
مذاکره مظلوم!
تحریــف یا ظلم به کلمــات و اصطالحات یکی از بدترین 
ظلم هایی اســت که برخی افراد آگاهانه انجام می دهند. 
ارتبــاط مــا انســان ها با یکدیگــر از طریق کلمــات صورت 
می گیــرد. کلماتی کــه بار معنایی و بین االذهانی روشــنی 
دارد. اگــر کســی یــا کســانی بکوشــند کــه معنــای کلمات 
را تغییــر دهنــد، در حقیقت ارتبــاط کالمی و مفهومی را دچــار اختالل می کنند و 
هنگامــی کــه نتوانیم با یکدیگر ارتبــاط برقرار کنیم، نتیجه آن دور شــدن صلح و 
آرامش و تفاهم از زندگی می شــود. این مشکل در سطح روابط بین الملل بیشتر 
دیــده می شــود. جنگ طلبان با پوشــش صلــح و آرامش وارد جنگ می شــوند و 
آتش آن را برمی افروزند. عدالت را چنان لقلقه زبان می کنند که گویی هیچ گونه 
قصــدی در چپــاول دیگران ندارند. برای به تســلیم واداشــتن دیگــران فقط یک 
کلمه به کار می برند و آن هم مذاکره است!! مذاکره که شیوه ای برای تفاهم است 
ولی قلب معنا شــده و برای سلطه و تسلیم اســتفاده می شود. مذاکره معنای به 
نســبت روشــنی دارد. مذاکره مفهومی جز توافق و حل اختــالف متوازن از طریق 
غیر خشونت آمیز ندارد. در مذاکره، طرفین به صورت ضمنی برای یکدیگر حق 
و احترام قائل هســتند و می کوشــند که از طریق گفت وگو حــد و حدود این حق را 
تعییــن کننــد. مذاکره یک مفهوم ضمنــی دیگر دارد. اینکه طرفیــن به نتایج آن 
ملتــزم هســتند و بــدون این تعهد، هیــچ مذاکره ای معنــادار نخواهد بود. شــاید 
هیچ کلمه ای به اندازه »مذاکره« ورد زبان امریکایی ها و کاخ سفید نباشد ولی به 
احتمــال فــراوان هیچ کلمه ای نزد آنان تا این حد نیــز مخدوش و خالی از محتوا 
نشده است. نقدی که مقام معظم رهبری در سخنرانی دیروز خود به این تحریف 
امریکایی هــا از مفهوم و کلمه مذاکره وارد می کنند کاماًل دقیق اســت. تا هنگامی 
که چنین تحریفی از مفهوم مذاکره صورت می گیرد، حضور در مذاکره به معنای 

ترامپی آن، به طور کلی بی نتیجه و از پیش شکست خورده است؛ چرا؟
ایران پیش تر با دولت ایاالت متحده امریکا و سایر قدرت های جهانی مذاکرات 
مفصل و روشنی کرده و به توافق مهمی نیز دست یافته است. در این فاصله چه 
اتفاقــی رخ داده که ترامپ یکســویه از این توافق خارج شــده اســت؟ طرف ایران 
دولت های اروپایی و امریکا و نه اشخاص امضا کننده هستند، همچنان که طرف 
مقابــل آنها نیــز دولت ایران اســت و اهمیتی نــدارد که کدام شــخص در مذاکره 
حضور داشته و توافق را امضا کرده است زیرا هر دولتی تابع تعهدات دولت های 
پیشین خود است. بنابراین دولت ترامپ موظف بود که به آن توافق پایبند باشد. 
اکنــون که آن را نقــض کرده، گویی که تعهد و امضای خود را نقض کرده اســت و 
ایــن یعنی آن که چنین فردی نمی تواند طرف هیچ مذاکره ای باشــد، زیرا شــرط 
ضــروری به نتیجه رســیدن مذاکره، التــزام طرف های مذاکره بــه اجرای توافقات 

است که او فاقد این شرط شده است.
دلیل دیگر فقدان دستور کار برای مذاکره است. رهبر معظم انقالب اسالمی 
با اشــاره به ســخنان اخیر یک مقام امریکایی که گفته بود »باید با ایران ســر میز 
مذاکــره بنشــینیم و ما فــالن چیزهــا را بگوییم و ایــران قبول کند«، خاطرنشــان 
کردنــد: برای این نوع مذاکره باید به ســراغ همان کســانی بروند کــه به عنوان گاو 
شــیرده آنهــا عمل می کننــد. بنابر این برداشــت ترامــپ و کاخ ســفید از مذاکره 
نشســتن و گفتن آنها و شنیدن دیگران است. این کاری است که باید با عربستان 
ســعودی و دیگر کشــورهای حرف شــنوی منطقه انجام داد، نه با ایران. بنابراین 

فقــدان دســتور بــرای مذاکــره نشــان می دهــد که 
طرف امریکایی دنبال مذاکره واقعی نیست.

ُخلق او همچو خلق پیغمبر
نگاهی به جایگاه امام حسین)ع( در شعر شاعران بزرگ ایران

آرامگاه حکیم ابوالقاســم فردوســی، در توس امروز، همان 
باغی اســت که از آن خودش بــود، اما آیا در آن زمان چنین 
رســمی بود که مردگان را در خانه و بوســتان خود دفن کنند 
و شــهرها و روستاها گورستان ویژه ای نداشته باشند؟ دست 
کــم در مــورد تــوس چنیــن نیســت و فردوســی را بــه اتهام 
کفرگویــی کــه رافضــی و دوســتدار آل علــی اســت و »مدح 
گبرکان« گفته اجازه تدفین در گورســتان مسلمانان ندادند 
و ناگزیــر دختــرش او را در بــاغ پــدر دفن کــرد و گفته اند که 
60 هزار دینار را هم همان دختر به محمود غزنوی پس داد.

بیش از یک قرن بعد ســتاره شــاعر بــزرگ دیگر حکیم 
مجدود بن آدم ســنایی درخشــید. او در بخش پایانی عمر خود اشــعاری دارد که 
در مدح کســی نیســت اما در ســتایش اهل بیت اســت و نشــان می دهد سرسپرده 
خاندان علوی اســت. اوج این آثار در مثنوی حدیقه الحقیقه )باغ حقیقت( است 

که آخرین اثر باقیمانده اوست.
گفته انــد که شــاگردان مولوی از وی خواســته اند که اثــری مثل حدیقه الحقیقه 
بگوید و او همان روز 18 بیت معروف نی نامه را سرود و آغازی شد برای شش دفتر 

مثنوی. مولوی خود گفته است: ما از پی سنایی و عطار آمدیم...
به گواهی حدیقه بیشترین نام های مقدس در این اثر از آن حسین و پدر و مادر 

و برادر و جد بزرگوار او با اسامی یا القاب آنها است؛
پسر مرتضی امیر حسین / که چون اویی نبود در کونین

مشرب دین اصالت نسبش / منصب دین نزاهت ادبش
اصل او در زمین علیین / فرع او اندر آسمان یقین

اصل و فرعش همه وفا و عطا / عفو و خشمش همه سکون و رضا
َخلق او همچو خلق پاک پدر / ُخلق او همچو خلق پیغمبر

مصطفی َمر ورا کشیده به دوش / مرتضی پروریده در آغوش
بر رخش انس یافته زهرا / کرده بر جانش سال و ماه دعا

اما این یک وجه قضیه است. مهم تر آنکه بارها و بارها پدر و اجداد و یاران یزید 
را نفرین می کند و دشــنام می دهد از این حیث اثر متفاوتی اســت. درست است که 
فردوسی و رودکی و کسایی دوستدار اهل بیت هستند و ابوالحسن آغاجی همزمان 
با کسایی سخنان علی امیرالمؤمنین را به نظم فارسی کشیده اما کسی از بدخواهان 

آنها بد نمی گوید. در حالی که سنایی چنین می کند و به آنها ناسزا هم می گوید:
در داستان پسر هند مگر نشنیدی / که از او بر سر اوالد پیمبر چه رسید

پدر او لب و دندان پیمبر بشکست / مادر او جگر عم پیمبر بمکید
خود به ناحق، حق داماد پیمبر بگرفت / پسر او سر فرزند پیمبر ببرید

بر چنین قوم چرا لعنت و نفرین نکنم / لعنت اله یزیدا و علی حب یزید
سنایی نه در ری، ساوه و آوه و قم و کاشان و بغداد که در غزنین می زیست. 
یعنــی محیطــی کــه کاماًل مردم آن جــز او می اندیشــیدند. از ایــن رو گروهی از 
دولتمردان و به اصطالح متشرعان نامه ای تنظیم کردند و به تهمت کفرگویی 
شــکایت به بغداد بردند. آن زمان مقتفی عباســی بر تخت خالفت بود و وزیر 
ایرانــی و خــوش نــام او انوشــیروان بــن خالــد کاشــانی کارهــا را اداره می کرد. 
خالفــت بغداد به این شــکایت نامه ترتیب اثر نداد. وقتی رد دادخواســت به 

غزنه رسید، سنایی چشم بر جهان فرو بسته و او 
را به خاک سپرده بودند.

یادداشت

احمد مسجدجامعی
 عضو شورای
شهر تهران

حذف یارانه پردرآمدها؛چگونه؟
دولــت همواره به دنبــال توزیع هدفمند یارانه هــای نقدی بوده 
است.در زمان وزارت آقای ربیعی، در این باره، اقدامات بنیادین 
و مهمی صورت گرفت که در بحث از هدفمندی یارانه ها باید به 
آن اشــاره کرد. مهمترین اقدام، تأســیس »پایگاه رفاه ایرانیان« 
اســت که بــه بیــش از 30 بانــک اطالعاتی بــه اســتثنا داده های 
بانک هــا و نظام مالیاتی، به پایگاه مزبور متصل شــده اســت. از 
ویژگی هــا و مزایــای این پایگاه، پایش اطالعــات اقتصادی افراد 
جامعه اســت. به عنوان مثال، می توان متوجه شد یک شهروند 
ایرانــی، مالک چند ماشــین با چه مدل هایی اســت، چند ســفر 

خارجی و به کدام کشورها داشته است و یا موارد دیگر.
ایــن پایــگاه داده هــای اقتصــادی، کمــک می کنــد تا ســطح 
مطلــوب و قابــل قبولی از اطالعــات اقتصادی افــراد جامعه تقریب زده شــود.به نظر 
می رســد، داده هــای حاصــل از آن، قابــل اتــکا باشــد، چرا کــه بارها به طــرق مختلف 
مــورد آزمون علمی قرار گرفته اســت و به نوعی می توان گفــت راه اندازی »پایگاه رفاه 
ایرانیان« تا حدودی توانسته کاستی های موجود در حوزه نظام اطالعاتی را مرتفع کند.

اما در رابطه با چگونگی استفاده از اطالعات این پایگاه در بحث هدفمندی یارانه ها، 
بایــد چند نکته مد نظر قرار گیرد. اول این که شناســایی دهک هــای پایین درآمدی امر 
دشــواری بوده اســت، به این دلیل که فراوانی افراد با ســطح درآمدی متوسط و پایین 
بسیار بیشــتر از دهک های باالی درآمدی اســت.دوم این که فاصله درآمدی این افراد 
هم کم و به نوعی می توان اشــاره کرد اطالعات اقتصادی و درآمدی این گروه ها بسیار 
به هم نزدیک هستند. این شیوه از برآورد ضریب خطا را در شناسایی افراد باال می برد.

سوم؛ یکی دیگر از عواملی که خطا در شناسایی این گروه جمعیتی را افزایش می دهد، 
محــدود بودن اطالعات اقتصادی این گروه بــه دو نهاد کمیته امداد امام خمینی)ره( 

و بهزیستی است. 
حــال در صورتــی کــه شناســایی دهک هــای بــاالی درآمدی مــد نظر باشــد؛ چنین 
مشــکلی رخ نمی دهد. با این توضیح که افراد قرار گرفته در دهک های باالی درآمدی 
از فراوانی کمتری برخوردارند چرا که افراد متمول در کشور ما جمعیت زیادی ندارند 
و هم این که فواصل درآمدی به قدری زیاد است که امکان بروز خطا را بشدت کاهش 

می دهد.
این شیوه از پایش از یک پشتوانه علمی برخوردار است. بدین گونه که ابتدا یکسری 
اطالعات جمع آوری شــده و تقریب زده می شــود، آنگاه با پایشی که صورت می گیرد، 
برآورد می شــود که تقریب ها به چه میزان درســت عمل می کند. این شیوه، از پشتوانه 

یک مدل ریاضی برخوردار است که مرتب مورد آزمون 
قرار می گیرد.

یادداشت

علی سرزعیم
معاون اقتصادی 
وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی

www.ion.ir و www.iran-newspaper.com ببینید و بخوانیدایران عصر را در  
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قربانی برق گرفتگی شدکودک 6 ساله  در حاشیه بازی پرسپولیس-  نفت آبادان  

پدر عماد صفی یاری: امروز خاکسپاری پسرم بود؛

 

اما هیچ کدام از مسئولین و ورزشکاران حضور نداشتند

روزنامه »ایران عصر«  
گامی تازه  در 

اطالع رسانی مجازی 

صفحه حوادث را بخوانید

 جزئیات حادثه تلخی که  
در استادیوم آزادی  رخ داد

 بازی آخر 
در گذرگاه مرگ

صفحه سیاسی را بخوانید

ایران و ترکیه در مسیر تجارت 
30 میلیارد دالری

 ابتکارات جدید 
 در روابط اقتصادی 

تهران - آنکارا
صفحه 2 را بخوانید

 سخنگوی قوه قضائیه 
خبر داد

بازگشت 10 هزار 
 میلیارد تومان 

به خزانه
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غربال 
ثروتمندان

یارانه واقعی کم درآمدها چقدر است؟

یک روایت واقعی از امروِز محل رخداد مهم ترین سریال سال 2019  : چرنوبیل     صفحه16و17

حریم شخصی

نوشته ای از جهانگیر کوثری

پرونده یک موضوع

مقاله هایی از ابراهیم افشار، حسین باهر، صادق زیباکالم، یحیی نطنزی و کیت مورفی

نوشته ای از حمیدرضا صدر

فوتبال مدرن استقبالی از

 تاریخ  آن گونه که 
تارانتینو می پسندد

استقبال شان برویم. به استقبال سوی باشگاه های ما بوده است و باید به بدیهی است وجود اینان حرکت مثبتی از مدیریت صحیح آنها را راهبری کنیم. باید غنیمت بشماریم و به یک نوعی با بودن این مربیان در دیگر باشگاه ها را نیاز برای پرسپولیس واستقالل باشد. شاید بودن کالدرون و استراماچونی یک 
 

فوتبال مدرن.

هفتاد گذاشت.جان اف کندی تا ظهور هیپی ها پا به دهه اوجگیری جنگ سرد تا تسخیر ماه و از ترور می کرد و با کوله ای از رخدادهای بزرگ از که امریکا با آن دهه شگفت انگیز وداع آخرین ماه های دهه شصت، به زمانی روزگاری در هالیوود« فالش بکی است به و چرخش قصه می شود. فیلم »روزی همیشه به سنت او بازیچه شیوه روایی اثر بیوگرافی  گونه ای دارد، ولی تماشاگر مثل این نهمین فیلم کوئنتین تارانتینو ظاهر 

شنیدن،خواندن، رفتن+10 پیشنهاد  برای دیدن  نمایه هفته
 

 و تماشا کردن

98 06 01

Arnau Xavier  سلبریتی ها درون قاب | طرح: آتلیه ایران جمعه بر مبنای عکسی از

اشتراک گذاری از کجا می آید؟ ستارگان ورود کردند؟ میل گریز ناپذیر ایرانیان از چه زمانی به زندگی خصوصی می توانند حریم شخصی خود را حفظ کنند؟ حریم شخصی دارند؟ ستاره ها چطور حریم شخصی چیست؟ آیا چهره های معروف 

رخداد

سینما

جامعه

 سایه سنگین سیمرغ 
بر سر جشن خانه سینما

آن سوی آستیگمات 

 چراغ هایی در انتظار 
سبز شدن

نوشته  سعیده اسالمیه

نوشته  مجیدرضا مصطفوی

نوشته علی مسعودی نیا

4 صفحه نمایه هفته
شنیدن،خواندن، رفتن10 پیشنهاد  برای دیدن  

 
 و تماشا کردن

98 06 08

استعداد

ج  شعبان خانی ، مجید  مقاله هایی از سعید محمدزاد اکبری ، تور
جاللی ، اشکان خطیبی ، مجتبی جباری ، آنگوس هریسون 

پرونده یک موضوع:

استعد اد چیست؟   استعدادیاب کیست؟ 
 

در یک شوی استعدادیابی هنری و  ورزشی 
 

استعدادیابی چه فرجامی را تجربه می کنند؟را نابود کنند؟  استعدادها پس از شوهای چطور می توانند زندگی شرکت کنندگان شان چه اتفاقی می افتد؟  برنامه های استعدادیابی 

آیا ما ایرانیان مردم مهمان نوازی هستیم؟     نوشته ای از جالل طالبی  در صفحه 19

این تصویر را در ذهن داشته باشید: در یکی از تقاطع های شهر 
جاکارتا پایتخت اندونزی یا کواالالمپور در مالزی، چراغ قرمز 

می شود. ده ها موتورسوار در انتظار سبز شدن چراغ راهنمایی 
و رانندگی اند. نیمی از این جماعت موتورسوار زنان محجبه ای 
هستند که فرمان موتور را در دست دارند. جاکارتا و کواالالمپور 
هر دو  از بزرگ ترین شهرهای جهان اسالم به شمار می روند

بر سردر آکادمی افالطون نوشته شده بود: »هر کس هندسه 
نمی داند وارد نشود«. حاال بر سر در آکادمی سینمای ایران که 
قرار بوده رسالتی فرهنگی و مستقل از سیاست داشته باشد و 

بنیه ای به پیکره  سینمای ایران تزریق کند چه باید نوشت؟

یاد

سیاست

فرهنگ

   فقط چند روز به  افق  تهران
تا ترخیص   باقی ست

 شطرنج وزیران 
در گام سوم برجام 

 درباره کتاب مصور 
»شاه دربار شاه« 

نوشته حمیدرضا    صدر

نوشته یوسف موالیی

نوشته سعیده اسالمیه

4 صفحه نمایه هفته
شنیدن،خواندن، رفتن10 پیشنهاد  برای دیدن  

 
 و تماشا کردن

98 06 15

دو گزارش اختصاصی از فستیوال فیلم ونیز       نوشته هایی از محمد اطبایی و امید معلم در صفحات 12 و 13

رخدادهای  نوول مصور تراویس دندرو با عنوان 

 
 King of King Court با ترکیب زندگینامه ای، روزگار تراویس را 

از دریچه نگاهش به عنوان یک پسربچه رویابین 

 
طی یک دهه پس از ورود بابا دیو دنبال می کند.

جمهوری اسالمی ایران، باالخره اعالم کرد که به جای خروج 
کامل از برجام، که خواسته پنهانی و قلبی امریکا بود، گام به گام 

در صورت به نتیجه نرسیدن و عملیاتی نشدن تعهدات و 
قول های اتحادیه اروپا از تعهداتش در برجام فاصله خواهد 
گرفت و امروز گام سوم این خروج آهسته اتفاق خواهد افتاد.

سوگواری جمعی
پرونده یک موضوع

برشی از عکس تظاهرات عاشورای 1357 اثر   رعنا جوادی

چرا سوگواری جمعی می کنیم؟   
آداب سوگواری جمعی نزد ایرانیان چیست  و چگونه به فردیت ما  

 
چگونه شکل گرفت؟ چرا عزاداری محرم بدل به مهمترین راه پیدا کرده است؟ بزرگترین سوگواری جمعی تاریخ معاصر ایران 

 
آیین سوگواری جمعی ایرانیان شده است؟

سوگواری جمعی

2. چرا سوگواری جمعی می کنیم؟

الهه شیری لو، سجاد صداقت، محمود ظهیرالدینی، محسن غرویان و سعید معیدفر مقاله هایی از ابراهیم افشار،  نصراهلل حدادی، رضا ساکی

جمعه ها »ایران جمعه« بخوانید
آخر هفته ها با شما هستیم

ادامه در صفحه 3ادامه در صفحه 3

ادامه در صفحه 4

K
ha

m
en
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.ir

در هیچ سطحی با امریکا مذاکره نخواهد شد
 چنانچه امریکا حرف خود را پس گرفت 

 و توبه کرد و به معاهده هسته ای بازگشت

آن وقت در جمع کشورهای عضو معاهده، 
امریکا هم می تواند شرکت کند

رهبر معظم انقالب در جلسه درس خارج فقه:

2

4

7

8 و 9

امروز چهارشــنبه است و از دیشب ســاعت 2۴ همزمان با آغاز 
پرداخت یکصد و سومین مرحله پرداخت یارانه نقدی، حدود 
800 هــزار نفر از فهرســت بلنــد باالی 75 میلیــون نفری خیل 
یارانه بگیــران حــذف شــدند. دولت مطابق با دســتور مجلــس و تبصــره 1۴ قانون 
بودجه سال جاری، تصمیم گرفته، حاضران در سه دهک درآمدی باال در جمعیت 
75 میلیون نفری یارانه بگیران را حذف یا غربالگری کند.دولت از آذر ماه سال 1389 

هــر ماه یارانه می دهد. بیــش از 91 درصد جمعیت 
یک کشور 83 میلیون نفری یارانه می گیرند.

گـــــزارش
گروه اقتصادی

صفحه 4 را بخوانید

استاندار مرکزی خبر داد

پیگیری مشکالت کارگران هپکو
گزارش »ایران« از کشوری که گردشگران را خارج از محدوده می خواهد

 این ره که تو می روی 
به ترکمنستان است!

بازارچه مرزی پیرانشهر دیگر رونق ندارد

زمانی برای استراحت کولبرها
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موعد تجدید نظر مخالفان 
ســخنان دیروز رهبر معظم انقالب دربــاره مذاکره با امریکا 
رویکــرد و یا به تعبیر ایشــان راه روشــن جمهوری اســالمی 
ایــران در قبال ادعاهای متناقض امریکایی ها را نشــان داد. 

ایشان تصریح کردند.  
مذاکــره بــا امریــکا یعنی تحمیــل خواســته های امریــکا بر 
جمهوری اســالمی ایران؛ دّوم اینکه مذاکره یعنی نمایِش موّفقّیِت سیاسِت 
فشــاِر حّداکثری از ســوی امریکا. بــرای همین هم هســت که مشــاهده کردید 
رئیس جمهــوری محتــرم، وزیــر خارجــه، مســئولین کشــور همــه یک صدا و 
یک زبان گفتند که ما بــا امریکا مذاکره نخواهیم کرد؛ نــه مذاکره  دوجانبه، نه 
مذاکــره  چندجانبه. اگر امریــکا حرف خودش را پس گرفــت و به آن معاهده  
هســته ای  کــه نقــض کــرده بــود برگشــت و توبه کــرد و شــد عضو کشــورهای 
معاهده کننــده، آن وقــت در جمــع کشــورهای معاهده کننــده کــه شــرکت 
می کنند و با ایران صحبت می کنند، او هم شرکت کند؛ بدون آن، هیچ گونه 
مذاکــره ای در هیچ ســطحی بین مســئولین جمهوری اســالمی و امریکایی ها 
اّتفــاق نخواهد افتاد.  حضــرت آیت اهلل خامنه ای همچنیــن صدای واحدی 
که این روزها از زبان مقامات و مسئوالن ایرانی مبنی بر مفید نبودن مذاکره با 
امریکایی ها در شرایط فعلی و همزمان که ترامپ دست از تحریم ها برنداشته 
و بــه برجام بازنگشــته وجود دارد را مورد اشــاره قــرار دادند. این اشــاره رهبر 
انقالب در حالی اســت که در روزهای گذشته برخی مخالفان دولت بی توجه 
به واقعیات موجود و مواضع دولت، یا از سر توهم یا از سر قلب ماهیت برای 
اهداف سیاســی و جناحــی بر طبل دو قطبــی کوبیده و گاهــی دولت را متهم 
بــه عدول از نظرات رهبری می کردند. مشــخصاً مدیر مســئول روزنامه کیهان 
چندی پیش در گفت وگویــی با یورونیوز ادعا کرده بود کــه دولتی ها برخالف 
نظرات رهبر معظم انقالب سیاســت های خود در برجام را پیش برده اند و به 
تعبیری رهبری را دور زده اند. حاال اما بار دیگر ثابت شــده که چنین ادعایی از 
اساس باطل بوده اســت. مقامات دولتی و در رأس آنها رئیس جمهوری هم 
بارهــا همین مواضع منطقی و مســتدل رهبر معظم انقــالب  را تکرار کرده اند 
که شــرط مذاکــره بــا امریکا بازگشــت بــه برجام و حــذف تحریم هاســت. بر 
اســاس مواضع دولتی ها در چنین شــرایطی نمایندگان امریکا در هر سطحی 
می تواننــد با نماینــدگان همتراز جمهوری اســالمی در قالــب گفت وگوهای 
1+5 گفت وگو و دیدار کنند. این گزاره بــرای رئیس جمهوری امریکا هم قابل 
تعمیم اســت یعنی ترامپ در صورتــی می تواند با روحانی دیــدار کند که به 
برجام برگردد و در نشســت کشــورهای عضو این معاهده در سطح سران دور 

میزی بنشیند که همتای ایرانی اش هم در آن حضور خواهد داشت.
 حــال کــه در برابــر اعمــال فشــارهای کاخ ســفید و سیاســت های متناقض و 
بــه تعبیــر رهبــری آشــفته امریکایی ها، سیاســت روشــن و بدون ســردرگمی 
جمهوری اســالمی ایران مشــخص اســت، مخالفان دولت هــم در مواضع 
خــود تجدید نظر کننــد و بهره برداری های سیاســی و انتخاباتــی خود را حول 
موضوعــات دیگری بجز مســائل کالنی همچون سیاســت خارجــی متمرکز 
نمایند تا صدای واحد ایران تحت الشــعاع دوقطبی ســازی های جناحی قرار 
نگیــرد و در واقع دیپلمات هــای ایرانی که در صف مقــدم مصاف با خارجی ها 
هســتند، بــا هجمه ها و حمــالت داخلی مواجه نباشــند. اشــاره رهبــر معظم 
انقالب به برگشــت امریکا به معاهده هســته ای به عنوان شرطی برای انجام 
گفت وگوهای دو کشــور نشــان از آن دارد که برخالف برخی نیت خوانی های 
مخالفــان داخلــی، برجام برای جمهوری اســالمی ایران همچنان یک ســند 
پذیرفته شــده است ولو اینکه انتقادهایی هم نسبت به آن وجود داشته باشد 

یا برخی طرف ها تعهدات خود را به نحو مطلوب انجام نداده اند. 

گروه سیاســی/ غالمحســین اســماعیلی 
سخنگوی قوه قضائیه، دیروز با طوماری 
از احــکام دادگاه  ها کــه میلیاردها تومان 
بــه حســاب خزانــه بازگردانــد در جمــع 

خبرنگاران حاضر شد.
در مهم ترین مواردی که اســماعیلی 
از آنهــا نــام بــرد، در پرونــده امیرمنصور 
آریــا تاکنــون ۶۰۰ میلیــارد تومــان جزای 
نقــدی و ۱۷۰۰میلیارد رد مال به بانک ها 
انجــام گرفــت، در پرونــده موســوم بــه 
نفتی، ۱۸۰۰میلیارد از اموال داخل کشور 
بابــک زنجانی تحویل وزارت نفت شــد، 
در پرونــده قربانعلی فرخزاد، بازگشــت 
ماشــین ســازی تبریز به دولت و سازمان 
قضائیــه  قــوه  اقدامــات  از  خصوصــی 
بــود کــه در پی ایــن اقــدام  ۶۸۸ میلیارد 
تومان به بیت المال بازگشــت. در یکی از 
پرونده هــای مرتبط با بانک های ســینا و 
ایران زمیــن، ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال 
متهم پرونده که هنوز دادگاهی نشــده به 
بیت المال برگشــت، در پرونــده دیگری 
هــم ســه هــزار میلیــارد تومــان از امــوال 
یکــی از بزرگ تریــن بدهــکاران بانکی به 
خزانه بازگردانده شد و در پرونده مربوط 
به آســتان قــدس رضــوی و بیمارســتان 
رضــوی در مشــهد؛ ۵۰ پــالک از اراضــی 
از  و آپارتمان هــای تصــرف شــده یکــی 
مدیــران بیمارســتان رضــوی کــه میزان 
ارزش آن ۸۰۰ میلیــارد تومــان بــرآورده 
شده، به بیت المال بازگشت. اسماعیلی 
همچنین درباره وصــول مالیات افرادی 
خالــی  شــانه  مالیــات  پرداخــت  از  کــه 
می کردنــد، گفــت: طــی 5 مــاه گذشــته 
موفــق شــدیم ۴۲ هــزار و ۹۷۴ میلیارد و 
۳۳۰ میلیــون و ۳۷۸ هــزار و ۶۵۱ ریــال 
مالیاتــی را که پرداخت نمی شــد وصول 
کنیــم. در واقــع مبلغــی بالــغ بــر ۴ هزار 
میلیــارد تومان فــرار مالیاتی به صندوق 

بیت المال برگشت.
پرونده سه تبعه استرالیایی بازداشت 
شــده در ایــران، فــوت ســحر خدایــاری، 
بانــک مرکــزی،  دادگاه مدیــران ســابق 
دســتور رئیــس قــوه قضائیه بــرای دقت 

در تجدیدنظــر پرونــده فعــاالن کارگری 
بازداشــت شــده و مفقــودی یــک عضــو 
مجلس خبرگان از ســؤاالت مطرح شده 

در نشست خبری دیروز بود.
ë  تبعــه بــرای 3  کیفرخواســت  صــدور   

استرالیایی
»ایــران«،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
خصــوص  در  اســماعیلی  غالمحســین 
در  اســترالیایی  تبعــه  ســه  بازداشــت 
ایــران گفت: ایــن موضوع مربــوط به دو 
پرونده اســت که هــر دو منتهی به صدور 
کیفرخواســت شــده اســت. یکــی از آنها 
ناظر بر این اســت که دو نفــر مبادرت به 
عکســبرداری از اماکن نظامــی و مناطق 
ممنوعــه کردنــد کــه شناســایی شــدند و 
عکــس و فیلم هایــی کــه با هلی شــات از 
این اماکن گرفتند از حافظه دوربین آنها 
به دســت آمده اســت. پرونــده دیگر نیز 
امنیتی و جاسوســی اســت که البته برای 
کشــور دیگــری غیــر از کشــور متبــوع آن 
فرد انجام شــده است. کیفرخواست این 
متهمان صادر شــده و در نوبت رسیدگی 

دادگاه است.
بخش دیگر نشســت خبری دیروز به 
موضوع فوت سحر خدایاری اختصاص 
یافت. اســماعیلی در پاسخ به سؤالی در 
مورد برخورد قضایی با یکی از رســانه ها 
که خبــر حکم حبــس 6 ماهــه خدایاری 
را منتشــر کرده و همچنین اظهــارات دو 
نماینده در مورد این اتفاق گفت:  انتظار 
اولیه ما اصالح رویه توسط خود اشخاص 
اســت و بعــد هــم منتظــر اقــدام جدی 
هیــأت نظــارت بــر مطبوعــات و هیــأت 
نظارت بر رفتار نمایندگان هستیم که اگر 
اقدامی نشــد یا مؤثر نبود دادســرا اقدام 

قضایی الزم را خواهد داشت.
ســخنگوی قــوه قضائیه در پاســخ به 
ســؤالی دربــاره پرونــده احمــد عراقچی 
و ولــی اهلل ســیف از مدیران ســابق بانک 
مرکــزی گفــت: بــا توجــه بــه توضیحات 
متهمان پرونده، دادگاه از دولت خواسته 
در ارتبــاط بــا ادعــای آنهــا و مطالبــی که 
دولــت مطــرح کرده مســتندات خــود را 

بــه مرجع قضایی ارائه کننــد. دولت هم 
اعالم آمادگی کرده البته من نپرسیدم که 
آیا این پاســخ واصل شده یا نه اما پاسخ 
و اســتنادات دولــت قطعــاً مــورد توجــه 
قضات شعبه خواهد بود و در سرنوشت 
پرونــده هــم اثرگــذار اســت. او همچنین 
گفــت هنــوز حکمی بــرای ایــن متهمان 

صادر نشده است.
ë حکم کارگران هفت تپه قطعی نیست

اســماعیلی در پاســخ بــه این ســؤال 
که آیا دســتور رئیس قوه  قضائیــه درباره 
احــکام یکــی از شــعب دادگاه انقــالب 
مربــوط بــه همــه پرونده هــای کارگــری 
اســت یا فقط مربوط به پرونــده کارگران 
هفت تپه است؟ گفت: دستور رئیس قوه  
قضائیه اختصاص به ایــن پرونده ندارد 
و اعالم یک سیاســت کیفری اســت و هر 
یک از پرونده ها را که اقتضا داشــته باشد 

دربر می گیرد.
اسماعیلی همچنین در مورد احکام 
صــادره بــرای کارگــران هفت تپــه گفت: 
رأی این پرونده قطعی نیســت. سیاست 
کیفــری هم اعــالم شــده و قرار شــده در 
مرحلــه تجدیدنظــر براســاس سیاســت 
کیفری ابالغی از سوی رئیس قوه قضائیه 
مطالــب  گاهــی  شــود.  تصمیم گیــری 
جــور دیگــری در ذهن افــکار عمومی جا 
می افتــد. از مجمــوع هشــت متهــم این 
پرونــده دو یــا ســه نفــر کارگــر هســتند و 
بقیه کارگر نیســتند و ربطــی هم به حوزه 

کارگری ندارند. حتی یکی از کارگران که از 
متهمان پرونده است می گفت به فالنی 
گفتم به تو چه ربطی دارد. یک عده کنار 
اینها قرار گرفتند، اعمال مجرمانه انجام 
دادند و پرونده را سنگین کردند اما مرتب 
گفته می شود پرونده کارگری و اینها را به 
قشر خدوم کارگر ربط می دهیم در حالی 
کــه عــده ای به ناحق ســر ســفره کارگران 
می نشــیند، نان آنهــا را می خورند یا نان 

آنها را آجر می کنند.
ë  برای برادران صدرالســاداتی پرونده ای

تشکیل نشده
پاســخ  در  قضائیــه  قــوه  ســخنگوی 
بــه ســؤال »ایــران« درباره مفقود شــدن 
۲4 ســاعته یکــی از نماینــدگان مجلــس 
و  صدرالســاداتی(  )بــرادران  خبــرگان 
زمزمه  هایی که در مورد اختفای اختیاری 
آنان مطرح  شــد، گفت: این اقدام واقعاً 
خاص بود که هیــچ کس از افراد در هیچ 
یعنــی  نمی دهــد،  انجــام  را  آن  رده ای 
اشــخاص خودشــان مبــادرت به مخفی 
دســتگاه های  بخواهنــد  و  کننــد  شــدن 
قضایی و امنیتی را مورد اتهام قرار دهند. 
ایــن اقدام عمل غیراخالقی، غیرقانونی 
و ناشایســتی بود که مورد تقبیح همگان 
و جناح های سیاســی کشــور قــرار گرفت. 
اگــر کســی دغدغــه  ای دارد می  توانــد آن 
را بــه مراجــع قضایــی و ذیربــط منتقــل 
کنــد. گرچــه ایــن موضــوع اصلــش بــه 
حــوزه روحانیت بازمی گردد اما به لحاظ 

اهمیت موضوع، پیگیری انجام دادم، نه 
پرونده ای تشــکیل و نه دستور بازداشتی 

صادر شده بود.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره 
اخبــار مطرح شــده در خصوص جلســه 
و  اقتصــادی  عالــی هماهنگــی  شــورای 
اظهاراتی مبنی بر گالیه رئیس  جمهوری 
در  جناحــی  برخوردهــای  مــورد  در 
پرونده هــای اقتصــادی گفت: مــا در قوه 
 قضائیه معتقدیم که برخورد با مفاســد 
مقامــات  و  اشــخاص  جنــاح،  جریــان، 
نمی شناســد. در پرونده هــای اخیــر نیــز 
اگر قرار به خط کشــی باشــد از جناح های 
مختلــف تحــت تعقیــب قــرار گرفتنــد 
و عملکــرد مــا خــالف ادعــای برخــورد 

جناحی قوه  قضائیه را اثبات می کند.
ë  صــدور کیفرخواســت بــرای متهمــان

پرونده تروریستی اهواز
اســماعیلی درباره پرونده تروریستی 
رژه در اهواز گفــت: این پرونده دو بخش 
دارد یــک بخش قصور برخــی از عوامل 
نیرو هــای مســلح بــود کــه بــرای تقصیر 
آن ها ســتاد کل نیرو های مسلح هیأتی را 
تعییــن و موضــوع را بررســی کردند و در 
مــورد برخی از اشــخاص دیگــر که قصد 
مجرمانه قائل بودند پرونده به دادسرای 
نظامی تهران ارســال شــده و در دادســرا 
رســیدگی شد در این رابطه کیفرخواست 
صــادر و بــه دادگاه ارجــاع شــده اســت و 
منتظــر تصمیــم دادگاه نظامــی در این 
از  نفــر  مــورد هســتیم.  وی دربــاره ۳۰ 
عوامــل تروریســت مرتبط با ایــن حادثه 
کــه در بازداشــت هســتند هم افــزود: کار 
رســیدگی به پرونــده آن ها در دادســرا به 
اتمام رسیده و ظرف امروز و فردا پرونده 
جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع می شود.
اســماعیلی با بیان اینکه متن نهایی 
الیحــه صیانت، کرامــت و تأمین امنیت 
بانوان در برابر خشــونت بعد از تصویب 
در دســتگاه قضایی به دولت ارسال شده 
خبر داد که رئیس قوه قضائیه هم لیست 
اموال و دارایی هــای خود را به دفتر رهبر 

انقالب اعالم کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

بازگشت 10 هزار میلیارد تومان به خزانه
دادگاه پرونده تروریستی اهواز بزودی برگزار می شود    /  برای 3 تبعه استرالیایی کیفرخواست صادر شد

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
اعالم کرد

۵00 برنامه کشوری و 1200 برنامه استانی 
در هفته دفاع مقدس

مرجــان قندی/ رئیس بنیــاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع 
مقــدس در نشســت خبــری کــه در پاسداشــت ســی و نهمین 
ســالروز هفته دفاع مقدس در ســتاد مرکزی راهیــان نور برگزار 

شد، سرفصل برنامه های ویژه و عمومی پیش بینی شده را اعالم کرد.
به گزارش »ایران«، ســردار بهمن کارگر با بیان اینکه  امســال برنامه های هفته 
دفــاع مقــدس با محوریــت جوانــان و مــردم در فضای مجــازی برگزار می شــود، 
اظهارداشــت: در این هفته اجرای ۵۰۰ برنامه کشوری، هزار و ۲۰۰ برنامه استانی و 

بیش از ۱۰ هزار برنامه در شهر ها و روستا های کشور در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اعالم اینکه شــعار محوری امســال »ما پیروزیم« است، خاطرنشان کرد: 
یکشــنبه ۳۱ شــهریور روز اول هفتــه دفاع مقدس بــه نام قدرت و اقتــدار نیرو های 
مســلح نامگذاری شده که در این روز رژه نیرو های مسلح در تهران با حضور آقای 
حسن روحانی رئیس جمهوری و در سایر مراکز استان ها با حضور مسئوالن عالی 
رتبه انجام می شــود که مســئولیت برگزاری رژه در تهران با سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی است. همچنین مراسم رژه دیگری هم در بندرعباس با محوریت ارتش و 
با حضور جنگنده های نیروی هوایی ارتش برگزار می شود .به گفته وی، روز دوشنبه 
بــا عنــوان »دانش پژوهی، معرفــت، جوانان و ســربازان«، سه شــنبه »رونق تولید، 
حمایت مردمی و خود باوری«، چهارشنبه »بصیرت، دشمن شناسی، والیتمداری 
و دفاع همه جانبه«، پنجشنبه »شهیدان، جانبازان، آزادگان و فخرآفرینان«، جمعه 
»معنویت، وحدت ملی، خانواده و ورزش همگانی«، شــنبه »رزمندگان، حماسه 
آفرینان و جهادگران« و یکشــنبه هفتم مهر با عنوان »فرماندهان، پیشکســوتان و 

مسئوالن« نامگذاری شده است.
کارگر همچنین درباره برنامه های ستاد مرکزی مراسم بزرگداشت هفته دفاع 
مقدس کشــور از راه اندازی ســامانه اعزام راویان برجســته به محافل و یادواره های 
شهدا در هفته دفاع مقدس ویژه تهران خبر داد و گفت: آغاز پویش مردمی »صله 
ایثــار« به منظور دیــد و بازدید مردم با ایثارگران و خانواده های شــهدا و رزمندگان 
دوران دفاع مقدس، افتتاحیه راهیان نور دانش آموزی، راه اندازی رادیو و تلویزیون 
اینترنتــی با عنوان »رادیو دفــاع« و »تله دفاع«، طرح یادگار ماندگار )برگزاری هزار 
نمایشگاه کتاب در هزار دبیرستان پسرانه و دخترانه(، نکوداشت پیشکسوتان جهاد 
و مقاومــت در ۳۱ اســتان کشــور و همچنیــن در مناطق ۲۲ گانه شــهرداری تهران، 
برپایی نمایشگاه عکس و سند منتخب از عملیات ثامن االئمه در سالن عمومی 
ساختمان آرشیو اسناد ملی، رونمایی از ۲۰۰ عنوان کتاب دفاع مقدس، رونمایی از 
مجسمه شهید صیاد شیرازی و شهید شوشتری در محل یادمان عملیات مرصاد، 
تجلیل از راویان و پژوهشگران برتر در حوزه تاریخ شفاهی دفاع مقدس و برگزاری 
نمایشــگاه کتاب تاریخ شــفاهی دفاع مقدس در نماز جمعه از جمله برنامه های 

پیش بینی شده ستاد مرکزی بزرگداشت برای هفته دفاع مقدس است.
رئیــس بنیاد حفظ آثــار و ارزش های دفاع مقدس تأکیــد کرد: برگزاری مرحله 
استانی سومین جشنواره »ترنم فتح« و معرفی برگزیدگان، برگزاری یادواره شهدای 
روحانی در حوزه های علمیه و تجلیل از روحانیون ایثارگران، اجرای طرح نامگذاری 
حجره شهدا در حوزه های علمیه، ایجاد نمایشگاه تصاویر شهدای روحانی و حضور 
روحانیت در دفاع مقدس در حوزه های علمیه، تولید هشــت قســمت ۳۵ دقیقه 
گفت وگو محور با عنوان نشــان افتخار با موضوع وحدت نیرو های مســلح در دفاع 
مقدس، رونمایی از دو کتاب شناخت کارگردانان سینمای دفاع مقدس )ابراهیم 
حاتمی کیا و رسول مالقلی پور(، تولید و پخش مستند های شهید محسن حججی، 
قلک های شکســته، قصه های مادربزرگ، فرزندان روح اهلل، هشــت دقیقه به دو، 
ســاخت و پخش تیزر روز شــمار هفته دفاع مقدس، برگزاری جلسه نقد و بررسی 
کتاب تاریخ شفاهی مقدس و برگزاری سه نشست تخصصی در طول هفته دفاع 
مقدس در حوزه تئاتر، سینما و موسیقی با حضور هنرمندان از جمله برنامه هایی 

است که برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس در نظر گرفته شده است.

خبــــر

حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح دیروز 
)سه شنبه( با اشاره به هوشیاری عمیق 
مقابــل  در  مــردم  تحســین برانگیز  و 
توطئه هــای دشــمنان در چهــار دهــه 
گذشته، تنها راه عالج مشکالت کشور را 
تکیــه به مردم و جوانان و جدی گرفتن 
ظرفیت های داخلی دانستند و با اشاره 
بــه طــرح مجــدد موضــوع مذاکــره از 
جانب امریکایی ها، هدف آنها از ترفند 
مذاکــره را تحمیل خواســته های خود و 
اثبــات تأثیرگــذاری فشــار حداکثری بر 
ایران خواندند و تأکید کردند: سیاســت 
فشــار حداکثری در مقابل ملــت ایران 
پشــیزی ارزش نــدارد و همه مســئوالن 
جمهــوری اســالمی یکصــدا معتقدند 
که بــا امریــکا در هیچ ســطحی مذاکره 

نخواهد شد.
اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ایشــان  انقــالب،  دفتــر رهبــر معظــم 
ابتــدای جلســه درس خــارج فقــه  در 
حوزه هــای  تحصیلــی  ســال  آغــاز  در 
علمیــه، مجالــس عــزاداری حضــرت 
محــرم  در  علیه الســالم  اباعبــداهلل 
امســال را پر رونق تر از هر سال دانستند 
و خاطرنشــان کردنــد: ایــن حقیقت پر 
معنــا نشــان می دهد کــه پیونــد مردم 
بــا اهل بیت علیهم الســالم یــک پیوند 
مستحکم است و به رغم انبوه تبلیغات 
دشمنان علیه مقدسات و با وجود انواع 
سرگرمی ها و جاذبه های گوناگون برای 
جوانــان، بــا فرا رســیدن محــرم، امواج 
عظیــم مردمی کــه اغلب نیــز جوانان 
هستند به سمت خیمه حسین بن علی 
علیه الســالم حرکت می کند و ملت ما 
در زیر خیمه حضــرت اباعبداهلل به راه 

خود ادامه می دهد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه 
بــا اشــاره بــه برخی مســائل مهــم روز، 
گفتند: ملــت ایــران در مواجهه با موج 
تبلیغاتــی گســترده، عظیــم و عمیــق 
دشمن علیه کشور و مقدسات در حال 
تصمیم گیری است، البته در مقابل این 
امواج غالباً پنهان و زیرزمینی که گاهی 
در گوشــه ای از کشــور نیز خود را نشــان 
می دهد، دستگاه های مختلف هوشیار 

هستند، اما مهم، نقش مردم است.

ایشــان با تأکید بر اینکه زمام بهبود 
امــور کشــور بــه دســت مــردم و بویــژه 
جوانان است، افزودند: عزم، تصمیم، 
می توانــد  مــردم  ایمــان  و  بصیــرت 
کشــور را بــه نقطــه مطلــوب برســاند و 
بــر همیــن اســاس اســت کــه مکــرراً بر 
جــدی گرفتن ظرفیت هــای داخلی در 
همــه بخش های فرهنگــی، اقتصادی، 
تکیــه  و  تأکیــد  امنیتــی  و  اجتماعــی 

می کنیم.
رهبــر انقــالب اســالمی با اشــاره به 
پیشــرفت های کشــور در علم و فناوری 
و همچنیــن خبرهــای خــوب از بخــش 
تولید، گفتند: در بخش تولید، غفلت ها 
و کوتاهی هایــی وجود داشــته اســت اما 
حرکت هــای خوبــی به ســمت اهداف 
مطلوب در جریان اســت که ان شــاءاهلل 

مردم آثار آن را خواهند دید.
ë  عالج مشکالت گوناگون 

در دست مردم است
عــالج  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  ایشــان 
مــردم  گوناگــون در دســت  مشــکالت 
اســت، افزودنــد: بــه بیگانه نبایــد نگاه 
کرد، به فالن دولت و فالن دولت نباید 
امید بســت، به نشســت و برخاســت با 
دیگــران نباید اتکال کــرد. رهبر انقالب 
اســالمی افزودنــد: البتــه این حــرف به 
معنای بستن باب مراوده با دولت های 
عالم نیست، ما اهل مراوده و گفت وگو 
و نشســت و برخاست هستیم اما نباید 
کارهای کشــور را به نشست و برخاست 
با دیگران موکول کرد. هر چه می توانید 
از امکانات دنیا اســتفاده کنید اما عالج 
در داخــل کشــور و حــل مشــکالت بــه 

دست مردم است.
ایشــان بــا اشــاره بــه حــرف نــو و راه 
جدیدی کــه جمهــوری اســالمی ایران 
در دنیــا پیــش گرفتــه اســت، اســتقبال 
پوســیده  نظــام  عوامــل  و  بیگانــگان 
ســرمایه داری غربی از این راه پرافتخار 
را ناممکن دانســتند و افزودند: آنها هر 
چه بتوانند دشمنی کرده و می کنند اما 
به حــول و قوه الهی ایــن کارها به جایی 
نرســیده و نخواهــد رســید و ملــت بــر 
دشمنان خود بویژه امریکا پیروز خواهد 

شد.

