
رهبر انقالب: حمله نظامی در سوریه به نفع تروریست ها خواهد بود
نصیحت به اردوغان

ادامه  از همین صفحه
حضرت آیــت اهلل خامنه ای در این دیدار، حجــم و کیفیت تبادالت و 
همکاری های اقتصادی دو کشــور را بسیار کمتر از ظرفیت های موجود 
خواندند و تأکید کردند: این مســئله در مذاکرات بین رؤســای جمهور 
حل وفصل شود.ایشــان، عزت و عظمت امت اســامی را در گرو عبور از 
اختافات سلیقه ای و هوشیاری در مقابل سیاست های تفرقه افکن، دانستند 
و گفتند: یکی از عوامل ایجاد اختاف و دشمنی در منطقه، رژیم غاصب 
صهیونیستی اســت که آمریکا نیز از آن پشتیبانی می کند.رهبر انقاب،  
فلسطین را مســئله اول دنیای اسام برشمردند و تأکید کردند: با وجود 
اقبال بعضی دولت ها به رژیم صهیونیستی، ملت ها عمیقاً با این رژیم غاصب 
مخالف هستند.ایشان با تأکید بر اینکه نباید به آمریکا و رژیم صهیونیستی 
تکیه کرد، گفتند: امروز نه رژیم صهیونیســتی، نــه آمریکا و نه دیگران 
نخواهند توانست جلوی حرکت عمیق فلسطینی ها را بگیرند و عاقبت کار 
به نفع مردم فلسطین خواهد بود.حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه، مسئله 
تمامیت ارضی سوریه را بسیار مهم برشمردند و با اشاره به برخی نقل قول ها 
مبنی بر حمله نظامی به شمال سوریه، تأکید کردند: این کار قطعاً  هم به 
ضرر سوریه هم به ضرر ترکیه و هم به ضرر منطقه است و اقدام سیاسی 

مورد انتظار از جانب دولت سوریه را نیز محقق نخواهد کرد.
ایشان با اشاره به اظهار نفرت رئیس جمهور ترکیه از گروه های تروریستی، 
گفتند: با تروریسم حتماً باید معارضه کرد، اما حمله نظامی در سوریه به 
نفع تروریســت ها نیز خواهد بود، البته تروریست ها محدود به یک گروه 
خاص نیستند.رهبر انقاب اسامی در پاسخ به درخواست رئیس جمهور 
ترکیه مبنی بر همکاری ایران برای مبارزه با گروه های تروریستی، گفتند: 
ما در مبارزه با تروریسم مطمئناً با شما همکاری می کنیم.حضرت آیت اهلل 
خامنــه ای با تأکید بر اینکه ما امنیت ترکیه و مرزهای آن را امنیت خود 
می دانیم، خطاب به آقای اردوغان گفتند: شما نیز امنیت سوریه را امنیت 
خود بدانید. مســائل ســوریه را باید با مذاکرات حل کرد و ایران، ترکیه، 
ســوریه و روسیه با گفت وگو این مسئله را تمام کنند.ایشان همچنین با 
ابراز خرسندی از بازگشت قره باغ به آذربایجان، گفتند: البته اگر سیاستی 
مبنی بر مسدود کردن مرز ایران و ارمنستان وجود داشته باشد، جمهوری 
اســامی با آن مخالفت خواهد کرد چراکه این مرز یک راه ارتباطی چند 
هزارســاله است.رهبر انقاب افزایش همکاری های ایران و ترکیه در همه 
مســائل منطقه را مفید و الزم خواندند و افزودند: ما همواره از دولت شما 
در مسائل داخلی و در مقابل دخالت ها دفاع کرده ایم و همچنان که گفتید 
دوســتان دوران سخت یکدیگر هستیم و برای ملت مسلمان ترکیه دعا 
می کنیم.در این دیدار که آقای رئیسی رئیس جمهور کشورمان نیز حضور 
داشت، آقای اردوغان با تبریک اعیاد قربان و غدیر خم، اتحاد امت اسامی 
و افزایش همبستگی ایران و ترکیه را الزم دانست و گفت: ترکیه هیچ گاه 
در مقابل اجحاف علیه ایران ســاکت ننشســته و برادری ایران و ترکیه 
در همه زمینه ها باید گســترش پیدا کند.آقای اردوغان با تأکید بر اینکه 
همواره مخالف تحریم های یک جانبه علیه ایران بوده و خواهیم بود، گفت: 
از انتظارات مشــروع ایران در برجام، حمایت و شرکت های ترکیه ای را به 

سرمایه گذاری در ایران تشویق می کنیم.
رئیس جمهور ترکیه با اشاره به درگیری ایران و ترکیه با تروریست ها در 
طول سال های متمادی، گفت: در سوریه گروه های تروریستی، موردحمایت 
تسلیحاتِی سنگین از طرف کشورهای غربی همچون آلمان، انگلیس، فرانسه 
و به ویژه آمریکا هستند.آقای اردوغان با بیان اینکه موضع ترکیه در خصوص 
تمامیت ارضی سوریه مشخص است، افزود: از دولت سوریه انتظار داریم 
روندهای سیاسی را آغاز کند. در اجاس آستانه مسئله سوریه به صورت 

ویژه در دستور کار است و امیدواریم به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.

روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

 نصیحت رهبر انقالب: حمله نظامی در سوریه به نفع تروریست ها خواهد بود 
به اردوغان

حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار رئیس جمهور ترکیه و هیات همراه با تأکید بر اینکه با تروریســم حتماً باید 
معارضه کرد، خاطرنشان کردند: حمله نظامی در سوریه به نفع تروریست ها نیز خواهد بود البته تروریست ها محدود 
به یک گروه خاص نیستند. به گزارش ایسنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی پیش از ظهر دیروز 
)سه شنبه( در دیدار آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و هیات همراه تأکید بر لزوم افزایش همکاری های 
دو کشــور به ویژه همکاری های تجاری، رژیم صهیونیستی را از عوامل اصلی ایجاد اختاف بین کشورهای اسامی 
برشمردند و با تأکید بر اینکه آمریکا و رژیم غاصب نمی توانند جلوی حرکت عمیق فلسطینی ها را بگیرند، در خصوص 
مسئله سوریه خاطرنشان کردند: حفظ تمامیت ارضی سوریه بسیار مهم است و هرگونه حمله نظامی در شمال سوریه 
ادامه در همین صفحه قطعاً  به ضرر ترکیه، سوریه و همه منطقه و به نفع تروریست ها خواهد بود. 

میرسلیم خانه  در  نفوذ 
تکرار یک داستان درباره فرزندان برخی مقامات ارشد؛
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 جزییات وضعیت قضایی
 مصطفی تاج زاده و جعفر پناهی

سخنگوی قوه قضائیه تشریح کرد؛

یادداشت
به بهانه ساعت و کفش گران

رضا صادقیان- انتقاد از پوشــیدن کفش و اســتفاده از ساعت بسیار 
گران قیمت بیش ازآنچه به قیمت این کاالها ارتباط پیدا کند، به مســئله 
کارآمدی و غیر کارآمد بودن کنش  و واکنش های برخی از نمایندگان مجلس 

شورای اسامی و مدیران ارشد نسبت به شرح وظایف آنان مرتبط است.
یک: همچنان برخی از نمایندگان، مدیران ارشــد دولت در نهادهای 
مختلف می توانند مدعی ساده پوشــی، اســتفاده از وسایل ارزان قیمت، 
سفر خارجی نرفتن، ماشین خارجی نداشتن، تردد با وسایل حمل ونقل 
عمومی برای آشنایی بیشتر با خواسته های مردم، کم خوردن، نان و پنیر 
خوردن در جلسات دولت، فقط چای نوشیدن، نفی برندهای خارجی و... 
باشند و به همین رویه نادرست ادامه بدهند. آن سوی این داستان تکراری 
استقبال بخش هایی از جامعه درباره چنین رفتارهایی است. گویی بخشی 
از شــهروندان به دلیل قرار گرفتن در قالب های ساده ســازی شده که از 
سوی صداوسیما به شدت تبلیغ می شود مشتاق هستند عکس مدیران 
ارشــد را با لباس های مندرس، رنگ ورورفته و... ببینند و به وسیله همین 
تصویر های کلیشه ای خطوط خدمت گذاری و ساد گی مسئوالن را برای 

خود مجسم کنند.
دو: یک مدیر، نماینده مجلس، شهردار کان شهر و... می بایست بدون 
دغدغه های عادی زندگی کند. نمی توان از مدیر ارشــد توقع داشت هر 
ماه دغدغه پرداخت وام، قســط وسایل خانه، دیر رسیدن فرزند به محل 
تحصیل، کرایه خانه و تهیه نیازهای روزمره زندگی را داشته باشد و هم زمان 
بتواند در حوزه سیاست گذاری، مدیریت سازمان، تصمیم گیری های درست 
و کم هزینه و ارتقای سیستم و جذب سرمایه های کان برای کشور تاش 
کند! واقعیت آنکه هم نشین کردن دغدغه های روزمره و عادی و توسعه و 
افزایش بهره وری با یکدیگر همخوانی ندارد. فرض کنید یک مدیر صبح ها 
نان و چای شیرین بخورد، با اتوبوس سرکار حاضر شود، در خانه اجاره ای 
زندگــی کند و... اما اگر همین مدیر با تصمیم گیری نادرســت به دلیل 
اســتفاده از تغذیه کم کالری، له شدن در اتوبوس و مترو و شرمنده شدن 
جلوی صاحب خانه باعث ضرر صدمیلیاردی به شرکت، سازمان و مجموعه 
تحت مدیریت خود شود این همه صرفه جویی و مندرس پوشی و مردمی 

بودن به چه کار می آید؟ تقریباً هیچ!
سه: مسئله اصلی پوشــیدن کفش ری بوک، ساعت برند، کت وشلوار 
خارجی،  تلفن همراه گران قیمت و استفاده از ماشین نسبتاً لوکس توسط 
مسئوالن نیســت. جدای از اینکه و به دلیل فشارهای اجتماعی همین 
مدیران بارها در مذمت استفاده از کاالی خارجی سخن ها گفته اند، بحث 
اصلی به ناکارآمدی،  ناتوانی، زیاده گویی، حرف درمانی و بیان حرف های 
بدون پشتوانه ارتباط پیدا می کند. به عبارتی مدیران، نمایندگان مجلس 
و... دقیقاً همه فعالیت های غیر کارآمد، نادرست، پرهزینه و... را بدون در 
نظر گرفتن عواقبت سیاست گذاری ها و تصمیم سازی ها انجام می دهند و 
هم زمان از کاالهایی استفاده می کنند که تهیه و استفاده این نوع کاالها 
برای اکثریت شــهروندان امکان ناپذیر است! در واقع هم زمان سه کنش 
را انجام می دهند، در نقد کاالی خارجی به صورت خاص و نفی داشــتن 
رفاه مسئوالن سخن ها می گویند، تصمیم گیری نادرست انجام می دهند 
و خودشان از خودرو خارجی، منزل لوکس و وسایل شخصی گران قیمت 

استفاده می کنند!
چهار: حمله به ساعت، کفش، خودرو، کت وشلوار گران قیمت بهانه است 
و بیش از هر چیزی جنگ و جدل های بی پایان سیاســی را یادآور است. 
بحث اول و آخر چنین کنش و واکنش هایی هیچ دستاوردی برای طرفین 
منازعه ندارد؛ مانند صدها جدل فرسایشی فراموش خواهد شد. نوک تیز 
انتقادها  باید به جــای دامن زدن به بحث های انحرافــی روی کارآمدی 

سیاست ها و تصمیم های کان مدیریتی متمرکز شود.

یادداشت
افزایش نرخ بهره مخالفت ها و موافقت ها

ابوالفضل جهاندیده - در روزهای اخیر در مخالفت و موافقت با موضوع 
نرخ بهره بین بانکی مطالب زیادی در رسانه ها منتشرشده است؛ عده ای 
می گویند که باعث فرار سرمایه از بورس و افزایش هزینه های تأمین مالی 
تولیدکننده شده، دیگرانی بر این باورند با کاهش نرخ بهره بین بانکی 
نقدینگی بیشــتر شده و ســر از بازار داللی نظیر سکه، طا، خودرو یا 
مسکن درمی آورد. به راستی حق با کیست؟ پاسخ شاید کمی عجیب 
باشد، اما حق با همه موافقان و مخالفان است!وقتی با شرایط تصمیمات 
بخشــی در اقتصاد مواجه هســتیم جز این نمی شــود و هیچ تئوری 
اقتصادی جواب نمی دهد. برای روشــن شدن ماجرا، موضوع بحث را 
به طور اجمال و به زبان ساده کمی مرور کنیم. افزایش و کاهش نرخ بهره 
هر کدام در شــرایط مخصوص به خود و در راستای پیروی از سیاست 
انقباضی یا انبساطی پولی است. افزایش نرخ بهره باعث فرار سرمایه از 
بورس می شود؛ یعنی حاال افراد به جای آنکه پول خود را در بورس که 
راهکاری است برای تأمین مالی بخش های مولد، سرمایه گذاری کنند، 
پول خود را در بانک سپرده گذاری می کنند، اما چون همه نیاز به تأمین 
مالی با سپرده های افراد در بانک تأمین نمی شود بانک ها ناچار هستند 
بخش بیشتر منابع موردنیاز را از بانک مرکزی قرض بگیرند و چون حاال 
نرخ بهــره بین بانکی افزایش پیداکرده منابع تأمین مالی برای بانک ها 
گران تر شده در نتیجه هزینه تسهیات برای تولیدکننده نیز افزایش 
می یابد؛ این یعنی سیاســت انقباضی پولی و در نتیجه رکود در بخش 
تولید بیشتر و بیشتر می شود. از این ابزار سیاستی بانک های مرکزی در 
زمانی که افزایش تورم در نتیجه رشد نقدینگی باشد استفاده می کنند. 
از طرفی کاهش نرخ بهره بین بانکی یعنی سیاست انبساطی پولی که 
باعث افزایش پایه پولی، افزایش تقاضای مؤثر و تورم بیشــتر می شود 
و چــون تولید در ایران این روزها حال وروز خوشــی ندارد این پول ها 
به ســمت داللی دالر، سکه یا خودرو می رود. این ها و بیشتر و بیشتر 
نتیجه نداشتن برنامه جامع اقتصادی برای برون رفت از بحران اقتصادی 
است که سال های سال است گریبانگیر اقتصاد به کلی بیمار ایران است؛ 
اقتصادی که هم رکودی اســت و هم تورمی. در شرایط رکود سیاست 
انبساطی پول و در شرایط تورمی سیاست انقباضی پولی وضع می شود 
اما در جایی که رکودی-تورمی است شرایط به کلی فرق می کند. ربطی 
به این دولت و دولت های گذشــته هم ندارد. متأسفانه همه دولت های 
پیشین نیز مانند دولت فعلی عزمی جدی و طرحی جامع برای اقتصاد 
نداشــتند. تا زمانی اصول مســلم اقتصاد به پای سیاست ذبح می شود 
هیچ یک از تصمیمات اقتصادی جــواب نمی دهد تا  زمانی که عزم و 
اراده قوی برای حل همه جانبه مســائل اقتصادی گرفته نشود داستان 
همین می شود که هست.تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر افزایش 
نــرخ بهره بین بانکی اگرچه در نــگاه اول و به منظور کنترل نقدینگی 
درست می نماید لکن به همان دلیل اتخاذ تصمیمات جزیره ای، منتج 
به نتیجه مطلوب نخواهد شده و همانند تصمیم به حذف ارز ترجیحی 
که اندک زمانی پس ازآن دولت برای جبران کمبودها و مشکات بخش 
تولید تصمیم به کاهش عوارض گمرکی نهاده های تولید گرفت، )چون 
نمی توانســت آشکارا ارز ۴۲۰۰ جهانگیری را که آن نیز خود سیاست 
اشتباهی بود، برگرداند(؛تصمیماتی نظیر حذف صفرها از پول، استقال 
بانــک مرکزی به گونه ای که دولت حق دخالت حتی به اندازه یک ریال 
در آن نداشته باشد، اصاح نظام مالیات ها، تعیین تکلیف نرخ بهره، حل 
مســائل مهم در سیاست خارجی )در رأس همه آن ها برجام( و ... باید 
یک بار و برای همیشــه، همه و همه با هم اتخاذ و اجرایی شود، اگرنه 

همچنان در این چرخه سرگردانیم...
ادامه در  صفحه5

 از یک میلیون خانه مورد ادعا، فقط 
6 هزار و 200 واحد پروانه ساخت گرفت

 سال سخت
 صنعت مسکن

بازداشت باند قاچاق 
دختران ایرانی به اربیل

بازتاب اجتماعی انتشار ویدیویی از بوشهر 
دختران نوجوان 

قمه کش
هر فرد مبتال 18 نفر را آلوده می کند

 کرونای جدید
 مسری تر از قبل

 پاسخ وزارت ورزش
 به انتقادات دادکان
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4

4
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همدلی| ســعید حجاریان در نامــه ای به علی 
شمخانی؛ دبیر شــورای عالی امنیت ملی پیرامون 
دســتگیری های تازه و برخی تحوالت اخیر پیرامون 
امنیت کشور برخی ســازوکارهای امنیتی را یادآور 
شــد و از او خواست که نســبت به برخی رویه های 
نادرست در مسائل امنیتی ورود کند.به گزارش سایت 
خبری مدارا؛ در بخشی از نامه حجاریان آمده است: 
»بازداشت اخیر برادر عزیزم جناب آقای سیدمصطفی 
تاج زاده از یک سو و تحوالت چندبعدی  ای که کشور 
عزیزمان با آن دست به گریبان است و متأسفانه منجر 
به دستگیری و اعمال محدودیت برای برخی دیگر از 
هم میهنان از جمله هنرمندان و کارگران و معلمان 
و بازنشســتگان شده است، من را واداشت مواردی را 
با جنابعالی حسب آشنایی پیشین و مسئولیتی که 
اینک عهده دار آن هســتید، در میان بگذارم. به ویژه 
آن که تجربه انتخابات سال ۱۳۸۸ نشان داد آن شورا 
نقش مؤثر و مهمی در روزهای پساانتخابات به ویژه در 
دستگیری شخصیت های سیاسی ایفا کرده است که 

حتماً از جزئیات اقدامات سلف خود مطلع هستید.«
وی افزود: »چنانکه اســتحضار دارید در بازنگری 
قانون اساسی مقرر شد »شورای عالی امنیت ملی« 
)شعام( برای ایفای وظایفی –که در اصل ۱۷۶ قانون 
اساسی فهرست شده اند- تشکیل گردد. این شورا در 
برخی دیگر از کشــورها نیز دایر است و الگویی که 
این جانب به مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ارائه 
دادم، محصول مطالعه و بومی سازی همان الگوهای 
مرســوم بود. به گمانم این شــورا از بدو تأسیس تا 
مقطعــی وظایف خود را به خوبی پیش برده اســت. 
به عنوان مثال در ماجرای اشــغال افغانستان از سوی 
طالبان و توقف حمله نظامیــان ایران به آن منطقه 
و همچنین وقایع مربوط به کوی دانشگاه نوعی نگاه 
کارشناسی و مرضی الطرفین -که حاصل بحث های 
صاحب نظران و کارشناســان بود- مورد اجماع قرار 
گرفت و از تندروی هــا و اقدامات غیرعقایی تا حد 
امکان جلوگیری شــد؛ اما ازآن پس گویی به تدریج 
این شــورا با ناکارکردی ها و حتی کژکارکردی هایی 
دســت به گریبان شده اســت و این امر تا حد زیادی 
ناشــی از آن بوده اســت که دبیری آن بر عهده چه 
کسی باشد؛ مستقل از آن که رئیس جمهور بتواند وی 
را تغییر دهد یا خیر؛ زیرا دبیران »شــعام« قطعاً از 
جانب رئیس جمهور پیشنهاد می شوند اما لزوماً در این 
منصب گمارده نمی شوند.«حجاریان در بخش دیگری 
از نامه خود نوشت: »در دبیرخانه شورای عالی امنیت 
ملی با یکدیگر بحث داشــته ایم و در زمینه سیاست 
خارجی بحث های فراوانی کرده ایم و ای کاش می شد 
در زمینه سیاست و امنیت داخلی نیز بحث هایی را 
مطرح کنیم و اسنادی رســمی -که برای آیندگان 
راهنمای کار باشد- به جا بگذاریم؛ اما هنوز دیر نشده 
است. به رغم آن که من دیگر توان و رغبت شرکت در 
چنان جلســاتی را ندارم و البته بعید است راهی هم 

به آن ناحیه پیدا کنم، نکاتی را در زمینه سیاست و 
امنیت داخلی با شما مطرح می کنم. طرح این نکات 
ازآن جهت در این مقطع بــرای من ضروری به نظر 
رسید که دیدم در حوزه امنیت کلیدواژه ها و مسائلی 
مطرح و پربسامد می شود که نه تنها خالی از محتوای 
کارشناسی هســتند بلکه می توانند امروز و فردای 
ایرانیان را به شدت تحت تأثیر قرار دهند و شهروندان 
غیرسیاسِی خالی الذهن نسبت به مسائل امنیتی را 
مرعوب کنند. به عنوان مثال در نمونه دستگیری اخیر 
سیدمصطفی تاج زاده دیدیم که چگونه آماتوریسم بر 
فضای تحلیلی-امنیتی غالب شــد و از هر سو بانگی 
در رد و تخطئه یک روش و منش سیاسی رسمی و 
قانونی و میهن دوستانه یعنی »اصاح طلبی« برآمد و 
برخی دست افشان و پای کوبان هل من مزید طلبیدند!«

نظریه پــرداز اصاح طلب ادامــه داد: »به باور من 
خطاهای جدیــد و تعجب انگیــزی راهنمای عمل 
دستگاه های نظامی و امنیتی کشور شده است که باید 
از آن ها عبرت گرفت و از تکرار آن ها اکیداً پرهیز کرد. 
مثاً شنیده ایم که گفته شده است عده ای در کشور به 
دنبال »براندازی قانونی« هستند. حال  آن که می دانیم 
ترکیب »براندازی قانونی« -که در مقطعی جمعی را از 
هستی ساقط کرد- کاماً برساخته و حتی تنافض آلود 
است؛ زیرا نه براندازی قانونی می شود و نه امر قانونی 
منتهی به براندازی می شود. از آن گذشته، مشاهده 
کردیم در مقطعی بانگ »انقاب مخملی« هم ســر 
داده شــد بی آنکه واضعان به لحاظ نظری به بســتر 

شکل گیری این نوع انقابات توجه کرده باشند.«
حجاریــان در ادامه نوشــت: »باید پرســید چرا 
صداوســیمای کشــور به نحوی عمل کرده اســت 
)و می کنــد( که گاه دســت به حــذف برنامه های 
گفت و گومحور می زند، زمانــی به مصاف یک برنامه 
ورزشــی پرمخاطب می رود و آخراالمر »ساترا« را به 
اهل فرهنگ تحمیل می کند. می خواهم تأکید کنم 
نمی توان و نباید انتقام ضعف غیرقابل وصف »رسانه 
رسمی« و سایر الگوهای کنترل گری را از آلترناتیوهایی 
از جمله »کاب هاوس«، »تلگرام«، »اینســتاگرام« 
و… گرفت و هر نوع زیســت و کنش مجازی را به 
سوژه امنیتی تبدیل کرد.«حجاریان در بخش دیگری 
با اشاره به این موضوع که مسائل و امور امنیتی بسیار 
تخصصی و کارشناسی شده هستند و باید از مجاری 
ثابت و ضابطه مند اعام و اِعمال شوند، ادامه داد: »اما 
امروزه می بینیم نماینــدگان مجلس و ائمه جمعه، 
بولتن نویسان آشــکار و پنهان و نظریه پردازنمایان، 
منتقدین را به انــواع اتهامات متهم می کنند و انواع 
تئوری های توطئه را سرهم بندی و اذهان عمومی را 
مشوش می کنند و »امنیت روانی« جامعه را به  خطر 
می اندازند و نتیجتاً اذهان اصحاب تصمیم را مخدوش 
می کنند. فکر می کنم یکی از وظایف »شعام« اسکات 

این بلندگوهای خودسر است.«
ادامه در  صفحه5
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 به بهانه ساعت
 و کفش گران

     رضا صادقیان 
   کارشناس سیاسی

افزایش نرخ بهره 
مخالفت ها و موافقت ها
    ابوالفضل جهاندیده
   دانش آموخته اقتصاد

نقدی بر مدیریت 
بحران در مهار آتش 

»خاییز«
    امید نوروزی اصل
   فعال محیط زیست

 آخرین برگ 
سفرنامه  شاعر

    فیض شریفی
   منتقد ادبیات

 فلسفه و نکات اشتراک 
و افتراقش با دین

    جهانگیر ایزدپناه 
   فعال اجتماعی

یادداشت ها

1

تهران، میزبان روسای جمهور روسیه و 
ترکیه می شود

سیاست خارجی ایران 
در »آستانه« نگاهی نو

همدلی| سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته در نشست خبری خود درباره پرونده های جنجالی اخیر 
به خصوص پرونده چهره های سیاسی صحبت کرد.مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ 
به ســؤالی مبنی بر اینکه بازداشت سید مصطفی تاجزاده به چه دلیلی انجام شده است؟ چرا محل 
نگهداری ایشان بعد از بازداشت اطاع داده نشد و چرا به صورت ناگهانی این کار انجام شد و از قبل 
احضاریه ای به ایشــان اباغ نشده است، گفت: »رسیدگی به پرونده آقای تاجزاده در دستگاه قضایی 
مطابق موازین قانونی صورت پذیرفته است. اتهام ایشان اجتماع، تبانی و تبلیغات علیه نظام است. در 
۱۷تیر ۱۴۰۱ قرار تأمین به صورت موقت صادرشده است. وی در بازداشتگاه اوین قرار دارند. اتهام و 

محل حبس آقای تاج زاده مشخص است و جای ابهامی نیست.«

نامه سعید حجاریان به علی شمخانی
یادآوری سازوکارهای امنیتی
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آخرین وضعیت طرح شفافیت
 قوای سه گانه

سخنگوی کمیســیون شــوراهای مجلس شورای 
اسالمی آخرین وضعیت رسیدگی به طرح شفافیت 
قوای سه گانه را تشریح کرد. علی حدادی سخنگوی 
کمیســیون شــوراها و امور داخلی مجلس شورای 
اسالمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری 
تسنیم، در تشــریح آخرین وضعیت طرح شفافیت 
قوای سه گانه، دســتگاه های اجرایی و سایر نهادها، 
گفت: پس از بررسی و تصویب این طرح در مجلس، 
این طرح به شــورای نگهبان ارســال شد که شورا 
ایراداتــی به آن گرفت و طرح مجــدداً به مجلس و 
کمیسیون شوراها بازگشــت. وی افزود: در جلسات 
کمیسیون شوراها ایرادات مربوط به ماده یک که به 
شــفافیت مجلس مربوط است، موردبحث و بررسی 
قرار گرفت و اصالح عبارتی در آن صورت گرفت. وی 
در ادامه اظهار کرد: ایرادات وارده به ماده2 این طرح 
که به شفافیت وزارتخانه ها و هیات وزیران مربوط بود 
نیز موردبحث و بررسی قرار گرفت و به دلیل نیاز به 
کار کارشناسی به کارگروه مربوطه ارجاع شد تا ظرف 
یک هفته موردبررسی قرار گیرد و با کار کارشناسی 
نظر شــورای نگهبان تأمین شــود. حدادی اضافه 
کرد: اخیراً گزارش کارگروه تخصصی برای بررســی 
در صحن کمیســیون آماده شد و پس از بررسی در 
کمیسیون ایرادات شــورای نگهبان نسبت به طرح 
شــفافیت قوای ســه گانه برطرف شد و طرح جهت 
بررسی در جلسه علنی تقدیم هیات رئیسه مجلس 
شــد. نماینده نظرآباد و طالقان در مجلس تصریح 
کرد: در زمان حاضر طرح شفافیت قوای سه گانه در 
دستور کار جلسه علنی قرار دارد و احتماالً در هفته 
آینده در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی باشد. 
حدادی گفت: پس از رســیدگی به طرح مذکور در 
جلسه علنی، طرح جهت بررسی به شورای نگهبان 

ارسال خواهد شد.

