه جامع 
ارائه نکرده بودند. اما براساس اعالم مدیرکل امور هماهنگی 
و اجرایی طرح جامع مالیاتی سازمان امور مالیاتی، با تأکیدی 
که توســط سران سه قوه صورت گرفته است، میزان همکاری 
دســتگاه ها افزایش قابل توجهی داشــته اســت. به گفته وی، 
درهمیــن زمینه نیروی انتظامی نیز طبق تفاهمنامه ای که با 
ســازمان مالیاتی امضا کرده است بخشــی از اطالعات را ارائه 
کرده اســت. وی همچنین افزود: مذاکره و انعقاد تفاهمنامه 
همکاری با سایر دستگاه ها نیز در حال انجام است و وضعیت 

خیلی بهتر شده است.

تفاهم نامه سازمان مالیاتی با ناجا 

برش

گروه اقتصادی / موج هوچی گری و انتشار 
اخبار بدون مســتند و بی مــدرک و صرفاً 
براساس شنیده ها درخصوص ذرت های 
آلــوده در فضــای مجــازی افزایــش یافته 
اســت و هــر لحظــه کســانی را کــه از اصل 

ماجرا خبر ندارند، قربانی می کند.
همــه داســتان واردات ذرت هــای آلــوده 
مجدداً از مصاحبه یک برنامه تلویزیونی 
در شــبکه ســه با نماینده ای کــه از واردات 
500 هزار تن ذرت آلوده به کشــور ســخن 

می گوید، شروع شده است.
یک روز نماینــده مجلس می گوید از 500 
هــزار تــن ذرت وارداتــی 140 هــزار تن آن 
آلــوده بود که در بندر امام قرنطینه شــده 
اســت. روز دیگر همــان نماینده مجلس 
عنــوان می کنــد ذرت هایــی که وارد شــده 
)حــدود 350 هزار تن( ســالم نبــوده و به 
سم آفالتوکسین آلوده است. این درحالی 
اســت که طبق گفتــه مقامات مســئول از 
500 هزارتــن ذرت وارداتی فقط 140 هزار 
تــن آن آلــوده و اکنــون در انبارها حبس و 
قرنطیــه شــده اند و هیچ ذرتــی به چرخه 

مصرف نرفته است.
این گفته های ضد و نقیض خیلی از مردم 
را درباره امنیت غذایی شــان و بخصوص 
محصوالتــی که بــا ذرت در ارتباط اســت، 
درگیــر کرد و به ســرعت موجی در فضای 
مجازی ایجاد شــد که انواع پفک ها،ذرت 
مکزیکی، چیپس و غیره را مصرف نکنید 
چرا که به ســم آفالتوکسین یا قارچ سمی 
آلوده است، چیزی که از اصل دروغ است.

ë پرونده دو ساله
2 ســال اســت که ذرت های آلوده در بندر 
امــام مانــده اســت و هنــوز صاحــب کاال 
نتوانسته ذرت ها را به مبدأ و یا کشور جدید 
دیگر ارســال کند، لذا همه مجموعه های 
درگیــر بــا ذرت آلــوده تــوپ را بــه زمیــن 
گمرک انداختند و گفتند که این مجموعه 
با توجه به گذشت زمان قانونی این توان 
را دارد کــه ذرت های آلوده را منهدم کند. 
هر چند که شــنیده شــده گمرک ترجیح 
می دهــد ذرت هــای آلوده از کشــور خارج 

شود چرا که هزینه انهدام آن باال است.
ë  مشــکل شــده  وارد  ذرت هــای  تمــام   

نداشت
نیــره پیــروز بخــت، رئیس ســازمان ملی 
اســتاندارد درباره اینکــه برخی ها مدعی 

شــدند 350 هــزار تــن ذرت آلــوده وارد 
کشــور شــده و تبدیل به چیپــس، پفک و 
حتی خوراک دام شــده است، به »ایران« 
می گویــد: زمانی کــه 350 هــزار تن ذرت 
وارد کشــور شــد، کیفیــت و ســالمت آن 
طی آزمایش های متعدد بررســی و پس 
از آنکــه ســالمت آن تأییــد شــد، اجــازه 
ترخیص ذرت ها داده شد، لذا تحت هیچ 
شــرایطی نمی تــوان گفت کــه ذرت های 

وارد شده به کشور آلودگی داشته است.
ë ذرت ها تحت الحفظ است 

وی ادامــه می دهــد: از آنجــا کــه 140 هزار 
تــن ذرت با معیارهای اســتاندارد کشــور 
انطبــاق نداشــت و به ســم آفالتوکســین 
مبتــال بود، اجــازه ترخیــص آن از گمرک 
داده نشــد. بدین جهت  ذرت های آلوده 
در بندر امام تحت الحفظ است و به هیچ 

عنوان اجازه ورود به کشور را ندارد.
ë تولید کارخانه ها هم چک می شود 

پیروزبخــت می گوید: اگر ذرت آلــوده وارد 
کشور شده بود در کارخانه ها و مراکز تولید 
هم قابل شناسایی بود چرا که نمایندگان 
سازمان ملی اســتاندارد، وزارت بهداشت 
و حتی بازرســان وزارت جهاد کشاورزی در 
مراکز تولید هســتند و به صــورت متناوب 
وضعیت تولید و انبار کارخانه ها را بررسی 

می کنند.
ë استفاده تبلیغاتی 

وی با بیان اینکه ســازمان ملی استاندارد 
بــرای تأمیــن امنیــت غذایی مــردم مواد 
اولیــه تولیــد در هــر صنعــت غذایــی را 
مــورد رصد قرار می دهــد، عنوان می کند: 
برخی ها برای استفاده تبلیغاتی خبرهایی 
را منتشــر می کنند کــه در نهایت منجر به 
نگرانی مردم می شود، اما ما این اطمینان 
را می دهیــم کــه تحــت هیــچ شــرایطی 
اجــازه واردات خوراکــی غیر اســتاندارد را 
نمی دهیم. رئیس سازمان ملی استاندارد 
می گویــد: ذرت آلــوده وارد بــازار نشــده و 
آنها هم که مشکل داشته هنوز در گمرک 
از ســالمت ذرت هــا  بــرای آنکــه  اســت. 
اطمینــان پیــدا کنیــم حــدود 2 هــزار بــار 

آزمایش تخصصی صورت گرفته است.
وی ادامــه می دهــد کــه پــس از خــروج و 
یــا انهــدام ذرت های آلــوده، انبــار )محل 
نگهــداری فعلــی ذرت هــای آلــوده( بــه 

صورت کامل ضدعفونی خواهد شد.

ë بیانیه مشترک سه دستگاه دولتی 
با توجه به اینکه برخی از مطالب منتشــر 
شده در رسانه های خبری در مورد واردات 
ذرت آلوده موجی از نگرانی در بین مردم 
ایجاد کرده است روز گذشته سه مجموعه 
دولتی سازمان ملی اســتاندارد، گمرک و 
وزارت جهادکشاورزی بیانیه ای برای تنویر 
افــکار عمومی منتشــر کردند و بــه مردم 
اطمینــان دادنــد که حتی یــک کیلو ذرت 

آلوده وارد کشور نشده است.
در بیانیه مشترک سازمان ملی استاندارد 
با گمرک جمهوری اسالمی ایران و وزارت 
جهاد کشــاورزی دربــاره ذرت هــای آلوده 
آمده اســت: پیرو انتشــار اخبــار متناقض 
درباره ورود ذرت های آلوده، به هموطنان 
و  کیفیــت  می دهیــم  اطمینــان  گرامــی 
ســالمت 350 هزار تن ذرت قبــل از ورود 
به کشور را سه مرجع نظارتی سازمان ملی 

اســتاندارد ایران، وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی و ســازمان دامپزشکی 
پایش و تأیید کرده اند و سپس مجوزهای 
الزم بــرای ترخیــص صادر شــده اســت، 
لذا مصرف کنندگان نســبت به ســالمت 
ذرت هــا و محصــوالت تهیــه شــده از این 
محموله هیچ گونه نگرانی نداشته باشند.

ë سالمتی در اولویت است 
در ادامه این بیانیه مشــترک آمده اســت: 
تأکید می شود برای ذرت هایی که آلودگی 
آن در آزمایش هــای متعــدد بــه اثبــات 
رســیده، مجوز ورود به کشــور صادر نشده 
و از ترخیص آنها ممانعت به عمل آمده 
است. بدیهی اســت، برای ارکان مختلف 
دولــت، همــواره ســالمت و ایمنــی مــواد 

غذایی جامعه در اولویت قرار دارد.
ë یک کیلو هم وارد نشد 

رئیــس  محمــدی،  داود  میــان  ایــن  در 

ورود  از  مجلــس   ۹0 اصــل  کمیســیون 
کمیسیون متبوعش به موضوع ذرت های 
آلوده گفته و به خانه ملت عنوان داشــته 
اســت که با نظارت کمیســیون اصل ۹0 و 
دستگاه های نظارتی، حتی یک کیلو ذرت 

آلوده هم وارد کشور نشده است.
در  آلــوده  ذرت هــای  وجــود  دربــاره  وی 
گمرک کشور، گفته است: گزارشی در این 
باره به کمیسیون اصل ۹0 مجلس واصل 
شــد کــه پــس از ایــن گــزارش کمیســیون 
تیمی را برای بررسی موضوع تعیین کرد 
و جلســات متعددی در این خصوص در 

کمیسیون برگزار شد.
ë ذرت های آلوده تبدیل به الکل شود 

وی  افزود: نتیجه بررســی ها این شــد که 
بــا توجه به اینکه دولــت به این موضوع 
ورود کــرده اســت ایــن ذرت ها به کشــور 
مبــدأ اعــاده شــود و یــا تبدیــل به ســایر 

محصوالت و فرآورده ها مثل الکل شود. 
تصمیــم دیگر ایــن بود که ایــن ذرت ها 
را به کشــورهایی که قابلیــت وارد کردن 
این محصول را بر مبنای استانداردهای 
بهداشــتی خــود دارنــد، اقدام شــود که 
مجموعــاً این ســه راهکار در کمیســیون 

اصل ۹0 مصوب شد.
ë برخی کشورها می گویند آلوده نیست

محمدی با یادآوری اینکه ذرت های آلوده 
از کشور برزیل وارد کشور شده است، درباره 
اینکه بــا متخلفان چه برخــوردی خواهد 
شــد، گفتــه اســت کــه  ایــن ذرت هــا برابر 
اســتانداردهای کشور ما که استانداردهای 
بسیار سختی است، آلوده شناخته شد اما 
بر اساس استانداردهای برخی از کشورها 
آلوده نیست و قابلیت مصرف دارد ولی با 
این وجود اجازه استفاده از این ذرت ها در 

کشور داده نشد.

سه دستگاه مسئول در بیانیه ای مشترک اعالم کردند

ذرت آلوده مصرف نشده، حتی یک کیلو

 
طــرح جامع مالیاتی در راســتای تحقق 
اهداف برنامه ســوم و در سال 1383 در 
دســتور کار قرار گرفت و در ســال 1384 
دفتر طــرح جامــع مالیاتی، تأســیس و 
فعالیــت آن آغاز شــد. پس از گذشــت 
حدود 14 ســال ســامانه جامــع مالیاتی 
و  اســت  فعالیــت  حــال  در  هم اکنــون 
بسیاری از خدمات مالیاتی از طریق این 

سامانه ارائه می شود.
مدیرکل امور هماهنگی و اجرایی طرح 
جامــع مالیاتــی ســازمان امــور مالیاتی 
«دربــاره  ایــران  بــا»  کشــوردرگفت و گو 
جزئیــات ثبــت نــام در ســامانه جامــع 
مالیاتــی بــرای مؤدیــان مالیاتــی گفت: 
در طــرح جامــع اطالعــات مــورد نیازاز 
دو طریق تأمین می شــود؛ بخش اول از 
طریق سامانه الکترونیکی و بخش دوم 

اطالعات درون سازمانی است.
افــزود:  احمــدی،  محمدرضــا  ســید 
مالیاتــی  پرونده هــای  بــه  رســیدگی 
براســاس این ســامانه انجام می شود و 
دو بخش اطالعاتی یعنی برون و درون 

سازمانی با هم در تعامل است.
وی ادامــه داد: مؤدیــان مالیاتی شــامل 
ســامانه  در  بایــد  حقوقــی  و  حقیقــی 
جامــع مالیاتــی ثبت نــام کننــد و تمام 
فرآیندهای مالیاتی از طریق این سامانه 
انجام می شود. این مقام مسئول درباره 
نحوه ثبت نام مؤدیان حقیقی توضیح 
داد: مؤدیــان حقیقــی مشــمول بایــد با 
مراجعــه بــه ســامانه مراحل ثبــت نام 
خــود را تکمیــل کننــد. براین اســاس با 
ورود اطالعات هویتی و شــماره موبایل 
مرحله پیش ثبت نام انجام و بالفاصله 
نــام کاربــری به شــماره موبایــل مؤدی 
که پیش از آن تأیید شــده اســت، ارسال 
می شــود. وی ادامه داد: پس از دریافت 
نام کاربری توسط مؤدی امکان استفاده 
از برخی از خدمات الکترونیکی مالیاتی 

ممکن می شــود. درایــن مرحله مؤدی 
بایــد اطالعــات کاملتــری درخصــوص 
مسائل مالی و شغل خود ارائه دهد و در 
آخریــن مرحله راســتی آزمایی میدانی 
انجام می شود و مؤدی می تواند از تمام 
خدمــات الکترونیکــی ماننــد پرداخت 
الکترونیــک مالیــات، ارائــه اظهارنامه، 
اعتــراض، شــکایت و دریافــت لیســت 

بیمه از طریق این سامانه استفاده کند.
ë نحوه ثبت نام مؤدیان

مدیرکل امور هماهنگی و اجرایی طرح 
جامــع مالیاتــی ســازمان امــور مالیاتی 
ثبــت  نحــوه  درخصــوص  همچنیــن 
نــام مؤدیــان حقوقی در ســامانه جامع 
مالیاتی گفــت: نحوه ثبت نــام مؤدیان 
حقوقی نیز شباهت زیادی با حقیقی ها 
دارد بــا ایــن تفــاوت کــه بایــد اطالعات 
بیشتری ارائه کنند. به گفته وی، درحالی 
کــه مؤدیان حقیقــی کدملی خــود را در 
ســامانه ثبت می کننــد، حقوقی ها باید 
کد و شناسه اقتصادی خود را وارد کنندو 
همچنین به جای کدپستی محل اقامت 
باید کدپستی محل فعالیت خود را ارائه 
دهنــد و بــه جــای موبایل خود شــماره 

مدیرعامل ثبت شود.
وی یادآور شد: یک مؤدی هم می تواند 
حقیقــی باشــد و هــم حقوقــی ،یعنــی 
فــردی کــه همزمــان بــه عنــوان مؤدی 
حقیقی مشــمول مالیات اســت ممکن 
است که شــخصیت حقوقی هم داشته 
باشــد که دراین صــورت باید به صورت 

جداگانه در سامانه ثبت نام کند.
چه کسانی باید در سامانه ثبت نام کنند
این مقام مســئول درپاســخ به این سؤال 
که آیا تمام افراد حقیقی باید در ســامانه 
مالیاتــی ثبت نام کننــد؟ اظهارکرد: تنها 
مؤدیان حقیقی مشــمول باید در سامانه 
ثبــت نــام کننــد و برایــن اســاس حقوق 
بگیــران دولتــی و بخــش خصوصــی که 
براساس قانون از حقوق آنها مالیات کسر 
می شــود نیاز به ثبت نام ندارند. به گفته 
وی همچنیــن مشــاغلی مانند مشــاغل 

خودرویی که مشمول مالیات هم هستند 
دراین سامانه ثبت نام نمی کنند.

ë چند نفر ثبت نام کردند
اجرایــی  و  هماهنگــی  امــور  مدیــرکل 
طــرح جامع مالیاتی ادامــه داد: تاکنون 
جامــع  ســامانه  در  مــؤدی  میلیــون   5
مالیاتــی پیــش ثبت نــام کرده انــد که از 
این تعــداد ثبت نام بیــش از 4 میلیون 
مؤدی قطعی شده است. وی گفت: این 
تعداد به غیر از حقوق بگیران و مشاغل 

خودرویی است.
ë تسهیالتی برای مؤدیان

مســئول  مقــام  ایــن  کــه  خبردیگــری 
ارائــه  می دهــد،  مالیاتــی  ســازمان  در 
تسهیالت و سرعتی است که برای ثبت 
نام مؤدیان دراین ســامانه اعمال شده 
احمــدی،  گفته هــای  براســاس  اســت. 
درحالــی که در مرحله ثبت نام مؤدیان 
بایــد تمــام اطالعــات هویتــی خــود را 
ثبــت می کردنــد براســاس دســتور وزیر 

اقتصاد با اتصال سامانه به ثبت احوال 
بــه صورت آنالین بــا وارد کردن کدملی 
تمام اطالعات هویتی فرد نمایش داده 
می شــود. به گفته وی، پیش از این پس 
از ثبــت اطالعات هویتــی این اطالعات 
باید اعتبارسنجی می شد، اما با دریافت 
برخط اطالعات ،دیگر نیــازی به اعتبار 
ســنجی نیســت و فرآینــد ثبــت نــام بــا 

سرعت بیشتری صورت می گیرد.
وی همچنیــن افزود: در راســتی آزمایی 

میدانــی کــه درمرحله پایانــی ثبت نام 
و تأییــد اطالعــات انجام می شــود، قرار 
اســت که این راستی آزمایی با همکاری 
ســازمان تأمین اجتماعــی و به صورت 
همزمان انجام شــود. ایــن اقدام باعث 
تــا هزینه هــا و زمــان راســتی  می شــود 

آزمایی کاهش یابد.
ë  پایــگاه در  رکــورد  میلیــارد   1.4 ثبــت 

اطالعات
مدیرکل امور هماهنگی و اجرایی طرح 
جامع مالیاتی ســازمان امــور مالیاتی با 
اشــاره به اینکه یکــی از منابع اطالعاتی 
سامانه جامع مالیاتی، پایگاه اطالعات 
مؤدیان است، گفت: تاکنون 1.4 میلیارد 
رکورد اطالعاتی دراین پایگاه ثبت شده 
اســت که البته تمام آنها مؤدی مالیاتی 
محســوب نمی شــوند. وی توضیح داد: 
درمجموع بخش عمده ای از اطالعات 
مالــی افــراد وارد ایــن پایگاه می شــود و 
ممکن است که بخشی از این اطالعات 
دارای پرونــده مالیاتی نباشــد. برهمین 
ایــن اطالعــات مــورد بررســی  اســاس 
قرار می گیــرد. درصورتی کــه مربوط به 
مصرف کننده نهایی باشد کنار گذاشته 
می شــود. وی اضافــه کــرد: امــا اگــر این 
اطالعــات مربــوط بــه مصــرف کننــده 
نهایی نباشــد، یا به پرونده مالیاتی فرد 
اضافــه می شــود یا اگــر هیــچ پرونده ای 
تشــکیل نشــده باشــد، به عنوان مؤدی 

جدید شناسایی می شود.
ë شناسایی 50 هزار مؤدی جدید

ایــن مقــام مســئول درپاســخ بــه ایــن 
پرســش کــه از طریــق ســامانه جامــع 
تاکنــون چه میــزان از فرارهــای مالیاتی 
جلوگیــری شــده اســت گفــت: یکــی از 
کارکردها و مزایای این سامانه جلوگیری 
و شناســایی فرارهای مالیاتی است.وی 
توضیــح داد: برهمیــن اســاس از ایــن 
طریــق و طــی دو ســال اخیر حــدود 50 
هــزار مــؤدی جدید کــه تاکنــون مالیات 
پرداخت نمی کردند، شناســایی و برای 

آنها پرونده مالیاتی تشکیل شده است.

یک مقام ارشد صفر تا صد نام نویسی در سامانه جامع مالیاتی را در گفت و گو با »ایران« تشریح کرد 

شکار فراریان مالیاتی
1.4 میلیارد رکورد اطالعاتی در پایگاه اطالعات مالیاتی وجود دارد
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امریکا به هدفش برای فروپاشی اقتصاد ایران 
نرسید

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین یادداشت 
اینستاگرامی خود از افزایش 21درصدی قدرت پول ملی در یک 
ســال اخیر خبــر داد و ۵ هدف اصلی اقتصــاد را در ماه های آتی 
تشــریح کرد. وی نوشت: 13 آبان ۹8 و یک سال از شروع جنگ 
اقتصــادی و تحریم  بانکی و صادرات نفت ایران توســط امریکا 
می گذرد. آن روزها پیش بینی یک ســال بعد مشــکل و تا حدی 
نگران کننــده بود. همتی با اشــاره به تحریم هــای امریکا در یک 
سال گذشته تأکید کرد: امریکا با تداوم یک سال فشار حداکثری به هدف اصلی اش 
که ازهم فروپاشــی اقتصاد و در نهایت به زانو در آوردن ایران بود، نرسید. رئیس کل 
بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز و دالر نیز تصریح کرد: نرخ ارز که خود امریکایی ها 
از آن به عنوان شــاخص مهم تأثیر فشــار یاد می کردند، از 14350 تومان در 13 آبان 
۹7 بــه 11300 تومــان در 13 آبــان ۹8 رســید )21درصــد افزایش قــدرت پول ملی(. 
همتی همچنین تأکید کرد: تورم ناشــی از تغییر نرخ ارز و اخالل در بخش خارجی 
اقتصاد، فشار زیادی به اقتصاد ایران، خصوصاً اقشار با درآمد پایین و ثابت وارد آورد 
و رفاه بخش مهمی از مردم از بابت تحریم آسیب دید که نیاز به ترمیم دارد. به گفته 
رئیس کل بانک مرکزی، نهایتاً، ثبات نسبی به اقتصاد برگشت و شاخص های مهم 
اقتصادی نظیر تورم و رشد غیرنفتی به آرامی در مسیر بهبود قرار گرفت. وی درباره 
اهداف مهمی که باید مورد توجه اقتصاد باشــد، گفت: ازحاال، تالش ها در اقتصاد 
بایســتی متمرکز شود بر رشد تشکیل ســرمایه ثابت ناخالص داخلی و رونق تولید 
ملی، کاهش اتکای بودجه دولت به نفت و ایمن سازی اقتصاد نسبت به نوسانات 

درآمدهای نفتی و سرعت دادن به روند اصالح نظام بانکی کشور./تسنیم

  300 هزار میلیارد تومان طرح عمرانی و اشتغال  زا 
در سال 99

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: 
گــزارش عملکرد و پیش بینی بودجه ســال 13۹۹ شــرکت های 
دولتی، تقدیم مجلس  شــد. وی اظهار کــرد: بنابر تبصره چهار 
مــاده 182 قانــون آیین نامه داخلی مجلس گزارشــی از بودجه 
شــرکت ها باید تا پانزدهم آبان تقدیم مجلس شود، به همین دلیل روز گذشته در 
پانزدهمین جلســه ستاد بودجه کشور، آخرین اصالحات و بررســی های الزم برای 
ارائــه ایــن گزارش در دســتور کار قرار گرفــت. وی گفت: در این جلســه برای بودجه 
382 شرکت دولتی رقمی معادل یک میلیون و ۴۴0 هزار میلیارد تومان پیش بینی 
شــده، ایــن ارقــام بر مبنــای بودجه ریــزی عملکرد شــرکت ها و قیمت تمام شــده 
فعالیت های شرکت های دولتی، تهیه شده است. نوبخت افزود: بر این اساس مقرر 
شد شرکت های دولتی در سال 13۹۹ بیش از 200 هزار میلیارد تومان در طرح های 
عمرانــی ســرمایه گذاری کند که ایــن رقم با ۶0 هــزار میلیارد تومانی کــه در بودجه 
عمومی برای طرح های عمرانی دیده شده است حدود 2۶0 هزار میلیارد تومان برای 
طرح های عمرانی در نظر گرفته شــده اســت. رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه 
داد: حدود ۴0 هزار میلیارد تومان نیز در تبصره 18 برای اشتغال، بودجه ریزی شده تا 
در سال 13۹۹ به این بخش اختصاص دهیم بنابراین می توان گفت برای سال آینده 
بیش از 300 هزار میلیارد تومان در طرح های عمرانی و اشــتغال زا ســرمایه گذاری 
خواهد شد. وی گفت: در شرایطی که کشور با توجه به تحریم های ظالمانه محاصره 
شده بهترین راه، استفاده از ظرفیت های درونی است که شرکت های دولتی در این 

زمینه باید نقش تاریخی و اقتصادی خود را بخوبی ایفا کنند. / ایرنا

 انتقال آب خزر در ایستگاه اول
رضا اردکانیــان، وزیر نیرو با تأکید بر اینکه موضع وزارت نیرو در 
اجرای پروژه انتقال آب خزر به سمنان، انجام مطالعات کامل 
فنی، اقتصادی، زیست محیطی و اجرای طرح ها برای مصالح 
عامه و بر اســاس مقرراتی است که وجود دارد، اظهار کرد: البته 
مالحظات اقتصادی و اجتماعی نیز حائز اهمیت است. وزارت نیرو هیچ طرحی را 
بدون ایجاد این مفاهمه نه اجرا و نه متوقف می کند. وی ادامه داد: اســاس کار این 
است که این طرح ها در خدمت توسعه کشور باشد و توسعه کشور هم وابسته به در 
نظر گرفتن همه ابعاد طرح های بزرگ است. هم ابعاد فنی، هم ابعاد اقتصادی، 
هم مالحظات زیست محیطی و اجتماعی. وزیر نیرو به این سؤال که آیا برای اجرای 
پروژه مذکور چالشی بین وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست وجود دارد، 
پاسخ داد: چالشی بین وزارت نیرو و سازمان محیط زیست وجود ندارد و کارها طبق 
روال درحال انجام شدن است. اردکانیان درمورد آخرین وضعیت اجرای پروژه نیز 
توضیح داد: اجرای پروژه در مرحله ای اســت که مطالعات زیســت محیطی کامل 
شود و ارزیابی مطابق مصوبه هیأت وزیران توسط سازمان حفاظت محیط زیست 

صورت بگیرد و آنها اظهار نظر کنند./ایسنا

سامانه ملی امالک و اسکان راه اندازی می شود
محمد اســالمی، وزیر راه و شهرسازی گفت: با وجود اینکه تمامی 
اطالعــات راه اندازی ســامانه ملی امالک و اســکان در اختیار این 
وزارتخانه نیســت و کاری فرا وزارتخانه ای محســوب می شود، اما 
بزودی این سامانه به عنوان تکلیفی برای این وزارتخانه راه اندازی 
می شــود. وزیــر راه و شهرســازی همچنیــن توضیــح داد: ســال های گذشــته اقدام ها 
به صورت واگرا انجام می گرفت، اما امســال همگرا دنبال می شــود. امسال نخستین 
سالی است که وزارت راه و شهرسازی الیحه مدون و جامعی را برای الیحه بودجه سال 
۹۹ به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده است.  /پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

چهــــره ها
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ë از نظم تا مقام
ë نویسنده: رضا علی آبادی
ë ناشر: بنیاد رودکی
ë 1398 :سال انتشار

بررسی مقام های تنبور

ندا سیجانی
خبرنگار

ازمیان سازهای زهی، تنبور کهن ترین ساز 
زخمه ای اســت کــه نغمه هــای عرفانی و 
مقامی دارد؛  سازی که خاستگاه آن مناطق 
کردنشــین بوده اما گرایش جوانــان به آن 
موجب شد درهمه جای ایران فراگیر شود. 
درمــورد تنبورآثارمتعــددی چــه در قالب 
آلبوم و چه کتاب منتشــر شده که هرکدام 
از آنهــا به نوعی خالی از لطف نیســت اما 

جدیدترین اثری که به تازگی به بازارآمده، 
کتــاب »ازنظــم تــا مقــام« نوشــته رضــا 
علی آبادی است که به همت بنیاد رودکی 
منتشــر شــده اســت.علی آبــادی نواختن 
تنبــور را از 9 ســالگی آغازکرد و تــا به امروز 
آثار متعــددی چون »مقام هــای تنبور« و 
»چهل تمرین برای تنبور« را منتشــرکرده 
اســت. »از نظــم تــا مقام« حاصل شــش 
ســال تالش در مورد مقام هــا و نظم های 
تنبور اســت که به لحاظ محتوایی بررســی 
شده است.  ازنگاه مؤلف این اثر، محتوای 

مــورد بحــث در این کتاب موجــب اجرای 
صحیــح تــر و رســیدن بــه لحــن بهتــر در 
اجراست. این هنرمند همچنین به تازگی 
آلبوم تصویــری »فرم های بی پایــان« را از 
سوی انجمن موســیقی ایران به بازار ارائه 
کرده که محتوای آن بداهه نوازی تنبور این 
هنرمند در کنســرت تک نوازی است که در 
۲۵ مرداد ماه امسال در تاالر رودکی برگزار 
شد و به گفته خودش بازخورد مثبت این 
برنامــه موجب شــد به صــورت تصویری 

منتشر شود.

کتاب
روز

ë صدای آهسته برف
ë کارگردان: جابر رمضانی
ë محل اجرا: سالن استاد سمندریان
ë تاریخ اجرا: 29 مهر تا 6 آذر

نمایشی که برای بیماران قلبی توصیه نمی شود

»صــدای آهســته بــرف« نمایشــی بــه 
کارگردانــی جابــر رمضانــی ایــن روزهــا 
میزبــان  تهــران  مســتقل  تئاتــر  در 
عالقه مندان اســت. البته این نخستین 
اجــرای ایــن نمایــش نیســت چــرا کــه 
حدود پنج سال در تماشاخانه ایرانشهر 
و همچنین در کشورهای لهستان، ایتالیا 
و مالــزی بــه روی صحنــه رفتــه اســت. 

در اجــرای ایــن دوره »صــدای آهســته 
بــرف« بهنــاز جعفری، محمــد صادق 
ملــک، مریم نورمحمدی، کمال کالنتر 
و مسیح کاظمی به عنوان بازیگر حضور 
دارند؛ البته حضــور بهناز جعفری تنها 
بــه بیســت شــب نخســت اجــرای ایــن 
نمایش محدود می شود.پیام سعیدی 
ایــن  نویســندگان  رمضانــی،  جابــر  و 
نمایش هســتند و محمد چرم شیر هم 
به عنوان دراماتورژ با آن همکاری دارد. 
این نمایش که تماشــای آن برای افراد 

مبتال به بیماری قلبی توصیه نمی شود 
بــه  موفــق  بین المللــی  اجراهــای  در 
دریافــت جوایــز مختلفــی از جشــنواره 
بین المللی ایت ســلف ورشو )لهستان( 
شــده اســت. عالوه براین کســب عنوان 
برترین تئاتر سال 93 در انتخاب ساالنه 
همچنیــن  و  تجربــه  مجلــه  منتقــدان 
کاندیــدای بهتریــن طراحــی صحنــه از 
ســی و ســومین جشــنواره بین المللــی 
تئاتر فجر هم از دیگر عنوان هایی است 

که به نام آن ثبت شده است.

مریم شهبازی
خبرنگار

نمایش
  روز

ë  کوتــاه فیلــم  دومیــن  »اکــو« 
بازیگر، نویســنده  مهیــن صــدری، 
ترانــه  بــازی  بــا  تئاتــر  کارگــردان  و 
ســینمای  بخــش  در  علیدوســتی 
داســتانی سی وششــمین جشنواره 
فیلــم کوتــاه تهــران نمایــش داده 

می شود.
ë  ســریال بــه  ایزدیــار  پرینــاز 

ســاخته  جدیدتریــن  »جیــران«، 
حســن فتحــی پیوســت کــه قــرار 
است در شــبکه نمایش خانگی به 

تولید برسد.
ë  دومین دوره جشــنواره  موسیقی

صبــا بــا دبیــری پوریــا رمضانیــان 
دو  در  آذرمــاه  دوم  و  اول  هفتــه  
بخش رقابتی و غیــر رقابتی برگزار 

می شود.
ë  پیمان خازنی آهنگساز و نوازنده

تار، پرفورمنسی با محوریت »شهر 
طرحــی  اســاس  بــر  موســیقی«  و 
صحنــه  روی  را  ضیایــی  آســتیاژ  از 

می برد.
ë  هفتمیــن نشســت از مجموعــه

شــمس  دربــاره  درســگفتارهایی 
تبریزی با عنوان »شــمس و دعوت 
به خــود راســتین« چهارشــنبه 22 
شــهرکتاب  فرهنگی  مرکــز  در  آبان 

برگزار می شود.