ë راه ما روشن است  
 سردرگم نمی شویم

خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
درخصوص هدف امریکایی ها از مطرح 
کردن مجــدد موضوع مذاکــره با ایران 
گفتنــد: همه بایــد بداننــد و توجه کنند 
که این یــک ترفند اســت. رهبر انقالب 
اســالمی با اشــاره بــه مواضــع متفاوت 
درخصــوص  امریکایــی  مقام هــای 
می گوینــد  گاهــی  افزودنــد:  مذاکــره 
مذاکــره بــدون پیش شــرط، گاهــی نیز 
می گویند مذاکره با ۱۲ شــرط. این گونه 
ســخنان یا ناشی از سیاست آشفته آنها 
اســت و یا ترفندی برای سردرگم کردن 
طــرف مقابل. البته جمهوری اســالمی 
سردرگم نمی شود، چرا که راه ما روشن 

است و می دانیم چه می کنیم.
ایشان هدف امریکایی ها از مذاکره را 
نه یافتن راه حل عادالنه، بلکه تحمیل 
و  دانســتند  گســتاخانه  خواســته های 
گفتنــد: ایــن حــرف را که هــدف امریکا 
از مذاکــره، تحمیــل اســت قبــاًل بنــده 
می گفتم اما آنها اینقدر گستاخ شده اند 
کــه امروز این واقعیت را خودشــان هم 
به زبان می آورند. رهبر انقالب اسالمی 
بــا اشــاره بــه ســخنان اخیــر یــک مقام 
امریکایــی که گفته بود باید با ایران ســر 
میز مذاکره بنشینیم و ما فالن چیزها را 

بگوییــم و ایران قبول کند، خاطرنشــان 
کردنــد: بــرای این نــوع مذاکــره باید به 
سراغ همان کســانی بروند که به عنوان 
می کننــد.  عمــل  آنهــا  شــیرده  گاو 
جمهوری اسالمی، جمهورِی مؤمنین، 
جمهــوری  و  مســلمین هلل  جمهــوری 

عزت است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه 
به تبیین اهداف امریکا از سیاست فشار 
حداکثــری و در عین حــال، تالش برای 
کشاندن ایران پای میز مذاکره پرداختند 
و گفتند: سیاســت دولت امریکا، فشــار 
حداکثری به ایران در قالب تحریم های 
یاوه گویی هــای  و  تهدیــد  گوناگــون، 
مختلــف اســت، چــرا که دولــت کنونی 
امریــکا معتقد اســت با رودربایســتی و 
تعارف نمی توان جمهوری اســالمی را 
به زانــو درآورد و وادار به تواضع و قبول 
کــرد. رهبــر انقــالب اســالمی افزودند: 
رژیم ایاالت متحده به دنبال آن اســت 
که هــم برای رقبای داخلــی خود و هم 
بــرای اروپایی هــا ایــن را به عنــوان یــک 
سیاســت قطعی جا بیندازد که تنها راه 
مواجهه با ایران، فشار حداکثری است.

ایشان با اشاره به اذعان امریکایی ها 
مانــدن  نــاکام  بــه  آنهــا  متحــدان  و 
سیاســت فشــار حداکثــری در بــه زانــو 
درآوردن ایــران، گفتنــد: هــدف آنهــا از 

مذاکــره ایــن اســت که بــه همــه ثابت 
و  داد  جــواب  حداکثــری  فشــار  کننــد 
مســئوالن جمهوری اســالمی برخالف 
نمی کنیــم،  مذاکــره  می گفتنــد  آنکــه 
مجبور شــدند پــای میز مذاکــره بیایند، 
بنابراین تنها راه مواجهه با ایران، فشار 

حداکثری است.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای تأکید 
کردند: اگر دشــمن توانســت اثبات کند 
کــه فشــار حداکثــری عــالج کار ایــران و 
مؤثــر روی ایــران اســت، ایــران و ملت 
عزیز ما دیگر روی آســایش را نخواهند 
دید، چون پشت سر همه سیاست های 
مســتکبرانه امریــکا ایــن سیاســت قرار 
خواهــد گرفــت و از ایــن بــه بعــد، هــر 
جمهــوری  از  قلدرانــه  کــه  را  چیــزی 
اســالمی مطالبــه کننــد، اگــر بــه آنهــا 
»َچشــم« گفتیم، مسأله تمام است اما 
اگر »نه« گفتیم دوباره فشــار حداکثری 

آغاز خواهد شد.
ë  فشــار حداکثــری مقابل ملــت ایران 

ارزشی ندارد
ایشــان، علــت اصــرار امریکایی ها و 
واســطه کــردن برخــی اروپایی هــا برای 
مذاکــره و دیــدار را در همین چارچوب 
دانســتند و افزودند: البتــه من راجع به 
اروپایی هــا در یک وقــت دیگر صحبت 
خواهــم کــرد امــا علــت اصــرار آنها به 

اینکــه اگر با رئیس  جمهــور امریکا یک 
جلســه بگذاریــد همه مشــکالت شــما 
حــل خواهد شــد، این اســت کــه اثبات 
کنند فشــار حداکثــری در مقابــل ایران 
یک سیاســت موفق است و باید همین 
سیاســت را به کار بســت. رهبــر انقالب 
اســالمی تأکید کردند: ما در مقابل باید 
ثابت کنیم که سیاست فشار حداکثری 
در مقابــل ملــت ایــران پشــیزی ارزش 

ندارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای سخنان 
خود درخصوص مذاکره با امریکا را در 
دو نکتــه جمع بندی کردنــد: ۱( مذاکره 
بــا امریکا یعنــی تحمیل خواســته های 
آنــان بر جمهوری اســالمی، ۲( مذاکره 
یعنی نمایش موفقیت سیاســت فشار 

حداکثری امریکا.
ë با امریکایی ها مذاکره نمی کنیم 

ایشــان افزودند: برای همین اســت 
که مســئوالن کشــور از رئیس  جمهوری 
و وزیــر امــور خارجه و دیگــران، یکصدا 
بــا امریــکا مذاکــره  کــه  اعــالم کردنــد 
نخواهیــم کــرد نــه مذاکــره دوجانبه نه 

چندجانبه.
رهبــر انقالب اســالمی تأکید کردند: 
چنانچه امریکا حرف خود را پس گرفت 
و توبه کرد و به معاهده هسته ای که آن 
را نقض کرده است، بازگشت، آن وقت 
در جمع کشــورهای عضــو معاهده که 
شــرکت و بــا ایــران صحبــت می کنند، 
امریــکا هــم می تواند شــرکت کنــد، اما 
در غیــر این صورت هیچ مذاکــره ای در 
هیچ ســطحی بین مسئوالن جمهوری 
اســالمی و امریکایی هــا اتفــاق نخواهد 

افتاد نه در نیویورک و نه غیر آن.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای با بیان 
اینکه در طول ۴۰ سال گذشته جمهوری 
اســالمی در مواجهــه بــا انــواع ترفندها 
قرار داشته است و دشمنان نتوانسته اند 
ایران عزیز را مغلوب کنند، خاطرنشان 
کردند: سیاســت های آنــان یکی پس از 
دیگری مغلوب سیاست های جمهوری 
اســالمی شــده اســت و بعد از ایــن نیز 
جمهــوری اســالمی به حــول قــوه الهی 
آنهــا را مغلــوب خواهــد کرد و پیــروز و 

سربلند از میدان خارج خواهد شد.
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در هیچ سطحی با امریکا مذاکره نخواهد شد
رهبر معظم انقالب در جلسه درس خارج فقه:

چنانچه امریکا به معاهده هسته ای بازگشت، آن وقت در جمع کشورهای عضو معاهده می تواند شرکت کند
درنـــگ

ان
یز

م

 تأیید سفر هیأت طالبان 

به ایران
ســفر  خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
بــه  طالبــان  گــروه  از  سیاســی  هیأتــی 
کشــورمان را تأییــد و آن را در چارچوب 
رایزنی هــای فراگیر جمهوری اســالمی 
ایــران بــا همه طرف هــا در افغانســتان 
کل  اداره  گــزارش  بــه  کــرد.  عنــوان 
اطالع رســانی و امور ســخنگویی وزارت 
موســوی  ســیدعباس  خارجــه،  امــور 
گفت: اخیــراً و در چارچوب رایزنی های 
فراگیر جمهوری اســالمی ایران با همه 
طرف ها در افغانستان هیأتی سیاسی از 
گروه طالبان با سفر به کشورمان درباره 
آخرین تحوالت جاری در افغانستان با 
مقامات ذیربط ایرانی گفت وگو و تبادل 
نظر کردند. برخی منابع اعالم کرده اند 
که ایــن هیأت در مســکو نیــز مذاکراتی 
با روس ها داشــته اســت. این مذاکرات 
درحالــی انجام شــده اســت کــه دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری ایاالت متحده، 
اندکی پیش از امضای توافقنامه صلح 
با طالبان، دیدار با این هیأت را لغو کرد.

انتصاب »سیمایی صراف« 
به عنوان دبیر هیأت دولت 
حاجــی  محســن  انتخــاب  دنبــال  بــه 
میرزایــی، دبیــر ســابق هیــأت دولــت به 
عنــوان وزیــر آموزش و پرورش، اســحاق 
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری 
در حکمــی »حســین ســیمایی صراف« 
را بــه عنوان دبیر هیــأت دولت منصوب 
کــرد. بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی 
معاون اول رئیس جمهوری، جهانگیری 
ابــراز امیــدواری کرد که ســیمایی صراف 
بــا اتخاذ تدابیر الزم نســبت بــه افزایش 
کارآیــی و اثربخشــی دفتر هیــأت دولت، 
خدمــات غنی تر و مؤثرتــری را با رعایت 
و  اعتدال گرایــی  قانون مــداری،  اصــول 
منشــور اخالقــی دولــت تدبیــر و امیــد و 
همسو با برنامه ها و سیاست های ریاست  
جمهــوری در اختیــار هیأت دولــت قرار 

دهد.

خبــــر



مذاکره مظلوم!
مشــکل دیگر فقدان ثبــات در طرف امریکایی اســت. گاه 
می گویند بدون شــرط گفت وگــو می کنیــم، درحالی که هیچ 
دســتوری هم برای گفت وگو ندارند گاه 12 شــرط می گذارند. 
گاه می گویند فقط مســأله هسته ای است. گاه به مســائل منطقه ای می پردازند. 
در ایــن بــاره نیــز تحلیــل رهبری صائب اســت که: »اینگونه ســخنان یا ناشــی از 
سیاســت آشفته آنها اســت یا ترفندی برای سردرگم کردن طرف مقابل.« ایران 
نه از مذاکره گریزان است و نه آن را خالف منافع خود می داند. ولی آماده انجام 
مذاکره واقعی اســت، همان که در گذشــته انجام شــد و به برجام ختم گردید و 
در آینــده نیــز همچنان که رهبری متذکر شــده اند: »ما اهل مــراوده و گفت وگو و 
نشســت و برخاســت هســتیم... چنانچه امریکا حرف خود را پــس گرفت و توبه 
کــرد و بــه معاهده هســته ای کــه آن را نقض کرده اســت، بازگشــت، آن وقت در 
جمع کشورهای عضو معاهده که شرکت و با ایران صحبت می کنند، امریکا هم 

می تواند شرکت کند.«

ُخلق او همچو خلق پیغمبر
اینک که قرن ها از آن روزگار گذشــته دیگر نه از گورســتان 
توس نشــانی مانده و نه از گورســتان غزنه مگر مزار ســنایی و 

آرامگاه فردوسی.
به هر حال، امســال که روز شــعر با هفتم امام حســین)ع( سیدالشــهدا مقارن 
شــده نگاهی به دلبســتگی های آیینی بزرگترین شــاعران پارســی گوی مناســب 
به نظر می رســد. ســنتی که می توان آن را از رودکی و فردوســی تا ایرج و شــهریار 

تبریزی مالحظه کرد:
به جز از علی که آرد، پسری ابوالعجائب / که علم کند به عالم، شهدای کربال را

در لحظــه ای کــه ایــن یادداشــت نهایــی می شــد خبــر درگذشــت دوســت و 
همکارمان آقای محســن رضایی را دریافت کردم. ایشان در تدوین برنامه سوم 
و چهــارم توســعه در حــوزه فرهنگ، هنر و رســانه مؤثــر بود و در تدویــن برنامه 
پنجســاله اول و دوم شهرداری تهران نیز مشارکت فعال داشت. او همچنین در 
برگــزاری هفته کتاب و خانه کتاب و پایه گــذاری جایزه دهخدا کارهای ماندگاری 
کــرد و آثــار ارزشــمند مکتوبی بر جــای نهــاد. بــرای ایشــان از درگاه الهی طلب 

رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت می کنیم.
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مسعود رجوی در عربستان مرد
   خبر اول اینکه، علی حسین نژاد، مترجم قدیمی 
و ســابق در بخــش روابط خارجی ســازمان منافقین 
)مجاهدیــن خلــق( در عــراق تأکید کرد که ســازمان 

منافقین در آستانه فروپاشی است.
به گزارش جماران، حسین نژاد در گفت وگویی در پاسخ 
به پرسشی درباره ارائه این سازمان به عنوان جایگزین نظام حاکم بر ایران 
گفت: این ها همه توهم و سخره برانگیز است و نشان دهنده یأس سازمان 
است. این سازمان پایگاه مردمی خود را داخل و خارج از ایران از دست داده 
اســت. وی  در پاسخ به پرسشــی درباره »مسعود رجوی« رهبر منافقین که 
از سال 2003 تاکنون ناپدید شده است نیز گفت: سازمان منافقین اخیراً در 
کنفرانســی که به مناسبت  پنجاه و پنجمین ســال تأسیسش برگزار کرد، به 
 مرگ مســعود رجوی اذعان کرد. حسین نژاد در این گفت وگو تصریح کرد: 
بی تردید مسعود رجوی به عربستان فرار کرد و در آنجا ُمرد. اگر این چنین 
نبود، یک مســئول عربســتانی در ســال 2017 در جریان کنفرانس ســازمان 
منافقین در پاریس مرگ مسعود رجوی را اعالم نمی کرد. در جوالی 2016 
»ترکی الفیصل« رئیس اسبق سازمان اطالعات عربستان در سخنرانی اش 
در کنفراس سازمان منافقین در پاریس به مرگ مسعود رجوی اشاره کرد. 
وی چندیــن بار در اشــاره به مســعود رجوی کلمــه »مرحوم« را تکــرار کرد. 
حســین نژاد درباره دلیل پنهانکاری درباره مرگ مســعود رجوی نیز گفت: 
ســازمان منافقیــن مــرگ وی را از بیم فروپاشــی ســازمان و جدایی های در 

صفوف سرکردگانش، پنهانکاری می کند.

چاهی که ترامپ برای خودش در خاورمیانه کنده
  خبــر دیگــر اینکه،ســردبیر واشــنگتن پســت در مقاله ای نوشــت: پس از 
یورش شنبه به آرامکو، عربستان سعودی و امریکا، انگشت اتهام را به سوی 
ایران گرفته اند اما بدون شواهد. به گزارش جماران، وی افزوده: آنچه روشن 
است، اینکه تنش ها بیشتر شده و به نظر می رسد رئیس جمهوری امریکا که 
خود با سیاســت »فشــار حداکثری« اش، این بحران را کلید زد، اکنون هرگونه 
توانایی برای کنترل آن را از دســت داده اســت. این طور پیداســت که ترامپ 
اخیراً متوجه چاهی شــده که برای خودش در خاورمیانه کنده اســت. به نظر 
می رســد او به تالش فرانسه برای برگزاری دیداری با رئیس جمهوری ایران، 
پاســخ مساعد داده باشــد که چه بســا نیازمند کاهش تحریم هاست. جالب 
اینکه وی روز یکشنبه بازهم به تناقض گویی پناه برد و تکذیب کرد که پیشنهاد 
گفت وگوی بدون پیش شرط با تهران را داده است حال آنکه بارها این حرف 
را زده بود. این همان آشفتگی ای است که ایران را به تشدید تنش وا می دارد و 

نهایتاً ترامپ را در واکنش به آن فلج می سازد.

رد درخواست امریکا برای محکومیت ایران 
در دادگاه انگلیس

  شــنیدیم که،ســفیر ایــران در انگلیس گفــت: دادگاه عالــی بریتانیا 
درخواســت وکالی امریکایــی بــرای محکومیــت ایــران بــه پرداخــت 
حداقــل ۵12 میلیــون دالر خســارت بابــت تلفات نظامیــان امریکا در 
پایــگاه ُخبــر عربســتان )Heiser Case( را رد کرد. به گــزارش »ایران«، 
 حمیــد بعیــدی نژاد در »توئیتر« نوشــت: دادگاه عالــی بریتانیا بعد از 
بــه  ایــران  بــرای محکومیــت  7 ســال، درخواســت وکالی امریکایــی 
پرداخت دســت کم ۵12 میلیون دالر خســارت بابــت تلفات نظامیان 
امریــکا در پایــگاه ُخبــر عربســتان )Heiser Case( را مــردود دانســت 
و اعــالم کــرد رای محاکــم امریکایــی علیه دیگر کشــورها، در سیســتم 
قضایــی انگلیــس قابــل پیگیری نیســت. وی افــزود: رأی دادگاه عالی 
بریتانیــا بــه این وســیله امکان طــرح دعــاوی جدیــد وکالی امریکایی 
علیــه ایــران را مانع می شــود. بــه گفته بعیدی نــژاد، ایــن رأی با توجه 
بــه تصمیم اخیــر کانادا برای فروش اموال دولت ایران در این کشــور، 
اهمیت بیشــتری می یابد و نشــان می دهــد که چگونه امریــکا و کانادا 

اصولی ترین مقررات بین المللی را نقض می کنند.

توصیه مرکل به بازگشت به برجام
  دســت آخــر اینکــه، صدراعظم آلمان کــه دریک نشســت مطبوعاتی 
مشــترک با پادشــاه اردن به پرســش های خبرنگاران پاسخ می داد، گفت: 
آلمــان قویــاً معتقد اســت که توافق هســته ای با ایــران که در ســال 201۵ 
منعقد شــد، ســاختاری اســت که برای کاهــش تنش ها باید بــه آن رجوع 
کنیــم. بــه گــزارش ایرنــا، وی ادامــه داد: امــا موضوعــات دیگــری ماننــد 
برنامه های موشــکی بالســتیک ایران و درگیری های ســوریه وجود دارد که 
باید جداگانه مورد بررســی قرار گیرد. صدراعظم آلمان خاطرنشان کرد: 
متأســفانه در روزهای اخیــر تنش های نگران کننــده در منطقه خاورمیانه 
بیــش از پیــش افزایش یافته اســت و برلین همــواره معتقد اســت که راه 
حل های طوالنی و اســتوار، بر اســاس مذاکرات سیاســی به دســت خواهد 
آمــد. مرکل با اشــاره به تحوالت جــاری در یمن تأکید کــرد که هیچ علتی 

برای تغییر سیاست های فروش اسلحه به عربستان وجود ندارد.

اولین جلسه دادگاه رسیدگی 
به اتهامات علی دیواندری و 
۸ متهم دیگــر دایر بر اخالل 
در نظــام اقتصــادی کشــور از طریق تشــکیل و 
سردســتگی شــبکه کالهبــرداری و خیانــت در 
امانــت نســبت بــه وجــوه بانک هــای ملــت و 
پارســیان در شــعبه اول دادگاه ویژه رســیدگی 
بــه جرایم اخاللگران و مفســدان اقتصادی به 

ریاست قاضی موحد برگزار شد.
متهمان این پرونده علی دیواندری )مدیر 
عامــل اســبق بانک هــای ملــت و پارســیان(، 
مجید ســعادتی، بهروز مختــاری، رحمت اهلل 
باختری، مهدی فالحتیان، حسین ابوالحسنی، 
حضرتــی  ســمانه  خانــم  احــدی،  اســماعیل 
آ شتیانی و وحید نمازی هستند که از این جمع 
9 نفــره، ســه نفر از متهمان بــه نام های مجید 
ســعادتی، رحمت اهلل باختری و خانم سمانه 

حضرتی آشتیانی متواری هستند.
بــه گــزارش خبرگــزاری میــزان، قهرمانــی 
نماینــده دادســتان در بیان محور هــای اصلی 
فســاد در این پرونــده گفت: فســاد رخ داده در 
موضــوع خرید و فــروش کشــتی و در واگذاری 
نفت خــام به رحمــت اهلل باختــری، تحصیل 
مال نامشــروع با موضوع ســفر های محرمانه 
و قاچــاق ارز بــه ترکیــه از ایــن موارد به شــمار 
مــی رود. قهرمانی ادامه داد: در بانک ملت در 
زمــان تحریم، شــرکت داریس کیش تأســیس 
می شــود و اقــدام بــه فعالیــت تراســتی بــرای 
فــروش کاال های صادراتی می کند و با تشــکیل 
شــبکه فســاد برخــالف قوانیــن بانکــی وجــوه 
کالن از ایــن بانــک تحصیــل کرده انــد. فســاد 
اول موضــوع خریــد و فــروش کشــتی اســت 
کــه متهمین بــا نقش فعــال مجید ســعادتی 
و بهــروز مختــاری بــا هدایــت علــی دیواندری 
در ســال 92 مبــادرت بــه خریــد دو کشــتی بــا 
مبلــغ 40.2 میلیــون دالر با وجــوه بانک ملت 
می کننــد. در انعقــاد ایــن قــرارداد متهمیــن 
بــا مدیریــت دیوانــدری و در موضــوع خریــد 

دو کشــتی صددرصــد وجــوه را از بانــک ملت 
استفاده کردند و به نام خویش خریده اند نه به 
نام شــرکت بانک ملت کــه علت این موضوع 
را بیــان نکردنــد. آقای مختــاری بــدون آورده 
نقدی مالک ۵0 درصد کشــتی شد بدون آنکه 
از وی بابت انتقال کشتی ها تضمین های مورد 
نیــاز گرفته شــده باشــد لذا موضــوع همچنان 
ادامــه یافت و با فریبــکاری متهمان، مختاری 
شریک خرید کشتی شــد در حالی که وثیقه ای 
هم نگذاشــته بود. بعــد از مدتی ســهم بانک 
ملت از کشتی نیز به آقای مختاری اختصاص 
یافــت و بر ایــن اســاس آقای مختــاری مالک 
صددرصدی دو کشــتی می شــود این در حالی 
اســت کــه مالکیت کشــتی با معامالت پشــت 
پرده آقایان مختاری و سعادتی صورت گرفته 
اســت. بــر اســاس برآورد هــای صــورت گرفته 
قیمت دو کشتی ۴۴ میلیون دالر بوده که سهم 
۵0 درصــدی بانــک بیــش از 22 میلیــون دالر 

ارزش داشته است.
نماینــده دادســتان اتهام دیگــر متهمان را 
قاچاق حرفه ای ارز به ترکیه عنوان کرد و گفت: 
دیوانــدری به همــراه آقای ســعادتی اقدام به 
قاچــاق حرفــه ای ارز بــه ترکیه داشــتند و اقرار 
آنها نیز موجود است و با توجه به مستندات به 
دســت آمده هیچ وجوهی در این خصوص به 

بانک تعلق نگرفته است.
متهم مهدی فالحتیان که در جلسه دیروز 
فرصت دفــاع از خود را پیدا کــرد، آهن فروش 
بیــن،  ایــن  از  اســت.  کارخانــه   ۸ صاحــب  و 
مدیرعامل یکی از کاخانجات بوده و در 7 مورد 
بعدی عضو هیأت مدیره اســت. 7 برادر دارد 
کــه هر کدام از آنان ســهمی از این کارخانجات 
را دارنــد. فالحتیــان 1۸9 میلیــارد تومــان بــه 
بانــک ملت بدهی دارد. او مدعی اســت آنچه 
کــه انجــام داده، به دســتور بانک بــود و گفت: 
ســعی کــردم که بــه آنهــا خدمت کنــم من 3 
هزار پرســنل مســتقل دارم و بــرای 10 هزار نفر 

زیرساخت ایجاد کرده ام.

دادگاه

دادگاه رسیدگی به اتهامات دیواندری و 8 متهم به کالهبرداری برگزار شد

متهمانی که با پول بانک ملت  کشتی خریدند

آیت اهلل ســید احمد خاتمی، 
عضو هیــأت رئیســه مجلس 
خبــرگان رهبری اعالم کرد که 
حجت االســالم رئیســی، رئیس قــوه قضائیه 
ســازمان  رئیــس  طائــب،  حجت االســالم  و 
اطالعات سپاه در هفتمین اجالسیه مجلس 

خبرگان رهبری سخنرانی خواهند کرد.
به گزارش ایسنا، او محور سخنرانی رئیسی 
را تعیین خطوط قوه قضائیه و استمرار مبارزه 
با مفاســد اقتصادی و محور سخنرانی طائب 
را بررســی موضــوع نفــوذ در ابعــاد مختلــف 
سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی 
عنــوان کــرد. خاتمی بــا بیان اینکــه هفتمین 
اجالســیه مجلــس خبــرگان رهبــری در دوره 
پنجــم، از دوم مهــر آغاز می شــود و تا چهارم 
مهــر ادامه دارد، گفت: در اجالســیه، 16 نطق 
پیــش از دســتور برنامه ریــزی شــده اســت که 

هــر ناطق 15دقیقــه فرصت بــرای ارائه نطق 
دارد که می تواند مشــکالت حوزه انتخابیه نیز 
بخشــی از نطق باشــد. او با بیــان اینکه پس از 
ارائه نطق ها، کمیته 5 نفره تنظیم و پیشنهاد 
بیانیــه پایانــی انتخاب می شــود، اظهــار کرد: 
بیانیه پایانی به معنای دقیق کلمه نظر همه 
 اعضــای مجلــس خبــرگان رهبــری اســت و 
بر همین اساس این بیانیه به صورت دقیق و 
حساســیت باال تنظیم خواهد شد. سخنگوی 
خبــرگان، همچنیــن بــا اشــاره بــه فعالیــت 
کمیسیون پاسداری از والیت فقیه، هدف این 
کمیســیون را حفــظ و ارتقــای شــأن و جایگاه 
والیت فقیه در جامعه دانســت و افزود: تمام 
شــبهاتی که در موضــوع والیــت فقیه مطرح 
می شــود، جمــع آوری شــده اســت و در آینده 
از ســوی مرکز پژوهش هــای مجلس خبرگان 

رهبری پاسخ داده می شود

خبــــر

رئیسی و طائب سخنران های   نشست خبرگان 

تغییر و تحوالت در قوه قضائیه به سازمان 
بازرســی کل کشــور رســید و قاضــی ســراج 
جــای خــود را به حســن درویشــیان داد. به 
گزارش»ایــران«، غالمحســین اســماعیلی 
ســخنگوی قــوه قضائیه در نشســت خبری 
حجت االســالم  انتصــاب  از  خــود  دیــروز 
درویشــیان به عنوان رئیس جدید سازمان 
بازرســی کل کشــور خبر داد و گفت: ایشــان 
20 ســال در بخش هــای مختلف ســازمان 
بازرســی مدیریت کــرده و مدیریت منطقه 

یک شرق کشور را برعهده داشته است.
جدیــد  ســمت  مــورد  در  همچنیــن  او 
قاضی ســراج هم گفت: بنــای قوه قضائیه 
ضمــن قدردانــی از زحمــات ســراج ایــن 
اســت که ایشان به عنوان مشاور رئیس قوه 

قضائیه فعال خواهند بود.

قاضی سراج از سازمان 
بازرسی کل کشور رفت

نگاهی به نتایج دو ائتالف در خاورمیانه نشان می دهد 

خرید امنیت خارجی، تجربه شکست خورده
حمله پهپادی - موشــکی سهمگین به تأسیسات 
نفتــی عربســتان فــارغ از اینکــه در متــن جنــگ 
فرسایشی ائتالف عربی به رهبری عربستان علیه 
حوثی هــا و مردم یمن به وقوع پیوســته اســت و از 
عواقب ناگزیر آتشــی اســت که عربســتان 4 ســال 
پیــش بــا مداخله نظامــی در جنــگ داخلی یمن 
شــعله ور کــرد؛ امــا در نمای کلی تــر تصویر عینی 
ایــن واقعیــت اســت کــه بــر هــم خــوردن امنیت 
منطقــه برای هیــچ یــک از بازیگــران آن حاشــیه 
امنی باقــی نمی گذارد. این چنین نیســت که یک 
قدرت منطقه ای تصور کند که می تواند توان خود 
را صــرف ضدیــت و مشــکل تراشــی بــرای رقبای 
منطقه ای و همسایگانش کند و خود از شراره های 
آتــش برافروختــه در امان بماند. همچنان اســت 
کــه دامنه تبعــات برهم خــوردن امنیــت در یکی 
از اســتراتژیک ترین مناطــق جهــان تــا دورتریــن 
کشــورها کشــیده خواهد شــد تــا آنجا کــه افزایش 
قیمت جهانی نفت به عنــوان یک عامل مؤثر در 
اقتصاد همه کشــورها یکی از ابتدایی ترین تبعات 
آن است. حال آنکه اثرات مخرب تر را باید در رشد 
افراط گرایی و تروریسم و فراهم شدن محیط برای 
افزایش قاچاق مواد مخدر و نظایر آن جست و جو 
کــرد.  شــاید درک ناقص از ماهیــت همین بمب 
ســاعتی است که سبب شده دونالد ترامپ یکی از 
غیرمنطقی ترین سیاستمداران جهان نیز با رگه ای 
از واقعگرایی سیاست یک گام به پیش و دوگام به 
پس اتخاذ کند و اگر تا دیروز انگشت اتهام حمله به 
تأسیسات نفتی عربستان را با بی پروایی بر اساس 
اتهامات واهی خود به سوی ایران می گرفت، حاال 
با جمالت نامطمئنی همچــون »این طور به نظر 
می رســد« و »در حال بررسی است« فتیله ادعای 
خــود را پایین بکشــد و بگوید می خواهــد از بوجود 
آمدن جنگ در منطقــه و درگیری نظامی با ایران 

جلوگیری کند و به دیپلماسی تمایل دارد.
برای جمهوری اسالمی ایران اما آنچه اهمیت 
دارد نــه اجتنــاب دولــت امریــکا از آتش افــروزی 

دولت هــای  برخــی  عبرت آمــوزی  کــه  بیشــتر 
منطقه اســت. سال هاســت که مقام های ایران در 
موضع گیری هــای خود بر ضــرورت تأمین امنیت 
درون زا و مخالفت با حضور تنش آفرین نیروهای 
بیگانــه در منطقــه تأکید کــرده اند. بطــور ویژه در 
دولت حســن روحانی، شــخص رئیس جمهوری 
و محمدجــواد ظریف وزیر امــور خارجه اش بارها 
بــر ایده هایــی همچــون برقــراری گفت و گوهــای 
منطقــه ای و ایجاد امنیت شــبکه ای برای منطقه 
تأکیــد کرده اند و صراحتاً این هشــدار را داده اند که 
ایجــاد ناامنــی و تنش بــرای هر یک از کشــورهای 

منطقه برای همه همسایگان مخرب خواهد بود.
کشــورهای  هشــدارها  ایــن  همــه  وجــود  بــا 
منطقــه غرب آســیا مســیر های کامــاًل متفاوتی را 
در شــیوه تأمین امنیت و نقــش دادن به بازیگران 

فرامنطقه ای در این کار طی کرده اند. 
در مقام مقایســه دو ائتالف کامــاًل متفاوت در 
ســال های اخیر میان کشورهای منطقه و با نیروی 
فرا منطقه ای شکل گرفت که یکی مثبت و در مسیر 

صلح و دیگری مخرب در راه جنگ ظاهر شد.
یــک ائتالف، ائتالف ســه جانبه ایــران، ترکیه و 
روســیه برای کمک به حل بحران سوریه بود که تا 
این لحظه توانســته اســت عالوه بر مبارزه منتهی 
به پیروزی با گروه های تروریستی فعال در سوریه، 
کارگروه هــای معــارض ســوری و دولــت مســتقر 
ایــن کشــور را به پای میــز مذاکرات سیاســی و یک 
قدمی تشکیل کمیته قانون اساسی برای این کشور 
برســاند.  ویژگی این ائتالف آن اســت که نه تنها با 
هدف ایجاد صلح تشــکیل شد که رابطه متفاوتی 
را بــا یــک بازیگــر فرامنطقــه ای رغــم زد. روســیه 
کشــوری است که گرچه به دعوت دولت بشار اسد 
در ماجرای سوریه مداخله نظامی کرد اما در هیچ 
یک از دیگر کشورهای منطقه پایگاه نظامی ندارد 
و ایفای نقش سیاسی اش تا حدود قابل توجهی بر 

جنبه نظامی حضورش غلبه داشته است.
در ســمت دیگــر و تقریبــاً به صــورت همزمان 
ائتالف عربی به رهبری عربســتان و برای مداخله 
در جنــگ داخلی یمن شــکل گرفــت. ائتالفی که 
نه تنها راه مذاکره سیاســی را نپیمود که با مداخله 

نظامی به جنگی فرسایشی منجر شد که حاصلی 
جز نسل کشــی خامــوش در یمن نداشــته اســت. 
باتــالق جنــگ یمن کــه حــاال بعضی کشــورهای 
مؤتلف عربســتان ســعی دارنــد پای خــود را از آن 
بیرون بکشــند و برخــی دیگر امیدوارنــد با تبدیل 
آن به بخشــی از جبهه مقابله با ایران و توســل به 
حمایت نظامی امریکا به بهانه مداخله جمهوری 
اسالمی ایران در جنگ یمن از جنس ادعای دست 
داشــتن ایران در حمالت پهپادی علیه تأسیسات 
نفتی عربستان دست کم طرفی از آن بربندند. این 
در حالی اســت که بازیگر فرامنطقه ای فراخوانده 
شــده بــه ایــن ائتالف خــود بــا داشــتن پایگاه های 
نظامی در دســت کم پنج کشــور منطقه خود یکی 
از دالیل اساســی برهم خــوردن امنیت منطقه به 
شــمار می رود. بیراه نیســت که رئیــس جمهوری 
ایران بارها تأکید داشته که حضور نیروهای خارجی 

در منطقه امنیت ساز نیست.
مــرداد   20 روحانــی  حســن  حجت االســالم 
مــاه در تمــاس تلفنی یکــی از رهبران کشــورهای 
منطقه )امیر قطر( با تأکید بر اینکه ثبات و امنیت 
خلیج فــارس بــا همــکاری و همراهی کشــورهای 

ســاحلی و در قالــب ترتیبــات امنیتــی مشــترک 
قابــل تحقق اســت، تأکید کــرد: »تجربــه تاریخی 
ایــن واقعیت را به همگان نشــان داده که مداخله 
خارجی ها، تنها موجب افزایش تنش و پیچیده تر 
کردن شــرایط منطقه شــده اســت. تهران معتقد 
اســت که کاهــش تنش ها در منطقــه به نفع همه 
است و امیدواریم امریکایی ها دریابند مسیری که 
انتخاب کرده اند نادرست است، این مسیر برنده ای 
نخواهد داشــت و باید رفتار خــود را اصالح کنند.« 
روحانــی دوشــنبه در آنــکارا و در دیــدار بــا همتای 
ترکیــه ای خود نیــز تأکیــد کرد:»امنیــت آبراه های 
منطقه صرفاً باید توسط کشورهای ساحلی تأمین 
شــود و حضور نیروهای امریکایــی و دعوت آنها از 
سایر کشــورها برای حضور در منطقه تنها موجب 
افزایش مشکالت و تنش های موجود خواهد بود.«  
حال اما اگر چه نشانه هایی از رویکردهای عاقالنه و 
در جهت تقویت همکاری های منطقه ای و کاستن 
از تنش ها در منطقه بروز کرده اما همچنان برخی 
کشــورها تجدیدنظــری در رویکردهــای نادرســت 
خــود نداشــته اند و تصــور می کنند با تنــگ کردن 
عرصــه بــرای ایــران و همراســتا بــا سیاســت های 

خصمانــه امریکایی ها در منطقه، خــود مصون از 
آسیب های احتمالی بروز ناامنی هستند. به قاعده 
مرسوم در دهه های اخیر کشورهای فرامنطقه ای و 
در رأس آنهــا امریکا هم با دمیدن بر طبل ناامنی 
در خاورمیانــه و ایفاگری نقشــی مخــرب در روابط 
بین کشــورهای منطقه، بهــره خــود را می جوید و 
امیدوار است تجهیزات نظامی بیشتری را به نفع 
کارخانه هــای نظامــی خــود به کشــورهای منطقه 

بفروشد.
بــه هــر روی اتفاقــات چنــد ماهــه گذشــته بــه 
ناامنــی در منطقــه  کــه دود  نشــان داده  خوبــی 
مهم خاورمیانه به چشــم همگان می رود. شــاید 
تجربه هــای اخیــر دولت هــا را بــه تجدیدنظــر در 
سیاســت های خــود وادارد کــه در میــان ایــن همه 
سیاســت های تفرقه افکنانــه، یکبــار هم که شــده 
رویکردهــای همگرایی و تقویت اشــتراکات را دور 
یــک میــز منطقه ای تجربــه کنند.  ایران پیشــنهاد 
عملــی خود در این بــاره را با طــرح »منطقه قوی 
بــه جای کشــور قــوی« و »پیمان عــدم تعرض« و 
تشــکیل مجمع گفت و گوهای منطقه ای روی میز 

گذاشته است.

مهراوه خوارزمی
خبرنگار تحلیل

زان
می

ایــران و ترکیــه مصمــم به 
گســترش و تعمیــق روابط 
و  یکدیگرنــد  بــا  تجــاری 
این مســیر قرار اســت با راهکارهای ابتکاری و 
مشــارکت بخش خصوصی طی شــود. به این 
منظور بیســت و هفتمین نشســت کمیسیون 
مشترک همکاری های اقتصادی ایران و ترکیه 
از روز گذشــته کار خــود را آغــاز کــرده اســت و 
امروز نیز ادامه خواهد داشــت. این کمیسیون 
مســئوالن  از  بلندپایــه  هیأتــی  کــه  مشــترک 
اقتصادی، دولتی و بخش خصوصی دو کشور 
در آن حضور دارند، راهکارهای توسعه روابط 
و همکاری  هــا و رفع هرگونه موانع احتمالی را 
در دســتور کار خــود دارد. در این راســتا رئیس 
دفتر رئیس جمهور و رئیس ایرانی کمیسیون 
مشترک همکاری های اقتصادی ایران و ترکیه 
روز گذشــته با وزیر انرژی ترکیه و همتای خود 

در کمیسیون مشترک دیدار کرد. 
محمــود واعظــی در ایــن جلســه بــا قدردانی 
از برگــزاری خــوب و موفق اجالس ســه جانبه 
ســران ایــران، ترکیــه و روســیه در خصــوص 
ســوریه که در آنکارا برگزار شد، گفت: حضور و 
مذاکرات دوجانبه رؤسای جمهوری دو کشور 
فرصــت ارزنده ای بــود تا وزرا و هیــأت همراه 
بــا همتایان تــرک خــود دیــدار و در خصوص 
راهکارهای توســعه روابط و همکاری  ها و رفع 
هرگونــه موانــع احتمالی رایزنــی کنند. رئیس 
همکاری هــای  مشــترک  کمیســیون  ایرانــی 
رؤســای  گفــت:  ترکیــه،  و  ایــران  اقتصــادی 
جمهوری دو کشور پنج سال پیش برای روابط 
تجــاری دو کشــور به میــزان 30 میلیــارد دالر 
هدف گــذاری کردنــد کــه به رغــم تحریم های 
ظالمانــه امریــکا، فرصت هــا و ظرفیت هــای 

فراوانــی بــرای تحقق ایــن هدف وجــود دارد.  
واعظــی با تأکید بر اینکــه »مهم ترین اولویت 
و  ایــران  همکاری هــای  مشــترک  کمیســیون 
ترکیــه، تســریع درعملیاتــی کــردن توافقــات 
دو کشــور در عرصه هــای اقتصــادی و تجــاری 
اســت«، افــزود: ایــران هیــچ محدودیتــی در 
توســعه و تعمیــق همــکاری  با ترکیه نــدارد و 
به رغم همه مشــکالتی که تحریم غیرقانونی 
امریــکا بــه وجــود آورده اســت، بــا فعال تــر 
شــدن بخش خصوصی به همراه راهکارهای 
ابتکاری، مســیر توســعه روابط ادامــه خواهد 

یافت. 
رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری های 
اقتصــادی ایران و ترکیه، اســتفاده از پول ملی 
و برقــراری پیام رســان های اختصاصــی بیــن 
سیســتم مالــی دو کشــور در روابــط فی مابین 
و همچنیــن توســعه همکاری های ســه جانبه 
و چندجانبــه بــا ســایر کشــورهای همســایه را 
موجــب تحــرک در روابط اقتصــادی و تأمین 
منافــع دو ملــت و منطقــه دانســت.  فاتیــح 

دونمــز، وزیر انرژی ترکیه و رئیس کمیســیون 
مشــترک همکاری اقتصادی دو کشــور نیز در 
ایــن دیــدار، هدف گــذاری رؤســای جمهوری 
ایــران و ترکیه برای تجارت 30 میلیارد دالری 
در ســال را واقع بینانــه خوانــد و گفــت: دولت 
ترکیه تمام تالش خود را برای حفظ و توسعه 
مناســبات اقتصادی و تحقق موافقتنامه های 
فی مابیــن انجام خواهــد داد. وی با اشــاره به 
این کــه »رئیس جمهــوری و مســئوالن دولت 
ترکیــه بارهــا بــه صراحــت اعــالم کرده اند که 
تحریم هــای یکجانبــه امریــکا علیــه ایــران را 
قبول ندارند«، افزود: اجالس آنکارا و مالقات 
دوجانبــه جمهــوری اســالمی ایــران و ترکیــه 
نشــان داد که اراده دو دولت توسعه روابط در 
همــه عرصه های سیاســی و اقتصادی اســت. 
وزیر انرژی ترکیه تأکید کرد: دســتور کار بخش 
دولتــی و خصوصــی ترکیه حرکت به ســمت 
چشــم اندازی است که رؤسای دو کشور توافق 
کرده انــد و مــا از هیــچ تالشــی در ایــن زمینــه 

کوتاهی نخواهیم کرد.

دیپلماسی
اقتصادی

ابتکارات جدید در روابط اقتصادی  تهران - آنکارا

یرنا
ا
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 درصد 
تعداد شاغالن جمعیت فعال کشور
براساس آمار افراد فعال، شاغل و بیکار کشور، 
از جمعیت فعال کشور ۲۳ میلیون و ۸۱۳ هزار 
نفر شاغل بوده که ۸۸ درصد فعاالن را تشکیل 

می دهد./فارس

88
 میلیارد تومان 

رانت گندم های مخلوط با خاک و شن
محمدرضا مرتضوی، رئیس هیأت مدیره کانون 

انجمن های صنفی صنایع غذایی می گوید: رانت 
۱۲۰۰ میلیارد تومانی گندم های مخلوط با خاک و 

شن به جیب دالالن می رود./فارس

۱۲۰۰
 درصد 

افزایش تجارت ایران و اروپا
  براساس گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا، 
 تجارت ایران و اروپا در ماه ژوئیه نسبت 
 به ماه پیش از آن ۱۶ درصد افزایش را 

تجربه کرد./ایلنا

۱6
 مگاوات 

صرفه جویی برق کشاورزی
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق گفت: 

در زمان اوج مصرف در تابستان امسال، بیش از ۱۲۰۰ 
مگاوات صرفه جویی در چاه های بخش کشاورزی انجام 

شده است./مهر

۱۲۰۰

محسن ایلچی
دبیر گروه اقتصادی

گزارش 
روز

ادامه از 
صفحه اول

این نکته را باید اضافه 
کرد که جمعیت ۸۰۰ 
هــزار نفــری کــه قــرار 
اســت، از ابتــدای مهرمــاه از گــروه دریافت 
کنندگان یارانه حذف شــوند، به دهک های 
بــاالی درآمــدی تعلــق دارنــد و بــه شــیوه 
توضیح داده شــده مورد پایش و شناســایی 
قــرار گرفته انــد. اجــرای طــرح هدفمنــدی 
یارانه هــا به ایــن شــیوه تصمیم صحیحی 

اســت که بدون شک عاری از تبعات منفی 
خواهد بــود، چرا کــه حذف مبلــغ 45 هزار 
تومان از درآمد خانوارهای دهک های باالی 
درآمــدی خللی در هزینه کــرد آنان بوجود 
نمی آورد و افراد متضرر نخواهند شد. به طور 
قطع دارای ابعاد مثبت اســت. در شــرایط 
کنونی که دولت تحت فشــار اقتصادی قرار 
دارد و با کسری بودجه مواجه است و از همه 
مهمتر کســری بودجه در صورتی که کنترل 

نشــود تــورم ایجــاد می کنــد، صرفه جویــی 
حاصــل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 
می توانــد بــه ترمیــم بودجــه و کنتــرل آن 
کمک کند. در واقع پس از کش و قوس های 
فراوان در مقطع زمانی اکنون دولت ناگزیر 
به اجــرای طرح هدفمندی یارانه هاســت. 
همواره نیازهــا و ضرورت ها اســت که افراد 
را به کنش ها و تغییرات وادار می کند. نکته 
دیگــر در تبییــن ایــن موضوع کــه می تواند 

قدری بحث انگیز باشد، شفافیت اطالعات 
افراد است. یعنی افرادی که دارایی شان را 
بدون پولشــویی و رانت به دست آورده اند 
نگرانــی از ایــن بابــت نخواهنــد داشــت. 
درواقع قشری که از درآمد متوسط و پایین 
اطالعــات  شــفافیت  هرگــز  برخوردارنــد 
برایشــان معضــل نیســت، بنابرایــن این 
موضوع چون مســأله توده مردم نیست از 

اهمیت خاصی هم برخوردار نخواهد بود.

استاندار مرکزی: 

تمام اختیارات قانونی استان برای رفع 
مشکل هپکو به کار گرفته شده است

روز دوشــنبه کارگــران هپکــو در اعتراض به آنچــه »تعیین 
تکلیــف ســهامداری ایــن شــرکت« عنــوان شــد، در مســیر 
راه آهــن شــمال جنــوب تجمــع کردنــد، آنهــا کــه اخیــراً 
تجمعــات اعتراضــی خود را نســبت بــه وضعیت شــرکت و معوقاتشــان از 
ســر گرفتــه بودنــد، خواســتار تعیین ســهامدار جدید بــرای هپکو شــدند. در 
پــی دســتور رئیس جمهوری و جلســات مســئوالن اســتان با وزیــر صنعت و 
مســئوالن ســازمان خصوصی ســازی و بــا موافقــت ســهامدار عمــده هپکو، 
»ابوالفضل روغنی گلپایگانی« به عنوان مدیرعامل جدید هپکو معرفی شد 
ولی کارگران معتقدند که مشکل هپکو با این کار رفع نشده و خواستار تغییر 
ســهامدار هستند. استاندار مرکزی با حضور در میان کارگران، ضمن دعوت 
از کارگــران به همراهی با مجموعه اســتان در پیگیری آرام مطالبات موجود 
و اشــاره بــه اقدامات انجام شــده اخیر، از کارگران خواســت کــه ریل را ترک 
کنند؛ ولی حضور کارگران  روی ریل حدود ۱۱ ساعت ادامه یافت و همین امر 

باعث اقدام نیروی انتظامی برای متفرق کردن کارگران شد.
بــه گزارش ایســنا، ســیدعلی آقــازاده اســتاندار مرکزی در جمــع کارگران 
معترض هپکو که در مســیر ریل راه آهن شــمال جنوب تجمع کرده بودند، 
خطاب به کارگران گفت: ۹۹.۵ درصد خواســته های شــما با خواســته های ما 
مشــترک اســت و درخصوص لزوم تغییر سهامدار و ضرورت رونق تولید در 
این شرکت با شما هم عقیده بوده و اعتراض شما را تأیید می کنیم، اما نیم 
درصد اختالفی میان ما، مربوط به بستن ریل راه آهن است که نباید انجام 

شود حتی اگر یک سال حقوق هم عقب بیفتد.
وی با بیان اینکه طی دو ســال اخیر خواســته های شــما را پیگیری کرده و 
حــرف شــما را به باالتریــن کارگروه ملی و باالترین مقام کشــور رســانده ایم، 
اظهــار کرد: شــما می توانید در هر نقطه دیگری از شــهر تجمــع آرام خود را 
انجــام دهیــد اما نباید بــرای بیان یک حرف حق به اشــتباه رفتــار کرده و به 
گونه ای اقدام کنید که هم صدای شــما به گوش کســی نرود و هم دیگران از 

کار شما بهره برداری سیاسی کنند.
آقازاده با بیان اینکه یکبار دو ســال پیش و دوباره امروز از شــما خواهش 
کردم که ریل را نبندید، گفت: حرف شــما برای همه حجت است ولی وقتی 
یک کار به صورت غیرعرف و غیرقانونی انجام شــود صدای شــما نفوذ قبل 
را نخواهد داشــت. وی با تأکید بر اینکه همه کارها در اختیار دولت نیســت و 
قانون دست ما را در بسیاری از موارد از جمله موضوع سهامدار بسته است، 
گفت: یکی از عواملی که باعث برکناری رئیس سازمان خصوصی سازی شد 

موضوع هپکو و تالش و پیگیری شما بوده است.
 آقــازاده با بیان اینکه قبول دارم کار به کندی پیش می رود، اظهار کرد: 
متأســفانه بدنه اداری در کشــور ما کمی ُکند است. یکســال و نیم است که 
پرونده ســهامدار قبلی هپکو به تهران برده شــده و آیت اهلل رئیســی که در 
جریان مشــکالت هپکــو و آذرآب قرار گرفته قاضی ویــژه برای این پرونده 
در نظــر گرفتــه اســت هرچند درخواســت ما این اســت که ایــن پرونده در 
اســتان مرکزی رســیدگی شــود.  وی با بیــان اینکه ســهامدار هپکو در حال 
حاضر قانوناً در این شرکت حق تصمیم گیری دارد و هر اتفاقی در شرکت 
قرار باشــد بیفتد در حال حاضر باید با نظر و امضای او انجام شود، گفت: 
مدیر جدید که برای هپکو انتخاب شــده بومی اســتان و متخصص این کار 
اســت و بر بسیاری از مســئوالن کشور نفوذ دارد ولی شما اجازه ندادید ۴۸ 
ســاعت از امضــای حکــم او بگذرد و دســت به اعتــراض زدید.  آقــازاده با 
بیان اینکه بســتن راه آهن غیرقانونی است، تأکید کرد: اگر در همان مسیر 
منطقی که دو سال اخیر طی کردیم حرکت کنیم به نتیجه می رسیم ولی 
اگر حرف شــما از مسیر قانونی بیرون برود، با اینکه بحق هستید به نتیجه 

نمی رسید.
 وی با اشــاره به پرداخت بخشــی از مطالبات هپکــو و معوقات موجود 
کارگران گفت: در جلســه ای که در تهران تشــکیل شد تمام افرادی را که از 
نظــر قانونــی در این حوزه ذینفع هســتند  دور هم جمع کــرده و مصوبات 
را صورتجلســه کرده ایم. یکی از بندهای صورتجلســه این اســت که بانک 
ملی باقیمانده وام هپکو را برای تولید و پرداخت معوقات پرداخت کند.