جزییات دیدار اخیر دولتمردان سابق
حسن روحانی رئیس جمهور روز گذشته به مناسبت 
عید غدیر دیداری با برخی وزرا و مدیران دولت قبل 
داشت. هادی حق شناس استاندار گلستان در دولت 
دوازدهم در گفت وگو با تسنیم، درباره جزییات جلسه 
روز گذشته مدیران دولت یازدهم و دوازدهم و دیدار 
با حسن روحانی به مناسبت عید غدیر گفت: جلسه 
روز گذشته یک دیدار عیدانه بود؛ یکی از مسائلی که 
مطرح شد بحث برجام بود که گفتند در همان دولت 

قبلی می شد آن را احیا کرد تا به این دولت نرسد.
وی با بیان اینکه آقای روحانی بر این مسئله خیلی 
تأکید داشــت که همه باید به دولت کمک کنند و 
هر کس هر کاری می تواند انجام دهد که مســائل و 
مشکالت کشور حل شود، اظهار داشت: ایشان گفتند 
راهبرد این است که هر کس می تواند به یاری دولت 
بیاید؛ این مصائب و مشــکالت امــروز اقتصاد ایران 
مربوط به کل کشور است و اگر کمکی خواسته شود 
همه مکلف به یاری دولت هستیم. حق شناس یکی 
دیگر از مباحث مطرح شده را بحث بدهی های دولت 
قبل عنوان کرد و گفت: بر اساس قانون بودجه، دولت 
از مجلس مصوبه می گیرد که اوراق قرضه بفروشــد؛ 
این مجوز را مجلس های مختلف به دولت ها می دهند 
و بخشــی از آن هم به شــهرداری ها داده می شود و 
دولت در قالب الیحه بودجه از مجلس درخواســت 
می کند. بر اســاس مجوز مجلس ما از اسناد خزانه 
برای دادن هزینه های پیمانکاران و ســاخت ســد و 
جاده و راه آهن اســتفاده کردیــم و دولت فعلی هم 
در حال پرداخت اقساط است؛ این »پرداخت اقساط 
دولت قبل« رویه ای است که در دولت های مختلف 
بــوده و همچنان که ما بدهی دولت قبل از خودمان 
را پرداخت کردیم، بدهی مــا را این دولت پرداخت 

می کند.
 وی در پاسخ به این سؤال که آیا در این دیدار درباره 
انتخابات مجلــس آینده و انتخابات 1404 صحبتی 
شــد یا خیر، اظهار داشت: هیچ بحثی در این رابطه 
نشــد و من تقریباً کل جلســه را حضور داشتم و تا 
زمانی که من بودم بحث انتخابات نشــد؛ صرفاً چند 
نکته اقتصادی مطرح شــد و به دیدوبازدید عیدانه 

گذشت.

از سوی اطالعات سپاه صورت گرفت
بازداشت باند قاچاق 
دختران ایرانی به اربیل

ســازمان اطالعات سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
ســرکرده بزرگ ترین باند قاچاق زنــان و دختران 
ایرانی به اربیل عراق را دستگیر کرد. سربازان گمنام 
امام زمان )عج( در سازمان اطالعات سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی، ســرکرده بزرگ ترین باند قاچاق 
دختــران ایرانی به اربیل عراق را دســتگیر کردند. 
این فرد زهرا منصوری همدانی با نام مســتعار ساره 
است که دستگیری او از سوی رسانه های فارسی زبان 
خارج از کشــور با عنوان ظلم جمهوری اسالمی به 
یکی از اقلیت های جنســی مطرح شــده بود. ترویج 
همجنس بازی، قمــار، کاله بــرداری و قبح زدایی از 
روابط جنسی نامشروع و انتشار آن در فضای مجازی 

ازجمله اقدامات این فرد بوده است. 
بااین حال، نیروهای اطالعات ســپاه پس از تعقیب 
و مراقبــت چندماهه، از طریق ایــن زن به یکی از 
بزرگ ترین باندهای قاچاق زنان و دختران ایرانی به 
اربیل عراق رسیدند. این باند توسط دو نفر به نام های 
علیرضا فرجادی کیا و کتی اداره می شد که از طریق 
همکاری با زهــرا منصوری همدانــی صدها تن از 
دختران ایرانی را به اربیل می بردند. بنابراین گزارش، 
این زنان و دختــران که تعداد آن ها به بیش از یک 

هزار نفر می رسد، در اربیل عراق فروخته می شدند.

خبر

همدلی| دوباره فرزند یکی از مقامات ارشــد 
کشور در دام منافقین افتاده است. این اولین 
بار نیســت که فرزند یکی از مقامات ارشــد 
کشور جذب این گروهک تروریستی می شود. 
تابه حال فرزندان شخصیت هایی مانند آیت اهلل 
جنتی؛ دبیر کنونی شــورای نگهبان، آیت اهلل 
محمد محمدی گیالنی با سوابقی چون ریاست 
دادگاه انقالب، عضو و دبیر شــورای نگهبان، 
آیت اهلل حســنی؛ امام جمعه مشهور ارومیه و 
محســن رضایی فرمانده پیشین سپاه و دبیر 
سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام ازجمله 
افرادی بودند که به گروهک های تروریســتی 
ضد نظام پیوستند و حتی برخی از آنان علیه 
نظام اقدام مســلحانه کردند و کشته شدند. 
اکنون دوباره مشخص شــده که این داستان 
تکرار شده است. مصطفی میرسلیم نماینده 
مجلــس و عضو مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام در ســخنانی تأیید کرده که فرزند او به 
دلیل همکاری با گروهک تروریستی منافقین 
محاکمه و زندانی شــده اســت؛ اما ماجرای 
فرزند میرســلیم از جهاتی دیگر موردتوجه 
افکار عمومی قرارگرفته اســت. میرسلیم در 
انتخابات گذشــته ریاست جمهوری از سوی 
شورای نگهبان تأیید صالحیت شد و توانست 
کاندیدای ریاســت جمهوری باشــد. این در 
حالی است که همان زمان ارتباط فرزند او با 
منافقین برای دستگاه های امنیتی ثابت شده 
بود. حاال بسیاری از فعاالن سیاسی با دلیل رد 
صالحیت علی الریجانی می پرسند که چگونه 
ممکن است صالحیت میرسلیم باوجودآنکه 
فرزنــد او محکوم به ارتباط با منافقین شــده 
تأیید می شــود اما صالحیت الریجانی تنها 
به خاطر این که فرزند او در خارج از کشــور 
در حال تحصیل اســت رد می شود؟! چندی 
پیش برخی منابع غیررســمی در شبکه های 
اجتماعــی اعالم کردند کــه فرزند مصطفی 
امنیتی محکوم شده  اتهام های  با  میرســلیم 
اســت. این موضوع اما تابه حال از سوی هیچ 
مقامی تأیید نشــده بود تــا این که در نهایت 

میرسلیم خودش از آن سخن گفت.
»مصطفــی میرســلیم« نماینده تهــران در 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با تسنیم، 
در خصوص ماجرای بازداشت پسرش به اتهام 
همکاری با منافقین اظهــار کرد: »مهدی را 
ظاهراً پس از دو سال مراقبت، در تیرماه 1٣٩٨ 
بازداشت و در بهمن 1٣٩٨ به اتهام اقدام علیه 
امنیت ملی به پنج سال حبس محکوم کردند 
که پــس از درخواســت تجدیدنظر و قطعی 
شــدن حکم، در بهمن 1٣٩٩ به زندان اوین 
برده شد. به هنگام دستگیری او، با اطالعاتی 
که مأمــوران امنیتی به مــن دادند متوجه 
مسائلی که او را گرفتار کرده بود شدم و فکر 
می کنم که اگر زودتر متوجه این مسائل شده 
بودم، با تنبیه مختصری می توانستم او را از این 

وضعیت نجات دهم.«
میرسلیم تأکید کرد: »بنده برای جلوگیری از 
هرگونه شائبه و شبهه، در هیچ یک از مراحل 
بازداشــت و بازجویی و محاکمه و تجدیدنظر 
دخالتــی نکــردم. منافقین با شناســایی و 
سوءاســتفاده از نقطه ضعف مهدی او را شکار 
کرده بــه دام انداختند و ســعی کردند از او 
اطالعاتی به دســت بیاورند که البته چون او 
فاقد هرگونه اطالعات طبقه بندی شــده بود، 
موفقیتی جز بــه دام انداختن او به دســت 
نیاوردند. نقطه ضعــف مهدی از بدو تولد با او 
بوده و این مســئله، هم جســمی است و هم 
روحی. من و مادرش هم بسیار تالش کردیم 
این نقاط ضعف بر شــخصیت او تأثیر نگذارد 
و او بتواند به تدریج که رشــد می کند، بدون 
احساس ضعف و به صورت عادی به تحصیل 
و زندگی اجتماعی بپردازد و تا حدود زیادی 
هم موفــق بودیم. فرزندم بســیار عاطفی و 

ساده لوح و سســت  اراده اســت؛ این ضعف 
موجب ناتوانی در تأمین وضعیت معیشتی او 
شده است و منافقین نیز با استفاده از همین 
موارد توانستند او را جذب کنند و به انحراف 
بکشــانند و مأموران امنیتی نیز گمان کرده 
بودند که او عنصر اثرگذاری است. من به عنوان 
پدرش، حتی بعد از پنجاه ســال اِبا دارم که 
بگویم او ضعیف است تا مبادا به شخصیت او 
اهانت شود ولی واقعیت همین است و اکنون 
اغلب کسانی که با این پرونده سروکار داشته اند 

این نقاط ضعف را به خوبی می دانند.«
ایــن نماینده مجلس ادامــه داد: »مهدی در 
دوران بازجویی متوجه شد که فریب خورده و 
به دام افتاده است و کاماًل نادم و افسرده شد 
به گونه ای که دائم پــس از بازجویی و به ویژه 
در زندان احساس غربت می کرد و شب و روز 
را با اشک و ناله می گذراند و هم بندی هایش 
او را وادار کرده بودند از قرص های آرام بخش 
اســتفاده کند و همین موجب شــد ضعف 
جسمانی اش تشدید شود و حتی تعادلش را 

از دست بدهد.«
میرســلیم اظهار داشــت: »همچنین برخی 
از هم بندی هــای او به هنــگام مرخصــی به 
من گفتند کــه دیگران، مهــدی را وادار به 
بیگاری و از او اخاذی می کنند و بدتر از همه 
به مناسبت شــرکت در رأی گیری و انتخابات 
ریاست جمهوری به او اهانت می کردند، این ها 
نمونه هایی بــود ازآنچه در زندان رخ می داد و 
وقتی یقین به صحت گزارش ها پیدا کردم و 
برایم محرز شــد که از طرف هم بندی هایش 
ظلمی رخ داده است، در نامه ای از رئیس قوه 
قضاییه سؤال کردم که؛ آیا منظور از پنج سال 
حبس، زندان توأم با تحقیر و توهین و اخاذی 
است؟ ایشــان هم بزرگواری کردند و جواب 
دادند.« وی در بخش دیگری از سخنان خود 
در خصوص کارنامه دســتگاه قضایی در دوره 
تحولی اخیر تصریح کرد: »رئیس قوه قضاییه، 
دادستان کل و دادستان تهران بارها از زندان 
بازدید کردند و کاستی های موجود در زندان ها 
را از نزدیک دیدند و ان شاءاهلل ادامه این روند، 

اصالحات خوبی در پی خواهد داشت.«
میرســلیم در پاســخ به ســؤال دیگری در 
خصوص نحوه مرخصــی گرفتن فرزندش از 
زندان، خاطرنشــان کرد: »مرخصی از زندان 
تابع ضوابطی است که مهم ترین آن ها مربوط 
به رفتار خود زندانی است. با توجه به گزارش 
دادیاران مقیم و وضع جسمی و روحی فرزندم، 
او را مستحق مرخصی تشخیص دادند. در این 
فاصله، مهدی درخواســت عفو کرده بود که 
بامالحظــه رفتار و شــرایط او نیمی از مدت 
حبس او مشــمول عفو شــد.« این سخنان 
میرســلیم با واکنش های زیادی مواجه شده 
است. بســیاری می پرسند که چگونه ممکن 

است فردی با اتهام سنگین امنیتی به راحتی 
مورد عفو قــرار بگیرد درحالی که هســتند 
متهمین بســیاری که جرم هایی به نســبت 
سبک تری انجام داده اند ولی حتی نتوانستند 
مرخصی هم بگیرند. برخی دیگر به ســخنان 
میرســلیم دربــاره وضعیت زندان ها اشــاره 
می کنند و می گویند چگونه فقط شرایط فرزند 
میرسلیم در زندان دیده شده و شرایط سخت 

دیگر زندانیان دیده نمی شود؟!
این نماینده مجلس گفت: »به نظر من، دستگاه 
قضا باید این نکته را در نظر بگیرد که زندان، 
مجازات مناســبی برای فردی با این شرایط 
ضعیف نیســت؛ آن هم زندانی که در شرایط 
کنونی امکان طبقه بنــدی زندانیان در آن به 
نحو شایسته وجود ندارد. این سخنان بنده نه 
برای مبرا کردن فرزند و نه برای اعمال نفوذ در 
دستگاه قضایی است چراکه از مشکالت کار 
آن ها به خوبی آگاهم و امیدوارم بتوانند هرچه 
زودتــر و بهتر اصالحات بنیادیــن را در قوه 
قضائیه به ثمر برسانند. امروز کارهای بزرگی 
آغازشده است که منحصر به دستگاه قضایی 
نیســت و در قوه مجریه نیز اصالحات مهمی 
باید انجام گیرد که شرط اصلی موفقیت آن، 
شایسته ساالری در گزینش مدیران و مجریان 
اســت. ما هم در مجلس باید اهتمام خود را 
صرف همیــن اصالحات به ویــژه نظارت بر 
اجرای قوانین و مقررات قانونی کنیم و سپس 
از مردم توقع داشــته باشــیم که همدالنه با 
دولت همراهی کنند تا دولت بتواند به تدریج 
و با مراعــات اولویت، پاســخگوی مطالبات 

عقب مانده و به حق مردم باشد.«
 دفاع موتلفه از میرسلیم

در میان همه انتقاداتی که به میرسلیم شده 
اما موتلفه ای ها درصدد حمایت از او برآمده اند. 
حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب 
موتلفه اســالمی درباره طرح برخی انتقادها 
از این که علی رغم احراز جرم جاسوسی پسر 
مصطفی میرسلیم برای سازمان منافقین پیش 
از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم وی تایید 
صالحیت شده است، گفت: »شورای نگهبان 
در بررســی صالحیت کاندیداهــا از مراجع 
چهارگانه برای بررسی صالحیت افراد استعالم 
می گیرند و بر اساس گزارش های این مراجع 
اعالم نظــر می کنند. اگر مراجــع چهارگانه 
موضوعی خالف ضوابط به شورای نگهبان ارائه 
بدهند بدون شک برای عدم تایید صالحیت 
موردتوجه شورای نگهبان قرار خواهد گرفت. 
نهادهای امنیتی و مراجع چهارگانه در ارتباط 
با پرونده پسر آقای میرسلیم نقطه ایرادی به 
خود ایشان وارد ندانسته در نتیجه صالحیت 
آقای میرســلیم برای حضــور در انتخابات 

مجلس یازدهم تایید شد.«
عضو شــورای مرکزی حزب موتلفه در پاسخ 

به این ســؤال که آیا حزب موتلفه در جریان 
بازداشــت فرزنــد آقای میرســلیم به دلیل 
جاسوسی برای ســازمان منافقین بوده است 
یا خیــر، گفت: »موضوع پرونده پســر آقای 
میرسلیم ارتباطی به حزب نداشت و به مسئله 
شــخصی ایشان بود و این دســت از مسائل 

ارتباطی به حزب ندارد.«
اما بااین حال انتقادات هم نسبت به میرسلیم و 
هم رفتار شورای نگهبان در تأیید صالحیت ها 
دوباره شدت گرفته است؛ به خصوص ماجرای 
رد صالحیت علی الریجانــی به موضوع اول 

بحث های سیاسی تبدیل شده است.
منصــور حقیقت پور، مشــاور رئیس مجلس 
دهم و نایب رئیس کمیســیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس نهم، در گفت وگو 
با اعتمادآنالین درباره این موضوع گفت: »بر 
اساس تاریخ های اعالمی، فرزند آقای میرسلیم 
پیش از ثبت نام های انتخابات مجلس یازدهم 
دستگیر شــده اند و به رغم احراز جرم فرزند 
ایشان توسط نهادهای امنیتی، خللی در روند 
بررسی و تایید صالحیت آقای میرسلیم برای 
کاندیداتــوری در مجلس یازدهــم رخ نداده 

است.«
او بــا مقایســه این موضوع بــا رد صالحیت 
علــی الریجانــی در ســیزدهمین انتخابات 
ریاســت جمهوری نیز توضیح داد: »پشــت 
موضــوع رد صالحیت آقــای الریجانی یک 
جریان سیاسی بود و مسئله حضور کوتاه مدت 
دختر ایشان در خارج از کشور بهانه بود. دختر 
آقای الریجانی برای ســفر به خارج از کشور، 
تمکین به شــوهر کرده بود، اما پســر آقای 
میرســلیم برای براندازی با سازمان منافقین 
همکاری کرده اســت و اصاًل این دو حتی با 
یکدیگــر قابل قیاس هم نیســت. با توجه به 
دسترسی های خاص آقای میرسلیم به جاهای 
مختلف پسر او این امکان را داشت که دنیایی 
از اطالعــات را جمع وجــور کنــد و تحویل 

منافقین دهد.«
حقیقت پور بــا بیان این مطلب کــه »اقدام 
دوگانه شــورای نگهبــان در رویه بررســی 
صالحیت ها قابل دفاع نیســت« تصریح کرد: 
اگر قرار اســت پــدران از عملکــرد فرزندان 
مصون باشند که نباید در ارتباط با دختر آقای 
الریجانی آن جوسازی صورت می گرفت، اگر 
هم قرار اســت پدران چوب رفتارها و اعمال 
فرزندان را بخورنــد که چرا در پرونده به این 
مهمی در ارتباط با آقای میرســلیم، استثنا 
قائل شده اند. پرونده بعضی از فرزندان اعضای 
شورای نگهبان مسئله دار است. فرزندان برخی 
اعضای شــورای نگهبان بــا منافقین همکار 
بوده اند و حتی کشته شده اند، به هرحال این 
مســائل وجود دارد و بایــد در ارتباط با رویه 
برخورد با این ها تصمیم واحدی گرفته شود.«

تکرار یک داستان درباره فرزندان برخی مقامات ارشد

نفوذ در خانه میرسلیم

همدلی| سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته در نشست خبری 
خود دربــاره پرونده های جنجالی اخیــر به خصوص پرونده 

چهره های سیاسی صحبت کرد.
مسعود ستایشی، ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی 
مبنی بر اینکه بازداشــت سید مصطفی تاجزاده به چه دلیلی 
انجام شــده است؟ چرا محل نگهداری ایشان بعد از بازداشت 
اطالع داده نشد و چرا به صورت ناگهانی این کار انجام شد و از 
قبل احضاریه ای به ایشان ابالغ نشده است، گفت: »رسیدگی 
به پرونــده آقای تاجزاده در دســتگاه قضایی مطابق موازین 
قانونی صورت پذیرفته اســت. اتهام ایشــان اجتماع، تبانی 
و تبلیغــات علیه نظام اســت. در 1۷تیــر 1401 قرار تأمین 
به صورت موقت صادرشده است. وی در بازداشتگاه اوین قرار 
دارند. اتهام و محل حبس آقای تاج زاده مشخص است و جای 

ابهامی نیست.«
ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ در خصوص آخرین وضعیت 
پرونده جعفر پناهی و اینکه اتهام او چیست؟ گفت: »برای این 
فرد در ســال ٨٩ دادنامه ای از سوی شعبه2۶ دادگاه انقالب 
صادرشده بود که اتهام این فرد در پرونده موردبحث اجتماع و 
تبانی علیه امنیت ملی بوده و به ۵سال حبس محکوم شده بود 

و از باب فعالیت تبلیغی علیه نظام هم یک سال حبس گرفته 
بود که در مجموع ۶ســال حبس داشت. این دادنامه قطعی و 
الزم االجرا است و بر این اساس، در 20تیرماه سال جاری برای 

تحمل کیفر حبس به بازداشتگاه اوین معرفی شده است.«
ستایشــی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات معاون دادستان 
مشهد مبنی بر برخورد با بدحجابی گفت: »مواضع کلی در قوه 
قضاییه از ناحیه ریاست قوه قضاییه بیان می شود و بر اساس 
اجازه رئیس قوه قضاییه، ســخنگوی این دستگاه هم در بیان 

مواضع کلی می تواند ورود داشــته باشد. ما اعتقاد داریم اگر 
نقصی در حجاب است باید با فرهنگ سازی و آموزش برطرف 
شود و در مورد حجاب باید اندیشمندانه و بدون عجله و شتاب 

عمل کرد.«
ستایشــی در پاسخ به سؤال ایســنا درباره اینکه با توجه به 
پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری برای رسیدگی به دو اتهام 
او، این پرونده در چه وضعیتی اســت؟ آیا رسیدگی آغازشده 
و مانند دادگاه قبلی علنی اســت یا خیــر؟ گفت: پرونده در 
دو اتهامی که اشــاره کردید و مورد اعاده قرار گرفت نه بقیه 
محکومیت ها، به شعبه هم عرض کیفری ارجاع شده و جلسات 
رسیدگی به این تقاضای اعاده دادرسی به زودی آغاز می شود. 
در مورد اینکه دادگاه علنی باشد یا خیر هم باید گفت اصل بر 

علنی بودن محاکم است مگر به تشخیص قاضی.
وی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده سیف و 
عراقچی گفت: »این افراد محکومیت هایی داشتند و درخواست 
اعاده دادرسی دادند. شعبه اول دیوانعالی کشور اعاده دادرسی 
را موردپذیرش قرار داد و پرونده به شــعبه اول دادگاه انقالب 
اسالمی ارجاع شده است. تاکنون جلسات متعددی برگزارشده 

است و به محض اتخاذ تصمیم، اطالع رسانی می شود.«

سخنگوی قوه قضاییه تشریح کرد
جزییات وضعیت مصطفی تاجزاده و جعفر پناهی

سید حسن خمینی: در جهان اسالم هیچ 
قضیه ای مهم تر از فلسطین نیست

حجت االسالم سید حســن خمینی در دیدار جمعی از 
علمای اهل تســنن و مدیران کل اوقاف سوریه در حرم 
امام خمینی )س( گفت: بن مایه حکومت علوی که پیامبر 
)ص( هم از ایشــان می خواســته، همین مراوده مردم و 
حکومت به یک مراوده عاطفی همراه با رحمت است. در 
فرازی که اشاره کردم، عبارت »یُسَتَدلُّ َعلَی الّصالِحیَن« 
یعنی فردای قیامت در دادگاه عدل الهی حکام صالح را به 
آنچه مردم درباره آن ها می گویند قضاوت می کنند. سپس 
می فرماید بهترین ذخیره »عمل صالح با مردم« است. وی 
اظهار داشت: آنچه امروز می توان به عنوان یک پیام از روز 
غدیر برای همه مسلمانان جهان بازگو کرد این است که 
باید حکومت ها با مردم خودشان رابطه عاطفی برقرار کنند. 
اصل در حکومت »عفو و بخشــش« و »رابطه عاطفی« 
است. در روایاتی از ائمه معصومین )ع( داریم که اگر حاکم 
در عفو خطا کند بهتر از این اســت که در عقوبت اشتباه 
کند. یادگار امام گفت: روزگار سختی داریم و همه دوستان 
واقف هستند به اینکه دنیای اسالم با شرایط بسیار سختی 
مواجه است. آمدن صهیونیست ها به کشورهای عربی که 
متأسفانه با آن ها به پیمان رسیده اند، نقطه تاریکی است. 
متأسفانه حکام بعضی از کشورهای عربی پیمان های بسیار 
بدی را با دشــمن صهیونیستی برقرار کرده اند. این روزها 
آمدن رئیس جمهور آمریکا هم این مسئله را تسریع کرده 
است. وی یادآور شد: ســوریه از کشورهایی است که در 
مقابل این جریان صهیونیستی مقاومت کرده و از ارکان 
جبهه مقاومت اســت. دولت و حکومت سوریه و ریاست 
محترم جمهوری آن در این مســئله جزء خطوط مقدم 
هستند. وی با بیان اینکه ما همراه با مردم انقالب اسالمی 
ایران را به پیروزی رساندیم و ثمرات و اثرات آن را به وضوح 
دیدیم، تأکید کرد: امروز هم راه مقابله با رژیم اشــغالگر 
قدس بیداری، همدلی و همراهی بیشتر مردم است. باید 
هرچه بیشــتر تالش کنیم که دل های مسلمانان به هم 
نزدیک تر شود. واقعاً دشــمنان می خواهند که ما هرچه 
بیشتر از هم دور شــویم و از همین رو، امروز هیچ امری 
مهم تر از این نیســت که همــگان و به خصوص علمای 
اسالمی، بیش از اختالفات به نقاط اتحاد، عطوفت، رفاقت، 
رحمت و وحــدت توجه کنند. یادگار امــام تأکید کرد: 
پافشاری برخی بر تشدید اختالفات بسیار خطرناک است. 
دیدیم جریان تکفیری که نمونه آن در داعش بود و شما 
در سوریه آزارهای زیادی از آن دیدید، با تحلیل های غلط 
به جای اینکه هجمه خود را به صهیونیست ها و دشمنان 
اسالم متوجه کند، مثل خنجر در درون جامعه اسالمی به 
نزاع های قومی و طایفه ای پرداخت. وی در پایان گفت: در 
جهان اسالم هیچ قضیه ای مهم تر از داستان فلسطین و 
بحث قدس وجود ندارد. راه آن هم این اســت که علمای 
اســالم بیش از هر زمانی با هم رفاقــت کنند؛ و هرچه 
بیشتر حکومت ها با مردم از در عطوفت و رفاقت در بیایند. 
پیروزی مسلمانان از راه اتحاد دل هایشان است و حضور 
شــما در ایران و حرم امام خمینی )س( انشاء اهلل یکی از 

پایه های تحقق این ضرورت است.

جاللی زاده:
نباید به مسائلی که جامعه را دچار چالش 

می کند، دامن بزنیم
یک فعال سیاســی اصالح طلب گفت: برخی نمایندگان 
مجلــس وعده هایی را به مردم می دهنــد که هیچ کدام 
محقق نمی شــود. امروز نمایندگان مــردم باید به دنبال 
طرح ها و راه هایی باشند که زندگی را برای مردم را آسان 
کنند نه این که با طرح هایی مانند صیانت ایجاد نارضایتی 
کنند. جالل  جاللی زاده در گفت وگو با ایلنا، درباره این که 
این روزها شاهدیم دولت علیرغم این که هنگام مبارزات 
انتخاباتی اعالم کرد چند هزار صفحه برای اداره کشــور 
برنامه دارد اما تصمیمات یک شبه می گیرد که بعضاً برای 
مردم ایجاد هزینه می کند، گفت: قبل از هر چیز باید بگویم 
ملت ما یک ملت احساسی است و برخی هم به خوبی این را 
می دانند و فکر می کنند مردم را با احساسات می توان اداره 
کرد درحالی که بنای سیاست بر عقل، خرد و دوراندیشی 
است. این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی با بیان 
این که سیاست مدار ورزیده و خوب آن است که طرح هایش 
را بر اساس عقل و خرد نه بر اساس احساسات زودگذر و 
عوام فریبی انجام دهد،  عنوان کرد: متأسفانه امروز شاهدیم 
برخی فکر می کنند با دادن وعده  می توان کشور را اداره یا 
مشکالت را حل کرد درحالی که تجربه کشورهای مشابه 
نشان داده است هر حزب و گروهی که در انتخابات پیروز 
می شود، نسبت به وعده های خود متعهد و مسئول است و 
از احساسات مذهبی و کوچه بازار مردم نباید سوءاستفاده 
کرد. وی تأکید کرد: متأســفانه تحریک احساسات یک 
مسئله زودگذر است و مطرح کردن مسائلی که در اولویت 
نیســتند موجب اشکاالتی می شــود، چرا تصمیم گیران 
به جای این که به فکر حل مشکالت معیشتی و اقتصادی 
باشــند به مسائلی اشــاره می کنند که جز ایجاد تنش،  
اختالف و دوقطبی شدن جامعه ثمری ندارد؟ جاللی زاده 
اظهار داشــت: امروز جامعه ما در شــرایط خوبی نیست. 
دولت بایــد تالش کند از صاحب نظران، کارشناســان و 
اقتصاددانان برای اینکه بر مشــکالت پیروز شود، کمک 
بگیرد. این فعال سیاســی اصالح طلب درباره این که چرا 
امروز نمایندگان مجلس شورای اسالمی به جای این که به 
فکر حل مشکالت معیشتی و اقتصادی مردم باشند دنبال 
طرح هایی مانند صیانت هستند، گفت: متأسفانه این نوع 
کارها و تالش ها یعنی مخالفت با علم و دانش درصورتی که 
تجربه نشــان داده مبارزه با علم در طول تاریخ همیشه 
بی جواب مانده است. در گذشته هم شاهد این موارد بودیم 
یک عــده ای با هر پدیده ای که به وجود می آید مخالفت 
می کنند و بعد شکســت می خورند. وی افزود: نمی توان 
جلوی فضای مجازی و اینترنت را گرفت در قرن21 دیگر 
اینترنت مانند آب وهوا برای زندگی شده است و مخالفت 
با چنین چیزی ننگ برای نمایندگان مجلس است و شاید 
این ها به خاطر نگرانی از رد صالحیت ها کارهایی کنند اما 

این قبیل اقدامات شکست خورده است.