تلگراف 
خبــــــر

چند روز مانده به انتشار، ماکت اولیه یکی از قطعات آلبوم »محسن چاوشی« لو رفت

حاشیهسازیبرایبیحاشیهها
هادی حسینی: آلبوم اواخر آبان یا اوایل آذرماه منتشر خواهد شد

سنا
ای

بیــکار  هیچ وقــت  چاوشــی  محســن 
ننشســت و امروز که شــما این گزارش 
را می خوانیــد بیش از ســه چهار آلبوم 
و  دارد  خــود  کاری  پوشــه  در  آمــاده 
چندیــن قطعه که برای هر کدامشــان 
برنامه هــای خاصی دارد کــه اگر روز و 
روزگار و حاشــیه های بی پایه و اســاس 
و  مجــال  آن طرفــی  و  این طــرف  و 
امــان دهنــد، به فراخور آنها را منتشــر 
می کند. اما حاشــیه گویا، دســت از سر 
ایــن خواننــده کــم حرف برنمــی دارد 
انــگار هــر چــه  و در حــوزه موســیقی 
کم حرف تــر باشــی دیگــران را بیشــتر 
جــری می کنی تا هر روز با یک حرف و 
حدیث تازه اوقات دیگری یا دیگرانی 

را تلخ کنند. 
چاوشــی  کــه  آلبوم هــا  ایــن  از  یکــی 
ســال گذشــته از نامش رونمایی کرد 
مصــداق همیــن گــزاره اخیــر اســت 
کــه خواندید. کافــی بــود او تصویری 
از  قطعــی  حرفــی  و  کنــد  منتشــر 

نــام آلبومــش بیــاورد تــا همزمــان، 
گمانه زنی هــا  و  حاشــیه ها  ماشــین 
بیفتــد.  بــه کار  هــم  شــلوغ کاری ها  و 
در  آلبــوم  شــد؛  هــم  همین طــور 
مشــکل  بــه  ترانــه  و  شــعر  شــورای 
برخورد و دوســتان ناظــر، ممیزی ها 
موالنــا  شــعر  روی  نقطه نظراتــی  و 
داشــتند که بــرای برطرف کــردن آن 
تهیه کنندگان آلبوم یا باید کل شــعر 
را حــذف می کردنــد یــا دســت تــوی 
شــعر موالنــا می بردند و کلمــه ای را 
به جای کلمه ای دیگر می گذاشــتند. 
نهایتاً بعد از کش  وقوس های بســیار 
مجــوز آلبــوم به شــرطی صــادر شــد 
که نــام آلبــوم یعنــی »قماربــاز« باز 
تغییر کند. چاوشــی و تهیه کننده اش 
هادی حســینی هم به این پیشــنهاد 
رضایــت دادند تــا در نهایت آلبوم با 
نــام »بی نام« اواخر آبان یا اوایل آذر 
منتشر شود. اما این پایان ماجرا نبود 
و حاشــیه  دیگری که برخی همکاران 
رســانه ای بــه آن دامن زدنــد، آلبوم 
حاشــیه هایی  از  تــازه ای  فــاز  وارد  را 
کــرد کــه بــه نفــع هیچ کس نیســت و 

فقــط بدخواهان یــک خواننده ای که 
می خواهــد به دور از هرگونه جنجالی 
نوزدهمین آلبومش را منتشــر کند از 

آن لبخند رضایتی به لب می آورند.
ë بحر بی اخالقی  

از  یکــی  ماکــت  رفتــن  لــو  از  ماجــرا 
قطعه هــای آلبــوم به نــام »بحــر تفکر« 
شــروع شــد و واکنش هادی حســینی به 
این ماجــرا. بعــد از واکنــش تهیه کننده 
آلبوم، یکی از خبرنگاران حوزه موسیقی 
بــا توئیتی به نقل از حســینی نوشــت که 

تهیه کننــده آلبوم گفته: بــه خاطر تنبیه 
هــواداران ایــن قطعــه از آلبــوم حــذف 

می شود. 
آلبــوم  تهیه کننــده  حســینی  هــادی 
»بی نام« در گفت و گو با »ایران«؛ ضمن 
را  آن  توهین آمیــزی  جملــه  چنیــن  رد 
زائیده ســفیدخوانی برخی عنوان کرد و 
گفت: »قطعه ای کــه در فضای مجازی 
اولیــه  ماکــت  می شــود  دست به دســت 
اثــر اســت و آنچــه مــن گفتم یــک نظر 
شخصی نیست بلکه یک بحث حقوقی 
قراردادهــای  و  قانــون  طبــق  اســت. 
حرفــه ای اگــر اثــری پیــش از انتشــار در 
بــه  بایــد  تهیه کننــده  بــرود،  لــو  آلبــوم 
شرکت طرف قرارداد جریمه و خسارت 
بــرای آنکــه  پرداخــت کنــد و طبیعتــًا، 
چنین اتفاقــی نیفتد ترجیــح می دهیم 
که این قطعه از آلبوم حذف شود. البته 
هنوز تصمیم قطعی درباره این مســأله 
گرفتــه نشــده امــا حاال کــه ماکــت کاماًل 
خــام و اولیــه یــک اثــر به دســت مــردم 
رســیده، انتشــار نســخه باکیفیت آن در 
نــه  و  دارد  توجیهــی  نه آنچنــان  آلبــوم 
منطق حقوقی.« خود محســن چاوشی 

تــا این لحظه واکنشــی بــه هیچ کــدام از 
این موضوعات، حتــی چالش های اخذ 
مجــوز آلبــوم نشــان نــداده کــه البتــه با 
شــناختی که از او وجود دارد این مســأله 
خیلی هم دور از ذهن نیســت که عادت 
دارد تا حد ممکن خود را از حواشی دور 
نگــه دارد و گوشــه اســتودیو کار خــودش 
انجــام دهــد و درگیــر شــیطنت های  را 

رسانه ای نشود.

ë احترام به گوش و هوش مخاطب  
تهیه کننده آلبوم »بی نام« یا همان 
»قماربــاز« در پایــان گفت وگویــش بــا 
»ایران« خطــاب به هواداران محســن 
چاوشــی گفت: »همه می دانند تهیه  و 
تولیــد هر آلبــوم چه به لحــاظ مادی و 
چه به لحاظ معنوی، چه عرق ریزی ها، 
دارد  نباید هایــی  و  بایــد  و  زحمت هــا 
و وقتــی یــک قطعــه بــه هردلیلــی، لو 

تهیه کننــده هــم  تیــم  بــرای  مــی رود، 
به لحــاظ مادی و هــم به لحاظ معنوی 
خســارت های بســیاری به دنبــال دارد. 
همراهــان محســن همیشــه حرفــه ای 
بوده و هســتند و اســیر حواشی  نشده  و 

نمی شوند. 
هیــچ  آلبومــی بی مخاطــب معنی 
نــدارد و مــن و محســن چاوشــی هــم 
مثل همیشــه تا هــر وقت که باشــیم و 
کار کنیــم، بــرای شــما می جنگیم و کار 
می کنیــم تا به گوش شــما برســانیم.« 
حسینی در بخشی دیگر از صحبت های 
و  چاوشــی  به حساســیت های  خــود 
تیم ســازنده آلبوم اشــاره و اضافه کرد: 
»بــاز هــم مثــل همیشــه، توجهــی بــه 
حرف هــا و نقل قول های بی اســاس که 
بــرای بازارگرمــی  زده می شــود، نکنید 
و دلســوز قطعاتی باشید که با زحمت  
فراوان و وســواس های بســیار محسن، 
بعــد از طی کردن راهــی طوالنی، قرار 
اســت بــا کیفیتــی بــاال بــه گوش شــما 
برســد. مــا بــرای گــوش و هوش شــما 
همیشــه ارزش و احترام قائل بوده ایم 

و روی آن حساب کرده ایم.«

محسن بوالحسنیگزارش
 هادی حسینی: خبرنگار

طبق قانون و 
قراردادهای حرفه ای اگر 

اثری پیش از انتشار در 
آلبوم لو برود، تهیه کننده 

باید به شرکت طرف 
قرارداد جریمه و خسارت 

پرداخت کند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی مطرح کرد

 موسیقی نواحی روایتگر جغرافیای فرهنگی 
و انسانی ایران

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
دوازدهمیــن  بــه  پیامــی  در 
جشنواره موسیقی نواحی ایران 
این موسیقی را روایتگر تاریخ و 
جغرافیای فرهنگی، اجتماعی 
در  خوانــد.  ایــران  انســانی  و 
متن پیام ســیدعباس صالحی 
چنین آمده اســت: »موســیقی 
و  تاریــخ  روایتگــر  نواحــی 
جغرافیای فرهنگی، اجتماعی 
اســت.  ایــران  انســانی  و 
گنجینــه  ای از نواهــا و آواهایــی 
کــه تجلــی اصالــت و معرفت 
است و با باورهای مردمان این 
ســرزمین پیونــدی وثیــق دارد. 
روایت هــا و قصه هــای فراوانی 
مســیر  از  موســیقی  ایــن  بــا 
تاریــخ گــذر کرده و تا امــروز راه 
پیموده اســت.« وزیــر فرهنگ 
در بخــش دیگــری از ایــن پیام 
عنــوان کرد: »موســیقی نواحی 
برخاســته از فرهنــگ، اقلیــم و 

هویــت قومی مناطق مختلف ایران نســل به نســل حفظ شــده و جلوه  ای از 
تنــوع فرهنگ هــای بومی و قومــی در آیینه زالل آن هویداســت. در روزگار ما 
موســیقی نواحی فرصتی اســت برای بیــان فرهنگ و هنر بومــی و نوجوانان 
و جوانانــی کــه دل در گرو این موســیقی دارنــد و راه اســتادان و هنرمندان را 
ادامه می دهند.« صالحی در پایان این پیام آورده است: »حضور هنرمندان 
گرانقدر موســیقی نواحی را در دوازدهمین جشــنواره موســیقی نواحی ایران 
در کرمــان ارج می نهــم و از تــالش خالصانــه دســت اندرکاران ایــن رویــداد 
سپاســگزارم.« دوازدهمین جشــنواره موســیقی نواحی ۱۶ تــا ۱9 آبان ماه در 

شهر کرمان برگزار می شود.

در گیشه سینماهای دنیا چه خبر است

وقتی آرنولد همچنان قدرت نمایی می کند

قسمت ششم سری فیلم های پرطرفدار علمی- خیالی و پرحادثه »ترمیناتور« که آن را 
»سرنوشت تاریک« نامیده اند، مطابق انتظارهای قبلی در همان بدو نمایش خود به 
صدر جدول پرفروش های امریکای شمالی صعود و در بسیاری از کشورهای دیگر هم 
پیشتازی کرد. اما ۲9 میلیون دالری که در چهار روز پایانی هفته در امریکا و کانادا کسب 
کرد، بســیار کمتر از چیزی بود که در دســترس این فیلم به نظر می رســید. »سرنوشــت 
تاریک« که مثل پنج فیلم قبلی »فرنچایز« ترمیناتور متعلق به شرکت پارامونت است 
و بسیاری از شخصیت های دو قسمت اولیه فیلم شامل لیندا همیلتون و ادوارد فرالنگ 
را پس از غیبت در قســمت های ســوم یا پنجم به صحنه بازگردانــده، از امتیاز نمایش 
همزمان در 4086 سالن در امریکا و کانادا برخوردار شده و همین عوامل سبب شده در 
شروع اکران حداقل 65 میلیون دالری برای این اثر پرشتاب سینمایی پیش بینی شود؛ 
اما حتی حضور مجدد آرنولد شوارتزنگر هنرپیشه معروف و اتریشی تبار تبعه امریکا در 

نقش محوری این نسخه فیلم را به رقم فوق نزدیک هم نکرد. 
ë خودنمایی نسبی تازه واردها

این صدرنشــینی متکی بر ارقام متوســط سبب شــد دو فیلم تازه  اکران شده دیگر این 
هفته و بویژه »هری یت« که ساخته استودیوی فوکاس است، هویت خویش را به رخ بکشند 
و زیر سایه یک غول جدید باکس آفیس محو نشوند. »هری یت« که شروعی 3.9 میلیون 
دالری در روز جمعــه در امریــکا و کانادا داشــت این رقم را تا پایان یکشــنبه به ۱3 میلیون 
دالر رســاند و با همین اندوخته چهارمین فیلم سودســاز این هفته امریکای شــمالی شد. 
در ســطح جهان نیز در رتبه ۲3 قرار گرفت. در هفته ای که با حواشــی هالووین آغاز شــد و 
فیلم های از قبل اکران شده »ژوکر« و »مالیفیسنت ۲« در جابه جایی هایی تازه در رده های 
دوم و ســوم جدول پرفروش ها نشستند، »بروکلین بی مادر« هم هرچند از رده نهم فراتر 
نرفت اما برخالف نسخه جدید ترمیناتور امکاناتی کمتر داشت و بیشتر از ۱34۲ سالن را در 

سطح امریکا، کانادا و مکزیک در اختیار نگرفت.
ë جایگاه نازل سگ های باستانی

هرســال فیلم هایی در ایام هالووین صدرنشین گیشه می شوند که داستان و مضمون 
ترسناکی دارند. اما امسال »ترمیناتور6« این سنت را شکست و »ژوکر« با کسب مجدد رتبه 
دوم این ســنت شــکنی را محکم تر کرد. با این حال »هری یت«، نسخه کارتونی »خانواده 
آدامــز« و »ســرزمین زامبی های 3« با مضامین کم و بیش ترســناک خود ســهم آثار ژانر 
وحشــت را در میــان درآمدســازان برتر ایــن ایام حفظ کردنــد، در چنین حــال و اوضاعی 
»ژوکر« فاتح شــیرطالیی جشــنواره امســال ونیز فروش خود در امریکای شمالی را از رقم 
300 میلیون و کل جهان از 895 میلیون دالر عبور داد. چون بحث فیلم های هفته هالووین 
در میان است، باید متذکر شویم که اثر دیگری با این مضمون و با نام »سگ های باستانی« 
بــا فروشــی 3.۱ میلیــون دالری در رده دهم جدول فروش ســینماهای امریکای شــمالی 

نشست ولی در سطح جهان حتی به جمع 30  فیلم نخست سودآفرین نیز راه نیافت.
ë هیجان ناب

»شــمارش معکوس« و »ســیاه و آبی« هم که 
هفته پیش اکران شــده و چهارم و ششــم شــده 

بودنــد، ایــن بــار در رده هــای هفتــم و هشــتم 
قــرار گرفتند تــا حواس ها بیــش از پیش روی 
ترمیناتــور در ســی وپنجمین ســالگرد اکران 
فیلــم نخســت متمرکــز شــود. روی فیلمی 
که یک بــار دیگر آرنولد در آن ششــلول های 

پیشــرفته لیــزری اش را به دســت می گیــرد تا 
جــان را کــه بــا بــازی ادوارد فرالنــگ مرد 
میانســالی شــده اســت از گزند مســافران 

بــا  او  نگــه دارد.  و بدخواهــان دور  زمــان 
قیافــه پیر و ریش ســفید خود جذابیت 

مضاعفی به این مجموعه سینمایی 
پرطرفدار اضافه کرده است.

وصال روحانی
خبرنگار



بازآفرینی محالت هدف شهرســتان سبزوار 
از ضرورت بازآفرینی محالت حاشیه نشین 
می گوید از اتفاقاتی مثل خشکسالی که طی 
30 سال مردم روستاهای اطراف را به شهر 
کشــاند. بــدون هیچ نظــارت دقیــق و ایجاد 
امکانــات بــرای مردمــی کــه حــاال نامشــان 
ســاکنان محــالت ناکارآمــد اســت. عیدگاه، 
نیروگاه، صالح آباد، کالت ســیفر، قلعه نو، 
قدس و گلســتان نام برخــی از این محالت 

است.
او بــا نــام بردن از مشــکالت عمــده این 
محــالت از نبود جاده آســفالت و روشــنایی 
تــا آســیب هایی مثل طالق و اعتیــاد در این 

بافت ها می گوید: »فهرستی از مشکالت در 
قالب 109 بســته تهیه کردیم و هرکدام را به 
هر نهــاد و ارگان مربوطه محــول کردیم، از 
طریق فرمانداری به نهادها ابالغ و پیگیری 
کردیم تا مشکالت حل شود. سه سال است 
کار را شــروع کرده ایم و در انتهای ســه سال 
تقریبــًا 56 درصــد توفیق اجرا داشــته ایم و 
بعــد از آن هــم 44 درصــد کار داریــم. حاال 
ســه ســال دیگر تعریف کرده ایــم از اول 98 

تا 1400.«
او یکی از مهم ترین دســتاوردهای ستاد 
را ایجاد تفکر توســعه در محــالت می داند: 
»باور توســعه را در دستگاه ها و مردم ایجاد 

کردیــم. در واقع هر دو ســر ماجرا فهمیدند 
که می شــود با تعامل مشکالت را پشت سر 
گذاشــت.« او از ایجاد ســبدهای پیشنهادی 
بــه خانواده هــا می گوید کــه در قالب آن هر 
خانواده می تواند بر اساس توانمندی ای که 
آموزش دیده یا به آن مسلط است کسب و 
کاری خانگی را شــروع کند و ستاد در شروع 

و ادامه کار به آنها کمک خواهد کرد.
بازآفرینــی  ســتاد  دبیرخانــه  مســئول 
زیــادی  نواقــص  ســبزوار می گویــد: »هنــوز 
بــه  چــون  نیســتیم  نگــران  امــا  داریــم 
مــردم  اشــتیاق  و  شــور  و  خودمــان  تــوان 
ایمــان داریــم. قســمتی کــه اهمیــت دارد 
و  اقتصــادی  و  اجتماعــی  توانمندســازی 
نهــادی اســت کــه در این زمینه حــدود یک 
میلیارد هزینه کرده ایــم.« برزویی با افتخار 
از 200 داوطلب محلی که کارها را به دست 
گرفته انــد می گویــد ماننــد خانــم بازقندی؛ 
زنــی که حاال بخش عمده ای از زندگی خود 
را بــه هــم محلی هایــش اختصــاص داده و 
فکرهــای بزرگــی بــرای محلــه کوچکش در 

سر دارد.
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»خیابان هــا آســفالت نبود، این تیــر برق ها 
را می بینــی؟ هیچ کدام روشــنایی نداشــت، 
حتــی یــک ایســتگاه اتوبــوس هــم نبــود که 
مــردم »عیــدگاه« را بــه ســبزوار برســاند.« 
خانــم بازقنــدی معتمد محله عیــدگاه این 
جمــالت را تندتنــد و با هیجــان می گوید. او 
از ســه ســالی می گوید که با ســتاد بازآفرینی 
محالت ســبزوار همکاری می کند و حســابی 
از پیشرفت کارها راضی است. از کالس های 
فنی، حرفه ای و آموزشی که ستاد بازآفرینی 
زنــان  بــرای  حاشیه نشــین  محلــه  ایــن  در 
راه انــدازی کرده می گوید و با افتخار از هفت 
مدرکی که خــودش در ایــن کالس ها گرفته 

حرف می زند.
ســتاد بازآفرینــی محالت هدف ســبزوار 
از ســال 94 فعالیت هــای خــود را به صورت 
پایلــوت در ایــن شــهر شــروع کــرده اســت؛ 
صاحــب  شــهر  دومیــن  بــه  کــه  شــهری 
حاشیه نشین در استان خراسان رضوی بعد 
از مشــهد معروف اســت و حاال چشــم امید 
70 هــزار نفــر از مــردم در حاشــیه هایی کــه 
تــا چند ســال پیش فراموش شــده بودند به 

خدمات این ستاد دوخته شده است.
از تعمیــرگاه  و صافــکاری و مغازه هــای 
روغنی و خــاک گرفته که دورتــا دور عیدگاه 
را گرفتــه عبور می کنم و به محل می رســم. 
اگر بخواهم منصف باشــم باید بگویم هنوز 
ایــن محله تفــاوت زیادی بــا محالت داخل 
شــهر ســبزوار دارد با خانه هــای لخت و عور 
آجــری و جوی هــای  پر از زباله و ســطل های 
آشــغالی کــه یــک وری افتاده انــد و مــردان 
زباله گــرد با لباس هــای چرک و کیســه های 
بــزرگ ضایعات که یکســره در رفــت و آمد 
هســتند. اما ســاکنان محل از روند تغییرات 

جــوان  پســری  می رســند.  نظــر  بــه  راضــی 
کــه تقریباً 30 ســاله اســت بــا کیســه ای پر از 
چیپــس و پفــک و آبمیــوه از ســوپری بیرون 
می آیــد و می گویــد: »اگــر بخواهیــم محــل 
خودمــان را بــا شــهر ســبزوار مقایســه کنیم 
واقعًا افســردگی می گیریم ولی در این چند 
ســال اتفاقات خوبی افتاده. شــما که تازه از 
راه رســیده اید شاید به چشــمتان نیاید ولی 
ما تا همین چند ســال پیش آب آشــامیدنی 
هم نداشتیم، یادم هست بچه ام که تازه به 
دنیــا آمده بود برای حمام بردنش مکافات 
داشتیم. خودمان هم مجبور بودیم ساعت 
2 شــب یک دوش ســاده بگیریــم. هنوز هم 
راه زیــادی مانده برای اینکــه محل ما جای 
خوبی شــود ولــی همین کــه می بینیم کارها 

کمی جلو افتاده امیدوار می شویم.«
خانم بازقندی چادر ســیاهش را ســفت 
می کنــد و از در بزرگ آهنــی خانه کوچکش 
بیــرون می آیــد. آنقدر با انرژی اســت که اگر 
نمی دانستم داوطلبانه برای محله خودش 
کار می کنــد فکر می کردم البد حقوق خوبی 
از ســتاد می گیــرد. او کــه از ســال 86 و بعــد 
از ازدواج بــه خاطــر ارزانــی زمیــن در ایــن 
اطراف به محله عیدگاه آمده 3 ســال است 
مشــغول همــکاری با ســتاد اســت.  بــا او به 
محل برگزاری کالس ها می روم تا از نزدیک 
در جریــان کارهایــی کــه بــرای زنــان محلــه 

انجام گرفته قرار بگیرم.
در راه از خاکــی بــودن کوچه هــا تا همین 
چند ســال پیش می گوید و از نبود روشــنایی 
پــس کوچه هــای  بــودن کوچــه  ترســناک  و 
محل: »دو ســال پیش جایی را اجاره کردند 
کــه در آن کالس هــای آموزشــی و فرهنگــی 
برگزار می شــود. کلینیک مشاوره هم افتتاح 
شــده کــه روزی بــه 4 نفــر مشــاوره رایــگان 

می دهیم.«
بــه در خانه ای چنــد طبقه می رســیم که 

درســت وســط محــل اســت. روی در و دیوار 
پر از پوســتر و فهرســت برنامه های آموزشی 
است؛ از آموزش دوخت کیف چرم، نقاشی، 
خیاطــی، خوشنویســی، گلســازی و کامپیوتر 
برای زنــان گرفته تا برقــکاری و کارهای فنی 
برای پســران. روز تعطیل اســت و آموزشگاه 
ایــن  پروپاقــرص  مشــتری  »خــودم  خالــی: 
بــودم امــا  کالس هــا هســتم. خیاطــی بلــد 
دوســت داشــتم پیشــرفته تر یاد بگیــرم ولی 
تــا قبــل ایــن کالس هــا بــه خاطــر دوری راه 
نمی توانســتم بروم ســبزوار و آن همه کرایه 
بدهم اما اینجا با یک ثبت نام ساده برای ما 

کالس پیشرفته گذاشتند و شرکت کردم.«
دارد  قــد  نیــم  و  قــد  فرزنــد  کــه ســه  او 
از تجربــه آشــنایی خــودش بــا ایــن ســتاد 
می گوید: »مــن قبل از ســتاد به کالس های 
و  کنــم حــول  بســیج هــم می رفتــم. فکــر 
حوش بهمن 93 بود که به من گفتند ستاد 
بازآفرینی باز شده. آدرس و شماره دادند و 
بعــد از عید گفتند هر مشــکلی دارید بروید 
آنجــا و عنوان کنیــد. اول ارگان هــای دولتی 
مســتقر شــدند. آب و برق و شهرداری همه 
بودند. مهر دیدم همــه رفتند و کالس های 
فنــی و حرفــه ای جایشــان را گرفــت. مــن 
خــودم رفتــم گفتــم که مشــکالت عیــدگاه 
جنوبی بیشــتر از مشــکالت شــمالی است و 
کالس هــا اینجــا برگــزار شــود. دلیــل اصلی 
همــکاری من با ســتاد این اســت کــه واقعاً 
دیــده ام درحــال کار هســتند و بــه مــا دروغ 

نگفتند و قول الکی ندادند.«
بــرای  پیگیری هــا  از  بازقنــدی  خانــم 
و  می گویــد  مشــاوره  جلســات  برگــزاری 
راه اندازی پارک هشــت بهشت: »من گفتم 
نــدارد،  دستشــویی  بهشــت  هشــت  پــارک 
وســایل ورزشــی نــدارد. تجهیزات و وســایل 
بــازی خواســتیم. گفتنــد پیاده رو را درســت 
می کننــد که همایــش پیــاده روی خانوادگی 

بگذاریم. آقای شــهردار در عرض یک هفته 
تیــغ انداخــت روی خاکی و قرار اســت حاال 
آســفالت بشــود. وقتــی می بینم شــهرداری 
همــکاری می کند من هم انگیزه می گیرم تا 

از زندگی خودم بزنم.«
کارهــا  همــه  در  کــه  می گویــد  دائــم  او 
همســرش هــم که کارگر ســاختمانی اســت  
همــکاری می کنــد: »خــودش می داند برای 
رضــای خــدا کار می کنم هیچ وقــت حرفی 
نزده. من هم هیچ وقت درخواستی از کسی 
نداشــته ام. همیــن کــه می بینــم مشــکالت 
را  آدم  مــردم  و  می شــود  حــل  خانواده هــا 
دعــا می کننــد برایــم بــس اســت. واقعیت 
ایــن اســت از وقتــی ســتاد آمده همــه کارها 

راحت تر شده.«
از کنــار شــرکت نفــت ســبزوار می گذریم 
نشــان  را  پارک هایــی  راه  در  قنــدی  بــاز  و 
می دهــد که به تازگــی افتتاح شــده در واقع 
ســه پــارک در خیابان های باهنــر 4 ، 5 و 14. 
او بــا خنــده تکــرار می کند: »مــن خودم هم 
فکــر نمی کــردم ایــن محلــه بــه ایــن زودی 
اولیــه ای  امکانــات  نبــود  از  او  آبــاد شــود.« 
مثــل عابــر بانــک و آتش نشــانی و کالنتری 
می گوید و اینکه آتش نشانی و سوله ورزشی 
افتتــاح شــده و بــرای مجتمــع بهزیســتی و 
کالنتــری هــم اعتبــار و زمین در نظــر گرفته 
شده اســت. در پیاده راه کنار »کال« یا کانال 
قــدم می زنیــم و از او دربــاره کال عیــدگاه را 
می پرســم. به ســاختمان ها اشــاره می کند و 
می گویــد: »ما وقتی بچه بودیم از این طرف 
به بعد زمین های کشــاورزی بود و مردم روز 
13 فروردیــن می آمدند اینجا و ســیزده بدر 
می کردنــد. اینجــا پر از زمین هــای پنبه و جو 
بــود و تا چشــم کار می کرد ســبز بــود.« پس 
از توصیف او لک ســیاه آتشــی که روی دیوار 

خانه باال رفته چشمم را پر می کند.
 مهــدی برزویی مســئول دبیرخانه ســتاد 

محمد معصومیان
گزارش نویس

ران
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هنوز نواقص زیادی داریم اما نگران نیستیم چون 
به توان خودمان و شور و اشتیاق مردم ایمان داریم. 

چیزی که اهمیت دارد توانمندسازی اجتماعی و 
اقتصادی و نهادی است که در این زمینه حدود 

یک  میلیارد تومان هزینه کرده ایم و 200 داوطلب 
محلی کارها را به  دست گرفته اند

رؤیایی بزرگ برای محله ای کوچک
برنامه های حاشیه زدایی در سبزوار چقدر موفق بوده است؟
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. 7196یک جـدول با دو شـرح

   افقي: 

1- واژه ای سانســکریت به معنای »متعــادل کردن«- مخترع 
ذره بین

2- رسوم- بس- از وسایل آرایش
3- پلیس راهنمایی و رانندگی ایران- از اعداد ترتیبی- باالی خانه

4- قطــار راه آهــن- واژه تمجیــد- محله هــای فقیرنشــین و بــدون مجــوز حاشــیه 
شهرها- پیش رو

5- سودای ناله- شکل ظاهری- هم پیمانی
6- بیماری خطرناکی که ریشه کن شد- جمع ماده- گاه بی محل صادر می شود!

7- بدی عاقبت- شــاهزاده عصر اسکندر- نام اختصاری سازمان مدیریت بحران 
فدرال

8- شهر کوچکی در شمال غربی مدینه منوره- شاعر فرانسوی- خودرو سنگین
9- نیم صدای کالغ- شاعر انگلیسی- شبی که در آنیم

10- ترمز چهارپا- دارای عیال و اوالد شدن- طرد کردن
11- بزرگ ترین هیوالی تاریخ- جنبیدن و تکان خوردن- نام قدیم اصفهان

12- درخت جنگلی- کاله تمام لبه- جانور خوش پوست- دیالکتیک
13- عــدم حضور- گریه، شــیون- 

یکدل و یکزبان
14- روشــنایی ها- جلوی مو- زبان 

رسمی کشور الئوس
15- ماه شــب چهــارده- پول خرد 

فرانسه
 عمودي:

1- استانی در کاستاریکا- این روستا 
در استان گلستان در 55 کیلومتری 
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ë  از بیــن این همه ســوژه برای ســاخت فیلم
مستند، چی شد که قتل را انتخاب کردی؟

موضوعات اجتماعی همیشه دغدغه ام بوده 
اســت. قتل هم یکی از آنها و شاید بزرگترین 
تابویی اســت کــه هر انســانی می توانــد آن را 
بشــکند. خیلی از قتل ها در شــرایط استرس، 
فشار، دعوا و به صورت هیجانی اتفاق می افتد 
امــا داســتان قاتل هــای ســریالی کامــًا فرق 

می کند.
ë  جرقــه اش چطــوری در ذهنــت خــورد؟ در

واقع چرا فکر کردی یک ماجرای پلیسی سوژه 
خوبی برای مستندسازی است؟

وقتی در ذهنم عقب تر رفتم، دیدم در بچگی 
با ســریال های پوآرو و ناوارو و دیگر ســریال ها 
و فیلم  هــای پلیســی همیشــه ارتبــاط خوبی 
داشــته ام. یــادم اســت وقتی ســنم کــم بود، 
خانــواده موقع پخــش ســریال می خوابیدند 
ولــی مــن بیــدار می مانــدم و آنهــا را نــگاه 
می کردم. مثًا یادم است در یک فیلم ایرانی 
آقای داوود رشــیدی در نقش قاتــل، زنش را 
کشــت و در یک النه مرغ دفن کرد. این کدها 
از بچگی در ذهنم مانده و این فضاها از همان 
موقع ناخواســته برایم شــکل گرفت. پله پله 

پیش رفت و درباره اش کتاب هم خواندم.
ë  یعنی پیشنهادی برای ساخت این پروژه در

کار نبود.
خودم به مهدی مطهر )تهیه کننده( پیشنهاد 
دادم. موضوعــات اجتماعی مثــل بچه های 
خیابانی همیشه دغدغه ام بوده. وقتی در این 
فضاها هســتی، ناخواسته زندگی ات تأثیرات 
بدی می گیرد. شاید حرفم شعاری باشد ولی 
همیشه دوست داری یک کاری کنی که آدم ها 
فکرشــان عوض شــود و اتفاق خوبــی بیفتد. 
نکتــه این اســت که هر چقدر پیــش می روی، 
چیزهایــی را کشــف می کنــی کــه شــاید حتی 
بازپرس و نیروهای اداره آگاهی هم به آن فکر 
نکرده اند. وقتی فیلم می ســازی، اطاعاتت 
هــم بیشــتر می شــود. نفــِس این اتفــاق هم 
برایم جذاب است. اصًا یکی از دغدغه های 
مشترک من و مهدی اسدزاده )نویسنده( این 

است که  ای کاش کارآگاه می شدیم!
ë چرا رفتی سراغ قاتل سریالی؟ 

قتل ها معموالً به دلیل اتفاق و هیجان اتفاق 
می افتنــد ولــی قتل هــای ســریالی داســتان 
دیگــری دارد. اینکه یک نفر نقشــه می کشــد 
یــک نفــر دیگــر را بکشــد، خیلــی عجیــب و 

پیچیده است.
ë تحقیقاتت را از چه نقطه ای شروع کردی؟ 

وقتــی جســت وجو دربــاره یــک موضــوع را 
بیشــتر پیش می بری، متوجه می شوی همه 
چیزهایــی کــه می خوانــی درســت نیســت. 
 بــرای مثال در اینترنت شــاید از یک موضوع

 هفت -هشــت روایــت وجــود داشــته باشــد 
کــه فقــط دوتــای آنهــا درســت اســت. اینکه 
تشــخیص بدهی کدام درســت است، خیلی 
ســخت اســت. بــه نظــرم راهــی کــه معمواًل 
جــواب می دهد، عکس اســت. تو اگر تحقیق 

خوبــی داشــته باشــی، از عکس هــای خاص 
می فهمــی که این موضوع درســت اســت یا 
نــه و با دیــدن آنها اطاعات نابی به دســتت 
می رسد. ما از سال 94 که کار روی این قتل های 
سریال را شروع کرده ایم، متوقف نشده ایم. به 
خاطر همین روز بــه روز اطاعات مان درباره 

