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������ �� در روز��ی ا��� در ��اق ا���ق ا���د ����ر ���� ��ر ��د و 

����� ����� �������

���� ���د����

���رات ز�ــ�دی را �� �� ���ظ ���� و ���� �� �ــ�دم �ــ�اق وارد ��د و 
������ ����ری از ��ف �� از ���� ��� آ�ــ�ی ����ی ��ر را ��� 
�ــ��ــ� دار �ــ�د. ا�ــ� �ـــ�ادث، ز��� �� �ــ�ن �ــ�دم �ــ�اق وارد �ــ�د �� 
�����ن آن ���� ��ای ا����م آن ا��ام ����.  ا�� �� ���� �� ا���د ����ده 
ا�� �ــ�ادث از ���� ������ ��ود��ه ��، ����  ��ن ��ز��، ������ 
دو�� و ��ز���� ر��� ����ر �� ا���� ��د���ن، ���� �������ی ��د 
�� ���ر ��� ا�� ��ا�� �� ���� �� ��� آرا�� ��ود. �� ا�� ��ل از ��� 
د��وز و �� د���ل ����ن آ��ی ��ر و ���م ���ت آ�� ا... �������، �� 
��ز ����ر ���ت آور و �����، او��ع �� ���� �� ��� آرا�� ر�� و ا�� در ���� ا�� �� ��� 
�� دا��� ��وه ����ی ��ر �� ��م �������ی و ���د از ��ا��� ����ر �����. در ا�� ��رد �� ��� 
����� از ���اد و ����� ��� ��ر� ���� و ا�� ���� ��ای روز��ی آ���ه ��اق، ����ر ا���وار����ه 
�� ���� ا������� ر� �� داد  ا��. ��ا ���� ��� وا��� ����ه ای ا���ق ا���د و ���� در ��� ���ری ا
و ��ود��ه �� و ��ز�� ���� �� �� و ���اد ز��دی از ��دم در ����ی ���� ����� ����� ���� و 
ز��� �� ����، ���� ���ر ���د �� در ���� از ��� ��ه، ���م ا�� ا�����ت ����ن ���� و او��ع آرام 
��د.  ��� �� �� ��� در ��اق ����ا ��ا�� �� ��� آرا�� �� رود ا�� �� ا�� ��ل دو ����� 
����ر ���ان ����ه و��د دارد. ��� از ا�� �����، ���د ���� ���� ��ی ز�������� آ��ی ��ر 
ا�� �� در روز��ی آ���ه ��ر د��� در��د ����� آ����� ����� و در ����� ��ر�� ا���ق ا���ده �� 
�� �� ا�� ا���ق �����  آ��ی ��ر از ����ارا�� ������ را ���ا�� و آ��� ��ف آن ��� ����. ا
، ا��ا��ت ��ف ��ی ��� ا����� و ����� ای ا��  ����ر ���ود ��ا�� ��د.  ���ا�� ����ر ��رگ ��
�� از �� ��ل ��� ����� ����� ��ای راه ا��ا��� ����ن ��ا��ازی ��ی در ��اق ��ده ا�� و ��� 
از ا��������ن ا���د ��� و ��� در ا�� ���ر �� ���� ��ده �� �� �� ا��م ����� ���ان آن را ����� 
، آ������� �� از �� ��ل ��� �� ا������ت در ��اق ��رت ���� ��� ����  ��د.  �� ���ن د���
در��د ا���د ���ر ��ون دو�� در ��اق ��د�� و رژ�� ��������� و ار���ع ����� ��� �� آ��� ��� 
�� ��د��.  دو ا��ا�� �� ���� ��اق ��رت داد، ���� ����-���ی-���� را �� ��ا��ازی در ��اق 
و ��ره ��ره ��دن ا�� ���ر و ����� ���� دو�� ��اق ���� ��د. ا�� دو ا��ام، دو ����� ����ی 
ا�� �� ز�� ��ر�� �� ���� ا�����ر، �������� و ار���ع ����� زده ا��. ��� از ا���� ����� 
���� ���� ���� �� ا��اج آ������� �� از ���� ��اق ��د و آ��� �� ��ا��� ��ا�� �� را ���زات 
���� �� د��� ا��زه ����� ����� ��� ����د �� �� د���ل ا��ای ا�� ����� �����.  ���� ���� 
�� �� ��ود ۱۰��ه ا�� ����� ��ه �� ا�� �� ���ز در ����� دو�� ������ ��ده، �� ����� 
����ر ��� ���� �� ������� ��دی ��زی روا�� �� �������� �� دا�� �� ����� ����ر ���� 
ا�� و ا�� ����� ���� ��ه ����� ��دی ��زی در �� ����� �� ��� را�ــ�ه ��د. ����� 
��دی ��زی روا�� �� رژ�� ��������� در دوران ��ا�� �� ���� ���� �� ��د و ����� ���� 
��اق، ا�� ز��دی �� ���ر��ی ���� دارد و دو�� آ��� را از ادا�� رو�� ��دی ��زی ��ز �� دارد. ا�� 
�����، آ��� را ���� ���ان ��ده و آ����� و رژ�� ��������� ��� از ا�� �� آ��ی ����ی ��ر ���� 
ا��ا���� را ا���م د�� �� د���ل ��ا��ازی و ا ���د ��� و ��� در �ــ�اق ��د�� و ا�� �� ��� 
�����ن د���ل �� ��د و ����� ����ر ���� ا��. آ��ی ����ی ��ر ���� ���� �����ن �� 
ا�� �� ��� �� و ا�ن ا�� ���ا�� و��د دارد �� آ��� ا�� �� را ادا�� د���. �� ���ص ا�� �� 
در آ����� رو��اد ����ر ���� �� ��م را������� ار���� �����. ا�� را������� ���� �� رو��اد 
������ ����، ���� �� رو��اد ����ر ����� و ������� در و��ت ����� و ���و دادن �� ���� 
�� د����ن �� ��ا��ازی در ��اق ����� دا���� در آ����� ����اری را�������  ���و�� ا��، ��ا ا
ار���� ��م آ��� ����ر ����� �� ��د، �� ا�� ���ا�� و��د دارد �� ا�� �� ����ی ��ر ���و��ی 
��د را ��ا��ا��ه و ��اق آرام و ��ز�� ��ز ��ه ا�� آ��� ������ ����� ��د �� ��ا��ازی را از ���� 

د���ی از ���� ��د��ی ����� �� ����ت ��� و ��� ������ د���ی ��� �����. 

در د�ــ�ار د�ــ�وز ر��� ���� ا���ب �� 

ر��� ������ن
ا������ ����

���ی ���� زاده

ز����  در   ���� �ــ�ــ�ت  دو�ــ�ــ�ــ�دان، 
ا�ــ�ــ�ــ�زات دو�ــ� ���د��  و  ������ت 
���� ��. ��� از ��� ���� ���ه ��ی 
���ا�� دو�� �� ��دم،  ���ر ���ا�� 
����ان در ��� ا���ر ����� ����� در 
ــ� و �ـــ�ا�ـــ� �ــ�ــ�ــ�ــ� و  ــ� �ـــ�ا�ـــ� �
�������� ��د. ا�� ����� �� �� ��دم 
�� دو�ــ� ���� در  ا�� ا�����ن را داد 
�ــ�ار �ــ�ــ�اه آ�ــ�ــ� ا�ــ� و �ــ�ش �� ��� ��  و�ــ��ــ� و ا�ــ�ــ��ــ�ت �ــ�
� و��، ������ �� ا�����ت  ����ت و ����ت ����د را در ا��

����د ر�� ���. 
��ر���� ���� دو�� ���د�� در ��زه �����ی ا����� و د�� و 
��زد�� ر��� ����ر از ۳۱ ا���ن در ��ل �� ��ل ����� از د��� 
��ش ��ی ���� ����� ا��. در ا�� ����� ��دم ���ه �� ���ه 
�� ر��� ����ر و ���� دو����دان د��ار ��د�� و در ��� و�� �� 
����ان از ����� و ����ت ��ن ����� و �� ا�� ����� ر����� 

�� دو�� ���د�� ���� �� ا��ا��ت ��د ������ ا��. 
���� ���، ������� ا�� �� در ا�� �����ی ا����� �� ����� 
���ت دو�� ر��� و ا���� ��ای ا��ا�� ��ن آن ���� ����� ��د 
و د�� �� �� �� ا��ازه ������ت ا���ذ��ه دو����دان ������ 
�� ا����رات و ��د�� ���� �� در��� ����� ��ه �� ����� ا��ا 
�ــ�دن و��ه ��ی ��د  �� ر��. ���� ����� دو�ــ� در ا��ا�� 
را  ز���� ���ط و ��ز���� در �����  ا�� �� �� ��ا��  ��وه �� 
، ا��� �� ا��ا�� �����  ��ا�� آورد، ���� رو�� ا����د، ��� و ��ر
�� در ��ا��  ��ر����  �� ��ا�� ��.  وا���� آن ا��  و رو�� 
 ����� از  ا����دی، �ــ�دم ���  ������ �� و����  و   �����
���ز �� د����� دار�ــ� و ا�ــ�ام دو�� �� ���� و��ه �� و ا����ار 
���ا�� �� ���� ����� ا������، ا��� و ا����د ����� را 

���� �� ���م ����ری ا���� ز��ه ��� ��  دارد. 
از د��� ���ت ���� ���� در�ــ�ره �����د دو�ــ�، ��ش ����ده 
��و�� ا��. آ��ر�� ���ن  و ���� ����� در ��زه ���ر ����ری 
��ر آ��ن  �� د�� �� ���ان ا��� و ���� ��ی ��� و ��� از روی 
دو�� ���د��، ���وت ��ی ����� دارد. ���� در ��ا��� �� 
����ری از ��دم ���ا�� ��ی ز��دی در���ص ��� ���ی ا�� 
����ری دا���� و از ����ری ������ ��ی ا������ و ا����دی 
��رآ�� دو�� ���د��  ��د ��ز����ه ��د��، ������ ا����� و 
��دن ������  ��ا��� �� ������ ر��ی در�� و د��� و ����� 
��������ن،  �ــ�ای وا ��� و ���� �����  در �ــ�زه ���� وا
ا�����ی از د�� ر��� ��دم را �� آ��� ����دا��. ��ون ��د�� ا�� 
ا��ام ارز��ه ا���،  آرا�� و ���ط را �� ����� ����دا�� و ���� 

���� آ�م و درد��ی آ��� ��. 

