رئیس جمهوری در اجالس مجازی سران کشورهای
«دی » 8تأکید کرد

سید حسن خمینی:

ضرورت تسهیل و توسعه تجارت
میان کشورهای عضو «دی »8

راه حل مشکالت
«بازگشت به مردم» است
در صفحه سیاسی بخوانید

در صفحه سیاسی بخوانید
سال بیست و هفتم شماره  7599شنبه  21فروردین  27 1400شعبان  20 1442صفحه

قیمت درتهران و البرز  2000تومان  /دیگر استانها 1500تومان Saturday 10 Apr 2021

دیپلماتهابرایرایزنیبهپایتختهابرگشتند
تا چهارشنبه در وین حاضر شوند

فهرست اقدامات
رفع تحریم
تهیه میشود

سازوکار
مصوبات کرونایی

پیچ اصلی
مصایب اقتصادی
را رد کردیم

بدون فیلتر شکن

دسترسی
به «کالب هاوس»
غیر ممکن شد

ما تابع تعیین نرخ ارز
در بازار هستیم

تازهترین تصمیم های مقابله با موج چهارم کرونا

به عنوان رئیس کل
بانک مرکزی خارج از
مجموعهتصمیماتنظام
اقتصادی نمیتوانم ساز
مخالفبزنم
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«ایران» از مستند جنجالی سازمان اوج درباره
شهید آوینی گزارش می دهد

«آقا مرتضی»
بر مدار حاشیه

«ایران» از روند و نحوه تصمیم گیری درباره مقابله با کرونا
در ستاد عالی  ،کمیته ها و قرارگاههای آن گزارش می دهد

رئیس کل بانک مرکزی :

2

افرادی که تست آنها مثبت شده و قرنطینه را رعایت نمیکنند
بهمراجع قانونی معرفی و مجازات میشوند
لزوم کنترل دقیقتر فرودگاهها و پایانههای مرزی
 10روز محدودیت در همه شهرهایی که در وضعیت قرمز قرار میگیرند
تجهیز بیمارستان ها و افزایش تختهای بیمارستانی برای ارائه خدمت
تعطیلی دو هفتهای بازار تهران

بانک مرکزی طرفدار
ثبات بازار ارز است
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ارزیابی مناسبات سیاست و اقتصاد در حکمرانی
دموکراتیک در گفتوگو با علی سرزعیم

برنامه هستهای و برجام
از سه منظر

گــروه اجتماعــی  /محدودیتهای شــدید کرونایی پس
از حــدود ســه مــاه دوبــاره بــه کشــور بازگشــت .اینبار و
برخاف موج قبلی؛ ســتاد ملی مقابلــه با کرونا پیش از
آنکــه منحنی پیک چهارم به قله نزدیک شــود و تعداد
جانباختــگان کرونــا از مــرز  ۲۰۰مــرگ در روز عبــور کند
دســتورالعملهای سفت و ســختگیرانهای را در دستور
کار قــرار داده اســت .راهــکار ســتاد ملی مقابلــه با کرونا
تعطیلــی سراســری ۱۰روزه اســت و چنانچه نیاز باشــد

دموکراسیباید
در خدمت منافع
توده باشد

 14و 15

رونــد تعطیلــی در کشــور تکــرار خواهد شــد .اینبار این
راهــکار که هیچ شــباهتی به هشــدار و توصیههای قبلی
مسئوالن وزارت بهداشت و اعضای ستاد ملی ندارد در
حالی به اجرا درمیآید که از یک طرف میانگین رعایت
پروتکلهای بهداشتی در کشور در این ایام به  ۵۵درصد
ســقوط کــرده و در حــال حاضر  ۲5۷شــهر در وضعیت
قرمز کرونایی به سر میبرند و ...
صفحه  5را بخوانید

با دستور رئیس جمهوری صورت گرفت

رونماییازنخستینقطارملیمترو
بازی با العین برای
فوتبال ایران مهم است
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شکایتخانوادههایجانباختگانآتشسوزی
جنگلهای زاگرس از محیط زیست،
منابعطبیعیومدیریتبحران

فدا شدن در راه
محیط زیست با کمترین
حمایتحقوقی

6

6

با اجرای طرح تحول کشاورزی در 18هزار هکتار
از نخیالت استان بوشهر

تولیدخرمایدشتستان
 4برابر میشود
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صفحه  8را بخوانید

محصوالت چند رسانهای «ایران»

بارکد را اسکن کنید
وگزارش ویدئویی
روزگاری،
روزنامهنگاری
را ببینید

روزگاری ،روزنامهنگاری

(گفتوگو با نوشیروان کیهانیزاده )

در تاریــخ مطبوعــات ایــران ،از نوشــیروان کیهانــیزاده و محمــد بلوری
بهعنــوان بانیان صفحــه حوادث یــاد میشــود .کیهانیزاده بــا روزنامه
ایــران هم از ابتدای تأســیس تا به امــروز همکاری نزدیکی داشــته و دارد.
گروه چندرسانهای «ایران»

بزودی
منتشر
میشود

پای فردا
بر شانههای امروز
حال و بایستههاي
سیاست آب و برق

اعمالمحدودیتها
با اجماع عمومی

ایرنا

کرونا جان خبرنگار
باسابقه «ایرنا» را گرفت

ادامه در صفحه 2
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ایسنا

گفتوگوی «ایران» با لوسیانو پریرا
مهاجم فوالد پیش از پلیآف آسیا

گــروه اقتصادی | به گفته عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک
مرکــزی ،اقتصــاد ایران پیــچ اصلی ســختیهای اقتصادی را
رد کــرده اســت .عبدالناصــر همتــی کــه در شــبکه اجتماعی
کاب هــاوس اقتصــاد آنایــن به پرســشهای کارشناســان و
فعــاالن اقتصــادی پاســخ میداد گفــت :تصمیــم اینکه من
ســفیر چین شــوم گرفته شــده بود و  ۱۰روز ســفیر چین بودم
ولی برای اجاس ســفرا به تهران برگشــتم و همــان روز دوم
رئیسجمهوری بنده را خواستند و برای شرایط ارزی مشورت
خواســتند و ایشان پیشــنهاد پذیرش مسئولیت بانک مرکزی
را بــه من دادند .میدانســتم کــه چه ســختیهایی دارم ولی
خوشــحال هســتم که ســختی  ۳۲ماه را تحمل کــردم و برای
مردم تــا حدی که توان دارم خدمت کــردم و میدانم مردم
سختی میکشند و تحریم بسیار سخت است و به خاطر اینکه
دشــمن نتوانــد اطاعــات بگیــرد نمیتوانم خیلــی توضیح
بدهم.
 ëدو مشکل در مدیریت بازار
همتــی با بیان اینکــه در این دوره با پشــتیبانی رهبر معظم
انقاب و کل مجموعه دولت توانستیم این پیچ اصلی فشار
حداکثری را رد کنیم ،افزود :در پایان ســال  ۹۸و در ســال ۹۹
مشکاتی پیش آمد که مدیریت بازار ارز را با دشواری همراه
کرد .یکی بحث گران شــدن نرخ بنزین و دیگری رفتن اسم
ایران به لیست سیاه  FATFبود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در ســال  ۹۸مشــکل از
افزایــش نرخ بنزین شــروع شــد و افزایش قیمــت بنزین به
نرخ ارز شوک وارد کرد ،گفت :اواخر همان سال نیز مباحث
مرتبــط بــا افایتــیاف و ورود بــه لیســت ســیاه بهعنــوان
شــوکهای سیاســی و روانــی بر بــازار ارز تأثیرگذار بــود و لذا

بعضاً فشــارها و عوامل سیاســی و بیرونی کار را از دســت ما
خــارج کرد .وی با بیان اینکه در ســال  ۹۹اتفاقات زیادی رخ
داد کــه اثــر منفی شــدیدی بــر نرخ ارز گذاشــت ،ادامــه داد:
از جملــه ایــن اتفاقات ،درخواســت مکانیزم ماشــه توســط
امریکاییهــا بــود که با اینکــه رأی نیــاورد ،ولی اثــر منفی بر
بازار ما گذاشــت .همچنین  ۱۸بانک ما تحریم ثانویه شدند
کــه همین امر باعث تشــدید شــرایط مخرب شــد و افزایش
انتظارات تورمی را بهدنبال داشت.
 ëتأثیر انتشار اوراق بر جلوگیری از افزایش نقدینگی
همتی ضمن تأکید براینکه کارگزاری بانک مرکزی توانست
 ۱۲۵هــزار میلیــارد تومــان اوراق به فروش برســاند ،افزود:
اگــر این اقدام انجام نمیشــد بــه تنهایی میتوانســت ۳۲
واحــد درصــد به نقدینگــی اضافه کنــد کــه از آن جلوگیری
شد .رئیس کل بانک مرکزی درباره بازار ارز و سیاستهای
ارزی ایــن بانک نیــز اینطور توضیح داد کــه دخالت بانک
مرکزی در بازار ارز و تعیین نرخ را به طور قطعی رد میکنم
و بانــک مرکزی برای ثبات دخالــت میکند و من اعتقادی
به ســرکوب نــرخ ارز ندارم و نــرخ ارز در بــازار ثانویه تعیین
میشود.
همتی با بیان اینکه در سال گذشته  ۳۷میلیارد دالر واردات
داشــتیم که دو ســوم آن توســط صــادرات غیرنفتــی تأمین
شــد ،افــزود :خالص دارایــی ارزی بانــک مرکزی بر اســاس
سیاســتهای مــدون اســت و ارزپاشــی در ایــن خصــوص
وجود ندارد.همتی پیرامون پیوســتن بــه  FATFگفت :اگر از
من پرســیده بودند حتماً  FATFرا تأییــد میکردم ولی من
صاحبنظر نیستم و جای دیگر باید تصمیم بگیرند.

دیروز در روز ملی فناوری
یادداشت هستــــهای ،مـــــذاکرات
ویــن دنبــال شــد .قبــاً
هــم گفتیــم مــا بــه این
مذاکرات نه خوشبینیم
ونهبدبینبلکهمطمئن
علی ربیعی هستیم در مسیر درست
دستیار ارتباطات حرکــت میکنیــم .ایــن
اجتماعی رئیس جمهوری
دولت تقارن زمینهای را فراهم
و سخنگوی
ســاخت کــه در ایــن
یادداشت به چند پرسش مهم درباره فعالیت
هســتهای و برجام بپردازم .سالهاست که یک
دیدگاه در زمینه داشــتن انرژی هستهای ایجاد
تردید میکنــد .دوم عدهای معتقدنــد ما فارغ
از افــکار عمومــی و فضــای روابــط بینالملل و
بــدون توجــه به آنها باید به فعالیت هســتهای
ادامــه دهیم .یعنی به روشــنی میگویند کار ما
چــه ارتباطی به آنها دارد؟ بر اســاس نظریهای
دیگر داشــتن انرژی هســتهای یــک حق مدنی
است که شفافیت پیرامون آن الزمه عدم ایجاد
هزینههــای غیرضــروری و طاقتفرســا بــرای
جامعه است .این یادداشت تاش دارد این سه
نظریه را مورد بررســی قرار دهد .طی دهههای
گذشــته ،جمهوری اســامی ایــران در راســتای
یــک نگاه بلندمــدت به منابع انرژی و توســعه
اقتصادی کشور ،توجه به تولید انرژی هستهای
را در دستور کار خود قرار داد .در طول این مدت
و در سایه زحمات و تاشهای صدها دانشمند
ایرانی که با وجود همه سختیها از پا ننشستند،
امروزنهتنهادرزمینهتوسعهتکنولوژیهستهای
بــا هدف تولیــد انــرژی و بهرهبرداری انســانی و
صلحآمیز از آن در حوزههای مختلف از جمله
پزشــکی ،ایران از جهان عقــب نمانده بلکه در
میان معدود کشورهای پیشــرفته در این حوزه
قــرار دارد .مقارن با روز ملی فناوری هســتهای،
ســازمان انــرژی اتمــی از  ۳۳دســتاورد جدید و
عمدتاً مربوط به فناوریهای پزشکی و دارویی
رونماییمیکند.

«ایران» از مسیر بازار سهام درسالجاری گزارش میدهد

شاخص درانتظار
سه تحول مهم اقتصادی و سیاسی
همراه با یادداشتی از آلبرت بغزیان

مجموعهای جامع شامل نقد و بررسی
شش دهه مدیریت صنعت آب و برق
ایران در  400صفحه گرد آمده است.
وضعیتموجود،بایستههایسیاست
آب و برق برای فردای پایدارتر و تجربهای
را که باید به مدیریت آینده منتقل گردد تا
چشماندازی روشنتر در سده جدید
گشوده شود ،در این مجموعه
خواهیدخواند.
اگر صنعت آب و برق از جمله دغدغههایتان
است این مجموعه را از دست ندهید
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بایدبرایمقابلهباشیوع
یادداشت گســترده و بــا ســرعت
کرونــای انگلیســی کــه
بیشــتر شــهرهای کشور
را قرمــز کرده ســه محور
اساســی در نظــر گرفت،
سعید معدنی نخســت تصمیمــات
جامعهشناس مسئوالن ،سپس حضور
مــردم و رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی و در
نهایت بررسی پیچیدگیهای این ویروس هزار
چهــره .در ارتبــاط بــا تصمیمگیری مســئوالن،
مــردم بــه گونــهای دچار ســردرگمی شــدهاند،
به عنــوان مثال برخی ســؤال میکنند که وقتی
مسافرت با ماشــین شخصی ممنوع میشود،
چــرا بــا اتوبــوس ،قطــار و هواپیمــا همچنــان
سفرها برقرار هستند؟ آیا بهتر نیست با ماشین
شــخصی به مســافرت برویم و این کار ایمنتر
نیست؟ چراکه وسایل نقلیه عمومی میتوانند
خطرسازتر باشند .ســؤال دیگر مردم این است
کــه چــرا در ســاعات پایانی شــب بایــد جریمه
شــوند ،در حالــی که میبینیم بــه دلیل همین
اعمال محدودیتهای شبانه ،در ساعات عصر
هنــگام و غروب پیک شــلوغی ایجاد میشــود.
البته سیاستها هم به گونهای است که اقتصاد
کشورهمبایدبچرخد.
ادامه در صفحه 2

شنبه  21فروردین 1400
سال بیست و هفتم
شماره 7599

درنــــگ

ظریف :ایران پس از راستیآزمایی سریع ،اقدام متقابل خواهد کرد
گروه سیاســی /ایران و کشورهای  4+1با همکاری
امریکا به احیای توافق هســتهای نزدیک شدند.
در حالــی که شــهر وین چند روز گذشــته میزبان
گفتوگوهای داغ نمایندگان ایران و کشــورهای
 4+1بــود ،دیپلماتهــا بــا ابــراز رضایــت از ایــن
مذاکــرات ،اعــام کردنــد کــه چهارشــنبه هفتــه
جاری برای ازسرگیری این مذاکرات که به نتیجه
نزدیک شــده اســت ،به وین باز میگردند .ایران
لغو تحریمها را گام ضروری احیای برجام اعام
کــرده ،نماینــده امریــکا بــرای لغو بیــش از 500
تحریم اعــام آمادگی کــرده و اتحادیه اروپا هم
بر تشــدید مشــارکت و نقش آفرینی خود جهت
گرهگشایی از مسأله برجام تأکید کرده است.
مقامهای ایران و کشــورهای  4+1روز گذشــته
پــس از چند روز مذاکــره در وین تصمیم گرفتند
چهارشنبه هفته جاری برای تداوم نشستهای
دیپلماتیــک و کارشناســی بار دیگر در این شــهر
گردهــم جمــع شــوند .چــه قــرار بــر این شــد که
در ادامــه رایزنیهــای اخیــر در ویــن ،گروههــای
کارشناســی ،رایزنیهای فنی و تخصصی خود را
با هــدف تهیه و ارائه فهرســت اقداماتی که باید
از ســوی همــه طرفهــا در حــوزه رفــع تحریم و
اقدامات هســتهای بــرای احیای برجــام صورت
گیرد ،در دستور کار قرار دهند .این تصمیم پس از
آن گرفته شد که دومین جلسه حضوری نشست
کمیسیون مشــترک برجام که از روز سهشنبه 1۷
فروردین ماه در وین آغاز شده بود ،دیروز جمعه
برگــزار و بعــد از حــدود یک ســاعت و نیم پایان
یافــت .دیپلماتهــای حاضــر در این نشســت،
نتیجه رایزنیهای کارشناســان ایران و کشورهای
 ۴+1را بــه بحث و بررســی گذاشــتند و در نهایت
چاره کار را در ادامه این مذاکرات و بررســیهای
بیشتر دیدند .ناگفته پیداست که مبنای برگزاری
چنیــن نشســتهایی مواضــع تــازهای اســت که
مقامهای امریکایی در رابطه با رفع تحریمهای
ایــران مطــرح کردهاند .جدیدتریــن این مواضع
از ســوی «ند پرایس» ،ســخنگوی وزارت خارجه
امریکا مطرح شــده که گفته اســت امریکا آماده
برداشــتن تحریمهای ناســازگار با برجام است.
او روز پنجشنبه در کنفرانس خبری هفتگی خود
با اشــاره به اینکه که مذاکرات فنی احیای توافق
هســتهای در وین سازنده هســتند ،یادآور شد که
مذاکرات در سطح کارشناســان در روزهای آتی،

هفته آینده از ســر گرفته خواهد شــد .ســخنگوی
وزارت خارجــه امریــکا بــه الجزیــره هــم گفت:
انتظار نداریم تحولی فوری در پرونده هســتهای
ایران روی دهد .نشســت وین اقدامی درســت و
رو به جلو است .انتظار نداریم اکنون گفتوگویی
مستقیم با ایران انجام شود.
پیــش از آن« ،رابرت مالــی» ،نماینده امریکا
در امور ایران که چند روز گذشــته در وین به ســر
میبرد ،تصریح کرده بود که در صورت بازگشت
ایــران به برجــام ،امریکا آماده لغــو  500تحریم
ایــن کشــور علیــه ایــران اســت .مالــی همچنین
در توئیتــی نوشــت« :گفتوگوهای هفتــه آینده
بــا شــرکای اروپایی ،روســی و چینی بــرای بحث
دربــاره آنچــه ایــران و امریــکا بــرای از ســرگیری
تعهدات برجــام باید انجام دهنــد ،خواهد بود.
این گام نخست است .بحثهای دشواری پیش
روست اما در مسیر درست».
 ëرایزنیدرپایتختها
کارگروههــای کارشناســی قرار اســت در هفته
جــاری جزئیــات تفاهــم امریــکا و ایــران را برای
مشــخص کردن ابعاد اقداماتــی که باید اجرایی
شود ،به بحث بگذارند و زمانی که آماده و توافق
شــد که چه مجموعه تحریمهایی از جمله همه
تحریمهــای برجامــی و همه تحریمهــای دوره
ترامپ برداشــته شود ،در آن صورت زمینه برای
توافــق یکبــاره فراهــم میشــود .ســید عبــاس
عراقچــی ،رئیس هیأت ایرانی با این توضیحات
تأکیــد کــرد کــه «از طرفــی دیگــر در رابطــه بــا
فعالیتهــای هســتهای ایــران هــم مجموعــه
اقداماتی که ایران باید انجام بدهد تا به پایبندی
کامل برگردد مشخص میشود و بعد ما تنظیم
خواهیم کرد و بحث خواهیم کرد ترتیب و توالی
اقدامات چگونه باید باشد».
عراقچــی لغــو کلیــه تحریمهــای امریــکا را
کــه در دوران رئیسجمهــور گذشــته آن کشــور
وضع شــدهاند ،گام ضروری برای احیای برجام
دانســت و گفــت کــه تنها پــس از راســتیآزمایی
لغو این تحریمها ،ایــران آمادگی دارد اقدامات
جبرانــی خــود را متوقف کرده و بــه اجرای کامل
برجــام بازگــردد .این مقــام دیپلماتیــک ایرانی
دربــاره تحــوالت جــاری در این هفتــه هم اعام
کــرد« :بعــد از نشســت روز گذشــته تصمیــم
داریــم چنــد روزی را تنفســی بدهیــم و هیأتها

عراقچی در حاشیه نشست وین با مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار کرد

بــه پایتختهایشــان برگردند و ما هــم به تهران
برمیگردیم و مشورتهای بیشتری را در تهران
انجــام میدهیــم و نتیجــه مذاکــرات را منتقــل
میکنیــم و ظرف هفته آینده مجــدد به وین باز
میگردیــم برای ادامه مذاکرات و ممکن اســت
الزم باشد چند بار این کار را تکرار کنیم تا بتوانیم
بــه جمعبندی مطلــوب کــه منافع مــا را تأمین
میکند ،برسیم».
عراقچــی در خال حضــور در وین با «رافائل
گروســی» ،مدیــرکل آژانــس بینالمللــی انرژی
اتمــی هم دیــدار کرد و آن را ســازنده و روبه جلو
خواند .معاون وزیر خارجه ایران همچنین گفت
که با مدیر کل آژانس برای انجام هماهنگیهای
بیشــتر و رفــع ابهــام از بقیــه مســائل و ســؤاالت
مطرح شــده بین ایران و آژانــس گفتوگو کرده
اســت .عراقچی ابــراز اطمینان کرد کــه «در یک
تعامل سازنده اگر حسن نیت وجود داشته باشد
انشاءاهلل این مسائل میتواند حل و فصل شود
و ما برای همیشه این مسائل را کنار بگذاریم».
محمدجــواد ظریــف ،وزیر خارجــه ایران هم
با پایان نشســت روز گذشــته وین تأکید کرد همه
تحریمهــای ترامپ ضد برجام بــوده و باید رفع
شــود .او درخصوص تنها گام موجود برای حفظ

برنامههستهایوبرجامازسهمنظر
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یا خرید تسلیحات هستهای که میتوانست
آثــار مصیبتبــاری بــرای امنیــت منطقــه
بــه همــراه داشــته باشــد ،قــدم بردارنــد.
شــفافیت و امنیتیزدایــی از برنامههــای
هستهای ،سایه ترس و تردید بر برنامههای
دفاعی و موشــکی ایــران را هم کنار زد .رفع
تحریــم تســلیحاتی مطابــق بــا قطعنامــه
 ۲۲۳1پیونــد جعلی اما مؤثر میان صنعت
هستهای و صنعت دفاعی ایران را به شکل
برگشتناپذیری از هم گسست.
دو گام فــوق در کنار هــم ،پروژه جعلی
امنیتیســازی از برنامههــای صلحآمیــز
هســتهای ایــران را ناکام گذاشــتند؛ هرچند
کــه شــرارت شــرورترین رژیــم جهــان و
همراهــان انگشتشــمار آن را عصبانیتر
از قبل کرده است .اکنون کشاکشی دوسویه
میان فعالیت هســتهای بــه مثابه یک حق
مدنــی از یــک طــرف و تاشــی ضعیــف و
شکســت خــورده بــرای نظامــی و امنیتــی
بازنمایانــدن دوبــاره آن از طــرف دیگــر
جریــان دارد .ایســتادگی مــا در برجــام بــا
وجــود خــروج امریــکا از آن کــه باعث ســه
بــار شکســت فاحــش امریــکای ترامــپ
در شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد
و شکســتهای دیگــر در شــورای حــکام
آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی شــد،
اکنون ثمرات بیشتر خود را نشان میدهد.
دولــت جدیــد امریــکا بــه شکســت فشــار
حداکثــری اعتــراف کــرده و قصــد خــود را
برای بازگشــت به برجام و لغو تحریمهای
غیرقانونی اعام کرده اســت .در سایه این
مقاومــت و تاشهــا کــه بــا هدایــت رهبر
معظــم انقــاب و تزلزلناپذیــری دولت و
در رأس آن رئیــس جمهــوری و وزیــر امور
خارجــه و البتــه مهمتــر ،ایســتادگی مردم
در اصــرار بــه داشــتن ایــن حــق طبیعــی
انجام شــد ،اجازه ندادیم که پروژه جعلی
امنیتی کردن و نظامــی نمایاندن صنعت
هســتهای موفــق شــود .اکنــون با مشــاهده
پیشــرفتهای هستهای و در آستانه احیای
برجــام و لغــو تحریمهــا ،میتوانیــم بــا
اعتمــاد بــه نفــس و اطمینان خاطــر تکرار
کنیــم کــه راه ما در هشــت ســال گذشــته با
وجود همــه بدخواهیها و مانعتراشــیها،
موفقیتآمیــز بــود« .تعامــل ســازنده بــا
جهــان» راهــی بــود که هشــت ســال پیش
آغــاز کردیم و بزودی بــرای تداوم یا توقف
آن باید دست به انتخابی دیگر بزنیم.
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امــروز توســعه تحقیقاتــی و علمــی
فناوریهای هستهای بهطرز خیرهکنندهای
در قیــاس بــا ســال  ۹۲رو بــه پیشــرفت
گذاشــتهاند .در آن ســال و قبــل از برجــام
فعالیتهــای هســتهای مــا محــدود بــه
اســتفاده از ســانتریفیوژهای  IR1بــود ولــی
امــروز این ســانتریفیوژها بــه  1۵نــوع ارتقا
یافتهاند که شــامل انواع IR4 ،IR۲m, IR6
نیز میشوند .دکتر صالحی ،رئیس سازمان
انــرژی اتمــی اطــاع داد که قبــل از برجام
توان غنیسازی ما تنها  1۳هزار سو بود ولی
امــروز بدون بســیج همه منابع بــه 1۶۵00
ســو رســیده اســت .ایــن آمارها به ســادگی
نادرســت بــودن تبلیغات منفــی منتقدان
برجــام و اســتناد بــه واگــذاری داراییهــای
هســتهای بــرای حملــه بــه ایــن توافــق را
اثبــات میکند .برجــام نه تنهــا وقفهای در
توســعه فناوری صلحآمیز هســتهای ایجاد
نکــرد بلکــه آن را از اتهــام مقاصــد نظامی
مبــرا کرد و بــه یک امر بیشــائبه ،یک حق
مدنــی و منحصــراً صلحآمیــز از دیــدگاه
جامعه بینالمللی تبدیل کرد .صرف نظر
از ریــاکاری و اســتاندارد دوگانــه امریــکا در
برخورد با برنامههای هستهای ایران قبل و
بعد از انقاب ،ما به برجام برای شــفافیت
دربــاره نیــات و مقاصــد فعالیتهــای
هستهای خود در برابر چشمان جهانی نیاز
داشــتیم .برخی به خطا گمــان میکنند که
هدف برجام جلب رضایت و اعتمادسازی
بــا امریــکا بــود؛ در حالــی کــه آنچــه از راه
برجام بهدســت آمد ،جلب اعتماد قاطبه
ملتهــای جهــان نســبت بــه صلحآمیز و
تحــت نظارت بــودن برنامههای هســتهای
مــا بــود .مــا امــروز تــا جایی بــه ایــن هدف
رســیدهایم کــه ماشــین تبلیغاتــی رژیــم
اســرائیل و جنگطلبــان امریکایــی بــرای
همیشــه خامــوش شــده و توانایــی خــود را
برای مجاب کردن جهان در تهدید قلمداد
کردن برنامههای هســتهای ایران از دســت
داده اســت .دولتهــای نهــم و دهــم در
ایــن راه چنان مرتکب اشــتباهات هولناکی
شــد که نــه تنهــا آن اجمــاع شــوم را در راه
اعمال شــدیدترین تحریمهای چندجانبه
شــورای امنیت علیه ایران فراهم کرد بلکه
برنامههای تماماً صلحآمیز هستهای ایران
را بــه اولین نمونه از پروندههای ذیل فصل
هفتم منشــور ملل متحد تبدیل کرد که در
نــوع خود البتــه فاجعهای تاریخــی بود .به

یاری این خطاها ،دشمن صهیونیستی ،نه
تنها امنیتیســازی انرژی هســتهای را از راه
جعــل اخبــار و روایتســازیهای دروغین
و با کمــک البیهای صهیونیســتی خود در
دســتور کار قــرار داد بلکه تا همیــن امروز با
ترفندهــای خرابــکاری و ترور کــه نتیجه آن
شــهادت شــماری از بهتریــن دانشــمندان
هســتهای ما بــود ،لحظــهای بــرای متوقف
کــردن و بــه عقــب رانــدن پیشــرفتهای
ملــت مــا کوتاهــی نکــرده اســت .مــا برای
محافظت در برابر این ویرانگری شــیطانی
کــه صدماتی به کشــور مــا وارد کــرد دو گام
بزرگ را برداشتیم.
اولیــن گام؛ فتــوای بیبدیــل رهبــر
معظــم انقاب بود که بــا نگاهی جدید به
تولیــد انرژی هســتهای بدون آثــار زیانبار و
غیرانســانی آن ،پیامی روشــن و بیشــائبه
پیرامــون ضمانــت صلحآمیــز بــودن و
صلحآمیــز باقــی مانــدن فعالیتهــای
هستهای ما به جامعه بینالمللی رساند.
دومیــن گام؛ انعقــاد توافــق برجــام
بــود کــه بــر اســاس آن جمهوری اســامی
ایــران برخــاف القائــات جنگافــروزان
بــه صراحــت اعــام کــرده هیــچ فعالیت
پنهانــی نداشــته و تمام تاشهــای آن در
جهــت صلحآمیــز و خدمــت بــه جامعــه
چــه از نظر اقتصــادی و زیســت محیطی و
حتی ســامت و مواردی از این قبیل است.
برجــام یک گام بلنــدی برای به رســمیت
شناســاندن حــق مدنی شــهروندان ایرانی
در جهــان اســت و همیــن موضــوع بود که
دســتگاه پروپاگانــدای طرفــداران نظامــی
و امنیتــی کــردن دروغیــن برنامههــای
هستهای ایران را به هراس انداخت.
امــروز امــا بــا وجــود ایــن دسیســهها
میتوانیــم بــه خــود ببالیــم کــه عــاوه
بــر برخــورداری از توســعه یافتهتریــن
برنامههــای علمــی در فنــاوری هســتهای،
شــفافترین صنعت هســتهای در سراســر
جهــان را داریم کــه میتواند در آیندهای نه
چنــدان دور ،الگویــی مترقی بــرای اصاح
و تکمیــل ان پــی تــی باشــد .یکــی از نتایج
چشمگیر این شفافیت ،جلوگیری از رقابت
هســتهای در منطقــهای بشــدت مســتعد
بحران بود .بدون برجام و با ادامه سوءظن
نســبت بــه نیــات و جزئیــات برنامههــای
هســتهای ما ،برخی کشــورها آمــاده بودند
که در همچشــمی با ایران به ســمت تولید

توافــق هســتهای ایــران در صفحــه توئیتــر خــود
نوشــت« :ایــران مســیر منطقــی بــرای پایبنــدی
کامــل به برجام را ارائــه میکند :ایاالت متحده -
کــه این بحــران را ایجاد کــرد  -اول باید به تعهد
کامل بازگردد؛ ایران بعد از راستیآزمایی سریع،
اقــدام متقابــل خواهــد کــرد» .ظریــف در ادامه
تأکید کرد« :همه تحریمهای ترامپ ضد برجام
بوده و باید رفع شــود ،بدون توجــه به تمایزات و
نامگذاریهای بیمنطق و خودسرانه تحریمها».
پیــش از ایــن هیأت ایرانــی در نشســت وین،
رایزنیهایمستمریباکشورهایمشارکتکننده
در برجام و نیز بــا «انریکه مورا» هماهنگکننده
کمیســیون مشــترک از اتحادیه اروپــا ،به صورت
دوجانبه و چندجانبــه ،انجام داد که در هیچیک
از آنهــا امریکا حضور نداشــت .ایــن مذاکرات در
شــرایطی جریان دارد که ایــران عاوه بر مواجهه
بــا تحریمهای هســتهای با دســتهای از تحریمها
روبهرو اســت که با ادعای حمایت از تروریسم در
دوره ریاســت جمهوری دونالــد ترامپ تصویب
شــد و حــاال رفــع ایــن تحریمهــا هــم از جملــه
محورهای اصلی گفتوگوهای وین است و ایران
از هیــأت امریکایی به سرپرســتی «رابرت مالی»
خواسته است که بازگشتش به نقطه آغاز اجرای

برجام منوط به برداشته شدن همه این تحریمها
است تا سایر کشــورها بتوانند طبق برجام روابط
عادی اقتصادی با ایران داشته باشند.
 ëتداوم تماسهای «جوزپ بورل» با کشــورهای
عضوبرجام
اتحادیــه اروپا در بیانیه بعد از پایان نشســت
کمیسیون مشترک برجام ،اعام کرد سازوکارها
جهــت تضمیــن بازگشــت بــه برجــام و اجرای
مؤثــر آن نیز مورد بحث قرار گرفته و هفته آینده
مجــدداً نشســتی در ویــن برگــزار میشــود .ایــن
بیانیه با اشــاره به بحثهایی که درباره بازگشت
احتمالــی امریــکا بــه برجــام صــورت گرفــت،
افــزود« :جوزپ بورل ،هماهنگکننده سیاســت
خارجی اتحادیه اروپــا به تماسهای جداگانه با
تمام کشــورهای عضو برجام و همچنین امریکا
ادامه خواهد داد .کمیســیون مشترک ،گروههای
کارشناســی را ملزم کرد تا اقدامات خود را ادامه
داده و توافق کرد تا در هفته آینده مجدداً در وین
نشست برگزار کند».
 ëروسیه :پیشرفتهای اولیه حاصل شده است
نماینده روســیه در ســازمانهای بینالمللی
مســتقر در ویــن هم از حاصل شــدن پیشــرفت
اولیــه در گفتوگوهــا خبــر داد« .میخائیــل
اولیانــوف» درباره تحــوالت چند روز گذشــته در
وین نوشــت« :کمیسیون مشــترک برجام پایان
یافــت .طرفهــای برجــام کارهای انجام شــده
در ســه روز گذشــته توسط کارشناســان را بررسی
کردند و با رضایت پیشــرفت اولیه حاصل شــده
را مــورد توجه قرار دادنــد» .این دیپلمات روس
افزود« :کمیســیون هفتــه آینده بــرای ادامه این
حرکــت مثبــت ،تشــکیل جلســه خواهــد داد».
نماینده چین هم در نشســت کمیســیون برجام
بعد از پایان این نشست گفت گفتوگوها درباره
توافق هســتهای در مسیر درست پیش میرود و
میزان اختافات در حال کاهش است.
«هایکــو مــاس» وزیــر خارجــه آلمــان نیز از
احیای مذاکرات هســتهای ایران اســتقبال کرد و
درباره نشســت کمیسیون مشترک برجام گفت:
مــا هیــچ زمانــی بــرای از دســتدادن نداریــم.
احیــای توافقــی که یک بــار دیگر کامــاً به مفاد
آن احترام گذاشته شود ،مزیتی برای امنیت کل
منطقه و بهترین پایه برای مذاکرات درباره دیگر
موضوعات مهم برای ثبات منطقه خواهد بود.

اصولگرایان در پی نهاد اجماع ساز واحد

انتخابات

در شرایط کرونا ،اقتصاد کشور کم رمق یا فلج شده ،چرخه شبکه حمل
و نقل ،توزیع آذوقه و کشــاورزی باید بچرخد و در عین حال دولتمردان
نمیتوانند به این دالیل گفته شده ،بیش از این اعمال محدودیت کنند.
از سویی دیگر ،در ســال گذشته مردم اندوختهای داشتند و توانستند
در قرنطینه باقی بمانند ،اما امســال شــاید اقتصــاد ضعیف خانوادهها
اجازه ندهد که مردم در خانه مانده و قرنطینه شوند ،به همین خاطر ما
با یک نگرانی مواجه هستیم و میبینیم اعمال محدودیتها نمیتواند
در جامعــه بــه صورت کامل اجرا شــود ،این در حالی اســت که برخی از
مردم تصور میکنند این بیماری برای اســتعمار و استثمار ساخته شده
و عوام هم چنین نظریههایی را بیشتر میپسندند و قبول میکنند و فکر
میکنند که شیوع بیماری ساخته و پرداخته امپریالیسم جهانی است تا
جایــی که عدهای از مردم هــم درخصوص رعایت پروتکلها بی تفاوت
شدهاند.
برخــی هــم تصــور میکننــد از طریــق لمــس کردن ســطوح و اشــیاء
بیمــاری انتقــال نمییابــد و پروتکلهــا را بــه صــورت کامــل رعایــت
نمیکننــد .مســائل اقتصــادی ،اجتماعــی و در عیــن حــال اطاعــات
متناقض ،برخی از مردم را بی خیال کرده است.
بیماری کرونا پیچیدگیهای خاص خود را دارد و مســیرش را عوض
کرده و البته کرونای انگلیســی متفاوتتر و شــدیدتر خود را نشان داده و
این مسأله در گسترش بیماری نقش زیادی دارد.
اگر بخواهیم در مســیر پیش رو موفق باشــیم ،در وهله نخســت باید
وحدت نظر بین مسئوالن وجود داشته باشد و شیوههای صحبت کردن
با مردم باید رویه یکســانی داشته باشــد ،درخصوص مسائل اقتصادی
هــم ،دولتمــردان بایــد یــک روش اورژانســی را در پیش بگیرنــد .امروز
شــاهد هستیم که شــوکی به همه جامعه وارد شده است ،به اعتقاد من
بایــد بیشــتر از متخصصــان اســتفاده شــود و جنبه علمی و نــگاه علمی
پزشکان و دانشمندان به مردم گفته شود ،آگاهیرسانیهای تخصصی
و علمی و اشــراف کامل به پیچیدگی این بیماری و علل افزایش شــیوع
آن ،ســبب میشــود تا مردم هم پروتکلها و شیوهنامههای بهداشتی را
بیــش از پیش اعمــال کنند تا در نهایت بتوانیم از ایــن بیماری در زمان
کوتاهتری عبور کنیم.
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دیپلماتها برای رایزنی به پایتختها برمیگردند تا چهارشنبه در وین حاضر شوند

اطالعرسانیکرونایی،صدایواحدمیطلبد
حاال بیش از یک سال است که ایرانیان همچون همه مردم جهان درگیر
ویروس همــه گیر کرونا هســتند و هــر روز خبرهای ناخوش درگذشــت
هموطنــان خــود را رصــد میکننــد و امیدوارند بــا تدابیر مختلــف و از
جمله تهیه واکســن از شــر این ویروس منحوس خالص شده یا حداقل
از تبعات جانی و اقتصادی و روانی آن کاســته شود .اواخر بهمن 1398
بود که ورود کرونا به ایران رســماً تأیید شــد .از آن زمــان برای مواجهه با
ایــن معضل ملی ،ســتاد ملــی مقابله با کرونــا با حضــور نمایندگانی از
نهادهای مختلف تشــکیل شــد و رهبــر معظم انقالب هم چنــد باری به
مناسبتهایی بر پیروی از تصمیمات این ستاد کارشناسی تأکید کردند.
ســتاد مقابله با کرونا قاعدتاً با این هدف تشــکیل شــد کــه امر مهم و
کارشناســی مواجهه با این بیماری همه گیر و البته اطالعرســانی درباره
آن یک چارچوب رســمی و هماهنگ داشته باشــد تا از پراکنده گوییها
و تصمیمها و اقدامات جزیرهای پرهیز شــود .اساساً حضور نمایندگانی
از نهادهــای مختلف در این ســتاد هم ناظر بر همیــن تجمیع اطالعات،
برآوردهــا ،آســیبها و کارشناســیها بــود تــا در حقیقت بــرای مقابله
بــا این بیماری یک صدای واحد رســمی در کشــور وجود داشــته باشــد.
بتدریــج اما با میــدانداری فضای مجازی مردم هر روز شــاهد کلیپها
و خبرهــا و پیامهای مختلفی بودند که شــیوههای مختلف پیشــگیری و
مقابله با کرونا را رســانهای میکرد .همزمــان برخی تحرکات و اقدامات
از ســوی برخی چهرهها یا جریانها هم دیده میشد که صحنه مبارزه با
کرونا را میدان تسویه حســابهای جناحی و سیاسی کرده یا با ادعاهای
خودســاخته غیــر علمــی و گاهی بهنــام طب فــالن و بهمان در مســیر
اعتبارزدایی از ستاد ملی مقابله با کرونا حرکت کردند.
بــا این همــه و البتــه با وجــود نقدهــای دلســوزانهای که نســبت به
عملکرد این ســتاد ملی وجود داشــته ،آنچه مشــهود اســت اینکه ستاد
یاد شــده نیز تمام هم و غم خود را با توجه به امکانات و مقدورات صرف
مقابلــه با این ویــروس عالمگیر کرده اســت .اینکه به هر حــال با وجود
سنگ اندازیهای بیرونی و تأثیرات سوء تحریمها ،وضعیت بهداشتی
کشــور سرو ســامان یافته و نســبت به تهیه اقالم بهداشــتی و تجهیزات
مرتبــط بر خالف هفتههــا و ماههای اولیه ،مشــکل حادی وجــود ندارد،
همه نشانههایی است از مؤثر بودن اقدامات ستاد ملی مقابله با کرونا.
با وجود این و با گذشــت بیش از یک ســال از تجربه مواجهه با کرونا
و علیرغم اطالع رســانیهای مختلف از ســوی ســتاد ،بهنظر میرســد
وجود مراکز متعدد اطالعرسانی که هر روز به سلیقه شخصی یا اقتضای
نهادی خاص به خبررســانی و توصیههای مختلــف میپردازند ،از یک
سو ســردرگمی مردم را در پی داشته و از سویی دیگر نقض غرض فلسفه
تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا است!
از آنجا که هم تصمیم ســازیها درباره کرونــا و هم تبعات آن متوجه
همه کشور اســت ،میطلبد و اساساً فلسفه تشکیل ستاد ملی هم همین
است که اطالعرســانی درباره هر رویداد یا تصمیم ناظر بر این موضوع
از یک مرکز واحد صادر شــود .در غیر این صورت و در شرایطی که االن با
آن روبه رو هستیم این تعدد مراکز اطالعرسانی هم به اعتبار ستاد ملی
خدشــه وارد میکند و آن را از اعتبار میاندازد و هم سردرگمی مردم در
برابر پیشنهادات و اقدامات توصیه شده را استمرار میبخشد.
در حقیقــت این قابــل دفاع نیســت همزمان با آنکه متن جلســات
ستاد ملی مقابله با کرونا و اظهارات رئیس جمهوری ،در رسانهها منتشر
میشــود و آقای علیرضا رئیســی ،ســخنگوی ســتاد هم بعد از هر جلسه
درباره رویدادها یا تصمیمهای جدید اطالعرســانی میکند ،شــاهد آن
باشــیم که مثالً خانم ســیما ســادات الری ســخنگوی وزارت بهداشــت
هم در کنار آقای کیانوش جهانپور ســخنگوی ســازمان غذا و دارو به امر
اطالعرســانی مبادرت میورزنــد .کار البته به همینجا ختم نمیشــود،
چرا که آقای علیرضا زالی رئیس ســتاد مقابله با کرونای تهران به همراه
آقای محســنی بندپی اســتاندار تهران هم در امر اطالعرسانی کرونایی
مشــارکت دارند همچنانکه خود آقای ســعید نمکی وزیر بهداشت هم
در این میان دســتی بر آتش دارد بماند که مثالً آقای علیرضا وهابزاده
مشــاور وزیر هم بــه یک مرکز اطالعرســانی تبدیــل شــده و در کنار همه
اینها اطالع رســانیهای متخصصانی مثل خانم مینو محرز و مســعود
مردانی و ...را هم داریم .به این لیســت میتوان رؤســای دانشــگاههای
علوم پزشــکی کشــور را هم اضافه کــرد .چنین وضعیتی حتمــاً با اصل
تشــکیل ســتاد ملی مبارزه بــا کرونا و ضرورت داشــتن صــدای واحد در
امر اطالعرســانی مغایــرت دارد و میطلبــد که تدبیری ناظــر بر رفع آن
اندیشید .آنچه مهم اســت اینکه اطالعرســانی و آگاهی بخشی شفاف
و منظم و ســازماندهی شــده برای پرهیــز از عادیانــگاری و جلوگیری از
نگرانی بیهوده و غیر واقعی مردم صــورت گیرد .ناگفته نماند که در این
پراکنده گوییها کرونایی ،گاهی برخی نامهها یا گپ و گفتها در ســتاد
ملی یا وزارت بهداشــت هم به رسانهها درز پیدا میکند که بر تشویش و
نگرانیهای مردم میافزاید.
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گروهسیاسی/انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم
نــه تنها تاکنــون نامزدهای اصلی خــود را بازنیافته
بلکــه در برخــی جریانهای سیاســی فعــال در آن
هنوز جبهههای ائتافی متشکل از احزاب و گروهها
در باتکلیفــی فعالیــت موازی یا یکی شــدن باقی
ماندهاند.
اینکــه بــا یکــی شــدن دو تشــکل انتخاباتــی
«شــورای وحــدت اصولگرایان» و «شــورای ائتاف
نیروهــای انقاب» شــورای جدید و واحدی شــکل
بگیــرد که برخــی از آن با عنــوان «شــورای وحدت
ملــی» نام بردهاند ،موضوعی اســت که به گزارش
ایرنــا ،مصطفــی پورمحمــدی دبیر عالــی جامعه
روحانیــت مبــارز روز پنجشــنبه نســبت بــه تحقق
آن ابراز خوشــبینی کرده و گفته«با شــورای ائتاف
گفتوگوهــای زیادی انجــام دادهایم و به همراهی
و همدلی این دو شــورا کاماً خوشبین هستم .ولی
این موضوع از نظر تشکیاتی و تصمیمگیری هنوز
نهایی نشده است».پور محمدی بهعنوان عضوی
از شــورای وحــدت همچنیــن تأکیــد کــرده کــه این
شورا تاکنون بهصورت رسمی با کسی از نامزدهای
ریاست جمهوری رایزنی نکرده است.
همچنیــن بــر خــاف خوشــبینی او بــه وحدت
جبهههــای ائتافــی اصولگــرا روز گذشــته مهــدی
چمــران عضــو شــورای ائتــاف نیروهــای انقاب،
موضــوع ادغــام دو ائتــاف اصولگــرا را در حــد
گمانهزنی دانســته و تأکید کرده« :رئیســی پایهگذار
شــورای ائتاف نیروهای انقاب است و این شورا از
او حمایت میکند».
به گزارش ایســنا ،حمیدرضا ترقی عضو شورای
مرکزی حزب مؤتلفه اســامی هم بــه نمایندگی از
حزب متبوعش با بیــان اینکه «انقابینماهایی که
تمام وقت خــود را به اختافافکنــی بین نیروهای
انقابــی صــرف میکننــد و از رقیــب اصلی غفلت
کردهانــد ،فاقــد بصیــرت هســتند» ،گفتــه «اولویت
مــا حضــور رئیســی در انتخابات اســت» .علــی اکبر
صالحــی رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی هــم کــه
گمانهزنیهایی درباره تمایل اش برای کاندیداتوری
مطرح شده بود در این باره اینگونه موضع گرفت که:
«قصــد و برنامهای برای کاندیداتــوری در انتخابات
ندارم» .در اردوی اصاحطلبان ،محمد رضا عارف
کــه بهعنوان یکــی از گزینههای متمایــل به نامزدی
در انتخابــات ریاســت جمهــوری مطرح اســت و در
روزهای گذشــته برخی رسانههای اصولگرا بر وجود
فاصله و دوگانگی میان او و اعضای جبهه اصاحات
ایران تأکید داشتند ،اینگونه موضع گرفت که «امروز
بر ما فرض اســت که با قاطعیــت از رویکرد ائتاف
و انســجام درونی خود دفاع کنیم و آن را با انســجام

و وحــدت بیشــتر ادامــه دهیــم .در دام وضعیــت
روانــی رقیــب قــرار نگیریــم و از تفرقــه بپرهیزیم».
بــه گزارش ایســنا ،عــارف در دومین کنگــره انجمن
زنان روزنامهنگار ایران اصاحطلبی را تبدیل وضع
موجــود به مطلــوب با محوریــت منافــع و مصالح
ملــی دانســت و بــا تأکید بــر نــگاه نقادانه بــه وضع
موجود گفت« :نسخههای خیالی و بیراهههای عماً
براندازی خواهانه و فرصت طلبیهای بیمحتوای
درونی را سم مهلکی برای اصاحطلبی میدانیم».
علــی صوفــی ،از اعضــای جبهــه اصاحــات
ایران نیز درباره نحــوه انتخاب کاندیدای اصلح در
جبهه اصاحات به ایســنا ،گفت« :قرار اســت روی
ویژگیهــای مربوطــه بحث شــود تا شــاخصههای
کاندیــدای اصلــح مشــخص شــود .از آنجایــی کــه
انتخابــات برای ما حرکت جبههای اســت در مورد
ایــن موضوع هــم جبههای باید تصمیــم گرفت».
او برخــورداری از کارنامــه عملکــرد قوی و داشــتن
شخصیت قوی تا آنجا که سبب ذوب شدن فضای
ســرد و انجمــادی انتخابــات و ترغیــب مــردم بــه
حضــور در انتخابات بشــود را از جملــه ویژگیهای
ضروری نامزد مورد حمایت اصاحطلبان دانست
و تأکید کرد :کاندیدای اصلح باید بتواند بحرانها و
ابر چالشهای کشور را مدیریت کند.
رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور در همایــش
ویدئوکنفرانســی فرمانــداران سراســر کشــور گفت
که وزارت کشــور بهعنوان مســئول اجرای مستقیم
انتخابــات بــا اهتمامــی جــدی بهدنبــال برگــزاری
انتخاباتی باشــکوه درشأن مردم و نظام جمهوری
اســامی ایران اســت .به گزارش ایرنا ،جمال عرف
روز پنجشــنبه در ایــن همایش با اشــاره به اینکه بر
اســاس تقویــم انتخابــات تنهــا هفتــاد روز زمان تا
برگــزاری انتخابات ریاســت جمهوری و شــوراهای
اســامی شــهر و روســتا ،میــان دورهای مجلــس
شورای اسامی و خبرگان رهبری باقی مانده است،
گفت :باید محــور برنامه و حرکتمان ارتقای روند
مشــارکت سیاسی و ترغیب بیشتر مردم به حضور
در این عرصه مهم انتخاباتی باشد.
سیداسماعیلموسویدبیرستادانتخاباتکشور
نیز در گزارش تجمیعی نهایی از ثبتنام داوطلبان
میــان دورهای مجلس خبــرگان رهبری گفت که در
پایان فرصــت هفت روزه ثبتنــام انتخابات میان
دورهای مجلــس خبرگان رهبری ،در مجموع از روز
اول تا هفتم ،برای چهار حوزه انتخابیه مشمول این
انتخابات ،ثبتنام  ۸۸نفر نهایی شد .بر این اساس
نامنویسی  ۵۴نفر در استان تهران 1۲ ،نفر در استان
خراســان رضــوی 1۴ ،نفر در اســتان قــم و  ۸نفر در
استان مازندران قطعی شده است.
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جزئیات جدید از آسیب دیدن کشتی «ساویز»

روحانی در اجالس مجازی سران دی:8

تأکید ترکمنستان برای گسترش همکاریها با ایران

علمالهدی :ایران بهترین مدیریت کرونا را دارد
دست آخر اینکه ،خطیب نماز جمعه مشهد با بیان اینکه نماز جمعه
مشهد از امتیاز فضای باز صحن پیامبر اعظم(ص) برخوردار است ،ادامه
داد :با رعایت پروتکلهای بهداشــتی توســط شــما عزیزان مشکلی پیش
نمیآید ،انعقاد نماز جمعه مشــهد موجب توســعه این بیماری نیســت
البته شما عزیزان باید اصول بهداشتی را هم در نماز جمعه و هم در حرم
مطهــر رعایت کنیــد .به گزارش فــارس ،آیتاهلل علمالهدی متذکر شــد:
امــام رضا(ع) والیت مطلقه الهی دارد اما کرامت حضرت به یک جریان
غیرمعقــول تعلق نمیگیرد ،کســی بگویــد در حرم اگر خــودم را از ارتفاع
بیندازم صدمه نمیبینم ،اتفاقاً میمیرد ،با امام رضا(ع) لج نکنید ،امام
رضــا(ع) میتواند شــما را حفظ کند اما معجــزه غیرمعقول نمیکند .اگر
کسی که ناقل این ویروس است و در حرم را ببوسد ،در حرم را آلوده کرده
و نفر دوم که ببوســد مبتال میشــود ،حرف افراد خرافهپرور که میگویند را
باور نکنید .وی افزود :حفظ اصول بهداشــتی این نیســت که مجامع دینی
و شــبهای احیا را تعطیل کنید ،اگر این کار غلــط را انجام دادید دود این
کار بایــد در چشــم دین مردم بــرود؟ علمالهدی روز پنجشــنبه و در آیین
غبارروبــی مســاجد هم گفت :ایــران بهترین مدیریــت را در کل کره زمین
درخصوص ویروس منحوس کرونا انجام داده اســت و امید است عزیزان
مسئول ما نیز در اجرای مدیریت خودشان حداکثر توجه را داشته باشند.