قاتل های سریالی و قتل ها بیشتر می شود. 
ë  اصــاً توانســتید بــه پرونــده مهیــن قدیری

دسترسی پیدا کنید؟
پرونــده  دو  موضوعــات  ایــن  دربــاره  بلــه. 
وجــود دارد؛ یکــی در اداره آگاهــی و یکــی در 
قــوه قضائیــه. پرونده هــای آگاهــی معمواًل 
اطاعات خصوصی زیادی مثل مکالمات، 
شــماره تماس هــا، شــگردهای پلیســی و... 
دارد و ســخت تر می تــوان بــه آن دسترســی 
پیدا کرد. معموالً اطاعات بهتر این پرونده 
را می دهنــد به قــوه قضائیه. مهیــن قدیری 
شــش پرونده داشــت کــه پنج- شــش هزار 
برگــه بــود. نکتــه مهــم این بــود کــه مهدی 
اسدزاده )نویســنده( حقوق خوانده بود و به 
موضوعــات جنایی عاقه داشــت. به خاطر 
همین اطاعات مهم تر را با هم دسته بندی 
برگه هــای  اطاعــات،  مهم تریــن  کردیــم. 
بازجویی مهین بود. در هر مرحله از کار باید 
قوه قضائیه را هم قانع می کردیم و برای این 

کار کلی تعهد دادیم. 
ë  در مرحله خواندن پرونده، چه موضوعاتی

برایتان جذاب شد که از قبلش نمی دانستید؟
اتفاقاتــی مثــل صحنه شــروع فیلــم. همین 
پانــی کــه یــک راننــده بــه مهیــن می گویــد 
آشــغال نریــز! همــه ایــن  اتفاقــات واقعــی 
بــود. عکس هــای اصلــی جنازه هــا را هــم در 
همیــن مرحله دیدیــم. وقتی ایــن پروند ه ها 
می شــود.  بیشــتر  تجربــه ات  می خوانــی،  را 
مثــًا می فهمــی جزئیــات اطاعاتــی کــه در 
برگه های بازجویی پرونده آگاهی نوشته شده 
با جزئیاتی کــه بازپرس قوه قضائیه نوشــته، 
فرق دارد. این  اطاعات باعث شــد مهینی را 
که در ذهن مــان بود، کامل تر بســازیم. مدام 
تصویرمان تغییر می کرد و جزئیاتش بیشــتر 
می شد. جلوتر به جایی رسیدیم که اطاعات 
من از مأموران آگاهی و بازپرس پرونده بیشتر 

شد. این  فرآیند برای آدم لذت بخش است.
ë  دلیل خاصی داشت که سراغ خانواده مهین

یا بستگان مقتوالن نرفتید؟
این قــدر نزدیک نرفتیــم ولی از هر کســی که 
الزم بــود، تحقیــق کردیــم. چــون هدف مان 
از اول مشــخص بــود و می خواســتیم مهیــن 
را خاکســتری نشــان بدهیم. بــرای همین نه 
سمت خانواده ها ی مقتوالن رفتیم، نه سمت 
خانواده قاتل تا تصویرمان خدشه دار نشود و 
محور اصلی اطاعات مسئوالن آگاهی و قوه 
قضائیه شــد. چــون آنهــا از این ســوژه ها زیاد 
دیده اند و تصویر روشــن تری به ما می دادند. 
نکتــه جالــب ایــن اســت کــه وقتــی مســائل 
روانشناســی و جامعه شناســی مرتبــط با این 
پرونده هــا را می خوانی، متوجه می شــوی که 

علی سیف الهی
روزنامه نگار 

»مهین« اولین تجربه بلند محمدحســین حیدری اســت. مســتندی درباره مهین 
قدیری، اولین و تنها قاتل ســریالی زن ایران که اخبار قتل هــای او البه الی خبرهای 
حوادث سال 88 گم شد اما اهالی قزوین داستان قتل های او در آن سال ها را خوب 
به یاد دارند. حیدری متولد 1368 اســت و پیــش از این تجربه تدوین و صداگذاری 
داشــته و از تجربه های او می توان به تدوین مســتند »رزم آرا؛ یک دوسیه مسکوت« 
اشــاره کرد. حیدری در این گفت وگو مقابل سیداحســان عمادی، کارگردان همین 
مســتند نشســته تا از جزئیــات متن و اجــرای مســتند »مهین« بگویــد. عمادی هم 
که ســال ها ســابقه روزنامه نگاری دارد، در این گفت وگو گاهــی مثل یک مخاطب 
ســؤال پرســیده، گاهی مثل یک همکار پیشــنهادهایی بــه او داده و گاهی مثل یک 
منتقد نســبت به بعضی تصمیم های کارگردان انتقاد کرده است. »مهین« که این 
روزها دومین مستند پرفروش اکران گروه »هنر و تجربه« پس از »در جست وجوی 
فریده« اســت، در جشــنواره فیلم »شــهر« جایزه های بهترین فیلــم، کارگردانی و 
دســتاورد فنی-هنری را دریافت کرد و یکی از پنج مســتند حاضر در سی وهفتمین 

جشنواره جهانی فیلم فجر بود.

خیلــی از نیروهــای اداره آگاهی یــا بازپرس ها 
کــه  دارنــد  اطاعــات  یک ســری   ناخواســته 
بر اساس تجربه مواجهه با سوژه های مختلف 
به دســت آورده اند و همان نظرات کارشناسی 

روانشناسان و جامعه  شناسان است. 
ë  در پرونــده مهیــن شــخصیت قاتــل، نحوه 

انجام قتل هــا، چگونگی پیدا شــدن قاتــل و... 
جــذاب اســت امــا خــب ایــن موضــوع را به  
شــکل های مختلفی می توان نمایش داد. شما 
به  دنبال پررنگ کردن چه چیزی از دِل این قصه 

پلیسی بودید؟
یکی از هدف ها، خاکســتری نشــان دادن قاتل 
بود. می خواستیم قضاوت را بگذاریم بر عهده 
مردم. یکی که مجرم است، مشخص است که 
مجرم است. اینکه بگوییم تو مجرمی، سخت 
نیســت. کار ســخت تر این بود کــه از زاویه های 
دیگری هم به ماجرا نگاه کنیم و به این نتیجه 
برســیم ایــن اتفاقاتی کــه برای مهیــن افتاده، 
ممکن اســت برای همــه اتفاق بیفتد. ممکن 
اســت همه مــا قاتل یــا قربانی باشــیم. این ها 
چیزهای دور از ما نیســت. در این پرونده کسی 
فکر نمی کرده قربانی مهین باشــد، کسی هم 

فکر نمی کرده که مهین بتواند قاتل باشد. 
ë  این حرف قشنگی است، ولی خب خودش

هم به نوعی قضاوت محسوب می شود.
بله. ولی ما می گوییم از زاویه دیگری به ماجرا 
نــگاه کنیم. زنــی که معمولــی بــوده و زندگی 
روزمــره و اعتقاداتــی هم داشــته، قتــل انجام 
می دهد! مهم، رسیدن به دالیل این وضعیت 

بود.
ë  برای رســیدن به این هدف، چه نقطه هایی را

در روایت و فیلمنامه تان مورد توجه قرار دادید 
که شــاید در پرونــده یا گزارش هــای مطبوعاتی 

چندان مد نظر قرار نگرفته بود؟
برای ما این مهم بود که درام شــکل بگیرد. ما 
ســعی کردیم که همه نقطه ها را در فیلمنامه 
بگذاریــم. در مرحلــه اول یک ســری چیزهــا 
برایمــان هیجان انگیز بــود ولی دیدیم شــاید 
بــه خانــواده مهین لطمــه می خورد یا مــا را از 
داســتان دور می کند. ســعی کردیم یک حس 
انسانی هم در کار داشته باشیم و فقط به اینکه 
فیلم بسازیم فکر نکردیم. به اینکه چه تبعاتی 
دارد هــم فکــر کردیــم. خانواده هــای مهین و 
مقتوالن برای ما مهم بودند. از طرفی جزئیات 
بــرای من خیلی مهم اســت. به خاطر همین 
ســعی کردیم شــخصیت مهین را با کدهایی 
کــه در فیلم می گذاریم، نشــان بدهیم. شــاید 
مــا اوایل تصویر روشــنی از شــخصیت نداریم 
ولی وقتی ایــن کدها را کنار هم می گذاریم، به 
یک تصویر نسبتاً روشن می رسیم. مثًا جمله 
آخر مهین که می گوید من ساخته این شهرم، 
برایمــان مهم بود. شــاید بگویی بــا این حرف 
اتهــام را از خــودش دور می کنــد امــا واقعیت 
این است که وقتی کسی به این نقطه می رسد، 
همــه مــا در آن مؤثر هســتیم. یا مثــًا در آخر 
فیلــم می گوییم قتل ها ادامه دارد. به هر حال 
با اعــدام یک قاتل پرونده این موضوع بســته 
نمی شــود و راه های دیگری بایــد رفت که این 
موضوع ادامه پیدا نکند. تصویری که از پلیس 
نشان می دهیم هم متفاوت است. پلیس های 
فیلــم  مــا در بازجویی هــا و کارشــناس ها وقــار 
خاصی دارند که شــاید تو در فیلم های پلیسی 
مشــابه آنهــا را که خشــونت نداشــته باشــند، 

نمی بینی.
ë  مهیــن »می خواســتیم  می گوییــد  اینکــه 

خاکســتری باشــد«، تصمیمــی بود کــه از قبل، 
برای سمت و ســو و نگاه فیلم تان گرفته بودید، 
یا حسی بود که به مرور نسبت به مهین در شما 

شکل گرفت؟
تصمیم گرفته بودیم. در واقع ما برای نزدیک 
شــدن به مهین حدودی را مشــخص کردیم. 
شاید این نگاه درباره بیجه یا سالک  محمودی 

مختلفــی از همراهی و همدلی تا غــم و اندوه تا 
بهت و شــگفتی در ذهن بیننده شکل می گیرد، 
اما اثر چندانی از نفرت نسبت به مهین نیست. 
برای ســاختن چنین تصویری از مهین عمدی 

داشتید؟
مــن نقطه هایی را برای حــس تنفر پیدا کردن 
گذاشــته ام امــا اگــر کار نکرده، ایــن یک بحث 
دیگر است. خیلی ها می گویند به خاطر همین 
صحنــه حالشــان بــد شــده و از مهیــن متنفــر 
شــده اند و می گویند چقدر آدم کثیفی اســت. 
قضاوت با مردم است. یا در نریشن هم آمده 
کــه مهین دنبــال یک نفــر می گــردد که چک 
امــروزش صاف شــود! یا مثــاً در صحنه قتل 
صاحبخانه از مهین می پرســند که آیا تو پولی 

محــدود بود یــا بازیگــران نقش پلیــس واقعاً 
پلیــس بودنــد. موقــع بازســازی ها بــه خاطــر 
سختی شــرایط، ســه بار تا مرز تعطیلی پروژه 
پیش رفتیم. به خاطر این مشکات یک سری 
دکوپاژهــا در ذهنــم بــود کــه نمی شــد انجــام 
داد و بایــد ســریع عوض می کردم. نســبت به 
پتانســیل و اتفاقاتی که افتاد، ما بهترین کاری 
را که می توانستیم ســاخته ایم. ما هیچ بازیگر 
خاصــی نداریــم و گاهــی در یــک روز مجبــور 
بودیــم در پنــج لوکیشــن مختلــف کار کنیــم. 
لوکیشن هایی که اتفاقات، کنش ها، لباس ها و 

حس هایش فرق می کرد.
ë  من صحنه هایــی از فیلمت را که مختصات

و بخصــوص آدم هــای مشــخص و واضحــی 
نــدارد، دوســت دارم. مثل اینســرت  کله پاچه 
یا قاب بســته از تســمه پروانه ای که جا مانده یا 
اولین صحنــه ای که پلیس ها ســر صحنه قتل 
حاضر می شــوند و دیالوگ های نامفهوم شان 
را می شــنویم. امــا انــگار هرچه قــاب دوربین 
بازتر شــده و ســکانس ها طوالنی تر و روایی تر، 
با اجرایی مواجهیم که چیــزی به فیلم اضافه 
نمی کند. انگار وقایع خیلی ساده و بی احساس 
به اولین شــکلی که به ذهن می رســند، تبدیل 
به تصویر شــده اند؛ مثل وقتی کــه مهین برای 
گرفتن اســلحه بــا خافکارهــا چانــه می زند، 
یــا دســتگیری آدم هــا در بــازار میوه، یــا فصل 
دســتگیری خود مهین. ایــن نماهای بــاز -که 
در آنها مختصات قاب و شــخصیت ها را بهتر 
می شناسیم- چیزی بیشتر از تصویر کردن باند 
صوتی فیلم نیست. شاید اگر همین  صحنه ها 
را بــا زاویــه ای بســته تر و غیرمعرف تــر و البتــه 

کوتاه تر می گرفتی، تأثیر بیشتری می گذاشت.
دکوپاژ صحنه دســتگیری چیز دیگــری بود اما 
کارمــان طول کشــید و نیروهــای پلیس گفتند 
ما فــردا باید برویم ســر کار. همســایه های آن 
لوکیشــن هم می توانســتند اعتــراض کنند. در 
ایــن فشــار بایــد دکوپاژهــای دیگــری طراحی 
می کردیــم. در ایــن فضــا مــن شــاید 10 تــا از 
در  نگرفتــم.  می خواســتم،  کــه  را  نماهایــی 
دســتگیری های بازار هــم نکته مهم بــرای ما 
این بود که کســی دوربین را نمی بیند. دوربین 
مخفی اســت و همه آن ری اکشــن ها طبیعی 
اســت. ایــن واکنــش مردم نســبت بــه اتفاقی 
اســت که شوکه می شوند. یک عده می خندند 
و به زندگی شــان ادامه می دهند. می خواستم 
نشــان بدهم که مهین در ذهن خیلی ها انگار 
همین وضعیت را دارد. یک شــوک می دهد، 

رازهای تنها  قاتل سریالی
زن ایران

 گفت وگوی سیداحسان عمادی، کارگردان مستند »رزم آرا؛ یک دوسیه   مسکوت«
با محمدحسین حیدری، کارگردان مستند »مهین«

عمادی: مهین به عنوان یک قاتل سریالی، این 
پتانسیل را در خودش دارد که دست کم در لحظاتی 

حس نفرت مخاطب را تحریک کند. حتی جایی 
از فیلم درباره زنی که طعمه اش بوده 

و ماشین را ترک کرده و نگذاشته 
نقشه مهین عملی شود، می گوید: 

»بازار سیار طا بود، اما هیچی 
که نداد هیچی، چهارهزار تومنم 

به خاطرش جریمه شدم!« با این 
حال مخاطب در بیشتر 

لحظات با مهین 
همراه می شود

حیدری: یکی از هدف ها، خاکستری نشان دادن قاتل بود. 
می خواستیم قضاوت را بگذاریم بر عهده مردم. یکی 
که مجرم است، مشخص است که مجرم است. اینکه 

بگوییم تو مجرمی، سخت نیست. کار 
سخت تر این بود که از زاویه های دیگری 

هم به ماجرا نگاه کنیم و به این نتیجه 
برسیم این اتفاقاتی که برای مهین 

افتاده، ممکن است برای همه اتفاق 
بیفتد. ممکن است همه ما قاتل یا 

قربانی باشیم. این ها چیزهای دور از 
ما نیست

ســوژه  قدیــری  مهیــن  چــون  می کنــد  فــرق 
خاص تری است.

ë و چرا این تصمیم را گرفتید؟
اینکــه مخاطــب بــا خــودش بگویــد مــن هم 
می توانــم قاتــل باشــم یــا رفتــار مــن باعــث 
می شــود یک نفر قاتل باشد، مهم بود. یعنی 
مخاطــب خودش را جدای از آن ســوژه نبیند. 
همــه چیــز بــرای او ملمــوس باشــد و بتوانــد 
چگونگی این اتفاق را ببیند. خیلی از مخاطبان 
مذهبی به من گفتند ما وقتی مهین را دیدیم، 
بــه خودمان گفتیم ما که نماز می خوانیم هم 
احتمال دارد قاتل شویم! خدا را شکر می کنم 

که به این هدف رسیده ایم.
ë  با ایــن حــرف موافقم. مثــاً فیلــم به خوبی

قتــل داریم و کلی جزئیــات از زندگی یک آدم 
کــه بایــد در 90 دقیقه روایت می شــد. برای ما 
مهم بود که تماشاگر یک سری از این اطاعات 
را حتماً با خودش ببرد. نمی خواســتیم گنگ 
شــود وگرنه معمایی تر کــردن ایــن روایت کار 
ســختی نبود. بــرای ما این مهم بود که نشــان 
بدهیم یک آدم چطــوری به یک قاتل تبدیل 
می شود. اگر فرم روایت را پیچیده می کردیم، 
جذابیــت معماها و تصویرها مهم تر می شــد 
مهیــن،  شــخصیت  می خواســتیم  مــا  امــا 
رفتارها، رابطه ها و... پررنگ شود؛ خود مهین. 
جذابیت هــای فرمــی ســینمایی ممکــن بود 

حرف اصلی فیلم را گم کند.
ë  بگذار یک جور دیگر بپرســم؛ نمی شد همین

قصه را در 75 دقیقه تعریف کرد؟
حرف هایی که می خواستیم بگوییم، در همین 
زمــان قابــل تعریف بود؛ البتــه معتقدم هیچ 

کاری کامل نیست.
ë  .برای من هــم در مجموع فیلــم جذابی بود 

از کســی هم نشــنیدم که نظــر منفی کلــی روی 
فیلــم داشــته باشــد؛ ولــی بعــد از فاش شــدن 
معمای قتل، دیگر این ســؤال که »بعدش چی 
می شه؟« و »قاتل کیه؟« برای مخاطب از بین 
می رود و انگیزه اش برای دنبال کردن داســتان 
کم می شــود. خودت احیاناً با ایــن نظر مواجه 
نشده ای که کسانی گفته باشــند یک  جاهایی از 

فیلم خسته شده اند یا حوصله شان سر رفته؟
بــه هر حــال نظرهــای مختلفــی وجــود دارد. 
فیلــم  دوم  نیمــه  کاش  می گوینــد  عــده ای 
طوالنی تر بــود چون کنجکاونــد بدانند مهین 
چطور آدمی اســت. عده ای هــم با تو هم نظر 
هســتند. عده ای هــم می گویند همین شــکل 

فعلی خوب است.
ë  چه شــد که تصمیم گرفتید بعضــی اتفاقات 

پرونده را بازســازی کنید؟ در واقع یک ضرورت 
بود )چون برای تصویری کــردن بخش هایی از 

روایت، چاره دیگری نداشتید( یا یک انتخاب؟
هــدف مــا از اول بازســازی بــود. دلیــل مــا این 
اطاعــات  یک ســری  می دانســتیم  کــه  بــود 
وجود دارد که در پرونده نیســت. اوایل کار هم 
نمی دانســتیم که آیا از مهیــن قدیری فیلمی 
وجــود دارد یــا نــه. بــرای اینکــه شــخصیت را 
کامل تــر نشــان بدهیم و اطاعــات را از طریق 
کام منتقــل نکنیــم، از اول بــه بازســازی فکر 
کــرده بودیم. ما در این کار ریســک های زیادی 
انجام دادیم. مثاً ســرهنگ عطایــی، کارآگاه 
پرونده، نریشــن فیلــم را خواند؛ یــا این اولین 

توانســته این ســؤال را در ذهن مخاطب ایجاد 
کنــد که چطور آدمی که در بازســازی قتل اولش 
گریه می کــرده، چند روز بعــد موقع صحبت از 
کوبیدن سنگ به ســر یکی دیگر از مقتوالن )که 
با قساوت بیشتری همراه است(، آن طور آرام و 
خونسرد کارش را توضیح می دهد. اما به نظرت 
آیا الزم اســت عمداً ســعی کنیم به ســوژه مان 
نزدیک نشــویم، مبادا که تصویر دیگری از او در 
ذهن مان شکل بگیرد؟ نمی خواستی به عنوان 
سازنده مستند، تا حد ممکن همه چیز را درباره 
سوژه ات بدانی، بعداً تصمیم بگیری که حاال چه 
چیزهایی را می خواهی در فیلمت نشان بدهی 

و چه چیزهایی را نه؟
خودمــان مســتقیم بــا ایــن خانواده هــا حرف 
نزدیم اما با کســانی که مرتبــط بوده اند حرف 
زدیم. به خاطر همین اطاعات کامل داشتیم. 
مثًا بــرای گریه قتل اول چند تحلیل می توان 
داشــت. یک دلیل، قتِل اول بودن و شروع کار 
اســت. مهین بعــد از دو روز اعتــراف می کند و 
بعــد از این ســریع می گویند برویــم صحنه را 
بازســازی کنیــم. روزهای بعد راحت تر اســت 
چون اعتراف کــرده. درباره یک قتل دیگر هم 
ناراحت  است چون فامیل شان است. در واقع 
ما خیلــی از اطاعــات پرونده را بــه کد تبدیل 

کرده ایم.
ë  مهیــن به عنــوان یــک قاتــل ســریالی، این 

پتانســیل را در خــودش دارد کــه دســت کم در 
لحظاتی حس نفرت مخاطب را تحریک کند. 
حتی جایی از فیلــم درباره زنــی که طعمه اش 
بــوده و ماشــین را ترک کرده و نگذاشــته نقشــه 
مهین عملی شود، می گوید: »بازار سیار طا بود، 
اما هیچی که نداد هیچــی، چهارهزار تومنم به 
خاطرش جریمه شدم!« با این حال مخاطب 
در بیشتر لحظات با مهین همراه می شود )مثل 
صحنه قتل صاحب خانه کــه به ادعای مهین، 
قصد آزار جنســی او را داشــته( و نهایتاً گاهی از 
خونسردی او تعجب می کند. یعنی حس های 

تجربه من در بازســازی بود. هــدف ما این بود 
که بازســازی های مــا از فیلم هایی که بعدها از 
مهین به دســتمان رسید، قابل تفکیک  باشد؛ 
حتی ماشــین واقعی مهین در تصاویر آگاهی 
کرم رنگ اســت اما ماشــین ما در بازســازی ها 
زردرنگ اســت؛ یــا خود بازیگر ما شــباهتی به 
مهیِن واقعی ندارد. می خواســتیم جدا باشــد 
که بگوییم این فقط مهین نیست؛ مهین های 
دیگــری هم هســتند کــه می توانند یک ســری 
حالت ها و ویژگی هایی داشته باشند که بتوانند 
چنیــن کارهایــی را انجام بدهنــد. خود اعظم 
عرفانــی، بازیگر نقــش مهین، متولــد قزوین 
است و آن سال ها ماجرا را پیگیری می کرده اند 
یا حتی 70-80 درصد لوکیشن های خارجی ما 
همان لوکیشن های واقعی هستند که مهین در 

آنها قتل انجام داده است.
ë  بــه لحاظ حســی چــه طراحــی ای در ذهنت

داشتی؟
وقتی لوکیشــن های اصلی را انتخــاب کردیم، 
می خواستیم حس هایی که مهین در آن لحظه 
داشته، دربیاید. یک سری حس ها به کاراکترها 
برمی گردد، یک ســری هم بــه موقعیت ها. ما 
می خواســتیم حس موقعیت ها را دربیاوریم. 
کســانی مثل آقــای عطایی کــه بازســازی ها را 
دیده بودند، گفتنــد اعظم عرفانی انگار واقعاً 
دارد قتــل انجام می دهد. مــن پاِت کلی را به 
او و گروه گفته بودم اما هیچ کس نمی دانست 
دقیقــاً چه اتفاقی قرار اســت بیفتــد. یکدفعه 
می گفتیــم اینجا مهین قرار اســت قتل انجام 
بدهد. خود بازیگر وقتی اولین قتل را بازسازی 
کردیــم، گوشــه خیابــان شــروع کــرد بــه گریه. 
همیــن اتفاقی که بــرای مهین قدیــری افتاده 
بود، بــرای بازیگر هــم افتاد. بازیگر مــا هم در 

قتل های بعدی آرام تر و راحت تر پیش رفت!
ë  االن بازسازی ها چقدر به چیزی که در ذهنت 

بوده نزدیک شده است؟
بایــد به شــرایط کار هم نــگاه کــرد. بودجه کار 

برداشــتی، جــواب می دهد نه ولــی می بینیم 
که برداشته. همه این ها کنار هم است. مهین 
مجموعه ای از همین رفتارها است که اگر کنار 
هــم بگذارید، جواب  خیلی از ســؤال هایتان به 

دست می آید.
ë  مهین« یک فیلم 95 دقیقه ای اســت که با«

وقوع قتل ها شــروع می شــود. گروهی از تهران 
بــه قزویــن می روند و ســرنخ ها را تا دســتگیری 
و اعتــراف قاتــل و بازســازی قتــل اول پیگیــری 
می کنند. تا اینجا )یعنی تقریباً نیمه فیلم(، قصه 
خوب پیش می رود. اما از اینجا به بعد تا دادگاه 
نهایی، فقط نحــوه انجام باقی قتل ها تشــریح 
می شــود. به نظرت بعد از بازســازی قتــل اول، 
نباید ریتم فیلم تا رســیدن بــه نقطه پایانی اش 

تندتر می شد؟
مــا از اینجــا به بعــد با خود شــخصیت مهین 
طــرف هســتیم. در هــر کــدام از بازســازی ها 
کلی کــد و اطاعــات جدیــد وجــود دارد. مثًا 
می فهمیم مهین روابط عمومی خوبی دارد، 
رابطــه اش با مــادرش بد اســت، رابطه اش با 
دخترش چطوری اســت، عذاب وجدان دارد، 
رابطه اش با شوهرش چطور است، کی ازدواج 
کرده، در کودکی اســمی که برای خود انتخاب 
کــرده هادی اســت، نســبت بــه زن و مــرد چه 
تفکــری دارد و... یک جا گریــه می کند، یک جا 
می گویــد یا فاطمه زهــرا و... ما می خواســتیم 
در ایــن بازســازی ها شــخصیت مهین بیشــتر 

شناخته شود.
ë  به نظر می رسد شیوه ساده و سرراستی را برای

روایــت میانه تا انتهــای فیلم انتخــاب کرد ید؛ 
قتل ها را یکی  یکی ببینیم و حرف های مهین را 
از خال شان بشــنویم. به فرم روایی دیگری هم 
فکر کرده بودید که هم اطاعات قتل ها را منتقل 
کند هم سکانس های بازسازی این قدر طوالنی 

نشود؟
 ما به فرم های دیگری هم فکر کرده بودیم اما 
می خواستیم موضوع را ســاده کنیم. ما شش 

آنها هم می خندند و بعد به زندگی عادی شان 
می پر دازند.

ë  این ایده خوبی اســت، اما خب االن چنین
چیزی در فیلم احساس نمی شود؛ شاید چون به 

تم فیلم تبدیل نشده است.
یــک   کــه  دادگاه  بــه  می خــورد  کات  بعــد 
عالــم مــردم نشســته اند و موضــوع را تماشــا 
می کننــد. مثًا با یکــی دو برداشــت پان ها را 
می گرفتیم. قتِل اسماعیل نزدیک ترین پان 
به خواسته های ما بود. دکوپاژ این قتل با همه 
فــرق دارد. دوربینی کــه در حال جنب وجوش 
اســت، دوربیــن آگاهــی اســت و دوربیــن مــا 
ثابــت اســت. ولی تو اصًا این تفــاوت را حس 
نمی کنــی، چــون داســتان پیش مــی رود. من 
همیشــه حســرت می خورم که چرا بــه خاطر 
شرایط یک سری از ایده ها را تصویر نگرفته ام. 
ایــن حرف ها به خروجــی کار ربطی ندارد ولی 
این خروجی بهترین خروجی نسبت به شرایط 

ما بوده است.
ë  ظاهراً قرار اســت یک نســخه ســریالی هم از

»مهین« پخش شود.
ســریال »مهین« پنج قســمت ســی دقیقه ای 
اســت و یک ســری جزئیات بیشــتر دارد؛ مثًا 
جزئیات بیشــتری درباره قتل ها وجود دارد که 

در نسخه سینمایی گفته نشده است.
ë  اکران »مهین« در گروه »هنر و تجربه« چطور

بوده؟
خوب اســت کــه »هنر و تجربه« فیلم مســتند 
پخش می کند ولی نباید در این مرحله متوقف 
شویم. خیلی از فیلم های مستند از فیلم های 
داســتانی اکران  شــده بهتر هســتند امــا مردم 
ایــن موضــوع را نمی داننــد. شــاید تأثیری که 
فیلم های مستند می گذارند خیلی هم بیشتر 
اســت اما هیچ امکانــی برای دیده شــدن این 
مســتندها وجود ندارد. با تیزرهای تلویزیونی، 
تبلیغــات بهتــر، ســالن های بهتر و... شــرایط 

بیشتر دیده شدن مستندها را فراهم کرد. 
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قرار بود این شماره سه شنبه  های شعر، مقارن با تولد قیصر منتشر 
شود که نشــد و البته حتماً هر روز که شــعر قیصر خوانده شود، روز 
تولد اوست. درست مثل همین امروز که شعر غنچه را از او با هم 
خواهیم خواند. قول داده بودیم که از شــعر کــودک و نوجوان که 
سهم فراموش شده ای در رسانه های امروز دارد بنویسیم و در اندک 
بضاعت خود قدمی برداشته باشــیم. از میان همه آن هایی که با 
شعرشان زیســته ایم، »بیوک ملکی« برای گفت و گویی پیرامون 

شــعر کودک و نوجوان انتخاب شد که خود البته همه این سال ها، 
فروتنانه، فروگذار نبوده است. نســل امروز کمتر شباهتی با آنچه 
از نسل های پیش از این در خاطر هســت دارند و کیفیت آگاهی و 
توقع آنها چنان که باید در ادبیات دیده نشده است. نسلی دانسته تر 
پیش روی ماســت کــه کتاب را بــرای خواب نمی خواهــد که برای 
بیداری می خواند. مفتوِن رنگ ها و نقش ها نمی  شود و به »کلمه« 

بیشتر امیدوار است. آنها را چنان که باید ببینیم و بنویسیم...