د����� دو�� �� ��دم���ا�� �� از آ���ه ��اق
در و���� ا����دی ����

نگاهیادداشت
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حــضــرت آیـــــــت ا... خـــامـــنـــه ای در پــیــامــی درگـــذشـــت عــالــم فــرزانــه 
ــای حـــاج ســیــد حــســن مصطفوی را   حــجــت االســام والــمــســلــمــیــن آقـ

تسلیت گفتند.
 متن پیام رهبر انقاب اسامی به این شرح است:

 بسم ا... الرحمن الرحیم
درگــذشــت عــالــم فــرزانــه جــنــاب حــجــت االســام والمسلمین آقــای 
گــرامــی و  حاج سید حسن مصطفوی رحــمــة ا... عــلــیــه را بــه خــانــدان 

گردان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض می کنم. تحقیق و تدریس  شا
این  علمی  فعالیت  برجسته ترین  اســامــی  فلسفه  و  عقلی  علوم  در 
روحانی انقابی و پرتاش بود که در کنار اشتغاالت فرهنگی و مردمی، 
کارنامه ای وزیــن بــرای آن بزرگوار پدید آورده بــود.  از خداوند متعال 

پاداش بزرگ و رحمت و مغفرت برای ایشان مسألت می کنم.
سیدعلی خامنه ای
۸ شهریور 1401

پــس از اعـــام رســانــه هــای عـــراق مبنی بــر بازگشت 
ــه روی  ــه ایـــن کــشــور و بـــاز شـــدن مــرزهــا ب ــش ب ــ آرام
زائران ایرانی، محمدتقی باقری رئیس ستاد مرکزی 
ــرد: مـــرز شلمچه بـــاز شـــده اســت. ــام کـ  اربــعــیــن اعـ

وی افــزود: دولت عراق بازگشایی مرزهای زمینی و 
هوایی را اعام کرده است و مرزهای مهران و چذابه 

نیز باز می شود.

 تسلیت رهبر انقالب
برای درگذشت 
السالم مصطفوی حجت ا

 مرزهای عراق 
به روی زائران 
ایران باز شد

یادداشت

 افزایش سرمایه اجتماعی 
با حضور میدانی رئیس جمهور

دولت سیزدهم در طول فعالیت 

نماینده مجلس

 رسول 
فرخی میکال

یـــک ســـال گــذشــتــه تــوانــســت با 
ــوزه  اقـــــدامـــــات مــثــبــت در حــ
و  اقتصادی و سیاست خارجی 
ــدی از  ــ ــن ــ ــره م ــ ــه ــ هـــمـــچـــنـــیـــن ب
 ، کــشــور مختلف  ظــرفــیــت هــای 
باعث افزایش اعتماد عمومی و 
همچنین زنده نگه داشتن امید 
کید و  گی  ها و امتیازات مورد تا میان مردم شود. این ویژ
تایید رهبر انقاب در دیدار دیروز دولتمردان با  ایشان بود. 
طبعا امـــیـــدواری مـــردم بـــرای بهبود شــرایــط و وضعیت 
اقتصادی می تواند برای کار و تاش مجدانه در سطوح ملی 

و عمومی امید ایجاد انگیزه کند. 
موضوع توجه به ظرفیت های دیپلماسی در حوزه بسط و 
گسترش روابط و تعامات بین کشورها یکی دیگر از اتفاقات 
که در دولــت سیزدهم رخ داد و باعث ارتقای  خوبی بود 
سطح همکاری های بین المللی و ارتقای تعامات در حوزه 

روابط تجاری و بازرگانی و صادرات و واردات شد. 
باعث  کــه  بــود  سیزدهم  دولــت  دیگر  امتیاز  جوانگرایی 
خودباوری جوانان با انگیزه و مستعد در حوزه های علمی و 
مدیریتی شد وهمچنین حضور جوانان در بدنه دولت روح 
تــازه ای را به سیستم مدیریتی کشور دمید. با این وصف 
دولتمردان باید به این نکته هم توجه داشته باشند که در 
کنار استفاده از جوانان حتما از تجارب نیروهای قدیمی 

هم بهره ببرند. 
کشور  دولــت آقــای رئیسی با تکیه بر ظرفیت های درونــی 
بیش از گذشته تمرکز و توجه خود را متوجه اقتصاد مقاومتی 
کرد و از این مسیر توانست این نکته را به اثبات رساند که 
می توان با بهره گیری از قابلیت ها و استعدادهای داخلی بر 
مشکات اقتصادی فائق آمد و مثل گذشته نگران تصمیم 
برای  بین المللی  کــرات  مــذا و  تعامات  نتیجه  و  گیری ها 
موضوعات خاص نبود. البته حتما مدیریت درست منابع، 
هدفمند کردن هزینه ها و مدیریت درست حوزه اشتغال و 

تولید در افزایش موفقیت دولت سیزدهم موثر است.
افــزایــش سرمایه اجتماعی در یــک سال  از عــوامــل  یکی 
گذشته، حضور میدانی مدیران میان مــردم بــود. زمانی 
دولتمردان می توانند نسبت به حل مسائل و مشکات 
کــه در حـــوزه تصمیم گیری  اقـــدام درســـت انــجــام دهــنــد 

شناخت درستی از موضوعات داشته باشند. 
ــه ســراســر  ــیــس جــمــهــور بـ ــر اســتــانــی رئ ــفـ بـــی شـــک 31سـ
ــقــاط مـــحـــروم زمــیــنــه آشــنــایــی  ــران اســـامـــی و حــتــی ن ــ ایـ
بــا مجموعه فــرصــت هــا،  آسیب ها و تهدیدها  را  مــدیــران 
ــی آورد و آنها بــا حضور میدانی خــود می توانند  فــراهــم مـ
 مشکات را بــررســی و نسبت بــه رفــع آن راهــکــار مناسب

ارائه کنند.

خبر

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز )سه شنبه( 
ــدار رئــیــس جــمــهــور و اعــضــای هــیــات دولـــت،  ــ در دی
بـــررســـی و بـــیـــان عــمــلــکــرد دولـــــت و یــــاد و زنـــده 
نگه داشتن حـــوادث مهم انقالب و ۴۳ ســال اخیر 
ــت بــرشــمــردنــد  ــ را دو رویـــکـــرد اســاســی هــفــتــه دول
بیان  ــــت، در  یــک ســالــه دول بــا تشریح توفیقات  و 
مسأله  اولــویــت  دربـــاره  ازجمله  مهم  توصیه های 
اقتصاد افزودند: مردم در همه حوادث و رویدادها 
ــالب« بـــوده انـــد و  ــق »قــهــرمــان اصــلــی ســرگــذشــت ان
ایــن واقعیت مایه درس و عبرت اســت و بــه همه 
مسئوالن نشان می دهد که با این ملت باید چگونه 

رفتار کرد.

باهنر  و  رجایی  شهیدان  خامنه ای،  ــت ا...  آیـ حضرت 
را دو مدیر تــراز انقاب اسامی خواندند و با اشــاره به 
ــاداش شایسته پــروردگــار به ایــن دو  این که شهادت، پ
گفتند: غفلت و فراموشی حـــوادث بــزرگ،  عزیز بــود، 
کنیم. از آن پرهیز  بــایــد همه  کــه   آفـــت مهمی اســـت 

دوران  در  ملت  عمومی  »برانگیختگی  انــقــاب  رهبر 
انقاب«، »حیرت استکبار در مقابل عظمت انقاب«، 
»بی دفاع  جهانی«،  زورگویان  بی وقفه  »دشمنی های 
بودن کشور و پایتخت در مقابل حمات هوایی صدام«، 
کشور و ناامنی  »جـــوالن دادن تروریست ها در سراسر 
سال های اول انقاب«، »عملکرد دولت ها و مجالس 
مختلف پس از انــقــاب«، »حضور تعیین کننده ملت 
در حماسه دفاع مقدس و دیگر جبهه های مقابله با 
دشمنان« و »حضور بی دریغ و تحسین برانگیز مردم 
در راهپیمایی ها و مراسم مختلف« را ازجمله مسائلی 
 خواندند که یاد آنها باید دائم در ذهن جامعه زنده باشد.