خبر
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همدلی|  محسن رفیق: این روزها، تهران، با آغوش 
باز میزبان روســای جمهور روسیه و ترکیه است و 
برگزاری نشســت آستانه در ایران، بار دیگر نگاه ها را 
به سوی این بازیگر مهم منطقه ای جلب کرده است. 
دراین بین، مقام های سیاســی ایران بی میل نیستند 
که در وانفسای روند چالش برانگیز مذاکرات برجامی، 
به اتفاق دو قدرت مهم منطقه،  برای رایزنی در مورد 
مسائل مرتبط با سوریه و دیگر اشتراکات موردنظر در 
تهران تصمیم بگیرند. از این منظر شاید بتوان گفت 
چند صباحی است که بار دیگر، نسیم مهرورزی های 
منطقه ای به سوی ایران وزیدن گرفته است؛ نشست 
آستانه با حضور سران کشــورهای روسیه، ترکیه و 
ایران، در حالی در تهران برگزار می شــود که موازی 
با آن، این روزها کارتابل نامه های مســئوالن وزرای 
خارجه نیز، لبریز از پیام های دلگرم کننده بی شماری از 
سوی سران کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و حتی 
دورتر از آن، شده است. در این میان، تجربه تاریخی 
چند دهه گذشته اما ثابت کرده است که ایران به طور 
مناسب از این اتفاقات خوش، بهره نگرفته و با به تأخیر 
انداختن ایفای نقش اساسی خود یا درگیر شدن در 
برخی مناســبات قدرت در داخــل، از نتایج مثبت 
آن بی نصیب مانده اســت. باید دید که آیا دســتگاه 
دیپلماسی دولت رئیسی می تواند از فرصت های جدید 
استفاده کند یا اینکه این بار نیز به مانند گذشته، جز 
چند عکس یادگاری و افتخارهای بی مایه تبلیغاتی 

چیزی به یادگار نخواهد ماند.
در همین زمینه، روز گذشته وزیر امور خارجه ایران 
در توییتی در خصوص تحکیم روابط با همســایگان 
نوشــت: »ایران دســت های گشوده شــده به سوی 
خود را می فشــارد و در اولویت بخشی به همسایگان 
در سیاســت خارجی خود، به ســوی تحکیم روابط 
با همســایگان به پیش می رود. ایران بر مســئولیت 
کشــورهای منطقــه در برقراری امنیــت و ثبات و 
همکاری ســازنده و ثمربخش در جهت شکوفایی و 

توسعه اقتصادی فراگیر منطقه تأکید می کند.«
این در شرایطی است که شامگاه دوشنبه، رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به دعوت رسمی ابراهیم 
رئیسی و در رأس هیاتی بلندپایه از مقامات سیاسی 
و اقتصادی کشورش، وارد تهران شد. رئیس جمهور 
پوتین نیز، دیروز وارد تهران شــد و به جمع روسای 
جمهور نشســت آستانه پیوســت. در همین حال، 
اردوغــان روز گذشــته با مقام رهبری نیــز دیدار و 
گفت وگو کرد. مقام رهبری در این دیدار، با تأکید بر 
اینکه با تروریسم حتماً باید معارضه کرد، خاطرنشان 
کردند: »حمله نظامی در سوریه به نفع تروریست ها 
نیز خواهد بود البته تروریست ها محدود به یک گروه 

خاص نیستند. حفظ تمامیت ارضی سوریه بسیار مهم 
است و هرگونه حمله نظامی در شمال سوریه قطعاً  به 
ضرر ترکیه، سوریه و همه منطقه و به نفع تروریست ها 

خواهد بود.«
در این دیدار، اردوغان نیز با تبریک اعیاد قربان و غدیر 
خم، اتحاد امت اســامی و افزایش همبستگی ایران 
و ترکیه را الزم دانســت و گفت: »ترکیه هیچ گاه در 
مقابل اجحاف علیه ایران ساکت ننشسته و برادری 
ایران و ترکیه در همه زمینه ها باید گســترش پیدا 
کند.« او با تأکید بر اینکه همواره مخالف تحریم های 
یک جانبه علیه ایــران بوده و خواهیــم بود، گفت: 
»از انتظــارات مشــروع ایران در برجــام، حمایت و 
شرکت های ترکیه ای را به ســرمایه گذاری در ایران 
تشــویق می کنیم.« رئیس جمهور ترکیه همچنین 
با اشــاره به درگیری ایران و ترکیه با تروریست ها در 
طول سال های متمادی، گفت: »در سوریه گروه های 
تروریستی، موردحمایت تسلیحاتِی سنگین از طرف 
کشورهای غربی همچون آلمان، انگلیس، فرانسه و 
به ویژه آمریکا هستند.« اردوغان با بیان اینکه موضع 
ترکیه در خصوص تمامیت ارضی ســوریه مشخص 
اســت، اضافه کرد: »از دولت ســوریه انتظار داریم 
روندهای سیاســی را آغاز کند. در اجاس آســتانه 
مسئله ســوریه به صورت ویژه در دستور کار است و 

امیدواریم به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.«
از سوی دیگر، مقامات ایران و ترکیه در حضور روسای 
جمهور دو کشــور هشت ســند و یادداشت تفاهم 
همکاری در موضوعات متنوع سیاســی، اقتصادی، 
ورزشی و فرهنگی امضا کردند. طرح جامع همکاری 
بلندمدت میان ایران و ترکیه، موافقت نامه در زمینه های 
توسعه تأمین اجتماعی و ورزش، حمایت از بنگاه های 
کوچک اقتصادی، همکاری های رادیو و تلویزیونی و 
همکاری میان ســازمان سرمایه گذاری و کمک های 
اقتصادی و فنی ایران و دفتر سرمایه گذاری ریاست 
جمهوری ترکیه از اسناد و یادداشت تفاهم نامه هایی 

است که به امضای مسئولین دو کشور رسید.
رئیس جمهور ایران نیز در نشست خبری مشترک با 
رجب طیب اردوغان با تأکید بر اینکه این ســطح از 
روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشــور حتماً کافی 
نیست و می تواند به سطح باالتری حرکت کند گفت: 
»در این روند به ســطحی تا سه برابر باالتر از میزان 
فعلی توجه داریم.« به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی 
در نشســت خبری امضای اسناد مشترک همکاری 
بیــن ایران و ترکیه با تبریک ایام عید قربان و غدیر، 
اظهار کرد: »بدون تردید سفر آقای اردوغان به ایران 
نقطه عطفی برای ارتقای ســطح همکاری دو کشور 
خواهد بود.« او اضافه کرد: »در مذاکرات، اراده جدی 

دو کشور برای این امر و ارتقای سطح روابط حوزه های 
مختلف ازجمله سیاسی و اقتصادی و دیگر حوزه ها 

موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت.«
رئیس جمهوری یادآور شــد: »این ســطح از روابط 
تجاری و اقتصادی بین دو کشور حتماً کافی نیست و 
می تواند به سطح باالتری حرکت کند و در این روند 
به ســطحی تا سه برابر باالتر از میزان فعلی یعنی تا 
30میلیارد دالر را هدف گذاری کرده ایم که پتانسیل 
آن در هر دو کشــور وجود دارد.« رئیسی ادامه داد: 
»تأســیس شــهرک های صنعتی بین دو کشور که 
به صورت مشترک دنبال می شــود در این مذاکرات 
مطرح شد. همچنین تأسیس پارک های علم و فناوری 
که با همکاری شرکت های دانش بنیان دو کشور باشد 

هم موردتوجه قرار گرفت.«
او با اشاره به تمدید قرارداد انتقال گاز به ترکیه اظهار 
کــرد: »این امر قباً هم مورد تأکید بود، امروز هم بر 
آن تأکید مجدد شد تا انتقال گاز شکل فعال تری به 
خود بگیرد.« رئیس جمهوری همچنین تأکید کرد: 
»توسعه سرمایه گذاری بین دو کشور از دیگر نکات 
مورد تأکید در این نشست بود. فعالیت شرکت های که 
در ترکیه و ایران فعال هستند و دنبال کردن فعالیت 
مشــترک آن ها در هر دو کشــور می تواند منجر به 
توسعه روابط ایران و ترکیه شود.« رئیسی همکاری دو 
کشور در مسائل امنیتی را بسیار مهم دانست و گفت: 
»دستگاه های امنیتی و اطاعاتی دو کشور می توانند 
در جهت امنیت دو کشــور فعالیت کنند. همچنین 
مبارزه با تروریسم، مواد مخدر، جرائم سازمان یافته هم 
از نکات مورد تأکید هر دو کشور در این نشست بود.«

او تصریح کرد: »تروریسم ممکن است اسامی مختلفی 
داشــته باشــد، اما تروریسم از ســوی هرکسی که 
امنیت منطقــه را به خطر می اندازند باید موردتوجه 
باشــد. به ویژه که ما به برخورد با تروریسم تحت هر 
عنوانی تأکید داریم و در این زمینه دیدگاه غربی ها که 

تناقض آمیز است را رد می کنیم.«
رئیس جمهوری ادامه داد: »همکاری دو کشــور در 
مسائل منطقه ای از مواردی بود که مورد تأکید قرار 
گرفت و هر دو کشور بر حفظ تمامیت ارضی کشور 
ســوریه تأکید دارند. روابط خوب دو کشور می تواند 
منتهی به روابط منطقه ای و بین المللی بهتر شــود 
که این دو کشور هم در امنیت منطقه و هم امنیت 
بین المللی می توانند نقش داشــته باشند و معتقدم 
مذاکرات انجام شــده امروز به این مهم و اهداف در 
جهت آن، کمک می کنــد.« او در پایان اظهار کرد: 
»امیدواریم سند راهبردی فی مابین، منتهی به روابط 
گســترده بین دو کشور شود و چشــم انداز روشن و 
آینده درخشان در روابط میان دو کشور را به همراه 

داشته باشــد.« برگزاری نشست آستانه در تهران با 
خوش بینی بسیار زیادی از ســوی مقام های ایرانی 
روبه رو شده اســت. در همین زمینه، رئیس کمیته 
روابط خارجی کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس گفت که نشست آستانه الگوی موفقی 
از همکاری منطقه ای برای حل یک بحران منطقه ای 
اســت و می تواند مدلی برای همکاری های آینده در 
منطقه باشد. عباس گلرو در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
به نشست آستانه و سفر روســای جمهور روسیه و 
ترکیه به ایران گفت: »ســفر پوتین به ایران هم در 
بُعد دوجانبه و هم در بُعد منطقه ای و بین المللی حائز 
اهمیت است.« او اضافه کرد: »یکی از موضوعات مهم 
در دســتور ایران و روســیه در طی چند سال اخیر 
بحث ســوریه و برقراری آتش بس در این کشور در 
روند آستانه همکاری های سه جانبه بین ایران، روسیه 
و ترکیه توانســت بحران و مسئله سوریه را به لحاظ 
میدانی با برقراری آتش بس حل کند. اتفاقی که در 
هیچ یک از فرایندهای سیاســی، بین المللی منطقه 

نتوانسته بود رخ دهد و بحران را فروکش کند.«
گلرو با بیان اینکه روند آستانه توانست به لحاظ میدانی 
آتش بس در سوریه ایجاد کند و مناطق کاهش تنش 
در این کشور به وجود آورد، افزود: در جریان نشست 
آســتانه هر چند ماه یک بار اجاس سران تشکیل 
می شود و اجاس های کارشناسان ارشد را داریم که 
هرماه رایزنی های سه کشور با حضور آقای پترسون 
نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه و دولت 

و سوریه و معارضان سوری انجام می شود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با اشاره به برگزاری مذاکرات آستانه در تهران 
گفت: »در کنار برگزاری نشســت آستانه بحث سفر 
پوتین به ایران همراه با دیدارهای دوجانبه و توسعه 
روابط، ارتقای ســطح همکاری های تجاری است. دو 
کشوری که تحریم هستیم و می توانیم با استفاده از 
مکانیزم های پولی و مالی دوجانبه خیلی از مشکات 
تحریمی را پشت سر گذاریم.« گلرو با اشاره به اینکه 
ما از این ســفر استقبال می کنیم، گفت: »به روسای 
جمهوری ترکیه و روســیه خیرمقــدم می گوییم و 
امیدواریم ســفرها و این گونه نشست وبرخاســت ها 
نتیجه اش به نفع کشورهای منطقه در ابعاد مختلف 

سیاسی، امنیت و اقتصادی باشد.«

او با تأکید بر اینکه نشســت آستانه الگوی موفقی از 
همکاری منطقه ای برای حل یک بحران منطقه ای 
است، اضافه کرد: »نشســت های مختلفی در وین،  
ســوئیس، نیویورک، تونس، ریاض، دوحه، ابوظبی و 
مونیخ برگزار شد اما نتوانست بحران را حل کند. در 
مقابل همکاری سه جانبه منطقه ایران، روسیه و ترکیه 
توانســت به بحران خاتمه دهد که این جای تقدیر 
دارد. نشست آستانه می تواند مدلی برای همکاری های 

آینده در منطقه باشد.«
به هرروی پوتین و اردوغان در حالی در تهران حضور 
دارند که اخیراً مقامات برخی کشــورهای عربی نیز 
نســبت به برقراری و گسترش روابط حسنه با ایران 
ابراز امیدواری کرده اند. محمد بن ســلمان، ولیعهد 
عربستان در نشست اخیر جده که با حضور رهبران 
آمریکا و کشــورهای عرب منطقه برگزار شد، گفت 
که ایران را به همکاری با کشــورهای منطقه دعوت 
می کنیم. فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربســتان 
نیز در اظهاراتی در حاشیه نشست جده تأکید کرد: 
»مذاکــرات با ایران مثبت بوده اســت، ولی هنوز به 
هدف خود نرسیده است. ما تمایل به برقراری روابط 
عادی با ایران داریم و دســت عربستان همچنان به 
سمت ایران دراز است. چیزی به نام ناتوی عربی در 
این نشست مطرح نشد و من نمی دانم این اسم را از 

کجا آورده اند.«
او تأکید کــرد: »راه حل های دیپلماتیک تنها راه حل 
تعامل با ایران است، ما به شدت به اقدامات چندجانبه 
بــاور داریــم و از حل وفصــل اختافــات از طریق 
سازمان های بین المللی حمایت می کنیم.« همچنین 
انــور قرقاش، مشــاور رئیس دولت امــارات در امور 
دیپلماتیک اخیراً در گفت وگو با رویترز تأکید کرد که 
ابوظبــی به دنبال ایجاد هیچ محوری علیه هیچ یک 
از کشورهای منطقه به ویژه ایران نیست.« او با تأکید 
بر اینکه کشــورش خواهان تقابل با ایران نیســت 
خاطرنشان کرد: »ابوظبی به دنبال فرستادن سفیر به 
تهران و ازســرگیری روابط با ایران است.« این مقام 
اماراتی گفت: »از هر طرحی که بدون هدف قرار دادن 
کشور ثالث از ما محافظت کند، استقبال می کنیم.« 
وزیر خارجه اردن نیز اخیراً بر لزوم برقراری یک روابط 
خوب و بر اساس حسن هم جواری میان کشورهای 

عربی و ایران تأکید کرده بود.

تهران، میزبان روسای جمهور روسیه و ترکیه می شود 

 ریاست جمهوری عراق؛ سیاست خارجی ایران در »آستانه« نگاهی نو
گروگان چالش صدر و مالکی

همدلی- نشست های پیاپی بین سران سیاستمدار عراقی 
همچنان بی نتیجه بوده و انتخاب رئیس جمهور آینده این 
کشور را با چالش هایی اساسی روبرو کرده است. در همین 
زمینه، روز گذشته بار دیگر نشست هیات رئیسه و رؤسای 
فراکسیون های سیاســی پارلمان عراق برای تعیین موعد 
انتخاب رئیس جمهوری این کشور بدون نتیجه ملموسی و 
تعیین موعد مشخص به پایان رسید. این تحول در بحبوحه 
اختافاتــی رخ می دهد که با پخش صداهای ضبط شــده 
منتســب به نوری المالکی، رهبر ائتاف دولت قانون که در 
آن او به شــدت به مقتدی صدر، حشدالشــعبی، رهبران و 
سیاســتمداران جریان های سیاسی حمله کرده بود، شدت 
گرفت. منابع رســانه ای عراقی دوشنبه گذشته فایل هایی 
منســوب به نخست وزیر پیشین عراق و رهبر ائتاف دولت 
قانون منتشر کردند که در یکی از آن ها وی هشدار می دهد 
که مرحله آتی در عراق مرحله جنگ خواهد بود.به گزارش 
روزنامه العربی الجدید، محمــد الصهیود، نماینده پارلمان 
عراق از چارچوب هماهنگی شــیعیان این کشور دراین باره 
گفت: »در نشســت رئیس پارلمان و رؤسای فراکسیون ها 
سازوکار تقســیم نمایندگان جایگزین نمایندگان جریان 
صدر میان کمیسیون های پارلمان و همچنین قوانین منظر 
تصویب در فصل قانون گذاری جدید پارلمان موردبررســی 
قرار گرفتند.« او گزارش داد: »ریاســت پارلمان از چارچوب 
هماهنگی خواست که هرچه سریع تر نامزدش برای پست 
معاون اول رئیس پارلمان را معرفی کند. دراین باره به زودی 
تصمیم گیری می شود و احتمال می رود که این اتفاق ابتدای 
هفته آتی رخ دهد.« الصهیود ادامه داد: »این نشست بدون 
دستیابی به توافقی درباره پرونده ریاست جمهوری و تعیین 
موعد مشــخصی برای انتخاب رئیس جمهــور پایان یافت. 
اگرچه امیدوار بودیم این جلسه هفته جاری برگزار شود، اما 
ادامه اختافات کردها آن را به هفته آینده یا حتی هفته های 
بعد موکول می کند.«در همین حال، منابع خبری گزارش 
دادند که رهبر جنبش صدر به دنبال فاش شدن فایل های 
صوتی منتسب به نخست وزیر سابق و رهبر ائتاف قانون، از 
رهبر ائتاف فتح خواســته که خود را نامزد نخست وزیری 
عراق اعام کند و جنبش صدر از وی حمایت خواهد کرد. به 
گزارش شفق نیوز، منابع نزدیک به جنبش صدر عراق اعام 
کردند که مقتدی صدر، رهبر جنبش صدر با هادی العامری، 
رهبر ائتاف فتح درباره اعام نامزدی خود برای تصدی پست 
نخســت وزیر عراق رایزنی و گفت وگو کرده است.بر اساس 
اعام این منابع مقتدی صدر از العامری خواســته که نامزد 
نخست وزیری شود و به وی تضمین داده که حمایت جنبش 
صدر را در این زمینه خواهد داشــت. این منابع افزودند که 
چارچوب هماهنگی شیعیان سخت در تاش است که بتواند 
بر اختاف میان اعضــای خود برای انتخاب نامزدی جهت 
تصدی پست نخست وزیری عراق فائق آید بااین حال یکی 
از گزینه هایی که این چهارچوب پیش روی خود دارد ابقای 

مصطفی الکاظمی، نخست وزیر فعلی در سمت خود است.

گزارش
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پاسخ وزارت ورزش به انتقادات دادکان
همدلی|   پس از انتشار سخنان محمد دادکان رئیس پیشین 
فدراسیون فوتبال در گفت وگو با یک شبکه تلویزیونی و چاپ 
آن در روزنامــه همدلی وزارت ورزش و جوانان جوابیه ای به 
شرح زیر ارســال کرد که منتشر می شود: عطف به مطلب 
)گزارش( مندرج در شــماره ۱۹۷۷ مورخ  شــنبه ۲۵ تیر 
۱۴۰۱ آن روزنامه با عنوان: »پس مردم کی باید خوشحال 
شــوند؟« موارد مطروحه زیر، در پاسخ به اظهارنظر نگارنده 
و در راســتای تنویر افکار عمومی حضورتان ارائه می شود. 
خواهشمند است دســتور فرمایید مطابق ماده۲۳ از فصل 
ششم قانون مطبوعات، نسبت به انتشار جوابیه ارسالی اقدام 
مقتضی معمول دارند: بدون تردید با توجه به حساســیت 
مردم، حضور مقتدرانه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 
۲۰۲۲ یکی از اصلی ترین دغدغه های وزارت ورزش و جوانان 
اســت و بر همین اســاس همان طور که بارها عنوان شده، 
این وزارتخانه در راســتای وظایف نظارتی، خود را ملزم به 
حمایت و پشــتیبانی کامل از تیم ملی و فدراسیون فوتبال 
می داند. همچنین همان طور که در مصاحبه ها و بیانیه های 
رسمی صادره از سوی وزارت ورزش و جوانان اعالم شده، این 
وزارتخانه ورودی فنی به وضعیت تیم  های ملی ندارد و تنها 
عهده دار انجام وظایف حمایتی و نظارتی خود از فدراسیون ها 
و تیم های ملی اســت. در پایان امید است با همراهی مردم 
و رسانه ها، تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی قطر پیام آور 

شادی و عزت بیش ازپیش برای ملت عزیز ایران باشد.

همکاری جدید پلیس و خودروسازان برای 
مقابله با سرقت

رئیس پلیس آگاهــی تهران بزرگ از همــکاری پلیس و 
خودروسازان برای مقابله با سرقت خودرو و قطعات آن خبر 
داد. به گزارش ایسنا، سرهنگ علی ولیپور گودرزی، درباره 
همکاری خودروســازان با پلیس برای مقابله با سرقت های 
مرتبط با خودرو گفت: پلیس آگاهی جلســات مختلفی را 
با خودروســازان داشته است که این جلسات به طور مداوم 
برگزارشده و در آن موضوعات مرتبط با سرقت خودرو ها و 
سرقت از خودرو ها موردبحث و بررسی قرارگرفته می شود. 
او با بیان اینکه این جلسات با محوریت پلیس آگاهی فراجا 
اســت، گفت: در همین راستا نیز بنا شد تا تعامالتی میان 
پلیس و خودروسازان در مورد شناسایی قطعات خودرو های 
سواری برقرار شــود که خوشــبختانه این روند آغاز شده 
است. بر این اساس از شــرکت های ایران خودرو، سایپا و ... 
خواسته شده تا بانک اطالعات قطعات اصلی خودرو ها را در 
اختیار پلیس نیز قــرار دهند و همچنین هر قطعه خودرو 
دارای یک شماره و کد شناسایی باشد که اگر مورد سرقت 
قرار گرفت، بالفاصله امکان شناسایی آن وجود داشته باشد. 
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با بیان 
اینکه در حال حاضر شــرکت های خودروســازی در حال 
تحویــل دیتای خود به پلیس هســتند، گفت: اگر پلیس 
اطالعات قطعات اصلی خودرو ها را داشــته باشد، آن وقت 
می تواند در بحث شناســایی و برخورد با سارقان خودرو و 
قطعات خودرو و همچنین برخورد با خریداران اموال مسروقه 
و سارقان پیگیری و اقدام سریع تری داشته باشد. وی ادامه 
داد:  به عنوان مثال اگر کامپیوتر خودرویی سرقت شود، پلیس 
این امکان را خواهد داشــت که از طریق کد شناسایی آن، 
هم مالک اجناس مسروقه را پیدا کند و هم بتواند با سرعت 
کمتری خریداران و سارقان این اموال را مورد شناسایی قرار 
داده و نسبت به دستگیری آنان اقدام کند. ولیپور گودرزی 
دربــاره اینکه این تبادل اطالعات چه زمانی اجرایی خواهد 
شد، گفت:  بخشــی از این کار انجام شده و بخشی دیگر از 
آن نیز در حال انجام است و آن وقت می توان از طریق بانک 
اطالعات مشترک به سرعت به پرونده ها رسیدگی کرد. رئیس 
پلیس آگاهی تهران بزرگ با بیان اینکه در حال حاضر قدرت 
کشف پلیس در پرونده های ســرقت افزایش داشته است، 
گفت: اجرایی شــدن این اقدام در کاهش وقوع سرقت های 

مرتبط با خودرو مؤثر خواهد بود.

عمر مفید سگ های تجسس
 چقدر است؟

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر توضیحاتی 
را درباره عمر مفید ســگ های جست وجو و نجات و نحوه 
جایگزین کردن آن ها ارائه کرد. به گزارش ایســنا، مهدی 
ولیپور درباره فعالیت سگ های امدادونجات و نحوه تربیت 
و آموزش سگ های جدید گفت: همان طور که می دانید در 
برخی از عملیات امدادونجات از سگ هایی برای جست وجو 
و نجات اســتفاده می شــود که به آن ها تیم آن است گفته 
می شود. این سگ ها در مأموریت های مختلفی از جست وجو 
افراد گمشده تا یافتن افراد از زیر آوار و ... فعالیت می کنند. 
او درباره عمر مفید سگ های جست وجو و نجات اظهار کرد: 
عموماً عمر مفید این سگ ها برای حضور در چرخه عملیات 
۱۰سال است و هنگام نزدیک شدن به این مدت زمانی، برنامه 
جایگزینی این سگ ها با سگ های جدیدتر اجرا می شود تا 
دقت و سرعت آن ها در عملیات کم نشود. ولیپور با بیان اینکه 
سگ های جست وجو به طور پیوسته آموزش خواهند دید، 
گفت: برخی از آن ها آموزش های اولیه را گذرانده و به محض 
اینکه در اختیار استان های کشور قرار گیرند آموزش هایشان 
ادامه خواهد یافت. وی ادامه داد: البته این ســگ ها قبل از 
ورود به تیم های آن اســت، تحت آموزش قرار می گیرند و 
پس ازاینکه دوره آموزش این ســگ ها به پایان برسد میان 
اســتان های سطح کشور توزیع شده تا جایگزین سگ هایی 
شــوند که عمر مفیدشان برای انجام عملیات جست وجو و 
نجات به پایان رســیده است. رئیس سازمان امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر اضافه کرد: حدود ۱۰قالده ســگ هم 
از ســوی شــهروندان به جمعیت هالل احمر داده شده که 
اقدامات اولیه برای ورود آن ها به چرخه عملیات آغاز شــده 
اســت. آموزش های اولیه از سوی مربی سگ های تجسس 
طراحی و در برخی از موارد اجرایی شده است. ولیپور درباره 
آموزش دهندگان این ســگ ها نیز اظهــار کرد: در مجموع 
۶۷مربی سگ های تجسس در ســطح کشور داریم که در 
حوادث مختلف و برای آموزش سگ های جست وجو حضور 
دارند و آموزش های الزم را نیز به این سگ ها ارائه می دهند.