ë  آنچه از آن به عنوان خلق ادبی فراگیر یاد می شــود و در خاطره جمعی
باقی می ماند کمتر در شــعر ســالیان اخیر کودک و نوجوان اتفاق افتاده 

است. چه دلیل و دالیلی برای این موضوع می توان متصور بود؟
اتفاقاً خیلی بیشــتر از ســالیان گذشــته اتفاق افتاده است، منتهی دیده 
نشــده و ایــن دیده نشــدن گناهش بــه گردن شــاعران نیســت. آنها در 
طــول این ســالیان کار خود را کرده اند و تجربه ها و شناختشــان بیش از 
گذشــته شده است. البته واضح است که منظور من شاعران جدی این 
عرصه است و نه خیل شاعران دیگر. عوامل زیادی دست به دست هم 
داده انــد که این وضعیت بــه وجود آید. ما وقتی با انبوهی از کتاب های 
شعر روبه رو می شویم خواه ناخواه این انتظار در ما به وجود می آید که 
باید در هر ســال چشم انتظار انتشار تعداد کتاب های زیادی باشیم که 
این کتاب ها به معنای واقعی کلمه کتاب های خوب و قابل قبولند. اواًل 
اگر ما در هر ســال به تعداد انگشــت های دست هم کتاب خوب داشته 
باشیم که بیشتر هم داریم، کافی است. مگر بعد از جدی شدن ادبیات 
کــودک و نوجــوان به عنوان مثال در زمان ســی ســاله قبــل از انقالب ما 
چند شــاعر و چند کتاب شــعر برای بچه ها داشــتیم. تعــداد کتاب های 
شعر چاپ شده آن سی سال از 15-10 جلد بیشتر نبود. چرا آن 10-15 
جلد که شــاید نیمی از آن شــعر بــه معنای واقعی کلمــه نبود، جریان 
ایجاد کرد. جریانی که ادامه اش شد شعر پس از انقالب که یک جهش 
بلند داشت و باعث شد که توجه بسیاری از شاعران به این حوزه جلب 
شــود. طوری که آقای محمود کیانوش )عمرشــان دراز باد( در نامه ای 
خطاب به شاعران کودک و نوجوان آن سال ها نوشتند که شما راهی را 
که ما در ســی ســال رفتیم، در سه ســال طی کرده اید. هر چند که ما این 
حرف را به حساب تشویق ایشان می گذاشتیم اما تا حدی هم واقعیت 

داشــت. شعر کودک و نوجوان در همان سال های اولیه تجربه هایی )با 
پشــتوانه قبلی هــا( کرده بود که با ســال های پیش از خــود متفاوت بود. 
حــاال همان شــاعران دهــه اول انقــالب که خیلــی از آنها هنــوز فعالند 
و خیلــی از شــاعران خــوب و جــدی بعــد از آنهــا، از آن تجربه هــا عبور 
کرده اند و به فضاهای تازه ای رسیده اند اما دریغ. دریغ از اینکه کار خود 
را با جدیت انجام می دهند و انجام خواهند داد ولی در چه موقعیتی، 
در چه فضایی. چه فضایی برای عرضه آثارشــان دارند. منظورم چاپ 
شــدن یا چاپ نشدن نیســت. به هر حال همه ایشان، کارهایشان چاپ 

می شود.
ë  خــب با این حســاب و اعتقاد چرا کارهای آنها دیده نمی شــود و اصواًل

مهم ترین نگرانی این داستان را کجا باید رصد کنیم؟
ایــن داســتان، داســتانی اســت کــه پرداختن به همــه زاویه هــای آن در 
حجــم این صحبت نمی گنجد، فقط به طور کلی به یکی از آنها اشــاره 
می کنم و آن اینکه ما هیچ گاه یک متولی آگاهی که کار ادبیات و کودک 
را بشناســد، نداشــته ایم و این فقط یک حرف کلی نیســت. تنها یکی از 
مواردی اســت که باعث دیده نشدن این کارها شده است. من فقط به 
یــک مســأله که قباًل هم بــه آن پرداخته ام و هیچ پاســخی هم دریافت 
نکرده ام اشــاره می کنم و انتظار دارم متولیان فرهنگی مشاورانشــان یا 
هر کس که مخاطب این ســؤال اســت پاســخ دهند. در دهه شــصت و 
هفتاد که شــما هم به آن اشــاره کردید، حداقل شمارگان کتاب بیست 
هزار و حداکثر هفتاد هزار جلد بود. )تا صد هزار و بیشتر هم داشتیم که 
آنها را این جا به حســاب نمی آوریم.( معمواًل هم اکثر کتاب ها در یک 
ســال به فروش می رفت و سال بعد تجدید چاپ می شد، این طور هم 
نبود که جایی، ارگانی، سازمانی یا نهادی یک جا آنها را خریداری کند. 
من هنوز قراردادهایی دارم که در آنها آمده اســت تعداد بیست هزار و 
پانصــد جلد که بابت آن پانصد جلد حق التألیف پرداخت نمی شــود. 
آن پانصــد جلــد را هــم در اختیــار مطبوعات قــرار می دادند کــه تبلیغ 
کنند. همچنین به شاعران و نویسندگان هدیه می کرد تا آنها را معرفی 
کنند. جمعیت کودک و نوجوان آن سال ها تقریباً نصف جمعیت این 
روزهاســت. یعنی اگر جامعه ای، ســی، چهل سال هیچ رشدی نداشته 
باشــد و در این ســال ها در جا زده باشــد به طور طبیعی تیــراژ کتاب در 
کشــور ما حداقل چهل هزار و حداکثر صد و چهل هزار باشــد. حاال باید 
به این سؤال پاسخ داده شود که علت چه چیزی بوده که تیراژ کتاب ما 
رســیده است به حداقل دویســت و حداکثر پانصد جلد. یعنی حداکثر 
تیراژ امروز، همان تیراژی اســت که ناشر بابت آن حق التألیف نمی داد 
و کتاب هــا را هدیــه می داد. پس ظلم اســت که ما همه کاســه و کوزه ها 
را ســر شاعران بشکنیم. بله، شــاعرانی هم که شعرهای ضعیف چاپ 
کرده اند، نقش داشــته اند. اما ســؤال این جاســت که چطور شاعری که 
هنوز با اصول اولیه شــاعری آشنا نیســت و مفهوم شعر را درک نکرده 
اســت امروز می تواند بــه راحتی کتاب چاپ کند و مجوز انتشــار بگیرد. 
ما اگر چهل ســال گذشــته را با ســی قبل از انقالب مقایســه کنیم، حتی 
نســبت به چنــد برابر شــدن جمعیت کــودک و نوجوان، بــاز هم قابل 
قیاس نیســت. هم شــاعران خوب چند برابر شــده اند و هم کتاب های 
خــوب )ایــن به معنــی برتــری این شــاعران به شــاعران پیــش از خود 
نیســت. آنها جایگاه خودشــان را دارند( بیش از آن دوران است. با این 
تفاوت که آن کتاب ها را همه بچه های کتابخوان آن دوران خوانده اند و 

این کتاب ها را کتابخوان ها هم پیدا نمی کنند که بخوانند. این قصه سر 
دراز دارد. بررســی این کار، کار پژوهشــگران و منتقدان است که باید به 
آن بپردازند. البته اگر پژوهشــگر و منتقدی جدی در این زمینه داشــته 

باشیم که متأسفانه نداریم.
ë  چقدر با این نکته که فقدان تئوری و اتکای تجربی شاعران این حوزه و

غیاب قاطع نقد، مانع از روزآمدی و ظهور ادبی در این حوزه شــده است 
موافقید؟

مســائل تئوری و نقد در شــعر کودک و نوجوان نه تنها نتوانســته اســت 
پا به پای شــعر پیش بیاید بلکه با فاصله خیلی زیاد همیشــه پشت آن 
حرکت کرده اســت. این یک آســیب اســت ولی نه به آن معنا که مانع 
روزآمــدی و ظهور حرکت  های تازه بوده اســت. بحث های تئوری و نقد 
می تواند جریان بســازد یا به جریان شعر ســرعت ببخشد و مانع خلق 
خیلــی از آثــار ســطحی و کم ارزش شــود. مــن به جد می توانــم بگویم 
کــه نقــد و منتقد توانا نداریــم در هیچ زمینه ای نداریــم )مگر در زمینه 
سیاست و اقتصاد و... داریم؟( نبود نقد در یک جامعه یعنی گسترش 
بی حساب و کتاب کارهای بی تأثیر و مخرب. در ادبیات کودک و نوجوان 
اگــر منتقــدی بــه معنای واقعــی کلمه حضور داشــته باشــد هر کســی 
بــه خــود اجازه نمی دهــد که هر کالم سســتی را به نام شــعر چاپ کند. 
حداقل کســانی که نامشــان در شعر مطرح اســت حواس شان را جمع 
می کنند که دســت از پا خطا نکنند تا مبادا به اعتبارشان لطمه بخورد. 
اما متأسفانه االن در آثار خیلی از این شاعران، همین بی توجهی دیده 
می شــود. یعنی بها دادن به کمیت کارشــان بیش از کیفیت اســت. اما 
کســانی کــه هنوز در این زمینه جدی هســتند بر حســب ســال ها تجربه 
و کار، خودشــان تئــوری و توانایــی نقد کار خود را دارنــد و همین باعث 

می شود که به روز باشند یا تالش می کنند که عقب نمانند.
ë  در سالیان اخیر دایره انتشــار نشریات ادبیات کودک و نوجوان پیوسته

محدودتر شــده اســت و از آن نشــاط مطبوعاتی دهه شــصت و هفتاد و 
اقبال و اســتقبال مخاطب اثر چندانی نیست. چقدر این رویکرد ریزشی 

را در تسری و تعالی این حوزه از ادبیات مؤثر و مقصر می دانید؟
درســت اســت اما فقط مربوط به ســالیان اخیر نیســت. در ســی و چند 
ســال گذشــته هــر چه بــه ایــن ســمت آمده ایــم رفته رفتــه ایــن دایره 
کوچک و کوچک تر شــده اســت. شــما اگر یادتان باشد در دهه های اول 
بعــد از انقــالب، مجله هــای  پرتیراژی داشــتیم. مثاًل کیهــان علمی که 
برای بچه ها منتشــر می شــد و مخاطبان زیادی داشــت به طور ناگهانی 
تعطیل شــد. با توجه به اینکه آن زمان درگیر این مشــکالت اقتصادی 
و ایــن حرف هــا نبودیــم. هفده ســال ســروش نوجوان چاپ می شــد و 
در هــر مــاه یک روزنامه و مجله علیه این نشــریه مطلب می نوشــتند و 
برایش مزاحمت ایجاد می کردند و سرانجام هم همان روزنامه باعث 
تعطیلی اش شد. مجالت و نشریات خوب دیگری هم بودند که روشن 
شدند و بعد یکی یکی خاموش شدند. این مسائل را نمی شود در چند 
ســطر و بخشــی از صفحه یک نشــریه بیان کرد. بحث ســی و چند سال 
فراز و فرود اســت که البته بیشــتر در این مورد فرود بوده اســت تا فراز. 
باید به مورد مورد این افت پرداخته شود که خودش حجمی به اندازه 
یک کتاب را می طلبد. اینکه چرا نشریه ای مثل کیهان علمی به ناگهان 
تعطیل می شود؟ چرا نشریه ای مثل کیهان بچه ها که زمانی در ادبیات 
و کودک نوجوان جریان ســاز بود هر چه می گذرد بی روح تر می شود که 
االن بــود و نبــودش هیــچ تأثیــری ندارد؟ چــرا با اصرار مجله ســروش 
نوجوان را تعطیل می کنند و همین طور ده ها مجله و نشــریه دیگر را و 
کار را به این جا می کشــانند. یک وقت ممکن اســت بگویند که مثاًل ما 
از فالنی و فالنی ها خوشــمان نمی آید پس این ها نباشــند. بسیار خوب 
شــما کســی یا کســانی را داشــته اید یا دارید که جایگزین کنید؟ نداشته 
و ندارند و این به این معنی اســت که نتوانســته اند یا نداشــته اند حفظ 
کنند و نتوانسته اند تغییر دهند و جایگزین کنند. خراب کرده اند صرفًا. 
این هــا را کس یا کســانی بعداً باید بیایند و موشــکافانه بررســی کنند تا 
علت محدود شــدن این دایره ای که می فرمایید معلوم شود. بله نبود 
یــک مجموعه مطبوعاتی با نشــاط در رشــد و تعالی ادبیــات و... مؤثر 
اســت و داشــتن مجالتی که خنثی و کم رمق اســت اثــری در مخاطب 
نمی گــذارد. البتــه این بدین معنی نیســت که ما نشــریه خوب نداریم. 

نه، داریم اما کمتر از تعداد انگشتان یک دست...
ë  خیلی صمیمانه دوست دارم این پرســش را از »بیوک ملکی« بپرسم

که آیا پس از چهار دهه مدیریت نانوشته این حوزه توسط حلقه ای به نام 
شــاعران کیهان بچه ها، امید نوزایــی و تغّلب دیگر چهره هــا و جریانات 

هست؟
بلــه هســت. با ایــن همــه حرف های گفتــه و ناگفته هســت. چــون هنر 
و ادبیــات فــردی و شــخصی اســت و مدیریت هــا و سیاســت های غلط 
هــر چند کــه در جریان کلی رشــد و تحول تأثیر ســوء می گــذارد اما یک 
شــاعر یا یک نویســنده و هنرمند خــالق و جدی کار خــودش را می کند 
و پیــش می بــرد حتــی اگــر دیــده نشــود حتــی اگــر او را نبینــد و حتــی 
 نخواهنــد او کار کنــد. او کار می کنــد و در آخــر کار اوســت کــه می مانــد 

و دیده می شود.

گفت و گو با بیوک ملکی پیرامون وضعیت و جایگاه شعر امروز کودک و نوجوان

 ظلم است همه کاسه  کوزه ها را
 سر شاعران بشکنیم

ë  شــعر پس از انقالب که یک جهش بلند داشت
طــوری کــه آقــای محمــود کیانــوش )عمرشــان 
دراز بــاد( در نامه ای خطاب به شــاعران کودک و 
نوجوان آن ســال ها نوشتند که شــما راهی را که ما در سی سال رفتیم، 

در سه سال طی کرده اید.
ë  چطور شــاعری که هنوز با اصول اولیه شاعری آشنا نیست و مفهوم

شــعر را درک نکرده اســت امروز می تواند به راحتی کتاب چاپ کند و 
مجوز انتشار بگیرد.

ë  در ادبیــات کــودک و نوجــوان اگر منتقــدی به معنــای واقعی کلمه
حضور داشته باشد هر کسی به خود اجازه نمی دهد که هر کالم سستی 

را به نام شعر چاپ کند.
ë  هفده سال ســروش نوجوان چاپ می شد و در هر ماه یک روزنامه و

مجله علیه این نشــریه مطلب می نوشــتند و برایش مزاحمت ایجاد 
می کردند و سرانجام هم همان روزنامه باعث تعطیلی اش شد.

نیم نگاه

غنچه با دل گرفته گفت:
»زندگی، لب ز خنده بستن است

گوشه ای درون خود نشستن است.«
گل به خنده گفت:

»زندگی شکفتن است
با زبان سبز رازگفتن است.«

گفت و گوی غنچه وگل از درون باغچه
بازهم به گوش می رسد...

تو چه فکرمی کنی؟
راستی کدام یک درست گفته اند؟

من که فکر می کنم
گل به راز زندگی اشاره کرده است

هر چه باشد او گل است
گل یکی دو پیرهن

بیش تر ز غنچه پاره کرده است

کــه  امــروز  شــاعران  نخســتین  از  یکــی 
اشــعارش به کتاب های درسی راه یافت، 
قیصــر امین پــور بــود. قیصر البتــه در آن 
ســال ها بیشــتر به عنوان شــاعر بزرگسال 
مشهور بود اما چند مجموعه شعر برای 
نوجوانــان نیــز منتشــر کرده بــود. حضور 
قیصــر در مجله بــه یادماندنی ســروش 
نوجــوان، او را بــا دغدغه هــای نوجوانــان 
بیشتر آشنا کرد و زبان ساده، روان و قابل 
درک شــعرهای او مخاطــب نوجــوان را توانســته بود جــذب کند. در 
شعرهای نوجوان قیصر عناصر زیبایی شناسانه، احساس و عاطفه به 
اندازه اندیشه و محتوای شعر دارای اهمیت است. او همواره مخاطب 
را جدی می گرفت و ســعی نمی کرد از موضــع باال به مخاطب امر و 
نهی کند یا به او چیزی بیاموزد.  مدرســه، طبیعت، روســتا دوســتی، 
خداشناسی، امید، جنگ، صلح، عاشورا، انقالب، فقر و... از بارزترین 

مضامین شعرهای نوجوان او هستند.

قیصر؛ مثل چشمه مثل رود

انسیه موسویان
شاعر

1
دست من 

به چشمه سارها نمی رسد
دورم از تمام جویبارها

خیره می شوم 
به بطری زالل آب معدنی

2
ای کرم خاکی کوچک!

آیا شنیده ای
در عمق خاک

آوازهای سیب زمینی را؟

3
افتاده بود

بر سنگفرش زرد خیابان
یک برِگ سبز در پی پاسخ

4
راهی دراز و سخت و نفس گیر است

از دانه های خاک
تا سدر خسته پیر

ای گام های ُترد گیاهی

مهدی مرادی

باز وقت اذان شد
وقت اهلل اکبر

می روم مسجد امروز
دست در دست مادر

می چکد دانه دانه
روی گلدسته باران
صاحب خانه دارد

میهماِن فراوان
کاش مثل کبوتر

بال و پر می گشودم
کاش گنجشک بودم

کاش پروانه بودم
بال اما ندارم

آسمان دور دور است
شهر ما بی تو غمگین

خانه ها سوت و کور است
تو به ما سخت نزدیک

ما به آن دور خیره
مثل خورشید هستی
پشت یک ابر تیره...

محدثه الماسی

1
جوراب های کهنه سوراخ

جوراب های نقطه چین
حاال همین امروز/برنامه در مسجد

خدای من!
حاال همین امروز باید برمال می شد

جوراب های من؟

2
گفته بود/سیب هایمان

لقمه هایمان
غصه ها و خنده هایمان برای هم

گفته بودم/اولین نفر تویی همیشه
موقعی که یار می کشم

گفته بود/ بی تو هیچ وقت
جز تو هیچ کس

گفته بودم و گفته بود و...
از تمام حرف های ما

یک سالم ماند و بس
ما که سال پیش همکالس بوده ایم

سال بعد نه! کالس ها جدا
او که سال پیش دوست بود

سال بعد آشنا...

بهاره سلمانی

گربه ای در کتاب جغرافی
مهربان ایستاده و زیبا

مثل لبخند مادرم آرام
مثل لبخند مادرم مانا

گربه ای شیر دل که در رگ هاش
خون گرم خلیج می جوشد

صبحدم روی شانه اش خورشید
جامه افتخار می پوشد

آسمان از دعای او ابری است
جنگل از مهربانیش انبوه

دست های کریم او پوشاند
جامه پاک برف را بر کوه

او که ُخلق درخت را دارد
سر به زیر است و پر ثمر اما

با وقار و ابهتش آموخت
به دماوند سربلندی را

باد باید به سمت من چرخد
ماسه های کویر را گفته

مرگ بر زندگانی دربند
شیرهای اسیر را گفته

روبه رویش دوباره می گویم:
تا همیشه کنار تو خندان
تا همیشه کنارت آرامم
گربه نقشه جهان ایران

احمد حسینی

خیلی برایم جالب است
این گندم زیبا و زرد

از روی خطش می توان
آن را به دقت نصف کرد

نصفش برای مورچه
نصفش برای یاکریم

شاید خدا می خواسته
یک دانه را قسمت کنیم

خط خدا این شکلی است
به به چه خط جالبی

پس بی خودی پیدا نشد
خط های روی طالبی

مریم هاشم پور

باد آمد و از درخت سیبی افتاد
آن گونه که سکه ای ز جیبی افتاد
در ذهن زمان زمزمه ای شد آغاز
در قلب زمین شور عجیبی افتاد

دردی است که کس نمی تواند بکشد
این شهر نفس نمی تواند بکشد

انسان به جدال مرگ ناچار شده است
دیگر پا پس نمی تواند بکشد
با ظاهر شیطانی او جنگیدند

بی رحمی آدمی در او می دیدند
بیچاره مترسک که سر مزرعه ها

یک عمر کالغ ها از او ترسیدند
نه خورده تکانی به زرنگی بخورد

نه بخت بدی که پای لنگی بخورد
این سنگ که غافل ز تمام دنیاست

ای کاش سر خودش به سنگی بخورد
هر چند که خوار است و ذلیل افتاده

خودشیفته است و بی بدیل افتاده
مغرور و پر ادعا و بی ریشه و سست

انگار که از دماغ فیل افتاده

سارا قره تپه
کتاب ها در این دنیا
اصیل و ریشه دارند

در ذهن و در قلب ما
تأثیر می گذارند

گاهی وقت ها لطیف اند
مثل تکه ای حریر

آن ها مفید هستند
مانند یک لیوان شیر

بعضی از آنها هستند
شوخ طبع و شاد و خندان

خیلی هاشان شیرین اند
مثل قندی در قندان

تعدادی از کتاب ها
هستند شاعر و عارف
و بعضی علمی مثل

دایرة المعارف
کتاب ها صادق هستند

بی د  رنگ و بی نیرنگ
بر شیشه نادانی

هر لحظه می زنند سنگ

گالره معقولی

رو به روی دار قالی
مادرم تنها نشسته

زل زده بر تاروپودش
با نگاهی گرم و خسته

 تق ت تق تق شانه را او
می زند بر روی قالی
تا نماند روی نخ ها

ردی از جاهای خالی
یک پرنده روی قالی

کوچک است و پر ندارد
مادرم نخ را گرفته

رج به رج پر می گذارد
می پرد از روی قالی
با پرو بالی سفید او

می رود تا آسمان ها
آن پرنده هست یک قو

طیبه یونسی

یک فضانورد
دل شکسته بود

خسته بود
با تلسکوپش

عاشق نگاه ماه بود
عشق در زمین ولی گناه بود

ماه را که دید
از زمین و از زمان برید

با لباس باد کرده ای پرید
ماه صورتش پر از/پنجه پلنگ بود

ماه از زمین قشنگ بود
کاش ماه پشت ابر مانده بود

کاشکی زمین
فضانورد را نرانده بود

غالمرضا بکتاش
1

درخت
بهترین نشانه خداست در زمین

به خاطر همین
بهار می زند به شاخه هاش

مهرسبز صدهزار آفرین!
2

دانه با بهار
یک قرار داشت

باز هم بهار
دانه را سر قرار کاشت!

دانه بی قرار شد؛ جوانه زد!
3

دانه ای که کاشتم کمی
دیر کرده است

مثل اینکه لقمه اش
در گلوی خاک

گیر کرده است!

4
ماهی ام

صبح، مرده بود
چون شب گذشته حوضمان

قرص ماه را
بدون نسخه خورده بود!

فائزه فرزانه

باد
تکه پاره های روزنامه را

مچاله کرد و راست
برد توی باغ...

بید پیر باغ
روزنامه را دید و گفت:

»چهره ات چقدر آشناست«

اسماعیل اهلل  دادی



»مجوز تولید بیت کوین از هفته جاری صادر 
می شــود.« ایــن خبری اســت که بــه تازگی 
از ســوی معاونــت وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( رســانه ای شــده اســت. 
طبــق این خبر باید گفت فعالیت رســمی 
بیــت کویــن در ایــران آغــاز شــده و ایــن در 
حالی اســت که فعاالن حوزه ارز دیجیتالی 
معتقــد هســتند حتی اگــر بــرای فعالیت 
ماینرها از سوی وزارت صمت مجوز صادر 
شــود از آن اســتقبال نخواهند کرد، چرا که 
مصوبه هیأت دولت برای ماینرها مقرون 
به صرفه نیســت و آنها در حــال مهاجرت 
به کشورهای همســایه هستند و کشورهای 
چین، روســیه و گرجســتان آغــوش خود را 
برای جذب سرمایه های ایرانی باز کرده اند.

ë فرصت غیرقابل تکرار

»دیگر شرایط در کشور ما برای فعالیت 
ماینرهای بخش خصوصی فراهم نیست 
بنابراین ارائه مجوز محلی از اعراب ندارد.« 
محمد شرفی، مدیرعامل انجمن بالکچین 
ایران با بیان مطلب فوق به »ایران« گفت: 
ســرمایه در جایی جذب و ماندگار می شود 
که بازگشت سرمایه و امنیت در آنجا وجود 
داشــته باشــد بنابراین وقتــی برخوردهای 
صنعــت  در  فعالیــت  ریســک  امنیتــی 
ماینینگ را در کشــور باال برده ســرمایه گذار 
بخش خصوصی سرمایه اش را برداشته به 
کشورهای دیگر می رود تا بتواند به فعالیت 

خود ادامه دهد.
شــرفی افزود: از یک ســو دســتگاه های 
ماینینــگ به وفــور وارد بازار کشــور شــده و 
براحتی به دســت مصرف کننده می رســد 
از ســوی دیگر ســتاد مبــارزه با قاچــاق کاال 
غیرقانونــی  واردات  بــا  مبــارزه  حــال  در 
دستگاه های ماینینگ اســت این در حالی 
است کســانی دستگیر و زندانی شده اند که 
مصرف کننــده هســتند. دقیقاً دســتگیری 
ایــن  ماننــد  ماینینــگ  فعال هــای حــوزه 
می مانــد که فــردی تلفــن همراهــی را که 
به صورت قاچاق وارد کشور شده بخرد و به 

جای اینکه قاچاقچی را دســتگیر و جریمه 
کند، خریدار را دستگیر می کنند.

مدیرعامــل انجمن بالکچین ایــران با 
اشــاره به اینکه با تدوین مصوبه ای، دولت 
فعالیــت ماینرها را در کشــور به رســمیت 
شــناخت ولی بایــد در نظر داشــت که این 
مصوبه به ضــرر فعــاالن ماینینگ بخش 
خصوصی اســت، گفت: اعــالم کردن نرخ 
حامل هــای انــرژی بــه قیمــت صادراتــی 
بدعــت خطرناکــی اســت بنابراین بــا این 
مصوبــه تنهــا افــرادی خاص که بــه منابع 
خــاص دسترســی دارند می تواننــد در این 
صنعت بمانند. وی افزود: کشورهایی مانند 
چین بستر مناسبی را برای فعالیت ماینرها 
ایجــاد کرده انــد. چیــن نه تنهــا راه انــدازی 
صنعــت ماینینــگ را 30 درصــد ارزان تــر 
کرده و هزینه زیرساخت 50 درصد ارزان تر 
از کشور ماست، بلکه هزینه خرید نیز پایین 
است به طوری که حتی اگر قیمت برق آنها 
از کشــور ما نیز باالتر باشــد، راه انــدازی این 
صنعــت در چین برای فعــاالن مقرون به 

صرفه تر است.
شرفی در ادامه گفت: اکنون در صنعت 
ماینینــگ بحــث صــادرات و اســتفاده از 
رمزارزهــا مطــرح اســت به همیــن دلیــل 
کشــورهایی چون چین، روسیه و گرجستان 
آغــوش خــود را بــرای جذب ســرمایه های 
ماینینــگ ایرانــی بــاز کرده انــد. به عنــوان 
مثال گرجســتان مالیات خــود را از ماینرها 
به صورت رمزارز دریافت می کند البته باید 
کشــورهای عراق، ازبکســتان و قزاقستان را 
نیــز بــه این لیســت اضافه کرد کــه در حال 

جذب سرمایه های ایرانی هستند.
ایــن فعال حوزه ماینینگ با بیان اینکه 
مســئوالن نمی داننــد فرصت هایــی که در 
صنعــت ماینینــگ وجــود دارد دیگر قابل 
تکــرار نیســت، گفــت: منابع ایــن صنعت 
مانند معــدن آلومینیوم، روی و... نیســت 
کــه آن را بــرای آینده نگاه داشــته و بعداً از 
آن بهره بــرداری کنیــم چــرا کــه منابع این 
صنعت در جهان بســیار محدود و در حال 
تقســیم بین کشورها اســت و از آنجایی که 
دست در جهان بسیار زیاد بوده و این منبع 

در حال کاهش اســت بنابراین هر کشوری 
زودتــر بتوانــد از ایــن منبــع محدود ســهم 

بیشتری بردارد، برنده است.
وی با اشــاره به اینکه تا ســرمایه جذب 
نشود نه اشــتغال ایجاد شده و نه صنعتی 
راه اندازی می شود، گفت: هر مگاوات برق 
که به صنعت ماینینگ ارائه می کنند بین 8 
تا 10 نفر اشتغال ایجاد می کند که 80 درصد 
این افراد هم تحصیلکرده رشته هایی مانند 
الکترونیک، برق و قدرت، شــبکه، امنیت، 
آی تی و... نیز دارد این صنعت سود باالیی 
برای کشــور ما دارد به همین دلیل باید هر 
چه سریعتر سهمی از سهام زنجیره جهانی 
را برداریــم چــرا کــه بــا داشــتن این ســهم 
می توانیم حرف های زیادی در جهان برای 

گفتن داشته باشیم.
ë  قــدرت افزایــش  و  ماینرهــا  فعالیــت 

استراتژیک

»بیــش از یــک ماه اســت که مســئوالن 
وزارت صمــت و نیــرو اعــالم می کننــد که 
بــزودی ارائــه مجوزها به فعــاالن صنعت 
ماینینگ آغاز می شود ولی به دلیل مقرون 
به صرفه نبودن شــرایط در مصوبه دولت، 
فعاالن از دریافت مجوز استقبال نخواهند 

کرد.«
امید علــوی تولید کننــده ارز دیجیتالی 
در کشــور با بیــان مطلب فوق بــه »ایران« 
گفــت: در کشــور نــرخ بــرق بــرای ماینرها 

بیــش از 5 ســنت )700 یــا 800 تومانــی( 
محاســبه می شــود این در حالی اســت که 
نــرخ بــرق در کشــورهای همســایه بــرای 
اســت  تومــان(   400( ســنت   3 ماینرهــا 
بنابراین بــا این نرخ ماینرها قــادر به ادامه 
فعالیت در کشــور نخواهند بود و به همین 
دلیل ســرمایه گذاری ماینرهای داخلی در 
کشــورهای دیگر آغاز شــده است به طوری 
کــه خیلی از فعــاالن این حوزه کــه در حال 
گســترش مزرعه ماینینگ خــود بودند اما 
از آنجایی که مصوبه دولت تغییر نکرد در 
حال انتقــال تجهیزات خود به کشــورهای 

روسیه، گرجستان، قزاقستان و... هستند.
این ماینر با بیان اینکه در هفته گذشته 
5 هیأت ایرانی به روسیه سفر کرد و بعد از 
بازدیــد از امکانات این کشــور در حال عقد 
قرارداد هســتند، گفــت: بــرق 400 تومانی 
در ایــن کشــور کار را برای ماینرهــای ایرانی 
مقرون به صرفه کرده است و روسیه هم با 

آغوش باز از ایرانی ها استقبال می کند.
علــوی با بیــان اینکه با شــرایطی که در 
کشــور بــرای ماینرهای بخــش خصوصی 
فراهم شــده کشــور در حال از دســت دادن 
سرمایه های این بخش است، افزود: کشور 
ما بــا وجود ذخایــر انرژی پتانســیل باالیی 
بــرای حضــور در تکنولــوژی جدیــد دارد و 
می تواند یکه تاز باشــد. اگر کشــور ما بتواند 
ظرفیت و بستر خوبی برای فعالیت ماینرها 

ایجاد کند می تواند تأثیــر زیادی روی بیت 
کوین داشته باشد، چرا که ارزهایی که بر پایه 
بالکچین ظهور خواهد کرد باعث می شود 
کشور ما قدرت استراتژیک داشته باشد. این 
فعال حوزه ارز دیجیتال با اشاره به اینکه با 
صنعت ماینینگ می توانیم کارخانه هایی 
را کــه تعطیل یا دچار رکود شــده اند ســرپا 
نگــه داریم، گفــت: ماینینگ موجب شــد 
بسیاری از کارخانه ها جانی دوباره بگیرند، 
چــرا که برخی از کارخانه ها در کنار کار خود 
تعــدادی دســتگاه های ماینینــگ را بــه کار 
گرفتند و از درآمد آن برای سرپانگه داشتن 
کارخانه هــای خود اســتفاده کردنــد. کاری 
که دقیقاً روســیه انجام می دهد در روســیه 
کارخانه هــا یــک شــیفت کار می کننــد و در 
شیفت دوم یا شب دستگاه های ماینینگ 
خود را روشــن می کننــد و از محل درآمد با 
ارز دیجیتال حقوق کارکنان، بیمه و مالیات 

خود را پرداخت می کنند.
این ماینر راهکار جلوگیری از مهاجرت 
ســرمایه ها را اصالح مصوبــه دولت و نرخ 
انــرژی عنــوان کــرد و گفت: مســئوالن فکر 
می کنند چون اوایل تابستان و در بازه زمانی 
قیمت بیت کوین افزایش یافت و از 4 هزار 
دالر بــه 10 هزار دالر رســید این ســود ثابت 
می ماند در حالی کــه این بازار متغیر بوده 
و پرریســک اســت و اکنون در حال ســقوط 
بــوده به همیــن دلیل بایــد قبــل از کاهش 

منابع بیت کوین در جهــان از این منابع ارز 
دیجیتالی استفاده کرد.

وی افزود: تصویب قانون جدید باعث 
شده دستگاه های زیادی خاموش بمانند. 
طبــق اعــالم وزارت نیــرو نزدیــک بــه 600 
مگابایت بــرق در ماینینگ مصرف شــده 
یعنــی نزدیک بــه 5 هــزار میلیــارد تومان 
ســرمایه درگیر بوده که متوقف شده است 
بنابراین از آنجایی که قیمت بیت کوین در 
حال کاهش است این میزان سرمایه مردم 

در حال از بین رفتن است.
بــا  ایــران  بالکچیــن  انجمــن  عضــو 
بیــان اینکــه مســئوالن فکــر می کننــد باید 
ســریع قانونگذاری کنند، گفــت: ولی هنوز 
کشــورهایی مانند امریکا، چین و روسیه که 
پیشتاز این صنعت هستند در حال مطالعه 
بوده و این صنعت را قانونگذاری نکرده اند 
چــون می دانند این صنعت به دلیل ثابت 
نبودن متغیرها بســیار پرریســک است اما 
حال که مسئوالن کشور ما زودتر از کشورهای 
در حال توسعه در حال قانونگذاری هستند 
نباید قانونی تصویب کنند که مانع رشد این 

صنعت در کشور شود.
ســهیل نیکزاد دیگرماینر فعال با بیان 
اینکــه بــا وجــود شــرایط کنونــی تولیــد ارز 
دیجیتالی در کشور مقرون به صرفه نیست 
به »ایران« گفت: حتی اگر بحث اخذ مجوز 
از ســوی وزارت صمت و نیرو نیز آغاز شود، 

ماینرها از آن استقبال نخواهند کرد.
نیکزاد بــا تأیید اینکه اکنــون مهاجرت 
ماینرهــا به صــورت جــدی و عملیاتــی به 
افــزود:  آغــاز شــده،  کشــورهای همســایه 
ماینرها به علت بالتکلیفی زیاد در داخل، 
قیمت غیرمنصفانه و غیراقتصادی برق، 
وجــود رانت شــدید، قانون مصــوب بدون 
صرفه اقتصادی و ریســک بســیار باال برای 
فعاالن تولید ارز دیجیتال بخش خصوصی 
و میــل پایان ناپذیــر دولــت بــرای رقابت و 
شکســت دادن بخش خصوصــی در حال 
مهاجــرت هســتند.با ایــن مهاجــرت تنها 
ســرمایه های داخلی و بخش خصوصی از 
کشــور خارج می شود و اعداد و ارقام خروج 

سرمایه ها بیشتر از عدد ریالی است.