انتخابات پرشور از نان شب واجبتر است
دیپلماسی

با بگیر و ببند و محدودیت نمیتوان مصونیت فرهنگی ایجاد کرد
یــادگار امــام با اشــاره به وجــود برخی
مشــکالت برای مردم و کشور ،راه حل
رفع آنها را بازگشــت به مردم دانست
و توضیح داد که این مهم نیز از طریق
یک انتخابات پر شــور میســر میشود.
از نــگاه ســید حســن خمینی بــا ایجاد
محدودیتهــا و بگیــر و ببنــد دیگــر
نمیتــوان مصونیــت فرهنگــی ایجــاد
کرد.
به گزارش جماران ،حجتاالسالم
سید حسن خمینی در دیدار با اعضای
شــورای سیاســی مجمع ایثارگــران که
روز پنجشــنبه در حســینیه جمــاران
برگزار شــد ،طی ســخنانی گفت :امروز
مشکل اصلی کشور در حوزه اقتصادی
معضل فقــر ،گرانــی و بیکاری اســت.
البتــه شــاخصهای بیــکاری تــا حدی
بهتــر شــده اســت ولــی فقــر ،گرانــی و
تبعیــض هنــوز وجــود دارد .وی بــا
اشــاره به بی ثباتــی در وضع اقتصادی
موجود یادآور شــد :ممکن اســت همه
مشکالت یاد شــده ،وجود داشته باشد
ولــی مردم بتوانند روی ســرمایهای که
دارنــد برنامهریــزی کنند امــا در وضع
کنونــی شــما نمیدانیــد در آینــده چه
اتفاقی میافتد .وی با اشاره به تشدید
مشــکالت اقتصــادی جامعه ،هشــدار
داد :ایــن امر بــه مــرور میتواند بحث
حاشیهنشــینی و بحــث دوگانــه فقیر و
غنی پدیــد بیاورد و بحث فــرار مغزها
را در پی داشــته باشد و این تهدید هم
شــامل کســانی میشــود کــه بیــرون از
ایــران بــازار بهتری برای ســرمایه خود
پیــدا میکننــد و صاحبــان مغزها ،که
میتواننــد بــا ســرمایه خــود بیــرون از
ایــران زندگــی کننــد .وی بــا اشــاره بــه
آمــار اخیــری کــه درخصــوص خــروج
روزانه پرســتاران از کشــور منتشــر شد،
افزود :این مســأله در مورد مهندســان
و ســایر تحصیلکردههــا هــم صــادق
است .این نشان میدهد که توان ملی
ما به ســمت بیرون مــیرود .همه این
مــوارد نشــانههای موجهــای اولیه فقر
اقتصادی است.
 ëوقتی دینداران تصــدی دنیا میکنند
باید دنیا را بهتر از غیر دینداران بسازند
ســید حســن خمینــی تأکیــد کــرد:
دینــداران وقتی تصــدی دین مــردم را
دارند فقط مســئولیت آخــرت را دارند

جماران

سرلشــکر محمــد باقری رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح بعــد از دیدار
وزیــر دفاع تاجیکســتان بــا وی در جمع خبرنــگاران گفت :بــا آغاز فصل
بهار میزبان وزیر دفاع کشــور دوســت و همســایه جمهوری تاجیکســتان
بودیــم؛ در ایــن ســفر پایههــای توســعه روابط نظامی دو کشــور گذاشــته
شــد .بــه گزارش فــارس ،رئیــس ســتاد کل نیروهای مســلح گفــت :گروه
کاری مشــترکی بیــن دو نیروهــای مســلح ایــران و تاجیکســتان ایجــاد
میشــود و این کارگروه آینده روابط نظامی و دفاعی دو کشــور را ترسیم و
برنامهریزی میکند .او ادامه داد :وزیر دفاع تاجیکســتان با هیأت همراه
از مجموعههــای صنایــع دفاعــی کشــور ما بازدید داشــتند و در نشســت
پنجشــنبه هم در خصــوص گروههــای کاری مختلف در حــوزه نظامی از
جمله همکاریهای آموزشی و ...مذاکره شد.

در  6زمینــه دیگــر ،روابــط اقتصــادی
خــود را تقویــت خواهنــد کــرد و در
مرحله آخر یعنی طی ســالیان ۲۰۲۸
تا  ۲۰3۰میــالدی ،باید حجم تجارت
خــود را بــه حداقــل  ۱۰درصــد از کل
حجم تجــارت دی ۸-افزایش دهند.
گروه  ۸کشور اسالمی در حال توسعه
با نام اختصاری گروه دی  ۸متشــکل
از ایران ،ترکیه ،پاکســتان ،بنگالدش،
اندونــزی ،مالــزی ،مصــر و نیجریــه
اســت .ایــن گــروه در ســال  ۱۹۹7بــه
پیشــنهاد مرحوم نجمالدیــن اربکان
نخســتوزیر وقــت ترکیــه بــا هــدف
تقویــت همکاریهــای اقتصــادی
کشورهای عضو تشکیل شد.
کشــورهای عضــو ایــن ســازمان در
بخشهــای مختلــف اقتصــادی از
جملــه صنعــت ،بانکــداری ،بیمــه،
علــوم و تکنولــوژی ،انرژی ،کشــاورزی،
گردشــگری ،بهداشــت و ســالمت،
شــیالت ،غذاهــای حــالل ،حملونقل
هوایی و شــرکتهای کوچک و متوسط
زمینه همکاری دارند.

ولــی وقتــی تصــدی دنیــا میکننــد اگر
نتوانند دنیا را خوب بسازند به دین هم
لطمه زده اند .وی با بیان اینکه در حوزه
فرهنگی نیز با یک تنزل مواجه هستیم
که بخشی از آن زاییده همان فقر است،
ادامــه داد :فقــر باعــث تنــزل فرهنــگ
عمومی میشــود و ممکن است اعتیاد
را پدیــد بیــاورد و خود اعتیــاد به نوعی
خــروج از آداب اجتماعــی را دامــن
میزنــد .ادب اجتماعــی تابــع هنجــار
اســت و انســان میخواهــد خــودش را
بــه عنوان یــک عنصر «بهنجار» نشــان
دهد .ســید حســن خمینی با اشــاره به
انتخابــات پیــش رو ،گفــت :درد امــروز
جامعــه ما حتماً اقتصادی و در مرحله
دوم فرهنگی است.
 ëبه مردم برگردیم
یادگار امام با اشــاره به آثار بزرگ و
ســازنده انقالب اســالمی و همین طور
مشــکالتی که در ادامه راه ایجاد شــده،
یــادآور شــد :مشــکالت ما خیلــی زیاد
اســت اما راه حل آنها این اســت که به
مــردم برگردیــم و به خواســته آنها تن
بدهیم .البته ممکن است آنچه مردم
میخواهنــد مطابق خواســته شــخص
من نباشــد .من تالش میکنــم آنها را
راضی کنم که این حرف درست است.
هیــچ راهــی جــز بازگشــت به مــردم و
هیــچ چیــزی بــرای کشــور واجبتــر از
یک انتخابات پرشــور و شــامل نیست.
انتخابات «شامل» یعنی باید همه در
آن نماینده داشــته باشــند .شــرط اول

آن این اســت کــه بســاط تنگنظری و
حذف برداشــته شــود« .تقســیم بر دو
کــردن» نیروهای کشــور باعــث ترفیع
چاپلوســان و متملقانــی میشــود کــه
اتفاقاً به سخنانی که میگویند هم باور
ندارند.
 ëمعنــا نــدارد گروههایــی را از حــق
حضور در انتخابات محروم کنند
سید حسن خمینی تأکید کرد :بنده
چــه اولویتی نســبت بــه شــما دارم که
یکی را راه بدهــم و یکی را راه ندهم؟!
قانــون هم اگــر جلوی حقــوق مردم را
میگیــرد ،قانــون غلطــی اســت و باید
بــه ســمت اصــالح آن رفــت .ضمــن
اینکه بــا قانونهای موجود ،بخصوص
قانــون اساســی ،بــه راحتــی میشــود
حقوق عمومی مــردم را احیا کرد .وی
با انتقاد شــدید از رد صالحیت شــمار
قابل توجهــی از کاندیداهای انتخابات
شــورای شــهر پیــش رو ،گفــت :معنــا
ندارد که با نگاه تنگ نظرانه گروههایی
را از حــق حضــور در انتخابات محروم
کنند .به چه حقی میتوان پذیرفت که
چنــد نفر با ســلیقه خاص حــق مردم
بــرای حضــور نماینــده شــان را نادیده
بگیرنــد؟! وی افــزود :اگــر خــود مردم
تصمیــم بــه مبــارزه و مقابلــه بگیرند
در صف میایســتند و حتــی فقر را هم
تحمــل میکننــد .اصــالً مهــم نیســت
چه کســی رئیــس جمهوری میشــود،
بلکــه مهم این اســت که ایــن مردم او
را رئیــس جمهــوری کننــد .اتفاقاً فقط

کســی که مــردم او را رئیــس جمهوری
کننــد میتوانــد بخوبــی مقابــل امریکا
بایســتد و عزتمندانــه منافــع ملــی را
تأمین کند.
 ëانتخابــات پــر شــور از نــان شــب
واجبتر است
یــادگار امام اظهــار کرد :بــرای رفع
بیکاری ،فقر و حتی مســائل اجتماعی
از نــان شــب واجبتر این اســت که ما
به سمت یک انتخابات پر شور برویم.
اینکه چه کســی انتخاب میشودُ ،بعد
دوم قضیــه اســت .امــا معنا نــدارد که
بــه لــوازم آن تــن ندهیــم و بعــد هــم
بگوییــم «مــی خواهیــم ،امــا امکانش
نیســت»« .دوســتی با پیلبانان یا مکن
یــا طلب کن خانهای در خور پیل ».لذا
من فکــر میکنم هیچ امــری واجبتر
از بازگشــت به این شــعار امام نیســت
کــه «همــه بــا هــم» .اول انقــالب ایــن
شعار سرتیتر آرم جهاد سازندگی قرار
گرفت .بــه صورت «تنهــا» کاری پیش
نمیرود ولی اگر دســتهایمان در هم
افتاد همه کار میتوانیم بکنیم.
سید حسن خمینی در بخش پایانی
ســخنان خود گفت :اگرچه حل بخش
زیــادی از معضــالت فرهنگــی منــوط
به حل مشــکالت اقتصادی اســت ،اما
بخــش دیگــر مشــکالت به خاطــر این
اســت که هنوز بــه این واقعیــت توجه
نشــده اســت کــه اگرچــه تــا برهههایی
از تاریــخ میتوانســتیم بــا ایجــاد
محدودیتها و بگیــر و ببند مصونیت
فرهنگــی ایجــاد کنیم ،اما امــروز دیگر
نمیشــود ایــن رویکــرد را ادامــه داد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه آینــده پژوهــی
در همــه امــور کشــور ما واجب اســت،
اظهــار داشــت :هــم در اقتصــاد و هم
در فرهنــگ و سیاســت  ۱۰ســال آینــده
را ببینیــم .فقط مملکت مــا دچار این
معضالت نیســت .ســنت ما ،هم ملی
و هــم مذهبی اســت و امــروز به خاطر
تضعیــف آن ناراحــت هســتیم ولــی
بقیه دنیا هم گرفتار همین شدهاند .از
همیــن رو ،توجه به اقتضائات شــرایط
جدیــد در عرصــه فرهنــگ اصــالً بــه
معنای ولنگاری و تسلیم نیست ،بلکه
به معنــای آیندهنگری اســت و نشــان
میدهــد کــه مــا بــه یــک گام جلوتر از
جایگاه فعلی توجه کنیم.

اخبــــار

گروه کاری مشترک نیروهای مسلح ایران و تاجیکستان

منفــی  -5تــا  -۱۰را داشــتند ،اقتصــاد
ایــران بــا وجــود تحریمهــا و کرونــا ،به
رشد اقتصادی مثبت بیش از  ۲درصد
دست یافته است.
روحانــی بــا بیــان اینکــه توافــق
هستهای که امریکا ،آن را نقض و برای
نابــودی آن ،حداکثــر تالش را کــرد ،با
درایت جمهوری اسالمی ایران کماکان
حفــظ شــده اســت ،اظهارکــرد :ایاالت
متحــده امریــکا موظــف اســت بــا لغو
کلیــه تحریمهــا و اتخــاذ تدابیرعملی
به برجام بازگــردد؛ چراکه این تکلیف
همان دولتی اســت که ،نقــض عهد را
انجام داده اســت .جمهوری اســالمی
ایران نیز اقدام امریکا را حتماً با اقدام
مثبــت متقابــل پاســخ خواهــد داد.
رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهوری
ترکیــه نیــز در نشســت مجــازی ســران
دی  ۸گفت«:بایــد ســازمان همــکاری
اقتصادی دی  ۸را با توجه به نیازها به
روز و آن را به یک پروژه و ساختار نتیجه
بخش تبدیل کنیم و برای تسریع روند
تصمیمگیــری قــدم برداریــم .طــرح

تشــکیل ِمگابانــک اســالمی متکــی بر
فضای مجازی جهت تأمین نقدینگی
نهادهــای مالــی اســالمی و نیازهــای
زیرســاختی کشــورهای اســالمی ،یــک
راهــکار امکانپذیــر اســت ».اردوغــان
همچنیــن خواســتار توجــه بــه واحــد
پــول ملــی اعضــا شــده و گفت«:مــن
در اجــالس اســتانبول در ســال ۲۰۱7
خواســتار تجارت بــا ارز داخلی شــدم.
آنچه در چهار سال گذشته رخ داد این
مسأله را تأیید و اثبات کرد».
در پایــان ایــن اجــالس ،ســران
کشــورهای عضــو بــا صــدور بیانیهای،
ضمــن تأکیــد بــر ضــرورت توســعه
همکاریهــای اقتصــادی و تجــاری
کشــورهای عضو و تعمیق همکاریها
در مبــارزه علیــه کوویــد ،۱۹از تأســیس
دانشــگاه بینالمللــی دی  ۸در شــهر
همــدان اســتقبال کــرده و اعضــا را
بــرای تصویــب و عملیاتــی کــردن
موافقتنامههــای تجــارت ترجیحــی،
ویزا و گمرکی در اولین فرصت ممکن
تشویق کردند.

آنــان ضمــن تأکید بر همــکاری در
مبــارزه با بیمــاری کوویــد ،۱۹همکاری
عمیــق چنــد بخشــی و مشــارکت
قدرتمند بخش خصوصــی در تمامی
فعالیتها برای تحقق اهداف تجارت
درون ســازمانی اعضای دی  ۸را مورد
تأکید قرار دادند.
همچنیــن یک نقشــه راه  ۱۰ســاله
بــا هــدف تقویــت مبــادالت تجــاری
اعضــا بــه تصویــب رســید .بــر ایــن
اســاس ،اعضــای دی  ۸در چارچوب
ایــن نقشــه راه موافقــت کردنــد تــا
همکاریهــای تجــاری را ارتقــا دهند
و حجــم تجــارت داخلــی خــود را
بــه حداقــل  ۱۰درصــد از کل حجــم
تجــارت این گــروه افزایــش دهند .در
مرحلــه اول و تــا پایــان ســال ۲۰۲۲
میــالدی ،همــکاری در زمینههایــی
همچون تجارت ،صنایع ،گردشگری،
کشــاورزی ،امنیــت غذایــی ،انــرژی و
حملونقل مورد توجه خواهد بود.در
مرحله دوم و از ســال  ۲۰۲3تا ۲۰۲7
میالدی بــا ارتقای همــکاری تجاری،

خبر دیگر اینکه ،ســرگئی الوروف ،وزیر امور خارجه روســیه در دیدار
با همتای قزاقســتانی خود گفت :روســیه انتظار دارد که ایران در اســرع
وقــت کنوانســیون وضعیــت حقوقی دریای خــزر را که بــه امضای پنج
کشــور حاشــیه دریــای خــزر در ســال  ۲۰۱۸رســیده ،تصویب کنــد .ایرنا
بــه نقل از خبرگزاری روســی اســپوتنیک نوشــت :در تاریخ  ۱۲آگوســت
 ،۲۰۱۸بــه دنبــال نتایج اجــالس پنجم خــزر در آکتاو ،رؤســای جمهور
روسیه ،قزاقستان ،ایران ،جمهوری آذربایجان و ترکمنستان کنوانسیون
وضعیت حقوقی دریای خزر را امضا کردند که پس از تصویب توســط
هــر پنــج کشــور امضاکننــده الزماالجــرا میشــود .کنوانســیون تاکنــون
توســط چهار کشور ترکمنستان (دســامبر  ،)۲۰۱۸قزاقستان و جمهوری
آذربایجان (فوریه  )۲۰۱۹و روسیه (اکتبر  )۲۰۱۹تصویب شده است.

سید حسن خمینی:

عشق آباد پایان سفر منطقهای ظریف
عشــق آباد ،پایتخت ترکمنســتان آخرین مقصد ســفر وزیــر امور خارجه
ایــران به آســیای مرکزی بــود .محمد جواد ظریف در ســفر به این کشــور
بــا «قربانقلــی بردی محمــداف» ،رئیسجمهــوری ترکمنســتان دیدار و
گفتوگــو کــرد .رئیسجمهــوری ترکمنســتان در دیدار وزیر امــور خارجه
ضمــن حمایــت از روابط تهران و عشــق آبــاد در حوزههــای مختلف ،بر
عزم کشــورش بــرای گســترش همکاریهــای فیمابیــن تأکید کــرد .وزیر
امــور خارجــه ایران هــم دراین دیدار با تشــریح ابعاد روابط دو کشــور در
بخشهای مختلف سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگی بــر اهمیت روابط دو
کشور همسایه تأکید کرد.
ظریف همچنین پس از آن با وزیر خارجه ترکمنستان دیدار و گفتوگو
کــرد .رئیس دســتگاه دیپلماســی در دیــدار با «رشــید مــردوف» ،همتای
ترکمنســتانی خود این مالقات را ســازنده توصیف کــرد و افزود« :مالقات
بســیار خوبی بود و نشــانگر عمق روابط بین دو کشــور و اهمیتی اســت که
رهبران دو کشــور به روابط بین ایران و ترکمنستان قائل هستند .معتقدم
بــا نظراتی که آقای رئیسجمهوری در مالقات مطرح کرد که این نظرات
مطابق با نظرات آقای روحانی و رهبری جمهوری اســالمی ایران اســت،
این امکان را داشــته باشــیم که من و جنابعالی و همین طور جنابعالی و
رئیس کمیسیون مشترک از جانب ایران روابط را با جدیت پیش ببریم».
در این ســفر نیز برنامه همکاری وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی
ایران و وزارت امور خارجه ترکمنســتان توســط وزرای امور خارجه دو کشــور
امضا شــد .ظریف همچنین در گفتوگویی با شبکه تلویزیونی ترکمنستان
اظهار داشــت« :مواضع مشــترکی در ســطح منطقه و جهان داریم و برای
روابط دوجانبه بین ایران و ترکمنســتان ارزش بســیار زیادی قائل هســتیم.
همکاری ما در روابط تجاری ،ترانزیت و انرژی بسیار خوب است و انشاءاهلل
هر روز گســترش یابد .همکاری برای صلح و ثبات در منطقه و افغانســتان
حتماً امروز نیاز ویژه است و بیش از پیش همکاری خواهیم کرد».
وزیــر امــور خارجه جمهوری اســالمی ایــران پیش از این به ازبکســتان،
قرقیزســتان و قزاقســتان ســفر و بــا رئیسجمهــوری و وزیــر خارجــه ایــن
ســه کشــور دیــدار و گفتوگو کــرده بود .ظریــف در هفتهای که گذشــت نیز
ســفری دوجانبه به تاجیکستان داشــت و ضمن رایزنی با رئیسجمهوری
و وزیر خارجه این کشــور در نهمین کنفرانس قلب آســیا  -روند اســتانبول
دربــاره افغانســتان شــرکت و بــا برخــی مقامــات شــرکت کننــده از جمله
رئیسجمهوری افغانستان دیدار و گفتوگو کرد .وزیر امور خارجه ایران در
پایان در گزارشــی توئیتری از آخرین مرحله ســفرش به چهار کشور آسیای
مرکزی نوشت« :سفر به آسیای مرکزی را با دیدار فوقالعاده از ترکمنستان
پایان دادم.دیدارهای طوالنی ،پرمحتوا و سازنده با رئیسجمهوری بردی
محمداف و وزیر امور خارجه رشــید مردوف .در خصوص گســترش روابط
دوجانبه و همکاریهای منطقهای و جهانی توافق کردیم».

درخواست روسیه از ایران
درباره وضعیت حقوقی دریای خزر

President.ir

حجتاالســــــالم حســــــن روحانــــــی
رئیسجمهوری کشورمان روزپنجشنبه
در دهمیــن اجــالس ســران همــکاری
اقتصادی  ۸کشــور در حال توســعه که
بهصــورت مجازی برگزار شــد ،تقویت
چندجانبهگرایــی را اولویــت مهــم
سیاســت خارجــی جمهوری اســالمی
ایــران دانســت و اعــالم کــرد کــه ایران
در حوزه همگرایــی و تعامالت تجاری
در حــال پیریزی بنیانهای منطقهای
تجــارت آزاد بــا کشــورهای همســایه
اســت و بــزودی اولین منطقــه تجارت
آزاد را بــا کشــورهای حــوزه اورآســیا،
شکل خواهیم داد.
اجــالس گــروه دی ۸پنجشــنبه
گذشــته بــه میزبانــی کشــور بنگالدش
رئیــس دورهای ایــن ســازمان برگــزار
شد که سران کشــورهای ایران ،مالزی،
پاکســتان ،اندونــزی ،مصــر ،ترکیــه و
نیجریه در آن شرکت داشتند.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاســت جمهــوری ،رئیــس جمهوری
در ســخنان خــود در ایــن اجــالس،
هدف غایــی همه تالشهــای جمعی
و مشــروع کشــورهای در حال توســعه
را دســتیابی به رشد اقتصادی ،توسعه
متوازن ،رفاه و ســعادت مردم و کسب
جایگاه مناســب در روابــط بینالمللی
دانســت .روحانی بــا بیان اینکــه امروز
در کنــار بلیــه کرونــا؛ یکجانبهگرایــی و
تروریســم اقتصــادی چهــره جامعــه
جهانــی را لکــه دار کرده اســت ،افزود:
ایــن اقدامــات نــه تنهــا دولتهــای
حاکــم و ملتهــای مســتقل را بهطــور
غیرقانونــی و نامشــروع ،هــدف قــرار
دادهانــد بلکــه تهدیــدی جــدی علیــه
دستاوردهای جامعه جهانی است.
رئیــس جمهــوری ،تقویــت
چندجانبهگرایــی را از اولویتهــای
مهــم سیاســت خارجــی جمهــوری

اســالمی ایــران برشــمرد و گفــت :در
زمینه توســعه اقتصادی نیز همواره از
تالشهای جمعی کشــورهای همســو
بــرای تحقــق یــک نظــام اقتصــادی
بینالمللی عادالنه و غیرتبعیضآمیز
حمایت کردهایم.
او بــا اشــاره بــه اینکــه جمهــوری
اسالمی ایران از همان ابتدای تأسیس
ســازمان همکاری اقتصادی دی  ،۸در
تــالش بــرای ایفای نقش خــود جهت
تحقــق اهــداف بلنــد ســازمان ،بــوده
اســت ،بــه اقداماتی همچون تأســیس
«دانشــگاه بینالمللــی دی هشــت»
ایجاد«شــبکه انتقــال و تبــادل فناوری
دی هشــت» اشــاره و تأکیــد کــرد کــه
حجــم تجــارت فعلــی فــی مابیــن ۸
کشــور با ظرفیتهــای واقعــی تجاری
آن فاصلــه زیــادی دارد و الزم اســت
ســازوکارهایی برای تســهیل و توســعه
تجارت میان اعضــا ،از جمله از طریق
تســهیالت و مکانیزمهــای گمرکــی و
بانکــی و نیــز مکانیزمهــای غیربانکی
ایجاد کرد.
رئیــس جمهــوری ،در ادامــه بــا
اعــالم اینکــه اقدامــات غیرقانونــی
یکجانبهگرایانــه ایــاالت متحده امریکا
بــرای بــه زانــو درآوردن ملــت بــزرگ
ایران ،کامالً ناکام مانده است ،تصریح
کــرد :بــا وجــود تحمیــل فشــارهای
ســنگین اقتصــادی ،بــا تکیــه بــر اراده
و تــوان داخلــی خــود توانســتهایم بــه
موفقیتهای چشمگیر و دستاوردهای
بزرگی در حوزههــای مختلف از جمله
در زمینــه مقابلــه بــا کوویــد  ۱۹و آثار و
تبعــات آن دســتیابیم .شــاهد گویــای
شکســت امریــکا در جنــگ اقتصــادی
علیــه ملــت ایــران ،ایــن واقعیــت
درخشــان است که در سالی که اقتصاد
جهانــی ،کاهــش رشــد  3/5درصــد را
تجربه کرد و بســیاری از کشــورها رشــد

دیگه چه خبر؟

تقویت چندجانبهگرایی اولویت سیاست خارجی ایران است

خبر اول اینکه ،یکی از کارکنان کشتی ایرانی ساویز که سهشنبه هفدهم
فروردین در دریای ســرخ دچار سانحه شد به نورنیوز گفته است :روز قبل
از حادثــه یک بالگرد ناشــناس حــدود  ۱۰دقیقه به گشــتزنی در اطراف
کشــتی پرداخت .روز حادثه نیز حدود  ۴ســاعت بعد از حمله ،از ســاعت
 ۱۰تا  ۱۱صبح دو شناور تندرو ناشناس در نزدیکی کشتی گشتزنی کردند.
کشــتی غیرنظامی ســاویز برای برقراری امنیت و مقابله با دزدان دریایی
در دریای ســرخ و خلیج عدن مســتقر بود .پیش از این ســخنگوی وزارت
خارجه ایران گفته بود «کشــتی تجاری ســاویز در نزدیکی ســواحل کشــور
جیبوتی بر اثر انفجاری که منشــأ و شــیوه شکلگیری آن در دست بررسی
است دچار آسیب جزئی شده است .اما نورنیوز با اشاره به اینکه این کشتی
«مورد حمله قرار گرفته اســت» ،توضیحات فوق را منتشر کرده است .به
گزارش ایسنا ،ابوالفضل شکارچی ،سخنگوی نیروهای مسلح ایران اعالم
کرد :بدون کوچکترین تردید ،حمله به کشتی ایران در دریای سرخ را پاسخ
خواهیم داد اما فعالً تا پایان تحقیقات و شناســایی ابهامات حادثه صبر
خواهیم کرد .وی افزود :هیچیک از کشــورهای حاشــیه خلیج فارس را به
حمله به کشتی خود در دریای سرخ متهم نمیکنیم .انگشت اتهام حول
دشمنان مستقیم ما یعنی رژیم صهیونیستی و امریکا میچرخد.

کشتی «هانکوک چیمی» پس از سه ماه ،آزاد شد
نخست وزیر کره جنوبی یکشنبه در تهران
خبرگــزاری یونهاپ به نقــل از وزارت خارجه کره جنوبی گزارش داد که ایران
نفتکــش کره جنوبی و ناخدای آن را حدود ســه ماه پــس از توقیف آزاد کرده
است .سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هم با تأیید این خبر در توضیح
دالیــل آزادی کشــتی کره جنوبــی ،عدم سوءســابقه ناخدا و کشــتی در زمینه
تخلف در منطقه را زمینه ساز نگاه مثبت دادستان دانست .به گزارش ایرنا،
«ســعید خطیبزاده» افزود :در پی تکمیل تحقیقات در مورد تخلف کشتی
کرهای و بنا به درخواست مالک و دولت کره برای آزادی کشتی ،دستور آزادی
کشــتی از سوی دادستان محترم صادر شد .وی تأکید کرد :جمهوری اسالمی
ایران به عنوان کشوری با سواحل طوالنی در خلیج فارس و دریای عمان ،بر
رعایت کامل مقررات دریایی از جمله مقررات ناظر بر حفظ محیط زیســت
تأکیــد دارد و هرگونــه تخلــف در این زمینه را رصد و پیگیــری میکند .نیروی
دریایــی ســپاه  ۱۵دی ماه ســال گذشــته یک فروند شــناور کره جنوبــی با نام
تجاری «هانکوک چیمی» حامل  7هزار و  ۲۰۰تن مواد شــیمیایی نفتی را به
دلیــل نقض پروتکلهای زیســت محیطی در خلیج فــارس توقیف کرد .این
کشتی  ۲۰ملوان داشت که پنج خدمه آن کرهای بودند.
ایــن در حالــی اســت کــه دفتر نخســت وزیر کــره جنوبی دیــروز اعالم
کرد« ،چونگ ســیه کیون» برای گفتوگو بــا مقامات ایرانی درباره روابط
دو جانبــه و ســایر موضوعــات یکشــنبه پیــش رو بــه تهران ســفر میکند.
به گزارش تســنیم ،بنا بر گفته دفتر نخســت وزیر کره این ســفر ســه روزه
بوده و از یکشــنبه آغاز خواهد شد.پیشــتر رســانههای کره جنوبی احتمال
آزادســازی نفتکش را دلیلی بر پیشــرفت در زمینه پولهای مسدودشده
ایــران در بانکهــای کــرهای عنــوان کــرده بودنــد .ســعیدخطیبزاده
سخنگوی وزارت امور خارجه نیز سفر نخستوزیر کره جنوبی به ایران در
روزهای  ۲۲و  ۲3فروردین را تائید کرد.

بازدید نمایندگان از  ۴سایت هستهای

صنعت هستهای کشورمان بالنده و پویاست
ابوالفضــل عمویــی ،ســخنگوی کمیســیون امنیت ملــی و سیاســت خارجی
مجلــس گفــت :به منظور نظــارت میدانی مجلس شــورای اســالمی بر روند
اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها ،روز چهارشــنبه و پنجشنبه،
 ۱۲نفــر از نمایندگان مجلس ،عمدتاً از کمیســیونهای امنیت ملی و انرژی،
از چهار ســایت هستهای کشــورمان در اصفهان ،نطنز ،خنداب و فردو بازدید
کردنــد .بــه گزارش خانه ملت ،ایــن نماینده مجلس ادامــه داد :در بازدید از
مجتمع شــهید احمدی روشــن در نطنز مشــاهده شــد که در اجرای ماده 3
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ،هزار سانتریفیوژ  IR۲mاخیراً در این
ســایت نصب شده اســت .همچنین یک زنجیره  ۱۶۴تایی از سانتریفیوژهای
نســل  ۶در مهلــت  3ماهــه قانونی ،در ســایت نطنز نصب شــده اســت .وی
همچنیــن عنــوان کــرد :در بازدید از ســایت فــردو مشــاهده کردیم کــه روند
تولیــد اورانیــوم غنــی شــده  ۲۰درصد ،طبــق ماده یــک قانــون ،در  ۶زنجیره
سانتریفیوژهای نسل اول  IR۱با دقت جریان دارد.
ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلــس گفت :در
نظــارت میدانــی از چهار ســایت هســتهای روشــن بود که صنعت هســتهای
کشــورمان بالنده و پویاســت و جوانان دانشمند ایرانی با همت عالی خود در
حال پیشــبرد علم و فناوری ایران هستند .ســازمان انرژی اتمی هم گامهای
اساسی در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها برداشته است.
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خاطرات یک دیپلمات

فاروق الشرع  /وزیر خارجه سابق سوریه
مترجم :حسین جابری انصاری

اخبار تلویزیون با طعم کالشنیکف
همان شب ،بخش خبری تلویزیون «سوریه» را دیدم که گوینده خبر کالشنیکف
بر دوش ،خبر میخواند ،بعد از تماشــای این صحنه عجیب ،با یکی از دوستان
خــود که مســئول آمادهســازی بخــش خبری بــود تمــاس گرفتــم و از علت این
کار غیرعــادی پرســیدم .او با اعتماد به نفس پاســخ داد« :هدف از نشــان دادن
کالشــنیکف در صفحــه تلویزیــون ،بــاال بــردن روحیــه شــهروندان در رویارویــی
بــا دشــمن اســت ».مالحظهای کــه همــان زمان گفتــم این بــود که ،اگــر برخی
تماشــاگران بپرســند آیا این نگرانی هســت که «اسرائیل» به اســتودیوی خبر در
مقر تلویزیون برســد ،چه پاســخی خواهید داشــت؟ در هفتههــای پس از جنگ
ناگهانــی [ژوئن] ،مشــتاق این بودم که جلســه یــا کنفرانس حزب برگزار شــود و
آنچــه اتفــاق افتــاده بود و چگونگــی وقوع آن بازبینی شــود ،اما بازبینــی تنها در
حــد اشــارههای تعجبآمیز برخــی اعضای رهبری حزب ،میرســید کــه آنها را
میشــناختم« :آیــا مــا از امریکا و مصــر عبدالناصر قــوی تریم؟ شــورویها کجا
هستند؟ به شما نگفتیم که آنها به اندازه کافی چپ نیستند؟»

زهره صفاری
خبرنگار

پاورقـی

جان بولتون  /مشاورامنیت ملی سابق ترامپ  /مترجمان :مسعود میرزایی و بهجت عباسی

تماس با خارجیها برای سرنوشت ونزوئال
ساعت شش و هفت دقیقه صبح با ترامپ تماس گرفتم؛ در طول مدت حضورم
در کاخ ســفید بــه عنوان مشــاور امنیت ملی ،برای اولین بار بود کــه او را در چنین
وقتی از صبح بیدار میکردم .نمیدانســتم که آیا فلین یا مک مســتر (مشــاوران
پیشین امنیت ملی) هم هیچ وقت چنین کاری را انجام داده بودند یا نه.ترامپ
کامــالً گیــج خواب بود ولی وقتی به او گفتم که ما چــه اطالعاتی از اوضاع ونزوئال
داریم ،فقط گفت« :عجب!» ،تأکید کردم که اطمینانی نسبت به نتیجه تحوالت
وجود ندارد .ممکن است آن روز با زندانی شدن مادورو یا گوایدو یا چیزی بین این
دو حالت به پایان برســد .ساعت شش و  22دقیقه به مایک پنس معاون رئیس
جمهــوری نیز زنگ زدم و همین گــزارش را به او هم دادم و بعد با دیگر اعضای
شورای امنیت ملی و رهبران کلیدی کنگره تماس گرفتم که انصافاً حمایتهای
هر دو حزب اصلی کنگره از خط مشی سرسختانه ما در قبال ونزوئال تقریباً یکسان
بود .در سراسر آن روز ،من و پمپئو مدام با دولتهای خارجی در تماس بودیم و
اطالعات خود را در اختیار آنها میگذاشتیم و حمایت آنها را از مبارزهای که هنوز
زمان پایان آن قابل پیشبینی نبود ،طلب میکردیم.

کامرسانت(روسیه):

بــا وجــود همــه شــک و تردیدهایی که
دراروپــا به واکســن انگلیســی آســترازنکا و
تأثیر آن بر ایجاد لختههای خونی در بدن
و رگها وجــود دارد ،نظرســنجیهایی که
روزنامه تایمز انجام داده ،نشــان میدهد
مــردم انگلیــس خــود بــه ایــن واکســن و
آکســفورد به عنوان تولیدکننده آن اعتماد
عمومی دارند.

مســکو تصمیــم گرفتــه اســت تولید
نفــت خــود را بــا توجه بــه پاییــن بودن
بهــای نفت افزایــش ندهد و اگــر میزان
آن را کاهــش ندهــد ،حداقــل در همین
میــزان تولیــد و صــادرات کنونــی کــه به
561میلیــون تن در ســال میرســد ،نگه
دارد .اما هنوز تصمیمــی در مورد تولید
گاز گرفته نشده است.

افزایــش خشــونتهای مســلحانه در ایــاالت
مختلف امریکا« ،جو بایدن» را در نخســتین اقدام
عملی برای کنترل سالح در ایاالت متحده به اعالم
 6فرمــان واداشــت .اجرای این دســتورات گرچه با
اختیارات کامل رئیس جمهوری انجام میشود اما
موافقــان و مخالفان فروش و اســتفاده از ســالح در
امریکا را در برابر یکدیگر قرار داده است.
به گزارش «آسوشیتدپرس» ،رئیس جمهوری
امریکا روز پنجشــنبه در حضــور جمعی از مقامات
ارشــد کاخ ســفید و دادگســتری و همچنیــن
خانوادههــای قربانیــان تیراندازیهــای ایالتهای
کانکتیــکات( )2012و فلوریــدا( )2018در حالــی که
افزایــش خشــونتهای مســلحانه در کشــورش را
یک «اپیدمی خطرناک و شرم بینالمللی» خواند
گفــت« :ایــن واقعیت که هــر روز شــماری از مردم
امریکا در خشــونتهای مســلحانه جان خــود را از
دســت میدهند اعتبار کشور را خدشه دار میکند و
بدون شــک باید این شرایط را تغییر دهیم .آمارها
نشــان میدهد تنها در یک ماه گذشته  250نفر در
تیراندازیهــای مختلــف کشــته و  500تن مجروح
شدهاند».
اما فرمان اجرایی کنترل سالح از سوی «بایدن»
در گام نخســت شــامل اســلحههای دســت ســاز
موسوم به «ســالحهای نامرئی» میشود که دارای
شــماره ســریال نبــوده و قطعــات آن بهصــورت
دســتی ســرهم میشــود .گرچه اجرای این فرمان
نیازمند تأیید کنگره نیست اما در عین حال رئیس

جمهوریازنمایندگانوسناتورهایکنگرهخواست
تا اقدامی برای کنترل این بحران انجام دهند.
به نوشــته «نیویــورک تایمز» ،بخــش عمدهای
از  6فرمــان «جــو بایدن» در چارچوب دادگســتری
امریکا اجرا خواهد شد .یکی از فرمانها که به کنترل
فروش ســالحهای دســت ســاز مربوط میشود در
حالی اعمال شــده که مقامات کاخ سفید هنوز این
دســته از ســالحها را که نیــاز به تأییدیه سوءســابقه
نیــز ندارنــد ،در طبقهبندی ســالحهای مرگبار قرار
ندادهاند و تنها دادگستری را ملزم به کنترل فروش
قطعــات آن کردهاند .براســاس دومین دســتور به
دادســتان کل امریــکا ،وزارت دادگســتری دو مــاه
فرصــت دارد تا قانــون الــزام آور کردن اســتفاده از
دســتبندهای تثبیت کننــده را اجرا کنــد و به نوعی
اقدامات سختگیرانه تری درباره این اسلحهها که در
حکم اسلحه کوتاه شناخته میشوند ،اعمال کنند.
همچنین این وزارتخانه ملزم به تهیه پیشنویسی
برای قانون «پرچم قرمز» خواهد بود تا براساس آن
پلیس اجازه خلع سالح افرادی که سالمت جامعه
را به مخاطره میاندازند داشــته باشــند .در همین
حــال قــرار اســت دادســتان کل گزارشــی از قاچاق
سالحهای مرگبار در امریکا را نیز تهیه کند؛ اقدامی
کــه آخرین بــار در ســال  2000میالدی انجام شــده
است .دولت «بایدن» همچنین درصدد تحقیقات
براســاس شــواهد به دســت آمده از خشــونتهای
محلی برآمده اســت؛ موضوعی که «بایدن» برای
تحقق آن بودجهای  5میلیارد دالری برای  8سال را
از کنگره خواســته است .در این راه «سوزان رایس»،
رئیس شــورای سیاســت داخلــی امریکا بــر اجرای

دردسر «کاناپه گیت»
برای اردوغان

Reuters

اتاقی که در آنجا
اتفاقافتاد

تایمز (بریتانیا):

گروه جهــان /دیــدار دومقــام اروپایی از
ترکیه و مذاکراتشان با رئیس جمهوری
این کشــور که تصور میشد تنشها بین
آنــکارا و اروپــا را کاهــش خواهــد داد ،به
آتشی در این روابط تبدیل شده است.
بعــد از اینکــه در دیــدار «رجــب طیــب
اردوغــان» بــا «شــارل میشــل» ،رئیس
شــورای اروپا و «اورســال فــون در الین»،
رئیــس کمیســیون اروپا ،بــرای «فون در
الیــن» هیچ صندلــیای در نظــر گرفته
نشــده بود و او مجبور شد روی کاناپهای
بنشیند ،اروپا از رفتار ترکیه به خشم آمد
و آن را تبعیض جنسیتی خواند.
بــه گــزارش «رویتــرز» ،در جدیدتریــن
واکنــش ها به رویــدادی که نــام «کاناپه
گیت» شــناخته شــده« ،ماریــو دراگی»،
نخســتوزیر ایتالیــا «اردوغــان» را بــه
تحقیــر «اورســال فــون در الیــن» متهم
کــرد و وی را دیکتاتور خواند و گفت« :در
مواجهــه بــا چنیــن دیکتاتورهایــی باید
صادقانه درباره اختالف نظرها گفت».
این سخنان واکنش آنکارا را برانگیخت؛
نــه تنهــا وزارت خارجــه ترکیــه ،ســفیر
ایتالیــا در آنکارا را برای ادای توضیحات
فراخواند« ،مولود چــاووش اوغلو»وزیر
خارجــه ترکیــه نیــز در توئیتــی نوشــت:
«گفتمــان پوپولیســتی نخســتوزیر
منصوب شــده ایتالیا و ســخنان زشت و
افسارگسیخته او درباره رئیس جمهوری
منتخب خود را محکوم میکنیم».

خبر
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آمارهــا نشــان میدهــد در ســه مــاه
نخســت ســال  2021میــزان بیــکاری بین
آســیایی تبــاران امریکایــی بیش از ســایر
قومیتها بوده اســت .این حاکی از وجود
تبعیض نژادی و قومیتی در فضای کاری
در امریکا دارد .طوری که اغلب این افراد
در هــراس از شــرایط آتی زندگــی خود به
سر میبرند.

editorial@irannewspaper.ir

مقابله بایدن با «سالحهای نامرئی»
2

خاطرات  453روز
حضور در کاخ سفید

دور نما
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یو اس ای تودی (امریکا):
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دستورات نظارت مستقیم خواهد داشت«.بایدن»
همچنین در ادامه دستورات خود «دیوید چیپمن»
را به ســمت رئیــس جدید اداره مشــروبات الکلی،
دخانیــات ،ســالح گــرم و مــواد منفجــره کــه نقش
ویژهای در مبارزه با خشــونتهای مســلحانه دارد،
منصــوب کرد .در عین حــال به باور کارشناســان با
وجود این دستورات به ظاهر سختگیرانه« ،بایدن»
هیچ اقــدام مهم و عمــدهای برای اعمــال قوانین
بررســی ســوابق دارنــدگان ســالح یا توقــف فروش
سالحهای کشتار جمعی هنوز انجام نداده است.
 ëدوقطبی عمیق مخالفان و موافقان
آنچــه واکنشهــای مجــازی در شــبکههای
اجتماعینشانمیدهدنخستیناقدامبایدنبرای
کنترل ســالح در امریکا ،دوئــل مخالفان و موافقان
فروش سالح را جدی کرده است .از طرفی با توجه
به اینکه حق مالکیت سالح در قانون اساسی امریکا

تضمین شــده اســت و بســیاری از مردم این کشور
اعمــال محدودیــت در ایــن بــاره را نقــض حقوق
اساســی خــود میداننــد بــه نظــر میرســد اجرای
فرمانهــای رئیسجمهوری به مراتب دشــوارتر از
حد تصور باشد .به نوشته «فوربس» ،اوج واکنشها
به اظهارات «بایدن» در شبکههای اجتماعی بویژه
توئیتر با هشتگهای متعدد لحظاتی پس از انتشار
 6فرمــان کاخ ســفید به ثبت رســید .ایــن در حالی
است که بســیاری از جمهوریخواهان نیز مخالفت
علنــی خــود را بــا پیامهایــی کنایهآمیــز بــه فرمان
رئیسجمهوری اعالم کردهاند .به باور کارشناسان
گرچه این دستورات از سوی حامیان منع سالحهای
گرم و برخی دموکراتها مورد اســتقبال قرار گرفته
اســت امــا میتوانــد دودســتگی فراتــر از دوقطبی
سیاسی این کشور را رقم بزند و «بایدن» را از شعار
یکپارچه کردن امریکا دور کند.

آتش خشم و اعتراض در ایرلند شمالی
گــروه جهــان /قوانیــن پســا برگزیــت و ایجــاد
مرزهای فیزیکی ،یک هفته اســت ایرلند شــمالی را
عرصه اعتراضاتی خشن کرده است.
بــه گــزارش خبرگــزاری «آسوشــیتدپرس»،
پنجشــنبه شــب با وجــود درخواســتهای «بوریس
جانســون» ،نخســت وزیــر انگلیــس« ،مایــکل

مارتین» ،نخســت وزیر ایرلند و «جو بایدن» رئیس
جمهوری ایرلندی تبــار امریکا برای کاهش تنشها
و اعتراضهــای خشــونتبار در ایرلنــد شــمالی،
جوانــان معتــرض بلفاســتی ،بــا ســنگ و کوکتــل
مولوتــوف به رویارویــی با پلیــس و نیروهای امنیتی
رفتند و برای هفتمین شــب متوالی دســت به آتش

زدن خودروهــا و تخریــب اموال عمومــی زدند .این
خشــنترین اعتراضات در ایرلند شمالی از زمان به
امضا رســیدن توافقنامــه «صلح جمعــه نیک» در
ســال  1998اســت .توافقنامهای که بــه چندین دهه
خشــونت در ایــن منطقه کــه بیش از  3هزار کشــته
برجا گذاشت ،خاتمه داد.
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شــکایت خانوادههای جانباختگان آتش سوزی جنگلهای زاگرس از محیط زیســت ،منابعطبیعی و مدیریت بحران

فدا شدن در راه محیط زیست با کمترین حمایت حقوقی

رئیس جمهوری درمراســم افتتاح قطارملی مترو وپنج طرح ملی دانش بنیان:

روحانی در جلسه کمیتههای تخصصی ستاد مقابله با کرونا:

رونمایی از نخستین قطار ملی مترو

تسنیم
رونمایی از قطار ملی مترو

همــه جالدهــای تاریــخ زد و در جنــگ اقتصــادی علیــه
ملت ایران هیچ اســتثنایی نداشت .روحانی با بیان اینکه
دولــت یاغــی و ضــد قانــون ترامپ هیــچ توجهــی نکرد و
حتــی در دوران شــیوع کرونــا هــم هیچ تســهیلی حتی در
زمینه خرید دارو و واکســن قائل نشــد ،افزود :امروز دولت
جدید امریکا به زبان مدعی است که ترامپ خطا و اشتباه
کــرده و به صراحت میگوید فشــار حداکثــری علیه ملت
ایران شکســت خورده اســت و همــه دنیا به ایــن موضوع
اعتــراف میکننــد .روحانــی تصریــح کــرد :اگر چــه مردم
ایــران در اثر این جنگ تمام عیــار و تحریم همهجانبه در
فشــار و رنج فراوانی قرار گرفتند ،اما امــروز ملت ایران در
یــک جنگ با ابرقدرتی مثل امریکا مقاومت و ایســتادگی
کــرده و به اعتراف دوســت و دشــمن به پیــروزی قطعی و
 ۱۰۰درصدی رسیده است .رئیس جمهوری با افتخارآمیز
توصیف کردن دســتاوردهایی که در این روز به ملت ایران
عرضه شــد ،گفت :هم اکنون شــاید در بعضی زمینهها از
جمله تولید واکســن در غرب آسیا جزو اولینها باشیم .با
وجــود آنکه هر ســال میلیونها دوز واکســن آنفلوانزا وارد
میکردیم ،این مایه مباهات اســت که امســال میتوانیم
از واکســن آنفلوانــزای داخلــی در کنــار واکســن کرونــای
داخلی استفاده کنیم .روحانی با انتقاد از عملیات فریب
و تحریــف بــا محوریــت اقدام نکــردن دولت بــرای خرید
واکســن و انجام واکسیناسیون گفت :این عملیات از سوی
رسانههای ضد ایران و ضد ملت ایران هدایت میشود که

ضدیت و دشمنی آنها نه صرفاً با نظام جمهوری اسالمی
بلکه با ایران و ملت ایران اســت ،اما بدانند که فرجام این
اقدامات آنها رســوایی و شکســت اســت .رئیسجمهوری
بــا بیان اینکه جزو اولین کشــورهایی بودیم که برای خرید
واکســن اقدام کردیم و همه دســتورات الزم در این زمینه
از همــان اولیــن روزهــای تولیــد واکســن به مســئوالن امر
داده شــده بــود ،گفــت :امــا تحریمهــا و مانعتراشــیهای
امریکاییها باعث شــده نتوانیم واکســنهایی را که بعضاً
حتــی پول آنها را هم پرداخت کردهایم یا برای خرید آنها
به توافق رسیدهایم به داخل کشور منتقل کنیم.
روحانی همچنین با اشــاره به دیگر افتتاحها در عرصه
صنعــت گفت :دســتاوردهای علمــی و فناورانــه از جمله
موتور ســیکلت ســه ســیلندر با مصرف بهینه و استاندارد
یــورو  6و همچنین واگنهای قطار مترویی تولید شــده ،از
جملــه نیازهای ضروری امروز کشــور هســتند که با تالش
متخصصان داخلی تولید شــده و امروز به شــکل رســمی
وارد مــدار تولیــد و بهرهبــرداری شــدند کــه کســب ایــن
دستاوردها را به ملت ایران تبریک میگویم.
 ëنیاز کالنشهرها به ۲هزار واگن
شــهردار تهــران هــم در ایــن مراســم گفــت :در تهران
بزرگتریــن پــروژه متــرو اجــرا و بــا خطوط ریلــی بهطول
 ۲۴۶.۸کیلومتــر و  ۱۴۱ایســتگاه تکمیــل شــده و هــم
اکنــون در حــال بهرهبــرداری اســت .پیــروز حناچــی بــا
بیــان اینکــه طبــق مــاده  ۵برنامــه ششــم توســعه بایــد

گزارش «ایران» از روند و چگونگی اتخاذ تصمیمگیریها در ستاد ملی مقابله با کرونا

جمع به جای فرد در مقابله با کرونا
در هفتههــای اخیــر بــا شــیوع گســترده و پرســرعت
بیماری کرونای انگلیســی در کشور و تغییر رنگ اکثر
شــهرها به سمت قرمز شدن موج انتقادات و هجمه
به ســمت دولت در رســانهها و فضای مجازی شدت
گرفــت تا جایی که برخی منتقــدان و مخالفان بدون
مطالعه و اطالع از ســاختار و رونــد تصمیمگیری در
ســتاد ملی مقابله با کرونا مســئولیت بحرانی شــدن
و آغــاز پیــک چهارم کرونــا در کشــور را متوجه دولت
و در نهایت شــخص رئیــس جمهوری میدانند ،این
در حالی است که نگاهی به ساختار تشکیل و تقسیم
وظایف و مســئولیتها در ســتاد ملی مقابله با کرونا
گواه این اســت که هرگونه سیاســتگذاری و تصمیمی
در ایــن ســتاد پــس از کار کارشناســی و مطالعــات
علمــی و پژوهشهــای صورت گرفته توســط اعضا و
رؤســای کمیتههای تخصصی در قالب پیشنهادات و
تصمیمات اتخاذ شــده جهت بررسی برای تصویب
و اجرا در سراســر کشــور به ســتاد ملی مقابله با کرونا
که شــورای عالی متشــکل از نمایندگان قــوه قضائیه
و مجلس ،نیروهای مســلح ،وزرای دولت و ...اســت
ارســال میشــود و ســرانجام در این ســتاد که ریاست
آن برعهــده رئیــس جمهوری اســت پــس از بحث و
گفتوگو و کار کارشناســی تصمیم نهایی به تصویب
اعضا رســیده و برای اجرا در کل کشــور ابالغ عمومی
میشــود ،بنابرایــن تصمیمــات چنین ســتاد مهمی
که در ســطح ملی تشــکیل شــده تنها توسط یک نفر
نبوده بلکه براســاس خرد جمعی و کار کارشناســانه
و بــا اجماع نظــرات موافق اعضا انجام میشــود .در
گزارش ذیل نگاهی به ســاختار و روند تصمیمگیری
در ستاد ملی مقابله با کرونا داریم که میخوانید:
 ëتشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا در اسفند 98
ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا تشــکیالتی اســت که
اوایــل اســفند  ۱۳۹۸در پــی شــیوع کروناویــروس در
ایران بــا مصوبه شــورای عالی امنیت ملی ،تشــکیل
شــد .نخستین جلسه این ستاد  ۶اسفند  ۱۳۹۸برگزار
شــد و همه تصمیمها درخصوص اقدامات ضروری
درباره مقابله با بیماری کروناویروس از جمله اعالم
تعطیلیها از سوی این ستاد انجام میشود .در ستاد
اصلــی کــه  ۱4عضــو دارد برخــی وزیــران و معاونان
دولت ،رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح ،دادســتان
کل کشــور ،رئیس صدا و ســیما ،رئیس ســازمان حج
و زیــارت ،ســخنگوی دولــت ایــران ،فرمانــده نیروی
انتظامــی جمهــوری اســالمی ایــران و عضــو فقهای
شــورای نگهبــان حضــور دارنــد .در کمیتــه علمــی
ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا هــم  ۲۲نفــر از معاونان
وزیر بهداشــت و رؤسای دانشــگاههای علوم پزشکی
هستند.
 ëنظارت قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا بر
اجرای همه مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا
اوایل آبان ماه سال گذشته حسن روحانی قرارگاه
عملیاتی ســتاد ملی مبارزه با کرونــا را محور نظارت
بر اجرای تمامی مصوبات ابالغی ســتاد ملی مبارزه

بــا کرونــا دانســت و تأکید کــرد که تمامــی اقدامات و
مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا نیز صرفاً از طریق
سخنگوی ستاد ملی به مردم اعالم میشود.
رئیــس جمهوری اظهار داشــت :در همین راســتا
اعضــای هر یک از کمیتهها طبق وظایف هشــت ماه
گذشــته خود موظف به رصد رونــد مقابله با بیماری
و مصوبــات ســتاد هســتند و تصمیمــات متخــذه را
کــه با مشــورت متخصصــان حاصل میشــود نیز در
اختیــار جلســه رؤســای کمیتههــا میگذارنــد کــه هر
پنجشــنبه برگــزار میشــود .ایــن تصمیمــات پس از
تأیید و نهایی شدن در جلسه رؤسای کمیتهها ،برای
تصویب نهایی در جلســه ســتاد ملی مبــارزه با کرونا
مطرح میشــود ،همچنین همه مصوبات ستاد ملی
بــرای اجرای دقیق و نظارت بر رونــد اجرا در قرارگاه
عملیاتی ســتاد ملی مقابله با کرونــا پیگیری خواهد
شد.
رئیــس جمهوری با اشــاره به انتصاب ســخنگوی
ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا اظهــار داشــت :کمیتــه
تبلیغات باید به همه رسانهها ابالغ کند از این به بعد
درخصــوص کرونــا از یک مســیر واحد اطالعرســانی
میشــود و آن ســخنگوی ســتاد اســت ،همچنیــن از
آنجایــی کــه از جمله وظایف قرارگاه عملیاتی ســتاد
ملی مبارزه با کرونا ،همافزایی و تقویت تواناییهای
مختلف در سطح کشور است ،الزم است این قرارگاه
از تمامــی ظرفیتهای درون کشــور اعــم از دولتی و
خصوصــی ،قوای نظامــی و انتظامی و ســازمانهای
مــردم نهاد ،بســیج ،تشــکلهای مذهبی ،مســاجد و
خیرین استفاده کند.
 ëانتقاد به سفرهای نوروزی و کمرنگ شدن پروتکلها
در روزهــای اخیــر برخــی کاربــران شــبکههای
اجتماعــی همزمــان بــا بــاال رفتــن پیــک جدیــد،
دولــت را مقصــر چنین اتفاقــی میداننــد .منتقدان
میگوینــد ،رئیــس جمهــوری مخالــف ســفرهای
نــوروزی نبوده و درباره ســفرها در ســتاد ملی مقابله
با کرونــا تصمیمگیری صورت نگرفتــه و محدودیتی
هــم ایجــاد نشــده اســت .ایــن مســائل موجب شــد
اعتراضها به تصمیمگیریها در ســتاد ملی مقابله
با کرونا شدت یابد.
البته این در حالی اســت که در تصمیمات مرتبط
بــا موضوعات کرونا در ســتاد ملی هیچگونه تصمیم
فردی جایگاهی نــدارد ،تصمیمات از دایره تصمیم
فــردی رئیــس جمهــوری فراتــر اســت و بجــز وزرای
دولــت کــه هرکــدام مطالبــات و فراینــد تأثیــر کرونا
بــر نحــوه اجــرای دســتگاههای ذیربطشــان را عنوان
میکننــد همچنیــن از حــوزه علمیــه ،فرماندهی کل
قــوا ،نیروهای مســلح ،مجلس شــورای اســالمی و...
نمایندگانی وجود دارد.
تصمیمگیری نیز به این شکل است که کمیتههای
تخصصی از جمله ســالمت ،حمل و نقل ،آموزش و
امنیتــی و ...مباحــث مختلفی را بحــث میکنند و در
نهایــت موضوعات پیشــنهادی در قــرارگاه عملیاتی

کرونــا مــورد بحــث و بررســی قــرار میگیــرد و نظــر
قرارگاه در روزهای آخر هفته در جلســات کمیتههای
تخصصی مورد بررســی مجدد قرار میگیرد و سپس
برآینــد ایــن پیشــنهادات و نظــرات در ســتاد ملــی
بررســی و در نهایت تصمیمگیری میشود .بنابراین
رئیــس جمهوری تصمیــم گیرنده نهایــی در اعمال
محدودیتهــا و قوانیــن مربــوط بــه پروتکلهــای
بهداشتی نیست.
 ëچرا آمارها در موج چهارم با شــیب بسیار تندی باال
رفت؟
بررسی هر سه موج قبلی شیوع کرونا در کشور بویژه
موج دوم و ســوم نشان میدهد هر زمان موج ابتال و
بستری روند کاهشــی به خود گرفت محدودیتهای
کرونایــی نیز کمرنگتر شــدند .این موضــوع البته در
همــه جــای دنیا وجــود دارد که با کاهش آمــار ابتال و
بســتری از شدت محدودیتها کاســته میشود اما با
توجــه به اینکه شــدت ســرایت و ابتال بــه بیماری در
اپیدمیهــا همچنان به قوت خــودش باقی میماند،
تأکیــد بــر رعایــت دســتورالعملهای بهداشــتی و
کاهــش تماسهــای اجتماعــی اســت ،با وجــود این
تجربــه چنــد مــاه گذشــته نشــان میدهــد برداشــته
شدن محدودیتها نوعی عادیانگاری را در ذهنها
متبادر ســاخته است .با آغاز فعالیت کسب و کارها و
برداشته شدن ترددهای بین شهری مردم علیرغم
هشــدارها توصیههای بهداشــتی را نادیــده گرفتند و
طبیعتاً روند ابتال افزایش یافت.
نکته بعدی که از همان روزهای آغازین در ســتاد
ملی مقابله با کرونا مورد توجه قرار گرفت رنگبندی
کرونایــی شــهرها بــود و طبیعتــاً محدودیتها طبق
رنگبندی شــهرها اعمال میشد .مصوبه ستاد ملی
مقابلــه بــا کرونا بر این بــود تا هر زمان تعــداد موارد
بســتری بــه ازای هــر هــزار تخــت در شــهرها روندی
کاهشــی داشــت و رنگ شــهرها بــه آبــی و زرد تغییر
رنــگ میداد ،کســب و کارهــا اجازه فعالیت داشــته
باشند و هر زمان رنگبندی شهرها تغییر کرد و وارد
فــاز نارنجی و قرمز میشــد مشــاغل گروه دو و ســه و
چهــار باید تعطیل میشــدند و ورود و خــروج از این
شهرها نیز ممنوع اعالم میشد.
ســفرها نیــز طبق همیــن رنگبندی شــهرها باید
صــورت میگرفــت .از طرفی افزایــش آمارهای ابتال
در روزهای اخیر ناشــی از رفتارهای بهداشــتی مردم
در شــب عیــد اســت و هنوز نتیجه ســفرها مشــخص
نیســت .بــا توجه بــه طوالنــی شــدن محدودیتها و
خســتگی مردم از در خانــه ماندن و شــرایط جامعه
ایرانــی ،دوبــاره دورهمیهای خانوادگی شــروع شــد
و همیــن مســأله بــه عنوان یــک عامل مهــم در ابتال
به بیماری شــناخته میشــود برای همین ستاد ملی
مقابلــه با کرونا از چنــد ماه پیش محدودیت شــبانه
تــردد از ســاعت  ۹شــب تــا  4صبــح را اعمــال کرد تا
خانوادهها کمتر دور هم جمع شــوند و از ســوی دیگر
آمار مبتالیان و فوتیها روند کاهشی پیدا کند.