 آقازاده با اشــاره به وضعیت موجود سیاســی و اقتصادی کشــور گفت: 
در ایــن شــرایط که مورد هجوم دشــمن قــرار گرفته و محاصــره اقتصادی 
هســتیم باید حرف حق را طوری بزنیم که بهره برداری ســوء سیاسی از آن 
صورت نگیرد.  وی با تأکید بر اینکه اســتان تمام اختیارات قانونی خود را 
برای رفع مشــکالت به کار گرفته اســت گفت: مطمئن باشید که اقدامات 
خوبی در حال انجام اســت. روز گذشته قرارداد تولید ۴۵ گریدر با سازمان 
راهداری بســته شــد و قرار شــد قرارداد ۴۵ دســتگاه دیگر نیز بســته شــود. 
بنده در استانداری حاضرم ۳۰ میلیارد تومان قرارداد با هپکو ببندم و اگر 

بتدریج تالش کنیم این تعداد قراردادها به تدریج افزایش پیدا می کند.
ســردار محســن کریمــی فرمانده ســپاه روح اهلل اســتان مرکــزی نیز در 
جمع کارگران با اشــاره به اینکه پرونده ســهامدار قبلی هپکو قضایی شده 
و در سفر آیت اهلل رییسی به استان مشکالت هپکو با وی در میان گذاشته 
شد، افزود: باید منتظر برخوردهای قضایی با مسببان شرایط امروز هپکو 

باشیم.
وی اظهــار کرد: رئیس قوه قضائیه مبارزه با فســاد را از همین قوه آغاز 

کرد و مطمئنًا با همین رویکرد کار را ادامه خواهد داد.
کریمی با بیان اینکه شما برای انقالب هزینه های گزافی پرداخت کرده 
و ۲۱۳ هزار شهید و بیش از دو برابر این تعداد جانباز تقدیم کرده اید پس 
نبایــد اجازه دهیــد این خون ها پایمال شــود، گفت: پیگیری های بســیاری 
بــرای رفــع مشــکالت هپکو انجــام شــده و بخشــی از پیگیری هــا منجر به 
دســتگیری مسئول ســازمان خصوصی سازی شــد پس اجازه دهید ادامه 
کار هم انجام شــود. وی با بیــان اینکه برای گرفتن حق خودتان نباید حق 
همســایه را ضایع کنید و باید از مســیر قانون به خواســته های خود برسید، 
از کارگران معترض هپکو خواست که با بستن ریل راه آهن این موضوع را 

امنیتی نکرده و از راه قانونی امور را پیگیری کنند.

امروز چهارشنبه اســت و از دیشب ساعت 
۲۴ همزمــان بــا آغــاز پرداخــت یکصــد و 
ســومین مرحلــه پرداخــت یارانــه نقدی، 
حدود ۸۰۰ هزار نفر از فهرســت بلند باالی 
75 میلیون نفری خیل یارانه بگیران حذف 

شدند.
مجلــس  دســتور  بــا  مطابــق  دولــت 
و تبصــره ۱۴ قانــون بودجــه ســال جاری، 
تصمیــم گرفتــه، حاضــران در ســه دهک 
درآمدی باال در جمعیت 75 میلیون نفری 
یارانــه بگیــران را حذف یا غربالگــری کند.

دولــت از آذر ماه ســال ۱۳۸۹ هر ماه یارانه 
می دهد. بیــش از ۹۱ درصد جمعیت یک 
کشــور ۸۳ میلیون نفری یارانــه می گیرند.
و  قطعــی  تصمیــم  دولــت  تاکنــون  امــا 
یکباره ای برای شناسایی و خروج این افراد 
از فهرســت بزرگ گیرندگان یارانه نداشته 
اســت.اینک هــم فهرســت دقیق افــرادی 
کــه در میــان دهک هــای درآمدی هشــتم 
تــا دهــم قــرار دارنــد، وجــود ندارد.دولــت 
می گوید:»شناسایی این افراد، سخت است 
و دشوار.«کارشناســان می گویند:»حدود ۱۰ 
میلیــون نفری می شــوند.« و بــرآورد نیمه 

رسمی، حدود ۳۰ میلیون نفر است.
به طور دقیق مشخص نیست که دولت 
چقدر یارانه می دهد، چرا که جریان حذف 
یا اضافه ناشی از راستی آزمایی یارانه بگیران 

حذف شده مستمراً ادامه دارد.
چندی قبل، زمانی که دولت هر ماه به 
حدود 7۸ میلیون نفــری خرجی یارانه ای 
مــی داد و حــدود دو تــا ســه میلیون نفــر از 
فهرست جدا نشده بودند، یکی از مقامات 
ارشــد دولتــی، رقــم ماهانــه 4۲۰۰ میلیارد 

تومان را به زبان آورد.
سخنگوی دولت این هفته با خبرنگاران 
در این باره سخن گفت.علی ربیعی اعالم 
کرد:»۳۰ میلیون نفر از فهرست گیرندگان 
یارانه خارج می شوند.« و اضافه کرد:»برای 
تکمیــل پایگاه هــای اطالعاتــی، دســتوری 
صادر شــده که روز به روز وضعیت آن بهتر 

می شود.«
حــال بــر اســاس تحلیل هــای دولــت، 
فهرســت  از  نفــر  هــزار   ۸۰۰ حــذف  بــا 
یارانه بگیــران، ماهانــه ۳6 میلیــارد و 4۰۰ 
میلیــون تومــان از بودجــه یارانــه کاســته و 
صرفه جویی می شود.دولت انتظار دارد، با 
تداوم روند حذف یارانه بگیران، طی نیمه 
دوم ســال مبلغــی بیــش از ۴۳۶ میلیــارد 
تومان صرفه جویی شــود.انتظار سخنگوی 
دولــت هــم بــرای صرفه جویــی یکســاله، 
مبلغــی دو برابــر، یعنــی بیــش از ۸7۳ 

میلیارد تومان است.
ë یارانه بگیران پردرآمد

امــا چــرا سیاســتگذاران حــذف یارانــه 
زده انــد. کلیــد  را  الکچری نشــین  بگیــران 

واقعیــت ایــن اســت کــه دولت به پوســته 
ســخت ناترازی دخل وخرج کشــور رسیده 
اســت. کســری بودجه ســال جاری بــاال بود 
و این باعث شــده که ســران قوا در نشست 
شورای هماهنگی، به کاهش سقف بودجه 

کشور رأی دهند. مبلغ تعدیل بودجه ۳۸۶ 
هــزار میلیــارد تومــان اســت.این در حالی 
است که سقف منابع عمومی بودجه 44۹ 
هــزار میلیــارد تومــان بود.یعنــی 6۳ هزار 
میلیــارد تومان منابع درآمــدی و هزینه ای 
بودجه تقلیل پیدا کــرد. این تصمیم یکی 
از اقدامات برای افزایش تاب آوری اقتصاد 
اســت. بنابراین راهی جــز کاهش هزینه ها 
بویــژه هزینه های جــاری نبوده و نیســت و 
واقعی سازی هدفمند ســازی یارانه ها یکی 

از این هاست.
از  حــال حــذف دهک هــای پردرآمــد 
فهرست گیرندگان یارانه یکی از مهم ترین 
اولویت های دولت است که به گواه بسیاری 
از روزنامه نگاران و کارشناسان این کار باید به 
محض مصوبه مجلس انجام می شد تا از 
انحراف در تخصیص منابع عمومی زودتر 

جلوگیری می شد.
پرداخت هدفمند یارانه های نقدی یکی 
از سیاســت های کالن اقتصــادی به منظور 
تقویت توان اقتصادی گروه های کم درآمد، 
توزیــع عادالنه ثروت و رشــد متــوازن بوده 
اســت، اما شــروع، اصرار و تــداوم پرداخت 
یارانه هــا به صــورت کامــالً غیرهدفمنــد، 
هدف های اولیه این طرح را امروز به صورت 

جدی با تردید روبه رو کرده است.
ë مسأله دولتین

مســأله دولت هــای نهــم و دهــم یــا 
مســأله دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم، 
فرقی نمی کند، مســأله انحــراف پرداخت 
یارانــه یکــی و جــدی اســت، دولــت نهم، 
قبل از شناخت دقیق دهک های درآمدی 
پرداخــت  بــه  اقــدام  هــدف(  )گروه هــای 
یکسان یارانه نقدی میان 6۰ میلیون ایرانی 
کرد و بعدها همچنان با نام نویســی ســایر 
جاماندگان، دســت رد هم به ســینه کســی 
نــزد. تــداوم حرکــت در مســیر نادرســت و 
وجود انحــراف در پرداخــت یارانه ها ادامه 
یافت، چرا که کســی نباید ناراحت می شد. 
تا اینکه از یکی دو ســال گذشته حذف افراد 
پردرآمد از لیســت بزرگ به صورت شــیب 
آهســته آغــاز شــد.  واقعیت این اســت که 
فــارغ از فشــارهای تحریم و کاهش ســقف 
بودجــه؛ آمار گواهی می دهد با وجود اینکه 
دولت یازدهم و دوازدهم  تغییری در مسیر 
پرداخت هــای یارانه هــای پنهــان و آشــکار 
نداده است، اما نابرابری در توزیع درآمدها 

افزایش یافته است.
ë روند صعودی شکاف درآمدی

سیاســتگذاران  کــه  اســت  ایــن  نکتــه 
اقتصــادی در دولــت دوازدهــم بایــد فکــر 
اساســی برای ترمیــم پرداخــت یارانه های 
افــراد کم درآمد جامعه انجام دهند، برای 
اینکه متوجه شــویم، روند فاصله نابرابری 
توزیــع درآمــد و ثــروت میــان طبقــات و 
دهک های ۱۰ گانه در جامعه شتاب گرفته 
اســت، کافی اســت به آمــار مرجــع آماری 

کشور یعنی مرکز آمار مراجعه شود.
این ســازمان، آمــار ضریب جینــی را تا 
ســال ۱۳۹7 منتشــر کــرده اســت. ضریب 
جینــی چیســت؟ یــک شــاخص و ســنجه 
محاســبه اندازه گیــری نابرابــری درآمــدی 
میــان افراد کــم درآ مــد و پردرآمد جامعه 

اســت. به بیــان ســاده تر، شــکاف درآمدی 
میــان طبقات مختلف جامعــه را توضیح 
می دهد، هر چه شــاخص  به ســمت عدد 
یک حرکت کند، توضیح می دهد، نابرابری 
به سمت وضعیت بیشــتر و هرچه از عدد 
یــک فاصله بگیرد و به ســمت صفر برود، 
نشان از کاهش شکاف و نابرابری درآمدی 
و توزیع مناســب ثروت پیش مــی رود. این 
شــاخص در ســال ۱۳۸۸ بــه عــدد ۰/4۱۱۱ 
رسید. یعنی در آن زمان ساختار اجتماعی 
و اقتصــادی جامعــه بــه ســمت نابرابری 
حرکــت می کرد، همــان چیزی کــه باعث 
شــد، دولت وقت در ســال ۱۳۸۹ به سمت 
پرداخت یارانه های نقدی برود. یا به دنبال 
شرایط ظهور و تحقق شعارهای انتخاباتی 

آن زمان باشد.
در ســال ۱۳۸۹ بــا مجموعــه اقدامــات 
بــرای پرداخت هــای انتقالــی و همچنیــن 
توزیع یارانه ها، این شاخص به عدد ۰/4۰۹۹ 
کاهــش یافــت. یعنی نشــانه انــدک برای 
برابری توزیع درآمد در آن سال؛ از این سال 
بعــد، روند نزولی ضریب جینی همســو با 
تمام تحوالت اقتصادی از جمله پرداخت 
یارانه ای غیر مستقیم و پنهان تا سال ۱۳۹۲ 
ادامه داشــته و بــه عدد ۰/۳65۰ رســید که 
نماگر کاهش شــکاف درآمدی در مقایسه 
با شــرایط زمانی و تحوالت ساختار اقتصاد 
ایران بــود، اما مجدداً روند صعــودی آن از 
ســال ۱۳۹۲ آغاز شــد و از ســطح عــدد پایه 
۰/۳65۹ در سال ۱۳۹۳ به عدد ۰/۳7۸۸ و 
تا سال ۱۳۹6 به عدد ۰/۳۹۸۱ رسید که سه 
دهم درصد نسبت به سال ۱۳۹۲ به سمت 

عدد یک بیشتر میل کرد.
ایــن درحالی اســت که همســو با رشــد 
بودجه ســنواتی و شاخص نرخ تورم، مبلغ 
یارانــه نقدی کــه دولت برای جلوگیــری از 
آثــار تورمی پرداخت کرده اســت، طی این 
ســال ها افزایش نداشته و همچنان برنامه 
پرهزینه پرداخــت یکســان یارانه ها، میان 

دهک های درآمدی ادامه داشته است.
یعنی ثروتمندان یا دهک های درآمدی 
پرداخت هــای  قبــال  از  جامعــه  در  بــاال 
یارانه های یکسان شام مجانی می خوردند و 

سواری مجانی می گرفتند و می گیرند.
بنابرایــن بــه نظــر می رســد کــه دولت 
بایــد همزمان بــا حــذف افــراد پردرآمد از 
فهرســت گیرندگان، به جای صرفه جویی 
منابــع حاصل از عــدم پرداخــت یارانه ها، 
مبلغ یارانه 45هزار و 5۰۰ تومانی افراد کم 
درآمد را افزایش دهد. یعنی به جای اتخاذ 
رویکرد صرفــه جویانه، رویکــرد بازتوزیع و 
بازتخصیص منابع را دنبال کند. شاید هم 
اســتدالل این باشــد، اگر همزمان با حذف 
گیرنــدگان پردرآمــد؛ مبلغ یارانــه افراد کم 
درآمد افزایش یابد، مقاومت کســانی که از 
فهرست بتدریج حذف می شوند، افزایش 
می یابد، بنابراین بهتر است بعد از فرآیند 

غربالگری این کار صورت گیرد.
ë 89 بازگشت به سال

امــا بــرای آنکــه بدانیــم، ســهم یــا اثــر 
یارانه نقــدی در زندگی افــراد و خانوارهای 
کم درآمدها چقدر اســت، محاســبات زیر 

خواندنی است:
اولیــن پرداخت یارانه نقــدی از آذر ماه 
ســال ۱۳۸۹ بــه حســاب کســانی کــه برای 
دریافــت آن ثبت نــام کــرده بودنــد، واریــز 
شــد. در اولیــن مرحلــه واریز یارانــه نقدی 
به حســاب خانوارهــا، با پرداخــت ۴۰ هزار 
و پانصــد تومان بــه ازای هر نفــر در ماه، در 
مجموع ۴ هزار و هشتصد میلیارد تومان به 

حساب ها واریز شد. به روایتی، دولت وقت 
مبلغی نزدیک بــه ۵ هزار میلیــارد تومان 
به منظــور واریز ۸۱ هزار تومان یارانه نقدی 
دوماهه بــه ازای هر فرد پرداخت کرد. یا به 
گفته ای، برای ۶۰ میلیون و پانصد هزار نفر 

یارانه واریز شود.
ë ارزش واقعی یارانه نقدی چقدر است؟ 

بــه طــور کلی می تــوان بــا چنــد روش، 
ارزش واقعــی یارانه هــا را محاســبه کــرد.

یارانه های نقدی اکنــون دو ارزش دارد، اول 
ارزش اسمی که همان مبلغ 45 هزار و 5۰۰ 
تومــان اســت و دیگــری ارزش واقعی که با 
توجــه به افزایــش نــرخ تــورم، از ارزش آن 

کاسته شده است.
روش اول، استفاده از سامانه محاسبه گر 
بانــک مرکــزی اســت .ایــن مرجــع، روی 
وب ســایتش یــک درگاه جداگانه بــا عنوان 
محاسبه گر تورم دارد. محاسبه گر تورم، برای 
تبدیــل ارزش ریالی مبلغی در یک مقطع 
زمانی نســبت به مقطــع زمانی دیگــر )در 
گذشــته( از شاخص بهای کاالها و خدمات 
می کند.آمــار  اســتفاده   )CPI( مصرفــی 
شــاخص بهای کاالهــا و خدمات مصرفی 
به صورت ساالنه و ماهانه محاسبه می شود 
و این سایت در آخرین تاریخ به روز رسانی، 
تا تاریخ آبان ۱۳۹7 نرخ تورم ماهانه اش را 
به روز کرده اســت.به طور معمول، بانوانی 
کــه می خواهنــد ارزش مهریه را از گذشــته 
تاکنون محاســبه کننــد، از این محاســبه گر 
استفاده می کنند.این محاسبه گر به گونه ای 
کار می کند که ارزش مبلغی را از سال ۱۳۱5 
تا ســال ۱۳۹6 به صورت ســاالنه محاســبه 
می کند. حال تصــور کنید)برفرض( دولت 

در همــان پرداخت اولیه، مبلــغ 45 هزار و 
5۰۰ تومان به حساب گیرندگان یارانه واریز 
کرد. محاســبه گر تورم بانک مرکزی نشان 
می دهد ارزش واقعی مبلغ 45 هزارو 5۰۰ 
تومان یارانه در تاریخ آذرماه سال ۱۳۸۹ به 
مبلغی حدود بیــش از ۲۰6 هــزار تومان تا 
تاریخ آبان ماه سال ۱۳۹7 رسیده است.این 
تاریخ آخرین تاریخی است که محاسبه گر 
 تورم بانک مرکزی، نرخ تورم را در آن روزآمد

)آپ دیت(کرده است.
اگــر داده هــای تــورم ماهانــه و نقطــه 
بــه نقطــه ســال ۱۳۹۸ در این محاســبه گر 
بارگذاری شــود، به طور قطع ارزش واقعی 
روز یارانه ای کــه دولت باید امروز پرداخت 
کنــد، مبلغــی بیــش از ۲۰6 هــزار تومــان 
اســت.اما همیــن ۲۰6 هزارتومــان حــدود 
۳5۰درصــد یا 4/5 برابر از  رقــم 45 هزار و 

پانصد تومان بیشتر است.
روش دوم تعیین ارزش حقیقی یارانه 
با احتساب تغییرات برابری نرخ ارزها)دالر(

اســت.در این روش، ارزش روز یارانه نقدی 
همان 45 هزار و 5۰۰ تومان پرداخت اولیه 
فرض می شــود.ارزش یــک دالر در آذر ماه 
سال ۱۳۸۹ حدود ۱۰4۰ تومان بود.یعنی با 
دریافت یــک یارانه 45 هزارتومانی، امکان 
خرید 44تا 45 دالر وجود داشــت.اکنون اگر 
دالر امریــکا ۱۱ هــزار و ۳۰۰ تومان محاســبه 
شــود، با یک یارانــه 45 هــزارو 5۰۰ تومانی 
می تــوان چهــار دالر با نــرخ بــازار آزاد، دالر 
خریداری کــرد. حال اگر همین چهــار دالر 
را بــا نرخ ســال پایه ۱۳۸۹ محاســبه کنیم، 
به عدد حدود چهار هزار تومان می رســیم.

یعنی چهار دالر در سال آغاز یارانه ها حدود 

چهارهزار تومان بوده است.به بیانی دیگر، 
ارزش کنونی یارانه نقدی هر فرد براســاس 
نرخ تبدیــل دالر به ریال ســال ۱۳۸۹ چهار 

هزار تومان است.
حــال اگــر بخواهیــم معکــوس ارزش 
دالری یا هزینه فرصت آن را محاسبه کنیم، 
ارزش روز 45 دالر با احتســاب دالر ۱۱ هزار و 
۳۰۰ تومان، 5۰۸ هزار تومان اســت.یعنی 
االن باید این مبلغ یارانه پرداخت می شد.

گرچه شــاخص تــورم، ســنجه معتبرتری 
اســت. روش ســوم ارزش واقعــی یارانــه، 
محاســبه نــرخ تــورم از آذر ۱۳۸۹ تــا پایان 
شــهریور ۱۳۹۸ اســت که با توجه به تغییر 
مرجــع آماری از بانک مرکزی به مرکز آمار 
همچنین تغییــرات فنی در پایه محاســبه 
شــاخص، تفاوت درضریب اهمیت و وزن 
کاالهایــی که در ســبد هزینــه خانــوار در دو 
روش محاسبه، در دسترس نبودن محاسبه 
شــاخص تورم)CPI( بانک مرکزی، توقف 
و عــدم اعالم نرخ تورم بر مبنای محاســبه 
بانک مرکزی، تغییر سال پایه محاسبه تورم 
از ســال ۱۳۹۰ بــه ۱۳۹5 از ســوی مرکز آمار 

امکان محاسبه آن وجود ندارد.
کــرد،  عنــوان  می تــوان  کالم  یــک  در 
افزایــش نــرخ ارزهــا در برابــر ریــال، رشــد 
عرضه پــول و افزایــش بی امان نــرخ تورم 
۹ ســاله منجر بــه کاهش اثر قــدرت خرید 
ایــن  کم درآمدهــا شــده اســت.همچنین 
یارانه ها نقش قابل انتظــاری در افزایش یا 
کاهش مصرف و قــدرت خرید دهک های 
درآمدی هشتم تا دهم)ثروتمندان(نداشته 
است.پس قطع آن هم باعث نارضایتی و 

مقاومت اجتماعی این گروه نمی شود.

غربال ثروتمندان
یارانه واقعی کم درآمدها چقدر است؟

سنا
ای

ســخن  اول  همیشــه  سیاســتگذاران 
می گویند و بعد عمل می کنند، مصوبه 
صریــح دولت این اســت:»حذف ســه 
دهــک درآمــدی هشــتم تــا دهم«.اماهمیشــه مــا به دنبال 
راه هــای آســان هســتیم.حال فرآیند حــذف، این گونــه اجرا 
می شــود:»حذف ۸۰۰ هــزار نفــر از ثروتمنــدان.« بــه نظــر 
می رســد کــه دولــت بایــد پرشــتاب بــه ســمت »غربالگری 
بانک هــای  تمــام  از  اســتفاده  بــا  برگردد.یعنــی  بــزرگ« 
اطالعاتــی نظیر گردش حســاب های بانکی، مانده حســاب 
ماهانــه بانکی، بانک اطالعات ســازمان مالیاتی کل کشــور، 
نشــانی و آدرس صاحبان شرکت ها از ثبت، بانک اطالعات 
پســت ایران، معامله کنندگان خودروهــای گرانقیمت، آمار 
ســفرهای خارجی)زمینی و هوایی(، حقوق مدیران دولتی، 
مالیــات بر حقوق و انــواع روش های شناســایی پردرآمدها، 

حــذف بزرگ را در گام دوم خیلــی زود و جدی آغاز کند. اگر 
مشکالتی برای حذف شــدگان، پیش آید، در راستی آزمایی 
مجــدد قابــل مدیریــت اســت. آثار تــداوم حرکــت در جاده 
اریب، بسیار زیانبار است. نخست، اتالف منابع بودجه جاری 
دولت را به همراه دارد، دوم، باعث کندی توســعه عمرانی 
کشور می شود.سوم، تداوم چنین وضعیتی باعث تخصیص 
نابهینه و تداوم شــکاف میان گروه هــای درآمدی فقر و غنی 
شــده و ضریب جینی را پرشتاب به سمت عدد یک هدایت 
می کند.چهــارم، ماهانــه پــول پرقــدرت بــا آثــار تورمــی بــه 
اقتصاد تزریق می کند و پنچم، اثرناچیز یارانه ها را در زندگی 
کم درآمدها هر روز ناچیز تر می کند. بنابراین به نظر می رسد 
که هدفمنــد کــردن یارانه هــای غیرهدفمند کنونــی یکی از 
اولویت های دولت هــای یازدهم و دوازدهم در ۲۰ ماه آینده 

است. و به عنوان عملکرد مطلوب باید آن را انجام دهد.

 چه باید کرد؟

بـــرش

800
هزار نفر از 

ثروتمندان از 
 دریافت یارانه 
حذف می شوند

36
میلیارد و 400 
میلیون تومان 

از بودجه یارانه 
صرفه جویی می شود

63
هزار میلیارد تومان 

منابع درآمدی و 
هزینه ای بودجه تقلیل 

پیدا کرد

30
میلیون نفر 
از فهرست 

گیرندگان یارانه 
خارج می شوند

حذف یارانه پردرآمدها؛چگونه؟



تبدیل سواحل مکران به مهم ترین کانون  توسعه کشور

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر صیانت از اراضی ملی در 
سواحل مکران گفت: جهت گیری دولت تبدیل سواحل مکران به یکی از مهم ترین 

کانون های توسعه کشور است.
جهانگیری درنخســتین جلســه شــورای توســعه ســواحل مکران، بــه برنامه ریزی و 
سیاســتگذاری جدی دولت برای توســعه سواحل مکران اشــاره کرد و اظهار داشت: 
باید در روند توســعه، با استفاده از تجربیات گذشته، همه مالحظات و جوانب نظیر 
مالحظــات زیســت محیطــی را در نظر بگیریم تــا برنامه های توســعه ای در مناطق 

ساحلی مکران با تبعات و آثار منفی همراه نباشد.
معــاون اول رئیــس جمهــوری همچنیــن با تأکیــد بر اینکــه به دنبال اجــرا و تکمیل 
پروژه های زیربنایی در مناطق ساحلی مکران هستیم، خاطرنشان کرد: خوشبختانه 
رهبــر معظــم انقالب بــا برداشــت ۳۰۰ میلیــون دالر از صندوق توســعه ملی برای 
راه اندازی راه آهن چابهارـ  زاهدان موافقت کردند که وزارت راه و شهرسازی باید این 

پروژه را با جدیت پیگیری کند.
ë اراضی ملی

وی همچنین با بیان اینکه بخش زیادی از مســاحت ســواحل مکران را اراضی ملی 
تشــکیل می دهــد، تصریح کــرد: بایــد از این اراضی بــا جدیت صیانت شــود چرا که 
ممکن است برخی افراد سودجو با آگاهی از برنامه های دولت برای توسعه سواحل 

مکران، به دنبال تملک غیرقانونی این اراضی باشند.
جهانگیــری بــا قدردانــی از مطالعــات انجام شــده و تدویــن برنامه هــا و پروژه های 
متعدد برای اجرا در ســواحل مکران، خاطرنشــان کرد: اجــرای این طرح ها نیازمند 
ســرمایه گذاری های وســیعی اســت که منابع بودجه نمی تواند پاسخگوی آن باشد. 
بنابراین الزم است کارگروهی با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با عضویت 
دبیرخانه شورا، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه های مرتبط تشکیل شود و برای 
تأمین مالی اجرای پروژه های ســواحل مکران برنامه ریزی و راهکارهای الزم را تهیه 

و ارائه کنند.
ë توسعه مکران با مشارکت مردم محلی 

معــاون اول رئیــس جمهــوری همچنیــن از دبیرخانــه شــورا خواســت طــرح جامع 
توســعه ســواحل مکران را در اختیار دســتگاه های اجرایی ذیربط قرار دهد تا هر یک 
از دســتگاه ها در جریــان وظایــف و مأموریت های خــود قرار گیرد و بر اســاس برنامه 

زمان بندی تعیین شده اقدامات الزم را انجام دهد.
وی تصریح کرد: این ســواحل نباید به صورت افراط گونه توسط صنایع، دستگاه های 
دولتی و سایر نهادها اشغال شوند بلکه بیشتر این مناطق باید در اختیار مردم باشد و 

برنامه های توسعه ای از طریق مشارکت مردم و جوامع محلی دنبال شود.
جهانگیری با اشــاره به اینکه اســتان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان که ارتباط 
نزدیکی با مناطق ســاحلی مکران دارند، گفت: الزم است دبیرخانه شورا در راستای 
اجرای هر چه بهتر پروژه های توسعه سواحل مکران، اختیارات مورد نیاز این استان ها 

را شناسایی کند تا در صورت لزوم دولت این اختیارات را به استانداران تفویض کند.
ë توقف چاپ قبوض کاغذی برق در پایتخت

شــرکت توزیع نیروی برق تهران اعالم کرد: با همراهی گســترده شهروندان 
اطالعات بیش از ۹۵ درصد از مشترکان برق در این شهر جمع آوری و چاپ 
و توزیــع قبــوض کاغذی بــرق از ابتدای دوره جدید همزمان بــا اول مهرماه، 

متوقف خواهد شد./ایرنا

»4۰۰ میلیارد دالرسرمایه گذاری« عددی 
که طی چنــد روز گذشــته در خبرگزاری ها 
می چرخــد و کســی آن را تأییــد و تکذیب 
خبــری  محافــل  در  دیــروز  نمی کنــد، 

جاروجنجال به پا کرد.
ë واکنش های روز سه شنبه

فــارغ از دســت به دســت شــدن این خبر 
در فضــای مجــازی در چنــد روزگذشــته، 
داســتان جــدی شــدن این عــدد دیــروز از 
نشست صبحانه اتاق بازرگانی تهران آغاز 
شــد. یکی از اعضای اتاق بازرگانی در این 
نشست گفت که شنیده ام 4۰۰ میلیارد دالر 
قــرارداد خارجــی بین ایــران و چین امضا 
شــده اســت. اما این خبر مورد تأیید هیچ 
مرجع دولتی قرار نگرفت. وزارت اقتصاد 
این عدد را باورنکردنی دانســت و البته به 
این موضوع پرداخت که مذاکراتی با چین 
بــرای فاینانــس و ســرمایه گذاری خارجی 
آغاز شــده ولی عددی از آن بیرون نیامده 
است. هر چند عددی هم مورد تفاهم قرار 
گیــرد، به یک صــدم 4۰۰ میلیــارد دالر که 
می تواند اقتصاد هر کشــوری را زیر رو کند، 
نمی رســد. اتاق مشترک ایران و چین هم 
پایه و اساس این خبر را زیرسؤال برد. وزیر 
نفت هم گفت که من چنین موضوعی را 
نشنیدم و بانک مرکزی هم هیچ اطالعی 
از این عدد که سر و صدای زیادی به پا کرد، 

نداشت.
بعــد از انتشــار خبــر تفاهــم  4۰۰ میلیارد 
دالری ایران و چین خبرنگار روزنامه ایران 
از منابــع مختلف خبــری این موضــوع را 
پیگیــری کــرد کــه نتیجــه آن دو خبــر بود. 
یــک آنکه؛ طی 4۰ ســال انقالب اســالمی 
88 میلیارد دالر سرمایه خارجی در ایران 
جذب شده است. دوم اینکه؛ ایران و چین 
مذاکــرات جدی برای همکاری مشــترک 
آغــاز کردنــد و تــا دو هفته دیگــر روابط دو 

کشور وارد فاز جدیدی خواهد شد.

ë بدعهدی اروپایی ها
از آنجــا کــه اروپایی هــا در تعهــدات خــود 
بــه ایــران بدقولی کردنــد، ایــران در صدد 
اســت تــا شــریک تجــاری خــود را تغییــر 
دهــد. اولین بدعهــدی اروپایی هــا بعد از 
خــروج امریکا از برجــام، رفتن بی مقدمه 
شرکت های خودروسازی رنو و پژو از ایران 
بود. این شرکت ها که قرار بود خودروهای 
پسابرجامی با ایران را تولید کنند نتوانستند 
در برابــر تهدیدات تحریــم دوام بیاورند و 
نیامده به کشورشان بازگشتند. شرکت های 
ایــران  بــه  بــود  قــرار  کــه  هواپیماســازی 
هواپیماهــای نو بفروشــند هــم مذاکرات 
خــود را قطــع کردنــد. ســایر شــرکت های 
اروپایــی کــه بعد از برجــام به ایــران آمده 
بودند، به صورت موقت کشورمان را ترک 

کردند.
ë 15 میلیارد دالر فرانسه

بعد از آنکه اینســتکس و ســایر مــراودات 
مالــی ایــران بــا اروپــا بــه نتیجه نرســید و 
عمــاًل اروپایی هــا نشــان دادنــد برخــالف 
شعارهایشان که استقالل در تصمیم گیری 
دارنــد، موضــوع فرانســه مطــرح شــد به 
گونــه ای کــه قرار اســت این کشــور اروپایی 
۱۵ میلیــارد دالر بــا تضمیــن خرید نفت، 

در قالب یک خط اعتباری به ایران بدهد.
ë ترس از سهامداران

بعد از برجام چینی ها به صورت جست و 
گریخته وارد ایران شدند که بیشترین حوزه 
ورود آنهــا در بخش خــودرو و نفت بود. با 
شروع مجدد تحریم ها شرکت های چینی 
بــرای آنکه با کشــورهای غربــی همکاری 
تجاری شــان  شــریک  آنهــا  و  می کردنــد 
بودند مجبور شــدند ایــران را ترک کنند تا 

سهام شان به خطر نیفتد.
ë جنگ تجاری؛تهدید یا فرصت

اما اتفاقی مهم در اقتصاد جهانی رخ داد 
و آن جنــگ تجــاری چیــن و امریکاســت. 
)جنگ تجــاری بین امریکا و چین، پس از 
تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
امریــکا، در ۶ ژوئیــه ۲۰۱8 بــر اعمــال ۳۴ 

میلیــارد دالر تعرفــه گمرکــی بــر واردات 
کاالهــای چینــی و در عمــل متقابل چین 
در قبــال کاالهــای امریکایــی دارد. ترامپ 
در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده بود 
سوءاستفاده های چین از سامانه نابسامان 
بین المللــی و روش های نامنصفانــه را از 

میــان بردارد.( بــا این اتفاق ایــران و چین 
فضای بهتری برای مذاکــرات پیدا کردند 
و توانســتند طی چند وقــت اخیر با رفت و 
آمد هیأت های مختلــف مذاکرات خود را 
بدون در نظر گرفتن تحریم ها جلو ببرند. 
برخــی از منابع می گویند، در فصل جدید 

همکاری هــا فروش نفــت ایــران به چین 
بــا شــرایط بهتــری خواهــد بــود و چین با 
خریــد نفت ایران خدمات مــورد نیاز را به 
کشــورمان ارائــه می دهد. در ایــن صورت 
دیگــر بد عهــدی اروپایی هــا نمی تواند به 

اقتصاد ایران لطمه وارد کند.

ë 88 میلیارد دالر جذب شده است
مجیدرضــا حریری رئیس اتاق مشــترک 
ایــران و چین درباره همــکاری با چینی ها 
و عــدد 4۰۰ میلیــارد دالر به »ایران« گفت 
که طی 4۰ ســال انقالب اسالمی ایران 88 
میلیارد دالر ســرمایه خارجی جذب کرده 
اســت لذا رقم 4۰۰ میلیارد دالر نمی تواند 
واقع بینانه و درست باشد. این خبر مربوط 
به ۱5 روز پیش نشــریه انگلیسی پترولیوم 
اکونومیســت اســت کــه معلــوم نیســت 
با اســتناد بــه کــدام مرجع چنیــن عددی 

اطالع رسانی شده است.
ë مذاکرات جدید آغاز شده

با توجه به این توضیحات ســراغ سید علی 
محمد موسوی معاون وزیر اقتصاد و رئیس 
کل ســازمان ســرمایه گذاری و کمک هــای 
اقتصــادی و فنی ایران رفتیم. او جمله اول 
خــود را اینگونــه شــروع کرد که »عــدد 4۰۰ 
میلیارد دالر سوء تفاهم و قطعاً اشتباهی در 
ارائه این عدد رخ داده است.« وی ادامه داد 
که »مذاکرات ایــران و چین برای همکاری 
در قالب فاینانس و سرمایه گذاری خارجی 
آغاز شــده اســت. مذاکــرات مراحــل اولیه 
خود را طی می کند و هنوز به مرحله اعداد 
و ارقام در بخش فاینانس و سرمایه گذاری 

مستقیم نرسیدیم.«
ë دو هفته دیگر و خبرهای خوب

ســازمان  در  دیگــر  مطلــع  منبــع  یــک 
سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی 
ایران نیز گفت: »دو هفته دیگر هیأت دیگری 
از چین وارد ایران می شــود پس می توان به 
این نتیجه رســید که گفت و گوها و مذاکرات 
بــا چین جدی تــر می شــود.« وی ادامــه داد 
کــه »هــر رقمی که با چین به توافق برســیم 
بــه طور قطــع بــه یــک صــدم 4۰۰ میلیارد 
دالری که از ســوی اتاق بازرگانی اعالم شده 
نمی رســد. اگــر رقــم یاد شــده واقعــی بود، 
برداشــت های دیگری صورت می گرفت. از 
این رو اخبــار اینچنینی کذب محض اســت 
و هیــچ زمان تصمیــم گیران اقتصــادی به 

چنین سمت وسویی نمی روند.«
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موضوع 4۰۰ میلیارد دالر قرارداد را هم از راوی آن فریال مستوفی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
جویا شدیم. وی گفت که »برخی از شرکت های چینی که با ما همکاری می کنند درباره 4۰۰ میلیارد دالر قرارداد 
مشــترک صحبت کردند و البته گفته آنها هم به اســتناد نشــریه پترولیوم اکونومیست بوده اســت. از این رو با 

قطعیت نگفتم که چنین عددی صحیح است، بلکه از اتاق بازرگانی خواستم که این موضوع را بررسی کند.«
ë در نشست صبحانه چه گذشت؟

در نشســت صبحانه اتاق بازرگانی تهران به نقل از خانم مســتوفی این خبر منتشــر شد که »از شرکت های چینی شنیده است که 
ایران و چین یک قرارداد 4۰۰ میلیارد دالری امضا کرده اند که براساس قرارداد مذکور، شرکت های چینی بدون ورود در مناقصات 
می توانند کار را برعهده بگیرند؛ البته این موضوع را باور نداشتم، اما مستنداتی در این رابطه از سوی آنها ارائه شد. این یک معامله 

مالی بزرگ است که بر اساس آن، به نظر می رسد که ایران نفت را ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزان تر به چینی ها می فروشد. «

تکذیب روایت 400 میلیارد دالری

نکتــه

88
میلیارد دالر سرمایه  

خارجی طی 40 سال 
انقالب جذب شده است

میلیارد دالر قرارداد 
خارجی بین ایران و 
چین صحت ندارد

400
میلیارد دالر فرانسه با تضمین 

خرید نفت، در قالب یک 
خط اعتباری به ایران می دهد

15

مرجان اسالمی فر
خبرنگار

برقراری ارتباط بانکی ایران و روسیه
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانــک مرکزی گفت: ارتباط بانکی 
ایران و روســیه از طریق پیام رســان روســی و سپام بانک مرکزی 
بــدون نیــاز به ســوییفت برقرار شــده اســت. همتی با اشــاره به 
عضویت اخیر ایران در اتحادیه اورآسیا گفت: امکان استفاده از 
این سیستم برای مبادالت تجاری بین کشورهای عضو اتحادیه 
اورآسیا می تواند به توسعه مبادالت تجاری بین کشورهای عضو 
اتحادیه کمک شــایانی بکند.وی افزود: در جریان دیدار رؤسای 
جمهور ایران و روسیه، ضمن انجام مذاکرات بانکی، توسعه و ارتقای روابط بانکی 
دوکشــور از موضوعــات مهم دیدار بــود. رئیس کل بانک مرکــزی گفت: طرفین به 
سقوط تدریجی نقش دالر در روابط اقتصادی جهان به خاطر سیاست های امریکا 

اشاره و بر انجام مبادالت تجاری بر مبنای پول ملی دو کشور تأکید کردند./ایرنا

حفظ باغ ها از سیاست های کالن دولت است
محمد اســالمی، وزیــر راه و شهرســازی گفت: حفــظ باغ ها در 
محدوده و حریم شــهرها از سیاســت های کالن دولت اســت. 
بر همین اساس در تهیه طرح های جامع شهرها، باید تالش 
شــود تا ســرانه های مســکونی کاهش نیابد زیرا با این روش از 
افزایش بی رویه قیمت زمین در شهرها جلوگیری خواهد شد. اسالمی با اشاره به 
این که حفظ باغات در محدوده و حریم شهرها از سیاست های کالنی است که مد 
نظر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار دارد، گفت: در تهیه طرح های 
جامع شــهرها، باید تالش شــود تا ســرانه های مســکونی کاهش نیابد زیرا با این 

روش از افزایش بی رویه قیمت زمین در شهرها جلوگیری خواهد شد. /ایرنا

۱۵ شغل جدید مشمول نصب سامانه صندوق فروش
امید علی پارســا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور   گفت: 
بر اساس مصوبه اخیر، مشاغل و حرف زیر از ابتدای سال ۹۹ 
مشمول نصب سامانه فروش هستند: وکال، مشاوران حقوقی 
و مشــاوران خانواده، دفاتر اســناد رسمی، مشــاورین امالک، 
تــاالر پذیرایی، رســتوران ها، مرکز اقامتی نمایشــگاه ها و فروشــگاه های وســایط 
نقلیه موتوری )به اســتثنای ماشــین آالت راهســازی، ساختمانی و کشــاورزی(، 
آرایشــگاه های مردانــه و زنانــه، آجیــل و خشــکبار فروشــی ها، قنادی  هــا میوه و 
تره بــار فروش  ها، مجموعه های فرهنگی و ورزشــی، لوازم تحریر و نوشــت افزار 
فروشی ها)به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان(، بازی های رایانه ای، دفاتر 

خدمات ارتباطی، دفاتر خدمات الکترونیکی از جمله این مشاغل است./ایسنا

منع ساخت و ساز در اطراف گسل های تهران
محمد شــکرچی زاده، رئیــس مرکــز تحقیقات راه، مســکن و 
شهرسازی از تصویب حریم گسل های تهران در شورای عالی 
شهرسازی و ممنوعیت ساخت و ساز در 8۱ کیلومتر مربع از 
اراضی پایتخت خبر داد. وی با بیان این که تأسیسات مهمی 
مانند بیمارســتان ها در زلزله ها از اهمیت باالیی برخوردارند، گفت: متأسفانه 
زلزله اســتان کرمانشــاه نشان داد که بیمارســتان های ما اعم از نوساز و قدیمی 
ساز، تاب آوری مناسبی در برابر زلزله ندارند. رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرســازی افزود: در فرصتی که در برجام پیش آمد توانســتیم ۵۰۰ دســتگاه 
شتاب نگار زلزله را از بهترین تولید کنندگان خارجی خریداری کنیم. تاکنون ۱۰۰ 

دستگاه شتاب نگار در نقاط مختلف کشور نصب شده است./مهر

چهــــره ها

یرنا
ا

رقم افسانه ای قرارداد 400 میلیارد دالری چین با ایران تکذیب شد

آغاز مذاکرات سرمایه گذاری مشترک »تهران-پکن«

ول
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از  کــم  چیــزی  مــا  »ادبیــات 
داشــته های دیگران نــدارد.« 
ایــن گفتــه مشــترک اغلــب 
آنهایی ست که هم به دلیل تســلط به زبانی خارجی در جریان 
وضعیــت جهانی ادبیات هســتند و هم از شــرایط داشــته های 
معاصر این بخــش فرهنگ خودمان می دانند.  موســی بیدج 
یکی از این افراد اســت؛ نویســنده، شــاعر و مترجمی که عمده 
تمرکز او بــر فعالیت در حوزه جهان عرب اســت و رفت و آمد 

بسیاری هم به کشورهای عرب زبان دارد. 
بیدج نه تنهــا آثار متعــددی از عربی به فارســی ترجمــه کرده، 
بلکه حاصل ترجمه های متعدد او از آثار شاعران و نویسندگان 
معاصر ایرانی به زبان عربی هم در کشورهای عرب زبان از جمله 

کویت، لبنان، مصر و الجزایر منتشر شده.
 البته او چند کتابی هم آماده انتشار دارد که تا چندی دیگر برای 
مخاطبان مصری منتشــر می شــود. به بهانه حضور جمعی از 
اهالی کتاب ایران در نمایشــگاه کتاب ســوریه و همزمــان با روز 
ملی »شــعر و ادب پارســی« می توانید خواننده گپ و گفتی با 
این فعال فرهنگی-ادبی درباره ظرفیت معرفی و انتشــار آثار 
ادبی معاصر فارسی و همچنین امکان گسترش زبان فارسی در 

حوزه جغرافیایی کشورهای همسایه باشید.
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روز گذشــته در روزنامه  
ایــران گزارشــی دربــاره 
ویژگی ها و آســیب های 
»پهنــه رودکــی« منتشــر شــد و ایرج 
راد )کارگــردان تئاتــر( و محمدجواد 
شــهر  شــورای  )عضــو  حق شــناس 
تهــران( در آن از زوایــای مختلف به 
بررســی ایــن تصمیــم بحث برانگیز 
پرداختنــد. »پهنــه رودکی« کــه قرار 
اســت بــه تغییــر کاربــری بخشــی از 
اطــراف  معابــر  و  شــهریار  خیابــان 
از  شــود  منتهــی  وحــدت  تــاالر 
فرهنگی  اتفاقات  سؤال برانگیزترین 
هفته هــای اخیر بــوده و واکنش های 
متفاوتــی را به همراه داشــته اســت. 
مدیــرکل  کرمــی  شــهرام  دیــروز 
هنرهــای نمایشــی از احــداث مکان 
دائمــی اجــرای تئاترهــای خیابانــی 
در ضلــع شــمالی بوســتان دانشــجو 
در قالب اجرایی شــدن نقشه »پهنه 
فرهنگــی رودکــی« خبــر داد. کرمــی 
فرهنگــی  پهنــه  جزئیــات  دربــاره 
رودکی به خبرنگار »مهر« گفت: »در 
پهنه فرهنگی رودکی کمتر کســی به 
ساخت و ســازهایی برای تئاتر توجه 
کــرده اســت امــا در ایــن راســتا طی 
جلســاتی که با دکتر آبادیان شهردار 
منطقه ۱۱ داشــتیم، ایشــان در نقشه 
پهنه فرهنگی رودکی، ساخت و ساز 
محوطــه ای دائمــی را بــرای اجــرای 
تئاترهــای خیابانی و میدانی در نظر 

گرفته اند.« 
وی ادامه داد: »مجموعه تئاتر شــهر 
پایگاهــی  به عنــوان  آن  محوطــه  و 
بــرای تئاتــر خیابانی شــناخته شــده 
و مخاطــب حرفــه ای خــود را دارد و 
همه گروه ها از اجرا در این فضا لذت 
می برند اما به دلیل نداشــتن مکانی 
و  جشــنواره ای  اجراهــای  در  ثابــت، 
فصلــی بــا پوشــاندن حــوض ضلــع 
شــمالی مجموعــه، مــکان اجراهای 
بوســتان  می شــود.  مهیــا  خیابانــی 
دانشــجو هــم فضایی برای نشســتن 
مخاطبــان و همچنیــن ســکوی گــرد 
اجراهــای مختلــف خیابانــی  بــرای 

ندارد.« 

مدیرکل هنرهای نمایشی مطرح کرد
تلگراف تئاتر خیابانی در »پهنه رودکی« 

خبر

 پس از آنکه نسخه هایی 
»وصیت هــا«  رمــان  از 
نوشته »مارگارت اتوود« 
با برچسب برنده جایزه بوکر ۲۰۱۹ روی 
جلدشــان به اشتباه در یک فروشگاه به 
فروش گذاشــته شــد، مســئوالن جایزه 
بوکــر در بیانیه ای اعالم کردند هنوز این 
کتاب را به عنوان برنده جایزه بوکر سال 

۲۰۱۹ انتخاب نکرده اند.
و  فعــاالن  از  رضایــی،  محســن   
سیاســتگذاران فرهنگــی حــوزه کتــاب 
و دبیــر ۸ دوره هفتــه کتــاب صبــح روز 
سه شــنبه ۲6 شــهریورماه به دیــار باقی 

شتافت.
 علــی مصفــا و داریــوش مهرجویــی، 
ششــمین همــکاری مشــترک خــود را 
در »المینــور« انجــام می دهنــد، علــی 
کاوه  و  انصــاری  ســیامک  نصیریــان، 
آفــاق از دیگــر بازیگــران ایــن فیلــم به 

تهیه کنندگی رضا درمیشیان هستند.
 ام.نایت شــیاماالن کارگردان ســازنده 
روان شــناختی،  ترســناک  فیلم هــای 
۲ فیلــم جدیــد در کمپانی یونیورســال 

می سازد.
نمایــش »بهارشــکنی« به نویســندگی 
کارگردانــی  و  معــارف  محمدحســین 
فریبــرز کریمی در تــاالر مولوی )ســالن 
اصلــی( اجــرا می شــود. مونــا احمدی، 
احســان بهلولــی، نویــد فیاض، پرســتو 
قربانــی بازیگــران این نمایش هســتند 
کــه بعــد از ارائه این نمایــش در بخش 
تمرین-اجرای سی و ششمین جشنواره 
اجــرای  بــه  فجــر،  تئاتــر  بین المللــی 

عمومی رسیده است.
بــه کارگردانــی و   »هنــدی و هرمــز« 
تهیه کنندگی عباس امینی و نویسندگی 
حسین فرخزاد و عباس امینی در بخش 
مسابقه هفتمین جشنواره فیلم شارجه، 
ســیمین جشــنواره بلفاســت ایرلنــد و 
جشنواره جهانی یونیسف در فلورانس 

ایتالیا به روی پرده خواهد رفت.
 »فیل ســفری« از امیــن دهقان برنده 
 DIGIPIX مدال طال از جشنواره عکس

هندوستان شد.
 گروه موسیقی »کامکارها« در جشنواره 
موســیقی »مســپو« در کردســتان عراق 
به اجــرای برنامه ای در ســتایِش صلح 

خواهند پرداخت.