حضرت آیــت ا... خامنه ای در همین زمینه با یــادآوری 
شهید  ــردار  سـ تشییع  در  ملت  به یادماندنی  حــضــور 
حاج قاسم سلیمانی افزودند: مسائل مشابه ازجمله 
ــرده مــــردم در تــشــیــیــع پیکر  ــت ــس گ حــضــور پــرمــعــنــا و 
آیـــت ا... ناصری در اصفهان و مشارکت عجیب مردم 
در مهمانی غــدیــر نــشــان دهــنــده جــهــت گــیــری هــای 
 عمومی ملت و راه صحیحی است که باید ادامــه یابد.

رهبر انقاب، بررسی و پرداختن به فعالیت های دولت را 
دومین کارکرد هفته دولت برشمردند و با اشاره به برخی 
توفیقات دولت،  توصیه هایی خطاب به رئیس جمهور و 

اعضای دولت بیان کردند.
حضرت آیــت ا... خامنه ای، زنــده کــردن امید و اعتماد 
مــردم را مهم ترین توفیق دولــت دانستند و افــزودنــد: 
مردم می بینند که دولت در وسط میدان و مشغول کار 
و تاش برای حل مشکات و خدمت رسانی به آنهاست 
و این واقعیت، امید و اعتمادعمومی را تا حد زیادی 
کرده است. البته این تاش ها در برخی زمینه ها  احیا 
به نتیجه رسیده و در بعضی زمینه ها نیز هنوز به نتایج 
را  دولــت  استانی  سفرهای  است.ایشان  نرسیده  الزم 
موضوعی درخشان و مهم خواندند و افزودند: 31 سفر 
در سال اول دولت به سراسر کشور ازجمله نقاط محروم 
و دورافتاده، نظارت میدانی بر کارها و همدلی عمیق با 

مردم از دیگر توفیقات دولت بوده است.
ــوادث طبیعی و  »سرعت عمل و حــضــور در محل حـ
پیش بینی نشده به نشانه همدردی دولت با مردم«، 
مناقشه برانگیز  و  منفی  رقــابــت هــای  شــدن  »زدوده 

که موجب آشفته کردن ذهن مردم  در روابــط بین قوا 
کید بر مراقبت جدی سه قوه در استمرار  می شد«، »تأ
ــی« از دیگر  ــرای ــوان گ ــاش آرامــش بــخــش« و »ج ــن ت ای

توفیقات دولت بود که رهبر انقاب به آنها پرداختند.
ایـــشـــان گــفــتــنــد: الــبــتــه مـــدیـــران و مــســئــوالن جـــوان 
ــاه و خـــطـــا مــی کــنــنــد امـــا  ــبـ ــتـ ــم در مــــــــواردی اشـ ــ ه
ــی در دولـــت و  ــوان ــده شـــدن روح ج ــی درمــجــمــوع دم
ــران قــــوی، ارزش صــبــوری  ــدیـ ــرورش مـ ــ مــجــلــس و پـ
آنــهــا را دارد.  در مقابل ایــن خطاها و رفــع تــدریــجــی 

ــردن جامعه از  حضرت آیـــت ا... خــامــنــه ای، »خـــارج ک
چشم انتظاری بــرای تصمیم گیری و اقــدام دیگران«، 
ــت دادن  ــی ــم ــور« و »اه ــش ــردن ک ــی ک ــرط »پــرهــیــز از ش
بــه ظــرفــیــت هــای داخــلــی« را از دیــگــر موفقیت های 

قوه مجریه خواندند.

   تقدیر از عدم  فرافکنی و بهانه تراشی دولت 
ایشان دولت سیزدهم را »مسئولیت پذیر« دانستند 
کــه دولــت  گفتند: در یــک ســال اخــیــر شنیده نشد  و 
کند و بگوید »اختیار نداریم«   فرافکنی و بهانه تراشی 

یا »نمی گذارند.«
ــای خـــوب در زمــیــنــه ســیــاســت خــارجــی  ــردهـ ــکـ »رویـ
ــردن شــعــارهــای انــقــاب  ــ و فــرهــنــگ« و »بــرجــســتــه ک
مستضعفان،  از  حــمــایــت  عــدالــت طــلــبــی،  ازجــمــلــه 
پرهیز از اشرافی گری و استکبارستیزی« از دیگر نقاط 
ــت بـــود کــه رهــبــر انــقــاب بــیــان کــردنــد.  برجسته دولـ

کــردنــد: دولــت این  کید  حضرت آیـــت ا... خامنه ای تأ
کــاری را بــرای دستیابی به توفیقات  سررشته و سبک 

بیشتر ادامه دهد.
ــه تــوصــیــه هــایــی  ــ ــ ــر انـــقـــاب اســـامـــی در ادامـ ــبـ رهـ
کـــــــردنـــــــد. بـــــــیـــــــان  بــــــــه دولـــــــــــــت   را خـــــــطـــــــاب 

اولین توصیه حضرت آیت ا... خامنه ای، »شکر نعمت 
توفیق خدمت به مردم« بود که در این خصوص گفتند: 
شکر این نعمت در درجه اول با تقویت ارتباط با خدا و 
ع و انس با قرآن است و در درجه بعد با  دعا و توسل و تضر

ادامه تاش جهادی برای خدمت به مردم.
کارهای  از  پرهیز  و  مخلصانه  و  الهی  نیت  »داشــتــن 

نمایشی« دومین توصیه رهبر انقاب بود.
حضرت آیت ا... خامنه ای در همین زمینه خاطرنشان 
کــردنــد: اطــاع رســانــی اقــدامــاتــی کــه انــجــام مــی شــود، 
 منافاتی بــا اخــاص نـــدارد زیــرا موجب افــزایــش امید 

مردم می شود.

   اسیر برخی جوسازی ها نشوید
ایشان در توصیه سوم گفتند: به میان مردم رفتن را 
ادامه دهید و اسیر برخی جوسازی ها نشوید و البته در 

مواجهه با مردم صبر و تحمل به خرج دهید.
رهبر انقاب، حضور بی واسطه و مکرر رئیس جمهور و 
دیگر مسئوالن دولت در میان مردم را دارای برکات و 
تأثیرات فراوان دانستند و افزودند: البته دولت مردمی 
فقط به معنای به میان مــردم رفتن نیست، باید با 
از دیدگاه ها و نظرات  برنامه ریزی دقیق و استفاده 
مختلف، زمینه جلب مشارکت مردم در عرصه های 

مختلف ازجمله اقتصادی و سیاسی فراهم شود.
حضرت آیــت ا... خامنه ای در توصیه چهارم بر لزوم 
عمل به وعده ها و پرهیز از بیان وعده های غیرقابل 
که زمینه ساز خدشه دار شدن اعتماد مردم  تحقق 
کــردنــد و بــه عــنــوان توصیه پنجم،  کید  مــی شــود، تأ
ــاره بــه مــوضــوع طــراحــی نقشه جــامــع حرکت  بــا اشــ
کارهای روزمــره، شما  دولــت افزودند: مراقب باشید 
را غرق نکند و بــرای این که دچــار این آفت نشوید با 
کــان و نقشه جامع و قابل توضیح برای  یک طــرح 
کنید.ایشان لــزوم رعایت اولویت ها را  مــردم، حرکت 
گفتند: توان  کردند و  به عنوان توصیه ششم مطرح 
و امکانات دولــت محدود اســت، بنابراین باید ابتدا 
سرفصل های اساسی مشخص و سپس سرفصل ها و 

زیرمجموعه های آنها اولویت بندی شوند.

    اولویت اصلی همچنان مسأله اقتصاد است
کنونی،  کید بــر ایــن کــه در شــرایــط  رهبر انــقــاب بــا تأ
 اولـــویـــت اصــلــی هــمــچــنــان مــســألــه اقــتــصــاد اســت، 
کــردنــد: البته ایــن بــه معنای نــادیــده  خــاطــرنــشــان 
امنیت،  علم،  همچون  دیگر  سرفصل های  گرفتن 
آسیب های اجتماعی و فرهنگ نیست ولی اولویت 
 باید اقتصاد باشد همراه با پیوست فرهنگی. حضرت 

آیت ا...خامنه ای در خصوص موضوع اقتصاد چند 
نکته را بیان کردند.

»لزوم انسجام مدیران اقتصادی و داشتن نظر واحد 
کردن  اقــتــصــادی«، »مشخص  گون  گونا در مسائل 
اولویت ها و تمرکز بر شاخص های اصلی و پیگیری 
روزانــه آنها از جانب رئیس جمهور و دیگر مسئوالن« 

نکاتی بود که رهبر انقاب به آنها اشاره کردند.
اصلی  شاخص های  بیان  در  اسامی  انقاب  رهبر 
گفتند: انـــدازه تـــورم، رشــد اقتصادی، رشد  اقتصاد 
ســرمــایــه گــذاری، رشــد اشتغال، رشــد درآمــد سرانه و 
کاهش فاصله طبقاتی، شاخص هایی هستند که باید 

به صورت دقیق و مستمر مورد توجه قرار گیرند.