 ۲هزار واگن برای متروها در کالنشهرها تأمین شود گفت:
ارتقای بومیســازی ســاخت قطــار متــرو ،از  ۳۰درصد به
 ۸۰درصــد ،تکمیل دانش ســاخت و طراحی تجهیزات و
رفع انحصار و وابســتگی مطلق و اســتفاده از حداکثر توان
ظرفیــت داخلــی از اهــداف ســاخت یــک رام قطــار مترو
بــود .این طرح یکی از ســریعترین پروژههــای طراحی بود
کــه انجام شــد.او درباره نتایج این پــروژه هم گفت :نتایج
حاصــل از اجــرای ایــن پــروژه ،طراحــی زیر سیســتمهای
مطابق با اســتانداردهای ملی و جهانی ،کسب توانمندی
الزم برای ســاخت واگن ،کســب دانش فنی برای ساخت
انــواع قطارهای برقی و ایجاد اشــتغال بــرای کارخانجات
ساخت داخل است.
وی افزود :با فعال شــدن خط تولید قطار ملی ۵ ،هزار
شــغل مســتقیم و  ۱۰هزار شــغل غیرمســتقیم پایــدار به
وجود میآید ،ضمن اینکه ساخت قطار  ۲۰درصد کاهش
قیمت خواهد داشــت .حناچی سپس از رئیسجمهوری
خواســت تــا دولــت تعهــدات خــود در ســاخت متــرو را
اجرایــی کند .او گفــت :نهادینه شــدن فناوریها در قالب
تشــکیل یک شــرکت پیمانــکاری عمومی دانــش بنیان و
ثبــت ســفارش ســاخت  ۴۲۰واگن با شــرکت واگنســازی
تهــران و تبدیل تعهدات دولت در تأمین  ۲هزار دســتگاه
از فاینانــس خارجی به تســهیالت وام ریالی با مســاعدت
سیســتم بانکی درخواســت ماســت .رئیس جمهــوری در
ادامــه ســخنان حناچی گفت :بیــان کردید کــه  ۸۰درصد
امکانــات مــورد نیازمــان در این واگن داخلــی و  ۲۰درصد
نیاز به خارج است .حناچی پاسخ داد :عالوه بر آن ،دانش
طراحی اســت که تغییرات بعدی و هــر گونه تغییرات در
قطار ملی نیازمند هیچ الیسنسی نیست.
 ëسفارش  ۱۰۵واگن تا پایان سال
معــاون علمی و فنــاوری رئیسجمهوری هــم در این
مراســم گفت :امــروز یک رام قطــار مترو بــه بهرهبرداری
رســید در حالــی کــه پیشــتر ۲۶درصــد ایــن قطارهــا
داخلیســازی شــده بــود امــا در ایــن پــروژه در عــرض ۱۸
ماه ۷ ،واگن که یک رام قطار را تشــکیل میدهند ،توســط
نیروهای داخلی ساخته شد .به این ترتیب ما امروز دارای
دانش فنی طراحی و ســاخت واگن مترو هســتیم .ســورنا
ســتاری ادامه داد :درباره تولید واکسن آنفلوانزای فصلی
هم گفت :افتتاح تولید این واکسن را هم داشتیم .به غیر از
این واکسن ،این تیم سه واکسن انسانی دیگر را برای تولید
در برنامه دارد و از شهریور امسال بحث واکسن آنفلوانزای
فصلی داخلی انجام میشود.

رئیــس جمهــوری رعایــت نکــردن پروتکلهــای
بهداشــتی را مهمتریــن دلیــل افزایــش ابتــال و
بســتری بیماران کووید  ۱۹در کشــور و مواجه شــدن
با موج جدید این بیماری در بســیاری از استانها و
شهرســتانها دانســت و گفت :بهترین و مؤثرترین
راه مقابلــه و مهــار ایــن پاندمــی همچنــان رعایت
نــکات بهداشــتی ،پرهیــز از تجمــع و تــردد غیــر
ضروری و دورهمیها اســت و همه مردم باید این
موارد را به طور کامل و دقیق رعایت کنند.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی دولــت ،رئیــس
جمهــوری بــا تأکیــد بــر اجــرای مــوارد پیشــنهادی
قــرارگاه عملیاتــی مقابله با کرونا گفــت :بی تردید
راه اصلــی خــروج از ایــن وضعیــت رعایــت همــه
دســتورالعملها اســت کــه تجــارب گذشــته نیــز
گــواه ایــن موضــوع اســت .روحانــی بــا بیــان اینکه
هماهنگــی و انســجام در تصمیمــات و اقدامــات
الزم در مدیریــت مقابلــه بــا کرونــا بــه عنــوان یک
اصــل ضــروری اســت ،افــزود :رعایــت نشــدن
دســتورالعملها و تصمیمــات اتخــاذ شــده در
ســتاد ملی مقابله بــا کرونا مهمتریــن دلیل ایجاد
وضعیــت کنونــی اســت و اگــر همــه اقدامــات در
چارچــوب مصوبــات ســتاد ملــی از ســوی مــردم،
اصنــاف و دســتگاهها بــه دقت اجرا میشــد ،حتماً

اخبـــــــار

گروه اجتماعــی /دانش و توانمندی جوانــان نخبه ایرانی
سرانجام نخستین قطار متروی ملی را روی ریل انداخت.
درســت تیر ماه ســال  ۹۸بود که معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری و شهرداری تهران تفاهمنامهای را امضا
کردند تا نخستین قطار ملی کشور در چنین روزی رونمایی
شــود .با وجود همه تنگناهای مالــی و تحریمی اما حدوداً
 ۱۸مــاه بعد ایــن اتفاق افتــاد .افتخار دســتیابی به دانش
و تکنولــوژی قطار متــرو در داخل و امید بــه تولید انبوه در
آینده تیتر اول رســانههای کشــور شــد .قطاری کــه حدوداً
 ۸۸درصــد دانــش تولیــد آن بومیســازی شــده و از ایــن
طریق هشــت میلیــون یورو صرفهجویی میشــود .ناوگان
متــرو تهران هــم اکنون هفت خــط و حدود  ۱۴۰ایســتگاه
دارد و پیشبینــی میشــود که بــا تولید انبوه قطــار ملی از
واردات واگنهــا نیــز بینیاز شــویم .هم اکنــون بنا به گفته
شــهردار تهران برای  ۱۰کالنشهر کشــور در کمتر از  ۱۰سال
آینــده به پنج هزار واگن مترو نیاز داریم .برهمین اســاس
دیــروز طی مراســمی از طرح تولید یــک رام قطار  ۷واگنه
مترو بهصورت ویدیو کنفرانســی با حضور حســن روحانی
رئیــس جمهــوری و معاون علمــی و فنــاوری و همچنین
شــهردار و اســتاندار تهران رونمایی شد .بهگزارش سایت
ریاســت جمهوری روز پنجشنبه حســن روحانی در افتتاح
ویدیوکنفرانســی پنــج طــرح ملی دانــش بنیان ونــوآوری
گفت :برای ما بســیار خوشحال کننده است که در شصت
و یکمین پنجشــنبه افتتاح کشــور شــاهد افتتاح پروژههای
بسیار مهم فناورانه و علمی بودیم که در بسیاری از موارد
مــا را خودکفــا و از واردات بســیاری از محصــوالت بینیــاز
میکنــد .رئیس جمهوری افــزود :بخشــی از افتتاحیه این
طــرح بــه تولید یــک رام بــا هفت واگــن متــرو اختصاص
داشت که جزو نیاز فوری ما در کالنشهرها است .به لطف
خــدا امــروز ایــن قــدرت را یافتهایم تــا بتوانیــم واگنهای
مــورد نیاز را تولید کنیم و بتدریج روی پای خود بایســتیم
و خودکفا شویم .رئیسجمهوری افتتاح طرحهای دانش
بنیــان و فناورانــه در کشــور را بســیار افتخارآمیــز خوانــد و
گفــت :در بخــش تولید واکســن امــروز تحول بزرگــی را در
کشــور شــاهد هســتیم و اینکه قــدم به قــدم در زمینههای
علمــی و فنــاوری و بخصوص بهداشــت و درمان خودکفا
میشــویم ،جــای غرور برای ایرانیان اســت .او با اشــاره به
تحریمهــای ظالمانه و غیرقانونی و جنگ اقتصادی ســه
ســاله امریــکا علیه ملت ایــران ،گفــت :معمــوالً جالدان
تاریــخ در اقدامــات غیرقانونــی و تحریمهای خــود غذا و
داروی ملتها را اســتثنا میکردند اما ترامپ روی دســت

از امروز در همه شهرهایی که در وضعیت قرمز قرار میگیرند
 ۱۰روز محدودیت اعمال میشود
شــاهد ایــن وضعیــت نبودیــم .رئیــس جمهــوری
بــا تأکیــد بر حمایــت همهجانبــه معنــوی و مادی
دولت از کادر درمان در یکســال گذشته و در جریان
مقابلــه با پاندمــی کووید  ۱۹تصریح کــرد :در تمام
مدت مقابله با این ویروس اجازه ندادیم در جنگ
نفسگیــر و فشــارهای اقتصــادی ناشــی از اعمــال
محدودیتهای کرونایی ،حمایت مادی و معنوی
از کادر سالمت و درمان که شجاعانه و ایثارگرانه در
حال مبارزه با کرونا هستند ،متوقف شود.
روحانــی بــا اشــاره بــه اهمیــت اطالعرســانی و
آگاهیبخشــی جامعــه در زمینــه لــزوم پرهیــز از
عادیانــگاری و از طرفی جلوگیری از ایجاد نگرانی
بیهوده و غیر واقعی تأکید کرد :بر اســاس تصمیم
ســتاد ملی مقابله با کرونا جریان اطالعرسانیها و
مدیریــت افکار عمومــی در مقابله با ویروس کرونا
بایــد متمرکز ،ســازماندهی شــده ،منظم و شــفاف
صورت گیرد.
بــر اســاس مصوبــه ایــن جلســه از امــروز در همــه
شــهرهایی کــه در وضعیــت قرمــز قــرار میگیرنــد
مطابــق مفــاد طــرح مدیریت هوشــمند بــه مدت
 ۱۰روز محدودیت اعمال میشــود و بدیهی اســت
ســایر شهرها هم براســاس رنگبندی اعمال شده
باید محدودیتها و پروتکلها را مراعات کنند.

اعمال محدودیت ها متناسب با رنگ شهرها
بــه گفتــه ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا
در هــر کــدام از شــهرهای زرد ،نارنجــی و قرمــز
محدودیتهــای متناســب بــا همــان وضعیــت
اعمــال میشــود .در شــهرهایی کــه در وضعیــت
قرمــز قــرار دارنــد ،تنهــا مشــاغل گــروه یــک اجازه
فعالیــت دارنــد و فعالیت مشــاغل گروههــای دو،
ســه و چهــار ممنوع اســت ،مشــاغل گــروه یک نیز
برای تأمین مایحتاج مردم از جمله فروشگاههای
زنجیرهای ،ســوپرمارکتها ،داروخانهها ،مطبها،
بیمارســتانها ،تعمیرگاههــا و …فعــال هســتند و

سایر مشــاغل غیرضروری تعطیل خواهند بود .در
شــهرهای نارنجی نیز تنها مشاغل گروههای یک و
دو اجازه فعالیت دارند ،همچنین پالکهای بومی
در شــهرهای قرمــز و نارنجی اجازه خروج از شــهر
ندارنــد و پالکهــای غیربومــی نیــز اجــازه ورود به
شهرهای قرمز و نارنجی را ندارند .رئیسی با تأکید
بر اینکه رســتورانها تنها بــه صورت بیرونبر اجازه
فعالیــت دارنــد ،افــزود :رســتورانها در شــهرهای
قرمــز و نارنجی اجــازه پذیرایی ندارنــد ،چرا که در
این مکانها ویروس کرونا بهراحتی شیوع مییابد.

ســخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه ۱۵۵ ،بیمار
کوویــد ۱۹جان خود را از دســت دادند ،گفــت :بر این
اساس مجموع جانباختگان این بیماری به  ۶۴هزار و
 ۳۹نفررسید.بهگزارشایسنا،دکترسیماساداتالری
گفت :از ظهــر روز  ۱۹فروردین تا ظهــر ( ۲۰فروردین

 )۱۴۰۰و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی۲۲ ،
هــزار و  ۴۷۸بیمــار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور
شناســایی شد که  ۲۵۶۷نفر از آنان بستری شدند .بر
این اســاس مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به دو
میلیون و  ۲۹هزار و  ۴۱۲نفر رسید.

فوت  ۱۵۵بیمار جدید کووید۱۹
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زهرا کشوری
خبرنگار

خانواده ســه نفر از فعاالن محیط زیســت که سال
گذشــته در جریان آتش ســوزی جان خود را فدای
جنگلهــای زاگــرس کــرده بودند از ســه ســازمان
جنگلها ،منابع طبیعــی و آبخیزداری ،ســازمان
حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت بحران
شکایتکردند.
«قهرمان کریمی» وکیل خانواده مختار خندانی،
یاسین کریمی و بال امینی در گفتوگو با «ایران»
میگوید« :هیچ کدام از سازمانهای مسئول برای
پرداخــت دیه بــه خانواده جانباختــگان همکاری
نکردند .حتی سازمان جنگلها برای به سرانجام
نرســیدن پرونــده مانعتراشــی هم کــرد .بنابراین
چون از طریق اداری موفق به گرفتن دیه نشــدیم
مجبور به شکایت از این سه سازمان شدیم« .علی
عبــاس نــژاد» فرمانــده یــگان حفاظت ســازمان
جنگلها شــکایت خانوادهها از سازمان جنگلها
را رونــد قانونــی پرداخــت دیه بــه آنهــا میداند و
میگوید بیمه برای پرداخت دیه از ما رأی قطعی
دادگاه را میخواهــد« .جمشــید محبــت خانــی»
فرمانــده یگان ســازمان حفاظت محیط زیســت
اما به «ایران» میگوید :جانباختگان آتشســوزی
جنگلهای زاگرس برای دریافت حمایت سازمان
حفاظــت محیــط زیســت بایــد دو فاکتور داشــته
باشند؛ یک کارت همیار محیط زیست و دو حضور
آنهــا در منطقه باید تحت مدیریــت و با فراخوان
محیط زیست باشد .این عزیزان هیچ کدام از این
ویژگیهارانداشتند».
مختار خندانی از مؤسســان انجمن محیط زیستی
ژیوای پاوه بود« ،یاســین کریمی» هم عضو کمیته
عملیاتیانجمن.ایندورفتهبودندتابلوطهایدره

ژاله را از آتشســوزی نجــات بدهند« .بال امینی»
هــم داوطلبی بود که دل در گرو شــوکاهای منطقه
حفاظتشدهبوزینومرخیلداشت.سرانجاماین
داوطلبی،پاوهرادرسوگفرزندانشنشاند.
«شاهرخخندانی»برادرمختارخندانیدرگفتوگو
بــا «ایــران» از بیتوجهــی ســازمانهای مربوط به
جــان باختگان و خانواده های شــان خبر میدهد و
میگوید«:درتماماینمدتفقطیکبارازجنگلبانی
آمدند و یکبار هم فرماندار به ما سر زد».
او میگویــد« :پارســال قــرار بــود دیــه بدهنــد امــا
ندادند».رســول قهرمانی وکیل آنها هم میگوید:
«اداره منابــع طبیعــی اســتان تأکیــد دارد کــه
مسئولیت دیه فعاالن به عهده سازمان حفاظت
محیطزیستاستچوندرمنطقهحفاظتشده
جان باختهاند ».به گفته او سازمان جنگلها حتی
حاضر نشد از بیمههای بینام استفاده کند تا دیه
جانباختگان بدون روال دادگاه پرداخت شود».
او میگوید« :قانون مسئولیت حفاظت از مناطق
حفاظت شده را به عهده سازمان حفاظت محیط
زیست گذاشته است اما در قانون مدیریت بحران
مســئولیت خــاص و عــام افــراد بــه عهــده منابع
طبیعی است .منابع طبیعی در مسئولیت خاص
میتوانــد بــا بیمههای بینــام دیه فعاالن کشــته
شــده در جنگلهای زاگــرس را بدهــد».او از طرح
دعواعلیهمنابعطبیعی،محیطزیستومدیریت
بحران در مراجع قضایی خبر میدهد و میگوید:
«منابــع طبیعی به جــد میگوید مســئولیت دیه
فعاالن کشته شده با ما نیســت ،در حالی که مواد
قانونی مدیریت بحران مسئولیت خاص و عام را
بر عهده این ســازمان میدانــد ».قهرمانی عاوه
بر پرداخت دیه در این شکایت خواستار پرداخت
حقوقمستمریبهخانوادهبازماندگانشدهاست

و آنهــا را واجب النفقه میداند.او میگوید :مختار
خندانی زن و بچه نداشــت .مادر او جانباز است و
حقوقجانبازیدریافتمیکنداماخانوادهآقایان
امینیوکریمیبایدمستمریبگیرند.بنابراینهم
تقاضای دریافت دیه دادیم هم مستمری».
از یاسین کریمی سه دختر به یادگار مانده و از بال
امینــی یک دختــر و یک پســر .به گفتــه قهرمانی
یکی از دختران یاســین کریمی پــس از این حادثه
دردنــاک در ســازمان جنگلهــا با حقوقــی اندک
مشغول به کار شده است.
او میگوید :برای تشــکیل پرونــده باید خانواده ۱۳
میلیونتومانهزینهدادرسیمیدادند.خانوادهها
تــوان پرداخت همــه مبلغ را نداشــتند بنابراین با
دادگاه صحبت شد تا هزینه را از دیه بردارد .دادگاه
موافقــت کرد اما اداره منابع طبیعی اســتان برای
این همکاری به دادگاه معترض شــد ».در نهایت
دادگاه بــدون پرداخــت هزینــه رســیدگی برگــزار
شــد .به گفته قهرمانی اولین جلســه رســیدگی به

تولید ساالنه بیش از  2هزار تن گیاه دارویی در استان اصفهان
اصفهــان -اســتان اصفهــان از ظرفیت تولید ســاالنه
بیــش از دو هــزار و ُ ۱۰۰تــن انــواع گیاهــان دارویــی در
عرصههای طبیعی استان اصفهان برخوردار است.
رئیس اداره بهرهبرداری اداره کل منابع طبیعی
و آبخیــزداری اصفهــان ،ارزش ایــن میــزان تولیــد
ســاالنه گیــاه دارویــی را بیــش از  ۵۳میلیــارد ریــال
اعام کــرد و گفت :بهرهبــرداری از گیاهــان دارویی
این اســتان زمینه اشــتغال حــدود  ۲۰۳هــزار نفررا

فراهــم کــرده اســت.به گــزارش خبرگــزاری صــدا
وســیما آبتیــن میرطالبــی افــزود :آنغــوزه ،باریجه،
اُشــنان ،کرفس کوهی ،ســماق ،انواع آویشن کوهی
و شــیرازی ،نسترن وحشــی ،زیره سیاه ،کنگر و میوه
بلــوط انــواع گیاهــان دارویــی اســتحصال شــده در
رویشــگاههای طبیعــی اســتان اصفهان اســت که از
ارزش دارویی ودرمانی باالیی برخوردار است.
وی ،وسعت رویشگاههای گیاهان دارویی صنعتی

پرونده یاســین کریمی برگزار شــده و  ۲۴فروردین
ماه جاری نیز نخســتین جلسه دادگاه بال امینی
برگــزار میشــود .او میگویــد« :ســازمان مدیریت
بحــران هم میتوانســت از صندوقی که هر ســاله
ردیف بودجه خاص میگیرد مستمری یا دیه آنها
را بدهد .بیش از  ۱۰بار به سازمان مدیریت بحران
رفتیم اما نتوانستیم با رئیس سازمان دیدار کنیم
بنابراین مجبور به شکایت شدیم ».بهگفته رسول
قهرمانیفعاالنیکهجانخودرافدایجنگلهای
زاگرس کردند در قانون مصداق «فداکار خدمت»
میشوند .این قانون سال گذشته تصویب شد.
جمشــید محبتخانی اما جانباختگان دره ژاله را
مشمول این قانون نمیداند .محبت خانی تأکید
میکند«:حمایتقانونیشاملکسانیمیشودکه
کارت همیار محیط زیست داشته باشند و حتماً با
اعام نیاز محیطبانها به عملیات اطفای حریق
بیایند ».او هشــدار میدهد« :کســانی کــه خارج از
این روال به اطفای حریق بپردازند شامل حمایت

ایــن اســتان را شــامل محصــوالت فرعــی جنگلــی و
مرتعــی بیــش از  ۶میلیــون و  ۵۰۰هزار هکتــار اعام
کــرد و افــزود :حــدود  ۳۰۰گونــه گیاهــان دارویــی در
عرصههــای منابع طبیعی رشــد میکند کــه  ۴۵گونه
از اقــام اقتصــادی ،درآمــدزا و صادراتــی بــرای بهره
بــرداران محســوب میشــود.آبتین میرطالبــی گفت:
کتیرا ،آنغــوزه ،باریجه ،و کرفس کوهی عمده گیاهان
دارویی ،صنعتی و خوراکی این استان است.

قانونینمیشوند».
او درباره شکایت بازماندگان جانباختگان دره ژاله
هم میگوید« :اگر دادگاه محیط زیست را موظف
به پرداخت کند ،سازمان دیه را میپردازد».
عبــاس عباسنژاد امــا بیتوجهی منابع طبیعی
استان به خواست خانوادهها را نتیجه بدسلیقگی
اســتان میدانــد و میگویــد :بایــد روال طبیعی و
قانونی برای پرداخت دیه آنها طی شــود .بهگفته
رســول قهرمانی در سال گذشــته یکبار خانواده ها
از ســوی منابع طبیعی به تهران دعوت شدند اما
مســئوالن اجازه ندادند که وکیل جایگزین در این
جلســه همــراه خانوادهها باشــد .عباسنــژاد این
رفتار را نیز کج سلیقگی میخواند و در این موارد از
خانوادههامیخواهدبااوتماسبگیرند.
مســعود منصور رئیس ســازمان جنگلها بتازگی
در نامهای از استانها خواسته است تا در عملیات
اطفــای حریــق از فعــاالن مردمی اســتفاده کنند.
تعداد جنگلبانها و محیطبانها در ایران بســیار
کم اســت و بــه تنهایی قادر به اطفــای حریقی که
هر ســاله به جــان جنگلهای زاگــرس و هیرکانی
میافتد ،نیســتند .خشکســالی هم دوباره به جان
محیــط زیســت ایــران افتــاده و بــه نظر می رســد
آتشســوزی امســال گســتردهتر خواهــد بــود .اما
آیــا عملکــرد ایــن دو ســازمان و برخــورد آنهــا بــا
خانــواده جانباختگان باعث کاهش مشــارکت در
نجاتبخشی جنگلها نمیشــود؟ این جنگلها
منبــع تولیــد آب  ۸۰میلیــون جمعیت کشــورند.
چطور ســازمان محیط زیست شــهروندان ایرانی
را  ۸۰میلیــون محیطبــان میخوانــد امــا در زمان
پرداخت دیه و خسارت از آنها کارت همیار محیط
زیســت میخواهد ،در حالی که آنها جــان خود را
فدایمنطقهحفاظتشدهکردهاند؟

ایرنا

ســمنان -مدیــرکل حفاظــت
محیط زیســت اســتان ســمنان
معتقد اســت تابســتان امســال
در صورت بارورشــدن یوزپلنگ
«ایــران» میتوان چشــم انتظار
بــه دنیا آمــدن تولههایش بود و
باید دید این اتفاق خوشایند در
پارک ملی توران اســتان سمنان
واقع در شهرستان شاهرود رخ میدهد یا خیر؟
به گزارش ایرنا ،امیر عبدوس اظهارداشت :اواخر فروردین آغاز فصل تولیدمثل
یوزپلنــگ اســت و اگــر لقــاح انجــام بگیرد میتــوان در تابســتان منتظــر زایش
یوزپلنگ ایران بود.ایران یوزپلنگ ماده سه سالهای بود که اواسط فروردین سال
 ۱۳۹۹از پــارک پردیســان تهران به پایگاه پشــتیبان  ۷۰۰هکتــاری در پارک ملی
توران در شهرستان شاهرود استان سمنان منتقل شد.
وی ادامه داد :مدت زمان بارداری یوزپلنگها در حدود ســه ماه اســت و اکنون
در ایران شــواهدی از تمایل به باروری مشــاهده میشود و اگر لقاح انجام نشود
یک ماه بعد فرصت مهیا میشود و در نهایت زمان دیگر جفتگیری یوزپلنگ
پاییز اســت.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان اظهار داشت :تکثیر
یوزپلنــگ در اســارت اولین تجربه در کشــور اســت کــه تمام اقدامات به دســت
توانمند متخصصان ایرانی در حال انجام است.

فدا شدن در راه محیط زیست با کمترین حمایت حقوقی

تسنیم

افزایش امید برای زادآوری «ایران»

editorial@irannewspaper.ir

شــکایت خانوادههای جانباختگان آتش سوزی جنگلهای زاگرس از محیط زیست ،منابعطبیعی و مدیریت بحران

کرونا جان خبرنگار باسابقه ایرنا را گرفت
اراک «-علیحیدر شاهحسینی» خبرنگار باسابقه
خبرگــزاری جمهــوری اســامی(ایرنا) در اســتان
مرکزی شــامگاه پنجشنبه بر اثر ابتا به کرونا جان
خــود را از دســت داد و جامعــه رســانهای اســتان
داغدار شد.
علی حیدر شاهحسینی  ۵۶ساله متولد سال ۱۳۴۴
از روزنامهنــگاران باســابقه اســتان مرکــزی ،از یک
هفته پیــش بهدلیل ابتــا به کرونا در بیمارســتان
امیرالمؤمنین(ع) اراک بستری بود.
وی در کارنامه حرفهای اش ریاست ایرنا در استانهای خراسان ،مرکزی ،همدان
و قزوین را دارد و فعالیت خبری و سرپرســتی روزنامه ایران در اســتان مرکزی را
نیز بیش از یک دهه برعهده داشت .این فرهیخته فقید یکی از اعضای مؤسس
خانه مطبوعات در استان مرکزی بود و در دو دوره فعالیت این نهاد نیز بهعنوان
رئیس و عضو فعالیت داشت .وی از تحلیلگران حوزه فرهنگی و سینمای کشور
بود که از وی دو تألیف سینمایی با عناوین «تاریخچه سینما در اراک» و «اندر خم
یک کوچه» برجا مانده است .این فعال رسانهای در کارنامه حرفهای خود پوشش
خبــری حوادث افغانســتان ،زلزله بــم ،حوادث و رویدادهای اســتان کردســتان،
منطقه آزاد قشم را داشت و همواره با قلم و رفتار فرهنگی میکوشید تا اثری مانا
در پیشبرد مناسبات فرهنگی و خبری داشته باشد.
«محمدرضا نوروزپور» مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسامی (ایرنا) با
صدور پیامی ،درگذشت این خبرنگار متعهد و پرتاش ایرنا را به همه خبرنگاران
و کارکنــان این ســازمان ،جامعه رســانهای کشــور و خانواده محترم مرحوم شــاه
حســینی تسلیت گفته است .مؤسســه مطبوعاتی «ایران» درگذشت این همکار
رسانهای را به خانواده گرامی آن مرحوم تسلیت میگوید.
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شاخصدرانتظارسهتحولمهماقتصادیوسیاسی
صفحه 9

مسیرسختاجماعرویسیاستهایاقتصادی

یادداشت

تبییــن سیاســتهای اقتصــادی بر مبنــای منافع
ملــی و اجــرای دقیــق ایــن سیاســتهای تعریف
شــده ،نیازمنــد یــک اجمــاع و اتفــاق نظر اســت.
بهعبارتــی ،بایــد سیســتم اقتصــادی کشــور و هــر
نهــاد مؤثــر در ایــن زمینه اهتمــام اصلــی خود را
آلبرت بغزیان
کارشناساقتصادی اجــرای برنامهها و سیاســتهای اقتصــادی برای
حداکثرســازی منافع ملی بداند و روی آن اجماع
داشــته باشــد .امــا اغلب در ایران شــاهد آن هســتیم کــه بهدلیل نبــود این
اجماع ،حتی برنامهها و سیاســتهای اقتصادی تعریف شــده رها میشود
یا بدرستی اجرا نمیشود.
وقتی سیاستهای اقتصادی را بررسی میکنیم ،چندین نهاد در این زمینه
تصمیمســاز هســتند .حتی در دولت که یک قوه محســوب میشــود ،شاهد
آن هســتیم که با وجود ستادها و شوراهای هماهنگی سیاستها ،بازهم هر
وزارتخانه و سازمانی بهدنبال حداکثرسازی منافع خود و ذینفعان است.
در ایــن سیاســتگذاریها مالحظه میکنیم که برای مثــال وزارت اقتصاد بر
سیاســتهای بودجهای و مالی اثر میگذارد؛ بانک مرکزی بر سیاســتهای
پولــی و ارزی نقــش دارد؛ ســازمان برنامــه و بودجــه کــه روی تخصیصهــا
و برنامههــا و بودجــه اثــر میگــذارد و وزارتخانههایــی ماننــد صمــت بــر
سیاســتهای اجرایی نفوذ دارند و همگی یک شــاخص مجزا برای بهترین
شیوه اجرای سیاستهای اقتصادی واحد دارند.

صفحه 9

آغاز دور جدید مذاکرات برجامی و اثر آن بر اقتصاد
در گفتوگو با کارشناسان بررسی شد

تمرکزبرنقشهایسلبیوایجابیبرجام

پیچ اصلی مصایب اقتصادی را
رد کردیم
صفحه 8

گزارش

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد

دوران محــک زدن بــه پایــان رســید و دو کشــور امریــکا و ایــران بــا عبور از
بنبســتهای قبلی گامهــای اولیه را بــرای دور جدید مذاکــرات برجامی
برداشــتند.حاال چنــد مــاه از زمامداری بایــدن در کاخ ســفید میگذرد ،در
حالــی که انتظار میرفت در نخســتین اقدامات او شــاهد تدوین و اجرایی
کردن راهبرد امریکا در قبال بازگشــت این کشــور به جمع گروه کشــورهای
 ۵+۱باشــیم .حاال اما پس از برگزاری نشســت کمیســیون مشــترک برنامه
جامــع اقــدام مشــترک (برجــام) در  ۱۳فروردیــن  ۱۴۰۰کــه بــا حضــور
نماینــدگان چیــن ،فرانســه ،آلمــان ،روســیه ،بریتانیــا و ایــران در ســطح
معاونــان و مدیــران سیاســی وزیــران امور خارجه برگزار شــد بایــد منتظر
فصــل جدیــد برجام باشــیم؛ در همین چند روز گذشــته و پــس ازاخباری
که از گفتوگوها و دیدارها به گوش میرســد بازار ایران واکنش نشان داد.
بــه گفته محمد کشــتیآرای ،نایــب رئیس اتحادیــه طال و جواهــر با توجه
به اخبار منتشــر شــده درمورد توافق ایران و امریکا بــرای احیای برجام ،از
صبح شــنبه گذشــته بازار شــاهد کاهش حدود  ۱۰۰۰تومانی دالر بود .وی
بهکاهش قیمت ســکه اشــاره کرده و گفته اســت که بهدلیل کاهش قیمت
ارز ،قیمت سکه هم حدود ۴۰۰هزار تومان کاهش یافت.ما نیز در «ایران»
از کارشناســان پرســیدیم روند مذاکرات باید چگونه سپری و سیاستگذاری
شــود که شــاهد تنش در فضای اقتصادی نباشیم و التهاب بر بازارها سایه
نیندازد .پاسخها را در ادامه میخوانید.

صفحه 10

بستهمانعزداییبهدولترفت

توصیهبرقیبهمراکزاستخراجرمزارز

معــاون وزیــر صمت با بیــان اینکه امســال رقابت در
خرید مــواد اولیه در بــورس را از طریق توزیع عادالنه
دنبــال میکنیــم ،گفــت :بســته وزارت صمــت بــرای
تحقق شــعار ســال ،به ســتاد اقتصادی دولت ارجاع
شد.
مهدی صادقــی نیارکی اظهــار داشــت :در وزارت
صمت یک بســته سیاســتی در راســتای تحقق شعار
ســال تدوین و به ســتاد اقتصادی دولت ارســال شده
اســت .در این بســته سیاســتی ،بخشهــای مختلفی
نظیر موضوعات مالیاتی ،بیمهها و تأمین اجتماعی،
موضوعــات ارزی ،صدور مجوزها ،موضوعات پولی و
بانکی ،موضوعات زیرســاختی و… با دو نگاه تسهیل
گری یعنی پشتیبانی بیشــتر از تولید و مقررات زدایی
یعنی مانع زدایی مورد توجه قرار گرفته است .معاون
امــور صنایــع وزیر صمــت افــزود :یک بخشــی از این
بســته نیاز بــه مقــررات و مجوزهــای قانونــی دارد که
بایــد از طریق هماهنگی با مجلس شــورای اســالمی
یا شــورای هماهنگی اقتصادی ســران قوا انجام شود
و بخــش دیگــر نیــز مباحث عمدتــاً بهبــود اقدامات،
مدیریت و عملکرد است.
وی در مــورد عمدهتریــن موانــع مســیر تولیــد،
گفــت :موانع تولید نیز در این بســته مورد اشــاره قرار
گرفته اســت؛ طبق نظرسنجی انجام شــده از فعاالن
اقتصــادی فضــای اقتصــاد کالن و موضوعــات پولی،
بانکــی و ارزی بهعنــوان مســائل اصلــی حــوزه تولیــد
مطرح شــده و بعــد از این موارد بحــث مجوزها برای
شــروع و یا تداوم کســب و کار است .در مرحله بعدی
نیــز بحث مالیــات و تأمیــن اجتماعی مطرح اســت.
همچنین فضای اقتصاد کالن و قابل پیشبینی بودن
اقتصاد و نوســانات آن مورد تأکیــد فعاالن اقتصادی
نیــز قرار دارد .معاون امــور صنایع وزیر صمت افزود:
پیشــنهادات مشــخصی در بســته وزارت صمت ارائه
شــده اســت که امیدواریم در بهار امسال این بسته به
تصویب برسد/.مهر

سخنگوی صنعت برق گفت :مراکز استخراج رمز ارز
بــرای تأمین برق مورد نیاز خــود نیروگاه تجدیدپذیر
احــداث کنند کــه وزارت نیرو نیــز مازاد تولیــد آنها را
بهصورت تضمینی خریداری خواهد کرد.
مصطفی رجبی مشهدی افزود :یکی از اقداماتی
که دارندگان مراکز اســتخراج رمزارز میتوانند انجام
دهنــد این اســت که انرژی مورد نیاز خــود را از طریق
انرژیهــای تجدیدپذیر تأمیــن کننــد .وی ادامه داد:
مراکــز اســتخراج رمــزارز بــرای ایــن کار میتواننــد
نســبت به احــداث نیروگاههای مختلــف انرژیهای

تجدیدپذیر نظیر نیروگاه بادی ،خورشیدی و برقآبی
کوچک اقــدام کنند .معــاون برنامهریــزی اقتصادی
شرکت تولید ،انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت:
البته برق تولیــدی از طریق انرژیهای تجدیدپذیر با
توجه به وزش باد یا نور خورشــید کم یا زیاد میشود
بــر همیــن اســاس وزارت نیــرو پذیرفتــه آن میــزان
نوســانها را جبران کند .رجبی مشهدی افزود :عالوه
برآن وزارت نیرو ســاعتهایی که این نیروگاهها برق
بیشــتری تولیــد کننــد را بــه نــرخ تجدیدپذیــر از آنها
خریداری کند/.ایرنا

بازارطالوجواهر۲هفتهتعطیلشد
رئیــس اتحادیــه طــال و جواهــر تهــران گفــت :ایــن
بــازار و تمام اعضای صنفی ایــن اتحادیه همزمان
بــا مشــاغل گروههــای  ۲بــه مــدت دو هفتــه از (۲۱
فروردینماه) تعطیل خواهند بود.
ابراهیم محمدولی با اشاره به رشد مبتالیان به
بیماری کرونا و آغاز موج چهارم این بیماری و ایجاد
محدودیتهای کرونایی بــرای صنوف مختلف در
پایتخــت ،اظهــار داشــت :بنابر مصوبه ســتاد ملی
مبارزه با کرونا و دســتور اســتانداری تهــران ،صنف
طال و جواهر با توجه به قرار گرفتن در گروه  ۲شغلی
از روز شنبه  ۲۱فروردین ماه به مدت  ۱۴روز تعطیل
خواهد بود .وی خاطرنشــان کرد :بازار طالی تهران
در این مدت تعطیل بوده و تمام فعالیتها در بازار
بزرگ تهران برای کاهش روند این بیماری و توقف
مــوج فراگیــری در این برهه زمانــی متوقف خواهد

بود .وی با تأکید بر اینکه فقط فعالیت صنوف گروه
شــغلی  ۱در تهران ادامه دارد و صنف طال و جواهر
هــم راســتا بــا صنــوف گروههــای  ۳ ،۲و  ۴در زمــان
اعالم شده ،تعطیل هستند ،گفت :این صنف طبق
مصوبه مشمول محدودیتها و تعطیلیها هستند
و از همکاران این صنف خواهشمندیم برای کاهش
مبتالیــان بــه این بیمــاری همکاری الزم را با ســتاد
ملی مبارزه با کرونا انجام دهند.
محمدولــی تأکیــد کرد :بازرســان اتــاق اصناف،
ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت ،وزارت
بهداشــت و پلیــس نظــارت بــر اماکــن عمومی بر
اجرای مصوبات ابالغی ســتاد ملی مبــارزه با کرونا
نظارت کرده و در صورت مشــاهده هرگونه تخلف،
واحدهــای صنفــی را بــه مــدت دو هفتــه پلمــب
خواهند کرد/.اتحادیهطالوجواهرتهران

تورمنقطهایمسکنکاهشیافت
نرخ تورم نقطهای در اسفند ماه  ۱۳٩٩به عدد  ٨۱,٩درصد رسید که در مقایسه با ماه قبل ( ٩.٥ )٩۱,۳واحد
درصد کاهش یافته اســت.گزارش شــاخص قیمت امالک مســکونی شهر تهران– اســفند ماه  ۱۳٩٩از سوی
مرکز آمار ایران منتشر شد .نرخ تورم ساالنه دی ماه  ۱۳٩٩امالک مسکونی شهر تهران به عدد  ٧٨,۲درصد
رسیده است که نسبت بههمین اطالع در ماه قبل( ۲.٨ ،)٧٥,٤واحد درصد افزایش نشان میدهد/.فارس
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رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد

پیچ اصلی مصایب اقتصادی را رد کردیم

گــروه اقتصــادی | به گفتــه عبدالناصر
همتــی ،رئیــس کل بانــک مرکــزی،
اقتصــاد ایران پیچ اصلی ســختیهای
اقتصادی را رد کرده است.
عبدالناصــر همتــی کــه در شــبکه
اجتماعی کالب هاوس اقتصاد آنالین
بــه پرســشهای کارشناســان و فعاالن
اقتصادی پاسخ میداد گفت :تصمیم
اینکه من ســفیر چین شوم گرفته شده
بــود و  ۱۰روز ســفیر چیــن بــودم ولــی
برای اجالس ســفرا به تهران برگشــتم
و همــان روز دوم رئیسجمهــوری
بنده را خواســتند و برای شــرایط ارزی
مشــورت خواســتند و ایشــان پیشــنهاد
پذیرش مســئولیت بانک مرکزی را به
من دادند.
میدانســتم کــه چــه ســختیهایی
دارم ولی خوشــحال هستم که سختی
 ۳۲مــاه را تحمــل کردم و بــرای مردم
تــا حدی که تــوان دارم خدمــت کردم
و میدانــم مــردم ســختی میکشــند و
تحریم بســیار سخت اســت و به خاطر
اینکــه دشــمن نتواند اطالعــات بگیرد
نمیتوانم خیلی توضیح بدهم.

 ëدو مشکل در مدیریت بازار
همتی با بیان اینکــه در این دوره با
پشــتیبانی رهبــر معظم انقــالب و کل
مجموعــه دولــت توانســتیم ایــن پیچ
اصلــی فشــار حداکثــری را رد کنیــم،
افــزود :در پایــان ســال  ۹۸و در ســال
 ۹۹مشــکالتی پیــش آمد کــه مدیریت
بازار ارز را با دشــواری همراه کرد .یکی
بحث گران شــدن نرخ بنزین و دیگری
رفتن اسم ایران به لیست سیاه FATF
بود.
رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا بیــان
اینکــه در ســال  ۹۸مشــکل از افزایــش
نرخ بنزین شروع شد و افزایش قیمت
بنزیــن بــه نــرخ ارز شــوک وارد کــرد،
گفــت :اواخر همان ســال نیــز مباحث

مرتبط با افایتیاف و ورود به لیست
ســیاه بهعنــوان شــوکهای سیاســی و
روانــی بــر بــازار ارز تأثیرگذار بــود و لذا
بعضــاً فشــارها و عوامــل سیاســی و
بیرونی کار را از دست ما خارج کرد.
وی بــا بیــان اینکــه در ســال ۹۹
اتفاقــات زیــادی رخ داد کــه اثــر منفی
شــدیدی بــر نــرخ ارز گذاشــت ،ادامــه
داد :از جمله این اتفاقات ،درخواســت
مکانیزم ماشــه توسط امریکاییها بود
که بــا اینکه رأی نیاورد ،ولــی اثر منفی
بر بازار ما گذاشت .همچنین  ۱۸بانک
ما تحریم ثانویه شــدند کــه همین امر
باعــث تشــدید شــرایط مخــرب شــد و
افزایــش انتظــارات تورمــی را بهدنبال
داشت.

 ëتأثیــر انتشــار اوراق بــر جلوگیــری از
افزایش نقدینگی
همتــی ضمــن تأکیــد براینکــه
کارگــزاری بانک مرکزی توانســت ۱۲۵
هــزار میلیــارد تومــان اوراق به فروش
برســاند ،افــزود :اگــر این اقــدام انجام
نمیشــد بــه تنهایــی میتوانســت ۳۲
واحــد درصد بــه نقدینگــی اضافه کند
که از آن جلوگیری شد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره بازار
ارز و سیاســتهای ارزی ایــن بانک نیز
اینطور توضیــح داد که دخالت بانک
مرکــزی در بــازار ارز و تعیین نرخ را به
طور قطعی رد میکنم و بانک مرکزی
بــرای ثبــات دخالــت میکنــد و مــن
اعتقــادی به ســرکوب نــرخ ارز ندارم و
نرخ ارز در بازار ثانویه تعیین میشود.
همتی با بیان اینکه در سال گذشته
 ۳۷میلیــارد دالر واردات داشــتیم کــه
دو ســوم آن توســط صادرات غیرنفتی
تأمین شد ،افزود :خالص دارایی ارزی
بانک مرکزی بر اســاس سیاســتهای
مــدون اســت و ارزپاشــی در ایــن
خصوص وجود ندارد.

همتی پیرامون پیوســتن به FATF
گفت :اگــر از من پرســیده بودند حتماً
 FATFرا تأییــد میکــردم ولــی مــن
صاحبنظر نیســتم و جــای دیگر باید
تصمیم بگیرند.
همتــی گفــت :تیمــی االن در ویــن
هســتند کــه ایــن مســائل را پیگیــری
میکننــد و ایــن مســائل را پیگیــری
میکنیــم که فقــط گفته نشــود تحریم
بانکــی برداشــته شــد؛ بلکــه نحــوه
اســتفاده منابــع و ســایر ابزارهــا را هم
برای رفع تحریمها باید به کار بگیریم.

 ëمبارزه با پولشویی
وی در خصوص مبارزه با پولشویی
گفت :در ســال  ۹۷چکهای تضمینی
را جمــع کــردم کــه میلیاردهــا تومــان
را در دوبــی خــرج میکردنــد و االن در
زمینه پولشــویی کارهــای خوبی انجام
شده اســت و بهتدریج سیستم ما بهتر
میشــود؛ نمونــه آن هــم شــرطبندی
و قمار اســت که ســامانهها بهســرعت
عمــل میکننــد و در آینــده نزدیــک
خبرهــای خوبــی را از کنترلهــای
پولشویی ارائه خواهم داد.
 ëدیگر اضافه برداشت نداریم
همتــی در ادامــه درخصــوص
بدهــکاران بــزرگ بانکــی گفــت۱۱ :
بدهــکار بزرگ بانکی  ۹۰هــزار میلیارد
تومــان بدهی دارند که البته متعلق به
اکنون نیســت؛ پــس ســاختار عظیمی
در سیســتم بانکــی ما شــکل گرفته که
رئیــس کل بانک مرکــزی نمیتواند به
تنهایی آن را مدیریت کند؛ اما اکنون با
اختیاراتی که از ســران سه قوه به بانک
مرکــزی داده شــده اســت ،مؤسســات
ناتــراز در کنتــرل قــرار گرفتهانــد؛ ایــن
در حالی اســت که اکنــون دیگر اضافه
برداشــت در کشــور نداریــم و  ۸۰هزار
میلیــارد تومان در نیمه دوم ســال ۹۷

اضافــه برداشــت داشــتیم امــا اکنــون
برخــی از مؤسســات دیگــر بــه نقطــه
ســخت ناترازی رســیدهاند؛ پس زمان
نیاز داریم.
همتی گفــت :تا زمانی کــه بانکها
را بتــوان بــه صــراط مســتقیم آورد۵ ،
ســال زمــان نیــاز داریــم؛ اما در مســیر
هســتیم و بخش مهمی از وقت رئیس
کل بانــک مرکــزی روی ایــن موضــوع
متمرکز شــده اســت که نمونــه آن هم
ادغــام بانکهــای نیروهــای مســلح
اســت .پــس مــا در حــال کار روی ایــن
موضوع هستیم؛ اما خیلی از مشکالت
ســاختاری اقتصــاد ایــران ناشــی از
بانکهــا اســت ولــی خیلــی از تولید و
پیشرفت کشور نیز مرهون نظام بانکی
است.

 ëبسته جدید ارزی مشکالت
صادرکنندگان را حل میکند
رئیــس کل بانک مرکزی ادامه داد:
تقریبــاً  ۶.۵میلیــارد دالر ارز صادراتی
بــه چرخــه اقتصــاد کشــور بازنگشــته
اســت .دوســوم تأمیــن واردات مــا در
کل کشــور را صــادرات غیرنفتی تأمین
میکنــد و مــا هیچوقــت صــادرات را
سرکوب نکردیم.
وی افــزود :بســته ارزی مــا بســتگی
به شــرایط خــاص تغییر کــرد و خیلی
هــم بــه آن ایراد گرفتند ولی شــرایط و
نیازهــای کشــور تغییــر یافــت و بر این
اســاس منجر بــه تغییر شــد؛ البته این
بســته آخــر کــه اصالح شــد ،خیلــی از
مســائل مرتبــط بــا صادرکننــدگان را
حــل خواهد کــرد؛ این در حالی اســت
کــه صادرکننــدگان و واردکننــدگان
بــدون ارتباط با بانــک مرکزی کار خود
را انجــام میدادنــد و بهطــور میانگین
 ۴۵میلیــارد دالر ارز هــم بــه کشــور
برمیگشــت؛ امــا اکنــون کــه دوســوم
تأمیــن ارز از طریــق صــادرات اســت؛

کنترلهای الزم را میکنیم تا نرخ بازار
بین بانکی باال نرود.