خبر

رئیس بیست و نهمین کنگره نورولوژی 
مطرح کرد:

آمار باالی سکته مغزی در ایران

همدلی|   رئیس بیست و نهمین کنگره بین المللی نورولوژی 
و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران با بیان این موضوع که سکته 
مغزی جزو عوارض برجســته کووید است، گفت: ۱۰۰ تا 
۱۵۰مورد سکته مغزی از هر ۱۰۰هزار نفر جمعیت کشور 
تا قبل از دوران کرونا، ثبت شده که تقریباً آمار باالیی است 
و قطعاً با شــروع دوران کرونا، این آمار افزایش یافته است. 
به گزارش همدلی دکتر محمدرضا قینی، رئیس بیست و 
نهمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی 
ایران، صبح دیروز در نشست خبری این کنگره، با بیان این 
موضوع که سکته مغزی جزو عوارض برجسته کووید است 
و در کنگره امســال پیرامون کووید و سکته مغزی، بحث 
خواهد شد، گفت: پاندمی کرونا باعث شد افراد دچار سکته 
مغزی به مراکز درمانی مراجعه نکنند و همچنین، درمان 
را به تأخیر انداخت. قینی در ارتباط با رابطه واکسن کرونا 
و بروز سکته مغزی، گفت: طرح این موضوع که واکسن با 
بروز ســکته مغزی ارتباط دارد، باید با مستندات علمی و 
تحقیقات باشد و برای سکته مغزی و ارتباط آن با واکسن 
کرونا، چنین مستنداتی وجود ندارد. رئیس کنگره نورولوژی 
و الکتروفیزیولوژی ایران با اشاره به ارتباط استرس و سکته 
مغزی، افزود: از نظر علمی، کسی که زمینه سکته مغزی را 
داشته باشد، ممکن است کم خوابی و استرس منجر به سکته 
مغزی شود و ثابت شده که ایست تنفسی خواب، یک عالمت 
برای بروز سکته مغزی است. وی بهترین زمان درمان بیمار 
سکته مغزی را زیر سه ساعت دانست و اشاره کرد: مهم ترین 
داروی اورژانســی این بیماران در بیمارستان های پذیرش 
کننده، موجود اســت و دارویی مثل آسپرین هم به راحتی 
در دسترس بیماران ســکته مغزی قرار دارد. در ادامه این 
متخصص مغز و اعصاب درباره بیماری پارکینسون اظهار 
داشت: مهم ترین موضوع در بیماری پارکینسون، این است 
که مقداری دیر تشخیص داده می شود و متأسفانه در جهان، 
هیچ درمانی برای بازگشت پارکینســون وجود ندارد و در 
ایران، نوع خوش خیم آن را شاهد هستیم و درمان هایی که 
داریم، هم تراز درمان ها در جهان است. در ادامه این نشست 
خبری، دکتر علی اصغــر اخوت متخصص مغز و اعصاب و 
دبیر علمی بیســت و نهمین کنگره بین المللی نورولوژی 
و الکتروفیزیولوژی بالینی ایــران نیز گفت: در این کنگره 
متخصصین مغز و اعصاب سراسر کشور گردهم می آیند و 
جدیدترین مباحث علمی بیماری های ام اس، پارکینسون، 
سکته مغزی و…، همچنین بررسی عوارض کووید در سکته 
مغزی موردبحث و بررســی قرار می دهند. وی با اشاره به 
برگــزاری حضوری کنگره امســال کــه در روزهای ۴ تا 
۷مردادماه در محل هتل المپیک تهران برگزار می شــود، 
افزود: هدف کنگره، به روزرسانی مطالب و مباحث پیرامون 
نورولوژی اســت و امیدواریم کنگره امسال، بعد از دو سال 
برگــزاری مجازی کنگره به خاطر پاندمی کرونا، مورد ثمر 
واقع شود. اخوت با اشاره به اینکه شایع ترین بیماری های مغز 
و اعصاب، ســردرد است و بعدازآن، سکته مغزی قرار دارد، 
ادامه داد: ۲۰درصد بانوان کشــور میگرن دارند و ۸میلیون 
نفر از جمعیت کشور دچار سندرم خواب بی قرار هستند؛ 
یعنی اختالالتی در زمان خواب دارند. وی گفت: در ارتباط 
با تزریق دوز چهارم، برای بیماران مغز و اعصاب، مطالعات 
نشان داده است که نتوانسته اند ارتباطی بین تزریق واکسن 

کرونا و سکته مغزی پیدا کنند.

امتیاز تأهل و فرزند داشتن به 
آزمون های استخدامی رسید

معــاون امور آزمون های ســازمان ســنجش کشــور 
توضیحاتــی در خصــوص چگونگی محاســبه امتیاز 
»تأهل« و »داشــتن فرزند« بر اساس قانون حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت در آزمون فراگیر دستگاه های 
اجرایی و آموزش وپرورش ارائه داد. به گزارش ایلنا، بعد 
از انتشــار کارنامه آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی و 
آموزش وپرورش ابهاماتی برای برخــی از داوطلبان در 
خصــوص تأثیر دو درصد امتیاز تأهل و دارا بودن فرزند 
در نتیجه آزمون ایجادشــده بود و برخی فکر می کردند 
به جای دو درصد امتیاز، دو نمره به نمره نهایی داوطلبان 
متأهل اضافه شده است که بر اساس توضیحات یک مقام 
مسئول محاسبه این افراد درست نیست. حسن مروتی 
معاون امور آزمون های ســازمان سنجش کشور درباره 
شــبهه ایجادشده در خصوص دو درصد امتیاز تأهل در 
آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی و آموزش وپرورش و 
شیوه تأثیرگذاری آن در نتیجه نهایی توضیح داد: نمره 
آزمون استخدام حداکثر ۱۰هزار است و امتیاز مربوط به 
تأهل و قانــون جوانی جمعیت نیز هزار نمره در کل به 
داوطلب مشــمول اضافه می کند. حاال این نمره چطور 
اضافه و محاســبه می شــود؟ ۲۰۰نمره به ازای تأهل و 
۲۰۰نمره به ازای هر فرزند به نمره داوطلب مشمول این 
شرایط اضافه می کند، البته این قانون برای مناطقی است 
که رشد جمعیت آن ها بیش از ۲.۵درصد نباشد، بنابراین 
اگر کسی چهار فرزند داشــته باشد، با احتساب تأهل، 
هزار نمره به هر نمره ای که گرفته باشد اضافه می شود و 
این مسئله هیچ ربطی به نمره مکتسبه داوطلب ندارد و 
فرد پس از احتساب این اعداد، در تراز مربوط به خودش 
قرار می گیرد. مروتی با ذکر یک مثال توضیح داد: فرض 
کنید فردی متأهل و بدون فرزند اســت و در این حالت 
بــه ازای تأهل ۲۰۰نمره به نمره ای که در آزمون کتبی 

کسب کرده اضافه می شود. 

گزارش

خبر

همدلی|  با شروع موج هفتم کرونا در کشور، 
کارشناسان خواهان بازگشت محدودیت های 
می گویند  کارشناســان  کرونایــی شــدند. 
 ،BA۵ و BA۴ سویه غالب در کشــور از نوع
اســت؛ سویه هایی  امیکرون  زیرســویه های 
که قدرت سرایت پذیری بســیار زیادی دارد. 
دیــروز دبیر کمیته علمی کرونــا اعالم کرد 
هر فرد مبتــال به BA۵ می توانــد تا ۱۸نفر 
را بــه این ویروس آلوده کند. بر این اســاس 
پیش بینی شــده در هفته های آینده روزهای 

پرخطری را شاهد خواهیم بود.
 شمار مبتالیان از پنج هزار نفر گذشت

آمار ابتالی روزانــه به کرونا در روزهای اخیر 
بیش از چهار و پنج هزار نفر از ســوی وزارت 
بهداشت گزارش شده است. روز گذشته وزارت 
بهداشــت تعداد مبتالیان جدید به کرونا را 
۵هزار و ۳۷۷بیمــار نفر اعالم کرد و از مرگ 
۱۹نفر بــه خاطر ابتال به ایــن ویروس خبر 
داد. ۶۴۰ نفر از بیمــاران مبتال به کووید۱۹ 
در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها 
تحــت مراقبت قرار دارند. ۱۵شهرســتان در 
وضعیت قرمــز، ۳۵شهرســتان در وضعیت 
نارنجــی، ۲۰۸شهرســتان در وضعیت زرد و 
۱۹۰شهرســتان در وضعیت آبی قرار دارند. 
کارشناســان می گویند سویه غالب در کشور 
از نوع BA۴ و BA۵، زیرســویه های امیکرون 

است.
حمیدرضا جماعتی دبیر کمیته علمی کشوری 
کرونا با توصیه به رعایت پروتکل های بهداشتی 
و استفاده از ماسک و تزریق دوز یادآور واکسن 
می گویــد هر فرد مبتال به ســویه های غالب 

اومیکرون می تواند ۱۸نفر دیگر را آلوده کند.
او به افزایش مبتالیان و بستری های کرونا در 
ایران اشاره و تأکید کرد: پیش بینی می کنیم 
که به ویژه در یکــی دو هفته آینده همچنان 
موارد ابتال و بســتری های کرونا در کشور رو 
به افزایش باشــد. در بررسی ها، مشخص شده 
که بیــش از ۸۰درصد از موارد ابتال به کرونا، 
مربوط به زیرسویه BA.۵ است که سرایت زایی 

بسیار زیادی دارد.
 هر مبتال می تواند 18نفر را آلوده کند

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا یادآور شد: 
هر فــرد مبتال به زیرســویه BA.۵ می تواند 
۱۸نفــر را آلوده و مبتال کنــد. اگرچه میزان 
مرگ ومیر این زیرسویه نسبت به ویروس دلتا 
خیلی کمتر اســت اما با توجه به اینکه تعداد 
بسیار بیشتری از افراد را گرفتار می کند، میزان 
مرگ ومیر آن به ویژه در افراد واکسینه نشده 

می تواند بیشتر شود.
جماعتــی ضمــن تأکید بــر لــزوم رعایت 
پروتکل های بهداشتی در سطح جامعه گفت: 
توصیه می کنیم که مردم اســتفاده از ماسک 
را فراموش نکنند و حتماً از ماســک استفاده 
و نوبت یادآور واکســن کرونا را تزریق کنند 
چراکه واکسیناســیون باعــث کاهش موارد 
شــدید بستری در بیمارســتان و مرگ ومیر 
می شود. افرادی که شش ماه از آخرین تزریق 

واکسنشــان می گذرد، حتماً نسبت به تزریق 
نوبت یادآور واکســن کرونا اقدام کنند. مهم 
نیست که آخرین واکسن، نوبت اول یا دوم یا 
سوم باشد بلکه اگر شش ماه از آخرین نوبت 

می گذرد، حتماً نوبت یادآور باید تزریق شود.
 خطر ابتال برای هیچ کس صفر نیست 
اما ماســک زدن تــا 95درصد خطر را 

کاهش می دهد
حمید ســوری اپیدمیولوژیست معتقد است 
باوجودآنکــه خطر ابتال در زمــان اپیدمی ها 
بــرای هیچ کس صفر نیســت اما بــا رعایت 
پروتکل های بهداشــتی می توان این خطر را 
تا حد بســیار زیادی کاهــش داد. به گفته او 
استفاده درست از ماسک تا ۹۵درصد از ابتال 
به کرونــا جلوگیری می کند. او می گوید: باید 
تا حد ممکن ســطح خطر را کاهش دهیم. 
به عنوان مثــال تجمعاتی کــه در محیط های 
بسته اســت، می تواند خطرناک باشد. به ویژه 
در جایی که تهویه انجام نمی شــود؛ بنابراین 
رعایت پروتکل ها بسیار مهم است. درعین حال 
در محیط بســته اگر فرد مبتال یا مشکوکی 
وجود داشته باشــد، آن فرد حتماً باید حتی 
در مواجهه با اعضای خانواده اش از ماســک و 
مسائل حفاظتی استفاده کند و تا حد امکان از 

سایرین دور باشد.
ســوری ادامه می دهد: باید توجــه کرد که 
اگر ماســک استاندارد به درســتی زده شود؛ 
به طوری کــه هم فرد مبتال به کرونا ماســک 
را درســت بزند و هم فردی که مبتال نیست، 
در این صورت ماســک می تواند تا ۹۵درصد 
از انتقــال ویروس جلوگیــری کند. حال اگر 
فرد مبتال ماســک بزند، اما فرد ســالمی که 
در مواجهه با اوست ماسک نزند، باز می تواند 
تــا ۶۵درصــد از ابتال به ویروس فرد ســالم 

جلوگیری کند.

 یک ویروس شناس خواستار بازگشت 
محدودیت ها به کشور شد

درعین حــال علیرضــا ناجــی، رئیس مرکز 
تحقیقــات ویروس شناســی دانشــگاه علوم 
پزشکی شــهید بهشتی خواســتار بازگشت 
محدودیت های کرونایی شده است. ناجی که 
معتقد است زمان طالیی تکمیل واکسیناسیون 
کرونا را ازدســت داده ایم می گویــد: در حال 
میزان بیماران سرپایی مبتال به کرونا در کشور 
افزایشــی بوده و این موضوع بر روس تعداد 

بستری ها نیز تأثیر گذاشته است.
او به ایلنــا گفته: در شــرایطی که وضعیت 
بیماری آرام شــده بود و واکسن هم به اندازه 
کافی در اختیار داشــتیم می بایست اقدام به 
تزریق واکسیناسیون کرونا می کردیم، اما این 

کار نشد.
این ویروس شــناس می گوید: زیرشاخه های 
اومیکــرون تأثیر زیــادی در افزایش بیماران 
بدحــال و نیازمند بســتری ندارند بااین حال 
وقتی تعداد بیماران سرپایی افزایش پیدا کند، 
مطمئناً افزایش بستری را نیز خواهیم داشت 
و برخی افراد که ممکن اســت حساس بوده 
یا دارای بیماری زمینه ای باشند ممکن است 
کار آن ها به بســتری در بیمارستان یا حتی 

آی سی یو کشیده شود.
ناجی در ادامه با بیان اینکه بر اساس مطالعات 
در حال حاضر ساب واریانت BA.۵ اومیکرون 
در حال چرخش در کشور است، گفت: عمده 
افزایش آمار کرونا در کشور نیز به دلیل همین 
ساب واریانت است. البته باید مطالعات دیگری 
صورت بگیرد تا ببینم چه واریانت یا ســاب 
واریانت دیگری در کشــور در حال چرخش 

است.
این ویروس شناس در ادامه با اشاره به شناسایی 
ساب واریانت BA.۲.۷۵ در هندوستان گفت: 

این ساب واریانت نیز در حال حاضر به آمریکا 
و حدود ۲۰کشور رسیده است. به نظر می رسد 
که ایمن گریزی و سرعت انتقال بسیار باالیی 
دارد، خوشبختانه هنوز گزارشی در مورد این 

ساب واریانت اومیکرون در ایران نداریم.
 در فضای باز هم باید از ماسک استفاده 

کرد
ناجــی با بیــان اینکــه تمامــی اخطار ها و 
توصیه ها در مورد وضعیت کرونا و لزوم حفظ 
خودمراقبتی انجام شده است، گفت: ماسک را 
باید هم در فضای باز و هم فضای بســته زد. 
فواصــل اجتماعی را رعایت کرد و با توجه به 
اینکه واکســن نیز به اندازه کافی وجود دارد و 
افرادی که از دوز دوم آن ها شش ماه می گذرد 
دوز ســوم خود را تزریق کنند و اگر شش ماه 
از دوز ســوم آن ها می گــذرد دوز چهارم را 
تزریق کنند. ما چاره ای جز واکســن نداریم 
باید رعایت کنیــم و در صورت بیماری خود 

را قرنطینه کنیم.
وی بــا تأکید بر اینکه هرگونه عالئمی را باید 
کرونا تلقی کنیم، گفت: به همین دلیل باید 
هرچه زودتر خــود را قرنطینــه کنیم تا به 
دیگران منتقل نشود. نباید ساده انگاری کنیم. 
در مدت زمان طوالنی عادی انگاری در جامعه 
افزایش پیدا کرد و مردم هم از واکســن های 

موجود استفاده نکردند.
وی تأکید کــرد: برای کنترل کردن وضعیت 
موجود افزایشی باید محدودیت ایجاد کرد و 
مردم نیز پروتکل های اجتماعی را رعایت کرد.

ناجی یادآور شــد: پیک هفتم بیماری کرونا 
آغاز شــده و تمامی پیش بینی هــا مبنی بر 
تداوم روند افزایشــی بیماری در کشور است، 
اما اینکه چگونه بتوانیم این وضعیت را کنترل 
کنیم بستگی به اقدامات کنترلی و رفتار های 

بهداشتی مردم دارد.

هر فرد مبتال 18نفر را آلوده می کند

کرونای جدید مسری تر از قبل

روز گذشــته فیلم تکان دهنده ای  همدلی| 
از قمه کشــی دختران نوجوان در پارکی در 
بوشهر منتشر شد. در فیلم منتشرشده چند 
دختر نوجوان بدون ترس با قمه به جان هم 
افتاده اند و ظاهراً از زدوخورد و استفاده از قمه 

هیچ ابایی ندارند.
تا زمان ثبــت گزارش هیچ یــک از مقامات 
بوشهری به این فیلم  هولناک واکنش نشان 
نداده اند و فیلم در ســطح وســیعی نیز در 

شبکه های اجتماعی دست به دست می شود .
البته این اولین بار نیست دختران نوجوان با 
قمه به جان هم می افتند. پارسال درست در 
همین روزها بود که ماجرای »هلیا« قمه کش 
خبرساز شد. در آن ماجرا دختری به نام هلیا 
در یکــی از پارک های اصفهان معرکه گرفته 

بود و حریف می طلبید.
در فیلــم یک دقیقه و ۴۵ثانیه ای اســت که 
کاربران از آن به عنوان »ویدیو قمه کشی هلیا« 
یاد می کنند، به صورت واضح مشخص است 
که این دختر نوجوان چگونه درحالی که یک 
قمه را در لباسش پنهان کرده است، چگونه 
با به کار بــردن الفاظ رکیک حاضران در آن 

جمع را تهدید می کند.
در ویدیویی منتشرشــده از هلیا،  نشان داده 
می شــود که در ابتدا دو گروه از دخترانی که 
۱۵-۱۶سال بیشتر سن ندارند درگیری لفظی 
را باهم دارند و ناگهــان تنش میان آن ها به 
برخورد شــدید از نوع کشیدن مو و لگد زن 
دونفره تبدیل می شود و در ادامه یکی از این 
دخترها، دختر دیگری را چنان پرتاب می کند 
که بخشی از کتف و سرش به ناحیه سیمانی 

کنار باغچه برخورد می کند.
دختری کــه در باغچه افتاد »هلیا« نام دارد، 

اما باز مشــاهده می شود که او از باغچه بلند 
می شود و درگیری دوباره ادامه پیدا می کند. 
نکته قابل توجه آن اســت کــه افرادی که از 
این صحنه در حال فیلم برداری هســتند و تا 
حدودی با حرف هایشــان به این درگیری ها 
دامن می زنند، چند پســر هم ســن و سال 
همین دختران اند. البته در البه الی این فیلم 
صدای فحاشی ها و واژه های باالی ۱۸سال هم 

به گوش می رسد.
در ادامه این فیلم  و پس از آرام شدن نسبی 
دعوا، یکــی از حاضران متوجــه »چاقو«یی 
می شــود کــه هلیا پنهــان کــرده و وقتی 
بــه آن اشــاره می کند، دختــرک یک قمه 
۵۰سانتیمتری را از شلوارش بیرون می کشد.

شاید اگر پسران آشنا در صحنه نبودند دختر 
قمه کش دست به جنایتی می زد؛ اما با بیرون 
آوردن قمه صدایی شخصی در فیلم می پیچد 

که می گوید »شر می شــه« و هلیا نیز انگار 
برای آنکه این شــر نشــود  از قمه استفاده 
چندانی نمی کند و تمام ماجرا انگار به نشان 
دادن آن قمه به دوســتانش تمام می شود و 
دختران دیگر می آیند و هلیا را از این صحنه 
درگیــری دور می کننــد. دختــر قمه کش 
و کســانی که در این نزاع حضور داشــتند 
همگی از الفاظ خیلی رکیک که شاید پسران 
هم سن وســال دختر قمه کش و دوستانش از 
آن ها استفاده نمی کنند برای دشنام دادن و 
کل کل کردن استفاده کردند. فیلم قمه کشی 
هلیا بازتاب فراوانی در شــبکه های اجتماعی 
داشت و کارشناسان زیادی نسبت به افزایش 
آن هشــدار دادند.  البته قمه کسی نوجوانان 
مختص به این دو مورد نیســت کلفی است 
جستجوی کوتاهی در اینترنت انجام دهید تا 

با ویدیوهای متعددی از آن روبرو شوید.

 هشــدار؛ حال حوزه اجتماعی خوب 
نیست

سید حسن موسوی رئیس انجمن مددکاری 
ایران در واکنش به فیلم قمه کشی هلیا را به 
حــال ناخوش حوزه اجتماعی گــره زد و به 
رسانه ها  گفت: ویدیویی که پخش شد حامل 
چند پیام است و این ویدیوها هشداری است 
که به خودمان بیاییم که حال حوزه اجتماعی 

خیلی خوب نیست.
او با بیــان اینکه این نوع رفتارها نتیجه عدم 
حال خوب جامعه است، افزود: آنچه محور این 
فیلم است، خشــونت نام دارد که هر از چند 
گاهی به شکل های مختلف در کوچه، خیابان 

و پارک می بینیم.
موســوی چلــک ادامــه داد: آن چیزی که 
نگران کننده اســت این است که سنین این 
افراد پایین اســت، عمده افراد تشکیل دهنده 
ایــن درگیری دختــر هســتند و از اعمال 
خشــونت نســبت به همدیگر ابایی ندارند، 
درحالی که به ظاهر یک گروه هستند که منجر 
به اعمال حرکت های خشونت آمیز و درآوردن 

قمه در محلی می شوند.
او گفت: پیام مهم این اتفاق این است که باید 
نگران فرزندان خود باشــیم و نگران کسانی 
باشیم که آینده کشــور را باید بسازند و این 
امر مستلزم این اســت که ما برای بارآوردن 
مهارت های به زیستن اجتماعی، سالمت روان 
و ســالمت اجتماعی، مهارت هــای ارتباطی 
و تــاب آوری برنامه ریزی کنیــم و کارهای 
مؤثــری را انجام دهیم چراکــه اگر امری در 
ایــن خصــوص رخ ندهد با موضــوع کرونا 
نگرانی هایمان به مراتب بیشــتر افزایش پیدا 

می کند.

بازتاب اجتماعی انتشار ویدیویی از بوشهر
دختراننوجوانقمهکش
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 فراخوان اعزام مشموالن 
مرداد ماه 1401 

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی اســتان 
هرمزگان کلیه مشــموالن فارغ التحصیل دانشگاه 
ها، دیپلــم و زیر دیپلم را که دارای برگ آماده به 
خدمت پایه خدمتی مرداد ماه سال 1401 هستند 

به خدمت سربازی فراخواند. 
بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیس، 
سرهنگ«حســن دســتوری زاده« اظهار داشت: 
کلیــه مشــموالن اســتان هرمــزگان در مقاطع 
تحصیلــی مختلف که برگ آمــاده به خدمت به 
تاریخ یکم مرداد ماه 1401 دریافت کرده اند مي 
بایست راس ساعت 0700صبح روز شنبه مورخه 
1401/05/01 در محــل معاونت وظیفه عمومی 
واقع در خیابان انتظام بندرعباس حاضرشــده تا 

انشاا...به خدمت مقدس سربازي اعزام شوند.
وی افزود: با توجه به اینکه برگه اعزام مشــموالن 
توسط پست به آدرس مشموالن ارسال نمی گردد 
، مشــموالن برای دریافت معرفي نامه مي توانند 
به یکي ازدفاترپلیس +10 ســطح استان مراجعه 

نمایند.
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی اســتان 
هرمزگان بیان داشــت: اعزام مشموالن در تاریخ 
مذکور، براساس طرح فاصله گذاري و انجام کلیه 
تمهیــدات بهداشــتي و غربالگــري در بدو ورود 
مشموالن به وظیفه عمومي استان و مراکز آموزش 
انجام مي شــود و در صورت مشاهده مشمولي که 
مشوک به بیماري است از اعزام وي خودداري مي 
شــود، بنابراین خانواده ها به هیــچ عنوان نگران 
وضعیت ســامتي عزیــزان خود نباشــند، البته 
مشــمولین می بایســت دو نوبت واکسن کرونا را 
تزریق کرده و کارت واکسن را در روز اعزام همراه 

داشته باشند.
سرهنگ دســتوری زاده اذعان داشت: مشموالني 
که در مهلت تعیین شــده جهت اعزام به خدمت 
مراجعه ننماینــد و وارد غیبت شــوند برابر ماده 
10 قانون خدمت وظیفــه عمومي ، با محرومیت 
هاي اجتماعي از جمله عدم استخدام، عدم امکان 
دریافت وام ،عدم دریافت مســتمري از ســازمان 
هاي دولتي و وابسته و نهادهاي قانوني،عدم صدور 

پروانه کسب و ... مواجه خواهند شد.
وی همچنین یادآور شــد : طبــق ماده 58 قانون 
خدمت وظیفه عمومي، مشموالني که مدت غیبت 
اولیــه آنان در زمان صلح تا 3 ماه باشــد،90 روز 
اضافه خدمت و چنانچه مدت غیبت اولیه آنان در 
زمان صلح بیشــتراز 3 ماه باشد تا180 روز اضافه 
خدمت خواهند داشت، مشموالني که مدت غیبت 
اولیه آنان بیش از یکسال مي باشد،عاوه بر 6 ماه 
اضافه خدمت، مشمول فراري نیز محسوب شده و 

به مراجع صالح قضائي معرفي مي شوند.
ایــن مســئول انتظامی تأکید کرد: مشــموالن 
وظیفه اصل مدارک مورد نیاز اعم از برگ آماده 
بــه خدمت، برگ واکسیناســیون، برگ معرفي 
نامه مشموالن به مراکز آموزش نیروهاي مسلح 
و ســایر مدارک مورد نیاز از جمله شناسنامه را 
در هنگام مراجعه و اعــزام به خدمت به همراه 

داشته باشند.

 برگزاری نشست مجمع 
نمایندگان استان در شرکت 

پاالیش نفت اصفهان
اصفهــان – مرادیان : نشســت مجمع نمایندگان 
اســتان با حضور اســتاندار، معاونین اســتاندار و 
نماینــدگان مجلس شــورای اســامی در محل 

پاالیشگاه اصفهان برگزار شد.
دکتر سیدرضا مرتضوی در این نشست به توانمندی 
و ظرفیت نمایندگان مجلس شورای اسامی برای 
کمک به توسعه اســتان و نقش آفرینی آن ها در 
جذب اعتبارات و تصویب قوانینی که مسیر توسعه 
را هموارتر می سازد اشاره کرد و افزود: هم افزایی، 
همدلی مســئولین و همه نهادها و دســتگاه های 
اجرایی می تواند از حجم مشکات استان بکاهد و 

موجب ارتقاء توسعه و آبادانی استان شود.
وی با تشــریح عملکرد مدیریت استان درخصوص 
پیگیری هــای مطالبات و مصوبات ســفر رئیس 
جمهور در هفته گذشــته اظهار داشت: پروژه های 
نیمه تمام اســتان که بیش از 50 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشــته اند در ســفر ریاســت جمهوری 
تعیین تکلیف و اعتبار الزم برای به پایان رسیدن 
آن ها دریافت شــد تا خیــرات آن نیز برای مردم 

منطقه احساس شود.
استاندار، سفر رییس جمهور برای استان اصفهان 
را ســفری پربار و پربرکت برشمرد و گفت: با این 
سفر، فضای الزم برای پیگیری مطالبات نمایندگان 
مجلس شورای اسامی و فرمانداران شهرستان ها 
و مطالبات قانونی مردم بیش از گذشته فراهم شد.

دکتــر مرتضوی با انتقــاد از اعام نشــدن ارقام 
دقیق میــزان کاهش بارش ها تصریح کرد: برخی 
با اهدافی خــاص در ارائه آمار درخصوص کاهش 
بارش ها و نیز میزان مصرف آب صنایع اغراق می 
کنند، درصورتی کــه مدیریت صحیح آب موجود 
می تواند فات مرکزی را از مشــکات ناشــی از 

کمبود آب نجات دهد.
مقام عالی دولت در اســتان افزود: صنایع استان 
اصفهان دارای سابقه فعالیت چندین دهه هستند 
ولی در حال حاضر مصرف آب این صنایع نســبت 

به گذشته بسیار تعدیل پیدا کرده است.
دکتر محســن قدیری مدیرعامل شرکت پاالیش 
نفت اصفهان نیز  گزارشــی  از فعالیت پاالیشگاه  

ارائه کرد.