آغوش باز چین و روسیه به روی ماینرهای ایرانی
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 شبی تلخ برای کالهبرداران 

خدمات ارزش افزوده
وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات با برداشــتن گام بلند 
دیگری در مســیر شفاف ســازی در بازار ســرویس خدمات 
ارزش افــزوده )وس( شــب تلخــی را بــرای کالهبــرداران 
ایــن بازار رقم زد. به گزارش »ایران«، محمدجواد آذری جهرمی در راســتای 
وعده خود برای پایان دادن به کالهبرداری ها و دســت کردن در جیب مردم 
و شــفاف کــردن بازار غیر شــفاف 2600 میلیــارد تومانــی وس، از مردم برای 

شناسایی و شکایت از این کالهبرداران کمک خواست.
در همین راســتا وزیــر ارتباطات در توئیتی با هشــتگ های حق الناس و پایان 
وس نوشت: »امشب شب تلخی برای کالهبرداران است! پول هایی که برای 
شــرکت های ارزش افزوده در این چند ســال از شــما اخذشده را با 6#*800* 
می توانیــد ببینیــد. شــکایتی هــم داشــتید لطفــاً از طریــق پیامک بــه 8007 

بفرستید. کاماًل رایگان برای خانواده نیز انجام دهید.«
آذری جهرمــی در انتهای این توئیت خطاب به مردم نوشــت: »کمکم کنید 

حقتون رو بگیرم.«
گفتنی اســت اگر اختاللی در کد دســتوری #6*800* مشاهده کردید به دلیل 
کثرت مراجعات مردمی اســت و تا ســاعاتی دیگر به شرایط پایداری خواهد 

رسید.

 افزایش امنیت گوشی های اندرویدی 

با نسخه جدید واتس اپ
کارشناســان امنیتــی بــه کاربــران گوشــی های اندرویــدی توصیــه کرده انــد که 
جدیدتریــن آپدیــت واتــس اپ را به منظــور حفاظــت از حریــم خصوصــی و 

ارتقای امنیت سایبری دستگاه خود دریافت کنند.
به گــزارش ایســنا، پس از آنکه اپلیکیشــن پیام رســان واتس اپ برای سیســتم 
عامــل آی اواس قابلیــت امنیتــی جدیــدی را تحــت عنــوان قفل اثرانگشــت 
)fingerprint lock( بــرای گوشــی های آیفون ارائه کرد، حاال به نظر می رســد 
که این قابلیت را برای گوشــی های اندرویدی نیز منتشر کرده است تا کاربران 
بتواننــد بــه حفاظــت از حریم خصوصی و ارتقای امنیت ســایبری در گوشــی 

خود بپردازند.
حــاال بــه تازگــی کارشناســان و تحلیلگران فعال در حــوزه فناوری بــه کاربران 
گوشــی های اندرویــدی توصیــه کرده انــد کــه هرچــه ســریعتر آپدیــت جدید 

واتس اپ را دریافت کرده و قابلیت مذکور را فعالسازی کنند.
اثرانگشــت  قفــل  قابلیــت   ،phonearena ســایت  وب  گــزارش  براســاس 
)fingerprint lock( بــه کاربــران اجــازه می دهــد تا بــا بهره گیری از سیســتم 
حســگر اثرانگشت موجود روی گوشی های هوشمند، دسترسی افراد ناشناس 
و غریبــه بــه اطالعات شــخصی خود را مســدود کننــد و بدین ترتیــب امنیت 

سایبری این اپلیکیشن پیام رسان را ارتقا و بهبود بخشند.
کاربــران همچنین برای فعالســازی ایــن قابلیت جدید در واتــس اپ باید به 
بخــش تنظیمات این اپلیکیشــن رفته و بعد با مراجعه به قســمت حســاب 
کاربــری )Account( وارد حریــم خصوصــی )Privacy( شــوند و گزینــه قفل 
اثرانگشــت )Fingerprint lock( را فعالســازی کننــد. در آخر تمامی مراحل 
مذکــور، بــرای اطمینان از اینکــه تنظیمات مربوطه را درســت اجرا کرده اید، 
 Unlock with( الزم اســت تــا روی گزینــه بــاز کــردن از طریــق اثرانگشــت

fingerprint( کلیک کنید.
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گــروه حوادث /  پســر جوان کــه دختر مورد 
عالقه اش پس از کشیدن گاز در خودروی او 
جان باخته بود برای تحقیق و بازجویی به 

دادسرا احضار شد.
به گــزارش خبرنــگار جنایی »ایــران«، 
صبح دیروز ایمان - 20 ساله - که از ناحیه 
ســر و صــورت و دســت ها دچار ســوختگی 
شدید بود به بازپرس پرونده گفت: آوا را از 
4 ســال قبل می شناختم همسایه دوستم 
بــود اما از حــدود یک ســال قبل کــم کم از 

طریــق پیامــک و چت بــا او ارتبــاط برقرار 
کردم. بعــد از 7 ماه که او را در کافی شــاپ 
مالقــات کــردم متوجــه شــدم مســلمان 
نیســت. بــه همیــن خاطــر تــالش کــردم 
او را بــه دیــن اســالم بیــاورم. امــا زمانی که 
مادرش از این ماجرا با خبر شد گفت دیگر 
نمی خواهم با ایمان رابطه داشــته باشی. 

بعد هم رابطه ما کم شد.
آن روز چه اتفاقی افتاد؟ من در صرافی کار 
می کنــم، آن روز آوا بــا مــن تمــاس گرفت 

اعتیاد به گاز، دختر جوان را به کام مرگ برد

صفــاری/  زهــــــره  حــــــوادث-   گـــــــــروه 
پســر نوجوانی در شهرک شاهدشهر شهریار در 
اقدامــی جنون آمیز پــدر، برادر و مــادرش را با 

چاقو به قتل رساند.
به گــزارش خبرنگار حوادث »ایــران«، این 
جنایت ســاعت 7 و 43 دقیقه شــامگاه جمعه 
ســوم آبــان رخ داد. پســر 18 ســاله ای بــا ســر و 
وضــع پریشــان  و دســتانی مجروح  سراســیمه 
وارد کالنتری شــهرک شاهدشهر شهریار شد و 
با صدای بلند تقاضــای کمک  کرد، وی گفت: 
»مــردی نقابــدار از دیــوار خانه مــان بــه داخل 
پرید و خانواده ام را کشــت. او می خواســت مرا 

هم بکشد اما توانستم از دستش فرار کنم.«
مأمــوران  تکان دهنــده،  گــزارش  ایــن  بــا 
کالنتــری بالفاصله بــه همراه پســر نوجوان به 
ســمت خانــه پــدری او رفتنــد و با اجســاد پدر، 
مــادر و پســر کوچک تــر خانــواده کــه بــه طــرز 
فجیعی با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده 

بودند، مواجه شدند.
امــا کارآگاهــان بالفاصلــه ایــن پســر را کــه 
بازمانــده  تنهــا  و  داشــت  نــام  »امیرعبــاس« 
خانــواده بــود، به عنــوان مظنــون اصلی تحت 
بازجویــی قــرار دادند. وی  پس از چند ســاعت 
بــه قتــل پــدرش »علــی«  45 ســاله، مــادرش 
»حبیبه« 44 ساله و »امیرعلی« برادر 13 ساله 

خود با ضربات چاقو اعتراف کرد.

سرهنگ مهدی سرپناه، معاونت اجتماعی 
فرماندهی انتظامی غرب اســتان تهران گفت: 
»براســاس اعترافــات این پســر نوجــوان، او به 
خاطر کینه، حســادت، ســرخوردگی و تبعیض 
رفتــاری و  فرقــی کــه  پــدر و مــادرش بیــن او و 
بــرادر کوچک تــرش می گذاشــتند، نقشــه ایــن 

قتل را کشیده بود.«
ë گفت وگو با متهم 

آخــر  ســال  دانش آمــوز  کــه  »امیرعلــی« 
دبیرســتان اســت، آرام روی صندلــی نشســته 
بــود. تصــور اینکــه ایــن پســر کــم رو و خجالتی 
متهــم پرونده قتــل فجیع یک خانواده باشــد، 
ســخت بود امــا او حتــی ذره ای نســبت به این 
جنایت ابراز پشــیمانی نداشــت، چنان درباره 
انــگار روباتــی  کــه  روز جنایــت حــرف مــی زد 

آدمکش پیش رویت نشسته است.
چرا خانواده ات را کشتی؟

آنها مرا دوســت نداشتند اما عاشق برادرم 
بودند. از همه شان متنفر بودم.

پس برای قتل شان برنامه داشتی؟
بــرای قتل مــادر و برادرم نه اما یک ســالی 
بــود که درباره کشــتن پدرم تحقیــق می کردم. 
الــکل  بــار خواســتم داخــل نوشــابه اش  یــک 
صنعتی بریزم اما ترســیدم زنــده بماند. حتی 
آن موقعــی که قتل »خاشــقجی« مطرح شــد، 
فکــر کردم کــه او را همــان طور بکشــم تا اثری 

از او نمانــد امــا بعد منصرف شــدم، حتی یک 
لبــاس در زیرزمین گذاشــته بودم کــه تیزی هر 
چاقویــی را که برای قتل او مناســب می دیدم، 
روی آن امتحــان می کــردم تا باالخــره چاقوی 

مورد نظرم را پیدا کردم.
چــرا اینقدر از پــدرت متنفــر بودی؟ او همیشــه 
به مــن می گفت مفت خــور بی خاصیت. هیچ 

وقت دوستم نداشت.
چــرا مــادر و بــرادرت را کشــتی؟ نمی خواســتم 
کســی از خانــواده ام بــه عنــوان شــاکی مقابلم 

باشد.

کارگــر  پــدرم  بــود؟  مــادرت چــه  و  پــدر  شــغل 
آهنگــری بــود و مــادرم در شــرکتی خصوصی 

منشی گری می کرد.
از روز جنایت بگو؟ ســاعت حدود 4 و نیم بود. 
پدرم بیرون بود و مادرم به مراسم روضه رفته 
بود. بهتریــن فرصت بود، نمی توانســتم همه 
را با هم بکشــم چون ســر و صدا می کردند. به 
همیــن خاطر وقتــی برادرم را تنهــا پیدا کردم، 
بــاالی 20 ضربه چاقــو به او زدم و جســدش را 
داخل حمام پنهان کردم. بعد منتظر شــدم تا 
پدرم از راه رســید و او را از پشت غافلگیر کردم 
و بــا ضربــه های چاقو کشــتم . آن لحظه حس  
پیروزی داشتم و جسدش را داخل اتاق خواب 
انداختــم. ســاعتی بعــد هم مادرم آمــد که در 
حیــاط ، او را هــم کشــتم. از او متنفــر نبودم اما 

باید تمامش می کردم.
پشــیمان نبودی؟ راســتش بعد از کشتن مادر و 
برادرم کمی ناراحت بودم اما از کشتن پدرم به 

هیچ وجه حس بدی نداشتم. او باید می مرد.
از نقشــه ات کسی خبر داشــت؟ نه، من دوست 
صمیمی ندارم و زیاد در مدرســه هم با کســی 

گرم نمی گرفتم.
بعــد چه کردی؟ بــرای اینکه وانمود کنم کســی 
دیگــر این قتل ها را انجام داده، انگشــتانم را با 
همان چاقو بریدم و با سر و وضع به هم ریخته 

به کالنتری رفتم.

می خواستم پدرم را مثل »خاشقجی« بکشم
اعدام برای خفاش شب های تهران 

اخبار
گــروه حــوادث/ راننده شــیطان صفت که بــا خودروهــای دزدی 
زن هــای تهرانــی را شــکار می کــرد و آنهــا را مــورد آزار و اذیــت و 
تعــرض قرار مــی داد صبح دیروز با حکم قضات شــعبه هفتم 

دادگاه کیفری یک استان تهران به اعدام محکوم شد.
این پرونده از دو ســال پیش با ســرقت چهار خودروی پراید در شرق تهران آغاز شد و 

کارآگاهان دریافتند که سارق با خودروهای مسروقه اقدام به ربودن زن ها می کند.
سرانجام راننده 23 ساله به نام -محمود- دستگیر شد و پلیس در بازرسی از خودروی 
سرقتی وی چندین گرم ماده مخدر شیشه کشف کرد.این سارق که سوابق متعددی از 
جمله اعتیاد، کیف قاپی، سرقت و درگیری در پرونده اش داشت در بازجویی  به سرقت 
چهــار خــودرو، دو پرایــد و دو خودروی مــزدا 3 اعتراف کرد. به دنبال شناســایی چهره 
سارق، شش زن از وی شکایت کردند که این مرد آنها را به عنوان مسافر سوار کرده و به 
نقاط خلوت شهر کشانده و تعرض کرده است.این متهم چندی پیش در شعبه هفتم 
دادگاه کیفری به ریاست قاضی کیخا و با حضور یک مستشار تحت محاکمه قرار گرفت. 
در ابتدای جلســه نماینده دادستان برای این فرد به اتهام سرقت چند خودرو، ربودن 
شش زن و تعرض به چهار نفر از آنها و همچنین ضرب و جرح و سرقت اشد مجازات 
خواســت. ســپس متهم در جایگاه ویژه ایســتاد. وی اتهام آدم ربایی و زنای به عنف را 
نپذیرفت و گفت سرقت خودرو ها را قبول دارم. متهم جوان در تشریح نحوه سرقت ها 
گفت: من قبالً در شرکت بزرگ خودرویی کار می کردم، به همین خاطر یاد گرفته بودم 
در خودرو ها را با پنس جراحی باز کنم. قاضی از وی پرسید پزشکی قانونی آزار و اذیت دو 
زن را تأیید کرده است. در این باره چه می گویی؟ اما متهم منکر شد. صبح دیروز قضات 
دادگاه پس از بررســی محتوای پرونده و مدارک و اســنادی که از ســوی پزشــکی قانونی 
ارائه شــده بود متهم را به خاطر زنای محصنه، زنای به عنف، ســرقت مقرون به آزار و 

آدم ربایی به »اعدام، حبس طوالنی مدت و شالق« محکوم کرد.

شکایت زن صیغه ای  به خاطر ازدواج دوباره شوهر
گروه حوادث / زن جوان وقتی پس از اتمام مدت صیغه نامه اش مطلع شد همسرش 
زن دیگــری را بــه عقد دائم خود درآورده اســت، با ادعای آنکه پیش تر از ســوی او مورد 
تعرض قرار گرفته علیه او شکایت کرد. به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، صبح دیروز 
ناهید در جلســه محاکمه ای که در شعبه سوم دادگاه کیفری برگزار شد به عنوان شاکی 
پرونده عنوان کرد: چند ســال قبل مردی به نام پیمان با من آشــنا شد و به بهانه اینکه 
عاشقم شده مرا به محل خلوتی کشاند و به من تعرض کرد و بعد از آن هم با تهدید 
وادارم کرد که سکوت کنم.پس از آن پیمان که با همسر و فرزندش به دادگاه آمده بود در 
همان ابتدای جلسه راز بزرگ این پرونده را فاش کرد و گفت: ناهید همسر سابقم بود. 
او را صیغه کرده بودم. ما چند وقتی با هم در ارتباط بودیم اما 3 سال پیش دیگر تمایلی 
به ادامه رابطه با او نداشــتم چرا که فاصله طبقاتی ما با آنها بســیار زیاد بود و تصمیم 
گرفتم با زنی ازدواج کنم که هم سطح ما باشد.از آنجا که پزشکی قانونی به دلیل اینکه 
زمان زیادی از مدت زمان تاریخ تعرض احتمالی گذشته بود نتوانسته بود این موضوع 

را تأیید کند بعد از پایان اظهارات متهم و شاکی، دادگاه برای صدور رأی وارد شور شد.

و گفــت می خواهــم ببینمت. با خــودروی 
پرشیا سفیدم به محل قرار که خیابان ایران 
زمین بود رفتم. آوا ســوار ماشــین شد و راه 
افتــادم. در خیابــان خوردیــن نزدیکی یک 
نانوایی توقف کردم و او کپســول گاز فندکی 
را که همراه داشــت از کیفش بیــرون آورد و 
شــروع کرد به کشــیدن گاز. چون هوا بارانی 
بود شیشــه ها را باال داده بودم. بعد از چند 
لحظه ســیگارش را از داخل کیفش درآورد 
و فندک را روشــن کرد که یکدفعه گازی که 
داخل ماشین جمع شــده بود منفجر شد. 
صــدای وحشــتناکی پیچیــد و شیشــه کنار 

مســافر ترک برداشــت و ســقف هم کمی 
سوخت.

بعد چه اتفاقی افتــاد؟ آوا زودتر از ماشــین 
پیاده شد. چون شال سرش بود فقط کمی 
از موهایش سوخته بود. یکدفعه روی زمین 
افتاد. اما من دستم هایم آتش گرفته بود با 
آب جــوی آنها را خاموش کردم. به ســراغ 
آوا رفتم دیدم به سختی نفس می کشد. در 
همین هنگام راننــده یک خودروی عبوری 
بــه کمک مــان آمد و گفت پرســتار اســت، 
خواســتم آوا را به بیمارســتان ببرم اما او به 
اورژانس زنگ زد. بعــد از اینکه اورژانس او 

را به بیمارستان منتقل کرد با پدرم تماس 
گرفتــم و از او خواســتم مرا به بیمارســتان 
ببرد. بعــد هم شــنیدم آوا در بیمارســتان 

جان باخته است.
می دانستی آوا گاز مصرف می کند؟

 از دوســتانش شــنیده بودم امــا بعد از 
مدتــی دیگر علنی جلوی مــن گاز مصرف 
می کرد. حتی خانواده اش هم از این ماجرا 
با خبر بودند و یک بار هم مادرش سر اینکه 
چرا آوا گاز کشیدن را ترک نمی کند از خانه 
قهر کرده بود. به دســتور بازپرس غالمی از 
شعبه ســوم دادســرای امور جنایی تهران، 

پســر جــوان در بازداشــت بــه ســر می برد و 
تحقیقات از او همچنان ادامه دارد.

روانــی  تســت های  و  مصاحبــه  براســاس 
انجــام شــده روی ایــن پســر 18 ســاله، او بــه 
اختالل شخصیتی »اســکیزویید« مبتال است. 
افــراد مبتــال بــه ایــن اختــالل ســردی عاطفی 
دارند، از تعامل انسانی و از بودن کنار خانواده 
گریزان هســتند. آنها گرایش زیادی به اشــیای 
درونگــرا  شــخصیتی  و   حیوانــات  و  بی جــان 
دارنــد. در نــگاه اول افرادی خجالتــی، کم رو و 
افسرده تلقی می شوند در حالی که عالئم شان 
کاماًل متفاوت از افراد افســرده است. مبتالیان 
بــه این اختالل بهره هوشــی )IQ( باال و هوش 
هیجانــی )EQ( پایینی دارند که از علل اصلی 
این مشکالت به شــمار می رود. علل بروز این 
اختالل ارثی و خانوادگی است و تنها از طریق 
پایش و غربالگری تشــخیص داده می شــوند. 
در صورتــی کــه ایــن اختالل بموقع شناســایی 
شود، با دارو و رفتاردرمانی قابل درمان است؛ 
بــدون شــک اگــر خانــواده توجــه بیشــتری به 
رفتار این پســر داشــتند، با یک پایش سالمت 
می توانســتند مشــکل او را شناســایی و درمان 
کننــد. توصیــه مــا این اســت کــه ایــن پایش و 
غربالگری ســالمت مانند سرشماری هر چند 
ســال یــک بــار از نوجوانــان و جوانــان صورت 

گیرد تا دیگر شاهد چنین فجایعی نباشیم.

 نگاه 
کارشناس

سروان الهام دهنوی
کارشناس ارشد روانشناسی و رئیس اداره مشاوره 

انتظامی غرب استان تهران

به رفتارفرزندانمان
 بی تفاوت نباشیم



از  شــده  منتشــر  گزارش هــای  کــه  حالــی  در 
اســتقرار  از  خبــر  ســوریه،  میدانــی  وضعیــت 
نیروهــای امریکایــی در نزدیکــی میادین نفتی 
این کشــور می دهند، دیده بان حقوق بشر خبر 
داد، امریکا در تالش اســت، سه پایگاه نظامی 
مشــترک با ائتــالف بین المللی ضد داعش در 

شمال و شرق سوریه بنا کند.
بــه نوشــته روزنامــه فرامنطقــه ای الشــرق 
االوســط، دیده بان حقوق بشــر ســوریه به نقل 
از منابــع »آگاه« اعــالم کرد: هدف از تأســیس 

ایــن پایگاه هــا حفظ کنتــرل حریــم هوایی این 
منطقه و ســیطره بر تأسیسات نفتی است؛ این 
در حالــی اســت که اســکای نیوز نیــز خبر داده 
بود، نیروهای امریکایی به میادین نفتی حومه 
شهر الدرباسیه سوریه، در اطراف مرز سوریه با 

ترکیه نزدیک شدند. 
دونالــد ترامــپ، رئیــس جمهــوری امریــکا 
پیشــتر اعــالم کــرده بود کــه تعداد مشــخصی 
از نیروهــای کشــورش جهــت تأمیــن امنیــت 
میادین نفتی موجود در شــمال و شرق سوریه 

در برابــر حمــالت داعــش در ایــن کشــور باقی 
خواهند ماند. 

رئیس جمهــوری امریکا آخرین بــار نیز در 
یکــی از مصاحبه هایش بــا خبرنــگاران درباره 

سوریه، از عالقه خود به نفت گفت. 
اندیشــه  در  حالــی  در  ترامــپ  دونالــد 
بهره بــرداری از نفت ســوریه اســت که طرفین 
ســوری بحران این کشــور از چهارشــنبه گذشته 
برای تدوین قانون اساســی جدید این کشور در 
تالش هســتند. در همین ارتباط کمیته کوچک 

قانــون اساســی متشــکل از 45 نفــر از هــر ســه 
جناح دولت، مخالفــان و جامعه مدنی، طبق 
توافق هایــی که در نشســت هفتــه پیش کمیته 
قانــون اساســی بــا 150 عضو به دســت آمد، از 
دیــروز کار خــود را بــرای تدوین قانون اساســی 

آغاز کرده  است. 
دیــروز در گام نخســت، ایــن کمیته دســتور 
عمــل و آییــن نامــه ســازمان ملــل را از گی یــر 
پدرســن، فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه 

دریافت کرد.

امریکا در سوریه پایگاه جدید می سازد
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دوخط 
خبـــر

ترامــــپ  دونالــــد  رویتــرز:    ■
جانســـــــــون،  بوریــــــــس  از 
و  انگلیـــــس  نخســــــت وزیر 
نایجل فاراژ، رهبر حزب برگزیت خواست 

با یکدیگر متحد شوند.

■  یونهاپ: دور تازه  مذاکرات کره شمالی و 
امریکا احتمااًل اواســط مــاه نوامبر تا اوایل 

دسامبر برگزار خواهد شد.

■  الشرق االوسط: تعدادی از رهبران احزاب 
راســت گرای اســرائیل بــه اعمــال فشــار بــر 
لیبرمــن برای لغو همــکاری اش با گانتس و 

برگشتن به ائتالف با نتانیاهو می پردازند.

»البشیر« تحویل 
»الهه« می شود

ســودان  ائتالفــی  دولــت 
موافقــت خــود را بــا تحویــل 
رئیــس  البشــیر«  »عمــر 
دادگاه  بــه  کشــور  ایــن  ســابق  جمهــوری 
بین المللــی جنایتــکاران جنگی یــا دیوان 

بین المللی کیفری الهه اعالم کرد.
روزنامــه  از  به نقــل  ایرنــا  به گــزارش 
»ســودان تریبیــون«، »ابراهیــم الشــیخ«، 
رئیس »حزب کنگره« سودان صبح دیروز 
در یــک کنفرانــس خبــری در خارطــوم  با 
اعــالم این خبــر تأکید کــرد: دولت ائتالف 
و  نمی بینــد  منعــی  خصــوص  ایــن  در 
چنانچــه البشــیر بخواهد از زیــر بار احکام 
دادگاه ســودان شــانه خالی کند، قطعاً در 
جنگــی  جنایتــکاران  بین المللــی  دادگاه 
مســتقر در الهــه هلنــد محاکمــه خواهــد 
شــد.دیوان بین المللــی کیفــری از زمــان 
جمهــوری  ریاســت  از  »البشــیر«  خلــع 
ســودان خواهــان تحویل وی بــه این نهاد 

بین المللی شده بود.
»البشــیر« به  خاطر نقشــی کــه در نزاع 
»دارفور« داشت، مورد انتقاد قرار گرفت. 
در خــالل بحران دارفــور، بر اثر پاکســازی 
نفــر  هــزار   ۲00 غیرعــرب،  افــراد  نــژادی 
کشته شــدند. پس از این پاکسازی نژادی، 
حکم جلب بین المللی »البشــیر« توسط 
کیفــری صــادر شــد.  بین المللــی  دیــوان 
وی همچنیــن به  اتهام ارتــکاب »جنایات 
جنگی و جنایت علیه بشریت« در دارفور، 

تحت تعقیب بین المللی است.

خبـــر

در حالی که موالنا فضــل الرحمن، رئیس حزب 
جمعیــت علمــای اســالم و رهبــر مخالفــان کــه 
جنبشــی برای برکنار کردن نخست وزیر پاکستان 
بــه راه انداخته، همزمان بــا »راهپیمایی آزادی«  
ضرب االجل برای اســتعفای عمــران خان را ۲4 
ســاعت دیگــر یعنی تا دوشــنبه شــب )دیشــب( 
تمدیــد کــرده امــا برخــی نشــانه هــا خبــر از بروز 
اختالفاتــی بیــن وی و ســران دو حــزب اصلــی 
و بــزرگ پاکســتان یعنــی حــزب  مــردم و حزب 
مســلم لیگ شــاخه نــواز مــی دهــد. ایــن احزاب 
بــا وجــود حمایــت اولیــه از اقــدام موالنــا فضل 
الرحمن، اعالم کرده اند، حاضر به مشــارکت در 
اعتصاباتی که مورد نظر وی است، نخواهند بود. 
مشــارکت نکردن آنها در ایــن اعتصاب می تواند 

کار را برای رهبر مخالفان سخت کند.
بــه گزارش دویچــه وله انگلیســی، صدها هزار 
معترض مخالف دولت عمران خان دیروز دوشنبه 
در مجاورت اسالم آباد، پایتخت پاکستان اردو زده 
و برای ورود به پایتخت و عزیمت به منطقه قرمز 
)محل قرار گرفتن ساختمان های نخست وزیری 
و ریاســت جمهوری( بــرای برکنار کردن نخســت 
وزیــر منتظر فرمان موالنا فضــل الرحمن، رئیس 
حزب جمعیت علمای اسالم شاخه فضل بودند 
کــه موالنا فضل الرحمــن دیگر بار ۲4 ســاعت به 

عمران خان فرصت داد تا خودش اســتعفا دهد. 
موالنــا فضل الرحمن همچنین دیروز دوشــنبه از 
رهبران تمام احزاب پاکســتانی دعــوت کرد که در 
یک نشســت مهم شــرکت کنند تا درباره گام های 
بعدی شــان که گام های عملی از جمله اعتصاب 
خواهد بــود، تبادل نظر کنند. منظــور او از رهبران 
تمام احزاب حزب مســلم لیگ نواز، حزب خلق 
پاکســتان، حزب پختونخــواه ملی عوامــی، حزب 
قــوم وطن، حزب ملی و حزب عوامی ملی بودند 
کــه همگــی از »راهپیمایــی آزادی« حمایت کرده 
بودند. اما دو حزب مسلم لیگ شاخه نواز و خلق 
پاکســتان دیروز اعالم کردند، در نشســت دوشنبه 
شرکت نمی کنند. این مسأله به تردیدها درباره به 
وجود آمدن اختالف نظر بین رهبران این دو حزب 
بــا موالنا فضــل الرحمن دامــن زد. رهبران حزب 
مســلم لیگ شــاخه نواز و حزب خلق پاکســتان از 
لحن و ادبیات تند و افراطی موالنا فضل الرحمن 
رضایت ندارند و همچنین بر این باورند گام های 
بعــدی »راهپیمایی آزادی« نبایــد تعطیل کردن 
پایتخت و کشور با اعتصاب های گسترده باشد بلکه 
باید با راهکارهای دموکراتیک تر مانند گفت وگو و 
مذاکره نخست وزیر را برکنار کرد. بیالول بوتو، رهبر 
حزب مردم پاکســتان روز یکشــنبه گفت، حزبش 
هرگز مایل نیست در اعتراض ها به شیوه اعتصاب 
شرکت کند. اما موالنا فضل الرحمن در سخنرانی 
یکشنبه شب خود تهدید کرد: ما طرح های  A و B و 
C داریم و اگر الزم باشد نه فقط پایتخت بلکه کل 

کشــور را تعطیل می کنیم. او قرار بود شب گذشته 
پــس از پایان نشســت بــا رهبران احــزاب مخالف 

بیانیه مهمی صادر کند.
معترضــان به قــدرت رســیدن عمــران خان 
در انتخابات ماه آگوســت ســال گذشــته میالدی 
را غیرقانونــی می داننــد و می گوینــد او بایــد کنار 
بــرود تــا راه برای برگــزاری یک انتخابــات جدید 
قانونی هموار شــود. اما عمران خــان اعالم کرده 
قصــد کناره گیری نــدارد. او روز یکشــنبه با صدور 
فرمانی وزارت کشــور پاکســتان را ملزم کرد برای 
مقابلــه با هر شــرایطی آماده باشــد و در صورت 
تالش معترضان برای ورود به منطقه قرمز وارد 
عمل شــود. عمران خان در عین حال اعالم کرد، 

آماده مذاکره با مخالفان است. سخنگوی ارتش 
پاکستان هم روز شنبه اعالم کرد نیروهای مسلح 
کشــور از دولــت عمران خان حمایــت می کنند و 
اجازه داده نمی شود هیچ چیز و هیچ کس باعث 

بی ثباتی کشور شود.
راهپیمایی آزادی در پاکســتان با ابتکار موالنا 
فضــل الرحمن از ۲7 اکتبر و از شــهر کراچی آغاز 
شــد و مخالفان دولــت عمران خان از شــهرهای 
گوناگون در سراســر پاکســتان به آن پیوستند و در 
روز 31 اکتبــر جمعیــت معترضــان بــه نزدیکــی 
اســالم آباد رســیدند. آنها گفته اند اگر الزم باشد، 
روزهــا و حتی هفته هــا در اســالم آباد می مانند تا 

عمران خان استعفا دهد.