بایــد اصالحــات را انجــام داد و بــا
جهتگیریهــای خاص منجر به تنوع
صادراتی و رونق تولید شود.
رئیــس کل بانــک مرکــزی در ادامه
بــه ارز  ۴۲۰۰تومانــی اشــاره و تصریــح
کرد :منکــر مشــکالت ارز ۴۲۰۰تومانی
نیســتم ،بنده از اول هــم با آن مخالف
بــودم؛ ولــی بــرای کاالهــای اساســی
تابــع سیاســت دولــت هســتیم ،البتــه
مشخص بود که در توزیع بهدلیل عدم
وجود شــبکههای قوی مشکالت رانتی
بهوجود میآید؛ ولــی از زمانی که بین
ارز دولتی و بازار آزاد فاصله زیاد شــد،
صرفه اقتصادی آن برای برخی بیشتر
شــده اســت .قانــون بودجه امســال در
مورد ارز  ۴۲۰۰تومانی گفته شده است
که مابهالتفاوت نــرخ ارز بعد از حذف
ارز دولتی به مردم داده شود.
همتــی درباره نرخ ســود هم گفت:
مــن با وزیر اقتصــاد هماهنگ و روزانه
بــا هــم در تمــاس هســتیم؛ براســاس
قانــون کمیتــه بنــد ک داریــم کــه نرخ
ســود و اوراق را در آنجــا مــورد توافــق
قــرار میدهیــم؛ امــا نــرخ ســود بانکی
نیــز در شــورای پــول و اعتبار بــا حضور
رئیس ســازمان برنامه و بودجه و وزیر
اقتصــاد تعیین میشــود؛ در این حوزه
هم تخلفی نمیبینم که بانک مرکزی

تنهایــی کار کنــد .تــالش داشــتم که به
بازار ســرمایه کمک کنــم و اعتقاد هم
به رشد و توسعه آن دارم.
رئیــس کل بانک مرکزی ادامه داد:
نامهای به رهبری نوشــتم و ایشان هم
بــه رئیس مجلس ارجاع دادند؛ اما در
این نامه من خواســتار حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی نشــدم؛ بلکه نوشتم هر زمانی
کــه میخواهیــد حــذف ارز را انجــام
دهیــد ،همــان روز آن را انجــام دهید؛
چرا که وقتی سه ماه قبل از سال جدید
اعــالم میکنیــد کــه ارز  ۴۲۰۰تومانــی
حــذف میشــود در بــازار اثــر منفــی
خواهــد داشــت؛  ۳۰هزار تــن تقاضای
روغن باال رفته است؛ چرا که در بودجه
اعالم شــده بود که ارز حذف میشــود
پس گرانی هم از همان جا آغاز شد.
 ëمخالف ارز  ۴۲۰۰تومانی هستم
وی بــا بیان اینکه سیاســتگذاری ارز
 ۴۲۰۰تومانــی بایــد در دولــت صورت
گیــرد ،گفت :من هم مخالف ارز ۴۲۰۰
تومانــی بــودم بهعنــوان رئیــس کل
بانــک مرکزی هــم نمیتوانم خارج از
مجموعه تصمیمات اقتصادی کشــور
عمــل کنم؛ اما بهعنوان فــردی ،با این
ارز مخالف هستم.

 ëنرخ ارز را بازار تعیین میکند
همتــی گفت :اگر عرضه ارز در بازار
زیاد شود ،نرخ کاهش مییابد؛ قیمت
را هــم بــازار تعیین میکنــد؛ اما بانک
مرکــزی طرفدار ثبــات بازار ارز اســت.
البتــه ســال  ۹۹بــه خاطــر انتظــارات
تورمــی کــه اوایــل ســال ایجــاد شــد و
مطالبــی مطرح شــد کــه همــه انتظار
رشــد  ۱۰۰درصدی نقدینگی داشــتند،
بــه خاطر انتظارات عجیبــی بود که در
جامعه ایجاد شــد و نرخ رشــد پول در
مرداد به  ۸۸درصد رســید که نشان از
سیالیت پول دارد.
وی افــزود :ایــن انتظــارات تورمــی
را شــکل داد و مجموعــه ایــن اتفاقات
ســبب شــد که انتظارات در بازار سهام
بــاال رود و خیلــی از تحلیلگــران بــازار
ســرمایه ،ســهام را بــا دالر  ۶۰هــزار
تومانی تحلیل کردند.
در مــورد نــرخ بهــره اطمینــان
میدهــم که اقدامــی نمیکنم که بازار
سرمایه بههم بخورد.
همتــی گفــت :درمــورد تغییــر
نــرخ بهــره نیــز تصمیــم نگرفتــم ،اما
اگــر در مــورد تــورم توانســتیم رقــم را
کاهــش دهیم ،نرخ بهــره را هم تغییر
میدهیــم .امــا در مــورد نــرخ بهــره
بــازار بین بانکــی نیز بهصــورت جدی

 ëامیدوارم بتوانیم تورم را کنترل کنیم
وی افــزود :راجــع بــه فیــن تکهــا
کارهــای خوبــی را شــروع کردیــم و
قطعــاً از فیــن تکهــا حمایــت جــدی
خواهیــم کرد .امیــدوارم بتوانیم رشــد
اقتصــادی را افــزون کنیــم و تــورم را
کنترل نماییم .بانک مرکزی در شرایط
عــادی کار نمیکرد که همــه انتظارات
را بتوان پاســخ داد؛ اما فشار حداکثری
ابرقدرتها را شکســت دادیــم .درآمد
ارزی مــا یــک نهــم میانگیــن ســالیان
سال شد و بانک مرکزی وظایف خیلی
مهــم دیگــری دارد .بــه گفتــه همتــی،
نزدیــک  ۱۵میلیــارد دالر از ارزی که در
نیمــا عرضــه شــده ،واردات در مقابــل
صــادرات خود یا دیگران اســت؛ بانک
مرکــزی اجــازه داده اســت واردات در
مقابل صادرات صورت گیرد.
وی افــزود :مــا بــرای نیمــا ســقف
نداریــم و در یــک مقطــع دوســتان
میخواســتند تســت کننــد ،مســأله را
امتحان کردند که ســقف قرار داده شد؛
این در حالی اســت کــه خرید و فروش
ارز تحتالشــعاع برخی از موارد است.
در تعامــل بــا صادرکننــدگان و اتــاق
بازرگانــی میتــوان کار را پیــش بــرد.
همتی گفت :در گمرک اعتقاد داشتند
که نــرخ پایه صادرات باال اســت و وزیر
اقتصــاد و گمرک تصمیماتی گرفتند و
نرخ پایه را بین  ۲۰تا  ۳۰درصد کاهش
دادند؛ پس یک دلیل کاهش این است
و صــادرات قبلــی واقعی نبوده اســت.
از شــش مــاه اول ســال نــرخ خیلــی از
صادرات مهم مثل فوالد و پتروشیمی
و فرآوردههــای نفتــی کاهــش جــدی
یافته اســت که اثر خــود را در صادرات
گذاشــته اســت .امیدواریم که در ســال
 ۱۴۰۰صادرات کاهشی نباشد.

شنبه  21فروردین 1400
سال بیست و هفتم
شماره 7599

http://irannewspaper.ir
editorial@iran-newspaper.ir

مسیر سخت اجماع روی سیاستهای اقتصادی

«ایران» از مسیر بازار سهام درسالجاری گزارش میدهد

گــروه اقتصــادی /بــازار ســهام پــس از
نوســانات شــدیدی کــه درســال گذشــته
پشــت سرگذاشــت ،با ورود به ســال 1400
درانتظــار تحوالتی به ســرمی برد که تأثیر
مستقیمی بر شاخصهای این بازار دارد.
بــا وجــودی کــه بــورس اوراق بهــادار
تهــران درســال گذشــته بــا رشــد 794
هــزار و  807واحــدی بــه طــور متوســط
 154.9درصــد بازدهــی بههمراه داشــت،
درمقایســه با روزهای اوج که شــاخص به
کانــال 2.1میلیــون واحــدی نزدیک شــده
بــود ،درپایــان ســال گذشــته حــدود 700
هزار واحــد را ازدســت داد و بدین ترتیب
ســهامدارانی را که ازاوایــل  99به این بازار
وارد شده بودند ،متضرر کرد.
اکنــون و تــا پایــان هفتــه گذشــته  9روز
کاری از فعالیــت بــورس تهــران درســال
جدیــد میگــذرد 9 ،روزی کــه تنهــا یــک
روز آن شــاخص مثبــت بــود و درهشــت
روز دیگــر قرمــز رنــگ بــود ،بهطــوری کــه
درهمیــن روزهــا شــاخص کل بورس یک
کانــال عقب نشســته و از 1.3بــه کانال 1.2
میلیون واحد رسیده اســت .یعنی کانالی
کــه بورس تهران با قدرت دراواخر خرداد
مــاه  99آن را فتح کرد و با ســرعت باالیی
مابقی کانالها را یکی پس از دیگری فتح
کرد.
درحالــی کــه درمــدت مشــابه ســال
گذشته ،تمام روزهای کاری بورس تهران
مثبــت بود و با وجود جو مثبتی که دربازار
شــکل گرفته بــود و انبوه ســرمایهگذارانی
کــه راهــی این بــازار شــده بودنــد ،درحال
دورخیز برای ثبت باالترین رکورد تاریخی
خود بــود ،اما بهدنبــال اتفاقاتــی که از 20
مرداد ماه سال گذشــته دراین بازار افتاد،
چهره بورس درســال  1400کامالً متفاوت
شده است.
 ëافت  4.4درصدی شاخص
در 9روز کاری بــورس تهــران یعنــی تا
 18فروردیــن مــاه ،شــاخص کل بــا افــت

57هزار و  797واحدی برابر با  4.4درصد
همراه شــده اســت .بدین ترتیب درحالی
که شــاخص کل درآخرین روزکاری ســال
گذشــته عــدد یــک میلیــون و  307هزار و
 707واحــد را نشــان میدهــد ،در روز 18
فروردین به یک میلیون و  249هزار و 910
واحد رسیده است.
البتــه بررســی شــاخص کل هــم وزن
درهمیــن مــدت نشــان میدهــد کــه
وضعیــت ایــن شــاخص کــه گویای رشــد
بیشــتر شــرکتهای کوچــک بــازار اســت،
بهتر بوده اســت ،هرچند که این شــاخص
نیــز درمجمــوع در دو هفتــه نخســت
امســال با افت  61صــدم درصدی مواجه
شــده اســت ،اما مقایســه این افــت با 4.4
درصــدی کــه شــاخص کل عقبگــرد کرده
است ،حاکی از اقبال بیشتر سهامداران به
شــرکتهای کوچک بازار اســت .برهمین
اســاس در 9روز کاری امسال ،شاخص کل
هم وزن ســه روز مثبت و شــش روز منفی
داشــته است .این شــاخص درآخرین روز
کاری پارســال  439هزار و  801واحد بوده
کــه پس از ســه روز افزایشــی رو به کاهش
گذاشت و درنهایت در روز  18فروردین به
 437هزار و  114واحد رسید.
درهمیــن ایــام ،ارزش بــازار بــورس
تهــران نیزافت قابل توجهی کرده اســت.
بعــد ازآنکــه ارزش بــازار در روزهــای اوج
بــازار بــه  7000هــزار میلیــارد تومــان هم
رســیده بــود ،درپایــان ســال بــه 5222
هزارمیلیــارد تومان رســید .اما همزمان با
افت شــدید معامــالت ارزش بازار بورس
تهــران در روز  18فروردیــن بــه 4994
هزارمیلیــارد تومــان افــت کــرده اســت.
برایــن اســاس ارزش بــازار بیــش از 228
هزارمیلیــارد تومــان و معادل  4.3درصد
کاهــش نشــان میدهــد .درســال گذشــته
ارزش بــازار بــا وجــود افــت و خیزهــای
بســیار زیادی که داشــت درنهایت 3349
هزارمیلیارد تومان رشد کرد.

 ëبازار درانتظار
درحالی که بازار ســهام ایــران ،درحال
انتظارکشــیدن اســت تا تکلیــف تحوالتی
ماننــد مذاکــرات برجام و همــکاری ایران
و چیــن بــه نتیجــه عملیاتی برســد ،بیش
از ســایر بازارهــای دارایــی تأثیــر منفــی
پذیرفتــه اســت .دربــازار ارز بهعنــوان
یکــی از اصلیتریــن متغیرهایی کــه تأثیر
مســتقیمی بر شــاخص بورس دارد ،دالر
بــا نوســانات محدودتری همراه اســت به
گونــهای که بعد از یک افــت طی روزهای
اخیربتدریــج درحــال صعــود اســت و در
روز  19فروردین ماه نســبت به آخرین روز
کاری ســال گذشــته  2درصد رشــد نشــان
میدهد .با ایــن حال بورس تهران دراین
مدت با افت بیش از  4درصد مواجه شده
اســت کــه این افــت تحــت تأثیــر چندین
عامل مختلف رخ داده است.
اصلیتریــن دلیلــی کــه به کــم رونقی
بازار انجامیده اســت ،همان بیاعتمادی
ســهامداران اســت .موضوعی کــه با افت
نخســتین روزهــای ســالجاری نیــز مورد
تأیید قرارگرفته است .درواقع سهامداران
بــا احتیاط بســیار زیــادی اقدام بــه خرید
و فــروش ســهم میکننــد تــا بتدریــج
آینــده واقعــی ایــن بــازار از پــس ابرهــای

موجود مشــخص شــود .برهمین اســاس
درآخریــن روز کاری هفتــه گذشــته ارزش
معامالت بــورس تهران بــه رقم اندک 2
هزار و  300میلیارد تومان رســیده اســت.
درهمین راستا دراین شرایط اوراق دولتی
ســهم باالیــی درمعامــالت بازار بــه خود
اختصاص داده است که معامله گران آن
نیز حقوقیهای بزرگ هستند.
همانگونــه کــه اشــاره شــد درکنــار این
بیاعتمــادی کــه نتیجه نوســانات شــدید
 7ماه پایانی ســال گذشــته است ،فعاالن
بــازار درانتظــار تعییــن تکلیــف تحوالتی
هســتند که نتیجــه آنهــا تأثیر مســتقیمی
بــر بــورس خواهــد داشــت .درهمیــن
راســتا همــکاری  25ســاله ایــران و چین و
همچنیــن مذاکــرات مجــدد برجامــی که
هــم اکنــون درجریــان اســت ،اصلیترین
تحوالتی اســت که ســهامداران نظــاره گر
آن هســتند ،چــرا که به نتیجه رســیدن هر
یــک از این موارد آینــده بورس را تا حدود
زیــادی مشــخص میکنــد .درصورتــی
کــه مذاکــرات برجامــی بــه نتیجــه برســد
و تحریمهــا بهعنــوان مانعــی بــزرگ از
ســر راه اقتصــاد ایــران برداشــته شــود،
باعــث خواهــد شــد تــا درآمدهــای ارزی
کشــور ازمحــل افزایــش صــادرات نفت و

یادداشت

شاخص درانتظار سه تحول مهم اقتصادی و سیاسی
همچنیــن آزادســازی داراییهــای بلوکــه
شــده ایــران افزایــش یافتــه و نــرخ ارز را
دربــازار نزولــی کنــد .اتفاقــی کــه موجــب
میشــود درمرحلــه نخســت شــاخص
بــورس از خود واکنش منفی نشــان دهد،
چــرا کــه رشــد نــرخ ارز درســالهای اخیر
یکــی از اصلیتریــن محرکهــای رشــد
شــاخص بوده اســت .امــا درمرحله دوم،
بازشــدن مســیرهای صادراتــی و بهبــود
شــرایط تولیــد ،تأثیــر مثبتــی بــر بــورس
خواهــد داشــت .درخصــوص همــکاری
ایــران و چیــن نیــز چنیــن تصــوری وجود
دارد چــرا کــه ســرمایهگذاری ایــن کشــور
درزیرســاختهای ایــران و خریــد نفــت
موجب تأثیر بر بازار ارز خواهد شد.
ریســک دیگری که پیــش روی فعاالن
بــازار قــراردارد و بــه نوعــی بــرای آن هم
انتظــار میکشــند ،انتخابــات ریاســت
جمهــوری درخــرداد مــاه اســت .درواقــع
نــگاه دولتــی کــه درشــش ماهــه دوم
ســالجاری قــدرت را در دســت میگیــرد
بــه بورس و حمایــت ازآن اهمیت زیادی
برای سهامداران دارد.
درهمین حــال ،اوجگیری دوباره کرونا
درکشــور و ورود جــدی بــه پیــک چهــارم
نیــز کــه منجــر بــه قرمــز شــدن بســیاری
از شــهرهای کشــور شــده اســت ،یکــی از
متغیرهایی اســت که تأثیر منفــی بر بازار
ســهام خواهد داشــت ،همــان روندی که
دراســفند مــاه ســال  1398نیــز با انتشــار
خبــر گســترش کرونــا درکشــور و احتمــال
قرنطینه شهرها به همراه خبرهای منفی
دیگر به تشــکیل صفهای فــروش منجر
شــد .درواقــع تأثیــر تعطیلــی بخشهای
اقتصــادی هــم بــر میــزان تولیــد و هــم
صــادرات بخصــوص از مرزهــای زمینــی
تأثیــر زیادی دارد و ایــن موضوع میتواند
برشــرکتهای صــادرات محــور بــازار
ســرمایه کــه ســهم عمــدهای نیــز دارنــد،
اثرمنفی بگذارد.

آلبرت بغزیان

کارشناس اقتصادی

تبیین سیاســتهای اقتصادی بــر مبنای منافع
ملی و اجــرای دقیق این سیاســتهای تعریف
شــده ،نیازمند یــک اجماع و اتفاق نظر اســت.
بهعبارتــی ،باید سیســتم اقتصادی کشــور و هر
نهــاد مؤثــر در ایــن زمینــه اهتمام اصلــی خود
را اجــرای برنامههــا و سیاســتهای اقتصــادی
برای حداکثرســازی منافع ملی بداند و روی آن
اجماع داشــته باشــد .اما اغلب در ایران شــاهد
آن هســتیم کــه بهدلیل نبود ایــن اجماع ،حتی
برنامهها و سیاستهای اقتصادی تعریف شده
رها میشود یا بدرستی اجرا نمیشود.
وقتــی سیاســتهای اقتصــادی را بررســی
میکنیــم ،چندیــن نهــاد در ایــن زمینــه
تصمیمســاز هستند .حتی در دولت که یک قوه
محسوب میشود ،شاهد آن هستیم که با وجود
ســتادها و شــوراهای هماهنگــی سیاســتها،
بازهــم هــر وزارتخانــه و ســازمانی بهدنبــال
حداکثرسازی منافع خود و ذینفعان است.
در ایــن سیاســتگذاریها مالحظــه میکنیم که
بــرای مثــال وزارت اقتصــاد بــر سیاســتهای
بودجهای و مالی اثر میگذارد؛ بانک مرکزی بر
سیاســتهای پولی و ارزی نقش دارد؛ ســازمان
برنامه و بودجه که روی تخصیصها و برنامهها
و بودجــه اثــر میگــذارد و وزارتخانههایی مانند
صمــت بــر سیاســتهای اجرایی نفــوذ دارند و
همگی یک شــاخص مجزا برای بهترین شــیوه
اجرای سیاستهای اقتصادی واحد دارند.
در برخــی از مواقــع نیــز تنهــا دلیــل نرســیدن
سیاســتها بــه نتیجــه مطلــوب ،ایــن نیســت
کــه اجمــاع وجــود نــدارد؛ بلکــه گاهــی حتــی
اراده اجــرای صحیــح و کامــل یــک سیاســت
نیــز در برخــی از نهادهــا مالحظه نمیشــود و
چنین اســت که نمیتوان نتیجه سیاســتهای
اتخــاذ شــده را مالحظــه کــرد .در همیــن حال
نفــوذ برخــی از اصحــاب قــدرت در برخــی از
نهادهــا و ایجــاد تضــاد منافع ،مانــع از اجرای
سیاســتها میشــود .بــرای مثــال ،اجــرای
صحیــح سیاســتهای مالیاتــی مســتلزم این
اســت که هیچ یک از تصمیمســازان آن تحت
فشــار ذینفعــان نباشــند و برای آنهــا نیز عدم
اجــرا منفعتی را بهدنبال نداشــته باشــد .یا در
مــورد افزایــش ارزش پول ملی مهم اســت که
ســوداگران و دالالن ارزی و ســایر منتفعــان ارز
گران سایهای بر عملکرد بانک مرکزی نداشته

اقتصادی

باشند.
اگــر بــه سیاســتهای اقتصــادی بر پایــه منافع
جناحــی و حزبــی و شــخصی نگریســته شــود،
هیچگاه اجمــاع برای اجرای صحیح سیاســت
اتخــاذ شــده نیز شــکل نمیگیــرد .ایــن وظیفه
ناظرانــی ماننــد ســازمان بازرســی کل کشــور و
نهادهای نظارتی ارگانهاســت کــه باید جلوی
ایــن تضــاد منافــع را بگیرند تــا مانند یک ســد
مانــع از اجــرای سیاســتها نشــود .ایــن کار نیز
باید درحین اجرای سیاســتها انجام شود و نه
در پایان.
امــا فقط مســأله نبود اجماع در مــواردی از این
دســت ،مربوط به دولت نمیشــود .متأســفانه
مشــکالت اینچنینــی در نهادهــای دیگر مانند
مجلس شــورای اســالمی و قــوه قضائیــه نیز به
چشــم میخورد .گاهی نماینــدگان مجلس آن
قانونــی را تصویب میکنند که به منافع عدهای
بانفــوذ لطمه نزنــد .یا در تســهیل قوانین برای
بهبود اجرای سیاســتهای اقتصادی کم کاری
میکننــد .حتی الزم اســت که مجلــس قوانینی
را به تصویب برســاند که خــود عامل اجماع بر
سر اجرای سیاستهای اقتصادی باشد و نقش
بازدارنــده یــا مشــوق داشــته باشــد .در ســمت
قانونمنــدی و اجــرای دقیق سیاســتها به دور
از منفعتطلبی شخصی و گروهی قوه قضائیه
نیز نیاز است که جدیت بیشتری داشته باشد.
اگــر میان تمــام این گروههــا و نهادهــا اجماع
بــرای اجرای صحیح سیاســتها شــکل گیرد،
آنــگاه اعتمــاد مــردم نیــز جلــب خواهد شــد.
مــردم نتیجــه و خروجــی را میبیننــد و کاری
ندارنــد که چــرا و چگونه بــه اینجا رســیدهایم.
اعتمادســازی باید همواره در کنــار فعالیتها
صورت بگیــرد .برای مثال در مــورد توافق 25
ســاله با چیــن ،باید چنــد کارشــناس بیطرف
و اقتصــاددان بــه تشــریح دقیــق ایــن توافــق
میپرداختنــد تا اعتمــاد میان دولــت و مردم
تقویت شود.
لــذا ایجــاد اجمــاع میــان تمــام نهادهــا برای
اجــرای سیاســتهای اقتصــادی کار آســانی
نیســت؛ تا زمانی که اراده وجود نداشــته باشد
و کشــمکش میــان نهادها باشــد ،کاســبان این
خألهــا اجازه نمیدهند که اجماع شــکل گیرد
و بایــد یک اراده میان تمــام نهادها برای اجرا
باشــد تا با این کاسبان و سوداگران مقابله کند.
آنــگاه میتــوان از این اجمــاع و هماهنگی ،به
بهبود و موفقیتهای اقتصادی رسید.
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مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید ،انتقال و توزیع نیروی برق ایران
گفــت :پیشــنهاد اختصــاص تعرفه بحرانــی پیک برای مشــترکان بزرگ
پرمصرف است و شامل مردم عادی نمیشود.
محمد حســن متولــیزاده افــزود :همــواره سیاســتهای تشــویقی برای
ترغیب مشــترکان به مصرف بهینه دنبال میشــده و هدف نیز این بوده
که مشــترکان وقتی همــکاری میکننــد از پاداش این همــکاری بهرهمند
شــوند.وی ادامه داد :اما تعداد اندکی از مشــترکان هستند که به هر دلیل
عالقهمند نیســتند در این زمینــه (مصرف بهینه) همــکاری کنند ،بر این
اساس یک پیشنهاد برای این گروه از مشترکان به هیأت دولت داده شده
اســت مبنی براینکه در زمان بحرانی پیــک مصرف ،تعرفه باالتری برای
آنان اعمال شود/.ایرنا

تمرکز بر نقشهای سلبی و ایجابی برجام

اخبار

اعمال تعرفه بحرانی برای پرمصرفهای برق

آغاز دور جدید مذاکرات برجامی و اثر آن بر اقتصاد در گفتوگو با کارشناسان بررسی شد

مدیــرکل دفتر امــور بازرگانــی وزارت صمت اظهــار داشــت ۱۸۰ :هزار تن
روغــن برای مصرف ماه رمضــان خانوارها ،اصناف و صنایع در نظر گرفته
شده است.
صدیــف بیکزاده در مــورد وضعیت تنظیم بازار ماه رمضــان اظهار کرد:
میــزان توزیــع روغن میــان اســتانها بر اســاس ضریب جمعیــت ،میزان
مصرف و نیاز تقســیمبندی شــده و در اختیار کارگروه تنظیم بازار استانها
قرار گرفته اســت و آنها این موضوع را مدیریت میکنند.بیکزاده تصریح
کــرد :برخــی از ایــن برنامهریزیها برای قبــل از ماه مبــارک و برخی برای
طــول ماه رمضان اســت چراکه برخــی از اقالم باید قبــل از ماه رمضان در
دست اصناف باشد .برخی از این برنامهها هم در دست انجام است/.ایلنا

تداوم عرضه مرغ گرم

تعطیلی اصناف ابالغ شده است
دبیــرکل اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بارها مصوبه ســتاد ملی مقابله
بــا کرونا را به صنوف ابــالغ کرده ایم ،گفت :کلیه صنوف و مشــاغل گروه
شغلی  ۳ ،۲و  ۴در شهرهای قرمز تعطیل هستند.
محمدباقــر مجتبایی اظهار داشــت :ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا بهدلیل
شــرایط خاص کشــور هر چند روز یک بار در رنگبندی شــهرها بازنگری
میکند و ما هر چند روز یک بار شــاهد تغییر رنگ شــهرها هستیم .منتها
با توجه به ابالغ چندباره مصوبه مشاغل و صنوف متوجه هستند که چه
زمانی باید تعطیل باشــند .وی یادآور شد :نه تنها کلیه صنوف بلکه کلیه
مشــاغل کشــور مکلف هستند که بر اســاس مصوبه ســتاد ملی مقابله با
کرونا ،نسبت به تعطیلی و بازگشایی واحد خود اقدام کنند/.مهر

در بحــث تحریمهــا تردیــدی نیســت کــه بایــد
اتکایمــان بــه اقتصــاد داخلــی باشــد و رشــد
اقتصــادی را با کمــک توان داخلــی تجربه کنیم
امــا در نهایــت اگــر میخواهیــم رشــد اقتصادی
مسعود خوانساری
در ابعــاد گوناگون را بهدســت آوریــم ،نمیتوان
رئیس اتاق بازرگانی
تعامل و ارتباطــات بینالمللی را نادیده گرفت؛
تهران
در واقــع این هــدف اقتصــادی بــدون ارتباطات
بینالمللــی محقــق نخواهــد شــد .ایــن بــدان
معناســت که دیپلماســی ما بایــد منجر به ارتباطــات بینالمللی و تعامل با
دنیا شــود.ما باید دیپلماســی را بهگونهای مدیریت کنیم کــه بتوانیم با تمام
دنیا تعامل معقول و منطقی داشــته باشــیم؛ در مطلبی از هنری کیســینجر
سیاســتمدار امریکایــی با موضــوع قابل تأملی مواجه شــدم کــه بیارتباط با
شــرایط کنونی کشــور نیســت.او میگوید در طول  ۱6ســالی که تعامل امریکا

و چیــن طــول کشــید  ۱۳4بار مذاکره داشــتند .ما هم اگر بنا داریــم اقتصاد را
ســامان ببخشــیم بایــد بر تعامــل با جهــان متمرکز شــویم.اقتصاد مــا برای
رونــق بــه ســرمایهگذار داخلــی و خارجــی احتیــاج دارد؛ در چنین شــرایطی
اســت که ســرمایهگذاران داخلی و خارجی جرأت ســرمایهگذاری در ایران را
پیــدا میکنند ،عالوه بر اینکه ما باید از منابع داخلی کشــور حداکثر اســتفاده
را ببریم.
همگان بر این امر واقفاند که ســرمایهگذار و ســرمایهگذاری مســتلزم ایجاد
آرامــش در کلیت کشــور بویــژه فضای اقتصادی اســت .فعاالن بایــد بتوانند
چشــماندازی برای فعالیتشان متصور شــوند و در بلندمدت امکان تحلیل
و تبیین داشــته باشــند؛ در واقع بدون پیشبینی آینده سرمایهگذاری ممکن
نیست؛ فضای آرام و محیطی که آینده روشنی پیش روی افراد بگذارد الزمه
فعالیت اقتصادی اســت .از مذاکــره کنندگان انتظار میرود چنین اهدافی را
برای فضای اقتصادی کشور متصور شوند.

بازگشت به برجام عملیاتی باشد ،نه روی کاغذ
نگاه 2

رئیس ســازمان دامپزشــکی کشــور گفت :در روز نوزدهم فروردین ماه۳ ،
میلیــون و  ۸۵۱هــزار و  ۸۲قطعــه مرغ کشــتار و  ۷هزار و  ۱۴۲تن گوشــت
مرغ گرم به بازار عرضه شد.
علیصفر ماکنعلی با بیان اینکه عرضه مرغ گرم در سراســر کشور تداوم
دارد ،تصریح کرد :بیشــترین میزان کشــتار مرغ در اســتانهای مازندران
بــا  ۸۱۰تن ،گلســتان بــا  ۶۸۶تن ،فارس بــا  ۵۳۵تن ،خراســان رضوی با
 ۵۲۰تــن ،اصفهــان بــا  ۴۷۸تــن ،گیالن بــا  ۴۵۳تن ،تهران بــا  ۳۳۳تن،
آذربایجان غربی با  ۳۰۷تن و خوزســتان با  ۲۶۰تن انجام شــده اســت/.
وزارت جهاد کشاورزی

دوران محک زدن به پایان رســید و دو کشــور امریکا و ایران با عبور از بنبســتهای
قبلی گامهای اولیه را بــرای دور جدید مذاکرات برجامی برداشــتند.حاال چند ماه از
زمامداری بایدن در کاخ ســفید میگــذرد ،در حالی که انتظار میرفت در نخســتین
اقدامات او شاهد تدوین و اجرایی کردن راهبرد امریکا در قبال بازگشت این کشور به
جمع گروه کشورهای  ۵+۱باشیم .حاال اما پس از برگزاری نشست کمیسیون مشترک
برنامه جامع اقدام مشــترک (برجــام) در  ۱۳فروردین  ۱۴۰۰که بــا حضور نمایندگان
چین ،فرانســه ،آلمان ،روســیه ،بریتانیا و ایران در ســطح معاونان و مدیران سیاسی
وزیران امور خارجه برگزار شــد باید منتظر فصل جدید برجام باشیم؛ در همین چند
روز گذشــته و پس ازاخباری که از گفتوگوها و دیدارها به گوش میرســد بازار ایران
واکنش نشــان داد .به گفته محمد کشــتیآرای ،نایب رئیــس اتحادیه طال و جواهر با
توجه به اخبار منتشر شــده درمورد توافق ایران و امریکا برای احیای برجام ،از صبح
شنبه گذشته بازار شاهد کاهش حدود  ۱۰۰۰تومانی دالر بود .وی بهکاهش قیمت سکه
اشاره کرده و گفته است که بهدلیل کاهش قیمت ارز ،قیمت سکه هم حدود ۴۰۰هزار
تومــان کاهش یافت.ما نیز در «ایران» از کارشناســان پرســیدیم روند مذاکرات باید
چگونه ســپری و سیاســتگذاری شــود که شــاهد تنش در فضــای اقتصادی نباشــیم و
التهاب بر بازارها سایه نیندازد .پاسخها را در ادامه میخوانید.

آرامش اقتصادی در گرو تعامل با جهان
نگاه 1

توزیع  ۱۸۰هزار تن روغن برای ماه رمضان

سپیده پیری
خبرنگار

اصــوالً در اقتصــاد تعامــل با غیر محــارب هم
شــرعاً و هــم عقالً جایز اســت .محــارب هم به
فــردی اطــالق میشــود کــه در میــدان جنــگ
واقعــی نــه خیالــی و تصــوری وجــود دارد؛ در
علی شمس اردکانی واقــع میتوان گفت منافع ملــی در گرو تعامل
اقتصاددان
ســازنده بــا همــگان اســت ،بهعنــوان مثــال
زمانــی کــه برجــام امضــا شــد در اجراییــات و
همکاریهــای اقتصــادی اروپاییهــا پیشــقدم
شــدند ،اما با روی کار آمدن ترامپ موانعی بر ســر راه برجام قرار گرفت،
حتی ســاز و کار مالی به نام «اینســتکس» هم درست شد که امریکاییها
مانــع اجــرای آن شــدند ،آن هــم بــا کمــک ســاز و کار صهیونیســتی بــه
رهبــری دامــاد ترامپ کــه از بانکهای اروپایــی و امریکایی خواســتند در
اینســتکس ســرمایهگذاری نکننــد .بنــده خــود بــا کمیســیونرهای انــرژی
اتحادیــه اروپــا توافقنامــهای برای اتصال شــبکه برق ایران به کشــورهای
همســایه تنظیم کردیــم تا در حوزه هــای ،آب ،فاضــالب و انرژیهای نو
بخصوص انرژیهای خورشــیدی توســعه ایجاد کنیم ،اما در عمل چون
امریکاییهــا اینســتکس را در مرحله جنینی ســقط کردنــد ،هیچ اقدامی

صورت نگرفت؛ در این شرایط افراد ساده انگار که عمق دانشی ندارند و
از دنیا تنها هیاهو را میشناســند معتقد بودند که اینســتکس کارایی الزم
را نداشــته اســت.قدیمیها مثلی داشــتند که میگفتند «اگه میخوای تو
آردچی برات آرد درســت کنم دســتمو نگیر» از این مثل کمک گرفتم که
تأکید کنم در حقیقت اینســتکس یک ســازمان مالی بــرای انتقال دانش
و تکنولــوژی و کارهای نو و محیط زیســتی بویــژه در پیمان پاریس بود؛ در
واقــع اروپاییهــا برای هر نوع همکاری آماده بودند .در همین راســتا هم
یــک یادداشــت تفاهم با اتــاق بازرگانی ایــران امضا کردند کــه عملیاتی
نشــد،یعنی امریکاییهــا باید ســاز و کار مالی برای ارتباط با شــرکتهای
امریکایی را ایجاد کنند .به نظر میرسد اساس کار در گرو مباحث سیاسی
و رســانهای نیســت ،بلکه باید بدانیم خروجی مذاکــرات چقدر به انتقال
تکنولوژی ،تولید و افزایش سرمایهگذاری منجر میشود تا بتوانیم جبران
سالهای رشــد منفی و عقب افتادگی اقتصادی را داشته باشیم .پیش از
شروع تحریمها اقتصاد ایران سه برابر ترکیه بود ،اما االن این نرخ به یک
سوم رسیده است.واضح است که با تغییر نرخ رشد اقتصادی ترکیه نرخ
ســرمایهگذاری هم در این کشــور بیشتر شده است .به روایت آمار در سال
 ۲۰۲۰ترکیه  6برابر ایران سرمایهگذاری جدید داشته است ،یعنی  6برابر

تولید ،صنعت ،اشتغال و انتقال تکنولوژی بیشتر .ما هم اگر خواهان این
مهم هســتیم بایــد مقدمات آن را فراهم کنیم .نبایــد از این نکته غفلت
کنیــم که در رابطه با برجام باید امور مربــوط به انتقال تکنولوژی و ایجاد
ســرمایهگذاری جدیــد در اولویــت قــرار بگیــرد .حــال در شــرایط کنونــی
امریکاییها اگر در بازگشــت به برجام آماده هستند باید نمونه امریکایی
اینســتکس را تــدارک ببینند تا انتقــال تکنولوژی و ســرمایهگذاری محقق
شود .در واقع بازگشت به برجام باید عملیاتی باشد نه صرفاً روی کاغذ.
بــه تعبیر علمــا مقدمه واجب ،واجب اســت ،یعنی برداشــتن تحریمها
دســت
بــرای رفــع کارهــای ســلبی اســت کــه امریــکای ترامپ ،که اســیر
ِ
صهیونیســتها بویژه دامادش بود ،قدم نخستین است ،ولی کار ایجابی
هم باید انجام دهد؛ در وهله اول ایجاد ساز و کار مالی/بانکی براى انتقال
اموال محبوس و دزدیده شده ایران توسط دولت و دادگاه هاى امریکایی
اســت؛ در اجــراى مفاد قــرارداد برجام هــم ،امریکا باید ســاز و کار بانکی
شــبیه اینســتکس براى همــکارى اقتصادى با ایــران ایجاد کنــد و متعهد
شــود که مانع تراشــی براى همکاریهــاى اقتصادى ایران بــا دولت هاى
دیگر ایجاد نکند .در این راســتا تصریح به رفع موانع همکارى با اتحادیه
اروپا ضرورى است.
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بازخوانی
پرونـده
جنـــایی

کامران علمدهی
خبرنگار

هــوا رو بــه تاریکی میرفــت و صــدای اذان از
بلندگــوی مســجد بهگــوش میرســید .مینــو
خانم گوشی تلفن را برداشت و برای چندمین
بار شــماره پســرش را گرفت .لــرزش خفیفی
در دســتانش حــس میکــرد .صــدای بــوق را
که شــنید منتظر ماند تا اشکان تلفن را پاسخ
دهــد .اما بعــد از چند بــوق پیدرپــی تماس
بیجواب قطع شــد .نمیدانست چهکار کند،
عجیب دلشوره داشت .رو به دخترش پرستو
کــرد و گفــت :از عصــر تا حــاال دلم مثل ســیر
و ســرکه میجوشــه نمیدونــم چــرا بــرادرت
تلفنــش را جــواب نمــیده .گفت میــره پیش
دوســتش و بعد هم قراربود نــان بخره و بیاد
خونــه ولی ســه ســاعته رفته و تلفنــش را هم
جواب نمیده .به نظرت چی کار کنم؟
پرســتو کــه بــا تلفــن همراهــش ســرگرم بود،
گفت :خب به دوســتش زنگ بــزن قرار بود با
کی بره بیرون؟
مادر جواب داد :وقتی از خونه میرفت بیرون
گفت میرم پیش ســروش ولی من ســروش را
نمیشناسم و شمارهای از او ندارم.
نیــم ســاعت دیگــر گذشــت و باز هــم خبری
از اشــکان نشــد .ایــن بــار زن جــوان مانتــو و
روســری اش را پوشــید و از خانــه بیــرون
رفــت .دقایقــی بعــد به خانــه کیوان دوســت
و همکالســی اشــکان رســید .زنــگ در را زد و
منتظر ماند تا کسی جواب بدهد .وقتی کیوان
فهمید مادر اشــکان پشــت در اســت و دنبال
پســرش میگــردد ،پایین آمد و بعد از ســالم
و احوالپرســی گفــت :مــن از امروز ظهــر که از
مدرســه بــه خونــه برگشــتیم دیگه اشــکان رو
ندیدم و خبری ازش ندارم.

زن میانســال با نگرانی پرســید :شــما سروش را
میشناســی؟ بــا او قــرار داشــت ولی گفــت زود
میــرم و بــر میگــردم االن حــدود چهار ســاعته
هیــچ خبــری ازش ندارم .تلفنــش را هم جواب
نمیــده بدجوری نگرانش هســتم .تو که اشــکان
را میشناســی .پســر ســر به هوا و بدقولی نیست
وقتی انقدر دیر کرده یعنی اتفاقی براش افتاده.
کیوان که انگار از شــنیدن حرفهای مینو خانم
نگران شــده بود ،گفت :راســتش من سروش را
زیاد نمیشناسم ولی بین بچههای مدرسه زیاد
خوشنام نیست یعنی غیر از چند تا از بچههای
مدرســه کــه زیــاد هــم درســخون و ســر بــه راه
نیستند کسی باهاش ارتباطی نداره .نمیدونم
چــرا اشــکان بــه مالقاتش رفتــه خیلی تعجب
کردم.
مینو با شنیدن این حرفها دلشورهاش بیشتر
شد .در حالی که از کیوان خداحافظی میکرد،
گفت :پســرم اگر احیاناً اشــکان با شما تماس
گرفت به من سریع خبر بده.
زن میانســال که نگرانی و ناراحتیاش بیشــتر
شــده بود بهســمت کالنتری راه افتاد .بین راه
با خودش فکر میکرد اشــکان با پســری مثل
سروش چه دوستی و ارتباطی میتواند داشته
باشد .پسرش شــاگرد ممتاز مدرسه ،قهرمان
ورزشهــای رزمــی و یکــی از بــا اخالقتریــن
دانشآمــوزان مدرســه اســت امــا آنطــور
کــه کیــوان گفتــه بود ســروش پســری شــرور و
بیانضباط اســت که دائم در مدرسه و بیرون
دردسر درست میکند.
فکــرش بــا حرفهــای کیوان خیلی مشــغول
شــده بود .او در  ۱۰ســال گذشته یعنی از وقتی
همســرش در یک ســانحه رانندگــی جادهای
تصــادف کــرد و جــان باخت بــا اینکــه خیلی
احســاس تنهایــی و بدبختــی میکــرد امــا بــا

حوادث جهان

داغــــیکه
بر دلمــاند

شــمار تلفات طوفان گرمســیری «ســروجا» در اندونزی به  ۱۶۵نفر رسید و حدود  ۴۵نفر
دیگر ناپدید شــدهاند .بهگزارش خبرگزاری شینهوا ،بنابر اعالم مقامات محلی تاکنون بر
اثر وقوع طوفان گرمسیری «سروجا»  ۱۶۵نفر جان خود را از دست دادهاند .همچنین ۲۰
هزار و  ۹۲۹نفر دیگر مجبور به ترک خانههای خود شــدهاند .پلیس اندونزی و ارتش این
کشور  ۷۵۷۲نفر را برای امدادرسانی و کمک به یافتن ناپدید شدگان این حادثه به محل
اعزام کرده اســت .بنابر اعالم آژانس ملی مدیریت بالیا دراندونزی ۱۱۵ ،مرکز خدمات
عمومــی در پــی وقــوع طوفان خســارت دیــده ،تعــدادی پل تخریــب شــده و زمینهای
کشاورزی به زیر آب فرو رفتهاند .همچنین هزاران خانه دچار خسارت شدهاند.

بازیکن فوتبال امریکایی  5نفر را کشت

زن میانسال که نگرانی و ناراحتیاش بیشتر شده بود
بهسمت کالنتری راه افتاد .بین راه با خودش فکر میکرد
اشکان با پسری مثل سروش چه دوستی و ارتباطی میتواند
داشته باشد .پسرش شاگرد ممتاز مدرسه ،قهرمان
ورزشهای رزمی و یکی از با اخالقترین دانشآموزان
مدرسه است اما آنطور که کیوان گفته بود سروش پسری
شرور و بیانضباط است که دائم در مدرسه و بیرون دردسر
درست میکند.
خــودش عهد کرد تمام تــالش و توانش را به
کار ببنــدد تــا دو فرزنــد کوچکــش را که خیلی
زود یتیم شــده بودند به بهترین شکل ممکن
بــزرگ کنــد و بهثمــر برســاند تــا مایــه افتخار
خانــواده و جامعه باشــند و کســی نتوانــد او را
ســرزنش کند که در تربیت کودکانش کوتاهی
کرده است.
در همیــن فکرهــا بود کــه به مقابل بوســتانی
در نزدیکی کالنتری رســید .با دیدن خودروی
پلیــس و جمعیتــی کــه در محل جمع شــده
بودند بیاختیار پایش لرزید .نگاهی به داخل
جمعیت انداخت پســری همسن و سال پسر
خودش را دید .دستبند به دست با لباسهای
خونی ایســتاده بــود .روی زمین خــون زیادی
ریختــه بود و پلیس با نوار زرد رنگی دور محل
را مســدود کــرده بود .بــا قدمهای لــرزان جلو

رفــت .ناگهان صدایی از پشــت ســر شــنید که
گفت خانم جلوتر نرو.
سر برگرداند مأمور پلیس بود .مینو به سختی
همــه توانــش را جمــع کــرد و گفــت :جنــاب
سروان چی شده؟
مأمور کالنتری گفت :بین چند تا پسر نوجوان
درگیری شده یکی از پسرها هم زخمی شده و
بردنش بیمارستان.
مینو قلبش از جا کنده شد ،گفت :اسمش چی
بود؟ چه شکلی بود؟
مأمــور پلیــس گفــت :نمیدونــم .چــرا
میپرسید؟
 پســر من از عصری گم شده توروخدا کمکمکنید .دلم شور میزنه.
مأمور جوان به سمت سرپرست تیم تجسس
رفــت و لحظاتــی بعد با یک افســر جــوان به

سمت مینو برگشت.
فقط چند ثانیه طول کشــید که مینو با شنیدن
اســم ســروش و اشــکان از هوش رفــت .وقتی
چشــم بــاز کــرد در بیمارســتان بــود .همانجا
فهمیــد کــه پســرش بــه قتــل رســیده اســت.
کلمات برایش دیگر معنا نداشت .چشمانش
سیاهی رفت و ضربان قلبش کند شد.
چنــد روز بعــد وقتــی در دادســرا پــای
صحبتهای ســروش نشست ،متوجه شد که
سروش به خاطر کری خوانی و قدرت نمایی با
چند تا از پسرهای شرور محل درگیری داشته
و چون میدانسته اشکان قهرمان ورزشهای
رزمی است به بهانهای او را به پارک کشانده تا
موقع درگیری با پســرهای شرور اشکان از وی
حمایــت کند اما یکی از آنها هنگام درگیری با
چاقو ضربهای از پشت به کتف اشکان زده که
باعث خونریزی و مرگ وی شده است.
هــر چنــد در ایــن پرونــده چهــار نفر دســتگیر
شــدند امــا قاتــل اصلــی پرونــده بــا گذشــت
 ۳ســال از ایــن ماجــرا هنوز دســتگیر نشــده و
فرضیه خروج او از کشور مطرح است.
مینــو که هنــوز رخت عزای پســر دردانهاش را
از تــن در نیــاورده و مرگ او را بــاور ندارد حاال
یک افســوس بــزرگ دارد؛ اینکــه چرا بعضی
از پــدر و مادرها با بیتوجهی به تربیت و رفتار
فرزندان شــان اینگونه باعث نابودی زندگی و
خوشبختی دیگران میشوند.

فیلیــپ آدامــز بازیکــن لیــگ ملــی فوتبــال امریــکا  ۵نفــر را بــه
ضــرب گلولــه کشــت و ســپس خودکشــی کــرد .بــه گــزارش
آسوشــیتدپرس ،ایــن حادثــه در ایالــت ســاحلی کارولینای
جنوبی در جنوب شــرق این کشوررخ داد و پنج نفر از جمله
دو کودک جان خود را از دست دادند و یک نفر دیگر زخمی
شد .دفتر پزشکی قانونی شهرستان یورک از پیدا شدن اجساد
یــک دکتر  ۷۰ســاله ،همســر  ۶۹ســاله وی و دو نوه  ۹و پنج ســاله
آنهاکه در خانه شاهد حادثه تیراندازی بوده اند خبر داده است .مقامات محلی اعالم
کردند که یک مرد  ۳۹ســاله نیز در بیرون از خانه و جایی که وی ســرگرم کار بوده  ،مورد
اصابت یک گلوله قرار گرفته است .بنابراین گزارش ،پس از اینکه پلیس بر اساس شواهد
در صحنه ســراغ آدامز بازیکن فوتبال رفت ،وی در خانه والدین خود بود .پلیس تالش
کرد تا با آدامز صحبت کند اما ســرانجام  ،او در اثر اصابت گلوله به ســرش جان باخت.
پلیس هنوز نتوانسته انگیزه قاتل را شناسایی کند.

معمای جسدی که  ۹سال در خانه بود!

