
هر روز با شــما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف ســام 
شما و پیشنهاد شما را می شــنویم و می خوانیم و بازگو 

می کنیم.
با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید

تلفن: 88769075 - 021  پیامک: 3000451213
■ گرانــی اجاره مســکن/ یک شــهروند: قیمت اجاره مســکن به 
قــدری باا رفته که مردم با آبرو جهت زندگی به حاشــیه شــهر 
مهاجرت می کنند. خانواده من نزدیک به 50 سال است که در 
شهر ری زندگی می کند ولی اآن قادر به پرداخت اجاره خانه خود نیستیم. حقوق 
مســتمری که کمیته امداد به ما می دهد هیچ گونه افزایشــی پیدا نکرده است. چرا 

هیچ طرح و اقدامی جهت کنترل قیمت و اجاره مسکن انجام نمی گیرد؟

بســتر  بایــد  کشــور  مســئوان  صادقــی:  کشــور/آقای  در  ســرمایه گذاری  بســتر   ■
ســرمایه گذاری را در کشــور فراهم کنند و موانع سرمایه گذاری را بردارند. فردی که 
با ســرمایه گذاری و ایجاد اشــتغال در جامعه موجب کاهش آمار بیکاری می شود 
می بایست مورد حمایت قرار گیرد و از همه جهت باعث رونق کسب و کار آن فرد 

شوند و بازتاب این کار به جامعه بر می گردد.

■ کیفیــت پاییــن نان/ آقــای خیابانی: به علــت گران شــدن مایه خمیــر، برخی از 
نانوایــان از آن اســتفاده نمی کننــد. این موضــوع موجب پایین آمــدن کیفیت نان 
می شــود. از مســئوان درخواســت نظــارت و تأمین مایــه خمیر جهــت نانوایان با 

قیمت مناسب را داریم.

■ آزاد شــدن ورود خودرو/ آقای کمالی: از دولت درخواســت داریم تعرفه واردات 
خــودروی ســبک و ســنگین برداشــته شــود تــا بــا ورود خودروها قیمت هــا کاهش 
پیــدا کنــد. مردم طاقت گرانــی بیش از انــدازه خودرو ها را ندارنــد. خیلی از مردم 
درآمدشــان از راه همین خودروهای ســنگین اســت و قیمت خودروهای ســبک و 

سنگین سر به فلک کشیده شده است.

نظــــــــر 
مـــــردم
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مستمری 187 هزار معلول 
خودسرپرست افزایش می یابد

 خزر، هاب جدید توسعه 

پایین دست پتروشیمی

 انهدام مراکز فعال 

گروهک های تروریستی 

 تأمین مواد اولیه 

لوازم خانگی و پوشاک

رئیس سازمان بهزیستی در گفت و گو با »ایران«: 

 بعد از 9 سال 20 هزار نیازمند که امکاناتی برای ثبت نام یارانه 
نداشتند یارانه می گیرند

مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی در گفت و گو با »ایران«خبرداد

در مرزهای اقلیم کردستان عراق با ایران صورت گرفت

به منظور رونق تولید در دو صنعت استراتژیک صورت می گیرد

جزئیات گفت وگوی اجتماعی دولت
احمد میدری استاد دانشگاه در گفت وگو با »ایران« تشریح کرد

ازمجموعه هــای  یکــی  به عنــوان  بهزیســتی  ســازمان 
حمایتی حوزه رفاه اجتماعی بخشی از اقشار آسیب پذیر 
جامعــه را تحت پوشــش دارد. گســتردگی جامعه هدف 
ایــن نهــاد اجتماعــی باعث شــده گروه هــای مختلفــی از جمله افــراد دارای 
معلولیت، زنان سرپرست خانوار، کودکان بی سرپرست و... زیر چتر خدمات 

حمایتی، پیشگیری، اجتماعی و در نهایت 
توانبخشی این سازمان قرار گیرند. 

گفت و گو
گروه اجــتماعی

صفحه 18 رابخوانید
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در صفحه سیاسی بخوانید

 جادهای 
>هشتگ ساز<

 بانوان  باز هم 
سفیر می شوند

 

در صفحه اجتماعی بخوانید

وزیر بهداشت:

جریاناتی بیشتر به 
گریستن مردم دل 

بسته اند تا شاد کردن 
 سمندریان؛ 

استاد بی مانند تئاتر

در صفحه آخر بخوانید

یادداشتی از 
اردشیرصالح پور

دیر ولی امیدبخش
سیاســت با رانندگی یا اداره یک کارخانه تفــاوت دارد، راننده 
بــدون توجه به دیدگاه های مســافران  یا مدیــر کارخانه بدون 
مشــورت با کارگــران می تواند کارخانــه را اداره کــرده و خودرو 
را به مقصد برســاند. البته در هر دو مورد بهتر اســت تعاملی 
مثبت با سرنشین یا کارگران داشت، ولی این مسأله ضروری 
مدیریت آنها نیست. در حالی که سیاست و امر سیاسی از این حیث کاماً متفاوت 
اســت، زیرا مشارکت عمومی و ساخته شــدن مردم و جامعه هدف سیاست است. 
رکــن سیاســت، مشــارکت و امر جمعــی و عمومی اســت. به نظر می رســد که یکی 
از کج فهمی هــا از مفهوم سیاســت نزد بســیاری از ما همین اســت که میــان کارکرد 
سیاستمدار با دانشمند یا روشنفکر یا مدیر یک کارخانه یا راننده تاکسی تفاوت قائل 
نمی شویم. دانشمند موظف به کشف و بیان حقیقت است ولی معیار آن بیرون از 
چارچوب های ذهنی این و آن اســت و باید به یک واقعیت بیرونی ارجاع شــود. در 
واقع وظیفه او کشــف روابط میان پدیده ها اســت. در حالی که سیاستمدار اگر چه از 
علم و یافته های دانشمندان استفاده می کند، ولی وظیفه او راهبری جامعه از طریق 
مشــارکت عمومی و توجه داشــتن به موافقت و مخالفت دیگران و میزان همراهی 
آنان است و این با یک فعالیت علمی تطبیق کامل ندارد. اصواً دیدگاه و خواست 
مردم و جامعه متغیر اصلی و تعیین کننده در محاسبات و تصمیمات سیاستمدار 
است، در حالی که دانشمندان به این امور توجه خاصی ندارند. از این رو سیاستمدار 
باید هر اقدام خود را از این حیث مورد ارزیابی قرار دهد که نگاه و واکنش مردم به آن 
رفتار یا گفتار چگونه است؟ و مهم تر اینکه چگونه می تواند حمایت و همراهی آنان را 
برای اجرای سیاست مورد نظر خود جلب کند؟ و این مستلزم یک ارتباط اجتماعی 

قوی است. بدون داشتن چنین ارتباطی امر سیاست بی معنا خواهد شد.
اباغ پیوست حکم رئیس  جمهوری به آقای ربیعی سخنگوی دولت درخصوص 
ارتباط و گفت وگوی اجتماعی دولت با جامعه و مردم نشان داد که این نگاه با تأخیر 
6 ساله عملیاتی شده است. با وجود این ماهی را هر وقت از آب بگیریم تازه است و 

از آن استقبال می کنیم، هرچند تاکنون فرصت هایی از دست رفته است.
ارتباطــات اجتماعــی دولت باید در یک چارچوب دوطرفه و با ســطوح گوناگون 
جامعه شکل گیرد. ارتباط دو طرفه به این معنا که دولت در درجه اول باید در برابر 
مردم و جامعه پاســخگو و مسئول باشــد، نقدپذیر بوده و داشتن گوش شنوا و حتی 
ارتباطــات چهــره  به  چهــره از ضروریات این ارتباطات اســت. به عــاوه مردم فقط 
مفهومی کلی و انتزاعی نیست. نمی توان با 80 میلیون نفر ارتباط مستقیم داشت 
ولی می توان با نهادهای مدنی و مســئوان و فعاان آنها که نماینده مردم هســتند 
مرتبط بود و حرف ها و مطالبات و نقدهای آنان را شــنید و مهم تر از شــنیدن؛ آنان 
را دعــوت به مشــارکت در سیاســتگذاری کرد. چــرا باید سیاســتگذاری در حوزه های 
گوناگون جامعه بدون حضور یا اخذ نظر فعاان آن حوزه باشــد؟ طبیعی است که 

چنین اتفاقی منجر به بیگانگی آن فعاان از سیاست های دولت خواهد شد.
بنابراین اولین گام در این راه، طراحی ارتباط مستمر و مناسب با نهادهای مدنی 
اســت. فراموش نکنیم این کار باید از ســوی همه دســتگاه های دولتی انجام شود. هر 
وزارتخانه ای با نهادهای مدنی مرتبط با فعالیت خودش ارتباط منسجم و مؤثر برقرار 
کند.ارتباط بعدی باید با نخبگان فکری باشد. در هر حوزه ای تعداد قابل ماحظه ای 
از نخبگان فکری شامل دانشگاهیان برجسته، یا پژوهشگران و نیز مدیران سابق وجود 
دارند که باید در اتاق های فکر دولت سازماندهی شوند و نظرات انتقادی و پیشنهادهای 
راهبردی خود را ابراز دارند. متأسفانه در این مورد خأ جدی وجود دارد. مگر ممکن 
است که کشور را بدون این اتاق های فکر اداره کرد؟ به طور قطع ده ها اتاق فکر باید در 
کشور شکل بگیرد و به ارائه ایده، سیاست و راهبرد و نقد وضع موجود مشغول شوند. 
ارتباط بعدی با مردم و رسانه های عمومی است. بخش مهمی از این کار به طور قطع 
باید از طرف روابط عمومی ها انجام شود. واقعیت این است که روابط عمومی ها جزو 
بخش های ضعیف دستگاه های دولتی هستند. روابط  عمومی ها باید پویاترین محیط 
ارتباطی هر دستگاه دولتی باشند. در واقع باید دروازه ارتباط مردم و دستگاه دولتی با 
یکدیگر باشــند. متأسفانه بسیاری از روابط عمومی های دولتی، به دستگاه های اداری 
کــم تحــرک و بی انگیزه تبدیل شــده اند که قادر به انجام مســئولیت مذکــور در حکم 
رئیس جمهوری نیســتند. البته پویایی روابط عمومی ها متأثر از اراده مدیران و وزیران 
نیز هست و بدون حمایت و خواست مدیران ارشد، روابط عمومی ها ناکارآمد خواهند 
ماند. امیدواریم این حکم آغاز دوره ارتباطی جدید دولت با جامعه باشــد و دو ســال 

باقی مانده از دولت را با تحولی چشمگیر مواجه کند.

بی دولتی ایرانیان!
آیــا می تــوان رؤیــای روزی را در ســرپروراند کــه بحــث و 
گفت و گوی منصفانه و مناظره به پدیده هر روزه  یا هر شبه، 
رســانه ملی تبدیل شــود وحالت ســریالی ومستمر به خود 
بگیــرد؟ دراین حالت آنچه کــه از دل گفت و گو وبحث آزاد 
پیرامون مســائل مبرم و نفســگیر جامعــه برخواهد آمد با 
نفع عمومی ســازگار و حتماً متفاوت با موضوعاتی هست 
کــه با تکیــه برامکانــات عظیم مالــی قصد نمایــش آن به 

جامعه را دارند.
مــردم مــا مصرف کننده منفعــل و پذیرش گر تکســویه 
برنامه ها و سریال های تلویزیونی داخلی و خارجی نیستند. درست از لحظه ای که 
سریالی تمام می شود سریالی دیگر در قالب بحث هایی بی انتها در سطح جامعه 
و شبکه های اجتماعی درباره »مضمون اصلی« آن نمایش آغاز می شود و فیلم را 
به اسارت »نقد فیلم« در می آورد.آیا می توان به همان اندازه ای که یک سریال در 
صدد القای یک اندیشــه معین اســت در همان رسانه، شاهد سریالی از مباحثات 
آزاد درنقد آن بود؟ در غیر این صورت، یعنی در شرایط فقدان مباحثه آزاد در نقد 
و بررســی فیلم ها و ســریال ها، فرآیند مباحثه در زیر پوســت شهر متوقف نخواهد 
شــد بلکه متوجه آن چیزی خواهد شــد که ســریال ها بنا بر محدودیت های ذاتی 
خود نمی خواستند نشان دهند و با وجود این به طور ناخودآگاه و ناخواسته »نشان 
داده اند«. ســریالی را به عرصه تصور وخیال درآورید که در صدد القای پدیده »دو 
دولتی« در یک کشــور معین باشــد.راه دوری نرویم، در همین کشــور همســایه ما 
ترکیــه، ســریال »وادی گرگ ها« )به ترکی »کورتار وادی ســی«( که ازســال 2003 
آغاز وحدود 100 قسمت در سه سال استمرار یافت، پدیده »دو دولتی« وحتی »دو 
ملتی« را در ترکیه به شکلی خاص به تصویر می کشد. اگر همه پیرایه های تصویری 
و نمایشی را حذف کنیم سریال بر یک داستان ساده استوار شده است: ترکیه توسط 
شــورایی امریکایی-اســرائیلی به نام »شــورای گرگ ها« اداره می شود. دست های 
نامرئی آن شــورا کنترل همه امور ترکیه را به دســت دارند. قهرمانی به نام »پوات 
علمدار« که از رده های پایین مافیا باا آمده نهایتاً به شــورای مرکزی آن ســازمان 
مافیایی راه می یابد و بتدریج با آگاهی از ماهیت ضد ملی شورا آنرا منهدم می کند. 
پوات در همین حال ضربات سختی به شاخه آن شورای چند ملیتی در عراق وارد 
می آورد. جاسوسی امریکایی به نام »آرون فلر« را در این سریال می بینیم که رئیس 
یک مرکز مطالعات اســتراتژیک اســت و دولت ونهادهای ترکیه را در مشت خود 

دارد. پوات حق آن جاسوس-پژوهشگر را نیز کف دستش می گذارد.
نام »گرگ« در سریال مذکور نقشی نمادین دارد ونوعی داروینیسم اجتماعی 
را بــه نمایــش می گذارد: آنجا کــه گرگ های بیگانه کنترل امور میهن را به دســت 
گرفتند قهرمانان ملت هم اگرچه گرگ صفت نیستند اما پنجه های گرگین خود 
را بــر پیکــر گرگ های نفوذی که کنتــرل دولت ونهادها را به دســت گرفته اند فرو 
می کنند.در آن ســریال همچنان که »مافیای بد-مافیای خوب« داریم گرگ هم 
به خوب و بد تقســیم می شــود وجنگ قهرمانان »وادی گرگ ها« علیه »شــورای 
گــرگ هــا« را نمادینــه می کند.گرگ خــوب را می توان بــه اعتباری بــا وام گرفتن 

تعبیری از یک رمان ایرانی »گرگ اجنبی کش« نامید.
فیلم ها و سریال ها هم مثل هر اثر هنری چنین خاصیتی دارند: چیزی که به طور 
ناخودآگاه و ناخواســته در فیلم آمده از آن چیزهایی که به طور آشــکار »داد می زند« 
معنای بیشــتری دارد. آیا ما به طور ناخواســته در دام شــبیه سازی های القایی توسط 
دشــمنان نیفتادیم که تاش دارند کشــورما و حاکمیت ما را به شــکل یک حکومت 
»غیر عادی« و ناهمخوان با مقتضیات عصر مدرن نشــان دهند؟ در ترکیه در ایامی 
که سریال »کورتار وادی سی« به روی صحنه می رفت پدیده »دو دولتی« یک پدیده 
رایج بود. ســریال ها و فیلم هایی که در کشــورمان سعی در القای »حاکمیت دوگانه« 
و نظــام »دو دولتی«دارنــد به طــور ناخودآگاه در دام شــبیه ســازی هایی می افتند که 
سرشــت مقایسه ناپذیر و اصیل یک نظام اسامی و مردم بنیاد را تحت الشعاع یک 
سلسله عملیات پلیسی و امنیتی قرار می دهد. دشمنان ایران می خواهند بگویند در 
ایــران یک نظام متعارف و بهنجار که براســاس هنجارهای مشــروع و مردمی »یک 
ملت-یــک دولــت« کار می کند برســرکار نیســت. آنها نه تنها تاش می کننــد از »دو 

دولتی« حاکم برایران »بگویند« بلکه جهد می ورزند 
که مدعای خود را به نحوی »نشان دهند.«

دولت نامه

علی ربیعی
سخنگوی دولت

سکوی خودباوری
عملیــات آبگیــری و نصــب ســکوی گازی و متعلقــات 7 
هــزار تنــی »بــی 14« فــاز 14 پارس جنوبی امروز)شــنبه( در 
عمق صدکیلومتری ســاحل عســلویه در آب هــای نیلگون 
خلیج همیشــه فارس به دســت متخصصان و مهندســان 
ســختکوش ایرانــی انجــام می شــود. ایــن ســازه 2500 تنی 
حــدود 500 کیلومتــر را از محــل تولــد خــود )کشتی ســازی 
صنایع فراساحل ایران( در بندرعباس و از مرکز تنگه هرمز 
با افتخار و اقتدار مزین به پرچم مقدس سه رنگ کشورمان 
تا سمت غربی خلیج فارس پیموده است و اکنون با توان و 

همت فرزندان ایران نصب خواهد شد.
ســکوی »بی 14«، ایرانی ترین ســکوی گازی کشور اســت. صد درصد عملیات 
مهندسی، طراحی و ساخت آن در زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران صورت گرفته است، این در حالی است که سایه تحریم طی دو سال اخیر بر 
صنعت کشور سنگین تر شده است.بیش از 60 درصد تأمین قطعات این سکو در 
داخل کشور انجام شده است. مهندسان و متخصصان کشورمان در سکوی قبلی 
رکــورد زمــان راه اندازی از نصــب تا خروج گاز را بــه 26 روز کاهــش داده اند که در 
ســطح دنیا مایه غرور اســت. سکوی بی 14 تنها یک سکوی گازی نیست، می توان 
ادعا کرد بی 14، ســکوی خودباوری و اعتماد به توان ســاخت داخل است. وزارت 
نفت با واسپاری داخلی 4 سکوی فاز 14 رقم بزرگی - حدود 600 میلیون دار - را 
وارد چرخه کســب و کار و تولید ســازندگان کشــور کرد که در سکوی بی 14 با حدود 
150 میلیون دار جلوگیری از خروج ارز حدود 10 میلیون نفر ساعت اشتغال را در 
پی داشــته است. کوتاه ســخن اینکه ادامه این هم آوری و هم افزایی بخش های 
مهم نفت، گاز و پتروشــیمی و ســازندگان صنایع کشــور بیــش از پیش بویژه در 
شــرایط  خاص تحریم هــای کنونی می تواند ســکوهای خودبــاوری و توانمندی 
بســیاری را به تســخیرو فتح نخبگان، متخصصان و صنعتگران داخلی درآورد؛ 

آنچه تصویری از رونق تولید و اقتصاد مقاومتی است.

یادداشت

محمدباقر عالی
معاون وزیر صمت

- هدف گفت وگوی اجتماعی ترمیم رابطه دولت و مردم است - دولت می خواهد با بدنه نظام اجتماعی ارتباط متفاوتی داشته باشد

  معاون اول رئیس جمهور ی
در همایش فرمانداران تأکید کرد

 زمینه سازی برای
مشارکت حداکثری 

 و معنادار مردم

 وزیر کشور: 

 نظرات مختلف باید 

در انتخابات رقابت کنند
 معاون وزیر کشور: بدون رقابت جدی

 مشارکت پرشور محقق نمی شود

- باید اعتماد مردم رابه دولت با تاش 
بیشتر و نیز گفت وگو، ارتقا داد

 - دستگاه های دولتی باید 
ارتباط منطقی با نخبگان ایجاد کنند

- برای ایجاد فاصله میان مردم و دولتمردان 
تاش های زیادی صورت می گیرد
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امام جمعه موقت تهران هرچند قوانین 
را زمینــه ســاز تثبیت امنیــت بین المللی 
دانســت، امــا برجــام را قــراردادی از ابتدا 
نافرجام، غیرمتوازن و خسارت بار توصیف 

کرد که با این همه امریکا آن را نقض کرد.
به گزارش ایرنا، حجت ااســام کاظم 
صدیقی، با تأکید بــر بیانات رهبر معظم 
انقــاب مبنــی بــر اینکــه اگــر امریکایی ها 
برجام را پاره کنند ما آن را آتش می زنیم، 

تصریــح کرد: حال با ایــن صابت و با این 
اقتــدار و عزتی که کانــون و محور مقاومت 
بین المللــی یعنــی امامــت ایــن جریــان 
همیشــه قواً و فعاً دارند، با گذشــت یک 
ســال از نقــض برجــام و اینکــه اروپایی ها 
هــم نــه تنهــا بــه تعهــدات خــود عمــل 
نکردند که عماً تابع امریکا شدند و آنچه 
را واشــنگتن تحریــم ظالمانــه اعمال کرد 
آنها هم همراهی کردند، بــا این اقدامات 

جــا نداشــت که بــه آنهــا بگوییم به شــما 
فرصت می دهیــم. وی با بیان اینکه معنا 
نــدارد قرارداد چندجانبه باشــد که همه از 
برجام کنار بکشند و فقط یک طرف بگوید 
ما هســتیم، آیــا این عــزت اســت؟ افزود: 
دو مــاه فرصــت هم تمام شــد و امــروز به 
فضــل الهی همه مســئوان متفــق القول 
هســتند کــه تعهــدات را کاهــش بدهنــد، 
البتــه این کاهش مع ااســف طبق برجام 

اســت. لذا اولین گامی که مورد قبول همه 
مقامــات اســت انجام غنی ســازی اســت. 
صدیقی با تأکید بر نقش جوانان بسیجی 
در موفقیت های کشور خطاب به مسئوان 
گفــت: در ایــن جنــگ اقتصادی هــم باید 
مســئوان همان گونه که در جنگ نظامی 
بــه جوانــان و بســیجیان و عاشــقان نظام 
میــدان دادند، کســانی را کــه دل به وایت 
دادنــد و فرمــان وایــت را فرمــان خــدا و 

امام زمان )عج( دانستند، مجال و میدان 
بدهنــد. وی همچنین با اشــاره به توقیف 
نفتکش ایرانی در تنگه جبل الطارق گفت: 
شــما مــردم بحــق توقــع دارید و مــن این 
اطمینــان را می توانم به فضل خدا بدهم 
کــه ایــن جســارت، بــی توجهــی و غفلت 
انگلیسی ها از بازوان پرتوان قدرتمند نظام 
ما به همین زودی ســیلی بخورنــد و برای 
همیشه پشیمان بشوند. صدیقی در ادامه، 

حجاب را یک  تابلو  معنویت، دین، اسام 
و اعتقاد زنان  دانست و تأکید کرد: پوشش 
و حجــاب شــرف، اقتــدار، عــزت و هویــت 
است به عاوه نظام خانواده، اولین کانونی 
که جامعه را منسجم می کند، این انسجام 
خانوادگی اســت، زنی کــه در معرض دید 
هر هرزه ای قرار می گیرد، در کانون خانواده 
گــرم نمی توانــد باشــد و دیگــران اذیتش 

خواهند کرد.

امام جمعه موقت تهران: همه مسئوان بر کاهش تعهدات برجامی متفق القول هستند

ازم  بســترهای  ســاختن  فراهــم  سیاســی/  گــروه 
انتخاباتــی  مــردم در  بــرای مشــارکت حداکثــری 
کــه قانون مــداری و بی طرفــی و برخــورد بموقــع با 
تخلفــات، اصــول بــدون تنــازل آن هســتند هــدف 
گذاری وزارت کشور برای برگزاری انتخابات مجلس 
یازدهم اســت. بر همین اساس فرمانداران سراسر 
کشــور بــه پایتخــت فراخوانده شــدند تا  بــه عنوان 
مجریــان اصلــی انتخابات بــرای دســتیابی به این 
هــدف هم پیمان شــوند. افزایش ارتباط بــا مردم و 
نخبگان، شــنیدن صــدای مردم و تقویت ســرمایه 
اجتماعی نیز دســتورکاری اســت که مدیران دولت 

در استان های مختلف به اجرای آن توصیه شدند. 
رئیس ســتاد انتخابات کشــور در آیین اختتامیه 
ایــن همایــش ســه روزه کــه با حضــور و ســخنرانی 
معــاون اول رئیــس جمهــوری، وزرای کشــور و امور 
خارجــه و ســخنگوی شــورای نگهبــان برگــزار شــد 
تصریــح کرد که شناســایی نقاط ضعــف و قوت در 
اجرای قانــون انتخابات با روش هــای ابتکاری، کم 

هزینه و میان برد نیز از جمله اهداف بوده است.
جمال عرف با این توضیــح که در این همایش 
بیش از ۴۰۰ نفر از فرمانداران، استانداران، معاونین 
سیاســی امنیتی و مدیران کل سیاسی استانداری ها 
در قالب 9 کمیســیون تخصصی به آسیب شناسی 
موضوعــات اصلــی انتخابــات پرداخته انــد، تأکید 
کرد: بدون رقابت جدی، مشــارکت پرشــور محقق 
نمی شــود و وزارت کشــور بــه عنــوان متولــی اصلی 
و  بیطرفــی  رویکــرد  دو  بــا  انتخابــات،  برگــزاری 
قانونمــداری، برگزاری انتخاباتی باشــکوه، پرشــور، 

امن و سالم را دنبال می کند.
معــاون اول رئیــس جمهوری صبح پنجشــنبه 
طی ســخنانی در این همایش با اشــاره به برگزاری 
انتخابات مجلس شــورای اســامی در اسفند سال 
جــاری تأکید کــرد: برگــزاری انتخابات آزاد، ســالم، 
رقابتی، قانونمند و مشارکتی می تواند ضمن فعال 
و با نشــاط نگه داشتن جامعه و کشــور، دشمنان را 

مأیوس و وادار به عقب نشینی کند.
به گــزارش پایــگاه اطاع رســانی وزارت کشــور، 
اســحاق جهانگیری با دعــوت مدیران بــه دوری از 
انفعــال در مواجهــه با شــرایط پیچیده و حســاس 
کنونی کشور، گفت: »نمی توان با اتکا به راهکارهای 
ســنتی و نــخ نما از این مرحله حســاس عبــور کرد، 
بلکــه دولت باید بتواند از ظرفیت های درونی اعم 
از توان مردمی و نهادهای مدنی کشور برای عبور از 

این وضعیت استفاده کند.«
جهانگیری فرمانداران و استانداران را به تقویت 
ارتبــاط بــا گروه هــای مرجــع و نخبگان و نیــز رصد 
مشــکات و شــنیدن درد دل های مــردم فراخواند 
و بــا اشــاره بــه اینکــه متأســفانه تاش هایــی برای 

ایجــاد فاصله و شــکاف میــان مــردم و دولتمردان 
انجــام می شــود، از نماینــدگان دولت در اســتان ها 
و شهرســتان ها خواســت تا در ســریع ترین زمان به 
مســائل مردم توجه و رســیدگی کنند تا یک مسأله 

کوچک به مسأله ای اساسی و بزرگ تبدیل نشود.
معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر ضرورت 
ترمیــم و تقویــت ســرمایه اجتماعی بــرای دولت، 
افزود: »این انگاره که می خواهد دولت را بی تفاوت 
و یــا ناکارآمد نشــان دهــد، انگاره خطرناکی اســت 
که گاهی از ســوی دســتگاه های رســمی نیز منتشــر 
می شود. کســانی که به این موضوع دامن می زنند، 
توجه ندارند که آتش به خرمن ســرمایه اجتماعی 
کشــور می اندازنــد.« او در ادامــه افزود: »متأســفانه 
گاهی دروغی می ســازند و بر مبنــای آن ده ها دروغ 
دیگر به مســئوان دولت نسبت می دهند، تا پایگاه 
دولت و مسئوان دولتی را در میان مردم تضعیف 
کننــد. امــا این تحلیل اشــتباه اســت زیــرا تضعیف 
دولت، پایــگاه اجتماعی آنهــا را تقویت نمی کند و 

مردم هیچ گاه رو به عقب باز نمی گردند.«
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه »امروز 
گفت وگو فقط یک فضیلت نیســت بلکه ضرورت 
جامعه اســت و قطعاً باطل الســحر مقابله با همه 
تهدیدهای خارجی و داخلی، همبستگی و انسجام 
ملی اســت« به انتخابات پیش رو پرداخت و گفت: 
»انتخابــات مجلس در هر شــرایطی مهم اســت و 
امــروز کــه در شــرایط خــاص هســتیم، می تواند به 
نقطه ای برای عبور از مشکات پیش رو تبدیل شود. 
برگزاری انتخابات آزاد، ســالم، رقابتی، قانونمند و 

مشــارکتی می تواند، جامعه و کشور را فعال، زنده و 
بانشاط نگه دارد.« جهانگیری از نمایندگان دولت 
در اســتان ها و شهرســتان ها خواســت تا به وظایف 
قانونی خود بدون هیچ تنازلی در جهت صیانت از 
رأی و حق الناس عمل کرده و زمینه را برای برگزاری 
انتخاباتــی بــا مشــارکت بــاا و معنــادار در اســفند 
9۸ فراهــم کننــد. او در ادامه تأکیــد کرد: »پیش نیاز 
انتخاباتی با مشارکت حداکثری، این است که همه 
مــردم احســاس کنند، کســی را در میــان کاندیداها 
دارنــد تا بــرای رأی دادن به او پــای صندوق بیایند. 
همچنین باید به مردم اطمینان دهیم که انتخابات 
کامــًا قانونمند برگزار شــده و از آرای آنها به عنوان 

حق الناس حراست می شود.«
ë  وزیر کشور: نشاط سیاســی منوط به رقابت نظرات

متفاوت است
عبدالرضــا رحمانــی فضلــی وزیر کشــور نیز در 
ســخنانی  در اختتامیه همایش فرمانداران سراسر 
کشــور هماهنــگ کــردن قوانیــن مختلــف در اجرا 
بــرای برگــزاری انتخابــات را نیازمنــد  هماهنگــی، 
همدلی و همراهی بین دستگاه های مسئول اجرا و 
نظارت دانست و گفت: »الحمده همه انتخاباتی 
کــه تاکنــون داشــتیم بــا هــدف گذاری هــای انجــام 
شــده، قانونی، ســالم و با مشــارکت باا برگزار شــد 
و همچنیــن رضایت مــردم را در پی داشــت. مقام 
معظــم رهبری نیــز از حضور مــردم، نحــوه اجرا و 
نظارت تشــکر کردند. امیدواریم این انتخابات هم 
با همکاری همــه عوامل انتخاباتی به خوبی برگزار 

شود.«

وزیر کشور با بیان اینکه علی رغم تبلیغات منفی 
رســانه های بیگانه و تهییجــات و تحریکات منتقل 
شــده، در داخل کشــور میان مردم، میان سیاسیون 
و احــزاب، میــان اقشــار مختلــف و میان مســئوان 
انســجام و وحدت وجــود دارد و اگر تفــاوت دیدگاه 
و اختــاف نظــری هســت  به معنی عدم انســجام 
نیســت، افزود: »انســجام و وحدت موجــود، به این 
دلیل اســت که مردم و مسئوان حساسیت شرایط 
کنونی را به خوبی متوجه می شــوند. البته قدردانی 
این فضای وحدت، انسجام، همکاری و هماهنگی 
موجود، منوط اســت به برسمیت شناختن نظرات  
متنوع در جامعه. حتماً باید نظرات مختلف وجود 
داشــته باشد؛ چراکه اگر نظرات مختلف در جامعه 
نباشــد، مانند مرداب و متعفن می شود. در عوض 
ایــن تاطــم و امواج می توانــد،  جریــان را زال تر و 
شفاف تر کند. خوشبختانه، در حوزه سیاسی تا آنجا 
کــه توانســته ایم و در حیطه مأموریت وزارت کشــور 

بوده است، این شرایط به خوبی پیش رفته است.«
رحمانــی فضلی مهم تریــن موضــوع در حوزه 
انتخابــات دانســت و  را در ســال جــاری  سیاســی 
خاطرنشــان کــرد:  »کشــور نیازمند آرامش اســت و 
همه بــا حفظ وحــدت، انســجام وآرامــش متوجه 
توطئه های دشــمن هســتیم. ایجاد نشــاط سیاسی 
یکی دیگر از مسائل مهم در انتخابات است. مردم 
باید احســاس کننــد فضای سیاســی، فضــای تازه، 
متغییــر و متحول به ســمت تعالی بیشــتر اســت. 
نشاط سیاسی در انتخابات مبتنی بر رقابت قانونی 
و مطلــوب اســت. بایــد نظــرات مختلــف بیایند و 

رقابت کنند و رقابت آنها هم باید در سبقت خیر و 
نه خصمانه باشد و مردم باید انتخاب کنند.

ë تأکید شورای نگهبان بر برخورد قاطع با تخلفات
ســخنگو و قائم مقام دبیر شورای نگهبان دیگر 
سخنران سومین روز این همایش نیز در سخنانی بر 
اجرای صحیح و برخورد قاطع با تخلفات انتخاباتی 

تأکید کرد.
عباســعلی کدخدایی صیانت از آرای مردم، به 
عنوان حق الناس را  یک وظیفه مهم برای همه در 
شورای نگهبان، وزارت کشور و سایر ارگان ها دانست 
و بــا بیان اینکــه فرمانــداران در انتخاب معتمدین 
نقش دارند و اگر این کار درست انجام شود اعتماد 
مردم بیشتر خواهد شــد، اظهار داشت: در برخورد 
با تخلفات هم باید بپذیریم که انتخابات یک ُکنش 
عظیم اســت و به هر حال تخلفاتی هــم دارد، ولی 
چگونگی برخورد با این تخلفات مهم است لذا باید 
با تخلفــات برخورد قاطع انجام شــود و مردم باید 

این برخورد قاطع با تخلفات انتخاباتی را ببینند.
ســخنگوی شــورای نگهبــان اضافه کــرد: گاهی 
احساس می شود که برخی معتقدند، اجرا و نظارت 
هر کدام جزیره جدایی هستند در حالی که این طور 
نیســت و ما باید همکاری خوبی با یکدیگر داشــته 
باشــیم و من فکــر می کنم این دوره یکــی از ادواری 
اســت کــه همکاری بســیار خوبی بین وزارت کشــور 
و شــورای نگهبان برقرار شــده اســت. کدخدایی در 
بخش پایانی سخنان خود اشاره ای هم به موضوع 
برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی داشــت و 
در این زمینه گفت: انتخابات الکترونیک از الزامات 
ما در جامعه اسامی است و قانون هم تأکید کرده 
کــه ایــن موضــوع را اجــرا کنیم و مــا هم بــه عنوان 
شــورای نگهبــان آمادگــی کاملــی برای نظــارت بر 
انتخابات الکترونیک داریم و تا هر جایی که بتوانیم 
ســامت و امنیت را تضمین کنیم، آماده هســتیم 
کــه بــا همــکاری وزارت کشــور در راســتای برگزاری 

انتخابات الکترونیک کمک کنیم.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه نیز در این 
همایش به تشــریح مهمترین معــادات جاری در 
روابط خارجی کشور پرداخت و یادآور شد سیاست 
فشــار حداکثری برای جدا کردن مردم از حاکمیت 
بنا شده اما امریکا از نظر سیاسی احساس شکست 
دارد و منــزوی شــده اســت.  او در پایــان ســخنرانی 
خود با تقدیر از وزیر کشــور که وظیفه مهم برگزاری 
انتخابات را در شش، هفت سال گذشته به بهترین 
نحــو اجــرا کرده اســت، افــزود: با اعتمــاد و توکل بر 
خدا و توســل بــه معصومین و اعتماد بــه مردم در 
ایــن مرحلــه هم یــک بار دیگــر ثابــت می کنیم که 
امریکایی ها اشتباه می کنند و نمی توانند کاری کنند و 
این کشور و انقاب و این مردم پیش خواهند رفت.

زمینه سازی برای مشارکت حداکثری، صیانت از آرای مردمی
در همایش سراسری فرمانداران برای انتخابات مجلس تأکید شد

یرنا
ا

گروه سیاســی/ خط و نشــان، بدون آنکه طرف ها 
خواستار گسترش درگیری ها و جدال ها شوند، اما 
همچنان ســطح تنش ها را باا نگه داشته اند. در 
تازه ترین تحول در راستای همین رویکرد سیاسی 
و نظامی، چهارشنبه گذشته دولت های انگلیس 
و امریکا مدعی شــدند که قایق های ســپاه تاش 
کردنــد یــک نفتکش انگلیســی را در تنگــه هرمز 
توقیــف کنند که بــا اخطارهای ناو انگلیســی، این 

اقدام به نتیجه نرسید.
امــا فرماندهــی منطقه پنجــم دریایی ســپاه 
پاســداران ایــن ادعا را تکذیب و تأکیــد کرد که اگر 
دســتوری درایــن زمینــه صادر شــده بــود، قطعاً 
و بــا قاطعیــت ایــن هــدف را محقــق می کردند. 
باوجــود ایــن، خــط تبلیغاتــی و سیاســی جدیــد 
علیه جمهوری اســامی ایران، کمتر از یک هفته 
پس از توقیف نفتکش روســیه حامل نفت ایران 
در تنگــه جبــل الطارق اتفــاق افتاد. انگلیســی ها 
و امریکایی هــا بــا این خبر، هم خواســتند مدعی 
شــوند که ایران درپی تافی این اقدام غیرقانونی 
انگلیس بوده است، هم خواستند قدرت نظامی 
خود را به رخ بکشــند. حتی نامزد ســتاد مشترک 
ارتش امریکا تا آنجا پیش رفت که از آغاز تاش ها 
برای شــکل گیری یک ائتاف بیــن المللی برای 
اســکورت کشــتی های تجــاری در خلیــج فــارس 
خبــرداد. باوجــود ایــن، انگلیــس بــه عنــوان هم 
پیمــان دولت امریکا اعام کرد که دنبال افزایش 

تنش ها با ایران نیست.
خبــر تــاش گشــتی های نظامــی ایــران برای 
توقیــف نفتکــش انگلیســی از آن رو مــورد توجه 
روز،  همــان  درســت  کــه  گرفــت  قــرار  جهانــی 

حجت ااســام حســن روحانی رئیس جمهوری 
در جلســه هیأت دولت، بشدت از اقدام انگلیس 
در جبــل الطــارق انتقاد کــرده و هشــدار داده بود 
که »انگلیســی ها آغازگر ناامنی در دریاها هستند 
و تبعــات آن را درک خواهنــد کــرد.« همزمــان 
بســیاری از شــخصیت ها، جریان ها و رسانه ها در 
داخل نیز خواســتار اقدامات تافی جویانه ایران 
در خلیــج فارس شــده بودند، اما تکذیب ســریع 
وزارت خارجه نشــان داد که این اقدام، در دستور 
کار جمهــوری اســامی ایران قرار نگرفته اســت، 
امــری کــه بیانیــه روابــط عمومی منطقــه پنجم 
نیروی دریایی سپاه هم آن را تأیید می کند. بویژه 
اینکــه مقام هــای سیاســی و نظامــی ایــران بارها 
اعام کرده اند درصورت انجام هر اقدام نظامی، 

قطعاً مسئولیت آن را برعهده خواهند گرفت.
البتــه خبــری کــه امریــکا و انگلســتان دربــاره 
حادثــه روز پنجشــنبه در خلیــج فــارس مخابــره 
کرده انــد، یــک شــکاف عــددی هــم دارد. ابتــدا 
ایــن وزارت دفــاع امریــکا بود کــه اعام کــرد روز 
چهارشــنبه پنج قایق ســپاه تــاش کردند جلوی 
حرکــت نفتکــش انگلیســی را بگیرنــد و آن را به 
ســمت آب های ایران بیاورنــد.روز بعد اما دولت 
انگیس اعام کرد سه کشتی ایرانی تاش کردند  
در مســیر حرکــت نفتکش بریتانیایــی »بریتیش 
هیریتدژ« در تنگه هرمز اخال ایجاد کند، اما پس 
از هشدارهای کشتی جنگی بریتانیایی، از منطقه 

دور شدند.
در واکنش به این اخبار، روابط عمومی منطقه 
پنجم نیروی دریایی سپاه اعام کرد: »گشت های 
شــناورهای نیروی دریایی ســپاه در خلیج فارس 

طبــق روش های جــاری و مأموریت هــای اباغی 
در  صابــت  و  دقــت  هوشــمندی،  بــا  و  برقــرار 
حــال انجــام اســت و طــی ۲۴ ســاعت اخیــر نیــز 
هیــچ مواجهــه ای با شــناورهای بیگانــه از جمله 
شــناورهای انگلیســی صــورت نگرفته اســت. در 
صورتی که دســتوری مبنی بر توقیف شــناورهای 
بیگانه دریافت شود، منطقه پنجم نیروی دریایی 
سپاه در محدوده جغرافیایی مأموریت خود قادر 
است بدون درنگ، با قاطعیت و بسرعت نسبت 

به انجام آن اقدام کند.«
ایــن اخبار بســرعت مــورد توجــه رســانه ها و 
دولت هــای جهــان قــرار گرفت و برخی کشــورها 
همچون روسیه با صدور بیانیه ای، خواستار تاش 
همه طرف هــا برای امن نگه داشــتن تنگه هرمز 
روی کشــتی ها شــدند. ایــن بیانیه ها، نشــانه ای از 
نگرانی جهانی برای افزایش تنش های احتمالی 
نظامی میان ایران و انگلیس و امریکا بود، اما در 
همین راســتا، یــک مقــام آگاه در دولت انگلیس 
بــه »رویترز« اعــام کرد: لنــدن نمی خواهد همه 
کشــتی های تجــاری با پرچم انگلســتان را هنگام 
عبــور از تنگه هرمز و خلیج فارس اســکورت کند. 
وی افزود: لندن در دفاع از منافع دریایی خود در 
خلیــج فارس قاطعانه عمل می کند اما خواهان 

افزایش تنش در منطقه و با تهران نیست.
این اظهارنظر نشانه کاهش تنش ها در خلیج 
فــارس اســت، اما به معنــای مجاب شــدن ایران 
نیست. زیرا هنوز نفتکش حامل نفت ایران به طور 
غیرقانونــی در توقیف نیروهــای نظامی انگلیس 
است، امری که باعث می شود دست کم در حوزه 

سیاسی تنش ها همچنان باا باقی بماند. 

روابط عمومی نیروی زمینی سپاه در اطاعیه ای 
از گلولــه باران مقرهای تروریســت ها در حاشــیه 
مرزهای اقلیم کردســتان عراق با ایران و هاکت 
و زخمی شــدن شــمار زیادی از تروریست ها خبر 

داد.
به گزارش ســپاه نیــوز؛ در ایــن اطاعیه آمده 
اســت: در پــی اقــدام تروریســتی روزهــای اخیــر 
گروهک های ضدانقاب و تحت حمایت استکبار 
جهانی در مناطقی از غرب و شــمال غرب کشور 
و بــه شــهادت رســاندن شــهید ســرافراز و داور 
»حاصــل احمــدی« و دو نفــر از پاســداران غیــور 
اســام و تــاش مذبوحانه در برهــم زدن امنیت 
اســتان های آذربایجان غربی و کردستان، نیروی 
زمینی سپاه پاســداران انقاب اســامی در ادامه 
هشــدارهای قبلی کشــورمان به اقلیم کردستان 
عراق مبنی بر جلوگیری از استفاده گروهک های 
تروریســتی از مناطق حاشیه مرزهای مشترک با 
جمهوری اسامی ایران برای فعال کردن مقرها 
بــرای آمــوزش، ســازماندهی و گســیل تیم هــای 
از مــرز و انجــام اقدامــات  تروریســتی در نفــوذ 
تروریســتی و ضــد امنیتــی در میهن اســامی ما 
و بــی توجهــی و مســامحه در ایــن خصــوص، از 
روز چهارشــنبه )۱9 تیرمــاه( مقرهــای فعــال و 
محل اســتقرار و آموزش گروهک های تروریستی 
ضدانقــاب در ایــن مناطــق را هــدف قــرار داد. 
در ایــن عملیات که توســط واحدهای موشــکی، 
پهپــادی و توپخانــه نیــروی زمینــی ســپاه انجام 
پذیرفــت، مراکز فعال تروریســت ها هــدف قرار 
گرفــت و عــاوه بــر انهدام آنها، شــمار زیــادی از 
عناصر تروریســتی به هاکت رســیده و یا زخمی 

شــده اند که اطاعات تکمیلی متعاقباً به آگاهی 
ملت شریف ایران رسانده خواهد شد.

در اطاعیــه نیــروی زمینــی ســپاه تصریــح 
شــده اســت: بــا اشــراف اطاعاتــی و شــناخت 
دقیــق یگان های اطاعاتی و عملیاتــی از نقاط و 
محل های استقرار تروریست های مزدور، اهداف 
موردنظــر بــه دقت مــورد اصابــت قــرار گرفته و 
مراحل عملیات نیز تصویربرداری و مستندسازی 

شده است.
ایــن اطاعیــه در پایــان با پــرده برداشــتن از 
تاش تروریســت ها در اســتفاده ار روستاییان به 
عنوان ســپر انسانی و درخواست مجدد از مردم 
شــریف کردســتان عراق مبنی بر فاصله گرفتن 
از محل هــای اســتقرار گروهک های تروریســتی 
و طــرد آنــان تأکید کرده اســت: همــان گونه که 
بارها تصریح شــده اســت، امنیــت ملی و حفظ 
آرامش و آســایش ملت ایران بویژه مردم عزیز 
و غیــور اســتان های مــرزی خط قرمــز نیروهای 
مسلح کشور بویژه نیروی زمینی سپاه پاسداران 
انقاب اســامی بــوده و در ایــن خصوص هیچ 
ماحظه و مرزی را نمی شناســد و تروریســت ها 
را در هــر ســوراخی که خزیده باشــند، به ســزای 
خواهنــد  جنایتکارانه شــان  و  ننگیــن  اعمــال 
رساند، همچنین از اقلیم کردستان عراق انتظار 
مــی رود بــا جــدی گرفتــن هشــدارها و تذکــرات 
جمهــوری اســامی ایــران، بیــش از ایــن اجازه 
ندهد سرزمین شان به پناهگاه و محل آموزش، 
تربیت و ســازماندهی تروریست ها برای ارتکاب 
انداختــن  بــه مخاطــره  و  تروریســتی  جنایــات 

امنیت پایدار کشورمان تبدیل شود.