خبر

نامه سعید حجاریان به علی شمخانی
یادآوری سازوکارهای امنیتی

وی در بخش دیگری با اشاره عناوین اتهامی »اجتماع 
و تبانی«، »نشــر اکاذیب«، »جاسوســی« و سایر جرائم 
امنیتی، نوشت: »وظیفه »شعام« آن است که موشکافانه 
این موارد را تبیین و از تحمیل غیرکارشناسی و غیرمدلل 
این اتهامات به افراد سیاسی، مطبوعاتی و صنفی خودداری 
کند. مثاً به رغم آن که در مورد فعاالن محیط زیســتی 
وزارت اطاعات )به عنوان تنها مرجع متخصص و قانونی 
در زمینه امور جاسوسی و ضدجاسوسی( و »شعام« نظر 
کارشناسی خود را مبنی بر برائت آن ها از اتهام جاسوسی 
اعام کرده اند، ســازمان اطاعات سپاه همچنان بر اتهام 
مزبور پافشاری می کند.«این چهره اصاح طلب در بخش 
دیگری از نامه خود نوشت: »واقعیت آن است که در حال 
حاضر با فعالیت هایی مواجه هستیم که در دستگاه رصد 
و تحلیل »امنیت نرم« مفصل بنــدی و با آن ها برخورد 
می شود. اگر این کار از جنس ترکیب نامتجانس »براندازی 
قانونی« باشد، بسیار خطرناک است؛ زیرا می تواند بسیاری 
از اعمال را با صفت »نرم« ضدامنیتی تلقی کند؛ امری که 
به گفته وزیــر وقت اطاعات در واکنش به کاندیداتوری 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری 
139۲ رخ داد و فعالیت انتخاباتی رئیس  مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ضدامنیت تلقی شــد. از این نمونه خاص 
بگذریم و فردی را در نظر بگیریم که قصد نام نویسی در 
انتخابات مجلس شورای اسامی را دارد و زمان حضور در 
محل ثبت نــام یک بیل و یک کلنگ و یک گونی همراه 
خود می برد. آیا می توانیم بگوییم این شخص به دلیل نحوه 
و تصویر حضورش نظام انتخاباتی و سیاسی کشور را به 
چالش کشیده است؟ به همین ترتیب می توانیم بگوییم 
سیدمصطفی تاج زاده که راهی وزارت کشور شد تا خود را 
به عنوان نامزد ریاست  جمهوری در معرض رأی مردم قرار 
دهد، به مصاف نظام رفته است؟ همین مثال را می توانیم 
به انتخابات مجلس خبرگان تعمیم دهیم و بپرسیم اگر 
کسانی غیر از معمرین و یا فقها نامزد این انتخابات شوند 
والیت فقیه را به چالش کشــیده اند؟ می خواهم متذکر 
شــوم مادام که بر نظام انتخاباتی کشــور عیوبی مترتب 
اســت، می توان هر گفتمان، هر کنش و حتی هر لفظی 
را در دستگاه تحلیلی »امنیت نرم« پردازش و جرم انگاری 
کرد.«حجاریان در پایان نوشــت: »اگر به فضای مجازی 
به عنــوان تهدیِد صرف بنگریم، باید به کلی آن را صیانت 
کنیم و آخراالمر بگوییم، هر شــهروندی که حتی یک 
فیلترشکن داشته باشد متهم به جنگ نرم با نظام است! 
حال آن که واقفید که پیش تر با ممنوعیت ویدیو و بعدتر 
ممنوعیت ماهواره مواجه بوده ایم که هر دو محدودیت دود 
شدند و به هوا رفتند! اما اکنون مسیر به شکل وارونه طی 
می شــود و می خواهند برخاف سرشت بشری از آزادی 
به ممنوعیت برسند. درحالی که بنا بر شواهد و مستندات 
متعدد عموم مسئوالن کشوری و حتی نظامی برای انتقال 
پیام های سیاسی، مناسبتی و ایدئولوژیک خود از بسترهای 
مجازی فیلترشده استفاده می کنند؛ ترجمه  توییت های 
جنابعالی و »شــعام« به چندین زبان -در یک حســاب 
کاربری واحد- گواه این مدعا و البته پی بردن به ضرورت 
انتقال پیام از این مجراســت. می خواهم نتیجه بگیرم تا 
زمانی که قانونی فراگیر و رضایت بخش در این زمینه شکل 
نگیرد نمی توان به محدودیت و تعقیب فعاالن سیاسی و 

اجتماعی حاضر در فضای مجازی پرداخت.«

ادامه از صفحه اول

افزایش نرخ بهره مخالفت ها و 
موافقت ها

و نتیجه آنکه: »من به دســتان پر از تاول/این طرف را 
می کنم خاموش/وز لهیب آن روم از هوش.« نرخ بهره )در 
مفهوم کلی آن( از آن مسائل فوق العاده با اهمیت است 
که تأثیر بسیار زیاد و مستقیمی بر میزان سرمایه گذاری، 
رکود تورم دارد که متأســفانه بــه لحاظ نظری فعاً در 
ایران باتکلیف مانده اســت. هر کاالیی در اقتصاد یک 
هزینه ای دارد و هزینه پول هم نرخ بهره اســت که جا 
دارد اقتصاددانان درون و مورد اعتماد حاکمیت با مراجعه 
مستقیم به علما، تشریح، توضیح و تفاوت آن را با آنچه 
در اسام ربا نامیده می شود، مورد حل وفصل قرار دهند، 
همان گونه که در سایر ممالک اسامی این اتفاق افتاده 
اســت. در غیر این صورت با آمــدن و رفتن این وزیر و 
آن وزیر نیز درســت نمی شود، باید یک بار برای همیشه 

تصمیم بگیریم در اولویت بین اقتصاد یا سیاست.

ادامه از صفحه اول

 امید نوروزی اصل - شــعله سرخ از نزدیکی 
ریشه زبانه می کشد، زوزه باد که صدایش زیرتر 
شــده، در الی آن می پیچید، شعله گر می گیرد 
و بدل به لهیبی وحشــی می شود که سرتاپای 
درخت را ارغوانی می کند. پایین تنه که خوراک 
حریق و خاکستر می شود، شاخه های تنومند با 
صدای شاالپی وحشتناک نقش زمین می شوند، 
آن که در کمرکش است، ریزش سنگ های کوه 
را ســبب می شــود. اینجا باد، خورشید و آتش 
دست به کار می شوند و چون کاتالیستی فعال، از 
ندانم کاری آدمی بحرانی بزرگ خلق می نمایند 
و در کســری از زمان هــر آنچه اجتماع عناصر 
طبیعی، طی سده ها و بلکه هزاره ها ساخته اند را 

خاکستر می کنند.
عصر جمعه، ساعت شش، در دشت مجاور کوه 
»خاییز« با پنج نفر از دوســتان بودیم که ردی 
از دود از ضلع شــمالی کوه متصاعد شد. طرفه 
آن که لحظاتی پیش موضوع صحبت درباره عدم 
آتش ســوزی کوه های مجاور تا این موقع از سال 
بود. مسیر را عوض کردیم و به سوی محل حادثه 
راندیم. ماشینی از اداره منابع طبیعی در جلو و 
یک سواری از نیروهای محلی، به دنبال ما رهسپار 

محل حادثه بودند.
چند بطــری بزرگ آب مایع و منجمد از منزلی 
در روستای ســر راه گرفتیم و با شتابی بیشتر، 
خــود را به میدان معرکه رســاندیم. میدان  که 
نه، تنگه ای با شــیب تند بــود که آتش از میانه 
به فرازوفرود آن ســرایت کرده بود. آتش سوزی 
به احتمال، حدود ســاعت دو بعدازظهر آغاز شد 
و ســاعت چهار و نیم عصر نیروهای اطفا حریق 
محیط زیست و ســه نفر از افراد امدادگر محلی، 
تاش برای توقف آن را شــروع کردند. ســاعت 
هفت و نیم عصر که به نقطه باالی آتش سوزی 
رسیدیم وضعیت بدین شرح بود؛ در ضلع باالی 
تنگه، کنده و شاخه هایی در حال اشتعال بودند. 
امکان سرایت آنی آتش وجود نداشت اما نیاز به 
نیروهای مراقبتی جدی بود. چهار نفر از دوستان 
همــراه برای کنترل در باال ماندند. در میانه دره، 
آتش از جنب وجوش بیشــتری برخوردار بود و 
فردی با دســتگاه دمنده تاشی شورانگیز برای 
کنترل بخشی از آن داشت؛ اما بیشترین شدت 
اشتعال، در قسمت انتهایی تنگه بود. دو نیروی 
محلی، خســته از فعالیت توان فرسا، در بخش 
پایین با دمنده ای خالی از ســوخت، با حسرت 
پیشروی آتش را زیر نظر داشتند. همراه با ما که 
ســرازیری تند را به سمت آتش طی می کردیم 
فردی از مأموران محیط زیست، با کوله و دمنده ای 
بر دوش، ســنگین و نرم قدم می برداشت. برای 
حمل کوله تا پایین کمکــش کردیم و یکی از 
نیروهای امدادی فرزوتیزتر، دمنده اش را گرفت، بر 
دوش انداخت و به سمت آتش جهید. حجم آتش 
سنگین بود و تاش نیروهای امدادی، در فقدان 
دستگاه و استفاده از شاخه درخت برای خاموش 
کردن، چندان کارساز نبود. اگر سرایت آتش در 
نقطه ای موقتاً کنترل می شد، در فاصله آن سوتر 
شعله ای دیگر زبانه می کشید. با چند بار جابجایی 
افراد، تاش شد که آتش در تنگه محدود بماند 
اما کوشش ها نتوانست بر شعله های مهیب قایق 
آیــد و آتش از ارتفاعی در یال جنوبی گریخت و 

فعالیت را در تنگه مجاور آغاز کرد.
وقتی برای اســتعام از وضعیت ارسال بنزین با 
ریاست منابع طبیعی تماس تلفنی برقرار کردم 
متوجه شــدم که آتــش زودتــر از آنچه تصور 
می کردیم به تنگه مجاور ســرایت کرده است و 
ایشان همراه با همکارش در خط مرزی دورتری 

مشغول تاش برای مهار آن بودند.
ماندن ما در ته دره که شیبی تند داشت و آتش 
توفنده حجم عظیمــی از آلودگی، دود و کربن 
منوکســید ایجاد کرده بود، بی فایده ماند. افراد 
تشنه بودند و دستگاه ها بدون بنزین، به امید اینکه 
آتش در بن بست ته تنگه متوقف شود، موقعیت 
را رها و به بخش باالی محل واقعه برگشــتیم. 
فرماندار کهگیلویه و سه نفر همراهش و تعدادی 

از نیروهای امدادی هال احمر نیم ساعتی قبل تر 
رسیده بودند. ساعتی از شب گذشته بود. فرماندار 
مشــغول تماس های تلفنی اش با افراد ذی ربط 
اداری برای تهیه آب، غذا و بنزین برای نیروهای 
حاضر در صحنه بود. افراد هال احمر هم بدون 
انجــام کار خاصی مرخص شــده بودند. آتش 
در دره مجاور که حاال ما مشــرف بر آن بودیم، 
شدت گرفت. با سه نفر از دوستان همراه و یک 
نفر امدادگر محلی و مأموری از محیط زیســت 
به سوی خط جدید حریق سرازیر شدیم. سرعت 
آتش شــدت گرفت و دود غلیظ فضای شبانه را 
آکند. یک دستگاه دمنده توانش در مقابل حجم 
آتش ناچیز بود اما جوان امدادگر محلی همراه، 
که فامیلش رضوی بود، جسارت و تهور ستایش 
برانگیزی از خود بروز داد. بی توجه به فریادهای 
ممتد ما کــه در نقطه ای باالتــر بودیم و خطر 
خفگی اش در دود غلیظ و یا محاصره شدنش در 
میان حلقه آتش را فریاد می زدیم، از این سوی به 
آن سوی با خط آتش مقابله می گرد. بعد از پنجاه 
دقیقه تاش پرشــور و با کاهش یافتن سرعت 
جریان باد، بر شــدت آتش غلبه کرد و توانست 

حریق را در آن زاویه، متوقف کند.
دو مأمــور دیگر محیط زیســت از ضلع مجاور 
با دســتگاه، توانستند ســرایت آتش را کنترل 
کنند و ثباتی نســبی را به وجود آوردند. زمان از 
نیمه شب گذشــته بود و آتش در فاصله دورتر، 
در نقطه ای پایین دســت در حــال جان گرفتن 
بود. چند پرس غذای رســیده را تحویل رضوی 
و مأمور محیط زیســت دادیم تــا بعد از خوردن 
شامی دیرهنگام، یک نفرشان سراغ خط جدید 
آتش برود و دیگری در همین نقطه به ثبات وضع 
موجود کمک کند. روز شنبه آتش کاماً کنترل 

و پایش انجام و یک شنبه پرونده آن بسته شد.
در ایــن حادثه، حدود چهل هکتار از پوشــش 
جنگلی، دچار حریق شد و صدها درخت بلوط، 
بنه، بــادام و کثیری از حیات زیســت جانوری 
ریزاندام نابود شــد. مدیریت بحــران به کمک 
نیروهای مردمی، حادثه را در نهایت مهار کردند. 
با مقداری تسامح، نحوه مدیریت بحران در این 
حادثه را می توان تعمیم داد به نحوه فعالیت این 
ستاد در حوادث گذشته و احتماالً آینده. با اینکه 
تاش ها، از سوی همه مسئوالن مشارکت کننده 
دلسوزانه و متعهدانه بود، اما گویی با اصول اساسی 
دانش مدیریت در چنین بحران هایی فاصله بسیار 
داشت. سعی می کنم به طور مختصر در دو سطح 
به نحوه درست اعمال مدیریت اشاره  کنم. اولی 
را مدیریــت رئال نام می نهم و دومی را مدیریت 

ایده آل.
منظور از مدیریت رئال در اینجا؛ مدیریت بحران با 
همین شرایط و امکاناتی بود که در عالم واقع و در 
روز حادثه وجود داشت. فرض را بر این می گذاریم 

که همه امکانات ممکن، همــان نیروها، ابزار و 
وســایلی بودند که روز حادثه مورداستفاده قرار 
گرفتند، یعنی؛ حدود پنج دستگاه دمنده، تعدادی 
نیروی امدادی مردمی و مأموران محیط زیست و 
منابع طبیعی. مدیریت مؤثر بر چنین مجموعه 
محدودی، نیازمند فرایند پیچیده ای نیســت و 
موارد زیر را شامل می شود؛ یک: اطاع یافتن از 
وقوع حادثه، تماس برای جلسه اضطراری از سوی 
دبیر ستاد بحران )ریاست اداره محیط زیست یا 
منابع طبیعی و یا مسئول واحد ستاد بحران در 

فرمانداری.(
دو: آمــاده کردن افراد، تجهیــزات، لوازم اولیه و 
خودرو. در ســازمان دهی اعضا، نیروهای اطفای 
حریق و نیروهای پشــتیبانی، یک نفر فرمانده 
عملیات بحران در منطقه حریق و تعیین فردی 
برای تهیه تدارکات ثانویه در شهر تعیین می شوند. 
فرمانده با تسلط بر نواحی پرخطر، به هدایت افراد، 
جابجایی و آرایش آنی آن ها به اقتضای وضعیت 
سرایت آتش، می پردازد و نیروهای پشتیبانی به 
رساندن به موقع بنزین، آب و خوراک می پردازند.

ضعف و فقدان ســازمان دهی اصولــی، فقدان 
فرمانده واحد در میدان، نبود امکانات پشتیبانی 
در لحظات حســاس اولیه، مواجهه با حادثه را 
تبدیل به نوعی آنارشی کرد که افراد بدون طرحی 
یکپارچه، هر کس به اقتضای تشخیص و سلیقه 
فردی به مقابله با آتش می پرداختند. روند کار و 
فعالیت، در غیاب مدیریت اصولی، به شــانس و 
اتفاق و احتمال تقلیل داده شد و حجمی از اتاف 
وقت، ناکارآمدی، خستگی، تشنگی و باتکلیفی 

را به وجود آورد.
سطح دوم، مدیریت ایده ال است. منظور از ایده آل 
در اینجا، فرم و محتوای خیالی و دسترس ناپذیر 
نیست. بلکه منظور، مدیریتی همه جانبه با در نظر 
گرفتن آمادگی قبلی، فراهم کردن همه ملزومات 

و استفاده از تمام ظرفیت هاست.
در چنین نحوه مدیریتی، در آغاز فصل گرما مثًا 
در اردیبهشت ماه، جلسه ستاد بحران با موضوع 
چالش های زیســت محیطی منعقد می شــود. 
امکانات موجــود مورد ارزیابی قــرار می گیرد، 
نواقص در حد ممکن، در بازه زمانی مشــخص، 
تصمیم به رفع آن ها گرفته می شود. سازمان دهی 
و شــرح وظایف به ادارات مرتبط اباغ می شود. 
نقاط بحران خیز مشــخص می شــوند، با افراد 
محلی، سازمان های غیردولتی و مسئوالن هیات 
و گروه های کوهنــوردی هماهنگی الزم صورت 
می گیرد . با شهرستان ها و حتی استان های معین 
ارتباط برقرار می شــود و در آخر مانوری اجرا و 
میزان توان و هماهنگی تمام عناصر مورد ارزیابی 

قرار می گیرند.
الزم به ذکر است که وظایف شاخص مدیریت در 
هر سطح و مرتبه ای، برنامه ریزی، سازمان دهی، 

هدایت، کنترل و ارزیابی اســت. نحوه مواجهه با 
یک بحران، محک مناســب را برای ارزیابی توان 
یک مدیر مشخص می کند. اینکه وظایف خلط 
شــود و مدیر چون نیروی عادی و عملیاتی در 
خط بحران ظاهر شود یا در اثر سهل انگاری دیگر 
نهادهای مرتبط، سردرگم، دستپاچه، هیجانی، 
عصبانی و دچار اســتیصال باشــد و حضورش 
عمدتاً تحت تأثیر جو رسانه و تبلیغات یا تعهد 
و دلسوزی شخصی باشد، بیانگر عدول از وظیفه 
اصلی یا ناکارآمدی در انجــام وظایف ذاتی این 

حرفه است.
نکته مهم دیگر، در راستای انجام وظیفه حرفه ای 
برای یک مدیر، بررسی عملکرد مجموعه بعد از 
اتمام یک پروژه یا مهار یک بحران است. تا کنون 
به دفعات پرتکرار، در فصول گرم، محیط زیست 
دچار آتش ســوزی های ویرانگر شده است. بعید 
می دانم بعــد از اتمام همه ایــن حوادث، حتی 
یک بار، ستاد بحران، جهت ارزیابی نحوه عملکرد 
مجموعه مشــارکت کننده در حادثه، جلسه ای 

منعقد نموده باشد.
نباید فرامــوش کرد که مجموعــه پروتکل ها، 
استانداردها و دســتورالعمل های ایمنی و مهار 
بحران ها در سراسر جهان، از ارزیابی عملکردها 
منتج شــده است. عقل سلیم اقتضا می کند که 
دســتورالعمل ها متناسب با شــرایط و امکانات 
محلی و مکانی باشد؛ بنابراین الزم است همین 
ایام جلســه ای با حضور مسئوالن و کارشناسان 
مرتبط برگزار شود و کل حادثه از آغاز تا فرجام 
مــورد واکاوی و تحلیل قــرار گیرد. از مجموعه 
دستگاه های  برای  دستورالعمل هایی  بررسی ها، 
اجرایی فراهم آید و هر دستگاه با توجه به نقشی 
که ایفا می کند برای هر واحد اداری خود برنامه 
عمل را در دو سه خط خاصه نماید تا در زمان 
حادثه غیرمترقبه، در اختیار هر فرد شرکت کننده 
در عملیات قــرار داده شــود. در صورت اعمال 
مدیریت صحیح، مطلقاً نیازی به حضور فرماندار 
یا مدیران ســتادی در باالی کوه نیســت. چون 
معموالً توان انجام کار عملیاتی مفیدی در آنجا 
ندارند، خدمات رسانی اضافی را تحمیل می کنند و 
ممکن است مشکاتی از قبیل فقدان آنتن تلفن 
همراه در ارتفاعات، حضور آن ها را بی خاصیت تر 
کند. این نکته را هــم اضافه کنم که در چنین 
حوادثی، خطرات جســمی پیــش رو محتمل 
اســت و حضور مؤثر اورژانس و نیروهای درمانی 
با حداقلی از تجهیزات الزامی است. امیدوارم این 
حادثه زمینه ســاز تجربه ای برای بهبود و بهینه 
کردن عملکردها در حوادث احتمالی بعدی باشد 
که اگر چنین نشــود، این رویه پر خبط و خطا 
همچنان برمدار ناصحیح تداوم خواهد داشت و 
به قول حافظ شــیراز »این سابقه پیشین تا روز 

پسین باشد.«

نقدی بر مدیریت بحران در مهار آتش »خاییز«

برنامه پیاده روی شــبانه، اقامــه نماز جماعت صبح و 
جشن عید سعید غدیر خم ویژه دانشجویان دوره های 
تــکاور و چتربازی اعزامی از دانشــگاه  افســری امام 
علی)ع( نزاجا و فارابی با حضور آیت اهلل دژکام نماینده 
ولی فقیه در اســتان فــارس، دکتر ایمانیه اســتاندار 
فارس، سردار سرتیپ بوعلی فرمانده سپاه فجر استان 
فارس، امیر ســرتیپ دوم رضایی فرمانده ارشد نظامی 
ارتش در منطقه فارس، حجت االســام رضایی ارشد 
روحانیون ارتش در منطقه فارس و امیر ســرتیپ دوم 
دانش جانشــین دانشگاه افسری امام علی)ع( در مرکز 

آموزش علوم و فنون مکانیزه نزاجا برگزار شد.
در این مراســم آیــت اهلل دژکام نماینــده ولی فقیه 
در اســتان فارس و امام جمعه شیراز در سخنانی با 
تبریک عید سعید غدیر خم به حاضرین بیان داشت: 
بحمــداهلل در روز عید امامــت و والیت و از لحظات 
بامداد توفیق داشــتیم تا در خدمت عزیزان تکاور در 
مرکز آموزش علوم و فنون مکانیزه نزاجا باشیم و در 
برنامه هایی که بنام حضرت امیرالمومنین برپا شده 

بود حضور یابیم.
وی افــزود: من این مــژده را به همه تــکاوران غیور 
ارتش داده ام که چون به والیت امیرالمومنین سربلند 
هستند، حزب اهلّل حساب می شوند و خدای متعال در 
قرآن کریم وعــده غلبه و پیروزی دائم حزب اهلّل را به 

ما داده است.
آیــت اهلل دژکام با تقدیر از کلیه دســت اندرکاران و 
افرادی که در آموزش دانشــجویان تکاور اهتمام می 
ورزند اضافه کرد: ما به فرماندهان و تکاوران ارتشــی 
که لشکریان امام زمان)عج( هستند افتخار می کنیم و 
انشااهلل بتوانیم در زمان ظهور، یاری دهنده آن حضرت 

باشیم.
همچنین برنامه پیاده روی شــبانه همــراه با تکاوران 
از ســاعت 4:00 صبــح، اقامه نمــاز جماعت صبح به 
امامت آیت اهلل دژکام و مدیحه ســرایی توســط مداح 
اهل بیــت)ع( از دیگر برنامه های اجرا شــده در این 

مراسم بود.
گفتنی اســت که با دعوت آیت اهلل دژکام؛ فرماندهان، 
مسئوالن، اساتید، دانشجویان دوره تکاور و چتربازی و 
خانواده های ســاکن در منازل سازمانی ارتش در حرم 
مطهر حضرت احمد بن موســی شاهچراغ)ع( حضور 
یافته و در جشــن باشــکوه و مردمی عید سعید غدیر 

خم شرکت کردند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در جمع تکاوران نیروی زمینی ارتش:
ما به فرماندهان و تکاوران ارتشی که لشکریان امام زمان)عج( هستند 

افتخار می کنیم
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رئیس کل بانک مرکزی:
صادرات ایران به روسیه زیاد می شود

 رئیــس کل بانک مرکزی از افزایــش صادرات ایران به 
روســیه با بازگشــایی نماد معامالتی روبل و ریال در 
بازار متشــکل ارزی خبر داد. به گزارش ایســنا، علی 
صالح آبادی در مراســم گشایش نماد معامالتی روبل و 
ریال در بازار متشــکل ارزی اظهار کرد: توسعه روابط 
اقتصادی با کشورها به ویژه کشورهای همسایه و دوست 
از اولویت های راهبردی دولت اســت. گشــایش نماد 
معامالتی روبل و ریال در بازار متشــکل ارزی ازجمله 
نتایج سفرها و توافقات مقامات ایران با روسیه است که 
در پی آن، صادرکنندگانی که به روسیه صادرات دارند، 
می توانند روبل خود را به نرخ توافقی در بازار متشــکل 
ارزی عرضه کنند و کسانی که در بخش های خدماتی 
ارز چون ارز دانشجویی به روبل احتیاج دارند، نیاز ارزی 
خود را رفع کنند. وی افزود: مبنای معامله نماد روبل و 
ریال در بازار متشکل ارزی همانند سایر ارزها مبتنی بر 
عرضه و تقاضا خواهد بود و بازگشایی این نماد موجب 
تقویت عرضه روبل در بازار متشــکل ارزی خواهد شد. 
همچنین، حجم معامالت و عمق بازار متشکل ارزی نیز 
افزایش می یابد.   رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در 
حال حاضر، ۵۰۰۰دانشجوی پزشکی در روسیه داریم و 
آن ها می توانند ارز موردنیاز خود را در بازار متشکل ارزی 
تأمین کنند.   صالح آبادی با بیان اینکه با بازگشایی نماد 
معامالتی روبل و ریال در بازار متشــکل ارزی صادرات 
ایران به روســیه تقویت می شود، گفت: بازگشایی نماد 
معامالتی روبل گام مهمی در توســعه روابط اقتصادی 
ایران و  روسیه است زیرا تقویت  زیرساخت های پولی و 
بانکی منجر به گسترش سایر روابط اقتصادی می شود. 
وی افزود: با توجه به شــرایط دنیا که اســتفاده از دالر 
به عنوان یک ابزار سیاســی شده است با اقدام امروز در 
جهت استفاده از ارزهای ملی بین کشورها می توان ابزار 
سلطه که تجارت کشــورها را تهدید می کند را خنثی 

کنیم.

در بازار جهانی طال دوباره ورق برگشت
کاهش دوباره طال با خیز دالر

طال دیروز سه شنبه با افزایش ارزش دالر و بازده اوراق 
قرضــه و تأثیر آن بر جذابیت شــمش، کاهش یافت و 
ســرمایه گذاران منتظر نشــانه های بیشتری در مسیر 
افزایش نرخ بهره فدرال رزرو هستند. به گزارش ایسنا، 
بهای هر اونس طال تا ســاعت ۷صبح به وقت شرقی با 
۲.۲درصد کاهش به ۱۷۰۷دالر و ۱۰ســنت رســید و 
طالی آمریکا نیز بــا ۰.۱۳درصد کاهش به ۱۷۰۸دالر 
و ۱۰سنت رســید. دالر در برابر رقبای خود ۰.۱درصد 
افزایش یافت و شمش با قیمت دالر را برای خریداران 
دارای ارزهای دیگر گران تر کــرد. بازدهی خزانه داری 
ایاالت متحــده در حالــی افزایش یافت کــه داده های 
اقتصادی خوشایند هفته گذشته منتشر شد و دوره ای 
آرام از ســوی فدرال رزرو زمینه را برای ریسک پذیری 
فراهم کرد. مقامات فدرال رزرو روز جمعه اعالم کردند 
که احتماالً در نشست سیاستی آتی خود به افزایش نرخ 
بهره ۷۵واحدی پایبنــد خواهند بود، هر چند که نرخ 
باالی تورم اخیر همچنان می تواند افزایش بیشتری را 

نسبت به پیش بینی ها در اواخر سال تضمین کند.
اگرچه طال به عنوان یک محافــظ تورم در نظر گرفته 
می شــود اما نرخ های بهره باالتر و بــازده اوراق قرضه، 
هزینه فرصت نگهداری شــمش را افزایش می دهد که 
ســودی ندارد. بر اســاس گزارش رویترز، داده ها نشان 
می دهد که احساسات سازندگان خانه در ایاالت متحده 
در ماه جوالی به پایین ترین ســطح خــود از ماه های 
اولیه همه گیری ویروس کرونا کاهش یافته اســت زیرا 
تورم باال و شــدیدترین هزینه های استقراض در بیش 
از یک دهه گذشته، ترافیک مشتریان را تقریباً متوقف 
کرده اســت.  اس پی دی آر گلد تراســت، بزرگ ترین 
صندوق ســرمایه گذاری تحت پشتوانه طال در جهان، 
اعالم کرد که دارایی هــای آن ۰.۵درصد کاهش یافت 
و از ۱۰۱۴.۲۸تن در روز جمعه به ۱۰۰۹.۰۶تن در روز 

دوشنبه رسید.
در بازار سایر فلزات ارزشــمند، بهای هر اونس نقره با 
۰.۱درصــد کاهش بــه ۱۸.۶۶دالر رســید، پالتین با 
۰.۲درصد کاهش به ۸۶۰دالر  و ۸۸ســنت رســید و 
پاالدیوم با ۰.۶درصد افزایش به ۱۸۶۵دالر  و ۸۳سنت 

رسید.