مخالفان متحد شده بودند تا اسباب استعفای نخست وزیر را فراهم کنند، اما نشانه ها حاکی از بروز اختالف بین آنها است

عمران خان در بزنگاه »استعفا«
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مشکالت ترامپ برای تصاحب نفت سوریه

دونالــد ترامپ بندرت صحبت کردن درباره ذخایر نفت ســوریه را از یاد می برد، 
درســت اســت کــه او چندی پیــش هزار نفــر از نیروهــای ویــژه امریــکا را از خاک 
ســوریه بیرون کشــید اما آنها را به این کشــور بازگردانده و به جای استقرار شان در 
شــمال ســوریه این نیروها را در دیرالزور که بیشــتر مخازن نفت ســوریه زیر زمین 
آن آرمیــده، مســتقر کرده اســت. ترامپ تأکید کرده اســت که بــرای تملک نفت 
این منطقه حاضر به برپایی شــدید ترین جنگ ها هم هســت و افزوده اســت که 
از اکســون موبیل یا یک شرکت دیگر امریکایی کشف و ذخیره سازی نفت خواهد 
خواســت کــه رونــد فعلی اســتخراج نفت ســوریه را مدیریــت و اجرایــی کنند اما 

منع های قانونی و سیاسی و نظامی ذیل بر سر راه وی خود نمایی می کند.
1-  با اینکه باراک اوباما سلف ترامپ، ارتش امریکا را به بهانه اضمحالل قوای 
داعش در سوریه مستقر کرد و ترامپ هم به این کار ادامه داد، اما بهانه  های اولیه 
رنگ باخته اســت؛ زیرا در حالی که داعش نیمه ویران شده، هر طور که به قضیه 
نگاه کنید، می بینید اســتقرار متخصصان نفت امریــکا در دیرالزور یک عملیات 
اضطراری برای حفظ و نجات مردم منطقه به حساب نمی آید و برعکس حالت 
تصرف خاک کشوری دیگر را برای غارت آن دارد. اصل 51 کنوانسیون چهارم ژنو 
هم می گوید هرگونه برداشت بی اجازه از متعلقات یک کشور بدون اجازه دولت 

مربوطه و افراد ذیربط، جرم است.
۲-  چاه هــای نفــت ســوریه در منطقــه دیرالــزور بــه ســبب شــدت و تعــدد 
بمباران های منطقه توسط هواپیماهای امریکا در زمان تسخیر آن توسط داعش 
بــه شــدت مخدوش شــده و حداقــل 50 درصــد ضایعــات داشــته اند و بنابراین 
بهــره وری حداکثــری از این مخــازن آن طور کــه ترامپ ادعایــش را دارد، ممکن 

نیست و این یک جور بن بست برای ترامپ زیاده خواه و ارتش سرکوبگر اوست.
3-  تولید روزانه نفت سوریه پیش از شدت گرفتن ناآرامی های سال های اخیر به 
380هزار بشکه در هر روز می رسید اما تولید نفت در دیرالزور اکنون به 400 بشکه در 
روز کاهش یافته است و این چیزی است که در تضاد با ادعاهای ترامپ هیچ شرکت 
نفتی بزرگ امریکایی برای استخراج و فروش آن حاضر به گسیل گسترده نیروهایش 

به منطقه نیست و عملیات سنگین مربوط ارزش اش را نخواهد داشت.
4-  حتــی اگــر امریکایی هــا نفــت ســوری ها را در منطقــه مزبــور اســتخراج و 
تملک کنند، مشــکالت عدیده ای برای صدور و فروش آن خواهند داشــت. آنها 
نمی تواننــد به الذقیه بروند زیرا دولت ســوریه جلویشــان را خواهد گرفت. رفتن 
بــه ترکیــه نیز غیر ممکن اســت زیرا باید در بیــن راه از منطقــه ای جنگی و ناامن 
عبور کنند. آیا امکان پذیر است که بشکه ها را در کامیون های بزرگ مستقر و با طی 
مسیر در خاک عراق آن را به ام القصر رساند؟ راه مذکور هم بسیار طوالنی است 

و هم در مسیر تا دل تان بخواهد نیروهای ضد امریکایی مستقر هستند.
5-  حرف های ترامپ احساســات ضد امریکایی در ســوریه را که پیشتر هم در 
این کشور زیاد بود به نقطه اوج خود رسانده و با انتقال این حس به عراق، منافع 

نفتی و سوختی امریکا در این کشور هم به خطر خواهد افتاد.
6-  یکی از دالیل اصلی باقی ماندن نیروهای ویژه و غیر ویژه امریکا در سوریه 
مبارزه با ایران و قدرت این کشــور در منطقه اســت. ولی ترامپ متوجه شــده که 
مســاعی اش در ایــن راه اثــر چندانی نداشــته اســت. بنابراین هر کــس که رئیس  
جمهوری امریکا را تشویق به تصاحب و فروش نفت سوریه کرده، آشکارا او را در 

چاه مشکالت انداخته است.
Informed comment :منبع *

ندا آکیش
خبرنگار

خوان کولتحلیل روز
مترجم: وصال روحانی



 افراد شاغل در بیت رهبری 

اگر همسر دوم اختیار کنند، اخراج می شوند
آیت اهلل عباس کعبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مدتی 
پیش درمورد نظر رهبر معّظم انقالب درباره عدم استحباب تعدد 
زوجات یادداشتی را در اختیار رسانه ها قرار داد.   به گزارش مهر، نظر 
آیت اهلل العظمی خامنه ای  درباره تعدد زوجات این اســت که تعدد زوجات جایز اســت 
اما ثواب و استحباب ندارد.  این نظر نه تنها دارای پشتوانه قوی فقهی است و مطابق نظر 
مشهور فقهای متقدم و برخی از متأخرین و معاصرین است بلکه بر این نظر و بر استحباب 
اکتفا به یک همســر، شیخ طوســی ادعای اجماع کرده است.   سال گذشته بود که فتوایی 
منتسب به رهبری در کانال ها منتشرشد که مدعی بود حضرت آیت اهلل خامنه ای تعدد 
زوجات را در شــرایط فعلی جامعه مستحب می دانند. اما بنابر آنچه در رسانه ها منتشر 
شده، مدتی پیش در جمعی با حضور رهبری، یکی از حضار از ایشان درباره صحت این 
فتوا سؤال می پرسد. آیت اهلل خامنه ای با شنیدن این مطلب برافروخته شده اند و متعجب 
گفته اند که اصالً بنده چنین فتوایی ندارم و اصالً همچین چیزی را قبول ندارم؛ چه کسی 
این را گفته اســت؟ آقایان حتی به شــوخی هم نباید درباره تعدد زوجات حرف بزنند که 
باعث دلسردی خانم ها می شود.  جالب آنکه رهبر انقالب این نظر را در محل  کارشان هم 
اجرایی کردند و هشدار داده اند که افراد شاغل در بیت رهبری اگر همسر دوم اختیار کنند، 
اخراج می شوند. شهاب مرادی نیز در گفت و گو با جماران، روایت خود از دیدار جمعی از 
فعاالن حوزه خانواده با رهبر انقالب در مردادماه امسال را بازگو کرد و گفت: در آن دیدار، 
یکی از حضار در خصوص بحث جمعیت به موضوع تعدد زوجات اشاره کرد که حضرت 

آقا فرمودند، »من روی این موضوع مالحظاتی دارم و با توصیه به آن موافق نیستم«.

مخالفت مسئوالن دولت و نمایندگان مجلس با تبلیغ چندهمسری
گــروه اجتماعــی/ دو روز پیــش  در فضای مجازی  پوســتری در باره ترویج  چندهمســری 
منتشر شد که با   مخالفت ها و واکنش های شدیدی از سوی مردم بویژه بانوان مواجه شد 
دیروزهم  برخی  از مســئوالن  دولت و نمایندگان مجلس در اظهار نظرهایی،  مخالفت 
خود را با طرح چنین مباحثی درباره  خانواده  با انتشار آگهی مذکور اعالم کردند. به گزارش 
ایسنا، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه در حال حاضر اولویت 
کشــور ازدواج جوانان اســت، بیان کرد: از کسانی که می خواهند درخصوص ترویج ازدواج 
دوم فرهنگ سازی یا کمک کنند، خواهش می کنم که این هزینه را به خیرین ازدواج بدهند 
تا جوانان کشــور که دچار موانع اساســی در امر ازدواج هســتند، مشکالت شــان حل شــود. 
محمدمهدی تندگویان افزود: آمار ازدواج اول برای جوانان نیز نه تنها در حال کاهش است 
بلکه به دنبال مشــکالت موجود شــاهد افزایش سن ازدواج آنها نیز هستیم. او با اشاره به 
گسترش برخی از تبلیغات در فضای مجازی برای ترویج ازدواج دوم گفت: بنابراین وقتی 
با مشکل اساسی تری روبه رو هستیم، مطرح کردن این موضوع نمی تواند جزو اولویت های 
ما قرار بگیرد. از سوی دیگر کشور ما کشوری نیست که از لحاظ ساختار جنسیتی دچار مشکل 
باشــد و نیاز داشــته باشــیم تا موضوع ازدواج دختران یا زنان دچار تجرد قطعی را مطرح 
کنیم. تندگویان  ادامه داد: شرایط فعلی فرهنگ ما چنین موضوعاتی را نمی پذیرد و ترویج 

چنین موضوعاتی نیز جوابگو نیست. 
ë لزوم بررسی دقیق برگزاری کارگاه آموزشی چندهمسری

یــک عضو فراکســیون زنــان در نامه ای بــه وزرای کشــور و اطالعات و رئیس کمیســیون 
فرهنگی مجلس، خواستار بررسی دقیق و کارشناسانه برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع 
مهارت های ارتباطی خانواده های چند همســری شد. سیده حمیده زرآبادی، نماینده 
قزوین در نامه ای به سید محمود علوی وزیر اطالعات، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر 
کشــور و جمشــید جعفرپور رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ســؤاالتی پیرامون دادن 
مجــوز برگــزاری ایــن کارگاه را مطرح کرد. در این نامه به  ســه معضل اصلی اشــتغال، 
اقتصاد و ازدواج اشــاره شــده که گریبانگیر درصد باالیی از جوانان این ســرزمین است و 
هر سه این مقوله ها رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند.  وی با تأکید بر فشارهای اقتصادی 
ناشی از تحریم های حداکثری اعمال شده بر مردم و بیان اینکه حفظ آرامش در جامعه 
در دستور کار وزارتخانه های اطالعاتی و امنیتی قرار گرفته است، این سؤال را مطرح کرده 
که آیا ترویج فرهنگ چند همسری منتج به افزایش نارضایتی بیش از نیمی از جامعه 

باالخص زنان و در نتیجه ایجاد التهاب در کشور نخواهد شد؟
ë ترویج چندهمسری بنیان خانواده را سست می کند 

محمدرضــا بادامچی، نماینده مردم تهران در مجلس نیز ترویج چندهمســری را 
باعث سست شدن بنیان خانواده ها دانست و تأکید کرد که به جای ترویج چندهمسری 
مشــکالت اشــتغال جوانــان را حــل کنید تا آنهــا بتواننــد ازدواج کنند. عضو کمیســیون 
اجتماعــی مجلــس در واکنش بــه ترویج چندهمســری در برنامه ای در صدا و ســیما و 
همچنین برگزاری کارگاه آموزشــی با همین موضوع گفت: چندهمســری در فرهنگ و 
عرف جامعه ما وجود ندارد، اگر کسی دو همسر هم داشته باشد احتماالً به دلیل شرایط 
اضطــراری همچون مریضی و یا بچه  دار نشــدن رخ داده کــه این اتفاقات هم به ندرت 
مشاهده می شود. وی افزود: برگزاری کارگاه آموزشی با هدف ترویج چند همسری تنها 
باعث از بین رفتن قبح موضوع در جامعه و ناپایدار کردن ســالمت خانواده می شــود. 
حتــی امــکان دارد که برخــی از افراد با این گونه تبلیغات به این موضــوع روی آورده که 
نتیجــه آن از هم پاشــیدن خانواده خواهد شــد. او افزود:   به جای برگــزاری این کارگاه ها 
و ترویج چند همســری وضعیت اقتصادی را بهبود بخشــیده و شــرایط ازدواج را برای 
جوانان تســهیل کنیم تا ما شــاهد وجود افراد ۴۰ ساله با تحصیالت عالیه نباشیم که به 

دلیل نداشتن شغل امکان ازدواج ندارند.
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دیــروز مرکــز پژوهش هــای مجلــس در 
گزارشی با ابعاد طرح رفع انحصار از زبان 
انگلیسی در نظام آموزشی مخالفت کرد 
و به مســئوالن آموزشــی کشــور پیشــنهاد 
داد تــا شــرایط تدریــس زبان چینــی را در 
مدارس فراهم  کنند. به گزارش »ایران«، 
نماینــده مجلــس  پیــش  ۵۷  چنــدی 
طــرح یــک فوریتی رفــع انحصــار از زبان 
انگلیســی در نظــام آمــوزش همگانــی 
کشــور را به هیأت  رئیســه مجلــس ارائه  و  
اعــالم کردند دانش آموزانــی که با هدف 
مهارت آمــوزی و ورود ســریع به بــازار کار 
مســیر تحصیل در شاخه های کارودانش 
و فنی  و حرفه ای را انتخاب کردند، به نظر 
می رســد ضرورتــی بــه یادگیــری زبــان 
نداشــته باشــند. عالوه بر این نمایندگان 
در بنــدی از ایــن طرح آورده انــد، از تاریخ 
تصویــب ایــن قانــون آمــوزش و پرورش 
مکلــف اســت آموزش هــای زبان هــای 
موضوعــی ایــن قانــون و زبان انگلیســی 
را صرفــاً از طریــق آموزشــگاه های آزاد 
تحــت نظــارت آن وزارتخانــه و حداکثــر 
معادل سه سال تحصیلی منحصراً برای 
دانش آمــوزان مقطــع دبیرســتان ارائــه 
کنــد. همچنیــن در مناطــق دورافتــاده و 
محروم که به هیچ عنوان امکان برقراری 
آموزشــگاه های آزاد و ارائــه آمــوزش در 
همه زبان های مورد تأیید فراهم نیست، 
آموزش و پــرورش می تواند بــا همکاری 
یکــی از دانشــگاه های مجــری طــرح و بــا 
توجــه به تقاضــای غالــب دانش آموزان 
امــکان آمــوزش فشــرده یــک یــا دو زبان 
فقــط بــرای دانش آموزان شــاخه نظری 
اقدام کند. حاال دیروز از یک سو  سخنگوی 
کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 

از رد طرح رفع انحصار زبان انگلیســی در 
نظــام آموزشــی در کمیســیون متبوعش 
بــا اکثریــت آرا خبــر می دهــد و در ســوی 
دیگر مرکــز پژوهش های مجلس  هم  در 
اقدامی کارشناسی گزارش داده است که 
نتیجه این طرح رشــد بی رویه مؤسسات 
کاهــش  خارجــی،  زبــان  آموزش هــای 
عدالــت آموزشــی از حیــث عــدم امکان 
دسترســی دانش آموزان مناطق محروم 
و همچنیــن امــکان ایجــاد چالش هــای 
امنیتــی از حیــث ورود کنسرســیوم های 
خارجی به نظام آموزشــی کشــور خواهد 
بود. مرکز پژوهش های مجلس در جمع 
بنــدی گــزارش خــود تأکید کرده کــه الزم 
اســت آموزش زبان خارجــی بخصوص 
تنــوع در این آمــوزش در مــدارس وجود 
داشــته باشــد، ولــی نــه بــدان معنــا کــه 
آمــوزش بــه آموزشــگاه های آزاد خــارج 

از مــدارس واگــذار شــود.در ایــن گزارش 
همچنین عنوان شــده است اگر عملکرد 
انگلیســی  زبــان  آمــوزش  در  مــدارس 
ضعیف اســت، نباید براساس این طرح، 
صورت مسأله پاک شود و این آموزش ها 
به مؤسسات آزاد ســپرده شود، بلکه باید 
با کمتریــن آســیب در پی یافتــن راه حل 
ایجاد تنوع در آموزش زبان های خارجی 
بــود، زیــرا این ضعــف در ســایر دروس از 
جمله خواندن، نوشــتن، عربی، ریاضی، 
مهارتــی  و  فنــی  دروس  ورزش،  هنــر، 
و... نیــز وجــود دارد و نمی تــوان بــه بهانه 
ضعف عملکرد مدارس، ایــن دروس را 

برونسپاری کرد.
همچنین در این گزارش اشاره شده با 
وجودی که تقویت آموزش زبان خارجی 
یکی از اهداف طرح اســت، اما این هدف 
با این طرح محقق نمی شود؛ لذا پیشنهاد 

می شــود  بــا توجــه بــه تأکیــدات مقــام 
معظــم رهبــری درخصــوص آمــوزش 
زبــان کشــور های پیشــرفته شــرقی از یک 
ســو و افزایــش تعامــالت تجــاری ایــران 
بــا کشــور چیــن شــورای عالی آمــوزش و 
پرورش امــکان آمــوزش زبــان چینی در 
مدارس را در کنار دیگر زبان های پنج گانه 
غیــر انگلیســی تصویب کنــد. بــه اعتقاد 
برخــی نماینــدگان مجلــس، هم اکنــون 
زبان انگلیســی در مدارس اجباری است 
ایــن میــان برخــی دانش آمــوزان  و در 
را  بــه تحصیــل در دانشــگاه  عالقــه ای 
ندارند، بنابراین اجبار در زبان انگلیســی 
می تواند در ضعف تحصیــل این گروه از 
دانش آموزان تأثیرگذار باشد. موضوعی 
کــه البتــه بــه تأییــد مهــدی نویــد ادهم، 
دبیرکل شــورای عالی آمــوزش و پرورش 
هم رسیده است. او در گفت وگو با »ایران« 

می گوید:  تدریس زبان چینی در مدارس 
بســتگی بــه نیــاز دانش آمــوزان دارد. اگر 
دانش آموزان عالقه مند به آموزش زبان 
چینی باشــند، ما حتماً ایــن موضوع را در 
دســتور کار خودمان قرار می دهیم. البته 
بــا توجه به مراودات سیاســی و تجاری که 
ایران با کشــور چین دارد، به نظر می رسد 
بهتر است  دانش آموزان ما با زبان چینی  

هم آشنا شوند.
وی تأکیــد کــرد:   اگــر نیاز باشــد در این  
خصــوص  معلــم هــم  تربیــت کــرده  و 
ســرفصل آمــوزش زبــان چینــی را هــم 
تدویــن می کنیــم. هرچند الزم اســت  که 
ایــن موضوع در شــورای عالــی آموزش و 

پرورش هم مطرح شود.
نویــد ادهــم بــا تأکیــد بــر اینکــه البته 
فقط زبان انگلیســی در مدارس تدریس 
نمی شــود، اظهــار می کنــد: طرحــی کــه 
برخی از نماینــدگان مجلــس ارائه کرده 
بودنــد بــه این معنــا بــود کــه در مدارس 
فقط زبان انگلیسی تدریس می شود. این 
درحالی اســت که در ســال 81 مصوبه ای 
پــرورش  و  آمــوزش  عالــی  شــورای  در 
داشتیم که تدریس زبان های دیگر را هم 
در مــدارس مجــاز دانســته و در آن طــرح 
ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
را موظف کردیم که در زمینه تدوین مواد 
درســی و تأمین معلــم برنامه ریزی کند. 
بر اســاس مصوبه ای که ما در آن ســال ها 
داشــتیم عالوه بــر زبان انگلیســی امکان 
ایتالیایــی،  تدریــس زبان هــای روســی، 
اســپانیایی، آلمانی و فرانســوی از ســوی 
آمــوزش و پــرورش وجــود دارد و البتــه 
سرفصل هایی هم برای این زبان ها تهیه 
شده است اما عالقه مندی دانش آموزان 
یادگیری زبان انگلیسی است. ما هم باید 
بر اســاس خواســته اصلی دانش آموزان 

حرکت کنیم.

وی بــا اشــاره به اینکــه مــا نمی توانیم 
عالیــق دانش آمــوزان را نادیــده بگیریم، 
می گویــد: دانش آمــوزان فقــط بــه زبــان 
انگلیسی و عربی عالقه مند هستند و نباید 
عالیق دانش آموزان را نادیده بگیریم. اگر 
نمایندگان مجلس می خواهند طرحی را 
تدوین کنند باید با نیازهای دانش آموزان 

هماهنگ باشد.
با این حال برخی از کارشناســان تعلیم 
و تربیت  بــر این باورند که ســازوکار اجرایی 
تدریــس زبــان چینــی در مــدارس وجــود 
ندارد و این موضوع هم فقط جنبه تزئینی 
برای دانش آموزان خواهد داشت. محمد 
نیــک نــژاد کارشــناس تعلیــم و تربیــت با 
اشــاره به اینکه زبان چینــی امکان تدریس 
در مــدارس را نــدارد می گویــد: آمــوزش و 
پرورش مشکالت ســاختاری بسیاری دارد 
مســئوالن این وزارتخانه بگویند با چه سازو 
کاری می خواهنــد زبان چینی را در دســتور 
کار خــود قــرار دهنــد آنهــا کمبــود معلــم 
دارنــد  بــرای اینکــه بخواهنــد معلــم زبان 
چینــی بــرای دانش آمــوزان تربیــت کنند، 
دانشــگاه فرهنگیان باید رشته زبان چینی 
را راه اندازی کند در ســوی دیگر تا سال 1۴۰2 
حدود ۴۰۰ هزار معلم بازنشسته می شود. 
مســئوالن برای کالس هــای درس ابتدایی 
معلــم کم دارنــد حــاال می خواهند معلم 

مسلط به زبان چینی داشته باشند.
وی تأکیــد می کند: تدریــس زبان چینی 
در مــدارس بــه صورت تئــوری فقط مطرح 
می شود اما در عمل موانع بســیاری دارد در 
چند سال گذشــته درس ها و سرفصل های 
مختلفی مثل سبک زندگی و سواد رسانه ای 
به مدارس واگذار شــده است اما در بسیاری 
از مــدارس ایــن ســرفصل ها آمــوزش داده 
نمی شود به خاطر اینکه معلم ندارند. زبان 
چینــی هم همین گونه اســت ســرفصلش 

نوشته می شود اما تدریس نمی شود.

پیشنهاد آموزش زبان چینی در مدارس
کمیسیون آموزش مجلس طرح رفع انحصار زبان انگلیسی در نظام آموزشی را رد کرد

گزارش »ایران« از مخالفت مرکز پژوهش های مجلس  با ابعاد طرح رفع انحصار از زبان انگلیسی
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معــاون اول رئیــس جمهوری با اشــاره به 
شــرایط و تگنا های بودجه ای کشور، گفت: 
به مردم اطمینــان می دهم با وجود همه 
مشکالت موضوع درمان و سالمت مردم 
از دغدغه هــای اصلــی دولــت اســت  و به 
هیــچ عنــوان از اولویــت کار کشــور خــارج 
نخواهد شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
در  دیــروز  جهانگیــری  اســحاق  دولــت، 
آییــن نکوداشــت روز ملــی بیمه ســالمت 
و رونمایــی از طرح پوشــش اجبــاری بیمه 
همگانــی ســالمت اظهــار داشــت: آغــاز 
ایــن طــرح اتفــاق مهمی اســت کــه همه 
دســتگاه های اجرایــی و بخصــوص وزارت 
بهداشت باید آن را با جدیت پیگیری کند.

وی افــزود: به دلیــل اهمیتی که بخش 
ســالمت دارد، رکــن و مرکــز اصلــی نظام 
بیمه ای در دنیا مربوط به بخش ســالمت 
اســت و بیمه درمانی کانون اصلی رویکرد 

عدالت در جامعه است.
او بــا تأکیــد بر اینکه جامعــه نمی تواند 
ادعــای عدالــت داشــته باشــد امــا بــرای 
روزهای ســخت مردم فکری نکند، افزود: 
بیمه ســالمت در کشــور با این نگاه شــکل 
گرفت که هیچ فرد ایرانی در کشــور نباشد 
کــه یک پوشــش حداقلــی مطمئــن برای 

سالمت و درمان نداشته باشد.
وی بــا بیان اینکــه دولت تدبیــر و امید 
از نخســتین روزهــای آغــاز فعالیــت خود 
از  یکــی  عنــوان  بــه  را  ســالمت  موضــوع 
اصلی ترین موضوعات در دســتور کار خود 
قــرار داد، تصریــح کــرد: دولــت در ســال 
92 در شــرایطی کار خود را آغــاز کرد که به 
تحریم های شــورای امنیــت و امریکا فقط 
مجــوز فروش یــک میلیون بشــکه نفت را 
داشــتیم و بــا وجود کمبــود منابــع، دولت 
طــرح تحول نظــام ســالمت را در دســتور 
کار خــود قرار داد. جهانگیری تصریح کرد: 
طــرح تحول ســالمت اقدام بســیار بزرگی 
بود که دولت تدبیر و امید در ســخت ترین 
شــرایط و با وجود کاهــش قیمت نفت آن 
را اجــرا کرد و پذیــرش افزایش یک درصد 
به مالیات بر ارزش افزوده نیز برای تأمین 
هزینه هــای طــرح تحــول ســالمت انجام 
شــد. وی در ادامه با اشــاره بــه اینکه هدف 
امریــکا ایــن بــود کــه تــا یک ســال پــس از 
اعمال تحریم های شــدید اقتصاد ایران را 
با فروپاشی مواجه کند، گفت: خوشبختانه 
امروز اقتصاد کشــور قابل مقایســه با سال 
گذشته نیســت و جهت تورم روند کاهشی 
پیدا کرده، رشد اقتصادی به سمت مثبت 
حرکت می کند و اشــتغالزایی در کشور نیز 

رونــد خوبــی را در پیش دارد بــه نحوی که 
84۰ هزار فرصت شغلی جدید تا تابستان 
ایجاد شد که بیانگر پویایی و قدرت اقتصاد 
کشــور اســت. وی ادامه داد: اقتصاد کشــور 
بــه ســمت ثبــات در حرکــت اســت البتــه 
وضعیت معیشتی مردم وضعیت سختی 
است که حل این مسائل نیز از دغدغه های 
اصلی دولت است. رئیس شورای اقتصاد 
تصریــح کــرد: امــروز بــرای تأمین کســری 
بودجه باید منابع جدیدی تعریف کنیم و 
در هزینه های دســتگاه های دولتی نیز باید 
بشــدت صرفه جویی شــود چرا که کاهش 
درآمدهای نفتی تأثیر مستقیمی بر بودجه 
دولــت دارد. جهانگیری با یــادآوری اینکه 
سال 93 نیز در طرح بیمه همگانی حدود 
1۰ میلیــون نفر ثبــت نام کردنــد، گفت: از 
این تعــداد برخی افراد بــا بیمه های دیگر 
همپوشــانی داشــتند و عده ای نیز با وجود 
آن کــه تمکــن مالــی خوبی داشــتند اما به 
دلیــل رایــگان بودن طرح بیمــه همگانی، 
در ایــن طــرح ثبــت نــام کــرده بودنــد کــه 
همپوشــانی ها  ایــن  امــروز  خوشــبختانه 
حذف شــده و طرح پوشــش اجباری بیمه 
همگانی سالمت مختص طبقات ضعیف 
جامعــه اســت. وی یکــی از موفقیت های 
پرونــده  ایجــاد  را  طــرح تحــول ســالمت 
الکترونیک ســالمت افراد توصیــف کرد و 
افزود: در تحقق دولت الکترونیک این گام 
از مهم ترین و اولین اقدامات بود که ادامه 

خواهد یافت.
جهانگیری  با تأکید بر اینکه ایران امروز 
به اعتبار پزشکان خود در بخش بهداشت 
و درمان در ســطح منطقه ســرآمد است و 
بسیاری از بیماران خارجی برای معالجه به 
ایران می آیند، گفت: جامعه پزشکی ایران 
از بزرگترین ســرمایه های کشــور است و اگر 
گاهی در مواردی اشــکال و تخلفی صورت 
می گیرد نباید به خاطر اشــتباه چند نفر به 
گونــه ای برخورد شــود که جامعه پزشــکی 
احســاس کند احترام آنها خدشه دار شده 
اســت. او با تقدیر از دست اندرکاران بخش 
دارو گفت: خوشــبختانه 9۷ درصد داروی 
مورد نیاز کشور در داخل تأمین می شود و با 
وجود محدودیت ارزی، به مردم اطمینان 
داده ایم که در بدترین شرایط نیز خللی در 

تأمین دارو اتفاق نخواهد افتاد.
وی با اشاره به برخی انتقادها نسبت به 
تخصیص ارز بــرای واردات برخی کاالها و 
مــواد اولیه گفت: اتفاقاً تخصیص ارز برای 
واردات این گونه اقالم هنر مدیریت کشور و 
نگاه دوراندیشانه بوده است چرا که با اعالم 

امریــکا برای تحریــم کشــور، آینده نگری و 
تجربــه مدیریتــی حکم می کرد کــه دولت 
با تخصیص ارز مناســب مــواد اولیه مورد 
نیــاز بــرای بیــش از یــک ســال کاالهــای 
اساســی و برخی تولیدات مهــم نظیر دارو 
را تأمیــن کرد. وی درادامه  با گرامیداشــت 
ســالروز 13آبان گفت: 13آبــان برای ملت 
بــزرگ ایران روزی مهم و سرنوشــت ســاز 
و تاثیرگــذار اســت که ســه حادثــه تاریخی 
در ایــن روز رخ داد کــه یکــی تبعیــد امــام 
خمینی )ره( پس از سخنرانی درباره الیحه 
کاپیتوالسیون و دیگری کشتار دانش آموزان 
در اوج روزهــای انقــالب اســالمی و مــورد 
توســط  جاسوســی  النــه  تســخیر  دیگــر 
دانشــجویان بــود. جهانگیــری همچنیــن 
با اشــاره به تشــدید تحریم هــای امریکا در 
روز 13آبــان ســال 9۷ گفت: بازگشــت این 
تحریم هــا علیه ملــت ایران کــه امروز یک 
ســال از آن می گــذرد نیــز نشــان می دهــد 
کــه روز 13 آبان برای آنهــا مهم بوده برای 
همین تحریم های جدید خود را در این روز 
اعمال کردند. معاون اول رئیس جمهور با 
اشــاره به اینکه مجلس شورای اسالمی به 
دلیل وقایع مهم روز 13آبان این روز را روز 
ملی مبارزه با استکبار اعالم کرد، گفت: این 
روز یادآور استقالل طلبی ملت ایران است 
و نشان می دهد که ملت ایران در یک قرن 
گذشته به دنبال استقالل،  آزادی،  توسعه و 

پیشرفت بوده است.
ë توجه ویژه دولت به نظام سالمت 

ســعید نمکــی وزیر بهداشــت نیــز در 
ایــن مراســم بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از 
دوره هــای طالیــی نظــام ســالمت بعد از 
انقالب در زمان ریاســت جمهــوری دکتر 
روحانی محقق شــده اســت، گفــت: البته 
ایــن ســخن را مــن به عنــوان وزیــر کابینه 
ایشــان نمی گویــم؛ بلکــه این حــرف را به 
عنوان یک ســرباز کهنه کار نظام ســالمت 
به شــما بیان می کنم. به عنــوان مثال در 
ایــن دوره بود که افزایش ســه درصدی از 
جی دی پی)تولیــد ناخالــص ملــی( برای 

ســهم نظام ســالمت اتفاق افتاد یا طرح 
تحول ســالمت و توســعه زیرساخت های 
کاهــش  برخــوردار،  کمتــر  نقــاط  در  آن 
پرداخت از جیب بیمار، ماندگاری پزشک 
در مناطق محروم و... از دستاوردهایی بود 
که در دولت ایشــان و با همکاری دوستان 

من در وزارت بهداشت محقق شد.
وی  افزود: ما باید برنامه های خود را به 
شــکلی پیش ببریم که زیر آوار هزینه های 
کمرشکن در حوزه نظام سالمت نمانیم. 
بنــده اگر بخواهم به عنــوان وزیر به یکی از 
چالش های موجود در طرح تحول سالمت 
اشــاره کنم باید بگویم نپرداختن به بحث 
اقتصاد سالمت در این پروژه علیرغم تمام 
دستاوردهایی که داشت یکی از آسیب های 
پیــش رو بــود کــه بــرای رفــع ایــن مانــع و 
دســتیابی به تهیه و اســتقرار کامل پرونده 
ریل گــذاری  بــدون  ســالمت  الکترونیــک 
مشخص نمی توانستیم اقدامات مقتضی 
را انجــام دهیــم. بــه همیــن دلیــل اولیــن 
گام من برای اســتقرار پرونــده الکترونیک 

سالمت، ریل گذاری در این زمینه بود.
ë  »برای ثبت نام »بیمه اجباری ســالمت

6ماه فرصت دارید
مدیرعامل ســازمان بیمه سالمت هم 
در ایــن مراســم دربــاره  چگونگــی تأمیــن 
اعتبار طرح پوشش اجباری بیمه سالمت، 
گفت: از آنجایی که در اواسط سال هستیم 
طبیعتاً برای ســال جاری بودجــه ای برای 
طرح پیش بینی نشده، اما طبق فرمایشات 
دکتــر جهانگیــری و دکتــر نمکــی، در ایــن 
شــرایط خــاص اقتصــادی دولــت توجــه 

ویژه ای به بیمه سالمت خواهد داشت.
افــزود   موهبتــی  طاهــر  مهنــدس 
هدفمنــد کــردن بیمــه رایــگان به ســمت 
اقشــار و گروه های نیازمند در جامعه یکی 
از مهم ترین دســتاوردهای ســازمان بیمه 
ســالمت اســت. وی از مردم خواست تا در 
۶ ماه پیــش رو تدریجاً نســبت به ثبت نام 
در ســایت و پوشــش بیمه ای  اقدام کنند تا 

بار مراجعات به سامانه قابل کنترل باشد.

معاون اول رئیس جمهوری در آیین رونمایی از طرح پوشش اجباری بیمه همگانی سالمت:

درمان و سالمت مردم از دغدغه های اصلی دولت است

سنا
: ای

س
عک

اخبــــار

هدی هاشمی
خبرنگار

ابالغ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی 
توسط رئیس جمهور

روز گذشــته قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت 
جمهــوری  رئیــس  توســط  آن  از  ناشــی  بزه دیــدگان  از 
ایرنــا،  گــزارش  بــه  شــد.  ابــالغ  دادگســتری  وزارت  بــه 
حجت االســالم والمسلمین حسن روحانی، رئیس جمهوری »قانون تشدید 
مجازات اســید پاشــی و حمایت از بــزه دیدگان ناشــی ازآن« را برای اجرا به 
وزارت دادگســتری ابالغ کرد. بر این اســاس، در اجرای اصل یکصد و بیست 
و ســوم قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران، رئیس جمهوری این قانون 

مصوب مجلس را برای اجرا به وزارت دادگستری ابالغ کرد.