تکذیب خبرسازی انگلیس و امریکا

ایران هیچ مواجهه ای با نفتکش های انگلیسی در خلیج فارس نداشته است
از سوی سپاه انجام شد

گلوله باران مقرهای تروریست ها در  اقلیم کردستان عراق

حاشیه های دادگاه خاتمی ادامه دارند
 چالش بر سر گزارش شورای نگهبان 

از انتخابات 88
صدور حکم دو سال زندان برای محمدرضا خاتمی نقطه پایان 
پرونده او نیســت؛ حاا انتشــار دفاعیات وی بحث هــای تازه ای 
درباره انتخابات سال ۸۸ دامن زده است. خاتمی در دفاعیات 
خود بر اختاف آماری حدود ۸ میلیون رأی در آمارهای رســمی نهادها و مقامات 
مرتبط با فرآیند انتخابات تاکید کرده اســت. او همچنین روایتی دیگر از اختافات 
آماری در تعداد صندوق های رای در این سال را پیش کشیده. تا پیش از انتشار این 
دفاعیات، اصولگرایانی که در سال ۸۸ مدافع احمدی نژاد بودند می گفتند که وی 
حرف تازه ای برای مطرح کردن ندارد. اما با انتشار دفاعیات در روز چهارشنبه و البته 
ارسال آنها برای سران قوا، این جریان بیشتر تصمیم به سکوت گرفت. سکوتی که 
کم و بیش ادامه دارد. در مقابل مدافعان محمدرضا خاتمی روز پنجشنبه ادعای 
جدیــدی را مطــرح کردند؛ حذف گزارش شــورای نگهبان از انتخابات ســال ۸۸ از 
ســایت این نهــاد. از ظهر پنجشــنبه گزارش های مختلفی توســط کاربــران فضای 
مجازی منتشــر شــد که بر این ادعا تأکید داشــتند که شــورای نگهبان بعد از انتشار 
دفاعیات خاتمی، گزارش خود درباره انتخابات سال ۸۸ را از سایت مربوط به این 
شورا حذف کرده است. این گزارش از اصلی ترین مستندات خاتمی در دفاعیاتش 
بــود که بــر وجود تناقض هایی در آمارهای ناظر به آن تأکید می کرد. ســاعاتی بعد 
هم همین جریان ادعای دیگری مطرح کرد مبنی بر اینکه شورای نگهبان گزارش 
دیگری را به نام گزارش انتخابات ســال ۸۸ و با تاریخ همین ســال در ســایت خود 
بارگــذاری کرده اما ســوابق فنــی موجود در »گوگل« نشــان می دهد که انتشــار این 
مطلب مربوط به همان روز پنجشــنبه ۲۰ خرداد 9۸ می شــود. شــورای نگهبان اما 
در نهایــت در اطاعیه ای نســبت به ایــن موضوع توضیح داد: »بــه دنبال طراحی 
نسخه جدید پایگاه اطاع رسانی شورای نگهبان و انتقال کامل اخبار از نسخه قبلی 
و راه اندازی آزمایشــی نســخه جدید از روز یکشــنبه ۱5 تیرماه ۱39۸، اخباری که به 
آدرس های قبلی در موتور های جستجو نمایه سازی )indexing( شده یا در سایت ها 
به آنها لینک شده، ممکن است با مراجعه کاربران به آن خبر با پیغام خطا مواجه 
شده و به نسخه جدید هدایت شود که در این صورت کاربر می تواند با جست وجوی 
عنوان خبر در ســایت جدید به خبر موردنظر دسترســی پیدا کند.« بر اســاس این 
اطاعیه »گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری« نیز با کد )۱3۲۲( در دسترس مخاطبان قرار دارد.« محمدرضا خاتمی 
همچنین در نامه ای که روز چهارشــنبه و ساعتی قبل از انتشار عمومی دفاعیاتش 
به رؤســای ســه قوه نوشــت، از آنها در خواســت کرد که برای بررســی جزئیات این 

دفاعیات اقدام کنند. 
روز پنجشنبه هم مصطفی کواکبیان، نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی 
مجلس در توئیتی در همین رابطه تأکید کرد: »از سران سه قوه انتظار می رود جهت 
انســجام داخلی و برگزاری پرشور انتخابات 9۸ نسبت به نامه محمدرضا خاتمی 
دربــاره انتخابات ۸۸ بی تفاوت نباشــند و حداقل بــه دادگاه تجدید نظر بگویند به 
دفاعیات ایشــان توجه کافی کنند، زیرا تأیید شورای نگهبان نمی تواند تنها مستند 

حقوقی برای بی توجهی به ایحه دفاعیات باشد.«

استراو: مشکات را باید با مذاکره حل کرد
وزیر امور خارجه اســبق انگلیس با بیان اینکــه از کافگی ایران 
درباره تعلل اروپا در اجرای تعهداتش در برجام مطلع اســت، 
تأکیــد کرد کــه »تاش های فوق العــاده ای بــرای اجرایی کردن 
اینســتکس و پیــدا کردن راهــی برای دور زدن تحریم های بســیار ســخت و دشــوار 
فرامرزی امریکا در جریان اســت.« جک اســتراو در گفت وگو با ایرنا گفت که علت 
تصمیــم ایــران برای کاهش تعهداتــش در برجام را درک می کند امــا به اعتقاد او 
این اقدام، بهانه به دســت دشــمنان ایران می دهد تا برجام را رها کنند. اســتراو در 
بخش دیگری از این مصاحبه به تنش ها در منطقه خلیج فارس اشاره کرد و گفت: 
اوضاع خیلی جدی است و متأسفانه این شرایط به تصمیم رئیس جمهوری امریکا 
برمی گردد که از برجام خارج شد و از هر جهت که به آن نگاه کنیم ایده خوبی نبود. 
وی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و برخی عناصر رژیم سعودی 
را مشوق های اصلی ترامپ برای خروج از برجام معرفی کرد که منطقه را در مسیر 
اشــتباهی قرار داده است. وزیر خارجه اسبق انگلیس سپس به مقاطعی در تاریخ 
پــس از پیروزی انقاب اســامی ایران اشــاره کرد که بین کشــورهای منطقه خلیج 
فارس همکاری وجود داشــت. او در این باره گفت: باید با توجه به معماری جدید 
منطقه به این شــرایط بازگردیم و مســائل سوریه، عراق، لبنان و یمن را حل کنیم. 
اســتراو با اشــاره بــه دو راه حل نظامی و مذاکره برای حــل تنش ها در منطقه تکرار 
کرد: به نظر من باید از طریق مذاکره مشــکات را حل کرد. من ســاده لوح نیســتم 
اما در تاریخ اروپا هم اوضاع بدتر از این بود و در خاورمیانه هم به نظر من می توان 
به ســمت مذاکره حرکت کرد. این سیاستمدار کهنه کار انگلیســی، درباره افزایش 
تنش ها میان لندن و تهران بر سر توقیف نفتکش گریس یک در جبل الطارق هم 
گفت: امیدوارم تنش ها در این رابطه مشــکات را بیشــتر نکند. اتهامی که مطرح 
شده در ارتباط با تحریم های سوریه است و به تحریم های ایران ارتباطی ندارد اما 

امیدوارم که این مسأله مانع توسعه مناسبات دو کشور نشود.

آبه شهریورماه با روحانی دیدار می کند
آبه شــینزو نخســت وزیر ژاپن که خرداد ســال جاری در تهران با »حســن روحانی« 
رئیس جمهوری اسامی ایران دیدار کرد، در نظر دارد تابستان امسال نیز بار دیگر 
بــا او دیــدار و ماقــات کند. به گزارش ایرنــا، روزنامه ژاپن تایمز بــه نقل از مقامات 
دولتی توکیو خبر داده این دیدار قرار است شهریور ۱39۸ امسال و در حاشیه مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد برگزار شود. از زمان به قدرت رسیدن آبه در سال ۲۰۱۲ 
میادی، او هر سال در حاشیه نشست های مجمع عمومی سازمان ملل با روحانی 

دیدار و مذاکره کرده است. 

فاحت پیشه:  گاندو سریال خطرناکی بود
حشمت اه فاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس، گفت: متأسفانه فضای تخریب در کشور ما بسیار جدی است و برای 
اینکه برخی از سیاســتمداران و جریانات سیاســی را شکست بدهند و از رقابت 
کنار بگذارند یکی از برچسب های همیشگی، ادعای وصل بودن افراد به خارج 
از کشور و ادعای جاسوسی است که این  یک آفت است و براحتی اتفاق می افتد. 
وی در گفت وگو با اعتماد آناین از سریال گاندو انتقاد کرد و گفت: مخالف این 
هستم که اوضاع کشور امنیتی نشان داده شود و حس بی اعتمادی و نفوذپذیری 
در جامعه شکل بگیرد. او ادامه داد: این سریال بیش از آنکه اثر آموزنده داشته 
باشــد اثر عکس دارد و فضای بی اعتمادی را بیشــتر تقویت می کند. به  نوعی 
عدم اعتماد را در کشــور فراگیر می کند. فاحت پیشه گفت: این سریال یکی از 
کارهای خطرناک و توطئه ســازی هایی اســت که از درون صورت می گیرد برای 
اینکه اقتدار را نشان بدهند، در صورتی  که می توان نوع رفتاری را که در مقابله با 

جاسوسان خارجی صورت گرفته بخوبی نشان داد.

ë  جهانگیــری: پیش نیــاز انتخاباتــی بــا مشــارکت
حداکثری، این اســت که همه مردم احســاس کنند، 
کســی را در میان کاندیداها دارند تا برای رأی دادن به 
او پای صندوق بیایند.  متأسفانه تاش هایی برای ایجاد فاصله و شکاف 
میان مردم و دولتمردان انجام می شود. نمایندگان دولت در استان ها 
و شهرستان ها باید در سریع ترین زمان به مسائل مردم توجه و رسیدگی 

کنند تا یک مسأله کوچک به مسأله ای اساسی و بزرگ تبدیل نشود
ë  رحمانــی فضلی: نشــاط سیاســی در انتخابــات مبتنی بــر رقابت

قانونی و مطلوب اســت. باید نظرات مختلــف بیایند و رقابت کنند 
و رقابت آنها هم باید در سبقت خیر و نه خصمانه باشد و مردم باید 

انتخاب کنند
ë کدخدایی: صیانت از رأی مردم وظیفه مهم  شورای نگهبان است

برش

گزارش

یلنا
ا

اخبار
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اصولگرایــان روی مشــکات اقتصادی 
موجود کشــور برای آینده سیاسی شــان 
حساب ویژه ای باز کرده اند. محمدرضا 
اســامی  جامعــه  دبیــرکل  باهنــر، 
مهندســین اخیــراً در نشســتی خبــری 
بــا بیــان اینکــه مســئول شــرایط کشــور 
اصولگراهــا نیســتند و ایــن مســئولیت 
برعهده اصاح طلبان اســت، گفت که 
معتقــد اســت فضــای عمومــی کشــور 
در  مــردم  و  اصولگراهاســت  نفــع  بــه 
انتخابــات آینــده بــه آنهــا رأی خواهند 
داد. محمد نعیمی پور، فعال سیاســی 
اتحــاد  حــزب  عضــو  و  اصاح طلــب 
ملــت امــا در واکنــش بــه این ســخنان 
باهنــر بــدون ســعی بــرای مبــرا کردن 
شــرایط  مســئولیت  از  اصاح طلبــان 
موجــود بــه بیــان دیــدگاه خــود درباره 

ریشه مشکات کشور پرداخت. 

آقای باهنر با تأکید بر اینکه اصولگرایان 
را  کشــور  فعلــی  شــرایط  مســئولیت 
نمی پذیرنــد، جریــان متبوع شــما را به 
مســئول  دولت  حامــی  جریان  عنــوان 
دانسته اســت، به باور شما سهم هر یک 
از دو جریان اصاح طلب و اصولگرا در 
وضعیتی که تجربه می کنیم، چیست؟  

آقــای مهنــدس باهنر جــزو معدود 
افرادی در اردوگاه اصولگرایان هســتند 
که براساس سابقه ای که دارند می شود 
ایشــان را سیاستمدار تلقی کرد. منتهی 
در  سیاســتمدارها  اوقــات  بعضــی 

شــرایط انتخاباتی یا درباره بحث هایی 
عمومــی  افــکار  بــرای  می توانــد  کــه 
جــذاب باشــد صحبت هایــی می کننــد 
کــه آنهــا را از موقعیــت سیاســتمداری 
دور می کنــد. واقعیــت ایــن اســت کــه 
اکنــون نمی توانیــم مشــکات را بر ســر 
اصولگرایــان یا اصاح طلبان سرشــکن 
کنیم. آبشــخور آنچه دچارش هســتیم 
یــک تصمیم اســتراتژیک اســت که به 
هــر حــال مســئوان کشــور گرفته انــد و 
اصولگرایــان هــم بــه بنابــر اعتقــادات 
تعریــف  خــود  بــرای  کــه  مصالحــی  و 
کرده انــد آن را دنبال کردند و تا به حال 

هم پیگیری می کنند.
آن راهبــرد ایــن بــوده کــه مــا عمق 
منطقــه  در  را  خودمــان  اســتراتژیک 
تعریــف کنیــم و بــرای دفــاع از کشــور 
منتقــل  پیرامــون  بــه  را  ســنگرهایمان 
کنیــم. خــب طبیعتــًا ایــن خــط مشــی 
از  بســیاری  کــه  مــی رود  ســمتی  بــه 
کشــورهایی کــه یا با مــا دشــمنی دارند 
یــا هیــچ دوســتی ندارنــد بــه مقابله با 
آن برخیزنــد. در نتیجــه طبیعتاً کشــور 
دچار تنگنا و مشــکاتی شــده اســت که 
خــود را در بــازار ارز و کااهــای اساســی 
نشــان می دهد. بنابراین قرار دادن این 
مشــکات اخیر به عنــوان مبنای بحث 
 رفتــن به دنبــال معلول هــا و رها کردن 

علت ها است.
آیا ایــن گفتــه به معنــای این اســت که 
اصاح طلبــان در این راهبرد و نتایجش 

سهمی ندارند؟
اصاح طلبان در دوره ای که توانستند 
در قــدرت باشــند استراتژی شــان کامًا 
روشــن بــود. راهبردشــان اتــکا بــر توان 

و توســعه داخلــی، رونــق اقتصــادی و 
بهــا دادن بــه ملــت بــود. چیزی شــبیه 
اســتراتژی کــه چیــن در گذشــته اتخــاذ 
کرد؛ خودش را از پیشــامدهای سیاسی 
بین المللــی کنار گذاشــت و توجهش را 

به توسعه داخلی معطوف کرد. 
اان هــم چیــن کشــور فوق العــاده 
قوی اســت که می توانــد به جای جنگ 
جنگ هــای  و  موشــکی  جنــگ  و  ســرد 
مختلــف بــا اقتصــادش در برابر جنگ 
اقتصادی که می خواهند به آن تحمیل 

کنند، بایستد.
امــا وضعیــت حاضــر مــا حاصــل 
ادامــه آن راهبرد نیســت؛ بلکه حاصل 
راهبــردی اســت کــه در آن مــردم تابع 
و ابــزاری بــرای پیشــبرد سیاســت های 
شــده  تعییــن  اســتراتژی  بــا  منطبــق 
هستند و در نتیجه بخش قابل توجهی 

از آنها خود را در آن سهیم نمی دانند.
در مقابــل دیــدگاه آقــای باهنــر، موضع 
آقــای بهــزاد نبــوی قــرار دارد کــه اخیراً 
در ســخنانی بــا اتکا بــه اینکــه ۶۰ درصد 
اقتصــاد و نیز سیاســت خارجــی بیرون 
از حیطــه اختیــارات دولــت اســت، بر 
ایــن نکتــه تأکید داشــت کــه نمی توان 
مســئولیت مشــکات موجــود را صرفاً 
بــر دوش دولت قرار داد. آیا شــما هم با 

آقای نبوی هم نظر هستید؟
من نه حرف آقای نبوی را می توانم 
بگویم و نــه حرف آقای باهنــر را؛ بلکه 
می توانــم بگویــم کــه آن اســتراتژی که 
در ابتدا اشــاره کردم اثراتــش این بوده 
اســت. اما در یک مقطعی دولت آقای 
روحانــی ســعی کــرد کــه راهبــرد حــل 
مســائل بــا دنیــا را دنبــال کند. بــا همه 

کارشــکنی هایی که انجام شــد تا همان 
دوره کــه براســاس این راهبــرد حرکت 
اقتصــادی  شــاخص های  همــه  کــرد، 
بهبود را نشان دادند و مشخص شد  که 
می شــود با این روش ها وضع توسعه و 
شاخص های اقتصادی کشــور را بهبود 
بخشید. اما اینکه در دولت اصولگرایان 
پرونــده هســته ای ما به شــورای امنیت 
رفــت و مــا ذیــل فصل هفت بــا تهدید 
به جنگ مواجه شــدیم و حتی در دوره 
فعلــی ناکامی هــای برجام تــا حدودی 
نیــز حاصــل راهبرد و نگــرش منتقدان 

دولت است. 
بــر  را  چشــم مان  می خواهیــم 
و  ببندیــم  امریــکا  دشــمنی های 
نمی خواهم بگویم که معتقدان به آن 
راهبرد نیت ســوئی داشــتند. شاید آنها 
تصور می کردند و می کنند که به صرف 
اقتــدار منطقــه ای می توانیــم در آینده 

رونــق بیشــتر و شــرایط بهتــری داشــته 
باشــیم. در هر صورت گذر از این گردنه 
گذر ســختی است و من هیچ وقت آرزو 
نمی کنم که اســتراتژی که اان در کشور 
مســلط هســت، شکســت بخورد. چون 
بــرای ملــت ایــران و نظــام جمهــوری 
اسامی مشکات زیادی ایجاد می کند. 
امــا می خواهــم بــه امثــال آقــای باهنر 
یــادآور شــوم کــه ایــن هنــر نیســت کــه 
مســائل اساســی و عمقــی را بــا مــردم 
مطرح نکنیم؛ ولی بــه خاطر فضاهای 
انتخاباتی که در پیش اســت و  برایمان 
اهمیت دارد، با مردم برخورد شــفافی 

نداشته باشیم.
مســأله ایــن اســت کــه برخاف شــما، 
چندانــی  اهمیــت  رقیب تــان  جریــان 
برای تأثیر راهبردهای سیاست خارجی 
قائــل  موجــود  داخلــی  مشــکات  در 

نیست.

بحــث بر ســر این موضــوع فرصت 
بیشــتری طلــب می کنــد. فقــط ایــن را 
بگویم که بحث بر ســر دو راهبرد کامًا 
مختلف است که یکی مقابله و  دیگری 
طبیعتــاً  می کنــد.  دنبــال  را  همــکاری 
کسانی که همکاری بین المللی را قبول 
ندارنــد بایــد بــه برجــام و مذاکــره بد و 

بیراه بگویند. 
کــه  بگوینــد  صادقانــه  کاش  امــا 
حاصــل راهبــردی کــه نشــانه هایش را 
ریاســت  دوران  دیدگاه هــای  در  بایــد 
و  احمدی نــژاد  آقــای  جمهــوری 
نگرش های آقــای جلیلی پیگیری کرد، 
اقتصــاد  در  مشــخصی  ماحصــل  چــه 
کشــور داشــته اســت.  آنچــه مــا از آنها 
ســراغ داریم، کشــاندن کشــور تــا ورطه 
جنــگ بــوده و چیــزی که تشــخیص ما 
اســت این اســت که جنگ در این کشور 

ما به ازایی ندارد. 

پاسخ نعیمی پور به باهنر:

مسئولیت مشکات بر عهده کیست؟
بخشی از  ناکامی های برجام  حاصل راهبرد  و نگرش منتقدان دولت است

مطلــع  منابــع  برخــی 
خبــر دادنــد کــه امریــکا 
نــدارد  تصمیــم  فعــًا 
وزیر امور خارجه ایران را تحریم کند. به 
گزارش ایســنا به نقل از رویترز، دو منبع 
مطلع گفتند کــه امریکا تصمیم گرفته 
اســت فعًا محمدجــواد ظریــف، وزیر 
امور خارجه ایــران را تحریم نکند و این 
نشــانه ای می تواند باشــد که واشــنگتن 
ممکــن اســت دری بــرای دیپلماســی 
گشــوده باشــد. این منابــع مطلع دایل 
مشــخصی را بــرای این تصمیــم که دو 
مــاه پس از تنش های بــاا گرفته امریکا 

و ایــران رخ داده بــود، بیان نکردند. یک 
منبع مطلع به شرط فاش نشدن نامش 
گفــت: آدم های معتدل غالب شــدند. 
مــا دیدیم که ]این اقــدام[ لزوماً کارآمد 
نیســت. وی افزود که مایک پمپئو، وزیر 
امــور خارجــه امریــکا با تحریــم ظریف 
»در حال حاضر«، مخالفت کرده است. 
انتظار می رود که ظریف هفته آینده در 
نشســتی در ســطح وزیران در ســازمان 
ملل شــرکت کند که این نشست درباره 
اهداف توســعه بلند مــدت و معطوف 
بر مســائلی از جملــه درگیری، قحطی، 
و  آب   تغییــرات  و  جنســیتی  برابــری 

هوایی تا ســال ۲۰۳۰ خواهد بود. امریکا 
به همین منظــور ملزم خواهد بود تا به 
ظریف ویــزا بدهد و این نشــانه دیگری 
است که واشــنگتن فعًا تحریم ها را به 
تعویق می اندازد. ظریف روز پنجشــنبه 
در جمــع خبرنــگاران در پاســخ بــه این 
پرســش کــه آیــا بــه نشســت نیویــورک 
مــی رود یا نــه، گفت: مــن هنــوز روادید 
نــدارم به امریــکا بــروم.وی افــزود: این 
سفر برای شرکت در شــورای اقتصادی 
و اجتماعی ســازمان ملل است البته در 
کنارش با مجامع فکری رسانه ها برنامه 

خواهم داشت.

گروه سیاسی/ »در حالی که 
وزارت خارجه امریکا برای 
کارزار  از  حمایــت  جلــب 
فشــار حداکثــری اش علیــه ایران ســعی 
داشــت، دیگــر دیپلمات هــای حاضر در 
نشست شورای حکام ، رئیس جمهوری 
دونالــد ترامــپ را بــرای خــروج از توافق 
در ســال گذشــته و بازگرداندن تحریم ها 
علیــه ایــران ســرزنش می کردنــد.« ایــن 
جمله از گزارش شــبکه بلومبرگ شــاید 
عریان تریــن تحلیــل از نشســت شــورای 
حــکام در روز چهارشــنبه باشــد کــه بــه 
درخواســت امریکا برگزار شد. کاخ سفید 
البتــه نشــانه های ناکامــی را بایــد قبل از 
برگزاری نشســت هــم دریافــت می کرد 
آنجا که تاش هایش برای مجاب کردن 
۳5 عضو شورای حکام یا حتی دبیرخانه 
بــرای درخواســت برگــزاری جلســه  آن 
فوق العــاده راه بــه جایــی نبرده بــود. اما 
اصرار واشنگتن برای برگزاری این جلسه 
در نهایت آن چیزی نشــد که تصورش را 
داشــت. امریکا در پی آغاز گام دوم ایران 
در کاهــش تعهدات برجامی خود یعنی 
افزایــش ســطح غنی ســازی و در ادامــه 
جنــگ تبلیغاتــی و رســانه ای فرصت را 
مغتنم شــمرد تــا رونــد طی شــده برای 
پرونده ایران در ســال های گذشته را - که 
از شــورای حــکام شــروع و  در نهایــت به 

شورای امنیت رسید- دوباره تجربه کند. 
گویا از نظر مقامات کاخ سفید بهانه هم 
فراهم بوده، افزایش خلوص غنی سازی 
اورانیوم ایران که پیش از این نگرانی هایی 
را بــرای جبهه غرب ایجاد کــرده بود. اما 
شــرایط امروز با همه هجمه هــا و اعمال 
فشارهای امریکا با چند سال گذشته و قبل 
از شروع به کار دولت اعتدال و بخصوص 
توافق برجام بســیار متفاوت شده است. 
کاخ سفید اگرچه به مدد تفوق اقتصادی 
توانســته  تحریم هــا  اعمــال  حــوزه  در 
تنگناهایی جدی در حوزه اقتصادی برای 
ایــران ایجــاد کند، اما در حوزه سیاســی  و 
حقوقی هــر چه تاش کرده به در بســته 
خورده است. دونالد ترامپ سودای ایجاد 
یک اجماع جهانی دیگر علیه تهران دارد 
تــا با اتــکای بــه آن و در ســایه فشــارهای 
اقتصادی تهــران را وادار به تســلیم کند. 
اما غافل از آنکه سیاست های جمهوری 
دیپلماســی  بخصــوص  و  اســامی 
هوشــمندانه دولــت ایران کــه در نهایت 
منجــر به امضای برجام شــده، بــرآورده 
کــردن این آرزوی ترامپ را تبدیل به رؤیا 
کرده است. بیراه نیســت که امریکایی ها 
در هر جلسه بین المللی از شورای امنیت 
گرفته تا نشست گروه ۲۰ و جلسه شورای 

حکام خــود را تنها می بیننــد. مضاف بر 
اینکه چنین نشست هایی مجالی می شود 
بــرای یــادآوری اقــدام غیرقانونی امریکا 
برای خــروج از یک توافــق بین المللی و 
به تعبیــر بلومبرگ »ســرزنش« امریکا.  
این رســانه امریکایی در گزارشی با اشاره 
به نشست چهارشنبه شورای حکام که نه 
تنها خبری از صدور قطعنامه علیه ایران 
یا حتی بیانیه ای بر ضد تهران نشــد و در 
نهایت سستی ادعاهای امریکایی ها مانع 
از ارائه گزارش جمع بندی از سوی رئیس 
جلســه هم شد، نوشته اســت: »امریکا با 
واکنــش تند روســیه، چیــن و اروپا مواجه 
شــد که همگی دولت ترامــپ را برای به 
وجــود آمــدن وضعیت کنونــی پیرامون 
برجــام مقصر می دانند و نگرانند که این 
بحران به وقوع جنگ بینجامد.« اما این 
دستاورد سیاسی ایران در نشست شورای 

حکام حاصل چیست؟ 
بــه نظر می رســد گذشــته از بــی اعتباری 
بــه  اشــاره  امریــکا،  ادعاهــای  و سســتی 
ایــن مهــم ضــروری اســت کــه ایــران در 
سیاســت کاهش تعهدات برجامی خود 
هوشــمندانه رفتار کرده به نحوی که هم 
هشــدار ازم به طرف های باقی مانده در 
این توافق هسته ای را مخابره کرده و هم 
مانــع از بهانه گیری های احتمالی شــده، 
چرا که این برنامه در ذیل برجام تعریف 
شــده اســت. البته کــه نبایــد رایزنی های 
دیپلماتیک در چند روز منتهی به برگزاری 
نشســت چهارشــنبه را نیــز از یاد بــرد. بر 
اساس اطاعات خبرنگار »ایران« در چند 
روز منتهــی بــه نشســت، دیپلمات های 
ایــران در  ایــران و مشــخصاً نمایندگــی 
شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمــی  در دیدارهــا و رایزنی های مختلف 
با اعضای شورای حکام چه در وین و چه 
در پایتخت هــای برخی کشــورهای عضو 
این شــورا هم منطق قانونی کشورمان را 
توضیــح داده و هــم تبلیغات رســانه ای 

امریکایی ها و فضاســازی های آنهــا را در 
این دیدارها و رایزنی ها خنثی نموده اند. 
در کنــار ایــن، البتــه نباید از وجــود برجام 
هــم چشــم پوشــید برجامــی کــه اگرچه 
این روزها حال و روز خوشــی نــدارد اما با 
همین وضعیت هم اهرم بسیار قوی در 
دســت ایران شــده برای مواجهه با زیاده 
خواهی هــای امریکا. در غیــر این صورت 
و در شــرایط نبــود برجــام  دور از انتظــار 
نبود کــه تندروهای امریکایی مســتقر در 
کاخ ســفید بــرای رســیدن به آمــال خود 
یعنی ایجاد اجمــاع جهانی علیه تهران 
مســیر راحتــی را پیــش رو داشــتند. ایــن 
توافــق بــا وجود شــرایط حادی کــه امروز 
گرفتارش شــده اما به لحــاظ حقوقی به 
نظر می رســد آنچنان مســتحکم هست 
کــه ذیل آن همــه تاش هــای ترامپ در 
جبهــه حقوقــی و سیاســی بــه در بســته 
می خــورد. در همین ارتبــاط رئیس دفتر 
رئیــس جمهوری  با اشــاره به شکســت و 
انــزوای امریــکا در نشســت اخیر شــورای 
حــکام نوشــته اســت: »آقــای ترامــپ و 
مشاوران ایشــان باید بدانند که جهان در 
آستانه مرحله جدیدی از تحول و تکامل 
قــرار گرفتــه و به ســمت و ســویی می رود 
کــه دیگر زورگویی و دیکته نویســی در آن 
منســوخ شــود و هر کشــوری دیرتــر خود 
را بــا ایــن مرحلــه هماهنگ کنــد بازنده 
خواهد بود. امریکا در نشست اضطراری 
شــورای حکام آژانس بین المللی اتمی 
با ایســتادگی و عدم موافقت پرشــماری 
از دیگر کشــورها مواجه شــد و بــه اهداف 
از پیــش تعیین شــده خود نرســید و یک 
و در  بــار دیگــر در عرصــه بین المللــی 
مقابــل ایران شکســت خــورد. افــق دید 
ما جهانی اســت کــه در آن منطق، جای 
زورگویی و روابط سالم و انسانی جایگزین 
سلطه گری و ســلطه پذیری و پایبندی به 
تعهــدات بین المللی جایگزیــن پیمان 

شکنی باشد.«

رویترز:امریکافعًاظریفراتحریمنمیکند

حاصل ترامپ از نشست شورای حکام چه بود

سرزنشامریکادروین یکــم  و  بیســت  روز 
تقویــم  در  تیرمــاه 
روز  ایــران  رســمی 
»عفــاف و حجاب« 
نام گذاری شــد. 84 
سال قبل، در چنین 
روزی مــردم  ایــران 
در مقابــل اســتبداد 
قیــام  رضاخانــی 
کردنــد و در مســجد 
گوهرشــاد بــه جــرم دفــاع از حیثیــت و 
عفــت بانــوان ایرانی بــه خــاک و خون 

کشیده شدند.
یاد و نام شــهیدان آن واقعه خونین 
را گرامــی مــی دارم و بــا اســتفاده از این 
فرصــت چند نکتــه را یاد آور می شــوم: 
موضــوع عفــاف که کمتــر مــورد توجه 
قرارمــی گیرد فراتــر و مهم تر از حجاب 
اســت چه بســا افرادی که حجاب شان 
منجر به عفاف نشــود، بــه عبارت دیگر 
حجاب باید مقدمه عفاف باشد. اساس 
اســام ســعادت و نجات آدمی است و 
باورهای دینی و احکام اخاقی و فقهی 
در احــکام الهــی مربوط به پوشــش زن 
نیز با این فلســفه و حکمــت حکیمانه 
صادر شــده است. زن با رعایت حجاب 
اســامی، بــه تهذیــب و تزکیــه نفس و 
ملکات نفســانی پرداختــه و قرب الهی 
را فراهم ســاخته و زمینه رشــد معنوی 
مــردان را هــم در اثر حفظ نــگاه فراهم 
می کند. حجاب و پوشــش اسامی و به 
تبــع آن، حفظ نظام خانــواده نیز از آن 
رو ارزش دارند که تأمین کننده سعادت 

آدمی و منشأ قرب الهی هستند.
ااقــل  مهم تریــن  نگوییــم  اگــر 
می توانیــم بگوییــم یکــی از مهم ترین 
منابع معتبر و در دســترس همگان در 
مورد حجاب کتاب »مسأله حجاب« اثر 
استاد شهید مرتضی مطهری است که 

امام امت در مورد ایشان فرمودند »آثار 
او بی اســتثنا خوب و انســان ساز است« 
اســتاد مطهــری واژه »حجــاب« را بــه 
مفهوم پرده نشینی، مناسب نمی دانند 
را  پوشــش  معنــی  بــه  »ســتر«  واژه  و 

مناسب تر می دانند.
چادر نماد زنــان ایرانی بویژه بانوان 
تراز انقاب اســامی اســت، اما پوشش 
زن مســلمان لزومــاً چادر نیســت بلکه 
فقهای عظام حدودی را برای پوشــش 
زن مســلمان در مقابل نامحرم تعیین 
کرده اند که مراعات این حدود می تواند 
با هر نوع پوشش دیگری باشد. پوشش 
اسامی منحصر در بانوان نیست بلکه 
فقها برای ســتر مــردان نیز حــدودی را 
تعییــن کرده انــد کــه مراعــات آن برای 
مردان مســلمان واجب اســت. مردان 
و زنــان ایرانــی عمیقاً بــر رعایت عفاف 
و حجــاب باور دارند و ایــن باور حتی در 
مــورد چــادر برای بســیاری از مــردم در 
حکم خط قرمز اســت چه بسیار زنانی 
که در مقابل کشــف حجــاب رضاخانی 
مقاومت کردند و سال ها از خانه بیرون 
نیامدند. تشــکیل حکومت و حجاب یا 
ســتر یکــی از احــکام اســام  و در قانون 
و  ضوابــط  دارای  مجلــس  مصــوب 
الزامــات و عدم رعایت آن مســتوجب 
کیفــر و مجازات قانونی اســت. هر چند 
بســیاری از زنان و مردان مؤمن نســبت 
برخــی  هنجارشــکنی  و  ولنــگاری  بــه 
افــراد انتقــاد جــدی دارند و ایــن انتقاد 
ربطــی بــه گرایش سیاســی آنــان ندارد 
اما جماعتــی که هر از چنــد گاهی یکی 
از ارزش هــا را ابزار مقابله با رقیب و باا 
رفتــن از نردبان قــدرت قــرار می دهند 
از پوشــش زنــان نیــز ابزاری ســاخته اند 
برای کســب قــدرت؛ بنابرایــن آنچه در 
بعضی از تریبون ها شــاهد آن هســتیم 
به نظر می رســد بیش از آنکــه در دفاع 

از حجــاب و عفــاف باشــد آتــش تهیــه 
انتخابات اســت و در ادامه همان روش 
همیشــگی مدعیــان ارزش هــا تعریف 
می شــود و زنــان و مردان مؤمــن ایرانی 
فریب این معرکه هــا را نخواهند خورد. 
از ســوی دیگر آن چــه در برخی محافل 
بــه نــام اصاح طلبــان تحــت عناوینی 
چون حجاب اجباری و اختیاری مطرح 
می شود نیز  پوســت خربزه ای است که 
اصاح طلبــان باید مراقب باشــند. این 
طیف به نام دفاع از آزادی این مســائل 
را مطــرح می کننــد. در حقیقــت آزادی 
در اســام بــرای ایــن اســت که به رشــد 
و تعالــی برســیم درحالــی  کــه در غرب 

آزادی تعریف دیگری دارد.
نکتــه دیگــری کــه متذکر می شــوم، 
ایــن اســت که قانــون برحســب حقوق 
اجتماعــی شــکل می گیــرد و زمانی که 
حجــاب به عنــوان قانــون بــه یک حق 
عمومــی بدل شــد، بایــد مــورد احترام 
همه قــرار گیــرد. نفی حــق عمومی به 
خوش آمــدن یــا نیامدن نیســت بلکه 
بــه عنوان روشــی برای اعمــال نظم در 

جامعه تلقی می شود.
 بــه اعتقــاد من رفتــار دو جریــان در 
نفــی یا تأییــد قانــون حجــاب، افراطی 
گاه  هیــچ  افراطیــون  رفتــار  و  اســت 
نمی توانــد مبنای قضــاوت قــرار گیرد. 
معتقدم زبان ترویــج یک امر قانونی و 
شــرعی باید زبانی نرم و عالمانه باشــد 
و زبــان دفــاع از قانــون و نظــم زبانــی 
مقتدرانه. آنچه به عنوان حجاب قانونی 
مطرح می کنیــم در واقع دفاع از هویت 
دینی جامعه اســت و بر اســاس همان 
اصــول و آرمان هایــی اســت کــه مــردم 
برای آنها برخاســتند و مبارزه کردند. بر 
ایــن موضوع نیز تأکیــد دارم که مراقب 
افراطیون در دو طیف باشــیم و به جای 

جدال با یکدیگر گفت وگو کنیم.

حجابراابزارکسبقدرتنکنیم

یادداشت

احمد مازنی
عضو کمیسیون 
فرهنگی مجلس

نخســتین تاش بــرای تهاجــم به اصل »یــک ملت-
یــک دولــت« در نطق ســازمان مللی ترامپ در شــهریور 
96 متجلی شــد. ترامپ برای القای »بی دولتی ایرانیان« 
لبــه تیــز حمات خــود را متوجه مشــروعیت دموکراتیک 
نظام ایران کرد و مدعی شد هر آن جلوه ای از دولتمداری و مردمسااری که در 
ایران مشــاهده می شود در حقیقت یک »ماســک« و یک ظاهر دروغین بیشتر 
نیســت که ربطی به ماهیت نظام ندارد. مدعای ترامپ این بود که نظام ایران 
ماهیــت دیکتاتــوری دارد ویک نقاب دموکراســی که بر آن روکش شــده اســت. 
در حقیقت ترامپ همان ســوزوگداز صهیونیســتی نتانیاهو علیــه روحانی را به 
بیانی شســته رفته تر تکرار می کرد.تشــبیه نتانیاهویی »گرگی که در لباس میش 
دموکراســی ظاهر شــده« این بار و در حقیقت برای اولین بار، به گفتار مســلط 

رئیس جمهوری امریکا علیه ایران و دولت ایران تبدیل شد.
هــدف اصلی صهیونیســت ها و ابی جنگ افــروز امریکایی در کاخ ســفید و 
کنگره از طرح مدعای مذکور روشــن اســت: صهیونیست ها می خواهند بگویند 
ایــران یــک دولت »عــادی« نیســت که ســویه مردمــی و انتخاباتــی آن عیناً در 
سیاســت خارجــی و داخلــی آن منعکــس شــود، برعکــس، در پــس ظاهری از 
دولــت و جمهوریــت کــه از دل صندوق هــای انتخابــات فوران می کنــد، دولتی 
دیگــر در اعمــاق وجــود دارد کــه »دولــت حقیقی« اســت. یعنی اگرچــه مردم 
ایــران همیــن دولت مرئی و ظاهــری را انتخاب می کنند اما چیــز دیگری به نام 
»دولت در اعماق« وجود دارد که همه کارها به دســت اوســت و اوســت که باید 
»دولت واقعی« ایران محسوب شود. در حقیقت صهیونیست ها به این وسیله 
می کوشــند یک تصویر مأخوذ از یک زمینه متفاوت و از یک کشور متفاوت را بر 
سیمای سیاسی کشورمان فرافکنی کنند: »دولت عمیق« یک اصطاح شناخته 
شده در سال های حکومت کودتایی در ترکیه بود.کشور همسایه ما ترکیه اکنون 
آن دوران را کــه بــا حاکمیت و ســیطره نظامیان در عرصه سیاســت و اقتصاد و 
بانک و فرهنگ مشخص می شد پشت سرگذاشته است. در آن سال ها در پشت 
»دولت ظاهری« که ویترین دموکراســی نیم بند ترکیه محسوب می شد دولتی 
دیگــر وجود داشــت کــه »دولت عمیــق« نام گرفــت. جایگاه متمایــز نظامیان 
در ترکیــه و تفکیــک میان »دولت مرئــی« و دولت عمیق البته ریشــه در تاریخ 
خاص ترکیه داشــت که نظامیان را به مثابه هســته اصلی ومرکزی در تأســیس 
دولت-ملــت ترکیه بازنمایــی می کرد. همین تاریخ خاص ومتفاوت اســت که 
بنیاد شبیه ســازی میان ســاختار سیاسی وســاختار دو کشــور را درهم می شکند: 
نظام جمهوری اســامی در کشــور ما برآمده از انقابی است که معمار کبیر آن 
رژیم شــاه را »دولت غیر قانونی« می دانســت و می گفت دولتی که بر ملت و بر 
نهادهای انتخابی مثل مجلس و ریاســت جمهوری متکی نیست و به زور کودتا 
مســتقر شــده یک »دولت غیر قانونی« اســت. نظــام نوین در ترکیــه اما از یک 
زمینه متفاوت یعنی از دل فرادستی مطلق نظامیان در نقطه تأسیس آن نظام 
برآمــده اســت و نمی توان آن مــدل را بر ایران فرافکنی کرد. در نقطه تأســیس 
جمهوری اســامی هیچ رد و آثاری از اینکه این نظام از دل یک فضای سراســر 
رازآلود مخفی و امنیتی و پلیسی و نظامی برآمده باشد به چشم نمی خورد. در 
نشانه شناسی تصویری فیلم ها و سریال های ترکیه شاهد برجسته سازی پلیسی 
امنیتــی جماعــت »از ما بهتران« هســتیم که بنا برتعریف تنها گروه و ســازمان 
فســاد  ناپذیر و سازش ناپذیری اســت که مخوف ترین آزمون ها را تاب می آورد. 
آن فیلم هــا در آن جامعه و در آن شــرایط بخصوص کارکرد خــود را دارند و به 

حس ناتوانی و عدم اعتماد به نفس جامعه به نوعی پاسخ می دهند.
انطبــاق آن تاریخ وآن شــرایط خــاص بر جامعه ما حتی به طور ناخواســته 
خطایی نابخشودنی است. باید به جای فیلم ها و برنامه هایی نمایشی که القای 
»دو دولتی« و »حاکمیت دوگانه« می کند اندکی خاقیت بیشــتر به خرج داد و 

به متن جامعه بازگشت و انتخاب آن را محترم شمرد.
بخصوص در شــرایطی که رسانه های تقدیس گر جنگ و تحریم در خارج از 
کشــور همه توان تصویری خــود را برای القای ناامیــدی و بی حاصلی انتخابات 
در ایــران به کار گرفته اند باید مرزهای خود را بــا آن تصویرپردازی های تحریف 
شــده را روشــن کــرد و نبایــد امکانــات وثروت هــای ملــت را درچــاه ویل شــبیه 
سازی های ارزان ریخت و مرزهای یک نظام مردم-بنیاد را با تصویر پردازی ها 
و بازنمایی های دونالد ترامپی از ماهیت انقاب و دولت و سیســتم برخاسته از 

انتخاب ملت درهم آمیخت.
گــزارش ربیعی از مصوبــات و تصمیمــات دولــت در هفته گذشــته را فردا در 

»ایران« بخوانید.

بیدولتیایرانیان!

 ادامـــــه از
صفحه اول
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مهراوه خوارزمی
خبرنگار احزاب گفت و گو

جادهای»هشتگساز«
خبــر اول اینکــه، روزنامه خراســان بخش هایی از 
مســتند صــدا و ســیما دربــاره گروهــک منافقیــن به 
نام »ســناریو« را منتشــر کرده که در آن اشــاره شــده 
ناکامی هــای ایــن گروهــک در پیشــبرد برنامه هــای 
و  مجــازی  فضــای  بــه  را  آنهــا  سیاســی  و  نظامــی 
عربســتان ســعودی ســوق داده اســت. در ایــن گــزارش نقــل قولی از 
مســعود رجــوی ســرکرده منافقیــن مطــرح می شــود »اگــر جمهوری 
اسامی 4۰ سالگی اش را دید، در اشرف ۳ را باز می کنم تا به خانه تان 
بروید!« که نشــان می دهد برخاف گفته هــای قبلی، او همچنان زنده 
است. در بخشی از این گزارش آمده است: منافقین با استفاده از بستر 
فضای مجازی همه روزه به هشتگ سازی علیه ایران اسامی مشغول 
هســتند. از ســوله های تروریسم ســایبری منافقین تصاویری به دست 
آمده که در آن مشتی پیرمرد و پیرزِن درمانده مجبورند صبح تا شب 
در فضای مجازی فعالیت داشــته باشــند. روال کار آن ها به این شکل 
اســت که از ابتدای ســاعت اداری آموزش دیده و سپس از ظهر شروع 
به فضاســازی در فضای مجازی می کنند. در انتهای شب نیز بازخورد 
کار روزمره خود را مرور و سوژه هایی را که باید برای لجن پراکنی علیه 
جمهــوری اســامی در روز بعــد کار کننــد، بررســی می کنند. اســارتگاه 
اشــرف در عراق، اسکانی موقت در فرانسه و سپس کمپی محصور در 
روستایی در نزدیکی تیرانا سرنوشت دهه های اخیر فرقه رجوی است. 
فرقه ای که امروز مجبور اســت حتی مرگ و زندگی عنصر اصلی خود 
یعنی مســعود رجوی را در  هاله ای از ابهام قرار دهد و به رغم زندگی 
مخفیانه و ذلت بار او در آلبانی، درباره او سخنی نگوید. بیماری مریم 
رجــوی ســرکرده عملیاتی این گروه )که مجبور اســت در نیم ســاعت، 
1۰ بــار آب بنوشــد!( در کنار رســوایی روزافزون این ســازمان و تشــدید 
جداشــدگی کادرهای ظاهراً وفادار معضاتی اســت که رجوی ها با آن 
دست و پنجه نرم می کنند تا مجبور باشند به جای وعده های جدیدی 

مانند تابستان داغ و بهمن 97 به فکر مشکات خود باشند.