پلیس نروژ تحقیقات خود را در پرونده مرگ مردی که  ۹سال جسدش در آپارتمانش
در اسلو باقی مانده بود آغاز کرد .به گزارش بیبیسی ،پلیس نروژ مشغول تحقیق در
این مورد است که چطور جسد مردی تا  ۹سال پس از مرگ در آپارتمانش در اسلو باقی
مانده بیآنکه کســی متوجه مرگش شود .پلیس نروژ میگوید :این مرد حدود  ۶۰سال
سن داشته است و با این که چند بار ازدواج کرده و فرزندانی هم داشته است ،هیچ کس
گم شدنش را گزارش نکرده بود .بنا بر اعالم رسانههای نروژ ،جسد هنگامی پیدا شده
که مسئول نگهداری ساختمان برای تعمیرات نیاز به ورود به آپارتمان پیدا کرده است.
پلیس میگوید :جعبههای شیر و روزنامههایی که در آپارتمان پیدا شده نشان میدهد
این مرد در ماه آوریل  ۲۰۱۱درگذشته است .کالبدشکافی نشان داد  ،این مرد به دالیل
طبیعی درگذشــته اســت .بهگفته یکی از همســایهها ،او عالقهای به معاشــرت با کسی
نداشته و همسایهها تصور کردهاند نقل مکان کرده یا به خانه سالمندان رفته است.
پرداخت حقوق بازنشســتگی او هم تا چند ســال ادامه داشته و پس از آنکه اداره کار
و تأمین اجتماعی نروژ موفق به تماس با او نشده ،در سال  ۲۰۱۸قطع شده است.
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رئیس پلیس آگاهی پایتخت تشریح کرد

افزایش کیف قاپی
کاهش قتل و سرقت مسلحانه

خـــــــبر

گروه حوادث  /رئیس پلیس آگاهی پایتخت در نخســتین نشست خبری سال
 1400از افزایــش آمار کیف قاپــی در پایتخت و همچنین اولتیماتوم پلیس به
نهادهای مربوطه برای مشــارکت در مبارزه با کاهش جرایم خبر داد .ســردار
علیرضا لطفی همچنین در حاشیه این نشست به پرونده مرگ آزاده نامداری
و منتفی بودن موضوع قتل وی اشاره کرد.
سردار لطفی در نخستین نشست خبری خود در سال  1400که در پلیس آگاهی
تهران برگزار شــد ،گفت :از  ۲۸اسفند تا پانزدهم فروردین  1۴00طرح نوروزی
پلیس آگاهی در پایتخت به اجرا درآمد که در مجموع اقدامات انجام شــده،
کل جرایم کاهشی هشت درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشت
و این درحالی اســت که در سال گذشــته بهدلیل قرارگیری در روزهای نخست
شیوع کرونا مردم اغلب در خانه بودند.
وی با بیان اینکه توان کشــف پلیس نیز افزایشــی  1۲.۵درصدی داشــته است،
گفــت :در حــوزه جرایــم جنایــی یعنی گمشــدهها ،قتــل ،آدمربایی ،ســرقت
مســلحانه ،تجــاوز و ...نیز کاهشــی  ۴0درصدی داشــتیم ،بهطوریکه طی این
مــدت فقــط دو پرونــده قتل عمــد در تهران داشــتیم که عامالن آن دســتگیر
شــدند .همچنیــن هیچ مــوردی از آدمربایی و ســرقت مســلحانه در پایتخت
نداشتیم.
رئیس پلیس آگاهی پایتخت با بیان اینکه جرم کیفقاپی در این مدت اندکی
افزایش داشــت ،گفــت :برخورد با کیفقاپــی یکی از اولویتهــای ما در طرح
نوروزی و همچنین در سال  1۴00است.
 ëموتورسیکلتابزار ۶۰درصدجرایم
ســردار لطفی در ادامه به ضرورت ســاماندهی موتورســیکلت ســواران اشــاره
کــرد و گفــت :ابزار جــرم در  ۶0درصد جرایم از کیفقاپی گرفته تــا زاغزنی و...
موتورسیکلتاست.
وی بــا بیان اینکــه رصد جرایم در فضــای مجازی نیز از دیگر اقداماتی اســت
که در ســال  1۴00از سوی پلیس بهطور ویژه تری در دستور قرار خواهد گرفت،
گفت :با توجه به شــرایط شــیوع کرونا و نیز توســعه اینترنت در کشور بسیاری
از مجرمــان نیــز فضای مجازی را به بســتری بــرای ارتکاب جرایــم خود بدل
کردهاند .از اینرو کارآگاهان پلیس آگاهی اقدام به رصد این فضا نیز کرده و با
موارد مجرمانه برخورد خواهند کرد ،متأسفانه بخش قابل توجهی از مردم از
فرایندهای خرید و فروش در فضای مجازی آگاه نبوده و همین موضوع سبب
وقوع جرایم میشود.
 ëاولتیماتومپلیسبرایمبارزهباجرایم
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در ادامه به ســهم دســتگاههای مختلف در
مبارزه با جرایم و بویژه ســرقت اشاره کرد و گفت :برابر مصوبه شورای امنیت
کشــور استاندار تهران بهعنوان متولی ایجاد امنیت باید دستگاههای مختلف
را برای انجام وظایفشان در این زمینه پای کار آورد .ما نیز جلسات مختلفی
در این زمینه با سازمانها  ،دستگاهها و نهادهای مختلف از جمله شهرداری
تهران ،وزارت مســکن ،وزارت ارتباطات ،وزارت صمت و ...داشته و مطالبات
خود را بیان کردیم.
وی ادامه داد :واقعیت این اســت که اگر این دســتگاه بــه وظایف قانونی خود
عمل نکند ما مجبور خواهیم شــد تا ســهم آنان و میزان قصورشــان در وقوع
جرایمی نظیر سرقت را به اطالع مردم و رسانهها برسانیم.
وی با بیان اینکه شــهرداری و وزارت مسکن از جمله سازمان هایی هستند که
اقدامات آنها تأثیر زیادی بر کاهش وقوع جرایمی نظیر سرقت خواهد داشت،
گفت :ما جلســاتی را با مســئوالن شهرداری و شورای شــهر تهران و همچنین
استانداری تهران و وزارت مسکن داشته و درخواست کردیم تا سازوکاری ایجاد
کنند که پلیس پیش از صدور پایان کار بر وضعیت ایمنی و امنیت ساختمان
نظارت کند و صدور پایان کار منوط به تأییدیه پلیس باشد .واقعیت این است
که سرقت از منازل گرچه عدد کمی دارد اما از جمله جرایمی است که بشدت
بــر احســاس امنیت تأثیر میگــذارد .در این میــان نیــز ورود از بالکن از جمله
شــایعترین شیوههای ســرقت از منزل اســت که این موارد را میتوان با کمک
شــهرداری و وزارت مسکن حل کرد؛ شــهرداری در حوزه تأمین نور  ،روشنایی
معابر و ...در کنار نهادهایی مانند وزارت نیرو و غیره دارای مسئولیت هستند.
لطفــی ادامــه داد :بهعنــوان مثال در بحث ســرقت خــودرو ما بارهــا مواردی
را بــه وزارت صمت و خودروســازان منتقل کردهایم اما متأســفانه توجه کافی
وجود ندارد .پلیس بنا ندارد تا از طریق این موارد درآمد بیشتری کسب کرده
و عایدی داشــته باشــد .ما بهخاطر مردم این موارد را اعالم میکنیم و انتظار
داریم که دستگاههای مختلف و مسئول به آن عمل کنند.
وی ادامــه داد :در زمینــه ســرقت از کارگاههای ســاختمانی نیز بــاز میتوان از
ظرفیت شــهرداریها اســتفاده کرد ما که نمیتوانیم در هر کارگاه ساختمانی
مأمورانمان را در چند شــیفت مســتقر کنیــم تا مراقبت کنند؛ اما شــهرداری
میتواند هرگونه فعالیت ساختمانی را منوط به استقرار نگهبان در کارگاههای
ســاختمانی کند .همانطور که میدانیم درصدی از ســرقتها در کارگاههای
ساختمانی رخ میدهد که اتفاقاً برخی از این سرقتها جزو جرایم بزرگ نیز
محسوبمیشوند.
رئیــس پلیس آگاهی تهران بزرگ بــه جرایم رخ داده در حوزه کســب و کارها
نیز اشاره کرد و گفت :ما مخالفتی با کسب و کارهای الکترونیکی و استارتاپها
نداریــم و اتفاقــاً حامی آن هســتیم اما الزم اســت یک ســری زیرســاختها و
اقدامات زیربنایی قبل از صدور مجوزها انجام شود تا آمار جرایم کاهش یابد.
لطفی به ســرقت از منزل اشاره کرد و گفت :یکی از مواردی که رسانهها کمک
بسیار خوبی به ما کردند همین بحث سرقت از منزل بود و ما شاهد آن هستیم
که آثار آن کم کم در حال نمایان شدن است و مردم کمتر نسبت به نگهداری
طال ،ارز و اموال گرانبها در منازل خود اقدام میکنند و آن را به صندوق امانات
بانکهامیدهند.
 ëقتلخانمنامداریمنتفیاست
در حاشــیه این نشســت خبری ســردار لطفی بــه پرونده مــرگ خانم مجری
سابق صداوسیما اشاره کرد و در حالی که موضوع قتل را در این پرونده منتفی
دانست گفت :براساس یافتههای علمی و جنایی مأموران پلیس آگاهی ،هیچ
اثــری مبنی بر اینکه فرد یا افرادی به زور وارد خانه خانم آزاده نامداری شــده
یا قفل در شکسته باشد و حتی اثری از سرقت و درگیری مشاهده نشده است.
پــس از بررســی پیکر وی هم هیچ اثری از درگیری ،فشــار بــه عناصر حیاتی یا
موارد دیگر مشــاهده نشده است بنابراین فرضیه قتل صد درصد رد میشود
اما نتیجه نهایی فوت خانم نامداری را پزشکی قانونی باید پس از آزمایشهای
سمشناسی اعالم کند.
پیــش از ایــن نیز هیچگونه پروندهای مبنی بر تهدید یا مزاحمت برای ایشــان
در مجموعه پلیس آگاهی تشکیل نشده و وی هیچ پروندهای نداشته است.
وی با اشــاره به دستنوشــتههای کشــف شــده در منــزل خانم نامــداری گفت:
یافتههــای ما از این دستنوشــتهها این اســت که یک نوشــته معمولــی بوده و
در این نوشــتهها خانم نامداری اشــارهای به فوت و پایان دادن به زندگیاش
نداشــته است .این دستنوشتهها مانند نامههایی اســت که هر کدام از ما برای
عزیزان خود مینویسیم و نمیتوان این دستنوشته را مانند وصیتنامه تلقی
کــرد .لطفی در مورد توئیتی که چندســاعت قبل از انتشــار خبر فوت نامداری
منتشــر شــده بود نیز گفت :تمام تحقیقات ما با دســتور مقــام قضایی انجام
میشود و اگر در این مورد نیز دستور بدهند ما بررسی خواهیم کرد ،اما میتوان
گفت که ما تمام بررسیهای الزم را انجام دادهایم.
وی دربــاره اینکه آیا خانواده آزاده نامداری شــکایتی ثبــت کردهاند یا خیر نیز
تصریح کرد :هیچ شکایتی از سوی خانواده ثبت نشده است.
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جنایت سیاه مرد تعمیرکار
در خانه زن تنها
یواری وقتی برای کار به خانه
وادث /تعمیرکار آبگرمکن د
گــروه ح
پول و طالهایش را دزدید.
تنها به او تعرض کرد و

به گــزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،اواســط
فروردیــن ،زن جوانــی هراســان بــه دادســرای
ویژه سرقت رفت و از مردی شکایت کرد که او
را مورد آزار و اذیت قرار داده پول و طالهایش
را سرقت کرده بود.
زن جوان دربــاره ماجرای تلخی که برایش
رقم خــورده بود ،گفت :در یکــی از محلههای
مرکــزی تهــران زندگیمــی کنــم .دســتگاه
آبگرمکــن دیواری ما مدتی خراب شــده بود و
یــک تعمیرکار قبالً بــه خانه ما آمده بود تا آن
را درست کند.
او ادامه داد :شــب حادثه همسرم در محل
کارش بــود و من در خانه تنها بودم که متوجه
شــدم دوباره آبگرمکن خراب شــده چون هوا
خیلی ســرد بود بــه تعمیرکاری کــه آن را قبالً
درســت کرده بود زنگ زدم و خواستم تا برای

زن جوان رفت با دیدن زن

تعمیر بیاید .ساعتی بعد مرد تعمیرکار بهنام
شــایان به خانهام آمد اما وقتی متوجه شد که
همسرم در خانه نیســت ،ناگهان با آچاری که
در دســت داشــت به من حمله کرد .ترســیده
بــودم و شــروع بــه داد و فریاد کــردم .اما او که
با مقاومتم مواجه شــده بــود مرا زخمی کرد و
ســپس مورد تعرض قرار داد .آنقدر ترســیده
بــودم و حالم بد بود که بیهوش شــدم و مرد
تعمیرکار نیز از فرصت استفاده کرده و دست
و پــای مــن را بــا روســریام بســت .بعــد هــم
شــروع به سرقت وســایل با ارزش داخل خانه
کــرد و پــول و طالهایمــان را به ســرقت برده و
متواری شد.
زن جــوان گفــت :نمیدانــم چقــدر زمــان
گذشــت اما با صدای شوهرم به هوش آمدم.
همســرم که از محــل کارش برگشــته بود چند

بــار زنــگ خانــه را میزنــد و وقتی من پاســخ
نمیدهــم نگرانمــی شــود .بــا کلیــدی که به
همراه داشــته وارد خانه میشــود و خانه بهم
ریخته او را نگرانتر میکند و درنهایت در اتاق
مرا بیهوش پیدا میکند.
حالــم به قدری بــد بود که همســرم مرا به
بیمارستان رســاند و تحت درمان قرار گرفتم.
دکترهــا میگفتنــد وضع جســمیام خیلی بد
بــود و ضربــهای کــه با پیــچ گوشــتی و آچار به

سرم کوبیده مرا تا چند قدمی مرگ برده بود.
با شــکایت زن جوان تحقیقــات کارآگاهان
پلیــس آگاهــی پایتخــت بــه دســتور بازپــرس
پرونده آغاز شــد .در تحقیقات اولیه مشخص
شد شایان تلفن همراهش را خاموش کرده و
از خانهاش نیز متواری شده است.
بررســی کارآگاهــان ادامه داشــت تــا اینکه
موفــق شــدند شــایان را در مخفیگاهــش
دستگیر کنند.
مــرد جوان که ابتدا منکر جنایت ســیاه بود
زمانی که با مدارک پلیســی مواجه شد لب به
اعتراف گشود :قصد این کار را نداشتم ،زمانی
که متوجه شــدم زن جوان در خانه تنهاســت،
یــک لحظــه وسوســه شــدم .او را مــورد آزار و
اذیــت قــرار دادم و وســایل بــا ارزش خانــه را
سرقت کردم.
زمانی کــه از خانه بیرون آمدم تازه متوجه
شــدم چــه کار اشــتباهی کــردهام و از تــرس
دستگیری و مجازات فرار کردم.
با اعتراف متهم او روانه بازداشــتگاه شــد و
پرونــده زن جوان از نظر آزار و اذیت به دادگاه
کیفــری اســتان ارجــاع شــد و از جنبه ســرقت
در دادســرای ویژه ســرقت مورد بررســی قرار
خواهد گرفت.

بالتکلیفی سرایدار قاتل بعد از  13سال زندان

گروه حوادث  /مرد ســرایدار که از  13سال قبل
بــه جــرم قتــل صاحبــکارش در زندان به ســر
میبرد از دادگاه خواســت تا بــرای پروندهاش
تعیین تکلیف کند.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران»،
رســیدگی بــه این پرونده از ســال  ۸7با کشــف
جســد مرد میانســالی در خانــه ویالییاش در
منطقــه شــهریار آغاز شــد .با انتقال جســد به
پزشــکی قانونی و شــروع تحقیقــات ،مأموران
هویــت او بهنــام ســیامک را شناســایی کردند
و مشــخص شــد او در خانــهاش تنهــا زندگــی
میکرده است.
در ادامــه تحقیقات مأموران به ســراغ پدر
و مــادر ســیامک رفتند .آنهــا گفتند :ســیامک
در خانهاش یک ســرایدار داشــت کــه کارهای
مربوط بــه باغش را انجام مــیداد .اما بعد از
فوت پسرشان او بدون هیچ خبری از آنجا رفته
است .پس از آن مأموران مکالمات سیامک و
ســرایدارش اکبر را مورد بررسی قرار دادند که
مشخص شــد آنها با هم اختالف داشتند و در
اغلــب مکالمات جر و بحث میــان آنها وجود
داشــته اســت .یک هفته بعد مأمــوران موفق
شدند او را شناسایی و بازداشت کنند.
اکبــر پــس از دســتگیری بالفاصله بــه قتل
ســیامک اعتراف کــرد و گفت :چند ســالی بود
کــه برای ســیامک کار میکردم امــا چند وقت
پیش سر پرداخت دســتمزدم با او به اختالف
خوردیــم و او حقوقم را پرداخت نمیکرد .روز
حادثه ســیامک به یکباره به خانه آمد و گفت

که دیگر نمیخواهم اینجا کار کنی و وســایلت
را جمــع کن و برو .حرفش خیلــی عصبانیام
کرد .به او گفتم سالهاســت کــه اینجا کار کردم
و چطــور میتوانی به ایــن راحتی من را اخراج
کنــی .پــساز آن بحــث بیــن مــا شــروع شــد و
درگیــری فیزیکی پیدا کردیــم .همان موقع به
خانــهام رفتــم و تبــری را کــه در خانه داشــتم
برداشــتم و ضربهای به گردنش زدم .دقایقی
بعد تازه متوجه شــدم که چه اشــتباهی کردم
امــا فایــدهای نداشــت و بالفاصله وســایلم را
جمع کردم و از آنجا گریختم.
بــا توجــه بــه اعترافــات متهــم ،صحنــه
قتــل بازســازی شــد .به ایــن ترتیب بــا تکمیل
تحقیقات پرونده برای رســیدگی به شــعبه 71
وقــت دادگاه کیفــری اســتان تهــران فرســتاده
شــد .در جلســه رســیدگی به این پرونده پدر و
مادر مقتول بهعنوان ولی دم خواســتار صدور
حکــم قصاص شــدند .آنها گفتند فرزندشــان
بیگناه بوده و حاضر به بخشش نیستند.
پــس از اظهــارات اولیــای دم و متهــم و
دفاعیــات وکیــل مدافــع او ،قضــات متهــم را
بــه قصاص محکــوم کردنــد و رأی صــادره در
دیوان عالی کشــور نیز مهر تأیید خورد و متهم
بــرای اجرای حکــم پای چوبه دار رفــت .اما با
التمــاس فــراوان در آخریــن لحظــات قبــل از
اجرای حکم توانست برای مدت  6ماه اجرای
حکــم را به تعویق بیندازد و پدر و مادر مقتول
را راضــی کــرد تــا  6ماه بــه اوفرصــت دهند تا
رضایتشان را جلب کند.

اما متهم نتوانســت رضایــت اولیای دم را
جلب کند و همچنان در زندان ماند .با گذشت
 13ســال از این ماجرا متهم درخواست کرد تا
دادگاه بــرای او تعیین تکلیف کند و رســیدگی
به این درخواســت به شــعبه  10دادگاه کیفری
اســتان تهران رفت .متهم در جلســه رسیدگی
به درخواستش گفت :من در این سالها خیلی
سختی کشیدم .سالهای خوب زندگیام را در
زنــدان ماندم و دیگر هیچ چیز برای از دســت
دادن نــدارم .یکبار هم تا پــای چوبه دار رفتم.
وضعیــت بســیار بدی دارم .هنــوز هم کابوس
میبینم و شرایط سختی دارم .من درخواست
بخشش دارم اما نتوانستم خواسته اولیای دم
را بــرآورده کنم .ضمن اینکه آنها دیگر پرونده
را پیگیــری نمیکنند و من همچنان بالتکلیف
در زنــدان ماندهام .تماسهایــم هم به جایی
نرســیده و وضعیــت زندگــی خانــوادهام هــم
کامــالً بهم ریخته اســت .حاال هم درخواســت
تعیین تکلیف دارم.
بــا توجه بــه ایــن درخواســت دادگاه  6ماه
بــه اولیای دم فرصت داد تا درباره سرنوشــت
این جــوان تصمیم بگیرند در غیر این صورت
دادگاه دربــاره او تصمیــم خواهــد گرفــت.
هرچند این خواسته دادگاه به اولیای دم ابالغ
شــد امــا آنهــا از حضور در دادســرا خــودداری
کردنــد به این ترتیب پرونده متهم یکبار دیگر
بــرای تعیین تکلیف طبق ماده  4۲9به دادگاه
ارسال شد و بزودی در شعبه  10مورد رسیدگی
قرار خواهد گرفت.

شروری که به خاطر نگاه چپ خون ریخت
گــروه حــوادث :مرد شــرور کــه بهخاطر نگاه چــپ به دو
جــوان در یکی از محلههای شــهر همدان بــا آنها درگیر
شــده و یکی از آنها را به قتل رســانده بود در استان البرز
شناســایی ،دســتگیر و به پلیــس آگاهی همــدان منتقل
شــد .ســرهنگ «علی اســدبیگی» رئیس پلیــس آگاهی
اســتان همــدان در تشــریح ایــن خبر گفت :ســاعت ۲3
آخریــن روز ســال  99از طریق مرکز فوریتهای پلیســی
 ،110خبــر درگیــری منجــر بــه قتــل عمــد گــزارش شــد.
کارآگاهــان جنایــی پلیــس آگاهی ،کارشناســان بررســی
صحنــه جــرم و بازپــرس ویــژه قتــل در محــل اعالمــی
حضــور یافتــه و مشــاهده کردنــد جلــوی در یــک مغازه
سیگار فروشی آثار خون دیده میشود که طبق اظهارات
شــاهدان ،دو مرد  30و  17ســاله به علت ضربه چاقو به
بیمارســتان «بعثت» منتقل شده اند و ضارب از محل
متواری شده اســت .رئیس پلیس آگاهی استان همدان
اظهار داشــت :مأموران پلیس با مراجعه به بیمارستان
دریافتند یکی از مجروحان درگیری که پســری  30ســاله
بــود به علــت جراحات وارده فوت کــرده و مجروح دوم
در بخش اورژانس تحت درمان اســت .پســر مجروح در
بازجوییهای پلیســی عنوان کرد که همراه مقتول برای
خرید ســیگار به مغــازهای رفتیم و ضارب کــه از قبل در

مرگ کارگر

در طبقه منفی 2

گروه حــوادث :مربی چتربــازی هنگام
آمــوزش بــه شــاگردانش بهدلیــل باز
نشــدن چتــر جــان باخــت .ســرهنگ
روحاهلل نصرتــی ،معــاون عملیــات
فرماندهــی انتظامی اســتان ســمنان
با اعالم خبــر این حادثه مرگبــار برای
مربــی چتربــازی در گرمســارگفت:
ســاعت  1۴:۴7چهارشــنبه گذشــته در
پــی اعــالم ســانحه منجــر به فــوت در
گرمســار بالفاصله مأمــوران انتظامی
به محل حادثه اعزام شدند ،بررسیها
حاکــی از مــرگ ایــن مربــی چتربــاز
گرمساری بوده است .وی بابیان اینکه
حادثــه در منطقــه نورالدین گرمســار
رخداده اســت ،افزود :مأموران پاسگاه
انتظامــی کــردوان در محــل حادثــه
مشاهده کردند که این چترباز در حال
آموزش به شــاگردان خود بوده است.
معاون عملیــات فرماندهی انتظامی
استان ســمنان بابیان اینکه این مربی
 73ســاله جان خود را بهدلیل شــدت
برخــورد با زمین ازدســتداده اســت،
اضافه کرد :باز نشدن چتر علت اصلی
این حادثه عنوانشده است.

عامل قتل در بوستان
با پای خود به کالنتری رفت

گروه حوادث /پســر نوجوانی کــه در یکی از
بوســتانهای پایتخــت دســت بــه جنایــت
زده و از محل متواری شــده بــود ،به خاطر
عذاب وجدان بــه اداره آگاهی رفت و خود
را معرفی کرد.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایران»،
بامداد پنجشــنبه گذشته پســر نوجوانی به
کالنتــری  1۴0باغ فیض رفت و مدعی شــد
دو روز قبل مرتکب قتل شده است.
بابــک کــه سهشــنبه  17فروردیــن در
بوســتانی در غــرب پایتخــت دســت بــه
جنایــت زده و پســری هــم ســن و ســال
خــودش را بــا یــک ضربــه چاقــو بــه قتــل
رســانده بــود در تحقیقــات گفــت :ایمــان
هــم محلیام بود و مدت هاســت کــه او را
میشناســم .چند ماه قبــل در حال عبور از
یکی از بوســتانها در محلمان بودم که
ایمان را دیدم.
وقتــی چشــم در چشــم شــدیم
باهم دعوایمان شــد و با وســاطت
عابــران و رهگذرانــی کــه در

پارک بودند دعوا پایان یافت.
او ادامــه داد :امــا ایــن درگیــری آغــازی
بــرای اختالفهــای مــن و ایمــان بــود.
مــدام در فضــای مجــازی بــرای هــم کری
میخواندیــم .یــک مــاه قبل هــم ایمان با
زنجیــر به من حمله کرد و مــن را کتک زد.
ایــن رفتارهای ایمان باعث شــد که کینه او
را به دل بگیرم .شــب حادثه ســر قراری که
با هم داشتیم رفتم و ناخواسته چاقویی رو
بــه هوا پرتــاب کردم .نمیخواســتم او را به
قتل برسانم ،قصدم ترســاندن ایمان بود.
ایمــان که خونین روی زمین افتاد ،از ترس
و وحشــت فرار کردم و به شهرســتان رفتم.
امــا عذاب وجدان باعث شــد کــه به تهران
برگردم و خودم را معرفی کنم.
باتوجه به اینکه ســن پســر جوان زیر 1۸
ســال بود به دســتور بازپرس ساســان
غالمــی از شــعبه ســوم دادســرای
امــور جنایــی پایتخــت پرونــده این
جنایت به دادســرای اطفال ارجاع
شد.

همدستیداییوخواهرزادهبرایکالهبرداریازداماد

محل حضور داشــت بهعلت نگاه چپ با ما درگیر شــد؛
در ایــن هنگام از کمر خــود چاقو بیرون آورده و ضرباتی
به ســینه مقتول وارد کرد ســپس ضرباتی به مچ دســت
مــن زد و از محــل متــواری شــد؛ در تحقیقــات پلیســی،
تصاویــر و هویــت دقیــق ضــارب بهدســت آمــد و منزل
وی مــورد بازرســی کامل قرار گرفت ولــی قاتل در محل
حضور نداشــت و از اســتان همدان به مکان نامعلومی
متواری شــده بود .رئیــس پلیس آگاهی اســتان همدان
ادامــه داد :کارآگاهان پلیس آگاهــی با اقدامات پیچیده
مخفیــگاه متهــم را در اســتان «البرز» شناســایی کرده و
پــس از هماهنگــی با مقامــات قضایی آن شــهر ،متهم
در یــک عملیــات ضربتــی دســتگیر و به پلیــس آگاهی
همدان منتقل شــد؛ در بازجوییهای پلیســی ،متهم به
جــرم ارتکابی ضــرب و جرح منجر به قتــل مقتول اقرار
کــرد و پس از بازســازی صحنه ،با صدور قرار بازداشــت
موقت روانه زندان مرکزی همدان شد.
وی گفت :همراه داشــتن ســالح ســرد توسط جوانان
همیشــه حادثــه آفریــن بــوده و چه بســا اگر قاتــل چاقو
نداشــت این قتل در آخرین ســاعات سال گذشته اتفاق
نمیافتــاد و قاتــل گرفتار زنــدان و منتظر حکم قصاص
نمیماند.
گــروه حــوادث :آتشســوزی در محل اســتراحت
کارگران یک ســاختمان نیمه ساز منجر به مرگ
کارگر جوان شــد .جالل ملکی سخنگوی سازمان
آتشنشــانی در ایــن بــاره گفــت :ســاعت 3:1۴
دقیقــه بامداد پنجشــنبه ،یک مورد آتشســوزی
در خیابــان آجودانیه ،خیابان آذرمی به ســامانه
 1۲۵سازمان آتشنشانی شهرداری تهران اطالع
داده شــد .بالفاصلــه ســه ایســتگاه آتشنشــانی
بــه محــل حادثــه اعزام شــدند و مشــخص شــد
در طبقــه منفــی  ۲یــک ســاختمان  ۸طبقــه ،بــه
وســعت حــدود  ۸00متــر ،در حــدود  300متر از
فضا با اســتفاده از داربســت و گونیهای نایلونی
بــه اتاقهای مجزای کارگری تبدیل و بخشــی نیز

مـــــــــرگ
مربی چتر بازی

گــروه حــوادث :اعضــای یــک بانــد کالهبــرداری
خانوادگی که خانهها را به چند نفر میفروختند حتی
به دامادشان هم رحم نکردند.
بــه گزارش خبرنــگار حوادث «ایران» ،اواســط آذر
ســال گذشــته مرد جوانی با مراجعه به پلیس از یک
کالهبرداری خانوادگی خبر داد و گفت :بیستم مرداد
ســال  139۸یــک دســتگاه آپارتمــان در منطقه الهیه
تهــران را از بــرادران همســرم بهنامهــای «حمید» و
«مجیــد» به مبلغ  3۸میلیارد ریــال خریدم و پولش
را نیز کامل پرداخت کردم.
امــا فروشــندگان بــه بهانــه اینکــه ســند ملک گم
شــده از تنظیم ســند بهنام مــن طفره رفتنــد تا اینکه
پــس از چنــد مــاه متوجــه شــدم بــرادران همســرم
همــان ملکی را که به مــن فروختهاند به دو نفر دیگر
بهنامهــای «نــادر» و «مهــدی» به مبلــغ  70میلیارد
ریــال فروختهانــد .امــا ســند را بهنــام مــن منتقــل
کردهاند.
پــس از این شــکایت پرونــده در اختیــار کارآگاهان
پایــگاه یکم پلیس آگاهــی قرار گرفت و در نخســتین
گام با دعوت از خریداران دوم ،صحت ادعای شــاکی
مشخص شد ،بدین ترتیب دستور دستگیری برادران

تبدیــل به محــل نگهــداری مصالح ســاختمانی
شــده بــود .آتشســوزی در طبقــه منفــی  ۲کــه
محل اســتراحت کارگران بود رخ داد .ســخنگوی
ســازمان آتشنشــانی افــزود :همزمــان با حضور
آتشنشــانان یکسری از افراد از محل خارج شده
بودند و عده دیگری با کمک آتشنشانها خارج
شــدند 1۲ .نفــر از کارگــران در آن محل مشــغول
بــه اســتراحت بودنــد که  11نفــر خارج شــدند اما
در حیــن خاموش کردن آتش ،با جســد ســوخته
یکــی از کارگران که  ۲1ســال ســن داشــت و تبعه
کشــور افغانســتان بود مواجه شــدند .این فرد در
شــعلههای آتــش گرفتــار شــده بــود و در همــان
دقایق اولیه جان خود را از دست داد.

کالهبردار صادر و در ردیابیهای پلیســی با شناسایی
مخفیــگاه متهمــان یکــی از آنهــا بهنــام مجیــد در
مخفیگاهش دستگیر شد اما کارآگاهان در تحقیقات
پلیســی دریافتنــد حمیــد از محل ســکونتش متواری
شده است.
ســرهنگ کارآگاه «ســید علــی شــریفی» رئیــس
پایــگاه یکــم پلیــس آگاهــی بیــان داشــت :مجیــد در
تحقیقــات پلیســی ضمــن اعتــراف بــه جــرم خــود
مدعی شــد ،طــراح این ســناریوی کالهبــرداری دایی
خــود بهنــام «داوود» اســت کــه از وی و بــرادرش
خواســته عالوه بر فروش ملک به شــوهر خواهرشان
آن را بــه نــادر و مهــدی و همچنیــن فــرد دیگــری
بــه اســم «شــهروز» بــه مبلــغ  75میلیــارد ریــال
بفروشند.
ســرهنگ شــریفی بــا اشــاره بــه اینکه با شناســایی
مخفیــگاه داوود وی در مخفیگاهــش در یکــی از
مناطق شــمالی تهران دســتگیر شــد ،توضیح داد :با
دســتگیری  ۲نفر از اعضای ایــن باند ،هر دو متهم به
دادسرا معرفی و با صدور قرار مجرمیت روانه زندان
شــدهاند .تــالش بــرای دســتگیری حمید کــه متواری
است کماکان ادامه دارد.

واژگونی خودرو با  22مجروح
گــروه حوادث :واژگونی وانت حامل اتباع بیگانــه غیرمجاز در محور خاش-
زاهدان  ۲۲مجروح و  ۲کشته برجا گذاشت.
دکتر فریبرز راشــدی ،مدیر مرکز فوریتهای پزشــکی دانشگاه علوم زاهدان
گفــت :ایــن حادثــه پنجشــنبه شــب رخ داد کــه براثر شــدت حادثــه  ۲۲نفر
مجروح شــدند .مجروحان این حادثه با  4دســتگاه آمبوالنس و یک دستگاه
اتوبوس آمبوالنس به بیمارستان خاتماالنبیا (ص) زاهدان منتقل شدند.
مدیر مرکز فوریتهای پزشــکی دانشــگاه علوم پزشــکی زاهــدان تأکید کرد:
قاچاق ســوخت و اتباع بیگانه غیر مجــاز یکی از معضالت اصلی جادههای
این اســتان اســت که همواره جان عده زیادی از هماســتانیها را گرفته و بار
هزینه درمانی سنگینی را بر این دانشگاه تحمیل کرده است.

شنبه  21فروردین 1400
سال بیست و هفتم
شماره 7599
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ايرنا

سفر يک درد است ،در خانه ماندن هم يک درد

همسفران کرونا

ارقام  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها
و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار ديده شود
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دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از
جدول روزنامه
شرحها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
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افقي:
جدول  -1هافبک مراکشي «چلسی» -سدی
ویـــژه در«اردبیل»
-2نوعـ ــينرمتن-بهگفتهسـ ــعدياعضاييکديگرند-
دانشگاهمهماروپا
 -3تـ ــورم و باد -روسـ ــتايي از توابع «آمـ ــل» مازندران-
اختیاريوبهخواست
-۴برابر-بويماندگي-ربالنوععشق
 -5مرطوب -دوچرخه سـ ــوار اتريشي -نان آبگوشتي-
خودرويچیني
-6ضد«خسوف»-سرانوامرا-ديدگاهها
-7نمونهخروار-روزنامهژاپني-ترشرو
-8هوله-ستاره«بارسلونا»-نوعيماهيکوچک
-9بااهمیتوگرانقدر-مقابل«تنی»-ازضمايرمتصل

 -10پـ ــول قديـ ــم «ايتالیـ ــا» -باالپوش مرد روسـ ــتايي-
مجازاتمتقابل
-11شکايتکردن-آهنگرانقالبي-سريعتريننوعشنا-
بسیار
-12باجرأت-ويتامینآفتابي-فیلسوفروشنگرفرانسه
 -13چراغ خوراک پزي -تمدني باسـ ــتاني -يک قسـ ــم
پارچهنخي
-1۴سويراست-قطعهالکترونیکي-سرمايهزندگي
-15آبشارديدنياستان«اردبیل»-بازيگرفیلم«داستان
وستسايد»()2020
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-۴شهرديدنينزديکشیراز-ويروسجديد
-5مجاني-تلفظ«و»-حجابکامل
-6قاعدهوقانون-پنهاني-داستانکوتاه-انتها
 -7خبرگـ ــزاري کشـ ــورمان -کـ ــوه اسـ ــتان «آذربايجان
غربی»-راز
-8خبرگزاريرسميوزارتنفتايران-امتداد-گردنده
-9مادرمحلي-خواروخفیفکردن-اکسیر
 -10شهر ايستاده -کفش روسي -عظیم الجثه -درخت
غنيومهمجنگلي
-11نژادايراني-تلفظ«ص»-کچل
-12عالمبيخیال!-ازبزرگانهمیشگيجامجهاني
-13سنجش-ارادتصادقانه-تأخیر
 -1۴شهر پشـ ــمک -لباس ورزشـ ــي -روش خاص تهیه
چیزي
 -15مخترع ژاپنـ ــي مداد نوکـ ــي -اتومبیل مخصوص
جهانگردي
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ولی در کشــور ما هیچ پروتکلی تعریف
نشــده و به همین دلیل خیلی از مردم
تصور میکنند ســفر رفتن یعنی خارج
شــدن از قرنطینه بدون ابتــا به کرونا:
«با خانواده به شــمال ســفر کردم و در
طول مســیر هم توقفی نداشــتم .برای
خریــد هــم بــه نزدیــک تریــن مغــازه
میرفتــم چــون وضعیــت مغازههای
آنجــا از نظــر امــکان انتشــار کرونــا بــا
تهــران هیچ تفاوتی ندارد .اما بهعنوان
یک شهروند احســاس میکنم آستانه
تحمــل مــردم در ایــن یک ســال خانه

عمودي:
-1پردهکشتي-پادشاهساسانیان
-2معاشروهمنشین-دربانيکعبه-ترمیمفرش
-3گلوسطدوآجر-پیشدرآمدکتاب-فرزندعاد
-4متکاينرم-مواظبتکننده
-5رمقآخر-روشنايي-عجله
-6صفتيبرايچاقو-زرهسنگپشت-با«نقش»آيد-
لیزخوردن
-7پیشپرداخت-قراول-مرطوب
-8باطن-وسط-مربوطبهگذشته
-9افزودنانگلیسي-بتازگيصاحبماليشده-پس
 -10بدون نیروي کافي -اجرا کننده -جانشین -حرص و
عالقهشديدبهچیزي
-11بیماريژنتیکي-اندازهدستي!-نفسبلند
-12خواهرزادهمیرعماد-هديهايبهنوزاد
-13کل،سراسر-نامپسرانه-سرکش
-14غربال-اصطالحيدرفوتبال-رانندهکشتي
-15صاحبحدنصاب-نازکدل
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هرکسی به شکلی سفر
نوروزیاش را توجیه
میکند و شرح حالی
جدا برایش دارد.
راستش را بخواهید
چارهای هم نیست.
هر طرف قضیه را
که بگیری یک طرف
دیگرش لنگ میزند.
به هرحال اتفاقی
است که افتاده و همه
امیدواریم که هرچه
زودتر بحران از سرمان
بگذرد

افقي:
جدول  -1ورزشــي شــبیه تنیس -شــاعر «حیدر
عــادي بابايهسالم»
-2شهرآرزو-کمالمطلوب-ادادرآوردنباتغییرچهره
-3سوره۴۴قرآن-فراوان-سبکيموسیقايي
-4کشوريگازي!-بهشمارآوردن-روشنيبخشخانه
 -5مخفف اگر -شــهری در «هلند» -ســخن در گوشي-
مانعآب
-6تبرئهشده-رسوبيخچالي-قبیلهقومهود
 -7آب رســان -هافبک «مس رفســنجان» -ســاز بادي
مخروطيشکلازخانوادهني
 -8سوءظن -کوزه ادبي -واحد اندازهگیري شدت زمین
لرزه
-9حاشیهکتاب-نادر-دوستبدبويپیاز
 -10نام «هیگويتا» گلر ســابق کلمبیا بــا آن ضربه عقرب
معروفش-تبرک-پارلمانروسیه
-11ضمیرمتصلدومشخصمفرد-فلز-مهربان-تازه
-12شريران-میزانعمر-اساس
 -13وضعیت دشــوار يــا خطرنــاک -پَرهیــزه -حامي،
دستگیر
-14سازگاري-مقابل«سرپايین»-زيانکاری
-15شهرزيتون-دژتاريخيشهرستان«پیشوا»
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یک جـدول با دو شـرح

5 8 7 4

گزارش نويس

«همه از نوروز  99یک خاطره مشترک
داریــم؛ در خانه ماندن و خط کشــیدن
دور ســفر و میهمانــی .دلخوش بودیم
تابســتان کرونــا تمــام میشــود و نوروز
 1400بــار و بندیــل را میبندیــم و
میزنیــم بــه دل جــاده .امــا یک ســال
گذشــت ،قرمــز و نارنجی و زرد شــدیم
ولــی بازهــم اعــام کردند ســفر نروید
و اگــر بروید مبتــا میشــوید .مگر یک
انســان چقدر ظرفیت دارد؟ یک ســال

9 3

يوسف حيدری

خانه نشینی و تماشای در و دیوار همه
ما را افسرده کرده .برای همین ترجیح
دادیم ریسک کرونا را بهجان بخریم تا
اینکه بــه بیماری روحــی و روانی مبتا
شویم».
مهران با حرارت خاصی از دالیل ســفر
نوروزیاش میگوید .او با خانواده چند
روز به مازندران ســفر کرده و تأکید هم
میکنــد که با رعایت همه پروتکلهای
بهداشــتی کســی از خانــوادهاش مبتا
نشده است.
ایــن روزهــا رنــگ بســیاری از شــهرها

دوبــاره قرمــز و نارنجــی شــد و تعــداد
مبتایــان بــا رکوردشــکنی از مــرز 20
هزار نفــر عبور کــرد .بهگفته مســئوالن
وزارت بهداشــت ،عامــل اصلــی بــاال
رفتــن تعــداد مبتایان و وخیم شــدن
وضعیــت ،ســفر و دیــد و بازدیدهــای
نــوروزی اســت .نــوروز امســال روزانــه
یــک میلیــون و  779هــزار خــودرو
بیــن اســتانهای مختلــف کشــور تردد
داشــتهاند کــه در مجمــوع دو هفتــه
تعطیلــی بــه  10میلیــون و  24هــزار
خودرو میرســد .نکته تلخ اینکه هفته

گذشــته ســخنگوی ســتاد کرونــا اعام
کــرد در ایام نوروز بیــش از  1۵هزار نفر
با وجود تست مثبت کرونا به مسافرت
رفتهاند .بســیاری از پزشکان معتقدند
بــا ایــن آمــار در هفتههــای آینــده باید
منتظــر باال رفتن تعــداد مرگ و میرها
و آمار مبتایان باشیم.
امــا چرا با وجود ریســک ابتا بــه کرونا
و ســرایت آن بازهــم تعــداد زیــادی از
مــردم ســفر رفتنــد و مثــل نوروز ســال
گذشــته در خانــه نماندنــد؟ مهــران
میگویــد اگــر مســافرت نمیرفــت

شــرایط روحی بدی پیدا میکرد« :تنها
دلخوشــی مــا بعــد از یــک ســال کار و
تاش ،تعطیات نوروز و ســفر نوروزی
اســت .ســال گذشــته بــا شــیوع کرونا و
بســته شــدن همه جادهها نتوانســتیم
جایی برویم و یک ســال خانه ماندیم.
ایــن مــدت خیلــی از روزهــا دورکاری
کــردم و امیــد داشــتم بــا بهتــر شــدن
وضعیــت ،نوروز  1400همــراه خانواده
به مســافرت بروم .خوشبختانه اوضاع
کمــی بهتــر و جادههــا هــم باز شــد اما
اطرافیــان توصیــه کردنــد امســال هم
مســافرت نرویم که من قبــول نکردم.
واقعاً خسته شده بودم و هم من و هم
همســرم به مســافرت نیاز داشــتیم .از
آنجایــی که ما و خانواده همســرم چند
ماه قبل ،کرونا گرفتــه بودیم خیالمان
آســوده بود آنتی بادی داریــم و امکان
ابتای مجدد کم است .بههمین دلیل
روز اول عید راهی شمال شدیم و چند
روز کنار دریا آب و هوا عوض کردیم».
مریم هم همیــن نظر را دارد و معتقد
اســت خیلــی از کســانی کــه مســافرت
رفتنــد قبــاً بــه کرونــا مبتــا شــدهاند:
«اوایــل اســفند ســال گذشــته مــن و
همســرم و پســرم و خانــواده پــدریام
بــه کرونــای انگلیســی مبتــا شــدیم.
وضعیــت خیلی بدی داشــتیم و دائم
در مسیر بیمارستان و درمانگاه بودیم.
بعــد از ســه هفته همه خوب شــدیم و
تســتمان منفــی شــد .تا قبــل از اینکه
کرونــا بگیریــم تصمیمــی بــرای ســفر
نداشــتیم امــا بعــد از بهبــودی گفتیم
حــاال کــه آنتــی بــادی داریــم اســتفاده
کنیــم .یــک هفتــهای هــم کــه شــمال
بودیــم از ویا بیرون نیامدیم و ســعی
کردیــم خســتگی در کنیــم .اگــر کرونــا
نگرفتــه بودیــم هیــچ وقــت مســافرت
نمیرفتیــم و خیلی از اطرافیان ما هم
که بدون نگرانی مســافرت رفته بودند
قبــاً کرونــا گرفتــه بودنــد و اطمینــان
داشتند دوباره مبتا نمیشوند».
محمــد روزنامه نگار اســت .او میگوید
بســیاری از کشــورهای دنیــا برای ســفر
پروتکلهــای تعریــف شــدهای دارنــد

نشــینی لبریز شــده بــود و همــه منتظر
بودنــد کــه از ایــن وضعیــت بیــرون
بیایند».
مــژگان چنــد روزی اســت از مســافرت
ترکیــه برگشــته .میگویــد ایــن ســفر
ریسک زیادی داشته و تا زمانی که کرونا
باشــد دیگر ســفر نخواهد رفت« :زنان
خانــهداری که فرزنــد دانشآموز دارند
این یک ســال از لحاظ روحی و جسمی
بشــدت خســته شــدند .مــن دو فرزنــد
دانشآموز دارم و در یک ســال گذشته
پابــه پــای آنهــا در کاسهــای آنایــن
حاضر بودم و االن هم لحظه شــماری
میکنــم ایــن چنــد روز ســال تحصیلی
هم بگذرد تا یک نفس راحت بکشــم.
واقعــاً بــه مســافرت و دور شــدن از
فضــای خانــه نیــاز داشــتم .یک ســال
بود مســافرت نرفته بــودم .دخترخاله
همســرم در شــهر ازمیــر ترکیــه خانــه
دارد و پســرش آنجا دانشجوی پزشکی
اســت .پیشــنهاد دادند نــوروز میهمان
آنهــا باشــیم .بــرای رفتــن باید تســت
پیســیآر میدادیم .البتــه آنجا هم به
مکانهای شــلوغ نرفتیــم .قبل از ورود
به فروشگاههای بزرگ هم تب سنجی
میکردنــد .با این حال شــیوع کرونا در
ترکیه خیلــی زیاد بود و ریســک بزرگی
کردیــم .االن که نــگاه میکنم میبینم
ارزش نداشــت و اگر یک نفر از اعضای
خانواده مبتا میشــد باید دو هفته در
یکی از بیمارســتانهای ترکیه بســتری
میشــد و هزینههای بیمارستانی آنجا
هم خیلی زیاد است».
ســهیل برخاف خیلیها معتقد است
سفر در ایام نوروز امسال ریسک نبود و
اگر همه پروتکلهای بهداشتی رعایت
میشــد تفاوتــی بیــن شــمال و تهــران
وجود نداشت« :با تعدادی از دوستانم
که همیشــه باهم ســفر میرویــم نوروز
امســال بــه رشــت رفتیــم .از ســامت
یکدیگــر مطمئــن بودیــم و همــه
پروتکلهــای بهداشــتی را هــم رعایت
کردیــم .بــه اعتقاد مــن ســفر رفتن در
این شرایط ریسک نیست و این بخشی
از ســبک زندگی دوران کروناست چون

همه شــهرها وضعیت مشــابهی دارند
و خطر ابتــا به کرونا در رســتورانهای
تهــران بــا رشــت به یــک اندازه اســت.
هفتــه دوم فروردیــن هــم بــرای انجام
یک کار اداری به اســتانبول ســفر کردم
و آنجــا هــم دوبــار تســت کرونــا دادم.
بــه نظــرم دنیــا بــه ســمتی مــیرود که
پروتکلهای بهداشتی بخشی از سبک
زندگــی میشــود و باید این نوع ســبک
زندگــی را تــا زمانــی کــه همه واکســینه
شوند ادامه داد».
ســفرهای یک روزه هــم تجربهای بوده
که زینب و خانوادهاش در نوروز تجربه
کردهانــد .او میگویــد با ایــن وضعیت
بایــد تــا مدتهــا قیــد رفتن به شــمال
و دیــدن خانــواده پــدریاش را بزنــد:
«دوســالی هســت کــه خانــوادهام را
ندیدهام .نوروز امسال تصمیم داشتیم
چنــد روزی بــه خانــه پــدریام برویــم
امــا بهدلیــل رفت و آمد فامیــل و تذکر
دو خواهــرم کــه در سیســتم بهداشــت
و درمــان کار میکننــد ترجیــح دادم
امســال هــم از آنها دور باشــم .البته به
جای ســفر طوالنی با همســر و دخترم
دو ســفر یــک روزه بــه المــوت قزویــن
و کاشــان داشــتیم .صبــح از تهــران راه
افتادیم و عصر هم برگشــتیم و ســعی
کردیــم از مســیر لــذت ببریــم و کمتــر
ریســک کنیم .متأســفانه با وجود اینکه
خیلی از مردم ،عزیزان و دوستانشــان
را بهخاطــر کرونا از دســت داده اند اما
بازهم این ویروس را جدی نمیگیرند.
نــوروز هــم دیدیــم کــه خیلیهــا ســفر
رفتنــد .خیلیهــا هنــوز فکــر میکننــد
کرونــا فقط در شــهرهای بزرگ جوالن
میدهــد و در روســتاها و شــهرهای
کوچک خبری از کرونا نیست».
بههرحــال هرکســی بــه شــکلی ســفر
نــوروزیاش را توجیــه میکنــد و شــرح
حالــی جــدا برایــش دارد .راســتش را
بخواهید چارهای هم نیســت .هرطرف
قضیــه را که بگیری یک طرف دیگرش
لنــگ میزنــد .بههرحال اتفاقی اســت
کــه افتــاده و همه امیدواریــم که هرچه
زودتر بحران از سرمان بگذرد.
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ارزیابی مناسبات سیاســت و اقتصاد در حکمرانی دموکراتیک در گفتوگو با علی سرزعیم

دموکراسی باید در خدمت
منافع توده باشد

نیازمند جامعهای قوی هســتیم تا با دولت قوی همصحبت شود
رشــد اقتصادی و توسعه در شرایط پر تنش ایجاد نمیشود
مرتضی گلپور
خبرنگار

پیامدها و فرجام سیاستورزی  40سال گذشته ،امروز پیش روی ما است .بدون اینکه وارد
این بحث بیپایان شـــویم که این فرجام چه بوده اســـت ،یک نکته مسلم است و آن اینکه
امروز ما نیازمند بازنگری در برخی شیوهها ،روشها و راههای سیاست ورزی هستیم .بازیگران
خرد و کالن سیاست در ایران ،باید این شهامت را داشته باشند تا با نگاهی به عملکرد گذشته
خود ،از مســـیر رفته بازگردند و شـــیوههای تازهای را در سیاســـت ورزی خود در پیش بگیرند.
یک گونه از شیوههای جدید سیاســـت ورزی که میتواند پیش روی ما باشد ،همان است که
اقتصاددانـــان نهادگرا همچون عجم اوغلو و رابینســـون ،داگالس نورث یا جامعه شناســـی
چون جوئـــل میگدال پیش روی ما میگذارند؛ اینکه سیاســـت ،حاصـــل جمعبرداری توان
و کشـــاکش همه بازیگران اســـت .یا آنطور که عجم اوغلو و رابینســـون در کتاب «ریشههای
اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» تعریف میکنند؛ سیاست یعنی مدیریت تعارض منافع
میان بخشهای متنوع و متکثر جامعه و قدرت .مطابق این تعریف ،قهرمانان سیاسی ،آنانی
نیستند که به ســـیم آخر میزنند یا خواهان حذف سایر بازیگران سیاسی و محدودکردن آنان
هســـتند ،بلکه قهرمانان کسانی هســـتند که میتوانند با دیگر بازیگران دور یک میز بنشینند،
چانـــه بزنند ،مذاکره کنند و در نهایت به یک ســـازش دســـت یابند .همین کـــه در گزارهها و
رویکردهای فعلی سیاست ورزی «سازش» امری مذموم شمرده میشود ،یعنی این رویکرد
نیازمند بازنگری است ،باید از ایدههای گذشته دست شست و به شیوههای نوین روی آورد.
کتاب «ریشههای اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» از جمله آن کتابهایی است که با تکیه
بر تجارب ملتها و کشورهای مختلف ،شـــیوههای نوین سیاست ورزی را پیش پا میگذارد.
این کتاب به همت علی ســـرزعیم و جعفر خیرخواهان ترجمه شده است .با علی سرزعیم،
یکی از مترجمان این کتاب که اســـتاد دانشگاه عالمه طباطبایی نیز هست ،درباره درسهای
کنشهای سیاسی و تاریخی این کتاب که برگرفته از تجارب ملتهای دیگر است ،گفتوگو
کردیم .همچنین تالش شـــد از این گزارهها ،نکاتی برای فهم بهتر شکستها و کامیابیهای
کنشهای سیاســـی در ســـالهای دور و نزدیک ایران به دســـت بیاوریم و راه نو پیشنهادی را
مطرح کنیم .با این حال تأکید این کتاب و ســـرزعیم بر این نکته است که کارآمدی و توسعه از
مسیر ثبات و گفتوگوهای داخلی میگذرد .این گفتوگو را بخوانید.
 ëموضوعـــی که امروز دربـــاره آن صحبت
میکنیـــم ،کتـــاب «ریشـــههای اقتصـــادی
دیکتاتـــوری و دموکراســـی» اســـت کـــه در
ســـال  89به همراه دکتر جعفر خیرخواهان
ترجمه کردید .نگاه و بینشـــی کـــه این کتاب
از سیاســـت ،قدرت و اقتصاد ارائه میدهد،
متفاوت با آن تصویری اســـت که به عنوان
دانشجویان جامعهشناسی در دانشگاهها و
در نقد قدرت و سیاست خواندیم .به نظرم
برای شروع بحث ،ابتدا از تعریفی که کتاب
از «سیاســـت» ارائه میدهد شـــروع کنیم.
به نظر میرســـد عجم اوغلو و رابینسون در
این کتـــاب سیاســـت را «مدیریت تعارض
منافـــع» تعریف میکننـــد .این دیـــدگاه را
میپذیرید؟ در این صورت ،سیاســـتی که در
این کتاب تعریف میشـــود ،چـــه تفاوتی با
سیاست به معنای رایج و مرسوم دارد؟
پیش از پاسخ به ســـؤال شما ،ابتدا باید
به نکتهای اشاره کنم .همانطور که از اسم
این کتـــاب پیدا اســـت ،یعنی «ریشـــههای
اقتصـــادی دیکتاتوری و دموکراســـی» ،این
کتاب تعریضی است به کتاب برینگتون مور
با عنوان «ریشـــههای اجتماعی دیکتاتوری
و دموکراسی ».کتاب «ریشههای اجتماعی
دیکتاتـــوری و دموکراســـی» کتاب معروفی
در ســـنت جامعهشناســـی سیاســـی است
کـــه بســـیاری معتقـــد بودند نظریـــه کالن
جامعهشناســـی سیاســـی در عصر جدید با
این کتـــاب نضج گرفـــت .برینگتون مور در
این کتاب میخواســـت بگوید که نظمهای
دیکتاتوری و دموکراســـی از درون تحوالت
اجتماعـــی بیـــرون میآیند .امـــا در مقابل
کتاب مور ،عجم اوغلو و رابینسون در کتاب
خود خواســـتند این نکته را مطرح کنند که
اساساً مســـأله اقتصاد اســـت که خود را در
عرصه سیاســـت نشـــان میدهد .از اینرو،
ایـــن کتـــاب از دو جهـــت اهمیت داشـــت؛
یک اهمیت در این بود کـــه نظریه بازیها
را به عرصه بررسیهای سیاسی وارد کرد و
نشان داد که این نظریه در عرصه سیاست
خـــوب کار میکنـــد و جـــواب میدهـــد .به
همین دلیل ایـــن کتاب در دانشـــکدههای
علوم سیاســـی بســـیار تأثیر گذاشت و پس
از آن دانشـــکدههای علوم سیاســـی نظریه
بازیهـــا را جدیتر گرفتند .تـــا پیش از این
کتـــاب ،اغلب حـــوزه روابـــط بینالملل به
نظریـــه بازیها توجـــه میکرد ولـــی اینک
همه گرایشهای علوم سیاسی آن را جدی
میگیرند.
نکتـــه دیگـــر میتوانـــد همـــان تعبیری
باشـــد که شـــما ارائه کردید .در بررسیهای
اقتصـــادی ،نظام سیاســـی اغلب دســـتگاه
یـــا ســـازوکاری در نظـــر گرفته میشـــود که
ترجیحـــات بخشهای مختلـــف جامعه را
جمعبنـــدی میکند .گاهی نظام سیاســـی

غیردموکراتیک اســـت کـــه در این صورت،
در یـــک ســـمت طیـــف وزن بســـیار زیادی
بـــه ترجیحات یـــک اقلیت محبـــوب داده
میشـــود و در مقابل ،وزن بســـیار ناچیزی
بـــه ترجیحـــات اکثریت جامعـــه میدهد.
در مقابـــل ،نظم سیاســـی دموکراتیک قرار
دارد کـــه در آن وزن بیشـــتر روی ترجیحات
توده مردم قرار میگیـــرد و وزن کمتر روی
اقلیتها و ترجیات نخبگان .کتاب بخوبی
نشـــان داده اســـت که نظام سیاسی ،نظام
تجمیـــع ترجیحات اســـت؛ به ایـــن معنی
کـــه من به عنوان یک فرد فقیر ،با شـــما به
عنـــوان یک فـــرد طبقه متوســـط و دیگری
به عنوان طبقـــه باال ،ترجیحـــات متفاوتی
نسبت به مسائل مختلف اقتصادی داریم.
به ایـــن ترتیب ،گفته میشـــود ایـــن نظام
سیاســـی اســـت که جمـــع ترجیحـــات این
طیفهـــا را معدلگیری کـــرده و وزندهی
میکند .حال ،اگر نظم سیاسی دموکراتیک
باشد ،به تعداد کنشـــگران یا افراد جامعه
بـــه ترجیحات وزن میدهـــد و چون تعداد
فقـــرا و طبقـــات متوســـط در جامعـــه زیاد
اســـت ،رویکردها و تصمیمات به ســـمت
ترجیحـــات آنـــان میچرخد .امـــا در نظم
غیردموکراتیک ،وزن بیشـــتر به ترجیحات
اقلیت داده میشود.
نهایتـــاً اینکـــه ،کتـــاب روی نکته بســـیار
مهمـــی تأکیـــد میکنـــد .یعنی کتـــاب این
پرسش را مطرح میکند که اساساً ما قدرت
را بـــرای چه میخواهیم؟ چـــرا افراد با هم
رقابت میکنند تا قدرت سیاسی را به دست
بیاورند؟ در نظریههای علوم سیاسی کمتر
به ایـــن مســـأله پرداخته میشـــد ،اما این
کتاب میگوید مســـأله سیاســـت یا قدرت،
حول موضوع بازتوزیع است؛ به این معنی
که نظم غیردموکراتیک ،یعنی بازتوزیع از
توده برای فرادستان و در نظم دموکراسی،
مســـأله ،بازتوزیـــع از نخبـــگان بـــرای توده
است.
 ëبنابراین مســـأله قدرت و سیاست ،نحوه
بازتوزیع منابع و منافع در جامعه است .این
بازتوزیع کجا و چطور مشخص میشود؟
یکـــی از جاهایـــی کـــه میتوان مســـأله
بازتوزیع را بخوبی نشـــان داد ،نرخ مالیات
اســـت .نرخ مالیـــات نماد بازتوزیع اســـت.
بهعنـــوان مثـــال اگـــر شـــما در کشـــور خود
مالیاتهـــای پیـــش رونـــده داریـــد ،به این
معنـــی اســـت کـــه از پولدارهـــا میگیریـــد
و بـــه بقیـــه میدهیـــد ،امـــا در نظامهـــای
غیردموکراتیـــک ،اغلـــب تـــوده را بـــه نفع
اقلیـــت چپـــاول میکننـــد .کمـــا اینکـــه در
بســـیاری از کشـــورهای آفریقایـــی تودههـــا
بســـیار فقیـــر هســـتند ،امـــا ثروتمنـــدان
فوقالعـــاده پولـــداری دارند که ثروتشـــان
در ســـطح ثروتمندان اروپاســـت و با غارت