   مبارزه با تضعیف تولید 
رهبر انقاب در توصیه بعدی، عمده ترین سرفصل 
کشور را مسأله تولید خواندند  در پیشرفت اقتصاد 
کــه تولید را  کــردنــد: قاطعانه بــا هــر عاملی  کید  و تأ

تضعیف می کند، مقابله کنید. ایشان در بخش تولید 
کشاورزی، با اشاره به بحران غذا به دنبال وقوع جنگ 
اوکراین، مسأله امنیت غذایی را بسیار مهم دانستند 
و با یــادآوری توصیه های مستمر قبلی مبنی بر لزوم 
افزودند:  گندم  مانند  اساسی  اقــام  در  خودکفایی 
مسأله امنیت غذایی یک مسأله درجه یک است که 

نباید از آن غفلت شود.
حضرت آیت ا...خامنه ای درخصوص تولید صنعتی، 
با اشاره به مشکل کمبود سرمایه در گردش واحدهای 
تــولــیــدی، تــأمــیــن ایـــن ســرمــایــه را وظــیــفــه بانک ها 
خواندند و گفتند: بانک مرکزی سختگیری های بجا 
بانک ها  ترازنامه  کنترل  خصوص  در  را  به موقعی  و 
آغاز کرده است اما باید مراقبت شود که این کنترل ها 
روی فعالیت های غیر مولد بانک ها همچون خرید 
زمین و سکه یا فعالیت های بنگاهداری آنها اعمال 
تولیدی واحـــدهـــای  ــرای  ــ ب الزم  تسهیات  و   شـــود 

 آسیب نبیند.
اقتصادی،  اولویت های  برشمردن  در  انقاب  رهبر 
مسأله مسکن را مــورد توجه قــرار دادنــد و گفتند: در 
که  قضیه مسکن عقب ماندگی زیـــادی وجــود دارد 
موجب افزایش سرسام آور قیمت و اجاره بها و رنج و 

زحمت مردم شده است.
ارزش  زنجیره  پتروپاالیشگاه ها«،»تکمیل  »ساخت 
افزوده در صنایع معدنی و جلوگیری از خام فروشی«، 
ـ جنوب و شرق به  »تکمیل مسیرهای حیاتی شمالـ 
غرب برای افزایش ظرفیت حمل ونقل بین المللی و 
همچنین مسیرهای ارتباطی و حمل ونقل داخلی« 
ــا«  ــفــاده از ظــرفــیــت بــی بــدیــل دریـ و »تــوســعــه اســت
کید  اولویت های دیگری بود که رهبر انقاب بر آنها تأ
و خاطرنشان کردند: نگذارید ظرفیت های طبیعی و 

انسانی عظیم موجود در کشور هرز برود.

   پرهیز از نیمه کاره رها کردن کارها
با  سخنان شان  پایان  در  آیت ا...خامنه ای  حضرت 
کید بر پرهیز از نیمه کاره رها کردن کارها و ضرورت  تأ
پیش گرفتن صبر و استقامت و افزایش کار جهادی 
گر به  کم و بجا مانده گفتند: ا برای حل مشکات مترا
این توصیه ها عمل شود، ثابت خواهد شد که دولت 
کننده  کارآمد، فعال و برطرف  کاما  سیزدهم دولتی 
کــه نتیجه آن رضــای  مشکات زنــدگــی مـــردم اســت 

پروردگار و مردم خواهد بود.
ایشان همچنین با قدردانی از گزارش رئیس جمهور 
گفتند: بــایــد با  و چند نفر دیــگــر از اعــضــای دولـــت 
فعالیت بیشتر بخش رسانه ای دولت و اطاع رسانی 
هنرمندانه و باورپذیر، این دستاوردها را برای مردم 

بیان کرد.

برش

پیش از سخنان رهبر انقاب اسامی، رئیس جمهور و چهار نفر از اعضای 
دولت به بیان گزارش هایی از رویکردها و اقدامات اولین سال دولت سیزدهم 
پرداختند.حجت االسام رئیسی با اشاره به شرایط دشوار کشور در مرداد 1400، 
»پیوند نزدن معیشت مردم به اراده بیگانگان« را از مهم ترین اقدامات دولت 
دانست و گفت: در این یک سال بیش از قبل مطمئن شدیم که برای همه مسائل 
راهکار وجود دارد و هیچ بن بستی وجود ندارد.رئیس جمهور همراهی و اعتماد 
مردم را بزرگ ترین سرمایه دولت برشمرد و گفت: ابرپروژه دولت »احیای اعتماد 
عمومی به دولت« است و کلیه اقدامات در این چارچوب دنبال می شود.کنترل 
کسیناسیون سراسری، استقراض نکردن از  رشد تورم و نقدینگی، مهار کرونا و وا
بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، ایجاد درآمد های جدید و پرداخت 
کاالهای اساسی،  بدهی های سنگین به جامانده از قبل، پایداری در ذخایر 
کردن سامانه های الکترونیک  سفرهای استانی با راهبرد حل مسأله، فعال 
به منظور اصاح بسترهای فسادزا، اجرای عدالت به ویژه در الیحه بودجه، تغییر 

ریل سیاست خارجی از برجام زدگی به نگاه متوازن و همچنین ارتقای تجارت و 
همکاری ها با همسایگان از مهم ترین محورهای گزارش رئیس جمهور در این 
دیــدار بود.آقای مخبر،معاون اول رئیس جمهور نیز »مدیریت نوسان های 
گسترش  اقتصادی«، »فعال سازی سرمایه گذاری داخلی« و »مبارزه با فقر و 
عدالت« را سه محور اصلی کار اقتصادی دولت در یک سال اخیر خواند و گفت: 
استفاده از ظرفیت های متنوع کشور از جمله 2700 کیلومتر دسترسی به دریا، 

معادن و کشاورزی جزو اولویت های دولت است.
بیان گزارشی از سفرهای استانی در یک سال گذشته و روند تخصیص منابع برای 
، بیان  اجرای مصوبات آنها از زبان آقای مرتضوی، معاون اجرایی رئیس جمهور
اقدامات برنامه ای و بودجه ای دولت از جمله در اصاح تراز درآمدها و مصارف 
در گزارش آقای میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین گزارش 
وزیر نیرو از اقدامات دولت در دو حوزه آب و برق به منظور کاهش تنش های آبی 

و جلوگیری از خاموشی  ها در تابستان، بخش های دیگر این دیدار بود.

گزارش رئیس جمهور به رهبری

رهبر  انقالب در دیدار رئیس جمهور و  اعضای  کابینه  از مهم ترین توفیق دولت  گفتند

احیای امید و اعتماد مردم
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جلیل ساالری، مدیر عامل شرکت پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی: سهمیه بنزین ۳000تومانی در کارت های سوخت شخصی 
از 2۵0لیتر در ماه به 1۵0لیتر در ماه در سراسر کشور کاهش یافت. 
کارت های  کنون  این طرح در ماه جــاری اجرایی شده است و ا
سوخت یک سهمیه 60 لیتری و یک سهمیه 1۵٠لیتری دارند. در 
کارت سوخت شخصی هر فرد یک سهمیه نرخ اول ١۵٠٠تومان 
و یک نرخ ٣٠٠٠تــومــان 1۵٠ لیتری اســت. با بررسی انجام شده، 

خودروهای داخلی در ١٠٠کیلومتر به طور میانگین بیشتر از ١٠ لیتر 
مصرف نمی کنند، طبیعتا زمانی که در یک کارت شخصی حدود 
٣١٠ لیتر بنزین داریــم، عدد بزرگی است.هیچ خودرویی نیست 
که بیش از ١٠٠٠کیلومتر در ماه تردد داشته باشد، ضمن این که 
کارت جایگاه ها نیز وجود دارد. پس از بررسی مشاهده کردیم که 
کنش عمدتا در سهمیه دوم بر اساس کارت های جایگاهدار  ترا
اتفاق می افتد و این کاهش در کل کشور است و صرفا مربوط به 

استان سیستان و بلوچستان نیست.سهمیه دوم در کل کشور به 
١۵٠لیتر کاهش پیدا کرده و افراد می توانند از کارت جایگاهداران 
استفاده کنند. سهمیه 60 لیتری بنزین 1۵00تومانی در کارت های 
سوخت خــودروهــای شخصی پابرجاست و فقط سهمیه دوم 
یعنی سهمیه بنزین ۳000تومانی در کارت های سوخت شخصی 
کــارت  بــه  تمام جایگاه های سوخت  مـــردم در  و  یافته  کاهش 

سوخت آزاد جایگاهد اران دسترسی دارند.