بانوانبازهمسفیرمیشوند
خبر دیگر اینکه،ســید عباس موســوی ســخنگوی وزارت خارجه در 
بخشی از گفت وگوی خود با ایرنا،  درباره انتخاب سفرای جدید گفت: 
اکنون تقریباً فصل جابه جایی ســفرا اســت. در تابســتان، کارشناسان و 
دیپلمات های ارشــد بعد از پایان مأموریت جابه جا می شــوند. حدود 
۲۰، ۳۰ نفــر از ســفرای مــا تا پایان تابســتان تعیین تکلیف می شــوند. 
نامزدهای جایگزینی معرفی شــده اند. روندهای اداری در حال انجام 
اســت و پــس از نهایی شــدن، اطاع رســانی خواهیم کــرد. وی اضافه 
کرد: در بین ســفرای معرفی شــده، چند نفر از بانوان نیز برای تصدی 
مسئولیت ســفارت افرادی پیشنهاد شده اند. گفتنی است پیش از این 
مرضیه افخم و حمیرا ریگی در دولت اعتدال به عنوان ســفرای ایران 

در مالزی و برونئی انتخاب شده اند.
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تاب آوری با توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی 
سال هاســت که توســعه صنعت پتروشــیمی ایــران نیازمند 
تفکــری نوین بــرای پــرش از محصوات باادســت به پایین 
دســت اســت. به طوری کــه فــارغ از دغدغه تکمیــل زنجیره 
تولیدات، به ســمت تولید محصوات بــا ارزش افزوده بااتر 
حرکــت کند که اتفاقاً اشــتغال زایی به نســبت بااتــری را نیز 
به همراه خواهد داشــت. بررسی ها نشــان می دهد که ارزش 
افــزوده حاصل توســعه صنایع پایین دســت پتروشــیمی به 
نسبت صنایع میان دست و باادست حدود 5 برابر و اشتغال 

حاصل آن نیز تقریباً 10 برابر است.
به طــور کلــی صنایعــی کــه از محصــوات پتروشــیمی یا 
فرآورده های پاایشگاهی به عنوان مواد اولیه استفاده می کنند، پایین دست پتروشیمی 
شــناخته می شوند که بخشی از آنها محصوات مصرفی نهایی هستند و بخشی نیز 
مواد حد واســط اند. یعنی تولید آنها در راســتای تکمیل و بهبود زنجیره محصوات 
پتروشــیمی و تولید محصوات نهایی اســت. به بیان ســاده تر، صنایع زیر مجموعه 
پاییــن دســتی پتروشــیمی مــواردی نظیر پاســتیک ها و اســتیک ها، رنــگ و رزین، 
کامپوزیت، الیاف و نساجی، داروهای شیمیایی، کود وسموم، مواد شیمیایی و حال ها 

و محصوات آرایشی و بهداشتی و شوینده را در برمی گیرد.
خوشــبختانه نرخ بازگشت ســرمایه آن نسبت به صنایع پایه و میانی پتروشیمی 
بســیار بااســت. همچنین با توجه به بومی ســازی بخش هــای زیــادی از تکنولوژی و 
دانش فنی مورد نیاز برای این امر، کشور ما توان حرکت به این سمت را دارد و به نظر 
می رسد که با تحقیقات جاری بزودی شرایط بهتری نیز برای آن فراهم خواهد شد. 
هرچند که هنوز ضعف های تکنولوژیکی در برخی از بخش ها به چشم می خورد و ما 
نیازمند واردات تکنولوژی در این خصوص هستیم. با این حال ایران دارای مزیت های 
بی شماری است که بایستی از آن استفاده کرد. از جمله توان تأمین خوراک مورد نیاز 
پتروشیمی، دسترسی به نیروی کار ارزان و همین طور کیلومتر ها ساحل در دو سمت 
شمالی و جنوبی کشور که شرایط توسعه را فراهم می کند.  اگرچه حرکت ما کند بوده 
است اما اکنون باید با سرعت بیشتری در این مسیر گام برداشت و توسعه صنایع پایین 
دست پتروشیمی را در سواحل شمالی و جنوبی کشور با در نظر گرفتن تمام ماحظات 
در دستور کار قرار داد. صنایعی که آایندگی اندکی دارند اما ارزش افزوده، درآمد ارزی، 
اشــتغال و توســعه به همراه می آورند. به باور اینجانب، ازم است که سیاستگذاران 
کشور به صورت دستوری صنعت پتروشیمی را به سمت پایین دست سوق دهند و از 
سرمایه گذاران حمایت های ازم را نیز به عمل آورند. همچنین سیاست های اتخاذی، 
بایستی صنعت نفت را به ایجاد پاایشگاه های کوچک مقیاس بویژه در مناطق مرزی 
تشویق کند تا به مرور از خام فروشی دور شویم. بدون شک برای محصوات در انتهای 

زنجیره مشتریان بیشتری در دنیا وجود دارد که تحریم پذیر هم نخواهد بود.
مقابله با شرایط تحریم بواسطه صادرات بدون رهگیری و نیاز به خطوط اعتباری 
بانکی از مزایای توســعه صنایع پایین دســتی پتروشــیمی اســت. شکی نیست که با 
حرکت به این ســمت می توانیم بخش زیادی از تحریم ها را بی اثر کنیم و تاب آوری 
ایــران را افزایــش دهیــم. در ایــن صورت، زمانی خواهد رســید که با برداشــته شــدن 
تحریم ها این ما هستیم که حاضر به فروش نفت خام نخواهیم بود. چراکه به ارزش 
افزوده بااتر و بازارهای متنوعی دست یافته ایم که تحریم های احتمالی آن را تهدید 
نمی کند. اهمیت  موضوع به اندازه ای است که پیشنهاد می دهم، مسئولی مستقل 
برای توسعه پایین دست پتروشیمی در نظر گرفته شود که مستقیماً زیر نظر وزیر نفت 
کار کند. آن زمان است که از خام فروشی جلوگیری و ارزش افزوده باا ایجاد می شود؛ 

صادرات غیر نفتی افزایش می یابد و اقتصاد مقاومتی محقق می شود.

عطیه لباف
خبرنگار

خزر، هاب جدید توسعه پایین دست پتروشیمی
مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی در گفت و گو با »ایران«خبرداد

صنعت پتروشیمی کشــور، این روزها زیر 
ضربات تحریم های خارجی قــرار دارد که 
البته آمار بازگشــت ارز حاصل از صادرات 
محصوات نشــان می دهد، این تحریم ها 
چنــدان اثر بخش نبوده اســت. در همین 
ایــن  انــدرکاران  دســت  حتــی  شــرایط 
صنعت توسعه کمی و کیفی محصوات را 
هم در دستور کار قرار داده اند. به طوری که 
قرار است 65 میلیون تن ظرفیت تولیدی 
این صنعت تا 1400 بــه 98 میلیون تن و تا 
1404 بــه بیش از 130 میلیون تن برســد که 
دو برابر حجم فعلی است و این موضوع 
جهــش دوم صنعــت پتروشــیمی را رقم 
خواهــد زد. خبرنگار ما به منظور بررســی 
کمیــت و کیفیــت روند توســعه صنعت 
پتروشیمی سراغ مدیرعامل شرکت ملی 
صنایــع پتروشــیمی رفتــه اســت. »بهزاد 
محمدی« در بخشــی از این گفــت و گو با 
اشــاره به برنامه توســعه ایــن صنعت، از 
طرح توسعه پایین دســت پتروشیمی در 

نوار ساحلی خزر خبر می دهد.

ë  آیا واقعاً پتروشــیمی ایران تحریم پذیر
نیســت؟ چه منطقی برای این ادعا وجود 

دارد؟
ایــران،  پتروشــیمی  صنعــت  بــرای 
تحریــم موضوع جدیدی نیســت و ما به 
هیچ عنــوان بعــد از اعام آقــای ترامپ 
غافلگیــر نشــدیم. چراکه سال هاســت با 
این موضوع دســت و پنجه نرم می کنیم 
و تمــام روش های صادراتی خــود را با در 
نظر گرفتن این شــرایط طراحی کرده ایم 
و صــادرات را انجــام داده ایــم. به همیــن 
نســبت می گویــم که بحث تحریــم برای 
مــا جدیــد نبــوده و آمادگــی کار در چنین 
شــرایطی را از قبــل داشــته ایم و بلدیم و 
می دانیــم چگونه با ایــن موضوع مواجه 
شــویم تا منافع صنعت بــه خطر نیفتد. 
به هر حال در جنگ اقتصادی هســتیم و 
هر جنگی الزامات خاص خودش را دارد.
نکته مهم این است که ما در صنعت 
پتروشیمی تنوع شدید محصول و مقصد 

را داریم.
ë این تنوع چقدر است؟ 

محصــول  نــوع   350 بــه  نزدیــک 
پلیمــری و شــیمیایی تولیــد می کنیم که 
ایــن تنــوع محصــوات مــا را بشــدت در 
برابــر تحریــم تــاب آور و مقــاوم می کند. 
همین طور مقاصد صادراتی به یک یا دو 
کشور ختم نمی شود. ما محصوات را به 
مقاصد صادراتی متنوع و نقاط مختلف 
دنیــا صادر می کنیم ولی روی ایجاد تنوع 
در جغرافیــای صادرات بایســتی همواره 
فعــال باشــیم. البتــه ایــن بــدان معنــی 
نیســت که مــا دیگــر تــاش نمی کنیم تا 
راهکار جدید برای مقابله با تحریم ها پیدا 
کنیــم. روی این موضوع به جد متمرکز و 
بــا تمــام قــوا در حــال بررســی و تحلیــل 
چالش هــا هســتیم کــه از آن به ســامت 
عبور کنیم و بــه درآمدی که از این بخش 

برای کشور پیش بینی شده، برسیم.
ë  کشــورهایی کــه مقاصــد صادراتــی مــا 

هســتند، توان نقل و انتقال پول به ایران و 
پرداخت را دارند؟

البتــه در مورد انتقال پول ازســال های 
گذشــته بــا مشــکل مواجــه بوده ایــم؛ اما 
به همان نســبت راه هایی داشــته و داریم 
را  ایــن موضــوع  بخوبــی  توانســته ایم  و 

مدیریت کنیم.
ë  محصــوات ارز  برگشــت  رونــد  اان   

صادراتی چگونه است؟ آیا پتروشیمی ها 
عمــل  نیمــا  ســامانه  در  خــود  تعهــد  بــه 

کرده اند؟
جریــان  ارزی  درآمدهــای  بازگشــت 
کــه  می گویــم  خاطــر  به همیــن  دارد، 
جدیــدی  اتفــاق  جدیــد،  تحریم هــای 
برای صنعت پتروشــیمی نیســت. ما در 
ســال 97 کــه درگیــر موضوعــات تحریم 
بودیــم، عــددی را مشــخص کردیــم کــه 
صادرکنندگان پتروشیمی باید ارز حاصله 
از صــادرات را در ســامانه نیمــا عرضــه 
می کردند.تا کنون به طور متوســط در کل 
صنعت پتروشــیمی بیش از 93 درصداز 
تعهــدات شــرکت های تولیدی در ســال 

97 به ســامانه نیما واریز شــده و صنعت 
پتروشــیمی همچنان رتبــه اول صادرات 
غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده 

است.
اول  ماهــه   3 در  کــه  اســت  جالــب 
ســال جاری با وجود اعام تحریم بخشی 
از صنعــت پتروشــیمی از ســوی امریــکا 
روند مطلوبی داشــته ایم. به طوری که در 
فصل بهار تمــام تعهدات ارزی صنعت 
عملی شــده و ارز تعهد شده وارد سامانه 
نیما شده است. واریزی داشته ایم که یک 
چهارم تعهد ســال 98 صادرکنندگان ما 
بــوده اســت و این مصداق عملــی بی اثر 

بودن تحریم های امریکاست.
ë  صادرکننــدگان چــه میــزان از درآمــد 

ارزی ســاانه خود را باید وارد ســامانه نیما 
می کردند؟

در سال گذشته این بخش باید حدود 
8 میلیــارد دار وارد ســامانه می کردند و 
همان طور که اعام کردم تقریباً به تمام 
تعهد خود در این موضوع عمل کرده اند.
12 میلیارد دار کل درآمد ارزی اســت 
که بخشــی صرف خرید کاتالیست، مواد 
مصرفی و تجهیزات برای توسعه طرح ها 
می شــود و الباقــی تعهد آنها بــرای واریز 
بــه ســامانه نیماســت. بــه این منظــور از 
کل صادرات هزینه های جاری و توســعه 
پروژه ها کم شده و مابقی بایستی عرضه 

شود.
ë جذب سرمایه خارجی به کجا رسید؟ 

صنعــت  در  ســرمایه گذاری  بحــث 
پتروشــیمی هم جنس متفاوتــی از نفت 
دارد. اگرچــه نتوانســتیم بــه آن اهــداف 
آرمانــی خود برســیم امــا بعــد از برجام 
توفیقــات خوبــی داشــتیم. به طــوری که 
از منابــع مالــی  انــدازه ای  تــا  توانســتیم 
کشــورهای چیــن و ژاپــن بــرای پروژه هــا 
تأمیــن  یوزانــس  و  فاینانــس  قالــب  در 
سرمایه کنیم. اان 9 پروژه مهم صنعت 
پتروشیمی با این روش های تأمین مالی 

در حال اجرا هستند.
ë  مجمــوع ســرمایه جــذب شــده از ایــن 

بخش چقدر است؟
حدود 6 میلیارد دار از منابع خارجی 
بــرای پروژه ها اســتفاده کرده ایم و حدود 
7/5 میلیارد دار هم از صندوق توســعه 

ملی استفاده شده است.
ë  بــا کــه  تفاهمنامه هایــی  سرنوشــت   

کشورهای اروپایی امضا شده بود، چه شد؟
متوقف شــده اســت. در حــال حاضر 

مشارکت در سرمایه گذاری نداریم.
ë  صنعــت تحریم هــا  ایــن  وجــود  بــا   

پتروشیمی ایران چطور می تواند به توسعه 
پایین دستی متناسب برسد؟

اجازه دهید که یک تصویر از وضعیت 
کلی صنعت پتروشیمی ارائه دهم. اکنون 
55 مجتمــع تولیــدی در این صنعت در 
حــال تولید هســتند. ظرفیــت تولید این 
مجتمع ها حــدود 65 میلیون تن اســت 
که بخشــی در داخل صنعت به مصرف 
می رســد و حجم محصــول قابل فروش 
و نهایی 31 میلیون تن است که صادرات 
و مصــرف داخــل را تشــکیل می دهد. به 
طوری که 8.5 میلیون تن در داخل کشور 
مصرف می شود و 22.5 میلیون تن را نیز 

صادر می کنیم.
محصــول  تــن  میلیــون   22.5 از 
شــد،  اشــاره  کــه  همان طــور  صادراتــی، 
ارزی  درآمــد  ســال  در  دار  12میلیــارد 
محصــول  تــن  میلیــون   8.5 از  داریــم. 
مصرف داخل هم 5 میلیارد دار در سال 
درآمد ایجاد می شود. از این رو، سرجمع 
درآمد پتروشــیمی در حال حاضر حدود 

17 میلیارد دار در سال است.
ششــم  برنامــه  در  حــال،  ایــن  بــا 
توســعه بــرای 100 میلیــون تــن ظرفیت 
تولید برنامه ریزی شــده اســت و توســعه 
صنایع پایین دســتی پتروشــیمی یکی از 
اولویت های برنامه های ســال 98 است و 
قطعاً تولید محصوات بــا ارزش افزوده 
بــاا و بــا اولویــت تأمیــن داخلــی در این 
برنامــه قرار دارد. در واقع ضمن توجه به 
توســعه کمی روی توسعه کیفی صنعت 

پتروشیمی نیز تمرکز شده است.
ë  چقدر متناســب با برنامه توسعه کشور 

پیش رفته ایم؟
ان شاءاه تا ســال 1400 که سال پایان 

برنامه اســت بــه 98 میلیون تن ظرفیت 
دســت خواهیم یافت. یعنــی 98 درصد 
صنعــت  در  توســعه  ششــم  برنامــه  از 
پتروشــیمی تحقق پیدا می کنــد که نکته 

بسیار حائز اهمیتی است.
ë  چــه حجمــی از تولید ایــن محصوات 

پایین دستی است؟
دســت  پاییــن  محصــوات  تولیــد 
یــک فرآینــد تدریجــی اســت کــه از قبل 
شــروع شــده و نمی توانم ادعــا کنم که با 
حصــول 98 میلیــون تــن در ســال 1400 
زنجیــره محصوات تکمیل می شــود اما 
در تعریــف پروژه هــای جدیــد و تکمیــل 
پروژه هــای نیمه کاره در حــال حرکت به 

این سمت هستیم.
آنچه در پتروشیمی اهمیت دارد این 
اســت که ما صرفاً محصول میانی تولید 
نکنیم و به سمت محصول نهایی برویم 
کــه ارزش افــزوده باایــی دارد. یعنی اگر 
زنجیره تولید پتروشیمی را بتوانیم تا انتها 
برویم هم به محصوات متنوع در پایین 
دســت می رســیم و هــم قادریــم ضمن 
جلوگیری از واردات آن محصول در عین 
حال اشتغال پایدار ایجاد کنیم. ما به جد 
در حال کار هســتیم تا زنجیره تولیدات را 

ادامه دهیم و تکمیل کنیم.
ë  فکر نمی کنید که حرکت در مسیر توسعه 

پایین دست کند بوده است؟
بخشــی از آن به خاطــر نبــود دانــش 
فنی است. ما برای تکمیل زنجیره پایین 
دســت بشــدت نیاز به دانش فنی داریم 
و دنیــا ما را به  ســمت تولیــد محصوات 
باادســتی ســوق داده اســت و خودشــان 
به ســمت تولیدات پایین دست رفته اند. 
تــن  هــر  ارزش  متوســط  کــه  به طــوری 

محصول پتروشــیمی ما حدود650 دار 
اســت اما این مقیــاس در دنیا نزدیک به 

1000 دار به ازای هر تن است.
ë  دنیــا ســوق داده یا ما متناســب بــا دنیا 

حرکــت نکرده ایــم؟ مگــر مــا دانشــگاه و 
پژوهشگاه نداشته ایم؟

آنچه مــا داریــم، کافی نیســت. حتی 
کشــورهای بزرگــی مثــل چین کــه اکنون 
دنیــا  روز  تکنولــوژی  از  هســتند،  موفــق 
اســتفاده می کنند و این روشــی ســودمند 
اســت. اکنــون ما بشــدت نیازمند جهش 

تکنولوژیک هستیم.
ë  اان وضعیــت طرح هــای توســعه ای 

صنعت چگونه است؟
در بخش توســعه 105 پــروژه تعریف 
کرده ایــم کــه از ایــن تعــداد 70 طــرح در 
دست اجرا هستند و 35 مورد مجوز های 
صــادره هســتند. از 70 پــروژه در دســت 
اجــرا41 پروژه پیشــرفت مســتمر دارند و 
به عبــارت دیگــر پروژه های زنــده و رو به 
جلو هستند و الباقی دارای پیشرفت های 
پــروژه،  ایــن 41  از  هســتند.  غیرمســتمر 
برای 20 طــرح هدف گــذاری کرده ایم که 
در ســال 1400 بــه بهره  برداری برســند. با 
ایــن 20 طرح که با قطعیت بــاا در 1400 
به بهره بــرداری خواهند رســید، ظرفیت 
تولیــد به 98 میلیون تــن افزایش خواهد 
یافت؛ یعنی 50 درصد رشــد در ظرفیت 
تولید پتروشیمی نسبت به 65 میلیون تن 

فعلی خواهیم داشت.
در بحث محصول نهایی قابل فروش 
از 31 میلیــون تــن فعلی بــه 53 میلیون 
تن می رســیم که معادل70 درصد رشــد 
خواهد بــود. درآمد صنعت پتروشــیمی 
هم از 17 میلیارد دار به 25 میلیارد دار 

می رســد و اینها مصادیــق جهش در این 
صنعت طی 2 و 3 سال آینده هستند.

در ســال 1400 درآمد صنعــت به 25 
میلیــارد دار خواهــد رســید کــه با ســهم 
از 40  صادراتــی 17 میلیــارد دار بیــش 
درصد رشــد نســبت بــه 12 میلیــارد دار 

فعلی حاصل خواهد شد.
ë  ایــن 20 طــرح با چــه ترتیبی بــه مرحله 

تولید می رسند؟
در ســال 98 ســه طــرح، ســال 99، 15 
طرح و 1400 هم دو طرح به بهره برداری 
و  تولیــد  رونــق  مصــداق  کــه  می رســند 
پتروشــیمی  صنعــت  در  دوم  جهــش 
است. موضوع توسعه پروژه ها برای آقای 
زنگنه به حدی اهمیت دارد که به صورت 
منظم شخصاً در جلسات چندین ساعته 
بررســی و رفع موانع طرح ها حضور پیدا 
می کنند و مشــکات شــان را می شــنوند 
و راهکارهایــی بــرای رفــع موانــع توصیه 

می کنند تا روند توسعه تسریع شود.
ë  تا سال 1400 که پایان دولت است، چند 

طرح جدید کلید می خورد و در چه سالی به 
بهره برداری خواهد رسید؟

از 70 طرحی که دارای پیشرفت است 
20 طــرح آن را بــرای 1400 هدف گــذاری 
کرده ایــم و تــا پایــان دولــت دوازدهــم، 
18 طــرح قطعاً به بهره بــرداری خواهند 
رســید. بــا توجــه بــه در دســترس بــودن 
خوراک های متنــوع گاز و مایع و ظرفیت 
هاب های پتروشــیمی همواره زمینه ازم 
بــرای ســرمایه گذاری در صنعــت جذب 
شــرایط  در  اســت.  فراهــم  پتروشــیمی 
فعلی در صورتی که با فرض محال طرح 
جدیــدی تعریف نکنیم و همین طرح ها 
را ماک قرار دهیــم در صورت عملیاتی 

شــدن 70 طرح فعلی در 1404به بیش از 
130 میلیون تن ظرفیت تولید می رسیم 
کــه دو برابر ظرفیــت کنونی خواهد شــد 
و ایــن جهش بســیار مهمــی در صنعت 

پتروشیمی کشور محسوب می شود.
ë  چــرا ســرمایه گذاران در ایــن صنعــت 

نســبت به ظرفیت های موجود در کشــور 
کم هستند؟

کار  آن  روی  کــه  مســائلی  از  یکــی 
می کنیم، واحدها و مجتمع هایی هستند 
که در پایین دســت باید احداث شوند. در 
طرح هــای کان باادســت کــه ازخوراک 
حجــم  می شــود،  اســتفاده  گاز  و  نفــت 

سرمایه گذاری باایی مورد نیاز است.
مــا بشــدت تــاش می کنیــم کــه بــا 
تعریــف طرح هــای میان دســتی و پایین 
دســتی از خوراک باادست استفاده شود 
و صنعت پایین دستی را رشد دهیم. آن 
زمان سرمایه گذاران ترغیب خواهند شد؛ 
چراکه حجم سرمایه گذاری پایین می آید 
و به جای طرح های میلیارد داری با 200 
تا 300 میلیون دار حجم سرمایه گذاری 
بااتــری  نســبت  بــه  درآمــد  می تواننــد 
را ایجــاد کننــد.در پاییــن دســت احجــام 
کوچک اما ارزش محصوات بااست. به 
همین نســبت نیز درآمد صادراتی کشور 

باا خواهد رفت.
اکنون دنیــا از جمله اروپا این ســمت 
را نشــانه گرفتــه که محصــوات خاص با 

ارزش افزوده باا تولید کند.
ë  به خاطر تحریم ها در واردات کاتالیست 

مشکلی وجود ندارد؟
تاکنــون  موضوعــات  ایــن  در  خیــر. 
مشــکلی پیدا نکردیم. امسال در شرکت 
پژوهــش و فنــاوری پتروشــیمی حرکــت 
خوبــی داشــته ایم و کاتالیســت متانول را 
که بســیار پر مصرف اســت، بومی ســازی 
خواهیــم کــرد. هــر مجتمع پتروشــیمی 
کــه متانــول تولید می کنــد حــدود 5 تا 6 
میلیــون دار برای این موضــوع در هر بار 
شارژ کاتالیست باید هزینه می کرد. ما در 
این شــرکت در مرحله تولیــد تجاری این 
کاتالیست هســتیم و این روند برای سایر 

کاتالیست های مهم ادامه خواهد یافت.
برای مابقی کاتالیست ها هم در حال 
تــاش هســتیم کــه بومی ســازی اتفــاق 
بیفتد. طرح تولید کاتالیســت پلی اتیلن 
هــم بــا همــکاری یکــی از هلدینگ ها در 
مرحله ساخت اســت که تا پایان سال به 

بهره برداری خواهد رسید.
ë  به طــور کلی وضعیت دانش فنی مورد 

نیاز پتروشیمی در ایران چگونه است؟
در حــال حاضر مــا از 285 نوع دانش 
فنی در این صنعت استفاده می کنیم که 
از 20 کشور دنیا که عمدتاً اروپایی هستند 
اســت.  شــده  ایسنســورتأمین   110 از  و 
اما مشــکل ما بیشــتر بــا دانش فنــی نو و 
تکنولوژی هــای جدید و انحصاری اســت 
که در دریافت آن محدودیت وجود دارد.

ë  مجتمع های پتروشیمی موجود در کشور 
ما اکنون با چه ظرفیتــی در حال فعالیت 

هستند؟
این هــا بــا حــدود 92 درصــد ظرفیت 
اســمی در حال تولید هســتند. بخشــی از 
کاهش ظرفیت بــه لحاظ کمبود خوراک 
اســت کــه طرح هایــی بــه این منظــور در 

بخش تأمین خوراک تعریف کرده ایم.
6 طــرح تأمین خــوراک که شــامل 3 
طــرح NGL3200 ،NGL3100 و خــارک
NGL و 3 طــرح تولیــد خــوراک شــامل 
پاایش گازی بید بلنــد دو خلیج فارس، 
پتروپاایش کنگان و پارسیان سپهر است، 
به این منظور در نظر گرفته شــده اســت. 
از ایــن محــل نزدیــک بــه 15 میلیون تن 
خــوراک به صنعــت پتروشــیمی اضافه 
خواهــد شــد و کاهــش ظرفیــت را کامــًا 
ایــن  از  مــورد   4 داد.  خواهیــم  پوشــش 
طرح هــا تا 1400 به بهره برداری می رســد 
و بیــش از 10 میلیــون تن خــوراک اضافه 
خواهــد کــرد. بــه عبــارت دیگــر ظرفیت 
کامــل  اســمی مجتمع هــای مــا تقریبــاً 
می شــود. بــا انجــام 3 طرح اشــاره شــده 
NGL بعاوه طرح هایی که در باادســت 
پاایشــگاه بیدبلنــد و پتروشــیمی مارون 
اجرا خواهد شد و با انتقال گازهای مشعل 
به این مجتمع ها، کاهش قابل توجهی در 

پدیده مشعل سوزی رخ خواهد داد.
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ë  ایجــاد و  توســعه  بــرای  برنامه تــان   
هاب های جدید پتروشیمی چیست؟

در شــرکت صنایع پتروشــیمی یکی 
از کارهایــی کــه هدف گــذاری کرده ایــم توســعه هاب هــای 
پتروشــیمی اســت. هاب بــه منزله فضا وبســترهایی اســت 
کــه صنعت در آن می تواند ایجاد شــود و رشــد کند. در حال 
حاضر هاب عسلویه را داریم که در دو فاز فعال است. هاب 
ماهشــهر را نیز داریم که یک هاب قدیمی پتروشیمی است 
واز 40 سال اخیر در آن طرح های مختلف پتروشیمی احداث 
شده است. برای توسعه صنعت پتروشیمی نیاز به بسترهای 
جدید داشــتیم و به همین خاطر توسعه هاب پارسیان را در 
شــرق عســلویه با مشــارکت ایمیدرو در برنامه قــرار دادیم. 
اسکله های آن در حال ساخت است و در بخش پتروشیمی 
این هاب دوهزار هکتار زمین اختصاص دادیم که ازخوراک 
و برخی امکانات زیرســاختی عسلویه استفاده خواهد کرد و 
14 میلیون تن ظرفیت توســعه برای هاب پارسیان تعریف 
کرده ایم. عاوه بر این هاب فاز 2 ماهشهر را نیز در برنامه ها 
داریــم که در نزدیکی فاز 1 قــرار دارد و برای این هاب دوهزار 
هکتــاری، 6 میلیون تن افزایش ظرفیت را در نظر گرفته ایم 
و با استفاده از خوراک هایی که در ماهشهروجود دارد صنایع 

پایین دست و تکمیل زنجیره ارزش را انجام خواهیم داد.
به عبــارت دیگر تمرکز ما در عســلویه و پارســیان صنایع 
باادستی و میان دستی هستند؛ اما در ماهشهر بیشتر صنایع 

میان دستی و پایین دستی مورد نظراست.
معمواً هاب های توسعه پتروشیمی در کنار دریاها قرار 
می گیرنــد و بــه ایــن منظور ســعی می کنیم حتــی المقدور 
در داخــل ســرزمین کمتــر طــرح پتروشــیمی اجــرا نماییم. 
مهم ترین علت آن هم مسائلی است که در حوزه آب داریم. 

تاش بر این اســت که توسعه بیشــتر در کنار دریاها باشد تا 
تجهیزات راحت تر به پروژه برسد، آب مصرفی از دریا تأمین 
شود و صادرات هم راحت تر انجام گیرد. این کامًا اقتصادی 
و منطقی است. اخیراً نیز موضوع توسعه پتروشیمی در نوار 
ســاحلی خزر در دستور کار شــرکت ملی صنایع پتروشیمی 
قرار گرفته است وجلسات متعددی درخصوص طرح های 
قابل اجرا در این منطقه داشته ایم که چه طرح هایی در نوار 
ساحلی خزر مبتنی بر خوراک گازی می توانند توسعه یابند. 
یکی از گزینه های طرح های قابل اجرا در این منطقه با توجه 
به در دســترس بودن خوراک گاز طبیعی اســتفاده از دانش 

فنی تبدیل متانول به پروپیلن است.
ë کشور ما به این دانش دسترسی دارد؟ 

بله. این کار اکنون در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 
شــروع شــده و در توســعه فرآیند بســیار اســتراتژیک تبدیل 
متانول بــه پروپیلن نیز موفــق بوده ایــم. پروپیلن محصول 
بســیار بــا ارزشــی اســت کــه در ادامه زنجیــره بــه تولید پلی 
پروپیلن و سایر محصوات با ارزش می انجامد. ما به دانش 
فنی تولید پروپیلن از متانول دست پیدا کرده ایم و مهندسی 
پایــه را انجــام داده ایــم و در حــال تجاری ســازی دانش فنی 
هستیم که اگر این اتفاق بیفتد باب جدیدی در تولید پروپیلن 

و تکمیل زنجیره از مسیر گاز طبیعی ایجاد می شود.
در ســال 1404 از 5 میلیــون تــن ظرفیــت فعلــی تولیــد 
متانول به 25 میلیون تن می رسیم که نشان می دهد متانول 
قابل دسترس زیادی داریم و با تجاری کردن این دانش فنی 
می توانیم به تولید پروپیلن قابل توجهی دســت پیدا کنیم. 
در دنیا از »پروپیلن« به عنوان »خاویار صنعت پتروشیمی« 
نام برده می شــود که زنجیره پایین دست آن بسیار با ارزش 

است.

بـــــرش

ایران به خاویار صنعت پتروشیمی دست یافت

یادداشت

مؤید حسینی 
صدر
استاد دانشگاه



از چند هفته پیــش دو طرح ویژه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در بخش های 
لوازم خانگی و پوشاک برای حفظ تولید 
و اشــتغال ســرزبان ها افتــاد و فعــاان 
این عرصه منتظر دولت هستند تا نظر 
نهایــی خود را اعام کنــد. این بخش ها 
بواســطه تحریم و ســخت شدن شرایط 
بــرای تأمیــن مواد اولیــه، تولید خــود را 
کاهــش دادنــد و البته برخی بــا کمتر از 
30 درصــد ظرفیــت خــود کار می کنند. 
آنگونه که معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت وعــده داده بزودی مشــکات 
دو بخــش یاد شــده حــل خواهد شــد و 
می توان بازار کشورمان را با لوازم خانگی 
داخلی و پوشــاک وطنی پوشــش داد. از 
طرفی تولیدکنندگان هــم می توانند به 
آینده شغلی خود امیدوار باشند و برای 

افزایش تولید برنامه ریزی کنند.
ë تسریع در تأمین مواد اولیه

فرشــاد مقیمی معــاون وزیــر صنعت، 
ایــن  اینکــه  دربــاره  تجــارت  و  معــدن 
وزارتخانــه بــرای کمــک به تولیــد لوازم 
خانگــی و افزایــش تولید چــه برنامه ای 
تدویــن خواهــد کرد بــه »ایــران« گفت: 
طی چنــد وقــت اخیــر وزارت صنعت، 
معدن و تجارت بررســی های متعددی 
انجــام داد تــا دو صنعــت را به صــورت 
و  لــوازم خانگــی  کنــد؛  ویــژه حمایــت 
پوشاک. وی ادامه داد: به خاطر تحریم 
و نیاز مــردم به لــوازم خانگی، تصمیم 
گرفتیم ســازوکاری را برنامه ریزی کنیم 
که بتوان در تأمین قطعات و تجهیزات 
واســطه ای تسریع ببخشــیم و این امر با 

استفاده از پتانسیل داخلی دنبال شود.
ë طرح جدید در تأمین قطعات

از  برخــی  در  داشــت:  اذعــان  مقیمــی 
کااهــا نیازمنــدی به جهت مــواد اولیه و 
واســطه ای وجــود نــدارد و خوشــبختانه 
به خودکفایی رســیدیم ولــی در برخی از 

کااها هنوز در تأمین قطعات و مواد اولیه 
مشکل داریم که می توان از تولیدکنندگان 

داخلی و سایر منابع تأمین کرد.
ë افزایش تولید لوازم خانگی

وی گفت: ســازوکار جدیــدی که در بخش 
لوازم خانگی پیش بینی شده امروز )شنبه( 
بــا حضور وزیر صنعت، معــدن و تجارت 
بررســی و تکلیف آن مشــخص می شــود. 
بــا تصویب و اجرای این طرح کمک قابل 
توجهی بــه افزایــش تولید لــوازم خانگی 
خواهیم کرد و تولیدکنندگان هم با شرایط 

بهتری تولید خواهند داشت.
ë فعال سازی ظرفیت های خالی

معاون وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
خاطرنشــان کــرد: ما به ســمتی حرکت 
خواهیم کرد تا بتوانیم از ظرفیت خالی 
واحدهــای تولیدکننــده لــوازم خانگــی 
اســتفاده کنیــم. طیف وســیعی از لوازم 
خانگی به واردات مواد اولیه نیاز ندارند 
بــه همیــن دلیــل طرح ویــژه مــا در این 
حــوزه بخشــی از تولیدکننــدگان لــوازم 

خانگی را شامل می شود.
ë طرح ویژه دوم

مقیمی توضیح مختصری هم در مورد 
طــرح ویــژه وزارت صمــت در بخــش 
پوشــاک داد و افــزود: در حوزه پوشــاک 
مانند لوازم خانگی به دنبال تأمین مواد 
اولیه و کمک به تولیدکنندگان هســتیم 
به گونــه ای کــه بتوانیم در تولیــد نخ به 
شرایط خوبی برسیم. اکنون با مدیریت 
کــردن  وارد  به دنبــال  پوشــاک  واردات 

الیاف برای تولید نخ هستیم.

ë  بررســی وضعیــت بــازار و تولیــد، روز
یکشنبه

ســید مرتضــی میــری رئیــس اتحادیــه 
لوازم خانگی درباره طرح لوازم خانگی 
و جزئیــات آن بــه »ایــران« گفــت: روز 
وزارت  در  جلســه ای  یکشــنبه)فردا( 
صنعت، معدن و تجــارت درخصوص 
لــوازم خانگــی داریــم و قطعــاً در ایــن 
جلســه وضعیــت بــازار و تولیــد مــورد 

بررسی قرار می گیرد. 
ë تعدد کارخانه ها مواد اولیه را گران کرد

وی بــا بیان اینکه یکی از مشــکات بازار 
لوازم خانگی، تعدد کارخانجات است، 
افزود: در ســال های گذشــته مجوزهای 
متعــددی بــرای تولیــد لــوازم خانگــی 
داده شــده اســت و ایــن مجوزهــا کــه با 
قاعده خاصی نبوده باعث شده، هزینه 
تولیــد افزایشــی باشــد و حتــی نتــوان با 
محصوات ســایر کشــورها )با وجود ارز 
حــدود 14 هزار تومان( به جهت قیمت 
رقابت کــرد.  میری خاطرنشــان کرد: از 
آنجــا کــه کارخانه های لــوازم خانگی در 
تعداد انبوه تولیــد ندارند، با خریدهای 
جزئی شــان باعث افزایش قیمت مواد 

اولیه می شوند.
ë  یک میلیون و 200 هزار دستگاه یخچال

نیاز داریم
میری گفت: در حال حاضر کشــور ساانه 
به یک میلیون و 200 هزار دستگاه یخچال 
و 800 هزار دستگاه لباسشــویی نیاز دارد. 
امیدواریــم دولت بــرای تأمین مواد اولیه 

دو گروه یاد شده برنامه ریزی کند.
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مزیت های ارزمجازی را نادیده نگیریمتأمین مواد اولیه لوازم خانگی و پوشاک
یک کارشناس بازار ارز در گفت و گو با »ایران«:به منظور رونق تولید در دو صنعت استراتژیک صورت می گیرد

در هفته های اخیر روزی نیست که چندین 
گــزارش مختلف درباره ارزهــای مجازی و 
تولید آن در رسانه ها منتشر نشــود. دراین 
مــدت رســانه ها و کارشناســان از زوایــای 
مختلفــی موضــوع رمزینــه ارزهــا را مورد 
بررســی قــرار دادند. اما در آن ســوی ماجرا 
نهادهای دولتــی و حاکمیتی واکنش های 
متفاوتی از خود نشان دادند. برخی مانند 
مســئوان وزارت صنعــت از آن به شــرط 
قانونــی شــدن اســتقبال کردنــد و برخــی 
دیگر هماننــد بانک مرکزی اعــام کردند 
کــه فعالیت در ارزهای مجــازی چه خرید 
و فــروش چــه تولیــد و اســتخراج ممنــوع 
بــوده و تنها در انحصار بانــک مرکزی قرار 
دارد. طبــق اعام رئیس کل بانک مرکزی 
اســتخراج ارزهــای مجــازی هم اکنــون در 
کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی 
است. دراین زمینه میثم رادپور کارشناس 
ارشــد اقتصادی و آگاه نســبت به تحوات 
بــازار ارز در گفت و گوی کوتاهی بــا »ایران« 
آثــار توســعه صنعــت ماینینــگ و نحــوه 
تصمیم گیــری کان درباره آن در کشــور را 

تشریح کرد.
ë  چنــد ســالی از ورود ارزهــای مجــازی به

اقتصاد جهان می گــذرد، هم اکنون رمزینه 
ارزها چه جایگاهی پیدا کرده اند؟

با گســترش ارزهــای مجازی در ســال های 
اخیــر این نــوع ارزها بتدریج جــای خود را 
به عنوان پول در جهــان بازمی کند. »پول« 
سه وظیفه اصلی شامل واحد ارزشگذاری، 
حفــظ ارزش دارایــی و وســیله مبادلــه را 
برعهده دارد و هر وســیله ای که یکی از این 
ویژگی هــا را داشــته باشــد به پــول نزدیک 
می شــود. این درحالی اســت که هم اکنون 
ارزهای مجــازی دو ویژگی حفــظ دارایی و 

وسیله مبادله را پیدا کرده اند.
ë  یعنی می توان از آن به نفع اقتصاد ایران

بهره برد؟
بایــد بــه ارزهــای مجــازی به عنــوان یــک 

فرصت تازه نگاه کرد. هم اکنون نوک پیکان 
تحریــم را محدودیت در مبــادات بانکی 
تشــکیل می دهــد و بــا ارزهای مجــازی که 
هیچ ارتباطی با شبکه بانکی مرسوم ندارد 
می توان این بخش از تحریم ها را بی اثرکرد.

ë  با توجــه بــه ماهیــت ارزهــای مجازی 
امکان نظارت بر آن وجود دارد؟

 با توجه به نوع و ساختار ارزهای مجازی که 
بر بســترهای فناورانه قرار دارند هم ایجاد 
بســترهای قانونی برای آن دشــوار است و 
هم نظارت و برخــورد با فعاان این حوزه 
بســیار دشوار اســت. نکته ای که باید به آن 
توجه کرد این است که هم اکنون تعدادی 
از نهادها در زمینه استخراج ارزهای مجازی 
فعال هستند، ولی آیا امکان نظارت بر آنها 

وجود دارد؟
ë  گفته می شود که استخراج این نوع ارزها

برق زیادی مصرف می کنــد، آیا با این حال 
صرفه اقتصادی دارد؟

یکــی از ایرادهایی که به تولید و اســتخراج 
ارزهــای مجــازی وارد می شــود، مصــرف 
بــاای بــرق آن اســت. این درحالی اســت 
که اکثر نیروگاه های ما گازی اســت و در گاز 
هم محدودیتی نداریم. ظرفیت نیروگاهی 
ایران نزدیک به 80 هزار مگاوات اســت که 
این ظرفیت تا حدودی در تابستان به طور 
کامل استفاده می شود ولی در فصول سرد 
سال بخش عمده ای از ظرفیت نیروگاهی 
خالــی می مانــد. بــه اعتقــاد مــن حتــی 
اگرنیروگاه هــا در فصــول کــم مصرف هم 
برق تولید کنند و با قیمت پایین بفروشند 
صرفه اقتصادی دارد. این درحالی اســت 

که استخراج ارزهای مجازی سهم ناچیزی 
از کل مصرف برق دارند. هم اکنون بخش 
خصوصــی حاضر اســت بــرق مــورد نیاز 
برای استخراج ارزهای مجازی را با احداث 

نیروگاه های کوچک خود تأمین کند.
ë  تولید این نوع ارزها چه صرفه اقتصادی

دارد؟
عــاوه بر دور زدن تحریــم بانکی که به آن 
اشاره شد، مهم ترین مزیت ارزهای مجازی 
ارزآوری آنهاســت کــه در شــرایط تحریــم 
می تواند کمک زیادی به ما کند. در آینده نه 
چندان دور ممکن است که ارزهای مجازی 
در بخش عمده ای از مبادات جای خود را 
بازکند. همچنین استخراج ارزهای مجازی 
می تواند حتــی روی رکود هم تأثیر مثبت 
بگذارد، ضمن اینکه اشتغالزایی باایی هم 
دارد.در یــک کام، مزیت هــای ارزمجازی 
را نادیــده نگیریــم. بــا گســترش فعالیت 
درایــن زمینــه، بســیاری از صنایــع مرتبط 
مانند صنعت برق و تجهیزات جانبی آن، 
صنعت تجهیزات سرمایشی، لوله و کانال 
و ســاخت ســوله با رشد اســتخراج ارزهای 

مجازی رونق می گیرد. 
ë  بــه  اشــتغالزایی بــاای ماینینگ اشــاره

کردیــد. این صنعت چقــدر قادر بــه ایجاد 
اشتغال است؟

گرفتــه  صــورت  برآوردهــای  براســاس 
اســتخراج ارزهای مجازی به ازای مصرف 
هر مگاوات برق 6 تا 7 شغل ایجاد می کند. 
ایــن درحالی اســت که بســیاری از صنایع 
بزرگ مانند پتروشیمی و فواد این قابلیت 

را ندارد و اشتغالزایی آنها کم تر است.

گپ روز مرجان اسامی فر
خبرنگار سیاوش رضاییصنعت

خبرنگار
ë 200 کارخانه اجاق گاز داریم

رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره تعداد کارخانه های فعال در 
این حوزه، گفت: در حال حاضر 20 کارخانه یخچال سازی، 200 
کارخانه تولید اجاق گاز، 80 کارخانه لباسشــویی، 50 کارخانه کولر و 16 کارخانه 
تلویزیون در کشور داریم. وی تأکید کرد: درزمینه اجاق هیچ نیاز وارداتی نداریم 
و تولیدات داخلی کفاف کشور را می دهد اما در زمینه لباسشویی و یخچال هنوز 
نتوانســتیم به خودکفایی برســیم و بــا واردات، بازار کنترل می شــود. اگر در این 

حوزه قیمت ها رقابتی بود تولید روند افزایشی پیدا می کرد.

ë وزیراقتصاد: مصوبه بیت کوین بزودی اعام می شود
وزیــر امور اقتصاد با بیان اینکه طبق مصوبه شــورای پولشــویی در 
نیمه دوم سال 13۹۶ رمز ارزها ممنوع هستند، گفت: دولت مصوبه 
دیگــری را در ایــن خصوص در حال بررســی دارد که اباغ خواهیم کــرد. به گزارش 
ایســنا، فرهاد دژ پســند می گوید: در این خصوص باید مصوبات دولت صادر شــود 
و جهت گیری ها و خطوط اصلی در آن مصوبه اباغ شــود که علت توضیح ندادن 
بیشــتر در این خصوص آن اســت که در فرآیند بررســی و تصمیم گیری قرار دارد و 

برخی از اظهار نظرها که در این خصوص صورت گرفته خوب نبوده است.

خبــربرش

ذخیره  ۴.۲ میلیون تن کاای اساسی در بنادر
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی از ذخیره  ۴.2 میلیون 
تن انواع کااهای اساسی در بنادر کشور خبر داد و گفت: بالغ بر 
8۵ درصــد از واردات کشــور کارکرد رونــق تولید دارد و موجب 
تقویت تولید می شــود. وی از ذخیره سازی قابل توجه کااهای 
اساســی خبر داد و بیان کرد: در ســال  جاری در حوزه تولیدات 
کشــاورزی رشــد قابل توجهــی شــاهد بوده ایم که عمــده این 

محصوات دربرگیرنده کااهای اساسی هستند. / ایسنا

ماجرای خرید ۳۸ هزار سکه توسط یک نفر
امیدعلی پارسا ،رئیس ســازمان مالیاتی  گفت: ۴۹0 نفر بیش 
از هزار ســکه، 38 نفر باای ۵ هزار ســکه و یک نفر 38 هزار 
ســکه خریداری کــرد. وی در ســخنرانی پیــش از خطبه های 
نماز جمعه تهــران با بیان اینکه در ایران 37 درصد بودجه 
از مالیــات تأمین می شــود، ادامــه داد: درواقع زیر ۵0 درصــد هزینه های جاری 
مملکت از مالیات تأمین می شــود.وی با اشــاره به مالیات بر ســکه، ادامه داد: 
ســال گذشــته بیش از ۵ میلیون و ۹00 هزار ســکه به 102 هزار نفر فروخته شــد. 
پارســا افــزود: از ایــن تعداد ۵8 هزار نفر زیر 20 ســکه خریداری کردنــد از این رو 
از مالیات معاف هســتند. وی افزود: ســکه را با قیمت یک میلیــون و 300 هزار 

تومان خریدند و با قیمت نزدیک به ۵ میلیون تومان می فروشند./ مهر

مکان یابی ۷۳ درصد واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی
حبیــب اه طاهرخانی ،معاون وزیــر راه و شهرســازی گفت: از 
مجمــوع 200 هــزار واحــد مســکونی، 1۴۵ هــزار واحــد تاکنون 
مکان یابی و تعیین تکلیف شده و ۵۵ هزار واحد باقیمانده در 
مرحله کارشناسی و دریافت مجوزهای ازم است. مدیرعامل 
شــرکت عمران شــهرهای جدید در نشست هم اندیشــی مدیران عامل شهرهای 
جدید گفت: باید تاش خود را برای برنامه اقدام ملی تولید در شهرها و مجموعه 
ستاد شرکت مادر، افزایش داده و با باابردن شتاب عملیات اجرایی، این برنامه ها 

را هرچه سریع تر به نتیجه قابل قبولی برسانیم. / وزارت راه و شهرسازی

 نرخ بیکاری ۱۳ استان در بهار امسال 
تک رقمی شد

براســاس آمارهــای مرکز آمــار، نرخ بیــکاری بهار امســال 10.8 
درصــد بــود و بررســی جــداول نشــان می دهد کــه در ایــن دوره 
13 اســتان )استان های شــمالی کشــور( نرخ بیکاری تک رقمی 
داشــتند. در ســه ماهه نخست امسال اســتان های اردبیل، ایام، بوشهر، خراسان 
شــمالی، خراســان جنوبــی، خراســان رضــوی، زنجــان، ســمنان، فــارس، گیان، 
مازندران، مرکزی و همدان نرخ بیکاری تک رقمی داشتند.این در حالی است که 
زمستان 13۹7 تنها پنج استان دارای نرخ بیکاری تک رقمی بودند. استان همدان 
بــا رقــم ۶.1 درصد و چهــار محال و بختیاری بــا 1۶.7 درصد بــه ترتیب کمترین و 
بیشترین نرخ بیکاری کشور را به خود اختصاص دادند. نرخ بیکاری پایتخت 10.7 
درصد بود. بررسی نرخ بیکاری در یک سال گذشته نشان می دهد که نرخ بیکاری 
در ســال گذشــته از کانال 12 درصد خارج نشــد و بهار امســال نیز نســبت به مدت 

مشابه سال گذشته با 1.3 درصد کاهش به رقم 10.8 درصد رسید.