از بستر کشورهای همسایه برای ترویج زبان و ادب فارسی غافل نشویم
گفت وگو با موسی بیدج به بهانه مقدمات امضای تفاهمنامه بین مسئوالن ایرانی و اتحادیه ناشران سوریه

حرف
 روز

ë  در کشــورهای جهــان عــرب چقدر بــرای انتشــار کتاب هــای بازار 
نشرمان ظرفیت وجود دارد؟

اگــر پاســخ ایــن ســؤال را تنها به حــوزه ادبیــات محــدود کنم، 
بایــد بگویم برخالف برخی گفته ها، ادبیات مــا چیزی کم از دیگر 
کشــورهای جهان ندارد.  ما در معرفی داشــته های ادبی مان با دو 
مسأله جدی روبه روییم: نخست »تولید« و دوم »ترویج«. با وجود 
تمــام ظرفیتی کــه در ادبیات معاصرمان حتی در ســطح جهانی 
نهفته، در تمام این ســال ها دســت اندرکاران حــوزه کتاب تنها در 

حوزه تولید فعالیت کرده اند. 
ایــن در حالــی اســت کــه بــه قــول آن ضرب المثــل معــروف 
»حرمت امام زاده را متولی اش نگه می دارد.« متأســفم که بگویم 
تــا به حال کار چندانی در زمینه ترویج ادبیات معاصرمان و حتی 

زبان فارسی انجام نشده است.
ë  البته در حوزه کشــورهای اطرافمان حداقل تا حدی با چهره هایی

نظیر هدایت، شاملو و فروغ آشنا هستند.
بله، اما توجه داشــته باشــید که عمده این آشــنایی ها از طریق 
تالش هــای شــخصی مترجمــان و حتــی نویســندگان و شــاعران 
بــوده. بــا خودمــان کــه تعــارف  نداریــم، زبــان فارســی عزیــز مــا 
اســت؛ اما مســأله اینجاست که در مقایســه با زبان های انگلیسی، 
 اســپانیایی و حتــی عربی دایــره جغرافیایــی محدودتــری را در بر
می گیرد و جبران این مســأله تنها با تالشی مضاعفی امکان پذیر 
اســت.   از آنجایی که طی سه دهه اخیر به طرق مختلف فعالیت 
کاری ام با ادبیات عرب و فارســی درآمیختــه بوده معتقدم که کار 
چندانی در راســتای گســترش زبان و ادبیات فارســی انجام نشده، 
آنچنان که حتی تدریس برخی کرســی های زبان فارســی به عهده 

استادان غیرایرانی است.
ë  بــا وجود کــم کاری هایی که در گســترش زبان و از ســویی معرفی  

ادبیــات فارســی معاصــر رخ داده در همیــن محدوده جهــان عرب 
چقــدر عالقه مندی بــه داشــته های این بخــش فرهنگ مان 

وجود دارد؟
بگذاریــد ســؤال تان را بــا مثالی پاســخ بگویم، 
سیاستگذاران فرهنگی مصری چند سالی ست که 
در برنامه ریزی های خود توجهی جدی به طرحی 
دارنــد که آن را »پــروژه ملی ترجمه« می خوانند.  
جالب است که بدانید از یک هزار ترجمه نخستی 
که انجام داده اند حداقل 6۰ ترجمه به آثار ایرانی 
تعلق داشــته که در میان آنها هم ادبیات قدیم و 
هم معاصرمــان جایگاهی جــدی دارد. مصری ها 
از هشــتاد ســال قبل کرســی آمــوزش زبان فارســی 
داشــته اند، تنهــا بررســی مختصــری کافیســت تــا با 
تعــداد زیــادی از فارغ التحصیالن مصــری در مقاطع 

کارشناسی ارشد و دکترا روبه رو شوید.

ë  با این تفاسیر تدریس در کرسی ها ی زبان فارسی مصر باید بیش از
ایرانیان به عهده مصریان باشد.

خوشــبختانه و متأســفانه بله! این را گفتم کــه بدانید در جهان 
عرب چقدر شیفتگی نسبت به یادگیری و آشنایی با زبان و ادبیات 
فارســی وجــود دارد. میــزان عالقه مندی مصریان به زبان فارســی 
به حدی اســت که نه تنها در مصر، بلکه در کشــورهای حوزه خلیج 
فارس هم کرســی های آموزش زبان فارســی اغلب در دست آنان 
اســت. ای کاش دســت انــدرکاران فرهنگــی مــا هــم قــدری برای 

گسترش و اشاعه این بخش از فرهنگمان تالش کنند.
ë  »برنامه ریزی چند سال اخیر وزارت ارشاد در حوزه اهدای »گرنت

چقدر مؤثر بوده؟
»گرنــت« اقــدام خوبــی بــرای آغــاز هدفمنــد ترجمــه ادبیات 
معاصر ما در ســایر کشورهاســت، اما کافی نیســت. برای موفقیت 
در ایــن مســیر حتــی می تــوان از تجربه های مشــابه دیگر کشــورها 
هم بهره گرفت. بر اســاس رفت و آمدهایی که به کشورهای عرب 
زبــان دارم از تعــداد تقریبــی مترجمان مجربی که در آن کشــورها 
به زبان فارســی تســلط دارند باخبر هستم و می دانم که در نهایت 
حــدود ۱۰ نفر می شــوند. اگــر بودجه حمایت دولتــی از طرح هایی 
نظیر»گرنــت« در ترجمــه داشــته های ادبی معاصرمــان افزایش 
پیــدا کند می توان مترجمان و حتی ناشــران جهــان عرب را به این 

کار تشویق کرد.
ë  پراکندگی همین تعداد مترجمان انگشــت شــمار بیشتر در کدام

یک از کشورهای جهان عرب است؟
تا جایی که مطلع هستم، ۲ نفر در تونس، ۲ نفر در اردن، ۲-3 نفر 
در عراق و چند نفری هم در کویت وجود دارند. البته هم اکنون دقیق 
در خاطرم نیســت. اینها برگ برنده ای برای ما هســتند که با قدری 
برنامه ریــزی می توان تعدادشــان را افزایش داد. با برخی اســتادان 
عــرب زبانــی که دکتریــن آنهــا در ارتبــاط با زبــان و ادبیات فارســی 
بــوده صحبــت کــرده ام و می دانــم که اغلب بــه زبان فاخــر ادبیات 
کالسیک مان تسلط دارند و در ترجمه آثار معاصرمان و در مواجهه 
با ادبیات محاوره ای با مشــکل زیادی روبه رو هســتند، اگر مســئوالن 
فرهنگــی به دنبــال ترویــج زبــان و ادبیات مــان هســتند راهکارهای 
بســیاری برای موفقیــت در این زمینه وجــود دارد، همین که امکان 
حضور دوره ای آنان در ایران فراهم شــود بســیار کارساز خواهد بود، 
کافیست یکی از آنها را به کار ببرند تا جهانیان ببینند که ما چیزی کم 
از آنان نداریم. البته منکر وجود آثار ضعیف نیستم، منتهی معتقدم 
در کنار انتشار آثار بی شمار ضعیف ما با کتاب های ارزشمندی هم در 
بخش های مختلف ادبیات داستانی و شعر روبه رو هستیم، هر چند 

که هنوز برای ترویج آنها هیچ کاری نشده!
ë  مخاطبان ســاکن در کشــورهای جهان عــرب چقدر با شــاعران و

نویسندگان معاصرمان آشنایی دارند؟
آشــنایی آنان بــا ادبیات کالســیک مان در ســطح قابــل قبولی 

اســت، در ایــن زمینــه کمبــود چندانــی نداریــم امــا بــرای ادبیات 
معاصرمــان به جز معــدود ترجمه هایی که متکــی به تالش های 

شخصی بوده کاری انجام نشده.
ë  آیا دلیل این عالقه مندان، به اشتراکات فرهنگی و دینی مان برمی

گردد؟
به طور قطع این مسأله اثرگذار بوده و هست، اما نباید فراموش 
کرد به آشــنایی آنان با ادبیات کالســیک مان بازمی گردد. طبیعی 
اســت کــه وقتــی از شــاهکارهای ادبیات کالســیک ما بداننــد برای 
آشــنایی بــا ادبیــات معاصرمان هم کنجکاو شــوند. از ســوی دیگر 
ادبیــات معاصــر فارســی برخــوردار از مضامیــن فرامرزی اســت، 
هرچنــد که این ویژگی کلی ادبیات جهان اســت منتهی رد پای آن 

در ادبیات معاصرمان خیلی پررنگ دیده می شود.
ë  چرا در میان کشــورهای عرب زبان تأکید شما بیش از همه به مصر

است؟
ایــران و مصــر در دوره ای از مهم ترین و بزرگ ترین تمدن های 
منطقــه و حتــی جهــان بوده انــد. بــا تکیــه بــر همیــن مســأله ما از 
اشــتراکات فرهنگی بســیاری برخوردار هستیم. حاال کاری به اینکه 
زمانــی »خشایارشــا« مصــر را می گیــرد و... ندارم که بــه طور قطع 
منجــر به افزایش این اشــتراکات هم شــده اســت. همین حاال هم 
اگر توجه کنید ایران و مصر در منطقه خود هر دو از وزنه های مهم 
سیاسی و فرهنگی هستند. از سوی دیگر پیشینه رواج زبان و ادبیات 

ما در مصر به هشتاد سال قبل بازمی گردد.
ë  ایــن تعامــالت فرهنگی بــه اثرگذاری متقابــل هر دو زبــان و حتی

ادبیات آنها به یکدیگر هم انجامیده؟
بلــه، کمــی مطالعه کافی اســت تا بفهمیــد که زبــان و ادبیات 
فارســی چقدر بر ادبیات و زبان عرب اثرگذاشــته و باعث غنای آن 
شده است. البته زبان و ادبیات عرب هم تأثیر زیادی بر داشته های 
ما گذاشته، این قانونی است که در تعامالت فرهنگی نهفته، اینکه 
چیزی می دهید و چیزی می گیرید. بســیاری از بزرگان شــعر عرب 
آشنایی عمیقی با پیشینه ادبیات فارسی داشته اند، البته بخشی از 
این عالقه مندی و آشنایی به این بازمی گردد که بسیاری از بزرگان 
شــعر گذشــته آنــان تبــار ایرانی داشــته اند. بــا اینکــه مصری ها در 
مقایسه با سایر کشورهای جهان عرب بهای بیشتری برای فرهنگ 
قائل هســتند اما ســایر کشــورهای مذکور هم با وجود غلبه نفت و 
مســائل اقتصادی در برنامه ریزی هایشــان عالقه مندی بسیاری به 
این بخــش فرهنگ مان نشــان می دهند، اما همان طــور که گفتم 
بهره منــدی از ایــن عالقه منــدی به میــزان تالش خودمــان بازمی 
گردد. شاید بهتر باشد دولت ها به جای دخالت مستقیم با تزریق 
بودجــه و در اختیار گذاشــتن امکانات به تشــکل ها و»NGO«های 
ادبــی به آنان بــرای انجام این کار یاری برســانند. به طور قطع این 
کار تنها در شرایطی به ثمر می نشیند که از آفت اعمال سلیقه های 

دولتی به دور باشد.

گفت وگو
مریم شهبازی

خبرنگار



آن  و  هــزار   400 کیلویــی  وری هــا  ایــن 
طرفی ها 300 هزار تومان. روی زمین هم 
هرچــه هســت کیلویــی 250 هــزار تومان. 
احتمــااًل داریــد فکــر می کنید چــه متاعی 
است که اینقدر قیمت دارد. کیلویی 300، 
400 هــزار تومــان؟! حــاال دانــه ای چقــدر 
می شــود؟ ایــن را مــن می پرســم و پســر 
فروشــنده جواب می دهد: »باید وزن کنم 
دقیقش را بگویــم.« و آنوقت یک ترازوی 
قــول خــودش دقیــق  بــه  کــه  دیجیتالــی 
دقیق اســت و یک صدم گرم را هم نشان 
می دهــد، مــی آورد و آنچــه را خواســته ام 
اســت.  گــرم   152 »ایــن  می کنــد:  وزن 
قیمتش می شود حدوداً 45 هزار تومان.« 
بلــوز حریــر را دســتم می دهــد و می گوید: 

»هرچه داریم مارک اســت، همه آلمانی. 
از آن طرف می آید.«

ســالن بزرگ شــبیه لباس فروشــی های 
عادی نیســت. طبقه دوم یکی از پاساژهای 
کوچــک بازارچــه مــرزی پیرانشــهر اســت و 
صاحبــش می گویــد خیلــی وقــت نیســت 
اینجــا را باز کرده انــد. رگال ها عمود به دیوار 
گذاشته شده و لباس ها را بر حسب نوعشان 
روی آن چیده انــد. شــلوارها روی یک رگال، 
بلوزهــا روی رگال دیگر و پیراهن های بلند و 
مجلســی و پالتو و بارانی هم روی رگال های 
جداگانــه. روی دیوار هم چوب لباســی های 
آویزان به میخ دیده می شوند که لباس های 
رنگی و توچشم تر را به آنها آویزان کرده اند.

روزمینی هــا بیشــتر لباس هــای راحتی و 
جــوراب و ایــن جورچیزهاســت کــه همگی 
بســته بندی دارنــد و مرتب چیده شــده اند. 
لباس ها اســتوک هســتند، برای همین هم 

قیمتشــان نســبت به آنچه انتظــار می رود، 
کمتر درمی آید. اســتوک به گفته خودشــان 
یعنی، تک سایز و ناقص شده، وگرنه منظور 

لباس های زده دار نیست.
»جنس ها را از عراق می آورند. اصلش از 
آلمان می آید. ما همان طور با گونی تحویل 
کیلویــی  و  می خریــم  کیلویــی  می گیریــم. 
می فروشــیم. ســود آنچنانــی نــدارد امــا بد 
هم نیســت. اینجور مغازه که لباس مارکدار 
خوب بفروشــد، اینجا زیاد نیست. توی این 
مــدت مشــتری از ارومیــه و تبریــز و تهــران 
داشــته ایم. در کل امــا اوضــاع بــازار خــوب 
نیســت. مــا قباًل هــم اینجا مغازه داشــتیم. 
جنس هــا را بیشــتر کولبرهــا می آوردنــد، نه 
همه شــان را. االن کولبری هم کم شده، مرز 
آزاد را بسته اند. ما االن خودمان به نفعمان 
اســت جنــس نفروشــیم چــون نمی توانیم 

جایگزین کنیم.«

شود دیگر به دردمان نمی خورد. مغازه دار 
کــه ببــرد، همــه ســایز می بــرد. جنس هــا 
تــرک اســت و از اربیــل می آیــد. بازارچــه 
پیرانشــهر از قدیــم معــروف بــود. از همــه 
شــهرها می آمدند برای دیدن و خرید. یک 
وقت هایی بــود که اصاًل وقــت نمی کردیم 
ناهار بخوریم اما حاال کســاد اســت. کاسبی 
خوابیده. خیلی ها تعطیــل کردند و رفتند. 
جنس هایشــان نمی رسد دستشــان. آنقدر 
جنس بــوده کــه از کولبــر گرفته انــد و هیچ 
بــه هیچ. مــرز تمرچیــن هم کــه می گویید 
رفته ایــد و دیده ایــد که خبری از داد و ســتد 
نیســت. قبــاًل کامیون ها ســاعت ها معطل 
می ماندند االن خلوت است. امرار معاش 
مردم پیرانشــهر از همین بازارچه است که 
االن خوابیــده و مغازه دارهــا حتــی رغبــت 

نمی کنند کرکره را باال بدهند.«
زن دســت آخــر خریــدش را می کنــد و 

کلی غر می زنــد که چند ماه پیش با همین 
پــول ســه برابــر جنــس می خریده. بیشــتر 
فروشــنده ها لبــاس کــردی بــه تــن دارند و 
این، منظره غریبی نیست در شهر 139هزار 
نفری کردنشــین کــه با عراق پنــج کیلومتر 

فاصله دارد.
چرخ دســتی کهنه وســط بازار به چشــم 
می آیــد. دور محفظــه باالیــی اش را نایلون 
ضخیم کشیده اند تا احتماالً از گزند آلودگی 
شــدت  و  به ســرعت  کــه  پیرانشــهر  بــاد  و 

معروف است، در امان باشد.
و  »کولیچــه  عبــارت  محفظــه  بــاالی 
شــورمزه« دیده می شــود که نشــان از متاع 
دستفروش دوره گرد دارد. یک عکس چاپی 
نــه چندان باکیفیت هم هســت برای اینکه 
تقریباً دســتگیرتان شــود کولیچه و شورمزه 
چــه شــکلی دارد. بــرای درک مــزه اش امــا 

راهی جز چشیدن نیست.
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»دســتور پختش ســری اســت.« ایــن را 
می گوید و می خندد و سریع ادامه می دهد: 
»شوخی کردم چیز سختی نیست. کولیچه 
یــا به زبــان خودمــان کلیچــه بــا خمیرنان 
لــواش درســت می شــود. اول خمیــر را بــا 
وردنــه پهن می کنیــم تا گرد شــود، بعد در 

روغن سرخش می کنیم.
شــورمزه هم نخود پخته شــده است که 
به آن پیازداغ فراوان و نمک و زردچوبه زده 
می شــود. نخودها را در کولیچه می پیچیم. 
کســی  حــاال  نــدارد.  کاری  گفتــم  همیــن، 
بخواهد فلفل یا سس هم اضافه می کند. با 

دوغ محلی خوشمزه می شود.«
مرد اهل پیرانشــهر است و می گوید این 
غذا اصلش مال مهاباد اســت و اگر مهاباد 
برویــد ســر چهارراه هــا می توانیــد کلیچه و 
شورمزه بخورید. می گویند فروش شورمزه 
به عنوان غذای خیابانی به اوایل دهه چهل 
برمی گردد، زمانی که نخود را در دیزی های 
بزرگ می پختند و بعد آن را در ظرف هایی 
کوچــک می ریختنــد. بیشــتر باب بــوده که 
نخــود پخته یــا همان شــورمزه امــروز را در 
کاغذ قیف شــده بپیچند و دســت مشــتری 
بدهنــد. از مــن بپرســید می توانــم بگویــم 
غــذای ســاده و لذیذی اســت کــه طعمش 
کمــی فالفــل را تداعــی می کنــد امــا از آن 
مزه دارتر اســت مخصوصاً اگر با فلفل زیاد 

خورده شود.
در همان راســته بازار می شود چندتایی 
مســافرخانه و میهمانپذیر دیــد و می توان 
حدس زد بازارچه خودش به تنهایی سهم 
زیــادی در جــذب گردشــگر داشــته اســت. 
این حدس درســت اســت چراکــه بازارچه 
مرزی پیرانشــهر را یکی از جاذبه های مهم 

گردشگری این شهر می دانند.
مــرد جلــوی اغذیــه فروشــی نشســته، 
60 ســالی دارد. کبابی ســاندویچی دیاربکر 
نامــش را از ایالتــی کردنشــین در جنــوب 
شــرقی ترکیــه گرفتــه و آن طــور کــه از این و 
آن می شــنوم، جایــی اســت رؤیایــی بــرای 
جوان هــای پیرانشــهر کــه تــا می آینــد قــد 
بکشند و پشت لبشان سبز شود، باید بزنند 
بــه کوه و کمر برای کولبری. آن طور که مرد، 
همان که جلوی ساندویچی دیاربکر نشسته 
و نــگاه خیــره ای دارد، می گویــد اینجا همه 

کولبرند؛ از بچه بگیر تا پیرمردش.

بازار مرزی پیرانشهر نسبتاً خلوت است. 
بــا اینکه روز تعطیل اســت و انتظار می رود 
مردم برای خرید از شهرهای اطراف بیایند. 
می گویند قباًل روزهای تعطیل و ایام خاص، 
تــا روزی پنج هزار نفــر می آمدند بازار برای 
خرید. جنس ها متنوع بود و قیمت ها ارزان. 
االن دیگــر خبــری از آن رونق قبل نیســت. 
خیابــان نه چنــدان عریــض بــا مغازه های 
ردیف شــده و پاساژهای مسقف که وقتی از 
کنار بعضی هایشان رد می شوی صدای گپ 
و گفت پیرمردهایی را می شنوی که انگار با 
شــهر پیر شــده اند و شمایلشــان بــه همان 
ســاختمان های قدیمــی شــهر می ماند که 

هنوز در مقابل تخریب مقاومت می کنند.
پــر نمی زنــد.  پرنــده  ببینیــد،  را  »بــازار 
االن تازه تابســتان اســت و موقع مسافرت. 
بگذریم که دیگر مسافر هم زیاد نمی آید.« 
ایــن را یکــی از کاســب های بــازار پیرانشــهر 
می گویــد. مــواد غذایی می فروشــد؛ قهوه و 
چای و شکالت و آدامس. چایی که از عراق 
می آید، طرفدارش زیاد اســت. می خرند و 
می برند و با چای نامرغوب قاطی می کنند 
و می فروشــند. خالصش عالی است: »االن 
فقــط چــای را خــوب می خرنــد کــه آن هم 
قیمتــش بــاال رفتــه. اینجــور بهتــان بگویم 
کــه چیزهــای غیرضــروری مثل شــکالت و 
قهــوه را دیگــر کســی نمی خــرد. به نســبت 
قیمتش دیگر صرفه ندارد. همین آدامس 
را که قباًل سه هزار تومان می فروختیم، حاال 
می دهیم 10 هزار تومان. معلوم است دیگر 
مشــتری نــدارد، قهوه هــم که اصــاًل. کافی 
میکس هم مشــتری ندارد و برای خودمان 

هم نمی صرفد بیاوریم.«
پتوفروش هــا، ظــرف فروش هــا، لباس 
فروش ها، لوازم آرایش فروش ها و خوراکی 
فروش های بازار پیرانشهر بیشترشان دم در 

مغازه ها به انتظار مشتری ایستاده اند.
بچــه  لبــاس  بــزرگ  فروشــگاه  وارد 
می شــوم. فروشــنده مشــغول چک و چانه 
زدن بــا زنی اســت کــه معلوم می شــود در 
ارومیه مغــازه دارد. زن می گوید اگر اینجور 
قیمــت  بدهــی دیگــر ســراغت نمی آیــم و 
فروشــنده قســم می خورد که بــرای خودم 
عمــده  فقــط  قبــاًل  »مــا  درآمــده:  گــران 
می فروختیــم امــا حاال تک هــم می دهیم 
البتــه نه همه چیــز را. لباس اگر تک ســایز 
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ترکیه و هندوستان در کمین گردشگران 
در  نشســـته اند.ترکیه  ترکمنستان  سالمت 
»عشق آباد« بیمارستان ساخت و از ایران 
جلـــو افتاد. »عبدالرضا عزیـــزی« نماینده 
اســـالمی  شـــورای  مجلـــس  در  شـــیروان 
هـــم به »ایـــران« می گوید: »حاضر اســـت 
بیمارســـتانی را برای گردشـــگران سالمت 
ترکمنســـتان در مرز باجگیـــران دایر کند.« 
امـــا دولت ترکمنســـتان ترجیـــح می دهد 
گردشگران سالمتش به جای ایران به هند 
و ترکیه بروند. چرا؟ »دکتر یاشا مخدومی« 
متخصـــص پرتودرمانی بیمارســـتان امام 
رضـــا)ع( در مشـــهد و »حســـین نیکونام« 
گردشـــگری  حرفـــه ای  انجمـــن  رئیـــس 
سالمت استان خراسان رضوی به »ایران« 
می گویند:»عدم خدمات رســـانی کیفی به 
گردشـــگران این کشـــور و حضور دالالن در 
این بازار دولت ترکمنســـتان را به سیستم 

سالمت ایران بدبین کرده است.«
حضـــور دالالن و عدم خدمات رســـانی 
کیفـــی تـــا جایـــی پیـــش مـــی رود کـــه بـــه  
گفتـــه نیکونام حتـــی خدمات درســـتی به  
ترکمنســـتانی هایی هـــم  که به ایران ســـفر 
کـــرده بودنـــد ارائه نمی شـــود. اینجاســـت 
از  چندســـالی  ترکمنســـتان  دولـــت  کـــه 
شـــهروندانش می خواهد تا از سفر به ایران 
خودداری کنند. ترکمن ها ســـفت و سخت 
مراقبنـــد تا هیـــچ مریضـــی از منطقه صفر 
مرزی عبور نکند و به ایران وارد نشود. البته 
برخی از گردشـــگران ســـالمت این کشور با  

وجود ســـختگیری دولت هایشان همچنان 
با ویزای توریستی به ایران می آیند، آنها در 
این سفر مدارکشـــان را پنهان می کنند تا از 
دید مأموران مرزی دور باشد. اینجاست که 
»یاشـــا مخدومی« متخصص پرتودرمانی 
از ترکمن هـــای ایرانـــی کـــه یکـــی از مفاخر 
ترکمن ها در ترکمنستان محسوب می شود 
ســـعی می کند تا بـــا رایزنی ها روابـــط را به  

سمت بهبود ببرد.
»یاشا مخدومی« بی توجهی به پزشکی 
در ترکمنســـتان را مهم تریـــن دلیل توجه 
گردشـــگران ســـالمت این کشـــور بـــه بازار 
ایران و دو کشـــور رقیـــب می داند. به گفته 
او ترکمنســـتان در ســـال های اخیـــر از نظر 
پزشـــکی پیشـــرفت داشـــته امـــا همچنان 
در درمـــان بیمـــاران مبتـــال بـــه ســـرطان 
وجراحی های پیچیده وابسته به کشورهای 

دیگر است.
او امکانات کیفی پزشـــکی ایران و ارزان 
بـــودن ایـــران برای گردشـــگران ســـالمت 
ایـــن کشـــور را مهم ترین دلیـــل روی آوری 
ترکمن هـــا به ایـــران بـــا  وجـــود مخالفت 
دولتشـــان می دانـــد. او هنـــد را هـــم یـــک 
کشـــور ارزان بـــرای ترکمن هـــا می داند اما 
یادآوری می کند که ایران به لحاظ دارویی 
ارزان تر از دیگر کشورهاســـت. شـــهروندان 
این همســـایه شـــمالی بـــه گفتـــه او دالیل 
دیگـــری هم بـــرای عالقه مندی بـــه ایران 
دارند؛ نزدیکی فرهنگی، اشـــتراکات زبانی 

و مذهب.

البتـــه ایـــن تنهـــا ترکمن هـــا نبودند که 
به ســـمت ایـــران آمدند. یاشـــا مخدومی 
می گوید به یکباره ایـــران با خیل عظیمی 
از گردشـــگران سالمت کشـــورهای عربی و 
آســـیای میانه رو به رو شد. او می گوید:»ما 
آمادگی پذیرایی از آنها را نداشـــتیم. مثاًل 
بیماری که از کشـــور دیگـــر حرکت می کند 
نمی داند که آیا خدماتی که می خواهد، در 
دسترس او قرار می گیرد یا خیر! نمی داند 
چقـــدر باید هزینـــه کند؟ چنـــد روز یا چند 
ماه باید در ایران اقامت داشـــته باشـــد! به 
ویـــزای چنـــد روزه نیاز دارد. هیچ ســـایتی 
که بخواهد گردشگر ســـالمت را راهنمایی 
کند، ثبت نشـــده اســـت.« به گفته فعاالن 
ایـــن حوزه همین مســـأله باعث می شـــود 
تا گردشـــگری ســـالمت ایران زخم بخورد 
و گردشـــگران عالقه منـــد از آن رویگردانی 
کنند. مخدومـــی می گوید: »خوشـــبختانه 
وزارت بهداشـــت و اســـتانداری بـــه فکـــر 
افتاده انـــد و جلســـاتی در نظـــام پزشـــکی 
برگزار شـــده تا گردشگر سالمت نظام مند 

وارد ایران شود.«
ë راهنمای آشنا به زبان روسی و ترکمنی

اســـت  معتقـــد  مخدومـــی  یاشـــا 
گردشـــگران عراقی در مشهد برای در مان 
با مشـــکالت کمتری مواجهنـــد. به خاطر 
وجود عرب زبان ها در مشهد آنها راحت تر 
می گوینـــد  را  خودشـــان  درخواســـت های 
و بهتـــر به نتیجه می رســـند امـــا وضعیت 
بـــرای ترکمن هـــا جـــور دیگری اســـت. او 

می گوید:»گاهـــی سوءاســـتفاده هایی پیش 
می آید. مترجمان و دالالنی که گردشگران 
به ســـمتی  را  آنهـــا  می کننـــد  هدایـــت  را 
می برنـــد کـــه خدمـــات درســـتی دریافت 
نمی کننـــد.« بـــه گفتـــه مخدومـــی گاهـــی 
خواســـته یا ناخواســـته در حق گردشگران 
ســـالمت ترکمنســـتان اجحـــاف می شـــود 
آن  دولـــت  سیاســـتگذاری های  روی  کـــه 
تأثیـــر می گذارد. او به مشـــکالتی که ســـال 
2011 برای گردشـــگران ترکمنستان اتفاق 
می افتـــد گریز می زنـــد و می گوید: »دولت 
ترکمنســـتان ترجیح داد که بیمـــاران این 
کشـــور به ایران مراجعه نکنند.« او اعتقاد 
دارد ایـــن ممانعـــت به خاطـــر ایـــن بـــود 
که زیرســـاخت ها در کشـــور فراهـــم نبود. 
مخدومی اعتقاد دارد کـــه باید راهنمایان 
گردشگری به زبان ترکمنی و روسی تربیت 
شـــود و در منطقه صفر مرزی مسافران را 
به آنها تحویل داد تا راه سوءاستفاده بسته 
شـــود. افکارعمومی هم می پرســـند وقتی 
ترکمن هـــای گلســـتان براحتـــی می توانند 
بـــا بیمـــاران ترکمنســـتانی ارتبـــاط برقرار 
کنند چرا ســـازمان میراث فرهنگی ســـازو 
کاری برای اســـتفاده از آنها نمی اندیشد؟ 
البته به گفتـــه مخدومی بخش خصوصی 
برنامه هایـــی را برای اســـتفاده از راهنمای 
آشـــنا بـــه زبـــان روســـی و ترکمنـــی را در 
خراســـان رضـــوی آغـــاز کـــرده اســـت که 
می تواند تا حدودی زخم های این مســـیر 

را درمان کند.

گزارش »ایران« از کشــوری که گردشگران را خارج از محدوده می 

این ره که تو می روی به ترکمنستان است!

گزارش ها: زهرا کشوری
 خبرنگار

گاهی سایه به سایه ات می آید، گاهی هم شانه به شانه ات. همیشه کسی مراقب توست. تمام 
ــگری »آوازه« هستی تو را می پاید، در عشق آباد هم. هر جا هم  ــ لحظاتی که در جزیره گردش
که پا به پایت نمی آید، خبرت را می گیرد. سختگیری مأموران ترکمنستان اما از همان مرز 

باجگیران شروع می شود؛ نقطه صفر مرزی.

در  ترکمن)ترکمنســـتان(  زنـــان 
لباس هـــای بلنـــد رنگـــی کنار بســـته های 
خرید ایســـتاده اند. راننده محلی مشـــهد 
بـــه مـــرز باجگیـــران می گویـــد: »صبح ها 
می آینـــد ایـــران در مـــرز خریـــد می کنند، 
ظهربرمـــی گردند.« بیشـــتر گردشـــگران 
خریـــد باجگیران زن هســـتند. ایـــن داد و 
ســـتد هـــر روزی اســـت. با وجـــود این مرز 
باجگیـــران مـــرز خلوتـــی اســـت. البته از 
وقتی که کامیون دارهـــای جاده ترانزیت، 
از مـــرز باجگیـــران پا پـــس کشـــیده اند، تا 
پیش از آن روزها باجگیران در میان تردد 
کامیون ســـوارها، رونق زیادی داشت. این 
مســـأله را هم همان راننده هـــا می گویند 
هـــم مرزنشـــین ها. حـــاال گمـــرک نقطـــه 
صفر مرزی به ســـاعت ســـه که می رســـد، 
آغـــاز  کـــه  نقطـــه ای  می شـــود.  تعطیـــل 
ســـخت گیری هـــای دولـــت ترکمنســـتان 
برای ایرانی ها اســـت. هر کتاب فارســـی یا 
عربـــی یا هر قرص آرام بخشـــی می تواند 
مســـافر ایرانی را سال ها گرفتار زندان های 
ترکمنستان کند. برای شهروندان خودش 
هـــم فرقی نـــدارد. یکـــی از مرزنشـــین ها 
برای اینکه مســـأله را برای مســـافران تازه 
از راه رســـیده بشـــکافد، می گویـــد: »مثاًل 
یک قرص اســـتامینوفن چیـــه؟ یا همین 
کلداســـتاپ که ما در زمان سرماخوردگی 
مثل نقل و نبات باال می اندازیم. ســـال ها 
می تواند شـــما را گرفتار کند.« حرف های 
آنها به شـــوخی می ماند امـــا واقعیت در 
صفر مرزی باجگیران چیز دیگری اســـت. 
تابلو مرزبانـــی ایران هـــم می گوید بردن 
اســـتامینوفن کدیین،  مثـــل  قرص هایـــی 
کلردیازپوکســـاید و... و انواع سیگار و مواد 
مخدر در ســـفر به آســـیای میانـــه ممنوع 
است. توضیح دیگری هم وجود دارد. هر 
کدام از این اقالم در ســـفر به ترکمنستان 
امـــا  دارد.  زنـــدان  ســـال   20 تـــا   3 بیـــن 
دلنگرانی ها به همین جا ختم نمی شـــود. 
مأموران گمرک ایران به هر مســـافری که 
می رسند توصیه می کنند به طور کلی قید 

قرص و دارو را بزنند.
ایـــن توصیـــه را در دوســـوی مرزبانـــی 
می شنوی. لیست قرص های ورود ممنوع 
به ترکمنســـتان در مـــرز روی دیوار نصب 
اســـت اما کســـی چه می داند مرزبانی که 
آن روز در پاســـپورت ویـــزای ترکمنســـتان 
»مهـــر ورود« می زند قرص را بشناســـد یا 
خیر. ممکن اســـت هر قرصی تا 20 ســـال 
از زندگـــی تـــو را پشـــت میله هـــای زندان 
حبـــس کنـــد. مرزبانـــان و تجـــاری کـــه با 
فضای ترکمنستان آشنا هستند، می گویند 

سال های زندانی شدن به خاطر یک بسته 
ســـیگار اضافه یا یک قرص اســـتامینوفن 
کدیین بســـتگی بـــه قاضی پرونـــده دارد. 
همیـــن حرف هـــا مســـافرانی را کـــه برای 
اولیـــن بـــار می خواهند بـــه ترکمنســـتان 
از  یکـــی  می ترســـاند.  حســـابی  برونـــد 
مأمـــوران گمرک می گویـــد: »همکار خود 
ما به خاطر قرص اســـتامینوفن به 6 سال 
زندان محکوم شـــد.« او می خواست بعد 
از ســـال ها برود و اقوامش را در عشق آباد 
ببیند. البته با حسنه شدن روابط دو کشور 
و ورود رئیـــس جمهوری ایـــران به ماجرا، 
سه سال زندان او بخشـــوده شد. سه سال 
از زندگـــی اش هـــم به خاطـــر یک قرص 
استامینوفن پشـــت میله های زندان هدر 
رفـــت. یکـــی از مأموران مـــرزی می گوید: 
»حاال همکار ما هر روز با مأموران گمرک 
ترکمنســـتان ســـالم وعلیـــک داشـــت اما 
همین که از مرز رد شـــد، دســـتگیر شـــد.« 
مســـافران هنوز هـــم بـــاور نمی کنند یک 
قـــرص اســـتامینوفن بتوانـــد براحتی آب 
خوردن، سه سال زندگی آدم را ببلعد اما 

در نهایت تسلیم می شوند.
یکـــی از اهالـــی عشـــق آبـــادی هم که 
کـــه  کســـانی  بـــه  مســـافرآمده  به دنبـــال 
نمی داننـــد بـــا خودشـــان قـــرص ببرند یا 
نـــه! می گوید خودتـــان را دردســـر ندهید 
هیچ قرصـــی با خودتان نبرید. اینجا هیچ 
مســـافری بدون دعوتنامه نمی تواند وارد 
از مســـافران  ترکمنســـتان شـــود. بعضی 
ایرانی، قرص هایشـــان را در ســـطل زباله 
می ریزنـــد اما قرص امانـــت دادن هم در 
نقطه صفر مرزی اتفاق معمولی اســـت. 
بعضی ها قرص هایشان را به راننده ای که 
قرار اســـت دوباره آنها را از مرز باجگیران 
به مشـــهد یـــا شـــهر دیگـــری برگرداند به 
امانت می ســـپارند، برخی هـــم آنها را به 
مأموران گمرک ایران می ســـپارند. امانت 
دادن قرص هـــا بـــه مرزبانی ایـــران آنقدر 
عادی است که شماتت را برای کسانی که 
قرص هایشان را در سطل زباله می ریزند، 

در پی دارد.
ë مسیر یک طرفه

راه برای آمدن ترکمن هـــا به ایران باز 
و راحـــت اســـت. هیچ کدام از ایـــن بگیر و 
ببندهـــا را ندارد. مرزنشـــین ها و مأموران 
از  زیـــادی  گمـــرک می گویند:»مســـافران 
ترکمنستان برای درمان به مشهد، گنبد و 
تهران و حتی شیراز می آیند.« بیمارستان 
رضـــوی مشـــهد آدرس سرراســـتی برای 
آنها است، بیمارستان امام رضا)ع( هم. 
90 درصـــد ترکمنســـتانی ها مســـلمانند و 

دوست دارند در یک شهر مذهبی درمان 
شـــوند. نقطـــه صفر مـــرزی باجگیـــران و 
دو مرز دیگـــر لطف آباد و ســـرخس آغاز 
پیوندهای خانوادگی و فامیلی هم هست. 
پیوند های فامیلی که حاال با ســـخت گیری 
ترکمنســـتانی ها یک طرفه شـــده اســـت. 
»بهمن هیری«، عضوهیأت رئیســـه اتاق 
مشـــترک بازرگانی ایـــران و ترکمنســـتان 
می گوید یک سال طول کشیده تا توانسته 
ویزای ســـفر بـــه ترکمنســـتان را بگیرد آن 
هم ویزای تجاری نه توریســـتی. در عشق 
آبـــاد فامیـــل دارد. آخریـــن بـــاری که به 
ترکمنســـتان ســـفر کرده بود ســـال 2007 
بـــود. آن زمـــان یـــک ســـال از درگذشـــت 
»صفرمـــراد نیـــازوف« رئیـــس جمهوری 
کهنه ترکمنســـتان می گذشت و یک سال 
بـــود کـــه »قربانقلی بـــردی محمدف« بر 

کشور حکومت می کرد.
عشـــق آبادی هـــا هـــم با مشـــهدی ها 
فامیل اند هم با گلستانی ها. بویژه در گنبد 
فامیل زیاد دارند. ترکمنستانی ها براحتی 
وارد ایران می شوند. در نهایت 24 ساعت 
زمـــان می خواهند تـــا ویـــزا را بگیرند و به 
ایـــران بیاینـــد. البتـــه »حســـین نیکونام« 
گردشـــگری  حرفـــه ای  انجمـــن  رئیـــس 
ســـالمت می گوید:»برخالف گردشـــگران 
ســـالمت افغانســـتان کـــه در خانـــه اقوام 
گردشـــگران  بیشـــتر  می کننـــد،  اقامـــت 
ســـالمت ترکمنســـتان در هتل هـــا و خانه 
مســـافرها اقامت می کننـــد.« گنبدی های 
ایـــران می گویند ترکمن های همســـایه در 
شـــهر گنبد راحت ترند، البته سفردرمانی 
آنهـــا فقط به مشـــهد و گلســـتان محدود 
نمی شـــود. آوازه بیمارســـتان نمازی هم 
به گـــوش آنهـــا رســـیده اســـت. بنابراین 
آنهـــا تـــا بیمارســـتان نمازی شـــیراز برای 
پیوند »کبـــد« هم می رونـــد. ترکمن ها به 
خاطر نســـبت فامیلی به گلستان می آیند 
و نزدیکی خراســـان به دو شـــهر »عشـــق 
آبـــاد« و »مـــاری« هـــم آنها را به ســـمت 
مشـــهد می آورد. ایران با ترکمنستان مرز 
خاکی طوالنـــی دارد. همیـــن، راه را برای 
گردشگری خرید برای ترکمنستانی ها باز 
کرده اســـت، البته کاهش ارزش پول ملی 

ایران هم بی تأثیر نیست.
مواد شـــوینده، پوشـــاک بچه  و نوشابه 
بیشـــترین خریـــد زنان ترکمن را تشـــکیل 
می دهد. خرید نوشـــابه از ایران دلیل هم 
دارد. کارخانـــه کوکاکـــوال در ترکمنســـتان 
تعطیل شـــده اســـت. ایران هـــم به دنبال 
نوشـــابه  صـــادرات  شـــرایط  تحریم هـــا، 
نـــدارد. بنابرایـــن فـــروش چمدانی آن به 
ترکمنســـتان رونق گرفته اســـت. نوشـــابه 
در ترکمنســـتان قیمت بسیار باالیی دارد. 
آن طـــور که خودشـــان می گوینـــد 10 برابر 
قیمتـــش در ایـــران. همچنیـــن ترکمن ها 

عجیب نوشابه دوست دارند.
ë !سیگار کشیدن در اماکن عمومی ممنوع

همین که پایـــش را می گـــذارد در مرز 

ایران، انـــگار که حکـــم آزادی اش را داده 
باشـــد. به یکبـــاره چیزی یـــادش می آید. 
نفسی براحتی می کشد و می گوید:»سیگار 
سیگار.« یک نخ سیگار از جیبش می کشد 
بیـــرون و دودش را به هـــوا می دهد. چرا؟ 
چون تمام مدتی که در ترکمنستان بوده، 
نمی توانســـته است سیگار بکشـــد. سیگار 
کشیدن در مکان های عمومی ترکمنستان 
ممنـــوع اســـت. اهالـــی ترکمنســـتان باید 
ســـیگار را در فضای بســـته بکشند. فضای 
بســـته هم همیشه در دســـترس مسافران 
نیســـت. با وجود این، یکی از اقالمی که از 
ایران به ترکمنستان می رود، سیگار است. 
یکی از راننده های مـــرز می گوید:»هر فرد 
می تواند دو بسته کوچک سیگار با خودش 
ببرد، بیشـــتر معنـــای هدیـــه می دهد اما 
اگـــر ســـه بســـته شـــود، قاچاق محســـوب 
می شـــود و حســـابت بـــا کـــرام الکاتبیـــن 
اســـت.« حرف های او اما به معنای عدم 
ورود ســـیگار ایران به ترکمنستان نیست. 
با وجود ســـختگیری، ســـیگار از این ســـوی 
مرز به آن سوی مرز قاچاق می شود. حتی 
قرص های اعصاب را هم برخی که تجربه 
دارند براحتی از مـــرز عبور می دهند. آنها 
می گوینـــد زنانی وجود دارنـــد که در عبور 
اجنـــاس از مرز بـــه آنها کمـــک می کنند. 
به این زن ها »چتربـــاز« می گویند. در این 
میـــان زندگی بعضـــی از قاچاقچی ها هم 
پشـــت میله های زندان دود می شـــود اما 
ســـودش آنقدر زیاد اســـت کـــه همچنان 
ســـیگار یکی از مهم ترین اقالمی است که 
از این سوی صفر مرزی به آن سو می رود. 
قیمـــت ســـیگار در ترکمنســـتان بشـــدت 
باالســـت. بعضی از تجار می گویند:»چون 
تجارتش در دســـت افراد خاصی است.« 
راننـــده، مســـافران ترکمنســـتانی زیـــادی 
را بـــه مشـــهد و گـــرگان بـــرده. می گویـــد: 
»همین که پایشـــان به باجگیران می رسد 
تا خود مشـــهد سیگار می کشـــند و نوشابه 
نیســـت،  ممنـــوع  نوشـــابه  می خورنـــد.« 
گـــران اســـت. قضیـــه ســـیگار در »جزیره 
گردشگری آوازه« کمی فرق می کند. جلو 
هتـــل میهمانان ســـطل هـــای زباله  برای 
سیگار کشـــیدن مسافران گذاشـــته اند اما 
آن هـــم محدود به اطراف همین ســـطل 
زباله می شـــود. حوله و شـــکالت بیشترین 
اجناسی اســـت که از ترکمنستان به ایران 
صادرکننده  دومین  ترکمنســـتان  می آید. 
پنبه و نخ در جهان اســـت. بنابراین حوله 
وملحفه های زیادی می توان در آن یافت 

و با خیال راحت از مرز گذر داد.
ë !گذر مرزی ممنوع

بیـــن  شـــد  و  آمـــد  کـــه  مدت هاســـت 
ترکمن هـــای ایران و ترکمنســـتان از ایران 
به ترکمنســـتان ســـخت انجام می شـــود. 
ایرانی ها سال هاســـت قید رفتن به عشق 
آباد و ماری و ترکمن باشـــی را زده اند. راه 

اما برای آمدن به ایران باز است.
از مرزنشـــینان می گویـــد: »وقتی  یکی 

و  شـــد  جـــدا  شـــوروی  از  ترکمنســـتان 
»صفرمـــراد نیـــازاف« روی کار آمد بحث 
صدور دفترچه »گذر مـــرزی« پیش آمد. 
ما می توانستیم با این دفترچه همه جای 
ترکمنســـتان برویـــم.« ســـال 1996 یا 98 
بود که محدودیت ها بیشـــتر شـــد. در این 
ســـال ها هر کس که دلش هوای فامیلش 
را می کرد تنها می توانســـت تا شـــعاع 45 

کیلومتری مرز دیدار با اقوام را تازه کند.
»بـــا  می گویـــد:  گنبـــدی  جـــوان  یـــک 
دفترچـــه گذر مـــرزی راحت رفـــت و آمد 
داشـــتیم. البتـــه بـــرای رفتن به بیشـــتر از 
ایـــن شـــعاع بـــاز هم بـــا مشـــکل رو به رو 

می شـــدیم.« دفترچه های گذرمرزی بعد 
از »نیازف« حذف می شود. حاال ایرانی ها 
برای دیـــدن فامیـــل بایـــد ویـــزا بگیرند. 
گرفتن ویزا هم ســـخت اســـت هم گران. 
دیدار بـــا فامیل دعوتنامه هم می خواهد. 
همین دعوتنامه هم بین 180 تا 200 دالر 
هزینـــه دارد. ویزای فـــوری هم نزدیک به 
80 دالر هزینـــه روی دســـت مرزنشـــینان 
ایرانـــی می گذارد. مـــرد جـــوان می گوید: 
»چیـــزی نزدیک بـــه 250 دالر بـــرای هر 
فرد خـــرج برمـــی دارد.« همین موضوع 
باعث می شـــود تا ایرانی هـــا قید دیدار در 
ترکمنستان با اقوام را بزنند. مرز نشین ها 

اعتقاد دارند که ســـخت گیری ترکمنستان 
به ایـــران از اختالف بدهـــی گازی و برقی 
آب می خورد. ترکمنســـتان مدعی اســـت 
کـــه از ایران یـــک میلیـــارد و 800 میلیون 
دالر طلـــب دارد امـــا ایـــران عـــدد یـــک 
میلیارد و 200 میلیـــون دالر را قبول دارد. 
مرزنشـــینان وتجـــاری که با ترکمنســـتان 
رفت و آمد دارنـــد در گفت و گو با »ایران« 
میلیـــون   600 اختـــالف  می گویند:»ایـــن 
دالری علت دست اندازهایی است که در 
ســـر راه مسیر گردشـــگری و ارتباط بخش 
خصوصی ایـــران بـــا ترکمنســـتان افتاده 
اســـت.« ایـــن اختـــالف چندیـــن میلیون 

ë اجازه ورود به ایران هر سه ماه یکبار
اتفاق های ســـال 2011 باعث می شود تا 
دولت ترکمنستان به اتباعش اجازه ندهد 
هر زمان که دلشان خواست به ایران بیایند 
و درمان شوند. به  گفته مخدومی براساس 
قانون ترکمنســـتان، هـــر فـــرد ترکمن اگر 
تاجر نباشد تنها هر سه ماه یکبار می تواند 
به ایران ســـفر کنند. برای همین محدوده 
زمانی هـــم، مجـــوز می خواهـــد. بیماران 
مخدومی کســـانی هســـتند که به ســـرطان 
مبتال هستند. آنها مجبورند هر چند هفته 

یکبار به پزشک مراجعه کنند.
مخدومـــی در پاســـخ به این ســـؤال که 
آیا گردشگران ســـالمت ترکمنستان برای 
سفر به ایران این مجوز را می گیرند یا خیر 
می گوید: »آنها خیلـــی از اوقات این کار را 

نمی کننـــد بدون مجـــوز می آینـــد و بعضاً 
ممکن اســـت دچار مشکل شـــوند.« البته 
آنها برای رفتن به ترکیه و هندوستان هیچ 

مشکلی ندارند.
مخدومی اعتقاد دارد اگر بخش دولتی 
وارد رایزنـــی و گفت و گو با ترکمنســـتانی ها 
شـــود و به آنهـــا ایـــن اطمینـــان را بدهند 
که بیمار نظام مند وارد کشـــور می شـــود و 
خدمـــات با کیفیت باال می گیرد، بســـیاری 
از مشـــکالت قابل حل است. چون حضور 
ترکمن هـــا در ایران راحت تـــر، نزدیک تر و 

ارزان تر از ترکیه و هندوستان است.
او طوالنی شـــدن زمان درمـــان بیمار، 
گرفتـــن هزینه هـــای بیشـــتر از تعرفه های 
دالیـــل  جملـــه  از  را  و...  شـــده  تصویـــب 

رویگردانی ترکمنستان از ایران می داند.