ملت به این ســـطح از ثروت رسیدهاند.
امریکای التین هم به این معروف است
که فقرا بســـیار فقیر و ثروتمندان بســـیار
ثروتمند هستند.
 ëاگر بخواهیم مســـأله بازتوزیع منابع را
در قالب سرزمین و کشور خودمان بحث
کنیـــم ،آیا میتـــوان گفت حساســـیت
نسبت به شفافیت بودجه و اینکه منابع
عمومی به چه ســـمتی هدایت میشود،
نشانهای از دغدغه مردم نسبت به مسأله
و ماهیت بازتوزیع در جامعه ما است؟
بله در کشور ما هم مســـأله بازتوزیع
پیوســـته مهمتر شده اســـت اما سابقاً به
دلیل درآمد باالی نفـــت ،توزیع مهمتر
از بازتوزیـــع بوده اســـت یعنی پول نفت
چگونـــه بین مردم توزیع شـــود .در عین
حـــال اهمیـــت بازتوزیـــع را نمیتـــوان
انـــکار کـــرد خصوصاً در شـــرایط تحریم
که درآمدهای نفتی کم شـــده اســـت .با
یک مثال سادهتر میتوان این مسأله را
توضیح داد 4 .میلیون کارمند در کشـــور
داریـــم که جـــزو طبقات متوســـط یا باال
محســـوب میشـــوند .از آنجـــا که دولت
نمیتواند حقوق این کارمندان را تأمین
کند و هر ســـال هم تعداد آنان افزایش
مییابد ،ناچار اســـت پول چاپ کند .اما
چـــاپ پول با هـــدف تأمیـــن حقوق این
کارمنـــدان ،به معنای ایجـــاد تورم برای
کل جامعـــه اســـت .یعنی تـــورم ایجاد
میشـــود تا وضـــع این  4میلیـــون نفر را
نســـبتاً بهتر نگه دارد بـــه قیمت فقیرتر
کردن عموم جامعه .معنای این حرف
یعنی از فقرا بـــرای کارمندان یا مدیران
مالیـــات بگیریـــم ،یا مثال دیگـــر درباره
بازتوزیع ،مســـأله بنزین است .سالهای
ســـال با صـــرف میلیاردهـــا دالر ،بنزین
وارد میکردیم تا به کســـانی که صاحب
خـــودرو هســـتند فشـــار کمتـــری وارد
شـــود ،در مقابل نســـبت به حمل و نقل
عمومـــی که فقرا و طبقه متوســـط از آن
استفاده میکنند ،بیتوجهی شده است.
 ëنکته مهمی که در ایـــن کتاب میتوان
یافـــت و این یـــک تفاوت بســـیار مهم با
کتابهای علوم سیاســـی اســـت ،دستور
کار مشـــخص و متفاوتی اســـت که برای
اصالحات یا رســـیدن به حکمرانی بهتر
ارائه میدهد.
در این زمینه من نمیتوانم با شـــما
موافق باشـــم ،زیرا این کتـــاب هنجاری
نیســـت و بیشـــتر توصیفی است ،یعنی
کتـــاب نمیخواهـــد بگویـــد که چـــه کار
باید بکنید ،بلکـــه میگوید در غرب چه
فرایندی طی شده و در تجربه کشورهای
مختلف چـــه عواملی تأثیر گذاشـــتهاند
که باعث شـــدند این کشـــورها یک گذار
با ثبات داشـــته یا نداشـــته باشـــند؛ ولی
البته داللتهایی برای دموکراسیسازی
دارد.
 ëبـــه نظر میرســـد کـــه میتـــوان از دل
ایـــن تحلیلهای توصیفـــی توصیههایی
اســـتخراج کرد مثالً وقتـــی تأکید میکند
نبایـــد هزینـــه دموکراسیســـازی را برای
فرادســـتان بـــاال برد ،یـــا اینکـــه (بهطور
ضمنی) تأکید دارد که حرکت به سمت
دموکراســـی باید از ثبات و نظم سیاســـی
موجـــود آغاز شـــود و نـــه برهـــم ریختن
کلیت این نظم ،توصیههای ارزشمندی
وجود دارد.
نکته مهمتر این اســـت که حرکت به
ســـمت دموکراسی یک خطر دارد و این
خطر پوپولیســـم شدید است .پوپولیسم
شـــدید یعنی تقاضای بازتوزیـــع منابع
در جامعـــه بشـــدت افزایـــش یافتـــه و
شـــما شـــروع بـــه چپـــاول ثروتمنـــدان
بکنید .ایـــن امر یعنی هزینـــه اصالح یا
دموکراسیســـازی را بسیار باال ببرید .اما
در این صـــورت ســـرمایهگذاری کاهش
مییابـــد و فرار ســـرمایه رخ میدهد .در
کشـــورهای امریکای التین یـــا آفریقایی
که این اقدامات پوپولیستی را به صورت
شـــدید انجام دادند ،معموالً نخبگان با
نظامیان متحد شـــده و یـــک کودتا علیه

دموکراســـی ترتیـــب دادنـــد .آرژانتیـــن
در ابتـــدای قرن بیســـتم جزو  10کشـــور
ثروتمنـــد جهـــان بـــود اما پـــس از روی
آوردن به این نوع سیاســـتها که از دل
دموکراسی بیرون آمد ،وقوع کودتاهای
پشـــت سر هم شروع شـــد و این کشور از
توســـعه عقب ماند .یعنی فرایند مورد
اشـــاره باعث شـــد ایـــن کشـــور برخالف
دیگر کشورهای پیشرفته فرجام دیگری
داشته باشد.
 ëحتـــی فوکویامـــا در «نظـــم و زوال
سیاســـی» میگوید آرژانتیـــن در ابتدای
قرن بیســـتم ،کانـــادای امریـــکا جنوبی
محسوب میشـــد ،اما سرنوشت دیگری
پیدا کرد و به جای پیشـــرفت ،پســـرفت
داشت.
آرژانتیـــن در ابتـــدای قـــرن بیســـتم
یعنـــی در حـــدود ســـالهای  1900تـــا
 1910حـــدود  80درصـــد درآمد امریکا و
بریتانیا را داشـــت .اما مســـأله آرژانتین
از اینجا شـــروع شـــد که هربار که در این
کشـــور انتخابات دموکراتیک برقرار شد
کاندیـــدای پوپولیســـت رأی آورد و بـــه
عنوان مثـــال تصمیم گرفتند زمینهای
پولدارهـــا را تقســـیم کننـــد .چنیـــن
سیاســـتهای بازتوزیعی شـــدید سبب
میشـــد کـــه زمیـــنداران و پولدارهـــا با
نظامیان ائتالف کرده و هر چند سال یک
بار در این کشـــور یک کودتا علیه دولت
دموکراتیک رخ دهد .اینان دموکراســـی
را واژگون میکردنـــد و حکومت نظامی
میآمد و مثالً  10ســـال طول میکشـــید
تـــا آرام آرام ،بـــار دیگـــر حکومـــت بـــه
جمهـــوری و دموکراســـی برگـــردد .امـــا
باز هـــم وقتی جمهوری ایجاد شـــد ،باز
هم سیاســـتمداران و برخـــی طیفهای
اجتماعـــی سیاســـتهای بازتوزیعـــی
شـــدید یا همان چپـــاول ثروتمنـــدان را
دنبـــال میکردنـــد کـــه نتیجـــه ،رنجش
ثروتمنـــدان بود که باعث میشـــد آنان
دوباره با نظامیان متحد شده و بار دیگر
در کشـــور کودتا میکردنـــد و این فرایند
اینقـــدر در آرژانتیـــن قرن بیســـتم تکرار
شـــد که در نهایت آرژانتین از یک کشور
پیشرو به یک کشور متوسط تبدیل شد.
 ëبنابراین وقتی نویســـندگان این کتاب،
فرایندهای سیاســـی در آفریقای جنوبی،
آرژانتین یـــا بریتانیا را بررســـی میکنند،
نمیشـــود اینطور گفت که برای حرکت
به ســـمت دموکراســـی یک دســـتورکار
هـــم دارد ،به ایـــن معنی که شـــما هزینه
دموکراسی را برای فرادستان یا کسانی که
قرار است بخشـــی از منابع و قدرت خود
را از دســـت بدهند ،باال نبریـــد به عبارت
دیگر ،این کتـــاب میگوید نبایـــد آنان را
ترساند یا در دل آنان هراس افکند.
این کتـــاب چنـــد پیـــام دارد که یکی
از آنهـــا منـــع بازتوزیع شـــدید اســـت که
بـــه آن اشـــاره کـــردم .پیـــام دیگـــر این
اســـت کـــه اگر دموکراســـی بیـــش از حد
گـــران شـــود ،در این صـــورت مطلوبیت
کودتـــا افزایش مییابد .بـــه زبان امروز،
کسانی که بازیگر عرصه سیاسی هستند
همیشـــه هزینه-فایده میکننـــد ،مبنی
بر اینکه دموکراســـی چقـــدر هزینه دارد
و غیردموکراســـی چقدر هزینه دارد .اگر
هزینه دموکراســـی بســـیار افزایش یابد،
پـــس کودتـــا کـــردن یـــا غیردموکراســـی
مـــیارزد و جـــذاب میشـــود .بنابرایـــن
بازیگرانی که با فرمان دموکراســـی جلو
میروند ،باید حواسشان باشد که خیلی
افراط نکننـــد .این پیامی اســـت که این
کتاب به روشنی میدهد.
 ëفوکویامـــا در کتـــاب «نظـــم و زوال
سیاســـی» وقتـــی میخواهد بـــه حاکم
شدن قانون در چین اشاره کند ،میگوید
حرکت برای حاکمیـــت قانون در چین،
باید در بســـتر همین قانـــون فعلی چین
دنبال شـــود و قانون اساسی موجود باید
نقطه آغاز این حرکت باشد .در این کتاب
هم عجم اوغلو و هم رابینســـون اینطور
نشـــان میدهند که هرتالشی برای تغییر،

شاید مردم برای آزادی اندیشه اعتراض نکنند ،بویژه
وقتی اقتصاد کشور توسعه نیافته است ،آزادی یک
کاالی لوکس یا یک شعار لوکس محسوب میشود
که جامعه خریدار آن نیست .اما همین جامعه برای
منافع اقتصادی خود به سادگی اعتراض میکند .به
همین دلیل نویسندگان کتاب «ریشه های اقتصادی
دیکتاتوری و دموکراسی» میگویند دموکراسی
را باید به گونهای تعریف کرد تا با «منافع عینی و
ملموس» مردم همسو شود .در این صورت است
که مردم پشت دموکراسی خواهند ایستاد .درحالی
که اگر دموکراسی را یک شعار لوکس قلمداد
کنیم ،روشنفکران تنها میمانند و طبیعتاً بدون
حمایت جامعه نمیتوانند ایدههای خود را پیش
ببرند .اما اگر دموکراسی را در خدمت منافع توده
تعریف کنیم ،توده پشت سر این ایده قرار میگیرد.
هنر فعاالن سیاسی این است که معامله خوب با
حاکمیت را به گونهای تنظیم کنند تا به یک معامله
برد-برد منجر شود و به این ترتیب راه جامعه برای
توسعه باز شود
باید از دل ثبات و نظم موجود بیاید ،یعنی
همین زمین بازی و همین سازوکار قانونی
و حکمرانی موجود ،باید مبنای بازی تغییر
باشد.
این کتاب میخواهد بگوید اگر بازیگران
عقالیـــی رفتار کنند ،میشـــود بـــازی برد-
برد تعریف کرد .اساســـاً همه داستان این
کتاب حول این موضوع است که چطور با
کســـانی که قدرت دارند بدهبســـتان کنیم.
به این معنی که انتخابهایی مقابل آنان
قرار بدهیم تا برای آنان حرکت به سمت
دموکراســـی بهصرفـــه باشـــد .در تاریـــخ
هیچکـــس قدرت را بســـادگی و ســـهولت
واگـــذار نمیکنـــد .در کشـــورها و جوامعی
که دموکراســـی حاکم شـــد ،بـــه این دلیل
بود که گزینهها به گونهای تعریف شـــدند
که دموکراتیک شـــدن به نفع فرادســـتان
شـــد و آنان دیدند که گزینههای دیگر غیر
از دموکراســـی برایشـــان پرهزینهتر است.
بنابرایـــن ایـــن کتـــاب میگویـــد شـــما به
عنوان فعال سیاســـی باید طـــوری هزینه
دموکراســـی را طراحـــی کنیـــد کـــه بتوانید
با فرادســـتان به یـــک توافق برســـید و اگر
نتوانید این کار را بکنید ،بازی سیاســـی در
کشـــور شـــما به یک بـــازی باخت-باخت

تبدیل میشـــود .کما اینکـــه در آرژانتین یا
کشـــورهایی دیگر ،دموکراسیها سرکوب و
وضع اقتصادی بدتر شد.
 ëبه نظـــر میرســـد دو تجربه کـــه بخوبی
میتوانـــد تفـــاوت این دو مســـیر را نشـــان
بدهد ،یکی تجربه حکومت آلنده در شیلی
و دیگری تجربه چپگرایان در ســـوئد باشد.
در ســـوئد به دلیـــل نوع متفـــاوت فعالیت
سیاسی احزاب چپ که مبتنی بر ائتالف و
کاستن از هزینههای دموکراسیسازی بود،
در نهایـــت این کشـــور به یک ثبات رســـید
و امروز ســـوئد یکی از کشـــورهای پیشرو در
تأمیـــن اجتماعی و حمایـــت از کارگران و
فرودستان است .اما در مقابل در شیلی ،به
دلیل انقالبیگری و چپرویهای آلنده که
میخواست کل ســـاختار اجتماعی کشور
را دگرگون کند ،در نهایت فرادســـتان علیه
او متحد شـــدند و با یک کودتـــا این دولت
چپگرا برکنار شـــد و به تبـــع آن ،آرمانهای
بســـیاری از مردم این کشور هم برای دههها
از بین رفت.
متأســـفانه در امریکای التیـــن کودتاها
بســـیار زیاد بـــود ،زیـــرا بازتوزیعها بســـیار
شـــدید بود .این مســـأله فقط هم مربوط
به شـــیلی نبود ،آرژانتین و دیگر کشورهای

امریـــکای التیـــن هم ایـــن طـــور بودهاند.
داســـتان ونزوئـــال هـــم از این قرار اســـت.
این تجربههای تاریخی یک درس است.
علـــی ایحال ،پیـــام این کتاب این اســـت
کـــه از دل یک توافـــق برد-بـــرد میتوان
به یک دموکراســـی باثبات رســـید .حرف
ایـــن کتاب این اســـت کـــه مـــا میتوانیم
دموکراســـی بیثبات هم داشـــته باشیم.
زیرا ً
اصـــال تضمینی وجود ندارد که اگر به
سمت دموکراسی حرکت کردید ،بتوانید
به یک دموکراسی باثبات برسید .چه بسا
به یک دموکراسی بی ثبات برسید و پس
از آن آشوبها ،سرکوبها و پسرفتهای
شدید اقتصادی به وجود بیاید که طبیعتاً
در این شـــرایط همه میبازند ،یعنی هم
حاکمیـــت میبـــازد و هم مـــردم .اما هنر
این اســـت که شما مسیری را ترسیم کنید
کـــه به یک دموکراســـی باثبات برســـید تا
در نهایت دموکراســـی تحکیم شود .یک
فصـــل این کتـــاب دربـــاره این اســـت که
چطور دموکراســـی باثبات داشته باشیم و
فرایند دموکراســـی باثبات شود ،مقصود
از ثبات دموکراســـی هم این است که باید
هزینه بازگشـــت یا عقبگرد از دموکراسی
را زیاد کنید ،یعنی باید به گونهای باشـــد
که بازگشت از مســـیر دموکراسی دیگر به
صرفه نباشد.
 ëچنـــدی پیـــش در روزنامـــه «ایـــران»
گفتوگویی از دکتر احمد میدری منتشـــر
شـــد مبنی بر اینکه آینده بهینـــه ما در گرو
ائتـــالف میان گروههـــای مختلف جامعه،
بویـــژه ائتـــالف روشـــنفکران و حاکمیت
اســـت .آقای محســـن رنانی هم بتازگی با
انتشار متنی ،تأکید کرد که روشنفکران باید
دولت ستیزی و نگاه منفی خود نسبت به
قدرت را کنار بگذارند و با قدرت گفتوگو
کرده و بـــا آن کار کنند .به نظر میرســـد در
این کتاب هم این طور عنوان میشـــود که
دموکراسی از باال به پایین میآید ،نه لزوماً
از پایین به باال.
تصمیمگیری با فرادســـتان است ،اما
در الیههـــای پاییـــن هم فعاالن سیاســـی
قـــرار دارنـــد کـــه مـــردم را ســـازماندهی
میکنند .به عبارت دیگـــر ،این نیروها در
الیههای پایین گزینهها را برای فرادستان
ایجاد میکنند و نهایتاً در آن باال نخبگان
هســـتند که تصمیم میگیرند کدام گزینه
را انتخاب کنند ،به ســـمت قدرت سخت
بروند یا اینکه حق رأی بدهند و حاکمیت
مردم را بپذیرند.
 ëماهیت این بده بســـتان چیست؟ زیرا
در نهایـــت باید با فرادســـتان گفتوگو یا
کار کرد.
بلـــه ،در ایـــن مســـأله شـــکی نیســـت.
کتاب حول این مســـأله اســـت که جامعه
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ســـازماندهی میشـــود .امـــا چـــه کســـی
جامعه را سازماندهی میکند؟ منتقدان
و روشـــنفکران هســـتند کـــه جامعـــه را
ســـازماندهی میکنند .این امـــر میتواند
قدرت موازنه ایجـــاد کند ،در مرحله بعد
گزینههایـــی روی میـــز میگـــذارد که حاال
فرادســـتان انتخاب کنند کـــه کدام به نفع
آنان اســـت .در این صورت آنان میبینند
کـــه آیـــا حرکت بـــه ســـمت دموکراســـی
به نفعشـــان اســـت یا حرکت به ســـمت
غیردموکراســـی؟ در این جـــا به یک نکته
اشـــاره کنـــم ،بـــه این معنـــی کـــه در این
زمینـــه من تجربـــه خودمان را ارزشـــمند
میدانـــم .تصور من این اســـت که بعد از
دوره آقای هاشمی ،ما در اشکال مختلف
به ســـمت تعـــارض فعـــاالن سیاســـی و
حاکمیـــت حرکت کردیـــم .در دوره آقای
خاتمی فعاالن سیاســـی تعـــارض زیادی
بـــا حاکمیت داشـــتند و در دوره بعد ،این
رابطه برعکس شـــده بود یعنی حاکمیت
بـــا فعـــاالن سیاســـی تعـــارض شـــدیدی
داشـــت .امروز محصـــول و نتیجـــهای که
از ایـــن فراینـــد پیـــش روی ما قـــرار دارد،
یـــک اقتصاد ضعیف شـــده اســـت و این
ضعیف شـــدن به گونهای اســـت که کسی
نمیتوانـــد آن را انکار کنـــد .اقتصاد ما با
اینکه میتوانســـت بســـیار بهتـــر از وضع
امروز باشـــد ،اما بـــه آن جایگاه نرســـیده
اســـت .ایـــن محصـــول ،یعنـــی اقتصـــاد
ضعیـــف ،دســـتپخت همـــه و نتیجـــه کار
همه اســـت ،یعنـــی هم حاکمیـــت و هم
فعاالن سیاســـی و حزبی .یکـــی از نکاتی
که مرحوم هاشـــمی در آخرین دیدارها با
جمعی از افراد گفته بود ،این بود که رشد
اقتصادی در دوره ثبات ایجاد شده است،
بنابرایـــن ما اگر دنبـــال تنش باشـــیم ،از
دل آن رشـــد اقتصادی حاصل نمیشود.
این حرف جالبی بـــود .تنش منظور فقط
در سیاســـت خارجـــی نیســـت بلکـــه در
سیاســـت داخلی هم هست .باور من این
اســـت که از دل تعارضهای شدید ،رشد
اقتصادی حاصل نمیشـــود .مـــا احتیاج
داریم تا دســـتکم  10سال یک وضعیت
هموار و هنجارمند را نه تنها در سیاســـت
خارجی ،بلکه در سیاســـت داخلی داشته
باشـــیم ،یعنی نه تهدید شـــدید از جانب
فعاالن سیاسی نسبت به حاکمیت باشد،
نـــه حاکمیت بخواهد فشـــاری به جامعه
بیاورد.
 ëاما باوجود اینکه شـــما این کتـــاب را در
سال  89ترجمه و منتشر کردید ،یعنی یک
ســـال پس از وقایـــع  ،88به نظر میرســـد
رویکردهـــای این کتـــاب آن طور کـــه باید
دیده نشـــده اســـت .یک علت این دیده
نشـــدن میتواند این باشـــد که از یک سو

با روشـــنفکرانی مواجه هســـتیم که سالها
با ایده دموکراســـی ســـازی صرفاً از پایین،
زندگی و فکـــر کردند ،از ســـوی دیگر برخی
کنشگران سیاســـی ما هم هویت خود را در
انتقـــاد از حاکمیت تعریـــف کردند .چطور
میشود به این جریانهای فکری یا سیاسی
گفـــت که شـــما باید منـــش خـــود را تغییر
دهید و از جنبه اثباتی و ایجابی با قدرت به
گفتوگو بنشینید؟
یک دلیل شاید این است که هنوز سایه
انقـــاب در ذهنها اســـت .بـــه این معنی
کـــه هنوز وقتی افـــراد از تحوالت سیاســـی
صحبت میکنند ،گویی آن مفهوم انقاب
شـــدن در تصـــور و پس ذهنشـــان وجود
دارد و حتـــی وقتی از دموکراســـی صحبت
میکننـــد هم بـــاز این تصاویـــر را در ذهن
دارند و به عنوان مثال اعتراضات وســـیع
خیابانـــی را مدنظـــر دارند .ایـــن در حالی
اســـت که اصل سیاســـت بر بده-بســـتان
اســـت و در تاریخ به ندرت مـــواردی بوده
اســـت که بده بســـتان دیگر جواب نداده و
خشونت یا انقاب رخ داده است .درحالی
کـــه اصل سیاســـت حـــول بده-بســـتان و
سازش کردن اســـت عدهای در ذهن خود
انقـــاب را تمنـــا میکننـــد .متأســـفانه در
فرهنگ سیاسی ما سازشگری یک مفهوم
بســـیار منفی اســـت و ما تصـــور میکنیم
کســـی کـــه در سیاســـت داخلی بـــا جناح
یـــا طـــرف مقابل ســـازش میکنـــد ،گویی
لکـــه ننگی بـــر دامن او اســـت و وقتی یک
سیاستمدار را به صفت سازشکار توصیف
میکنیـــم همین منظـــور را در نظر داریم،
درحالـــی کـــه سیاســـتمدار باید ســـازش و
معاملـــه کنـــد و اساســـاً بـــه نـــدرت پیش
میآید که معاملـــهای در نگیرد .مواردی
که معامله درنمیگیرد اساساً حالتهای
خاص هســـتند .اصوالً و به طـــور معمول
باید بـــه خاطر مصالح جامعـــه انعطاف
داشت ،زیرا در نهایت همه در یک کشتی
نشستهایم و اگر این کشتی آسیب ببیند یا
واژگون شود ،همه میبازند و همه متضرر
میشوند .اما متأسفانه بسیار پیش میآید
که فعاالن سیاسی و حتی اصاحطلبان از
اصاحات سخن میگویند ،اما گویی هنوز
چیز دیگری را در پس ذهن خود دارند.
 ëدر این کتاب به ایده انقالب دو ایراد وارد
میشود؛ یکی اینکه انقالب تر و خشک را با
هم میســـوزاند ،نکته دوم آن چیزی است
که از قول میشـــلز ،جامعهشـــناس آلمانی
گفته شـــد ،یعنی بازتولید فرادستان ،یعنی
در نهایت ســـازوکاری وجود دارد که در هر
شرایطی فرادستان جدیدی شکل میگیرند
که باید با آنان گفتوگو کنید.
در این جا نویســـندگان کتـــاب از عبارت
بسیار کوچک و ســـادهای استفاده میکنند

و میگوینـــد انقاب پرهزینه اســـت .عجم
اوغلـــو و رابینســـون میگویند چـــه انقاب
باشـــد چه ســـرکوب ،همه هزینه میدهند،
هم جامعه هزینه میدهد و هم فرادستان
هزینه میدهند .بنابراین به یک معنا بازی
باخت-باخت اســـت .در کنار این رویکرد،
آنچه در کشـــور خودمـــان در بعد از انقاب
دیدیـــم ایـــن بود کـــه خطر تجزیـــه و خطر
طمع کشورهای خارجی بسیار زیاد و جدی
اســـت .کما اینکه عراق دوره صدام همین
کـــه دید در ایـــران انقاب شـــده و نیروهای
مســـلح ما ضعیف شـــدهاند ،به کشـــور ما
حمله کرد ،زیرا فکر کرد فرصت مناســـبی
اســـت تا بخشهایـــی از ایـــران را جدا کند.
براساس چنین تجربههای تاریخی و عینی
اســـت که معتقدم انســـان باید با چشم باز
به مســـائل نگاه کند و ببیند چطور میشود
فرمان را به ســـمت دموکراســـی چرخاند،
بـــدون اینکه ما به ســـمت تضعیف دولت
و حاکمیـــت حرکت کنیم یـــا گرفتار تجزیه
یا هرج و مرج شـــویم .مـــا در فرایند بهبود
کشـــور به جای ضعیف کـــردن دولت ،باید
جامعـــه را قوی کنیم .زیـــرا دولت ضعیف
برای جامعه کارکرد ندارد .معروف اســـت
کـــه در دوران آخرین امپراتور چین ،قدرت
دولت مرکزی و امپراتـــور فقط به قصرش
محدود میشـــد و بیرون از قصر کسی برای
حرف دولت تره خرد نمیکرد .اینکه امروز
ســـرباز ما لـــب مـــرز میایســـتد و نگهبانی
میدهد و پســـت خـــود را بـــرای صیانت از
مرزهـــا تـــرک نمیکند ،میجنگـــد و درگیر
میشـــود تا از مرزهـــا صیانت کنـــد ،یعنی
حاکمیت و دولت در ایران هنوز قوی است.
بعضیهـــا از تـــرس اینکه مبـــادا از قدرت
سوء اســـتفاده شـــود ،میگویند دولت باید
ضعیـــف شـــود .درصورتی که ایـــن رویکرد
اشتباه است ،زیرا دولت ضعیف نمیتواند
کارکردهای اصلی خـــود را ایفا کند و از دل
یک دولت ضعیف رشـــد اقتصادی بیرون
نمیآیـــد .ما به دولتی نیـــاز داریم تا بتواند
امنیـــت را برقـــرار کنـــد ،بتوانـــد از حقـــوق
مالکیـــت صیانت کنـــد ،دولتی کـــه بتواند
خدمات عمومی و کاالهـــای عمومی بهتر
و باکیفیتتری را برای جامعه فراهم کند،
دولتی که بتواند در حوزه درمان و آموزش
بخوبـــی به مـــردم خدمات بدهد یـــا اینکه
بتواند خوب مالیات بگیرد ،زیرســـاختها
را درست کند .تأمین مجموعه این اهداف
از عهـــده یک دولت ضعیف خارج اســـت.
بنابراین بیش از آنکه ما به دنبال تضعیف
دولت باشیم ،باید به دنبال تقویت دولت
و جامعه باشیم .ما به یک دولت قوی نیاز
داریم ،امـــا درعین حال باید جامعه را هم
قـــوی کنیم تـــا جامعه قوی بـــا دولت قوی
همصحبت شود.

 ëایـــده مهـــار قـــدرت و دولـــت و حتـــی
تضعیف دولت از کجا در روشـــنفکران ما
شـــکل گرفت؟ چرا ادبیاتی که به ضرورت
قوی شـــدن دولت میپردازد ،از فوکویاما
تا پریچت و وولکاک در ایران فراگیر نشده
است؟
به این دلیل که روشـــنفکران ما بســـیار
تحت تأثیر متفکران قدیم فرانسه هستند
که میگفتنـــد باید قدرت را تقســـیم کرد.
ســـنت روشـــنفکری قدیم فرانسه معتقد
بود که باید ســـه قوه ایجاد شـــود تا قدرت
پخش شود تا آنان بتوانند یکدیگر را مهار
کنند .زیـــرا قدرت را ذاتاً بد میدانســـتند.
بعدها خود کشـــورهای غربـــی دیدند اگر
قدرت بســـیار پخش باشـــد ،مراکز قدرت
یکدیگر را خنثی میکنند و باعث میشود
دولـــت نتوانـــد کار کنـــد .بنابرایـــن به این
نتیجه رسیدند که قوه مقننه و قوه مجریه
همســـو شـــوند .به همین دلیل رویکردی
در برخی کشـــورها ایجاد شـــد تا هرحزب
یا گروهی که توانســـت اکثریت مجلس را
کســـب کند ،بتواند دولت را هم تشـــکیل
دهد تـــا اینها ترمزی مقابل هم نباشـــند.
البتـــه در کنـــار اینهـــا یـــک قـــوه قضائیـــه
هم هســـت که ایـــن دو را مهـــار و محدود
میکند .طبیعتاً در این میان رسانهها هم
نقش و جایـــگاه خود را دارند .اما ســـنت
روشـــنفکری ما بعـــد از تجربه فرانســـه و
تجربههایی مبنی بر تفکیک شدید قوا ،به
تجربیات متأخرتر نگاه نکرده است .ما به
این فکر نکردیم که چطور برخی کشورها
به این نتیجه رســـیدند که دولت ضعیف
نمی تواند کار کند و اگر میخواهیم کشور
توســـعه پیدا کنـــد ،به دولت قـــوی تر نیاز
داریم .آنان بـــا تکیه بـــر تجربههای خود
فرایندهـــای سیاســـی و توزیـــع قـــدرت را
اصاح کردند ،اما ادبیات دانش سیاسی
مـــا عمدتاً قدیمی اســـت و بـــه کتابهای
قدیمـــی برمیگـــردد و جلوتـــر نیامدیم،
درحالـــی کـــه در ادبیـــات جدیـــد ،دولت
قوی مهم اســـت و بر ایـــن واقعیت تأکید
میشود که دولت باید قوی باشد تا بتواند
کارکردهای خود را ایفا کند.
 ëنکتـــه جالـــب دیگـــر ،نـــوع تعریـــف
دموکراســـی در این کتاب است .ما عموماً
تحت تأثیـــر همان نگاه منفـــی به قدرت و
دولت ،اغلب دموکراســـی را بـــه داد زدن
در خیابان یـــا وجـــود آزادی مطلق تعبیر
میکنیـــم ،اما عجم اوغلو و رابینســـون در
این کتـــاب دموکراســـی را «توزیع بهینهتر
منابـــع بـــرای اکثریـــت جامعـــه» تعریف
میکننـــد .یعنـــی دموکراســـی را هم یک
مســـأله اقتصادی و مبتنی بر توزیع منابع و
منافع میبینند.
اگـــر بخواهم بـــه نوع ایرانی شـــده این
رویکرد اشـــاره کنـــم ،میتوانـــم این طور
بگویم که شاید مردم برای آزادی اندیشه
اعتراض نکنند ،بویژه وقتی اقتصاد کشور
توســـعه نیافتـــه اســـت ،آزادی یک کاالی
لوکـــس یا یـــک شـــعار لوکس محســـوب
میشود که جامعه خریدار آن نیست .اما
همین جامعه برای منافع اقتصادی خود
به ســـادگی اعتـــراض میکند .بـــه همین
دلیل در این کتاب نویســـندگان میگویند
دموکراســـی را بایـــد بـــه گونـــهای تعریف
کـــرد تا با «منافع عینی و ملموس» مردم
همســـو شـــود .در ایـــن صورت اســـت که
مردم پشت دموکراســـی خواهند ایستاد.
درحالی که اگر دموکراســـی را یک شـــعار
لوکـــس قلمـــداد کنیم ،روشـــنفکران تنها
میمانند و طبیعتاً بدون حمایت جامعه
نمیتوانند ایدههای خـــود را پیش ببرند.
امـــا اگر دموکراســـی را در خدمـــت منافع
تـــوده تعریف کنیم ،توده پشـــت ســـر این
ایده قـــرار میگیرد .هنر فعاالن سیاســـی
این است که معامله خوب با حاکمیت را
به گونـــهای تنظیم کنند تا به یک معامله
برد-برد منجر شـــود و به ایـــن ترتیب راه
جامعه برای توسعه باز شود.
 ëنویســـندگان این کتاب ،در آنچه فرایند
ایجاد دموکراســـی میخواننـــد ،یک نکته
بســـیار کلیـــدی به نـــام «تعهـــد معتبر» را
مطـــرح می کننـــد .داگالس نـــورث هم در
کتاب «خشـــونت و نظمهای اجتماعی»
بســـیار روی ایـــن مفهـــوم تأکیـــد میکند.
منظـــور از تعهـــد معتبـــر ایـــن اســـت که
نهادهای سیاسی به نوعی تنظیم و طراحی
شـــوند که بازی سیاست تداوم یابد و کسی
نتواند خـــالف این تنظیمات رفتـــار بکند.
فرض کنید که امـــروز میخواهیم مفهوم
تعهـــد معتبر را در کشـــور خودمـــان پیاده
کنیم ،به چه صورت خواهد بود؟
بهطـــور کلی سیاســـت بـــا اقتصاد یک
تفـــاوت عمده دارنـــد .در اقتصـــاد ،وقتی
مـــن و شـــما بـــا هـــم معاملـــه میکنیم،
ممکن اســـت یکی از ما زیر معامله بزند
یـــا تعهد خـــود را زیر پـــا بگـــذارد .در این
شـــرایط ،طرف زیاندیده به مرجع ثالثی
ماننـــد قوه قضائیـــه یـــا دادگاه مراجعه و
دو طـــرف تفاهم میکنند کـــه این مرجع
ثالث یا دادگاه بینشـــان حکم بدهد .اما
در سیاســـت مرجـــع ثالث وجـــود ندارد،

یعنی در سیاســـت ،شرایط به این صورت
اســـت که یک طرف قـــدرت دارد و طرف
دیگر نـــدارد .در سیاســـت ،اگـــر دو طرف
با هـــم تفاهم کنند که یـــک طرف قدرت
را بـــه دیگری بدهد و قـــول بدهد که بعداً
او را تعقیـــب قضایی نکنـــد ،این احتمال
وجود دارد که طرف دیگر پس از به دست
گرفتن قدرت وسوســـه شود تا قول خود را
زیر پا بگذارد .در این صورت چه مرجعی
میتوانـــد به این مســـأله رســـیدگی کند؟
نمیتوانید به دادگاه الهه بروید .بنابراین
توافـــق کردن در سیاســـت بســـیار دشـــوار
ً
کامـــا متفـــاوت از تفاهـــم در اقتصـــاد
و
اســـت .در اقتصاد بهراحتـــی با هم توافق
میکنیم ،زیرا خیالمان آســـوده اســـت که
اگر یک طرف زیر توافق بزند ،میتوان به
جایی پناه برد و حق خود را گرفت ،اما در
سیاســـت مرجع ثالثی وجود ندارد و برای
همین توافق کردن بســـیار دشـــوار است.
اما این به معنای پایان مســـأله نیســـت،
سؤال این اســـت که در این شرایط ،یعنی
در سیاست چه چیزی میتواند کمک کند
تا توافقها تسهیل یا تثبیت شود؟ پاسخ،
نهادهـــا هســـتند .یعنـــی بایـــد نهادهایی
در جامعه باشـــند یـــا در حاکمیت ایجاد
شـــوند که وعدهها را تضمین و میان قول
و قرارهـــا اعتبار ایجاد کنند .به این ترتیب
هرچه که نهادهای یک جامعه مستقلتر
و کاراتر باشند ،حصول توافق هم سادهتر
و آســـانتر خواهـــد بـــود و وقتـــی کـــه این
اتفاق بیفتـــد ،افق قرارهـــا و پیمانها نیز
طوالنیتر میشود.
بگذاریـــد مثالی بزنم .ما بنزین را گران
میکنیم تا بـــا پول حاصـــل از آن حمل و
نقل عمومی را توســـعه دهیم .چه کســـی
ایـــن وعده را بـــاور میکند؟ اگـــر نهادهای
سیاســـی معتبر ،قوی ،مستقل و حرفهای
نباشند ،مردم خواهند گفت البد با گرانی
بنزین ،پول از جیب ما میرود و در نهایت
نـــه پول به ما میرســـد و نه حمـــل و نقل
عمومی توســـعه مییابد .به همین دلیل
جامعـــه یک قـــدم هم عقب نمیایســـتد
و تا جـــای ممکـــن مقاومت میکنـــد .اما
اگر نهادهای شـــما به خوبی توسعه یافته

خوبی داشـــته باشد و افراد در فرایند ورود
بـــه بوروکراســـی یا ارتقا در آن ،مســـتقل و
حرفـــهای عمل کننـــد ،اگر دانشـــگاهها یا
روزنامهنـــگاران مســـتقل باشـــند ،هرچه
نهادهای یک جامعه مســـتقلتر باشـــند،
بیشـــتر باعث خواهند شـــد تا شما بتوانید
بلندمدتتـــر فکـــر کنیـــد ،بلندمدتتـــر
تصمیم بگیرید و بلندمدتتر عمل کنید.
اینجـــا دوســـت دارم گریزی به گذشـــته
ایـــران بزنم ،دوره دولت نخســـت آیتاهلل
هاشمی رفســـنجانی شـــرایط چگونه بود؟
دولـــت اول آقـــای هاشـــمی از خاکســـتر
جنگ برخاســـته بـــود ،وضع مردم بســـیار
بـــد بود و بســـیاری از صنایع تخریب شـــده
بودند .آقای هاشـــمی هم که با وعده رفاه
زودهنگام نیامده بـــود ،بلکه در ابتدای کار
قیمتهـــا را افزایـــش داد و ایـــن درحالـــی
بـــود کـــه اساســـاً افزایـــش قیمتهـــا برای
مـــردم پدیده جـــذاب و مطلوبی نیســـت.
امـــا چـــون ســـرمایه اجتماعی کشـــور باال و
اقبال بـــه دولت زیاد بود ،دولت توانســـت
آن تصمیمـــات ســـخت را بگیـــرد و پس از
آن بتواند زیرســـاختها را درســـت کند .در
بیابان سد میســـاختند ،نیروگاه راهاندازی
میکردند و اینها یعنی در وهله اول پول به
صورت مســـتقیم به مردم داده نمیشود،
بلکه ســـرمایهگذاری میشد تا در سالهای
آینـــده ســـود ایـــن ســـرمایهگذاری نصیب
مردم شـــود .جامعـــه هم کم کـــم دید که
این کار دارد جواب میدهد ،یعنی قطعی
برقها کم میشود ،شـــغل ایجاد میشود
و به مرور وضع شـــان در حال خوب شـــدن
اســـت .بنابرایـــن مـــا در یـــک مقطـــع این
بلندمـــدت اندیشـــیدن را تجربـــه کردیم و
اتفاقـــاً بهخوبی هم جـــواب گرفتیم .یعنی
جامعه بلندمدت فکـــر کرد و آنقدر هم به
حکومت اعتماد داشـــت که توانست زمینه
اجرای این سیاستهای بلندمدت را ایجاد
کند .اما متأســـفانه بعـــد از آن دوره ما وارد
یک فرایند خودتخریبی شـــدیم و به جایی
رســـیدیم که امروز وقتی بنزین گران شـــد،
شاهد اعتراضات گســـترده در کشور بودیم
بـــه گونهای که پـــس از این اتفاقـــات ،دیگر
حاکمیت و مردم جرأت و جســـارت اتخاذ

بســـیار تند باشـــد .اما چون طبقه متوسط
چیزهای زیادی برای از دست دادن دارد،
بـــه راحتی به خشـــونت و حرکتهای تند
تن نمیدهد و کمک میکند تا رفتارهای
سیاسی مسالمتآمیز باشد یا به اصطاح
معاملـــه جوش بخورد .باتشـــبیه ،مانند
دالالن که کارمزدشـــان این اســـت که این
معامله جوش بخورد و برای همین مدام
کمـــک میکنند تـــا دو طـــرف معامله به
توافق برســـند؛ طبقه متوســـط هم چنین
کارکـــردی دارد ،زیـــرا میداند کـــه توافق
نکردن دو طـــرف میتواند چه پیامدهای
سهمگینی داشته باشد .به همین ترتیب
هرچه طبقه متوســـط بزرگتر میشـــود،
معامله راحتتر جوش میخورد.
 ëبنابرایـــن طبقـــه متوســـط یـــک طبقه
انقالبی نیست.
بلـــه .زیـــرا طبقـــه متوســـط در انقاب
چیزهـــای زیـــادی را از دســـت میدهـــد،
اموال زیادی را از دســـت میدهد و منابع
اقتصادی زیـــادی در کشـــور حیف و میل
میشـــود .طبقـــه متوســـط روی تحصیل
بچههـــای خـــود یـــا خانـــواده و فرزنـــدان
خودش ،یا کســـب و کار و شرکت خودش
ســـرمایه گذاری کرده اســـت و اگر انقاب
بشود ،ســـالها طول میکشد تا همه اینها
به جای اول خود بازگردد .بنابراین طبقه
متوسط نمیخواهد همه اینها را از دست
بدهد ،زیرا ســـرمایهگذاری و همه سرمایه
او اســـت .بنابراین فرادستان و فرودستان
را به این ســـوق میدهد تا معامله جوش
بخـــورد و گذارها هموار و آرام باشـــد .این
برای جامعه هم خوب است.
 ëگویا شما کتاب دیگری هم ترجمه کردید
که این روزها منتشر شد .عنوان و موضوع
این کتاب چیست؟
این کتاب درباره نظریه اقتصادی دولت
است و به این میپردازد که دولت کجا باید
در اقتصاد مداخله کند و دوم اینکه آنجایی
کـــه باید مداخله کند ،چطـــور باید مداخله
کند .این نکته مهمی اســـت .پیـــش از این
منابعی بود که به مداخله دولت در اقتصاد
میپرداخـــت ،اما ادبیات مـــا در این زمینه
ضعیف بود .نکته دوم که ندیدم کســـی به

 ëچراافرادباهمرقابتمیکنندتاقدرتسیاسیرابهدستبیاورند؟درنظریههایعلومسیاسیکمتربهاینمسألهپرداختهمیشد،
اماکتاب«ریشههایاقتصادیدیکتاتوریودموکراسی»میگویدمسألهسیاستیاقدرت،حولموضوعبازتوزیعاست؛بهاینمعنی
کهنظمغیردموکراتیک،یعنیبازتوزیعازتودهبرایفرادستانودرنظمدموکراسی،مسأله،بازتوزیعازنخبگانبرایتودهاست.
 ëاگردموکراسیبیشازحدگرانشود،دراینصورتمطلوبیتکودتاافزایشمییابد.بهزبانامروز،کسانیکهبازیگرعرصه
سیاسیهستندهمیشههزینه-فایدهمیکنند،مبنیبراینکهدموکراسیچقدرهزینهداردوغیردموکراسیچقدرهزینهدارد.اگر
هزینهدموکراسیبسیارافزایشیابد،پسکودتاکردنیاغیردموکراسیمیارزدوجذابمیشود.
 ëاگر بازیگران عقالیی رفتار کنند ،میشود بازی برد-برد تعریف کرد .اساساًهمه داستان این کتاب حول این موضوع است که
چطور با کســـانی که قدرت دارند بدهبستان کنیم .به این معنی که انتخابهایی مقابل آنان قرار بدهیم تا برای آنان حرکت به
سمتدموکراسیبهصرفهباشد.
 ëدر سیاست چه چیزی میتواند کمک کند تا توافقها تسهیل یا تثبیت شود؟ پاسخ ،نهادها هستند .یعنی باید نهادهایی در
جامعه باشند یا در حاکمیت ایجاد شوند که وعدهها را تضمین و میان قول و قرارها اعتبار ایجاد کنند .به این ترتیب هرچه که
نهادهای یک جامعه مستقلتر و کاراتر باشند ،حصول توافق هم سادهتر و آسانتر خواهد بود و وقتی که این اتفاق بیفتد ،افق
قرارهاوپیمانهانیزطوالنیترمیشود.

باشـــند ،جامعه میپذیرد کـــه این هزینه
را پرداخت کند ،چراکـــه اطمینان دارد در
آینده متـــرو و حملونقل عمومـــی واقعاً
توســـعه مییابد و به دنبال این امر کشـــور
هم توســـعه مییابـــد .چه چیـــزی باعث
شـــد که در یک جامعه مـــردم کوتاهمدت
فکر کننـــد؟ اعتبـــار نهادها .اینکـــه برخی
روشـــنفکران ایـــران را جامعـــه کلنگـــی یا
کوتاهمدت تلقی میکنند ناشـــی از همین
است .زیرا نهادهای سیاسی که باید قوی و
مستقل باشـــند و کمک کنند تا در وعدهها
اعتبـــار ایجـــاد شـــود ،در جامعه مـــا کمتر
یافت میشود .به همین دلیل در اقتصاد
اصطاحـــاً گفته میشـــود که نـــرخ تنزیل
جامعـــه بـــاال رفته اســـت ،یعنـــی جامعه
کوتاهمـــدت فکـــر میکنـــد .در صورتی که
اگـــر بلندمـــدت فکـــر میکـــرد ،میگفت
بگذارید بنزین گران شود تا پول آن صرف
سرمایهگذاری شده و اقتصاد توسعه یابد
و من هم در بلندمدت برنده میشوم.
 ëاینجاست که برای معتبرشدن نهادها و
سازمانها ،دو ایده بسیار مهم است؛ یکی
اینکـــه باید در پـــی ثبات کوشـــید و اگر قرار
است تغییر یا اصالحی صورت بگیرد ،باید
از دل ثبـــات و نظم سیاســـی موجود اتفاق
بیفتد .دوم اینکه دولت قوی به این معنی
نیست که بتواند جامعه را مهار کند ،بلکه
دولت قـــوی به این معنی اســـت که افراد
مســـتقل ،کارآزموده ،حرفهای و کاربلد در
جای درست خودشـــان در دیوانساالری
(بوروکراسی) نشسته باشند.
هرچـــه اســـتقال نهادهـــا بیشـــتر بـــه
رســـمیت شـــناخته شـــود ،به نفع جامعه
و نظام سیاســـی اســـت .اگر قـــوه قضائیه
مستقل باشـــد ،نظامیها رشد و استقال
حرفهای داشـــته باشـــند ،نهادهای مالی
مســـتقل باشـــند ،بوروکراســـی اســـتقال

تصمیمهای سخت را ندارند و بیم دارند از
اینکه به نظم اقتصادی یا سیاســـی موجود
دســـت بزنند .در این وضعیـــت اصطاحاً
گفته میشود که همه چیز قفل شده است؛
میترسید کاری بکنید ،انگار علیل شدهاید
و نمیتوانیـــد حرکت کنیـــد .اما چطور باید
از ایـــن وضعیت خـــارج شـــد؟ در صورتی
میتـــوان بـــار دیگر از ایـــن وضعیت خارج
شـــد که به ســـمت تقویـــت نهادها حرکت
کنیـــم .حرفهای بـــودن و اســـتقال نهادها
امـــری بســـیار مهم بـــرای یـــک حکومت و
یک جامعه اســـت .نهادها باید کارا باشند
و مردم احســـاس کننـــد دســـتگاهها دارند
راه میافتنـــد و کار میکنند .به این ترتیب،
همانطـــور که اوضـــاع میتواند بد شـــود،
بـــه همـــان صـــورت ،آرام آرام میتوانـــد
اوضاع خوب شـــود .خوب شدن به صورت
انفجـــاری و ناگهانی اتفاق نمیافتد ،یعنی
اینطور نیست که نهادها یا جامعه ناگهان
تصمیـــم بگیرند که همه چیز خوب شـــود،
بلکه برای خوب شدن نیازمند یک حرکت
تدریجی و آرام هستیم.
 ëدر ایـــن کتـــاب ،نقشـــی که بـــرای طبقه
متوســـط تعریف شـــد ،متفاوت از نقشـــی
اســـت که تاکنون در علوم سیاسی به این
طبقه نسبت داده میشد .در ادبیات علوم
سیاســـی ،طبقه متوسط یک طبقه انقالبی
تعریف میشـــود که قرار است با خودش
تغییرات بزرگ بیـــاورد ،امـــا در این کتاب
نویســـندگان میگویند در بهترین حالت،
طبقه متوســـط بالشـــت ضربهگیر اســـت
برای دو طرف فرادستان و فرودستان یعنی
هزینههای دموکراسی را کاهش میدهد.
طبقه متوســـط این کارکـــرد را دارد به
این دلیل که اگر کســـی فقیر باشد ،چیزی
بـــرای از دســـت دادن ندارد و بـــه همین
دلیـــل رفتارهـــای سیاســـی او میتوانـــد

آن بپردازد ،این پرســـش اســـت که اگر قرار
است دولت در اقتصاد مداخله کند ،چطور
بایـــد مداخله کند؟ خود دولـــت باید کاال و
خدمـــات را تولیـــد کند؟ یـــا خرید خدمت
کند؟ یا اینکه کمک کند مردم تولید کنند؟
ایـــن کتاب به این مســـأله میپردازد .کتاب
دیگـــری که پـــس از این اثر منتشـــر خواهد
شـــد و متأثر از ادبیـــات «راه باریک آزادی»
است ،درباره این است که چگونه تقاضای
پوپولیســـم در عرصههای مختلف شـــکل
میگیرد و چطور سیاســـتهای پوپولیستی
جـــذاب میشـــود و جامعـــه بـــه آن رأی
میدهند؟ این سیاســـتهای پوپولیســـتی
در عرصههـــای کشـــاورزی ،مســـکن و
صندوقهـــای بازنشســـتگی و سیاســـت
اشتغال دیده میشود.
 ëیعنی در زمینه پوپولیسم ،انگشت اتهام
از دولت و سیاســـت پوپولیسم ،به سمت
جامعه میرود و میگوید کـــه تقاضا برای
پوپولیسم از جامعه شکل میگیرد؟
میخواهم بگویم جامعه پوپولیســـت
تقاضـــای سیاســـتمدار پوپولیســـت هـــم
دارد ،بنابرایـــن عجیـــب نیســـت کـــه یک
سیاستمدار پوپولیست از دل یک جامعه
بیـــرون بیایـــد .بنابرایـــن مســـأله ،فقـــط
سیاســـت پوپولیســـم یا عرضه پوپولیسم
نیســـت ،بلکه تقاضای پوپولیســـم هم در
جامعه وجـــود دارد .این کتـــاب دیگر ،به
این میپردازد که ما چه زمانی میتوانیم
از شـــر پوپولیسم آسوده شـــویم؟ وقتی که
ســـازوکار آن را دقیق بشناسیم و مصداق
پوپولیســـم در هر یک از ایـــن عرصهها را
بدانیم و تفاوتشـــان را با سیاســـتهای
درســـت بشناســـیم .در این صورت است
که میتوانیم انتخابهای درســـت داشته
باشـــیم .در ســـال جدیـــد این کتـــاب هم
تقدیم جامعه میشود .انشاءاهلل
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خبرنگار

با اینکه نخلها از درختانی هستند که
نیاز آبی کمتری دارند و در مقایســه با
برخی دیگر از درختــان در مقابل کم
آبــی مقاومترنــد اما خشکســالیهای
مســتمر کــه طی 10ســال اخیــر اتفاق
افتــاد ،نخلســتانهای کشــور را نیــز
تحــت تأثیــر قــرار داده بهطــوری کــه
موجب افت کیفیت محصول خرما و
در برخی موارد خشــک شدن نخلها
شده است.
بــه دنبــال ایــن وضعیــت «طــرح
تحــول کشــاورزی دشتســتان» اســتان
بوشــهر پس از انجام مطالعات آن در
ســالهای  95-96در ســال  97بــه فاز
اجرایی رسید .این طرح شامل نخیالت
شهرستان دشتســتان نیز میشود .لذا
اجــرای آن در نخلســتانهای برخــی
مناطق این شهرســتان نیز آغاز شــده
است تا گامی بلند برای افزایش میزان
و کیفیــت محصــول خرمــا و نجــات
نخیــالت این اســتان از خشکســالیها
برداشــته شــود .نجات نخلستانهایی
که موجب اشــتغال 167هزار نفر شده
و منبــع اصلی درآمــد بخش عظیمی
از جمعیــت این اســتان را در برگرفته
است.
محمدجعفــر کشــاورزی ،کشــاورز
ســاکن وحدتیه که یکهزار و  400نخل
دارد و برخالف بســیاری از کشــاورزان
منطقه خود نخلهایش را با سیستم
تحت فشــار قطرهای آبیاری میکند،
در خصوص مشکالت نخلستانهای
این اســتان به «ایران» میگوید :بنده
جزو کشــاورزان پیشــگامی بودهام که
نخــل «مجول» کشــت کــرده ام .این
نــوع نخــل در دولتهــای قبلــی وارد
کشــور و بین کشــاورزان توزیع شــد که
از نظر کیفیت در دنیا ارزشــمند است
چــون دانــه درشــتی دارد و بهلحــاظ
قیمتــی هــم بــرای کشــاورز مناســب
است.
وی ادامــه میدهــد :در ابتــدا 70
درخــت نخــل مجــول داشــتم کــه بــا
توسعه آن امروز به  320نخل رسیده
اســت البته به دیگر کشــاورزان هم از
این رقم دادهام تا در منطقه گسترش
پیدا کنــد و دیگر کشــاورزان نیز از این
رقم باکیفیت خرما بهره ببرند.
ایــن کشــاورز میافزایــد :نخــل
دیگری با عنوان نخل «برحی» نیز در
این منطقه کاشــتهام که بســیار پرثمر
اســت بهطوری که برخالف نخلهای
معمولــی نظیــر «کبــکاب» کــه تــا
50کیلــو خرما میدهند این نوع نخل
طــی  6ماه  300تــا 400کیلو محصول
دارد و حتــی عالوه بر رطب و خرمای
آن ،از «خــارک» یــا میــوه نــارس آن
نیز اســتفاده میشود چون در مرحله
نارس بودن نیز بسیار شیرین است.
 ëاســتفاده غیرمجــاز از آب شــیرین
رودخانه
کشــاورزی بــا بیــان اینکه بــا وجود
اســتفاده از رقمهــای خــوب نخل در
ایــن منطقــه کیفیــت آب کشــاورزی
بــرای کشــت ایــن نــوع محصــوالت
پرثمر پایین اســت ،میگوید EC :آب
(شــوری آب) این منطقه باالست لذا
برای کشــت این محصوالت مناســب
نیســت چــون اینهــا نیازمنــد آب
شیرین اســت و بارها از سازمان آب و
فاضالب منطقه درخواست کردهایم
کــه آب شــیرین از رودخانــه شــاپور را
بهصــورت قانونی و بــرای زمان کمی

ایرنا

ویان ریشه در  ۶0 ،۵0سال گذشته دارد در آن سالها آقای عبداهلل صالحی و
آقــای کرمیان این حرفه را در تهران آموزش دیدند و به روســتا منتقل کردند
به نحوی که تعداد زیادی از اهالی این هنر را آموختند و به نســلهای بعدی
انتقال دادند.
او معتقد اســت با ایجاد خوشــه صنعتی ،ویان به روســتای برند در کشــور
تبدیل میشــود و در حوزه تولید حرفی برای گفتن دارد ،چراکه خیاطان این
روستا بسیار توانمند و هنرمند هستند و از پس دوخت همه نوع لباس اعم از
مانتو و پالتو تا کت و دامن و ظریفدوز و ضخیمدوز برمیآیند.
بهگفتــه ایــن خیــاط باســابقه ،ایجاد تولیــدی پوشــاک عالوه بــر حمایت
مسئوالن همت اهالی را هم میطلبد؛ با تبدیل کارگاههای خیاطی روستا به
تولیدی رزق و روزی بیشتر نصیب روستاییان میشود بنابراین دستدردست
هم باید تالش کرد تا ویان به یک روســتای تولیدکننده بدل شود .حیدری در
ادامه به ذکر خاطرهای میپردازد و میگوید :در میدان ونک تهران مشــغول
دوخت بودم که خانمی آمد و دنبال جنس ترکیهای بود با اینکه اجناسی که
ما تولید کرده بودیم به مراتب با کیفیتتر از برند مدنظر مشتری بود ،به من
برخورد ،راستش برایم سنگین تمام شد ،با خود فکر کردم کجای کار اشکال
دارد که مشــتری دنبال کار ترکیهای اســت؟ بنابراین به مشــتری گفتم خانم
برشــکار ،چرخکار و اتوکار این جنس همه ترک (اهل روستای ویان) هستند و
خیلی بیشتر از اینها میتوانند اجناس باکیفیت تولید کنند اما شما چرا دنبال
جنــس ترکیهای میگردید؟ از آن روز به بعد این خانم مشــتری پرو پا قرص
ما شد.
او اضافه میکند :خیاطان ویان این توانایی را دارند که جنس برند تولید و
به اقصی نقاط دنیا صادر کنند همانطور که سالهاست اجناس تولیدی این
روســتا در بهترین فروشــگاههای تهران به فروش میرســد که جزو افتخارات
ویان است.
 ëچشم امید جوانان به تولید
احمــد امینفر ،کارشــناس عمران اســت و بعــد از پایــان دوران تحصیل
همچــون دیگــر اهالی ویان شــغل خیاطی را برگزیده و در کنــار پدر و اعضای
خانوادهاش کار میکند .او پای میز چرخ و اتو قد کشیده و خیاطی را از کودکی
آموخته است.
ایــن خیاط جــوان میگوید :بهدلیل خشکســالی و نبــود آب کافی در این
منطقه بسیاری از اهالی روستا از کشاورزی دست کشیدند و به شغل خیاطی
روی آوردنــد و این حرفه در رگ و پی اهالی جریان دارد به طوری که اغلب
فرزنــدان هــم راه پدران خود را در پیش گرفتند و امروز اکثر اهالی مشــغول
این حرفه هســتند .امینفر «اللجین» شــهر جهان سفالی را الگوی مناسبی
برای ویان میداند و میافزاید :روســتای ویان همچون اللجین میتواند به
یک مرکز تولیدی و اقتصادی مطرح در سطح کشور تبدیل شود تا جایی که
گــوی رقابت از تولیدکنندگان دنیا را برباید و در مســیر صادرات گام بردارد.
او به مشــکل بیمــه بهعنوان یکی از اساســیترین چالشهای خیاطان ویان
اشاره میکند و میگوید :مشکالتی همچون نبود اتحادیه خیاطان در ویان،
نداشــتن بیمه ،نبود خوشــه صنعتی از مشکالت متعدد ما به شمار میرود
که با حمایت و توجه مسئوالن این مشکالت رفع میشوند.