چهـره ها

گزیـــده



ë  سریال »ساهره« به تهیه کنندگی
قســمت   30 در  همایونفــر  مهــدی 
بــه نــگارش درآمــده اســت و قرار 
اســت بــرای پخــش از شــبکه یک 
ســیما تولید شــود. موضوع اصلی 
این ســریال مرگ و مسائل ماورایی 
برای  می شــود  پیش بینی  و  اســت 

پخش در ماه رمضان آماده شود.
ë  کنســرت »با من بخــوان« علیرضا

قربانی که در کاخ موزه  سعدآباد برگزار 
می شود تا 27 تیر ماه تمدید شد.

ë  فــردی جونــز بازیگر فیلــم »مرد
دیویــد  کارگردانــی  بــه  فیلم نمــا« 
درگذشــت.  ســالگی   91 در  لینــچ 
لینچ بعــد از شــنیدن ایــن خبر در 
توئیتر نوشت جای جونز در سینما 

حسابی خالی خواهد بود.
ë  شــورای پروانــه نمایــش فیلم هــای

سینمایی برای سه فیلم »جهان با من 
برقص« به کارگردانی سروش صحت، 
انیمیشــن »بنیامین« ساخته  محسن 
عنایتی نوش آبادی و »زعفرانیه 14 تیر« 
به کارگردانی سیدعلی هاشمی پروانه  

نمایش صادر کرد.
ë   فراخوان بیســت و دومیــن دوره

قصه گویــی  بین المللــی  جشــنواره  
منتشــر شــد. این جشــنواره آذر ماه 
امســال برگزار می شــود و شــعار آن 
»آینده ساختنی است« خواهد بود.

تلگراف 
خبــــــر

نوزدهمین دوره جشن حافظ برگزیده هایش را در سایه  حواشی پیش آمده شناخت

لحظه گرگ و میش
نوزدهمیــن دوره  جشــن ســینمایی و تلویزیونی 
حافــظ در حالــی شــامگاه پنجشــنبه 20 تیرمــاه 
برگــزار شــد کــه انصــراف برخــی کاندیداهــا در 
روزهای گذشــته این جشــن را با حواشی مواجه 
کــرده بــود. اولیــن انصرافــی ایــن دوره همایون 
اســعدیان بود. کارگردان سریال »لحظه گرگ و 
میش« پس از اعام نامزدهای بخش تلویزیونی 
جشــن حافظ، با انصراف از داوری نهایی اثرش 
در نامــه ای اعــام کرد کــه درخواســتی مبنی بر 
شــرکت در این جشن نداشــته و اگر چه اعضای 
هیأت انتخاب را به نام نمی شناسد اما با دیدن 
این فهرست به میزان شناخت و آگاهی آنها در 

عرصه سینما و تلویزیون پی برده است.
یــک روز پیــش از آغــاز جشــن نیــز محمــد 
معتمــدی که بــرای ترانــه تیتراژ همین ســریال 
در بخش بهترین ترانه عنوان بندی نامزد شــده 
بود متنی در صفحه  شخصی اش در اینستاگرام 
منتشــر کــرد و نوشــت اگــر نــام اعضــای هیــأت 
داوران بخش موسیقی را می دانست از تک تک 
آنها به اســم تشکر می کرد اما هم اکنون ترجیح 
می دهــد بــا اعــام عمومی انصــراف خــود را از 
داوری در این جشن اعام کند. مشخص  نبودن 
اعضــای هیــأت انتخــاب و داوری این جشــن یا 
اعام دیرهنگام آنها البته اتفاق تازه ای نیست و 

یکی از ایراداتی بوده که کارشناسان حوزه سینما 
در سال های گذشته بخصوص بعد از فوت علی 
معلم، بنیانگذار این جشن، بر آن وارد کرده اند. 
همچنیــن به اعتقــاد برخی منتقدان جشــنی با 
پیشــینه  نزدیک به دو دهه برگزاری، اگر آن طور 
که فرزند علی معلم آرزو دارد خواســتار گرفتن 
نمــره  20 از خــود حضــرت حافظ اســت، باید از 
یک طرف از اصرار بر حضور همه اهالی ســینما 
و تلویزیــون و بــه دســت آوردن دل آنهــا پرهیز 
کنــد و از طــرف دیگر هر ســال به ســراغ ترکیبی 
نامتجانس و حاشیه برانگیز در اعام کاندیداها 
نرود و مثًا در فهرست نامزد های بهترین فیلم 
تعداد زیادی از تولیدات ســاانه  سینمای ایران 

را معرفی نکند.
ë !چقدر خوبید شما

اما همایون اسعدیان و محمد معتمدی تنها 
حاشیه  ســازان این دوره ِ جشن حافظ نبودند. از 
دیگر اتفاقــات جالب انصراف محمدرضا گلزار 
از رقابت با عادل فردوسی پور بود. گلزار که برای 
اجرای برنامه »برنده باش« در میان نامزدهای 
بخــش بهتریــن چهــره تلویزیونــی قرار داشــت 
ســاعاتی قبــل از برگــزاری ایــن جشــن در ایــو 
اینســتاگرام خود اعام کرد: »امشب در مراسم 
جشــن حافــظ حضــور نخواهم داشــت. از همه 
حمایت های شــما ممنون هســتم. دست دونه  
دونه تــون رو می بوســم... گلزاری هــای تعصبی 
و بقیه دوســتان نســبت به من لطف داشــتند و 

پارســال بابت »برنده باش« به مــن رأی دادند 
و به عنوان چهره تلویزیونی انتخاب کردند. من 
امشــب به دایل شــخصی در مراســم نیستم.« 
البته انتخاب برنده این بخش که پیش از این بر 
عهده هیأت داوران بود، از سال گذشته برعهده 
مــردم قرار گرفت و امســال جایــزه  ای از همین 
مســیر به عادل فردوســی پور رســید کــه او هم با 
تشــویق بی امــان حضار روی ســن آمــد و جایزه  
خود را از دســتان پژمان جمشیدی گرفت. قبل 
از اعــام نــام برنده حاضران یکصــدا نام عادل 
فردوسی پور را صدا می زدند و پژمان جمشیدی 
هــم در واکنــش گفــت اینجــا دیگــر حــق عادل 
خــورده نشــده اســت. مجــری برنامه نــود که با 
تشویق ایستاده حضار روی سن حاضر شده بود 
با شــوخ طبعی خطاب به حضار گفت: »چقدر 
خوبید شما.« او با یاد کردن از علی معلم گفت: 
»انتخاب شــدن توســط مردم و 20 سال در کنار 
مردم بودن مایه مباهات است. این جایزه را به 
همه عزیزانی که در این 20 ســال از من حمایت 
کردنــد تقدیــم می کنــم، از همــه اهالی رســانه، 
مردم، هنرمندان و ورزشــکاران که در این مدِت 
وحشــتناک و عجیــب وغریــب از مــن حمایــت 

کردند متشکرم.«
ë تشکر معنادار گاب آدینه از مهدی هاشمی

جشــن های  برگــزاری  ســاعت  در  تأخیــر 
سینمایی اگر چه به مؤلفه ثابت و جدایی ناپذیر 
این مراسم  تبدیل شــده اما نوزدهمین جشن 

حافــظ شــامگاه پنجشــنبه رکوردشــکنی کرد و 
با حــدود دو ســاعت تأخیر آغاز شــد تا پس از 
خوشامدگویی ایمان معلم، پسر کوچک علی 
معلــم و قرائــت متــن بیانیه  این دوره توســط 
رؤیــا نونهالــی، نوبت بــه اهــدای تندیس یک 
عمــر دســتاورد هنــری بــه گاب آدینه برســد. 
این بازیگر ســینما و تئاتر در سخنانی از مهدی 
هاشمی، سوسن تســلیمی و داریوش فرهنگ 
به عنوان اســتادان خود یاد و از آنها تشکر کرد. 
بــه دنبــال حواشــی دو هفتــه اخیــر در زندگی 
خصوصــی ایــن بازیگــر، تشــکر گاب آدینه از 
مهــدی هاشــمی، با واکنش مثبــت هنرمندان 
حاضر در مراســم همراه شــد. بهــاره رهنما از 
گذشــت و شــعور آدینه گفت و ســیما تیرانداز 
هم گفت امشــب یک درس بزرگ  از مهربانی 
و بخشــش گرفته اســت. بخش بعدی مراسم 
یعنــی اهــدای تندیــس افتخــاری بــه رامیــن 
جوادی هم از اتفاقاتی بود که با واکنش برخی 
عاقه مندان ســینما در فضای مجازی مواجه 
شــد. ایــن جایــزه در نوزدهمیــن دوره جشــن 
حافظ به رامین جوادی سازنده موسیقی متن 
سریال مشهور »بازی تاج و تخت« البته بدون 

حضور او تعلق گرفت.
ë ایرج طهماسب تکرار نمی شود

در ادامه این مراســم در شــامگاه پنجشنبه 
بیســتم تیرماه با دعــوت معلم و حضور فرزاد 
حسنی روی صحنه، بخش معرفی برگزیدگان 

جشــن حافظ آغاز شــد و طبق روال ســال های 
گذشــته با حضور دو چهره ســینمایی تندیس 
برگزیــدگان بــه آنهــا تعلــق گرفــت. محمــد 
بحرانــی، صداپیشــه عروســک جناب خــان که 
بــرای اهــدای جایــزه بهتریــن بازیگــر کمــدی 
تلویزیــون به نازنیــن بیاتــی روی صحنه آمده 
بود خواستار بازگشت کاه قرمزی به تلویزیون 
شــد: »ِبرندهــا به راحتــی به دســت نمی آیند. 
نمی شــود.  تکــرار  طهماســب  ایــرج  اســتاد 
امیــدوارم کاه قرمــزی به تلویزیــون برگردد.« 
علیرضــا خمســه هــم که بــرای اهــدای جایزه 
بهتریــن بازیگر کمــدی تلویزیونی روی صحنه 
آمــده بــود با اشــاره بــه همراهی دختــرش در 
ایــن مراســم، به طنز و شــوخی از »پرســتو«ها 
گفــت: »امیدوارم هیچ دختری پرســتو نشــود 

و امیــدوارم هیــچ پرســتویی امشــب روی مــن 
کار نکنــد، چون من امشــب با پرســتوی خودم 
آمــده ام!« حضــور امیــن زندگانــی بــا لبــاس 
بلوچی در این مراســم نیز بــا قدردانی نرگس 

آبیار و »یادی از قوم خوب بلوچ« همراه شد.
نوزدهمین جشــن حافظ ســاعت ۱ بامداد 
روز جمعــه 2۱ تیرمــاه بــا پیشــتازی فیلم  های 
»متری شیش و نیم« با چهار تندیس و سریال 
»بانــوی عمارت« بــا پنج تندیس بــه کار خود 
پایــان داد. هومــن ســیدی بــه خاطــر نوشــتن 
فیلمنامــه »مغزهای کوچک زنگ زده« و نوید 
محمــدزاده بــه دلیل بــازی در همیــن فیلم و 
ســعید روســتایی کارگــردان »متــری شــیش و 
نیم« هم از دیگر برگزیدگان این دوره از جشن 

حافظ بودند.
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حکایت بزرگ ترین رسوایی ادبی قرن

■ جی. تی. لروی
■ کارگردان: جاستین کلی

■ فیلمنامه نویس: جاستین کلی و 
ساوانا نوپ

■ 108 دقیقه، محصول 2019

بســیاری  زن  و  مــرد  نویســنده های 
در جهــان داستان هایشــان را بــا نــام 
مستعار چاپ کردند، معروف شدند 
و حتــی مهم ترین جایزه های ادبی را 
از آن خــود کردنــد. در تاریــخ ادبیات 
جهــان تعــداد نویســنده های زنی که 
نام مســتعار یک مرد برای خودشان 
اســت.  بســیار  کردنــد،  انتخــاب 

آنهــا بــه دایــل اجتماعــی مختلــف 
انتخــاب  بــا  را  واقعی شــان  هویــت 
یــک نــام مردانــه مخفــی می کردند. 
 داســتان فیلم جــی تی لــروی درباره 
لــورا  به نــام  امریکایــی  نویســنده ای 
آلبرت بــا بازی لورا درن اســت که در 
اواخــر دهه نــود میادی داســتانی با 
نــام مســتعار مــردی به نام جــی تی 
لوری نوشت که بســیار هم  پرفروش 
شــد. امــا کار عجیــب آلبــرت جا زدن 
یــک شــخص دیگر به جــای خودش 

بود. این بازی جایگزینی شــش ســال 
تمام ادامه پیدا کرد تا اینکه در اوایل 
ســال 2000 بااخره ماجــرا لو رفت و 
پرونــده به نــام »بزرگ ترین رســوایی 
ادبــی قرن« نام گرفت. در ســال های 
قبل از این ماجرا سه فیلم تلویزیونی 
ســاخته شــد، تــا اینکــه خــود ســاوانا 
نــوپ تصمیــم گرفــت فیلمنامــه ای 
و  بنویســد  داســتان  ایــن  اســاس  بــر 
را  فیلــم  کلــی  جاســتین  درنهایــت 

کارگردانی کرد. 

ایثار قنواتی
خبرنگار فیلم روز

آدم های گربه ای

■ ما گربه هستیم
■ نویسنده: ناتسومه سوسه کی

■ مترجم: احد علیقلیان
■ ناشر: نشر مرکز

■ چاپ اول 1397

در میــان عاقه مندان رمان کســانی که 
»تریســترام شــندی« اثر ارن اســترن با 
ترجمــه ابراهیم یونســی را خوانده اند و 
از آن لذت برده اند رمان ناتسومه سوسه 
کــی نویســنده ژاپنــی را قطعــاً خواهنــد 
پسندید. رمانی که با دو ترجمه همزمان 
بــه بــازار آمــده اســت. یکــی ترجمه ای 
از احــد علیقلیــان بــا عنــوان »مــا گربــه 

هســتیم« از ســوی نشــر مرکــز و دیگری 
ترجمه پرویز همتیان بروجنی با عنوان 
»مــن یــک گربــه هســتم« از انتشــارات 
نــگاه. رمــان »مــا گربه هســتیم« حدود 
یکصد ســال پیش نوشــته شــده اســت، 
امــا سوســه کی بــا درآمیختن مهــارت و 
نوآوری در ســبک و با شــناخت عمیقی 
که از ادبیات ژاپنی و انگلیســی داشــت، 
رمانی مــدرن خلق کــرده که طــراوت و 
شادابی در سرتاسر یازده فصل آن حفظ 
شده است؛ مشاهدات گربه ای بدون نام 

دربــاره طبقه متوســط جامعــه ژاپن در 
دوره میجی رشته ای است که کل اجزای 
رمــان را بــه هم پیوند می دهــد. ادبیات 
جهان، سنتی دیرینه در زمینه حکایات و 
افسانه های حیوانات دارد اما شگرد این 
نویســنده ژاپنــی در پرداختن بــه دنیای 
انســان ها از چشــم یک حیــوان در رمان 
مذکور کامًا اصیل و نوآورانه است انتقاد 
از پول پرستی و طمع و آزمندی انسان ها 
در جهــان یکی از مضامین محوری این 

رمان است.

سایر محمدی 
خبرنگار

کتاب 
روز

برنا

نیلوفر ساسانی
خبرنگار
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 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

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

3151 و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 

شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

   افقي:
»چهــار  فیلــم  ریــز  برنامــه  و  کارگــردان  دســتیار  َدْلَقــک-   -1

انگشت«)1398(
2- شب اول دی ماه- رنگ قرمز قالیچه- ژاکت زنانه

3- عكس العمل- کامل کننده- اخبار انگلیسی
4- خاری در بند ساعت- رویه- گشاینده- روغن

5- شهری در »بلژیک«- آشی که با برنج و سبزی پخته شود- امر ماندن
6- دلیر- ایالتی در »هندوستان«- کیف فرنگی

7- واحد وزن- فرهنگستان- کوچه
8- گلی خوشبو- امر به رفتن- میوه ای شبیه شاه توت

9- عشیره- پدر »انقاب سبز در کشاورزی«- همیان
10- صحنه نمایش- ظرف پذیرایی- همسر »اسكندر«

11- رمانی معروف از »ژوزه ساراماگو«- جانشینی- شمار
12- همان »راوی« است- شایورد- تصدیق عامی- ضد »جفا«

13- آرام- ساز قدیمی- دوران پس از بیماری
14- در حال شیون- مرض ویروس HIV- برادر

15- از قطعــات الكترونیكــی- بوی 
خوش

 عمودي:
1- پردیــس زمین شناســی- یكی از 
مواد رسمی دوچرخه سواری پیست

2- خطه و سرزمین- دست راست- 
رهاورد زلزله

میــوه ای  »عطــار«-  زادگاه   -3
درختی- جانور کیسه دار استرالیا

4- باای زانو- جمع شیخ- طرف- 
کندو

5- سپاسگزار- گناه بزرگ- مخفف 
نه از

6- موجودی افسانه ای- روز آینده- 
»آذربایجــان  اســتان  در  روســتایی 

شرقی«
7- شیشــه کوچــک آزمایشــگاهی- 
مارکــی بر تلفــن همراه هوشــمند- 

جامه
8- بسندگی- لقب اروپایی- آخرین 

حد چیزی
و  دوره ای  شــاهان-  شــهر   -9

متناوب- آغاز
پــدر  لقــب  شــاهد-  خنــدان-   -10

رستم
11- کاه فرنگی- پشتیبانی- چوپان

12- فور خشک کننده در آزمایشگاه- 
والده- ثروت- برف ترکی

نگهبــان-  دادن-  گــوش   -13
دوچرخه سوار »اتریشی«

14- ثمــره درخــت- ورزش رزمی- 
مقصود، معنی

15- داستانی از »گی دو موپاسان«- 
خط قدیمی
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جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي
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   افقي:
1- از بستگان مادری- کنایه از به زندان افتادن

2- صبر زرد- نام دیگر »داریوش سوم«- جمع وصیت
3- کسی که به دوست خود کمک کند- جاده هموار و شن ریزی شده- بدگو

4- زخم- زیبارو- رخسار- آیین ها
5- ترمز چهارپا- چابک- چاره و عاج

6- از محصوات مهم صادراتی ایران- هاله ماه- گوشه گیری
7- زمین لم یزرع- بسیار- حلقوم

8- ییاقی در »تهران«- نقطه برخورد دو دیوار زاویه دار- درگیر امری
9- کمان- فرهنگستان- شهری در ایالت »تگزاس«

10- بهابرگ- لغو کردن- عصر
11- راه آب- می گیرند و نق می زنند- زیاده خواهی

12- صفت چای- بیكارگی و تنبلی- صدای مرغابی- شهر پرجمعیت »چین«
13- ذکر خدای قلندر- از جنس پارچه مشبک- درجات

14- تیرگی خاطر- از صورت های فلكی- سخنوران و شاعران
15- کتاب مشهور »گوستاو فلوبر«- مدل تغییر شكل یافته سمند معمولی

 عمودي:
پادشــاه  شــكل-  کــروی   -1

ساسانی
2- آلودگــی، ناپاکی- نشــانه 
نظامــی  فــرودگاه  فقــدان- 

»روسیه«
3- هجوم- چهارمین استان 
پرجمعیت ایران- دیده شده

4- بازیكن هم تیمی- نویسنده 
»تنگسیر«- ناراست- پشت سر

شــاه  شــده-  پختــه  گل   -5
فرانسه- موضوع

6- نام آذری- نیام شمشیر- 
مرض، ناخوشی

7- امــر از بــودن- غــده فوق 
کلیه- نشان واره

8- بیماری کودکان خردسال- 
دائم- یكرو، مخلص

لذیــذ-  فراموشــكار-   -9
درخت تسبیح

10- نوعــی عدســی- کبوتــر 
خانگــی- کلمه ای به نشــانه 

تعجب و حیرت
11- انــس گرفتن- حریص- 

شیره درختان
12- پیوند- پول »کشور آفتاب 
تابان«- ایه- واحد شــمردن 

گاو و گوسفند
13- شهر توریستی شمالی- 
کشــی-  گل  چوبــی  ظــرف 

شاگرد مغازه
14- حسابرس- نام »مارکس« 

فیلسوف- ماه میادی
15- نــازک نارنجــی- مأمــور 

راه آهن
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گپ و گفتی با مسافران جمهوری آذربايجان در بازارچه مرزی گیان 

مسافری بین دو آستارا
»آی خالــه، بیــا ایــن خانــم روزنامه نــگاره، 
ببین چــی میگه!« بعد با صــدای آرام تر رو 
به مــن: »کشورشــان قبًا کمونیســتی بوده، 

برای همین کًا می ترسند حرف بزنند.«
 دو زن اهل آستارا اما برخاف گفته او اهل 
حــرف زدنند: »هــر روز پیاده به این ســوی 
مــرز می آییم و خریــد می کنیم. ولی کاش 
می گذاشــتند روغن و برنج هم با خودمان 
ببریم. مدتی اســت ممنوع شــده.« هر دو 
تــوی دهانشــان دندان طــا دارند. بیشــتر 
افــرادی کــه از آن ســوی مــرز آمده انــد بــه 
قول مــا دندان طــا هســتند، می گویند در 
آســتارا و لنكــران و باکــو ایــن جــور دنــدان 
گذاشــتن مد اســت و برای هــر دندان طا 
باید حــدود750 هــزار تومــان هزینه کنی. 
زن هــا می گویند همیشــه بــرای خرید دارو 
یــا دکتر رفتــن و بیمارســتان رفتــن هم به 
ایران می آیند البته برای دوا و دکتر جدی، 
اردبیل و رشت می روند که بیمارستان های 

مجهز و خوبی دارند.
پســر جــوان که از کســبه بــازار مرزی اســت، 
می گویــد: »آنقــدر ژلوفــن یــا بــه قــول خود 
از داروخانه هــای  انــواع مســكن  و  قرمــزی 
ایــن طرف بردند که آخرش بــرای دارو هم 
ممنوعیــت گذاشــتند. باید یک ســال پیش 
می آمــدی می دیــدی! همان موقــع که دار 
یكهو باا رفت اینها آمده بودند توی شهر تا 
دو نیمه شــب خرید می کردند. تقریباً شهر 
خالی از کاا شده بود که فرماندار دستور داد 

خارج کردن برخی کااها ممنوع است.«
پسر اهل آســتارای این طرف می گوید: »آن 
روزهــا را خــوب به خاطــر مــی آورم. مــادرم 
چنــد روزی رفته بــود تهران زنــگ زد گفت 
برو خریــد کن. نكند من برگــردم چیزی در 
شــهر پیدا نشــود. می دانی این ها بدون ویزا 
و عــوارض خــروج می آیند و می رونــد و آن 

شــهر  یــک  اهالــی  همــه  روزگاری  »روزی   
بودیم. اان هم اهل یک شــهریم فقط یک 
رودخانه بین مــان فاصله انداختــه اما همه 
اهــل یــک شــهریم.« فرهــاد اهل آســتارای 
در  را  حرف هــا  ایــن  آذربایجــان  جمهــوری 
آســتارای ایــران به مــن می زنــد. در خیابان 
بندر یا گمرک شــهر آســتارا یكــی از مرزهای 
مــرزی  گــذرگاه  هســتم.  کشــورمان  زمینــی 
یــا مــرز آســتارا یكــی از نقــاط گمرکــی ایران 
اســت که در داخل شــهر آســتارا و در حاشیه 
رودخانــه مــرزی »آســتاراچای« به مــوازات 
دو شــهر همنام آســتارا در ایران و جمهوری 

آذربایجان قرار دارد.
اســت.  تریلــی  راننــده  اف،  فرهــاد حســین 
خریــده  مــرزی  بــازار  از  کــه  را  جنس هایــی 
جلــوی پایش چیده؛ کیســه های ســیاه رنگ 
کــه حســابی پــرو پیمــان بــه نظــر می رســد.
از آســتارای جمهــوری آذربایجــان پیــاده تــا 
این ســوی مــرز آمده. بــا خنــده ای می گوید: 
»همــه فامیــل هســتیم. هرچند شــما بدون 
ویــزا نمی توانیــد بیاییــد آن طرف. اما شــما 
پولتــان زیاد اســت عیب نــدارد.« بــه مغازه 
روبه رویمان نگاهی می اندازم؛ روی شیشــه 
اســم غذاها نوشته شده. یک طرف فارسی و 

طرف دیگر به زبان ترکی آذربایجانی.
خیابــان بنــدر شــلوغ و پرتــردد اســت. پــراز 
صرافــی و مغازه هایی که رویشــان با حروف 
درشــت نوشــته شــده: »صــدور ویــزا، فوری 
و معمولــی.« چنــد زن را می بینــم کــه بــا 
لباس هــای متفاوت شــان معلــوم اســت از 
اهالــی آن دســت آب هســتند. پیراهن های 
دور  دســتمالی  و  پوشــیده اند  رنگــی  بلنــد 
ســر پیچیده انــد. چنــد زن و مــرد توی صف 

نانوایی ایســتاده اند، دستشــان منات است؛ 
پول رایج جمهــوری آذربایجــان. بلند بلند 
می خندنــد و آذری گفت و گو می کنند. شــهر 
آســتارا بــه همــراه 16 شــهر و مناطــق زیــاد 
دیگــری در زمــان فتحعلــی شــاه قاجــار به 

روسیه تزاری واگذار شد.
 محســن اهل شــهر آســتارا در اســتان گیان 
اســت. او می گویــد: »نصــف فامیل های مان 
ماندند آن طرف شــهر. یــک رودخانه و یک 
پل بین ماست با این همه چون نمی توانیم 
راحت تردد کنیــم ارتباطاتمان با فامیل کم 
شده. یک عمه دارم که سال هاست ندیده ام 

و در آستارای آن سمت زندگی می کند.«
بازارچــه مــرزی پرهمهمه و لبریــز از جریان 
زندگــی اســت. خریــداران پــر و پــا قرصــش 
اهالی آن سوی مرزند که با توجه به افزایش 
ریــال  ارزش  آمــدن  پاییــن  و  دار  قیمــت 
برایشــان حســابی می صرفد. آنها راحت به 
این ســوی مرز ســفر می کننــد و اقــام مورد 
نیازشــان را بــه قیمتــی مناســب می خرند و 
غــروب هــم بــه خانه شــان در آن ســوی رود 
برمی گردنــد. هرچنــد کســبه بــازار بارهــا به 
مــن می گوینــد کــه بیشــتر کســانی کــه اینجا 
می بینــی ازطبقــه بســیار پاییــن و فقیــر آن 
ســوی مــرز هســتند وگرنــه پولدارهای شــان 
برای خریــد به باکو می رونــد. آنها می گویند 
تقریباً هیچ مشــتری که اهل شــهر خودشان 
یعنی آســتارای گیان باشــد بــرای خرید به 
ایــن بازارچه مرزی نمی آید چون هم بازار با 
شهر فاصله دارد هم بازارهای خیلی بهتری 
در شــهر هســت که مــردم می تواننــد از آنها 
خرید کنند، مثل فروشگاه های زنجیره ای. با 
این همه اهالی آن سوی مرز پر از انرژی اند و 

تند و تند خرید می کنند.
یكــی از کســبه دو مشــتری  زن را کــه انــگار 
سال هاست از او خرید می کنند صدا می زند: 

زن تند تند کره، چیپس، پفک، نوشابه و بقیه چیزهایی را که 
خریده بسته بندی می کند و حتی نفسی هم تازه نمی کند. 

خیلی راضی است که می تواند از اینجا جنس بخرد اما 
وقتی راضی تر می شود که بتواند برنج هم با خودش ببرد. 

می گویند گوشت و میوه برای مسافران مرزی زیاد جذاب 
نیست و آنها ترجیح می دهند گوشت و میوه با کیفیت را از 

شهر خودشان تهیه کنند. برای خرید کااهای لوکس شان هم 
می روند باکو به قول خودشان شهر

گونای خانم اهل باکو در بازارچه، پتوفروشی 
در  و  کــرده  ازدواج  اســت  ســالی   12 دارد. 
آســتارای مــا زندگــی می کند اما بــا این همه 
خانــه ای هــم در باکــو دارد و هراز گاه ســری 
هم آنجا می زند. کمی فارســی بلد است اما 
بیشــتر ترجیــح می دهد، آذری حــرف بزند: 

»رفتی باکو بیا کلید بدهم بروی آنجا.«
اســت؟  خــوب  کاســبی ات  و  کار  می گویــم 

»قســمت،  می دهــد:  جــواب  فارســی  بــه 
قســمت.« روزنامه فــروش محلــی در بازار 
تبلیــغ  روزنامه هایــش  بــرای  و  می چرخــد 
می کند؛ پیام آستارا و دیگر روزنامه محلی... 
کمی آن ســوتر بســاط آش دوغ برپاســت و 
مســافرانی کــه قصد دارند بعــد از خرید به 
آن سو بروند، بدشان نمی آید کاسه ای آش 

هم بخورند.
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موقع ما اگر بخواهیم برویم آن طرف، باید 
ویزا بگیریم وعوارض خروج بدهیم، این به 

نظرت انصاف است؟«
 به یكی از دفاتر اخذ ویزا می روم، روبه رویم 
یک مغازه صرافی است که روی شیشه اش 
دار بزرگــی چســبانده اند، نمی دانم چرا با 
دیدنــش خنده ام می گیرد. بــا صرافی هایی 
متفــاوت  دیــده ام  تهــران  در  تاکنــون  کــه 
اســت. در دفتر ویزا می گویند: »با 98 منات 
یعنــی 760 هزار تومان ویــزای فوری صادر 
می کنیــم، فقــط 4 ســاعت طــول می کشــد. 
ویــزای معمولی 366 هزار تومان و هرکدام 
هم ســه ماه مهلــت دارد کــه می توانی یک 
ماه ازشــان اســتفاده کنــی.220 هــزار تومان 

هم عوارض خروج است.«
می پرســم پس چرا بــرای اهالی جمهوری 
نــه  اســت  ضــروری  ویــزا  نــه  آذربایجــان 
را  جوابــم  خنــده ای  بــا  مــرد  عــوارض؟ 
می دهــد: »وزارت خارجه ما هــم این طور 
صاح دیــده.« اهالی جمهوری آذربایجان 
ســه منات یعنــی معــادل 20 هــزار تومان 
عــوارض خــروج می دهنــد و به این ســوی 
مــرز می آینــد: »کًا ســه منــات می دهند و 
می آینــد این طرف و  کلــی خرید می کنند. 
خیلی اوقات جوان هایشــان 20 هزار تومان 
می دهند و با نامزدشان می آیند این طرف 
بهتریــن چلوکبــاب را می خورنــد، ســینما 
می روند، خرید می کننــد و برمی گردند اما 
اگــر ما بخواهیم برویــم آن طرف باید کلی 

خرج کنیم.«
 حــاا لنكــران و آســتارای آن طرف قشــنگ 
اســت؟ مردم محلی با کلمه »افتضاح« به 
معنــای خیلــی خــوب، توصیــف می کنند و 
می گویند: »اصــًا نمی دانی چقدر افتضاح 
است. نمی دانی چه شهری ساخته اند، باکو 

هم که دیگر حرف ندارد.«

زن از شــهر لنكران آمده. از لنكران تا آستارا 
یک ســاعت راه است. تند تند کره، چیپس، 
پفک، نوشــابه و بقیه چیزهایی را که خریده 
بســته بندی می کنــد و حتی نفســی هم تازه 
نمی کند. 67 ساله است اما به قول خودش 
آنقــدر در طــول زندگــی کار کرده کــه این ها 
برایــش کار نیســت. خیلی راضی اســت که 
می توانــد از اینجــا جنــس بخــرد امــا وقتی 
راضی تــر می شــود کــه بتوانــد برنــج هــم با 
خودش ببرد. می گویند گوشت و میوه برای 
مســافران مــرزی زیاد جذاب نیســت و آنها 
ترجیح می دهند گوشــت و میــوه با کیفیت 
را از شــهر خودشــان تهیه کننــد. برای خرید 
کااهای لوکس شــان هــم می رونــد باکو، به 

قول خودشان »شهر«.
در آســتارای گیــان امــا هــوا ابــری اســت و 
بــاد مایمــی مــی وزد. به آســتارای آن ســو 
فكــر می کنــم کــه تنهــا یک ربــع ســاعت با 
مــن فاصلــه دارد... زنهــا و مردهــای اهــل 
جمهوری آذربایجان حاا به ســمت گمرک 
بــه  کــه  شــده  آن  وقــت  می کننــد  حرکــت 

آستارای خودشان بازگردند.
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در ابتدای تابستان سال پیش 
بود که آری آســتر سناریست 
و کارگــردان 32 ســاله متولد 
شــهر نیویورک امریکا با فیلم ترسناک و تکان 
دهنده ای به نــام »Hereditary« هنردوســتان 
را شــگفت زده کــرد و بــا تشــریح اتفاقاتــی کــه 
پیرامــون یــک خانــواده در هــم ریختــه روی 
می دهد، از تملک روح و جسم انسان ها توسط 
شــیطان ها ســخن گفت. توفیق ایــن فیلم در 
گیشه ها به حدی بود که به سودآورترین فیلم 
کمپانــی مســتقل ســاز و تقریبــاً تازه تأســیس 
A24 تبدیل شــد ولی حتی قبل از شــکل گیری 
این داســتان هولناک در ذهن استر، او موضوع 
وحشــت افزای دیگــری را هــم در فکــر خــود 
پرورانده بود. نســخه ســینمایی آن فکر، اینک 
در دل تابستان گرم 2019 در سینماهای جهان 
پیش روی مردم است و نام آن به انتخاب آستر 
کــه مــدرک تحصیلــی اش نه ســینمایی بلکه 
کارشناســی ارشــد در رشته موســیقی و رهبری 
ارکســتر اســت »Midsommar« )بــا معنایــی 
شبیه به »اواسط تابستان«( تعیین شده است. 
این فیلم آســتر هم کــه قبــل از دو کار آخرش 
فقط شــش فیلــم کوتــاه در ســال های 2011 تا 

2016 ســاخته بود، ورودی بی واســطه و صریح 
به دنیــای تــرس و مثــل Hereditary کشــف و 
لمس مواردی است که پیشتر در این ژانر کمتر 
به آنها سرزده شده بود. آستر با به وجود آوردن 
ترکیبی از فولکلور وحشت و افسانه های موهوم 
 Midsommar گذشــته آدم ها و محیطــی را در
روبــه روی بیننــدگان گذاشــته کــه از هر جهت 
کنجکاوی آنهــا را بر می انگیزد و وحشــت را با 

نوعی وجد ناشناخته همراه می سازد.
در مرکــز فیلــم تازه آری آســتر کاراکتر دنی )با 
بــازی فلورانس پیو( جلــوه ای بــارز دارد، دنی 
از یــک تــراژدی شــخصی رنج می بــرد و افول 
روابطش با نامزدش کریستین )جک رینور( او 
را به وادی افسردگی کشانده است. با این حال 
وقتی کریســتین و دوستانش دست به سفر به 
سوئد می زنند تا آنجا در جشنواره ناب و غریبی 
شرکت کنند که فقط هر 100 سال یک بار برگزار 
می شــود، دنی نیز آنها را همراهی می کند اما 
در آنجا کل اعضای گروه با نشانه ها و مواردی 
رو  در رو می شوند که این گردهمایی بسیار نادر 
را تبدیل به یک راز خطرناک در درازای تاریخ 
کــرده اســت. آری آســتر برای گرفتــن تصاویر 
مــورد نظرش بــه طبیعــت ناب مجارســتان 

روی آورده اســت و در چنان خطه ای محیطی 
راکه بــرای وقوع اتفاقات فیلم در گوشــه ای از 
ســوئد در ذهنش داشته، بازســازی و قبیله ای 
را پیش روی بینندگان گذاشته که هارگا نامیده 
می شــود. تصویر بــرداری قوی و پــر راز و رمز از 
ایــن منطقه و مطرح کردن ایده هایی پر ابهام 
از ســنن و باورهــا و فرهنگ هــای امریکایــی 
کــه  هســتند  موضوعاتــی  دیگــر  اروپایــی  و 
پیچیدگی های Midsommar را بیشــتر کرده و 
این فیلم 140دقیقه ای را نه به یک کار ابتکاری 
صــرف بلکه اثر حماســه واری از ژانر وحشــت 

تبدیل کرده  اســت. آیا استر به مصادیق رایج 
در فیلم هــای دراماتیــک از ایــن دســت اکتفا 
کــرده یــا مســأله جدایــی ظاهــری دو کاراکتــر 
اصلی قصه از یکدیگر و ســپس همســو شدن 
مجدد آنها طی سفرشان به سوئد را وسیله ای 
برای وســعت بخشــیدن به کل ژانر وحشــت 
قرار داده است. آستر می گوید: برخاف آنچه 
تصور می شــود، مــن ملودرام ها را بــر کارهای 
سینمای وحشــت ترجیح می دهم و دلیلش 
آن اســت کــه در حیطه ملودرام هــا می توانید 
بــه هرگونه تخیــل عظیمــی روی بیاورید ولی 

سینمای 
2019

ترکیبی از ایده های مشاهیر سینما
یکی از فیلم هایی که در جشــنواره کن امسال درخشید و 
حاا با آغاز اکران عمومی آن در جهان توجه بیشتری را 
برانگیخته، »برج نورانی«)چراغ دریایی( است که بازی 
حرفه ای ویلم دافوی مجرب در آن از هر ســو ســتایش شــده اســت. دافو به 
این مناسبت مصاحبه ای با واریه تی داشته و طی آن »Light House« را به 
ســان فیلمی دانســته که از ترکیب ایده های غیر متعارف ســه فقید عالیقدر 
و مشــاهیر دســت نیافتنی ســینما یعنی آلفرد هیچکاک، اینگمار برگمان و 
آنــدری تارکوفســکی به وجود آمــده و در عین حال رگه هایــی پنهانی از طنز 
تلخ هم داشته باشد. دافو که در 40 سال اخیر در فیلم هایی بزرگ از مارتین 
اسکورسیســی و اولیور استون هم درخشــیده و نقش ونسان ون گوگ نقاش 
کاسیک هلندی را هم ایفا کرده، در Light House با رابرت پاتینسون جوان 
همبازی اســت و کارگردانی با رابرت آگرز و فیلم البته به شیوه سیاه و سفید 

گرفته شده تا رمزآلودتر باشد .

فرصت هایی تازه برای »ای گرنت«
ریچارد ای گرنت پرســابقه و بریتانیایی که درخشــش وی در فیلم امریکایی 
»آیــا مرا هرگــز خواهی بخشــید؟« و مواجهــه موفقش با ملیســا مک کارتی 
امریکایــی طــی ایــن فیلم توجــه اســتودیوهای هالیــوودی به وی را بشــدت 
افزایش داده، می گوید رشــد کردنش در آفریقا در ایام کودکی و نوجوانی وی 
را قادر ســاخته که با هر فرهنگی مؤانســت کند و از هر یک چیزی را بیاموزد و 
ایــن امر در تبدیل شــدن او به یک بازیگر حرفه ای در ســطحی که می بینیم، 
سهم بسزایی داشته است. در فیلمی که نامش آمد، ای گرنت و مک کارتی 
نقش آدم هایی واپس زده در گوشــه ای از شهر نیویورک در اواسط دهه 1990 
را ایفا می کنند که با واقعیت های زندگی به گونه ای متفاوت برخورد می کنند. 
لــی اســرال با بازی مــک کارتی به هر چه دارد، راضی اســت اما جک هاک با 
بازی  ای گرنت به ســبب عاقه اش به تجمات و عزم راسخش برای احیای 
ثروت از دست رفته خود از هر فرصتی برای اوجگیری مجدد بهره می گیرد.

فاجعه اتمی در دل یک کارتون موفق

انتقال قسمت دوم فیلم کارتونی Lego به نسخه های DVD و بلو ری و عرضه 
آن در امریــکا و اروپــا یک موج تازه از فروش و پولســازی را بــه رزومه این فیلم 
موفق افزوده اســت. این فیلم که توســط مایک میچل خالق انیمیشن موفق 
»Trolls« کارگردانی شــده و سناریوی هوشــمندانه ای که زوج حرفه ای کریس 
میلــر و فیل لورد پایه گذار آن بــوده، یک بار دیگر بینندگان را به دنیای خیالی 
بریکز برگ منتقل می کند و اینجا سرزمینی جذاب است که در آن کاراکترهای 
مکتب مســتطیلی جالبی به سان فیلم نخســت اداره امور را در دست دارند و 
داستان به ما می گوید که آنها خلق شده توسط پسر بچه ای به نام فین هستند. 
تفاوتی که در قیاس با فیلم اول به وجود آمده، این است که حمات گسترده ای 
از سوی خواهر فین که بیانکا نام دارد، این سرزمین را به منطقه ای تبدیل کرده 
که بی شباهت با سرزمین های بمباران شده با بمب های اتمی نیست و آن را به 

موازات چنین فاجعه ای »برکز برگ آخر زمانی« نامیده اند.

چگونه رینولدز در پیکاچو حل نشد
صحبت کردن رایان رینولدز هنرپیشــه مرد مطرح اما نه چندان فوق العاده 
10 ســال اخیر هالیوود به جای کاراکتر اصلی در نســخه تــازه ای از فیلم های 
کارتونی پوکمون و در قالب کاراکتر کارآگاه پیکاچو از مواردی است که کمک 
کرد این فیلم گیشــه بهتری بویژه در امریکای شــمالی داشــته باشد و سبب 
شــده که حاا شــرکت برادران وارنر به فکر ساخت قســمت سوم پوکمون و 
عرضه آن در ســال 2021 هم بیفتد. رینولــدز می گوید: نمی دانم من تبدیل 
به کارآگاه پیکاچو شده ام یا این موجود جذاب و کوچولوی زردرنگ به شکل 
من در آمده اســت. آنچه در باره اش شــکی ندارم، این اســت که به تصمیم 
مــن و البتــه بــا رضایــت و تأییــد کارگــردان )راب لنزمن( قرار شــد همیشــه 
وجوهــی از صــدا و کاراکتــر من در پیکاچو محســوس باشــد و مــن در او حل 
نشوم و این اتفاق هم افتاد. شایان ذکر است که سایر صدا پیشه های اصلی 

پوکمون دنی ده  ویتو، مارک والبرگ و دوواین جانسون هستند.

بازسازی افسانه فضایی دیوید لینچ

بازسازی فیلم فضایی - علمی و تخیلی Dune که دیوید لینچ مشهور نسخه 
اصلی آن را در سال 1984 با بازی کایل مک اکان در نقش اصلی ساخت، 
توســط شــرکت لیجندری آغاز شده اســت. خرید امتیاز ساخت فیلمی تازه 
از روی این افســانه کج و معوج اما جذاب فرانک هربرت، توســط لیجندری 
در ســال 2016 صــورت پذیرفــت اما عملیات اجرایی تازه شــکل گرفته و کار 
نوشــتن ســناریو را اریک روت انجــام داده که کارهای پرســر و صدایی مانند 

»فارست گامپ« و »درونی« را تکوین و متولد کرده است.
کارگردانــی هــم بــه دنیــس ویلــه نــوو کانادایــی و مبتکــر ســپرده شــده کــه 
»زندانیــان« و دوگانــه »ســیکاریو« ی او گیشــه های موفقــی داشــته اند. تهیه 
کنندگی نیز با مری پارنت، توماس تال و پایرون مریت کارکشــته بوده و این 
نکته هم مشــخص اســت که ســایر نقش های اصلی به امثال اسکار ایزاک، 

جاش برولین،  تیموتی چاامت و دیوید دستمالچیان واگذار شده است.

Lego نمایی از قسمت دوم فیلم کارتونی و پرفروش

  پوستر نسخه اوری ژینال Dune ساخته دیوید لینچ

 گشــــتي
در دنیای 
سینما

افســانه های زیادی با بت من عجین شده که هر یک می کوشند به گونه ای تولد وی را فریاد 
و از فلسفه وجودی او سخن گویند، اما هرچه هســت این مرد ویژه رازدار با سایر قهرمانان 
کمیک استریپی زمین تا آســمان تفاوت دارد و وقتی کریستوفر نوان در دومین قسمت از 
تریلوژی بت منی خود به ســال 2008 لقب شوالیه تاریکی را برای او برگزید و نام فیلمش را 
نیز همین عبارت کوتاه گذاشت، بیش از هر کسی حق مطلب را درباره او ادا کرد. می توان 
به انواع دیگر قهرمانان کمیک بوکی دل بست و مثًا طرفدار اسپایدرمن شد  یا برای ایرون 
من هورا کشــید اما از نظر میزان شهرت و محبوبیت و داشتن نامی بزرگ فقط سوپرمن با 
بت من برابری کرده و اگر سوپرمن مظهر خوش بینی و اندیشه های سپید بوده، بت من در 
عین نجات مستمندان و مظلومان از دست ظالم ها، نماد واقع بینی های افراطی و به تبع 
آن مظهر شائبه و تردید بوده و حتی در مورد اصلیت وجودی خویش نیز شک داشته و این 
را دائماً با مباشر خود آلفرد )گاه با بازی عالی مایکل کین در نسخه های سینمایی( در میان 
گذاشــته و از نزدیکانش در زیرزمین خانه مســکونی خود و آنجا که لباس های خفاشی اش 
را همراه با بت موبیل )ماشــین مافوق ســریع مخصوص بت من( پنهان نگه می داشــته، 
پیوســته می پرسیده است که آیا امیالش بر حق اســت و آیا صاحیت ازم را برای اعمال 

نیک کردارانه خود داشته است.