مدیرعامل شرکت 
ح کرد پاالیش و  پخش مطر

جزئیات جدید از 
سهمیه بندی بنزین

بدون تیتر

ــاور رئــیــس ســـازمـــان بـــورس در  ــش ــدادی م ــ پــیــمــان ح
امور سهام عدالت از دو برابر شدن سود این سهام خبر داد 
و گفت: این موضوع در حال بررسی است که سود سهام 
مــرحــلــه  ــی دو  ــ مـــــاه دوم ســـــال ط ــش  ــ ــت در ش ــ ــدال ــ  ع

پرداخت شود.
گــزارش هــای منتشره توسط مرکز ملی آمــار  بــراســاس 
گذشته  ــهــران در مـــاه  ــارتــمــان هــای ت  مــتــوســط قیمت آپ

به 4۵ میلیون و 14۸ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه 
( با کاهش جزئی مواجه شده است. قبل از این گزارش )تیر

، معاون نظارت و بازرسی سازمان  سعید محمدی پور
صمت استان تهران از کشف 10 میلیارد تومان لوازم خانگی 

قاچاق در شرق تهران خبر داد.
سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد هماهنگی برای 
انجام دو پــرواز فوق العاده جهت بازگرداندن ایرانیان در 
عـــراق، در حــال انــجــام اســت و ســاعــت دقــیــق ایــن پــرواز 

به زودی اعالم می شود.
، وزیــر ارتباطات و فــنــاوری اطالعات  ع پـــور عیسی زار
اقتصاد  توسعه  پشتیبان  تمام قد  سیزهم  دولــت  گفت: 

دیجیتال و کاربردهای فناوری اطالعات است.
جــواد حسین زاده رئیس مرکز آمــار ایــران از آمارهای 
رسمی به عنوان چراغ راه نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی 
اولین سرشماری عمومی نفوس گفت:  کــرد و  یــاد   کشور 

و مسکن به روش ثبتی  مبنا در سال 140۵ اجرا می شود.
تهران  برق  توزیع  ناظریان، مدیرعامل شرکت  کامبیز 
گــفــت: در طــول شــش مــاه گذشته مــیــزان سرقت  ــزرگ  بـ

تجهیزات برقی در تهران ٥٠٠٠ مورد بوده است.
کاوه زرگران، رئیس انجمن تامین  کنندگان غالت ایران 
گندم معمولی   گفت: پس از صــدور مجوز رسمی واردات 

 و دروم براساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
این فرآیند که دچار تاخیر شده بود، نهایتا با نامه مدیرکل 
گمرک  کلیه اســتــان هــا و  دفــتــر مــقــررات وزارت صمت بــه 
اجرایی شده و از این پس بخش خصوصی نیز می تواند در 

کنار دولت نسبت به تامین گندم اقدام کند.
حسابرسی  ســازمــان  مدیرعامل  ــل،  ــزرگ اص ب موسی 
کید کرد که فساد  توضیحاتی را درمورد پرونده فوالد ارائه و تا
92 هزار میلیاردی مطلقا وجود ندارد. این موضوع تحت 

عنوان تخلف است و باید رسیدگی شود.

گزارش
رئیس شورای هماهنگی 

گروه اقتصاد 

محمد حسین 
علی اکبری

اعــام  بانک های دولــتــی 
کــــــــــــــرده دولــــــــــــــت بـــه 
شـــبـــکـــه بـــانـــکـــی حــــدود 
360 هــزار میلیارد تومان 
بدهکار است. وی تاکید 
ــرداد  ــ ــان خ ــایـ ــا پـ ــرده تـ ــ کـ
ــش از  ــ ــ ــی ــ ــ ب ــه  ــ ــ ــت ــ ــ ــذش ــ ــ گ
ــزار میلیارد تومان دولــت به نظام بانکی  359 هـ
بانک  بــه  نیز  بانک ها  مقابل  در  و  اســت  بدهکار 
می دهد  نشان  آمــارهــا  هستند.  بدهکار  ی  مــرکــز
ی  ی به بانک مرکز بانک های دولتی بدهی بیشتر
دارنــــد و ایـــن مــــوارد بــاعــث افـــزایـــش پــایــه پولی 
زین، مدیرعامل  می شود. آن طور که محمدرضا فر
افــزایــش بدهی  ایـــران توضیح داده  بــانــک ملی 
ی بـــه ایــن  ــای دولـــتـــی بـــه بـــانـــک مـــرکـــز ــانـــک هـ بـ
برمی گردد که دولت، منابع را از شبکه بانکی خارج 
و جــام جــم بــه ایـــن مــوضــوع  ــن ر ــ ــت. از ای ــرده اسـ کـ
پرداخته که اساسا چه مشکاتی پیش می آید که 
بی انضباطی مالی و شلختگی پولی حاصل می شود. 

بــدهــی چــگــونــه تــولــیــد مــی شــود؟ بــدهــی دولـــت به 
بــانــک مــرکــزی چــه زمــانــی اتــفــاق مــی افــتــد؟ چگونه 
بانک ها از بانک مرکزی اضافه برداشت دارنــد و به 
شاید  می شوند؟  بدهکار  مرکزی  بانک  به  اصطالح 
گر بانکی اعالم می کرد  گر تا همین چند سال پیش ا ا
خــروج  باعث  نه تنها  دارد  ســود  از  بیشتری  بدهی 
آن بانک می شد، بلکه دیگر امکان جذب  از  پــول 
سرمایه جدید را نداشت. به نظر می رسد اقداماتی 
گذشته مبنی بر شفاف سازی  که در طول یک سال 
عملکرد بانک ها انجام شده، تجربه نشده بود. کما 
این که همچنان بانک ها با انتشار صورت های مالی 
به کار خود ادامه می دهند. نکته اینجاست چگونه 
که در  این اتفاق افتاده اســت. اینها سؤاالتی است 
زمان توضیحات یک مسئول در ذهن عموم مردم 
نقش می بندد. دولــت و مجلس در طول پنج دهه 
گذشته بخش زیــادی تامین مالی پــروژه هــای خود 

گذاشته اند. مسئوالن نظام  را بر دوش نظام بانکی 
گذشته به دلیل  بانکی می گویند در طول یک دهه 
کسری بودجه زیادی که از سال 97 به اقتصاد کشور 
تحمیل شد، تسهیالت تکلیفی روند افزایشی به خود 
گرفت. بر اساس آمارهای موجود تسهیالت کم بهره و 
بدون سود در دسته تسهیالت تکلیفی قرار دارند و در 
زمان تدوین الیحه بودجه نمایندگان بدون در نظر 
گرفتن منابع قرض الحسنه کشور این نوع تسهیالت 
را افزایش می دهند. دیروز نمایندگان مجلس برای 
پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی، پیشنهاداتی 
مجلس  مصوبه  کــردنــد.  تصویب  علنی  صحن  در 
گر حساب تسعیر دارایی ها  که ا حکایت از آن دارد 
و بدهی های خارجی بانک مرکزی بستانکار شود، 
مانده حساب مزبور قابل برداشت نیست و در پایان 

ــت بــه بانک مرکزی  همان ســال مالی بــا بدهی دول
گذشته  تیرماه  در  از ســوی دیگر  مــی شــود.  تسویه 
رئیس جمهور دستور داد تا بدهی دولت به بانک ها 
پرداخت شود تا توان این بخش برای تسهیالت دهی 
 ، افزایش یابد. ظاهرا معاون اقتصادی رئیس جمهور
وزیـــر امـــور اقــتــصــادی و دارایــــی و رئــیــس ســازمــان 
بــرنــامــه و بــودجــه نیز بــر حــل ایــن مشکل اتفاق نظر 
گــزارش دقیقی در این زمینه منتشر  دارنــد اما هنوز 

نشده است.

    اضافه برداشت ها و سکوت بانک مرکزی 
در گذشته

عبدالحمید انصاری، مدیرعامل اسبق بانک ملی و 
که با جام جم  گفت و گویی  کارشناس امور بانکی در 

داشت به موضوع چگونگی تشکیل بدهی دولت به 
بانک ها اشاره و تصریح کرد: دولت زمانی که توانایی 
ــدارد از نــظــام بانکی  ــرای آن نـ مــالــی کــافــی بـــرای اجـ
کمک می گیرد. در این صورت به شبکه بانکی وعده 

می  دهد او را در مابه التفاوت سود شریک می کند. 
وی گفت: بدهی بانک ها به بانک مرکزی هم به دلیل 
که افراد  اضافه برداشت اتفاق می افتد. همان طور 
در بانک ها صاحب حساب هستند بانک ها نیز در 
بانک مرکزی حساب داشته و امکان برداشت از آن 
را دارند. در زمینه اضافه برداشت مقررات داریم اما 
بانک مرکزی در طول سال های گذشته خیلی جدی 
از وظایف بانک مرکزی نظارت در  نمی گرفت. یکی 
این زمینه بوده که در طول سال های گذشته سکوت 
گفته انــصــاری، برخی از ایــن اضافه  کــرده اســت. به 

بــرداشــت هــا خــالف قــانــون اســت امــا بــانــک مرکزی 
کارشان  به  بانک ها هم  برخورد نمی کند  که  زمانی 
ادامه می دهند. بدهی ها در همه دولت ها با توجه 
کشور انباشت شده است.  به طرح های موجود در 
را  رویه ها  اشکال ترین  پر  گذشته  دولــت  متاسفانه 
ــرای دولــت  ــت و بدهی زیـــادی ب در ایــن زمینه داش

سیزدهم به میراث گذاشت. 