او اعتقـــاد دارد کـــه وجـــود دالل هـــا و 
واســـطه های خـــارج از سیســـتم ســـالمت 
بـــه گردشـــگری ســـالمت در بـــازار هدف 
کشـــورهای عـــرب، ترکمنســـتان و... زخم 
عمیقی زده اســـت که درمان آن در دست 

دولتی هاست.
ë  ترکمنســـتان بـــه  اعصـــاب  داروی  ورود 

ممنوع!
در منطقـــه صفرمرزی و مرز باجگیران 
ممکن اســـت کـــه مرزبانان ترکمنســـتانی 
به جای اینکه کاله بیاورند سر بیاورند. این 
ضرب المثلی اســـت که »یاشا مخدومی« 
آن را یادآوری می کند تا توصیف کاملی از 
شـــرایط ورود به کشور ترکمنستان را نشان 
بدهد. به گفته مخدومی حتی یک مکمل 
هم می تواند در منطقه صفر مرزی مسافر 

چرا ترکمنســتان دوست ندارد گردشگرانش به ایران بیایند؟

احیایگردشگریسالمتدردستدولتها

ی آنا
زار

برگ
خ
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این ره که تو می روی به ترکمنستان است!
E
P
A
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دالری فرصت های ســـرمایه گذاری بسیار 
خوبی از ایران در ترکمنستان را هم گرفته 

است.
در منطقه گنبد و مشـــهد فامیل دارد، 
زنی جوان که معلم فارســـی اســـت. ســـه 
روز در هفتـــه در رایزنـــی ترکمنســـتان بـــه 

ترکمن های عالقه مند کشـــورش فارســـی 
از  بعـــد  شـــاگردانش  می دهـــد.  درس 
راهنمـــای  معلـــم،  فارغ التحصیلـــی، 
گردشگری و مترجم می شـــوند. او راحت 
به ایران ســـفر می کند اما اقوامش به دلیل 
کشـــور  ســـختگیری های  و  ویـــزا  گرانـــی 

ترکمنســـتان نمی توانند این دید و بازدید 
را پاســـخ بدهنـــد. وقتی متوجه می شـــود 
در حـــال گفت و گـــو با یک خبرنگار اســـت 
ســـکوت می کند. فردای آن روز نگاهش را 
از خبرنـــگار می دزد تا مجبور نشـــود حتی 
ســـالمش را پاســـخ دهد. ترس را می توان 
در میـــان نی نـــی )مردمک( چشـــمانش 

دید.
ë مراقبت های داوطلبانه 

»من داوطلب تو هســـتم.« این جمله 
نامفهـــوم فارســـی را یکـــی از مراقب های 
ترکمنـــی به میهمان ایرانـــی می گوید. هر 
گـــروه و فردی کـــه به همایش خـــزر آمده 
یـــک داوطلـــب دارد. باالخـــره با فارســـی 
دســـت و پا شکســـته می گوید: »قرار است 
تمام مدت مواظب تو باشـــد.« تنها جایی 
که به همراه مســـافر نمی آیـــد، اتاقش در 
هتل اســـت. اما به معنـــای پایان مراقبت 
نیست. اگر بخواهی هتل را ترک کنی باید 
به او خبر بدهی. توی فضای بیرون از هتل 

هم کسی یا کسانی تو را می پایند.
اینترنت بشـــدت کند است، شبکه های 
اجتماعـــی هم فیلتر. البته به معنای عدم 
اســـتفاده ترکمن هـــا از اینترنـــت نیســـت. 
بیشـــترین ارتباط ســـایبری آنها با »ایمو« 
انجام می شود. بقیه شبکه های اجتماعی 
مثـــل توئیتر، واتـــس اپ و... فیلتر اســـت. 
سرعت اینترنت بشدت کند است و از پس 

فیلترشکن ها به زور برمی آید.
ترکمنســـتان  دولـــت  ســـخت گیری 
مختص ایرانی ها نیســـت، با همه کشورها 
رویـــه ســـختی دارد امـــا ســـختگیری اش 
نســـبت به ایرانی ها بســـیار بیشـــتر است. 
کشـــور 5 میلیونـــی ای کـــه هیـــچ زباله ای 
در کـــف خیابان هایش نمی بینی. ســـاحل 
جزیره گردشـــگری کـــه »آوازه «اش آنقدر 
بزرگ تریـــن  بی شـــک  کـــه  اســـت  تمیـــز 
حســـرت ســـاحل خـــزر در ایـــران اســـت. 
هیـــچ جـــا زباله پالســـتیکی که ســـرگردان 
بـــاد باشـــد نمی بینی... تمام مدت کســـی 
وجـــود دارد کـــه جـــارو روی خیابان هـــای 
شـــهر و جزیره بکشـــد، صبح و شـــب اش 
فرقی ندارد. بیشـــتر رفتگران و پاکبان های 
شـــهر را زنان فقیـــر تشـــکیل می دهند اما 

به معنـــای آنکه هیچ مردی جـــارو به تن 
خیابان های تمیز نمی کشـــد نیست، ولی 
تعدادشان نســـبت به زنان بســـیار اندک 
اســـت. برخی اعتقـــاد دارند زنـــان پاکبان 
ویژگی کشـــورهای آســـیای میانه هســـتند. 
ســـاختمان سازی ها در عشق آباد مرتب و 
همگون است. خانه ها بیشتر سفید است. 
انگار با خط کش همه خانه ها را یک شکل 
و یک رنگ ساخته باشـــند. هیچ نشانی از 
آلودگی روی ساختمان ها نمی بینی. البته 
برخی از مســـافران و گردشگرانش اعتقاد 
دارند ســـختگیری ها، زیباســـازی شهری را 
بی رنگ می کند. انگار دولت ترکمنســـتان 
خیلـــی عالقـــه ای بـــه حضور گردشـــگران 
ندارد امـــا به معنـــای عـــدم برنامه ریزی 
برای جذب گردشگران بویژه »گردشگران 
تجاری« نیســـت. ترکمنستان منطقه آزاد 
گردشـــگری »آوازه« را بـــا همیـــن هـــدف 
ســـاخت. ترکمنســـتان با ایـــن جزیره هم 
می کشـــاند  کشـــورش  بـــه  را  گردشـــگران 
هم اجـــازه تماس زیـــاد به آنهـــا با مردم 
کشورش نمی دهد. در نخستین همایشی 
هم کـــه در این جزیره برگـــزار کرد میزبان 
3هزار نفـــر بود. هرچنـــد بی نظمی ها کم 
نبـــود امـــا حضور ســـه هـــزار نفـــر تاجر به 
تفاهمنامه های زیادی بین آنها منجر شد 

که ایران سهمی در آنها نداشت.
ë خارج از محدوده ترکمنستان

به نظر می رســـد ترکمنســـتان نه مایل 
اســـت مردمـــش بـــا دنیـــا ارتباط داشـــته 
باشـــند نه مردم دنیا پایشان خیلی راحت 
بـــه ترکمنســـتان بـــاز شـــود. با وجـــود این 
نمی خواهد ارتباطـــات اقتصادی خود را با 
دنیا قطع کند. به نظر می رسد منطقه آزاد 
گردشگری آوازه را با همین هدف، سه سال 
پیش ساخت. جزیره ای با 30 هتل چهار و 
پنج ستاره. ترکمنســـتان روی »گردشگری 
تجاری« حساب ویژه ای بازکرده؛ آنها شاید 
کم دردســـرآفرین ترین گردشـــگر باشند و 
بی شـــک ســـودآورترین آنها. بســـیاری این 
جزیره را رقیب جـــدی مازندران می دانند. 
برخـــی دیگر هـــم اعتقاد دارند کـــه جزیره 
کیش می توانست نقشی چون جزیره آوازه 

داشته باشد اما نشد که بشود!

ــــش  همای ــــن  اولی در  ــتان  ــ ترکمنس
ــزار نفر  ــ ــه ه ــ ــادی خزر میزبان س ــ اقتص
ــا خبرنگاران بودند.  ــ بود. 92 نفر از آنه
ــــم برنامه  ــد. 13 خبرنگار ه ــ ــیه آمدن ــ 13 خبرنگار از روس
ــــهم خبرنگاران  ــــمت قزاقستان پوشش دادند. س را از س
ــزری قرار دارد  ــ ــور خ ــ ــه که خارج از جغرافیای 5 کش ــ ترکی
ــتان هم 8 خبرنگار آمده بود.  ــ 10 خبرنگار بود. از قرقیزس
ــتانی را  ــ گفت و گوی اقتصادی تاجران و بازرگانان افغانس
ــور پوشش دادند. از ایران هم یک  ــ هم 7 خبرنگار این کش

خبرنگار به دعوت دولت ترکمنستان آمده بود.
ــور خزری  ــ حضور کم رنگ ایران به عنوان یکی از 5 کش
ــا، تنها  ــ ــــی فرصت ه ــــش و بررس ــار همای ــ ــــش اخب در پوش
ــــهم  ــــت. س ــوزی ایرانیان در جزیره آوازه نیس ــ فرصت س
ــــت ایران از برنامه خزر تنها دو معاون سابق  محیط زیس
ــــت. گردشگری  و حال حاضر معاونت محیط دریایی اس
ــای دیمیتری  ــ ــان حرف ه ــ ــــی در می ــــرفصل مهم خزر س
ــــت. قرقیزها هم برای  ــیه اس ــ ــــت وزیر روس ِمدِوِدف   نخس
ــاب کرده اند. کشورهای  ــ ــــگری روی خزر حس جذب گردش
ــاب ویژه ای  ــ ــزر حس ــ ــــالمت خ ــــگری س ــوزه روی گردش ــ ح
بازکرده اند. اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهوری 
تنها اشاره کوتاهی به این بخش داشت. از وزارت میراث 
ــــی به این  ــــگری هم کس ــتی و گردش ــ فرهنگی، صنایع دس

همایش نیامد.
ــور  ــ ــزری حض ــ ــورهای خ ــ ــــط کش ــــش فق ــــن همای  در ای
ــود؛ برای  ــ ــورها آزاد ب ــ ــرای همه کش ــ ــرکت ب ــ ــتند. ش ــ نداش
ــوئیس  ــ ــــت. آلمان و س مثال ترکیه حضوری پررنگ داش
ــتانی  ــ هم آمده بودند. حضور هیأت های تجاری افغانس
ــورهای مختلف،  ــ ــــی« با کش ــات »بی تو ب ــ و برگزاری جلس
ــران را برانگیخته بود. برنامه  ــ ــــک فعاالن اقتصادی ای رش

»بی تو بی« ایرانی ها اصاًل برگزار نشد.
ــــح روز همایش اقتصادی خزر تاجران و بازرگانان  صب
ــد. هیچ یک از  ــ ــته ماندن ــ ــــت درهای بس آمده از ایران پش
ــده بودند تا  ــ ــرای این همایش آم ــ ــزار میهمانی که ب ــ 3ه
درباره فعالیت اقتصادی چون حمل و نقل و گردشگری 
ــا ایرانی ها  ــ ــه ای ب ــ ــورهای دیگر گفت و گو کنند جلس ــ با کش
ــه  ــ ــان دفترچ ــ ــا در می ــ ــــی از ایرانی ه ــــچ نام ــتند. هی ــ نداش
ــــخص می کرد کدام تجار و  اطالع رسانی همایش که مش
ــــگری باید با کدام  ــان و فعاالن اقتصادی و گردش ــ بازرگان
ــینند، نبود. تاجران ایرانی  ــ میز اقتصادی به گفت و گو بنش

ــــم ها را زیر و رو کردند. افغانستانی ها جای ویژه ای در  اس
ــورها داشتند.  ــ ــات »بی تو بی« میان تجار دیگر کش ــ جلس
ــه اتاق ها پر از تجار  ــ ــای ترکیه هم همین طور. هم ــ ترک ه
ــــت پر برگردند.  ــــعی می کردند دس ــوری بود که س ــ دو کش
ــا کالفگی را  ــ ــارج از اتاق ه ــ ــــی خ ــران روی صندل ــ ــار ای ــ  تج
ــیدند چرا باید 12 میلیون  ــ ــد و از خود می پرس ــ در می کردن
ــــت  ــد و در نهایت هم دس ــ ــور خارج کنن ــ ــان ارز از کش ــ توم
ــرای این  ــ ــــی دلیلی ب ــر کس ــ ــور برگردند. ه ــ ــه کش ــ ــــی ب خال
ــــم و ترامپ  ــای تحری ــ ــــی آورد. بعضی ها پ ــردرگمی م ــ س
ــتان را  ــ ــیدند، برخی بی عالقگی ترکمنس ــ ــــش می کش را پی
مالک قرار می دادند اما بسیاری اعتقاد داشتند کم کاری 
اتاق بازرگانی، وقت و پول آنها را در جزیره آوازه هدر داد. 
ــــی«، معاون امور بین الملل اتاق  اما »محمدرضا کرباس
ــران در گفت و گو با »ایران« این انتقاد را قبول ندارد. او  ــ ای
می گوید: »تمام لیست 75 تاجر و بازرگان ایرانی را برای 
جلسات رودررو با دیگر کشور ها به ترکمنستان داده اند.« 
ــفارت ایران در ترکمنستان هم جواب  ــ رایزن اقتصادی س
ــــت خالی به ایران  ــرم  کننده ای برای تاجرانی که دس ــ دلگ

بازمی گردند ندارد.
ــتان  ــ ــای اتاق بازرگانی می گوید، ترکمنس ــ یکی از اعض
ــال برای اولین همایش اقتصادی خزر برنامه ریزی  ــ 7 س
ــــرکت  ــران در ابتدا قرار نبود اصاًل در برنامه ش ــ ــرد اما ای ــ ک
ــــم می گیرد  ــــش ایران تصمی ــــل از همای ــه ماه قب ــ کند. س
ــتد.  ــ تیمی تجاری از بخش خصوصی را به همایش بفرس
ــــمه قراردادهای  ــان تا لب چش ــ ــــی که به  گفته خودش تیم
ــــی به آنها  ــتند بدون اینکه کس ــ ــنه برگش ــ کالن آمدند و تش
ــیار  ــ ــا در میان تحریم های بس ــ ــــن فرصت ه ــد چرا ای ــ بگوی
ــِت خالی برگشته از  ــ ــــوخت! در میان این 75 تاجِر دس س
سفر، کسانی بودند که در سال های گذشته توانسته بودند 
ــــی کارت ویزیت های  ــای کالن ببندند. آنها حت ــ قرارداده
ــران بود،  ــ ــور ثالثی غیر ای ــ ــه متعلق به کش ــ ــان را ک ــ خودش
ــه به دلیل  ــ ــورهایی بدهند ک ــ ــرده بودند تا به کش ــ ــاده ک ــ آم
تحریم ها نمی توانند با ایران کار بکنند اما آنها را به هیچ 
ــتند بدانند چرا با وجود  ــ ــــی راه ندادند. آنها می خواس اتاق
ــه ای برای گفت و گو  ــ ــه 12 میلیون تومانی هیچ جلس ــ هزین
ــورهای دیگر برای آنها هماهنگ نشده  ــ ــایر کش ــ با تجار س
ــــت نه  ــــخی داش ــاق بازرگانی برای آنها پاس ــ ــــت. نه ات اس
سفارت ایران در ترکمنستان. تاجرانی که انگار تنها آمده 

بودند تا 800 یورو ارز از کشور خارج کنند و برگردند!

برش

تاجران ایرانی دست خالی از ترکمنستان برگشتند
عشق آبادی ها هم با مشهدی ها فامیل اند هم با گلستانی ها. 

بویژه در گنبد فامیل زیاد دارند. ترکمنستانی ها براحتی وارد 
ایران می شوند. در نهایت 24 ساعت زمان می خواهند تا ویزا را 
بگیرند و به ایران بیایند. البته »حسین نیکونام« رئیس انجمن 

حرفه ای گردشگری سالمت می گوید:»برخالف گردشگران 
سالمت افغانستان که در خانه اقوام اقامت می کنند، بیشتر 

گردشگران سالمت ترکمنستان در هتل ها و خانه مسافرها 
اقامت می کنند.« گنبدی های ایران می گویند ترکمن های 

همسایه در شهر گنبد راحت ترند، البته سفردرمانی آنها فقط 
به مشهد و گلستان محدود نمی شود. آوازه بیمارستان نمازی 

هم به گوش آنها رسیده است. بنابراین آنها تا بیمارستان 
نمازی شیراز برای پیوند »کبد« هم می روند

ë استامینوفن کدیین
ë کلردیازپوکساید 
ë دیفنوکسیالت
ë کلونازپام

ë کلداکس 
ë ابنسکال
ë سودافد
ë کلداستاپ

ë  ارای  100 دول   – ــی  ــ ت
دول100،

ë افرین 
ë سوداکلد 

قرص هایی که ورود آنها به ترکمنستان 3 تا 20 سال حبس دارد

را دچار دردسر کند. او البته قانونمند بودن 
در مرزها را مختص ترکمنستان نمی داند 
و می گوید: »در همه جای دنیا ورود برخی 
از دارو ها ممنوع است. کیف ها و ساک ها از 
زیر دستگاه های مدرن رد می شوند و حتی 
معلوم می شود مثاًل با این چمدان در چه 
تاریخی کدئین حمل شـــده است.« اما در 
مرز باجگیران همه چیز دســـتی و چشمی 
اســـت. همین مســـأله هم باعث به وجود 

آمدن مشکالت مضاعف است.
بـــه  گفتـــه او در اکثر کشـــورها بعضی از 
داروها را تنها با نســـخه و به اندازه مصرف 
می تـــوان حمل کرد اما در برخی کشـــورها 
سختگیری های بیشتر است. او ورود داروی 
اعصاب به ترکمنســـتان را ممنوع می داند 
و می گوید: »مثاًل ورود استامینوفن کدئین 
که در کشـــور ما مثل نقـــل و نبات مصرف 
می شـــود به این کشـــور ممنوع اســـت.« او 
تأکید می کند که داروی استامینوفن کدئین 
یا کلداســـتاپ با وجود نســـخه پزشک هم 
مخدر محسوب می شود و ممنوع است. او 
هم تأکید می کند مرزبانان ترکمن با زبان 
فارسی و انگلیسی آشنایی ندارند و ممکن 
اســـت که یک داروی مکمل هم شما را به 

دردسر بیندازد.
ــــگری  مخدومی وفعاالن حوزه گردش
ــــی از  ــــوی یک ــان رض ــ ــــالمت در خراس س
ــــی برای بهره مند شدن  راهکارهای اساس
ــــالمت ترکمنستان  ــــگری س از بازار گردش
ــتان و کلینیک در این  ــ ــــاخت بیمارس را س
ــه ترکیه  ــ ــد، همان کاری ک ــ ــور می دانن ــ کش
ــر این اتفاق  ــ ــــت. او می گوید:»اگ کرده اس
ــد به  صورت  ــ ــکان ما می توانن ــ بیفتد پزش
وارد  کار و دالر  ــا  ــ آنج ــــت  ــا موق ــ ی ــم  ــ دائ
ــاد دارد که دولت  ــ ــد.« او اعتق ــ ــور کنن ــ کش
ــه قوانین  ــ ــه ب ــ ــا توج ــ ــم ب ــ ــتان ه ــ ترکمنس

ــــن موضوع  ــه دارد از ای ــ ــــختگیرانه ای ک س
استقبال می کند چون برای این کشور هم 
راحت تر است که شهروندانش در داخل 
ــوند. مخدومی اعتقاد  ــ ــور معالجه ش ــ کش
ــازی  ــ ــــث اعتماد س ــــن کار باع ــه ای ــ دارد ک
ــان  ــ می در  ــران  ــ ای ــــکی  پزش ــتم  ــ سیس
ــه گفته  ــ ــود. ب ــ ــتانی ها هم می ش ــ ترکمنس
ــــث روی آوری  ــازی باع ــ ــــن اعتماد س او ای
ــه اروپایی ها به  ــ ــورهای دیگر از جمل ــ کش
ــود. این  ــ ــران می ش ــ ــــکی ای ــتم پزش ــ سیس

اتفاق مثبت برای ترکیه افتاد.
هندوستان هم با اعتمادسازی توانسته 
راه گردشـــگران ســـالمت امریـــکا و اروپا را 
به ســـمت کشـــور خود بچرخانـــد. این دو 
رقیبان سرسخت و خطرناک ایران در بازار 

گردشگری سالمت منطقه هستند.
ë گفت و گو با وزیر بهداشت و درمان

فعـــاالن حـــوزه گردشـــگری خراســـان 
رضوی با وزیر بهداشت هم وارد گفت و گو 
شـــده اند تا بتواننـــد ویزای درمانـــی برای 
گردشـــگران سالمت ترکمنســـتان بگیرند. 
نیکونـــام می گوید: »از دولت ترکمنســـتان 
و  گرفته انـــد  مثبـــت  پالس هـــای  هـــم 
هـــم  وترکمنســـتان  ایـــران  بیـــن  بـــزودی 
می رســـد.«  امضـــا  بـــه  تفاهمنامه هایـــی 
خراسان رضوی به عنوان یک قطب بزرگ 
گردشگر ســـالمت نگاه ویژه ای به ارزی که 
گردشـــگران این کشـــور وارد می کنند دارد. 
گردشـــگری  معاون  بیدخوری«  »یوســـف 
می گویـــد:  به»ایـــران«  رضـــوی  خراســـان 
تمهیداتی اندیشیده شد تا پای دالالن را از 
فعالیت های مرتبط با گردشگری سالمت 
بیرون بکشـــند. ولـــی به نظر می رســـد که 
ترمیـــم رابطه گردشـــگری ســـالمت ایران 
و ترکمنســـتان نیـــاز بـــه عـــزم جدی تر در 

سطحی باالتر دارد.

مدیـــرکل دفتـــر بازاریابـــی و تبلیغات 
تبـــادالت  فرهنگـــی،  میـــراث  ســـازمان 
گردشـــگری بیـــن ایـــران و ترکمنســـتان را 
در حـــوزه گردشـــگری ســـالمت، دریایی و 
تجاری می دانـــد و اعتقـــاد دارد که موانع 
بین گردشـــگری ایران و این کشور شمالی 
در جلســـات مشـــترک بین مســـئوالن دو 

کشور قابل حل است.
در  الریجانـــی«  ابراهیـــم  »محمـــد 
گفت و گـــو با »ایـــران« تعداد گردشـــگران 
ورودی از ترکمنســـتان را 170 هـــزار نفـــر 
اعالم می کند و از رشد 15 درصدی ورودی 
گردشگران این کشور به ایران در سال 97 
نســـبت به 96 خبر می دهد. او مرز زمینی 
با ترکمنستان را باعث تسهیل گردشگری 
و افزایش توریســـت می داند. به اعتقاد او 
ارزان تمام شدن رفت و آمد در مسیرهای 
زمینی باعث می شـــود تا ایران گردشگران 
بیشتری از ترکمنســـتان نسبت به کشوری 

چون تاجیکستان داشته باشد.
تفاهمنامـــه  می گوید:»مـــا  الریجانـــی 
در  ترکمنســـتان  کشـــور  بـــا  همـــکاری 
اعیـــاد مشـــترک  و  گردشـــگری ســـالمت 

داریم.« او گردشـــگری دریایـــی در دریای 
دیگـــر  از  را  تجـــاری  گردشـــگری  و  خـــزر 
همکاری مشترک دو کشور عنوان می کند 
و می گوید:»بـــا توجـــه بـــه تردد تجـــار دو 
کشـــور در بازارچه های مرزی مشـــترک در 
مرز خراســـان و گلســـتان، روی گردشگری 
تجاری هم تمرکز کرده ایم.« او گردشگری 
تجاری را یکی از محورهای مهم همکاری 
با کشـــورهای شـــمال ایـــران می دانـــد و از 
رشـــد بـــاالی گردشـــگران تجـــاری کشـــور 
ترکیـــه در ســـال 2017 خبـــر می دهـــد. به 
گفته الریجانی تعداد گردشـــگران تجاری 
ورودی از ترکیـــه در این ســـال از 400 هزار 
نفر به 900 هزار نفر رســـیده است. او یکی 
از موضوعـــات مطـــرح شـــده در نشســـت 
گردشـــگری خزر که توسط 5 کشور خزری 
برگـــزار شـــد را هـــم توســـعه گردشـــگری 
دریایی بـــر می شـــمرد و می گویـــد: »قرار 
شـــده که ما از تجربه بعضی از کشورها که 
بیشـــتر از ما تجربه دارند، استفاده کنیم و 
بعضی از کشور ما و از تجربه ما.« به گفته 
الریجانی قرار اســـت کارشناســـان 5 کشور 
خزری از جمله ترکمنستان جلسه تشکیل 
دهند و موضوعات گردشـــگری ســـالمت، 

دریایی و تجاری راعملیاتی کنند.
او ترکمنســـتان را یـــک کشـــور خـــاص 
می دانـــد که سیاســـتگذاری در آن توســـط 
ایـــن  می شـــود.  انجـــام  مقـــام  باالتریـــن 
مســـئول به برنامه های نوروزی مشـــترک 
دو کشـــور در خراسان رضوی نقبی می زند 
ومی گوید: »ترکمن ها بســـیار ســـختگیری 
می کردند. هر برنامه ای کـــه قرار بود اجرا 

شود حتماً نظر رئیس جمهورشان را جویا 
می شدند.« او این مثال را می زند تا بگوید 
که حل مشـــکالت گردشـــگری بیـــن ایران 
و ترکمنســـتان دســـت بخـــش خصوصی 
نیست و نیاز است که دولت ها وارد شوند.
او راه حـــل را هم در نشســـت های فنی 
بین کشـــور ها عنـــوان می کنـــد و می گوید: 
و  آلمـــان  و  اتریـــش  بـــا  گذشـــته  »ســـال 
افغانســـتان نشســـت فنـــی برگزار شـــد تا 
مشـــکالت فـــی مابین بررســـی شـــود.« او 
برگـــزاری نشســـت های فنـــی را بســـته به 
اهمیـــت بازارهـــای هدف اعـــالم می کند 
تعـــداد  نـــگاه  از  »کشـــور ها  می گویـــد:  و 

بـــرای ما  گردشـــگرانی کـــه می فرســـتند، 
اهمیـــت دارنـــد.« الریجانـــی از برگـــزاری 
نشست فنی با کشورهای شمالی از جمله 
ترکمنســـتان خبـــر می دهـــد و می گویـــد: 
»مشکالت فی مابین را احصا و استخراج 
کردیم البته این مشـــکالت توســـط بخش 
خصوصـــی بـــه مـــا اعـــالم می شـــود.« او 
حـــل مشـــکالت بیـــن گردشـــگری ایـــران 
و ترکمنســـتان را هـــم در نشســـت فنـــی 
می دانـــد و می گویـــد: »مثـــاًل صحبـــت با 
ســـفیر ترکمنستان در ایران به راه حل این 
مشـــکالت منجر نمی شـــود.« او مشکالت 
فی مابین را شامل تردد تجار و گردشگری 

ســـالمت اعالم می کند که در نشست فنی 
بررســـی خواهـــد شـــد. او از حســـن نیت و 
برخورد کارشناســـان در نشست های فنی 
حرف می زند و می گویـــد: »برای مثال در 
همین نشست فنی کارشناسان افغانستان 
اعالم کردند که لیســـت بیمارســـتان های 
ایـــران را بـــه آنها بدهیـــم تا بیمارانشـــان 
ســـرگردان نشـــوند. ما هـــم همیـــن کار را 
کردیم و مشـــکل حل شد.« به گفته او این 
نشست سالی یک یا دوبار برگزار می شود.
را  مشـــکالت  بایـــد  دارد  اعتقـــاد  او 
ریشه یابی کرد و با کشور طرف به گفت وگو 

نشست.

مدیرکل دفتر بازاریابی و تبلیغات ســازمان میراث فرهنگی در گفت و گو با »ایران«:
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نمونه هایی از جانفشانی های گروه فداییان اسالم با محوریت سید مجتبی هاشمی در روزهای آغازین جنگ

مدافعان گمنام در نبرد نامدار آبادان

زهرا بیک محمدی

براســـاس آمار منابع مســـتقل، ارتش عراق 
در آغـــاز جنگ دارای 300 هواپیمای نظامی 
بود کـــه در طول جنگ 238 فروند آن هدف 
آتشباری پدافند هوایی نیروهای مسلح قرار 
گرفته ومنهدم شـــدند. با این حـــال درپایان 
جنگ تعـــداد هواپیماهای جنگی عراق 610 
فروند بود.یعنی با وجود ســـاقط شـــدن 80 
درصد جنگنده های عراق درطول سال های 
دفـــاع مقـــدس، درســـال پایانی ایـــن دوران 
تعداد هواپیماهای جنگی دشمن200درصد 
افزایـــش داشـــته اســـت. همچنیـــن تعداد 
هلیکوپتر هـــای جنگـــی عـــراق کـــه در آغاز 
جنـــگ 80 فرونـــد بـــود، در پایـــان جنگ به 
325 فروند رســـید، این درحالی بـــود که 91 
هلیکوپتر ارتـــش عراق در طول جنگ هدف 
قرار گرفته و منهدم شـــده بود.توان موشکی 
عراق هم که در آغاز جنگ بردی معادل 70 
کیلومترداشت در پایان جنگ به 900 کیلومتر 
رسید. ارتقای کمی وکیفی تکنولوژی جنگ از 
راه دور، با پیوســـتن میگ 25 و29، همچنین 
موشـــک های  و  ســـوپراتاندارد  و  میـــراژاف1 
دوربرد، رژیم بعث عراق را وسوسه کرد تا با 
انگیزه تضعیف اراده مردم در راه دفاع ملی 
و حمایت از نیروهای مســـلح، با مستشاری 
قدرت هـــای بـــزرگ، مناطـــق دوردســـت و 

غیرنظامی را هـــدف قرار داده و دامنه جنگ 
را به شهرهای بی دفاع بکشاند. رژیم عراق از 
همان روزهای اول جنگ بی اعتنا به مقررات 
بین المللی و برخالف اصول اخالقی با بمب 
و موشک مناطق شهری را هدف قرار داده و 
مردم عادی را به خاک وخون کشید. به طوری 
که براساس آمار مرکز اسناد وتحقیقات دفاع 
مقدس وابســـته به ســـپاه پاســـداران، ارتش 
عراق با بیش از 4700 مرتبه بمباران هوایی، 
شـــلیک موشـــک وآتـــش توپخانـــه 77هزار 
غیرنظامی را شـــهید و مجـــروح و میلیاردها 
دالر خسارت مالی به اقتصاد کشورمان وارد 
کرد. ارتش عراق ابتدا با اســـتفاده از توپخانه 
دوربـــرد علیه مناطق مســـکونی در شـــهر ها 
وروستاها وارد عمل شـــد وهدفش از این کار 
ایجاد وحشـــت در مردم و به دســـت گرفتن 
ابتکار عمل در صحنه سیاســـی بـــود. ارتش 
عراق با وجود حملـــه غافلگیرانه، درهمان 
ابتدای کار زمینگیر شـــد ونتوانســـت اهداف 
خود از حمله گســـترده را تأمیـــن کند، حتی 
از تصرف شـــهرهای مرزی همچـــون آبادان 
و سوســـنگرد که اهدافی کاماًل در دســـترس 
به نظـــر می آمدند بـــاز ماند. از ایـــن رو برای 
حفظ برتری دست به عملیات روانی برده و 
جنگ علیه مناطق بی دفاع مسکونی را آغاز 
کرد.براین اســـاس همزمان با حضور هیأت 
صلح سازمان کنفرانس اســـالمی در تهران 
دراســـفند 1359 طـــی شـــش نوبـــت حمله 

شهید سید مجتبی هاشمی درکنار شهید چمران در حلقه یاران  و همرزمان

یوز
ید ن

شه

یرنا
ا

ارتش و فداییان اسالم آغاز شد.
وقتی بـــه آن طـــرف کارون رفتیـــم ابتدا 
مقر خود را کاروانســـرا برگزیدیم. اما به دلیل 
نداشـــتن جای خواب، به دستور شهید سید 
مجتبـــی هاشـــمی در هتـــل آبادان مســـتقر 
شـــدیم و نیروها را در آنجـــا متمرکز کردیم. 
از آنجا می رفتیم زیر پل خرمشـــهر، ایستگاه 
شیر پاستوریزه، ایستگاه 12 و… هر روز یکجا 
می رفتیم. مکان ثابتی نبود که در آن مستقر 

شویم.
در آن زمان مردم شـــهر خیلی کم شـــده 
بودنـــد اما آنهایی که بودنـــد، با تمام قدرت 
مقاومـــت می کردنـــد. بعضـــی از زن ها هم 
مانده بودند و خیلی به ما کمک می کردند. 
یادم هســـت در آنجا همیشـــه دعای توسل 

داشتیم.
نیروهای عراقی آمده بودند خســـروآباد. 
بـــا ســـرهنگ کهتـــری هماهنـــگ شـــدیم و 
حملـــه کردیم به عراقی ها و آنـــان را مجبور 
به عقب نشـــینی کردیـــم. پیروزی شـــیرینی 
بود. حـــدود 1000 نفر از آنان تلفات گرفتیم. 
ســـرهنگ کهتـــری 3 تیـــر خـــورد، بـــا وجود 
این بـــا بلندگوی دســـتی اش فریـــاد می زد: 
»رزمنده ها مقاومت کنید.« شـــهید هاشمی 
هم همین طور. رزمنده ای که از قم آمده بود 
پس از عملیات خطاب به شـــهید هاشـــمی 
گفت: »امام فرمود اگر سپاه نبود کشور نبود، 
من هم می گویم اگر فداییان اسالم نبودند، 
آبادان نبود.« )احمد هاشمی مطلق، همرزم 

شهید(
ë افتخارآفرینی در صحنه جنگ ذوالفقاری

پس از سقوط خرمشهر در 4 آبان 1359، 
عراقی هـــا در ســـاحل بهمن شـــیر موضـــع 

گرفتنـــد و در آخریـــن ســـاعات روز 8 آبـــان 
1359، در مقابل کوی ذوالفقاری، پل شناور 
روی ایـــن رودخانـــه نصب کردنـــد و صبح 
روز بعد، حدود دو گـــردان نیرو وارد جزیره  
آبادان کردند. کوی ذوالفقاری در منتهی الیه 
جنوب شـــرقی و در حومه  شـــهر آبادان قرار 
دارد. جاده  آبادان- خســـروآباد- اروندکنار، 
در جنوب و رود بهمنشـــیر در شـــمال کوی 
ذوالفقـــاری قـــرار دارند. دریاقلی ســـورانی، 
کـــه در نزدیکـــی محـــل ورود عراقی ها انبار 
وســـایل اوراقی داشـــت، متوجه آنها شـــد. 

او بـــا دوچرخه بســـرعت خود را بـــه پایگاه 
نیروهای بسیج رســـاند و آنها را باخبر کرد. 
سپس ســـتاد عملیات آبادان و سپاه آبادان 
از ماجـــرا آگاه شـــدند. در پـــی اطـــالع عبور 
دشمن از بهمنشـــیر، تعدادی از رزمندگان 
بســـیجی، گروه فداییان اســـالم، ســـپاهیان 
و ارتشـــی های حاضر در آبـــادان به منطقه  
ذوالفقاری آمدند و آماده  حمله به دشمن 
شدند. درگیری شروع شد. نیروهای دیگری 
نیز از مساجد آبادان به مدافعان پیوستند. 
بعضی از آنها اسلحه نداشتند و هنگامی که 
رزمنده ای شهید یا زخمی می شد، با اسلحه  
او می جنگیدنـــد. رزمنـــدگان، مهاجمان را 
که تا جاده  خســـروآباد اروندکنار پیش آمده 
بودند، به داخل نخلســـتان عقـــب راندند. 
نیروهای محـــور چپ، به نزدیکـــی پلی که 
عراقی ها روی بهمنشیر نصب کرده بودند، 
رسیدند و با انهدام تجهیزات در حال عبور 
از آن، پل را مســـدود و عقبه  دشمن را قطع 
کردنـــد. عراقی ها با مشـــاهده  ایـــن وضع، 
ناامیدانـــه به مقاومت های پراکنده دســـت 
زدند. عده ای هم تســـلیم شدند یا به قصد 
فرار، خود را به بهمنشـــیر انداختند. به این 
ترتیـــب، عملیات متوقف کردن پیشـــروی 
مهاجمـــان و عقب رانـــدن آنها تا ســـاعات 
بامـــدادی 10 آبـــان 1359 با موفقیت کامل 
به پایان رســـید. در ایـــن عملیات، تعدادی 
از مدافعان آبادان شـــهید شـــدند. از قوای 
دشـــمن نیز حدود 200 نفر کشـــته و 29 نفر 
اســـیر شـــدند و 3 تانـــک آنها منهدم شـــد. 
عملیات موفق کوی ذوالفقـــاری، در حالی 
که ارتـــش عراق را از دسترســـی بـــه جزیره 
آبـــادان مأیوس کـــرد، به مدافعـــان آبادان 

اعتمادبه نفـــس داد و آنهـــا بـــاور کردند که 
می تـــوان حتـــی بـــا کمتریـــن تجهیـــزات و 
ســـالح انفرادی، با دشـــمن متجاوز به نبرد 
پرداخت و آنها را عقـــب راند. ارتش عراق 
بعد از شکست سنگین در کوی ذوالفقاری، 
در شـــمال جزیـــره  آبـــادان زمین گیر شـــد 
و بـــه محاصـــره  آن اکتفـــا کـــرد. از آن  پس، 
رزمندگان اسالم در این منطقه جبهه ای را 
در مقابل دشمن تشکیل دادند که به خاطر 
شـــکل گیری این خط دفاعی بعد از انجام 
عملیات کوی ذوالفقـــاری، خطوط دفاعی 

منطقه  شمال بهمنشیر را جبهه ذوالفقاری 
نامیدند. این جبهه تا عملیات ثامن االئمه 
فعال بود.)قاسم صادقی یکی از همرزمان 

شهید سید مجتبی هاشمی(
گروه چریکی »فداییان اســـالم« در کوی 
ذوالفقاری با نام فرمانده اش ســـیدمجتبی 
هاشـــمی شـــناخته می شـــد. همـــان کســـی 
که شـــهید چمـــران درباره اش گفته اســـت: 
»هاشـــمی، تو فرمانده ای هستی که ما به تو 
افتخار می کنیم.« شهید علی صیادشیرازی 
هـــم در وصف او گفته اســـت: »قـــد و قامت 
رعنای سیدمجتبی هاشمی و آن دالوری ها و 
رشـــادت ها و آن سیمای نورانی، همیشه مرا 

به یاد حمزه سیدالشهدا)ع( می انداخت.«
نیکوتـــر از ایـــن دو روایـــت، تقدیـــر امام 
از گـــروه فداییان اســـالم اســـت کـــه در پیام 
مشهورشـــان پس از شکســـت حصر آبادان 
بدان تصریح شده است. امام عالوه بر اشاره 
به نقش ارتش و سپاه و بسیج، در پیام خود 
از فداییان اســـالم نیز نام می برد تا در تاریخ 
دفاع مقدس، نام این گروه مردمی به دست 
فراموشی ســـپرده نشـــود. اما در خاطرات و 
در نـــگارش تاریخ جنگ، ایـــن گروه مظلوم 
و به فراموشـــی سپرده شـــده است. فداییان 
اســـالم هیچ گونه ارتباطی با فداییان اسالم 
قبـــل از انقـــالب نداشـــته و ندارنـــد، بلکـــه 
گروهـــی بودند که از متن مردم برخاســـته و 
در روزهای مظلومیت جنگ تحمیلی، برای 
دفاع از میهن به پا خاســـتند وجان شـــیرین 
را درمعـــرض تیر و ترکش و ســـرب داغ قرار 
دادند. در میان فداییان اســـالم، چهره های 
بســـیاری بودند که بی هیچ ادعایی، به دفاع 
از میهـــن همـــت گماردنـــد و مظلومانه به 

شـــهادت رســـیدند. شـــاید خلـــوص چنین 
افرادی در میان فداییان اسالم بود که شهید 
آیـــت اهلل بهشـــتی آنـــان را اینگونه توصیف 
کرده اســـت: »جنـــاب آقای هاشـــمی، این 
همـــت بلنـــدی کـــه در شـــما و در نیروهای 
شما می بینم و این همه پشتکار و این همه 
اســـتقامت در برابر مشـــکالت که به راستی 
مثال زدنی و درســـی برای بعضی هاســـت، 
فقط و فقـــط می تواند بازتابی باشـــد از یک 
قلب ســـلیم و مملو از نور ایمـــان به خدای 

الشریک.

سال هم عراق با 963 نوبت بمباران هوایی 
وموشـــکی 6648 نفر را در92 شـــهر کشور به 
شـــهادت رســـانده و 19372 نفـــر را مجروح 
کرد.به همین نسبت خســـارت های فراوانی 

به مراکز اقتصادی و زندگی مردم وارد کرد.
امریکایـــی  دولتمـــردان   1366 درســـال 
کـــه از به دســـت گرفتـــن سرنوشـــت جنگ 
با شکســـت مذاکرات مـــک فارلیـــن ناامید 
شـــده و توان بالقوه ایران که با وجود تمامی 
مشـــکالت توانسته بود عملیات کربالی 5 را 
ســـاماندهی کند، تصمیم بـــه حضور فعال 
نظامی در منطقه گرفتنـــد. عراقی ها هم با 

استفاده از وضعیت وبرای خروج از بن بست 
عالوه بربمباران مناطق شـــهری به بمباران 
شـــیمیایی شـــهرها روی آورد. در این ســـال 
عراق 735 نوبت به 87 شهر حمله کرد که 
22 مورد آن حمله موشـــکی بـــود. در نتیجه 
این حمالت 1636 نفر شـــهید و 6558 نفر 

مجروح شدند.
درســـال پایانی جنـــگ -1367- با وجود 
اینکه فقط 4 ماه از آن درگیر جنگ بود رژیم 
عـــراق 306 مورد دســـت به حملـــه هوایی 
زد که تنها 47 مورد آن حمله موشـــکی بود. 
همچنیـــن در روزهـــای پایانی جنـــگ براثر 

حمالت هوایی دشـــمن 1052 نفر شـــهید و 
9222 نفر هم مجروح شدند.

ناجوانمردانه  در ماجرای بمباران هـــای 
بـــزرگ  قدرت هـــای  عـــراق  بعـــث  رژیـــم 
ســـازمان های  و  تســـلیحاتی  حمایـــت  بـــا 
بین المللـــی با ســـکوت یا امتنـــاع از اقدامی 
کارساز سهیم وشریکند وتا پایان تاریخ هرگز 
نخواهند توانســـت از این ننگ خـــود را مبرا 

کنند.
ــات وآمار  ــ ــه این مطلب ازاطالع ــ برای تهی
مرکز اسناد وتحقیقات سپاه پاسداران استفاده 

شده است.

احمد آقاشریف
پژوهشگر تاریخ جنگ

سید مجتبی هاشمی یکی از چهره های برجسته دوران دفاع مقدس است. وی نخستین 
فرمانده کمیته انقالب اسالمی ناحیه مرکزی تهران بود که بالفاصله پس از هجوم عراق 
به کشورمان به همراه 100 نفر دیگر از اعضای کمیته و نیروهای داوطلب مردمی خود را به 
اهواز رساند و از آنجا به آبادان عزیمت و گروهی موسوم به فداییان اسالم را تأسیس کرد 
و در این شهرخاطرات بسیاری از خود به یادگار گذاشت. سید مجتبی به دلیل برخورداری 
از رشـــادت و قاطعیت، به همراه یارانش برای ممانعت از سقوط آبادان جانفشانی های 
بسیاری کردند و درهمین رابطه نام این گروه بر سرزبان ها افتاد تا آنجا که درحق آن گفته 
شده، اگر گروه فداییان اسالم نبودند، آبادان هم نبود. افراد این گروه به شیوه جنگ های 
پارتیزانـــی، عراقی ها را به ســـتوه آورده و در ماجرای نفوذ دشـــمن بـــه منطقه ذوالفقاری 
چهره ای ماندگار وشایســـته ستایش از خود ترسیم کردند. بســـیاری از افرادگروه فداییان 
اســـالم در راه دفاع از آبادان به شـــهادت رســـیده و به صورت گمنام در آرامگاه این شـــهر 
آرمیده اند. از افراد این گروه خاطرات بســـیاری در یادها باقی مانده که در آستانه شکست 

حصر آبادان چند نمونه از آنها در پی می آید.

ë اعزام به خرمشهر
 بعد از هجوم سراســـری عـــراق به غرب 
و جنـــوب، ســـید مجتبی هاشـــمی بـــا درک 
اهمیـــت و اولویت جنوب بـــه همراه 100 نفر 
از همرزمانش از اعضـــای کمیته و نیروهای 
داوطلب مردمی بالفاصله خـــود را به اهواز 
می رســـاند و ســـه روز پیاپی جهـــت اعزام به 
خط مقدم به استانداری که مرکز هماهنگی 
و اعزام نیرو بوده مراجعه می کند. روز ســـوم 
متوجـــه حضور حجت االســـالم نـــوری امام 
جمعه خرمشهر در اســـتانداری برای طرح 
درخواســـت کمک بـــه مدافعین این شـــهر 

می شود.
ابوالحســـن نوری  حجت االســـالم ســـید 
در اســـتانداری بـــه اتـــاق جنگ مـــی رود و از 
اســـتاندار- مهنـــدس غرضی- درخواســـت 
100اســـلحه  ژ-3 می کنـــد. امـــا بـــه او گفتـــه 
می شـــود ایـــن تعداد ســـالح نداریم. شـــیخ 
پیشـــنهاد می دهد، سالح پاســـبان های شهر 
را بگیریـــد و بـــه ما بدهیـــد. اما بـــدون اینکه 
نتیجه ای گرفته باشد اتاق جنگ استانداری 

را ترک می کند.
حجت االســـالم نوری در خاطـــرات خود 
و در ادامـــه می گوید:»...وقتـــی از اتاق جنگ 

بیرون آمدم، با مرد رشیدی در زمین چمن 
برخـــورد کردم که گفت؛ شـــنیده ام تقاضای 
100 قبضه ژ- 3 کرده ایـــد؟ گفتم بله. گفت: 
حـــاال اگر به جـــای 100 قبضـــه ژ-3 ، 100 نفر 
ژ-3 بـــه دســـت به شـــما بدهنـــد، حاضرید 
بپذیریـــد؟ گفتـــم نه تنهـــا می پذیـــرم بلکه 
خیلی هم متشکر می شوم. این ها چه کسانی 
هســـتند؟ بعد با رشـــادت گفت: مـــا 100 نفر 
فداییان اســـالم هســـتیم که از تهـــران برای 
شـــرکت در جنگ آمده ایم. ســـه روز اســـت 
هرچـــه به این ها )اتاق جنـــگ( می گوییم ما 
را به جبهه بفرســـتید، نمی فرستند. شما ما 
را با خودتان به خرمشهر ببرید.« گفتم: اهاًل 
و ســـهاًل بفرمایید. او مســـئول گـــروه اعزامی 
فداییان اسالم، سیدمجتبی هاشمی بود...« 
)حجت االســـالم نـــوری امام جمعـــه  وقت 

خرمشهر(
ë اولین رویارویی در شلمچه

»وقتی به خرمشـــهر رســـیدیم یکسره به 
پایگاه ســـپاه و محل اســـتقرار فرمانده سپاه 
خرمشـــهر، شـــهید جهـــان آرا رفتیـــم. یادم 
می آیـــد در آن زمان هـــادی غفاری هم آنجا 
بود. آنان وقتی ما را دیدند خیلی خوشـــحال 
شدند. همان شـــب ما را به پاسگاه شلمچه 

بردنـــد، دیدیـــم تانک های عراقـــی نزدیک 
پاسگاه هستند. ما فقط ژ-3 و دو سه تا آر.پی.
جی داشـــتیم. از شهید هاشـــمی پرسیدیم: 
»چه کار کنیم؟« گفت: »بروید سنگر بگیرید 
که حداقـــل بتوانیم تانک ها را بزنیم.« وقتی 
خواســـتیم تانک ها را بزنیم، متوجه شـــدیم 
آر.پی. جی هایمان ســـوزن ندارند! در نهایت 
با همان ســـالح هایی که داشتیم، ناچار بعد 
از یـــک درگیری محدود کمـــی عقب  آمدیم 
تا با آمادگی بیشـــتری به مقابله با عراقی ها 
برویم. البته روزهای بعد یک مقداری سالح 
به دستمان رسید و شـــرایط هم برایمان جا 
افتاد. )احمد هاشمی مطلق، همرزم شهید(

ë 22روز خرمشهر را نگه داشتیم 
 عملیاتـــی بـــا بچه هـــای نیـــروی دریایی 
به طورمشـــترک انجـــام دادیـــم کـــه خیلی 
موفقیت آمیز بود. عراقی ها به گمرک رسیده 
بودند. البته ما نتوانســـتیم آنجا را آزاد کنیم 
و تنهـــا عراقی هـــا را تـــا محـــدوده ای وادار به 
عقب نشـــینی کردیم، ما وقتی به خرمشـــهر 
رســـیدیم، عده ای از ما متأســـفانه ترسیدند، 
چون تـــا آن روز جنـــگ ندیده بودیـــم. یادم 
نیست چند نفر ماندیم، ولی با همان تعداد 
کم و با کمک کادر نیروی دریایی، توانســـتیم 

حدود 22 روز خرمشهر را نگه داریم.
فداییان اسالم پشتیبانی نظامی نداشت، 
تنها از طریق مردم و مسجد جامع خرمشهر، 
که ســـتاد مرکزی بـــود، به ما غـــذا می دادند. 
هرموقع غذا می خواستیم می رفتیم مسجد، 
می گرفتیم و می بردیم به جایی که مســـتقر 
بودیـــم. ما حتی مکان خاصـــی برای خواب 
نداشتیم. وقتی عراق پیشروی کرد و شلمچه 
را گرفت، ما در خرمشهر مستقر شدیم: یک 
روز در خیابـــان طالقانی بودیـــم، روز بعد در 
مسجد جامع، بیشتر شب ها خواب نداشتیم، 
مگر در همان کوچه ای که روبه روی مســـجد 
جامع بـــود. برای خواب بـــه آنجا می رفتیم. 
تقسیم می شـــدیم، نصف پاس می دادند و 

نصف دیگر می خوابیدند. بـــرای رفت وآمد 
هم معموالً همه سوار یک وانت می شدیم. 
امـــا گوش به حرف بودیـــم. می گفتند بروید 
بیمارســـتان  گمرک، می رفتیـــم، می گفتند 
طالقانی را دارنـــد می گیرند، می رفتیم آنجا 
و… خالصه تمام روز اینگونه سپری می شد. 
کارهـــا اصـــاًل منظـــم و از روی برنامـــه نبود. 
یکی از این روزها نیروهای عراقی از ســـمت 
خانه های سازمانی واقع در راه آهن پیشروی 
کردند. ما هم مقابلشان ایستادیم. آن روز 5 
تانک از مجموع 25 تانک عراقی ها را زدیم.