خفاش در اسارت چالش  درونی
به مناسبت 80 ساله شدن بت من

ë آغاز زندگی قهرمان چندقرنی
وقتی بیل فینگر و باب کین خالقان بت من 80 
سال پیش برای اولین بار با قلم هاشوردار خود 
شــروع به کشیدن نقاشــی های مستقر در مغز 
خود پیرامون این قهرمان سرشــار از راز کردند 
و بــه بت من جامه حیــات پوشــاندند و او را در 
قالب کمیک بوک های موسوم به »کمیک های 
کارآگاهــی« به جهانیان معرفــی کردند، اصًا 
گمان نداشتند قهرمانی را به فولکلور جهانیان 
اضافــه کرده انــد کــه ســال ها و به واقــع قرن ها 
خواهد زیست و به قهرمان سیاهپوش مرموزی 
مجــال رشــد داده اند کــه جذابیــت منفی اش 
درونــی اش  چالش هــای  و  ســتیزها  و  ابــدی 
پایان ناپذیــر اســت. اینــک در 80 ســالگی مرد 
خفاشــی و در حالــی که نســخه تــازه دیگری از 
بت من در هالیوود در دســت تهیه است و مرد 
خفاشــی در نهمین ظهور انفرادی اش در یک 
فیلم بلند ســینمایی درصدد فتــح قلل مالی 
جدیدی اســت، شکی نیســت که مرد خفاشی 
بــه بخــش عمــده ای از دســتاوردهای فینگر و 
کیــن و حتی فراتر از آن دســت یافتــه و اهداف 
حرفه ای کمال گرایانه شــرکت دی. سی. کمیگز 
را کــه رقیــب اصلــی مــارول در تولیــد و ارائــه 
قهرمانان کمیک بوکی اســت، پشت ســر نهاده 
اســت. کمتر کودکی را در جهان می یابید که نه 
فقط بت من و دســتیار همیشــگی اش رابین و 
نســخه زنانه وی به نام »بت گرل« را نشناســد، 
بلکــه بــا دشــمنان وی هــم که بــه رغــم بارها 
شکســت مقابل مرد خفاشی هرگز نمی میرند 
و ژوکــر، پنگوئن و هارلی کویین ســرآمدان آنها 
هستند کامًا آشنا نباشد. اولین داستان بت من 

کــه در ســری کمیک بوک هــای Detective در 
ســال 1939 بــه چاپ رســید، داســتانی بــود به 
نام »مورد ســندیکای شــیمیایی« ولــی پس از 
آن و در پروســه ای پایان ناپذیــر 973 داســتان 
کمیک بوکــی دیگر از بت من نیز به روی دکه ها 
رفتــه و بــه آرامــی و در گــذر زمــان اضافــه بر 9 
فیلم بلند ســاخته و ارائه شده از سال 1989 به 
بعد )با کارگردانی تیم برتون، جوئل شــوماخر 
مجموعــه  دو  حداقــل  نــوان(،  کریســتوفر  و 
تلویزیونــی بــا بازیگران زنــده  یا صــور کارتونی 
بی شــمار، بازی های ویدئویی و چیزهای شبیه 
بــه آن و البتــه یــک عالــم عروســک و وســیله 
یادبــودوار و آرم و نشــان مرتبــط بــا بت من در 
بــازار به مثابه طــا عمل کــرده و از هیچ، همه 
چیز ســاخته و فرانچیزی را به وجــود آورده اند 
که به لحــاظ میزان عمر و پایــداری هم رقبای 

چندانی ندارد.
ë ماندگاری باتردید

دارنــده  بوکــی  کمیــک  داســتان  هزارمیــن 
شــخصیت بت من به تازگــی و یک بار دیگر به 
یاد گذشته های درخشــان و سرشار از خاقیت 
 Detective باز تحت نام کلی و پوشــش دهنده
Comics در سطح جهان انتشار یافته و این بار 
بــا نشــریه ای 96 صفحــه ای طــرف هســتیم و 
آدم های بســیاری در این شــماره ویژه راجع به 
افســانه بت من حرف زده اند تا مشخص شود 
ماندگاری او در گذر ایامی که هیچ ســنخیتی با 
یکدیگر نداشــته اند، باتردید و غیر قابل بحث 
اســت. از کســانی که دربــاره بت مــن و کاراکتــر 
تیــره امــا همیشــه نجات بخش مرد خفاشــی 
بــه صحبــت پرداخته انــد، می توان بــه دنیس 

بهترین و جذاب ترین آنها موردی اســت که او 
می کوشــد اســلحه ای را بیابد که با شــلیک آن 
مــادر و پــدر وی ســال ها پیــش جــان باختند و 
بــه تبع آن فــردی را پیدا کند که با شــلیک این 
ســاح ها بروس وین را برای همیشــه داغدار و 
تبدیل به مردی کرد که لقب ضد قهرمان ترین 
فــرد در میــان چهره هــای سرشــناس کمیــک 
استریپی برازنده اوست.  می توان ددپول را نیز 
از منفی تریــن قهرمانــان کمیک بوکی تمامی 
اعصار دانست اما فلسفه وجودی ددپول که تا 
به حال درباره وی دو فیلم مستقل پرفروش و 
یک فیلم ترکیبی )دربردارنده قهرمانان دیگر( 
ساخته و ارائه شده، به کلی متفاوت با بت من 
اســت. بت من به رغم تلخی هــای گره خورده 
با وجودش همیشــه در پی نجات مردم است 
و اگر چالشی درونی دارد، با روح متاطم خود 
اســت اما ددپول که نســخه های سینمایی وی 
تــازه از 2016 بــاب شــدند، فقط بــرای بهروزی 
مــردم نبــرد نمی کنــد و ده هــا ایــده متناقض 
در ذهــن او رژه مــی رود و نــه یک قهرمان پلید 
 بلکه مظهر ناشناختگی و حرکت در مسیرهای 

چندگانه است.
ë پیکاری ابدی

چگونــه می توان بت مــن را در شــروع حداقل 
80 ســال دوم حیاتش توصیف و بررسی کرد؟ 
گفتــن ایــن جمله واقعی ســخت اســت که به 
جز زاک اســنایدر که کوشــیده اســت بت من را 
از برخی کژی های درونی مبرا ســازد، ســایرین 
وجــوه بد و سرشــار از ابهام و ابهــام را در وجود 
وی جلوه گر ساخته اند و تیم برتون در تریلوژی 
خود که البته فقط اولی را در سال 1989 شخصاً 
کارگردانی کرد و کریستوفر نوان هم در سه گانه 
اختصاصی خویش این وجوه را به حد نهایت 
خود رســانده اند و حتی لباس تمام فلزی این 
مرد کاه خودی مشکوک فروغ تیره رنگی دارد 
که مردم حاضر در مسیر حرکت وی را به تردید 
می اندازد و درباره اندیشه ها و راهبردهای او به 
بررســی می نشینند. فقط یک چیز در ارتباط با 
مــرد خفاشــی حتمی به نظر می رســد و آن به 
اجماع رســیدن هنرمندان در مورد لزوم حفظ 
کاراکتــر چندگانــه وی و اســتمرار چالش هــای 
درونی اوســت؛ مردی که به دیگــران آرامش و 
زندگی دوباره می بخشــد امــا خودش هرگز در 
آســایش روحی و راحتی فکر نزیســته اســت و 
جنــگ او با ذات درونی و ماهیت شــکاک وی، 

یک پیکار ابدی است.
Chicago  Tribune :منبع *

در ژانــر وحشــت و بخصــوص فیلم هایــی کــه 
Gotic و برخاســته از ســنن وحشت به حساب 
می آیند، دست هایتان بسته است و نمی توانید 
خیال پردازی هایتان را از یک میزان مشــخص 
فراتــر ببریــد. بــرای بســیاری از افــراد و بویــژه 
جوانان قطع یک رابطه عاطفی طوانی چیزی 
مثــل فاجعــه و حتی بــه معنای پایــان جهان 
است و این مسأله همواره مورد توجه من قرار 
داشــت و در پی قصه ای اصیــل و عمیق برای 

بیان این موضوع در بطن آن بودم.
آستر می افزاید: خوشبختانه یک کمپانی هنری 
در ســوئد قبل از اینکه Hereditary را بسازم، با 
مــن تماس گرفتنــد و امکان ارائه این ســوژه را 
در قالب یک فیلم مســتقل به من بخشیدند. 
حرف آنهــا این بود کــه؛ برای ما فیلمی بســاز 
که به دردســر افتادن یک گــروه امریکایی طی 
سفرشــان به شــمال ســوئد را به تصویر بکشد. 
افــراد این گــروه یک به یــک در قالب قربانیان 
یک فرهنگ موهوم کشــته می شوند و راز های 
بزرگــی بر مــا می شــود. این ســقف هیجان و 
شائبه سازی در هنر سینما است و چیزی است 

که مرا هم به مقصود رسانده است.
Daily  Telegraph :منبع  *

وصال روحانـيگزارش هفته
مترجم

ویلم دافو)چپ( و رابرت پاتینسون در نمایی از فیلم»برج نورانی«

اونیل، کریستیوفر پریست، جیم لی، پال دینی، 
وارن الیــس و همچنیــن تــام کینــگ، پیتر جی 
توماس، اسکارت اســنایدر و گرگ کاپولو اشاره 
کرد که سه چهار اسم آخر جدیدترین حافظان 
بت من و بیانگر فعالیت های او در دو سه دهه 
اخیر بوده اند و به آنها بیفزایید جیم استرانکو، 
بروس تیم و فرانک میلر را که اگر هنر استادانه 
نقاشی شــان البته با ادوات کامپیوتری و نظایر 
دادن  پایــان  بــرای  بت مــن  نبــود،  کار  در  آن 
بــه هشــت دهــه حیاتــش و ورود بــه دهه نهم 
مشکاتی متعدد می داشت. تا به حال مایکل 
کیتون، ول کیلمر، جورج کلونی، کریستین بیل 
و بن افلک ایفاگر نقش بت من در نســخه های 
9 گانه بلند ســینمایی از روی این قهرمان کاه 
آهنی و پیکری با فلز براق اما تیره رنگ بوده اند 
و از کارایی بت من همان بس که نام و شهرتش 
حتــی بر این قهرمانان مشــهور ســینمایی هم 
چربــش داشــته و ایــن اســامی پرطمطــراق را 

دنباله رو خویش ساخته است.
ë رصد متر به متر

بت من حتی در مورد ســن  وســال و سابقه کار و 
حضور در عرصه هــای اجتماعی و صحنه های 
قهرمانانه نیز فقط ســوپرمن را همپا با خویش 
می بیند و این مرد سفرکرده از سیاره کرپیتون که 
بر خاف مرد خفاشی سرشار از نشانه های پاکی 
و ســپیدی اســت و سرراســت تر از او کمتر یافت 
می شــود، ســال پیش 80 ســالگی اش را جشــن 
گرفــت و این کار نیز با انتشــار نســخه تــازه ای از 
سری دفترچه های کمیک بوکی »اکشن کمیکز« 
صورت گرفت و امروز که گردانندگان داستان ها 
و فعالیت های بت من درصدد تنظیم و اجرای 
جشــن های تولــد وی هســتند و در ایــن راه هــر 
متر از مســیرهای طوانی طی شــده توسط وی 
از ایــام خردســالی اش تــا بزرگســالی او را رصــد 
کرده اند، کمتــر چیزی می تواند تنهایــی او را در 
دنیــای امروز توجیه و جبران کنــد. کنت کارک 
یا همان سوپرمن معروف حتی اگر هیچ کس را 
نداشته باشد )که البته دارد( از نعمت ارتباط با 
لوئیس لین همکارش در دفتر روزنامه ای که در 
نیویورک در آن به کار مشــغول است، برخوردار 
است. بروس وین که مثل »سوپرمن« در 9 فیلم 
مستقل و بلند سینمایی به تصویر کشیده شده 
است و اینها عاوه بر فیلم مشترک و پرفروشی 
اســت که در 2016 با حضور هر دو نفر ارائه شــد 
و نام »ســوپرمن مقابل بت مــن: روز قضاوت« 
را یــدک می کشــید، در گــذر ایام دائمــاً با حجم 
بیشتری از رازها و ناشناخته ها پیوند خورده است.

ë تصمیم های ناگزیر
در  بت مــن  کارهــای  بــد  و  خــوب  تخمیــن 
جدیدترین محصوات فرهنگــی مرتبط با وی 
 Detective« نیز که همانا دفترچه کمیک بوکــی
Comics« و یک فیلــم جدید انفرادی پیرامون 
وی است، سخت می نماید زیرا یک بار دیگر وی 
در قالبی ظاهر می شود که خدشه ها و ترس های 
اطراف و درونش او را از یک سویه و مطلق بودن 
دور می ســازد و بــه چندوجهی تریــن قهرمــان 
کمیک بوکی اعصار اخیر تبدیل می کند؛ در یکی 
از داستان های شماره هزارم نشریه »کمیک های 
کارآگاهی«، بروس وین )بت من( مجبور اســت 
تصمیمی را بگیرد که بر آینده دســتیار جوانش 
بــه نــام دیــک تأثیــری دیرپا می گــذارد و شــاید 
ایــن امــر بــه درازای تمامــی عمر او بســط یابد. 
در قصــه ای دیگر نیــز خانواده مهجــور و مرموز 
و غیر قابــل تخمین زنی بــروس ویــن روی یک 
پشت بام در خانه های اطراف محل سکونت وی 
گرد می آیند تا جشن تولد او را برپا دارند و در کنار 
آنها ریشه های تشکیل و شکل گیری نسخه های 
کارتونــی فیلم هــای بت مــن نیز توضیــح داده 
از رونــد کمیــک  البتــه جــدا  اینهــا  می شــود و 
بوک هایی است که سال های متمادی پیرامون 
آنها منتشر شده و اصلیت وجودی این کاراکترها 
و ماهیت واقعی این ابر قهرمانان خیالی در آنها 

توضیح داده شده است.
ë ساح مرگبار

اگر به داســتان های ناب دیگر بت من طی این 
80 ســال آزگار رجــوع کنیم، می بینیــم یکی از 

ترجیح ملودرام به وحشت
»آری آستر« از موفقیت فیلم های ترسناک اخیرش می گوید

صحنه ای از فیلم ترسناک و پررمز و راز »اواسط تابستان«

زورآزمایی بت من )راست( و سوپرمن، تنها همتایش در دنیای کمیک استریپ ها

 روی جلد یکی از نشریات »دی تکتیو کمیکز«

 که بت من ازدرون آنها سربرآورد

کریستین بیل ، یکی از موفق ترین »بت من« های تاریخ سینما
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ازم اســت  اول بر ســر مفهوم گفت وگــوی اجتماعی 
گفت وگــوی  مــن  نظــر  بــه  بیابیــم.  مشــترکی  درک 
اجتماعی ترجمه رسایی از Social Dialogue  نیست. 
سوشــال دیالوگ اصطاحی اســت که ســازمان بین المللی کار بیش از هر نهاد 
دیگری آن را رواج داده اســت. در این ســازمان سوشال دیالوگ این گونه تعریف 

شده است:
گفت وگــوی اجتماعی یا هماهنگی اجتماعــی)social concertation( فرآیندی 
اســت که شــرکای اجتماعی بــرای تأثیر گذاشــتن بر سیاســت های اقتصــادی و 

اجتماعی  با یکدیگر و غالباً با همکاری دولت مذاکره می کنند.
 و در تعریف مراحل و اجزای سوشال دیالوگ آمده است:

به مشــارکت گذاشــتن اطاعات؛ مرحله نخســت دیالوگ به اشــتراک گذاشتن 
اطاعاتی است که شرکای اجتماعی دارند.

مشورت کردن؛ عاوه بر اطاعات چشــم انداز، دیدگاه ها و انتظارات مورد بحث 
قرار گیرد.

چانــه زنی؛ گروه ها برای رســیدن به نقاط و منافع مشــترک بــا یکدیگر چانه زنی 
می کنند.

موافقنامه؛ گروه ها به سندی مورد توافق دست می یابند.
 ایــن مفهــوم فاصله زیــاد با گفت وگــو دارد. معــادل دیالوگ در برخــی از متون 
 social( اجتماعــی  هماهنگــی  یــا   )  Co -decision(مشــترک تصمیم گیــری 
concertation( گذاشــته می شــود. دیالــوگ بــه معنای مشــارکت در اطاعات، 
اختیارات، مســئولیت و تصمیم گیری اســت در حالی که  گفت وگو بیشتر تبادل 

نظر و گفتن و شنیدن را به ذهن متبادر می کند.
سازمان بین المللی کار و مکاتبی که به گفت وگوی اجتماعی اعتقاد دارند آن را 
به عنوان سازوکاری برای حل مسأله ها می دانند. امری مستحب نیست یک امر 

ضروری برای سیاستگذاری و حکومتداری است.
نکته دوم  اهمیت گفت وگوی اجتماعی برای جامعه امروز ایران اســت. برای پاسخ 
به این سؤال باید نسبت گفت وگوی اجتماعی با مشکاتی که در جامعه ایران وجود 
دارد مشخص شــود. چه بخش از مشکات ایران را می توان با گفت وگوی اجتماعی 

حل کرد؟  کدام یک از دردهای ایران را حل می کند؟
پاســخ به ایــن ســؤال نیازمند تحلیل مشــکات موجــود و  راهبردهــای حل آن 

مشکات است.
به این سؤال پاسخ های متفاوتی داده شده است. یک پاسخ که ریشه در اندیشه 
اقتصاددانان نهادگرا دارد همه مشکاتی را که ایران و همه کشورها با آن روبه رو 
هستند در تعارض منافع می داند و راه حل آن نیز هماهنگ کردن منافع است. 

در همه جوامع تعارض های زیر وجود دارد:
تعارض منافع ملی با منافع سایر کشورها

تعارض منافع اقشار با یکدیگر مانند کارگران با کارفرمایان
تعارض منافع بخش های اقتصادی مانند بخش مالی با بخش صنعتی

تعارض منافع مناطق مانند کانشهرها با سایر شهرها و روستا با شهر
تعارض منافع اقوام با یکدیگر و با دولت مرکزی

تعارض منافع بین نســلی، مانند بیمه  پردازان با بازنشســتگان یا نسل کنونی با 
آینده در برداشت از ذخایر زیر زمینی و حفظ محیط زیست

تعارض منافع سازمانی مانند تعارض منافع شهرداری با سایر دستگاه های اجرایی
تعارض منافع افراد با یکدیگر مانند یک کارمند با مراجعه کننده.

 هر یک از این تعارض ها می تواند به فروپاشــی یک نظام یا ناکارآمدی گسترده 
منجر شــود. ســعادت یا نگون بختی بشــر بســتگی به حل این تعارض ها دارد. 
جنگ هــا محصول تعــارض منافع میــان کشورهاســت، انقاب و شــورش های 
کارگری و تهیدستان نظم موجود را برهم می زند زیرا احساس استثمار می کنند 
و خــود را قربانــی دیگران می داننــد، بحران های مالی کــه اقتصادهای کوچک و 
بزرگ را به ورطه سقوط می کشاند محصول تعارض منافع سرمایه داران بخش 
مالی با ســایر بخش ها و مردم است، جنگ های قومی چیزی بیش از بااگرفتن 
تعارض های قومی نیســت، تعارض منافع بیمه پردازان و بازنشستگان از علل 
مســلم بحران صندوق های بازنشستگی در ایران و ســایر کشورهاست، آنچه در 
ایران شاهد بزرگ شدن بی رویه سازمان ها هستیم و موازی کاری های متعددی 
که در نظام های اداری حتی در منظم ترین کشورهای جهان می بینیم محصول 
جنگ های پنهانی میان سازمان هاست که هر یک بدنبال اقتدار بیشتر و گسترش 
منافع خود هستند. هرگاه  انسان ها با یکدیگر تعامل می کنند از رابطه ساده یک 
خرید و فروش گرفته تا حضور در  انتخابات و دادن رأی، هرچند انسان ها بدنبال 
کسب مطلوبیت بیشتر هستند اما در ذات خود امکان خیانت و فرصت طلبی و 

تعارض منافع وجود دارد.
دولت و بازار دو نهاد مهم برای هماهنگ کردن منافع هستند. از آنجا که انسان 
گرگ انسان است باید دولتی باشد که انسان ها را مهار کند تا یکدیگر را ندرند. بازار 
نیز در جایی که مبادله آزاد متصور است همچون دستی نامرئی منافع متعارض 
را هماهنگ می ســازد. امــا این دو نهاد نقایص مهمی دارند و ممکن اســت هر 
دو توســط نیروهای قوی تر مصادره شــوند و منافع اقشار ضعیف را بربایند. این 
دو نهاد در صورتی کژکردار نخواهند بود که ذینفعان با یکدیگر دیالوگ داشــته 
باشند. اگر بازار در بسیاری از کشورها رمز ثروت است و دولت حافظ منافع ملی، 
به علت نهاد ســوم یا همان سوشال دیالوگ اســت. کژکارکردی دولت و بازار در 
ایران مشخص است. تورم و سایر مشکات اقتصادی که امروز شاهد آن هستیم 
محصول کژکارکردی دولت )به معنای عام آن( و بازار است و طرح گفت وگوی 
اجتماعــی راهبردی برای بازگرداندن ایــن دو نهاد به کارکردهای اصلی و پایش 
آنهاست. کم نیستند مورخان و اندیشمندانی که معجزه بازار و دولت را محصول 
بستر اجتماعی )سوشال دیالوگ( در آن جوامع می دانند. در میان اقتصاددانان 
»اونر گریف« به طور تفصیلی نشــان داد که توســعه اروپا محصول شبکه روابط 
بازرگانــان بــا یکدیگــر و تعامل آنها با حکومت بــود. از نظــر او بازرگانان با ایجاد 
شبکه های اجتماعی دولت های مختلف را مجبور به حاکمیت قانون ساختند. هر 
گاه حاکمی به مصادره اموال دست می زد بازرگانان کوچ دسته جمعی می کردند 
و به اصطاح ...مرغی که تخم طا می گذاشــت از دســت می داد و به منطقه ای 

دیگر پرواز می کردند.
امــا در ایــران چگونه سوشــال دیالــوگ می تواند بن بســت ناکارآمــدی دولت و 
افســار گسیختگی بازار را حل کند؟ بحران صندوق های بازنشستگی نمونه ای از 
کژکارکــردی دولــت و بحران نظام بانکی نمونه کژکارکردی بازار اســت. حل این 
دو بحران نیازمند سوشال دیالوگ است. صندوق های بازنشستگی ذخایر بیمه 
شدگان هستند برای تأمین آتیه آنها در زمانی که به سن بازنشستگی می رسند. 
امروز دو صندوق کشوری و لشکری برای پرداخت مستمری به حدود 2 میلیون 
و 500 هزار مستمری بگیر نیازمند دریافت 80 هزار میلیارد تومان کمک دولت 
هستند. این کمک دو برابر یارانه های نقدی یا دو برابر طرح های عمرانی است. 
چــرا صندوق های بازنشســتگی نیازمند کمک دولت  شــدند؟ دولت ها که باید 
حافظ منافع همه اقشار باشند تغییراتی در شرایط و مزایای بازنشستگی ایجاد 
کردند که هر چند در بلندمدت صندوق ها را با  بحران روبه رو می ساختند اما در 
کوتاه مدت موجب محبوبیت سیاستمدار می شد. در دهه 1330 فرد به شرطی 
بازنشسته می شد که 65 سال سن می داشت، در دهه 1350 این شرط به 60 سال 
کاهش یافت و امروز با 50 ســال ســن یک فرد می تواند بازنشســته شــود. از دهه 
1330 تاکنون متوسط عمر افزایش یافته است و قاعدتاً شرط سن برای بازنشسته 
شدن باید افزایش یا ثابت می ماند اما برخاف قواعد پذیرفته شده گشاده دستی 
عجیبی بر صندوق ها حاکم شــد تا افراد بیشــتری بازنشسته شوند. متوسط سن 
بازنشســتگان در ایران 10 ســال کمتر از کشورهای پیشرفته است و این به معنای 
بار مالی بسیار سنگین بر دوش صندوق ها و دولت است ) در حال حاضر حدود 
5میلیون بازنشسته در کشور داریم که حقوق هر کدام متوسط 2میلیون تومان در 

ماه است که بار مالی ساانه آن 100 هزار میلیارد تومان است(.
 تغییــر ســن ازم بــرای بازنشســته شــدن تنهــا علت وضعیــت بحــران کنونی 
صندوق هــا نیســت، ذخایر این صندوق ها بهــره  وری و ســودآوری اندکی دارند.  
ادامه این روند برای کشــور بســیار خطرناک است  و باید چاره ای اندیشیده شود. 
دولت ها در ادوار مختلف از جیب بیمه پردازانی که در سال های آینده بازنشسته 
می شــدند و همچنین از جیب بازنشســتگان فعلی به گروه های مختلف امتیاز 
دادند. گروه های مختلفی به دولت فشــار آوردند و خود را جزء مشاغل سخت و 
زیان آور جای دادند تا زودتر از مزایای بازنشســتگی بهره مند شــوند. نمایندگان 
مجلــس نیز با تصویب قوانین گشــاده دســتانه محبوب شــدند امــا صندوق ها 
را بــه ســوی بحــران ســوق دادند. علــت کارایی نداشــتن این وضعیت ناشــی از 
ســاختار تصمیم گیری بوده اســت دولت با یک گروه به مذاکره می نشــیند مثًا 
پرستاران، خبرنگاران، آتش نشانان به وزیر یا نماینده مجلس مراجعه می کنند 
و می خواهند بجای 30 سال بتوانند با 25سال سابقه بازنشسته شوند. نتیجه این 
مذاکره از پیش روشن است دولت امتیاز می دهد و محبوبیت می خرد و آن گروه 
نیز به امتیازی دست می یابد. این بده و بستان از جیب مردم پرداخت می شود 

و همه را فقیر می کند.
در سیاســتگذاری به شیوه سوشــال دیالوگ این ساختار کاماً تغییر می یابد. دولت 
با هیچ گروهی به تنهایی نمی نشیند ابتدا باید گروه های ذینفع باهم گفت وگو کنند. 
در مثــال فــوق همه هزینه شــرایط بازنشســتگی را دولت نمی دهد ســهم دولت 3 
درصد و ســهم کارفرمایان 17درصد اســت. کارگران و کارفرمایان باید بر سر شرایط 
بازنشســتگی مذاکره کنند و ســپس 
دولت وارد شود. نمونه این گفت وگو 
را در مورد حداقل دستمزد در ایران 
می بینید که چند روز بحث می شود 
تــا نمایندگان کارگــران و کارفرمایان 

در وزارت کار به توافق برسند.
تمام تصمیم ها یــک برنده و یک 
بــه  طــرف  دو  بایــد  دارد.  بازنــده 
مذاکــره بنشــینند و ســپس دولت 
وارد شــود. این شــیوه  صحیح حل 
تعــارض در جامعه اســت. دولت 
در ایــران تاکنــون از جیــب مردم و 
ذخایر زیر زمینی با گروه ها مذاکره 
کــرده اســت و رابطــه نادرســتی با 
مردم داشــته اســت. این رابطه به 
زیــان هم مردم و هــم دولت بوده 
اســت. دولــت بیش از انــدازه خود 
را مســئول و توانمند جلــوه داده  و 
خود را در معرض فشــار گروه های 
مختلف قرار داده است. مردم نیز 
هر چند در یک مذاکره برنده شده 
اند اما در همه مذاکراتی که حاضر 
نبوده اند باخته اند. به مسأله توزیع آب میان استان های شرق و غرب رشته کوه 
زاگرس توجه کنید. اصفهانی ها و خوزستانی ها هر دو جداگانه به دولت مراجعه 
می کنند، فشــار می آورند، قهر می کنند و هر دو امتیاز می گیرند و  محیط زیست 
و آینده خود را نابود می کنند. در سیاســتگذاری به شــیوه سوشــال دیالوگ هر دو 
طرف دعوت می شــوند اطاعات کامل رد و بدل می شــود چانه زنی یک استان 
با دولت جای خود را به چانه زنی دو اســتان با یکدیگر می دهد. آن گاه احتمال 
دارد بجای اینکه محیط زیست را قربانی کنند موضوع بهره وری آب و جلوگیری از 

اتاف منابع آبی اول حل و فصل شود.
خوشبختانه یا متأسفانه زمان رونق درآمدهای نفتی پایان یافته است و ساختار 
تصمیم گیری پیشین قابل تداوم نیست. یکی از علل یأس برخی از مدیران نیز از 
همین جا ناشی می شود. قبل ها بر سر سفره پر نفت می نشستند و بذل و بخشش 
می کردنــد اما دیگر این ســفره جمع شــده اســت  و سیاســتگذاری کــه مهارتش 
توزیــع و هزینــه کردن درآمدهای نفتی بود دیگر ابزار و ماشــین خود را از دســت 
داده اســت. خــروج از این وضعیت تنها با اتکا بــه گفت وگوی اجتماعی ممکن 
اســت. حل مشکات آموزش و پرورش زمانی میســر خواهد شد که گفت وگوی 
اجتماعی در سطح مدرسه و محله و سپس شهرستان و کشور جدی گرفته شود، 
مشکات بخش سامت زمانی میسر خواهد بود که گفت وگوی اجتماعی میان 
ارائه دهندگان خدمات بر سر تعرفه پزشکی و سایر سیاست های بخش سامت 
صورت بگیرد، مشــکل نظام بانکی زمانی حل می شــود که سرمایه داران بخش 
مالی و صنعتی بر سر مسیر نظام بانکی توافق کنند و حل سایر مشکات در گرو 

این شیوه سیاستگذاری است.

ë  از ابتــدای دولــت یازدهــم ایده گفت وگــوی اجتماعی
در وزارت کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی مطــرح شــد.  فکر 
نمی کنید امروز که کمتر از دو سال به پایان دولت دوازدهم 
باقی مانــده، ایده تســری گفت وگــوی اجتماعــی به همه 

بخش های دولت و نظام سیاسی، دیرهنگام است؟
تاش ما در وزارت کار تحقق شکل هایی از گفت وگو 
بود. وزارت کار ســازمانی اســت که به طور ســنتی در آن 
ســه جانبــه گرایی نســبت به ســایر دســتگاه ها قدمت 
بیشــتری دارد. در تعیین دســتمزدها، همواره شــکلی 
از ســه جانبه گرایی دنبال شــده که طی آن، نمایندگان 
کارگــران و کارفرمایان بحث و تصمیم گیری می کنند و 
پس از تصمیم آنان، دولت به عنوان داور وارد می شود. 
غیر از این شکل سنتی گفت وگوی اجتماعی، در دولت 
دوازدهــم، دو نماینــده از کارگــران و یــک نفــر نماینده 
کارفرمایان عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی 
شــدند تا این بخش ها به واســطه نماینــدگان آنان، در 
تصمیماتــی کــه در حــوزه ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
بازنشســتگی گرفتــه شــد، مشــارکت  و صندوق هــای 
داشــته باشــند. در دوره وزارت آقای شــریعتمداری نیز 
یکی از نمایندگان بازنشســتگان بــه عضویت صندوق 
کشــوری درآمد تــا به عنــوان نماینده بازنشســتگان در 
تصمیم گیری های مربوط به این بخش حضور داشــته 
باشــد. در اصاح مقررات ســازمان بهزیستی کشور نیز 
از سازمان های مردم نهاد خواستیم تا در گفت وگوهای 
اصاح مقررات مجوز و ثبت مؤسسه های خیریه حضور 
داشته باشند تا با مشارکت آنان در این مقررات بازنگری 
شــده و بخش هــای دســت و پاگیــر آن کاهــش یابد. به 
عنوان یک نمونه دیگــر، از قبل نهاد گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی در اتاق های بازرگانی وجود داشــت 
کــه چندان فعال نبود، اما در ایــن دولت این گفت وگو، 
در اتاق های بازرگانی تهران و ســایر استان ها به صورت 

سازمان یافته تری دنبال شد.
ë  امــا غیــر از چانه زنــی بــرای حقوق و دســتمزد، ســایر

مصادیــق گفت وگــوی اجتماعــی که اشــاره کردیــد، در 
جامعه نمود نداشت.

یــک دلیــل انعــکاس نداشــتن ایــن اســت کــه مــا 
ابزارهای ازم اطاع رســانی را در اختیار نداریم، مضافاً 
اینکــه در جامعه و رســانه های ما کارهــای مثبت کمتر 
دیــده می شــود. وقتــی از رویکردهــای مثبــت صحبت 
می شود، انگار از وضع موجود دفاع می کنید که طبیعتاً، 
همــه وضع موجود را پر از مشــکل می بینند. مجموعه 
ایــن شــرایط باعث می شــود اخبــار مثبــت در جامعه 
بازتاب نداشــته باشــد. هرچند می توان بررســی کرد که 
توجه بیشتر به اخبار منفی، حتی از سوی رسانه ها، یک 
پدیــده جهانی اســت یا این به رویکرد اطاع رســانی ما 
بازمی گردد. اما هرچه باشد، می پذیرم که گفت وگوهای 
اجتماعی و ســه جانبه گرایی در جامعــه بازتاب ندارد و 

دیده نمی شــود. اما علت دیده نشــدن سه جانبه گرایی 
و اقدامــات دولــت در ایــن بــاره، تنها به بعد رســانه ای 
برنمی گردد، در بســیاری از اوقــات می بینیم یک نهاد 
اداری نیــز، فــارغ از اینکــه مســئوان رده بــاای آن چه 
اراده ای دارنــد، در مقابــل ســه جانبه گرایی مقاومــت 
می کننــد. بــه عنــوان مثــال، گاهــی وزیــری می خواهد 
ســه جانبه گرایی را در بدنــه وزارتخانــه گســترش دهد،  
اما  بدنه  مشــارکت   پذیر نیســت و مقاومت می کند. به 
عبارت دیگر، ما شــاهد نوعی مشارکت گریزی در نظام 
اداری ایــران هســتیم که ایــن امر از ابتدای شــکل گیری 
دولت مدرن در ایران وجود داشــته اســت. مطابق این 
رویکرد، نظام اداری در کشور ما تمایل دارد تا مشارکت 
جامعــه مدنی را دفع کند. به همیــن دلیل وقتی از باا 
دستور داده می شود با جامعه مدنی و نهادهای صنفی 
همــکاری و از آن ها اســتفاده کنید، بدنه ایــن رویکرد را 
نمی پذیــرد و در نهایت این دســتور در وزارتخانه یا آن 

سازمان اجرا نمی شود.
ë  در گفت وگویی که به تازگی با دکتر فاضلی و دکتر علوی

تبــار داشــتیم، گفتند که ضعــف در تعامل یا خط مشــی 
گذاری فقط مربوط به نظام سیاسی نیست. جامعه مدنی 
آنقدر شکوفا نشده تا در این باره بتواند نقش بسزایی ایفا 

کند.
من هم معتقدم که بخشــی از علت اجرایی نشدن 
گفت وگــوی اجتماعی می تواند در بدنه اجرایی باشــد، 
امــا بخــش دیگر مربــوط بــه آن طرف، یعنــی جامعه 
و گروه هــای اجتماعــی اســت. وقتی بــه جامعه مدنی 
مراجعــه می کنید، مثًا در زمینه مؤسســه های خیریه، 
بــا انبوهی از این مؤسســه ها رو به رو هســتیم، اما آن ها 
ظرفیــت ازم بــرای گفت وگــو را ندارنــد، درحالی که با 
توجه به ســابقه و زمینه فعالیت این مؤسسه ها، انتظار 
مــی رود آنــان مســأله ها را دســته بندی کــرده باشــند، 
ظرفیت دولت را بسنجند و متناسب با شرایط موجود، 
خواســته های خود را پیش ببرند اما در بسیاری از موارد 

در تشکل های مردم نهاد این ظرفیت را نمی بینیم.
ë علت این ضعف را در چه می دانید؟

 بخشــی از مشــکل به درون تشکل ها و برخی ناشی 
از فشارهای بیرونی است. به طور مثال عموم تشکل ها  
در ایــران فاقــد منابع مالی ازم و  کارشــناس هســتند و 
شــیوه ارتباط   گیــری آنان با نهاد دولــت و نظام اجرایی 
بسیار ضعیف است. البته در زمینه ضعف ارتباط  گیری 
نمی توان گفت مقصر فقط این تشکل ها هستند، همان 
طور کــه گفتم، ما در نظــام اداری نوعی تشــکل گریزی 
هــم داریم، بــه این معنی که نمی خواهد تشــکل های 
قوی در جامعه حضور داشــته باشــد که این نیز به نوبه 
خود پدیده بســیار پیچیده ای است، یعنی از یک طرف 
دولــت، تشــکل گریــز اســت و تشــکل زدایــی می کند و 
از ســوی دیگــر به خاطر ضعفــی که درون تشــکل های 

 »گفت وگوی اجتماعی«
چیست

پیش درآمد
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قبل ها مدیران بر سر 
سفره پر نفت می نشستند 

و بذل و بخشش 
می کردند اما دیگر این 

سفره جمع شده است  و 
سیاستگذاری که مهارتش 

توزیع و هزینه کردن 
درآمدهای نفتی بود دیگر 

ابزار و ماشین خود را از 
دست داده است.  خروج 

 از این وضعیت تنها 
با اتکا به گفت وگوی 

اجتماعی ممکن است

 گفت وگوی اجتماعی 
راه ترمیم رابطه دولت و ملت

 احمد میدری در گفت وگو با »ایران« 
پروژه  »گفت وگوی اجتماعی« دولت را تشریح کرد

دولت می خواهد با بدنه نظام اجتماعی
ارتباط  متفاوتی داشته باشد

به نظر می رســد دولــت در نیمه راه عمر خود بــه یک ضعف درونی پی بــرده یعنی ارتباط  گیــری با مردم و 
نخبگان. بیراه نبود که حســن روحانی در حکم علی ربیعی برای ســخنگوی دولت، مســئولیت دستیاری 
ارتباطــات رئیس جمهوری را نیز به آن اضافه کرد. در پی نوشــت این حکم هم تأکید شــده که دولت باید 
ارتباطات خود با قشــرهای مختلف مردم و نخبگان را در دســتور کار قرار دهد و نسبت به پاسخ به ابهام ها 
و شــبهات مطرح شــده نیز توجه داشــته و حتی از امکان فضای مجازی نیز غفلت نکند. حاا علی ربیعی 
پــروژه بزرگ و مهم »گفت و گوی اجتماعی« را کلید زده و گویــا احمد میدری معاون وزیر  تعاون،کار و رفاه 
اجتماعی هم قرار اســت در این مهم کمک حال او باشــد. این پروژه آنقدر برای دولت و مجریان آن مهم 
بــوده که احمد میدری قبل از گفت و گو با روزنامه ایران و تشــریح زوایای مختلف آن، در قالب یادداشــتی 
مجزا به چیســتی گفت و گوی اجتماعی از منظر نظری پرداخته اســت. این یادداشت در همین صفحه با 
عنوان پیش درآمد منتشــر شــده اســت. به گفته میدری هم حاکمیت و هم جامعه ظرفیــت باایی برای 
گفت و گو نشان نداده اند و اگر گفت و گو در بین بخش های مختلف جامعه اعم از حاکمیتی و غیرحاکمیتی 

انجام نشود، مشکات نه تنها حل نمی شود بلکه رو به وخامت می گذارد. 

مرتضیگلپور
خبرنگارحوزهدولت

اجتماعی وجود دارد یا از سوی حکومت به آن تحمیل 
شده، این تشکل ها قوی نیستند.

ë  گفت وگوی اجتماعی یک پروژه  عام از ســوی دولت
است یا پروژه ای که تنها چند چهره دانشگاهی نزدیک به 

دولت مانند شما آن را دنبال می کنید؟
تعیین دســتیار اجتماعــی در دولت بــه این معنی 
اســت کــه دولــت می خواهد بــا بدنه نظــام اجتماعی 
ارتباط متفاوتی داشــته باشــد. بنابراین ایــن انتصاب، 
اعام رســمی موضع دولت است. این چیزی است که 
من می فهمم، هرچند نیازمند آن اســت تا ســخنگوی 
دولت راهبرد خود برای ارتباط با جامعه را تشریح کند. 
اما آنچه که به من مربوط است، می دانم که در وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، گفت وگــوی اجتماعــی 
یک سیاســت رســمی اســت و از قبل وجود داشته؛ چه 
آقــای ربیعــی وزیر بوده باشــد یا آقای شــریعتمداری. 
بدنــه کارشناســی ایــن وزارتخانــه بــا چارچــوب فکری 
سازمان بین المللی کار همخوانی دارد و همواره مروج 
سه جانبه گرایی بوده است. اما اینکه این سه جانبه گرایی، 
صورت بندی شده و در همه وزارتخانه ها، به عنوان یک 
راه حل برای مسائلی که به آن ها اشاره کردم در دستور 
کار قــرار بگیــرد، حداقــل می تــوان گفت این خواســت 
وجود دارد، اما نه سیستم اجرایی می تواند این خواست 
را بــه صورت یــک دســتورالعمل درآورده و اجرا کند و 
نــه در جامعــه مدنــی برای شــکل گیری ایــن گفت وگو 
آمادگی وجود دارد. بنابراین پاسخ مختصر من به این 
پرســش این اســت که بله، گفت وگــوی اجتماعی یک 
سیاست رسمی است و من این گونه می فهمم، اما آیا 
این سیاست رسمی می تواند مانند سایر سیاست های 
اعام شده، مثاً سیاست کاهش آسیب های اجتماعی، 
صورت بندی شــده و پیش برود، اینجا همان نقطه ای 
اســت که با پیامدهای پدیده ای به نام لختی سیســتم 

اجرا مواجه می شویم.
ë  نه فقط این پروژه - بویژه با توجه به گستردگی مسائل

جامعه ما- بسیار بزرگ است، بلکه در همین آغاز راه هم 
مسائل زیادی پیش روی شما است، از دولت و جامعه تا 
نظام اداری که به آن اشــاره کردید. شما در گام نخست، 
چــه گفت وگویی را بــرای حل چه مســأله ای از مســائل 

کشور، آغاز خواهید کرد؟ گام اول شما چه خواهد بود؟
در ادبیــات جهانــی دو اصطاح وجــود دارد؛ یکی 
»سوشــال دیالوگ« یا گفت وگوی اجتماعی و دیگری 
»نشــنال دیالوگ« یا گفت وگــوی ملی. یکی از معانی 
ارائــه شــده از ســوی ســازمان بین المللــی کار بــرای 
گفت وگــوی ملی، گفت وگــوی ســازمان های دولتی با 
یکدیگر اســت. این امــر و نیز مطالعات دیگر، نشــان 
می دهد گفت وگوی سازمان های دولتی یا فقدان آن، 
یک پدیده جهانی است. در رویکرد گفت وگوی ملی، 
به عنــوان مثال درباره مســأله ای مانند حمایت های 
اجتماعی یا کاهش فقر، این گونه مطرح می شــود  که 
آیــا دولــت درباره مســأله ها و راه حل های کاهش فقر 
با جامعه گفت وگــو می کند؟ اما وجه دیگر ماجرا این 
اســت که آیا دســتگاه های دولتی دربــاره راه حل های 
کاهش فقــر با یکدیگر گفت وگو می کنند؟ گفت وگوی 
دســتگاه های دولتــی بــه انــدازه گفت وگــوی دولت با 
جامعه، مهم و تعیین کننده است و شاید در بسیاری 
از مــوارد مقدمــه حل مســأله ها اســت. باوجــود همه 
این هــا، در پاســخ بــه اینکــه گام نخســت گفت وگوی 
اجتماعــی چــه خواهد بــود، براســاس آنچه تــا امروز 
تاش کردیــم، می توانــم بگویم گام نخســت، ایجاد 
زمینه تکنیکی ارتباطی برای گفت وگوی سازمان های 

دولتی با یکدیگر است.
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ë  منظور از تکنیک های ارتباطی چیســت که به گفته
شما تاکنون موجود نبود؟

نهادهایی در دولت هســتند که مســأله دستگاه های 
مختلف در آن ها بررســی می شود. دبیرخانه هیأت 
شــورای  اســتراتژیک،  بررســی های  مرکــز  دولــت، 
آموزش و پرورش، شورای سامت کشور یا دبیرخانه 
شــورای عالی بیمــه درمان، این هــا نهادهایی درون 
حکومــت هســتند کــه دســتگاه ها بایــد در آنهــا بــا 
یکدیگر صحبت و اقدامــات خود را هماهنگ کنند. 
اما می بینیم که این شــوراها کارکــرد گفت وگو درون 
دولــت را ندارنــد. یعنــی در نشســت ها، اغلــب یک 
دستگاه محور اســت و بیش از اینکه گفت وگو باشد، 
این دســتگاه خواســته های خود را پیــش می برد. به 
همین دلیل می بینیم که برخی می خواهند مسائل 
خود را به صورت ســازمانی حل کنند، در صورتی که 
این مسأله ها باید در تعامل با دستگاه های مختلف 
حل شوند. به عنوان مثال، شورای عالی بیمه درمان 
در وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی مســتقر بود، 
در ســوی دیگــر، نهادهایــی چــون وزارت بهداشــت 
و  ســازمان برنامــه هم بودند که باید در نشســت ها، 
دربــاره مســائل مختلف با هم گفت وگــو می کردند. 
امــا وزارت بهداشــت این رویکرد را قبول نداشــت و 
معتقد بود چون وزارت بهداشت مسئول بهداشت 
و درمــان کشــور اســت، گفت وگــو بــا ســایر نهادهــا 
معنایی ندارد. این فشارها به دولت منتقل شد و در 
نهایت شورای عالی بیمه درمان از وزارت تعاون به 
وزارت بهداشت منتقل شد. البته دوری از گفت وگو، 
و  نهادهــا  نبــود،  بهداشــت  وزارت  خصلــت  تنهــا 
سازمان های دیگر هم هستند که به گفت وگو اعتقاد 
ندارند و اغلب این گونه به مســائل نگاه می کنند که 
یک دستگاه تصمیم بگیرد و دیگران هم اجرا کنند. 
به عبارت روشن یک دستگاه بخشی نگری می کند و 
منافع خود را بر جامعه تحمیل می کند و  به همین 
دلیل اســت که دســتگاه های دولتــی در ایران بزرگ 
می شوند و منافع سازمانی خود را به منافع کل کشور 
تحمیل می کنند. امروز ما باید از این مونولوگی که در  

سازمان های دولتی وجود دارد، گذر کنیم.
ë  بنابرایــن یک گام مهم برای شــما برقــراری دیالوگ

درون دولت و میان سازمان های دولتی است؟ یا آنچه 
کــه می تــوان آن را دیالــوگ یا گفت وگــو در حکومت 
نامیــد. به عنوان مثال، در حــوزه حمایت اجتماعی و 
کاهش فقــر، نهادهایی چون کمیته امداد و بهزیســتی 
فعال هستند، در کنار این ها سمن ها، بنیاد مستضعفان 
و ستاد اجرایی فرمان امام)ره( هم هستند. این نهادها 

چگونه می توانند با هم گفت وگو کنند؟ 
می دانیم که گفت وگو فقط حرف زدن نیست، بلکه 
ارائه چشم انداز مشترک، دستیابی به درک مشترک 
و اشتراک اطاعات هم لوازم دیگر گفت وگو هستند. 
مســأله ما ایــن بود که در زمینــه حمایت اجتماعی، 
باید اطاعاتی باشــد تا بدانیم هر نهاد، چه کســانی 
را تحــت پوشــش دارد.  بــه همیــن دلیــل مــا تبادل 
اطاعات را آغاز کردیم. نکته بسیار مهم اینجاست 
که تبادل اطاعات به عنوان مقدمه درک مشــترک 
از مسأله و ایجاد چشم انداز و افق مشترک از آینده، 
امری کامًا تکنیکی است. به عبارت دیگر، تا زمانی 
که اطاعات تبادل نشوند، امکان گفت وگو و رسیدن 

به درک و چشم انداز مشترک وجود ندارد.
ë  ایجاد زمینه های تکنیکی تبادل اطاعات، مسأله ای

اســت که شــما بارها در همین گفت وگو به آن اشاره 
کردید. منظور شــما از ایــن »تکنیک« چیســت و آیا 

تاکنون این زمینه در نهاد دولت وجود نداشت؟
با یک مثال می توان نشان داد چرا گفت وگو امری فن 
ساار است. کمیته امداد، بهزیستی یا دیگر نهادهای 
فعــال در کاهــش فقــر می خواهنــد افــراد نیازمند را 
حمایــت کنند. یک نکتــه کلیدی وجــود دارد، به این 
معنــی که اگــر »کد ملی« افــراد تحت پوشــش ثبت 
نمی شــد، این نهادهــا نمی توانســتند اطاعات خود 
را با یکدیگر مبادله کننــد. این تبادل اطاعات نوعی 
گفت وگوی سازمانی است و فقدان آن مانع گفت وگو 
اســت زیرا نمی توانســتند اطاعات خــود را با هم به 
اشــتراک بگذارنــد و به درســتی تفکیک کننــد که چه 
کســی تحت پوشش کدام نهاد است. این اتفاق از آن 
رو ممکن شد که کد ملی، »یونیک« یا منحصر به فرد 
و فقط متعلق به یک فرد ایرانی است. به این ترتیب، 
اگــر تکنیک کد ملی در ایران نبود، اساســاً دســتگاه ها 
نمی توانســتند با هم گفت وگو کنند، زیرا این تکنیک 
عمــل تبادل اطاعات را ممکن می کند. با یک مثال 
از فرایند کدگذاری شهرستان ها، اهمیت این تکنیک 
بهتر روشن می شود. آیا می دانید کد شهرستان ها در 
سازمان های دولتی، یکی نیست؟ یعنی هر شهرستان 
در دستگاه های دولتی کد مختلفی دارد و وقتی تاش 
می شــود اطاعات و عملکرد هر دســتگاه مشــخص 
شــود به صورت ماشــینی عملیات با مشــکل روبه رو 
است. در دوره ای تاش کردم اطاعات سازمان بیمه 
ســامت و ســازمان تأمین اجتماعی را تجمیع کنیم 
تا مشــخص شــود هر یک از این نهادها، در شهرهای 
مختلــف چه خدمتی ارائه می کننــد. انتظار می رفت 
که همه این سازمان ها، از شیوه کدگذاری ثابتی برای 
شــهرها استفاده کنند، اما مشخص شــد هر سازمان، 
شــیوه کدگذاری خــاص خــود را دارد و یک شــهر، در 
هــر دو ســازمان، دو کــد متفــاوت دارد. این مســأله را 
می توان به بخش دارو هم تســری دارد، آیا کد داروها 
در سراســر کشور و میان همه ســازمان ها یکی است؟ 
اگر یکپارچگی کدها وجود نداشته باشد، سازمان های 
فعال در هر بخش چگونه می توانند اطاعات خود را 
مبادله کنند؟ اگر این تکنیک ها برای تبادل اطاعات 
وجود نداشــته باشد، سازمان ها نمی توانند داده های 

نکتــه ای کــه بایــد روی آن تأمــل کرد، ایــن واقعیت 
اســت که عمده مباحثی که جریان های روشنفکری 
یــا سیاســی مطــرح می کننــد، مباحثــی اســت کــه 
حکومــت نمی تواند آنها را تحمــل کند. این تحمل 
نکــردن به خاطــر دغدغه هایی اســت کــه حکومت 
دارد. به عنوان مثال، می گوید من 100 مســأله دارم، 
امــا شــما بــا مواضع خــود 100 مســأله دیگــر هم به 
مســأله های من اضافه می کنیــد. بگذارید یک مثال 
ســاده بزنم. به وزیر آموزش و پــرورش می گوییم با 
معلمــان گفت و گــو کــن؛ می گوید معلمــان اضافه 
حقــوق می خواهند؟ تأمین همین حقوق معمولی 
هم برای من مشــکل اســت، بنابرایــن اگر معلمان 
متشکل شوند و با من حرف بزنند، دیگر نمی توانم 
کار کنــم. به همین دلیــل از گفت و گو فــرار می کند و 
این نه فقط شامل وزیر آموزش و پرورش، که شامل 
وزیر بهداشــت و دیگران هم می شــود. بــه باور من، 
تنهــا بااترهــا مخالــف گفت و گــو نیســتند، درحالی 
کــه هرکس که در سیســتم اداری اســت، از گفت و گو 

واهمه دارد.
ë چرا واهمه دارد؟

 چــون مــا خودمــان را جــای حکومــت نمی گذاریم 
کــه  و به همیــن دلیــل مطالباتــی طــرح می کنیــم 
نــدارد.  آن  تأمیــن  بــرای  ســازوکاری  ســاختار،  آن 
روشنفکران ما اغلب از حکومت خواسته اند تحمل 
خــود را بــاا ببــرد و حرف هــا را بشــنود، مــن موافق 

خودسانسوری نیستم، اما باید خود را آن طرف میز 
و جای قاضی بنشانیم و گفت و گویی را مطرح کنیم 
که هم بخشی از مطالبات جامعه را تأمین کند و هم 
بخشی از مشکل حکومت را حل کند، بتازگی کتابی 
دربــاره تحول فکری روشــنفکران ائیــک از کودتای 
۲۸ مرداد تا انقاب نوشته شده، در این کتاب اشاره 
شــده که رژیم گذشــته در یک مقطع زمانی از کانون 
نویســندگان دعوت کرد تا در جلســه ای، مطالب دو 
طرف طرح شود. اما مدعوین در آن جلسه به گونه ای 
علیه رژیم صحبت کردند که جلســه اول به جلســه 
آخر تبدیل شد، هر دو طرف دیگر به گفت و گو تمایل 
نداشــتند، ضمــن اینکه حاضــران در این جلســه، از 
ســوی دیگــر روشــنفکران منکوب شــدند کــه چرا به 
این جلسه رفتید. به این ترتیب، این گفت و گو ادامه 
پیدا نکرد، زیرا در درجه نخســت، ظرفیت حکومت 
برای گفت و گو از بین رفته بود، به عبارت دیگر یعنی 
اینقدر خطاهای گذشــته آن انباشت شده بود که به 
محــض بازشــدن فضا انفجــار صــورت می گرفت و 
این باعث شــد که دیگر نمی توانست گفت و گو کند. 
نکته دوم روشــنفکر نیز نمی توانســت خواسته های 
خــود را مطابــق با ظرفیت دولت وقت ســازگار کند. 
مــا به جای اینکه مقصــر را دولت یا جامعه بدانیم، 
باید ببینیم چه گفت و گویی می توانیم داشته باشیم 
تا هردو تا تحمل آن را داشــته باشــند؟ برای همین 
معتقــدم مراســم رونمایــی کتــاب »فروپاشــی« در 
دانشــگاه عامــه طباطبایــی، تنها تقصیــر حکومت 
نیست، تقصیر من هم هست که نمی توانم ظرفیت 
او را بفهمم، زیرا می توانم به گونه ای صحبت کنم تا 
مسأله های خود را حل کنم. اما می بینیم که بسیاری 
اوقــات گفت و گــو به عقده گشــایی تبدیل می شــود. 