خبر

جزییات تجارت میلیاردی اما مشروط 
سیب-موز

طی ۲۷ماه گذشته که بخش عمده ای از این زمان، شرط 
واردات موز در قبال صادرات ســیب حاکم بوده است، 
در مجموع حدود ۳.۱میلیون تن به ارزش ۱.۴میلیارد 
دالر صادرات ســیب و واردات موز انجام شده است ولی 
اینکه چقدر از این تجارت با رعایت شــرط تعیین شده 
بوده تفکیک شده نیست و در ابهام قرار دارد. به گزارش 
ایســنا، از خردادماه  ۱۳۹۹، جهت حفظ منابع ارزی، 
ثبت سفارش موز از سوی وزارت صمت غیرفعال شد و 
در ادامه با توجه به افزایش تولید داخلی سیب و اهمیت 
صادرات آن، به درخواســت وزارت جهاد کشاورزی و  
مصوبه ستاد تنظیم بازار مقرر شد که واردات موز حتماً 
در قبال صادرات سیب درختی باشد، اما چندی بعد و در 
سال ۱۴۰۰ بود که گزارش گمرک ایران نشان داد بانک 
مرکزی و وزارت صمت نسبت به تائید منشأ ارز و صدور 
ثبت سفارش برای محموله هایی از موز اقدام کرده اند که 
شرط صادرات سیب در قبال واردات موز رعایت نشده 
بود. همین باعث شــد که واردکننده کاال را به گمرک 
آورده ولی با توجه به اینکه صادرات ســیبی انجام نشده 
بود، در ترخیص دچار مشــکل می شــد و در نهایت به 
دلیل اینکه کاال سریع الفساد بود نسبت به ترخیص اقدام 
می شد. این موضوع که مدت ها محل اختالف نظر بین 
گمرک، وزارت صمت و وزارت کشاورزی بود، درنهایت 
در شهریورماه ۱۴۰۰ در مورد آن تصمیم گیری و مقرر 
شــد که ضمن تعیین  تکلیف ثبت سفارش ها و واردات 
صورت گرفته تا آن زمان، همچنان واردات موز مشروط 
به صادرات سیب درختی باشد که پیش تر اعالم شده بود 
تجار می توانند در قبال هر سه کیلو سیب درجه یک یا 
دو نسبت به واردات یک کیلو موز اقدام کنند. حتی در 
زمان بالتکلیفی موزها در گمرک این هم مطرح بود که 
طبق بند )۵( مندرجات ذیل یادداشت فصل )۸( کتاب 
مقررات صــادرات و واردات، اگر صاحب کاال نخواهد از 
تسهیالت تخفیف مربوطه اســتفاده کند، باید حقوق 
ورودی ۲۰درصد پرداخت و با تائید ثبت سفارش و کد 
رهگیری بانک، ترخیص کاال امکان پذیر باشــد. آخرین 
وضعیت واردات موز و البته صادرات ســیب از گمرک 
ایران موردبررســی قرار گرفت و لطیفی-ســخنگوی 
گمرک ایران- گزارشی از تجارت این دو کاال در دو سال 
گذشته و سه ماه ابتدایی امسال به ایسنا ارائه کرده است.
 واردات ۴۰۲میلیون دالری موز در سال گذشته

طبق اعالم سخنگوی گمرک ایران،  مجموع واردات موز 
ایران در سال گذشــته ۶۰۲.۸هزار تن به ارزش حدود 
۴۰۲میلیون دالر بوده است. واردات موز ایران در سال 
۱۴۰۰ از هفت کشور انجام شده که بیشترین آن مربوط 
بــه ترکیه با ۳۵۴هزار تن بــه ارزش ۲۴۶میلیون دالر 
است، بعدازآن ۱۵۳هزار تن به ارزش ۹۳میلیون دالر از 
هند و ۴۹هزار تن به ارزش ۳۳میلیون دالر از فیلیپین 

بوده است.
 صادرات سیب سه برابر نیست

امــا در ســال گذشــته،  ۹۸۵.۴هــزار تن بــه ارزش 
۲۷۹میلیون دالر صادرات ســیب صورت گرفته است. 
عراق اولین مقصد صادرات ســیب ایــران با ۴۲۲هزار 
تن به ارزش ۱۰۲میلیون دالر بوده اســت. افغانستان با 
۱۴۴هــزار تن به ارزش ۵۱میلیون دالر، هند ۱۲۸هزار 
تن بــه ارزش ۳۶.۵میلیون دالر و امارات با ۸۷هزار تن 
به ارزش ۲۶.۵میلیون دالر در رتبه های بعدی صادرات 
سیب بوده اند. بر این اساس ۶۰۲.۳هزار تن موز واردشده 
درحالی که صادرات ســیب  ۹۸۵.۴هزار تن بوده است، 
در این شــرایط نسبت سه به یک رعایت نشده است که 
می تواند تحت شرایط دیگری این واردات صورت گرفته 
باشد ولی مشخص نیست که دقیقاً چه میزان از واردات 

موز در سال گذشته از محل صادرات سیب بوده است.
 واردات ۳۷۵هزار تن موز، صادرات ۸۸۵هزار 

تن سیب
امــا در ســال ۱۳۹۹  ایران ۳۷۵.۴هزار تــن به ارزش 
۲۵۵.۳میلیون دالر واردات موز داشته و صادرات سیب 
در این سال ۸۸۵هزار تن به ارزش ۳۲۶.۶میلیون دالر 
گزارش شــده اســت. در مجموع، واردات موز در سال 
گذشته نسبت به ۱۳۹۹، رشد داشته است؛ به طوری که 
۶۰.۵درصــد ازنظــر وزن و ۵۷.۴درصــد ازنظر ارزش 
افزایش یافته است. همچنین صادرات سیب، ۱۱.۳درصد 
در وزن رشــد داشــته ولی و ازنظر ارزش ۱۴.۵درصد 

کاهش دارد.

خبر

همدلی|  فاطمه آقایی فرد: »هر چه عرضه 
کمتر شــود، قیمت ها باالتر مــی رود«؛ همین 
اصل ساده اقتصاد این روزها سایه سنگینی بر 
سر بازار مســکن انداخته و ریزش تولید خانه 
در شرایطی که مطالبه برای خرید بیشتر شده، 
شدت گرفته است. در حالی تولید یک میلیون 
مسکن در سال یکی از شعارهای جنجالی دولت 
ســیزدهم در زمان انتخابات ریاست جمهوری 
بود که ســردترین فصل ساخت وســاز در بهار 
همین امســال رقم خورد. بر اســاس گزارش 
مرکز آمار، تیراژ تولید مســکن در تهران طی 
فصل اول امســال به پایین تریــن میزان طی 
حداقل ۱۸سال گذشته سقوط کرده؛ بطوریکه 
بر اساس برآوردها، تولید مسکن در بهار امسال 
تقریباً به نصف بهار پارســال رسیده. نگاهی به 
وضعیت ساخت وســاز در مدت مشــابه سال 
گذشته اما نشــان می دهد که در بهار پارسال 
در پایتخت، بــرای ۱۰هزار و ۷۰۰واحد، پروانه 
مســکن صادرشــده و این در حالی است که 
امسال این رقم با کاهش ۴۲درصدی به شش 
هزارو۲۰۰واحد پروانه ســقوط کــرده؛ گفته 
می شود این میزان کمترین مسکن ساخته شده 
در یک دهه اخیر اســت. به نظر می رسد این 
کاهش از ساخت به معنای افزایش وحشتناک 
قیمت مســکن در ماه های آتی و رکود در این 
بازار است؛ به عبارتی ســاده تر، تبدیل رؤیای 
خرید خانه به ســراب. کاهش ساخت وســاز 
مسکن فقط به معنای کمبود خانه و باال رفتن 
قیمت ها در این بازار نیست؛ شاید اگر دقت کرده 
باشید شما هم متوجه کاهش آگهی های جذب 
نیرو در زمینه مهندســی عمران شده اید. البته 
که مسکن همچون زنجیره ای است که کاهش 
تولیدش می تواند بخش های مختلف اقتصادی را 
درگیر کند؛ ازجمله کارخانجات سیمان و سایر 
مصالح ســاختمانی. همه این ها در حالی است 
که از یک میلیون مســکن وعده داده شده در 
سال که ابراهیم رئیسی تصور می کرد یک ساله 
ساخته می شود فقط شــش هزار و ۲۰۰واحد 
برای ســاخت پروانه دریافــت کرده اند و این 
یعنی ۹۴۰هزار واحد دیگر همچنان بالتکلیف 
باقی مانده اســت. با گذشت حدود یک سال از 
روی کار آمــدن دولت ســیزدهم آیا زمان آن 
نرسیده که رئیسی درباره مهم ترین وعده ای که 
داده و از آن دفــاع کرده، توضیحاتی ارائه دهد؛ 
مخصوصاً حاال که مســکن تبدیل به قصه پر 
غصه اقتصادی شده و تقریباً در هر جا و مکانی 
صحبــت از باال رفتن قیمت هر مترمربع واحد 
مسکونی و البته اجاره بها داغ تر شده. با کاهش 
تولید مسکن، قیمت هر مترمربع خانه در نقاط 
مختلف پایتخت رشد عجیبی را تجربه کرده و 
همچنان می کند. بر اساس گزارش های میدانی 

حتی بی کیفیت ترین واحدهای ساخته شده در 
شهرک های اطراف پایتخت نیز به یک میلیارد 
تومان رسیده اســت. باال رفتن قیمت هر متر 
واحد مسکونی در حالی است که قرار بود با روی 
کار آمدن دولت سیزدهم، جهش قابل توجهی 
در زمینه مســکن داشته باشــیم اما آمارها از 
کاهش قابل تأمل ساخت خانه در ۱۸سال اخیر 
خبر می دهند. ســقوط ساخت وساز در حالی 
اســت که بر اســاس برآوردها سهم مسکن از 
هزینه خانوار به ۶۵درصد رســیده و این یعنی 
چشم انداز روشنی برای معیشت وجود ندارد. از 
ســوی دیگر در حالی آمارها حکایت از سقوط 
۴۲درصدی تولید مســکن در بهار امسال دارد 
که این توییت رئیس مجلس در سال گذشته 
قابل توجه است: »اهل جمله پردازی نیستم؛ در 
روزهای آغازین ســال ۱۴۰۰ برای پشتیبانی 
از تولید، طرح مهم »جهش تولید مســکن« را 
تصویب می کنیــم و حذف موانع قانونی صدور 
مجوزهای کسب وکار را کلید می زنیم. در سال 
تولید تالش خواهیم کرد »حمایت قانونی« از 
تولید را به طور عملیاتی در اولویت بدانیم و به 
مردم گزارش دهیم.« حاال حدود یک ســال از 
این صحبت ها گذشته و درست در همین زمان 
سقوط دیگری در تولید مسکن به روایت آمار 
ثبت شده؛ مســکن به عنوان یکی از کاالهایی 
است که از کشــورهای دیگر وارد نمی شود و 
رقیبی در میدان نــدارد، بااین همه چه چیزی 
باعث شــده تا این سقوط سنگین در تولید را 
تجربه کند؟ آن طور که فعاالن بازار می گویند 
این رکود تاریخی خانه سازی بیش از هر عاملی، 
متأثــر از »جهش دوباره قیمت مســکن« در 
ابتدای ســال جاری است که باعث نااطمینانی 
سرمایه گذاران ســاختمانی به آینده و ناتوانی 
بیشــتر آن ها در فروش و در نتیجه انصراف از 

ادامه فعالیت شــد. گفته می شود سازنده ها در 
مارپیچ تورم ملکــی گیر افتاده اند؛ به طوری که 
»رشد بیشــتر قیمت« باعث تشــدید خروج 
آن ها از بازار ســاخت شــده و برعکس. نکته 
قابل توجه این اســت که در ۹ماه گذشته فقط 
سه جلسه شــورای عالی مسکن تشکیل شده. 
این در حالی اســت که یک سوم اقتصاد کشور 
تحت تأثیر این حوزه اســت و حتی مهم ترین 
شــعار دولت نیز در این زمینه بوده؛ اما به نظر 
می رسد نگاه سطحی به این حوزه باعث شده تا 
این شدت از سقوط در ساخت وساز تجربه شود. 
از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان بر این باور 
هستند که مسکن هیچ وابستگی به مذاکرات 
و تحریم ندارد و می تواند زمینه ســاز اشتغال و 

رضایت مندی شود.
 راه برون  رفت از سیکل معیوب ملکی

بــر اســاس گزارش ها، در بهار امســال حدود 
هشــت  هزار واحد مسکونی نوســاز و تازه  ساز 
معامله شــده که در مقایسه با صدور شش  هزار 
و ۲۰۰پروانــه ســاختمانی، روایتگــر بر هم 
خوردن تعــادل حداقلی بین عرضه و تقاضای 
این واحدهاســت. حتی اگر بــا توجه به دوره 
یک تا دوســاله ساخت و تکمیل واحدها، تیراژ 
ســاخت بهار پارسال را با معامالت بهار امسال 
مقایســه کنیم، تقریباً میزان ساخت و فروش 
سربه سر اســت که وضعیت بهتری نسبت به 
کمبود نوســاز اســت، اما درعین حال شرایط 
ایده  آل این اســت که میزان ساخت و ســاز از 
میزان تقاضا پیشی بگیرد. به هر ترتیب فصل 
اول سال هشــتم رکود سنگین ساختمانی با 
ادامه ســقوط ساخت و ساز سپری شد و این در 
حالی اســت که به باور کارشناسان، ادامه این 
وضعیت مســیر را برای پایــان دادن به رکود 
معامالت مسکن ســخت می کند. به گزارش 

دنیای اقتصاد، آنچه بیش از هر چیز سبب شده 
ســازنده ها از بازار فعالیت ساختمانی در تهران 
خارج شوند، نااطمینانی نسبت به آینده است 
و این در حالی اســت که تمرکز سیاست گذار 
بخش مســکن به جای رفع این نااطمینانی، بر 
تقویت عرضه به شکل ساخت گلخانه  ای مسکن 
در قالب طرح مسکن  سازی یک میلیونی است. از 
دیدگاه کارشناسان، سیکل معیوب شکل گرفته 
در بازار ساخت و ســاز در صورتی از کار خواهد 
افتاد که به واسطه اقداماتی از جنس اقتصادی و 
غیراقتصادی در داخل و خارج از بازار مسکن، از 

نااطمینانی به آینده کاسته شود.
کلیدی  تریــن برنامه دولت برای نجــات بازار 
مسکن از رکود عمیق ساخت و ساز می تواند مهار 
تورم باشد که اقدامی امیدآفرین تلقی می شود و 
فعاالن بازارهای مختلف ازجمله سرمایه  گذاران 
ساختمانی را به ازســر گیری فعالیت تحریک 
می کند. همچنین کاهش ریســک ناشــی از 
وضعیت متغیر غیراقتصادی یعنی مذاکرات رفع 
تحریم ها می تواند به ثبات اقتصادی و مهار تورم 
کمک کند. طبعاً در بازار بدون تورم فضا برای 
سرمایه  گذاری ساختمانی فراهم خواهد بود؛ اما 
آنچه روشن است این است که اگر بهبودی در 
آمار ساخت و ســاز حاصل نشود و تیراژ بهار در 
سه فصل بعدی امسال هم تکرار شود، کل تعداد 
واحدهای مسکونی که مجوز ساخت برای آن ها 
صادرشده در پایان امســال به حدود ۳۰هزار 
واحد می  رســد که معــادل یک فصل فعالیت 
ســاختمانی در وضعیت طبیعی بــازار )پیش 
از جهش مســکن در سال ۹۷( است؛ بنابراین 
دغدغه و تمرکز سیاست گذار بخش مسکن در 
حال حاضر بیش و پیش از هر چیز، باید نجات 
سازنده ها از مارپیچی که مانع از ادامه فعالیت 

آن ها شده است، باشد.

از یک میلیون خانه موردادعا، فقط 6هزار و ۲۰۰واحد پروانه ساخت گرفت

سال سخت صنعت مسکن

همدلی| همدلی: به نظر می رســد افزایش نرخ بهره بین بانکی 
ضربه اصلی بــه بورس را وارد کرده و همین طور چراغ خاموش 
ایــن بازار را زمین گیــر کرده. دیروز درحالی که شــاخص کل 
بورس در ســاعات میانی معامالت توانسته بود روند صعودی به 
خود بگیرد و تا رقم یک میلیــون و ۴۷۰هزار واحد نیز افزایش 
یافت در ســاعات پایانی دوباره نزولی شد. شنیده ها حکایت از 
ایــن دارد که وزیر اقتصاد با ارســال نامه ای به رئیس کل بانک 
مرکزی در خصوص تبعات رشــد نرخ بهــره بین بانکی در بازار 
ســرمایه و رشد سرمایه گذاری هشدار داده. طبق مصوبه دولت 
نرخ بهره بین بانکی باید حداکثر ۲۰درصد باشد اما هفته گذشته 
به ۲۱.۱۴درصد رســید. واقعیت این اســت که وقتی نرخ بهره 
بین بانکــی افزایش می یابد نرخ بهره بانکی را هم به دنبال خود 
رشد می دهد و این باعث رکود در بورس و ریزش های سنگین 
می شود. با چنین اتفاقاتی بود که روز گذشته شاخص کل بورس 
با ۸۸۹واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۴۶۸ هزار واحد ایستاد. 

سه شنبه حتی شاخص کل با معیار هم وزن هم ۷۵۶واحد سقوط 
کرد و به رقم  ۴۰۱هزار و ۶۷۸واحد رسید. در این بازار ۲۳۷هزار  

معامله به ارزش ۲۳هزار و ۶۷۰میلیارد ریال انجام شد.
 سه عامل مهم در ایجاد وضعیت کنونی بورس

یک تحلیلگر بازار ســرمایه سه عامل انتشار اوراق، افزایش نرخ 
بهره بین بانکی و عرضه اولیه هــای غیرمتعارف را دالیل اصلی 
ریزش بورس عنوان کرد. فردین آقابزرگی در گفت وگو با ایسنا، 
با تأکید بر اینکه دولت با انتشار اوراق چه در بازار اولیه و چه در 
بازار ثانویه بخش عمده ای از حجم معامالت را به خود اختصاص 
داده اســت، اظهار کرد: »به طورکلی نرخ بهره بین بانکی، انتشار 
اوراق چه در بازار ثانویه و چه در بازار اولیه و در نهایت عرضه های 
اولیــه غیرمتعارف و متفاوت از رونــدی که پیش ازاین بود و به 
جذب نقدینگی توسط سهامداران حقیقی کمک می کرد، بیشتر 
از مسائلی همچون مذاکرات سیاسی و اصالح نظام یارانه ها و... 

روی روند منفی بازار تأثیر اساسی داشته اند.«

وی ادامه داد: »تا پایان اردیبهشت سال جاری بازدهی شاخص 
هم وزن حدود ۳۰درصد و بازدهی شاخص کل حدود ۱۹درصد 
بوده اســت. چه اتفاقی رخ داد که از ابتدای خردادماه تا کنون، 
یعنی ظرف کمتر از دو ماه بخش عمده ای از بازدهی ها از دست 
رفت؟ به طوری که بازدهی شــاخص کل به حــدود ۷درصد و 

بازدهی شاخص هم وزن به حدود ۱۶درصد رسیده است؟«
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به معامالت روز یکشنبه اظهار 
کرد: »روز یکشنبه ۷۲هزار میلیارد تومان در بازار فرابورس تحت 
عنوان معامالت بازار ثانویه اوراق بدهی دولت سررسید شد که 

به نوعی استمهال بدهی است.«
آقابزرگی تأکید کرد: »عمده دلیل وضعیت کنونی بازار پررونق 
بــودن بیش ازاندازه معامالت اوراق بدهی اســت. به دلیل خأل 
نقدینگی قیمت ســهام اکثر شرکت ها کاهش یافته درحالی که 
میزان سود آن ها نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایشی بوده 

است.«

افزایش نرخ بهره بانکی صعود بورس را نیمه تمام گذاشت

رئیس کنفدراسیون صادرات مطرح کرد
تصمیمات ناگهانی، بالی جان صادرات ایران

رئیس کنفدراســیون صادرات ایران می گوید: با وجود بهبود نســبی شرایط 
صادرکنندگان در دولت ســیزدهم، همچنان اتخاذ برخی تصمیمات ناگهانی 
و کوتاه مدت، شــرایط را برای صادرکنندگان دشوار کرده است. محمد الهوتی 
در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد: در دولت سیزدهم 
صندوق ضمانت صادرات، امور نمایشگاه ها و شورای عالی صادرات به سازمان 
توســعه تجارت واگذار شــد. نهادها و حوزه هایی که جدایی آن ها از سازمان 
توسعه تجارت، مشکالتی را در عرصه صادرات ایجاد کرده بود؛ اما به رغم همه 
تالش های صورت گرفته برای تسهیل صادرات، هنوز سایر دستگاه ها همکاری 
الزم و کافی را با ســازمان توسعه تجارت نداشته و این عدم همکاری، مانع به 
ثمر نشســتن تالش ها بوده است. او مسئله بعدی صادرکنندگان را عدم ثبات 
در تصمیمات و سیاست ها دانست و گفت که این بی ثباتی در تصمیمات مانع 
از آن شده است که صادرکنندگان دست کم بتوانند برای شش ماه آینده خود 
برنامه ریزی کنند. او افزود: ما امیدوار بودیم که تصمیمات خلق الساعه در این 
دولت کاهش پیدا کند اما در ابتدای ســال با وضع عوارض صادراتی بر زنجیره 
فوالد مواجه شدیم و پس از سه ماه این عوارض لغو شد. درحالی که به صادرات 
باید به عنوان یک فرآیند نگریسته شود؛ اینکه ابتدا مسیر مسدود شود و سپس 
سیاست گذاران پی به اشتباه خود ببرند و مسیر را باز کنند، راه به جایی نخواهیم 
برد. موضوع دیگری که الهوتی بر آن دست گذاشت، ضرورت توجه به هشدارها 
و پیشنهادات بخش خصوصی بود. وی گفت: برای مثال، موضوع تغییر نرخ ارز 
در محاسبات گمرکی در دی ماه توسط اتاق تهران مطرح و مقرر شد که پیش 

از آن تعرفه ها تعدیل شــود؛ اما مشاهده کردیم که در ماه های گذشته به این 
درخواست توجهی نشد و حاال دولت با تدوین الیحه ای درصدد حل این مسئله 
برآمده است؛ بنابراین در شرایطی که مشخص نیست، ماندگاری سیاست ها تا 

چه زمانی است، صادرکنندگان چگونه می توانند به تجارت بپردازند؟
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران سپس به مسئله نرخ گذاری کاالهای صادراتی 
غیربورسی اشاره کرد و گفت که تا زمانی که چند نرخی بودن ارز حل نشود، 
مسئله نرخ گذاری این کاالها نیز برطرف نخواهد شد. او در ادامه خواستار تعامل 
سازمان توسعه تجارت با تشکل ها در برگزاری نمایشگاه ها شد و ادامه داد: رفع 
کامل تعهد ارزی با ارائه اسکناس شدنی نیست و الزم است امکان واگذاری ارز 
به صرافی های خارج از کشور فراهم شود. الهوتی همچنین به تعیین محدودیت 
»ســابقه« برای واردات اشاره و عنوان کرد که تعیین این شرط نیز مشکالتی 
را بــرای فعاالن اقتصادی ایجاد کرده اســت. درحالی که دولت  می تواند با ابزار 
ثبت سفارش، واردات را مدیریت کند؛ کما اینکه این مدیریت در حال حاضر نیز 
انجام می گیرد. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران 
با بیان اینکه تســهیل ورود موقت  می تواند به افزایش ظرفیت تولید بینجامد، 
این درخواســت را مطرح کرد که سازمان توسعه تجارت با برگزاری جلسه ای 
مشــترک با دستگاه های دخیل در این امر نظیر گمرک، محدودیت های ورود 
موقت را یک بار برای همیشه مرتفع کند. درخواست دیگر او این بود که درباره 
رفع تعهد ارزی واحدهایی که اقدام به ورود موقت کاال کرده اند با تسامح برخورد 

شود تا افزایش ارزآوری از این ناحیه تحقق پیدا کند.
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جان وو، در فکر ساخت آخرین فیلم
پیشخدمت چینی 

که فرهنگ ساز شد

همدلی| جان مو، ســازنده فیلم »سرســخت« از 
آخرین پروژه ای که در ســر دارد حرف زد و گفت 
قصد دارد نمایش درباره یک شــخصیت تاریخی 

چینی در آمریکا بسازد. 
به نقل از ورایتــی، جان وو کارگردان، تهیه کننده 
و فیلم نامه نویس هنگ کنگی در مصاحبه ای جدید 
گفت می خواهــد زندگی دین لونگ شــخصیت 
چینی آمریکایی که پیشــخدمت اولین شــهردار 
اوکلند بــود را فیلم کند. کمک های مالی این فرد 
موجب تأســیس دپارتمان زبان ها و فرهنگ های 

آسیای شرقی در دانشگاه کلمبیا شد. 
این فیلــم که با عنــوان »دین لونگ« ســاخته 
می شــود درباره تأثیر این فرد در معرفی فرهنگی 
چینی و نیز بزرگداشــتی برای وی است. »وو« که 
به خاطر ســکانس های اکشن بسیار پر هرج ومرج، 
تصاویر تلطیف شده و استفاده مکرر از اسلوموشن 
و کنایه هایی به ســینمای وســترن شناخته شده 
ابراز امیدواری کرد که بتواند پیش از رســیدن به 
بازنشستگی این فیلم را بسازد. او گفت رابطه این 

دو مرد بسیار جالب است. 
لونــگ اول خادم شــهردار بــود و بیــن این دو 
درگیری هایــی هم رخ می داد، اما بعد شــروع به 
درک یکدیگــر کردند و زمانی که وی بازنشســته 
شد همه پس اندازش را به دانشگاه کلمبیا بخشید. 
تصویری از وی هنوز در این دانشــگاه روی دیوار 
اســت. فیلم نامه این فیلم در حال نوشــته شدن 
اســت و »وو« به دنبال تأمیــن منابع مالی برای 

ساخت فیلمش است. 
وی از این فیلم به عنوان »درامی جدی- هرچند نه 

خیلی جدی« یاد کرد. 
این کارگــردان هنگ کنگــی که از پیشــگامان 
فیلم هــای خونریزی قهرمانانــه به عنوان یک ژانر 
اکشــن و جنایی اســت، از فیلم »دیــن لونگ« 
به عنــوان اثری انســانی یاد کرد که بــا توجه به 
ســوء تفاهم هایی که این روزها بین غرب و شرق 
وجود دارد، الزم است بیشتر روی آن ها کار شود. 
او گفــت واقعاً به این اعتقاد دارم که باید برای پل 
بین دو فرهنگ تالش کرد. باید با هم دوست بود.

 او از جدیدتریــن فیلمــش »شــب خاموش« با 
بازی جوئل کینامن هــم به عنوان یک فیلم کاماًل 
منحصربه فــرد یاد کرد و گفت گرچه داســتانش 
معمولی اســت؛ امــا همه چیز متفاوت اســت. در 
واقع پســری کشته می شود و پدری سعی می کند 
انتقامــش را بگیرد؛ اما هیــچ گفت وگویی وجود 

ندارد و همه چیز کاماًل بصری است. 
فیلم برداری این فیلم سال پیش در مکزیکوسیتی 
انجام شــد و این فیلم اولین فیلم اکشــن وو شد 
که در یک دهه اخیر در آمریکا ســاخته اســت. 
درحالی که »شــب خاموش« قرار اســت ســال 
۲۰۲۳ اکران شــود، وو گفت ساخت فیلم خیلی 
چالش برانگیز بود. وی افزود: باید مطمئن می شدم 
مخاطب داستان را درک می کند و آن را می پذیرد 
و احساســات این شــخصیت را می فهمد. خیلی 
خوش شانسم که بازیگری مثل جوئل پیدا کردم. 

عملکرد او در این فیلــم فوق العاده بود و از انجام 
آن هــم راضی بود. نکته مهم ایــن بود که مجبور 

نبود دیالوگی بیان کند.
 جان وو ۷۵ســاله که یکــی از چهره های اصلی 
ســینمای هنگ کنگ به حســاب می آید، چندین 
فیلم اکشــن قابل توجه ازجملــه »فردایی بهتر« 
)۱۹۸۶(، »قاتل« )۱۹۸۹(، »سرسخت« )۱۹۹۲( 
و »صخــره ســرخ« )۲۰۰۸( را کارگردانی کرده 

است. 
او برنــده جوایــز فیلم هنگ کنگ بــرای بهترین 
کارگردانــی، بهتریــن تدوین و بهتریــن فیلم و 
همچنین جایزه فیلم اسب طالیی، جوایز اسکرین 

آسیا پاسیفیک و جوایز ساترن است. 
وو کــه ســازنده فیلم های مهم هالیوودی اســت 
ســاخت فیلم هایی چون اکشــن »هدف سخت« 
)۱۹۹۳( و »پیکان های شکسته« )۱۹۹۶(، اکشن 
هیجان انگیز »تغییر چهره« )۱۹۹۷( و فیلم اکشن 
جاسوســی »مأموریت: غیرممکــن ۲« )۲۰۰۰( 
را در کارنامــه دارد. وو در فیلم هایش بیشــتر به 
داســتان های دراماتیک و با ریسک باال عالقه مند 
است و شخصیت هایش معموالً به دنبال رستگاری 
یا مبارزه برای افتخار هستند؛ بااین حال وی تأکید 
کرد که با وجود همه درام ها، طنز همیشــه نکته 

کلیدی کارهای اوست.
 او افزود: طنز به روابط ما معنا می بخشــد و وقتی 
هنوز در هنگ کنگ بودم و آنجا فیلم می ســاختم؛ 
همیشــه دوســت داشــتم با فیلم هایم مردم را 
بخندانــم. این کارگردان با یادی از »تغییر چهره« 
و روابطــش بــا بازیگران فیلم هایــش گفت: زیاد 
اجتماعی نیســتم، آن ها کار دارند، من کار دارم، 
زیاد رابطه نداریم، اما بازیگران فیلم هایم فراموشم 

نمی کنند. 
مثــاًل نیکالس کیج همیشــه یاد مــن می کند یا 
جان تراولتا که هر ســال برایم کارت کریســمس 

می فرستد و تولدم را فراموش نمی کند.