روزی آقای غنچه ها با شـــهید هاشـــمی 
رفتند اهواز و با خودشـــان سرهنگی آوردند 
که ما را فرماندهی کند، که البته طرح موفقی 
نبود. در کل خرمشهر فقط 7 تانک بود، آنها 
را هـــم برای اینکه از دســـت ندهنـــد، پنهان 
کرده بودند. ما این تانک هـــا را آوردیم جلو 
و بـــا عـــده ای از تکاورهای نیـــروی زمینی که 
مهـــارت این کار را داشـــتند. در جاده پلیس 
راه مســـتقر کردیـــم. مدتی آن طـــرف جاده  
خرمشـــهر- اهـــواز، شـــب ها می جنگیدیم، 
روزها همان جا هـــم می خوابیدیم. تکاورها 
خیلی خوب می جنگیدند و مدافعان خوبی 
برای خرمشـــهر بودنـــد، ســـرانجام به دلیل 
کمبود نیروی خودی و ازدیاد نیروی دشمن، 
آن منطقـــه را هـــم از دســـت دادیـــم. یادم 
هست آقای هاشمی با چند نفر دیگر رفتند 
پیش آقای شیبانی که فرمانده  اهواز یا آبادان 
بود و گفتند خرمشهر دارد از دست می رود. 
ایشـــان زنـــگ زدند بـــه بنی صـــدر و گفتند: 
»خرمشهر از دست رفت. چرا نیروی کمکی 
نمی رسد؟« از مدت ها پیش به ما قول داده 
بودند نیروهای لشـــکر 77 خراســـان در راه 
هستند، ولی خبری نبود. باالخره اینگونه بود 
که کم کم مناطق را از دست دادیم، تا اینکه 
آمدیم طرف دیگر پل، آنجا بود که نیروهای 
لشـــکر77 رســـیدند. فرمانده  آنها سرهنگ 
کهتری بـــود. از این جا به بعد بود که تعامل 

ناجوانمردانه 12 موشک به اهواز و4 موشک 
به دزفول شـــلیک کرد. ایـــن درحالی بود که 
ارتش عراق پیش از آن ظرف کمتر از شـــش 
ماهه اول جنگ بـــا 414مورد حمله هوایی و 
موشکی علیه اهداف غیر نظامی 1787 نفر 
شهید و 7839 نفررا مجروح وخسارت های 
رژیـــم  بـــود.  آورده  وارد  را  فراوانـــی  مـــادی 
جنایتکار صدام در ســـکوت محافل خبری و 
بین المللی به ایـــن روش خود به عنوان یک 
رویه ثابـــت ادامه داده و میزان حمالت خود 
را از 414مورد علیه 43 شـــهر در ســـال 1359 
به 735 مورد علیه 87شـــهردر ســـال 1366 
رســـانید. ایـــن در حالی اســـت کـــه حمالت 

شیمیایی دراین آمار گنجانیده نشده است.
بمبـــاران مناطـــق شـــهری کـــه از ابتدای 
جنگ با اســـتفاده ازتوپخانه وموشـــک های 
کوتاه برد و میان برد انجام می گرفت به یک 
باره در اسفند 1362 جهش چشمگیری پیدا 
کرد وبر شدت به کارگیری سالح های مخرب 
علیه مناطق مســـکونی بشـــدت افزود. سال 
62سال به کار گیری انبوه موشک های میانبرد 
درجنـــگ بود. در این ســـال طـــی 24 حمله 
موشکی 37 موشـــک به 8 شهر شلیک شد 
که براثر آنها 609 هموطنمان شهید و 2528 
نفر مجروح شدند وبه 2500 واحد مسکونی 
و تجـــاری خســـارت های عمـــده وارد شـــد. 
ســـال 1363 را آغاز اوجگیری جنگ شهرها 
نامیده اند. در این سال رژیم عراق با دریافت 

جنگنده های پیشـــرفته از شـــوروی و فرانسه 
توان هوایی خود را ارتقا داده و با 7689 نوبت 
بمباران هوایی 50 شهر را مورد هدف قرار داد 
و2424 نفر از هموطنانمان را شهید و5265 

نفر را مجروح ساخت.
در ســـال 1364 تالش رژیـــم بعث عراق 
برای دستیابی به موشک هایی با برد زیاد به 
نتیجه رســـید و تهران نیز به اهداف موشکی 
صدام افزوده شـــد. همچنیـــن هواپیماهای 
عراقی در ســـایه تحریـــم تســـلیحاتی ایران 
توانســـتند تا عمق کشـــورمان نفـــوذ کرده و 
شهرهایی همچون رشت و چالوس ونوشهر 
نیز به فهرست شهرهای مورد هجوم هوایی 
عـــراق اضافـــه شـــوند. در این ســـال حریم 
مناطق مســـکونی و غیر نظامی کشـــورمان 
7127 بار مورد تجـــاوز قرار گرفته و درنتیجه 
1996 نفر شـــهید و5131 نفر مجروح شـــدند 
و خســـارت های فراوانی به اقتصاد ملی وارد 

آمد.
ســـال 1365با عـــزم جمهوری اســـالمی 
ایران برای اجرای عملیاتی سرنوشـــت ســـاز 
آغاز شد. در این سال به دلیل به دست آوردن 
تعدادی موشـــک ضد هوایی هاوک)هاگ( 
وســـالح ضد تانـــک تاو وضعیـــت پدافندی 
کشـــور بهبود یافتـــه بود.امـــا در مقابل توان 
نظامـــی عراق نیـــز ارتقا یافتـــه وهمچنان با 
گسترش حمالت هوایی به دنبال وادار کردن 
مردم به دســـت کشیدن از دولت بود.در این 

وداع با رفقا در ظهر عاشورا
محمد یزدانی، جوانی رشـــید بود که 
مســـئولیت امـــور اداری یـــگان به وی 
واگذار شـــده بود. کار ایشان در ارتباط 
بـــا آمار و ارقـــام و مســـائل مربوط به 
رزمنـــدگان  پرونـــده   ضبـــط  و  ثبـــت 
بود. محـــل اســـتراحت من، شـــهید 
هاشـــمی و یزدانی در یـــک اتاق بود. 
شب عاشـــورا ی ســـال 1360، بعد از 
مراسم عزاداری، شهید یزدانی طبق 
معمول برای گرفتن آمارشهدا و مجروحان به بیمارستان ها و 
سردخانه ها رفت. قبل از رفتن به من گفت: »اجازه بده من با 
سیدمجتبی هاشمی به خط بروم.«  گفتم: »شما این همه کار 
اداری و دفتری داری.« گفـــت: »می دانم، ولی اجازه بده، من 
دلم توی خّطه!« جریان را با شهید هاشمی در میان گذاشتم. 

ایشان گفت: »اجازه بده که با من به خط بیاید.« و رفتند.
چنـــد روزی بـــود که بچه هـــا از نظر آب در مضیقـــه بودند. 
شـــهید یزدانی هم که در جریان بـــود، از قبل چند عدد کلمن 
آب تهیه کرده بود و داخل خط، ســـنگر به سنگر به بچه ها آب 
می رســـاند. در این هنگام مـــورد اصابت گلوله توپ دشـــمن 
قرارمـــی گیرد و ســـرش از بدن جدا می شـــود. حدود ســـاعت 
یک ونیم بعد از ظهر، شـــهید هاشـــمی با صورتی خاک آلود و 

برافروخته آمد و گفت: »صندوق چـــی بیا، رفیقت را آوردم.« 
بـــا آن  چهره ای کـــه از او دیدم، حدس زدم چـــه اتفاقی افتاده 
است. به ســـمت ماشین رفتم و جنازه شـــهید را که داخل پتو 
پیچیده شـــده بود، در صندوِق عقِب ماشـــین دیدم. شهادت 
او با ظهر عاشـــورا مصادف بود. شـــهید هاشـــمی بسیار متأثر 
شـــده بود و به بچه ها گفت: »جمع شوید، می خواهیم وضوی 
خـــون بگیریـــم و نماز ظهر عاشـــورا را بخوانیـــم.« عکس این 
صحنه موجود اســـت. شـــهید هاشمی پیکر شـــهید یزدانی را 
جلو گذاشـــتند و همه مقابلش به اقامه نماز ایستادیم. در این 
عکس شـــهید شـــاه رخ ضرغام، شهید غالمحســـین زنهاری و 
همین طور آقای عبداللهی از بچه های کمیته  منطقه  5 و آقای 
مهندس میردامادی )در حال حاضر استاد دانشگاه اصفهان 
است( به عنوان یکی از حاضران در صف اقامه  نماز به امامت 
آقای هاشمی حضور دارند. وقتی یکی از دوستان سید مجتبی 
هاشمی به شهادت می رسید، دیگر از فقدان دوستان صحبت 
نمی کرد، گوشه ای می نشست و مشغول نقاشی می شد. گاهی 
هم آواز می خواند. شعرها را فی البداهه می گفت و یادم هست 
که به سبک یکی از خوانندگان قدیمی می خواند. ایشان کم تر 
با هم سن و ســـال های خود وقت می گذراند و بیش تر جوانان 
را مورد دلجویی قـــرار می داد. رزمنده ها هم از او به عنوان یک 

اسوه و الگو پیروی می کردند.

سردار قاسم صادقی
  از اعضای گروه 
فداییان اسالم در 
دوران دفاع مقدس

4700 حمله هوایی در 2888روز جنگ



 این روزها حاکمیت به  دنبال مبارزه با رانت 
و فساد است و پرونده ها ی بسیاری تشکیل 
شــده و بگیر و ببندهای زیادی را نیز در این 
زمینه شاهد بوده ایم که خاطیان به دست 
قانون سپرده شــده اند. اما برای پیشگیری 
از رانــت و فســاد از چــه ابــزاری می تــوان 
کمک گرفت. ابــزاری که امــروزه می تواند 
به کمــک بیاید اتصال تمام دســتگاه های 
ســه قوه مقننه، مجریه و قضائیه به دولت 
الکترونیک اســت؛ دولــت الکترونیکی که 
نه تنها زیرســاخت های آن از ســوی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات فراهم شده، 
بلکه نسبت به  گذشته نیز رشد 40 درصدی 
را داشته است. اما به  گفته مسئوالن وزارت 
ارتباطات بیشتر دستگاه های اجرایی حاضر 
به اتصال به دولت الکترونیک نیستند و در 
ایــن زمینه مقاومــت می کننــد. در همین 
راستا به ســراغ نمایندگان مجلس رفتیم 
و این ســؤال را مطرح کردیم که باتوجه به 
اینکه زیرساخت دولت الکترونیک توسط 
دولت فراهم شده و درخواست مردم نیز از 
حاکمیت مبارزه با فساد و رانت است، برای 
مقابله با مقاومت دستگاه ها، مجلس چه 

راهکاری پیشنهاد می کند.
ë قطع بودجه دستگاه ها

»مهم تریــن موضوعــی کــه مبــارزه با 
فســاد و رانــت را در دســتگاه های اجرایــی 
ماننــد  ابــزاری  راه انــدازی  می زنــد،  رقــم 
دولت الکترونیک، قانون دسترسی آزاد به 
اطالعات، سامانه حقوق و اموال مقامات 
قبل و بعد از قبول مسئولیت و... است، چرا 
که هر چه نظــام اداری الکترونیکی شــود، 
حقوق مردم و بیت المال حفظ می شود.«

احمــد مازنی نماینــده تهران بــا بیان 
مطلب فوق به »ایران« گفت: بازداشت ها 
بایــد  و  نیســت  کافــی  امــا  اســت  خــوب 
کارهــای جدی انجام داد. باید همه چیز با 
بهره برداری از ابزارهای نوین شفاف شود. 

وقتی سیستم در انجام کارها نقش داشته 
باشد و مسائل از طریق آن حل شود، فساد 

و رانت کاهش می یابد.
مازنی افزود: دستگاه هایی مانند نیروی 
انتظامی و قوه قضائیه محرمانگی و امنیتی 
بــودن برخــی از اطالعــات را دلیل متصل 
نشدن کامل به دولت الکترونیک می دانند 
ولــی بــرای مــوارد خــاص قطعــاً می توان 
راه  حل هایــی پیــدا کــرد. نماینــده مــردم 
تهران افــزود: گاهی افرادی پرچمی به نام 
مبارزه با فســاد و رانت در دست می گیرند 
کــه بیشــتر مبــارزه با معلــول اســت. البته 
دســتگیری افرادی که فســاد و رانت ایجاد 
می کنند، صحیح اســت و باید قانون برای 
این دســت از افراد متخلف اجرا شود ولی 
بهترین ابزار مبارزه با فساد و رانت استفاده 
بهینه از ابزارهایی مانند دولت الکترونیک و 
دیگر سامانه هایی مانند حقوق و دستمزد 

مقامات و... است.
عضو کمیســیون فرهنگــی مجلس با 
اشــاره به اینکه از سال 95 به صورت جدی 
پیگیر پیشــرفت دولت الکترونیک هستم 
و در ایــن بــاره تذکراتی نیــز داده ام، افزود: 
اما با مشــاهده عملکرد وزارت ارتباطات و 
فنــاوری اطالعات از نزدیک متوجه شــدم 
زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری 
دولت الکترونیک آماده و عملکرد وزارت 
ارتباطــات مثبت و رضایتبخش اســت اما 
دســتگاه های اجرایی به آن متصل نشــده 
و اطالعــا تــی نیــز بیــن دســتگاه ها تبــادل 
نمی شــود. وی بــا بیــان اینکــه از آنجایــی 
کــه معتقدم وجــود ابزارهــای الکترونیک 
مانع فســاد و رانت می شود بنابراین حتی 
پیگیر راه اندازی ســامانه حقوق و دستمزد 
مقامات هم هستم، افزود: به عنوان مثال 
ســامانه حقــوق و دســتمزد بایــد در ســال 
اول برنامه توســعه عملیاتی می شــد ولی 
با اینکه دو ســال از آن موعد گذشــته است 
هنوز عملیاتی نشده و در این باره به دولت 

تذکر داده ام.
مازنــی در ادامه گفــت: دولت معتقد 

است که دستگاه هایی مانند صدا وسیما، 
قوه قضائیــه و حتی قوه مقننــه اطالعات 
الزم را بــه این ســامانه حقوق و دســتمزد 
ارائــه نداده اند و وقتی از قوه قضائیه پیگیر 
شــدم بــاز مباحــث امنیتــی و محرمانگی 
را عنــوان کردنــد در صورتی کــه دولت در 
ایــن زمینه راه حل هــای خــود را ارائه داده 
اســت بنابرایــن امیدواریــم راه حل هــا را 
دستگاه ها جدی گرفته و با رفع این موانع 
نهادها بــه ســامانه ها و دولت الکترونیک 
متصــل شــوند. وی دربــاره راه مقابلــه بــا 
مقاومت هــای دســتگاه ها در اتصــال بــه 
دولــت الکترونیــک و دیگــر ســامانه هایی 
که شــفافیت ایجاد می کند نیــز گفت: اگر 
دســتگاه های متولی، قدرت اجرای قانون 
را ندارند و با مقاومت از ســوی دســتگاه ها 
مواجه می شــوند باید به مجلس متوسل 
شــوند ولی تاکنون از ســوی دولت کسی از 
مجلس نخواســته است تا به این موضوع 
ورود کند. مازنی با بیان اینکه ورود مجلس 
از نوع تذکرات و ابزار نظارتی است، افزود: 
باید اتصال بــه دولت الکترونیک مطالبه 
مــردم و نمایندگان باشــد تا بــا اراده افراد 
بــه نتیجه برســد. از ایــن رو بایــد دولت در 
ایــن زمینه نیز به صورت جدی وارد شــود. 

نماینده مردم تهران با اشــاره به اینکه اگر 
ایــن روش هــای نظارتــی مجلــس جواب 
نــداد، بهتریــن راه مقابلــه بــا مقاومــت 
دســتگاه های اجرایی در متصل نشدن به 
دولت الکترونیک و دیگر سامانه ها، بودجه 
اســت، گفــت: ســازمان برنامــه و بودجــه 
دولت و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
بایــد از هم اکنــون یکــی از شــاخص های 
تخصیص بودجه به دســتگاه ها را اتصال 
بــه دولــت الکترونیــک یا اتصال بــه دیگر 
سامانه ها مانند حقوق و دستمزد و... قرار 
دهنــد. درهمین راســتا اگر دســتگاه ها در 
این زمینه به وظیفه خود به درستی عمل 
کرده بودند بودجه را تخصیص دهند و اگر 
کوتاهی کرده بودند در ابتدا تعهد محکمی 
از دســتگاه مربوطه دریافت کنند تــا آن را 
اجرایی کنند که اگر باز تعلل کردند بودجه 

دستگاه مربوطه را قطع کنند.
ë دولت الکترونیک و ایجاد شفافیت

»دولــت الکترونیــک بــه طــور قطع در 
شفاف سازی امور نقش اساسی ایفا می کند 

و همه چیز قابل پیگیری است.«
مهدی شیخ دیگر نماینده مردم تهران 
با بیــان مطلب فــوق، بــه »ایــران« گفت: 
اســتفاده از دولت الکترونیــک باید فراگیر 

شــود وقتی دولــت الکترونیــک به صورت 
کامــل در کشــور اجــرا و اســتفاده از آن بین 
دســتگاه های اجرایــی هر ســه قــوه مقننه، 
مجریــه و قضائیــه فراگیــر شــود، موجــب 
شــفافیت شــده و دســت رانت و فساد نیز 

کوتاه می شود.
فرهنگــی  کمیســیون  عضــو  شــیخ 
مجلــس در ادامه با اشــاره بــه اینکه طبق 
گزارشــاتی کــه از وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعــات دریافــت کرده ایم، زیرســاخت 
دولت الکترونیک آماده است، افزود: تنها 
مشــکل عمده ای که وجــود دارد مقاومت 
دســتگاه های اجرایــی قوه ها بــرای اتصال 
بــه دولت الکترونیک اســت. بــه  گفته این 
وزارتخانــه، اگــر بیشــتر دســتگاه های قــوه 
قضائیــه و نیــروی انتظامی به ایــن دولت 
متصــل شــوند، رونــد پیشــرفت اتصــال 

دستگاه ها روند صعودی به خود می گیرد.
عضو کمیته فضای مجازی کمیسیون 
قــوه  اســت  معتقــد  مجلــس  فرهنگــی 
قضائیه و نیروی انتظامی در زمینه متصل 
نشدن دستگاه های اجرایی خود به دولت 
الکترونیک قوه مســائل امنیتــی را مطرح 
می کننــد به همیــن دلیل قــرار اســت این 
مشــکل را حل کنند تا دستگاه های این دو 

بخش نیــز بــه دولــت الکترونیک متصل 
شوند تا آنچه قوه قضائیه به دنبال شفافیت 
و مبــارزه با رانت و فســاد در داخل این قوه 

نیز است، عملیاتی شود.
ë نبود    اراده   جمعی

عامــل  طالیــی  امضاهــای  »وجــود 
مقاومــت در اتصال دســتگاه ها به دولت 
الکترونیک است و این امضاهای طالیی 
نیز باعث شــده تا فساد و رانت به مراتب 
بیشــتری بــه وجــود آیــد. وقتــی دولــت 
الکترونیک جایگزیــن امضاهای طالیی 
شود، شفافیت ایجاد شده و جلوی بخش 

عمده ای از رانت و فساد را می گیرد.«
محمــد اســماعیل ســعیدی نماینده 
مــردم تبریز نیــز با بیــان مطلب فــوق به 
»ایران« گفــت: طبق گزارش های رســیده 
و فنــاوری اطالعــات  ارتباطــات  از وزارت 
زیرســاخت های دولت الکترونیک فراهم 
شــده ولــی دســتگاه های اجرایــی دولت و 
بخش هــای حاکمیتــی تمایــل ندارنــد به 
دولــت الکترونیــک متصــل شــوند و ایــن 
موضوع موجب شــده اســت تــا راه اندازی 
کامــل دولــت الکترونیک به کنــدی پیش 
رود. عضو کمیته فضای مجازی کمیسیون 
فرهنگــی مجلس در پاســخ به این ســؤال 
که مجلــس چه راهــکاری می توانــد برای 
مقابلــه با مقاومــت دســتگاه های اجرایی 
ســه قــوه در اتصال بــه دولــت الکترونیک 
ارائه دهد، افــزود: از آنجایی کــه راه اندازی 
کامل دولت الکترونیک موضوع حاکمیتی 
اســت بنابراین باید رؤسای سه قوه مقننه، 
مجریــه و قضائیه به صــورت جدی پیگیر 
این موضوع باشــند بنابراین به یــک اراده 
جمعی نیاز است که به نظر می رسد هنوز 
چنیــن اراده ای بــه وجــود نیامــده اســت. 
سعیدی معتقد است سه قوه باید با اراده 
جمعی دســت به دســت هم دهنــد و اگر 
مانعــی قانونــی در زمینــه متصل نشــدن 
دســتگاه های اجرایــی ســه قــوه بــه دولت 
الکترونیک وجود دارد با کمک مجلس آن 

را رفع کنند.

وزیر ارتباطات مطرح کرد
 قزاقستان دروازه ورود ایران 

به بازار آسیای مرکزی
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در ادامه دیدارهای دوجانبه 
خود در حاشــیه اجالس اتحادیه وزرای ارتباطات کشــورهای 
مشــترک المنافع )RCC( با وزیر توســعه دیجیتال، نوآوری و 

صنایع فضایی قزاقستان دیدار و گفت وگو کرد. 
بــه گزارش»ایــران«، محمد جواد آذری جهرمی در دیــدار با همتای قزاق خود با 
تأکید بر ضرورت ایجاد بازار مشترک در حوزه ICT، قزاقستان را دروازه بالقوه ورود 
ایران به بازار ICT آســیای مرکزی خواند. وزیر ارتباطات در این دیدار گفت: برای 
آشنایی دو طرف از توانمندی ها و ظرفیت های یکدیگر و بسط بازارهای مشترک 
در حوزه ICT پیشــنهاد می کنم تا زمینه حضور شــرکت ها و صنایع ایرانی و قزاق 
در نمایشــگاه ها و کنفرانس هــای تخصصــی دو کشــور هرچه زودتر فراهم شــود. 
آذری جهرمی همچنین از دولت و بخش خصوصی قزاقســتان دعوت کرد تا در 
نمایشــگاه های ایــران در این حوزه از جمله الکامپ حضور پیــدا کنند. وزیر جوان 
کابینــه دوازدهم با اشــاره به اجالس چهارجانبه اخیر بین ایران، ترکیه، روســیه و 
آذربایجان درزمینه ایجاد بازار مشــترک در حوزه ICT و داشــتن تجربه مشــابه با 
عراق و افغانستان خواستار تکرار این تجربه بین ایران و قزاقستان شد و این کشور 

را دروازه بالقوه ورود ایران به بازار ICT در آسیای مرکزی عنوان کرد.

تصویب مقررات خدمات کد دستوری تلفن همراه
کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ضوابط مربوط به ارائه خدمات کد 
دســتوری موبایل)ستاره مربع( را تصویب کرد که طبق این مصوبه، استفاده از کد 

دستوری برای مشترک رایگان و بدون هزینه خواهد بود. 
بــه گــزارش »ایران«، براســاس الزامــات این مصوبــه، ارائه خدمــات مبتنی بر کد 
دســتوری )USSD( بــه خدمات دهنــدگان صرفــاً برای اســتعالم، اطالع رســانی و 
تراکنش های مالی که منع قانونی نداشته باشد، مجاز است. از این رو ارائه خدمات 
اختصاصــی دارنــدگان پروانــه خدمــات ارتباطــی به مشــترکان خــود از طریق کد 
دســتوری بالمانع اســت و ارائه خدمات عمومی و دولــت الکترونیک نیز از طریق 
کدهای دستوری با تأیید رگوالتوری، مجاز خواهد بود. استفاده از کد دستوری برای 
مشــترکان، رایگان و بدون هزینه اســت و در صورتی که ارائه ســرویس مبتنی بر کد 
دستوری به مشترک هزینه داشته باشد، سرویس دهنده موظف است قبل از ارائه 
خدمــات نســبت به اعالم هزینه به مشــترک و اخذ تأییدیه وی اقــدام کند. در این 
مصوبــه میزان اعمــال جریمه برای دارنــدگان پروانه در صورت عــدم اجرای این 
دســتورالعمل تعیین شده اســت. به این ترتیب تخلف برای بار نخست مشمول 
تذکر و جریمه تا سقف ۵ میلیارد تومان، تکرار تخلف برای بار دوم مشمول اخطار 
و جریمه از ۵ تا ۱0 میلیارد تومان و تکرار سومین تخلف مشمول اخطار و جریمه از 
۱0 تا ۳0 میلیارد تومان یا تعلیق و کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه فعالیت اپراتور 

خواهد بود.

آیا سرویس های ارزش افزوده تعطیل می شود؟
وزیر ارتباطات در حساب توئیتری خود نوشت: شاید وقتش رسیده باشد که بزودی 

»کل سرویس های ارزش افزوده« را برای همیشه تعطیل کنیم.
به گزارش »ایران«، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر خود نوشت: دوستان دیگر 
به یقین رسیده اند که در مورد حق الناس هیچ خط قرمزی ندارم. مخصوصاً اگر از 

جیب مردم دزدی شود.

اتصال دستگاه ها به دولت الکترونیک اراده جمعی می خواهد
نمایندگان مجلس در گفت و گو با »ایران«:

اخــبار
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گروه حوادث- مرجان همایونی / پسر 6 ساله 
هوادار تیم اســتقالل که شامگاه دوشنبه همراه 
پدرش در اســتادیوم آزادی حضور داشت بر اثر 

برق گرفتگی جان باخت. 
پدر »عماد صفی یــاری« از دکه داران داخل 
ورزشــگاه آزادی بود. او اغلب پســر کوچولویش 
را برای تماشــای بازی ها به اســتادیوم می برد و 
دوشــنبه شــب نیز عماد را برای تماشــای بازی 
پرســپولیس و صنعت نفــت آبادان بــرده بود. 
نیمــه اول بــازی در حــال پایــان بود و عمــاد در 
محوطه بازی می کرد. پدرش به او هشــدار داده 
بود که از مقابل چشمش دور نشود اما وقتی پدر 
سرگرم رســیدگی به امور دکه اش بود دقایقی از 
پســرش غافل شــد. وی به تصور اینکه پسرش 
در حال بازی است به سراغش رفت اما ناگهان 
بــا وی در حالــی رو به رو شــد که میان میله های 
داربســت های داخل محوطه گرفتار شــده بود. 
مــرد جــوان وحشــت زده پســرش را در آغوش 
گرفت اما متوجه آثار ســوختگی و برق گرفتگی 
روی صــورت و بــدن پســرک شــد. دقایقی بعد 
امدادگران اورژانس باالی ســر پسربچه رسیدند 
که پس از معاینه اعالم کردند وی نیم ســاعت 

قبل بر اثر برق گرفتگی جان باخته است.
ë داربست هایی که برق داشت

پلیــس  رئیــس  ظهیــری-  کیــوان  ســردار 
پیشــگیری پایتخــت- در رابطــه بــا ایــن حادثه 
گفت: در زمان دیدار دو تیم فوتبال پرسپولیس 
و صنعت نفت آبادان حادثه ناخوشــایندی رخ 
داد و عماد که مشغول بازی و دویدن در محوطه 
بیرونی گیت ورزشگاه بود دچار حادثه شد. این 
پســر 6 ساله بین داربســت های محوطه بعد از 
گیــت ورودی گیــر کــرده بود و به علــت برخورد 
صورتش با میله های داربســت دچار سوختگی 
شــده بــود. افــراد حاضــر در صحنــه با بررســی 
داربســت  متوجــه اتصال ســیم برق بــه یکی از 

داربست ها شدند.
ë تسبیب در قتل شبه عمد

با گــزارش این حادثه بازپرس کشــیک قتل 
پایتخت، مأموران کالنتری ١٤١ شهرک گلستان و 

تیم تشخیص هویت در محل حادثه حضور پیدا 
کرده و اتصال تیر چراغ روشــنایی محوطه گیت 
ورودی ورزشگاه آزادی تهران به داربست فلزی 
را علت مرگ بچه اعالم کردند. با بررســی های 
اولیــه دســتورات الزم در خصــوص بازداشــت 
مقصران احتمالی توسط بازپرس کشیک قتل 
صــادر و در اولیــن اقدام پیمانــکار نصب کننده 

داربست فلزی بازداشت شد.
نصاب 27 ســاله روز گذشته برای تحقیقات 
به دادسرای جنایی تهران منتقل شد و بازپرس 
جنایی به اتهام تســبیب در قتل شبه عمد برای 
او قــرار بازداشــت صادر کــرد. نصاب جــوان در 
تحقیقات اولیه گفت: به عنوان نصاب داربست 
و پیمانکار هیچگونه سهل انگاری انجام نداده ام. 
حادثه بر اثر برق گرفتگی رخ داده و من کار برق 
انجام نمی دهــم که بخواهم به داربســت برق 
وصــل کنــم و در ایــن رابطه هم هیــچ دخالتی 
نداشــته و به دستور پشــتیبانی  ورزشگاه نصب 
داربســت را انجام داده ام. زمانی هم که داشتم 
داربست را نصب می کردم تیر برقی ندیدم و از 

همین مسأله متعجب هستم.
ë گفت و گو با پدر عماد 

پدر عماد که از مرگ تلخ تنها بچه اش شوکه 

است  به »ایران«  از جزئیات ماجرا گفت.
ë  این حادثه چگونه رخ داد؟ / عماد داشت کنار

غرفــه بازی می کرد. حواســم به او بــود و مدام 
می گفتــم که مراقب باشــد. مشــغول فروش 
وســایل شــدم و بعد از پایان کار متوجه شــدم 
که از عماد خبری نیســت. نگاه کــردم بین دو 
نــرده داربســت ایســتاده بود. صدایــش کردم 
جــواب نداد. به طرفش رفتــم و دیدم که برق 
او را خشــک کرده اســت. فوراً به اورژانس خبر 
دادم و دو دقیقه ای نگذشــته بــود که اورژانس 
آمــد. بــه بچــه ام تنفــس مصنوعــی دادنــد و 
کارهــای احیا صورت گرفت امــا بی فایده بود. 
بــه مــن گفتند که نیم ســاعت از مرگ پســرم 
می گذرد. داربست هایی که در نزدیکی غرفه ام 
نصب کرده بودند ظاهراً برق داشــته و پســرم 
که دســتش را به داربست می گیرد، دچار برق 

گرفتگی می شود.
ë  چه ســاعتی بــود؟ ١0 دقیقه به 9 شــب بود که

متوجه ماجرا شدم.
ë  ١392 عماد چند ســال داشــت؟ متولد 7 دی

بــود، هنــوز 6 ســالش هم نشــده بــود. قــرار بود 
امسال به پیش دبستانی برود.

ë نمی خواستید اعضای بدن عماد را اهدا کنید؟

نشــد. بچــه ام ســوخته بــود. ســمت چــپ 
صورتش کامالً ســوخته بود و زمانی که او را پیدا 

کردیم فوت کرده بود.
ë  چه کسی به همسرتان خبر داد؟/ زنگ زدم به

او گفتم تنها بچه ام از دستم رفت.
ë  چــه مدت بــود این داربســت ها نصب شــده

بود؟/ 2، 3 روزی می شــد. داربســت ها را نصب 
کرده بودنــد که بین تماشــاگران ایجاد نظم به 

وجود بیاید.
ë  همیشــه او را بــا خود به اســتادیوم

می آوردید؟/ دو ســالی می شــد 
که او را با خودم به اســتادیوم 

در  البتــه  مــی آوردم. 
بازی هــای خیلی شــلوغ او 
را نمی بــردم. مــن و عماد 
از ســاعت ١2 ظهر به غرفه 

می آمدیــم و باهــم آنجــا را 
تمیــز می کردیــم. برایم حرف 

می زد و سرگرمم می کرد. بازی های 
والیبــال را هــم دوســت داشــت و او را برای 

تماشای بازی والیبال هم می بردم.
ë  شــما غرفــه دار اســتادیوم هســتید؟ ای کاش

غرفــه دار نبودم. 6 ماه قبــل این غرفه را گرفتم 

در گذرگاه مرگ بازی آخر

مدیر مجموعه ورزشــی آزادی نیز درباره این 
حادثــه گفت: مرگ این کــودک به گیت های 
ورودی ورزشگاه ارتباط نداشت چرا که اولین 
گیت ورودی با داربستی که باعث فوت پسربچه شد ۵0 متر فاصله 
داشــته اســت. قدرت اهلل ســیف مدیر مجموعــه ورزشــی آزادی در 
ادامه گفت: پیمانکاری که ســال ها وظیفه نصب داربســت ها را در 
ورزشــگاه آزادی برعهــده دارد، بواســطه خطــای انســانی از یکی از 
تیرهای برق به عنوان ستون استفاده کرده بود و اتصالی در تیر برق 

باعث این ضایعه دلخراش شد.
وی در خصــوص بازداشــت پیمانــکار داربســت ها عنــوان کــرد: 
پیمانکاری که متصدی این کار است، پس از ارائه یکسری اطالعات 
بازداشت شد و در حال حاضر پرونده در حال رسیدگی است. مدیر 
مجموعه ورزشــی آزادی در پاسخ به این سؤال که داربست ها برای 

چه در بیرون ورزشگاه نصب شده است؟ گفت: بواسطه درخواست 
نهادهای امنیتی مانند نیروی انتظامی.  به خاطر اینکه در مجموعه 
نظم بهتر رعایت شود این داربست ها نصب می شود. وی در ادامه 
گفت: در ورزشگاه آزادی پیمانکار برق جداست و پیمانکار داربست 
هم بخش دیگری است و تا این لحظه خطای صورت گرفته متوجه 

متولی نصب داربست هاست. 
 پیگیری خواهیم کرد و ما هم همکاری الزم را با همه نهادهایی که 
وظیفه بررسی این موضوع را دارند خواهیم داشت. سیف در پاسخ 
به این سؤال که پیمانکاران به چه نحوی انتخاب می شوند؟ گفت: 
پیمانکارانــی که کارهای بــزرگ انجام می دهند از طریــق مزایده و 
مناقصه انتخاب می شوند. پیمانکار داربست هم به صورت امانی 
سال های زیادی است که کار می کند و پیمانکار نصب داربست هم 

از پیمانکاران قدیمی است.

برش

 توضیحات مدیر مجموعه ورزشی آزادی
علمدهــی  کـــــــامران  حــوادث-   گــــــــــروه 
رئیــس مرکــز اطالع رســانی و روابــط عمومی 
وزارت ورزش در رابطــه با حادثه برق گرفتگی 
و فوت کودک 6 ســاله در اســتادیوم آزادی اظهار داشــت این حادثه 
هیــچ ارتباطی بــا وزارت ورزش ندارد.مازیار ناظمــی در گفت و گو با 
»ایران«، ضمن اظهار تأسف از حادثه پیش آمده برای عماد کودک 
6 ســاله  عنوان کرد: با توجه به اینکه دو شــرکت صندوق حمایت از 
قهرمانان و پیشکسوتان و توســعه و نگهداری از اماکن ورزشی کشور 
بــه عنــوان پیمانکار در اســتادیوم آزادی فعالیت مــی کنند بنابراین 
مسئول پاسخگویی به اتفاق تلخ پیش آمده هستند. وی در پاسخ به 
این ســؤال که این دو شــرکت حکم شــان را از کدام مرجع می گیرند 
گفت: حکم این دو شرکت از سوی وزارت ورزش و جوانان امضا می 
شــود اما این دو مجموعه به عالوه شــرکت ناظر در عملکرد این دو 

مجموعه باید در این زمینه پاســخگو باشــند.وی در خصوص بحث 
شــایعات پیرامون این حادثه که عنوان شده بود علت مرگ کودک 
بــرق گرفتگی در منطقــه ورودی و گیت های اســتادیوم آزادی بوده، 
خاطرنشان کرد: به طور کلی بحث برق گرفتگی در گیت های ورودی 
را رد می کنم چراکه گیت های ورزشــگاه به سیســتم فیلد و محافظ 
جان مجهز هستند و این سیستم به محض اولین اتصالی کامل قطع 
مــی شــوند و المنت ها از کار مــی افتند. این اتفــاق در منطقه ای که 
داربست هایی از سوی پیمانکار با بی دقتی نصب شده بود رخ داده 
و یکی از دالیلی هم که باعث شــده شــدت بیشتری در برق گرفتگی 
حاصل شــود وصل امتداد داربســت ها به چمــن های خیس پایین 
داربست ها بوده است. ناظمی در پایان تصریح کرد: اطمینان داشته 
باشید که این وزارتخانه به طور جدی پیگیر ماجراست و تمام تالش 

خود را برای برطرف کردن این مشکل خواهد کرد. 

برش

سهل انگاری پیمانکار و بی دقتی نصاب

و لــوازم ورزشــی داخل 
می فــــــــــروخـــــتم.  آن 
وضعیـــــــــت  می خواســتم 
زندگی ام بهتر شود. قبالً با موتور کار 
می کردم و در این مدتی که به استادیوم آمدم 
با خودم گفتم غرفه داری درآمد بهتری دارد. 
نمی دانستم که چنین حادثه تلخی قرار است 

برایم رقم بخورد.
ë  شــکایت کرده ایــد؟/ بلــه همــان موقــع از

مدیریت استادیوم، نصاب داربست، برقکار و 
پیمانکار شکایت کردم. همه باید جواب مرا 
بدهند. من بــرای اینکه خون پســرم پایمال 
نشود حتی حاضرم خانه پدری ام را بفروشم 
و خرج شــکایت کنم. نمی گذارم حق بچه ام 

پایمــال شــود. باید جوابگــوی خــون بچه ام 
باشــند. هیچکســی در مراســم خاکســپاری 

بچه ام شرکت نکرد.
ë  انتظار داشتی چه کسانی در مراسم شرکت

کنند؟ مسئوالن استادیوم آزادی و ورزشکاران. 
آنهــا هیچ کدام حتی پیام تســلیتی هم برایم 

نفرستادند.

جزئیات حادثه تلخی که  در استادیوم آزادی  رخ داد
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دوخط 
خبـــر

■  رویتــرز: کــری الم، رئیــس 
اجرایــی هنگ کنگ گفت، به 
صورت مستقیم با تیمش در 
گفت وگو با مردم در روزهای آتی شــرکت 
می کنــد تــا تنش هــا در ایــن دولتشــهر را 

کاهش دهد.
■  نیویورک تایمز: هزینه نگهداری هر یک 
از ۴۰ زندانــی حاضر در زنــدان گوانتانامو، 
حــدود ۱۳ میلیون دالر خرج روی دســت 

امریکا می گذارد.
■  گاردیــن: یــک مرکــز مشــهور تحقیقات 
بیوتکنولوژی و ویروس شناســی روســیه که 
به عنــوان دومین میزبــان ذخایر ویروس 
آبلــه در جهــان شــناخته می شــود، در اثر 
آنچه »انفجار ســیلندر گاز« خوانده شــده 

دچار انفجار و آتش سوزی شده است.
■  رویترز: ماتئو رنتزی، نخســت وزیر سابق 
ایتالیا قصد دارد، از حزب حاکم این کشور 
جــدا شــده و یــک جبهــه جدیــد میانــه رو 
تشــکیل دهد؛ بــا این حال، او هنــوز هم از 

دولت حمایت می کند.

شرکت های نفتی 
امارات هدف بعدی 

ارتش یمن
یــک فرمانده نظامــی ارتش 
و کمیته هــای مردمــی یمــن 
وابســته به جنبــش انصاراهلل 
اعالم کرد، هدف قرار دادن میادین نفتی 
در عمــق عربســتان پیــام قــوی اســت که 
امارات نیز باید آن را بفهمد. شــرکت های 
نفتی امارات و آسمانخراش هایشان جزو 

اهداف آتی ما است.
به گزارش ایسنا، وی به شبکه المیادین 
گفت: امارات باید رسماً عقب نشینی خود 
را از جنــگ نابــودی یمن و توقــف ارتکاب 
جنایت ها اعالم کند. تدابیر شکلی و اعالم 
عقب نشینی از برخی محورها هرگز ما را از 
هدف قرار دادن شرکت های نفتی امارات 
منــع نخواهــد کــرد. ایــن اظهــارات بعد از 
آن ایــراد شــد که یحیی ســریع، ســخنگوی 
نیروهای مســلح یمــن خطاب بــه ریاض 
گفت: دســت ما به هر مکانی که بخواهیم 
می رســد و ریاض باید در محاســبات خود 

بازنگری کند.

خبـــر

گرسنگان، پل پیروزی کاندیداهای آرژانتینی
بنفشه غالمی/ غول گرســنگی و فقر یک بار دیگر وارد امریکای 
التیــن شــده و چنگال هــای زهرآگیــن خــود را در بدن کشــوری 
دیگــر از این خطه، خفته بر منابــع طبیعی نفت و گاز فرو برده 
اســت؛آرژانتین. ســومین اقتصاد بزرگ امریکای التین که همواره ســطح زندگی 
مردم آن باال بوده است، بعد از تحمل بحران اقتصادی دو ساله، در چند ماه اخیر 
به وضعیتی نابســامان دچار شــده و اغلب خانواده های متوســط آن با گرســنگی 
دســت و پنجه نرم می کنند. به گزارش ســایت شــبکه خبری »فرانس 24«، تورم 
در آرژانتین به 55 درصد رسیده اســت و ۱۰ درصد جمعیت آن زیر خط فقر قرار 
دارند. تالش های دولت نیز تاکنون نتیجه چندانی در بر نداشــته اســت و هرچند 
دســتور افزایش میزان کمک های غذایی به مدارس را صادر کرده ، اما 5۰ درصد 
کودکان این کشــور مبتال به سوءتغذیه هستند. آمار این بیماری ناشی از گرسنگی 
مداوم، در سراســر این کشــور نیز به ۳۰ درصد می رسد؛ وضعیتی نگران کننده که 
قانونگذاران آرژانتیتی را واداشته برای رفع این وضعیت، قانون اضطراری غذا را 
تصویب کنند. اما اجرا شدن هر قانونی در آرژانتین نیازمند تأیید آن در سنا است 
و هنوز ســنا چنیــن تأییدیه ای را صادر نکرده اســت. این در حالی اســت که بهای 
مواد غذایی رشــدی روز افزون دارد. مردم حتی برای خرید نان نیز دچار مشــکل 

هستند، طوری که نان ها در نانوایی ها می ماند وخریداری ندارد.
امــا در حالــی که مردم آرژانتیــن روز بــه روز کمربندهای خود را محکم تــر از روز 
قبــل می بندنــد و کاهش وزن آنها محســوس اســت، مخالفان مائوریســیو ماکری، 
رئیس جمهوری آرژانتین، گرسنگی مردم را پل پیروزی خود می بینند. آنها با توجه 
بــه انتخابات ریاســت جمهــوری در این کشــور که بناســت تا چهــل روز دیگر یعنی 
27 اکتبر )5 آبان( برگزار شود، در کمپین های خود طرح های اقتصادی دولت ماکری 
را مسئول گرسنگی مردم معرفی کرده اند. به گزارش سایت تحقیقاتی »استراتفور«، 
انتظــار می رود ماکری که در انتخابات مقدماتی تنهــا ۳2 درصد از رأی دهندگان به 
او رأی دادند، در فرصت کوتاه باقی مانده تا دور نهایی انتخابات دست به اقداماتی 
بزند که مردم را متقاعد کند، هنوز راهکارهایی برای اقتصاد در چنته دارد. او به همین 
منظور ممکن است به کاهش مالیات ها و افزایش هزینه های عمومی در جهت رفاه 
مردم اقدام کند. اما به جز اینها که بیشتر نقش ُمسکن را برای جیب مردم خواهند 
داشت، یکی از راهکارهای ماکری احتماالً کنترل ارز و تثبیت ارزش »پزو«، واحد پول 

آرژانتین است که اخیراً 2۰ درصد از ارزش خود را مقابل دالر از دست داد.
بــا ایــن حال در 4۰ روز آینده، این تنها ماکری نیســت که تــالش خواهد کرد با 
ابــزار اقتصاد مردم را به ســمت خود بکشــد. آلبرتو فرناندز که هنوز سرمســت از 
پیشــتازی اش در انتخابــات مقدماتــی با 47 درصد آرا اســت، بــرای خنثی کردن 
ایــن طرح هــای احتمالی از هم اکنون وامی را که ماکری ســال گذشــته از صندوق 
بین المللی پول دریافت کرد ، هدف گرفته اســت. ماکری ســال گذشــته در چنین 
روزهایــی یــک وام 56 میلیــون دالری از صندوق بین المللی پــول دریافت کرد و 
مجبور شــد برای بازپرداخت این وام، سیاســت ریاضت اقتصادی را تشدید کند. 
فرناندز وعده داده، اگر رئیس جمهوری کشــورش شــود، بــا صندوق بین المللی 
پــول مذاکره می  کند تا بتواند سیاســت های ریاضتی را کاهــش دهد. او همچنین 
درنظــر دارد، بــا اتحادیه اروپا برای عقد قرارداد تجارت آزاد وارد مذاکره شــود. با 
این حال برخی ناظران منطقه ای معتقدند، پیروزی فرناندز در انتخابات نه تنها 
تضمینی برای بهبودی وضعیت آرژانتینی ها نیست که می تواند، باعث تخریب 
روابط این کشــور با ســایر کشورهای امریکای التین شــود و از جمله دیگر بار آتش 
تنش ها بین آرژانتین و برزیل را شعله ور سازد. زیرا حتی اگر از رابطه بسیار نزدیک 
ژایر بولسونارو، رئیس جمهوری برزیل با ماکری بگذریم، سیاست های اقتصادی 
که فرناندز وعده آنها را داده موجب کاهش واردات برزیل به آرژانتین خواهد شد.

طالبان با پذیرش مسئولیت این حمله، دیگر بار مخالفت خود با برپایی انتخابات 10 روز آینده را اعالم کرد

امریکای انفجار در کمپین انتخاباتی رئیس جمهوری افغانستان
التیــــن

پیشنهاد اردوغان برای احداث شهر آوارگان سوری
رئیــس جمهــوری ترکیه اعالم کرد با تأکید بر اینکه اجازه نمی دهد تروریســت ها از منطقه ای در 
مرزهای ترکیه با ســوریه ســر بر آورند، پیشــنهاد داد این منطقه به شــهری برای اســکان آوارگان 

سوری تبدیل شود.
به گزارش ایســنا، به نقل از العرب، اردوغان پس از نشســت ســه جانبه درباره بحران ســوریه 
گفــت: درخصــوص آوارگان در مرزهای ســوریه، ایجاد شــهری برای آنها ضروری اســت تا در آن 
به کشــت و زرع بپردازند. من به همکارانم توضیح دادم که ایجاد زیرســاخت اساســی برای آنها 
ضرورت دارد. باید از تشکیل کریدوری تروریستی ممانعت شود. در همین حال خبرها از سوریه 
حاکی اســت، نیروهای ارتش ســوریه پایگاه تســلیحاتی بزرگی را در اطراف شهر »خان شیخون« 
کشــف کردند که متعلق به افراد مســلح بوده اســت. به گزارش اســپوتنیک، به گفته عبدالکریم 
میهــون، ســرهنگ ارتــش ســوریه ایــن تجهیــزات همچنیــن شــامل کاله، ماســک های ضــدگاز 

شیمیایی، فشنگ های کالیبر باال و موشک اندازهای دستی ضدزرهی است.

تایوان منزوی تر شد
همزمــان بــا قطــع روابــط دیپلماتیــک جزایــر ســلیمان بــا تایوان، ایــن کشــور چیــن را متهم به 

»دیپلماسی دالر« و منزوی ساختن تایوان کرد.
به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه تایوانی تایپه تایمز، جزایر سلیمان پس از ۳۶ سال به روابط 
رســمی و دیپلماتیــک با تایــوان پایان داد و قصــد دارد به جای تایوان با چیــن روابط دیپلماتیک 
برقــرار کنــد. در پــی این رخــداد، »جــوزف وو« وزیر خارجــه تایوان اســتعفایش را تســلیم کرده و 
مســئولیت این بحران دیپلماتیــک را برعهده گرفت. چند هفته قبل جرمیــا مانیلی وزیر خارجه 
جزایر سلیمان به تایوان سفر کرد و با مقام های این جزیره درباره مناسبات دو طرف رایزنی کرده 
بود. اما حاال این کشور از روابط رسمی با تایوان خارج شده و شمار متحدان دیپلماتیک تایپه به ۱۶ 
کشور رسیده است. دیروز تسای اینگ ون، رئیس تایوان در سخنانی در همین ارتباط چین را متهم 
کرد در حال منزوی ســاختن کشــور او است. او گفت: در چند سال گذشته شاهد فشارهای سیاسی 

و اقتصادی زیادی از جانب چین بودیم. اما ما نمی خواهیم وارد دیپلماسی دالری چین شویم.