همین جا در وزارتخانه، من از آدم ها دعوت می کنم 
تا بــا هم صحبــت کنیم، اما آنــان می آینــد تا ثابت 
کننــد طرف دولتی بد اســت و خودش خوب اســت؛ 
درحالــی کــه می توانیم مســأله های خــود را طرح و 
حــل کنیم و در این ظــرف زمانی آنهــا را حل کنیم. 
بنابرایــن، ظرفیت گفت و گو هــم در حکومت پایین 
است و هم در جامعه مدنی و پیدا کردن مقصر هم 
هیچ چیزی را حل نمی کند. اان دغدغه ما باید این 
باشــد که چه چیزی را محور قرار می دهیم و چگونه 

این ظرفیت را در دو طرف به وجود بیاوریم.
ë  شــما در یادداشــت خــود »سوشــال دیالــوگ« یــا

گفت وگــوی اجتماعــی را یــک نهــاد اجتماعــی و یا 
بســتر اجتماعی توصیف کردید. با وجود اینکه موانع 
زیادی پیش روی شما وجود دارد، چگونه می خواهید 
گفت وگوی اجتماعی را به یــک نهاد اجتماعی ارتقا 

بدهید؟
باید هر ســه بخش یعنی دولت، بخش خصوصی و 
اداری و هم نهاد مدنی تغییر کنند. اینکه چه زمانی 
می توانیــم گفت وگــوی اجتماعــی را بســط دهیم؟ 
پاســخ من این اســت کــه همین حاا نیز اشــکالی از 
گفت وگــو وجــود دارد کــه بایــد آن را تقویــت کنیم؛ 
راه حــل همین اســت. ببینیــد! وقتی روزنامــه ایران 
می نویســد که وعده های دولت در ســیل تحقق پیدا 
نکرد، یعنی با طرح مشکل، تاش می کنید دولت را 
به حرف زدن وادارید. این، شکلی از گفت وگو است و 
غیر از این، به اشکال گسترده تر گفت وگو نیاز داریم. 

باید این ها را تقویت کنیم. 
ë  گفتیــد که دولت بیــش از حد ازم خود را مســئول

جلوه داده و مســئولیت بســیاری  از چیزها را برعهده 
گرفتــه، در حالــی کــه می توانســت این طور نباشــد. 
بحران هایی که پیش رو داریم، مانند آب و صندوق ها، 

آیا به باور شما می توانند دولت را فروتن کنند؟
سه استاد علوم سیاسی، اقتصاد و مدیریت دانشگاه 
 هــاروارد کتابــی بــه نــام »توانمندســازی حکومت« 
نوشــتند. آنــان می گوینــد سیســتم اداری، عمومــاً 
پهلوان پنبه اند، یعنی بی جهت خود را قوی نشــان 
می دهنــد. همچنین نوشــته اند کــه دولت ها عموماً 
نمایشــی رفتــار می کننــد. امــروز معتقــدم یکــی از 
مشــکات سیســتم اداری یا دولت این اســت که بی 
جهت این همه مسئولیت را برعهده گرفته است. به 
عنوان مثال، در ســه جانبه گرایی حقوق و دســتمزد، 
کارگــر و کارفرمــا یک مــاه با هم صحبــت می کنند و 
دولــت، تنهــا داور نهایی اســت. این رویکــرد اتفاقی 

است که در بسیاری از حوزه ها می تواند بیفتد.
ë مانند؟

اصًا بپرســیم کجاها نمی شود این ســه جانبه گرایی 
را پیــاده کــرد یــا کجاهــا ظرفیــت آن وجــود نــدارد؟ 
همین بحث آب، با استانداران اصفهان و خوزستان 
صحبت کــردم کــه بگذارید گفت وگــو درون جامعه 
صورت بگیرد و مردم خود به این تصمیم برسند که 
توزیع آب چگونه باشــد. البته ایــن گفت وگو نیازمند 
ســاختار اســت و ایــن گونه نباشــد که بدون ســاختار 
خاصــی، مدام با هــم دعوا کنند. امــا دولت به جای 
اینکه از بیرون تصمیم بگیرد، باید بگذارد حرف های 
ذینفعان شــنیده شــود، در اســتان ها با هم صحبت 
کننــد. واقعیت این اســت که ما آن انــدازه آب داریم 
تــا هم اصفهــان بتواند نیازهای خــود را تأمین کند و 
هم خوزســتان، امــا در اصفهان نیروگاه ســاختیم یا 
برنــج می کاریم که هیچ منطق اقتصــادی ندارد. در 
خوزستان هم پتروشیمی می سازیم که کنار دریاست، 
امــا آب مورد نیــاز را از کارون می گیــرد.  می توان این 
خطاهــا را تصحیح کــرد. بنابرایــن اگر به درســتی از 
آب اســتفاده کنیم، هم اصفهانی هــا می توانند از آن 
بهره مند شــوند هم خوزســتانی ها. اما مــا از فناوری 

استفاده کردیم که هیچکس استفاده نمی کند.
ë  اما چــه کســی باید اطاعــات درســت از میــزان و

مصــرف آب را در اختیار مردم دو اســتان بگــذارد تا با 
استفاده از آن با هم صحبت کنند؟

واقعیــت این اســت که اکنون اطاعــات ما منحرف 
اســت. فوکــو می گویــد »جامعــه ای کــه حقیقــت را 
آشــکار نمی کنــد، نمی توانــد ثروتمنــد شــود.« اگــر 
حقیقــت  بازنشســتگی،  صندوق هــای  حقیقــت 
بانک هــا یــا حقیقت آب پنهــان بماند نمــی توان از 
این چالش هــا عبور کرد. نظــام اداری ما واقعیت را 
کتمــان می کند در نظــام اداری ما اطاعات منتشــر 
نمی شــود و متعاقب آن جامعه هــم این اطاعات 
را در اختیــار نــدارد. به عنوان مثال اکنون مشــخص 
نیســت که مصرف آب روزانه پتروشیمی خوزستان 
چقدر اســت؟ کسی نمی داند، اما ما دعوا را به جای 
دیگــری می بریــم. بنابرایــن اگــر بتوانیم شــفافیت 
اطاعــات را محقق کنیم که فکــر می کنم کار بزرگ 
دولــت آقای روحانی همین بود، یــک گام بزرگ به 

سمت گفت وگوی اجتماعی برداشته ایم.
ë  فــرض کنیــم باوجــود بحران هایــی که برشــمرده

شــد، گفت وگوهــای اجتماعــی هــم درنگیــرد، چــه 
چشم اندازی برای کشور متصور هستید؟

تنهــا مســأله ها حــل  نــه  ایــن گفت وگوهــا،  بــدون 
نمی شــود، بلکــه وخیم تــر می شــود. آن چیــزی که 
بشــر را متفاوت کرده اســت، همین گفت وگو اســت 
و مــا اگــر تکنولــوژی گفت وگــو را ایجــاد نکنیــم، کار 
بــه جایی نمی رســد. ما بایــد تکنولــوژی گفت وگو را 
در ایــران یــاد بگیریــم، درحالی که مــا در غیاب این 
تکنولــوژی تنها می گوییــم که او، یعنــی فانی، باید 
بشنود. حاا ظرفیت شنیدن آن پایین است، من به 
عنوان کنشــگر باید نقطه ای را آغــاز و در طول زمان 
گسترش بدهم. این چیزی است که به آن نیاز داریم 
و بــه همین دلیل گفت وگو به هیاهو و جنجال منجر 
می شود و شرایط و مسأله ها هم، همینی می شود که 

هست و چه بسا بغرنج تر هم می شود.

در جایی باید گفت و گو را آغاز کنیم که حکومت بگوید  این گفت و گو 
برای من یک ضرورت است.  به عبارت دیگر، امروز مسأله صندوق های 

بازنشستگی  یک ضرورت است، اما وقتی صحبت گفت و گوی دانشجویان  با 
حکومت به میان می آید، گفته می شود برای چه باید گفت و گو کنم؟ سیاسی 
شدن دانشجویان بار مرا سنگین تر می کند. اما مسأله بحران بانکی یا آب به 

 وضعیتی رسیده اند که دولت نمی تواند  بدون مشارکت مردم آنها 
را حل کند
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خود را به اشتراک بگذارند. یکی از مشکات دولت 
الکترونیــک در ایــران فقدان کدینگ واحــد در امور 
مختلف اســت. کدینگ یک مثال اســت، ســهولت 
ارتباط و همکاری میان دستگاه های دولتی بستگی 
بــه طراحی صحیــح  فرآیندهای انجام امــور اداری 
دارد. زمانی که فرآیندهای انجام کار معیوب است 
همکاری میان دســتگاه های اجرایــی با یکدیگر و با 

نهادهای مدنی سخت می شود.
ë  حــاا این زمینه تکنیکی برای تبــادل اطاعات به

وجود آمده است؟
در رابطــه بــا کمیته امداد و بهزیســتی، 6 ماه زمان 
صــرف شــد تــا کــد دریافــت خدمــت میــان همه 
ســازمان ها یکــی شــود. ایــن الگــو از اتحادیــه اروپا 
گرفته شــد، در کل اتحادیه اروپــا حتی کد خدمات 
کفــن و دفن برای افراد یکی اســت. این مســأله ای 
بسیار مهم است، زیرا وقتی این کدها یکی نباشد، 
نمی تــوان فهمید چه ســازمانی چــه خدمتی ارائه 
می دهد و این خدمت را چه کسی دریافت می کند. 
امــروز مــا از این دســت مســائل تکنیکــی در نظام 
اداری، بســیار سراغ داریم. از همین جا می خواهم 
استفاده کنم که دیکتاتوری دستگاه ها در تعامل با 
یکدیگر، ناشــی از اراده فردی نیســت، چه بسا یک 
مدیر می تواند دموکرات باشد، اما مسأله این است 
که سیســتم اصًا امکان و زمینه گفت وگو را فراهم 

نکرده است.
ë  جالب اســت که هرچه بحث من و شــما جلوتر

می رود، پیچیدگی ها و موانع گفت وگوی اجتماعی 
روشن تر می شود.  

ببینیــد! برخی از مســأله ها مانند ســاخت نیروگاه 
هســتند کــه  یــک وزارتخانــه تصمیــم می گیــرد و 
نیروگاه را می ســازد. اما در مسأله ای مانند کاهش 
مصــرف بــرق، دســتگاه های متعــدد بایــد بــا هم 
همــکاری کننــد. کاهــش مصــرف بــرق نیازمنــد 
شــناخت الگوی مصرف و تعرفه گذاری براســاس 
آن الگــو اســت. وزارت نیــرو برای شــناخت الگوی 
مصــرف و سیاســتگذاری مبتنــی بــر آن نیازمنــد 

همــکاری دســتگاه های مختلف اســت. مثــًا باید 
بدانــد در هــر خانه چنــد نفــر زندگی می کننــد اما 
فعــًا ایــن داده و اطاعــات در ایران وجــود دارد و 
وزارت نیــرو نمی تواند به تنهایی قادر به شــناخت 

آن باشد.
ë .یک راه، سرشماری است

شاید برخی از شهروندان اطاعات درست را ارائه 
نکننــد. جالب اســت که مــا امروز ایــن اطاعات را 
نداریــم، یعنــی وزارت نیرو نمی دانــد در هر خانه 
چنــد نفــر زندگــی می کننــد، درصورتــی کــه برای 
تعییــن الگــوی مصــرف، باید این عدد مشــخص 
باشد تا برای هر خانه ای، الگوی مصرف خاص آن 
تنظیم شود. در ایران این  اطاعات را نداریم اما در 
ترکیه، آلمان و بســیاری از کشورهای دنیا دولت به 
آن دسترسی دارد. اگر این اطاعات موجود باشد، 
می توان مسأله خانه های خالی یا مالیات بر آن ها 
را نیز مدیریت کرد. منظور من از بیان این حرف ها 
این اســت که امــر گفت وگــوی اجتماعــی نیازمند 
مقدمــات تکنیکــی اســت که مــا این هــا را نداریم. 
بنابراین گفت وگوی اداری یا گفت وگوی اجتماعی 
امر بســیار پیچیده ای اســت، درســت ماننــد اینکه 
گفته شــود باید به نیروی انســانی جامعه آموزش 
داد، ایــن امر هــم مانند گفت وگــوی اجتماعی کار 
آســانی نیســت، امــا مــا آن را ایجاد می کنیــم و به 

نیروی انسانی جامعه آموزش می دهیم.
ë  بــه نظــر می رســد دســتیاری اجتماعــی رئیــس

جمهوری، فعًا یک تشــکل ساده اســت و فاقد ساز 
و کارهــا و توانمندی های ایجاد چنیــن گفت و گوی 
اجتماعی است که اینقدر وسیع، پردامنه و نیازمند 

تکنیک های تبادل اطاعات است.

در کارهایــی کــه در حکومــت می شــود، کار آســان 
وجــود نــدارد. گفت و گــوی اجتماعــی هــم یکی از 
کارهای ســخت است. سؤال شما این است که این 
کار سخت را باید از کجا آغاز کرد؟ به باور من، باید 
از جایی شــروع کرد که در درجه نخست، مسأله به 
رسمیت شــناخته شــده باشــد، یعنی بپذیریم که 
این مســأله ها وجود دارند. به عنــوان مثال، بحران 
صندوق هــای بازنشســتگی در دولت به رســمیت 
شــناخته شــده اســت زیرا دولت ۸0 هــزار میلیارد 
تومــان بــه صندوق ها کمــک می کند، امــا باوجود 
این کمک هــا بازنشســته ها هنوز ناراضی هســتند. 
ســؤال ایــن اســت کــه گفت و گو بــرای حــل بحران 
صندوق های بازنشستگی را از کجا آغاز کنیم؟ این 
مســأله دو طــرف دارد؛ یکــی حکومت بــه  معنای 
مجموعــه قوا و دیگری مــردم و نهادهایی که آنان 
را نمایندگــی می کننــد؛ در جایــی بایــد گفت و گو را 
آغــاز کنیم کــه حکومت بگوید ایــن گفت و گو برای 
مــن یک ضــرورت اســت. به عبــارت دیگــر، امروز 
مســأله صندوق هــای بازنشســتگی یــک ضرورت 
اســت، اما وقتی صحبت گفت و گوی دانشــجویان 
با حکومــت به میــان می آید، گفته می شــود برای 
چه باید گفت و گو کنم؟ سیاســی شدن دانشجویان 
بار مرا ســنگین تر می کند. اما مسأله بحران بانکی 
یا آب به وضعیتی رســیده اند که دولت نمی تواند 
بــدون مشــارکت مردم آنها را حل کنــد. به عبارت 
دیگــر، نقطه آغــاز بــرای گفت و گو جایی اســت که 
حکومت گفت و گــو را برای خود ضــروری می داند 
و بــدون گفت و گــو نمی توانــد مســأله را حــل کند. 
زمانی فقط شــعار مشارکت ســر داده می شود، اما 
حکومت نمی پذیرد و می گوید بدون مشارکت هم 
از پس مسائل برمی آیم گفت و گو شکل نمی گیرد. 
بنابرایــن، مــا بایــد بفهمیــم چــه نقــاط یــا چــه 
مســائلی اســت که حکومت دیگر نمی تواند بدون 
گفت و گو مســأله خود را حل کند. من فکر می کنم 
بحران هایی که امروز کشــور با آنها رو به رو اســت، 

یکی از این نقاط است.

ë  شــما مقدمه کتــاب »ملت هــا چگونه شکســت
می خورند« را نوشتید. در این کتاب، به نقاط عطف 
تاریخی اشــاره شده که دولت ها برای حل مشکات 
خود مانند تأمین مالی یا تأمین ســرباز، به نیروهای 
داخلــی روی می آورنــد و در مقابل تأمیــن نیازهای 
خود، آنان را در قدرت شــریک می کننــد. آیا منظور 
شما از بحران ها به عنوان نقاط آغاز گفت و گو، ناظر 

بر همین نقاط عطف تاریخی است؟
بلــه. هــر حاکمیــت یــا دولتــی، درســت ماننــد هر 
انســانی، بــرای تصمیم های خــود هزینــه - فایده 
می کند، به این معنی سیاستگذار وقتی می خواهد 
در مورد مشارکت یا عدم آن تصمیم بگیرد، هزینه 
و منافع آن را بررسی می کند؛ گفت و گو به معنی به 
رســمیت شناختن دیگران، نشســتن با آنان و حل 
مســائل اســت. وزارت بهداشــت معتقد بود اصًا 
چرا باید بــا وزارت تعاون گفت و گو کنم؟ می گفت 
من مسئول بهداشت و درمان جامعه هستم، پس 
مــن تعیین می کنم، دیگران اجــرا کنند و نیازی به 
گفت و گو نیســت. وقتی گفت و گو درون بخش های 
حاکمیتی به رسمیت شناخته نمی شود، آیا انتظار 
داریــم گفت و گوی حکومت و جامعه به رســمیت 
شــناخته شــود؟ بنابراین باید به این نقطه برسیم 
کــه برخــی مســائل خــاص را دیگــر نمی توانیــم 
بــدون مشــارکت جامعــه حل یــا بــدون همکاری 

دستگاه های دیگر حل کرد.
ë  ،اما باوجــود اینکه در میــان نخبگان یا رســانه ها

صندوق های بازنشســتگی یا آب  به  عنــوان بحران 
پذیرفته شــده، اما به نظر نمی رســد این باور در همه 

ارکان حاکمیت هم وجود داشته باشد؟
دســت کم افرادی که مســئول حل مسأله هستند، 

بویــژه در صندوق های بازنشســتگی، امروز می دانند 
که بــدون مشــارکت بازنشســته ها و بــدون همکاری 
آنهــا نمی تــوان کاری از پیــش برد. البتــه منظور این 
نیســت کــه ابتــدا به عنــوان دســتگاه حاکمیتــی بــه 
تصمیم برسیم و بعد از ذینفعان بخواهیم تصمیم 
مــا را اجرا کنند. حداقل در چند ســال گذشــته تاش 
کردیــم بحرانی بــودن برخی مســأله ها را در جامعه 
طرح کنیم، چنان که تا چند سال پیش صندوق های 
بازنشستگی در کشــور مسأله نبود، اما امروز همه آن 
را مســأله می دادند. این امر باعث شده زمینه بحث 
و گفت و گو با بازنشســته ها در این باره فراهم شود که 
نشســت هایی هم برگزار شــد. اما نکته این اســت که 
تغییــر به غایت ســخت اســت. بنابراین، پاســخ من 
بــه شــما این اســت کــه مــا گفت و گوهــا را از جاهایی 
آغــاز می کنیم کــه بحران داریم، البتــه طی گفت و گو 
بــا نهادهایــی کــه تشــکل یافته ترند تا بــه کمک هم 

راهکارهایی برای حل مسأله ها پیدا کنیم.
ë  ارائه یا اشــتراک اطاعات، چه نقش و جایگاهی در

فرآیند گفت و گوی اجتماعی دارد؟
مــن  بازنشســتگی،  صندوق هــای  همیــن  دربــاره 
متناســب بــا اطاعــات خود درکــی از مســأله دارم و 
یــک بازنشســته یا شــاغل هم بنــا به اطاعــات خود 
درک دیگــری دارد. این ناشــی از تفاوت موقعیت ها 
و دسترســی ها به اطاعات است. دغدغه ها و عایق 
افراد هم با هم متفاوت اســت. گاهی یک نفر، مانند 

شــما خبرنــگاران می خواهــد حرفه او جزو مشــاغل 
ســخت و زیان آور لحاظ شود تا هم زودتر بازنشسته 
شود و هم کنار حقوق بازنشستگی، کار دیگری داشته 
باشــد تا رفاه بیشــتری در زندگی کســب کند. درست 
ماننــد بحــران آب، اغلب به صورت فــردی تصمیم 
می گیریــم و توجــه نداریــم که بــا ایــن تصمیم های 
فــردی، زیربنــای زندگــی خــود را تهی می کنیــم. در 
چنین وضعیتــی، انتقــال اطاعات باعث می شــود 
همــه افــراد درگیر یــا همــه ذینفعــان، درک بهتری 
از ابعــاد مســأله پیــدا کــرده و کنــار هــم بنشــینند تــا 
برای مســأله فکــری بکنند. پس از اشــتراک و انتقال 
اطاعــات، مثًا با ســاختن فیلم و نوشــتن مطالب، 
تصمیمات به اشــتراک گذاشته می شود و در مرحله 

بعد، به انجام اقدامات مشترک می رسیم.
ë  بنابرایــن یکــی از پایه هــای نزاع هــای مختلــف در

جامعه، چــه در بحــث آب یا مســائل دیگر، ناشــی از 
فقدان اطاعات یا اشتراک اطاعات است؟

بلــه یعنی درغیاب اطاعات، همه ســر موضع خود 
می ایســتند که باعث می شــود تعــارض منافع میان 

این جایگاه ها تشدید شود.
ë  آقای سرزعیم در کتاب »پوپولیسم ایرانی« می گوید

مســأله روشــنفکران ما این بود که چه کســی قدرت را 
به دست می گیرد، نه اینکه کســی که قدرت دارد با آن 
چه می کند. امروز هــم گفت و گوی اجتماعی، ناظر بر 
حکمرانــی اســت، درصورتی که گفت و گــوی مدنظر 
روشنفکران ما بیشــتر بخش سیاسی و تاریخی است. 
بــا این توضیح، فکــر می کنید گفت و گــوی اجتماعی 
مدنظر شما از ســوی جامعه روشــنفکری و سیاسی ما 
پذیرفته شود یا آنان گفت و گو درباره حدود آزادی های 

اجتماعی و سیاسی را ترجیح می دهند؟
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شــو امــوال مــرد کلکســیونر مقیــم آلمــان را بــه 
ســرقت برد.به گزارش خبرنگار جنایــی »ایران«، 
اواســط تیر ســال جاری مرد جوانی پس از تماس 
بــا پلیس مدعی شــد کــه اموالش از ســوی یکی از 
مشــتری هایش به سرقت رفته اســت. او در ادامه 
گفت: من تاجر و کلکسیونر اجناس عتیقه و لوکس 
هســتم، سالهاســت که از آلمــان به ایــران جنس 
مــی آورم و می فروشــم.او ادامه داد: چند روز قبل 
یکی از مشــتریانم بــه نام امیر به من پیشــنهادی 
جالــب داد. او گفــت که خانــه ویایــی را در غرب 

تهــران ســراغ دارد که مزون و شــو برگزار می کند و 
صاحب خانه ویایی مشتری های خاصی دارد که 
می توانم با اجاره خانه به مبلغ 100 میلیون تومان 
برای یک شــب، اجناســی را که از آلمــان آورده ام  
بــه فروش برســانم. این پیشــنهاد آنقدر وسوســه 
کننــده بــود کــه پذیرفتم. بــه همین خاطــر مبلغ 
توافق شــده را پرداخت کردم و بــه غیر از اجناس 
خودم یک سری از اجناس دوستانم را هم گرفتم 
و راهی خانه ویایی شــدم.مالباخته گفت: زمانی 
که وســایل را به خانه انتقــال دادم، امیر با دو مرد 
ناشناس که تا به حال آنها را ندیده بودم وارد خانه 

شدند و با تهدید چاقو دست و پا و دهانم را بستند 
و سوار خودرو کردند. پس از مدتی نیز کنار جاده ای 
در اطــراف تهــران رهایم کــرده و رفتنــد. با کمک 
خودروهای عبوری توانســتم خودم را به آن خانه 
ویایی برســانم اما نه از اجناســم خبــری بود و نه 
از آن مردان ناشــناس، فهمیدم آنها با این ترفند 
بیش از 3 میلیارد تومان از اجناســم را به ســرقت 
برده بودند.پس از بررسی دوربین های مدار بسته 
واظهارات صاحب خانه ویایی مشــخص شد که 
امیر ســرقت را انجام داده اســت، تحقیقات برای 
دستگیری او و دو همدست فراری اش ادامه دارد.

سرقت 3 میلیاردی از کلکسیونر عتیقه

دادگاه نجفی امروز برگزار می شود
گروه حوادث / نخستین دادگاه پرونده قتل میترا استاد همسر دوم محمدعلی نجفی صبح امروز شنبه 
۲۲ تیرماه در شــعبه نهم دادگاه کیفری یک اســتان تهران به ریاســت قاضی کشکولی به صورت علنی 
برگــزار می شــود.این پرونــده از روز سه شــنبه ۷ خردادماه با قتل میترا اســتاد در خانــه اش کلید خورد و 
کارآگاهان از همان ســاعات اولیه تحقیقات شان را برای شناسایی و دستگیری قاتل آغاز کردند تا اینکه 
عصــر همان روز قاضی شــهریاری سرپرســت دادســرای امــور جنایی تهــران از اعتراف نجفــی به قتل 

همسرش خبر داد.
متهم پس از حضور در دادســرای جنایی تهران علت این قتل را اختافات خانوادگی عنوان کرد.در ادامه 
رسیدگی به این پرونده کیفرخواست محمدعلی نجفی دایر بر قتل عمد میترا استاد، حمل و نگهداری ساح 
غیر مجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح)غیر فوتی( و با تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص 
صادر و برای رسیدگی به شعبه نهم دادگاه کیفری به ریاست قاضی کشکولی ارسال شد. صبح امروز ۲۲ تیر 

نخستین جلسه دادگاه با حضور خانواده طرفین پرونده، وکا ، شاهدان و خبرنگاران برگزار می شود.

گروه حوادث / عامان قتل رئیس قطار باری راه آهن زاگرس در کمتر از ۲4 
ساعت دستگیر شدند.به گزارش ایرنا، یک منبع آگاه که نخواست نامش 
فاش شــود، گفت: حسین شــهابی مقدم، رئیس قطار باری سه روز پیش 
بعــد از توقف قطار باری توســط پنج نفر ســارق، برای حفــظ اموال بیت 
المال با آنها درگیر و توســط آنها به دره پرتاپ شــد کــه با توجه به ارتفاع 
دره، وی در اثر شــدت جراحات فوت شــد اما با همــکاری مردم محلی و 
پلیس راه آهن زاگرس، عوامل این قتل دستگیر شدند.متهمان که 5 نفر 
هســتند بعد از ســرقت کابل های برق راه آهن اقدام به توقف قطار باری 
کــرده بودند.مقتول سه شــنبه گذشــته، در هنــگام بازدید قطــار در باک 
شــهبازان تله زنگ، بین تونل 1۲ و 13، به علت ســقوط در دره جان خود 

را از دست داد.

زن مسیحی در زندان مسلمان شد 
 گروه حوادث: ایران واشقانی فراهانی/ نوعروس مسیحی که از 18 سال 
قبــل به اتهام قتل عمد در زندان بــود، در حالی از مجازات قصاص 

رهایی یافت و به زندگی دوباره بازگشت که مسلمان شده است.
ë  معجزه زندگی زن فرانســوی/ اشک ناخواسته روی گونه های ماریا جاری می شود

اما نمی خواهد ناامید شــود. او درک درســتی از »توکل« دارد.ماریا هرگز خوشــبخت 
نبوده اما همیشــه پای انتخابش ایســتاده اســت. انتخاب یک شــوهر ایرانی با وجود 
مخالفت های خانواده و حاا انتخاب دینی جدید و تغییر از  آیین کاتولیک به اسام 
پشــت دیوارهای ســرد و ســنگین زندان.آرامش در وجود زن میانســال موج می زند. 
اما از یادآوری خاطرات آن روز شــوم، آهی می کشــد و چشــمان دریایی اش، طوفانی 
می شــود: »در شــیراز زندگــی می کردیــم. ۲0 روز از نامــزدی ام بــا یک مرد مســلمان 
می گذشــت. همســرم در اســتخر خانه شــنا می کرد و دختر 6 ســاله همســایه هم به 
خانه ما آمده و در حال بازی با ســگ مان بود. نمی دانم چه شــد که به داخل اســتخر 
افتاد و بر اثر ضربه سرش به پلکان بیهوش شد. همسرم هراسان او را به بیمارستان 
رســاند و من همســایه را باخبر کردم. اما بچه جان باخت.«ماریا به حلقه ای که هنوز 
در دســتش است، خیره می شــود: »پای میز محاکمه با وفاداری به همسرم ایستادم 
و متهم به قتل عمد شــدم. با آن که اصًا قتلی در کار نبود اما همســرم گفت هر طور 
شــده رضایت پدر و مادر بچه را می گیرد اما نشــد. حاا از آن روزها 18 ســال می گذرد 

روزهای پر انتظاری را پشت سر گذاشته ام.«
ë  روزهای روشن یک زن در تاریکی زندان/ ماریا در دوران محکومیتش، به عنوان نماینده

سالن قرنطینه، فعالیت می کند و  می گوید: همدم و مونسم بعد از لطف خدا، کتاب است و 
این دوران را بدون هیچ ناامیدی و دغدغه و سرشار از امید گذراندم...

ë  تــاش مدعی العموم برای آزادی »ماریا«/  »حاجی رضا شــاکرمی« دادســتان
عمومــی و انقــاب اســتان البرز بــا بیان اینکــه بتازگی اولیــای دم حاضر شــده اند با 
دریافت دیه از مجازات »ماریا« صرفنظر کرده و از قصاص وی چشــم پوشــی کنند، 
گفــت: در حالی که بنــا بر گزارش مددکاری زنــدان، »ماریا« بــرای دیگر مددجویان 
ایجاد اشــتغال کرده و در ارائــه خدمات به زندانیان از جایــگاه خوبی برخوردار بود، 
زندانیــان زن در گلریزان، مبلغی برای پرداخت دیــه و آزادی وی جمع آوری کردند 
امــا هنــوز راه زیادی تــا آزادی این زندانــی بی ماقاتی مانده بود. بدیــن ترتیب زوج 
نیکــوکار البرزی با فرســتادن نماینده خود به دفتر دادســتانی کــرج، نامه آزادی این 

زن را امضا کردند.
»ر.ف« نیکــوکار البــرزی نیــز در گفت و گــو بــا خبرنــگار مــا اظهــار کــرد: امیــدوارم 
سرگذشــت عبرت آموز این زن پرتاش که آگاهانه و بر اســاس شناخت و مطالعه به 
دین اسام گرویده است، از یادها نرود. خوشحالم که خداوند، من و همسرم را ایق 

کمک به این بنده گرفتار دانست و برای این اجر بزرگ، انتخاب کرد.

قتلی که بعد از 12 سال فاش نشد
گروه حوادث/ پرونده پسر بچه ای که دوازده سال پیش به طرز مرموزی حین بازی فوتبال 
به قتل رسید با وجود تاش کارآگاهان جنایی برای کشف راز این جنایت بی نتیجه ماند. 
بنابراین اولیای دم با مراجعه به دادگاه کیفری خواستار دریافت دیه فرزندشان از صندوق 
بیــت المال شــدند. به گزارش خبرنــگار حوادث »ایــران« و براســاس اوراق این پرونده، 
15اردیبهشت سال86 پسر بچه هشت ساله ای به نام بنیامین وقتی برای بازی فوتبال 
نزد دوستانش به کوچه رفت از بازی طرد شد به کوچه دیگری رفت و در حال بازی بود 
که به طرز مرموزی به قتل رسید. کارشناسان پزشکی قانونی علت مرگ را فشار برعناصر 
حیاتی گردن و خفگی اعام کردند. راز این جنایت با گذشت 1۲ سال از وقوع آن کماکان 
مخفی ماند تا اینکه صبح دیروز پدر و مادر داغدار این پســرک به دادگاه کیفری اســتان 
تهران مراجعه کرده و خواستار دریافت دیه پسرشان از طریق صندوق بیت المال شدند. 

در پایان جلسه قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شدند.

دستگیری عامان قتل رئیس قطار باری
گــروه حــوادث/ متهمان پرونده ســد لفــور به اتهــام جریحه دار کــردن عفت 
عمومی از ســوی دادگاه به تحمل ۷۴ ضربه شــاق تعزیری محکوم شــدند.

به گزارش تســنیم مصطفی ترک همدانــی، وکیل متهمان پرونــده در رابطه با 
جزئیات این حکم گفت: در پرونده ســد لفور ســوادکوه، موکانم از ســوی دادگاه 
کیفری دو شهرستان سواد کوه به تحمل ۷4 ضربه شاق محکوم شدند ضمن 
اینکه دادگاه متهمان زن پرونده را به پرداخت 50 هزار تومان جزای نقدی به اتهام 
بی حجابی نیز محکوم کرده است البته حکم صادره غیرقطعی و قابل تجدیدنظر 
خواهی اســت. ضمن اینکه ما دایل خوبی برای تجدیدنظر در دست داریم که 
در مهلت قانونی ارائه می شود. ماه گذشته در پی انتشار تصاویری از گردشگران 
با پوشــش نامناسب در سد لفور ســوادکوه در فضای مجازی، با دستور دادستان 

عمومی و انقاب استان برخورد با متهمان آغاز شد.

شاق برای متهمان سد لفور

گــروه حــوادث/ مــردان آدم ربــا کــه بــا طراحــی 
تصادفی ساختگی قصد اخاذی ۲ میلیارد تومانی 
از یک بازرگان را داشــتند، وقتــی پلیس را در چند 
قدمی خــود دیدند، نقشه شــان را تغییــر دادند و 
بــا ترفنــدی خــاص او را تحویــل کانتــری دادند.

به گــزارش خبرنــگار جنایــی »ایــران«، چنــد روز 
قبــل چهار مرد جــوان در حالی که مرد مجروحی 
بــه  نام شــهرام را بــه همــراه داشــتند وارد یکی از 
کانتری هــای پایتخــت شــدند. این افــراد مدعی 
بودند که به خاطر بدهی ۲ میلیارد تومانی شهرام 
حکــم جلبــش را دارند و زمانی که پیگیر پولشــان 
بودنــد، او را مجــروح در نزدیکــی خانــه اش پیــدا 
کرده اند و حاا هم خواستار بازداشت وی هستند.
تحقیقــات بافاصله از مــرد زخمی آغاز شــد اما 
او اظهــارات مــردان آدم ربــا را رد کرد و گفت: من 
صاحب یک شــرکت بازرگانی هستم. ۲4 ساعت 
قبــل در حال رفتن به ســمت محل کارم بودم که 

خودرو پژو پارسی با خودرو من تصادف کرد وقتی 
از خــودروام پیاده شــدم، این چهــار مرد با تهدید 
چاقــو مــن را ربودنــد و بــه باغی در شــمال تهران 
بردنــد. آنها مــن را به اتاقی برده و مــورد ضرب و 
شــتم قرار دادند و پــس از آن با خانواده ام تماس 
گرفتنــد و درخواســت دو میلیــارد تومــان کردند. 
ضمن اینکــه من و خانــواده ام را تهدید کردند در 
صــورت اطاع بــه پلیس مــن را خواهند کشــت. 
نمی دانم چــه اتفاقی افتاد که بعد از ۲4 ســاعت 
متوجه شــدند که پلیــس متوجه ماجرا شــده، به 
همیــن دلیل آنها تهدیــدم کردند پس از رفتن به 
کانتری باید بگویم کــه آنها من را زخمی در کنار 
خیابــان پیــدا کرده اند. مــن هم از تــرس جانم با 
درخواستشان موافقت کردم ولی حاا که جانم در 
امان اســت تصمیم گرفتم واقعیت را بیان کنم. 
من هیــچ بدهی به آنهــا ندارم و حکم جلبشــان 
جعلی اســت.به دنبــال اظهــارات مرد بــازرگان، 

تحقیقات به دســتور بازپرس جنایــی ادامه یافت 
و در بررســی ها مشــخص شــد کــه خانــواده مــرد 
تاجر به دنبال ناپدید شدن او موضوع را به پلیس 
گــزارش کرده اند.با به دســت آمدن ایــن مدارک، 
چهار مرد جوان بازداشت و تحقیقات در رابطه با 

این آدم ربایی ۲4 ساعته ادامه دارد.

رد  درخواست  دیه کاپیتان کشتیربودن مرد تاجر برای  اخاذی 2 میلیاردی
معصومــه  حــوادث-  گــروه 

مرادپــور/ خانــواده ناخدای یک 

کشــتی ماهیگیری که در جریان 
ورود غیرمجاز به ســواحل رأس 
هافــون در ۶0 کیلومتری آبهای 
گارد  تیرانــدازی  هــدف  آزاد 
ساحلی قرار گرفته و کشته شده 
بود، خواهــان دریافــت دیه وی 
بودنــد  بیت المــال  صنــدوق  از 
اما این خواســته از سوی قضات 

رد شد.
به گزارش خبرنــگار حوادث 
»ایــران« خانــواده ناخــدا حیدر 
عبــداه ســبیل پس از گذشــت 

دوســال صبح روز چهارشــنبه گذشــته با حضور در شــعبه دهم دادگاه کیفری به ریاســت 
قاضی قربانزاده خواستار دریافت دیه از طریق صندوق بیت المال شدند اما قضات پس 
از بررســی محتوای پرونده و به دلیل اینکه ورود کشــتی ناخدا بــه آن محدوده طبق قانون 
غیرمجاز بوده و براســاس ماده ســه قانون مجازات اســامی موضوع کشته شدن ناخدا بر 
اثر تیراندازی گارد ســاحلی مشــمول پرداخت دیه از صندوق بیت المال نمی شــود با این 

درخواست موافقت نکردند.
 ایــن پرونــده ۲۲ شــهریورماه ســال 96 مــورد رســیدگی قــرار گرفــت. مقامــات محلی 
سومالی مدعی شدند که ناخدای لنج ماهیگیری ایرانی در اثر شلیک نیروهای امنیتی در 
خال عملیاتی در اقیانوس هند کشته و یک ملوان هم زخمی شده است. کلنل »محمد 
عبــدی هشــی« از پلیس پونتلند عنوان کرده که شــلیک به ســمت این کشــتی زمانی رخ 
داده کــه نیروهــای پلیس دریایــی پونتلند ۲ لنج را کــه مظنون به ماهیگیــری غیرقانونی 
در آب هــای ســومالی بودند ، شناســایی و پــس از بی توجهی آنها به اخطــار پلیس هدف 
شــلیک قرار داده اند.در خال این عملیات حیدر عبداه ســبیل کشــته شــد و 8 نفر هم 

دستگیر شدند.