سرفصل جنایات امریکا در کتب درسی مدارس و 
دانشگاه ها قرار می گیرد

دیروز نمایندگان مجلس با کلیات طرح الزام دولت به تعیین سرفصل جنایات 
امریکا در کتب درسی و دانشگاه ها موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، 
محمدمهــدی زاهدی به عنوان درخواســت کننده اولویــت به طرح الــزام دولت به 
تعیین ســرفصل جنایات امریکا در کتب درســی و دانشــگاه ها در صحن گفت: این 
طرح دو ماه قبل در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اصالحاتی مصوب شد 
و اکنون در اختیار نمایندگان قرار دارد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه 
داد: با این طرح به مردم نشان می دهیم که نمایندگان نیز همگام با آنها در مقابل 
استکبار ایستاده و ملت های ستمدیده منطقه و جهان را همراهی می کنند.  بر این 
اساس، نمایندگان مجلس ضمن شعار »مرگ بر امریکا« با این درخواست اولویت 
با 183 رأی موافق، 1۰ رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 218 نفر موافقت کردند.  
ســیدحمایت میرزاده به عنوان ســخنگوی کمیســیون آمــوزش و تحقیقات ضمن 
ورود به بررسی طرح الزام دولت به تعیین سرفصل جنایات امریکا در کتب درسی 
و دانشگاه ها گفت: طبق ماده واحده طرح وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، 
تحقیقات و فناوری و بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی مکلف هستند سرفصل 
جنایات استکبار بویژه دولت امریکا را در کتب درسی مدارس و دانشگاه ها بگنجانند.  
نماینده مردم گرمی در مجلس شــورای اســالمی ادامه داد: همان طور که می دانید 
13 آبان سالروز تبعید امام در سال 1343، شهید شدن دانش آموزان در سال 135۷ 
و تســخیر سفارت امریکا در ســال 1358 به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی 
نامگذاری شده است، از این رو الزم است در کتب درسی و دانشگاهی جنایات استکبار 
جهانی آورده شــود البته اکنون مظلومیت مردم به عنوان داســتان، شعر و مقاله در 
کتب درســی آمده اســت اما الزم است مطالبی دیگر از جمله سرنگونی هواپیمای 

مسافربری ایران در خلیج فارس در کتب درسی آورده شود.

تسهیالت جدید سربازی برای هنرستانی ها
ســخنگوی قرارگاه مهارت آموزی ســربازان نیروهای مســلح از ارائه تسهیالت جدید 
برای ســربازی دانش آموزان هنرســتانی خبر داد. ســردار موســی کمالی در گفت وگو 
با ایســنا، گفت: در بیســت و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی شــورای عالی مهارت 
آموزی کارکنان وظیفه که دیروز با حضور نمایندگانی از نیروهای مسلح و دستگاه ها و 
نهادی دولتی و ... برگزار شــد، مســأله پیوند آموزش و پرورش و نیروهای مسلح و نیز 
آموزش های قبل از اعزام به ســربازی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شــد 
تا توانایی ها و ظرفیت های دانش آموزان پســر در دوره سربازی بیشتر استفاده شود تا 
هم این افراد در حوزه مورد تخصص خود فعالیت کنند و هم بتوان استفاده بهتری 
از مهــارت و دانــش آنان کــرد. وی با بیان اینکه برخی از افــراد تصور می کنند که فضا 
برای خدمت ســربازی دانش آموزان هنرســتانی وجــود ندارد، اظهار کــرد: این تصور 
در حالــی مطرح می شــود که ظرفیت های زیــادی برای دوران ســربازی ایــن افراد در 
نیروهای مسلح وجود دارد.  طبق آماری که ما در اختیار داریم در حال حاضر 9۴۵ هزار 
دانش آموز در 2۰3رشته در ۶9۶1 هنرستان کشور در حال تحصیل هستند که ۶3 درصد 
از آنان، معادل ۵9۵ هزار نفرشان را دانش آموزان پسر شامل می شوند که باید تکلیف 
سربازی شان را مشخص کنند. سردار کمالی ادامه داد:  در همین راستا نیز برای سربازی 
این افراد برنامه ریزی هایی را انجام دادیم و بنا شــد تا در دوران ســربازی از مهارت ها 
و توان این افراد متناســب با تخصصی که دارند بهره گرفته شــود و پــس از پایان دوره 
خدمت سربازی هم گواهی معتبر در کنار کارت پایان خدمت به آنان ارائه خواهد شد.

اخبــــار
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رکورد )پرتغال(
 1-0 انتظــار  از  دور  شکســت 
اسپورتینگ لیسبون مقابل قوندال 
پرتغــال  فوتبــال  برتــر  لیــگ  در 
بــه عنــوان گــزارش نخســت ایــن 
روزنامه مورد اســتفاده قرار گرفته 
و عکس مردان ناکام اســپورتینگ 
نیــز ضمیمــه ایــن گــزارش شــده 
اســت. »رکورد« جزئیــات پیروزی 
هــم  را  آوس  مقابــل  پورتــو   1-0

آورده است.

AS )اسپانیا(
گزارش اول این نشریه پیرامون فشردگی 
بی ســابقه جــدول لیــگ فوتبال اســپانیا 
اســت کــه بــه ســبب شــکل گیری فعلــی 
متوســط بــرای بارســلونا و رئــال مادرید 
و قــوت گرفتــن حریفــان آنهــا بــه وجود 
آمده اســت. در این جدول بین بارســای 
صدرنشــین و ختافــه تیم هفتــم جدول 
 »AS« .فقط 3 امتیــاز فاصله وجود دارد
دربــاره امباپــه، مهاجــم معــروف پــاری 

سن ژرمن نیز مطلبی ویژه دارد.

کوریره دلو اسپورت )ایتالیا(
زمیــن  در  التزیــو   2-1 پیــروزی 
آ.ث.میــان در ادامــه مســابقات 
فوتبــال لیــگ دســته اول ایتالیــا، 
تبدیــل بــه گــزارش نخســت این 
نشــریه شــده اســت. کوریــره بــه 
بالوتلــی،  ماریــو  تــازه  مشــکات 
مهاجم معــروف و ناآرام فوتبال 
ایتالیــا هم اشــاره کــرده و زندگی 
وی را بررســی و ارزشگذاری کرده 

است.

لیــگ برتــر نوزدهــم در هفته های اخیــر برای 
آبی های پایتخت، رؤیایی ســپری شــده است. 
شاگردان استراماچونی با پیروزی در بازی های 
گذشته بخصوص برد شیرین و دلچسب 4- 2 
مقابل تراکتور در تبریز، خود را مهیای مصاف 
امــروز مقابل صنعت نفــت کرده اند. بردهای 
پیاپی مردان آبی در هفته های گذشــته باعث 
شــده آنها بــا امیدواری بیشــتری به اســتقبال 
رضاونــد  آرش  برونــد.  رو  پیــش  بازی هــای 
درخصوص شــرایط این تیم در آســتانه دیدار 
بــا صنعت نفــت آبــادان بــه خبرنگار»ایران« 
گفــت:»در هفته های اخیر بخصــوص بازی با 
تراکتور بازی های خوبی به نمایش گذاشــتیم. 
تاش کردیم در تبریز برنده باشــیم که خدا را 
شکر این اتفاق افتاد. مهم ترین دلیل بردمان 
مقابــل تراکتور این بود که پس از دریافت گل، 

تمرکزمان را از دست ندادیم.«
پیــش از دربــی پایتخــت در هفتــه چهارم، 
رضاوند در گفت وگویی که با »ایران« داشــت، 

با قاطعیت گفت که استقال تا دو هفته دیگر 
متحول می شــود. اتفاقی که رخ داد و استقال 
پــس از باخت در دربی و تســاوی مقابل ذوب 
آهــن، موفق شــده تمام بازی هایــش در لیگ 
و جــام حذفــی را بــا بــرد پشــت ســربگذارد.  
هافبــک اســتقال درخصوص ایــن صحبتش 
بیان داشــت: »پیشــگو نیســتم اما از تمرینات 
ایــن  کــه  بــودم  مطمئــن  تیــم  وضعیــت  و 
اتفــاق بــزودی خواهــد افتاد. مــا در هفته های 
ابتدایــی بدشــانس بودیــم و در دقایــق آخــر 
بــازی گل می خوردیــم. مطمئــن بودیــم کــه 
و  مانــد  نخواهــد  باقــی  همان طــور  شــرایط 
بدشــانس های مان تمام خواهد شد. استقال 
تیم جوان و خوبی اســت و به  شــرایط ایده آل 
رســیده اســت. از طرفی اســتقال تیــم بزرگی 
اســت و هواداران زیادی دارد که آنها همیشــه 
خواهان پیروزی تیم شــان هستند. در استقال 
شرایط به گونه ای است که همیشه باید برنده 
باشی و خوشبختانه در شش بازی گذشته این 
اتفــاق افتــاده و ســعی می کنیم ادامه داشــته 

باشد.«
رضاونــد بــه دالیل پیشــرفت اســتقال در 

هفته هــای اخیــر اشــاره کرد:»دلیل پیشــرفت 
خــوب  تمرینــات  و  اســتراماچونی  اســتقال، 
اوست. درضمن هواداران از ابتدای فصل هم 
تیــم را با وجود نتایج نه چندان خوب حمایت 
کردنــد. همــه اینها دســت به دســت هــم داد 
تا اســتقال در شــرایط خوبــی قرار بگیــرد اما 
مسیر دشواری برای قهرمانی در پیش داریم. 
پرســپولیس،  مثــل  خوبــی  بســیار  تیم هــای 
ســپاهان، تراکتورســازی، پدیــده و حتــی فوالد 
هســتند و همــه مدعــی قهرمانــی محســوب 

می شوند.«
ادامــه  اســتقال   88 شــماره  بازیکــن 
داد: »از همــان ابتــدا همــه می دانســتند کــه 
اســتقال پیشــرفت خواهــد کــرد. خیلــی زود 
توانســتیم فاصلــه امتیازات مــان بــا مدعیان 
را کــم کنیــم و این خیلــی مهم بود کــه زودتر 
اســتراماچونی  برســیم.  ایــده آل  شــرایط  بــه 
همیشــه از بزرگی اســتقال صحبــت می کند. 
بــه هرحال اســتقال تغییرات زیادی داشــت 
و ایــن موضــوع زمــان می بــرد تــا بازیکنان به 
هماهنگی برسند. ما مصدومان زیادی داریم 
امــا بچه هــا آنقــدر خــوب تمریــن می کنند تا 

بتواننــد جایگزیــن خوبــی بــرای مصدومــان 
باشــند. هم قســم شــدیم تــا فصــل خوبــی را 
پشــت ســر بگذاریــم.« صحبت هــای پایانــی 
رضاونــد دربــاره دیــدار امــروز آبی هــا مقابل 
تیــم  نفــت  اســت:»صنعت  نفــت  صنعــت 
بســیار خوبی اســت و این تیم در فصل جاری 
حاضــر  حــال  در  و  دارد  زیــادی  مهره هــای 
هــم در جــدول رده بنــدی در جایــگاه پنجــم 
ایســتاده. ایــن موضوع نشــان دهنــده قدرت 
ایــن تیم اســت و بــازی خیلی ســختی خواهد 
بــود اما خوشــبختانه بازی ما مقابــل این تیم 
در ورزشــگاه خانگــی اســت و مطمئن باشــید 
با حضور هــواداران می توانیم از پس صنعت 
نفــت هــم برآییم. گرفتن ســه امتیــاز بازی با 
صنعــت نفت خیلی مهــم اســت و می تواند 

موقعیت ما را در جدول بهتر کند.«

گــروه ورزش / هفتــه دهم لیگ برتــر دیروز با 
برگزاری دیدار فوالد- پرســپولیس از ســاعت 
17:45 در ورزشــگاه شــهدای فوالد اهواز آغاز 
شــد. از نــکات مهــم اینکــه گابریــل کالدرون 
در  را  حســینی  ســیدجال  بــازی   7 از  بعــد 
ترکیب اصلی پرســپولیس قرار داد. شاگردان 
کالــدرون بازی را هجومی آغاز کردند و خیلی 
زود به گل رســیدند. دقیقه 8 توپ ارســالی از 
میانه زمین و ضربه سر وحید امیری با اشتباه 
همــراه  تــوپ  دفــع  در  ســیف اللهی  روح اهلل 
شــد. در این صحنه توپ به دســت او برخورد 
کرد و اشــکان خورشــیدی داور مسابقه اعام 
پنالتی کرد. مهدی ترابی پشــت توپ ایســتاد 
و ضربــه اش خــاف جهــت شــیرجه شــهاب 
گردان وارد دروازه شد. شاگردان جواد نکونام 
نتوانستند واکنش مناسبی به گلی که دریافت 
کردند داشــته باشــند و در بیشتر دقایق، بازی 
در میانــه میدان در جریان بود. البته در اواخر 
نیمه اول پرســپولیس 2 موقعیت تک به تک 
مناسب را توســط وحید امیری و علی علیپور 
از دســت داد و شهاب گردان با واکنش هایش 
از  شــد.  میزبــان  دروازه  بازشــدن  مانــع 
حاشــیه های نیمــه اول می تــوان بــه پرتــاب 
ســنگ و بطری هــای آب از ســوی هــواداران 
فوالد به ســمت بازیکنان پرســپولیس اشــاره 
کــرد کــه در چند صحنــه اتفاق افتــاد. در یک 
صحنه هم بین وحید امیری و شــهاب گردان 
درگیــری لفظی بــه وجود آمد کــه داور هر دو 

بازیکن را دعوت به آرامش کرد.
نیمه دوم در حالی دنبال شــد که فوالد در 
پــی جبران گل خــورده بود و حمات نصف و 
نیمه ای را روی دروازه پرسپولیس طرح ریزی 
کــرد ولی بیرانوند با واکنش های خود مانع از 
باز شــدن دروازه اش شــد. ضمن اینکه پریریا 
ملقب به شــیمبا یک فرصت ایده آل را برای 

فوالدی هــا از دســت داد. در اواخــر بــازی بــه 
خاطر پرتاب چند نارنجک از سوی هواداران، 
داور بازی را متوقف کرد تا جو بازی آرام شود. 
بــا به جریــان افتادن مســابقه ،فوالد حمات 
خــود را افزایش داد اما ثمری نداشــت و این 
دیــدار بــا همــان نتیجه 1-0 بــه پایان برســد. 
پرســپولیس 19 امتیــازی شــد و موقتــاً به رده 

دوم جدول صعود کرد.
ë جنگ نیمکت ها در اصفهان

هفتــه دهــم لیگ برتــر امــروز با برگــزاری دو 
بــازی به صــورت همزمــان از ســاعت 15:30 
ادامــه می یابــد. در حســاس ترین بــازی ایــن 
هفتــه، دو تیــم مدعــی ســپاهان و تراکتور که 
در رده هــای اول و دوم جــدول قــرار دارنــد، 
در ورزشــگاه نقش جهان اصفهــان برابر هم 
قــرار می گیرنــد. روی نیمکــت ســپاهان، امیر 
قلعه نویــی می نشــیند کــه ســابقه مربیگــری 
تراکتور را در دو دوره دارد و حاال برای دومین 
دوره هدایت زردپوشــان اصفهانی را برعهده 
گرفته اســت. مهدی کیانی کاپیتان ســپاهان، 
پیــش از ایــن کاپیتــان تراکتور بوده و احســان 
حاج صفــی کاپیتــان دوم تراکتــور هم ســابقه 
بازی در ســپاهان و کاپیتانی ایــن تیم را دارد. 
ســپاهانی ها بعــد از دو مســاوی پیاپــی، حــاال 
بــه دنبــال بــرد خانگــی هســتند تــا همچنان 
باقــی بماننــد. زردپوشــان  در صــدر جــدول 
باخــت  بــدون  تیــم  دو  از  یکــی  اصفهانــی 
لیگ اســت و در بــازی قبل دروازه شــان برای 
نخســتین بار در فصل جاری باز شــد. از سوی 
دیگــر  به نظر می رســد تراکتور با دو شکســت 
متوالــی، تا حدودی از شــرایط ایده آل فاصله 
گرفتــه و مصطفــی دنیزلــی هم شــاگردانش 
را مــورد انتقــاد قــرار داد. ایــن مربــی مطــرح 
ترکیــه ای در ســه دوره ای کــه پیــش از این در 
لیــگ ایران حضــور داشــت، پنج بــازی برابر 

تیم هــای قلعه نویی قرار گرفت. در لیگ های 
چهارم و پنجم، آقا مصطفی ســرمربی پاس 
تهــران بــود و چهار بار با اســتقال قلعه نویی 
رودررو شــد کــه حاصــل آن 2 شکســت 1-2، 
یک برد 1-0 و یک تســاوی بــدون گل بود. در 
لیگ یازدهــم که دنیزلی بــرای دومین بار به 
پرســپولیس بازگشــته بود، در هفتــه 28 برابر 
تراکتــور قلعه نویــی قــرار گرفــت و بــا نتیجــه 
ســنگین 4-1 شکســت خــورد. نکتــه جالــب 
اینکــه تراکتور شــش ســال اســت در اصفهان 
نتوانســته ســپاهان را ببرد. دو تیم تاکنون 42 
بار با یکدیگر روبه رو شــده اند که ســپاهان 22 
و تراکتورسازی هشت برد داشته اند و 12 بازی 
نیز مســاوی شــده اســت. تقابل هــای دو تیم 
در ادوار لیــگ برتــر 22 بازی بــوده که حاصل 
آن 10 برد ســپاهان، شــش تساوی و شش برد 
تراکتــور بوده و آخرین مســابقه 2-0 به ســود 

سرخپوشان تبریزی به پایان رسید.
ë استقالل- صنعت نفت؛ بازی خوب ها

استقال و صنعت نفت آبادان با قضاوت 
محمدحســین زاهدی فــر در ورزشــگاه آزادی 
بــه مصــاف هــم می روند. آبی پوشــان بــا برد 
مهــم و روحیــه بخش 4-2 هفتــه قبل مقابل 
تراکتور، ششــمین برد پی درپــی )لیگ و جام 
حذفــی( را جشــن گرفتنــد و خــود را در قواره 
یــک تیــم مدعــی نشــان دادنــد. تیــم تحــت 

هدایت آندره آ اســتراماچونی بــا 15 امتیاز در 
رده هفتــم جــدول قــرار دارد و صنعت نفت 
هم بــا 16 امتیــاز در رده پنجم جدول اســت. 
برزیلی هــای فوتبــال ایــران تنهــا یــک باخت 
)هفتــه ســوم مقابل پرســپولیس( داشــته اند 
و نمی خواهنــد متحمــل شکســت دیگری در 
آزادی شــوند. ضمن اینکه دراگان اسکوچیچ 
ســرمربی ایــن تیــم نیــز مثــل اســتراماچونی 
کــه  اســت  جنتلمنــی  و  باشــخصیت  مربــی 
کارش را هــم بلــد اســت و بــرای همیــن این 
مسابقه را می توان شطرنج دومربی ایتالیایی 
و کروات دانســت. عاوه بر مربیان، حاال نگاه 
بسیاری از عاقه مندان به شیخ دیاباته است. 
مهاجــم اهــل مالی اســتقال کــه در بــازی با 
تراکتور به مروارید سیاه آبی پوشان تبدیل شد 
و با هت تریک خود سرنوشت آن بازی را رقم 
زد. اســتقال در ایــن بازی هم فرشــید باقری 
را بــه دلیــل آســیب دیدگی به همــراه ندارد و 
استرا امیدوار است با بازیکنانی مانند مهدی 
قائــدی و علــی کریمــی تیمــش را بــه برتری 
برســاند. دو تیــم تاکنــون 16 بــار در لیگ برتر 
بــه مصاف هم رفته اند که اســتقال هشــت و 
نفت هفت بار به پیروزی رسیده اند و آخرین 
بازی دو تیم در هفته 29 فصل گذشــته بدون 
گل مساوی شد. در این بازی ها استقال 28 و 

نفت 18 گل به ثمر رسانده اند.

استراماچونی دلیل پیشرفت استقالل است
گفت وگوی »ایران« با آرش رضاوند، هافبک هجومی استقالل

پیشگو نیستم اما می دانستم شرایط تغییر می کند/  گرفتن 3 امتیاز بازی با صنعت نفت خیلی مهم است

هفته دهم با ُبرد پرسپولیس مقابل فوالد آغاز شد

عبور از آتش با گل ترابی

قهرمانی ایران در کشتی فرنگی زیر ٢٣ سال جهان 
تیــم ملی کشــتی فرنگــی زیر 23ســال )امید( کشــورمان در 
رقابت های جهانی با کســب 3 مــدال طا و 3 برنز قهرمان 
شــد. درایــن رقابــت هــا کــه از 10 تــا 12 آبــان در بوداپســت 
برگزار شــد، ایران 3 مدال طا توســط میثم دلخانی، محمدرضا گرایی و علی 
اکبر یوســفی و 3 مدال برنز توســط مهدی محســن نژاد، ســجاد ایمن طلب و 
محمدهادی ساروی به دست آورد و 122 امتیاز کسب کرد. تیم های گرجستان 
و روســیه نیــز بــا کســب 121 و 118 امتیــاز عنوان هــای دوم و ســوم را از آن خود 
کردنــد. گفتنــی اســت، حســن روحانــی رئیس جمهــوری در پیامــی توئیتــری، 

قهرمانی تیم ملی امید کشتی فرنگی در مسابقات جهانی را تبریک گفت.

صالحی امیری: دفاعی از بالتکلیفی والیبال ندارم
رئیس کمیته ملی المپیک در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه در خصوص 
مســائل مختلفی صحبت کرد. ســیدرضا صالحی امیری دربــاره کمک مالی به 
تیم ملی فوتبال امید اظهار داشت: »فوتبال در لیست بودجه و کمک ما نیست 
ولی تیم فوتبال امید هست. در هیأت اجرایی تصویب شده که معادل سال قبل 
به این تیم کمک شود. ایام نوروز 200 میلیون تومان کمک کردیم اآلن هم کمک 
خواهیم کرد که رقم آن قطعی نشــده است. با تاج و سلطانی فر جلسه داشتیم 
و تصمیم گرفتیم حمایت همه جانبه ای از تیم امید داشــته باشــیم تا طلســم 
شــکنی کند و به المپیک راه یابد.« او درخصوص وضعیت انتخابات فدراسیون 
والیبال و استعفای محمدرضا عارف از کمیسیون صلح و ورزش چنین توضیح 
داد: »اشــکاالت به وضعیت فعلی والیبال وارد اســت. بهترین کار این اســت که 
سکوت کنم چون دفاعی ندارم. والیبال می تواند رقیب فوتبال در جامعه باشد. 
در آینده نزدیک والیبال از باتکلیفی خارج می شود. مهرماه سال گذشته عارف 
گفت پروژه ای را آغاز کرده در رابطه با صلح و زنان که تصویری از زنان ورزشکار 
ایرانی را نشــان دهد. من پذیرفتم چون ایده خوبی بود. من در اصول مدیریتی 
که دارم با فشــار رســانه ای او را کنار نگذاشــتم ولی با فشارهای رسانه ای خودش 
اســتعفا کرد و کمیسیون عمًا تعطیل شــد. اگر به مهر سال گذشته برمی گشتم 
بــرای او حکم  نمــی زدم.« صالحی امیری پس از اســتعفای محمدرضا عارف از 
کمیســیون صلح و ورزش، محســن رضوانی رئیس فدراســیون شــنا را به عنوان 

رئیس این کمیسیون انتخاب کرد.

کمک ۵ میلیاردی به فدراسیون های المپیکی
کمیته ملی المپیک تا سقف ۵ میلیارد تومان برای آماده سازی فدراسیون های 
المپیکــی، خــارج از بودجــه تعیین شــده پرداخت می کنــد. کشــتی، والیبال، 
بسکتبال وکاراته جزو رشته هایی هستند که شامل این کمک می شوند. کمیته 

ملی المپیک تاکنون 90 درصد بودجه فدراسیون ها را پرداخت کرده است.

راه حل برگزاری بدون مشکل دیدار ایران - عراق
ســخنگوی ســابق وزارت امور خارجه معتقد اســت در صورتــی که وضعیت 
خوبــی در بــازی 23 آبــان ایران - عــراق از ســری رقابت هــای انتخابی جام 
جهانی حاکم نباشــد، عراقی ها بیش از ایران از این موضوع متضرر خواهند 
شد. عضو سابق هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال به ایسنا گفته که تنها راه حل 
ایــن موضــوع مذاکره مســتقیم بــا دولت عراق و کســب اطمینان از شــرایط 

امنیتی بازی در بصره است.

اخبـــار

محمد محمدی سدهی
خبرنگار

حامــد جیرودی / علی کریمی به مرکز ثقل تیم 
تحت هدایت آندره آ استراماچونی تبدیل شده 
است. بازیکنی که 8 بازی از 9 بازی هفته سپری 
شــده از لیــگ را بــه صــورت کامــل در ترکیــب 
اســتقال حضــور داشــته و تنها یک بــازی را به 
دلیل محرومیت از دســت داد. همین استفاده 
کامــل و مداوم از کریمی مؤید تأثیرگذاری ویژه 
این هافبــک دفاعی در تفکرات اســتراماچونی 
اســت. کریمــی در 2 بــازی اخیــر اســتقال در 
لیگ مقابل پارس جنوبی جم و تراکتور گلزنی 
کــرد و اگــر این موضوع را در کنــار عملکرد فنی 
ایــن بازیکــن در طــول 90 دقیقــه قــرار بدهیم، 
مشــخص می شــود که هافبــک دفاعــی آبی ها 

چه ســهم زیاد و غیرقابل انــکاری در موفقیت 
این هفته های اســتقال داشــته. با جدایی امید 
ابراهیمی، استقالی ها خأل داشتن یک هافبک 
دفاعی مســتحکم، جنگنده و با هوش تاکتیکی 
بــاال را احســاس می کردنــد و حــاال کریمی این 
خــأل را پر کرده اســت. در واقع اگر وینفرد شــفر 
ســرمربی پیشــین اســتقال، ابراهیمی را قلب 
تیمــش می دانســت، حــاال می شــود گفــت که 
کریمــی، تبدیــل بــه قلــب تیــم اســتراماچونی 
شده است. البته او در فصل جاری، روزهای بد 
و ســختی را هم پشــت سر گذاشــت. کریمی در 
دربی پایتخت که هفته چهارم برگزار شــد، این 
فرصت را داشت که در دقیقه 28 استقال را از 

روی نقطه پنالتی از حریف سنتی پیش بیندازد 
اما ضربه او را علیرضا بیرانوند دفع کرد. 

کریمــی در دقایــق پایانــی دربــی بــا گرفتن 
روز  تــا  شــد  اخــراج  زمیــن  از  دوم،  زرد  کارت 
تلخــش بــا شکســت تیمش کامــل شــود اما او 
از فشــار روحــی آن بــازی خارج شــد و در حال 
تبدیــل شــدن بــه ســتاره ای اســت کــه آبی هــا 
اســتقال  اخیــر  بــازی  در  بودنــد.  منتظــرش 
مقابــل تراکتــور، اتفاقــی کــه باعــث شــد تیــم 
تحــت هدایــت مصطفــی دنیزلی از بازگشــت 
نتیجه ناامید شــود، شــوت ســرکش و غیرقابل 
مهــار کریمی بود که محمد رشــید مظاهری را 
بــرای چهارمین بــار در این دیدار تســلیم کرد. 

البته در این بازی کریمی پاس زیبایی به شیخ 
دیاباتــه داد و پایه گــذار گل ســوم و هت تریــک 
ایــن بازیکــن هــم شــد. در فوتبــال امــروز دنیا 
بازیکنانی که در پست شماره 6 بازی می کنند، 
یا تخریب کننده های خوبی هستند که وظایف 
دفاعی و تخریبی را برعهده می گیرند یا قدرت 
بازیســازی، حمل تــوپ و انتقال باالیــی دارند 
کــه وظیفــه ریتــم دادن و بازی ســازی از عقب 
زمیــن را برعهــده می گیرنــد. علــی کریمی در 
ایــن هفته ها تبدیل به بازیکن بدون جانشــین 
استراماچونی شده؛ بازیکنی که به سرعت تیم 
را در ضــد حمات جلــو می برد و با هوش باال، 

در خط میانی نظم و ریتم را برقرار می کند.

علی کریمی؛ قلب تیم استراماچونی

استراماچونی: بازی با 
نفت تست بلوغ ماست

آنــــــدره آ اســــــتراماچونی در 
نشســت خبــری گفت:»بازی 
مــدل  بــود.  خواهــد  ســختی 
بازی کردن حریف برای ما مشکل ســاز اســت. 
مــن بــا بازیکنانــم شــفاف صحبــت کــردم که 
بــازی با نفــت تســت بلوغی بــرای مــا خواهد 
بــود. به نظــرم این دیدار ســخت ترین بازی ما 
خواهد بود. بازیکنان باید متوجه باشــند که ما 
فوق العاده نیستیم و تنها تیم خوبی هستیم.«

 اسکوچیچ: خانواده ام را 
بیشتر از نفت دوست دارم

دراگان اســکوچیچ در نشســت خبــری گفــت: 
تیــم  ایــن  کرده ایــم.  آنالیــز  را  »اســتقال 
بازیکنانــش  و  می کنــد  بــازی  خــوب  خیلــی 
اعتمادبه نفس باالیی به دست آورده اند اما ما 
هم تیم بدی نیستیم.« سرمربی صنعت نفت 
دربــاره دریافتی اش از باشــگاه چنین توضیح 
پیــش  داد:»دریافتــی داشــته ام چــون 15 روز 
می خواســتم بروم. مربیگری اینطور نیست که 
پــول نگیریــد و کار کنید. خانواده ام را بیشــتر از 
ایران و صنعت نفت دوست دارم. من 3 بچه 

دارم و برای خانواده ام کار می کنم.«

قلعه نویی: خوشحالم دوباره 
دنیزلی را می بینم

مصطفی دنیزلی ســرمربی تراکتور در نشست 
خبری حاضر نشد اما امیر قلعه نویی سرمربی 
ســپاهان به نشســت رفت و گفــت:» تیم های 
تراکتــور و ســپاهان در ایــن هفته هــا بازی های 
حساســی داشــته انــد. خوشــحالم یکبــار دیگر 
بــزرگ  مربیــان  از  او  بینــم،  مــی  را  دنیزلــی 
دنیاست. او تیم خوبی دارد و طبعاً بازی برای 
ما سخت خواهد بود ولی چون در نقش جهان 

بازی می کنیم به دنبال 3 امتیاز هستیم.«

نشست 
خبـــری

کواچ اولین اخراجی بزرگ فصل

نیکوکــواچ نخســتین مربی اخراجی یکــی از تیم های بزرگ 
در 5-4 لیــگ معتبــر اروپــا نــام گرفــت. شکســت ســنگین 
5-1 بایرن مونیــخ مقابل اینتراخــت فرانکفورت کافی بود 
تــا گمانه زنی های یکی، دو هفته اخیر دوشــنبه شــب رنــگ واقعیت به خود 
بگیرد. جمله کوتاه »نیکو کواچ دیگر ســرمربی بایرن مونیخ نیســت« خیلی 
زود در رســانه های معتبر آلمان و البته پیج های هواداری این باشگاه بزرگ 
و قدیمــی انعــکاس زیادی پیدا کرد. کواچ تأکیــد دارد که خودش به مدیران 
باشــگاه پیشــنهاد اســتعفا داده بود. به همین خاطر همه چیز خیلی ســریع 
اتفــاق افتــاد. نیکــو کواچ در ایــن زمینه صحبت کــرد: » در حــال حاضر، این 
یــک تصمیم درســت بــرای بایرن مونیخ اســت. نتایجی که کســب کردیم و 
بخصوص نحوه بازی مان در دیدارهای اخیر باعث شــد من به این تصمیم 
برســم. در ایــن مــدت توانســتیم در بوندس لیــگا، دی اف بــی پــوکال )جــام 
حذفــی( و ســوپرجام به قهرمانی برســیم.« پــس از اخراج کــواچ، در 2 بازی 
آینده مقابل المپیاکــوس )لیگ قهرمانان اروپا( و دورتموند )بوندس لیگا(، 
هانس دیترفلیک دســتیار او به طور موقــت هدایت بایرن را برعهده خواهد 
داشــت اما کواچ 48 ســاله در حالــی از بایرن مونیخ رفت کــه حداقل از نظر 
آماری، کارنامه این مربی کروات قابل دفاع به نظر می رســد. در واقع دوران 
حضور کواچ در مقایسه با مربیان بزرگی چون کارلو آنچلوتی و پپ گواردیوال 
چنــدان هم بد نبوده اســت. کــواچ در دوران حضــورش روی نیمکت بایرن 
مجموعاً 65 بازی هدایت این تیم را برعهده داشــت که 45 برد، 12 تســاوی 
و 8 باخت حاصل آن بود و آمار 69/2 درصد برد را از خود به جا گذاشــت و 
3 قهرمانی هم کســب کرد. این در حالی اســت که گواردیوال در بایرن 75/2 
درصد و آنچلوتی هم 70 درصد برد به ثبت رسانده بودند. بایرن مونیخ در 
حال حاضر از 10 بازی، 5 برد، 3 مســاوی و 2 شکســت دارد و با 18 امتیاز در 

رده چهارم جدول بوندس لیگا قرار گرفته است.