ندا آکیش
خبرنگار

 

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان 
دیــروز سه شــنبه از حملــه طالبــان بــه کمپیــن 
امــا  بــرد  در  بــه  ســالم  جــان  خــود  انتخاباتــی 
جماعتــی که برای شــرکت در تجمــع انتخاباتی 
او به شــهر چاریکار، مرکز ایالت پروان در شمال 
کابــل آمــده بودنــد، به انــدازه او خوش شــانس 
نبودند زیرا دســت کم 26 نفر از حاضران کشــته 
و بیش از ۳2 نفر دیگر زخمی شــدند. کمی قبل 
از وقوع این ســوء قصد، در منطقه ســبز کابل که 
ســفارت امریکا نیز در آنجا واقع شده است یک 
انفجــار رخ داد. گــروه طالبــان مســئولیت هر دو 

حمله را برعهده گرفت.
بــه گــزارش الجزیــره، حوالــی ســاعت ۱۱:4۰ 
ظهر دیروز ســه شــنبه به وقت محلی بود که یک 
موتور حامل مواد منفجره در شهر چاریکار، مرکز 
والیت پــروان در نزدیکی محل تجمع انتخاباتی 
رئیس جمهوری افغانستان و در حالی که اشرف 
غنــی در محــل حضور داشــت، منفجر شــد و در 
پی آن دســت کم 26 نفر کشــته و بیش از ۳2 نفر 
زخمــی شــدند. در بیــن کشــته و زخمی هــا زنان 
و کــودکان دیــده می شــد و منابع بیمارســتانی از 
احتمال افزایش شمار کشته ها خبر دادند. حامد 
عزیز، ســخنگوی فراخوان انتخاباتی اشرف غنی 
نیــز در مصاحبه با آسوشــیتدپرس وقــوع انفجار 

در نزدیکــی تجمــع انتخاباتی رئیــس جمهوری 
افغانستان را تأیید و اعالم کرد، در لحظه انفجار 
اشــرف غنــی در محــل حادثه حضور داشــت اما 
آســیبی به وی نرسید. وحیده شاهکار، سخنگوی 
فرمانــدار والیت پروان نیز اعالم کــرد، انفجار در 
ورودی سالنی رخ داد که تجمع انتخاباتی اشرف 

غنی در آن در حال برگزاری بود.
گروه طالبان که از هفته گذشته به خاطر پایان 
بی نتیجه مذاکراتش با امریکا خشــمگین است، 
مســئولیت حمله بــه کمپیــن انتخاباتــی رئیس 
جمهوری افغانســتان و همچنین مسئولیت یک 
انفجــار دیگــر در منطقــه ســبز کابل، محــل قرار 
گرفتن ســفارت امریــکا را برعهــده گرفت. ذبیح 
اهلل مجاهد، ســخنگوی طالبان در سخنانی تأکید 
کرد، هدف طالبان از این حمله نیروهای امنیتی 
حاضــر در کمپیــن انتخاباتــی اشــرف غنــی بوده 
است. انفجار در منطقه سبز کابل با فاصله کمی 
قبل از انفجار در کمپین انتخاباتی اشرف غنی رخ 
داده بود اما رسانه ها از شمار کشته یا زخمی های 

احتمالی این حادثه اخباری منتشر نکردند.
گروه طالبان در یک ســال گذشته که مشغول 
مذاکــره با امریکا بود حمــالت و انفجارهای خود 
را هــم بــه صــورت همزمــان پیش می بــرد. حاال 
هــم که یک هفته اســت با اعــالم دونالد ترامپ، 
رئیــس جمهــوری امریــکا مذاکــره واشــنگتن بــا 
طالبــان به پایان رســیده، بر شــمار حمالت خود 
افــزوده اســت. ایــن حمــالت در حالی اســت که 

۱۰ روز دیگــر قرار اســت در افغانســتان انتخابات 
برگزار شــود؛ انتخاباتی که از نظر طالبان مشروع 
نیست زیرا دولت فعلی کابل را یک دولت دست 
نشانده امریکا می داند که شایستگی هیچ کاری از 
جملــه برگــزاری انتخابات را نــدارد. از همین رو، 
طالبــان پیش تــر هم هشــدار داده بــود که هرچه 
به انتخابات نزدیک می شــوند بر شــمار حمالت 
خود علیه دولت کابل و نیروهای نظامی خارجی 
می افزایــد تــا مانــع مشــارکت بــاالی مــردم در 

انتخابات 6 مهر )28 سپتامبر( شود.

طالبــان اگرچــه به خاطــر بی نتیجــه ماندن 
تالش هایش برای رســیدن به توافــق با امریکا و 
خروج نیروهای امریکایی و همچنین به تعویق 
نیفتادن زمان انتخابات افغانســتان خشــمگین 
اســت از ایــن روی از یــک ســو حمــالت خــود را 
پــی مــی گیرد و از ســوی دیگــر - به ظــن خود - 
تالش های دیپلماتیک خود را به ســوی روسیه، 
چین و کشــورهای منطقه ســوق داده تا شــاید با 
ایــن ترفنــد امریــکا را یک بــار دیگــر وادار کند تا 

مذاکرات را از سر بگیرد.

Re
ut

er
s



رســانه های نویــن بــه گونــه ای بازنمایی 
تأثیــرات  همــواره  گویــی  کــه  شــده اند 
مخــرب و منفی بر ابعاد مختلف زندگی 
خانواده هــا می گذارند. ایــن امر در زمینه 
هــر مبحثــی بازتاب های منفــی به دنبال 
دارد، هــر چقــدر منفی تــر بــه مقولــه ای 
نگاه شــود ناخودآگاه اذهان عمومی هم 
روی منفی هــا متمرکــز می شــوند. وقتی 
رســانه های نویــن ارتباطــی، روز بــه روز 
بیشتر با زندگی همه اقشار جامعه پیوند 
می خورند باید تمرکز روی مثبت ها باشد 

تا منفی ها بتدریج کمرنگ شوند.
به گزارش »ایران« یک جامعه شناس 
در نشســت بازنمایــی آســیب شناســانه 
رســانه های نوین در مطالعــات خانواده، 
کــه در دانشــگاه عالمه طباطبایــی برگزار 
شــد به بررســی آمــاری در ایــن خصوص 
پرداخت و گفت: بر اساس اطالعات ثبت 
شده در پرتابل سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطــات رادیویی، افزایش ضریب نفوذ 
اینترنــت از 9.17 درصد در ســال 1392 به 
86.8 درصــد در نیمــه اول ســال 1397 
رسیده اســت و بر اساس نظرسنجی های 
انجام شده 66 درصد ایرانی ها عضو یکی 

از شبکه های اجتماعی هستند.
به گفتــه علی جنادله، بر اســاس آمار 
اعالم شــده در ماه سپتامبر 2018 ضریب 

نفوذ گوشی هوشمند در ایران 35.1درصد 
بــه  نزدیــک  داشــتن  بــا  ایــران  و  بــوده 
29میلیون کاربر گوشی هوشمند به لحاظ 
کاربران رتبه 19 را در بین کشورهای دنیا به 
خود اختصاص داده است. بر این اساس، 
از طرفــی بــا واقعیتــی روبــه رو هســتیم و 
آن هــم گســترش روزافــزون رســانه های 
نویــن ارتباطی اســت از طرف دیگر هم با 
معضالت پیــش رو مواجه هســتیم. این 
امر به لحاظ سیاستگذاری مسأله مهمی 
اســت و بایــد حضــور و گســترش آن بــا 

مدیریت صحیح همراه باشد.
ببینیــم  بایــد  افــزود:  ادامــه  در  وی 
رویکــرد جهانــی به این موضــوع چگونه 
است، در مطالعات خارجی به موضوعی 
تحت عنــوان پارادوکــس اینترنت برمی 
خوریــم. در برخــی مقــاالت و مطالعات 
بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه اینترنت، 
ســبب  نویــن  رســانه های  کاًل  و  موبایــل 
تهــی کــردن بنیــان خانواده هــا از روابــط 
اجتماعــی می شــود و در مقابــل دســته 
دیگــری از مطالعــات، مثبــت نگــر بوده 
و معتقد اســت کــه رســانه ها خانواده ها 
را وادار می کننــد کــه بــر محدودیت های 
زمانــی و مکانــی فائــق آمــده و مدیریت 
زمان داشته باشند و در نهایت هم روابط 
داخل و بیرون خانواده با ورود رسانه های 

نوین گسترش پیدا می کند.
جنادلــه با اشــاره به بحــث تضادهای 
خانوادگــی در خصــوص مدیریــت زمان 

اســتفاده از اینترنت توســط فرزندان بیان 
کرد: والدین دوست دارند در زمینه میزان 
استفاده و ساعاتی که فرزندان به استفاده 
از اینترنــت و کالً رســانه های نویــن حتــی 
گیم هــا، اختصــاص می دهنــد، مدیریت 
داشته باشند اما فرزندان این امر را نقض 
استقالل می دانند، از طرفی والدین برای 
وارد خانــه  را  اهــداف خاصــی رســانه ها 
می کنند، مثالً ســرچ مطالب و مطالعات 
درســی مدنظر آنها اســت ولــی فرزندان 
شاید بیشتر به فکر استفاده هایی که جنبه 

سرگرمی دارند، هستند.
وی در نهایــت بــه رویکــرد مثبت این 
مقولــه اشــاره و اضافــه کــرد: رســانه های 
نویــن توانایــی افــراد را در مدیریت زمان 
باال می برنــد و قابلیت هــای جدید ایجاد 
ســبب  تعامــالت  قبیــل  ایــن  می کننــد. 
می شود مرزهای مکانی پشت سر گذاشته 
شــده و در نهایــت خانواده گســترش پیدا 
کنــد یعنــی خانــواده ای ایجــاد می شــود 
کــه محــدوده زمانــی و مکانــی بزرگتــری 
دارد. این امر اتفاقاً نکته مهم اســتفاده از 
رسانه های نوین است. بر اساس تجربیات 
به دســت آمــده، تعامــالت آنالیــن حتی 
می تواند تقویت کننده تعامالت چهره به 

چهره باشد.
این جامعه شــناس با تأکیــد بر اینکه 
مدیریت زمان با نفوذ اینترنت به صورت 
دقیقتری در خانواده ها انجام شده است، 
افزود: در گذشــته بسیاری از فعالیت های 
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مهسا قوی قلب
خبرنگار

فضای مجازی را برای خانواده ها منفی نبینیم
رئیس پلیس پایتخت:

زنان برای تماشای دربی به ورزشگاه نیایند
رئیــس پلیس پایتخــت از زنان درخواســت کرد بــا توجه به 
اینکه وزارت ورزش و جوانان برنامه ای برای حضور بانوان در 
ورزشگاه برای تماشای بازی دو تیم استقالل و پرسپولیس در 

روز 31 شهریورماه ندارد، آنها به ورزشگاه مراجعه نکنند.«
به گزارش ایســنا، ســردار حســین رحیمی بــا بیان اینکه بــرای حضور زنان 
در دربی پیش بینی ای نشــده اســت و از این رو زنان به ورزشــگاه نیایند، گفت: 
وزارت ورزش و جوانــان برنامــه ای بــرای حضور زنان در ورزشــگاه و تماشــای 

این دیدار ندارد.
وی درباره ورود به ورزشگاه آزادی برای تماشای دربی، اظهار کرد:  تماشاگران 
ایــن دیــدار حتمــاً باید بلیــت الکترونیــک تهیه کنند و بــا توجه به سیاســت های 
فدراســیون فوتبــال و وزارت ورزش هیچ گونه بلیت فروشــی مقابل در ورزشــگاه 
انجام نخواهد شد. به همین دلیل افرادی که قصد ورود به ورزشگاه را دارند باید 

از قبل بلیت الکترونیکی خریداری کنند.
رحیمــی افــزود: ضمــن اینکــه پیش بینی ما این اســت کــه در این دیــدار کل 
جایگاه ها پر شــود و به همین دلیل الزم اســت که حتماً نســبت به خرید بلیت و 

حضور در ورزشگاه اقدام شود.
رئیس پلیس پایتخت از تماشاگران شهرآورد خواست که از ناوگان حمل و نقل 
عمومی نظیر مترو و اتوبوس برای حضور در ورزشگاه استفاده کنند. همچنین با 
پیگیری های پلیس پارکینگ ها نیز از حدود 4 ساعت قبل از بازی بازگشایی خواهد 

شد تا کمترین مشکل در تردد ایجاد شود.
او بــا بیــان اینکه موضوع خودســوزی هــوادار زن فوتبال بررســی می شــود در 
خصــوص مــرگ ســحرخدایاری گفــت:»در این بــاره گزارش هایی تهیــه و ابعاد 
موضوع بررسی خواهد شد؛ منتظر هستیم که گزارشی آماده شود و ابعاد موضوع 

بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.«
وی همچنین گفت: پیشنهاداتی را در خصوص طرح ترافیک و طرح کاهش 
آلودگی هوا داده ایم که احتماالً تغییراتی در آن اعمال خواهد شــد. ضمن اینکه 
پیشنهادمان را در مورد شناور شدن ساعت کاری ادارات در دهه اول مهر ماه نیز 

اعالم کرده ایم.
ë حضور زنان در ورزشگاه ها نه تنها نیاز زنان، بلکه نیاز همه جامعه است

رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شــورای اسالمی شــهر تهران در جلسه 
دیروز شــورای شــهر با تأکید بر لزوم حضور زنان در ورزشــگاه ها به عنوان یک نیاز 
بــرای همه جامعــه گفت: شــهردار تهران باید بــرای تحقق این مهم در ســطح 
بوستان ها و ورزشگاه ها آمادگی و همکاری خود را با سازمان ها و نهاد های مسئول 

اعالم کند.
محمدجــواد حق شــناس در تذکری گفت: مدت هاســت کــه موضوع حضور 
بانوان در ورزشگاه ها برای تماشای بازی فوتبال در صدر اخبار جامعه قرار گرفته 
اســت. فاجعه خودسوزی »سحر« که به دختر آبی شهرت یافت، به یک داستان 

غم انگیز برای همه دلسوزان میهن و ایران عزیز تبدیل شده است.
وی افــزود: در همــه جای دنیــا میلیارد ها دالر بودجه صرف می شــود تا اینکه 
بتوانند مردم را به ورزشــگاه ها بکشــانند. تالش بســیاری صرف می شود تا مردم 
بــه جای افســردگی ها، تنهایی هــا و رکود و رخوت، در فضای ورزشــگاه ها در شــور 
و هیجــان جمعــی و با تقویت احســاس همبســتگی ملی و تخلیه احساســات و 
هیجانــات بتواننــد براحتــی در این فضا ها حضــور پیدا کنند تا تعادل و ســالمت 

جامعه حفظ شود.
وی ادامــه داد: جامعــه امــروز ما دچار آســیب های متعددی اســت. نیمی از 
جامعه ما یعنی زنان با فشار ها و سختی هایی مواجهند. این آسیب ها نیاز به ابتکار 

عمل و شجاعت همراه با رویکرد جامع نگر دارد.
حق شناس با اشاره به اینکه شجاعت برای پذیرفتن سلیقه دیگران و شجاعت 
برای پذیرفتن حقوق نیمی از ملت، نیاز امروز مدیریت کالن نگر جامعه اســت، 
افزود: اگر بخواهیم همیشــه با بســتن ها و محدود کردن ها جامعــه را اداره کنیم 
مطمئن باشــیم در جایی شکســت خواهیم خورد. حضور زنان با حفظ و رعایت 
جوانب شــرعی و اخالقی در ورزشــگاه ها فقط نیاز زنان و دختران جامعه نیست 

بلکه نیاز همه جامعه است.

خانه تهران افتتاح می شود
عضو شــورای شــهر تهران محور اصلی برنامه های این 
دوره روز تهــران را »بازشناســی هویــت تهــران« عنــوان 
کرد وگفت: زیرمجموعه های هویت تهران که امسال به 
آنهــا خواهیــم پرداخت عبارتند از هویت طبیعت تهــران، هویت معماری 

تهران، هویت آیینی و دینی تهران و هویت فرهنگی تهران.
به گزارش ایران، احمد مســجد جامعی در جلســه دیروز شــورای شــهر 
دربــاره برنامه هــای روز تهــران گفــت: امســال پنجمین ســال برگــزاری روز 
تهــران اســت و برنامه هایی کــه در نظر گرفته شــده فراتر از یــک روز بوده و 

هفت روز هفته را شامل می شود.
وی افــزود: در ایــن دوره تالش ما معطوف به این اســت که شــهروندان 
تهرانــی را هــم در اجــرای برنامه های مختلف مشــارکت دهیــم و به همین 
منظور شورایاری های بیش از 350 محله تهران در قالب برنامه هایی چون 

ارائه 350 خاطره، عکس و مانند این ها فعالیت می کنند.
مسجدجامعی سپس اسامی روزهای هفته ای را که به تهران اختصاص 
یافتــه و برنامــه کمیســیون های مختلف شــورا در این روزها را به این شــرح 
اعــالم کــرد: جمعه بیســت و نهــم شــهریور روز تهرانگردی، شــنبه ســی ام 
شــهریور روز آیین های مذهبی از ری و شمیران، یکشنبه سی و یکم شهریور 
روز تهران، دوشــنبه اول مهر روز باغ ها، کوه ها، بوســتان ها و طبیعت تهران 
که کمیســیون ســالمت و محیط زیســت شــورای شــهر تهران در این عرصه 
فعال خواهد بود، سه شنبه دوم مهر روز پیاده راه ها، گذرگاه ها، رفت و آمد 
شــهری و شهر دوستدار کودک که این روز با روز جهانی کودک همراه است 
و کمیســیون عمران و حمل و نقل شورا برنامه ریزی های این روز را برعهده 
دارد، چهارشــنبه ســوم مهــر روز خانــه و معمــاری و شهرســازی تهــران که 
کمیســیون معماری و شهرســازی شورا فعال خواهد بود و پنجشنبه چهارم 
مهر روز ایران بزرگ، تهران بزرگ که همزمان اســت با رســمیت یافتن کار 

شورایاری.
عضو شــورای شــهر تهــران یــادآورد شــد: در روز تهــران که روز یکشــنبه 
اســت خانه تهران افتتاح می شــود که پیش از این به خانه اتحادیه معروف 
بوده اســت. الزم اســت گفته شــود که آقای ناصر تقوایی هنرمند برجســته 
و باارزش کشــورمان از کســانی اســت که بخشــی از خاطرات خانه تهران به 
ایشان و فعالیت ایشان برمی گردد. روز پنجشنبه هم به شهروندان تهرانی 
اختصاص دارد که سعی شده مشارکت نهادهای مدنی و مردمی را در این 

روز شاهد باشیم.
وی دربــاره دیگر برنامه های این هفته گفــت: آموزش و پرورش از میان 
ده هزار نقاشی  که توسط کودکان چهار تا چهارده ساله درباره تهران کشیده 
شــده، تعــدادی را انتخــاب و در نقــاط مختلــف شــهر به نمایــش عمومی 
می گــذارد. همچنیــن در ایــن هفتــه و در ســاعت های انشــا، دانش آمــوزان 
تصویــر و ذهنیتــی را کــه از تهــران دارند نوشــته و برای دیگــر دانش آموزان 

می خوانند.
مســجدجامعی اضافــه کــرد: امیدواریــم امســال شــهردار منطقــه 12، 
باغ ملــی را کــه وزارت خارجه آن  را در اختیار گرفتــه، از انحصار خارج کرده 
و آن  را دســت کم در یکی دو روز از جمله روز شــهر دوســتدار کودک و پیاده 
راه هــا بــه فضایی عمومــی تبدیل کنند تــا ما بتوانیــم برنامه هایــی از هفته 

تهران را در این مکان به اجرا درآوریم.

خبریگزارش 

خبــــر

جامعه شناسان در نشست بازنمایی آسیب شناسانه رسانه های نوین در مطالعات خانواده: 

روزانــه به ناچار باید بیــرون از خانه انجام 
می شــد امــا حاال همــان کارهــا در محیط 
خانه و در کنار خانواده قابل انجام اســت. 
همیــن امــر ســبب می شــود خانواده هــا 
زمان بیشتری را نسبت به گذشته در کنار 
یکدیگر باشــند. در نهایت می توان گفت 
که رســانه های نوین نه تنها باعث ارتباط 
مجازی و آنالین به جای ارتباطات واقعی 
نمی شــوند، بلکه برعکس باعث تقویت 
آنها می شوند و به نوعی مکمل ارتباطات 
واقعی هستند. البته باید توجه داشت که 
بیشــتر مطالعاتی که در ایــن حوزه انجام 
شــده به صورت مقطعی بوده و اســتمرار 
نداشــته، ایــن در حالــی اســت کــه بــرای 
کاهش مشکالت در این حوزه، مطالعات 
باید به صورت طولی و مستمر و همراه با 

تکنیک های آماری پیچیده تر انجام شوند.
محمدتقی کرمی نیز در این نشســت 
با بیــان اینکــه بایــد بپذیریم رســانه های 
نویــن ضــرورت زندگــی امــروز هســتند، 
بیــان کرد: در بحث هایی کــه در این حوزه 
انجام می شــود تکلیف رســانه های نوین 
به صــورت خــاص روشــن نیســت. ایــن 
حــوزه اینترنت، ماهواره، اپلیکیشــن های 
فضای مجــازی، فیس بــوک، واتس آپ، 
تلگــرام تــا حتی گیم هــا را نیــز در بر گیرد 
اما عمدتاً تحقیقــات، مربوط به اینترنت 
است درحالی که نمی توان به این مقوله، 
مطلــق نگاه کرد و باید به صورت مجزا به 

ابعاد آن نگاه شود.
ایــن جامعه شــناس در ادامــه گفت: 
باید سواد رسانه ای در خانواده ها افزایش 

بویــژه  فرزنــدان  چقــدر  هــر  کنــد؛  پیــدا 
نوجوانــان همپــای پــدر و مادر به ســمت 
رسانه بروند، در ارزش های خانوادگی نیز 

با والدین همپا خواهند شد.
به گفته این جامعه شناس، مهم ترین 
مســأله افزایش سواد رسانه های موازی با 
اعتماد بــه والدین اســت. در خانــواده ای 
کــه فرزندان بــه والدین اعتمــاد دارند در 
اســتفاده از فضای مجازی همپا و در کنار 

پدر و مادر حرکت می کنند.
وی در خاتمــه توصیه کرد: بخشــی از 
مصــرف هزینه هــای خانــواده بایــد برای 
ارتقای سواد رسانه ای اختصاص پیدا کند 
تــا فرزنــدان بتوانند به صورت مســتقل از 
والدین هم از این رسانه ها استفاده کنند و 

هیچ آسیبی متوجه آنها نباشد.

ســریع  رشــد  کشــوری/  زهــرا 

گیاهــان بــر بلنــدای برج)میــل( 
بــه  قابوس)کابــوس(  جهانــی 
دلنگرانــی فعاالن حــوزه میراث 
فرهنگــی و افکارعمومــی منجر 
کل  مدیــر  ایــن  وجــود  بــا  شــد. 
»ایــران«  بــه  گلســتان  میــراث 
می گویــد: »هیــچ راه حلی برای 
گیاهــان  دســت  از  بــرج  رهایــی 
و  داربســت  بســتن  جــز  ســمج 
کندن گیاهان وجود ندارد.« این 
روش به گفته کارشناسان منتقد 
نه تنهــا معضل رشــد گیاهان را 
تاریخــی  آجرهــای  البــه الی  در 
نمی کنــد  حــل  همیشــه  بــرای 

بلکــه می توانــد به این بنای آجری آســیب بزند. کریمی در پاســخ به منتقدان 
می گویــد برای نجات برج قابوس به ســمت فنــاوری روز از جمله نانو رفته اند 
اما این نســخه هم نتوانســته زخــم دیرینه یکی از آثار ثبت جهانی شــده ایران 

را در یونسکو حل کند.
 رشــد گیاهان روی برج قابوس مقبره »قابوس بن وشــمگیر« زخم تازه ای 
نیست اما سیل فروردین زخم را بسیار عمیق کرد. تا پیش از باران های بهاری 
میزان رشــد گیاهان هرچند فعاالن حوزه میراث فرهنگی را دلنگران کرده بود 
امــا آنقــدر زیاد نبود که بــه اعتراض آنها در شــبکه های اجتماعی منجر شــود. 
تازه ترین عکس منتشــر شــده از برج قابوس که خبر از رشــد حجم زیادی گیاه 
روی آن می دهد اما اعتراض آنها را بلند کرد. کریمی مدیرکل میراث فرهنگی 
گلســتان رشــد گیاهــان را از چشــم ســیل بهــاری و تغییــر اقلیم می بینــد. آنها 
برخــاف تابســتان های 50 درجه هرســال، امســال تابســتان نمناکــی را تجربه 
کرده اند. او می گوید:»هر ســال برخاف امســال گرمای تابســتان باعث خشک 
شــدن گیاهان روی گنبد می شد اما امسال به دلیل رطوبت زیاد نه تنها گیاهان 
خشک نشده که رشد هم کردند.« خبر بد دیگری هم وجود دارد. گنبد کاووس 
عاوه بر یک تابســتان مرطوب، پاییز بارانی را هم پیش رو دارد. بنابراین، این 
بنای بازمانده از سده چهارم هجری در پاییز هم خزانی دوباره را تجربه خواهد 
کــرد. رطوبتــی که به جان بنا افتاده یکی دیگر از مشــکات ایــن اثر جهانی غیر 
از رشد گیاهان است. هرچند »محمد حسن طالبیان« معاون میراث فرهنگی 
کشــور در گفت و گوی کوتاهی با »ایران« از پیدا شــدن راه حلی برای نجات برج 
خبــر می دهــد، اما کریمی می گوید: »تا االن هیچ کاری غیر از بســتن داربســت 
و بیــرون کشــیدن گیاهان انجــام نداده ایــم.« فناوری های جدیــد از جمله نانو 
آن طور که کریمی می گوید هم خیال قابوس بن وشمگیر صاحب تاریخی برج 
را راحت نکرد. کریمی می گوید: »نمی توان هر ســال دور بنا داربســت زد چون 
هــم چهــره بنــا را نازیبا می کند و هــم امکان بازدیــد را از گردشــگران می گیرد. 
همین مســأله باعث می شــود میــراث فرهنگی گلســتان بهار امســال تصمیم 
بگیــرد بــه جای زدن داربســت و قطــع گیاهــان راه را بــرای گردشــگران بهار و 
تابســتان باز کند. معنای این حرف آن است که میراثی ها درآمدزایی از حضور 
گردشگران را به مرمت بنا ترجیح داده اند آن هم در سخت ترین سالی که این 
بنای آجری تجربه کرده است! سیلی که آمد بسیاری از گردشگران نوروزی را از 
آمدن به گلستان پشیمان کرد. به نظر می رسد که همین مسأله باعث می شود 
مســئوالن میراث تصمیم بگیرند داربســت بندی و کندن گیاهــان را که باید در 
بهار و تابستان انجام بگیرد، به مهرماه موکول کنند. اما انتشار یک عکس آنها 

را پیش از شروع فصل پاییز در معرض انتقاد قرار داد.
کریمی »سم پاشی« را یکی از راه های از بین بردن گیاهان برج می داند و از 
طریق روزنامه ایران از پژوهشــگران و دانشگاهیان می خواهد اگر راه حلی برای 

نجات این اثر جهانی دارند به میراث فرهنگی گلستان اعام کنند.
بــا وجــود این عبدالمجیــد نورتقانی سرپرســت پایگاه میــراث جهانی گنبد 
قابــوس در گفت و گــو بــا »ایرنــا« از ســاخت روباتی بــا عنوان »پرنــده قابوس« 
خبر می دهد که می تواند ســایه ســنگین گیاه مزاحم را از روی تاریخ وشــمگیر 
بردارد. او می گوید: »این روبات مدل ســازی شــده و ســاخت آن بزودی آغاز و 
بــرای پاکســازی علف های هرز بــرج گنبد کاووس بلندترین بــرج آجری جهان 
دســت به کار می شــود.« حال باید دید این پرنده آهنی می تواند برج کابوس را 
از دست گیاهان پرنده کاشت)رشد گیاهان ناشی از دانه هایی ست که پرندگان 
بــه بلنــدای برج می برند( نجات بدهد یا این راه حــل هم نمی تواند درمانی بر 

این درد دیرینه بنویسد.

 
 

رئیــس مرکــز تحقیقات ایــدز بــا تأکید بر 
اینکــه هیچ کمبــودی در زمینــه داروهای 
بیمــاران مبتــا بــه ایــدز نداریــم، گفــت: 
برخــی ســودجویان و رســانه های بیگانــه 
بــا طرح موضــوع کمبــود دارو در ایــران و 
توزیــع داروهــای تاریــخ مصرف گذشــته 
بــرای بیمــاران مبتــا بــه HIV به دنبــال 
تشــویش اذهــان عمومی و کســب منافع 
شــخصی هســتند، اما حقیقت این است 
کــه در حال حاضــر نه تنها با کمبــود دارو 
مواجه نیســتیم، بلکه طبق تأیید شرکت 
ســازنده داروهای این بیماران تا یک سال 
پس از پایان تاریخ انقضا نیز قابل مصرف 
خواهد بود. اســناد این تأییــد هم موجود 
اســت. البته تا اواخر مهرماه نیز داروهای 
جدید بــه دســت مان می رســد. بنابراین 
بیماران نگران دارو نباشند. ما مشکل دارو 

نداشته ایم و نخواهیم داشت.
 دکتــر مینــو محرز در نشســت خبری 
ایــدز برگــزار شــد،  کــه دربــاره بیمــاری 
عنــوان کــرد: ایــران توانمند ترین کشــور 
در حــوزه کنتــرل و پیشــگیری از بیماری 
شــمال  و  خاورمیانــه  منطقــه  در  ایــدز 
آفریقا محسوب می شــود. به گونه ای که 
در زمینــه HIV حــرف اول را در منطقــه 
می زنیم. حتی کشــورهای حاشیه خلیج 
فارس نیز که از نظــر درآمدی وضعیت 
مناســبی دارند هم در ایــن زمینه اقدام 

مؤثری انجام نداده اند.
وی با بیــان اینکه ماهانــه 700 بیمار 
مبتا بــه HIV بــه مرکز تحقیقــات ایدز 
مراجعه می کنند، اظهار کرد: متأســفانه 
به دلیــل ناآگاهــی روند ابتا بــه بیماری 
شــمال  و  خاورمیانــه  منطقــه  در  ایــدز 
آفریقا، نسبت به سایر مناطق دنیا رو به 

افزایش است. 
ë پیش به سوی جامعه ای عاری از ایدز

بایــد  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  محــرز 
جامعه ای عاری از ایدز را به نســل آینده 
تحویــل دهیــم، ادامــه داد: در حالی که 
بیش از ۲00 مرکز مشــاوره و درمان ایدز 

در سراسر ایران وجود دارد، هنوز دوسوم 
شناســایی  بیمــاری  ایــن  بــه  مبتایــان 
نشــده اند. بررســی ها و اقدامات صورت 
گرفتــه باعــث شــده در حــال حاضر 30 
هزار نفر مبتا به بیماری HIV در کشــور 
شناسایی شــوند، اما تخمین هایی که بر 
اســاس شــاخص های ســازمان جهانــی 
می دهــد  نشــان  شــده،  زده  بهداشــت 
حــدود 60 هــزار بیمــار دیگــر در کشــور 

وجود دارند که هنوز شناسایی نشده اند.
رئیس مرکز تحقیقات ایدز عنوان کرد: 
موضــوع خطرناک این اســت کــه تعداد 
زیــادی از مبتایانــی کــه هنــوز شناســایی 
نشــده اند خودشــان هــم از آلــوده بــودن 
بی اطاع هستند و این یعنی امکان آلوده 
شــدن افراد بیشــتر. از این رو برای کشــف 
ایــن افراد بایــد آموزش هــای الزم را ارائه 
دهیــم تا افــراد مشــکوک بــه مراکــز ایدز 
مراجعه کننــد و آزمایش دهنــد. جوانان 
باید بدانند که می توانند با رعایت رازداری 
و به صورت رایگان در مراکز ما تست دهند 
و در صورت مثبت بودن نتیجه تســت ها 
همــه مراحل درمــان و دریافــت دارو هم 

به صورت رایگان خواهد بود.
 وی تأکید کرد: خوشــبختانه مقامات 
گونــه  هیــچ  کشــور  دینــی  و  حاکمیتــی 
محدودیتی بــرای فعالیت های ما قائل 
زندان هــا  در  ایــدز  کــه  زمانــی  نشــدند. 
به صــورت اپیدمــی اتفــاق افتــاد ، به هر 
ســه قــوه دســتور داده شــد که هــر کاری 

می توانند انجام دهند تــا از این بیماری 
جلوگیری شــود. خوشبختانه با اقدامات 
انجام شــده در ایــن زمینه ماننــد توزیع 
متادون و ســرنگ نه تنها الگــوی انتقال 
بیمــاری از طریــق ســرنگ های آلوده در 
زندان هــای ایــران از بیــن رفــت بلکه ما 
در جهــان بــه الگــوی کاهــش آســیب از 
این طریــق تبدیل شــدیم به طــوری که 
در بســیاری از مجامــع علمــی از ایــران 
به عنــوان الگــو در ایــن زمینــه نــام برده 

می شود.
 HIV محــرز با بیــان اینکــه عفونــت
دیگر کشنده نیســت، گفت: این بیماری 
کــه  چــرا  اســت،  کنتــرل  قابــل  دارو  بــا 
دارو های موجود میزان این ویروس را در 
خــون فرد مبتا به حد صفر می رســاند. 
بــه همین دلیل افراد مبتــا می توانند با 
مراقبــت و مصرف درســت دارو عمری 
طبیعی و زندگی باکیفیت داشته باشند. 
البته در جهــان روی درمان قطعی ایدز 
بــه  بــزودی  امیدواریــم  و  می کننــد  کار 

دستاوردهای مهمی برسند.
وی درباره نحوه پیشــگیری از ابتای 
نیــز  مبتــا  بــاردار  مــادران  در  کــودک 
گفت: به رغم هزینه بســیار زیاد، وزارت 
بهداشت در راستای پیشگیری از انتقال 
HIV از مــادر بــه نــوزاد اقدامات مهمی 
انجام داده اســت؛ به طــوری که در حال 
بــه  کــه  بــارداری  زنــان  ازهمــه  حاضــر 
مراکز مراقبت بــارداری دولتی مراجعه 

کننــد، تســت HIV گرفته می شــود و اگر 
نتیجه مثبت باشــد، تحت مراقبت قرار 
 HIV می گیرنــد. زنــان بــاردار مبتــا بــه
می تواننــد با مصــرف دارو و بعد از تولد 
هم با شــیر ندادن به نوزادشان از ابتای 

او به HIV پیشگیری کنند.
ë اجازه ندادیم سیل حریم ما را بشکند

محرزبــا اشــاره بــه قــدرت سیســتم 
از  بهداشــتی کشــور در حــوزه مراقبــت 
اخیــر  ســیل  در  گفــت:   HIV بیمــاران 
بیــش از ۲۱00 بیمــار مبتا بــه HIV  گم 
شــدند، اما با عملکرد مناســب سیستم 
توانســتیم  بهداشــت  وزارت  بهداشــتی 
آنهــا را پیــدا کنیم و با هلیکوپتــر و قایق، 
دارو و شیرخشــک مــورد نیــاز آنهــا را در 
اختیارشــان قرار دادیم. شعار همکاران 
ما در وزارت بهداشــت این بود که اجازه 
نمی دهیــم ســیل حریــم بیمــاران را از 
بیــن ببــرد؛ چــرا کــه HIV هنــوز هــم در 
جامعــه نوعی انگ محســوب می شــود 
و بیمــاران نمی خواهنــد دیگران متوجه 

بیماری شان شوند.
 مهم ترین راه های انتقال ایدز 

محرز با اشــاره بــه مهم ترین راه های 
انتقــال ایــدز تأکید کرد: تماس جنســی، 
اســتفاده از ســرنگ مشــترک و انتقــال 
از  نــوزاد  بــه  آلــوده  مــادر  از  بیمــاری 
مهم ترین راه های انتقال ایدز محســوب 
می شــوند. خوشــبختانه انتقال از طریق 
اســتفاده از ســرنگ مشــترک در ایــران 
بشــدت کاهــش یافتــه اســت. در حــوزه 
تمــاس جنســی نیــز بایــد آموزش هــای 
الزم را بــه جوانــان ارائــه دهیــم تــا ســه 
اصل خویشــتنداری، وفاداری و استفاده 
از وســایل پیشــگیری را مــورد توجه قرار 
دهند. بنابراین تماس های عادی مانند 
دســت دادن، روبوسی کردن، استفاده از 
حمام یــا توالت مشــترک و... راه انتقال 
ایدز محسوب نمی شود. در عین حال در 
کشــور مواردی را داشــتیم که افراد مبتا 
بــه HIV با یــک فرد ســالم ازدواج کرده 
و بچــه دار شــده اند و به صــورت عــادی 
زندگــی می کننــد. بنابرایــن بایــد در این 

زمینه آگاه سازی انجام شود.
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 میراث فرهنگی برای نجات برج جهانی گنبد کاووس 
دست به دامان دانشگاهیان شد

نقشه خیس تغییراقلیم برای میل گنبد

رئیس مرکز تحقیقات ایدز :

کمبود داروی ایدز نداریم

آرامش پس از زلزله در شهر قزوین

دوشــنبه شــب گذشــته حوالــی ســاعت 
۹:30دقیقه بود که زمین لرزه ای به بزرگی 
4/7ریشتر استان قزوین را لرزاند و باعث 
وحشت مردم شد. مرکز این زمین لرزه که 
حدود ۱0 ثانیه به طول انجامید در منطقه 
جیرنده واقع در مرز استان گیان و قزوین 
گزارش شــد. پس از این اتفاق بســیاری از 
مردم از خانه هایشان خارج شدند و حتی 
برخــی از تــرس پــس لرزه ها تــا صبح در 

پارک ها چادر زدند و خوابیدند.
کل  مدیــر  مهدیخانــی  قــدرت اهلل 

مدیریت بحران اســتان قزویــن در ارتباط 
با احتمال وقوع پس لرزه و نگرانی مردم 
در این ارتباط به »ایران« گفت: با توجه به 
اینکه اســتان قزویــن روی نــوار زلزله واقع 
شده و دو گســل در شمال و غرب آن قرار 
دارد هیــچ احتمالــی را نمی شــود نادیده 
گرفــت و در عین حــال پیش بینــی زلزله 
غیــر ممکن اســت. هم اکنــون آرامش در 
استان و شهر قزوین برقرار شده و مردم به 

خانه های خود بازگشته اند.
وی بــا بیان اینکــه تیم هــای ارزیاب از 
طرف بنیاد مســکن برای برآورد خسارت 
بــه مناطــق و روســتاهای کوهیــن اعــزام 
شــده اند، گفت: »هنوز گزارش دقیق این 

تیم ها به دست ما نرسیده است اما طبق 
اخباری که در دست داریم برخی خانه ها 
ترک برداشته اند اما خســارت جدی وارد 
نشده است . در بحث مصدومان نیز تنها 
یــک حادثه شکســتگی بینی بــرای خانم 
3۵ ســاله ای بــوده کــه در حــال خــروج از 
خانه با درب منزل شان برخورد می کند که 
توسط اورژانس به بیمارستان رازی منتقل 

شد و تحت درمان قرار گرفت.«
مهدیخانــی بــا بیــان اینکــه مقابله با 
ایــن پدیــده و آمادگــی در برابــر آن نبایــد 
مقطعی باشد؛ اظهار داشت: »این زمین 
لــرزه تلنگر و هشــداری بود کــه بی تفاوت 
نباشیم و با توجه به زلزله خیز بودن ایران، 

بایــد آمادگی داشــته باشــیم، بخصوص 
در ســاخت و ســازها بحــث مقاوم ســازی 
رعایــت شــود و حتــی نکات ایمن ســازی 
داخل ساختمان ها نیز جدی گرفته شود، 
بــه طوری کــه در بســیاری از مواقــع زلزله 
آسیبی به ساختمانی وارد نکرده اما عدم 
رعایت ایمن ســازی مانند نصب تابلوها 
و لوســترها باعث آســیب ســاکنین شــده 
است. در کنار این موارد برگزاری دوره های 
امداد و نجات که توسط هال احمر برگزار 
می شــود نیــز می توانــد باعــث بــاال رفتن 
آگاهــی و آمادگی افراد در برخــورد با این 
بای طبیعی باشــد. امیــدوارم مردم این 

موارد را جدی بگیرند.«
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فرانس فوتبال )فرانسه(
روی جلــد ایــن هفته نامــه معتبــر نیــز در 
تســخیر آغاز فصل جدید لیگ قهرمانان 
اروپــا و نشــانگر مــردان و تیم هایی اســت 
که بخت بیشــتری بــرای قهرمانی در این 
فصل دارند و رونالدو )یوونتوس(، کاوانی 
اگــه رو  و  )لیورپــول(  مانــه  )ســن ژرمن(، 
)منچسترســیتی( از آن قبیلنــد. »فرانــس 
فوتبــال« ضمیمــه ای 16 صفحــه ای را در 
این ارتباط در دل صفحات عادی خود به 

چاپ رسانده است.

ابوال )پرتغال(
مطلــب و تصاویــر اصلی ایــن روزنامه 
مربــوط بــه دیدار شــب گذشــته بنفیکا 
پرتغــال بــا الیپزیــک آلمــان در هفتــه 
لیــگ   2019-2020 فصــل  از  اول 
قهرمانان اروپا می شود و در این ارتباط 
حرف های سرمربی بنفیکا هم آمده که 
متذکر شده الیپزیک خطرناک تر از آن 
اســت که حریفی معمولی تلقی شود. 
مطلبی درباره جدیدترین تحوالت تیم 

پورتو نیز در ابوال آمده است.

اسپورت )اسپانیا(
این روزنامه به دیدار شــب گذشــته 
بــا دورتمونــد در شــروع  بارســلونا 
اروپــا  قهرمانــان  فوتبــال  لیــگ 
پرداختــه و ســایه لیونل مســی تازه 
از مصدومیت رسته را بر این دیدار 
مستولی دانســته است. اسپورت به 
دردســرهایی که وال ورده، سرمربی 
بارســا بــا وجــود درخشــش برخــی 
بازیکنان جوان در انتخاب این تیم 

داشته نیز اشاره کرده است.

مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان 
2019 و گزینشــی المپیک در قزاقســتان 
برگــزار شــد و پیــش از آغــاز 3 وزن آخر 
ســعید عبدولــی، تنهــا مدال آور کشــتی 
فرنگــی ایــران بــود. کاپیتــان تیــم ملــی 
کشــتی فرنگــی در دیدار رده بنــدی وزن 
82 کیلوگرم موفق شــد یوری شــکریوبا، 
حریــف اوکراینــی اش را بــا نتیجــه 7 بر 
صفــر شکســت دهــد و بــا ایســتادن در 
سکوی سوم، نخســتین مدال تیم ایران 
آورد.  دســت  بــه  مســابقات  ایــن  در  را 
عبدولــی کــه بــه عنــوان باتجربه تریــن 
فرنگی کار ایرانی راهی مسابقات جهانی 
شــده بود، باز هــم از تکرار مــدال طالی 
جهانــی  مســابقات   2011 )ســال  خــود 

استانبول( بازماند و برنز گرفت.
درخصــوص  عبدولــی  ســعید 
مســابقات کشــتی فرنگــی بــه خبرنگار 
کشــتی  »مســابقات  گفــت:  »ایــران« 
فرنگی ســطح باالیــی داشــت و تمامی 
کشــتی گیرانی کــه در وزن 82 کیلوگــرم 
بودنــد. ادالن  آمــاده  حضــور داشــتند، 
آکیف روس )دارنده مــدال برنز اروپا( و 
رفیق حسین اف از جمهوری آذربایجان 
رقبــای مــن در این مســابقات بودند که 
متأســفانه در دیــدار رده بنــدی مقابــل 
حریف آذربایجانی شکســت خــوردم و 

نتوانستم به مدال طال دست یابم.«
تنهــا  اخیــر  ســال های  در  عبدولــی 
موفق به کســب مدال برنز شــده اســت 
از  پــس  کشــورمان  کشــتی گیر  ایــن  و 
مســابقات جهانی ســال 2011 استانبول 
موفق به مدال طالی مسابقات جهانی 
نشــده اســت. اگرچــه کاپیتــان تیم ملی 
کشــتی فرنگــی برای کســب مــدال طال 
بــه مســابقات جهانــی قزاقســتان رفته 
بود. فرنگــی کار وزن 82 کیلوگرم افزود: 
»خیلــی آماده بــودم و بــرای حضور در 
ایــن مســابقات 8 مــاه، ســخت تمرین 
کردم. هدفم کسب طالی این مسابقات 
بود اما متأســفانه به هدفم نرسیدم. در 
المپیــک ریو، مســابقات جهانــی 2017 

پاریس و در 2019 قزاقستان برنز گرفتم. 
به نظر می رســد که مدال برنز با نام من 

پیوند خورده است و ولم نمی کند.«
او درخصوص کسب نخستین مدال 
جهانــی  مســابقات  در  فرنگــی  کشــتی 
بیان داشــت: »خیلی مفت مدال طال از 
چنگم درآمد. ســال گذشته من نفر اول 
و دوم وزن 82 کیلوگرم را شکســت داده 
بودم و پیش بینی می کردم که امسال در 
قزاقســتان طال بگیرم اما متأسفانه این 
گونه نشــد و اتفــاق دیگری رقــم خورد. 
تیم ملی کشــتی فرنگی مان بدشــانس 
بود و نتوانست به مدال طال دست یابد. 
شرایط تیم ملی خوب بود و با آمدن بنا 
همه در شرایط خوبی به سر می برند اما 

نشد که در این مسابقات طال بگیریم.«
عبدولــی کــه بــا حضــور در ســکوی 
مســابقات گریه کرده بــود، درخصوص 
دالیلش برای اشــک ریختن روی ســکو 
این گونه صحبت کرد: »با اصرار مربیان 
برای دریافت مدال رفتم و به هیچ وجه 
دوســت نداشــتم روی ســکوی ســومی 
بایســتم. حقیقتــاً مــدال برنز بــرای من 
ارزشــی نداشــت. مربیانم به من گفتند 
که  بعد از گذشــت چندین ســال ارزش 
این مدال را خواهــی فهمید. گریه هایم 
به خاطر از دست دادن مدال طال بود.«

کاپیتــان تیم ملــی کشــتی فرنگی با 
گذشت چند روز از کشتی هنوز به کشتی 
نیمــه نهایــی فکــر می کنــد. عبدولی در 

ایــن دیــدار مقابــل رفیــق حســین اف 
ثانیه هــای  در  آذربایجــان  ازجمهــوری 
پایانــی بــا نتیجه 8 بر 5 شکســت خورد 
و به دیــدار رده بندی رفت. او گفت: »به 
خاطر یکســری از اشتباه هایی که خودم 
آذربایجانــی  حریــف  مقابــل  داشــتم 
شکست خوردم. 20 ثانیه به پایان کشتی 
باقی مانده بود و متأسفانه در ثانیه های 

پایانی فینال را از دست دادم.«
او در المپیــک ریو هــم در ثانیه های 
پایانــی دیدار نیمه نهایی مقابل حریف 
دســتش  و  خــورد  شکســت  فرانســوی 

از مــدال طــالی المپیــک کوتــاه ماند. 
عبدولی درخصوص ثانیه های پایانی 

افــزود: »ثانیه هــای پایانی دســت از 
ســر مــن برنمــی دارد و متأســفانه 

ایــن اتفــاق در المپیــک ریو هم 
افتــاد. مــن در قزاقســتان هم 

بدشــانس بودم چــرا که در 
روس  آکیــف  بــا  کشــتی 

مصدومیــت  دچــار 
شــدم و به زور آمپول 

را  مســابقات 
و  دادم  ادامــه 

در  آن  از  پــس 
حریف  مقابل 
آذربایجانــی ام 

هم در ثانیه های 
پایانی شکســت خــوردم، 

این ها از بدشانسی من است.«

دربی 50 - 50 شد
در روزهای گذشته بحث تقسیم بندی هواداران به صورت 
90 - 10 در دربــی پیش رو مطرح بود و مســئوالن ســازمان 
لیــگ و باشــگاه های اســتقالل و پرســپولیس دربــاره ایــن 
موضــوع اتفاق نظر داشــتند اما دیروز معاون امنیتی و انتظامی اســتانداری 
تهــران از تغییر ســاعت دربی پایتخت و اختصاص ســهمیه ۵0 درصدی به 
تماشــاگران دو تیــم خبــر داد. حمیدرضــا گــودرزی در مورد برگــزاری دربی 
90 گفت:»زمــان بــازی اســتقالل و پرســپولیس در هفتــه چهــارم لیــگ برتر 
فوتبال از ســاعت 18:45 به 16 یکشــنبه هفته آینده 31 شهریور تغییر یافت. 
همچنین این مســابقه به میزبانی استقالل است که سهمیه 50 درصدی به 

تماشاگران هر تیم اختصاص یافته است.«

خلیل زاده به دربی می رسد؟
صبح دیروز خبر رســید شــجاع خلیــل زاده مدافع پرســپولیس در دیــدار این 
تیــم برابر صنعت نفت آبادان، از دقایــق ابتدایی با مصدومیت از ناحیه زانو 
مواجه شــده بــود اما بیش از 80 دقیقه در ترکیــب این تیم با همان وضعیت 
ادامــه داد ولــی به دلیل مصدومیت احتماالً قادر به همراهی پرســپولیس در 
جدال حســاس برابر اســتقالل در هفته چهارم لیگ برتر نخواهد بود. در این 
میان، علیرضا حقیقت پزشک پرسپولیس به سایت رسمی این باشگاه گفت: 
»معاینات اولیه روی زانوی او انجام شده و به منظور ارزیابی دقیق و قطعی، 
همیــن امروز )دیروز( برای ام.آر.آی اعزام می شــود. البته اقدام های پزشــکی 
اولیه آغاز شــده و پس از آن وضعیت دقیق او معلوم خواهد شــد.« حاال باید 

دید که شجاع به دربی می رسد یا کالدرون باید به دنبال جانشین او باشد.