ران
ای
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به دنبــال اعــام خــروج نیروهــای امــارات از یمن، 
عربســتان ســعودی نقشــه تــازه ای بــرای نیروهای 
نظامــی خــود در ایــن کشــور طراحی کرده اســت تا 
نفوذ خود را در دو بندر استراتژیک و مهم در دریای 
ســرخ افزایش بدهد. این در حالی اســت که یکی از 
مقام هــای امارات در واکنــش به این خبر اعام کرد 
در صــورت خروج امــارات از یمن، هیــچ خایی در 
این کشور احساس نخواهد شــد زیرا امارات 90 هزار 
نیــروی یمنــی را در این کشــور تربیــت نظامی کرده 
اســت. حــال ایــن ســؤال مطرح اســت که: بــا وجود 
حضــور هزاران نیروی نظامی محلی در یمن، دیگر 
چه نیازی به مداخله خارجی در این کشور به بهانه 

تأمین امنیت و مبارزه با تروریست ها است؟
به گــزارش الجزیــره، منابــع مطلعی اعــام کردند 
کــه عربســتان ســعودی در پــی اســتقرار نیروهــای 
نظامی خود در دو بندر مهم در دریای ســرخ و تنگه 
باب المنــدب، که دریای ســرخ و خلیج عدن را بهم 
متصل می کند، اســت تــا کاهش نیروهــای نظامی 
اصلی تریــن متحد خــود در یمــن یعنی امــارات را 
اینگونــه جبــران کنــد. دو فرمانــده نظامــی یمــن و 
مسئوان دولت مستعفی یمن به خبرگزاری رویترز 
خبــر دادند کــه نیروهــای نظامــی عربســتان در دو 
بندر مخا و خوخه در دریای ســرخ مســتقر شده اند؛ 
دو بنــدری کــه پیش از ایــن مورد اســتفاده نیروهای 
امارات قرار می گرفت تا عملیات های نظامی خود را 

پشتیبانی کنند. تعدادی نیروی نظامی این کشور نیز 
در شهر ساحلی عدن و جزیره کوچک بریم در تنگه 

باب المندب مستقر شدند.
افزایش حضور نظامی نیروهای عربستان سعودی 
در یمــن می توانــد منجــر بــه افزایــش انتقادهــا از 
پادشــاهی آل ســعود شود که طی ســال های اخیر و 
با کشته شدن جمال خاشقجی به مرز بی سابقه ای 
رســیده است. جنگ عربستان در یمن باعث ایجاد 
وخیم ترین بحران انســانی تاریخ معاصر در جهان 
شده و جان هزاران غیرنظامی را گرفته و میلیون ها 
تن را زخمی، آواره و بی خانمان کرده است. با جنگ 
عربســتان و امارات در یمن، بیش از 14 میلیون نفر 
در یمــن با قحطی و بیماری هایی ماننــد وبا روبه رو 

شــده اند. پس از چهار ســال جنگ بی وقفــه در این 
کشــور، همچنان حوثی ها کنترل بیشــتر اراضی این 

کشور را از جمله صنعا پایتخت آن در دست دارد.
بــه گــزارش نیویورک تایمــز، به مــدت چهار ســال، 
امــارات متحــده عربی بــا فراهم کردن تســلیحات، 
پــول و هزاران ســرباز نیــروی زمینی، هســته نظامی 
اصلی نیروهای ائتاف به رهبری عربستان در یمن 
را تشــکیل می داد تا جنگ عربســتان بــا حوثی های 
یمن مطابق میل ولیعهد این کشــور به پیش برود. 
براســاس گزارش ها، امارات متحده مســبب تقریباً 
تمامی پیشرفت های هرچند اندک، این ائتاف طی 
جنگ بوده است. آنها اکنون تصمیم گرفته اند دست 
از این جنگ فرسایشــی بی حاصل بردارنــد. امارات 

اعــام کــرده نیروهایــش را از یمن بیرون مــی آورد؛ 
زیرا بااخــره فهمیده اند پس از چهار ســال جنگ و 
هزینه هــای ســنگین آن، همچنــان حوثی ها کنترل 
بیشــتر کشورشــان را در دســت دارند. طــی ماه های 
اخیر نیز امارات آرایش نظامی اش را در اطراف بندر 
حدیده کاهش داده بود. اگرچه بهای رسیدن به این 
نتیجه به قیمت کشته  شدن هزاران تن و بی خانمانی 
میلیون ها نفر تمام شد، اما سرانجام امارات فهمید 
که این جنگ غیرقابل بردن اســت. به گزارش فارن 
پالیسی، برخی تحلیلگران می گویند خروج نیروهای 
اماراتــی از یمن به علت بازســازی آبروی این کشــور 
صورت گرفته اســت اما می تواند در تیره و تار شــدن 

روابطش با عربستان نیز انعکاس پیدا کند.
به گــزارش ایندیپندنــت، بســیاری از دیپلمات های 
عربــی و غربــی اعتقــاد دارنــد کــه خــروج نیروهای 
اماراتی اتفاق عظیمی در سیاست خارجی این کشور 
محســوب می شــود زیرا امیرهای این کشور تصمیم 
گرفته انــد از جنگی بیــرون بیایند کــه هزینه های آن 
مرتباً بیشــتر و بیشتر می شود حتی اگر این خروج به 
معنای عصبانی شدن نزدیک ترین متحدشان باشد.
اما خروج امارات از یمن تنها ضربه کاری به ائتاف 
عربســتان ســعودی در یمــن نیســت. بــه گــزارش 
واشنگتن پست، روز پنجشنبه نیز مجلس نمایندگان 
امریکا با رأی اکثریت، ایحه ای را به تصویب رساند 
که به موجب آن فروش اسلحه به عربستان ممنوع 
شود و دولت دونالد ترامپ نتواند با اعام وضعیت 
فوق العاده به پادشاهی عربستان اسلحه بفروشد و 

اوضاع یمن وخیم تر از آنچه اکنون هست، نشود.

ترکیه: روند دریافت اس400 
در حال انجام است

گــروه جهــان/ وزارت دفــاع ترکیــه به طــور 
رســمی خبر داد، اولین محموله از ســامانه 
دفاع موشکی اس400 وارد آنکارا شده است 
و هیــچ خللی در روند دریافت این ســامانه 

وجود ندارد.
به گزارش سایت شبکه خبری »سی ان ان«، 
تصمیم ترکیه برای خرید اس400 از روسیه 
می توانــد آثــار مخربــی در روابــط ترکیــه و 
امریکا داشته باشــد. با این حال دیروز مولود 
چــاووش اوغلــو، وزیــر خارجــه ترکیــه نیــز 
ضمــن اشــاره به ایــن اینکه اولیــن محموله 
»اکینچــی«  هوایــی  پایــگاه  وارد  اس400 
شده اســت، تأکیــد کــرد: »رونــد تحویل اس 
400 ادامــه دارد و هیــچ مشــکلی بــر ســر راه 
آن نمی بینیــم.« بــا ایــن حــال پیش بینــی 
می شــود، امریــکا در نخســتین واکنش خود 
بــه ورود ســامانه اس400 بــه آنــکارا، برنامه 
فروش جنگنده های اف35 خود را به ترکیه 
به حالــت تعلیــق درآورده و تحریم هایی را 

علیه این کشور درنظر بگیرد.
مقابــل  حالــی  در  اردوغــان  طیــب  رجــب 
فشــارهای امریکا ایستاده اســت که در عرصه 
سیاســت داخلــی نیز بــا چالش هایــی مواجه 
اســت. در هفته ای که گذشــت، علی باباجان، 
یکــی از مؤسســین حــزب عدالــت و توســعه 
در اختــاف نظرهایــی که با اردوغان داشــت، 
اســتعفای خــود را از ایــن حــزب اعــام کــرد. 
او روز پنجشــنبه نیــز خبــر داد در حــال تاش 
برای تأســیس حزبی جدید است که می تواند 

چالشی جدی برای عدالت و توسعه باشد.

گروه جهان/ با انصراف رئیس جمهــوری امریکا از 
گنجانده شدن پرسشی در سرشماری 2020 امریکا 
که جویای تابعیت افراد می شــد، شکست دیگری 
در کارنامه سیاســت داخلی دونالد ترامپ به ثبت 
رســید. دیــوان عالــی امریــکا پیش تــر ثبــت چنین 
پرسشــی را که از دهه 1950 از فرم های سرشــماری 
حــذف شــده بود، باعث اختــال در ایــن کار عنوان 
کرده بــود. به گزارش روزنامه انگلیســی »گاردین«، 
فرمان جدید ترامپ پس از آن صادر شد که دیوان 
عالی امریکا هفته پیش مخالفت صریح خود را با 
درج پرسشــی در سرشــماری ســال 2020 امریکا که 
از پرسش شــوندگان می خواســت تابعیت خــود را 

مشــخص کنند، اعــام و تأکید کرد، ممکن اســت 
مهاجران و غیر شــهروندان با دیدن این پرسش، از 
شــرکت در سرشماری بترسند و به این ترتیب آمار 
دقیقی از وضعیت امریکا به دســت نیاید. اواســط 
هفته گذشــته، دونالد ترامــپ در پی این مخالفت 
صریــح اعام کرد، »بــزودی راه دیگــری را انتخاب 
خواهم کرد.« او پنجشــنبه راه جدید خــود را اعام 
کرد و در فرمانی جدید مدعی شد: »به این ترتیب 
خواهیم توانست سرشماری دقیقی از شمار نفوسی 
که در امریکا به ســر می برند، اعم از شــهروند، غیر 
شهروند و خارجی های غیر قانونی به دست آوریم.«
هرچنــد ترامپ معتقد اســت فرمان جدیــد او راه 

جدیــدی اســت، امــا واقعیــت آن اســت کــه هیچ 
تفاوتــی در راهکارهــای ایــن فرمــان بــا آنچــه کــه 
پیشــتر بوده، دیده نمی شــود. اما چرا ترامپ اصرار 
می ورزد که فرمان جدید او یک فرمان خارق العاده 
اســت؟ »پیتر باوز«، تحلیلگر ســایت شبکه خبری 
»بی بی سی« پاسخ این سؤال را خیلی ساده می داند 
و می گوید: »هیچ کس نمی خواهد براحتی شکست 
انتخابــات  می دهــد:»در  توضیــح  او  بپذیــرد.«  را 
میاندوره ای ســال گذشته یکی از مباحثی که بسیار 
جنجال برانگیز شد، این بود که پرسش درباره مسأله 
شــهروندی و تابعیــت افــراد ممکن اســت باعث 
شکاف در جامعه شــود. اما برای دونالد ترامپ که 

مسأله مهاجران غیرقانونی را شعار انتخاباتی خود 
کرده بود، جای دادن چنین ســؤالی در سرشــماری 
یــک پیروزی محســوب می شــد. اما درخواســت او 
و مخالفت هــا با آن، می توانســت باعــث تأخیر در 
سرشــماری که هر 10سال یک بار صورت می گیرد، 
شود. بنابراین ترامپ که مثل هر کسی نمی خواهد 
براحتــی شکســت را پذیرا شــود، طــرح دوم خود را 
»یــک طرح بســیار دقیق« بــرای شــمارش تعداد 
غیر شــهروندان امریکا خواند و مدعی شــد، به این 
ترتیب و با تدابیری که او اندیشیده، مسئوان »مو را 
از ماست خواهند کشید« تا بتوانند آمار و اطاعات 

دقیقی از شمار این افراد داشته باشند.«

سرشماری 2020 شکست دیگری برای ترامپ در سیاست داخلی

نقشه عربستان برای کنترل بنادر استراتژیک دریای سرخ
با خروج نیروهای امارات از یمن، ائتاف عربســتان سعودی در این کشور ضعیف تر از همیشه شده است

فرحناز دهقی
خبرنگار

ë  اســکای نیوز: شــورای نظامی 
انتقالی ســودان، تــاش کودتا از 
سوی شــماری از افسران نظامی 

این کشور را ناکام گذاشت.
ë  اســپوتنیک: در قانــون اساســی جدیــد کــره 

شــمالی، کیم جونگ-اون عنوان ریاســت این 
کشور را به طور رسمی دریافت کرد.

ë  رویترز: در حمله انتحاری در وایت ننگرهار 
افغانســتان به یک مراســم عروسی دست کم 

پنج تن کشته و 40 نفر زخمی شدند.
ë  آسوشــیتدپرس: رئیــس جمهــوری اوکراین 

گفته است که محوطه اطراف چرنوبیل، محل 
بدتریــن حادثــه اتمی جهــان، تبدیــل به یک 

مکان توریستی می شود.
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امارات هفته  گذشته درپی ناامید شدن از پیروزی در جنگ یمن، خروج نیروهای خود از این کشور را اعام کرد

در گفت و گو با علی بیگدلی بررسی شد

چالش های امریکا با اتحادیه اروپا
عبدالرحمــن فتــح اللهــی – ایــن هفتــه نامزد های پســت های 
ریاست  کمیسیون )شامل معاونین رئیس کمیسیون و مسئول 
اقدام سیاســت امنیتی و خارجی اتحادیه(، شورا و رئیس بانک 
مرکــزی اروپا شــامل اورســوا فون در این، جوزف بورل، شــارل میشــل و کریســتین 
اگارد به تأیید نهایی پارلمان اروپا خواهد رســید. اما حضور این افراد چه تأثیری بر 
نگاه غایی اتحادیه اروپا در مناســبات خارجی، بخصوص با امریکا خواهد داشــت و 
برجام و اینستکس چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟ در گفت و گویی با علی بیگدلی،  

کارشناس مسائل بین الملل این مسائل را بررسی کردیم:
ë  حضور معرفی شــده برای پســت های کلیدی اتحادیــه اروپا چــه اقتضائاتی را در

مناسبات این اتحادیه با ایاات متحده رقم خواهد زد؟
انتخابــات اخیــر در اتحادیه اروپا مهم تریــن انتخابات در طول حیــات این اتحادیه 
است، چرا که با وجود حمایت ترامپ از جریان راست رادیکاِل پوپولیستی، در نهایت 
این احزاب ســنتی اروپا بودند که توانستند اکثر کرســی های این اتحادیه را در دست 
بگیرند و گزینه های خود را در پســت های کلیدی به کار گیرند. همین مســأله سبب 
شده است این اتحادیه با افرادی که برای این پست های کلیدی خود معرفی کرده 

است، مهیای تقابات جدی با سیاست های راست رادیکال  شود.
ë  پس آیــا برنامه هایی مانند عملیاتی کردن »پســکو« )اتحاد نظامــی جدید اروپایی

ومستقل از ناتو( در ساختار جدید اتحادیه اروپا بیش از پیش در دستور کار خواهد بود؟
از نکات بسیار مهمی که در گزینه های پست های کلیدی اتحادیه اروپا مطرح است، این 
است که تمام این گزینه ها در رشته های تخصصی خود حضور داشته و دارند. آقای بورل 
برای سال ها سکاندار سیاست خارجی و دیپلماسی اسپانیا بوده است و با اندیشه های 
چپ خود می تواند سیاست خارجی اتحادیه اروپا را بشدت مستقل از اندیشه های راست 
رادیکال دونالد ترامپ کند. خانم کریستین اگارد نیز به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا 
سعی خواهد کرد نگرشی مستقل از امریکا را در پیش داشته باشد. خانم فون دراین نیز 
با تجارب نظامی و امنیتی در وزارت دفاع آلمان طرفدار تقویت همکاری های نظامی 
داخلی در ساختار اتحادیه اروپا است. اما عملیاتی کردن پسکو یک فرآیند بسیار پیچیده، 
زمانبر و مستلزم حضور همه اعضای اتحادیه اروپا است. بنابراین کماکان فعاً این ناتو 

خواهد بود که مسئولیت حفاظت از اتحادیه اروپا را برعهده خواهد داشت.
ë  برخی بر این باورند که سیاست های شخصی این افراد نمی تواند ماک عمل آنان

در کانون های تصمیم گیری اتحادیه اروپا باشد؟
من چنین اعتقادی ندارم. چرا که اساســاً این افراد در دورانی که در کشــورهای خود 
صاحب پســتی بوده اند همین نگاه را داشــتند. ضمن آنکه اگر شــما به مناســبات 
برجامی میان اتحادیه اروپا و امریکا نگاه کنید یکی از محورهای اختاف نظر سه کشور 
آلمان، فرانسه و انگلستان با امریکا بر سر این بوده است که قاره سبز نمی خواهد در 

مسأله برجام خود را وابسته به سیاست های امریکا نشان دهد.
ë  با مطرح شدن آقای بورل که منتقد ترامپ است، به عنوان مسئول سیاست خارجی

اتحادیه اروپا، می توانیم از این پس شاهد حمایت عملی اروپا از ایران باشیم؟
اگرچه این افراد بشــدت منتقد سیاســت های یک جانبه گرایانه دونالد ترامپ در 
خصوص برجام و دیگر مسائل هستند، اما مشکل اصلی اتحادیه اروپا در حمایت 
عملــی، بخصــوص در حــوزه اقتصــادی و تجــاری از ایــران و عملیاتی کردن ســاز 
و کار مالی موســوم به اینســتکس به تحریم های ســنگین ایاات متحده امریکا بر 
شــرکت ها و بانک های اروپایی باز می گردد. بنابراین شاید جوزف بورل مواضعی 
جــدی برای حمایت از برجام داشــته باشــد، اما در عمل ممکن اســت همه چیز 

آن طور که مد نظر اوست پیش نرود.
متن کامل این گفت و گو را در ایران آناین بخوانید.

گفت وگو



ســازمان بهزیســتی به عنوان یکــی ازمجموعه های 
حمایتی حوزه رفاه اجتماعی بخشی از اقشار آسیب 
پذیــر جامعــه را تحــت پوشــش دارد. گســتردگی 
جامعــه هــدف ایــن نهــاد اجتماعــی باعث شــده 
گروه های مختلفی از جمله افراد دارای معلولیت، 
زنان سرپرســت خانــوار، کودکان بی سرپرســت و... 
زیر چتر خدمات حمایتی، پیشــگیری، اجتماعی و 
در نهایت توانبخشــی این سازمان قرار گیرند. البته 
با وجود تمامی حمایت ها و کمک های دولت برای 
توانمند سازی و بهبود معیشت این گروه از جامعه 
که اغلب جزو دهک های یک و دو جامعه هســتند 
همچنــان مشــکات و کمبودهــا در مســیر زندگــی 
آنهــا قــرار دارد، تا جایــی که حتــی در برخی مواقع 
اداره زندگــی برایشــان دشــوار می شــود. به همیــن 
بهانه با وحید قبادی دانا  رئیس سازمان بهزیستی 

گفت و گویی انجام داده ایم که می خوانید.
ë  گروه هــای متفاوتــی، جامعه هدف ســازمان

بهزیستی را تشکیل می دهند. در میان این گروه ها، 
افــراد دچــار معلولیت یکــی از آســیب پذیرترین 
زندگــی  ادامــه  بــرای  کــه  هســتند  جامعــه  اقشــار 
مناســب با  شــأن و منزلت انســانی نیازمند توجه 
ویژه هســتند. بهزیســتی به عنوان متولی حمایت 
اجتماعی برای این گروه، مســتمری هایی را در نظر 
گرفته اســت اما متأســفانه میــزان این مســتمری 
مکفی نیســت بخصــوص مبلغــی که بــرای افراد 
دارای معلولیت که خود سرپرست خانوار هستند 
درنظر گرفته شده است؛ برای افزایش قدرت خرید 

این افراد چه چاره ای اندیشیده اید؟
در حــال حاضــر طبق آمــار یک میلیــون و 450 
هــزار نفــر از افــراد دارای معلولیت تحت پوشــش 
خدمات ســازمان بهزیســتی هســتند. از این تعداد 
هــزار خانــوار ماهانــه  و 50  یــک میلیــون  حــدود 
مبلغی را تحت عنوان مستمری دریافت می کنند. 
مبلــغ این مســتمری براســاس بعــد خانــوار برای 
خانوارهایی که یک معلول دارند تا خانوارهای 4 یا 
5 نفــره از حدود 160 هزار تومان تا 516 هزار تومان 
متفــاوت اســت.اما متأســفانه در میــان مســتمری 
بگیــران بهزیســتی حــدود 187 هــزار فــرد دارای 
معلولیت، خود سرپرست خانوار هستند و به اندازه 
یک معلول مســتمری ماهانــه دریافت می کردند. 
برای رفع مشکل این افراد با رئیس جمهوری، آقای 
دکتر نوبخت رئیس ســازمان برنامه وبودجه، ستاد 
هدف مندی یارانه ها و ســایر سازمان ها و نهادهای 
مرتبط رایزنی هایی انجام شد. 390 میلیارد تومان 
برای این کار بودجه نیاز بود که خوشبختانه با تأمین 
اعتبار مورد نیاز در شــرایط ســخت کشور توانستیم 
این تبعیض ناخواســته را برطرف کنیم. ان شاءاه 
ایــن گــروه براســاس بعــد خانــوار از پایــان تیرمــاه 

مستمری مناسب خود را دریافت خواهند کرد.
ë  با وجود تاش های بهزیســتی عده ای از افراد

دارای معلولیت بخصــوص گروهی که در مناطق 
محــروم زندگــی می کننــد در ســازمان بهزیســتی 
پرونــده ندارنــد و نمی توانند از اقدامــات حمایتی 
این نهاد اســتفاده کننــد برای رفع این مشــکل چه 

برنامه هایی دارید؟
متأســفانه در بســیاری از مــوارد عملکــرد ایــن 
ســازمان عملکردی فعــال نبوده. در واقــع افرادی 
کــه دارای معلولیــت بودنــد بــه ســازمان مراجعه 

تحــت  و  می دادنــد  پرونــده  تشــکیل  می کردنــد، 
پوشــش خدمات قرار می گرفتند. امــا در میان این 
گــروه هدف، افرادی وجود دارند که امکان مراجعه 
و تشــکیل پرونــده نداشــتند و متأســفانه از ســوی 
بهزیســتی هــم اقدامی برای تشــکیل پرونــده آنها 
صــورت نگرفته اســت. بــه همین دلیــل در پی این 
هستیم که ساز و کاری فراهم کنیم تا همکاران این 
ســازمان به صورت فعال بــه خانواده های مختلف 
در اقصی نقاط کشــور مراجعه کرده و خانواده های 
دارای معلــول را شناســایی کنند؛ بــرای این کار نیاز 
اســت ساز و کار ارتباطی مردم با سازمان بهزیستی 
تغییــر کند از این رو برای دســتیابی بــه این مدل در 

حال مطالعه و بررسی های جدی هستیم.
البتــه این موضوع تنهــا به اســتفاده از خدمات 
حمایتی بهزیستی محدود نمی شود، جالب است 
بدانید که بعد از 9 ســال حــدود 20 هزار نفر از افراد 
تحت پوشــش بهزیســتی برای دریافــت یارانه 45 
هزارتومانــی کــه بســیاری از افراد جامعــه دریافت 
می کنند اقدام نکرده اند. این افراد که واقعاً نیازمند 
هســتند و امکانات ازم برای ثبت نام و اســتفاده از 
یارانه را نداشتند، توسط بهزیستی شناسایی شدند. 
اقدامات ازم برای ثبت نام و استفاده آنها از همین 

یارانه حداقلی توسط بهزیستی انجام شده است.
ë  طبق مــاده 7 قانون حمایــت ازحقوق افراد

دارای معلولیــت، ســازمان بهزیســتی موظــف به 
تســهیل  همچنیــن  و  توانبخشــی  خدمــات  ارائــه 
ایــن  از  معلولیــت  دارای  افــراد  اســتفاده  شــرایط 
خدمات اســت. بهزیســتی برای تحقق مــوارد قید 
شــده در این مــاده قانونی چــه اقداماتــی را انجام 

داده است؟
 قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت 
در اســفند ماه 96 مصوب شــد و در اردیبهشت 97 
اباغ شــد. قبل از نوســانات ایجاد شــده در شــرایط 
اقتصادی کشــور به دلیل تحمیــل تحریم ها، هزینه 
ازم برای اجرای این قانون  طی یک ســال 12 هزار 
و 500 میلیارد تومان برآورد شده بود، اما در بودجه 
98 مبلغ یک هزار و 100 میلیارد تومان برای اجرای 
ایــن قانــون مصوب شــد یعنــی کمتــر از 10 درصد 
مبلغــی که برآورد شــده بــود. اما در شــرایط کنونی 
اگر تورم را هم محاســبه کنیم این میزان به کمتر از 
3 درصــد کاهش پیدا می کند.با ایــن حال در حوزه 
توانبخشــی بیــش از 1300 مرکز روزانه توانبخشــی 
در حال ارائه خدمات هســتند که ماهانه مبلغی در 
حــدود 27 میلیــارد تومان به عنــوان یارانه دریافت 
می کنند. مددجویان پس از دریافت خدمات از این 

مراکز به محل زندگی خود بازمی گردند.
سرشــماری انجــام شــده در بهمــن ماه نشــان 
می دهــد در حال حاضر حــدود 47 هزار ســالمند، 
بیمار روانی مزمن، بیمار دچار مشــکات جســمی 
و حرکتــی، معلــول ذهنــی و ضایعــات نخاعی در 
بیــش از 800 مرکز نگهداری شــبانه روزی خدمات 
دریافــت می کنند. طبق مصوبه ســال 97 برای 39 
هــزار نفــر از این افــراد به ازای هر نفــر ماهانه مبلغ 
770 هزارتومــان به خیریه هایی پرداخت می شــود 
کــه از آنها نگهــداری می کنند. این مبالــغ از بهمن 
ماه به صــورت متمرکــز دریک تاریخ مشــخص به 
کارت ایــن مراکز واریز می شــود. هرچند هزینه های 
نگهداری باا رفته و مراکز مشکات بسیاری دارند و 
این مبالغ کفاف نیازهای آنها را نمی دهد اما تاش 

می کنیم این مشکات را تاجای ممکن حل کنیم.
ë  چــرا بــرای 8 هــزار نفــر باقــی مانــده یارانــه

پرداخت نمی شود؟
نداشتن آمار و اطاعات دقیق از این افراد دلیل 
عدم پرداخت است. در حقیقت این افراد در عین 
اینکه اســتحقاق دریافــت یارانه و مســتمری دارند 
اما به دلیل مشــکاتی که با آنها دســت به گریبانند 
نتوانســته اند بــه مراکــز بهزیســتی مراجعــه کنند و 
تشــکیل پرونده دهنــد. ما در بهمن ماه توانســتیم 
مشــخصات این افراد را به دســت بیاوریــم و در پی 
تأمین اعتبار هستیم تا هرچه زودتر یارانه این افراد 
هم برقرار شــود. اما از آنجایی که سیاست ما همان 
چیزی اســت که در کشور های توسعه یافته مد نظر 
است، یعنی به دنبال توسعه مراکز نگهداری روزانه 
یا شبانه روزی نیستیم، بلکه هدف ما ایجاد شرایط 
مناسب برای زندگی مستقل و دارای منزلت مانند 
یک شــهروند عادی برای فــرد دارای معلولیت در 
بســتر خانواده و متن جامعه اســت، برنامه ویزیت 
در منزل نیز برای این افراد در دستور کار قرار گرفته 

است.
ë  رســیدگی زودهنــگام بــه افــرادی کــه دچــار

معلولیــت می شــوند بــرای پیشــگیری از ناتوانــی 
ناشــی از آســیب وارده از اهمیت باایی برخوردار 
در  بهزیســتی  سیاســت های  و  برنامه هــا  اســت. 
افزایش ســرعت رســیدگی به ایــن دســته از افراد 

جامعه چیست؟
در این زمینه دســتورالعمل ها و شیوه نامه های 
بســیاری داریم در واقع بیــش از 189 فعالیت و ریز 
فعالیت در بهزیستی در حال انجام است، اما یکی 
از سیاســت های مــا بازبینــی و بازنگــری فرآیندهــا 
بــا حضور کارشناســان و متولیان، مدیــران فعلی و 
اسبق، ســازمان های مردم نهاد مرتبط و همچنین 
و  توانبخشــی  حــوزه  در  هــدف  جامعــه  اعضــای 
اجتماعی اســت. در حقیقت در سازمان بهزیستی 
تاش بر این است که از زمان بستری اولیه مددجو 
وارد عمــل شــویم تا بتوانیم از گســترش آســیب و 

معلولیت ناشی از آن پیشگیری کنیم.
ë  ازدواج های فامیلی یکــی از مهم ترین دایل

تولد نوزادان معلول در کشــور اســت. متأسفانه با 
وجــود اطاع رســانی و تاش برای فرهنگ ســازی 
هنــوز هــم بــا ازدواج هایــی از ایــن دســت مواجه 
هستیم، یا در خانواده های دارای یک فرزند معلول 
با تولد دومین و حتی سومین فرزند معلول روبه رو 
می شــویم. طرح های پیشگیری شــما در این حوزه 

چیست؟
در  فامیلــی  ازدواج هــای  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
کشــور ما شــایع اســت غربالگری یکی از مهم ترین 
واقــع  در  اســت.  بهزیســتی  ســازمان  برنامه هــای 
بسیاری از بیماری های اتوزوم مغلوب در اثر ازدواج 

فامیلــی بارز می شــوند. از این رو برای پیشــگیری از 
چنیــن مواردی، طــرح غربالگری در برنامه ششــم 
بهداشــت  وزارت  توســط  و  شــده  دیــده  توســعه 
انجام می شــود. گروه هــا یا افــراد در معرض خطر 
به ســازمان بهزیســتی ارجــاع می شــوند و در مراکز 
مشــاوره ژنتیــک مورد مشــاوره قــرار می گیرنــد. در 
این مراکز شــجره نامه آنها رســم می شود و اگر نیاز 
به انجام آزمایش های ژنتیکی وجود داشــته باشــد 
ایــن آزمایش ها کــه هزینه های بســیار باایی دارند 
بــرای جامعه هدف ســازمان بهزیســتی به صورت 
رایگان انجام می شــود. معتقدم زیبنده ما نیســت 
که با وجود داشتن توان علمی و عملی پیشگیری از 
بیماری های ژنتیکی، شاهد وجود دو یا چند معلول 
در میــان اعضــای خانواده هــا باشــیم. امیــدوارم با 
اجــرای درســت ایــن طــرح از تولــد نــوزادان دارای 

معلولیت پیشگیری شود.
ë  آموزش یکــی از مهم تریــن فاکتورهای مورد

نیاز افراد دارای معلولیت اســت تــا بتوانند با اتکا 
به توانایی های خــود در جامعه حضــور پیدا کنند. 
سازمان شما برای توانمند سازی این قشر و اعضای 

خانواده آنها چه اقداماتی انجام داده است؟
در بحــث حمایتــی 32500 نفــر از افــراد تحت 
پوشش ســازمان بهزیســتی که حدود نیمی از آنها 
افراد دارای معلولیت هستند هزینه های تحصیلی 
خود را از ســازمان بهزیســتی دریافــت می کنند. اگر 
این افراد در دانشــگاه آزاد اســامی پذیرفته شوند، 
شــهریه آنهــا در تمامی مقاطع توســط بهزیســتی 
پرداخت می شــود. کســانی کــه در آزمون دانشــگاه 
دولتی قبول می شــوند نیز کمــک هزینه تحصیلی 
دریافت می کنند. همچنین 50 درصد از هزینه های 
 - علمــی  و  نــور  پیــام  دانشــگاه های  دانشــجویان 
تــاش  البتــه  می شــود.  پرداخــت  هــم  کاربــردی 
می شود پرداخت مبالغی تحت عنوان بورسیه های 
تحصیلــی جمعیت هدف ســازمان بهزیســتی در 

بخش دانشجویی ساماندهی شود.
ë  طبق مــاده 15 قانون حمایت از حقوق افراد

دارای معلولیت دولت مکلف اســت حداقل سه 
درصد از مجوزهای اســتخدامی ) رســمی،  پیمانی، 
کارگــری( دســتگاه های دولتــی و عمومــی اعــم از 
وزارتخانه هــا، ســازمان  ها، مؤسســات، شــرکت ها 
شــرایط  واجــد  معلولیــت  دارای  افــراد  بــه  را  و... 
اختصاص دهد اما متأســفانه این مــاده قانونی به 
دایــل مختلف بدرســتی اجرا نمی شــود. از ســوی 
دیگــر بــا توجه بــه هزینه هایــی که صــرف تحصیل 
این قشــر از جامعه می شــود به نظر می رسد ایجاد 
اشتغال به اشکال مختلف باید در اولویت سازمان 

بهزیستی قرار گیرد. درست است؟

یکی از فعالیت های سازمان بهزیستی مطالبه گری 
اســت. مــا از ســازمان های مختلــف می خواهیــم 
کــه قانــون حمایت از حقــوق معلولیــت را به طور 
حداکثــری اجــرا کننــد. یکــی از بندهای ایــن قانون 
اشتغال 3 درصد از شاغلین در دستگاه های دولتی 
و نهادهای غیردولتی از افراد دارای معلولیت است 
که برخی از سازمان ها به آن عمل کرده اند و برخی 
عمــل نکرده انــد. با توجــه به اینکه ســال ها اســت 
که اســتخدام در بســیاری از دســتگاه ها محدودیت 
و ممنوعیــت دارد، باید زمینه اشــتغال را در ســایر 
بخش هــا مثل بخــش تعاونــی و بخش خصوصی 
جســت و جو کنیــم. درحقیقــت یکــی از مهم ترین 
فعالیت هــای توانمند ســازی ایــن ســازمان، ایجاد 
اشــتغال اســت. برای مهیا کردن شــرایط اشــتغال 
مبلــغ 1500 میلیــارد تومــان تســهیات از صندوق 
توســعه ملی در نظر گرفته شده است که به صورت 
وام 50 میلیــون تومانــی قرض الحســنه بــا ســود 6 
درصــد اعطا می شــود. این تســهیات گامــی مؤثر 
در ایجــاد اشــتغال بخصــوص اشــتغال روســتایی 
اســت. ان شــاءاه تفاهمنامه ای را در ایــام پیش رو 
بــا همکاری معاونت تعاون در بخش تعاونی های 
زمینــه  بتوانیــم  تــا  داشــت  خواهیــم  معلــوان 
برندسازی، خوداشتغالی و حمایت از اشتغال های 

کارفرمایی را مهیا کنیم.
معلــوان،  کارفرمایــی  اشــتغال  اینکــه  بــرای 
پایدارتــر و قابــل اتکا تــر باشــد در حــال رایزنــی بــا 
بانک هــای عامل هســتیم کــه مبلــغ وام آنها قابل 
توجه تــر باشــد تــا بتواننــد کســب و کاری راه اندازی 
کنند. همچنین تسهیاتی را برای بیمه کارفرمایانی 
کــه زمینه اشــتغال را بــرای افــراد دارای معلولیت 
ایجــاد کرده انــد فراهــم کرده ایم تا آنها بــه این امر 
تشویق شوند. در این راستا بسته اشتغال هم درنظر 
گرفتــه شــده که بزودی اعام می شــود. امــا به طور 
کلــی موضــوع اشــتغال در کل کشــور با مشــکاتی 
مواجــه اســت امــا اگــر دســتگاه ها بخواهنــد از این 
قانون شــانه خالی کننــد حتماً موضــوع را پیگیری 
می کنیم تا بتوانیم شاهد بهبود اشتغال افراد دارای 

معلولیت باشیم.
ë  و در نهایــت، مســکن که یکــی از دغدغه های

خانواده هــای  و  معلولیــت  دارای  افــراد  مهــم 
آنها اســت. تاکنــون چند خانــوار از طرح مســکن 
بهزیســتی اســتفاده کرده انــد و چندنفــر در انتظار 

خانه دار شدن هستند؟
در مــورد مســکن هم درتاشــیم تا شــرایطی را 
ایجــاد کنیم که همــه افراد تحت پوشــش خانه دار 
شــوند. تا ســال 86 حــدود 600 واحد مســکونی در 
اختیــار افــراد تحت پوشــش قــرار گرفته بــود. از آن 
سال تا امروز این تعداد به 108 هزار واحد مسکونی 
رســیده اســت. از میــان ایــن واحدها در حــدود 70 
هــزار واحدمســکونی در 6 ســاله اخیــر و در دولــت 
آقــای روحانی واگذار شــده اســت. در حــال حاضر 
هم حدود 108 هزار خانوار دیگر در انتظار خانه دار 
شــدن هستند.البته از سال 94 برای تسهیل مسکن 
بــرای خانوارهــای دارای دو معلــول و بیشــتر طرح 
خوبــی آغاز شــد کــه بواســطه آن از 14 هــزار خانوار 
واجد شــرایط حدود 6 هزار خانوار خانه دار شــدند. 
مســکن 6800 خانوار هم در حال ســاخت اســت و 
تقریبــاً 1200 خانوار هــم در نوبت قــرار دارند. البته 
پس از سرشــماری انجام شــده مشــخص شــده که 
طــی این ســال ها 2 هزارخانــوار دیگر نیــز به تعداد 

خانوار های در انتظار مسکن اضافه شده است.
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پرستو رفیعی
خبرنگار

مستمری 187 هزار معلول خودسرپرست افزایش می یابد
رئیس سازمان بهزیستی در گفت و گو با »ایران«: 

هدی هاشمیگزارش
خبرنگار

تحصیل در کنار نیش عقرب

دیروز تصویر تلخی از یک مدرسه روستایی روی شبکه های اجتماعی قرار گرفت. 
تصویــری کــه نشــان مــی داد دانش آمــوزان مدرســه ای در نزدیکــی منطقه »ســد 
کارون 3« همکاس مارها و عقرب ها شــده اند. معلم مدرســه روستایی اهل ایذه 
)خوزســتان( از حقیقت وحشتناکی پرده برداشــت که برای خیلی ها غیرقابل باور 
بود. او تمام مار و عقرب هایی را که در دو هفته اردیبهشــت امســال به مدرسه اش 
حمله کرده بودند، به دام انداخت و روی تخته ســیاه کاس چسباند تا این چنین 
صدایش را به گوش مسئوان آموزشی کشور برساند. او در واقع با انتشار این تصویر 
می خواســت وضعیت اسفناک کاس های درس روســتایی و نابرابری آموزشی را 
به مردم نشان دهد. تصویر آنقدر تلخ و ترسناک بود که سایت های خبری هم به 
آن واکنش نشان دادند. برخی از کاربران شبکه های اجتماعی نوشتند که مسئوان 
وزارت آموزش و پرورش! نابرابری آموزشی تا این حد؟ برخی ها هم گفتند گروهی 
از دانش آمــوزان به اردوی پاریس و ســوئد می روند و در مدرســه زومبــا، زبان دوم 
و ســوم یــاد می گیرنــد و برخــی دیگرهم در کنــار مــار و عقرب روزهــای تحصیلی 
را ســپری می کننــد. خدایار زمــزم تنها معلم مدرســه ای 30 دانش آموزی اســت. 
مدرســه ای دوشیفته که صبح ها برای دانش آموزان ابتدایی و عصرها هم پذیرای 
دانش آموزان متوسطه اول است. آقای معلم درباره انتشار این عکس به »ایران« 
توضیح می دهد: فقط دوهفته زمان برد تا بتوانم این تعداد مار و عقرب را بگیرم. 
اگر می خواستم از زمستان سال گذشته تصاویر همه مارها و عقرب ها را منتشر کنم 
نیازبه یک وانت برای جابه جایی جانوران از کاس داشــتم. وی در ادامه می گوید 
مدرسه سال 1354 توسط اهالی روستا ساخته شده و بسیار قدیمی و فرسوده است 
چند باری با کمک اهالی روســتا مدرسه را تعمیر کردیم، اما بازهم جای کار دارد. 
این مار و عقرب ها به دلیل آب و هوا به مدرسه می آیند البته مدرسه روی بلندی بنا 
شده و اطراف مدرسه هم زمین کشاورزی وجود دارد دور مدرسه دیوار کشی نشده 
است بنابراین در زمستان که هوا سرد می شود مار و عقرب ها به جای گرم می آیند.

او می افزایــد: ایــن وضعیت فقط مربوط به مدرســه ما نیســت. 20 مدرســه دیگر 
هم وجود دارد که دانش آموزانش درگیر مار و عقرب شــده اند خوشبختانه تا حاا 
مشــکلی بــرای دانش آمــوزان به وجود نیامــده و دانش آموزان هم بــه دیدن مار و 
عقــرب عــادت کردند خیلــی وقت ها مشــغول تدریس هســتم و مــار وارد کاس 
می شــود بچه ها هم نمی ترســند از خودشــان مراقبت می کنند یا زمانی اســت که 
چای می خوریم ناگهان عقرب از باای ســقف به زمین می افتد در ســقف مدرسه 

قدیمی این روستا مارهای بزرگی زندگی می کنند.

کاهش مشکات بهداشت روان با ایجاد فضای شاد
وزیر بهداشت گفت: انگار جریاناتی در کشور بیشتر به گریستن مردم تا شاد کردن آنها، 
دل بســته اند. این در حالی اســت که در آینده با جمعیت ســالمند روان نژند و افسرده 
روبه رو هســتیم. به گزارش ایسنا، دکتر ســعید نمکی افزود: مشکات بهداشت روان 
کشور به دلیل فضای ناشاد جامعه، بسیار زیاد است و متأسفانه همه کمک می کنند 
که فضای کشــور، غمگین تر شــود. وی در ادامه در پاسخ به ســؤال خبرنگاری درباره 
بی نیــازی کشــور در حوزه درمــان اظهار داشــت: در حوزه درمان از اعــزام بیماران به 
خارج از کشــور بی نیاز شدیم. پدرم در بیمارستان کاشــان، جان خود را از دست داد و 
مادرم هم چندین بار در بیمارستان کاشان بستری شده است و همین امروز هم در 
همان کاشان بستری است. اعتقادم بر این است که اگر بیمارستان کاشان درخور مادر 
بنده نیســت، در شاأن مردم هم نیست و اگر هم هســت، برای مادر بنده نیز هست. 
این حرف ها را به عنوان حرف های پوپولیستی نمی گویم. همسر من زمانی که زایمان 
کرد، رئیس دانشــگاه بودم و گفتم باید در اتاق شــش تخته همان شهر بماند، چون 
خون همسر بنده، سرخ تر از خون زنان روستایی آن دیار نیست. در خانه ما هنوز یک 
قرص خارجی مصرف نشده، از مسیر پاویون هم رفت و آمد نمی  کنم و خودم نان و 
گوشت و مایحتاج را می خرم تا حداقل بفهمم مردم چه مشکات و دردهایی دارند.
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با حضور معاون اول رئیس جمهوری افتتاح شد

سامانه »نوآفرین« برای حمایت از استارتاپ ها
بــا  نوآفریــن«  »طــرح 
بــر شــعار »ایــران  تأکیــد 
هوشــمند؛ آینده روشــن« 
عصــر چهارشــنبه 19 تیــر با حضور اســحاق 
جهانگیــری، معــاون  اول رئیس جمهوری و 
محمدجــواد آذری جهرمی وزیــر ارتباطات 
و فنــاوری اطاعات و معاونان وی در ســالن 

همایش های کتابخانه ملی افتتاح شد.
مراســم  ایــن  در  »ایــران«،  به گــزارش 
رئیــس  اول  معــاون  جهانگیــری  اســحاق 
جمهوری گفــت: امریکایی ها ممکن اســت 
بتوانند همه منابع طبیعی ما را تحریم کنند، 
کما اینکه نفت ما را تحریم کرده اند اما آنان 
نمی توانند فکر و اندیشه جوانان ما را تحریم 
کنند و استفاده از سرمایه انسانی  راه پیشرفت 

و توسعه کشور ماست.
جهانگیری با بیــان اینکه باید زمینه بروز 
و ظهور اســتعدادهای جوانان  خود را فراهم 
آوریم، افزود: پیامی که از جمع کارآفرینان به 
جامعه باید اعام شــود، این است که زمینه 
جدیدی از کســب و کار در دنیا به وجود آمده 
که نباید از آن غافل شــویم. امــروز در دوران 
انقــاب ارتباطــی قــرار گرفته ایــم و بایــد به 
دولتمردان گوشزد کنیم که فرصت ها در این 
زمینه به سرعت می گذرد و باید تاش کنیم 

که سهم خود را از این فضا به دست آوریم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کشــور مــا شــاهد 
تحــرکات خوبــی در کســب و کار اســت امــا 
فضای این مراســم با ســایر جلسات گذشته 
کامــًا متفــاوت بــود، گفت: کشــور مــا منابع 
زیــادی دارد و یکی از آنها مردم دانا، جوانان 
خاق و سرمایه انسانی است که در اختیار ما 

قرار دارد.
جهانگیــری گفــت: مهم تریــن کاری کــه 
باید در دولت و وزارت ارتباطات انجام شــود 
این اســت که نقشــه راه مطمئنی برای ایران 
دیجیتال و هوشمند فراهم و زیرساخت مورد 
نیــاز از جمله پهنای باند برای آن پیش بینی 
شود که البته دولت در این زمینه تاش های 
فراوانی کرد و مدیرانی که به دنبال آن بودند 
فشــارهای زیادی تحمــل کردند.معاون اول 
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه نباید اجازه 
دهیــم فــرار مغزها رخ دهــد، افــزود: در این 
مدت تاش کردیم شرایطی فراهم کنیم که 
مغزهــا در ایران بمانند و حتی کســانی که از 
ایران مهاجرت کرده اند شرایط بازگشت آنها 
به کشور نیز فراهم شود.جهانگیری تصریح 
کــرد: کارآفرینــی، کار مهمــی اســت و تاش 
مستمر و بینش قوی می طلبد و من به عنوان 
معــاون اول رئیس جمهــوری می گویم باید 
مدیــران تحول پذیر و ریســک پذیری را برای 
تغییر مقررات داشــته باشــیم تا با اســتفاده 
از آنان شــرایط انعطاف پذیری را در اقتصاد 
کشــور فراهــم کنیــم و بــا چنیــن مدیرانــی 
ارتباط بگیریم. وی افــزود: باید با کمک هم 
مقاومــت در برابر تغییرات را از میان ببریم. 
آینــده اقتصــاد کشــور و مــردم در همین جا 
شــکل می گیرد و مــردم بایــد از آن حمایت 
کنند. وقتی سیســتم کســب و کارهای جدید 
در کشور ایجاد شده و افزایش یابد مردم نیز 
احســاس رضایت بیشــتری خواهند داشت.
معــاون اول رئیس جمهــوری گفــت: حتمــاً 
دولــت تمام قــد از این گونه کســب و کارها و 
گســترش آن حمایت می کند و امیــدوارم با 

همــکاری وزارت ارتباطــات شــاهد افزایــش 
موفقیت ها در این بخش باشیم.جهانگیری 
افــزود: وزیــر ارتباطات نیــز از جوانان خوش 
فکر و خوش ذوق کشــور است و بسیار خوب 
درخشــیده اســت ما از اینکه مســئولیت این 
وزارتخانه را به این جوان سپرده ایم احساس 

رضایت می کنیم.
ë  کننــده روشــن   فوتون هــای  اســتارتاپ ها؛ 

اقتصاد دیجیتال
وزیــر  جهرمــی،  آذری  محمدجــواد 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات نیــز هدف از 
ایــن طــرح را ایجاد ثــروت از طریــق اقتصاد 
اســتارتاپ ها  گفــت:  و  دانســت  دیجیتــال 
به عنــوان فوتون هــای روشــن کننده اقتصــاد 
دیجیتال نقشــی مهم در این زمینه خواهند 
داشــت.آذری جهرمی افزود: برنامه »ایران 
هوشــمند« با رویکرد ارتقای جایگاه اقتصاد 
دیجیتــال موجــب تســهیل اتصــال بخــش 
خصوصی کشــور به اقتصاد جهانــی و رونق 
همکاری هــای منطقــه ای شــده و می توانــد 
باطل الســحر تحریم های یک جانبــه و پروژه 

منزوی سازی ایران باشد.
اکوسیســتم  گفــت:  ارتباطــات  وزیــر 
استارتاپی ســختی های فراوانی داشته است 
ولــی به دنبــال شــکل دادن بــه یــک ایــران 
هوشــمند هســتیم که آینده ای روشن داشته 
دوره  از  خاطــره ای  تعریــف  بــا  وی  باشــد. 
دبیرســتان و موفق شــدنش در کنکور با رتبه 
32، گفت: شما کارآفرینان نیز مانند من اهل 
کل کل کردن هستید و این خصوصیتی است 
کــه من هــم در دوران جوانی ام بــرای موفق 
شــدن داشــته ام و از این جهت میــان خود و 

کارآفرینان شباهت هایی می بینم.
جهرمی با بیــان اینکه ما به عنوان دولت 
باید شرایط را برای کار شما کارآفرینان قابل 
پیش بینی کنیم، افزود: قابل پیش بینی بودن 
بــه ما کمک می کند کــه آینده را بهتر ببینیم 
و دیدن آینده نیز خود امنیت بیشــتری را در 
کار فراهــم می کند. به عبارتــی فراهم کردن 
زیســت بوم مناسب از ســوی دولت موجب 
می شود که اگر کســب و کاری راه اندازی شد، 
کمتر کســی به  دنبال شــکایت از کارآفرینان 
باشد، چرا که هنوز مسیر پردردسر است.وی 
بابیان اینکه استارتاپ ها نموداری برای رشد 
خود دارند، افزود: نوآفرین برای مراحل اول 
اســت و برای مراحل بعدی رشد پارک های 
اقتصــاد دیجیتــال را راه انــدازی کردیــم کــه 

پایلوت آن در مشهد ایجاد شده است.
جهرمی با اشــاره به اینکه در حال تاش 
هستیم تا جاده ای را بسازیم، ابراز امیدواری 
کــرد کــه همــه دســت در دســت هــم دهیم 
و بــا کمــک کارآفرینــان و همــکاری آنــان و 
حمایت هــای دولتــی نــه تنهــا فضــا را برای 
رســیدن به یک ایران هوشــمند، بلکه آینده 
بهتــری را بــرای خــود و فرزندانمــان ایجــاد 
کنیم.گفتنــی اســت، در »طــرح نوآفریــن« 
تســهیاتی چون معافیت مالیات و بیمه ای 
بــرای اســتارتاپ ها وجــود دارد و بــا احــداث 
پارک اقتصــاد دیجیتال، اســتارتاپ هایی که 
درآمــد ســاانه آنها بــه ۵00 میلیــون تومان 
برســد می توانند بــا اســتفاده از امکانات این 
پارک ها درآمد خود را به پنج میلیارد تومان 
برســانند و به مرحله بلوغ رسیده و روی پای 

خود بایستند.