هم زمان با شب عید غدیر
»نوترانه« برندگانش را شناخت

همدلی|  نفرات اول تا سوم اولین دوره مسابقه استعدادیابی 
»نوترانه« در حالی معرفی شــدند که این سه هنرمند به 
اجرای مشــترکی برای ایران پرداختند. برگزیدگان اولین 
دوره از مســابقه اســتعدادیابی »نوترانه« که با تمرکز بر 
موسیقی بومی و محلی ایران از شبکه شما روی آنتن رفت، 
هم زمان با شب عید غدیر معرفی شدند. محمود محمودی 
تهیه کننده »نو ترانه« در این زمینه بیان کرد: امیرمحمد 
نصیری برگزیده اول، عبدالرحمان باطوری دومین منتخب 
و محمد شادی سومین برگزیده اولین دوره جشنواره نوترانه 
هستند. او در تشریح فرآیند انتخاب این هنرمندان گفت: 
حدود ۱۰۰۰خواننده متقاضی برای برنامه داشــتیم که از 
میان آن ها ۱۴۰نفر به راســتی آزمایی دعوت شــدند و در 
نهایت ۴۰خواننده وارد جشنواره شدند. از این ۴۰نفر ۸نفر 
به نیمه نهایی رسیدند که چهار نفر با رأی داورها و چهار نفر 
با رأی مخاطبان انتخاب شدند و مرحله نیمه نهایی با این 
۸نفر برگزار شــد و در شب عید غدیر سه نفر اول معرفی 
شدند. سه هنرمند برگزیده این رویداد اقدام به هم خوانی 
قطعه ای برای ایران کردند که شــعر آن سروده حمیدرضا 
حسینی )دبیر جشــنواره( بود و آهنگسازی و تنظیم آن 
را میالد ابراهیمی بر عهده داشــت. میکس و مستر و ناظر 
ضبط این قطعه هم مجید رضازاده بوده اســت. به نقل از 
مهر، جشنواره »نو ترانه« نخستین رویداد تخصصی با هدف 
استعدادیابی در حوزه موسیقی نواحی و بومی ایران است 
که اولیــن دوره آن هم زمان با عید غدیر برگزیدگان خود 

را شناخت.

فراخوان جشنواره هنرهای تجسمی 
جوانان منتشر شد

همدلی|  فراخوان بیســت و نهمین جشــنواره هنرهای 
تجسمی جوانان ایران از سوی دبیرخانه این رویداد هنری 
منتشــر شــد. به نقل از واحد ارتباطات و رسانه بیست و 
نهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان، فراخوان بیست و 
نهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران در ۱۱رشته 
ارتباط تصویری )پوســتر(، تصویرســازی، خوشنویسی 
)نستعلیق(، سفال و سرامیک، عکاسی، کاریکاتور )کارتون(، 
مجسمه سازی، طراحی، نقاشی، نگارگری )نقاشی ایرانی، 
گل و مرغ، تذهیب( و هنرهای جدید )ویدئو آرت، چیدمان، 
هنر محیطی( از سوی دبیرخانه این رویداد هنری منتشر 
شــد. متن فراخوان به شــرح زیر اســت: مرکز هنرهای 
تجسمی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران، 
مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و همکاری ادارات 
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان ها به منظور رقابت در 
عرصه خالقیت های هنری، ارتقای تخصصی هنرجویان و با 
هدف شناسایی و معرفی جوانان با توجه به مؤلفه شایستگی 
و ارتباط هنری هنرمندان جوان سراســر کشور، با حضور 
استادان با سابقه دانشگاهی و هنرمندان، بیست و نهمین 
دوره جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران را در شهریور 
امســال در اردوگاه فرهنگی ورزشــی شهید باهنر برگزار 
می کند. این رویداد هنری که پس از سپری شدن بهار و در 
فصل تابستان برگزار می شود یادآور بالندگی نهالی است که 
در آغاز هر سال با در دست داشتن جوانه ها و شکوفه های 
بهاری از دل خاک سرد زمستان سر برون آورده و در پرتو 
خورشــید به رودهای خروشان، دشت های فراخ، کوه های 
بلند و به آســمان فیروزه ای درخشان این سرزمین چشم 
دوخته است تا با اندوخته هایش از بارش بهاری و بهره گیری 
از پیکره ی پرمهر این ســرزمین پهناور در مسیری استوار 
رهسپار تابستان زندگی خویش شود. امسال از منظری دیگر 
در میان باغ و بوستانی مصفا، چشمه هایی روان و درختانی 
کهن سال در کوهپایه های شمیران در کنار هنرمندان جوان 
ایران زمین هســتیم تا در همراهی با استادان کارآزموده و 
همگامی با باغبانان روشن ضمیر ایرانی، شکوفه های بهاری 
را دیگربار در تابستان به بار بنشانیم. از جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله 
ایران دعوت می کنیم تا در این تابســتان با راهیابی به این 
جشنواره فرهنگی و حضوری چشمگیر در آن، شیوه های 
تعامل، نگریســتن و آفرینش هنری را از نو تجربه کنند. 
نشانی و شــماره های تماس دبیرخانه جشــنواره: تهران، 
خیابان کارگر شمالی، باالتر از بلوار کشاورز، خیابان صدوقی، 

پالک ۱۷ تلفن: ۶۶۹۴۶۹۱۰ – ۶۶۹۴۶۹۱۱

همراه با اجراى استثنایی پرفورمنس گروه 
موزیکالیگرافی

نمایشگاه هنرمندان مکتب موزیکالیگرافی 
به فرهنگستان هنر رسید

همدلی|  گــروه موزیکالیگرافی )پرفرمنــس( همراه با 
موســیقی و سخنرانی تخصصی اســتاد بهمن پناهی در 
نخستین نمایشگاه گروهی موزیکالیگرافی به اجرا خواهد 
پرداخت. این نمایشگاه زیر نظر استاد بهمن پناهی مبدع 
مکتب هنری در عرصه خط و خوشنویسی معاصر و مدرس 
هنر مقیم فرانسه، در گالری آینه مؤسسه فرهنگی، هنری و 
پژوهشی صبا )فرهنگستان هنر( در ۲۳تیرماه افتتاح شد و 
تا ۵مرداد ادامه خواهد داشت. در این نمایشگاه برخی از آثار 
استاد بهمن پناهی و همچنین چند اثر حجمی از مجموعه 
»مهر« او، به همراه بیش از ۵۰اثر برگزیده از هنرآموختگان 
مکتب هنری »موزیکالیگرافی« از سراسر کشور، به نمایش 
گذاشته شده است. این نمایشگاه روز چهارشنبه ۲۹تیرماه 
میزبان برنامه های ویژه ای خواهد بود. ساعت۱۶ استاد بهمن 
پناهی، سخنرانی تخصصی با عنوان »مبانی و ساختار مفهوم 
هنری موزیکالیگرافی در هنر معاصر« در سالن سینماتِک 

مجموعه ارائه می کند.

رویداددریچه

یلدا، فرزند سایه خبر چند روز قبل، بیماری 
او )که ظاهراً نارســایی کلیه اســت( را داد و 
این طــور که گفت مدتی در بیمارســتان به 
همین دلیل بســتری شد و در نهایت دو روز 
قبل با مسئولیت خودش خواسته که به خانه 
برود و همین هم شده است. می خواهم به این 
بهانه یادی از این شاعر بزرگ و مردمی بکنم و 
باید اشاره کنم که آرزوی سالمتی اش را دارم.

امیر هوشنگ ابتهاج، متخلص به سایه شاعر 
و پژوهشگر ایرانی، روز یکشنبه ششم اسفند 
۱۳۰۶هجری خورشیدی در رشت متولد شد. 
پدرش »آقاخان ابتهاج« از مردان سرشناس 
رشــت و مدتی رئیس بیمارستان پورسینای 
این شــهر بود. پدربــزرگ او؛ یعنی »ابراهیم 
ابتهاج الملک«، گرگانی و مادربزرگش رشتی 
بود. پدربزرگش مسئول گمرک بود و در زمان 
تســلط جنگلی ها بر جنگل توســط یکی از 
آن ها، یا به روایتی توسط یکی از کشاورزانش، 
کشته  شد. برادران ابتهاج؛ یعنی غالمحسین 
ابتهاج، ابوالحسن ابتهاج و احمدعلی ابتهاج، 

عموهای امیرهوشنگ هستند.
 وجد مردم از شــنیدن شعرهاى نوى 

سایه
هوشــنگ ابتهاج دوره تحصیالت دبستان را 
در رشت و دبیرســتان را در تهران گذراند و 
در همین دوران اولین دفتر شــعر خود را با 
نام نخســتین نغمه ها منتشر کرد. در جوانی 
دلباخته دختری ارمنی به نام گالیا شــد که 
در رشت ساکن بود و این عشق دوران جوانی 
دست مایه اشعار عاشقانه ای شد که در آن ایام 
سرود. بعدها که ایران غرق خون ریزی و جنگ 
و بحران شــد، ابتهاج شعری به نام )دیرست 
گالیا…( با اشاره به همان روابط عاشقانه اش در 

گیرودار مسائل سیاسی سرود.
سال ۱۳۴۶شمســی به اجرای شعرخوانی بر 
آرامگاه حافظ در جشن هنر شیراز می پردازد 
که باستانی پاریزی در سفرنامه معروف خود 
)از پاریز تا پاریس( استقبال شرکت کنندگان 
و هیجان آن ها پس از شنیدن اشعار سایه را 
شرح می دهد و می نویســد که تا قبل از آن 
هرگز باور نمی کرده  است که مردم از شنیدن 

یک شعر نو تا این  حد هیجان زده شوند.
ابتهــاج از ســال ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶ شمســی 
سرپرســت برنامــه گل ها در رادیــوی ایران 
)پــس از کناره گیری داوود پیرنیا( و پایه گذار 
برنامه موسیقایی گلچین هفته بود. تعدادی 
از غزل ها، تصنیف ها و اشعار نیمایی او توسط 
موسیقی دانان ایرانی نظیر محمدرضا شجریان، 
علیرضا افتخاری، شهرام ناظری، حسین قوامی 
و محمد اصفهانی اجرا شــده  است. تصنیف 
خاطره انگیز »تو ای پری کجایی« و تصنیف 
»ســپیده )ایران ای ســرای امید(« از اشعار 
سایه به شمار می رود. او بعد از حادثه میدان 
ژاله )۱۷شهریور ۱۳۵۷( به همراه محمدرضا 
لطفی، محمدرضا شجریان و حسین علیزاده، 
به نشــانه اعتراض از رادیو استعفا داد. مدتی 
به عنوان مدیرکل شرکت دولتی سیمان تهران 

به کار اشتغال داشت.
منزل شخصی ســایه که خود آن را ساخته 
)به اشتباه می گویند ســازمانی بوده( در سال 
۱۳۸۷ با نام »خانه ارغوان« به ثبت ســازمان 
میــراث فرهنگی رســیده  اســت. دلیل این 
نام گذاری وجود درخــت ارغوان معروفی در 
حیاط این خانه اســت که سایه شعر معروف 

ارغوان خود را برای آن درخت گفته  است.
از مهم ترین آثار هوشنگ ابتهاج تصحیح او از 
غزل های حافظ است که با عنوان »حافظ به 
سعی سایه« نخســتین بار در ۱۳۷۲ هجری 
خورشیدی توسط نشر کارنامه به چاپ رسید و 
بار دیگر با تجدیدنظر و تصحیحات تازه منتشر 
شد. سایه سال های زیادی را صرف پژوهش و 
حافظ شناسی کرده که این کتاب حاصل تمام 
آن زحمت هاست و او در مقدمه اثر، آن را به 
همسرش پیشکش کرده است. ۱۰مهر ۱۳۹۵ 
شمسی بیست و سومین جایزه ادبی و تاریخی 
محمود افشار یزدی در باغ موقوفات افشار، به 
انتخاب اعضای هیات گزینش جایزه این بنیاد 
به هوشنگ ابتهاج اهدا شد. پنجشنبه ۱۲مهر 
۱۳۹۷شمســی در مراســم پایانی ششمین 
»جشنواره بین المللی هنر برای صلح«، نشان 
عالی »هنر برای صلح« به هوشــنگ ابتهاج و 

سه هنرمند دیگر اهدا  شد.
 جهان بینی هوشنگ ابتهاج

هوشنگ ابتهاج )سایه( بااینکه در خانواده ای 
مرفه و سرشــناس متولد شد؛ بعدها همفکر 
توده ای ها شــد، هرچند هرگز به عضویت آن 
درنیامد. بااین حال، برخی از منتقدان گرایش 
ابتهاج به سوسیالیســم و حزب توده را باعث 
تقویت جنبه شاعری او می دانند. بااین وجود، 
در ســال های بعد اشــعاری با درون مایه های 
عرفانی، اخالقی و مناجات با خدا ســرود که 
عده ای آن ها را از نظر پرداخت زبانی به اشعار 

حافظ، نزدیک می دانند.
 جایگاه حزب توده در اندیشه سایه

ابتهــاج در گفت وگــو با مجلــه مهرنامه در 
مهــر ۱۳۹۲ درباره روابطش بــا حزب توده 
گفت: »عضو حزب توده نبودم؛ اما همیشــه 
سوسیالیســت بودم و بــه توده ای ها احترام 
می گذاشــتم و رفیق آن ها بــودم و با آن ها 
هم عقیــده بودم.« و در جــای دیگر توضیح 
داد: »من به ســالمت تئوریک سوسیالیسم 
باور دارم؛ هنوز بــاور دارم که هیچ راهی جز 

سوسیالیسم پیش پای بشر نیست.«
 اخراج از کانون نویسندگان ایران

در ســال ۱۳۵۸ هجری خورشــیدی، هیات 
دبیران کانون نویســندگان ایران که عبارت 
بودند از باقر پرهام، احمد شاملو، محسن یلفانی، 
غالمحسین ساعدی و اسماعیل خوئی تصمیم 
به تعلیق هوشــنگ ابتهاج، به آذین، سیاوش 
کسرایی، فریدون تنکابنی و محمدتقی برومند 
بــه علت نقض مرام نامه و اســاس نامه کانون 
گرفتند. این تصمیم در نهایت به تأیید مجمع 
عمومی کانون نویسندگان ایران که به صورت 
فوق العاده برگزار شد، رسید و منجر به اخراج 
کل عناصر تــوده ای، به  همراه این پنج تن، از 

کانون نویسندگان ایران  شد.
 ویژگی سروده هاى ابتهاج

غالمحسین یوسفی درباره شعر سایه می گوید: 
»در غزل فارســی معاصر، شعرهای سایه در 
شــمار آثار خوب و خواندنی است. مضامین 
گیرا و دلکش، تشبیه ، استعاره ها و صور خیال 
بدیع، زبــان روان، مــوزون، خوش ترکیب و 
هماهنگ با غزل، از ویژگی های شــعر اوست. 
همچنین رنگ اجتماعی ظریــف آن یادآور 
شــیوه دلپذیر حافظ است. ازجمله غزل های 
برجســته می توان به این موارد اشــاره کرد: 
دوزخ روح، شــبیخون، خون بها، گریه لیلی، 
چشــمی کنار پنجره انتظار و نقش دیگر.« 
اشــعار نو او نیز درون مایه ای تازه و ابتکاری 
دارد؛ و چون فصاحت زبان و قوت بیان سایه 
با این درون مایه ابتکاری همگام شده، نتیجه 
مطلوبی به بار آورده  است. خود او معتقد است 

برای او اصل عاطفه شعراست.
در شعر پس از نیما در حوزه غزل تقسیماتی 
را با توجه به شاعرانی که در آن زمان حضور 
داشته اند انجام داده اند که دراین بین نام هایی 
چون هوشــنگ ابتهاج، منوچهر نیســتانی، 
حسین منزوی، محمدعلی بهمنی و سیمین 

بهبهانی به چشم می خورد.
عبدالعلی دستغیب در نقدی، سایه را در حلقه 
دوم شــاعران نیمایی؛ آن هایــی که پیش از 
پیوســتن به نیما شعرهایی در سبک و قالب 
سنتی می نوشتند، کنار احمد شاملو، اخوان 
ثالث قرار داده که حلقه اول را شــامل توللی، 
منوچهر شــیبانی، اسماعیل شــاهرودی و 
دیگران می داند و حلقه سوم که شامل سهراب 
ســپهری و منوچهر آتشــی و دیگران بوده 
است. »پس از شهریور ســال ۱۳۲۰ این دو 
گروه به عالوه گروه سوم به نیما پیوستند. این 
اتصال البته آن قدرها هم اتفاق بزرگی را رقم 
نزد؛ یعنی برخی از این شاعران در این مدت 
یک سری نوآوری هایی انجام دادند، اما انگار 
پیشنهادهای نیما را درست درک نکرده بودند، 
چون ما دیدیم که دوباره برگشــتند. سایه از 
نیما زیاد تأثیر گرفت، شعرهای نیمایی جالبی 
را نوشت که هنوز هم بعضاً در خاطره ها مانده  
است؛ اما این اتفاق چندان دوام نیافت. ایشان 
یک غزل سرا هستند اما امتیازش به نظر من 
این است که توانســته غزل هایی را با حال و 
هوای جدید خلق کند. در واقع غزل کالسیک 
و سنتی را نفســی تازه بخشیده  است. از این 
بابت یک غزل ســرای نئوکالســیک به شمار 

می رود.«
 از عشق تا حماسه در کالم سایه

ســایه هم در آغاز، همچون شهریار، چندی 
کوشــید تا به راه نیما برود؛ اما نگرش مدرن 
و اجتماعی شعر نیما، به ویژه پس از سرایش 

ققنوس، با طبع او که اساساً شاعری غزل سرا 
بود، همخوانی نداشــت. پــس راه خود را که 
همان سرودن غزل بود، دنبال کرد و همچنین 
گفته شده است: شعرهای امیر هوشنگ ابتهاج 
عالوه بر این که در شعر و ادب فارسی جایگاه 
ویــژه ای دارد در حافظه  عمــوم جامعه نیز 
ماندگار هستند. بزرگان موسیقی ایران بعضی 
از آثار ایشان را به صورت تصنیف های ماندگار 
درآورده اند همچون تصنیف های خاطره انگیز 
»تــوای پری کجایی« و »ســپیده )ایران ای 
سرای امید(« که حتی اگر از عالقه مندان به 
دنیای شــعر و غزل هم نباشیم، این اشعار به 
گوشمان خورده اســت. »ه. ا. سایه« همواره 
در بین قالب های شــعری کالسیک و نو در 
حرکت بوده و شــعرهای متفاوتی را سروده 
است. اشعار او دو وجه متفاوت دارند، نیمی از 
آن ها مضامینی عاشقانه و احساساتی دارند و 
نیمی دیگر بدون قافیه و در قالب نوین موزون 
هســتند. فصاحت زبان و قوت بیــان او در 
همه  اشعارش دیده می شود و آثار او متجلی 
وقایع اجتماعی هســتند. او همانند اســتاد 
خود، حافظ همواره  به موضوع های اجتماعی 
اشــاره های ظریفی می کند. ابتهاج دراین باره 
در مصاحبه ای گفته است: »شعر کالسیک ما 
پرورانده شده است که در آن بتوانید همه ی 
حرف ها را بزنید، درعین حال در امان باشید.« 
»ه. ا. ســایه« سراســر زندگی اش با سرودن 
شعر آمیخته شده اســت و آثارش سرشار از 
تشبیهات و استعارات خوش ترکیب هستند. 
او با زبانــی روان و خوش آهنــگ غزل های 
ماندگاری را آفریده اســت که بسیار خوب و 

خواندنی هستند.
 تولد نغمه هاى نخستین

ســایه ســال ۱۳۲۵ مجموعه »نخســتین 
نغمه ها« را که شــامل اشعاری به  شیوه کهن 
است، منتشــر کرد. در این دوره هنوز با نیما 
یوشیج آشنا نشــده بود. »سراب« نخستین 
مجموعه او به اســلوب جدید است؛ اما قالب 
همان چهارپاره است با مضمونی از نوع غزل 
و بیان احساســات و عواطف فردی؛ عواطفی 
واقعــی و طبیعی. مجموعهٔ »سیاه مشــق«، 
باآنکه پس از »سراب« منتشر شد، شعرهای 

سال های ۲۵ تا ۲۹شاعر را در برمی گیرد.
در این مجموعه، ســایه تعدادی از غزل های 
خود را چــاپ کرد و توانایــی خویش را در 
سرودن غزل نشان داد تا آنجا که می توان گفت 
تعدادی از غزل های او از بهترین غزل های این 
دوران به شــمار می رود. او در مجموعه های 
بعدی، اشعار عاشــقانه را رها کرد و با کتاب 
شبگیر خود که حاصل سال های پر تب وتاب 
پیش از ســال ۱۳۳۲ است به شعر اجتماعی 
روی آورد. مجموعــه »چند برگ از یلدا« راه 
روشن و تازه ای در شعر معاصر گشود. از نمونه 
کارهای وی می توان به آلبوم دستگاه چهارگاه 
و نغمه افشــاری که در ســال ۱۳۵۵ توسط 
کانون فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد، 
اشــاره کرد. در این آلبوم نوازندگان برجسته 
به شکل تک نوازی و گروه نوازی در گوشه های 
دستگاه ها و آوازهای ایرانی جهت آموزش به 
نوجوانان عالقه منــد به هنرنمایی پرداختند. 
این مجموعه به اهتمام کامبیز روشــن روان 
پدید آمد. ســایه پس از درگذشــت احسان 
طبری در بهــار ۱۳۶۸، مثنوی »قصه خون 
دل« را به یاد و در رثای او ســرود. ترانه »در 
این سرای بی کسی« از سروده های هوشنگ 

ابتهاج است.
  جایگاه ابتهاج نزد شفیعی کدکنی

شــفیعی کدکنی درباره او معتقد است: »در 
طول چهل و اندی ســال دوستی از نزدیک 
و خوشــبختانه بســیار نزدیک، هرگز ندیدم 
که او هنرمند راســتینی، از مردم زمانه ما را 
به چشم انکار نگریسته باشد. در میان صدها 
دلیلی که به عظمت او می تــوان اقامه کرد، 
همین یک دلیل بــس که او بر چکاد بلندی 
ایستاده که نیازی به انکار دیگران ندارد و این 

موهبتی است الهی. متجاوز از نیم قرن است 
که نســل های پی درپی عاشقان شعر فارسی 
حافظه هایشان را از شعر سایه سرشار کردند. 
امروز اگــر آماری از حافظه هــای فرهیخته 
شعردوســت در سراســر قلمرو زبان فارسی 
گرفته شود، شــعر هیچ یک از معاصران زنده 

نمی تواند با شعر سایه رقابت کند.«
 اولین گفت وگوى مطبوعاتی

ابتهاج مهــر ۱۳۹۲ در گفت وگویی با محمد 
قوچانی، مهدی یزدانی خرم و علیرضا غالمی 
که در مجله مهرنامه منتشــر شد، گفته بود: 
»من به ســالمت تئوریک سوسیالیسم باور 
دارم. هنــوز بــاور دارم که هیــچ راهی جز 
سوسیالیسم پیش پای بشر نیست. کمونیسم 
هم یک آرمان دور است. تا به قول معروف یک 
انســان تراز نوین ساخته نشــود که هرکس 
به انــدازه کارش بخواهــد و بهره مند شــود، 

کمونیسم قابل تحقق نیست.«
مهرنامه گفت، ایــن مصاحبه اولین مصاحبه 
مطبوعاتی هوشــنگ ابتهاج با یک نشریه در 

این سال ها بوده است.
او در این گفت وگو درباره احمد شاملو گفت: 
»وقتی شــاملو ُمرد من در مراســمش گریه 
کردم. یکی از دوســتان به من گفت ســایه 
گریه می کنی؟ فکر می کــرد من نباید برای 
شاملو گریه کنم! گفتم این چه حرفی است؟ 
من برای کدام یک از رفقایم مرثیه ساخته ام؟ 
مهدی اخوان، شاملو، کسرایی، شهریار؟ درد 
نبودن این ها چنان برای من عظیم است که 

اصاًل کلمه پیدا نمی کنم.«
 کتاب خاطرات پیر پرنیان اندیش

هوشنگ ابتهاج ســال ۱۳۹۱ در ۸۵سالگی 
خاطرات خود را در گفت وگو با میالد عظیمی 
در کتاب »پیر پرنیان اندیش« عنوان کرد. او در 
این کتاب، به بیان عقاید و نظرات خود درباره 
بســیاری از چهره های به نام موسیقی، شعر و 
سیاســت در زمان خود می پردازد. او در این 
کتاب تأیید می کند که آزادی اش از زندان در 
سال ۱۳۶۳ بعد از نامه محمدحسین شهریار 
به ســیدعلی خامنــه ای، رئیس جمهور وقت 
و بیــان این نکته که »وقتی ســایه را زندانی 
کردند، فرشته ها بر عرش الهی گریه می کنند« 
صورت گرفته  اســت. ابتهاج یک سال بعد از 
زندان آزاد می شود. او درباره تفریحات دوران 
جوانی خود می گوید: »اساســاً چند چیز بود 
که من هر مصیبتی رو با اون ها می تونســتم 
تحمل و فراموش کنم: یکی پیش شــهریار 
می رفتم و یکی بیلیارد بازی می کردم. گاهی 
روزی چهارده ســاعت بیلیارد بازی می کردم. 
توی بازی بیلیارد می تونستم مرگ مادرم رو 
فراموش کنم. هر ناکامــی رو فراموش کنم. 
وقتی بیلیارد بازی می کردم انگار که مســخ 
شده بودم. انگار که ذهن و حافظه من، از من 

گرفته شده بود. فقط بازی می کردم.«
منابعی که برای نگارش این نوشــته از آن ها 
کمک گرفتم: پرنیان اندیش )در صحبت سایه(: 
گفتگو با هوشنگ ابتهاج سایه/میالد عظیمی 
و عاطفه طّیه/ناشر: انتشارات سخن؛ چاپ اول: 
پاییز ۱۳۹۱/ستایشــگر، مهدی )۱۳۷۶(، نام 
نامه. موســیقی ایران زمین جلد سّوم، تهران: 
اطالعات/ فخرایــی، ابراهیم: گیالن در قلمرو 
شــعر و ادب، ابراهیم فخرایی/شــعر معاصر 
ایران از بهار تا شــهریار، حسنعلی محمدی. 
ناشر: مؤلف/صد شاعر، خسرو شافعی/ عابدی، 
کامیار )۱۳۹۰(. در زالِل شــعر ص۱۷تا۱۹؛ 
بررسی زندگی و شعر هوشنگ ابتهاج. تهران: 
ثالث/محقق داماد، سید مصطفی. »آموزه های 
www.ettelaat. .»اخالقی شــعر ســایه

com/ »ابتهاج: هرگز تــوده ای نبودم، هنوز 
سوسیالیستم«. تاریخ ایران/ »هوشنگ ابتهاج، 
شاعری اندیشه گرا با مضامین عرفانی«. ایرنا/

مهرنامه، شــماره ۳۱، مهر ۱۳۹۲، گفتگوی 
محمد قوچانی، مهدی یزدانی خرم و علیرضا 
غالمــی با هوشــنگ ابتهاج، صفحــه ۲۴۳/

ویکی پدیا فارسی.