طرح تحول کشاورزی دشتستان شامل34هزار و 250هکتار
است که شامل اراضی و باغات شهرهای دالکی ،وحدتیه و...
می شود و منظور از باغات هم اغلب نخیالت است .افزایش
راندمان ،ارتقا و بهره وری آب از طریق انتقال آب با لوله،
تغییر شیوه آبیاری سنتی به روش های نوین ،اصالح و نوسازی
نخیالت موجود ،حذف و جایگزین نخیالت کم بازده و ایجاد
اشتغال پایدار در منطقه از جمله اهداف این طرح است
در ســال در اختیــار مــا قــرار دهنــد
امــا موافقــت نکردهانــد و میگوینــد
امکانــش وجــود نــدارد در صورتی که
هم اکنون بســیاری از افراد بهصورت
غیرقانونی و با استفاده از پمپ از آب
این رودخانه برداشت میکنند.
وی بــا اشــاره بــه وقــوع ســیل در
ایــن اســتان اظهــار مــیدارد :چندین
ســال دچــار خشکســالی بودیــم از
ســال گذشــته تاکنون نیــز بارشها به
گونهای بــود که طی  6ســاعت حدود
160میلیمتــر بهصــورت ســیل آســا
بــاران باریــد در صورتــی که متوســط
ســاالنه بــارش در اســتان بوشــهر
250میلیمتــر اســت امــا ایــن بــارش
در مــدت  6ســاعت صــورت گرفت و
موجــب آســیب بــه محصــوالت شــد
و پــس از ایــن ســیل در دی مــاه نیــز
تاکنون بجز  2مورد بسیار ناچیز ،دیگر
بارندگی نداشــتهایم .سیل امسال در
ایــن اســتان موجــب شــد  22میلیون
تومــان بــرای آســیبهای وارد شــده
بــه نخلســتان هزینــه کنــم امــا هنــوز
تســهیالت یا وامــی به ما داده نشــده
است.
این نخلدار باســابقه بوشــهری در
خصــوص هزینــه نگهــداری نخلهــا
میگوید :برای رســیدگی به نخلستان
 2کارگر دارم که حدود  10تا 12میلیون
تومان فقط هزینه کارگری داریم که با
دیگــر هزینههای مربــوط به تهیه کود
و ...بیــش از این مقدار میشــود چون
هزینهها باالست و امسال نیز بهخاطر
وضعیت کرونایی متأسفانه فروش و
قیمــت خرمــا افــت زیــادی داشــته و
بخــش زیــادی از خرماهــای تولیــدی
استان بوشــهر در ســردخانهها مانده
اســت چــون خرمــا در ســبد غذایــی
خانوارها نیســت و جــزو خوراکیهای
ضروری محســوب نمیشــود و بیشتر
بــرای برگزاری مراســم ســوگواری و...
استفاده میشود.
وی بــا اشــاره بــه ارقــام باکیفیــت
نخــل در ایــن اســتان میگویــد :رقــم
مجــول در نخلســتانهای اســتان کم

اســت چون از یکهــزار نخل «مجول»
وارداتی که ســهم اســتان بوشهر بوده
فقــط  300نخــل آن باقــی مانــده و
بقیــه از بیــن رفته اســت چــون به هر
کشــاورزی تعداد انگشــت شمار داده
شد در صورتی که اگر این رقم از نخل
در یــک مــکان تجمیع میشــد شــاید
گســترش بیشــتری پیــدا میکــرد و از
بیــن نمیرفت .البته کشــت این رقم
از نخــل مراقبت بســیاری میخواهد
و چــون بســیاری از کشــاورزان در
ایــن زمینه آگاهــی و دانش نداشــتند
بتدریج از بین رفت.
وی با انتقاد از بیتوجهی مسئوالن
استان از تجربیات کشاورزان باسابقه
اســتان در حــوزه کشــاورزی ،دربــاره
راهکارهــای کاهــش آســیبها بــه
نخلســتانها میگوید :طی سالهای
گذشــته کالسهــای آموزشــی بــرای
کشــاورزان منطقــه برگزار میشــد که
در افزایش ســطح آگاهی کشــاورزان
بســیار مؤثــر بــود و هــم اکنــون نیــز
برخی از آســیبها بهدلیل اطالعات
کــم کشــاورزان در کشــت ،نگهــداری
نخلســتان و محصوالت است اما این
کالسها مدتهاست که دیگر برگزار
نمیشــود در صورتــی کــه عــالوه بــر
برگــزاری این کالسها بایــد به باغها
سرکشــی شــود و حتــی آب و خــاک
مناطــق مختلــف بــرای حاصلخیــز
شــدن باغهــا و ...هرچند وقــت یکبار
مــورد آزمایــش قــرار گیرد تــا کیفیت
الزم برای کشت را داشته باشند.
 ëانجــام تحقیقــات؛ علــت اصلــی
پیشــرفت کشــورها در زمینــه خرمای
باکیفیت
کشــاورزی معتقد است ،تحقیقات
در دنیــا حــرف اول را میزند و تصریح
میکند :دلیلی که موجب شد خرما در
برخی از کشورها نظیر هند ،چین ،مصر
و مراکــش بویژه اردن کــه هم اکنون در
زمینه کشــت خرمای «مجول» بســیار
پیشرفت کرده ،تحقیقات بسیاری بود
که در آن کشــورها در ایــن زمینه انجام
شده است.

 ëحذف روش آبیاری ســنتی غرقابی
در نخیالت استان
مدیــر آب و خــاک و امــور فنــی
مهندســی جهــاد کشــاورزی اســتان
بوشــهر نیز با اشــاره به اجــرای طرح
تحول کشــاورزی دشتستان که شامل
نخلســتانها نیز میشود ،به «ایران»
میگویــد :این طــرح جــزو طرحهای
بزرگی اســت کــه در کارگــروه اقتصاد
مقاومتــی مصــوب شــده و بخشــی از
آن بــه نخیالت مربوط میشــود .این
طرح به اصالح شیوههای آبیاری و...
میپــردازد کــه هــم اکنون ایــن طرح
در مرحلــهای قــرار دارد کــه شــامل
نخلستانها میشود.
مسعود خوارزمی نیا در خصوص
اهــداف اجــرای طــرح نخلســتان
در قالــب طــرح تحــول کشــاورزی
دشتســتان اظهــار مــیدارد :افزایش
راندمــان ،ارتقــا و بهــرهوری آب از
طریق انتقال آب با لوله ،تغییر شیوه
آبیــاری ســنتی بــه روشهــای نوین،
اصــالح و نوســازی نخیــالت موجود،
حــذف و جایگزیــن کــردن نخیــالت
کــم بازده با پربازده و ایجاد اشــتغال
پایدار در منطقه از جمله اهداف این
طرح است.
وی با بیــان اینکه ضرورت و پیش
نیاز طــرح هم تأمیــن آب مطمئن و
تنظیم شده اســت ،تغییر روشهای
ســنتی و غرقابی و تأمیــن نهادههای
کشــاورزی را از ملزومات طرح عنوان
میکند.
خوارزمــی نیــا میافزایــد:
طــرح تحــول کشــاورزی دشتســتان
شــامل34هزار و 250هکتــار اســت
که شــامل اراضــی و باغها شــهرهای
دالکی ،وحدتیه و ...میشود و منظور
از باغها هم اغلب نخیالت است.
وی وســعت نخیالت دشتستان را
بالغ بر 18هزار هکتار عنوان میکند و
درباره تعداد درختان نخل میگوید:
بر اســاس اصول علمی کشاورزی در
هر هکتار  156اصله نخل باید کاشته
شــده باشــد کــه البته ایــن میــزان در
عمل بیشــتر اســت چون کشاورزان از
ســالها قبل این کار را انجام دادهاند
و فاصلهها بهصــورت علمی رعایت
نشده است.
ایــن مســئول ادامــه میدهــد:
اراضی کشاورزی و باغهای شهرهای
دالکــی و وحدتیــه از ســد در حــال
احداث دالکی ســیراب میشوند ولی
چون هنوز ســد بهطــور کامل احداث
نشــده اجرای این طرح هنــوز در این
مناطق آغاز نشده چرا که این طرح با
محوریت تأمین آب مطمئن اجرایی
میشود.

مدیــر آب و خــاک و امــور فنــی
مهندســی جهــاد کشــاورزی اســتان
بوشــهر تصریــح میکنــد :هــم اکنون
ایــن طــرح فقــط در شــبکههای
زیرمجموعه ســد رئیســعلی دلواری
شــامل مناطق شــبانکاره ،آبپخش و
سعدآباد ،در حال اجراست.
وی با اشــاره بــه اینکه طرح تحول
کشاورزی برای اجرا مراحل مختلفی
دارد ،میگویــد :این طــرح در مرحله
نخســت و طــی تفاهمنامــه منعقــد
شــده بین اســتانداری و نمایندههای
وزارت نیــرو ،جهــاد کشــاورزی و
ســازمان مدیریــت در حــدود 10هزار
و  100هکتــار وارد فــاز مطالعــه و
اجرایــی شــده اســت .از ایــن میــزان،
2هــزار و  400هکتــار آن مربــوط بــه
نخیــالت ســعدآباد 6 ،هــزار و 500
هکتــار نخیــالت آبپخــش و یکهــزار
و  200هکتــار هــم نخیــالت منطقــه
«کلل» میشــود که در این بخش نیز
عملیات اصالح شــیوههای آبیاری را
شروع کردهایم.
خوارزمــی نیــا تصریــح میکنــد:
شیوه آبیاری کنونی نخیالت به روش
«غرقابی» اســت که در این شــیوه 20
تا  30اصلــه نخل از طریق بند خاکی
به ارتفاع حدود یک تا 2متر محصور
میشــود و ایــن بنــد خاکــی ماننــد
اســتخر برای دوره آبیاری  4تا 6ماهه
پــر از آب خواهــد بــود امــا این شــیوه
آبیــاری مشــکالتی دارد کــه از جمله
آن میتــوان بــه مصــرف بیرویــه
آب ،کوبیدگــی خــاک بــر اثــر فشــار
وارده حجــم آب روی خــاک ،خفگی
ریشهها ،کمبود آب در ردههای پایین
دســت ،افزایــش آفتهــای گیاهــی،
مشکالت زیست محیطی اشاره کرد.
همــه این مشــکالت در نهایت منجر
به کاهــش محصول در واحد ســطح
و کاهــش منابــع آبــی موجــود و بروز
مشــکالت اقتصادی برای کشــاورزان
خواهد شد.
ایــن مســئول اظهــار مــیدارد :بــا
توجــه بــه این شــرایط ،اصالح شــیوه
آبیــاری یــک ضــرورت اســت و حتماً
بایــد در منطقــه انجام شــود چون با
اصالح این شــیوه ،افزایــش راندمان
آبیاری بــه 85درصد میرســد .البته
کاهــش هدررفــت آب و کاهــش
مشــکالت زه کشــی ،بهرهبــرداری
بهینــه از منابع آبی موجود و افزایش
تولیــد محصــول در واحــد ســطح،
بهبود وضعیت اقتصادی کشــاورزان
از دیگر مزایای استفاده از شیوه نوین
آبیاری است.
خوارزمــی نیــا دربــاره وضعیــت
اجرای طرح نخلســتان در شهرستان

دشتســتان میگویــد :مطالعــه،
طراحــی و عملیــات آبیــاری تحــت
فشــار این طرح در منطقه ســعدآباد
که شــامل نخیــالت میشــود ،انجام
شده و شــبکهها هم حدود 80درصد
پیشــرفت فیزیکــی دارد .البتــه در
بخشهایــی کــه شــبکههای آبیــاری
انجام شــده ،وارد فاز درون مزرعهای
نیــز شــدهایم بهطوری کــه مدت یک
مــاه اســت عملیــات درون مزرعهای
بــرای یکهــزار و  900هکتــار از یکهزار
انجام شده است همچنین برای 600
هکتار از آن این عملیات آغاز شــده و
برای یکهزار و  600هکتار آن نیز عقد
قرارداد شده است.
 ëاســتفاده از لولههــای «یــو پــی وی
ســی» در نخلســتانها برای نخستین
بار در کشور
وی اظهار میدارد :شبکه آبرسانی
ایــن طرح نیــز از طریــق لولههای «یو
پیویســی» اســت که برای نخستین
بــار در کشــور در ایــن وســعت و از
ایــن لولههــا بــرای نخیالت اســتفاده
میشــود .قبالً از لولههــای پلی اتیلن
اســتفاده میشــد امــا ایــن لولههــا
مزایــای زیادی دارند کــه از جمله آن
داشــتن عمر مفید و مقاومت بیشــتر
ایــن لولهها نســبت به لولههــای پلی
اتیلن و قیمت مناسب است.
خوارزمــی نیــا در خصــوص دیگــر
اقدامات انجام شده میگوید :اجرای
پایلوت اصالح شــیوه آبیاری نخیالت
روســتای چهاربرج منطقــه آبپخش،
انجــام مطالعــات اجتماعی طرح در
7هــزار و 960هکتار از دیگــر اقدامات
انجام شــده است که شــامل برگزاری
کالسهای آموزشــی برای کشــاورزان
بــا هــدف آگاهــی بخشــی و افزایــش
شناخت آنها از اهداف و نحوه اجرای
ایــن طرح اســت تــا بتواننــد همکاری
بهتری داشته باشند .همچنین ایجاد
شــرکتهای تعاونی تولید در مناطق
آبپخــش و ســعدآباد نیــز در دیگــر
اقدامات انجام شده است.
خوارزمــی نیــا اظهــار مــیدارد:
تاکنــون 44میلیــارد و  900میلیــون
تومــان بــرای اجــرای طــرح تحــول
کشــاورزی دشتســتان هزینــه شــده
است .وی تصریح میکند :هم اکنون
بهخاطــر اســتفاده از شــیوه ســنتی
آبیــاری و ...شــاید حــدود 30درصــد
محصول را از نخیالت داشــته باشیم
یعنــی بــه ازای هــر مترمکعــب آب
مصرفــی حــدود  300تــا  350گــرم
محصــول بــه دســت میآیــد کــه بــا
اجــرای ایــن طــرح ،میــزان محصول
تولیــدی خرما به یک کیلو و  300گرم
افزایش خواهد یافت.

کشاورز استهبانی با نویسندگی به معرفی زادگاهش میپردازد

بیمه رایگان100هزار عشایر کشور

خبر

اردبیل  -رئیس ســازمان عشــایر کشور گفت :امســال 100هزار خانوار عشایر
کشور از بیمه اجتماعی رایگان بهرهمند خواهند شد.
بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما ،عالیــی مقدم در ســفر به اســتان
اردبیــل افزود :در اســتان اردبیل هم حدود  7هزار خانوار عشــایر بهصورت
رایگان از خدمات بیمه اجتماعی بهرهمند خواهند شد.
وی در استان اردبیل کلنگ چند طرح آبرسانی و خدماتی را به زمین زد.
رئیس ســازمان عشــایر کشــور از تالش برای برق دار کردن عشایر استان
خبر داد و گفت 300 :پنل خورشــیدی در ســال گذشته در بین عشایر استان
اردبیل توزیع شــده و امســال هم  300پنل خورشــیدی دیگر در بین عشــایر
توزیع می شود.
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با اجرای طرح تحول کشاورزی در 18هزار هکتار از نخیالت استان بوشهر

«دیار خیاطان» در راه تبدیل شدن
به خوشه صنعتی
خشکســالی و از بین رفتن ســفرههای آب زیرزمینی به خاطر نیروگاه شــهید
مفتح همدان فرصتهای شــغلی زیــادی را از روستانشــینان منطقه گرفت
امــا فرصتهای تــازهای را هم ایجاد کرد که نمونه آن را میتــوان در «ویان»
سراغ گرفت.
بهگــزارش فــارس ،این روســتای  ۴هزار نفــری از توابع کبودرآهنگ اســت
کــه اکنون به «دیــار خیاطان» شــهرت دارد ،اهالی آن یکپارچه از بام تا شــام
میدوزنــد وکــوک مــی زننــد و دوختهــای باکیفیــت آنهــا در بزرگتریــن
فروشگاههای پایتخت عرضه میشود؛ این روستا اکنون چشم انتظار نیمنگاه
مســئوالن اســت تا شــاید  300کارگاه کوچک و بزرگ آن با تشــکیل «خوشــه
صنعتی پوشاک ویان» به تولیدیهای پوشاک بدل شوند.
«عبــداهلل صالحی» به شــغل چوپانی مشــغول بود و اولین فردی اســت
کــه از ویــان به تهران عزیمت میکند و خیاطی را بهصورت حرفهای آموزش
میبیند و هنر دوخت و دوز را به روستای ویان هدیه میکند ،از آن پس نسل
به نسل فرزندان و نوه و نتیجه اهالی روستا دل به خیاطی بستند و با سر سوزن
ذوق و همت بازوانشان حرفهای شدند و در سرای ایرانیان حرفی برای گفتن
دارند.
 ëیک گام مانده تا «ویان» برند شود
خیاطان ویان که حدود  2هزار نفر از جمعیت روســتا را تشــکیل میدهند
رؤیای ایجاد تولیدی کوچک و بزرگ مانتو و پالتو را در سر میپرورانند .آرزویی
که شاید با ایجاد «خوشه صنعتی پوشاک ویان» رنگ حقیقت به خود بگیرد
و دیــار خیاطــان را بیشــتر از پیــش شــهره عام و خــاص کند .حســن حیدری،
خیــاط ماهــری که بیــش از  3۵ســال از عمر خــود را در این حرفــه گذرانده و
جزو پیشکسوتان و حرفهایهای هنر خیاطی در ویان است ،سالها در تهران
بهصورت حرفهای کار میکرد و نامآشنا بود تا اینکه تصمیم میگیرد دوباره
به روســتا بازگردد و تجربیاتش را در اختیار جوانان قرار دهد .حســن حیدری
ســخنانش را از شغل اهالی روســتا آغاز میکند و میگوید :بیش از  70درصد
اهالی در حدود  300کارگاه کوچک و بزرگ مشغول به دوخت و دوز هستند و
با خیاطی امرارمعاش میکنند تا جایی که اجناس تولیدیها و فروشگاههای
بــزرگ تهران در ویــان دوخته و آماده میشــود .او اضافه میکند :خیاطی در
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شیراز -درویش کشاورزیان ،نویسنده
و کشــاورز اســتهبانی جدیدتریــن
کتابهای خود را منتشــر کــرد که در
قالب مجموعه داســتان و مجموعه
شعر است.
او همزمــان بــا کشــاورزی بــه
نویســندگی نیــز روی آورده و بــرای
معرفــی دیــار خــود یعنــی روســتای
ُگرده اســتهبان اســتان فارس همت
گماشته است.
کشاورزیان که به پیشه باغداری و
کشاورزی اشتغال دارد چندین سال
اســت بهصــورت جــدی نویســندگی
و شــاعری را نیــز دنبــال میکنــد و
پیشتــر کتابهای محیا و گوشــهای
از فرهنــگ مــردم ُگــرده (روســتای
زادگاهــش) را نیــز بــه چاپ رســانده

است.
جدیدتریــن آثــار ایــن نویســنده،
بغــض ابرهــا (مجموعــه داســتان
کوتــاه) و بادهــای خســته (مجموعه
شــعر) نام دارد و انتشارات سته بان
این کتابها را چاپ کرده است.
درویــش کشــاورزیان مشــهور بــه
آقابابــا و متخلــص بــه پیرپریشــان
در ســال  1333در روســتای ُگــرده
 Gordehاســتهبان متولــد شــده و به
تشــویق محمدرضا آل ابراهیم که از
نویســندگان و پژوهشــگران با سابقه
اســتهبانی و اســتان فــارس اســت از
ســال  1387نویســندگی و شاعری را
بهصورت حرفهای دنبال میکند.
آقابابا به ایرنا گفت :برای رسیدن
به موفقیت ،سن و سال و تحصیالت

مفهومی نــدارد و اگر جوهره الزم در
فرد وجود داشته باشد در هر شرایط
و ســنی میتوانــد بــه پیشــرفتهای
بزرگ برسد.
کشــاورزیان بــه زادگاه خــود
روســتای ُگــرده کــه در  1۵کیلومتری
غــرب اســتهبان واقــع شــده اســت
عالقــه زیــادی دارد و در بیشــتر
داســتانها و اشــعار خــود نیــز به آن
اشاره داشته است.
ایــن نویســنده اســتهبانی کــه
تحصیــالت ابتدایــی دارد دربــاره
آثــار خــود میگوید :بیشــتر اشــعار و
داســتانهایی کــه در کتــاب هایم به
چاپ رسیده است ریشه در تجربیات
دوران کودکــی و جوانی خودم دارد و
بســیار خرسندم که میتوانم چکیده

زندگیام را در آثارم نشــان دهم و از
این بابت نیز شــکرگزار خدای بزرگ

هستم.
درویــش کشــاورزیان بــه گفتــه

خــودش مطالعه کــردن را تــا جایی
که وقت داشــته باشــد دنبال میکند
و انتشــار آثار مبتنی بــر تحقیق را نیز
از اصول اولیه نویسندگی میداند.
درویــش کشــاورزیان اصلیترین
مشــکالت حرفــه نویســندگی را
حمایــت نه چنــدان مناســب برخی
دست اندرکاران و مسئوالن میداند
و میگویــد :هر چند یــک هنرمند در
وهله نخســت بــرای دل خودش کار
میکنــد اما این امر دلیلی نمیشــود
کــه متولیــان و مســئوالن از اهالــی
فرهنگ و هنرمنــدان حمایت نکنند
و پشــتیبانی از هنرمنــدان در واقــع
پشتیبانی از فرهنگ و اصالت است.
اســتهبان در فاصلــه 1۶0
کیلومتری شرق شیراز قرار دارد.
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بدون فیلتر شکن

کارشناسان در گفتوگو با «ایران»:

دسترسی به «کالب هاوس» غیر ممکن شد

سوسن صادقی
خبرنگار

شــعار امسال از ســوی رهبری به نام «تولید،
پشــتیبانیها و مانــع زداییها» انتخاب شــد.
یکــی از صنایعــی کــه در آن تولیــد از انــواع
مختلف آن از جمله کاال ،سرویس و خدمات
بهصورت ســخت افزاری و نرم افزاری وجود
دارد ،حــوزه فاوا اســت ،اما صنعت گســترده
فــاوا بــا چــه موانعــی مواجه اســت کــه باید
رفع شــود و باید در چه زمینههایی پشتیبانی
صــورت بگیــرد تــا ایــن صنعــت بتوانــد در
بخشهــای مختلــف تولیــد داشــته باشــد و
رشــد کند .کارشناسان این حوزه درباره موانع
و پشــتیبانیهای تولیــد در صنعــت فــاوا بــه
«ایران» میگویند.
 تعدد مجوزها
«اگــر مــا صنعــت فــاوا را فعــال کننده ســایر
صنایــع بدانیــم اولیــن مشــکل و مانعــی که
وجود دارد این است هیچ یک از سازمانها و
وزارتخانهها جایگاهی برای فناوریهای نوین
بهصورت اختصاصی در نظر نگرفتهاند».
حسین اسالمی کارشــناس حوزه فاوا با بیان
ایــن مطلــب گفــت :هــم اکنــون بســیاری از
وزارتخانههــا از جمله صمت  ،کشــاورزی و...
و نهادهــای حاکمیتــی حتــی از یــک معاون
فنــاوری و نوآوری بهــره نمیبرند در صورتی
که اگر ما صنعت فاوا را یک فعال کننده دیگر
صنایــع بدانیــم باید افــراد مســئولی را برای
این موضوع بین رشــتهای داشته باشیم تا در
جایگاههای تصمیم گیر این مســأله را دنبال
کنند.
اســالمی افــزود :دســتگاهها در صنعــت فاوا
در بســیاری از مــوارد ماننــد دریافــت مجــوز
و بحثهــای نظارتــی بســیار ســختگیرانه
عمل میکنند از ســوی دیگــر قانونگذاری در
بخشهــای مختلــف این صنعت بدرســتی
صــورت نگرفتــه و مهمتــر اینکــه نحــوه
برخوردهای قوا بخصوص قوه قضائیه با این
صنعت متفاوت است.
ایــن کارشــناس حوزه فــاوا اعتقــاد دارد برای
شــروع کســب و کار در حــوزه فــاوا نیــاز بــه
مجوزهای متعددی نیســت همین که کسب

و کارهای این حوزه با خوداظهاری و در قالب
ســندباکس اجــازه فعالیت در یــک محدوده
واقعی را داشته باشند ،کفایت میکند.
اســالمی در ادامــه گفــت :همــه قوا و دســت
انــدرکاران باید در قالب خوداظهاری کســب
و کار حــوزه فــاوا را بــه رســمیت بشناســند و
برای شــروع کار ،بخصوص در بخش کســب
و کارهــای نوپــا و اســتارتاپی و دانــش بنیانــی
بهدنبال فرآیند طوالنی و سختگیرانه نباشند
ولــی در عــوض موضــوع نظــارت را قــوی
کننــد ،البته نظــارت هــم میتوانــد در قالب
خودتنظیمــی از ســوی صنف مربوطه باشــد
و با بیشــتر تخلفات کــه در قالبهای واقعی
پدیدار میشود ،برخورد کند چرا که این اقدام
هزینههای نظام را نیز کاهش میدهد.
وی افــزود :مشــکل و مانــع دیگــری هــم کــه
جلــوی پــای صنعــت فــاوا قــرار دارد ،بحث
ســرمایهگذاری عــام و خاص اســت کــه باید
امــکان حضور کســب و کارهای بــزرگ فاوا را
در حــوزه بــازار ســرمایه و فرابــورس فراهم و
یــا ترغیب کنیــم صنایعی کــه از قبــل وجود
داشــتند و دیرپــا هســتند در مجموعههــای
دانــش بنیــان و فنــاوری هــای نــو و نوظهــور
سرمایهگذاریکنند.
 نقص قوانین و کمبود سرمایهگذاری
ســهیل تقــوی کارشــناس حــوزه فنــاوری
اطالعات نیز معتقد است برای کل صنعت
فــاوا بــه علــت فراوانــی و گســتردگی آن
نمیتــوان نســخه واحــدی پیچید ،چــرا که از
اپراتورها گرفته تا مخابرات و استارتاپها و...
در ایــن حوزه میگنجند کــه هر بخش نیاز به
پشــتیبانیها و مانــع زداییهــای خاص خود
دارند.
تقــوی با بیــان اینکه بهصــورت کلــی باید به
ســه اصل مهــم در ایــن صنعت توجــه کرد،
گفــت :یکــی از نقصهــای کلــی حــوزه فــاوا
بحــث زیرســاختها (که خود دارای ســطوح
و الیههــای مختلفی هســتند) اســت؛ مثالً در
شبکه ملی اطالعات الیههای سخت افزاری،
خدمــات پایــه و نــرم افــزاری وجــود دارد و
برای شــکلگیری خدمــات پایــه آن به مراکز
داده خدمــات ابــری و ...نیــاز اســت و اگر این

زیرساختها به اندازه کافی شکل بگیرند و از
سوی دیگر هزینههای پهنای باند آن کاهش
یابــد و بهصــورت مناســب از ایــن بخشهــا
پشتیبانی شــود ،شاهد جهش تولید خواهیم
بود و میتوانیم نسبت به رقبای دیگر در دنیا
پیش رویم .این کارشــناس فناوری اطالعات
افزود :دیگر چالش و مشــکل اصلی در حوزه
فاوا بحث زیرساختهای حقوقی ،مقرراتی و
قانونگذاری است .بیش از دو دهه است که با
این دسته از مشکالت درگیر هستیم یا قوانین
و مقــررات ابهــام دارند ،یا قوانین دســت و پا
گیر اســت یا اصالً در خیلی موارد بخصوص
در بخــش فناوریهــای نوین قانونی نوشــته
نشده است.
وی در ادامــه گفــت :مهمتــر اینکــه بیــن
قــوا و دســتگاههای ارائــه دهنــده مجــوز
و دســتگاههای نظارتــی دعواهــای بیــن
دســتگاهی وجــود دارد کــه بایــد بخشــی از
این مشــکالت را نهادهای باالدستی مانند
شــورای عالی فضای مجــازی و بخشهای
دیگر را دولت و مجلس رفع کنند.
تقــوی نیــز معتقــد اســت ،ســومین چالــش
بحث ســرمایهگذاری اســت و کمبــود یا نبود
ســرمایهگذاری باعث شــده اســت تــا جلوی
رشد و توسعه صنعت فاوا گرفته شود.
ایــن کارشــناس گفت :شــرکتهای بــزرگ و
کوچک هر کدام به نوعی با مسأله نبود و کافی
نبــودن ســرمایه گذاریها دســت بــه گریبان

هســتند و مهمتــر اینکــه ســرمایهگذار بخش
خصوصــی بهدلیل نداشــتن تضمیــن برای
ســرمایهگذاری بــه ایــن حــوزه ورود نمیکند
بنابرایــن بایــد با رفــع موانع ،پشــتیبانیهای
الزم هم صورت بگیرد تا شاهد رشد تولید در
بخشهای مختلف صنعت فاوا باشیم.
ایــن کارشــناس بحث بعــدی را بازارســازی
برای محصوالت و تولیدات حوزه فاوا عنوان
کرد و افــزود :بازارســازی بــرای محصوالت،
خدمات و کاالهایی که در این صنعت تولید
میشــود نیــاز اســت .البتــه بازارســازی هــم
در ایــن صنعــت بهدلیــل گســتردگی دارای
زیرشاخههای مختلفی است؛ بهعنوان مثال
در بخش خدمات میتوان برای اســتفاده از
پهنــای خارجی عوارض تعیین کرد تا مردم
از خدمــات داخلی اســتفاده کننــد و یا اینکه
سازمانها و نهادهای دولتی را موظف کنند
از خدمات داخلی استفاده کنند.
وی اعتقــاد دارد هر ســه قــوا به همــراه دیگر
نهادها و دســتگاههای حاکمیتی بــازار بزرگ
خوبــی بــرای ســرویس و خدمــات داخلــی
هســتند .البته اگر اعتمادســازی درســتی هم
صــورت بگیرد مردم هــم از خدمات داخلی
اســتفاده میکنند و منجر به رشــد خدمات و
محصوالت حوزه فاوا در داخل میشود.
 نبــود تعامــل بیــن بخشهــای دولتی و
خصوصی
شــاهین طبــری دیگــر کارشــناس حــوزه

فنــاوری اطالعات نیز اعتقاد دارد متأســفانه
تعاملپذیــری بین بخش دولتــی و متولیان
حاکمیتــی با بخــش خصوصی وجــود ندارد
و مهمتــر اینکــه توســعه صنعــت فــاوا جزو
هیــچ کــدام از اهــداف ســازمانهای دولتی و
حاکمیتی نیست و میتوان گفت این مباحث
از مهمترین موانع رشد و توسعه صنعت فاوا
در کشور است.
طبــری گفــت :اگر ســازمانها و دســتگاههای
دولتــی و حاکمیتــی بــا اربــاب رجــوع یــا
ســازمانها و شــرکتهای خصوصی تعامل
داشــته باشــند اجــازه میدهنــد تــا بخــش
خصوصی بــا حمایت آنها به مردم خدمات
ارائه دهند و ارائه ســرویس بهصورت ترکیبی
(دولتی -خصوصی) به شهروندان باید جزو
افتخارات آنها محسوب شود.
وی افزود :متأســفانه هیچ دســتگاه و نهادی
اعم از دولتی و حاکمیتی از راهاندازی کسب و
کار در حوزه کاریشان حمایت نمیکند ولی
اگــر این اتفاق روی دهد و موانع انجام چنین
اقدامی برداشته شود ،بین بخش خصوصی
هــم رقابت الزم برای رشــد و توســعه و ارائه
خدمــات بــه مردم بهوجــود میآیــد و در پی
آن نــه تنها خدمات با قیمت کمتر بهدســت
مــردم میرســد بلکــه عدالــت اجتماعــی و
شفافیت هم رخ میدهد.
این کارشــناس اعتقاد دارد باید دستگاههای
دولتــی و حاکمیتــی اجــازه دهنــد تــا بخــش
خصوصــی از زیرســاختهای آنها اســتفاده
کند.
طبری یکی دیگر از موانع پیش روی توســعه
حــوزه فاوا بخصوص در حــوزه آی تی را نبود
شفافیت در بحثهای مالیاتی و بیمه عنوان
کــرد و گفــت :جــدا از نبــود شــفافیت در این
حوزهها هیچ حمایتی از کسب و کار نمیشود
و حتــی بعضاً بدون کارشناســی شــرکتها و
کســب و کارهــا را جریمه میکنند کــه بعداً با
پیگیــری و شــکایت به دیــوان عدالــت اداری
مشــخص میشــود کــه جریمههــای صورت
گرفتــه در کل اشــتباه بــوده اســت و اینگونــه
اشــتباهات تنهــا وقــت و انــرژی شــرکتها و
کسب و کارها را میگیرد.

اخبــــار

جایگاه «فاوا» باید در دستگاهها تعریف شود

از روز گذشــته دسترســی کاربــران همــراه اول ،ایرانســل و مخابرات ایران به شــبکه اجتماعی
کالبهاوس غیرممکن شده و این شبکه اجتماعی بدون فیلتر شکن باز نمیشود.
بــه گــزارش برنا ،این در حالی اســت که دادســتان کل کشــور گفته بــود برنامهای بــرای فیلتر
کالبهــاوس وجــود نــدارد و وزیر ارتباطات ضمن تأکید بر گفتههای دادســتان کل کشــور ،بر
اســتفاده مــردم از ایــن فضا و تعامــل تأکید کرده بود.اعضــای کابینه دولت نیــز در این روزها
اســتفاده حداکثری از این فضا داشــتند که حساســیت های جریان مقابل دولت را دو چندان
کرده بود.بهعنوان مثال گفتوگوی چالشی ظریف و صالحی و همتی با منتقدان در این فضا
سروصدای زیادی را به همراه داشت تا جایی که به خارج از مرزهای ایران نیز رسید و جمعی
از ســناتورهای امریکایی مدیران کالب هاوس را بهخاطر ایجاد تریبون برای مســئوالن دولت
ایــران به توضیــح فراخواندند.زمزمههای اختالف بین دولت و مخالفان پرقدرت برای فیلتر
کالبهاوس از پنجشنبه شب و پس از اختالل این شبکه اجتماعی در همراه اول شدت یافت و
معزی مسئول اطالعرسانی دولت ،ضمن تأکید بر عدم صدور دستور رسمی قضایی ،از عزم
گروهی برای انســداد یا اختالل در کالبهاوس گفت.بهنظر میرســد اختالل در کالبهاوس
عمدی است و با همراهی همراه اول و ایرانسل با آمران اختالل انجام شده است .موضوعی
کــه بنا بر مــاده  ۷۳۷قانون مجازات اســالمی ،که به اختالل عمدی در ارتباطات اشــاره دارد،
محکومیت ســنگینی را برای مدیران این اپراتورها بهدنبال دارد .باید دید آیا دستگاه قضایی
بــه ایــن مصداق آشــکار جــرم ورود میکند یــا خیر.گفتنی اســت در آخریــن لحظات تنظیم
خبرکالبهاوس از طریق شبکه ایرانسل به صورت مجدد در دسترس قرار گرفت.

سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی هدف مهاجمان سایبری
مرکز مدیریت افتا با اعالم اینکه سیســتمهای نــرم افزاری برنامهریزی منابع ســازمانی ()SAP
هدف مهاجمان سایبری قرار گرفتهاند ،هشدار داد که این ناامنی امکان سرقت دادههای حساس
را فراهــم میکند .بهگزارش «ایران» اجرا نکردن اصالحیههــای برنامههای  ،SAPاین برنامهها
را هدف مهاجمان ســایبری قرار داده و در برخی از این حمالت ،دسترســی کامل به برنامههای
ناامن SAPبرقرارشده،کنترلهایمعمولامنیتیبیاثرشدهودرنهایتامکانسرقتدادههای
حساس ،انجام کالهبرداریهای مالی و حتی توزیع باجافزار فراهم شده است.نکته قابل توجه
اینکه بهدلیل ماهیت بســیاری از برنامهها با عملکرد حیاتی  ،SAPدر این حمالت کمتر نیازی
به گسترش دامنه حمله از طریق  Lateral Movementخواهد بود و استخراج دادههای با ارزش
ســازمان بهسادگی برای مهاجمان میســر میشود.کارشناســان افتا از متخصصان و مدیران IT
زیرســاختها خواســتهاند تا در صورتی که برنامههــای  SAPدر معرض حمله قــرار گرفتهاند و
مقاومســازی آنها در آیندهای نزدیک فراهم نیســت ،کنترلهای جایگزین را اعمال و اجرای هر
گونهفعالیتبالقوهتهدیدآمیزرابهطورفعالومستمررصدکنند.

تالش توئیتر برای خرید کالب هاوس شکست خورد
توئیتــر در ماههــای اخیر در تالش بوده تــا با پرداخت  ۴میلیارد دالر کالب هــاوس را بخرد ،اما
ایــن تالش ناکام مانده اســت .بــه گزارش فارس به نقل از بلومبرگ ،شــبکه اجتماعی مبتنی
بــر گفت و گــوی صوتی زنده کالب هاوس در ماههای اخیر محبوبیت زیادی پیدا کرده و توئیتر
برای خرید آن پیشــنهادی  ۴میلیارد دالری ارائه کرده اســت؛ دو طرف در این زمینه مذاکراتی
داشــتهاند ،امــا این مذاکرات فعالً متوقف شــده اســت .توئیتــر و کالب هاوس به درخواســت
رسانهها برای اظهارنظر در این زمینه پاسخ ندادهاند؛ بعد از شکست مذاکرات کالب هاوس با
توئیتر این شرکت برای جذب سرمایه و توسعه دامنه فعالیتهای خود دوباره به تکاپو افتاده
است .اپلیکیشن کالب هاوس تنها با سیستم عامل« آی او اس »سازگار است و برنامه اندرویدی
رسمی آن هنوز عرضه نشده است؛ در عین حال گسترش شدید تعداد کاربران این اپلیکیشن
که به طور زنده با یکدیگر گفت و گو میکنند ،ارتقای زیرســاختهای فنــی آن را ضروری کرده
است.استقبال بسیاری از افراد سرشناس از گفت و گوهای زنده در کالب هاوس مانند بازیگران،
صاحبانکسبوکارها،سیاستمدارانو...باعثشدهمیلیونهانفردرهرلحظهکاربرآنباشند.
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پرسپولیس نساجی را برد و به صدر رفت

لیگ برتر

رئال مادرید و بارسلونا از ساعت  23:30امشب دویست و هفتاد و نهمین ال
کالسیکوی تاریخ را در هفته سیام اللیگا برگزار میکنند .در تقابلهای قبلی،
رئال  101و بارســا  115بار به پیروزی رســیدهاند و  62مسابقه هم مساوی شده.
ضمن اینکه کاتاالنها  4۸3گل و رئالیها  451گل به ثمر رساندهاند ،البته در
اللیگا ،کهکشانیها  ۷4و آبی و اناری پوشان  ۷2بار به پیروزی رسیدهاند و 35
بازی هم مساوی شده است .هم رئال مادرید و هم بارسلونا در شرایط خوبی
پای به این دیدار میگذارند .شاگردان زینالدین زیدان در لیگ قهرمانان اروپا
 1-3لیورپول را از پیش رو برداشــتند و شــاگردان رونالــد کومان هم با پیروزی
اخیری که  0-1برابر رئال وایادولید به دست آوردند خود را با  65امتیاز به رده
دوم و یک قدمی اتلتیکومادرید صدرنشــین  66امتیازی رســاندهاند ،ضمن
اینکه رئال هم با  63امتیاز سوم است و  3امتیاز این دیدار میتواند هر دو تیم
را در مســیر قهرمانی قرار دهد .آخرین ال کالسیکو سوم آبان سال گذشته در
هفته هفتم اللیگا برگزار شد که بارسا در نیوکمپ  1-3مغلوب رئال شد.

گفتوگوی «ایران» با لوسیانو پریرا ،مهاجم فوالد پیش از پلیآف آسیا

مستطیل سبز

ال کالسیکوی 279؛ جنگ بر سر قهرمانی اللیگا

editorial@irannewspaper.ir

بازی با العین برای فوتبال ایران مهم است
شناختی که از العین داریم کمتر از تیمهای لیگ برتری نیست /بارها اتفاقات بازی با العین را در ذهنم مرور کردهام
محمــد محمــدی ســدهی  /فصــل جدیــد
لیــگ قهرمانان آســیا از امروز بــرای فوتبال
ایــران آغــاز خواهــد شــد و فوالد خوزســتان
در پلــیآف این مســابقات در عربســتان به
مصــاف العیــن امــارات خواهد رفــت .این
دیــدار عالوه بر ایــن که از نظــر حضور یکی
دیگــر از نماینــدگان کشــورمان در مرحلــه
گروهی اهمیت دارد ،اولین حضور یک تیم
ایرانــی پس از  3ســال در عربســتان اســت.
پیش از این تیمهای ایرانی و عربســتانی به
دلیل مشــکالت سیاســی در کشــور ثالث به
مصاف هــم میرفتند و حضــور تیم ایرانی
در عربســتان و استقبال خوب عربستانیها
میتواند نویدبخش رفع مشکالت کشور ما
با عربستان باشد.
لوســیانو پریرا مندز ،مهاجم نام آشنای
فوالدیهــا درخصــوص آمادگــی تیمــش
بــرای رویارویی با العین امارات به خبرنگار
«ایران» گفت« :میتوانم بگویم در بهترین
شرایط ممکن هســتیم .در این مدت تمام
تمرکزمــان روی بــازی بــا العیــن بــوده و
میدانیم این بازی چقدر برای ما ،هواداران
و فوتبال ایران مهم است؛ بنابراین از فردای
بــازی برابــر آلومینیــوم در لیگ برتــر آقای
نکونام پله پله برنامهریزی کرد تا بازیکنان را
به لحاظ روحی و فنی آماده این بازی کند و
در حال حاضر در بهترین ســطح از آمادگی
قرار داریم».

او با اشــاره به این موضوع که کامالً برای
رویارویی با العین آماده هســتیم ،این گونه
صحبتهایش را ادامــه داد« :آقای نکونام
مدام درباره ایــن بازی با ما صحبت کرده و
آنالیز دقیقی از این تیم داشتهایم و شناختی
کهازالعینداریمقطعاًکمترازشناختماناز
تیمهای لیگ برتری نیست .من به شخصه
بارها این بازی و اتفاقات احتمالیاش را در
ذهنم مرور کــردهام و حتماً ســایر بازیکنان
هــم همیــن شــرایط را داشــتهاند ».پریــرا
در فصــل هجدهــم فوتبــال  16گل بــه ثمر
رساند و همراه با کیروش استنلی (مهاجم
ســپاهان) عنوان آقای گلی لیــگ ایران را به
دســت آورد و بهترین گلــزن خارجی تاریخ
لیگ برتر شــد .او که ملقب به شیمبا است،
بیان داشت« :مطمئنم میتوانیم به هدفی
که در ذهن داریم دســت پیدا کنیم .با تأکید
سرمربی تیم برای تک تک ثانیههای بازی
برنامه داریم و قطعاً می توانیم در این بازی
به پیروزی برســیم ».مهاجــم برزیلی فوالد
درخصوص شرایط نابرابر تیمهای ایرانی با
تیمهای عربی این گونه صحبت کرد« :این
موضــوع کامالً مشــخص اســت و تیمهای
عربــی پــول زیــادی بــرای خریــد بازیکــن و
آمادهسازی خرج میکنند .بازیکنان العین
چندین میلیــون دالر قیمــت دارنــد .واقعاً
آنها هیچ محدودیتی در خرج کردن ندارند.
با این حال همه چیز پول و امکانات نیست.

مــا تیمــی متحد و منســجم هســتیم که در
سختترین شرایط ممکن فقط به پیروزی
و موفقیت فکر میکنیم».
او با اشاره به پنجره بسته نقل و انتقاالتی
فوالد اظهار داشت« :فکر نمیکنم سختتر
از این وجود داشــته باشــد که پنجــره نقل و
انتقاالتیتیمشمابستهباشدومجبورباشید
با تعدادی بازیکن محدود در سه جام (لیگ
قهرمانان ،لیگ برتر و جام حذفی) شرکت
کنیــد و مقابــل پرهزینهتریــن تیم آســیا به
میدان بروید ،این موضوع در طوالنیمدت
و بازیهای پرفشار کار ما را دشوارتر میکند.
البته ما هنوز میتوانیم بهتر باشــیم و بهتر
نتیجــه بگیریــم و ایــن بســتگی به خــود ما
دارد که بتوانیــم از فرصتهایی که در بازی
نصیبمانمیشود،استفادهکنیم».
پیش از اعزام تیــم فوالد به ریاض همه
از میزبانــی عربســتانیها نگــران بودنــد اما

جواد نکونام در آســتانه دیدار فوالد ایــران برابر العین امارات در
مرحلــه پلیآف لیگ قهرمانان آســیا اظهارداشــت« :ما نماینده
فوتبــال ایران هســتیم و بــا تمام تــوان تالش میکنیــم از فوتبال
ایــران در آســیا دفــاع کنیــم .مدتهای زیــاد روی العین و شــیوه
بــازیاش کار کردهایم .بازیکنان جــوان و باتجربه فوالد از حضور
در لیگ قهرمانان آسیا هیجانزده و خوشحال هستند .آنها آماده

استارت ایران با فوالد در پلیآف آسیا
لیگ قهرمانان آسیا در سال  2021در حالی برای فوتبال
ایران آغاز میشود که تیمهای ایرانی از میزبانی محروم
هستند و بر همین اساس فوالد اولین نماینده ایران هم
در مرحلــه پلیآف این رقابتها از ســاعت  20:20امروز
در ورزشــگاه شــاهزاده فیصل بن فهد ریاض به مصاف
تیم العین امارات خواهد رفت .شــاگردان جواد نکونام
که در آخرین بازیشان برابر آلومینیوم به تساوی بدون
گل رســیدند و بــا  2۷امتیــاز در رده چهــارم لیــگ برتــر

در تصاویر منتشــر شــده مشــخص شــد که
سعودیها استقبال خوبی از فوالد داشتند.
شــیمبا در ایــن خصــوص گفــت« :فوتبــال
و ورزش همیشــه راهــی بــرای صلــح بیــن
کشورها بوده اســت .آنها هم همان کاری را
کردنــد که اگر یک تیم عربســتانی بــه ایران
میآمد در ایران انجام میشد .این برایمان
عجیب بود که برای چند بار برنامه بازی ما
برابر العین تغییر کرد .کنفدراسیون فوتبال
آســیا ابتدا اهواز را به عنوان میزبان انتخاب
کــرد و بعد بازی را به عربســتان انتقال داد.
روز بــازی هم چند بار تغییر کــرد .اما به هر
حــال االن دیگر هیچ کــدام از اینها اهمیتی
ندارد و ما فقط به موفقیت فوتبال ایران فکر
میکنیم».
مهاجم فوالد درخصــوص هدایت تیم
فوالد توســط جواد نکونــام و پیشبینیاش
از عملکــرد فوالد در لیگ بیســتم این گونه

صحبــت کــرد« :فــوالد در ایــن
 2ســال بــا ســرمربی جــوان و
بــا تجربــهاش و همیــن طــور
بازیکنانــی که بــرای موفقیت از
همــه داشتههایشــان اســتفاده
میکنند ،کیفیت خودش را نشان
داده و اگــر اینجــا هســتیم فقط به
خاطر این کیفیت است».