برگزاری اجتماع عظیم دختران انقاب
اجتماع عظیم دختران انقاب به مناســبت گرامیداشــت هفته 
عفاف و حجاب با حضور پرشــور دختران و زنان محجبه تهرانی 
در ورزشگاه شیرودی برگزار شد. به گزارش فارس، اجتماع عظیم 
دختران انقاب به مناســبت گرامیداشــت هفته عفاف و حجاب 
بــا ســردادن لبیــک یا زهــرا)س(، لبیک یا حســین)ع( بــا حضور 
پرشــور دختران و زنان محجبه تهرانی و بــا تقدیر از خانواده های 
شــهیدان کاوه، زین الدین، شاهرخ ضرغام، باکری، حیدر جنتی، 
مجید قربانخانی، نورخدا موسوی، شهید جاوید ااثر حاج احمد 
متوســلیان، شــهدای مدافع حــرم خلیلی، علی اکبر شــیرودی و 

دختر مجاهده مرحومه مرضیه طاهره دباغ برپا شد.
در این مراســم رضوانــه دباغ دختر مجاهــده مرحومه مرضیه 
شــخصیت  نشــان  را  انقــاب  دختــران  کام  و  تفکــر  دبــاغ 
آنــان دانســت و گفــت: تمــام رفتارهــای مــا در ایــن مراســم 
از ســوی دشــمن رصــد می شــود، پــس بایــد مراقــب شــعار و 
عکس العمل های خود باشــیم.وی از دختران درخواســت کرد 

جایگاه مادران انقاب را با صابت خود محفوظ نگه دارند. 
در ادامه این مراســم، حجت ااســام علیرضا پناهیان با اشاره 
به قرار گیری روز عفاف و حجاب در دهه کرامت خاطرنشــان کرد: 
کرامــت تنها به معنای لطف به نیازمندان نیســت؛ کرم و کرامت 
به معنای بزرگداشــت مقام انسانی هم هســت.  وی ابراز داشت: 
امــروز دلقک مآبانــی در خیابان های کشــور به دســتور مــزدوری با 
اخــذ مبالغی ناچیز به ســاحت عفاف و حجــاب حمله می کنند و 
حریم اخاقی جامعه را به مخاطره انداخته اند و باید شدیدترین 

برخوردها با آنها صورت گیرد.
ســخنران اصلی اجتمــاع دختران انقــاب با انتقــاد از تصمیم بر 
محدودســازی قانون عفاف و حجاب از ســوی برخی افــراد در قوه 
مقننه و مجریه، گفت: دشمنان ما متوجه شده اند برای ضربه زدن 
به نظام جمهوری اسامی باید از راه تغییر فرهنگ و ضعیف کردن 
حجاب وارد شــوند. وی ادامــه داد: این اجتماع و اجتماعات نظیر 
این، باید متذکر شود که با حفظ حریم حجاب و عفاف و صیانت از 
خانواده می توان مهد پرورش مجاهدین آخرالزمان و فرهیختگان 
را نگه داشت. حجت ااسام پناهیان، حجاب را در جامعه ایرانی، 
مســأله ملی و امنیتــی خواند و گفت: قوه مقننــه، قضائیه و دولت 
موظف به حفظ و اجرای قانون حجاب هســتند و باید مخالفان را 

رسوا و به مردم معرفی کنند.

 بعد از 9 ســال 20 هزار نیازمند که امکاناتی برای ثبت نام یارانه نداشتند یارانه می گیرند 

فناوری



حامد جیرودی / »نماد طایی وزنه برداری 
جهــان«. ایــن توصیفــی اســت کــه محمد 
جهانــی  فدراســیون  دبیــرکل  جلــود، 
وزنه برداری از ســهراب مرادی داشــته ولی 
مصدومیتی دوبــاره، وضعیت حضور این 
نماد طایی را در مســابقات پیش رو مانند 
مســابقات جهانی و المپیــک را در  هاله ای 
از ابهــام قــرار داده اســت. ایــن وزنه بــردار 
اصفهانــی فروردین ماه ســال جــاری برای 
بررســی بیشــتر وضعیــت کمر خــود عازم 
آلمــان شــد و آنجــا توســط دکتــر امینــی و 
گروهش که متخصص فیزیوتراپی و مغز و 
اعصاب هستند، تحت معاینه قرار گرفت. 
او بعد از 5 روز تمریناتش را آغاز کرد، چون 
در طــول تمرینات عائمی وجود نداشــت 
و    MRI،اعصــاب و  مغــز  مشــاوره های  و 
رادیولــوژی هــم رونــد پیشــرفت درمــان را 
نشــان مــی داد. امــا مــرادی در تمرینــات 
29 خــرداد، مصدومیتــی دیگــر پیــدا کرد و 
هنــگام زدن وزنه 200 کیلوگرمــی، از ناحیه 
کتــف دچــار مصدومیــت شــد و بافاصله 
برای گرفتن MRI عازم بیمارســتان بهمن 
شــد. دکتر اصانی که وضعیت ســهراب را 
بررســی کرده بود، به او گفت که فیزیوتراپی 
کند. اگر مشــکلش حل شــد که هیچ وگرنه 
حتمــاً بایــد عمــل جراحــی انجــام دهــد. 
ســهراب پــس از آن هرگــز دســت بــه وزنه 
نشــد و قــرار بود بــرای ویزیت دوبــاره راهی 

آلمــان شــود. او 4 بعــد ازظهــر پنجشــنبه 
دوبــاره به دکتــر اصانی مراجعــه می کند 
که او به مرادی می گوید هنوز خوب نشــده. 
بنابراین تمرین سنگین انجام ندهد و باید 
به فیزیوتراپی اش ادامه دهد ولی سهراب، 
ســاعت 6 عصــر در اردوی تیم ملی حاضر 
می شود و تصمیم می گیرد دوباره دست به 
وزنه شود. او یک وزنه 80 کیلویی را انتخاب 
کرد اما محمدحسین برخواه سرمربی تیم 
ملــی بــه او تأکید کرد از وسوســه وزنــه زدن 
بگذرد. جالب اینکه ســعید علی حسینی و 
علی  هاشــمی قهرمانان حاضر در اردو نیز 
بــه وی توصیه کردند تا بی خیــال وزنه زدن 
شود اما مرادی می گوید که به دستش فشار 
نمی آورد و وزنه 80 کیلویی چیزی نیست که 
سامتی وی را به خطر بیندازد. با وجود این، 
متأسفانه به محض لیفت کردن وزنه، کتف 
مصدوم سهراب دوباره از جا دررفت و او باز 
مصدوم شــد. بافاصله بعــد از این اتفاق، 
کتف مرادی توســط تیم پزشــکی فیکس و 
به ســرعت به بیمارستان بهمن اعزام و به 
اتاق عمل رفت. کتف ســهراب توسط تیم 
پزشــکی جا انداخته شد و سپس در بخش 

ویژه بستری و تحت مراقبت قرار گرفت.
علی اکبــر خورشــیدی فر، مربــی تیم ملی 
وزنه برداری به ایسنا گفت: »کادر فنی مجوز 
تمرین کردن به ســهراب مرادی نداده بود 
و زمانــی ایــن اتفــاق افتاد کــه تمرین تمام 

شــده بود و برای انجام تمرینات بدنسازی 
به ســالن آمده بــود و کادر فنی آنجا حضور 
نداشت. زمانی هم که مرادی مصدوم شد 
بافاصله او را به بیمارستان منتقل کردیم 

که من و علی  هاشمی همراه او بودیم.« 
ë گفت وگوی وزیر ورزش با مرادی

پس از این اتفاق، وزیر ورزش با ابراز تأسف از 
مصدومیت اخیر مرادی، دستور داد حمایت 
کامل درمانی و پزشــکی از وی صورت گیرد. 
مســعود ســلطانی فر به غامرضا نــوروزی 
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی نیز تأکید 
کرد، در صورت نیاز و تشخیص کادر درمانی، 
سریعاً سهراب به خارج از کشور اعزام شود. 
وزیر ورزش در تماسی تلفنی با مرادی پیگیر 
وضعیت درمانی وی شد و به سهراب گفت: 
»در درجه اول ســامتی شــما مهم است و 
مطمئن باشــید هــر حمایتی بــرای درمان 
شما نیاز باشد، برعهده ورزش کشور خواهد 
بود.« مرادی هم با تشــکر از پیگیری و توجه 
وزیــر ورزش گفت: »امیدوارم با طی شــدن 
مراحــل درمــان بتوانــم بزودی بــه صحنه 
تمریــن و اردوهــای آماده ســازی بازگردم.« 
با این حــال، موضوع قطعی این اســت که 
ســهراب به طور قطــع باید جراحی شــود و 
قــرار اســت امروز در جلســه ای ویــژه در این 
خصوص تصمیم گیری شود که آیا در ایران 
این کار انجام شود و یا برای جراحی به آلمان 

اعزام شود.
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اردوگاه 
آبــــــی

گزیده 
اخبـــار

ســهراب  محمــد محمــدی ســدهی / 
مــرادی بعــد از آســیب دیدگی از ناحیــه 
کمر، که منجر به ســفر او بــه آلمان برای 
درمــان شــد، تمریناتــش را از ســر گرفــت اما روز پنجشــنبه 
مجدداً از ناحیه کتف آسیب دید. داوود باقری، نایب رئیس 
فدراســیون وزنه برداری و عضو کمیته پزشکی کنفدراسیون 
وزنه بــرداری آســیا در خصــوص مصدومیــت مــرادی بــه 
خبرنــگار »ایران« گفت: »ســهراب با پارگــی »روتاتور کاف« 
مواجه شده و شانه اش در رفته که البته جا اندازی شده است. 
رفــع مصدومیــت او نیاز به یــک کار تخصصــی با حمایت 
ویــژه مســئوان ورزش کشــورمان دارد. البته وزیــر ورزش با 
او تمــاس گرفتــه و اطــاع داده که همه جــوره از او حمایت 
می کند.« او بیان داشــت: »سهراب بزودی به آلمان می رود 
و مــن برنامه های تخصصی او را در آلمان پیگیری می کنم. 
صحبت هایــی در خصوص غیبت او در مســابقات جهانی 

مطرح شــده که البتــه من به حضــورش در این مســابقات 
خوشــبینم و اعتقــاد دارم که مــرادی به مســابقات جهانی 
خواهد رســید. مســابقات جهانــی اواخر شــهریورماه برگزار 
می شــود و ســهراب برای رفع مصدومیــت اش 2 ماه زمان 
دارد.« قهرمــان المپیک 2016 بــا توجه به مصدومیت اش 
نبایــد تمرینات اش بــا وزنه را آغاز می کرد امــا او این کار را با 
وجود تذکر پزشک اش انجام داد که نتیجه آن مصدومیت 
بــود. باقــری افــزود: »دکتر حمیدرضــا اصانی به ســهراب 
توصیه کرده بود که کار درمانی جدی تری انجام شود نه اینکه 
وزنه نزند. دکتر اصانی به سهراب گفت که مسابقات جهانی 
را فرامــوش  و کمرش را جراحی کند. تصمیم بر جراحی او 
بود که به یکباره با مصدومیت دیگری مواجه شــد. سهراب 
تمرینات بدنســازی خود را به صورت روزانه انجام می داد و 
چون از ناحیه ای که مصدوم شده بود احساس درد نمی کرد 
با تصمیم خودش وزنه زده و این مشکل برای او پیش آمد.« 

بــــرش

گفت و گوی »ایران« با داوود باقری، عضو کمیته پزشکی کنفدراسیون وزنه برداری آسیا

مرادیباحمایتوزیرورزشبهآلمانمیرود

تایمز)انگلیس(
رســیدن انگلیس به فینال جام جهانی 
کریکت که پس از 27 سال وقفه صورت 
می پذیرد و به ناکامی های پرشــمار این 
کشور در این مسابقات پایان می بخشد 
و بــا پیــروزی بر اســترالیا تحقــق یافته، 
تبدیــل بــه عکــس و گــزارش نخســت 
این روزنامه سیاســی شــده و تیتر »نگاه 
انگلیس به فینــال تاریخی« بــرای این 

مطلب انتخاب شده است. 

بیلد)آلمان( 
آوردن  عیــن  در  سیاســی  روزنامــه  ایــن   
گزارشــی تــازه از بیمــاری لــرزش دســت و 
رعشه های آنگا مرکل صدراعظم دیرپای 
آلمــان، موضوع دوم خود را به سرنوشــت 
جــوان  و  مســتعد  هافبــک  ســانه،  لــروی 
منچسترسیتی اختصاص داده و از احتمال 
پیوســتن او بــه بایــرن مونیــخ کــه هــر روز 
جدی تر می شود، سخن گفته و مصاحبه ای 

هم با لوتار ماتیوس، داشته است.

AS)اسپانیا( 
مصــاف بزرگ و تــازه ای بین راجر فــدرر  و 
رافائل نادال، دو غول تنیس جهان که عصر 
دیــروز در نیمــه نهایی ویمبلدون ســومین 
گرند اسلم امسال تنیس در انگلیس انجام 
پذیرفت، گزارش اول این نشــریه را شــکل 
داده و »AS« بــا ابتــکاری جالــب، طرحــی 
از این دو ســتاره 20 ســال اخیــر تنیس ارائه 
داده کــه آنها را در قالب قهرمانان معروف 

کمیک بوکی به تصویر کشیده است.
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کتف سهراب مرادی دوباره در رفت و باید جراحی شود

نمادطاییالمپیکبهتوکیومیرسد؟

پیروزیاستقالمقابلرقیبنیجریهای
گــروه ورزش / اســتقال کــه از اواســط هفته گذشــته در ترکیــه اردو 
زده اســت، عصر پنجشنبه در نخســتین بازی دوستانه اش، تیمی 
از نیجریــه به نــام هارتلنــد را با نتیجــه 0-5 شکســت داد. گل های 
اســتقال را ســجاد آقایی »دو گل«، میاد زکی پور ،علی دشــتی و مرتضی تبریزی 
»دو گل« به ثمر رساندند. در حالی که دو رسانه ایتالیایی توتو مرکاتو و کالچو مرکاتو 
مدعی شــده اند که اســتراماچونی خواســتار یک مهاجم تیم کیــه وو به نام مانوئل 
پوچیارلــی هم شــده )این مهاجــم فصل پیــش در 10 بازی برای کیــه وو هیچ گلی 
نزد(، توتو مرکاتو مراتب تشــکر و تمجید اســتراماچونی از دستیارش سباستین لتو 
را نیز منعکس کرده اســت. با این حال رفتن آیاندا پاتوســی، به بنی یاس امارات، 
طرفداران اســتقال را آزرده و آنها را به طرح این ســؤال جنبی هم وا داشــته که آیا 
وینفرد شــفر، ســرمربی فصل پیش اســتقال و رهبر فعلی بنی یاس با جذب وی 
قصد انتقام گیری از آبی ها را بابت فسخ یکطرفه قراردادش نداشته است؟ با این 
حال امیرحسین فتحی، مدیرعامل استقال با رد کردن اتهام سوء مدیریت در این 
باشگاه و ضعف در حفظ پاتوسی، گفت: »برای ما تهیه پول غرامت پروپئیچ و رفع 
خطر محرومیت آسیایی مان مهم تر از حفظ پاتوسی بود. ما کوشیده ایم که از محل 
طلب های اســتقال از فیفا این بدهی پرداخت شــود و از سوی دیگر 420 هزار دار 
هم با کمک وزارت  ورزش و وزارت خارجه به سفارت ایران در زاگرب منتقل شده تا 
اگر فیفا نپذیرفت، این پول را به پروپئیچ بدهیم و آخرین مهلت ما برای این مهم 
روز 24 تیر اســت.« جواد زرینچه نیز ادعا کرد استقال جوانانی را در اختیار دارد که 
جای خالی پاتوســی را پر خواهند کرد. ناگفته نماند در شــرایطی که شماره پیراهن 
فصل گذشته روزبه چشمی به سیاوش یزدانی - صید جدید آبی ها- واگذار شده، 
انتشار یک پست مشترک از سوی بشار رسن، هافبک سال های اخیر پرسپولیس و 

صفا هادی، مقصد بعدی هر دو آنها را استقال معرفی کرده است!

ë باخت والیبالیست ها مقابل لهستان
تیــم ملی والیبال ایران نخســتین مســابقه خــود در مرحله نهایی 
لیــگ ملت های 2019 را بامداد جمعه در شــیکاگو برگــزار کرد و در 
این دیدار به مصاف لهستان رفت که این مسابقه با نتیجه 3 بر یک و با امتیازهای 
25 - 21، 18 - 25، 20 - 25 و 22 - 25 به ســود شــاگردان ویتال هینن خاتمه پیدا 
کرد. شاگردان ایگور کواکوویچ بامداد امروز )شنبه( در دومین مسابقه خود در این 

مرحله به مصاف برزیل رفتند.
ë انصاری فرد سر از لیگ قطر درآورد

کریم انصاری فرد، مهاجم فصل پیش ناتینگهام فارست انگلیس سر از لیگ قطر 
درآورد و با تیم السیلیه این کشور قراردادی دوساله بست. 

ë ماهینی مصدوم به تهران بازگشت
 حسین ماهینی، مدافع تازه از مصدومیت رسته پرسپولیس به سبب آسیبی که 
طی دیدار دوستانه اخیر مقابل نیروی زمینی به وی وارد شد، به قصد درمان از 

ترکیه به ایران بازگشت.
ë منشا به عجمان پیوست

گادوین منشا، مهاجم فصل گذشته پرسپولیس و استقال با عجمان به توافق رسید و 
فصل آینده را در این تیم اماراتی بازی خواهد کرد تا جایگزین مامه تیام در این تیم شود.

ë وحید امیری: به پرسپولیس برمی گردم
وحید امیری که پس از جدایی از ترابزون  اسپور، به ایران بازگشته در مراسمی که 
به مناســبت انتخاب او به عنوان خادم افتخاری حرم حضرت معصومه)س( 

برگزار شده بود، گفت: »ان شاءاه به امید خدا به پرسپولیس برمی گردم.«



علی عسکری/ رئیس سازمان صدا و سیما: ۸۰ درصد محتوای فضای مجازی 
مستهجن است. باید محتوای فیلمنامه ها را مهندسی و مدیریت و فرهنگ 
ایرانی و اســامی را از این طریق به نسل های آینده منتقل کنیم. امروز در یک 
جنگ تمام عیار فرهنگی قرار داریم و بیشــترین هجمه امروزه علیه حجاب و 

عفاف مردمان این سرزمین است. 

با دوچرخه، در مسیر سامت هرج و مرج در شعر و شاعری در رسانه های ادبی به بی اعتمادی خوانندگان شعر دامن زده است

دعوت به نگاه تخصصی در حوزه »نقد و انتخاب« شعر

گفتــه می شــود پــس از جنــگ جهانــی 
انتشــار  بــه  ســارتر  پــل  ژان  کــه  دوم، 
مجلــه ای به نام »دوران نو« در فرانســه 
پرداخــت، از چاپ شــعر در ایــن مجله 
بــه کلی پرهیــز می کــرد. هنگامــی که از 
وی دلیل این پرهیز را پرســیدند، پاسخ 
داد: »چون شــعر را بیش از حد دوست 
دارم«. اهــل ادب این ســخن را اینگونه 
تفســیر کردند کــه معیارهای ســارتر در 
شــعر بــاا اســت. بــه عبــارت دیگــر، او 
عاقــه نداشــت تا در حلقــه  ارتباط های 
شــعرهای  انتشــار  از  ناگزیــر  ادبــی، 
سطحی و زمان پذیر شــود. همچنان که 
می دانیــم، ایــن نویســنده نامــی، که در 
کتــاب پرشــهرتش بــر تعهــد اجتماعی 
و انســانی در ادبیــات تأکیــد می کرد، به 
ســبب ساختار خاِص »شــعر«، این نوع 
ادبی کهن را از شــمول تعهد مورد نظر 

خود بیرون می پنداشت.
نتیجــه  می تــوان  ســارتر  ســخن  از 

دربــاره  دیــدگاه  دو  اغلــب  کــه  گرفــت 
شــعر وجــود دارد: دیدگاهــی که بســیار 
نخبــه گرایانــه به »شــعر« می اندیشــد؛ 
دیدگاهی که شــعر را تا ســطح یک نوع 
ادبــی عامــه پســند پاییــن مــی آورد. در 
ایــران و قلمــرو زبــان فارســی و فرهنگ 
ایرانــی هم همیشــه نوعی جــدال میان 
این دو دیدگاه وجود داشته است. اما به 
احتمال زیاد، راه صحیح و اصلی شــعر 
در کشــور و فرهنــگ ما از نوعــی تعادل 
و  افراطــی  طیــف  دو  میــان  اندیشــی 
تفریطی مورد اشاره حاصل شده است.
نیمــه  تــا حــدود  بــه نظــر می رســد 
مجله هــا،  روزنامه هــا،  در   1380 دهــه 
مؤسســه های انتشــارات و تــک و تــوک 
جایزه هــای حوزه شــعر برآیند متعادل 
و  »نقــد  از  تعادلــی  بــه  متمایــل  یــا 
انتخــاب شــعر« وجــود داشــت. صرف 
نظــر از نشــرها و نشــریه هایی که ممکن 
بــود با هزینه شــاعر شــعرش را منتشــر 
می کردند، بویژه صفحه شــعر مجله ها 
مســئول یا مســئوانی داشــت که اغلب 
در  بودنــد.  شــده  شــناخته  شــاعران  از 

شــاعرانی   1350 تــا   1330 دهه هــای 
مانند احمد شــاملو، فریدون مشــیری، 
در  و  رحمانــی  نصــرت  نادرپــور،  نــادر 
دهه های 1360 تا 1370 شاعرانی مانند 
کاظم سادات اشکوری، علی باباچاهی، 
صالحــی،  ســیدعلی  منوچهرآتشــی، 
مســعود احمدی و دیگــران در انتخاب 
شعر- که متضمن نوعی سنجش شعر 
هم بود- ســهم داشــتند. مؤسســه های 
معتبر نشــر هم یا مثل ســارتر از انتشــار 
شــعر به کلی چشم پوشــی می کردند یا 
دست کم می کوشــیدند تا حد مقدور از 

صاحبنظران این حوزه یاری گیرند.
با این همه، با رواج روزافزون فضای 
مجــازی از نیمه دهــه 1380 به بعد، که 
بــا ضعف و گاه حذف نشــریه های ادبی 
همــراه بــود و نیــز آســان شــدن بیش از 
حــد انتشــار کتــاب، صــرف نظــر از چند 
مؤسســه نشــر معتبر، »نقــد و انتخاب« 
شعر و مجموعه شــعر در حاشیه کامل 
قرار گرفته اســت. بدبختانه، شــماری از 
جایزه هــای حــوزه شــعر نیــز با     آســان 
گیری هــای تفریــط گونــه خــود بــه ایــن 

روند بیش تر دامــن زده اند.این نکته به 
صورتــی خاص بــه حوزه نقد شــعر هم 
کشیده شــده است:چه به  صورت چاپی 
چه در فضــای مجازی نقدهــای زیادی 
در حوزه شعر نوشته می شود.اما بخش 
عمــده ای از ایــن نقدهــا اغلــب بیــش 
از آنچــه ازم اســت، حالــت تفســیری 
بــه خــود گرفتــه و از انتخاب شــعرهای 
موفق و تحلیــل چرایی این کامیابی تن 

زده اند.
ویژگی هایــی  همــه  تردیــد،  بــی 
بــه  درازمــدت  در  شــد،  برشــمرده  کــه 
بی اعتمــادی خوانندگان شــعر و نوعی 
هــرج و مــرج در شــعر و شــاعری دامن 
زده اســت.اما آیــا می توان امید داشــت 
کــه در حــوزه فرهنگــی کشــورمان، کــه 
اقتصــاد در آن بشــدت ضعیــف بوده و 
ضعیف تر هم شــده، نشــریه ها و نشرها 
و تارنماهایی که به شعر می پردازند، به 
احیای نگاه تخصصی یا تخصصی تر به 
شعر، آمیزه ای از ذوق و دانش و همراه 
با »نقد و انتخاب«، برآیند تا دســت کم 

تا حدی آب رفته به جوی بازآید؟

از یکی دو روز پیش تصویری از 
کمپ منافقین منتشر شده که 
نشان می دهد تعدادی از آنها 
پشــت دســتگاه های کامپیوتــر مشــغول فعالیت 
علیــه ایــران هســتند. به نظــر بســیاری از کاربران 
اکانت هــای  پشــت  کــه  کســانی اند  آنهــا  ایرانــی 
بی نام و نشــان علیــه ایران در صفحــات مجازی 
می نویســند. ســن و ســال بــاای ایــن افــراد یکی 
از مســائلی اســت کــه مــورد توجــه کاربــران قرار 
گرفتــه اســت و بــا هشــتگ منافقیــن دربــاره اش 
می نویســند: بهروز شــجاعی: » یکی بــه اینها بگه 
دلشــون را الکــی صابــون نزننــد، همشــون از دم 
شامل قانون  منع بکارگیری بازنشستگان هستند. 
بــی  بــرو برگــرد.«، مجتبی رحیــم زاده: » شــنید م 
ســاعت کاری اعضای  منافقین حدود 1۲ ســاعت 

در هر شیفت است!
آنقــدر ایــن جماعــت حقیــر و ناچیزنــد کــه 
حتی صندلی هایشــان از کمترین امــکان راحتی 
برخوردار نیســت و همچنان در اسارت رجوی ها 
هســتند! کاش همینطــور کــه در حــال فعالیــت 
هســتید و این توییت را می خوانید کمی بفهمید 
کــه چه به روزتان آوردند!«، صبــا: »اگر می بینید 
  برانــدازان در فضــای مجــازی میلیونی انــد ولی 
وقتــی قــرار مــی ذارن بیــان بیــرون، کســی پیــدا 
نمیشــه دلیلش اینه!«. ســحر: » عکس های گروه 
 منافقیــن ســاکن در  آلبانــی خیلــی عجیــب و در 

عین حــال ناراحــت کننده اس! عکس هــا رو کی 
گرفتــه و اولیــن بار پخــش کرده؟ )منبع درســتی 
بــراش پیــدا نکــردم( و چــــــرا هم اکنــون پخــش 
شــده؟«، صهبا رحیمــی: » اان خانواده هاشــون 
بــه چــه قیمتــی؟ چــی  ببینــن میشناسنشــون؟ 
میشــه کــه اینطوری میشــه؟ چه اتفاقی براشــون 
افتاده؟ چرا دارم خودمو میکشــم ولی درکشــون 
نمی کنــم؟ ضحی بانو: » کاغــذا رو می بینید روی 

میزهاشون؟
کــه  رو  فحش هایــی  و  ماهــا  تعــداد  از  دارن 

بهمون میدن برای جلسه شب گزارش 
تهیــه میکنن«، جال: » جدی چقدر پیر 
شــدن، همــه زندگی شــون تــو یــه توهم 
هم اکنــون  نمی دونــم  واقعــاً  گذشــت، 
دیگــه باید از کلمه نفرت انگیز اســتفاده 
کــرد یا رقــت انگیز؟ ولــی در هر صورت 
هیچکــس  بــرای  رو  سرنوشــتی  چنیــن 

آرزو نمی کنم. خســر الدنیا وااخرة«، رضا کیانی: 
تیرانــا  کمــپ  ســایبری  ارتــش  واقعــی  » تصویــر 
ســازمان منافقیــن! از ایــن لشــکر فرتــوت چیزی 
بیــرون نمیــاد«، پویــان: » از این به بعد هر کســی 
باهاتــون کل کل سیاســی کرد و گفــت امریکا گل و 
بلبل و نظام و جمهوری اســامی... هســت بهش 
فقــط یک جمله بگید از  ســوله آلبانــی بیرون نرو 
البته این عکس رو هم بهش نشون بدین و بهش 

بگین کدوم یکیشون هستی؟«

مسابقات لیگ جهانی والیبال 
و  شــده  حســاس  حســابی 
بازی های تیم ملی کشــورمان 
با حساســیت دنبال می شــود. پنجشنبه شب تیم 
ملــی ایــران بــا لهســتان بــازی کــرد و باخــت و به 
دلیل اینکه بازی نیمه شــب برگزار شد دیروز هم 

کاربرانی درباره اش حرف می زدند: 
محدثــه: » چــرا والیبــال باید ســاعت دو صبح 
باشه که تا ساعت چهار طول بکشه چرا مسئولین 
به فکر نیســتن؟«، امیر: » فوتبال باشــگاهی لطفاً 
زودتر شــروع شــه کــه از نبــودت به جام 
ملت هــای آفریقــا، والیبــال و تنیــس رو  
آوردیــم از خیطــی اوضاع«، فاکســیدو: 
» ایــن مســخره بازی »دســت« بــه جای 
واســه  انداخــت  راه  کــی  رو  »ســت« 

والیبال؟«.
ایارامنــدی: » پســر یــه دقیقــه از فکر 
ایــن والیبال کوفتی بیرون نمیام.«، شــیوا: » باورم 
نمیشــه جــدی شــب تــا صبــح بیــدار موندیــد تــا 
والیبــال ببینیــد«، زهــرا: » چندیــن ســاعت بیــدار 
رو  بــازی  بعــدش  و  ببینــی  والیبــال  کــه  باشــی 
ببازیم«، افیون: » همیشــه موقع والیبال یکی کنار 
آدمه که هر سرویســی که تیم مقابل میخواد بزنه 
میگــه این به تــور میخوره ایــن به تور میخــوره، تا 
بااخــره بعــد از 10 امتیــاز یکیش به تــور میخوره 
با یه ژســت نوستراداموســی میگه دیدید گفتم.«، 

پتانســیل: » کاش همــه بازیای والیبــال رو بندازن 
ســه چهار صبــح طرفــداراش همون ســاعتا نگاه 
کنــن درباره ش حــرف بزنــن که وقتی صبح شــد 

هیچ صحبتی ازش نباشه.«
محســن شــیریان: » نامردا والیبال رو گذاشتند 
نصــف شــب که مــا نبینیم تیــم تضعیف بشــه«، 
جــواد: » حالــم گرفتــه... دیشــب تا 3 بیــدار بودم 
دیــدم  رو  ایران-لهســتان  والیبــال  اول  دســت  و 
کــه ایران بــه راحتی بــرد ولی حاا که بیدار شــدم 
میبینــم 3 بــه 1 باختیــم«، شــاوان: »جــدی هنوز 
متوجــه نشــدید تــو دور آخــر والیبــال تیــم ایــران 
همیشــه بازنــده اســت کــه شــب ســاعت ســه پــا 
میشــید بازیشــو میبینید؟«، فعًا هیچ: » دیشــب 
یکــی نتیجه بــازی والیبــال رو درســت پیش بینی 
کــرد، یادم نیســت کی بــود، ولی آفریــن به حس 

ششمت«.
گرمــازده: »چه جوری ســاعت دو و نیــم بیدار 
شدین برا دیدن والیبال و اون مجری برنامه توپ 
و تور رو تحمــل کردین؟ من نتونس اکا نتونس«، 
امیــر: » بازیکنــای والیبــال ایــران هنــوز اعتماد به 
نفــس ذهنیــت برنده بــودن تو بازیای حســاس و 
مهمو ندارن وگرنه همین لهســتانو برده بودیم«، 
پانــک: » اان کــه والیبــال تقریبــا حــذف شــدیم 
هیچــی از ارزش هــای مــا کــم نمیشــه دیگــه؟«، 
محمــد: » واقعاً بــرا والیبال تا ســاعت ۲:30 بیدار 

بودید؟ خود میرزا جانپور ساعت 11 خوابید«.

باختیم#منافقین

ماجـــرا هشتگ

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

رسانه ملی و مهندسی محتوا

بخشی از گفت وگوی 
خبرنگار مهر با ایران درودی

شــهرام کرمــی/ مدیــرکل هنرهــای نمایشــی: مانــع اجــرای هیچ نمایشــی 
نمی شــویم اما اگر قرار باشــد گروهی به نظارت کارشناسی شورا که مطابق با 
قانون باید اعمال شــود، بی توجهی کنند طبیعی است که ما دیگر فرصتی را 
برای گروه های نمایشی ایجاد نمی کنیم. تأکید می کنم که بدترین اتفاق برای 

شورای نظارت و ارزشیابی این است که مانع اجرای یک اثر نمایشی شود.

مانع اجرای هیچ نمایشی نمی شویم

بخشی از گفت وگوی 
خبرنگار ایسنا با شهرام کرمی 

ایــران درودی/ نقــاش: آنچــه مــا در ایــران داریــم نقاشــی نیســت، 
تصویرگری است. چون نقاشــی در کشور ما سابقه ندارد و آنچه دیده 

می شود معطوف به امروز است که بخش قابل توجهی از آن مربوط 
به غرب اســت و آنچه از نقاشــان خارجی گرفته ایــم. افرادی که 

این روزها مشغول به این کار هستند، نواقص بسیاری دارند. 

ما در ایران نقاشی نداریم

 بخشی از صحبت های علی عسکری 
در اختتامیه جشنواره ملی پویانمایی

روز ملی ادبیات کودک و نوجوان 
نشســت  بــا  آن  همزمانــی  و 
بحث های  دارد«  امیــد  »تهــران 
دامنــه داری بیــن مســئوان و اهالی فرهنــگ ایجاد 
کرده است. الهام فخاری توجه به ادبیات کودک را از 

اصول اولیه  فرهنگ شهرنشینی می داند.

روز ملی ادبیات کودک و نوجوان 
چــه ربطــی می توانــد بــه شــهر، 
شــورای شهر و شــهرداری داشته 
باشــد؟ روســتا، شــهر و ابرشــهر 
زیست بوم زندگی همه گروه های 
ســنی هســتند و رشــد و بالندگــی 
کــودک و نوجــوان در بافت هــا و 
گستره شهری/روستایی رخ می دهد. گرچه بزرگسال 
شهر را اداره می کند ولی شهر از آن کودک و نوجوان 
هم هســت. بازخوانی گذشــته و شــناخت تاریخچه  
آنچه در شــهر روی داده، تجربــه  اکنون و آینده حق 
و از آن کودکان و نوجوانان اســت و خودشــان نقشی 
در تصمیم گیری و روندهای اجرایی شهری ندارند. 
شــهر باید از آن کودک هم باشــد و این باید، 13 
ســال پیش شــهرداری تهران را متعهــد کرد الگوی 
»شــهر دوســت دار کودک« را اجرا کند. با این همه، 
کارهای بسیاری از جمله چگونگی زندگی فرهنگی 
هنوز باقی مانده اســت. در دهه   گذشته اتاق مادر و 
کودک راه اندازی شــد. یا فضاهای بازی را بهسازی 

کردنــد. بــا ایــن همــه پیــش از اینکــه بخواهیــم در 
کالبد شــهری حرکت کنیــم، باید بــه ادبیات توجه 
کنیــم. ادبیــات بخش بنیــادی فرهنگ اســت و در 
دشــوارترین روزهــا جامعــه را زنــده نگه مــی دارد. 
ازجملــه چهره هــای برجســته ادبیــات کــودکان و 
نوجوانــان ایران که در پیوند با زندگی ایرانی و برای 
نســل جوان نوشــتند و ســرودند و یادگار گذاشــتند. 
برخــی نهادســازی های اثرگــذار در ایــران از جمله 
شــورای کتاب کودک وامدار کوشــش ایشــان است. 
شورای کتاب کودک از قدیمی ترین نهادهای مدنی 
ایــران اســت که از ســال 1341 شــکل گرفــت. امروز 
انجمن نویسندگان کتاب کودک و نوجوان، انجمن 
ناشران کودک و نوجوان و در نهاد صنفی تخصصی 
انجمن تصویرگران کتاب، کارگروه کودک و نوجوان 

فعال هستند.
اگر به بهبود می اندیشــیم یا نگــران چاره جویی 
آسیب باشــیم ادبیات میدان کار ما است. می توان 
خانه کودکی درشــهر داشــت کــه نهادهای صنفی/
تخصصی بتوانند درآن خانه فعالیت امن و هم افزا 
داشــته باشــند. خانه کودک و نوجوان هم می تواند 
بــه ظرفیت هایــی ماننــد باغ کتــاب بیفزاید. شــاید 
کمتر کســی باور کنــد ولی برپایه  آمار اســتان تهران 
پس از اســتان سیستان و بلوچســتان دومین استان 
نابرخوردار در زمینه های آموزشی و فرهنگی است 
و ایــن ســرانه به ویــژه در مــورد کــودکان و نوجوانان 

مسأله معناداری است.

یکی بود، یکی نبود
هفتــه  
نوشت

الهام فخاری
عضو شورای 
شهر تهران

حمید ســمندریان )۹ اردیبهشــت 
 )۱۳۹۱ تیــر   ۲۲– تهــران   ۱۳۱۰
تئاتــر  ایرانــی  اســتاد  و  کارگــردان 
و بازیگــری را بایــد از ســرآمدان نســلی از کارگردانــان 
نامدار تئاتر چون علی نصیریان، بهرام بیضایی، آربی 
آوانسیان به شــمار آورد؛ نسلی که تئاتر را در ایران دهه 

۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ به پایگاه جدی تری رساند.

کارگردانــی تنها یک فــن یا تکنیک 
قــدرت  اســت،  نبــوغ  نیســت، 
خارق العــاده ای می خواهد. جمیع 
هنرهای دیگر را بــه یاری می طلبد 
و ســواد و دانــش بســیار می خواهد. 

افزون بر آگاهی و تسلط بر عناصر 
تئاتــر و هنرهای نمایشــی معلومــات دیگری را 
هــم می طلبــد کــه در حوزه های علوم انســانی 
پایــه و مایه انــد؛ چــرا کــه تئاتر در ایــن نقطه به 
مرز مشــترکی میان ادبیات، علــوم اجتماعی و 

هنر می رســد. این ها جزو ضروریات تئاترند. 
هنری انســانی و مادر که به شــکل مرکب 

برمی گیــرد.  در  نیــز  را  هنرهــا  ســایر 
تجســمی،  پاســتیک،  هنرهــای  از 
موســیقی، تصویر، طراحی، معماری، 
شــعر، گفت وگــو و ادبیــات گرفتــه، تــا 
آنچــه بــه زیبایــی بــر صحنــه نمایش 
اتفــاق می افتد. در یک کام کارگردانی 

بــه قول حافــظ »آنی« می خواهــد که در وجود اســتاد 
بی بدیل تئاتر ایران »حمید سمندریان« سرشار بود. 

او کارگردانــی را در هامبــورگ آلمــان آموخته بود 
و با اســاتید این رشــته در »شاو اشــپیل هاوس« و آثار 
معجزه گــران تئاتــر بویــژه برتولــت برشــت، ماکــس 
فریــش و فردریــش دورنمــات آشــنا بــود و بخوبــی 
عمــق تئاتــر را از کار عملــی آنــان فراگرفتــه بــود. به 
»درام« بــه عنــوان مقوله ای جدی هم پا بــا ادبیات و 
جامعه شناســی نــگاه می کــرد و »رمــان« را به عنوان 
پشتوانه ای برای تقویت بنیه دراماتیک می نگریست 
و نخســتین پرسش او از دانشــجویان در کاس درس 
آن بــود کــه »رمان تازه چــه خوانده ایــد؟«. او رمان را 
جامع ترین ژانر ادبی می دانست و درام را »زندگی بر 
صحنه« تلقی می کرد. و به راستی در آثار او زندگی 
مــوج مــی زد و تئاتــر ســمندریان هــم تئاتری 
جــدی، محکم و اندیشــمند بــود؛ تئاتری که 
به نقد اجتماعی، فلســفه و جامعه شناسی 
و  فرصــت  او  خاقیــت  و  مــی زد  پهلــو 
مجالــی را بــرای تردیــد آدمی باقی 
کاس هــای  در  نمی گذاشــت. 
بــه  را  دانشــجویان  آثــار  درس 
همیشــه  و  می کشــید  چالــش 
می گفــت: من از آســمان هم که 
شده برای کارتان ایراد می آورم 
تا شــما را نسبت به هر آنچه بر 

صحنه می برید آگاه تر کنم.

سمندریان؛ استاد بی مانند تئاتر

یـــاد

اردشیرصالح پور
 کارگردان 
و مدرس تئاتر
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مشهد

امام صادق علیه السام :
کم ترین سپاسگزارى، این است که انسان 
نعمــت را )مســتقیمًا( از خــدا بداند و جز 
او علتــی بــراى آن نداند و نیــز به آنچه خداونــد عطایش کرده، 
خرسند باشد و با نعمت او مرتکب گناه وى نشود و نعمت خدا 

را وسیله مخالفت با امر و نهی او قرار ندهد.
شرح مصباح الشریعه)ترجمه گیانی( ص 6۱

سخن روز

عکس نوشت
فراخوان »بدون پاســتیک« که از ابتدای ماه جوای در سراســر جهان فعال 
شده به کشورهای اروپایی رسیده است. گروهی از اعضای سازمان غیردولتی 
»صلح ســبز« یک چیدمان بحث برانگیز مقابل ســاختمان قدیمی پارلمان 
مجارستان در بوداپست نصب کرده اند که از پاستیک های جمع آوری شده 
از ســطح دریا ســاخته شــده اســت. ایــن چیدمــان دو نهنــگ را بــه نمایش 

می گذارد که در چنگ زباله ها و ضایعات پاستیکی اسیر شده اند.
عکس: گاردین

تا حدود نیمه دهه 
۱۳۸۰ در روزنامه ها، 

مجله ها، مؤسسه های 
انتشارات و تک و 

توک جایزه های حوزه 
شعر برآیند متعادل یا 

متمایل به تعادلی از 
»نقد و انتخاب شعر« 

وجود داشت

قرار بود موزه عــزت اه انتظامی ۳۱ 
خــرداد افتتاح شــود اما بنا بــه گفته  
سیدحمید موسوی شــهردار منطقه 
یک، مشکاتی بر ســر راه آن قرار گرفته است. شکرخدا 
گودرزی کارگردان و مدیر این موزه به تشــریح وضعیت 

این بنا پرداخته است.

چند ســال پیش همــراه جمعی از 
هنرمندان از خانه اســتاد انتظامی 
بازدیــد و مشــاهده کردیم به دلیل 
تغییراتی کــه در آنجا انجام شــده 
و بر اساس آنچه در جهان مرسوم 
است به خانه  موزه شباهتی ندارد؛ 
یعنــی خانــه ای کــه زندگــی یــک 

شخصیت معروف و یک چهره را نمایندگی کند.
زمانی که مسئولیت خانه موزه استاد انتظامی را به 
من دادند از همــان زمان یکی از درگیری های ذهنی ام 
ایــن بــود خانه را تــا جایی که مقدور اســت بــه اصالت 
خودش برگردانیم. جلســه های متعــددی با مدیرکل 
امــور موزه هــا و کارگروه میــراث فرهنگی داشــتیم. هم 
بــرای تدویــن طــرح محتوایی و هــم برای جمــع آوری 
وســایل شــخصی اســتاد انتظامــی. بخشــی از وســایل 
شــخصی اســتاد انتظامی را از مجید انتظامی گرفتم و 
متوجه شــدیم می توانم با آنها ۲0 تا 30 درصد شــکل 
زندگی ایشــان را معرفی کنیم. وسایلی مانند دستمال 
گــردن، آینــه، شــانه، عطــر، لبــاس و.... غیر از وســایل، 

اســناد و مدارکی هم جمع آوری کرده ایــم که می تواند 
تصویری از زندگی عزت اه انتظامی به مخاطبان ارائه 
کند. مدارکی که بخشــی از آنها را از خانواده او و بخشی 
را از افراد مختلف گرفته ایم. در بین آنها حاشــیه هایی 
که او در کتاب ها نوشته و متن سخنرانی اش در یونسکو 
هــم وجــود دارد. البتــه هنوز هــم کارمان ادامــه دارد و 
مشــغول دســته بندی این مدارک هســتیم تــا بتوانیم 
تصویــری از زندگــی شــخصی، فعالیت هــای هنــری و 
اجتماعی و عام المنفعه استاد انتظامی مانند ساخت 
مدرســه و جمــع آوری کمــک بــرای زلزلــه زدگان برای 

بازدیدکنندگان به نمایش بگذاریم.
براساس این تصمیم ها موزه باید تغییراتی می کرد. 
به طور مثال تغییراتی در حیاط آن ایجاد شده که همه 
آنها با کار کارشناسی بوده است. اکنون هم نقاشی خانه 
و ســاخت کف آن باقی مانده که باید جمع آوری کنیم. 
در عیــن حال باید به چیدمــان ویترین ها و تکمیل آنها 
نیز بپردازیم. شــهرداری منطقــه یک تهران هم در این 
زمینه کمک زیادی کرده است جا دارد از کلیه همکاران 
شــهرداری منطقه سپاسگزاری کنیم. مسأله اینجاست 
کــه در پیش بینی های اولیه قرار بود موزه همزمان با 31 
خرداد یعنی ســالروز تولد عزت اه انتظامی گشــایش 
یابــد اما چون بخشــی از کارهــا به دلیل تأخیــری که در 
شروع بازسازی اتفاق افتاد باقی مانده ترجیح دادیم با 
اتمام کامل کارها موزه را گشایش کنیم و امیدواریم این 
هفته کارها به پایان برسد و تکلیف تکمیل موزه و زمان 

گشایش آن مشخص شود.

تصویری از زندگی آقای بازیگر

حرف روز

شکرخدا گودرزی
کارگردان و 
مدیر خانه موزه 
عزت اه انتظامی

یادداشت
کامیار عابدی

پژوهشگر و منتقد حوزه شعر