    مشکل بانک ها چیست؟
محمدرضا فرزین، مدیرعامل بانک ملی اعالم کرده 
بدهی دولت به بانک ها، افزایش سرمایه بانک ها و 
است،  الزامات  جزو  نیز  بانک ها  بحران  حل و فصل 
ــام تــســهــیــالت تکلیفی هم  ــج ــران ضــمــن ایـــن کـــه س
باید روشــن شــود. وی همچنین با انتقاد از برخی 
مصوبه های شورای پول و اعتبار تصریح کرده مدت 
سپرده های بانکی نباید بیش از دو سال باشد. این 
در حالی است که مدت زمان بازپرداخت تسهیالت 
عموما 1۵ تا 20 سال در نظر گرفته می شود. این امر 
خلق پول می کند و زمانی که در کنار آن، امحاء هم 
نداشته باشیم، باید شاهد تورم باشیم. به گفته وی، 
شبکه بانکی کشور بیش از سپرده های قرض الحسنه 
خود تسهیالت پرداخت کرده است: هرچه بانک ها 
کنند  بیشتر تــســهــیــالت قــرض الــحــســنــه پـــرداخـــت 

هم نیازهای بیشتری از طبقات متوسط و ضعیف 
جامعه پاسخ داده و هــم ایــن کــه بانک ها بــه نظام 
عدالت نزدیک تر می شوند اما باید این نکته را در نظر 
گرفت که بانک ها می توانند به میزان منابع و در حد 
توان خود این تسهیالت را به متقاضیان تخصیص 
دهند. وی بررسی قوانین و مقررات بانک ها از طریق 
، تقویت نظارت شرعی و ایجاد  شورای پول و اعتبار
ساختارها و سازمان های مناسب این حوزه، طراحی 
و تقویت نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی مناسب با 
بانکداری اسالمی، تخصصی شدن بانک ها  قواعد 
و تنظیم مقررات بانکی متناسب با نوع بانک، عدم 
اتکای دولت به منابع بانک ها و ایجاد محدودیت 
برای مجلس و دولت در تصویب تسهیالت تکلیفی 
را از جمله راهکارهای اصالح و بهبود شبکه بانکی 

کشور عنوان کرد.

»جام جم« از بی انضباطی پولی و مالی در دولت های گذشته گزارش می دهد

میراثی به نام شلختگی پولی
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جنگ با الله ها بر سر صدرنشینی
تا اینجا همه چیز خــوب پیش رفته و فقط می ماند دیــدار 

امروز با هلند که در واقع جنگ بر سر صدرنشینی است.  
 رقابت های جهانی والیبال که به میزبانی دو کشور لهستان 

و اسلوونی در حال برگزاری است، امروز هم ادامه پیدا می کند 
و حداقل کار ایران در مرحله گروهی تمام می شود. 

که  گردان بهروز عطایی با دو برد مقابل آرژانتین و مصر  شا
اولــی بسیار دلچسب بــود، حاال آمــاده مصافی مهم با هلند 
که ستاره ای به نام نیمیر عبدالعزیز دارد. این  است؛ تیمی 
ستاره در دیدار قبلی تیمش با آرژانتین به تنهایی 32 امتیاز 
گردان عطایی که به نظر می رسد هنوز در دفاع روی  گرفت. شا

تور مشکل دارند، کار سختی مقابل او خواهند داشت. 

     سومین دیدار
، دو بــازی قبلی خود را برده اند  ایــران و هلند همانند یکدیگر
ــرای صدرنشینی بــا هــم مسابقه می دهند.   و حــاال در واقــع ب

دو تیم فقط دو بار با هم مسابقه داده اند.  نخستین بار در لیگ 
ملت های 2021 بود که ایران در سه ست متوالی به برتری رسید. 
ــدار نیز همین چند مــاه پیش در لیگ ملت های  دومین دی

2022 بود که اینبار با برتری 3 بر صفر هلند همراه بود. 

      فرمول صعود به یک شانزدهم نهایی
کننده به مرحله یک هشتم نهایی بر اساس  16 تیم صعود 
عملکردشان در مرحله گروهی در یک جدول قرار می گیرند 
تا حریفان این مرحله مشخص شوند. بنابر این در مرحله 
پانزدهم،  با  دوم  شانزدهم،  با  اول  تیم  نهایی  هشتم  یک 
سوم با چهاردهم، چهارم با سیزدهم، پنجم با دوازدهــم، 
ششم با یازدهم، هفتم با دهم و تیم هشتم جــدول با نهم 
مسابقه خواهد داد. تا این لحظه از گروه A تیم صربستان، 
از گروه B تیم برزیل، از گروه C تیم های لهستان و آمریکا، از 
گروه F تیم های هلند و  گروه E ایتالیا و از  گروه D فرانسه، از 
کــردنــد. مرحله  ایـــران بــه مرحله یــک هشتم نهایی صعود 
 یــک چــهــارم نــهــایــی رقــابــت هــا هــم روزهــــای چــهــارشــنــبــه و 

بــا چــهــار مسابقه در دو شهر  و 17 شــهــریــور  پنجشنبه 16 
تا  برگزار می شود  )اسلوونی(  لیوبلیانا  و  )لهستان(  گلیویسه 

چهره چهار تیم برتر این مسابقات مشخص شود.

 والیبال قهرمانی جهان

 ، کاوه رضایی که به دلیل پر بودن فهرست استقالل و برخی موارد دیگر
کتور  نتوانست با این تیم قرارداد رسمی امضا کند، روز گذشته به ترا
پیوست. آن طور که رسانه رسمی این باشگاه نوشته، رضایی 30 ساله 
گردان بردیف اضافه شد. رضایی در  به عنوان بازیکن آزاد به جمع شا
کتور رفت که این تیم پس از جدایی پیمان بابایی، خال  شرایطی به ترا
یک مهاجم را در خط حمله احساس می کرد. این در حالی است که 

سپاهان، گل گهر و فوالد مشتری او بودند. 

حمید سجادی وزیــر ورزش و جوانان با حضور در برنامه رادیــویــی »صبح و 
که یکی از آنها  کرد  ورزش« در مورد موضوعات مختلف ورزش ایــران صحبت 
بحث سرخابی ها در آسیا بود. سجادی در این باره گفت: چگونگی پرداخت 
مالیات  این دو باشگاه  تعیین تکلیف شده است. متاسفانه بعد از محرومیت، 
رکن استانداردسازی، االن تعلیق است. قرار است تالش شود از دی ماه این 
تعلیق رفع شود. از دی ماه می توانیم مدارکی را که این دو باشگاه تهیه می کنند، 

ارسال کنیم و می توانیم امیدوار باشیم تعلیق برطرف شود.

 کاوه رضایی
  در خط حمله 
کتور  ترا

 ارسال مدارک 
استقالل و پرسپولیس 
برای رفع تعلیق

استقاللگل گهرمس کرمان ذوب آهنملوان نساجیپیکان

کیوآرکدها  اسکن  با 
ــای  ی هــ ــاز ــ ــه ب ــاصـ  خـ

 شـــــــــــب گـــــذشـــــتـــــه 

 لــیــگ بــرتــر فــوتــبــال را 

ــد  ــ ــی ــ ــن ــا کــ ــ ــ ــاشـ ــ ــ ــمـ ــ ــ نفت.م سلیمان تـ

بزرگ ترین غائله سال فوتبال ایران از 24 

زش وه ور گر

هیلدا 
ســاعــت پــیــش بــه پــایــان رســیــد و بــعــد از حسینی خواه

انتخاب رئیس جدید فدراسیون فوتبال 
حاال نگاه ها دوباره به لیگ برتر برگشته است.  امروز ادامه دیدارهای 
هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایــران برگزار مــی شــود.  امــروز شاهد 
که قطعا دیــدار سپاهان - فوالد  برگزاری چهار دیــدار خواهیم بود 
ــزرگ را از آن خــود می کند امــا دیـــدار پرسپولیس و  عــنــوان دیـــدار ب

صنعت نفت آبادان هم از اهمیت زیادی برخوردار است. 

     پرسپولیس - صنعت نفت آبادان؛ تقابل 49 ساله
نخستین دیدار پرسپولیس و صنعت نفت آبادان به 49 سال پیش 
برمی گردد. به هرحال پرسپولیس بعد از 2 مساوی و یک پیروزی 
در سه هفته نخست به دنبال یک پیروزی دیگر است تا به صدر 
گردان یحیی گل محمدی تا این هفته از لیگ برتر  نزدیک تر شود. شا
فقط یک گل زده اند که آن هم هفته گذشته مقابل تیم آلومینیوم 
ک به ثمر رسید. پرسپولیس هر چند نخستین برد فصل را هفته  ارا
که هر چه سریع تر قدرت  کــرد امــا نیاز به ایــن دارد  گذشته دشــت 
ــدار مهم و  گــر دی خط هجومی خــود را به رخ بکشد.  پرسپولیس ا
سخت با صنعت نفت را ببرد و نتایج دیگر تیم ها هم به نفع این تیم 
رقم بخورد آنگاه باید در انتظار یک صعود جهشی در جدول باشد. 
گر همه این پیش بینی ها درست نباشد آن گاه شرایط برعکس  اما ا
خواهد شد. صنعت نفت آبادان هفته اول مساوی کرد اما هفته دوم 
گردان رضا پرکاس در هفته سوم هم نخستین برد  شکست خورد. شا

فصل را به دست آوردند. 

کی است لوکادیو برای دیدار با آلومینیوم  آخرین اخبار حا 1
در ترکیب اصلی قرار ندارد.

کاپیتان صنعت نفت که سه هفته نخست  2 طالب ریکانی 
به دلیل مصدومیت حضور نداشت این هفته بازی می کند. 