نکونام :جوانان فوالد آماده فداکاری برای ایران هستند

بــــرش

هفتــه بیســتم لیگ برتر پنجشــنبه بــا برگزاری یک دیــدار آغاز شــد که طی
آن پرســپولیس در ورزشــگاه آزادی تهــران ،میزبــان نســاجی بــود .دقیقه ۹
این دیدار مهدی ترابی از روی ضربه ایســتگاهی توپ را روی دروازه ارســال
کــرد که آن طور که تصاویر تلویزیونی نشــان میداد ،تــوپ بدون برخورد به
بازیکنی وارد دروازه شده ولی در همان لحظه هم ترابی و هم محمدحسین
کنعانــیزادگان بــه شــادی پرداختند تا نشــان دهند گل توســط آنها به ثمر
رسیده است؛ البته کنعانیزادگان مدعی است که او ضربه آخر را زده و توپ
با نوک پای او برخورد کرده و محمدحسین زاهدیفر داور بازی هم گل را به
نام او ثبت کرده اســت .در ادامه هم شهریار مغانلو ،میالد سرلک و مهدی
ترابی فرصتهای بسیار خوبی را از دست دادند تا به نوعی اتفاقهای بازی
قبل برای قرمزها تکرار شود؛ اما در شرایطی که داور یکی از اعضای کادر فنی
نساجی را اخراج کرده بود ،دقیقه  ۶۸ساکت الهامی سرمربی این تیم را هم
بــا دریافت کارت زرد دوم اخراج کرد که با اعتراض این مربی همراه شــد و
او به روی سکوها رفت ،در حالی که بازی رو به پایان بود ،نفوذ امید عالیشاه
در دقیقــه  ۹0به محوطه جریمه نســاجی با پاس در عرض او به عیســی آل
کثیر همراه شــد تا او براحتی و با یک بغل پا گل دوم پرســپولیس را به ثمر
برساند و در دومین بازی پس از اتمام محرومیتش پایش به گلزنی باز شود.
پرسپولیس در نهایت به پیروزی  0-2رسید تا با  41امتیاز و یک بازی بیشتر به
صدر جــدول صعود کند .اما
دو گل پرسپولیس به نساجی
در حالی به ثمر رسید که این
گلها بــا اعتراض کادر فنی و
هواداران این تیم مواجه شد.
اما کارشناســان داوری مانند
علی خسروی ،داوود رفعتی،
حیــدر ســلیمانی ،حســین
نجاتی ،رضا سخندان ،مسعود مرادی و محمد فنایی معتقد بودند گلهای
پرسپولیس مشــکلی نداشت ولی نوید مظفری و حسین عسگری نظرشان
بر این بود که گل دوم پرسپولیس آفساید بود.
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هســتند ،بایــد برابــر العینی قــرار بگیرند کــه در آخرین
بــازیاش در لیگ امارات  1-3بــه النصر باخت و با 23
امتیــاز در رده ششــم قــرار داد .فوالد در صــورت عبور از
مســابقه دشــوار و صعــود به مرحلــه بعد بایــد در گروه
 Dو بــا تیمهای الســد قطر ،النصر عربســتان ،الوحدات
اردن بازی کند که گروه ســختی اســت .کریشانسا دیالن
پریرای ســریالنکایی بــه همــراه دو هموطنش قضاوت
این مسابقه را برعهده دارد.

فداکاری برای تیمشان ،فوتبال ایران و خوشحالی هواداران خوب
فوالد هستند؛ میدانند چطور تعهد و مسئولیتشان را تا آخر بازی
انجــام دهنــد؛ در دوران بازیگــری یــاد گرفتم
که تسلیم شدن یعنی توهین به فوتبال.
ایــن را بــه بازیکنانم هم گفتــهام و این
موضوع در ذهن آنها جا افتاده است».

گرایی و ساروی المپیکی شدند
رقابتهای کشتی فرنگی گزینشی المپیک در قاره آسیا در آلماتی
قزاقســتان در  3وزن برگزار شــد .محمدرضا گرایی ،نماینده وزن
 ۶۷کیلوگــرم ایــران در دیــدار نیمــه نهایــی بــا نتیجه قاطــع  ۹بر
صفر از ســد آشــو از هند گذشت و ضمن رســیدن به فینال موفق
به کســب ســهمیه المپیک شــد .حســین نوری ،نماینده وزن ۸۷
کیلوگــرم در دیــدار نیمــه نهایی برابــر فی پنگ از چین شکســت
خــورد و ناباورانه از رســیدن به ســهمیه المپیک بازمانــد .در وزن
 ۹۷کیلوگرم محمدهادی ساروی در مرحله نیمه نهایی با نتیجه

 2 -10یانــان چــن از چین را مغلوب کرد و ضمن کســب ســهمیه
المپیــک بــه دیدار فینــال راه یافت .کشــتی ایران پیــش از این در
رقابتهای قهرمانی جهان  201۹در اوزان  ۷۷ ،۶0و  130کیلوگرم
کشتی فرنگی و اوزان  ۸۶ ،۵۷و  12۵کیلوگرم کشتی آزاد موفق به
کسب سهمیه المپیک شــده است .رقابتهای گزینشی المپیک
در رشــته کشتی آزاد نیز روز یکشــنبه برگزار میشود و امیرمحمد
یزدانی در  ،۶۵یونس امامی در  ۷۴و محمدحسین محمدیان در
 ۹۷کیلوگرم برای کسب سهمیه المپیک به میدان میروند.

شنبه  21فروردین 1400
سال بیستوهفتم
شماره 7599

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

نرگس عاشوری
خبرنگار

«ایران» از مستند جنجالی سازمان اوج
درباره شهید آوینی گزارش می دهد

«آقا مرتضی»
بر مدار حاشیه

مرتضی» بود« :بــه نمایندگی از کل خانواده
نارضایتــیام را اعــام میکنــم و خواســتار
توقف پخــش برنامه میشــوم .مینویســم
شــهید آوینی تا زمانی که در قید حیات بود،
عاقــهای به روایــت زندگــی خصوصیاش
نداشــت .و حاال که نیســت ،تشخیص اینکه
کدام بخش از زندگی ایشان را میشود روایت
کــرد و چگونه ،بــه عهده خانوادهاش اســت.
به چه حقــی میشــود در زندگی خصوصی
یک شخصیت مشهور تجســس کرد و بعد،
بــر اســاس اطاعاتــی مطلقــاً جعلــی ایــن
زندگــی را به تصویر کشــید؟ در کجــای دنیا،
زندگی خصوصی یک شــخصیت مشهور را
میشــود بدون اطاع و نظــارت خانوادهاش
ســاخت؟» گایههــا و نامههــای اعتراضــی
خانــواده شــهید آوینــی بــرای جلوگیــری از
پخشاینمستندامابینتیجهماند.اتهامات
مطرح شده روز پایانی هفته با واکنش مهدی
مطهــر تهیهکننــده «آقــا مرتضــی» همــراه
بــود .او در گفتوگویی بــا مهر ،عنوان کرد که
برشهای مستندهای شهید آوینی متعلق
به مؤسســه روایت فتح بوده ،استفاده از این
آرشــیو نیازی به اجازه از کارگردان ندارد و در
تیتــراژ هــم از فیلمســازان و آثاری کــه از آنها
اســتفاده کرده ،تشــکر شــده اســت .او درباره
اســتفاده از عبارت «زنگریــز» برای توصیف
روحیــات ســیدمرتضی آوینی از ســوی یکی
از افراد حاضر در مســتند «آقامرتضی» هم
گفــت« :در آن بخــش منظــور از «زن» یــک
زنی اســت که مانع رشد یک انسان میشود.

اگــر نتوانســتهایم ایــن مفهــوم را در روایــت
بپرورانیمومعنایعامازاینعبارتفهمیده
میشــود ،حتمــاً به ضعــف پرداخــت ما در
مســتند برمیگردد ».تهیهکننده این مستند
همچنین از تاشهایی برای همراهی خانم
امینی در ایام ســاخت مستند گفت و عنوان
کرد کــه او تمایلی بــه این همکاری نداشــته
اســت .تا زمان تنظیم این گزارش ،پایان این
مجادلههای رسانهای ،انتشار یادداشتی تازه
از معززینیا در پاســخ به جوابیه ســازندگان
مســتند اســت .او از بــه رســمیت شــناختن
«مالکیت معنوی» در قانون کشور نوشت و با
تأکیدبراینکهمؤسسهروایتفتحنمیتواند
چنیــن اجــازهای صــادر کنــد کــه دیگــران از
راشهای او یک برنامه تازه بسازند ،در عین
حال از سازندگان مستند درخواست کرد اگر
طبق ادعایشان ســندی مکتوب برای کسب
اجازه از این مؤسسه دارند ،آن را منتشر کنند.
 ëبهسختیتحملکردم
کیومــرث پوراحمــد
مســتند
کارگــردان
«مرتضــی و مــا» در
گفتوگــو بــا «ایــران»
درباره غائله ایجاد شــده
در پخش این مستند اظهار میکند« :همسر
مرتضی آوینــی تلفن کرد و خیلــی ناراحت
بــود و میخواســت بدانــد من چه واکنشــی
نشــان میدهم .من پرســیدم دربــاره چی؟
گفت مســتند مرتضی که از تلویزیون پخش
میشــود .گفتم مریم خانم من سالهاست

تلویزیون نگاه نمیکنــم و در فضای مجازی
هم مطلقاً نیســتم و دوســت هم نــدارم که
باشــم .از همــه جــا بیخبــرم .ایشــان گفت
درباره مرتضی مستندی ساختهاند و تصویر
بســیار بــدی از او نشــان دادهانــد .من همان
شب فیلم را دیدم .گویا در دو قسمت قبلی
دربــاره بخشــی از زندگی خیلــی خصوصی
مرتضــی حــرف زدهاند .آن قســمت که من
دیــدم دربــاره برخــی اعتقــادات مرتضــی
آوینی بــود و ربطی به زندگی خصوصیاش
نداشــت .بعد از دیدن فیلم به خانم آوینی
تلفــن کــردم و گفتم مریــم خانم بــاور کنید
این فیلمها دیگر خریــدار ندارد و هیچکس
نمینشیند این فیلمها را ببیند .من هم اگر
به خاطر شــما نبود نمیدیــدم .همین یک
قســمت را به ســختی تحمــل کــردم .خیال
میکنید در جمعیت هشــتاد میلیونی ایران
چند نفر این فیلم را ببینند .اصاً ساخت این
جــور فیلمها آب در هاون کوفتن اســت .این
فیلمهــا را فقط آدمهایی که تــوی آن حرف
زدهاند میبینند و امثال شــما که به موضوع
حساســیت داریــد .حتی خــود من که شــما
گفتیــد از فیلم «مرتضی و ما» هم اســتفاده
کردهاند به ســختی تحمل کردم و دیدم ».او
در ادامــه میافزایــد« :درباره اینکــه آیا اجازه
گرفتهانــد و از فیلــم مــن اســتفاده کردهانــد
پرســیدید .حــاال میگویم این حضــرات کل
ســینما و خیلی بیشــتر از ســینما را مصادره
کردهاند ،اصاً انقدر اخاق حالیشان هست
کــه بیایند اجــازه بگیرند؟ اینها همــه چیز را

از کامران بودن تا مرتضی شدن
یادداشت

نزدیــک ســه دهه از شــهادت ســید مرتضی
آوینی در ســال  1372میگذرد 20 .فروردین
ماهوسالمرگاودرتماماینسالهافراموش
نشــده و با برگزاری برنامهها و جلســات نقد
و گفتوگــو تــاش شــده یــاد او در ایــن ایــام
زنده باشــد .با همین نگاه شــبکه ســه سیما
امسال تصمیم گرفت مســتندی تازه درباره
شــهید آوینی را روانه آنتن کند .مســتندی 7
قسمتی که سید عباس سید ابراهیمی آن را
کارگردانی کرده و تهیهکنندگیاش را مهدی
مطهر بــر عهده داشــته اســت .در تبلیغات
فیلم عنوان شــده بود که «آقا مرتضی» قرار
اســت روایتــی متفــاوت و بــدون سانســور از
شــهید اهل قلم باشــد امــا در بدبینانهترین
حالــت هم هیچکــس تصــورش را نمیکرد
محصــول ســازمان اوج درباره شــهید آوینی
آنقدر حاشیهســاز شــود که کانون مناقشــات
و تأویلهــای پــر تنش باشــد .مطرح شــدن
نام غزاله علیزاده نویســنده شــناخته شــده
و رابطــه عاطفــی او بــا مرتضــی آوینــی از
قول همدانشــگاهیهای شــهید آوینی آغاز
دومینــوی حاشــیهها علیــه ایــن مســتند در
فضای مجــازی بود .آوینی شــخصیتی «زن
گریز» توصیف شد و غزاله علیزاده یک خان
از هفت خانی که نتوانست او را زمینگیر کند.
 ëوقتی آتش زبانه کشید
اعتراضهــا علیــه «آقــا مرتضــی» بــا
یادداشتهای گایهآمیز حسین معززینیا
رســمیتر شــد .ایــن منتقــد ،نویســنده و
پژوهشگر سینما در یادداشت بلند اعتراضی
خود «آقا مرتضی» را به سرقت از مجموعه
«روایــت راوی» متهــم کــرد و در ادامــه از
استفاده بدون اجازه از راشهای کنار گذاشته
فیلــم «مرتضی و ما» به کارگردانی کیومرث
پوراحمــد نوشــت .مصاحبههایــی که طبق
نوشــته معززینیا مورد رضایــت پوراحمد و
فرد مصاحبهشونده نبوده و کنارگذاشته شد،
اما در این مســتند به نمایش در آمده است.
محمدعلــی شــعبانی کارگــردان «انحصــار
ورثه» دیگر مستندســازی بود که این مستند
را به دستدرازی به آرشیو مؤسسات متولی
تولیــد این مســتندها متهم کرد .یادداشــت
مریــم امینــی ،همســر شــهیدآوینی ســویه
دیگــری به این اعتراضهــا داد .پرداختن به
خصوصیتریــن روابط آوینی اتهام تازه «آقا

ملک طلق خودشان میدانند .همه چیز را.
آن وقــت  10تا پان فیلــم من را بیایند اجازه
بگیرنــد!؟ شــوخی میکنیــد!؟ بههرحــال از
نظــر من اهمیتــی ندارد کــه از فیلم من هم
اســتفاده کردهانــد اما در مورد قســمتهای
قبلــی که من ندیــدهام و نمیتوانم قضاوت
کنم بــر اســاس حرفهای همســر مرتضی
میگویم ،خــب بله وقتی دربــاره موضوعی
بــا این حساســیت میخواهند حــرف بزنند
باید نظر خانواده ایشان را بپرسند ،البته این
هم دنباله همان مطلب است که خودشان
را صاحــب مرتضــی آوینــی هــم میدانند و
خودشان را مختار میدانند هرچه بخواهند
بگویندوبسازند».
پوراحمــد دربــاره اتهــام پرداختــن بــه
خصوصیترین و شخصیترین روابط آوینی
در عیــن حال میگوید« :البتــه من یک نظر
شخصی دارم درباره زندگی خصوصی .من
در ایــن مورد ،مثل غربیها فکر میکنم کما
اینکه در کتاب  700صفحهای «کودکی نیمه
تمام» و در فیلم سینمایی «شب یلدا» هیچ
چیز نمانده که از خصوصیترین بخشهای
زندگی خودم و خانوادهام نگفته باشم .ولی
خب این من هســتم ،همه اینطور نیستند.
در ایــران ســنتها و تابوهایی وجــود دارد که
قطعاً ما موظفیم به آنها احترام بگذاریم که
گویا حضرات متأســفانه به این حریم تجاوز
کردهاند .اما بازهم برای آرامش خانم مریم
امینی ،همســر گرانقدر مرتضی میگویم که
باور کنید در میان 80میلیون جمعیت ایران
هیچکس حاضر نیست ،هزاران هزار ساعت
فیلــم و شــو و نمایــش و ســریالهای دوبله
شده یا با زیرنویس را بگذارد و بنشیند درباره
مرتضی آوینی یک مســتندی را که ســاخت
بسیار پیش پا افتادهای دارد  ،ببیند».
 ëاخالقمداریسرلوحهمستندسازی
شــعبانی
مرتضــی
مستندســاز و تهیــه کننده
ســینمای مســتند کــه در
ســال  1365بهعنــوان
دستیار فیلمبردار و بعدها
بهعنــوان فیلمبــردار ســیدمرتضی آوینی او
را همراهــی کــرده و از دوســتان نزدیــک ایــن
شــهید به شــمار میآید امــا رعایت مالکیت
معنــوی و حقــوق مؤلــف را از اصــول اولیه و
اخاقیمستندسازیعنوانکردهوبه«ایران»
میگوید«:مالکیتمعنویافراددرهمهجای

جهان حقوقی شناخته شده است و فیلمساز
ملزم اســت در همه مراحــل اعم از تحقیق،
نگارش فیلمنامه و ساخت آن را رعایت کند.
زمانــی در لبنان با برخی چهرههای فرهنگی
برای ساخت مستندی گفتوگو کردم و فیلم
خوبــی از آب درآمــد ،زمان پخش در شــبکه
المیادین از من درخواســت شــد که بهعنوان
تهیه کننــده رضایت کتبی تمــام چهرههای
حاضــر در مســتند را جلــب کنــم و بهعنوان
سند بیاورم .سازندگان مستند «آقا مرتضی»
هم موظف بودند قبل از هر اقدامی رضایت
خانــواده شــهید را جلــب کننــد ».او معتقــد
اســت عاوه بر اجازه قانونی و کسب رضایت
خانواده ،رعایت حق معنوی افراد بخصوص
شــهیدان بهعنوان میراث ملی از نکات مهم
در رعایــت اصــول اخاقی و انســانی اســت.
شعبانی همچنین میگوید« :رعایت موازین
قانونــی و در نظــر گرفتن حق مالکیــت افراد
یــک طــرف ماجرا اســت امــا ورود بــه حریم
خصوصیکهنهخودونهخانوادهایشانهرگز
دربــاره آن ســخنی بــه میــان نیاوردهاند؛ غیر
اخاقی اســت ».تهیه کننده مستند تحسین
شده «زنانی با گوشوارههای باروتی» در ادامه
میافزاید« :شــهید آوینی در وصیتنامه خود
به شــکل مبســوط به زندگی خصوصی خود
پرداختــه و از بخشهایــی از زندگــیاش بــه
شــکل گذرا عبور کرده است و تمایل به طرح
آنها نداشــته اســت .حال طــرح موضوعاتی
از ایــن دســت و عیــان کــردن شــخصیترین
لحظــات زندگــی افراد بــا هر عنوانی اشــتباه
و راه بــه خطــا رفتــن اســت .یک مستندســاز
بخصــوص جوانــان در درجــه نخســت باید
اخــاق را ســرلوحه فعالیتهایشــان قــرار
دهند».
شعبانی اشاره میکند که اتفاقاتی از این
دستتنهامختصشهیدآوینینبودهاست:
«به خاطــر دارم که چنین موضوعــی درباره
نگارش و ســاخت مستندهایی درباره شهید
مطهری نیــز رخ داد .این در حالی اســت که
در هر شــرایطی ملزم به احترام گذاشتن به
حریم شــخصی افراد هستیم .سالها پیش
پســرم مســتندی با عنوان «انحصار ورثه» با
موضوع شــهید آوینی ســاخت وقتی درباره
دالیــل پرداخت بــه موضوعاتــی در فیلم از
او پرســیدم گفت که از خانــواده آوینی اجازه
کامل گرفته و آنچه دیده شــد مورد تأیید تام
و کامل خانواده شهید بوده است».

به بهانه حاشیههای مستند آقامرتضی
پخش مستند «آقا مرتضی» در آستانه بیست و
هشتمینسالگردشهیدآوینیازشبکهسهسیما
با جنجال همراه شــد .در این مستند فرازهایی از
زندگی شــهید آوینی در پیش از انقاب به قصد
رضاصائمی
روایت سیر تحول فکری و شخصیتی او به تصویر
منتقد
کشــیده شــد که تاکنون از تلویزیون پخش نشده
بود.اماآنچهموجبدلخوریواعتراضخانواده
شــهید آوینی شــد که با نامهها و متنهای انتقادی حســین معززینیــا داماد و
مریم امینی همسر شهید آوینی همراه شد عدم کسب رضایت برای مستندی
درباره زندگی خصوصی آن شهید ،همچنین استفاده بی اجازه از راشهایی که
در این مستند صورت گرفت و شاید مهمتر از همه روایت و قرائتهای متضاد
یا متفاوت از شخصیت سید مرتضی آوینی که مسبوق به سابقه است .در واقع
جدال بر ســر آوینی و روایتهای متفاوت و متناقــض از راوی روایت تقریباً یک
ســال پیش از شــهادت او شــروع شد و بعد از شــهادتش بویژه در یک دهه اخیر
شدتبیشتریگرفتوبهمناقشاتجنجالیدربارهاودامنزدکهپخشمستند
«آقامرتضی»نمونهآخرآناستکهدرحالتبدیلشدنبهیکدعوایقضایی
است.
همانطورکهاشارهشدریشهاینتشتتآراومناقشهبرسرتعریفوتصویر
شهید آوینی به اواخر دوران حیات او برمی گردد .از زمانی که درباره سینمای
هیچکاک نوشت و از آن تعریف کرد .وقتی آوینی مقاله «عالم هیچکاک» را
نوشتبرخیازهمانهاکهامروزمدافعمتعصبآوینیشدندتعجبکردند
کهچراآوینیکهنویسندهایانقابیوصریحبودهاستیکبارهدرکنارآنهمه
یادداشتومصاحبهجسورانهدربارهسینمایایرانوبررسیبدونتعارفآن
با انقاب اسامی ،یکباره به سراغ کارگردانی مانند «هیچکاک» رفته است که
جزو کارگردانهای بدنه و مخاطب پسند هالیوود است؟ بسیاری از مخالفان
و منتقدان آوینی این انتخاب را هنوز به معنای برگشت وی از مواضع صریح
انقابی و به تعبیری متعادل شــدن و میانهرو شــدن او میدانند .بعدها این
مقالهآوینیزمینهسازکتابیبهنام«هیچکاکهمیشهاستاد»توسطمسعود
فراســتی شــد .واقعیت این اســت که ما همــواره شــخصیتهای محبوب یا
اســطورهای در حوزههای مختلف را به نفع تصورات و خواستههای خودمان
مصادرهوبازتعریفمیکنیمکههمینزمینهتحریفازآنهارافراهممیکند.
یا پشت یک شخصیت محبوب و موجه پنهان میشویم تا منافع و مصالح
فردیوگروهیخودراپیبگیریم.دراینمیانقربانیاصلیهمانشخصیتی
استکهزیرعلمشسینهمیزنیموبهدرستیاورانمیشناسیم.دربارهشهید
آوینــی تغییر و تحــوالت ایدئولوژیک و فکری و اعتقادیش هم مزید بر علت
شده تا سیر تحول او از کامران بودن به مرتضی شدن و در واقع از روشنفکری
تا هنرمند انقابی به کشــمکشهای کامی و قلمی و تصویری منجر شــود.
واقعیت این است که در این قصه باید طرف خانواده شهید آوینی ایستاد که
طبیعتاً دیدگاه و نظرشــان از او عقلی و منطقی به حقیقت نزدیکتر است.
ضمن اینکه وقتی رضایت خانواده او در پخش این مستند تأمین نشده فارغ
از اینکه محتوای آن چه بود زیر سؤال است؟ به عبارت دیگر اگر مسأله فنی و
ساختاری و حقوقی را هم کنار بگذاریم از حیث اخاقی ،پخش مستندی که
با نارضایتی شــدید خانواده شهید آوینی همراه است ،نه روایت حقیقت که
مخدوش کردن آن است.
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امــام جــواد (ع) :ســه خصلــت جلب محبــت مىکنــد :انصــاف در معاشــرت بــا مردم،
همدردى در مشکالت آنها ،همراه و همدم شدن با معنویات.
بحاراالنوار ،ج ،۷۵ص۸۲

نــــگاره

پریسا نوراللهی

جرایم اینترنتى

نهضت بزرگ فلسفی در ایران در حال شکل گیری است
عبدالعلیدستغیب:ازدهه۸۰تااالنیعنیدر۲۰سالاخیر،تعدادکتابهایفلسفیکهتوسطمترجمانجوانتهیهشده،دربارههایدگرودلوز
ودیگرفیلسوفانپستمدرنفوقالعادهاستومنتعجبمیکنم.چونبااینهاآشنانبودمودرهشتسالاخیرآشناشدهام.فوقالعاده
استواحساسمیکنمیکنهضتبزرگفلسفیدرایراندرحالشکلگرفتناستواینهاطلیعهماهستند«.سیرحکمتدر
اروپا»وترجمههاینجفدریابندریوعزتاهللفوالدوندکهنهوخستهکنندهشدهاست«.تاریخفلسفهغرب»بااینکهکتاب
خواندنیوجالبیاست،دیگرقدیمیشدهوکتابهاییکه دربارهفالسفهجدیدچاپمیشود،فوقالعادهومتنوعاست.
نکتهاینجاستکهدرحالحاضردرجایگاهینیستیمکهکسانیمانندمولویوفردوسیرابهجهانبدهیم.ماازنظرصنعتی
وآثارفکریچارهاینداریمجزاینکهباتمدنمدرنیتههمراهشویم.امااحساسمیکنمدرحالحاضرکهباتمدنمدرنیتهآشنا
شدهایم،اشتباههاییصورتگرفتهوآنایناستکهمابازمینههایسنتیوزراعیمدرنیتهرامیفهمیماعماز
رمانوشعروفلسفهوعلم.برایمثالدموکراسیکهتعریفروشنیازآندرذهننداریم.
بخشی از صحبتهای این نویسنده ،مترجم و منتقد ادبی در گفتوگو با ایسنا

رسانههایرسمیازکالبهاوسعقبمیمانند
در جامعــه ایــران شــبکه اجتماعــى جدیــد کالب
هاوس با اســتقبال زیادی روبه رو شده است .شاید
یادداشت
نخســتین دلیــل این اســتقبال این باشــد کــه کاربر
در ایــن شــبکه بهراحتــى و فقط با صــدای خودش
بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار مىکنــد و به بســیاری از
مقدمات و الزاماتى که الزمه حضور در شــبکههای
اجتماعــى دیگر اســت ماننــد دوربین و نــور نیازی
زهرا اجاق
نیست .کاربر در این شبکه مىتواند در هر شرایطى
سرپرست پژوهشکده
حرفبزندوپیامهاضبطوذخیرهنمىشود.درکنار
مطالعات فرهنگی و
اینها اختیار حرف زدن با کاربر است و این ویژگىها
ارتباطات
باعث مىشود بحثى که در اتاقهای مختلف کالب
هاوس ایجاد مىشود بهسمت طبیعى بودن پیش برود .اینها مختصات این
شبکه اجتماعى است که برای همه کاربران و نه تنها ایرانىها جذابیت ایجاد
مىکند اما اینکه چرا برای کاربران ایرانى این شبکه اجتماعى اینقدر جذابیت
پیدا کرده به پروســه تاریخى که در حال طى کردن آن هســتیم بازمى گردد .به
بحثتوسعهحوزهعمومىواینکهگفتوگوچقدراهمیتدارد.کاربراندراین
فضا احساس آزادی بیان مىکنند و براحتى حرف هایشان را درباره موضوعات
مختلــف با دیگران مطــرح مىکنند .وضعیــت گفتوگو و حــوزه عمومى در
دنیای واقعى در کشــور باعث مىشــود افراد به چنین فضاهایى جذب شوند.
از طرفى به سنت فرهنگ شفاهى که داشتیم هم بازمى گردد .اینکه ما دیرتر
وارد عصر کتابت شدیم یا بیشتر تمایل داشتیم از طریق حرف زدن و بهصورت
سینه به سینه دانش و تجربهمان را منتقل کنیم .کالب هاوس باعث شده که به
این ویژگى و تجربه تاریخى در فرهنگمان برگردیم.
شبکههای اجتماعى چون کالب هاوس امکان گفتوگو را فراهم مىکند و ما
بهدلیلمحدودیتىکهدردنیایواقعىداریمراحتترمىتوانیمدرکالبهاوس
حرف بزنیم .از سوی دیگر رسانههای رسمى در اختیار مردم نیست .ما بهعنوان

#کالب_هاوس
دیــروز دسترســى بــه شــبکه
اجتماعــى کالب هــاوس روی
هشتـگ اپراتورهــای همــراه اول مختل
شد و بدون فیلترشکن باز نمىشد .این مسأله باعث
شــد حرف و حدیثهایــى درباره ابالغ دســتور فیلتر
کالب هــاوس به اپراتورهای همراه اول مطرح شــود.
یــک مقــام آگاه در همــراه اول گفــت که چــون کالب
هــاوس یــک برنامــه جدیــد اســت بعضى ســرورها
بــرای برخــى کاربــران مشــکل داشــته و هیچگونــه
دســتوری مبنى بر فیلترینگ کالب هــاوس دریافت
نشــده اما کاربران شــبکههای اجتماعــى این اختالل
را نشــانه فیلتــر شــدن کالب هــاوس مىدانســتند:
«فراینــد ایــن اســت :پدیــده
ارتباطــى  -رســانهای جدیــد
مىآید .فیلتر مىشــود .بیشــتر
مــردم از آن اســتفاده مىکنند.
فیلتر مىشود .بیشــتر مقامات
از آن اســتفاده مىکننــد .فیلتــر
مىشــود .فیلترکننــدگان از آن
استفادهمىکنند.فیلترمىشود.
عادی مىشــود .فیلتر مىشود.
پدیــده ارتباطــى  -رســانهای
جدید« ،»...بزرگوارانى که گفتن
فیلتــر نشــده :ســالم علیکــم.
فیلترکننــده :علیکــم ســالم»،
«قبــل از ایــران ،کالبهــاوس
فقــط در چیــن ،عمــان و اردن
فیلتر شده بود« ،».کالب هاوس رو چرا فیلتر کردید؟
۲روز بــود نصــب کرده بــودم .خیلــى باحال بــود .یه
چیزایــى از مغزهای سیاســى و اقتصادی شــنیدم که
کلــى حال کــردم .اینــا در یک جهــان و ایــران موازی
زندگى مىکنند« ،».مگر نمىگفتین فیلتر نمیشــه؟
هرچیزی میاد مردم برن ســمتش فیلترش میکنن.

 ۱۰روز تعطیل
تعطیلــى  ۱۰روزه کشــور یکــى
از ســوژههایى بود که دیــروز در
ماجرا شــبکههای اجتماعــى مطرح
شــد .کاربــران بــه مســائلى مثــل اینکه شــرکتهای
خصوصــى از ایــن قوانیــن تبعیــت نمىکننــد
مىپرداختنــد و البته درباره تعطیلــى دیرهنگام و از
دســت رفتن فرصت نوروز حرف مىزدند« :از اواخر
اســفند تــا ۱۴فروردین رســماً همه جا تعطیــل بود.
حــاال که بعد از ۲هفته تعطیلى مملکت قرار اســت
کار را شــروع کند به خاطر پیک چهــارم کرونا فرمان
تعطیلــى ۱۰روزه دادن .اگــر این تعطیلــى در همان
۱۴روز انجام میشد و جلوی مسافرتها گرفته میشد
آیــا کشــور دوبــاره وارد بحــران میشــد؟»« ،مملکت
 ۱۰روز تعطیل شــد ،چرا؟ چــون  ۱۰روزی که تعطیل
بود ،تعطیل نشد»« ،واقعاً نباید زنگ زد به پلیس و
اعتــراض کرد به همســایهای که پارتى گرفته و محلو
گذاشــته رو ســرش؟ دیگه بحث مزاحمت نیســت،
بحث توهین و بدبختتر کردن بقیه است»« ،ملت
ایــران بــه قــرآن کرونــا داره بیــداد مىکنــه...از ۱۴تــا
مأموریتى که از صبح رفتم ۹ ،تا مأموریت کرونا بوده
و  ۵تــای دیگهاش تصادف و ضرب وجرح بوده ،این
فقــط آمار یکى از آمبوالنسهای تهران و کشــور بود.
تــوی خونه بمونید»« ،ولى حقمــون این نبود تو اوج
جوونى دچار این کرونا شیم و همش بمونیم خونه»،

تلگــرام و یوتیــوب و توئیتر تجربه نشــده؟»« ،به نظر
میرســه بــوی فیلترینــگ کالب هــاوس داره میــاد.
بــرای من که بدون ویپىان باز نمیشــه برای یه عده
از دوســتان هــم همینطــور« ،».هههههههههههــه،
همیــن دیروز گفتــن برنامــهای برای فیلتــر کردنش
نــدارن ،هههههههههه»« ،کالبهــاوس را هم فیلتر
کردید .از شب گذشــته دسترسى به شبکه اجتماعى
کالب هاوس از طریق همراه اول امکانپذیر نیســت و
از نیمههای شب نیز کاربران ایرانسل امکان دسترسى
به این شــبکه اجتماعــى ندارند .این شــبکه از طریق
اپراتورهای ثابت همچنان در دسترس است»« ،ولى
خوب شد کالب هاوس فیلتر شد ،اینستارو هم فیلتر
کنن مجبور نشیم هى ویپىان
خاموش روشــن کنیــم»« ،حاال
کــه کالب هــاوس فیلتــر شــده
اشــکالى نــداره تــوی ســروش
و روبیــکا بشــینید پــای حرفــای
ظریــف و مطهــری»« ،خــب
بســالمتى کالب هــاوس هــم
فیلتر شــد تا ما دوباره برگردیم
بــه آغــوش صــدا و ســیما»« ،از
وقتــى کالب هاوس فیلتر شــده
نیــم ســاعت یــه بــار مــىرم بــا
فیلترشــکن ســر مىزنم بهش
دلش تنگ نشه طفلى»« ،وزیر
ارتباطــات میگــه کالب هــاوس
فیلتر نیســت ولى دسترســى از
اپراتورها و مخابرات امکانپذیر نیست و با فیلترشکن
وصــل میشــه»« ،جالبه همــراه اول االن بیانیــه داده
کــه اصــالً به مــا پیامى نرســیده کــه کالب هــاوس رو
فیلتر کنید و بىخبریم« ،».همون اولین بار که گفتن
برنامــهای بــرای فیلتــر کــردن کالب هــاوس نداریم
معلومبودفیلترشمیکنن».

شهروند
مجـــازی
یگانه خدامی

«همچینمیگنتعطیلى۱۰روزهانگارهمهکارمندها
رو هــم تعطیل کردن .میدونین چه حجم از آدم هر
روز میره و میاد تو شرکتا؟!»« ،تجربه در بریتانیا نشان
داد کــه بعــد از دو هفته اول قرنطینه هنــوز هم آمار
مــرگ و میر کرونــا پایین نیامده بود .بعــد از بیش از
یک ماه قرنطینه و همزمان با واکسن زدن ،آمار ابتال
و مــرگ از کرونــا در بریتانیــا نزولى شــد .تعطیلى ۱۰
روزه در کشــور هیچ مشکلى رو حل نمیکنه»« ،حتى
این تعطیلى  ۱۰روزه هم شامل ما نمیشه»« ،شرکت
هنوز فــرم قرارداد ســربازی منــو نداده و مــن تا آخر
فروردیــن مهلــت دارم این فرم رو بــدم و واقعاً خبر
تعطیلى  ۱۰روزه برام ترســناکه»« ،ســخنگوی ســتاد
کرونا گفت تو شهرهای قرمز فقط مشاغل گروه یک
بعد آخر حرفش گفت قراره از شنبه  ۱۰روز تعطیلى
سراســری داشته باشیم .االن چى شد؟»« ،تعطیلى
این شکلى فقط باعث کمردرد مردم میشه ،کرکرهها
نصفه بازه باید دوال بشن برن تو»« ،به ما گفتن فردا
همه بیاین سر کار تازه برنامهریزی کنیم که دو هفته
آینده رو یک روز در میون دورکاری کنیم و بقیه روزها
رو هــم که باید بریم ســر کار .اینم معنى تعطیلى»،
«تــوی این تعطیلــى  ۱۰روزه ،تکلیف شــرکتها چیه؟
چرا هیچ جا حرفى ازشــون زده نمیشــه؟»« ،نصف
بیشتر تهران کارمندن! شرکتای خصوصى چى؟ چرا
تعطیلنمى کنید؟»

مــردم رســانههای خودمان را نداریم اما در جایى چــون کالب هاوس مىتوانیم
نظراتمــان را دربــاره موضوعــات مختلــف بیــان کنیم .مــردم از این شــبکهها
اســتفاده مىکنند تا آنها را به رسانه خودشان تبدیل کنند .هرچند که هیچ وقت
این شبکههای اجتماعى جایگزین رسانههای رسمى نمىشوند .اصوالً رسانهها
جایگزینیکدیگرنمىشوندوهررسانهجایگاهخودشراداردامامادررسانههای
رسمى محدودیتهایى داریم که باعث مىشوند از رسانههای غیررسمى عقب
بمانند .رســانههای رســمى همیشــه در شــرایط مختلف مانند بحرانها تأخیر
داشتهاند و نسبت به رسانههای غیررسمى و نسبت به مردم عقبتر بودهاند .تا
رسانه رسمى تصمیم بگیرد که در موضوعات مختلف چطور باید حرف بزند و
چطور مسائل را مطرح کند رسانه غیررسمى راهش را رفته است چون احساس
مىکند قرار نیست به کسى پاسخگو باشد .این احساس آزادی رسانه غیر رسمى
را از رســانههای رســمى پیــش مىراند اما با وجود این مســأله شــبکه اجتماعى
چون کالب هاوس جایگزین رســانه رسمى نمىشود چون در رسانههای رسمى
فرصــت بحثهای دقیق تر و تحلیلهای خوب دارید یا فرصت روزنامه نگاری
تحقیقى در رسانههای مکتوب بیشتر است و رسانههای نوین نمىتوانند به این
قسمت بپردازند .بخش دیگر این مسأله به تخصصى که تولید کنندگان محتوا
در رســانههای رســمى دارند بازمىگردد .در رســانههای رسمى فرایندی که یک
فــرد طــى مىکند تا به یک روزنامه نگار تبدیل شــود و فرایندی که طى مىشــود
تا مطلبى به محتوایى قابل انتشــار تبدیل شــود رســانههای رســمى و افراد آن را
از روزنامه نگاری شــهروندی که در شــبکههای اجتماعــى اتفاق مىافتد متمایز
مىکند.ایندوخصلتباعثمىشودکالبهاوسباوجودهمهجذابیتهایش
جایگزین رسانه رسمى نشده و گفتوگوهایى که در آن شکل مىگیرد جایگزین
گفتوگوهایمطبوعاتىورادیویىوتلویزیونىنشودامامىشودگفترسانههای
غیررسمى در تأثیر بر افکار عمومى گوی سبقت را از رسانههای رسمى مىربایند
چــون نکتــه اساســى در خبر و اطالعرســانى یعنــى زمــان در اختیار شــبکههای
اجتماعى است و معموالًدر رسانههای رسمى زمان کشته مىشود.

نفس تنگی دوبله زیر تاج کرونا

رمانی شاعرانه و روانشناختی برای نوجوانان

کار دوبلــه هــم ماننــد
بســیاری از مشــاغل دیگــر
یادداشت
کــه بــه خاطر کرونا شــرایط
خاصــى را متحمــل
مىشــوند ،روزگار ســختى
پشت ســر مىگذارد .اکنون
بــه خاطــر شــیوع ویــروس
کرونــا بــا اینکه اتــاق دوبله
تورج نصر
هر روز ضدعفونى مىشود
دوبلور پیشکسوت
و تمــام پروتکلهــای
بهداشتى رعایت مىشود،
بــرای اینکــه خطــری همــکاران مــا را تهدیــد
نکنــد ،مثــل ســابق دســته جمعــى کار دوبلــه
انجــام نمىدهیــم و هــر گوینــده تــک نفــره به
اتــاق مــىرود و دیالوگهای مربوط بــه خود را
مىگوید .همین کار ما را ســخت کرده است .اگر
قبالً کنار هم مىنشستیم و بده بستان داشتیم،
کیفیت فیلــم باال مىرفت اما اکنون کیفیت کار
دوبله خوب نیست و دوبله فیلمها زیاد جالب
نمىشوند.
مخصوصــاً فیلم کمــدی و انیمیشــن .چون
فىالبداهــه دوبلــه مىکنیــم و نمىدانیــم فرد
کنــار دســتى ما چــه چیــز بامــزهای گفتــه که ما
همــان را نگوییــم .از طرفــى در ایــن مدتــى که
کرونــا شــیوع پیــدا کرد و مــردم بیشــتر در خانه
ماندند و بیننده فیلمها شــدند ،کار دوبله فیلم
بیشتر از گذشته شد .مخصوصاً دوبله سریالها
و کارتونهــا .حــاال بــا اینکــه تعــداد فیلمهــای
دوبله شــده بیش از گذشته است اما آن صدای
ماندگاری که قدیمها در ذهنها مىماند ،کمتر
در اذهان باقى مىماند.
بى شــک رمز ماندگاری صــدای دوبلورهای
قدیمى و پیشکســوت بجز جــادوی صدای آنها
بــه عوامل دیگری هــم بســتگى دارد .اول خود
فیلم اســت .در گذشــته کیفیت باالی فیلمها و
بازی هنرپیشــههای خوب سینما در دوبله تأثیر
بســزایى داشــت امــا اکنون بــا آمــدن فیلمها و
ســریالهای چینى و کرهای در کیفیت کار دوبله
تأثیــر چندانى نمىگــذارد .برای همیــن دوبله
بشدت افت کرده است .چرا که کیفیت فیلمها
مثــل گذشــته نیســت .از طرفــى دیگــر صــرف
نمىکنــد مثــل گذشــته یــک هفتــه وقــت برای
دوبله یک فیلم هندی گذاشته شود.
یکــى از دالیل ماندگاری صــدای دوبلورهای
قدیــم ،ذوق و قریحــه مردم بــرای دیدن فیلم
بــود .قدیمهــا مردم ســینما و تئاتــر مىرفتند و
تمرکز داشــتند .برای همین صدا در ذهنشــان
نقش مىبســت .اما اکنــون حتى اگر از شــرایط
کرونــا و تعطیلــى ســینماها هــم کــه بگذریــم،
مــردم کمتــر به ســینما مىرونــد یا کمتــر برای
دیدن تئاتر به ســالن نمایش مىروند .از طرفى
فضای مجازی هم مانع از توجه کافى مردم به
فیلمها مىشــود .جوانــان غرق دیــدن موبایل
یــا تبلــت شــخصى خــود هســتند و در کنــارش
صحنــهای از فیلم را هم مىبینند .همین توجه
مخاطــب را کم مىکنــد و چه توقعــى مىتوان
داشــت که صــدا در اذهــان باقى بمانــد .اکنون
جوانهای با اســتعداد بســیاری در حوزه دوبله
فعالیــت مىکننــد امــا بــه خاطــر مــواردی کــه
مطرح کردم ،صدایشــان ماندگار نشــده است.
امیدوارم بعد از شــرایط کرونا مسئوالن به حال
ســینمای ایران و تئاتر فکری کنند تا دوباره این
کاالی فرهنگى در سبد خانوار قرار بگیرد.

«تافــى» تازهتریــن رمانــى اســت کــه ایــن روزهــا خوانــدهام؛
کتابى نوشــته «ســارا کروســان» نویســنده ایرلندی کــه افزون بر
پیشنهاد
جنبههــای فوقالعــاده داســتانى ،کارکــردی روانشــناختى هم
دارد .داســتان رمــان دربــاره دختــر نوجوانــى اســت کــه پــدری
عصبــى و کــودکآزار دارد .آنچنانکــه از خانــه فــرار مىکنــد
و بــه شــهری مــىرود کــه همســر دوم پدرش ،کــه او هــم از پدر
دختر این داســتان آســیبدیده زندگى مىکند .قرار اســت با او
زندگــى کند کــه ماجراهایــى او را به خانــه پیرزنى تنهــا هدایت
مهدی رجبی
مىکنــد .پیــرزن کــه حافظــهاش را ازدســتداده او را بــا فرزنــد
نویسنده و مترجم
خــودش اشــتباه مىگیــرد؛ دختر نوجوان آنجا ســاکن مىشــود
ادبیات نوجوان
و طــى روند داســتان شــاهد شــکلگیری ارتبــاط عاطفى بســیار
زیبایــى بیــن این دو هســتیم که همچون مرهمــى بر روح آســیبدیده دختر نوجوان
اســت .او دچار تغییرات اساســى روحى مىشــود؛ حتى بهمرور درباره رابطهای که با
پــدرش داشــته فکر مىکنــد و تا جایــى پیش مىرود که خــود را در برابر این پرســش
مىبیند که آیا مىتواند پدرش را ببخشد؟! او
بهجــای انتخــاب یــک زندگــى ناســالم ،قدم
در راهــى مىگذارد که به شــناخت بیشــترش
از مفاهیــم انســانى مىانجامــد .هرچنــد کــه
فرارهــای اینچنینى همواره عاقبت خوشــى
نــدارد؛ از همیــن رو تأکیــددارم کــه والدیــن
هــم ضــروری اســت ایــن کتــاب را بخواننــد.
کودکآزاری همیشه کتک زدن بچهها نیست
که برخــى والدین فکر کننــد از این ناهنجاری
تربیتى دور هستند .کودکآزاری خیلى اوقات
مىتوانــد آزار روحــى فرزنــدان و حتى تالش
نکردن برای درک شــرایط خاص ســنى آنان
باشــد .والدیــن بایــد ایــن رمــان را بخوانند تا
بدانند برخورد اشــتباه آنان ممکن اســت چه
عواقبى داشــته باشــد .این رمــان تنها یک اثر
روانشناختى نیســت ،بلکه رمانى پرکشش و
با لحنى شاعرانه است .داستانى که مخاطب
آن مىتواند دختران نوجوانى باشند که بخش مهمى از جامعه را تشکیل مىدهند و
بنابه شــرایط در خانواده خود ممکن است با تعارضهای زیادی روبهرو باشند .البته
خوانــدن این کتاب را به پســران نوجوان هم توصیه مىکنــم چراکه اینها پدران آینده
را تشــکیل مىدهنــد و از طریق مطالعه مىتوانند برخــورد صحیح با جنس مخالفى
را که در آینده ممکن اســت دختر آنان باشــد یاد بگیرند .این کتاب با ترجمه بســیار
خوب کیوان عبیدی آشتیانى و از سوی نشر افق در اختیار مخاطبان قرارگرفته است.
 ëتافی
 ëسارا کروسان
 ëترجمه کیوان عبیدی آشتیانی
 ëنشر افق

بعضی وقتها
حرف نزدن هیچ نوع
زحمت و سختی
ندارد .اما گاهی
وقتها ،فشار و
دردش از بلند کردن
پیانو هم بیشتر
است.

جزء از کل
استیو تولتز  /پیمان خاکسار

هنرمندان ،هدایت کنندگان سلیقه هنری مردم
بــا نگاه و بررســى برنامههای مختلفى که تحت
عنوان اســتعدادیابى درکشــورما برگزارمى شود
نگاه خواهید دید ،خوانندههایى که برگزیده شدهاند
و اســتعدادهایى که نفرات اول تا سوم این گونه
برنامهها بودهاند ،هیچ گاه نتوانسته و این توفیق
رانداشتهاندکهبهعنوانیکسوپراستارموسیقى
معرفى شوند .شاید تولید چنین برنامههایى از
محمدرضا چراغعلی
نگاه یک تهیه کننده تنها ایجاد یک برنامه شاد
موسیقیدان ،آهنگساز و
و مفرح است تا مخاطبان بیشتری جذب رسانه
تنظیمکننده موسیقی
شوند و در کنار آن با دریافت آگهىهای بازرگانى
بیشــتر از این طریــق بتوانند درآمدزایى داشــته
باشند.واقعیتایناستتولیدچنینبرنامههایىهیچگاهدرراستاینگاه
حمایتى و درجهت دلسوزی یک جوان هنرمند شکل نگرفته است .تولید
چنینبرنامههایىباعنوانتلنتشویااستعدادیابىکهبهصورترادیویى
یا تلویزیونى برگزار مىشــود در همه جای دنیا مــورد اقبال و توجه مردم
قرار گرفته و مخاطبان بى شماری را به خود جذب کرده است بخصوص
نسل جوان موسیقى که عالقه به دیده شدن دارند .اما دلیل این استقبال
در کشــور ما شــاید به این ســبب باشــد که جوانان ما رســانه ای برای ارائه
کارهایخودندارندبنابراینوجودچنینبرنامههایىمىتواندپلارتباطى
برای معرفى هنرشان باشد تا بلکه مورد اقبال تهیه کنندهای قرار بگیرند
و روی آنها ســرمایهگذاری شود .بهعنوان مثال درمسابقه رادیویى «یک-
دو صدا» که عالقه منــدان به گویندگى ،اجرا ،بازیگری و خوانندگى درآن
شرکت مىکنند و دومین فصل آن در سال جدید برگزار مىشود و من نیز
داوراینبرنامهدربخشخوانندگىهستم،بسیارمورداستقبالمردمقرار
گرفته است وجوانان بسیارخوب و با استعدادی شرکت کردهاند که شاید
هیچ گاه تصورنمى کردید این تعداد استعداد درخشان هنری درکشورما
وجود داشــته باشــد و به نظرم از چنیــن برنامههایى مىتــوان حداقل 5
تلنت یا استعداد برتر را به جامعه معرفى کرد .منتهى مطلب تعریف ما
بهعنوان یک موزیسین از یک خواننده خوب و موفق با آنچه بهعنوان یک
خواننده خوب در مارکت و بازار موسیقى معرفى مىشود بسیارمتفاوت
اســت و یکى از مشکالتمان این است در بسیاری از مواقع ،خوانندهای که
به لحاظ تکنیک و سطح موسیقى فوقالعاده هستند در سلیقه مردم قرار
نمىگیرند و خواســته جامعه چیز دیگری اســت واین نگاه متضاد کمى
آزاردهنده است؛ البته ما موزیسینها دراین سالها هیچ گاه برای سلیقه
مــردم کاری انجام ندادهایم و این ســلیقه بهصــورت خودجوش در بین
آنها شــکل گرفته است ،درواقع متولى برای تربیت درست سلیقه مردم
وجود ندارد واین موضوع موجب شده موسیقى ما هر روز دچار پس رفت
شود؛ اما نکتهای که هرگز نباید فراموش کرد این است اگرهنرمندی بخواهد
صبر و تأمل کند تا جامعه برایش تصمیم بگیرد باید بگویم شروع نابودی
او است.متولیان موسیقى یا هنرمندان باید هدایتگر و تغییردهنده سلیقه
جامعه و مردم باشند نه اینکه جامعه روی آنها تأثیر بگذارد .نکته دیگر در
مورد استعدادهایى که در این گونه برنامهها معرفى مىشوند این است که
سرنوشتىندارندوحمایتنمىشوندواینموضوعمهمبزرگترینمشکل
جوانان ما اســت؛ بهعنوان مثال این جوانان در جشــنوارهها یا برنامه های
مختلف موسیقى شرکت مى کنند وحائز رتبه و مقام هم مىشوند اما بعد
ازپایــان ایــن برنامهها به حال خود رها مىشــوند و هیــچ حمایتى صورت
نمىگیرد ،نمونه دیگرش برنامه تلویزیونى عصر جدید است که تبلیغات
گســترده تلویزیونى را بههمراه داشته اما آیا اتفاق خاصى برای برگزیدگان
بخش خوانندگى این برنامه صورت گرفته است؟ با اطمینان مىگویم اگر
حمایت درستى از جوانها صورت نگیرد براحتى فراموش مىشوند و شاید
این اتفاق به لحاظ روحى صدمه بسیاری به آنها وارد کند.
جالب است بدانید گاهى این انتظار بهوجود مىآید که آهنگسازان
حامى این استعدادهای موسیقى باشند این درحالى است که با توجه به
شرایطاقتصادیاکنونغیرممکنبودهبهطورمثالهزینهتبلیغاتیک
تک آهنگ ده برابر تولید آن کار اســت بنابراین با این اوضاع اقتصادی
چگونه مىتوان ســرمایهگذاری کرد! نکته دیگــر اینکه تعداد معدودی
شــرکت موســیقى در کشــورمان وجود دارد کــه البته این دوســتان روی
تعــداد خوانندههای بســیاری ســرمایهگذاری کردهاند که ممکن اســت
یــک خواننده دراین بین موفق شــود و مورد توجه مخاطب قرار بگیرد.
به هر حال از هرکجا که بنگریم و بررســى کنیم تا به امروز نتوانســتهایم
برنامهریــزی درســتى بــرای جوانــان داشــته باشــیم .ناگفتــه نمانــد در
سى و ششمین جشنواره موسیقى فجر که بنده هم حضور داشتم از آقای
ریاحى دبیر این دوره از جشنواره خواهش کردم سرنوشت جوانان بعد
از برنده شدن در جایزه باربد و دریافت این دیپلم افتخار بسیار مهمتر
از دریافــت این جایزه اســت نبایــد این جوانان به حال خود رها شــوند!
آیا مىدانید برگزیدگان جشــنواره موسیقى جوان چه سرنوشتى دارند؟
بهنظر شما آیا سالى یک بار حضور و اجرا در جشنوارهای چون موسیقى
فجر برای این جوانان کفایت مىکند؟ همه اینها مشکالتى است که باید
بهصورت کارشناسى بررسى شود وگرنه برگزاری چند برنامه و جشنواره
اتفاقى خاصى در آینده این جوانان رقم نخواهد زد.
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