تسلیت سرخابی ها و فدراسیون بابت درگذشت کودک
پس از درگذشت پسربچه 6 ساله در حاشیه دیدار پرسپولیس و صنعت نفت 
آبادان به دلیل برق گرفتگی، باشــگاه های پرســپولیس، استقالل و همچنین 
مهدی تاج رئیس فدراســیون فوتبال با ارســال پیام های جداگانه، این حادثه 
دردناک و غم انگیز را به خانواده او تسلیت گفتند. گروه ورزشی روزنامه ایران 
هم این مصیبت را تسلیت گفته و برای خانواده این کودک آرزوی صبر دارد.

رضایی: کسب سهمیه دلیلی بر اعزام نیست
نشســت خبری دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک صبح دیروز )سه شــنبه( 
برگزار شــد و  هادی رضایی در این نشســت اظهار داشــت: »بخشی از نفرات 
اعزامــی را می دانیم که مــدال نمی گیرند، ولی نگاه حمایتــی برای آینده به 
آنها داریم. پیش بینی کســب 103 ســهمیه را کرده ایم که تاکنون 34 سهمیه 
کســب شــده است. کسب ســهمیه دلیلی بر اعزام نیســت، چون ورزشکاران 
بایــد در جدولــی کــه در نظــر گرفته ایم، قرار داشــته باشــند و به جــز گروهی 
کــه نــگاه حمایتــی بــه آنهــا داریم، ســایرین باید شــانس مــدال باشــند.« او 
درباره اعتراض ملی پوشــان تیراندازی با کمان معلوالن نســبت به شــرایط 
اردویی شــان گفــت: »تا االن 365 میلیون به فدراســیون تیرانــدازی با کمان 
پول داده ایم و هیچ اردویی بدون پول برگزار نشــده اســت. یک نشست بین 
خســروی وفــا و شــعبانی بهار برگزار شــده و تا جلســه یکشــنبه هفتــه آینده 
شرایط مشخص می شود. مشکالت نباید گریبانگیر ورزشکار شود. ورزشکار، 
فدراســیون و پارالمپیــک ســه ضلع موفقیت هســتند. فدراســیون هــم باید 
اقداماتــی را در ایــن مســیر انجام بدهد. فدراســیون ها وظیفه دارند بخشــی 
از هزینه ها را خودشــان انجام بدهند، درســت مثل همان کاری که در حوزه 
ورزش افراد ســالم می کنند.« رضایی درباره شرایط مالی کمیته پارالمپیک 
گفــت: »اگر برای پــول ناله کنیم از کارمان عقب می افتیــم. ما نیاز به همان 
بودجه پیش بینی شــده داریم و خواهش می کنیم که بودجه را بدهند. البته 
مشــکالت را می دانیــم و بر همیــن اســاس اولویت بندی کرده ایــم. در حال 
حاضر یک ریال به هیچ فدراســیونی بدهی نداریم و تا االن به ما 22 درصد 

از بودجه 29 میلیاردی کمیته ملی پارالمپیک تعلق پیدا کرده است.«

محرومیت هواداران تراکتور بخشیده شد
مدیرعامل باشگاه تراکتور اعالم کرد که محرومیت تیمش بخشیده شده است. 
غالمرضا صادقیان گفت: »پس از رایزنی ها و مکاتبات انجام شده با تاج رئیس 
فدراســیون فوتبال، حسن زاده رئیس کمیته انضباطی و صالحی رئیس کمیته 
اســتیناف و ارائه مدارک موجود مبنی بر نظم و انضباط در ســکوهای ورزشــگاه 
یادگار امام )ره( سازمان های مذکور قبول کردند بازی های آتی این تیم با حضور 
هواداران برگزار شــود.« صادقیان ادامه داد: »بازی تراکتور - پرسپولیس یکی از 
منظم تریــن و بی حاشــیه ترین بازی های حســاس لیگ برتر بود که متأســفانه 
جلوه های مثبت آن نادیده گرفته شده و موارد قلیلی از ناهنجاری ها به تصویر 

کشیده شد که با ارائه مستندات این تفکر، تغییر یافت .«

شکایت رسمی ریحان فیلم از پرسپولیس
شــرکت ریحــان فیلــم بابت قــراردادی که بــا پرســپولیس امضا کــرده بود و 
اجرایی نشــده است، رســماً از این باشگاه شــکایت کرد. قرار بود این شرکت 
کار بلیت فروشــی مســابقات فصــل جــاری پرســپولیس را انجــام بدهــد اما 
ســرخ ها تغییــر مســیر داده و ایــن کار را بــه شــرکت تجهیز و توســعه اماکن 
ورزشــی ســپردند. ایــن در حالــی روی داد کــه پرســپولیس در اردیبهشــت 

امسال برای کار فوق 7 میلیارد تومان از شرکت ریحان فیلم گرفته بود.

پاری سن ژرمن بدون مثلث تهاجمی اش مقابل رئال
در دومین شــب از فصل جدید لیگ فوتبال قهرمانان اروپا، 8 دیدار در 
گروه هــای اول تــا چهارم این پیکارها برگزار می شــود و هــم تاتنهام به 
میــدان می آیــد که نایب قهرمــان فصل پیش بود و هــم رئال مادرید 
که در ســال های 2014 تا 2018 در چهــار نوبت جام قهرمانی را باالی 
ســر برد. تیم مائوریتســیو پوچتینو در حالی در زمیــن المپیاکوس در 
یکــی از دیدارهای گروه B به میدان مــی رود که در فصل جاری لیگ 
برتر انگلیس با کســب 2 برد، 2 تســاوی و یک شکســت در رتبه سوم 
است ولی سرمربی آرژانتینی تاتنهام در آستانه این دیدار اعالم کرده 
کــه هدفش کامل کردن مأموریت نیمه تمامش در لیگ قهرمانان و 
کســب قهرمانی در خردادماه ســال آینده اســت. رئال مادرید هم که 
امشب میهمان پاری سن ژرمن در پاریس است، در لیگ اسپانیا سوم 
اســت و امیدوار به گلزنی های کریم بنزماســت تا بر جایگاه قهرمانی 
ســابق خــود در اروپا تکیه زنــد. ضمن این کــه ادن آزارد، صید بلژیکی و 
بزرگ تابســتان امسال این باشــگاه هم پس از دو ماه مصدومیت سرانجام 
قــادر به بازی شــده اســت. البتــه زین الدین زیدان، ســرمربی فرانســوی رئال 
خوشــحال اســت که هیچ یک از عناصر هجومی پاری سن ژرمن به این دیدار 
نمی رســند. چرا که نیمار محروم است و ادینسون کاوانی و کیلیان امباپه هم 
مصدوم هســتند. در اردوی رئال نیز مارسلو، مدافع چپ برزیلی این باشگاه 
مثــل نفــرات فــوق از مصدومیــت رنج می بــرد و قادر بــه حضــور در میدان 
نیســت. اگــر دیدار فوق، شــروعی عالی بر مســابقات گروه B تلقی می شــود، 
در گروه D نیز تماشــاگران شــاهد دیداری تماشــایی در مادریــد خواهند بود. 
کریس رونالدو، بهترین گلزن تاریخ لیگ قهرمانان که 8 سال با پیراهن رئال 
مادرید بازی می کرد، امشب به عنوان مرد اول یوونتوس به پایتخت اسپانیا 
برمی گــردد تــا روبه روی اتلتیکومادرید بایســتد و مقابل تیمــی قرار بگیرد که 
در ســال های اللیگایــی خود یا فینال هــای 2014 و 2016 لیــگ قهرمانان اروپا 
بارهــا برابــر آن به میدان رفت و اغلب هم پیــروز نبردهایش با مردان دیه گو 
ســیمئونه بود. در ســایر دیدارهای چهارشنبه شــب کالب بروژ از گاالتاسرای، 
بایرن مونیخ از ستاره سرخ بلگراد، دینامو زاگرب از آتاالنتا، شاختار دونتسک 

از منچسترسیتی و بایرلورکوزن از لکوموتیو مسکو پذیرایی می کنند.

اخبـــار

انتظار مردم از کشتی به اندازه باشد، ُخم رنگرزی نیست

مدال برنز رهایم نمی کند

غالمرضا محمدی، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در گفت وگو با »ایران«:

آماده نبرد هستیم و به دنبال شگفتی سازی/ خدا به دل آدم ها نگاه می کند، من با عشق و دل پاک آمده ام

سعید عبدولی، کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی در گفت وگو با »ایران«:

 
مســابقات کشــتی آزاد قهرمانــی جهان 
تیــم  و  می شــود  آغــاز  فــردا  از   2019
ملــی کشــتی آزاد ایــران سه شــنبه عــازم 
نورسلطان قزاقستان شد. این مسابقات 
از نظــر کســب ســهمیه المپیــک نیــز از 
بــا  و  اســت  برخــوردار  زیــادی  اهمیــت 
ایــن حــال، تیــم ملــی بــا ترکیبــی جوان 
عازم قزاقســتان شــده کــه ایــن موضوع 
اســت.  آورده  وجــود  بــه  نگرانی هایــی 
غالمرضــا محمدی، ســرمربی تیم ملی 
کشــتی آزاد در آســتانه آغــاز مســابقات، 
بــه خبرنگار»ایــران« گفــت: »مــا بــرای 
مســابقات جهانی 17 مرحله اردو برگزار 
کردیم و تورنمنت های مختلفی را پشت 
سر گذاشــتیم. در اردوی قبل اتفاق هایی 
افتــاد که ترکیب تیــم را تغییــر داد. رضا 
یزدانــی یکــی از شــانس های مــا در 97 
کیلوگرم بود که دچارعفونت گوش و بعد 
هم دچار مصدومیت از ناحیه سر و چانه 
شــد. او خیلی صادقانــه و در حالی که به 
نظر من پهلوانی را معنا کرد، با شهامت 
گفت که جا را برای یک جوان باز می کند 
و در این شرایط، علی شعبانی جایگزین 
او شد. پرویز  هادی هم که آسیب دیدگی 
کهنه در ناحیه کمر داشت، اعالم کرد که 
بــه جهانی نمی رســد و یداهلل محبی نفر 
دوم وزن 125 کیلوگرم جایگزینش شد.«

ســرمربی تیم ملی یادآور شد: »تیم 
ما در بعضی وزن ها خیلی جوان است. 
امیرمحمــد یزدانــی در 65 کیلوگرم 18 
ســالش اســت. بهمــن تیمــوری و علی 
شــعبانی هــم اولین بــاری اســت که در 
طرفــی  از  می گیرنــد.  کشــتی  جهانــی 
ایــن مســابقات قبــل از المپیــک اســت 
و ســخت ترین مســابقات جهانــی هــم 
همین مســابقات اســت. من به 8 سال 
پیــش برمی گردم که چه تیمی را قبل از 
المپیــک لندن از مــا تحویل گرفتند و ما 
در مسابقات جهانی 2011 چه نتیجه ای 
گرفتیم و واقعاً اســتحقاق قهرمانی را با 
آن بچه های آماده و ســرحال داشتیم و 
حــاال قبل از المپیک توکیــو چه تیمی را 
تحویــل گرفته ایم. می خواهم بگویم که 

انتظار مردم باید به اندازه باشد.«
او دربــاره اینکــه آیا انتقــادات خود 
را متوجه رسول خادم سرمربی سابق 
تیم ملی و رئیس پیشــین فدراســیون 
داد:  پاســخ  چنیــن  می دانــد،  کشــتی 
»مــن اســم نمــی آورم و نمی خواهــم 
کســی را هم زیر ســؤال ببرم امــا اینها 
مســابقات  در  مــا  اســت.  واقعیــت 
جهانی 2018 ششــم و 2017 هم نهم 
شــدیم و معلوم است چند مدال هم 
گرفته ایــم. تیــم امســال هــم نســبت 
بــه پارســال چنــد تغییــر داشــته و کار 
مــا را به مراتــب ســخت تر می کند. ما 
ُخــم  و  کنیــم  معجــزه  نمی توانیــم 

رنگــرزی هــم نیســت کــه خیلــی زود 
رنگ دربیاوریم و کشــتی گیر بســازیم. 
نیــاز به زمــان داریم. قبــاًل هم گفته ام 
دوران  توکیــو،  المپیــک  از  بعــد  کــه 

شکوفایی کشتی ما شروع می شود.«
پیــش  وقــت  چنــد  دبیــر  علیرضــا 
گفتــه بود از کشــتی انتظار کســب مدال 
و قهرمانــی نداشــته باشــید. محمــدی 
هم چنین نظــری دارد: »مــن می گویم 
حتی برای گرفتن ســهمیه کارما سخت 
اســت ولی مــن، کادر فنی و فدراســیون 
بــا تمــام وجودمــان تــالش می کنیم تا 
بهتریــن نتیجه را کســب کنیم و از ســال 
قبــل بهتر نتیجــه بگیریم. مــن جانم را 
هم می گذارم. ما آماده جنگ و نبردیم 
و دنبال شــگفتی هستیم. مشکل اصلی 
ما مســائل مالی اســت که اگر حل شود، 

خیلی از مشکالت برطرف می شود.«
یکی از اظهارنظرهای مهم علیرضا 
هدایــت  ســکان  اینکــه  از  پــس  دبیــر 
فدراســیون را برعهده گرفت این بود که 
از لحــاظ فنــی دچــار عقبگرد شــده ایم. 
غالمرضــا محمــدی در ایــن خصــوص 
چنیــن نظــر داد: »در بحث بزرگســاالن 
بــه لحــاظ فنــی خألیــی ایجاد شــده که 
آن را قبــول دارم ولــی در بخش پایه کار 
شده اســت. ما تیم نوجوانان را داشتیم 
که قهرمان جهان شــد و حاال به جوانان 
رســیده و نایــب قهرمــان جهــان شــده 
است. دوســتان در گذشته تالش شان را 

کردنــد ولی بضاعت همــان بوده و حاال 
ما این مسیر را ادامه می دهیم.«

او در پاسخ به این سوال که آیا نگران 
نیست که با این تیم جوان نتیجه نگیرد، 
مقصر قلمداد و همانند قبل از المپیک 
لندن برکنار شود، گفت: »نگرانی وجود 
دارد و فشــار هســت ولــی بایــد مراقــب 
باشــیم و خودمــان را جمع وجــور کنیم 
تا بــه موفقیــت برســیم. من با عشــقم 
آمــدم. ضمن اینکه اعتقاد دارم خدا به 
دل آدم ها نــگاه می کند. من با دل پاک 
آمده ام. امیــدوارم بچه ها کم نگذارند و 
بیشتر از حد خودشان کشتی بگیرند و با 

تمام وجودشان بجنگند.«
ســایت فدراســیون جهانــی چند روز 
پیش از کاربرانش پرســید که آیا حســن 
پادشــاهی اش  تــاج  می توانــد  یزدانــی 
را پــس بگیــرد؟ ایــن اتفــاق در حالــی 
کــه تیلــور رقیب اصلــی یزدانــی در این 
مســابقات نیســت، می تواند شــرایط را 
بــه ســود کشــتی گیر محبوب کشــورمان 
تغییــر دهــد. محمــدی درباره شــرایط 
یزدانی گفت: »امیدوارم همه با هم تاج 
پادشــاهی حســن را پس بگیریــم. تیلور 
نیســت ولی یک امریکایی دیگر هست. 
ما روی هر حریفی، حســاب جداگانه باز 
می کنیم. هر کشــتی بــرای ما یک فینال 
اســت و حســن هم یکــی از پرامیدترین 
کشتی گیران ماســت که امیدوارم در روز 

آخر طالیی شود.«

حامد جیرودی
خبرنگار

 نخستین اعزام بانوان وزنه بردار 
به مسابقات جهانی

امــروز  از   2019 جهــان  قهرمانــی  وزنه بــرداری  مســابقات 
)چهارشــنبه( در تایلند آغاز می شــود. تیم ملــی وزنه برداری 
ایران در بخش زنان، 4 نماینده و در بخش مردان 10 نماینده 
دارد. حافــظ قشــقایی، علــی میــری، محمــد زارعــی، ایــوب موســوی، کیانوش 
رســتمی، رضــا بیرالونــد، رضــا دهــدار، علی هاشــمی، علــی داوودی و محســن 
دادرس وزنه بــرداران تیم ملی مردان کشــورمان هســتند و در بخــش بانوان نیز 
پوپک بســامی، ابریشم ارجمندخواه، الهام حسینی و پریسا جهانفکریان در این 
مسابقات حضور خواهند یافت. بیش از یک سال از راه اندازی رسمی وزنه برداری 
زنان می گذرد و فدراســیون در تمام این مدت بدون ســر و صدا و هیاهو، کار را در 
این زمینه پیش برده و اردوها و مسابقات مختلفی را برگزار کرده تا زنان وزنه بردار 
بتوانند در مسابقات حضور داشته باشند. مسابقات وزنه برداری جهان در تایلند 

نخستین اعزام بانوان وزنه بردار به مسابقات جهانی است.

روایت قهرمانی دختران فوتبال ایران در کافا از زبان سرمربی تیم

مهینی: انتظار نداشتند با جام برگردیم

تیم فوتبال دختران زیر 1۵ سال ایران که از 22 تا 2۵ شهریور در تورنمنت آسیای 
مرکزی )کافا( در تاشکند ازبکستان شرکت کرده بود، با 3 برد مقتدرانه به مقام 
قهرمانی دست یافت که این نوید آینده امیدبخشی را برای دختران فوتبالیست 
ایرانی می دهد. این تیم در بازی با قرقیزستان1-0 و برابر تاجیکستان4-0 پیروز 
شد و در سومین دیدار  هم 3-2 ازبکستان را از پیش رو برداشت تا قهرمان این 
رقابت ها شــود. شادی مهینی سرمربی تیم فوتبال دختران زیر 1۵ سال به ایرنا 
گفت: »برنامه ریزی برای حضور در تورنمنت کافا در مدت یک ماه ســاماندهی 
شد. بازیکنانم ظرف کمتر از 2 هفته تمرین کردند و بسیاری از فوتبالیست های 
ما از اســتان های محروم به این مســابقات آمدند. حتی در رقابت های المپیاد، 
خیلــی از بازیکنــان کفــش بــازی نداشــتند تا بپوشــند و بــا کفش رانینــگ بازی 
می کردند. آنان از مدرســه فوتسال جذب این المپیاد شدند و باعث خوشحالی 
اســت که توانســتیم نیروهای خیلی خوبی را انتخاب کنیــم اما فرصت آموزش 
خیلی کم و محدود بود. البته انتظار ما از دختران فوتبالیست بسیار زیاد بود زیرا 
نمی خواستیم زنگ تفریح تیم های دیگر در این تورنمنت باشیم. برای همین 

در اردوی آخر سخت تالش کردیم تا آموزش های آنان نیز کامل باشد.«
او بــه ایــن کــه بهترین بازیکــن تورنمنــت کافــا از ایران انتخاب شــد، اشــاره 
کرد:»محدثــه زلفی از اســتان آذربایجان شــرقی بهترین بازیکــن این تورنمنت 
شــد. گرفتــن این جــام برای ما لــذت بخش تر از هر چیــزی بود. وقتــی وارد این 
کشــور شــدیم، تمام کســانی که ما را بدرقه کردند، انتظار نداشــتند که با جام به 
ایران بازگردیم. بازیکنان ما با این قهرمانی می خواستند ثابت کنند که غیرتمند 

هستند و می توانند به جام قهرمانی دست یابند.«

محمد محمدی سدهی
خبرنگار

نجاتی و گرایی برنز گرفتند، وزیر ارتباطات قول پاداش داد
کشــتی  پایانــی  وزن  رقابت هــای 3  در 
در   2019 جهــان  قهرمانــی  فرنگــی 
نورسلطان پایتخت قزاقستان،علیرضا 
نجاتــی نماینده وزن ۶0 کیلوگرم ایــران در دیدار رده بندی 
برابــر المرات تاســمرادوف ازبکســتانی دارنده مــدال برنز 
المپیــک به روی تشــک رفت و 7 بر 5 پیروز شــد و دومین 
مــدال برنــز ایــران در ایــن رقابت ها را بــر گــردن آویخت. 
همچنین محمد علی گرایی در وزن 77 کیلوگرم در دیدار 
رده بنــدی و برای کســب مدال برنز برابــر کاراپت گالیان از 
ارمنســتان 9-6 به برتری رسید وســومین مدال برنز ایران 
را برگــردن آویخــت. ضمن ایــن که امیر قاســمی منجزی 
در دیــدار رده بندی وزن 130 کیلوگــرم به دلیل دریافت 3 

اخطار دیســکالیفه شــد و برابر کشــتی گیر استونی شکست 
خورد تا به مقام پنجم برســد. در پایان مســابقات جهانی، 
نماینــدگان کشــورمان موفــق بــه کســب 3 مــدال برنــز و 
2 عنوان پنجمی شــدند و با کســب عنــوان چهارمی به کار 
خود پایان دادند. گفتنی است محمدجواد آذری جهرمی، 
وزیــر ارتباطات که برای مذاکره با مســئوالن قزاقســتان در 
ایــن کشــور حضــور دارد، بــا حضور درســالن باریس شــهر 
نورســلطان محل برگزاری مســابقات جهانی از نزدیک با 
فرنگــی کاران و کادر فنــی تیــم ملی دیــدار و گفت وگو کرد. 
آذری جهرمی در حاشــیه این دیدار قول پرداخت پاداش 
ویژه را به کشــتی گیــران مدال آور مســابقات جهانی داد و 

عنوان کرد این پاداش حتماً نقد پرداخت می شود.

بــــرش

ورزش 
زنـــان

شتی
ن ک
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كه با من قطع رابطه كرده، و سكوتم همراه با تفّكر و نگاهم براى عبرت باشد. كنزالفوائد ج2 ، ص11 سخن روز

مفتون امينى در سالروز درگذشت شهریار از پانزده سال دوستى با این شاعر پرآوازه مى گوید

اولین استاد شعر و آخرین سلطان عشق
مفتون امينى كتابى دارد به نام »شــهریارنامه« كه حاصل 15 ســال مــراوده  او با 
 محمدحســين بهجت تبریزی )شــهریار( اســت. به گفته  خودش در طول این 
15 ســال خاطرات بســيار جالبى از روحيات، رفتار، شخصيت و زندگى شهریار 
دارد كه همه آن ها در این كتاب آمده و شامل خوبى ها، كرامت ها و فداكاری های 
شهریار است. امينى در یادداشتى اختصاصى برای »ایران« در سالمرگ شهریار 

از او و شعرش مى گوید.

من و شهریار ســال های سال  با هم دوستى داشتيم و 
مراوده و در این ســال ها خاطره های بسياری در ذهن 
من مانده كه همه آنها برای من عزیز هستند و دلپذیر. 
با این  همه در كنار این رابطه و دوســتى شخصى، من 
از طرفداران و عاقه مندان به شعر او بودم و شهریار را 
جزو چهار شاعر شاخص تاریخ ادبيات ایران مى دانم. 
از شــاعران كهن فارســى، حافظ و موالنا و از شــاعران 
معاصــر هــم حســين منــزوی و شــهریار را بى نظير و 
باشــكوه مى بينــم و مى شناســم. شــعر شــهریار اوج 
صميميت و صداقت یک شاعر واقعى است كه براساس و اسلوب زمانه خود 
پيش مى رود و هيچ ادا و اصولى بر فاخر بودن ندارد و همين باعث مى شود به 
دل مردم روزگارش بنشيند. سلوک شخصى و شعری او در كنار فن شاعری او 
را در ادبيات ایران ماندگار كرده و خواهد كرد و بعيد مى دانم دیگر كسى مانند 
او با آن غزل های شورانگيز و البته اندوهبار اما با شكوه به شعر فارسى ورود كند. 
در شــعر تركى هم او همين گونه اســت. شهریار، نواها و حرف ها و زمزمه های 
درونى مردم هم زبان خود را به شعر تبدیل كرد و آن را از صافى روحش گذر 
داد و سعى نكرد به عنوان یک شاعر منيتى از خود نشان دهد و بگوید بله این 

من بودم كه چنين كردم و چنان.
برای شهریار شعری هم سروده ام: »چون دل مفتون ترا مشكل به دست 

آورده اســت / كى رها مى ســازدت این گونه آسان شــهریار / اولين استاد شعر و 
آخریــن ســلطان عشــق/ هر كجا نام تــو در آغــاز و پایان شــهریار«. از نظر من 
شهریار عيناً و دقيقاً همين است كه در این شعر، سال های سال، پيش به آن 
اشــاره كرده ام. با این نكته ها كه مطرح شد نباید از نظر دور داشت كه شهریار 
در كنار شــعرهای فارسى و تركى شــعر آزاد هم مى نوشت كه نمونه ای از این 
شعرها كه مشهور هم هست، شعر »مادر« اوست. البته همان طور كه حسين 
منزوی هم در غزل بسيار سرآمد بود و شعر آزادش آنچنان به پای این شعرها 
نمى رسيد شــهریار هم شــعرهای آزادش اصًا هم پایه غزل هایش نبود. اگر 
اشــتباه نكنم شهریار اولين دفتر شعرش را سال ۱۳۱۰ با مقدمه ملک الشعرا 
بهار، سعيد نفيسى و پژمان بختياری منتشر كرد و خيلى از این شعرهایى كه او 
به فارسى و تركى آذربایجانى نوشت به حقيقت جزو آثار ماندگار این دو زبان 
است. حيدربابا هم كه ورد زبان  همه ترک زبان هاست و حتى غير ترک  زبان ها 
هم آن را دوست دارند و مى شناسند را هم بين سال های ۱۳۲۹ تا۱۳۳۰ نوشت 
و این شعر بلند هم از مهم ترین آثار ادبى تركى آذربایجانى به حساب مى آید.

پيشروی ایران در مسير توسعه علیرضا پاکدل
نــــگاره

ميزان عالقه مندی مصریان به زبان فارسى 
به حدی است كه نه تنها در مصر، بلکه در 

كشورهای حوزه خليج فارس هم كرسى های 
آموزش زبان فارسى اغلب در دست آنان 

است. ای كاش دست اندركاران فرهنگى ما 
هم قدری برای گسترش و اشاعه این بخش از 

فرهنگمان تالش كنند.
در صفحه 6 بخوانید

محرم و صفر و دفاع مقدس در تاریخ تشيع ایران و تاریخ 
معاصر كشورمان به عنوان دو سرمایه تاریخى و معاصر به 
شمار مى آیند كه هر مقدار از آنها استفاده مؤثرتری داشته باشيم 
به سالمت اجتماعى كشورمان كمک مى كند. این دو سرمایه 
شاید كمتر از سرمایه هایى مانند نفت و معادن نباشد، زیرا 
اتصال تاریخى برای آینده تاریخى ما ایجاد مى كنند و هرچقدر 
به درستى از آنها فرآوری كنيم تأثيرات فراوانى خواهند داشت.
به نقل از ایرنا

موسی بیدج: زبان فارسی در مصر 
بسیار محبوب است

سید عباس صالحی: سرمایه های تاریخی 
به سالمت اجتماعی کمک می کنند

او حافظ را زیسته بود
ادبيات فارســى معاصرمان یکى دیگــر از فعاالن خود 
را از دســت داد؛ »پرویــز خائفــى«، شــاعر، پژوهشــگر 
و حافــظ پژوهى كــه با وجود ســال ها فعاليــت در این 
بخش فرهنگ مان هيچگاه به دنبال جنجال و مطرح 
كــردن نام خــود نبــود.  فعاليت هــای خائفــى تنها به 
حوزه ادبيات محدود نمى شــد؛ چراكه عــالوه بر اینکه 
مدتــى سرپرســتى مركــز حافــظ شناســى شــيراز را بــر 
عهده داشــت، ســال ها به تدریس و همچنين ریاست 

كتابخانه ملى فارس هم اشتغال داشت.

یــا  مــن  بــرای  خائفــى  پرویــز 
دیگرانــى كه او را مى شــناختند 
او  نبــود؛  دوســت  یــک  تنهــا 
كــه  بــود  و پژوهشــگری  شــاعر 
ســال های بســياری از عمــرش 
را صــرف فعاليــت در عرصــه 
ادبيات كــرد. بى تردید اگر پای 
گفته های دیگر اهالى شعر هم 
بنشــينيد ایــن گفتــه را از آنــان 

خواهيد شــنيد كه: »ادبيات معاصر فارســى یكى از 
چهره های اثرگذار خود را از دست داد.« خائفى 

از آن دســت شــاعرانى اســت كــه در عرصــه 
شــعرمان جایگاهــى ماندگار به دســت آورده 
اســت. مهم تریــن خصوصيتــى كــه مى تــوان 
بــرای شــعرهایش برشــمرد تاشــى اســت كه 
برای حفظ ویژگى های شــعر كاســيک فارسى 

بــا دنيای امــروز داشــته كــه بى اغراق 
موفقيت آميــز هــم بــوده 

است.
بــا  آشــنایى ام 
خائفــى  یــاد  زنــده 

بــه ســى و چند ســال قبــل بازمى گــردد. قبــل از آنكه 
به شــيراز بروم شــعرهای او را شــنيده بــودم. منتهى 
در دیــدار نخســت مان شــنيدن آن شــعرها از زبــان 
خودش عالمى دیگر داشت. شعر خائفى به تنهایى 
یــک كاس درس بــرای شــنوندگان و خوانندگانــش 
بــود؛ كاس اســتادی كــه هيچــگاه ادعــای معلمــى 
نداشــت. همــان طور كه گفتــم با حفظ شــرایطى كه 
شــعر گذشــته فارســى از آن برخوردار بوده با نگاهى 
كه خاص زمانه امروز است شعر مى گفت و این یكى 
از مهم ترین دالیل ماندگاری ســروده هایش به شمار 
مى آید. از شعرهای خائفى كه بگذریم، پژوهش های 
او در حــوزه حافــظ پژوهى هم دنيای دیگری اســت. 
او چنــان غــرق تحقيــق و پژوهــش در آثار این شــاعر 
مشــهور ادبيات كاســيک فارسى شــده بود كه اغراق 

نيست اگر بگویم او حافظ را زیسته بود. 
آنقدر كه به دور از هر گونه جنجال و سر و صدایى 
كار مى كــرد كــه تأســف انگيز اســت بگویــم آدم های 
شــناخته  بيشــتر  مرگشــان  از  بعــد  اغلــب  بى ادعــا 
مى شوند. آنقدر متواضع بود كه همواره 
از القابــى همچــون اســتاد كه برخى 
نام شــان  از  پيــش  دارنــد  اصــرار 
از  حتــى  بــود،  فــراری  بنشــيند 
تعریف و تمجيد سروده هایش 
هم استقبال نمى كرد و هميشه 
شــنيد  بایــد  را  »شــعر  مى گفــت: 
نــه اینكــه به دنبــال تحســين آن 
بود.« درگذشــت او نــه تنها برای 
دوســتانش، كــه بــرای همــه ادب 
ادبيــات  حتــى  و  دوســتان 
اتفــاق  معاصرمــان 

تلخى  است.

ماجـــرا

كمتر كسى را مى توان یافت كه با شعر»حيدربابا دونيا یاالن دونيادی« از اشعار 
معروف استاد مرحوم شهریار )كه امروز سالگرد فوتشان است( آشنایى نداشته 
باشــد. شــعری كه هر یک از ابياتش به فــراز و فرودهای دنيای فانى اشــاره دارد 
و مورد توجه خوانندگان بســياری بوده اســت. چنگيز حبيبيان ازخوانندگان 
آذری زبان و فعال در حوزه موسيقى پاپ نيز از جمله هنرمندانى است كه این 

شعر را مبنای یکى از آثار خود قرار داده است.

عاقه من به آثار اســتاد شــهریار به ســال های خيلى 
دور برمى گردد؛ به روزگار نوجوانى كه پدرم با عشــق 
وعاقــه اشــعار این شــاعر بــزرگ را برای مــا زمزمه 
مى كــرد و مى خوانــد. مــن اصالتاً آذری زبان هســتم 
و قطعــاً آشــنا بــه اشــعار آذری و بویژه آثــار زنده یاد 
معــروف  كارهــای  از  »حيدربابــا«  قطعــه  شــهریار. 
ایــن شــاعر بــزرگ اســت و افتخــار آن را داشــتم این 
كاررا با موســيقى اجرا كنم. البته این شــعر به همين 
چنــد فرازی كــه خوانــده ام خاصه نمى شــود، بلكه 
مجموعه ای بســيار فاخر و سرشــار از پند و اندرز اســت كه اســتاد شــهریار به 
زیبایى تمام این اشارات را به زبان شعر بيان كرده است. به یاد دارم یک روز 
با آقای اصغر فردی كه از شــاگردان برجســته اســتاد شهریار بودند گفت و گو 
مى كردیم. به ایشــان گفتم تصميم دارم ابياتى از اشــعار »حيــدر بابا« را در 
قالب موســيقایى بخوانم كه بسيار مورد استقبال قرار گرفت و من را تشویق 
كردنــد. ایــن كار در ملودی های مختلــف اجرا و خوانده شــده بود و تصميم 
داشــتم یــک كار متفــاوت از آثار شــنيده شــده باشــد. بنابراین موســيقى كار 
به صورت »آنادولى« نوشــته شــد )موسيقى مشترک ایران و تركيه( و انصافاً 
كار بســيار خوبى هم بود و مورد اقبال عموم هم قرار گرفت و در چند كشــور 
هم اجرا كردم. زمان اجرای كار حال و هوای عجيبى داشــتم. آن روز با آقای 
سيدرضا رضوی تنظيم كننده این اثر در استودیو بل بودیم و استاد شهبازیان 
هم حضور داشتند و اتفاقاً با یک بار اجرا، كار را ضبط كردند. اشعار این قطعه 

اشــاره دارد بــه بى وفایى و فانى بودن دنيا بویژه آخرین فــراز كار كه مى گوید: 
»یامــان یئرده گون دوندی، آخشــام اولــدی / دنيا منه خرابه شــام اولدی!« 
این بخش من را بســيارتحت تأثيــر قرار داد، به آقــای رضوی گفتم من این 
آهنگ را برای ۲۰۰-۳۰۰ سال آینده مى خوانم. چرا كه شاید زمانى برسد كه 
دیگر از روضه خوانى و نوحه خوانى خبری نباشــد و بى تردید آن زمان برای 
مردم این سؤال پيش خواهد آمد كه منظور از »خرابه شام« چه بوده است؟ 
اما درباره  كم توجهى خواننده های امروزی به امثال این اشــعار به خصوص 
در بخش موســيقى پاپ باید بگویم خواننده های موســيقى پاپ به ناچار به 
ســمت اشــعار عاشــقانه و كم محتوا روی آورده اند؛ چرا كه تقاضای بازار كار 
این گونه اســت و مورد استقبال و حمایت اسپانسرها و تهيه كنندگان است و 
در واقع آنها تعيين كننده نوع ریتم و ترانه هستند؛ این نوع ادبيات و موسيقى 
خواسته و مورد تأیيد نسل جوان و تينيجر امروز موسيقى ما بوده حاال تصور 
كنيد این نوع حمایت ها چقدر مى تواند اثر گذار باشد و كنسرت های موسيقى 
پــاپ را چه كســانى پــر خواهند كرد؟ این درحالى اســت كه موســيقى ملى و 
سنتى ما هيچگاه شــاهد چنين اتفاق هایى نبوده و نخواهد بود و خوانندگان 
این ژانر از موسيقى توجه بسياری به اشعار فاخر دارند. به عقيده من متوليان 
فرهنگ و هنر چون وزارت فرهنگ و رســانه ملى باید به فرهنگ موسيقایى 
و كامى كشورمان توجه بسياری داشته باشند. وقتى رسانه ملى ما كه نقش 
بســزایى در فرهنگ شــنيداری مردم دارد بنا به مصلحــت یا هر چيزی یک 
ترانه دم دستى را روی آنتن پخش مى كند درواقع خوراک جامعه را تعيين 
كرده اســت. وزارت ارشــاد و صدا و ســيما باید توجه به كام و اشــعار فاخر را 
اولویــت كاری خود قرار بدهند تا بتوانيم یک ترانه و شــعر فاخر و موســيقى 

خوب برای جامعه تعریف كنيم. 

اشعار شهریار کهنه 
نمی شوند

كارگــران هپكــوی اراک چند روزی اســت 
به دليــل بــه تعویــق افتــادن حقوقشــان 
دوشــنبه  و  یكشــنبه  هســتند.  معتــرض 
دربــاره  اخبــاری  و  بيشــتر  اعتراض هــا 
درگيــری پليــس بــا ایــن كارگران منتشــر 
شــد. تصاویــر این درگيری در شــبكه های 
اجتماعــى بازنشــر مى شــد و بســياری از 
كاربــران از شــرایط ایــن كارگــران و لــزوم 
توجه به آنها و خواسته هایشان با هشتگ هپكو مى نوشتند:

 آفتــاب: »كارگر حقوق نمى گيره؛ باید كارگری كه حقوق 
نگرفتــه بره زندان و كتک بخوره؛ یا اون مدیرعامل و هيأت 
مدیره و مسئول بى عرضه كه ماهى چند ده ميليون حقوق 

مى گيره؟! 

صنعــت  نگيــن  هپكــو  »روزگاری  دریاســری:  مهــران   
ماشين ســازی ایران بــود و در كنار نام هایى چــون كاترپيار، 

كوماتسو و جاندیر در دنيا شناخته شده«

 ميــاد گــودرزی: »كارگــری كه بــه این فاجعــه اعتراض 
مى كنــه رو باید دو بار دســتش رو بوســيد. یک بــار به خاطر 
شــرافت كارگری ش، یــک بار بــه خاطر ایســتادنش جلوی 
غارت منابع ملى! بوســه پيشــكش ولى به اندازه  یک صدم 
مســببان ایــن وضع بایــد بهــش آزادی و امنيت داده بشــه 
كــه بتونــه به ایــن وضــع و شــرمندگى جلــوی زن و بچه ش 

اعتراض كنه!«

 یک تو لعنتى: »هركــدوم ازین آدما یه خونواده دارن بچه 
دارن كــه مى خــوان برن مدرســه، قســط مــى دن، كرایــه خونه 
مــى دن و هــزار بدبختــى دیگه ولى حقــوق ندارن سفره شــون 

خاليه نذارید بيشتر از این شرمنده زنوبچشون بشن«

 ها.ميــم: »در آموزه هــای دینى مان داریم كه دســتمزد 
كارگر را مى بایســت تا قبل از خشک  شدن عرقش پرداخت 
كــرد. اما ظاهراً این روایت به گونــه ای واژگونه برای عده ای 
تعریف شــده كه این چنين با كارگران بيچاره ای كه چندین 

ماه حقوق دریافت نكرده اند برخورد مى شود.«

 مارلون: »مگه از كارگر مظلوم تر و بى پناه تر داریم؟«

 رضا: »خســته ام. به اندازه تمام شرمنده شدن كارگران 
ســرزمينم مقابل همســر و فرزندانشان خســته ام. بدترین 
لحظات زندگيم هميشه این بوده كه همسرم چيزی بخواد 
و من نتونم اجابت كنم. درک شــرایط كارگران هپكو خيلى 
هــم ســخت نيســت. خدایا بــه مــردان ســرزمينم بصيرت 

ببخش«

 جيمــز: »آخــه كارگری كه شــش ماه حقــوق نگرفته بدون 
هيچگونــه پس انــدازی چجوری مى تونه زندگــى كنه، چجوری 
شكم بچه هاش رو سير مى كنه! چجوری از خجالت وارد خونه 
مى شــه، چجوری سرش رو جلوی همســرش بلند مى كنه؟ به 

این بركت از همين غصه دق كنيم بميریم رواست...«.

حادثه تلخ ورزشگاه آزادی
خبــری كه درباره مرگ یک پســر 6 ســاله 
دیــدار  حاشــيه  در  گرفتگــى  بــرق  براثــر 
پرســپوليس و صنعــت نفــت آبــادان در 
ورزشــگاه آزادی منتشر شد خيلى ها را متأثر كرد. خبری كه 
بازتاب زیادی در شــبكه های اجتماعى داشت و غم و اندوه 
از اوليــن لحظه های انتشــار خبر در این فضا دیده مى شــد. 
كاربرانى به شرایط نامناســب ورزشگاه على رغم قول های 
مدیــران اشــاره مى كردند و البته بعضى ها هم مى نوشــتند 
كــه به جــای ورود زنان به ورزشــگاه باید به مســائلى مانند 

اینها بيشتر توجه شود. 
واكنــش كاربران را به این خبر تلخ بخوانيد: مه ســال: »یه 
پســر 6 ســاله دیشــب بعد از بازی پرســپوليس جونشــو به 
خاطر بى لياقتى مســئوالن از دست داده. این بچه نزدیک 
بــه ۲۰ دقيقــه بــه برق فشــار قــوی وصــل بود و كل شــكل 
ظاهریــش تغيير كرده كه گفتنش هــم دیوونم مى كنه. آیا 
این بچه سهمى از اعتراض  ما نداره؟ بى تفاوت باشيم؟«، 
ســلمان قربانــى: »غــم حوالــى فوتبــال ایــران مى چرخد 

همچنان. 
تســليت به خانواده پســر بچه 6 ســاله. دنبال مقصر گشتن 
چــه فایده وقتــى جان كودكى گرفته شــد.. .اگــر نظارت ها و 
ایمــن ســازی های قبــل از بهره برداری از گيت هــای ورودی 
بدرســتى انجام مى شــد االن نه مقصری وجود داشت و نه 
كودكــى جــان مى باخت«، رضــا: »یک بچه 6 ســاله قربانى 
شــد. اما حتى یک عذر خواهى هم نكردند.«، آرش پيامى: 
»یــک مــاه ليــگ رو تعطيــل كــردن، هــزار بهونــه  مســخره 
آوردن، از نصــب گيــت الكترونيــک و دوربيــن مداربســته 
حرف زدن، بعد به خاطر همين تجهيزات یک پسر بچه  6 
ساله جونشو از دســت داده، تازه هفته  بعد مى خوان دربى 

رو ۹۰ به ۱۰ برگزار كنن. 
شــهرزاد قصــه گــو: »خواســتم بگــم فــوت پســر 6 ســاله تو 
اســتادیوم رو مى تونســتيد بــه نبــودن حضــور مــادرش در 
ورزشــگاه ربــط بدیــد و بــازم از محروميت حضــور زنان در 
ورزشــگاه ناله كنيد«، یــداهلل: »االن ۲۰:۳۰ یه گزارش از پدر 
اون بچــه 6 ســاله پخش مى كنه كه مــى آد مصاحبه مى كنه 
مى گه پســر من عادت داشت ميخ فرو مى كرد تو پریز برق 
و مرگــش اصًا تقصير كســى نبود«، یاور هميشــه غمگين: 
»پســربچه 6 ســاله فوت كــرد و بعــد از چنــد روز تيتر بودن 
همه چيز مثل ســابق مى شــه، از ليگى كه مسئولش فتاحى 

است نمى شه بيشتر انتظار داشت. 
ایــن آدم ســر فينــال جــام حذفــى ۸۰ ميليــون آدم رو ۳ 
ســاعت ســركار گذاشــت و  آب از آب تكون نخورد. تا وقتى 
فتاحــى وتاج تو این فوتبال هســتن لبخند بزنيد چون فردا 

روز بدتریه.«

#هپکو
هشتـگ

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

یادداشت 
اول

مفتون امینی
شاعر

چنگیز حبیبیان
 خواننده 
موسیقی پاپ

مراسم پنجاهمين سالگرد درگذشت جالل آل احمد برگزار شد

روشنفکر سیاستمدار
درگذشــت  ســالگرد  پنجاهميــن 
جــال آل احمــد نویســنده نامدار 
ایرانــى بهانــه ای بــود تــا مراســم 
بزرگداشت این نویسنده با حضور شماری از اندیشمندان 
و استادان دانشگاه در فرهنگسرای سرو پایتخت به همت 
انجمن دوستداران »سيمين و جال« و با همكاری سازمان 
فرهنگــى هنــری شــهرداری تهران بــا هدف گراميداشــت 
جــال، نویســنده، منتقــد و مترجــم و یــادی از شــمس 
آل احمد برادر جال و نيز سيمين دانشور همسر او برگزار 
شــود. محمد حســين دانایــى خواهرزاده جــال آل احمد 
كه یكى از ســخنران های این مراســم بود با انتقاد از برخى 
رفتارهــا درباره جال گفت: »در حال حاضر برخى ســعى 
مى كنند با بعضى حركات نمایشــى و رفتارهای گزینشــى 
و ایجاد شــائبه وابســتگى آل احمد به حكومت، اثربخشى 
واقعى او را به عنوان یک روشنفكر مورد تردید قرار دهند یا 
تضعيفش بكنند در حالى كه در و دیوار گواهى مى دهند كه 
این طور نيست. جال از ابتدا یک شخصيت مردمى بود و 
در جناح مردم و در مقابل ظلم، قدرت و نابســامانى های 
اجتماعى قرار داشت«. او در بخش دیگری از صحبت های 
خــود هم گفت: »اگر آل احمــد در حوزه حاكميت تعریف 
مى شــد بدل به نویســنده درجه دو و ســه ای مانند صادق 
چوبک و برخى نویســندگان دیگر مى شــد. علت اینكه آل 
احمــد یک وجــه امتيــازی پيدا كــرد هميــن موضع گيری 
اجتماعــى سياســى اش بــود و انصــاف نيســت كــه در این 
شــرایط اجازه دهيم این رویه كماكان ادامه داشــته باشــد، 

یک شخصيت تقطيع و دخل و تصرف در حقایق تاریخى 
شود، آل احمد تكه تكه و تكه های مطلوب و مورد استفاده 
آن برجسته شــود و تكه های دیگری از زندگى و نظریات او 
مغفول بماند.« ســعيد اوحدی رئيس ســازمان فرهنگى 
هنری شهرداری تهران نيز در این همایش با تأیيد و تأكيد 
جایــگاه آل احمد گفت: »آثــار آل احمد همچــون »غرب 
زدگى«، »در خدمت و خيانت روشنفكران« و »از رنجى كه 
مى بریم« همه اینها یک واقعيت است كه انسان اگر توفيق 
داشــت و خداوند قوه تشــخيص و ميزان به او اعطا كرده و 
انسان بصيرت پيدا كرد، در مسير كمال قرار مى گيرد و اگر 
در مسير غفلت قرار گرفت، مسير سقوط انسان مى شود«. 
او افزود: »بزرگترین ویژگى آل احمد در زندگيش، بصيرتى 
بــود كــه خداونــد بــه او عنایــت كــرد و جــال آل احمد در 
مقطعــى از زندگيــش جالى مى شــوند كه وقتــى به حج 
مشرف مى شوند، مى گویند خسى در ميقات، ایشان خود را 

مانند خسى در مقابل عظمت الهى مى بينند.«
همچنين در این همایش شهين اوجاق عليزاده استاد 
زبــان و ادبيــات فارســى نقش متقابــل جــال آل احمد و 
ســيمين دانشــور در رشــد ادبــى و فكری یكدیگــر با حفظ 
شــخصيت و اســتقال فكــری را مــورد بررســى قــرار داد و 
چهره هایى همچون فریدون مجلسى، محمدرضا كائينى، 
محسن محبى و سيدمحمدحسينى در سخنرانى های  خود 
به بررسى جایگاه شخصيتى جال آل احمد در سياست و 
ادبيات پرداختند. پخش مستند جال آل احمد با یادی از 

سيمين دانشور از دیگر بخش های این همایش بود.

رخداد روز

یـــــاد
یادداشت 
دوم

محمدعلی بهمنی
شاعر و ترانه سرا

كتاب »استيونسون« این قدر خوب 
است كه قفسه های درب و داغان 

كتاب هایم را شرمنده كرده است. 
تقریباً از دست زدن به صفحات 

كاغذی نرم و شيری رنگش مى ترسم. 
من به كاغذهای سفيد بى روح و 

جلدهای خشک مقوایى كتاب های 
امریکایى عادت كرده ام. هرگز فکرش 

را نمى كردم لمس یک كتاب 
بتواند تا این اندازه لذت 

بخش باشد.

خیابان چرینگ کراس 
شماره 84، هلین هانف، لیال 
کردبچه، کتاب کوله پشتی

یــک  تصویــر  انتشــار  پيــش،  ســال  دو 
دختربچه كه توانسته بود از چنگ داعش 
فــرار كنــد و خــود را نجات دهد، دســت 
بــه دســت شــد و یادداشــت های زیادی 
درباره ميــزان تأثيرگذاری آن در سراســر 
جهان منتشر شد. رسانه های غربى وقتى 
تصویر این دختربچه را روی خروجى قرار 
مى دادنــد، برایش از عنــوان »موناليزای 
موصل« یــا »موناليزای قرن« اســتفاده 
مى كردنــد. دليلــش این بود كــه صورت 
ایــن دختربچه، تــرس، اندوه، وحشــت 
و یک لبخند تلخ را همزمــان در برگرفته 
بود و درســت مثل تابلوی »موناليزا« اثر 
مشــهور داوینچى، رازآلود بود. »ســباء« 
این بار در تصاویری كه ایسنا منتشر كرده 
اســت مى خندد و لبخند پررنگى به لب 
دارد و دیگــر خبــری از آن دختــر كوچک 
نيســت كه با لبخندی تلــخ و محو به لنز 
دوربين خيره شــده بود و تــالش مى كرد 

وحشت و اندوه خود را پنهان كند.

عکس نوشت