     نکات آماری دو تیم
جایگاه دو تیم در جدول: پرسپولیس )6( ، صنعت نفت آبادان )9(

تعداد گل های پرسپولیس تا این هفته: یک
تعداد گل های صنعت نفت آبادان: 1

نتیجه آخرین دیدار دو تیم: 2 بر صفر به سود صنعت نفت ) دیدار 
برگشت فصل گذشته(

     سپاهان - فوالد ؛ نبرد بزرگ هفته
گردان مورایس و نکونام بزرگ ترین دیدار  برگرد مصاف شا برو  بی 
هفته است و حتی دیدار پرسپولیس و صنعت نفت آبادان هم به پای 
آن نمی رسد.  تقابل دو مدعی آماده لیگ بسیار هیجان انگیز خواهد 

بود. نکونام روز سختی مقابل صدرنشین لیگ خواهد داشت.
سپاهان در هفته سوم در حالی که دو برد پیاپی در هفته های قبل 
به دست آورده بود دو امتیاز به گل گهر سیرجان داد اما همچنان 
صدرنشین است.  فوالد نیز دو هفته ابتدایی مساوی کرد اما هفته 
کتور را برد تا نکونام موقتی هم که شده نفس راحت  گذشته 3 بر 2 ترا
بکشد.  سپاهان در دیدار با گل گهر تا حدودی محتاط شده بود و به 
نظر می رسید مورایس سرمربی پرتغالی این تیم احتیاط را در دستور 
کند تیمش به  گر اراده  کار خود قرار داده بود. مورایس نشان داد ا

دفاعی ترین تیم لیگ تبدیل مــی شــود.  فــوالد امــا تا ایــن هفته تا 
حدودی ناتوان در حمله نشان داده است. مهاجمان این تیم در 

هفته های پیشین تا توانسته اند موقعیت گل از دست داده  اند. 

آنــهــا در  ــردای دو تیم چهل و یکمین مسابقه  مــصــاف فـ 1
لیگ برتر محسوب می شود. 

بــه دلــیــل آلـــوده بـــودن زمــیــن چمن نقش جــهــان بــه قــارچ  2
قرار است این دیدار در ورزشگاه خانگی ذوب آهن برگزار شود. 

    نکات آماری دو تیم
جایگاه دو تیم در جدول رده بندی: سپاهان )1( ، فوالد )5(

تعداد گل های سپاهان تا این هفته: 6
تعداد گل های فوالد تا این هفته: 3 

ــدار برگشت  ــ ــود فـــوالد )دی : 3 بــر صفر بــه س ــدار ــ  نتیجه آخــریــن دی

فصل گذشته(

همه نگاه ها به »پرسپولیس - صنعت نفت« و »سپاهان - فوالد«

نبردهای بزرگ هفته
گزارش

چهارشنبه 9 شهریور
پرسپولیس -صنعت نفت آبادان    .......................  18:30
تراکتور - هوادار تهران  ..................... .....................   18:30
سپاهان - فوالد خوزستان    ............. ......................  19:00
مس رفسنجان - آلومینیوم اراک ....... .................  19:30

 برنامه بازی
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زینب زمانه خود شد

 تقریظ رهبر انقالب بر کتاب 
»مهاجر سرزمین آفتاب« امروز  رونمایی می شود
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 نگاهی به فیلم »کوزوو« 

کارگردانی میثم  هاشمی طبا به نویسندگی و 

  یک کمدی 

اخالق گرا
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 روایت حکم اعدام بعثی ها 

برای خادمان اربعین

 گفت وگو با امیر تاجیک

 تهیه کننده »مسیرعاشقی« 

6

بی توجهی به ریشه های فرهنگی ایران و هند چه عواقبی دارد؟ 

ج باِبل بر سر اقوام جدا    افتاده فرو ریختن بر
11
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 سالن اصلی مجموعه تئاترشهر به عنوان نماد تئاتر کشور، در اختیار اجرای 

نمایشی قرار گرفته که نویسنده، کارگردان و نیز تهیه کننده آن سابقه ای 
تاریک و مبهم دارنــد. این نمایش با نام »پدر« نوشته ای است از فلوریان 
زلر، نمایشنامه نویس فرانسوی که در ادامه به معرفی آثارش می پردازیم، کارگردانی 
ی و بازداشت این کارگردان  وند دشت آرای برعهده دارد که سابقه دستگیر نمایش را آر
رسی شود. در این  ی بر ویکردها و آثارش با حساسیت بیشتر تئاتر به تنهایی کافی است ر
نوشتار مجموعه اطالعاتی دربـــاره افــراد اصلی نمایش پــدر طــرح می شود که به مثابه 
ــوی سیستم نــظــارتــی متولیان فرهنگی کــه بــا غفلت و  ــت بــه س انگشت اشــــاره ای اس
قشر  اسالمی  ـ  ایــرانــی  اندیشه های  و  دینی  انگاره های  به  ضربه   فرصت  ی،  سهل انگار
پرسشگر عالقه مند تئاتر را فراهم می آورد؛ ضربه هایی به ظاهر کوچک اما مستمر که به 
ور می تواند در جان مخاطبان نفوذ کرده و در آینده بحران های مهم فرهنگی اجتماعی  مر

را در پی داشته باشد. 

نمایش پدر در ظاهر داستان پدری سالخورده است که به بیماری آلزایمر مبتال شده و دخترش 
، در زیرمتن به  از او نگهداری می کند. این اما پوسته ماجراست و مانند سایر آثار فلوریان زلر
روابط بیماری و ارتباطات و مناسباتی بین دختر و پدر اشاره دارد که در آزادترین جوامع جهان 
هم قابل پذیرش نیست، چه برسد به یک جامعه اسالمی مانند کشور ما که در فرهنگ ملی 
آن نیز خانواده قداست داشته و روابط اعضای خانواده همواره بر اساس احترام و مراقبت و 

پاسداشت نهاد خانواده معنا  گرفته است. 

     فلوریان زلر کیست؟ 

، دروغ، یک  ، دختر ، پسر ، مادر نویسنده فرانسوی که کتاب هایی مانند شیفتگی شیطان، پدر
ساعت آرامش، دیگری، آن سوی آینه و ... را نوشته است. فلوریان زلر نمایشنامه نویسی است 
که در دانشگاه علوم سیاسی خوانده و بعد به سمت ادبیات سپس فیلمسازی رفته است. او 
، فیلمی با همین نام ساخت و به زودی فیلم دیگرش با نام  سال گذشته بر اساس رمان پدر

پسر عرضه می شود. 
عقده های روانی با تعاریفی که فروید ارائه می کند و روابط هنجارشکن، از عالقه مندی های 
زلر است و او همواره در آثارش به ترویج مفاهیم و موضوعاتی می پردازد که ماهیتی غیراخالقی 
و ضد خانواده و ساختارشکن دارد. به نظر می رسد او شرح آشفتگی های روانــی و عبور از 
مرزهای اخالقی نه چندان محدود در جامعه خویش را با نوشتن درباره موضوعات ملتهب 
و ساختارشکن به انجام می رساند تا در دنیای فیلم و نمایش به الیه های زیرینی که در پس 
داستان ها و صحنه های معمولی زندگی خانوادگی وجود دارد، نقب بزند و چه بسا از این غلت 
زدن، لذت و ارضای روحی و روانی را تجربه می کند. البته این را هم باید گفت که آثار نویسندگانی 
مانند زلر در بستر فرهنگی کشورش که در آن مرزهای بی اخالقی درنوردیده شده، ممکن است 
موثر باشد اما این آثار در برخورد با فرهنگ ایرانی ـ اسالمی، قطعا تاثیراتی مخرب و ویرانگر 

دارند.
گر با آثار زلر آشنایی ندارید، همین بس که بدانید یکی از آثار او با عنوان »دیگری« سال  ا
که هوی  کارگردانی بهاره رهنما به صحنه رفت، ماجرای دو زن را نمایش مــی داد  96 به 
یکدیگر هستند و یکی از زن ها در تالش است توجه دیگری را به لحاظ جنسی به خود جلب 
کند تا در یک ارتباط همجنس گرایانه بتوانند ارتباط  خود را از همسرشان جدا کنند و از 
کم گویان به صحنه  که این نمایش با تهیه کنندگی پوپک  مردشان بی نیاز شوند. زمانی 

که پیکسلی روی  رفت، عکس هایی از بهاره رهنما در این نمایش دست به دست شد 
لباسش جلب توجه می کرد و این پیکسل چیزی نبود جز نماد رنگین کمانی متعلق به 

همجنس گرایان. 