براى امیر هوشنگ ابتهاج )ه.ا.سایه( که بعد از بسترى در بیمارستان خانه نشین است

سوسیالیستیکهعاشقانهمیسراید
   کیوان پهلوان 

   پژوهشگر ادبیات 
فارسی و موسیقی نواحی



فلسفه و نکات اشتراک و افتراقش با دین

آهوبره را که شیر در پی باشد
بیچاره چه اعتماد بر وی باشد؟
این ملح در آب چند بتواند بود

وین برف در آفتاب تا کی باشد؟

انسان موجودی کنجکاو بوده و هست و می خواهد 
به علت و چگونگی پیدایــش موجودات جاندار و 
بی جــان و پدیده هــای طبیعی اطــراف و جهان 
پیرامونــی خود پــی ببرد. همین اندیشــیدن به 
چگونگــی آفرینــش و هســتی، روح و روان و 
چگونگی راهبرد و تدبیر زندگانی نوع بشر و روش 
نیل به خوشــبختی و سعادت و علم و تدبیر اداره 
حکومت و جوامع بشری و تالش برای پی بردن به 
مجهوالت و کشفیات جدید سرلوحه فلسفه است. 
گرچه پاسخ های اولیه به این چرایی و چگونگی ها 
در خیلــی از موضوع ها راه به جایی نبرد اما همین 
کنجکاوی و اندیشه ورزی راهگشا و سنگ پایه ای 
بود بــرای آیندگان و موجب کشــف پــاره ای از 
مجهوالت و علل شــد. دین هم پاسخی به همین 
چرایی ها و چگونگی ها بود اما در جایی راه خود را 
از فلسفه جدا کرد و به مانعی بر سر راه آن تبدیل 
گشت؛ زیرا فلسفه معتقد به حقایق مطلق و نهایی 
و تشــکیک ناپذیر نیست. انسان در دوران ابتدایی 
که علم و آگاهی و ابزار علمی برای شناخت کافی 
وجود نداشــت، نتوانست به شناخت واقعی دست 
یابد لذا به اسطوره ســازی و افسانه پردازی و بیان 
ذهنــی و وهم گونه علت ها و چیســتی و چرایی 
روی آورد. گرچه همین کنجکاوی ها و جســتجو 
پیرامون چون وچراها، خود به نوعی سرآغاز فلسفه 
بود اما نوع شــناخت و معرفت اولیــه اش بر پایه 
فلســفه علمی امروزین نبود. به راستی در فلسفه 
چه ســر و جاذبه ای نهفته است که افالطون آن را 
»آن لذت گرامی و گران بها« می دانســت. اهمیت 
و عظمت فلســفه در چیســت؟ فلسفه پاسخی به 
سؤاالت بشر است. پاسخی عمیق و همه جانبه که 
می خواهد ارزش و نمای واقعی اشیا و پدیده ها را 
دریابد و مهم و غیر مهم را از هم تشــخیص دهد 
و اشــیا و خلقت و پدیده ها را آن چنان که واقعیت 
و نفس االمر اســت بفهمد. پــاره ای از این موارد 
در فلســفه وجودی دین هم بــود اما دین طریق 
و روشی متفاوت با فلسفه برگزید. اگر بخواهیم از 
نقطه تحقیق و پژوهش برای شــناخت آغاز کنیم 
دین و فلسفه ذات مشــترکی داشته اند، یعنی در 
قصد معرفت و شــناخت و رسالت مشترک اند؛ اما 

در ارائه طریق شــناخت هر کدام روش استداللی 
متفاوت و متعارضی با هم دارند.

بحث میزان اشــتراک و افتراق بین فلسفه و دین 
یا حکمت و شــریعت یا عقل و نقل وحی همیشه 
مطــرح بوده اســت. دین به منبع غیر بشــری و 
وحیانــی معتقد و بر این باور اســت که در ورای 
طبیعت و محسوســات عالمی دیگر اســت و علم 
و عقل قادر به پاســخگویی همه مسائل نیست.از 
نظر دین ســاالران آنچه را دین می گویند درست 
و مجموعه ای از حقایق اســت و باید به آن ایمان 
آورد و برای پذیرش این حقایق که متکی بر وحی 
الهی و ایمان است نیازی به برهان و اثبات منطقی 
و تجربه عینی نیســت؛ بنابراین بین یقین دینی 
و حکــم و قواعد فلســفی که به وحــی و منبع و 
معجزات فوق بشــری و محدودیت عقل در برابر 
نقل و وحی و حقایق مطلق و نهایی معتقد نیست 
تفاوت هســت. فلســفه تعقل در مقابــل تعبد و 
تالش و تفکر برای آگاهی یافتن از حقایق اشــیا 
و پدیده هاســت و بر عقل و اســتدالل، حقایق و 
نتایج اثباتپ پذیر متکی است. دین معتقد به نگاه 
و شناختی قطعی و خدشــه ناپذیر و مطلق بود و 
اجازه شناخت فلسفی را که ناقص و نافی شناخت 
دینی باشــد نمی داد.از طرفی پیش از شکل گیری 
ادیان جهانی مثل مســیحیت و اسالم و... بینش 
فلسفی وجود داشــت و کانون برجسته آن یونان 
با فیلسوفانی نظیر ســقراط و افالطون، ارسطو و 
سوفســطائیان و... بود که بنا به موقعیت بازرگانی 
و دریایــی یونانیان با دیگر ممالک نظیر شــرق و 
افکارشــان آشنایی یافته بودند و پوسته پراوهام و 
افســانه آمیز فلسفه و بینش شــرقیان را به کنار 
نهاده و از هســته اصلی آن اســتفاده کردند و با 
ذهن پویا و توانمند خود فلسفه ای را بنیان نهادند 
که روش آن به نســبت به واقعیــات نزدیک تر و 
علمی تر بود. فیلســوفان یونانی بی دین هم نبودند 
اما روش فکری فلسفی شان با دین دارانی که فقط 
و منحصراً از زاویه تعالیم و آموزه های دینی صرف 
به خلقــت و پدیده های طبیعت می نگرند متفاوت 
بود. اینکه خود خدایان یونان قداستی به مقیاس 
خدایان شرق نداشــتند و تا حدودی شأن انسان 
گونه داشــتند و با هم در رقابت عشــقی بودند و 
حتی معشــوق های هم دیگر را می ربودند در رشد 
فلســفه در یونان بی تأثیر نبــود؛ زیرا این خدایان 
یونانی آن چنان قداســت الهی نداشتند که مانعی 

کامل بر سر راه آزاداندیشی و تفلسف شوند.

   جهانگیر ایزدپناه  
   فعال اجتماعی

 جالل الدین همایی شــاعر، نویســنده، پژوهشگر و مصحح ایرانی 
در سال ۱۲۷۸ خورشــیدی در اصفهان به دنیا آمد.پدرش  میرزا 
ابوالقاســم  محمد نصیر متخلص  به  طرب  و جدش  مال محمدرضا 
همای  شــیرازی  هر دو از شعرا و دانشــمندان  معروف  عصر خود 
بودنــد. از کودکی به ادبیات عرب و حکمت و فلســفه روی آورد 
و تا ۱۰ســالگی منشــأت قائم مقام فراهانی، منشآت فرهاد میرزا، 
منشأت امیرنظام، تاریخ معجم، شاهنامه فردوسی، کلیات سعدی، 
منتخب قاآنی و غزلیات محمدخان دشــتی را نزد اســتاد مطالعه 
کرد.در۱۱ســالگی به مدرســه نماورد اصفهان در بــازار رفت و 
۲۰سال به تحصیل ادبیات عرب، فقه، اصول، تفسیر، درایه، رجال، 
هیات، نجوم، اســتخراج تقویم، ریاضی، طب و فلســفه پرداخت.

پس ازآن به نظام آموزشی جدید پیوست و به تدریس در مدرسه ها 
پرداخت، آنگاه مدتی نیز در تبریز تدریس کرد و سپس به تدریس 
ادبیات در دارالفنون، دبیرســتان نظام و دانشــکده افسری روی 
آورد.جالل الدین همایی پس از تأسیس دانشگاه تهران به تدریس 
دوره دکتری در دانشــکده های حقــوق و ادبیات پرداخت و عضو 
فرهنگســتان ایران شد. مدتی هم در دانشگاه های بیروت و الهور 
تدریس کرد.استاد همائی شعر هم می سرود و سنا تخلص می کرد.

بیــش از ۱۵هزار بیت او در دیوان ســنا به کوشــش دخترش به 
چاپ رسیده است.استاد جالل الدین همایی درباره انتخاب تخلّص 
شعری خود گفته است: »رســم پیشینگان بر این بود که تخلّص 
شاعر مبتدی را اســتادان پیش قدم معّین می  کردند من از حدود 
۱۴سالگی که به مقتضای طبع موزون سخنی می  بافتم، به منتخب 
حدیقه سنایی که هزار و یک بیت است، عالقه شدید داشتم و آن 
را از برکرده بودم. عّم بزرگوارم میرزا محمد »ســها« که پیشوای 
شــعرای اصفهان بود و در این فن ســمت استادی بر من داشت، 
فرمود که به تناســب سنایی تخلّص »سنا« اختیار کنم. من نیز به 

احترام گفته او این تخلّــص را تغییر نداده  ام. فقط گاهی با کلمه 
همایی تخلص کرده  ام.« از مشــهورترین اشعار او شعری در وصف 
مسجد کبود تبریز و تأسف از ویرانی آن است. جالل الدین همایی 
سرانجام در ۲۸تیر سال ۱۳۵۹ چشم از جهان فروبست و در تکیه 

لسان االرض تخت فوالد اصفهان دفن شد.
برخی از آثار جالل الدین همائی: »تاریخ ادبیات ایران در دو جلد، 
غزالی نامه )شــرح حال امام محمد غزالی(، تصحیح کتاب نصیحه 
الملــوک امام محمد غزالــی، تصحیح مثنوی ولدنامــه با مقدمٔه 
مفصــل، تصحیح کتاب التفهیــم ابوریحان بیرونــی با تحقیقات 
مفصل، تصحیح کتاب مصباح الهدایــه و مفتاح الکفایه اثر عزالدین 
محمود کاشــانی، تصحیح معیارالعقول منســوب به شیخ الرئیس 
ابوعلی ســینا در فــن جراثقال، مقدمه بر اخــالق ناصری تألیف 

خواجه نصیرالدین طوسی، مولوی نامه.«

جالل الدین همایی، پژوهشگر، شاعر و مصحح

این کتاب شــعر بــا زندگی نامــه ای مادر 
فرهنگور فــردوس قدیــان بهبهانی خانم 
مرمر ملک زاده  استارت خورده  است : »یک 
روز زمســتانی ســرد، بهاران را زودهنگام 
با خــود به خانه  آورد. در دوم اســفندماه  
۱۳۶۱ در خانواده ای بسیار کتاب دوست و 
کتاب خوان، در محله »شاه فضل« بهبهان 
به دنیــا آمد ...« فردوس دوران تحصیالت 
ابتدایی و متوســطه را در بهبهان گذراند 
و در مهرماه ۱۳۸۰ در دانشــگاه ولی عصر 
رفسنجان در رشته زبان و ادبیات انگلیسی 
پذیرفته شد.فردوس به تئاتر و شعر عالقه 
داشــت و زبان حال و ســوزوگداز درون و 
تنهایــی خــود را نیز در قالــب چهارباره 

می ریخت. 
شــاعر غزل هــا و شــعرهای آزاد زیبــا و 
پرشوری داشت.فردوس در ۱۷فروردین ماه 
۱۳۸۳ در مســیر رفتن به دانشگاه همراه  
با دو دوســتش تصادف کرد و در آن روز 
بارانی، آســفالت خونــش را مکید. دو ماه 

پیش ازایــن واقعه فردوس مرگ خویش را 
پیش بینی کرده بــود: »هرچند میان موج 
خــون غلتیدیم/از خویــش درآمدیم و بر 

خویش شدیم.«
قالب غالب اشــعار فــردوس قدیان، غزل 
اســت. او در قالب های دیگــر مثل  قطعه، 
مثنوی، چهارگانه ها و شــعرهای آزاد هم 
دســت داشــت.تم عمده این اشعار تغزلی 
است. غزل »آخرین غزل« از لحاظ سبک و 
شیوه ی کار، الگوی مناسبی برای غزل ها و 
قالب های دیگر است: »شب های بی قراری 
لیال تمام شد/آن روزهای سخت تمنا تمام 
شــد/هرچند شب رســیده ولی در طلسم 
کوه/جان کندن افق به تماشــا، تمام شد/
گریه نکن که اشــک ریا ریخت بر زمین/

پیچیدگی میان معما تمام شد ...«
غزل امــروز وام دار زبان و نگاه نیماســت. 
رمز و رازها و اشــارات نیما موجب شد که 
شاعرانی چون هوشــنگ ابتهاج و حسین 
منزوی با شناســه ها و قرائنی که از او وام 
گرفته بودند، میان غزل امروز و دیروز پلی 
برقرار کنند. شــعر فردوس فدیان از لحاظ 
نسب شناسی به حسین منزوی برمی گردد. 
شــاعر در اشعارش، ســویه های »خاکی و 
آسمانی« اشــعارش را به هم آغشته کرده 

است و از لحاظ شــکل و فرم افقی ابیات 
و شــعرهای آزادش منسجم است و نوعی 
تناســب لفظی و معنایی با تبدیل نمادها 
و تلمیحــات می تــوان در ســروده هایش 
مشــاهده کرد. فــردوس در این اشــعار 
از همــان طالیــه غزل تا مقطــع، از روند 
طبیعــی موضوع خروج نمی کند و تا پایان 
تــم تغزلی فراقی و تنهایی را پی می گیرد: 
»این آخرین غزل به تو یک روز می رســد/ 
افسوس می خوری که خدایا، تمام شد؟!« 
در این غزل تناســب ها و نظیرهای »شب، 
بی قراری، روز، اشــک، گریــه، پیچیدگی، 
معما، نعره، ناله« تمامی شــاکله غزل را به 
هم پیوند داده اســت. شــاعر در بیت آخر 
با یک نگره ماورایی و بــا واژه ی »خدایا« 
ملجأ و مأوای امنی جســت وجو می کند و 
معنا را به چالش می کشــاند که: »خدا را 
شکر می گویی که تمام شــد و یا خواهی 
دید که خدایی خودکشی کرد و یا افسوس 
می پرســتیدی،  که  که خدایی  می خوری 
دار فانی را وداع گفت...« شــاعر مثل فروغ 
فرخ زاد مــرگ خــود را پیش بینی کرده 
بود: »به مادرم گفتم، بایــد برای روزنامه 
از آن که  تسلیتی بفرستی/همیشــه پیش 

فکر کنی اتفاق می افتد.«

نقدینه ای بر دفتر آخرین غزل از فردوس قدیان بهبهانی
 آخرین برگ سفرنامه  شاعر

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

گاهــی دلم برای آدم هایی تنگ می شــود 
که شاید یادشــان هم نیایم یا اصاًل من را 
نمی شناســند. بدون دلیلی گاهی گردباد 
خاطرات مرا به ســمت این آدم ها می برد 
تا یادآوری کند که بخشــی از زندگی من 
بوده اند. مهم نیســت چقدر کوتاه بود این 
بخش یا چطور گذشــت، چــه ماجراهایی 
داشــت یا چقدر زود تمام شــد؛ مهم این 
اســت که هر از چند گاهی این یادآوری ها 
اوج می گیــرد و آدم را تــا جاهایی می برد 
که فکرش را هم نمی تواند بکند. امروز بعد 
از گذشت سال ها، ســاعاتی به مردی فکر 
می کردم که داشــت توی غسالخانه میت 

پســرش را می شست و اشــک می ریخت. 
شــاید بدترین اتفاق زندگــی اش بود و او 

مجبور بود که با آن کنار بیاید. 
همین طور دل تنگش شــدم که کجاســت 
و چــرا نمی توانم پیدایــش کنم و حالش 
را بپرســم. یا دلم گرفته برای پســری که 
سال ها پیش موقع اعالم نتایج کنکور پشت 
باجه روزنامه فروشــی وقتی اسمش را بین 
قبولی هــا پیدا نکرد از هوش رفت و بعد از 
چند دقیقه که با آب زدن به سروصورتش 
به هوش آمد زد زیر گریه و دمپایی هاشو 
کــه معلوم بود هولکی پوشــیده، ول کرد 
رفت. انگار ســر به بیابان نهاد و دیگه ازش 
خبری نشد. همین طور دلم برای معلمی از 
دوره دبستانم افتادم که اگر چه شاگردش 
نبودم و غیربومی هم بــود اما صبحی که 
در مدرســه پخش شد که خودکشی کرده 
حال غریب و عجیبی بهم دست داد، چون 

اولین بار بود اسم خودکشی را می شنیدم 
و تقریباً نامفهوم بود و حس خاصی نسبت 

به این عمل نداشتم.
 این معلم به قول بچه های کالســش چه 
مهربان و دلســوز بود و مــن هم که چند 
بــاری در حیاط مدرســه و راهــرو دیده 
بودمش تفاوتی بیــن او و بقیه می دیدیم 
کــه نمی دانم چــه بود! امروز انــگار برای 
مــن روز دل تنگی هــا و خاطــرات خاص 
بــود و هنــوز نمی دانم معلم ســربه زیر و 
آرام غریبه برای چه بــه زندگی اش پایان 
داد، امــا االن می دانم کــه روزگار یکی از 
بهترین آدم هایش را از دست داد. دلگیرم 
کــه چرا آن آدم هــا را نمی توانم پیدا کنم 
و حالشــان را بپرسم؟ برای کسانی هم که 
به عمد یا از سر گرفتاری فراموشم کرده اند 
هم تنگ شــده است؛ کســانی هم که فکر 

می کنند فراموششان کرده ام.

روزگار دل تنگی و فراموشی

   حسن صفرپور  
   داستان نویس

داستانک

یاد

یادداشت

روز تاج گذاری احمدشاه و سرگذشت او
انقالبیــان پس از عزل محمدعلی شــاه کوتاه آمدند و 
دســت از سودای سلطنت برداشــتند و قبول کردند 
که فرزند ارشــد او را که در آن زمان ۱۱ سال بیشتر 
نداشــت، از ســفارتخانه روس بخواهند و در اختیار 
انقالبیان بگذارند. انقالبیان ابتدا او را به ســلطنت آباد 
می فرســتند و پس ازآن وارد کاخ گلستان می شوند و 
او را به عنوان پادشاه معرفی می کنند؛ طفلی که برای 
به ســلطنت رســیدن، با دوری از پدر و مادر اشــک 
می ریخت و همین اشک را پدر و مادر هم می ریختند. 
چون طفل بود برای او نایب الســلطنه تعیین کردند. 
نخســتین نایب السلطنه شیخوخیتی داشت و یکی از 
اعضای مهم ایل قاجار به نام عضدالملک قاجار بود. با 
همان شیخوخیتش، حالتی مدبرانه و تساهل و تسامح 
داشــت. البته طولی نکشید که او درگذشت و سپس 
نایب الســلطنه دوم را انتخــاب کردند که ناصرالملک 
قره گوزلو بود. این شــخص تحصیل کرده انگلستان و 
آکســفورد بود و سابقه وزارت و صدارت داشت. او هم 
بنا را بر این گذاشــت که به نوعــی در مقابل دولت ها 
کوتــاه بیاید و دولت را به نخســت وزیر واگذار کرد و 
اداره کشــور را به آن ها واگذاشــت و نایب السلطنگی 
و تعلیــم و تربیت ولیعهد را تمــام و کمال بر عهده 
گرفت. نخســتین خمیرمایه رشد احمدشاه برای این 
بود که او را برای ســلطنت آماده می کنند و نه برای 
حکومت داری. هر دو نایب السلطنه پیرو این خط مشی 
بودند. احمدشــاه تا هفده ســالگی تحــت قیمومیت 
نایب الســلطنه بود، امــا باالخره تصمیــم گرفت که 
تاج گذاری کند. سلطنت احمدشــاه را باید از ۲۵تیر 
۱۲۸۸خورشیدی تا آبان ۱۳۰۴ بدانیم، اما تاج گذاری 
او در ۲۹تیر ۱۲۹۳ صورت می گیرد و به عنوان پادشاه 
از این تاریخ بر تخت ســلطنت می نشیند. این تاریخ 
دقیقاً یک هفته تا ۱۰روز پیش از شروع جنگ جهانی 
اول است. شــش ســال پس از تاج گذاری احمدشاه 
کودتا می شود؛ یعنی در سال۱۲۹۹. البته کودتا نیست 
و عده ای از قزوین برای گرفتن حق وحقوق خودشــان 
عازم می شوند. معموالً در کودتا باالترین نهاد حکومت 
خلع می شود، اما در ۱۲۹۹ خونریزی ای هم نمی شود. 
فقط نخست وزیری که استعفا کرده بود بازهم توسط 

شاه تغییر می کند و کســی هم که به عنوان فرمانده 
قــزاق به تهران آمــده بود وزیر جنگ می شــود. اگر 
کودتایی هســت در ۱۳۰۴ با ماده واحده مجلس باید 
کودتا را پیگیری کرد. آنجا پادشــاه را خلع می کنند 
و در آن زمان اســت که در ماده واحده، مجلس رسماً 
انقراض سلسله قاجار را اعالم و نخست وزیر را همه کاره 
اعالم می کند. چون او برای سلطنت تربیت یافته بود، 
نه برای حکومت. معتقد بود که دولت کارش را بکند 
و او ســلطنتش را. نیرو و ابزار مقاومتی هم در دست 
نداشت. حســاب کنید که از ۱۰۰نماینده ۱۰نفر هم 
موافق احمدشاه باشند، بقیه چه؟ نیروی نظامی دست 
نخست وزیر است که قزاقخانه را در اختیار دارد و آن را 
هم بازسازی کرده. با ۴شاطر و نگهبان قصر سلطنتی 
کــه نمی توان مقابل نیــروی قزاق ایســتاد؛ بنابراین 
به راحتی تــن به فرار از ایران می دهد و از ســلطنت 
خلع می شود. درباره آنچه باعث روی کار آمدن پهلوی 
می شود، باید نتایج پس از جنگ جهانی اول، قحطی، 
ناامنــی جاده و راه ها را بررســی کنیم. این ناامنی در 
همه جا بود. مــردم آن روزگار امنیت، رونق اقتصادی 
و رشد فرهنگی می خواستند. در حقیقت دولت جدید 
زمینه ســاز آن ها بود و احمدشــاه کاری از دســتش 
برنمی آمد که بخواهد پایداری کند، خاصه اینکه برای 
نبرد و درگیری با دولت تربیت نشده بود. احمدشاه که 
مقیم پاریس شده بود سرانجام در اثر بیماری کلیوی 

و در سال ۱۳۰۸ از دنیا رفت.

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

النگ شات:
در ایــن نما هــم کل بدن بازیگــر در قاب دیده 
می شــود و هم نمای کلی محلی کــه در آن قرار 
دارد. این نما نسبت به نمای اکستریم النگ شات 

تمرکز بیشتری روی بازیگر دارد.

مشق کلمات

 همکاری انسان و هوش مصنوعی
 برای کشف ۴۰هزار کهکشان جدید

یک روش جدید »ســایبورگ« با ترکیب هوش انسانی 
و ماشــینی به یافتن ۴۰هزار کهکشان حلقوی کمک 
می کند. به نقل از آی ای، دانشــمندان در نشست ملی 
نجوم طی بیانیه ای اعالم کردند که انسان ها برای یافتن 
۴۰هزار کهکشان حلقوی به همکاری با هوش ماشینی در 
سراسر جهان می پردازند.دکتر مایک والمزلی از دانشگاه 
منچســتر با همکاری پروژه Galaxy Zoo روشی به 
نام »ســایبورگ« را برای اندازه گیری شــکل میلیون ها 
کهکشان مختلف توسعه داده اند.»سایبورگ« اصطالحی 
اســت که برای اشاره به ترکیب موجودات زنده و اجزای 
مکانیکی استفاده می شود. هوش مصنوعی جدیدی به 
نام زوبات )Zoobot( قرار اســت به شناســایی هزاران 
 Galaxy Zoo کهکشان حلقوی کمک کند.وب سایت
که یک پروژه علمی جمع سپاری است، داده هایی در مورد 
ستارگانی که مدار آن ها به دلیل برخوردهای کهکشانی 
و انفجار انرژی ناشی از ابرسیاهچاله ها مختل شده است، 
جمع آوری می کند. »جمع سپاری« به معنای برون سپاری 
یک پروژه به انبوه مردم است. بااین حال، طبقه بندی همه 
این داده ها بر اساس یک رویداد کیهانی خاص که باعث 
ایجاد اختالل های عظیم می شود، نیازمند انجام میلیون ها 
اندازه گیری اســت. حجم این داده ها به قدری زیاد است 
که بیش از یک عمر طول می کشــد تا داوطلبان انسانی 
بتوانند آن ها را مرتب کنند. اینجاست که هوش ماشینی 
وارد می شــود. دکتر والمزلی از یک دهــه اندازه گیری 
داوطلبــان Galaxy Zoo، برای ایجاد الگوریتم هوش 
مصنوعی »زوبات« اســتفاده کرد که می تواند به عنوان 
دســتیار در این پروژه با افراد همکاری کند. این هوش 
مصنوعی می تواند به دقت پیش بینی کند که داوطلبان 
انســانی در مورد نقاط داده خاص چه خواهند گفت و 
همچنین می تواند بفهمد که در چه بخش هایی امکان 
اشتباه وجود دارد.»زوبات« از یادگیری ماشینی استفاده 
می کند، به این معنی که بارها و بارها با اســتفاده از یک 
مجموعه داده آموزش داده می شــود تا زمانی که بتواند 
عملکرد موردنیاز را با سرعت باورنکردنی انجام دهد. به 
گفته دکتر والمزلی، با اســتفاده از »زوبات«، انسان ها و 
ماشین ها برای پیشبرد علم نجوم همکاری می کنند و ما 
به ستاره شناسان دیگر کمک می کنیم تا سؤاالتی را که 
هرگز فکر نمی کردیم پرسیده شود، پاسخ دهند. به لطف 
هوش مصنوعی »زوبات«، دکتر والمزلی توانست ۴۰هزار 
کهکشان حلقوی شکل کمیاب را کشف کند که شش 
برابر بیشتر از همه  کهکشان های حلقه ای شناخته شده 
تا اکنون اســت. شکل گیری این نوِع نادر از کهکشان ها 
میلیاردها ســال طول می کشد و آن ها طی برخوردهای 
نسبتاً رایج کهکشان با کهکشان از بین می روند؛ بنابراین، 
این مجموعه داده عظیم جدید به دانشــمندان کمک 
می کند تا چگونگی تکامل این کهکشــان های منزوی 
را بررســی کنند. کار روی هوش مصنوعی »زوبات« و 
همچنین سایر راه حل های نجومی یادگیری ماشینی به 
دانشمندان کمک می کند تا حجم عظیمی از داده ها را در 
آینده دسته بندی و بررسی کنند.به عنوان مثال، در سال 
۲۰۱۸، محققان دانشــگاه پلیموث دریافتند که چگونه 
می توان از هوش مصنوعی برای کمک به جســتجوی 
هوش فرازمینی اســتفاده کرد. الگوریتم آن ها قادر بود 
به سرعت سیارات دارای شرایط قابل سکونت را شناسایی 
کند.دکتر بروک سیمونز، از دانشگاه لنکستر، می گوید: 
این هفته Galaxy Zoo پانزده ســاله می شــود و ما 
همچنان در حال نوآوری هستیم. کاری که دکتر والمزلی 
رهبری می کند، نسل جدیدی از اکتشافات کهکشان ها 
را ممکن می کند.در حقیقت، یادگیری ماشینی در حال 
حاضر به طور گسترده در زمینه نجوم مورداستفاده قرار 
می گیرد. به عنوان مثال، همین هفته، محققان دانشگاه 
کرتین اســترالیا اعالم کردند که مکان دقیق تولد یک 
شهاب ســنگ ســیاه زیبا در مریخ را مشخص کرده اند. 
محققان دانشگاه کالیفرنیا، ســانتا کروز، همچنین در 
 Morpheus حــال آموزش یک هوش مصنوعی به نام
با استفاده از اولین تصاویر خیره کننده تلسکوپ فضایی 

جیمز وب هستند که اواخر هفته گذشته منتشر شد.

دنیای علم

با همین واژه های معمولی
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  دیشــب داشــتم از دم یه تاالر رد می شــدم دیدم 
شــلوغه، ســریع چپیدم دم در به یارو گفتم به به آقا 
خیلییی مبارکا باشــه من از دوستای قدیمیه دومادم، 
داشتم می رفتم تو که طرف مچ دستمو گرفت یه پرس 
غذا داد بهم، گفت مرتیکه بیا برو گمشــو مراسم ختم 

بابامه. )حاج امیر هستم(
 چیه این پدر شــدن؟ یهو به خودت میآی می بینی 
نشســتی تو کافه، سیب زمینی ســرخ کرده هاتو سس 
زدی، گذاشــتی جلوی دخترت. خودتم دســتات زیر 

چونته و داری تماشاش می کنی.)هادی(
دبســتان که بودم، عید غدیر به اونایی که اسمشون 
علی بود جایزه میدادن. همکالسی ما که اسمش آرین 
بود و باباش مدیر مدرسه بود؛ به اینم جایزه دادن.اونجا 
بود که برای اولین بار با کلمه پارتی بازی آشــنا شدم. 

)َمرِد چیِچکْآ(
  حالم گرفته بود رفتم خونه  خواهرم که حال و هوام 
عوض شــه، موقع ظرف شســتن تعارف زدم که من 

می شورم و حاال یه دل گرفته  خیس بودم. )خالفکار(

مجازستان