تست دشوار یووه در مسکو، دیدار انتقامی دورتموند با اینتر
هفته چهارم از مرحله گروهی لیگ فوتبال قهرمانان اروپای امســال امشب 
و فردا شــب با انجام 16 بازی در گروه های 8 گانه برگزار می شــود. بازی های 
ایــن دو شــب، تکرار دیدارهای هفته ســوم اما با برگــزاری در خانه تیم هایی 
 H تا E اســت کــه پیش تر میهمان بودند. در دیدارهای امشــب کــه گروه های
برگزار می شــود، بارســلونا با اساویا پراگی در نیوکمپ بازی می کند که آن را 
در بازی رفت 1-2 شکست داد اما بارسا این هفته شکست 1-3 مقابل لوانته 
را در لیگ اســپانیا تجربه کرد  و حاال باید دید در این مســابقه چه می کند. در 
دیــدار اینتر با دورتموند هــم، تیم ایتالیایی مقابل رقیبی قرار می گیرد که در 
میان 0-2 شکست خورد و به همین سبب مصمم به جبران در وست فالن 
اســت. چهارشــنبه شــب هم که بازی های گروه های A تا D انجام می شــود، 
 B بســیاری از نگاه ها به مســابقه خانگی بایرن مونیخ با المپیاکوس در گروه
خواهــد بود زیرا تیم نامدار آلمانی نخســتین مســابقه اش را پس از برکناری 
نیکــو کواچ، ســرمربی کرواتــش تجربه خواهد کــرد. در ســایر دیدارهای فردا 
شــب، رئــال مادریــد با گاالتاســرای پس از برد 0-1 کهکشــانی ها در مســابقه 
رفــت و یوونتــوس با لکوموتیو مســکو  دیدار می کنند. یووه در مســابقه رفت 
بــه برتری 1-2 رســید. طی این دو شــب لیورپول از گنک، چلســی از آژاکس، 
پــاری ســن ژرمن از کاب بــروژ و زنیت هــم از الیپزیک پذیرایــی می کنند که 
مســابقه آخر ســردار آزمون، مهاجم زنیت را در مسیر یک ماجراجویی تازه 

قرار خواهد داد. زنیت بازی رفت را 1-2 واگذار کرده است.

فوتبال 
جهـــان

س
فار



حــاال چند صباحی  اســت که تئاتر و ســینما آن مرزهای 
کالســیک همیشگی را ندارند و این تئاتری ها نیستند که 
خروجی شان به سینما بیشتر است و نهایت دیده  شدن 
را در آن جســتجو می کنند. شــاید از چهار، پنج ســال پیش ورق برگشت و 
تئاتر از آن انزوای روشنفکرانه بیرون آمد و به یک مد فرهنگی تبدیل شد 
که خوب یا بدش را باید منتقدان تحلیل کنند اما این وضعیت تئاتر امروز 
است که خوشبختانه رنگ و جالیی گرفته و همین رنگ و جال باعث شده 
تا حاال ســینمایی ها برعکس ســنوات قبــل، آنچه به عنوان آمــال و عالقه 
می دانند با حضور در تئاتر عملی کنند. پس ســلبریتی های سینما کم کم 
تئاتــری می شــوند و تهیه کننده هــا هــم از ایــن موضوع اســتقبال می کنند 
چــون می دانند آنها ضامن فروش هســتند. با این همه نگاه صرفاً ســلبی 
و ایجابی به این مســأله، حتماً نگاه خام دســتانه ای اســت اگــر اتفاق های 

خــوب را بخواهیم همیشــه به فخرفروشــی یا همان 
شــوآف ها تقلیل بدهیم. روزهای گذشــته دو خبر 

خوب از سلبریتی هایی که البته سابقه تئاتری هم 
دارند، به گوش رســید که قابل ارج و احترام بود 
و فی نفسه مبارک. خبر این بود که پانته آ بهرام 
و مهناز افشــار برخالف بســیاری که فقط سود را 
در حمایــت از تئاترهای الکچــری و... می بینند، 

این بار متوجه مناطق کم برخوردار به  لحاظ 
فرهنگی شــدند و قرار است در این مناطق 

آثاری نمایشــی را تهیه کنندگی کنند. بهرام بازیگر شــناخته شده سینما و 
تئاتر کــه تهیه کنندگی نمایش »جنگ بازی« از جزیــره خارک را به عهده 
گرفتــه و هدفــش از ایــن کار را حمایت از بچه های تئاتر مقیم شهرســتان 
دانســته. از طــرف دیگر مهناز افشــار هم که چند وقت اخیــر در تئاترهای 
پــر اســم و ســلبریتی به عنــوان بازیگــر حضــور داشــت، حــاال می خواهــد 
تهیه کنندگــی یــک اثــر نمایشــی را در اســتان سیســتان و بلوچســتان در 
کارنامــه کاری خود ثبــت کند. این خبر را مهدی بلوچ زهــی، از هنرمندان 
ایــن خطــه اعالم کرد و خود مهناز افشــار هم در اســتوری اینســتاگرامش 
توئیــت بلوچ زهــی را بازنشــر کــرد که به این شــرح اســت: »مهناز افشــار، 
بازیگر سینما در اقدامی ارزشمند به منظور حمایت از تئاتر شهرستان ها، 
هنرمندان و زنان بلوچ تهیه کنندگی »داغ یک شــبانه بلوچی« از نیکشهر 
را برعهده گرفت. این نمایش به رنج های زنان در جامعه سنتی سیستان 
و بلوچســتان می پردازد و برای رقابت در جشنواره 
اســتانی آماده می شــود. انصــاف حکم می کند 
وقتی شمشــیر بــرای بــه تیغ کشــیدن به قول 
معروف ســلبریتی ها تیز می کنیم، اگر اتفاق 
مبارکــی را هــم می بینیم تشــویق و تحبیب 
کنیــم نــه آنچنان کــه نگاهمــان صفر و 
صدی باشد و با چنین نگاهی کسی 
را یــک روز به اوج ببریــم و فردا 

همان کس را به حضیض.«

خالفت عباســی برخالف امویان کــه با بدویت درآمیخته 
و عشــیره محور بــود، از ابتدا بر مدنیت بنیان نهاده شــد و 
توانســت با جذب جامعه شــهری یک ســده )132 -232 
ه.ق( بــا اقتــدار امپراتــوری خــود را تــداوم بخشــد و دامنه 
ســلطه اش را تــا ســرزمین های جدیــد در ســایر قاره هــا 
گســترش دهــد. برایــن اســاس ابوجعفر منصــور دومین 
خلیفه عباسی، بغداد را در ساحل رود فرات و در نزدیکی 
تیسفون، پایتخت باستانی ایران در شمال عراق بنیان نهاد 
و به عنوان پایتخــت برگزیــد )136ه.ق( و از غیرعرب ها- 
برمکیــان-  نیز در اداره امور بهره گرفت. اقتدار امپراتوری 
بالمنــازع عباســی امــا در نیمــه اول قرن ســوم با تقســیم 
خالفت به ســرزمین های غربی و ســرزمین های شــرقی، 
میــان امین و مأمون، همچنین به دلیل نفوذ بیش از حد 
ترکان در دســتگاه خالفت که از دوران معتصم آغاز شده 
بود، رو به افول نهاد تا آنجا که خالفت عباســیان در دوره 
متوکل عباسی را پایان دوره اول و آغاز دوره دوم می نامند. 
در این دوره به ناچار وبرای صیانت از موجودیت خالفت، 
پایتخت از بغداد به شــهر تازه تأسیس »سامرا« که اغلب 
ســاکنان آن را نظامیان تشــکیل می دادنــد انتقال یافت و 
متوکل به منظور اســتمرار دادن به اقتدار خالفت عباسی 
بــه اعمــال خشــونت روی آورد و بیش از همه نســبت به 
شیعیان سخت گرفته حتی قبر امام حسین )ع( را ویران 
نمود. اما اعمال خشونت با خزانه خالی نتوانست کاری از 
پیش برد و ســرانجام متوکل به دلیل عدم توان پرداخت 
مواجب ســربازان ترک به دســت آنان کشته شــد. پس از 
متــوکل در طــول 10 ســال چهار خلیفــه بر ســر کار آمدند 
کــه بــه دلیل ضعف و ناتوانی نتوانســتند مــدت زیادی بر 

ســر کار بماننــد. ایــن ایــام مصادف بــود با نزدیک شــدن 
ظهــور مهدی موعود)ع( که روایات موثق بســیاری خبر از 
والدت او  از نســل پیامبــر اکرم)ص( و پایان بخشــیدن به 
ظلم و فســاد می داد. براین اساس خلفای عباسی برغم 
درگیری های درونی و مواجه شدن با شورش های متعدد 
بر این موضوع متمرکز شده و امام  هادی )ع( را به همراه 
فرزند دو ساله اش به سامرا انتقال داده و در حصر خانگی 
بشــدت تحت نظر گرفتند. به این هم بسنده نکرده، ابتدا 
امــام  هــادی)ع( و پس از شــش ســال فرزنــد آن حضرت 
امام حسن عســکری)ع( را به شهادت رســاندند تا با این 
کار از تولــد امام مهــدی)ع( جلوگیری کننــد. اما تقدیر به 
گونــه دیگــری رقم خــورد و حضــرت مهدی )ع( از نســل 
پیامبــر اســالم به دور از چشــم آنان به دنیا آمــد تا ذخیره 
آخرالزمان و ترســیم گر افق روشــنی برای کره ارض باشد.  
از این رو شــهادت امام حسن عسکری)ع( در هشتم ربیع 
االول ســال 260 هجــری قمــری، آغــاز مرحله تــازه ای در 
تاریخ اســالم  محســوب شده و ســرآغاز عصر جدیدی در 
حیات اجتماعی مســلمانان به شــمار می رود، چرا که در 
این مقطع دوره حضور عینی امام معصوم در میان مردم 
عادی پس از دو قرن و نیم به پایان رســیده و عصر غیبت 
آغــاز گردیــد. از ایــن جهــت دوران امامــت آن حضرت را 
می توان دوره تســهیل و آماده سازی امت جهت انتقال از 
دوران »امام حاضر« به عصر »امام غایب« نام نهاد که از 
جمله ویژگی های آن تبیین مفهوم »مهدویت« و معرفی 
مصداق امام غایب و مصلح جهانی به مســلمانان بود. 
آن حضرت نور امیدی فراســوی حیات بشری تاباند تا در 
تاریک ترین و ظالمانه ترین مقاطع تاریخی، باور مؤمنانه 
بــه اســتقرار عدالت جهان گســتر، نوع انســان را از تکاپوی 
حق طلبانــه و عدالت خواهانــه بــاز نــدارد و همــواره افــق 

روشنی پیش روی بشریت گشوده باشد.
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نهج الباغه)صبحى صالح(  نامه 31 ،ص 402 سخن روز

هنوز برایم ارجحيت با بازیگری است، 
اما اگر احساس کنم بعضى قصه ها را 

مى توانم خوب تعریف کنم، کارگردانى 
مى کنم. سختى کار ما در کارگردانى در 

این است که بازیگران حرفه ای در کنار 
نابازیگرها، بازی شان به چشم نياید. 

بخشی از صحبت های محسن تنابنده 
در جشنواره فیلم توکیو به نقل از 

ایسنا

مى خواستيم قضاوت را بگذاریم برعهده 
مردم. یکى که مجرم است، مشخص است 
که مجرم است. اینکه بگویيم تو مجرمى، 
سخت نيست. کار سخت تر این بود که از 
زاویه های دیگری هم به ماجرا نگاه کنيم و 
به این نتيجه برسيم این اتفاقاتى که برای 
مهين افتاده، ممکن است برای همه اتفاق 
بيفتد.
در صفحه  8 بخوانید.

محسن تنابنده: بازیگری را به 
کارگردانی ترجیح می دهم

محمد حسین حیدری: می خواستیم 
قاتل را خاکستری نشان بدهیم

بازی های کامپیوتری و خشونت  پريسا نوراللهی
نــــگاره

فرهنگ، زندگی و فهم مشترک

چراغی فراروی بشریت

روز »فرهنــگ عمومى« )14 آبان(ســؤال های زیادی درباره 
این مفهــوم به ذهن مــى آورد؛ فرهنگ عمومــى اگرچه در 
بســتر جامعــه معنــا دارد ولــى از سياســت ها و روش های 
نهادهای رسمى و عمومى تأثيرمى پذیرد و مسئوليت آن بر 

دوش تصميم گيرندگان فرهنگى سنگينى مى کند. 

و  فهــم  بــه  فرهنــگ  سرشــت 
فهــم مشــترک بیــن افــراد یــک 
داده  نســبت  اجتماعــی  گــروه 
شــده اســت. از جملــه رایج ترین 
تعاریف جامعه شناسی از فرهنگ 
»مجموع ارزش ها و نهادها« است 
کــه ارزش»هــر امــر درخــور توجه 
گروه« و نهاد »پاســخ بــه یک نیاز 
جمعــی« بــا درنظرگرفتن کنش 
متقابــل بیــن ارزش هــا و نهادها، 
تلقــی می شــود. نهادها جســم جامعــه و ارزش هــا جان 
جامعه تعبیرمی شــوند. از سوی دیگر فرهنگ را نرم افزار 
مستقر بر اجتماع برشمرده اند که نقش پیشتاز یا دنباله رو 
اقتصاد و ســخت افزار جامعه را ایفا می نماید. برخی هم 
فرهنــگ را »پندارها، گفتارها و کردارهای ســازمان یافته تر 
اجتماع« و »شیوه زندگی« می دانند. گرچه به نظر می رسد 
تعریف فرهنگ بیشــتر انتزاعی و ناملموس باشد، اما به 
گفته»کلوکهان« فرهنگ ها طرح هایی دارای هم ســاختار 
و هم محتوا برای زندگی کردن هستند که در جریان تاریخ 
شــکل می گیرند. چنیــن توصیفی از فرهنــگ به تعاریف 
انسان شناســان فرهنگی نزدیک تر اســت. انسان شناسان 
فرهنگــی بــه شناســایی نظام هــا، کنش هــا و ارزش هــای 
نمادین در موقعیت طبیعی بازیگران واقعی می پردازند. 
هر جامعــه ای بنابر فرهنگ خاص خــود دارای فرآیندی 
بــرای 1/حفــظ نظم و انتخــاب داخلی و 2/حفــظ توانایی 
بازتولیــد خــود اســت. از این منظــر هویت شــخصی فرد 
)شخصیت( مجموعه ویژگی های فکری، ذهنی، ذوقی و 
رفتار آدمی اســت که در کنش ها و تعامالت روزمره نمود 

دارد و بــرای ســازمان و محتوای فرهنــگ به عنوان بازیگر 
تأثیرپذیــر و تأثیرگذار اهمیت می یابد. برای اکتســاب این 
ساختار یا محتوا )شــخصیت( فرآیندهای جامعه پذیری 
و اجتماعی شــدن باید صورت بگیــرد. در فرآیندهای این 
اکتســاب باید به ویژگی های زمانــی، تاریخی و مکانی فرد 
توجــه نمود. این نکته را »بوردیو« در قالب عادت واره ها و 
سرمایه ها و با تبیین فضای اجتماعی دربردارنده محتوایی 
بــه نــام فرهنــگ مــورد تأکیــد قــرار داد. جامعه پذیــری 
کارکردی اجتماعی دارد برای درونی  کردن یا فردی  کردن 
فرهنگ گروه و این کار فرآیندی دربردارنده  کارهایی چون 
آشــنا کردن )با هنجارهــا، ارزش  ها، دانش  هــا و قانو ن  ها(، 
ارتباط، ازخودکردن، و بازآفرینی اســت و می  تواند آشــکار 
یــا نهفته انجام شــود. مهم تریــن کارکردهــای تبدیِل فرد 
غیراجتماعی به موجود اجتماعی )ورود به دنیای دیگری/

دیگــران(، درونــی  کــردن فرهنــگ، یکپارچگــی یــا ادغام 
اجتماعی هستند. پذیرش فرهنگ، امیدبخشی، ساختن 
و بازساختن هویت، نقش اجتماعی و آموزش مهارت ها 
در زمینه های فرهنگی، دینی، شهروندی، هنری، ورزشی، 
حقوقی، محیط زیستی و عاطفی روی  می دهند. در جامعه 
درونی  کردن قوانین و سنت ها در افراد رخ می دهد و برای 
فرد دستیابی )کسب( به هویت خویش امکانپذیرمی شود. 
آنچــه در بیــان فرهنــگ، جامعه پذیــری و پیونــد میــان 
شــخصیت و فرهنگ بیان  شــد، روشــن  کننده ریشــه های 
کاســتی  و کژی هایــی اســت کــه گاه همــه  را شــگفت زده 
می کننــد. کــج روی جامعه پذیری را بایــد در چگونگی کار 
رســمی،  آمــوزش  جامعه پذیرکننده)رســانه،  نهادهــای 
فرهنگ فراغت و نهادهای عمومی( جست و جو کرد که با 
عملکردهای سلیقه ای و تفسیر دلبخواه از قانون، ناآگاهی 
از درهم تنیدگی شخصیت و فرهنگ و پیامدهای طوفانی 
یــا مزمــن سیاســت ها و روش هایــی را در زمینــه فرهنگ  
عمومی)رسانه، کتاب، نمایش، سینما، هنر و...( آزمودند 
که خطاهایشان امروز در برخی ناامیدی و فرسودگی های 
اجتماعی، اختالالت خلقی و شــخصیتی، ناخشــنودی و 

کمبود انسجام نمایان است.

الهام فخاری
عضو شورای شهر

 حرف 
روز

 تشریف آورد! مرد رؤیاهام! دیر 
رسيدن بهتر از هرگز نرسيدن 

بود. هميشه به خودم مى گفتم 
بيست وپنج سالم که بشه مرد 

رؤیاهام رو پيدا مى کنم و باهاش 
ازدواج مى کنم! سى سالم که بشه 

دو تا بچه مى آرم و یه سگ کوچيک 
مى گيریم و خودمون رو ميندازیم 

توی قرض و قوله ی خرید خونه. 
ولى بگى نگى سى وسه سالم شد و 

هيچ کدوم از این اتفاقا نيفتاد.

بیمار خاموش
الکس میخائلیدس
نشر هیرمند

اسماعیل علویآییــــن
دبیر گروه پايداری

عکس نوشت

در چرایى و چيستى وضعيت بغرنج سينمای این روزهای ایران

یکی بر سر شاخ، بن می برید 
روزهای آغازین هفته دوم آبان ماه را مى توان ایام 
اعتراض اهالى سينما دانست؛ هفته ای که با نامه 
خانه سينما به رئيس قوه قضائيه و بيانيه 10 ماده ای 
200 نفر از ســينماگران آغاز شــد تا به منزله به صدا 
درآمدن زنــگ خطری باشــد برای فضــای ناامن 

فعاالن این حوزه.

مشــکل  اساســی ترین 
ســینمای  امــروز 
حاکمیــت  ایــران 
جریان هــای  جزیــره ای 
ملوک الطوایفی است که 
هر کدام ســاز خودشــان 
را می نوازنــد. در ایــن میــان بــه نظــر می رســد 
عناصــر و افــرادی هم وجــود دارند که بدشــان 
نمی آید رابطه ســینما با ارکان نظام خدشه دار 
شــود و همیــن ارتبــاط محــدود و نــه در انــدازه 
پتانســیل های ســینما با مردم نیــز، طبق وجوه 
مــورد عالقه شــان مصــادره بــه مطلوب شــود. 
بــر همین اســاس از جانــب این گروه  هــا گاهی 
اوقــات اطالعات ناقــص و حتی کامــاًل ناقضی 
به مراجع قدرت منتقل می شود که با واقعیت 
ســینما همخوانــی نــدارد؛ البته که ســینمای ما 
ســینمای بی نقصی نیست و طبیعتاً مثل همه 
نهادهای فرهنگی و غیرفرهنگی مشکالتی هم 
دارد اما حجم این مســائل نســبت به مسائل و 
مشــکالت گســترده بقیه نهادها و ســازمان ها و 
مدیریت های کالن، آنقدر نیست که برخی   این 

گونه کمر به قتل آن بسته اند.
اگر چه اهالی ســینما طبق نــص صریح قانون، 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی را بــا وجــود 
و  بــه عنــوان مرجــع اصلــی  کاســتی ها  تمــام 
قانونــی پذیرفته انــد و حتــی در دوره  هایــی بــا 
وجود اختالف نظر با مدیــران مربوطه به مرور 
یادگرفته اند که با آنها مــراوده انجام دهند، اما 
بعد از 40 سال هنوز ظاهراً بر سر مسئول اصلی 
ایــن حوزه بحــث اســت و بعضی کــه امکانات 
و قــدرت غیرخصوصــی و حتی مصادره شــده 
دارند بــه قوانین ابداعی خــود عمل می کنند و 
تصویر ناموثقی را از این حرفه منتقل می کنند؛ 
به گونه ای که معلوم نیست واقعاً متولی اصلی 
ســینما کدام نهاد اســت. پیامدهای اصلی این 
مدیریت جزیره ای و ناهمگون در شرایط امروز 

ســینما، دامــن زدن بــه فضــای ناامنــی اســت. 
اهالــی ســینما نمی داننــد مرجــع  و نهــادی که 
باید به آن تأسی کنند و از طریق آن کارهایشان 
را در مجــرای قانونی پیش ببرند کجاســت و به 
چه کسی باید پاسخگو باشند. اینکه جریان های 
مختلــف به حق یــا ناحــق بخواهنــد اطالعاتی 
را بگیرنــد- کــه کامــل نیســت و یــا اطالعــات 
تفســیر شــده  و یا مســخ شــده ای اســت- طبعاً 
حاصلش به مخاطره افتــادن امنیت کاری کل 
اهالی سینماســت. به خطر افتــادن این امنیت 
ممکن اســت اهالی فرهنگ و سینماگران را در 
مواضعــی قرار دهد که نه به نفع نظام باشــد و 
نــه حتی به نفع خودشــان. هیچ عقل ســلیمی 
حکم نمی کند که یک جمع اثرگذار مورد وثوق 
مردم را که می توانند در جامعه به وسعت فضا 
بسازند و از این فضا استفاده  های مختلف کنند، 

به مواضع خاص و بعضاً خطرناک براند.

مسبب اتفا  ق هایی که در روزهای اخیر در سینما 
شاهد بودیم حضور جریان های ملوک الطوایفی 

اســت  ســال  ســال های  کــه  سینماســت  در 
می خواهنــد بــه هر شــکلی حاکمیت خودشــان 
را اعمــال  کننــد و این گونــه جزایــر جداگانــه ای 
در ســینما بــه وجــود آورده اند که عمــاًل به هیچ 
مرجع قانونی پاســخگو نیســتند. بــه اعتقاد من 
از  ارشــاد در دفــاع  وزارت  در شــرایط موجــود، 
مجوزهــای قانونی اش، برای جامعه ســینمایی 
و نهادهــای قــدرت باید به صراحت روشــن کند 
کــه مرجعیــت تصمیم گیــری در ســینما کــدام 
نهاد اســت؟ یا وزارت فرهنگ و ارشــاد طبق این 
ســال ها تمام مســئولیت ســینما را بپذیــرد و در 
حیطــه مســائل کالن به یک وحدت نظر نســبی 
و یا حتی حداقلی برســیم و یا از صاحبان قانون 
بخواهد که مشخص کنند سینماگرها باید به کجا 
 تأســی کنند و از کدام مجموعــه پیگیر ارتباطات

 قانونی شان باشند.
گاهــی اوقــات برخــی از ایــن اتفاقات به شــکل 
ناخواســته ایجاد می شود. در مورد اتفاقات یک 
هفته گذشــته ثابت شــد جریانی که ممنوعیت 
نمایش یک فیلم و اشکاالت برای فیلم دیگری 
کــه هر دو مجــوز قانونی داشــتند را ایجــاد کرد، 
انگار به شــکل ناخواســته  و با اطالعات رســیده 
ناقــص بعضی تصمیم گیران را در این موضع 
قــرار داده بــود کــه مصــداق آن شــعر معروف 
ســعدی را به یاد می آورد که »یکی بر سر شاخ، 

بن می برید...«
در نهایــت ضــرر اصلــی ایــن اتفــاق نــه صرفــاً 
متوجه ســینماگران است و نه مســئوالنی که در 
دولــت فعلــی مســئولیت ایــن وزارتخانــه را به 
عهــده دارنــد. یادمان باشــد که این مســئولیت 
یــک جایــگاه دائمی نیســت و ممکن اســت دو 
ســال دیگر بــه جریان مقابل منتقل شــود، پس 
آنچه در این میان اهمیت می یابد نفس قانون 
اســت. نفس قانــون باید از نظر من ســینماگر و 
من شــهروند به گونه ای روشــن باشــد که بدانم 
حتــی اگر بــا بخشــی از آن مخالفم، الزامــاً باید 
تابعش باشــم. اینکه اهل فرهنگ نداند به چه 
کســی باید پاســخگو باشــد و از چه نهــاد قدرتی 
پیگیــر فعالیت هــای قانونــی اش، هــم فضــای 
پارتیزانــی و زیرزمینــی بــه وجود مــی آورد و هم 
جریان حاکمیت کلی قانون را مخدوش می کند 
و در این صورت طبق مثل معروف »نه از تاک، 

نشان خواهد ماند نه از تاک نشان«.

 سينمای ما سينمای بى نقصى 
نيست و طبيعتاً مثل همه 

نهادهای فرهنگى و غيرفرهنگى 
مشکاتى هم دارد اما حجم 

این مسائل نسبت به مسائل و 
مشکات گسترده بقيه نهادها و 

سازمان ها و مدیریت های کان، 
آنقدر نيست که برخى   این گونه 

کمر به قتل آن بسته اند

نمایشــگاه گروهى عکاســى صنــدوق جمعيت 
ملل متحد با عنوان »انســان های ICPD: حقوق 
شــيرین  گالــری  در  همــگان«  بــرای  انتخــاب  و 
برگــزار شــد. در عکس هــا زنانــى را مى بينيــم که 
پــس از بيــان داســتان زندگــى خــود بــا لبخنــد 
بــه لنــز دوربيــن نــگاه کرده اند. اینهــا افــراد قوی 
بوده انــد کــه بــا غلبه بــر سرنوشــت خــود از پس 
مشکاتشــان برآمــده و بــا اميــد به زندگــى خود 
ادامــه مى دهند. یکــى از اهداف اصلــى صندوق 
جمعيــت ملــل متحــد ســامت، بهداشــت و 
حقوق باروری جنســى زنان و دختران اســت. بر 
همين اســاس برای حمایت از زنان آسيب دیده 
یا زنانــى که در شــرایط دشــواری به ســر مى برند، 
ایــن نمایشــگاه را ترتيب داده تا شــاید کورســوی 
اميدی برای دیگر زنان دنيا باشــند. عکس: ایســنا

ماجـــرا

خواســتار  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز 
امــکان آمــوزش زبان چینــی در مدارس 
شــد. ایــن خبــر بــه انــدازه کافــی جذاب 
بود که ســوژه شــبکه های اجتماعی شود 
و دربــاره اش اظهارنظــر کنند. شــوخی و 
جــدی از این می نوشــتند کــه زبان چینی 
ســخت اســت و یــاد گرفتنــش بــا شــیوه 
آمــوزش زبان در مــدارس ایــران راحت 
نیســت. البته کســانی هم از این پیشــنهاد اســتقبال کردند و 
می گوینــد کــه یاد گرفتــن زبانی کــه اینقدر در جهــان کاربرد 
دارد اصاًل بد نیســت. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
آمده: »پیشــنهاد می شــود با توجه به تأکیدات رهبر معظم 
انقالب در خصوص آموزش زبان کشور های پیشرفته شرقی 
از یــک ســو و افزایش تعامالت تجــاری ایران با کشــور چین 
شــورای عالی آموزش و پرورش امــکان آموزش زبان چینی 
در مدارس را در کنار ســایر زبان های پنج گانه غیر انگلیســی 

تصویب کند.«
اظهارنظــر درباره این پیشــنهاد را با هشــتگ زبــان چینی در 
رو  مملکــت  »کارهــاى  می خوانیــم:  اجتماعــی  شــبکه های 
ببین. یک طرح به اسم »رفع انحصار« و در واقع با محتواى 
»سپردن زبان انگلیســی به آموزشگاه هاى آزاد« تدوین شد. 
نیمــی از امضاکننده هــا اصاًل در جریان نبــودن محتوا چیه و 
بعــدش بر خــالف امضاى خودشــون مصاحبه کــردن. حاال 
مرکز پژوهش ها هم فکر کرده چی این وسطه کمه؟ آها زبان 
چینی«، »از االن بریم چینی یاد بگیریم مؤسســه زبان چینی 
بزنیــم«، »جــداً پیشــنهاد بدی هم نیســت البته نــه به بهای 
حــذف زبان انگلیســی«، »مرکز پژوهش ها پیشــنهاد داده تو 
مدرسه  ها زبان چینی آموزش داده بشه، خود بچه های چین 
هــم زبان چینی رو تو مدرسه هاشــون نمی تونن یاد بگیرن«، 
»خبــر کوتــاه بــود و وحشــتناک... زبــان چینــی در مــدارس 
تدریس می شــود«، »کاش باشــه به صورت زبــان اختیاری«، 
بــدون دوبلــه  را  بــود می شــد جومونــگ  کــره ای  »حداقــل 
ببینیــم«، »گناه بچه ها چیه«، »باز روســی تصویب می کردن 
چارتــا رمــان کالســیک زبــون اصلــی بخونیــم.«، »مشــکل 
اینجــاس که ترکی اســتانبولی هم تصویب می کــردن تو اون 
سیســتم آموزشــی به هیچ کاری نمی اومد وگرنــه چه زبونی 
بهتر از چینی«، »من یه دوســت دارم شــوهرش چینیه، بعد 
با هم انگلیسی فرانسه حرف می زنن. یارو فارسی یاد گرفته، 
این چینی نه! برســد به دســت مرکز پژوهش های مجلس«، 
»کاری به پیشــنهاد رســمیش ندارم، ولی واقعاً کســی تو این 
زمونه زبان های غیررایج مثل چینی، روســی و اسپانیولی یاد 

بگیره، بیکار نمی مونه.«
 

 حمله به کنسولگری ایران 

در شب 13 آبان
حملــه تعــدادی از معترضــان عراقــی بــه 
کنســولگری ایــران در کربــال بازتــاب زیــادی 
داشــت. عکس هــا و فیلم های زیــادی از این 
اتفــاق منتشــر و توســط کاربران بازنشــر می شــد. نکته جالب 
اینجــا بود کــه ترامپ رئیس جمهــوری امریکا هــم فیلم ها را 
در توئیتــرش ریتوئیــت می کرد که یکی از آنهــا فیلمی بود که 
صفحــه عربی شــبکه ایران اینترنشــنال به اشــتراک گذاشــته 
بود. به نظر بسیاری از کاربران همین نشان می دهد حمله به 
کنســولگری ایران در ســالروز 13 آبان و تســخیر النه جاسوسی 
توطئــه بــوده اســت: »امریــکا باال رفتــن مــردم ایــران از دیوار 
ســفارت خودشــو محکــوم میکنــه و باال رفتــن مردم عــراق از 
دیوار کنسولگری ایران رو تشویق.«، »وقتی ترامپ اخبار شبکه 
سعودی ایران اینترنشنال در مورد حمله به کنسولگری ایران 
در کربال را انتشــار می دهد، بیانگر دست داشتن امریکا دراین 
توطئه است. یادمان نرفته که 13 سال پیش کنسولگری ایران 
در اربیل با حمله وحشــیانه ومســلحانه ارتش امریکا اشــغال 
شد و امروز توسط مزدورانشان!«، »چه دست ها و دولت هایی 
در تــالش بونــد تا ســیزده آبــان در عراق اشــغال کنســولگری 

ایــران و سند ســازی جهــت دخالــت گســترده ایــران در عراق 
انجام بشــه، بازتولید هزاران صدام تشــنه به خون ایران رو به 
محضر دلواپسان وطنی تبریک می گیم، تا کی باید خطبه های 
پر هزینه خوانــد.«، »وقتی چندین میلیون ایرانی میرن عراق 
و مــردم عــراق از جــون و دلشــون مایــه مــی ذارن، صدایــی از 
رســانه های غربی شنیده نمی شه، وقتی بیشترین توریست ها 
تــو ایــران از عراق میان، خبری نمی شــه. ولی وقتــی چند ده/
صد نفــر حمله می کننــد به کنســولگری ایران همه رســانه ها 
پخش می کنند و حتی ترامپ ریتوئیت می کنه!«، »احتماالً در 
این ساعات شــاهد پروژه کشته سازی از حمله فرقه های زخم 
خورده به کنســولگری ایران در کربال باشــیم. ایران می بایست 
بــه طرف هــای ذیربــط هشــدارهای جــدی و الزم را بدهــد«، 
»ترامــپ ویدئوهای کنســولگری ایــران تو کربال رو تو ســالگرد 
تسخیر ســفارت امریکا ریتوئیت کرده. حالشو خریدارم«، »در 
شب سالگرد تســخیر ســفارت امریکا در تهران به کنسولگری 
ایــران در کربــال حملــه کرده انــد. چگونــه چشــممان را روی 
ایــن پیام های آشــکار ببندیم؟چگونه وجود اتــاق فکِر جریان 
ســاز پشــت این تحوالت را منکر شــویم؟ انحــراف اعتراضات 
شــهروندان عــراق از مســیر اصلــی بیــش از هر چیــز به اصل 

مطالبات مردمی آسیب می زند«.

#زبان_چینی
هشتـگ

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

مهناز افشار و پانته  آ بهرام تهيه کنندگى دو اثر نمایشى در خارک و سيستان و بلوچستان را برعهده گرفتند

بدش را گفتی خوبش نیز بگو
 چهره 
روز

ابوالحسن داوودی
فیلم ساز

یادداشت 
اول