     تب مشکوک»زلر« در تئاتر ایران 
گه بمیری«  از همین نویسنده به کارگردانی  تقریبا یک ماه بعد از نمایش »دیگری«، نمایش »ا
سمانه زندی نژاد در تئاتر ایرانشهر به صحنه رفت؛ در این نمایش زنی پس از مرگ همسرش 

! در این اندیشه است که آیا او در تمام دوره زناشویی شان مرتکب خیانت شده است یا خیر
بعد از آن در سال 98 باز هم دو نمایشنامه از زلر در ایران به صحنه رفت. این بار نمایشی با عنوان 
کدل و  « که رضا احمدی در تئاتر مستقل تهران با بازی مسعود کرامتی، مهدی پا »پدر/ مادر
نسرین نصرتی به صحنه برد. در این اجرا نمایش پدر اشاره های مستقیم به موضوعات جنسی 
نداشت اما در اپیزود مادر تمایالت نامتعارف جنسی بین مادر و پسر به وضوح مشهود بود. 
ضمن این که این دو نمایش متاثر از فرهنگ بی چارچوب فرانسوی از صحنه های نوشیدن 
مشروب و رقص هم خالی نبود. تیرماه 98 هم نمایشنامه »دروغ«  زلر به کارگردانی آریان رضایی 
در تئاتر ایرانشهر به صحنه رفت که داستانی درباره خیانت و پنهانکاری دارد. در حقیقت تقریبا 
در دو سال منتهی به شیوع ویروس کرونا، تب زلر به جان تئاتر ایران افتاد و کارگردان های زیادی 
نمایشنامه هایش را به صحنه بردند. بدون تردید بین سال های 96 تا 98 فلوریان زلر بیشتر از 
هر نویسنده دیگری در تئاتر ایران نقش و نفوذ داشت و این به تنهایی کافی است درباره جریان 
ضربه های مستمر به پیکره فرهنگ ایران حساس بمانیم. آش آن قدر شور شده بود که در همان 
گهان دوباره شاهد اجرای  دولت دوازدهم اجرای آثار این نمایشنامه نویس ممنوع شد و حاال نا
آثاری از او در تئاتر شهر هستیم. آیا ترویج افکار ضد فرهنگی نمایشنامه نویس فرانسوی با توجه 

به تالش های پیگیر فرانسویان برای نفوذ در ساختارهای فرهنگی کشور مشکوک نیست؟

     از بازداشت تا تئاتر شهر
آروند دشت آرای، کارگردان و طراح صحنه که نمایش پدر را به صحنه برده، تابستان 1398 و در 
آستانه ایام عزاداری ساالر شهیدان در یک مهمانی با اعضای شورایی به نام شورای فرهنگی 
بریتانیا دستگیر و به اوین فرستاده شد. دشت آرای که با نهادهای بین الملل تئاتر در ارتباط 
است، به همراه همسر هلندی اش ماریان ون هولک در خانه شخصی خود مهمانی خاصی 
برگزار کرد که به بازداشت او انجامید. این ماجرا به صدور اطالعیه ای از سوی وزارت اطالعات 
ایران منجر شد که به شبکه سازی و جریان سازی نفود، توسط بریتانیا اشاره داشت و براساس 
آن، ارتباط با شورای فرهنگی بریتانیا ممنوع اعالم و اصطالح »نمایشنامه های سفارتی« به 

گان حوزه تئاتر افزوده شد. واژ
 دشت آرای پس از آزادی، مشغول تمرین نمایش جدید خود به نام »بداهه« شد؛ نمایشی که 
« روی صحنه رفت و هرچیزی می توانست باشد جز »بداهه« . در این نمایش  در تاالر »ایرانشهر
زوج هایی حضور داشتند که برای هر کدام از آنها یک موقعیت طراحی می شد و زوج های بازیگر 
گرانی که چند اجرای این  براساس موقعیت طراحی شده، بازی هایی ارائه می کردند که تماشا
نمایش را به صورت نامرتب به صورت اتفاق انتخاب و تماشا کرده بودند، متوجه شدند همه 
چیز در این نمایش کامال از پیش طراحی شده و عمدتا طراحی و شیوه بازی در موقعیت ها به 
گر جای زوج های نمایش بودند، چه  گران در پاسخ به این سؤال که ا ترتیبی بوده که تماشا

می کردند، به این پاسخ برسند: جدا می شدیم! 
در واقع موقعیت های این نمایش مثال بداهه، مبتنی بر جدل در روابط زناشویی و جنگ قدرت 
ـ  بر سر تحمیل عقیده است که با نهاد خانواده به عنوان یک مفهوم برآمده از فرهنگ ایرانیـ 

اسالمی، هیچ ارتباطی ندارد. با وجود نمایش هایی از این دست و رویکردهای ضدخانواده 
کسانی چون فلوریان زلر که با نمایشنامه هایش در تئاتر ایران نفوذ کرده و کارگردان هایی چون 
دشت آرای که هر بار به شیوه ای ارتباطات خانوادگی و مسائل و مشکالت زندگی خانوادگی را 
در مرز بحران و چالش برانگیز ارائه می دهند، تردیدی درباره پروژه های نفوذ باقی نمی ماند. 
گر شیوه و عملکرد آروند دشت آرای در تئاتر ایران به معنی نفوذ و ویرانی دیدگاه ها و سنت های  ا
گر بدانیم  قابل احترام و تقدس خانواده نیست، چه چیز دیگری می تواند باشد به خصوص ا
که تهیه کننده نمایش بداهه کسی نبود جز پوپک کم گویان که تهیه کنندگی نمایش مبتذل و 
ضدخانواده »دیگری« را نیز بر عهده داشت و روش به اصطالح بداهه در نمایش بداهه بعدها 

توسط ماریان ون هولک، همسر دشت آرای ادامه پیدا کرد. 
این همه آن چیزی نیست که پرونده کارگردان پدر پر ابهام می کند؛ آروند دشت آرای سال 1396 
، دبیر بخش بین الملل جشنواره بود و در همین دوره در  در سی وششمین جشنواره تئاتر فجر
،  »تنهایی پر هیاهو«، برداشتی آزاد از رمانی با همین نام توسط افشین غفاریان،  تئاتر ایرانشهر

کن پاریس است، اجرا و کارگردانی شد.  طراح رقص و رقصنده که فعال سا
کشور بلژیک به  گنده« از  همچنین در همین دوره جشنواره »نمایشی« با عنوان »دهن 
کارگردانی و بازیگری والنتاین دایننس در سالن ناظرزاده روی صحنه رفت  نویسندگی، 
که باالنویس نمایش بــرای لحظاتی قطع شد چــرا؟ چــون بازیگر روی صحنه به توصیف 
وحشی گری مسلمانان می پرداخت و دین مبین اسالم را سرمنشأ خشونت معرفی می کرد. 
ضمن این که یکی از مشاوران او در این دوره جشنواره، ارس امیری بود که مدتی به اتهام 

امنیتی بازداشت بود. 
که به فعالیت های تشکیالتی  کارگردان هایی است  ضمن این که آروند دشــت آرای از جمله 
که برخی از آنها را  عالقه دارد، او در انجمن های هنری بین المللی متعددی عضویت دارد 
که با چنین ابهاماتی چرا باید سالن اصلی  کرده و حاال سؤال اینجاست  خودش پایه ریزی 

تئاتر شهر را برای اجرای نمایشی مانند پدر در اختیار داشته باشد؟ 

گزارش

دوری و دوستی از نگاهی دیگر 

 آیا هر کسی که از ما فاصله می گیرد ما هم 

شاعر

علی محمد 
مودب

باید از او فاصله بگیریم؟ این سؤال بسیار 
ساده، جوابی به همین سادگی ندارد. 
در عــرصــه ســیــاســت و اجــتــمــاع بـــرای 
جهان بینی عاقبت نگر  قطعا جواب این 
ــا حتی در زندگی  ام بله نیست  ســـؤال 
خصوصی هم مسأله به همین سادگی  
ــه دلیل  ــا ب ــ نــیــســت،  بــســیــاری از آدم ه
توهماتی از ما دور می شوند و سیاست عمل متقابل پاسخ درستی 
گر مدام این طور عمل کنیم روز به روز   به این عملکرد آنها نیست. ا
تنها و تنهاتر می شویم. دنیای واقعیت دنیای بسیطی نیست و 
انسانیت انسان به درک و تحلیل هوشمندانه شرایط پیچیده 
واقعیت وابسته است،  در واقع  آن متغیری که در حل این مسأله 
اهمیت اساسی دارد، این است که آیا دور شدن طرف مقابل ما 
گاهی و تعمد و در وضعیت روانی متعادلی صورت  براساس علم و آ
گرفته یا این که در نوعی ناچاری بیرونی یا درونی تصمیم به دور 
گرفته است.هر چه انسان بلوغ و کمال  کناره گیری از ما  شدن و 
بیشتری پیدا می کند، وجود او با وصل و قربت و پیوند تناسب 
بیشتری می یابد. چنین انسانی با همه اضالعش در پیوند است و 
می تواند با خود  تعامل شایسته تری داشته باشد. طبیعت وجود 
که با  همه جانبه و چند بعدی توانایی ارتباطی بیشتری دارد، چرا
هر ضلعی از وجود خود می تواند با گروهی ارتباط بگیرد  و بنا بر هر 
که در خلقت خــود دارد و آن را در اخــالق خــود به کمال  صفتی 
رســانــده،امــکــان ارتــبــاط بــا بخشی از خلق را دارد. آیین وجــود 
کمال یافته و متضلع آن گونه است که هرکسی در وجود  او خود را 
می یابد و بنا بر همان مشابهت و قربت می تواند به او نزدیک شود، 
از این روست که در یک خانواده پر جمعیت، پدر آیینه هستی 
تمام فرزندان است اما هر فرزندی نمی تواند به همه بــرادران و 
خواهرانش نزدیک شود. مادر می تواند همه فرزندان خود را  به 
تمامی دوست بدارد اما هر فرزندی در میان برادران و خواهران 
خود فقط با برخی همداستان، همدل و همدم است.در جامعه 
هم وضع به همین منوال است، آن که بهره بیشتری از محبت دارد 
با بیشترین آدم ها از طیف های مختلف می تواند در پیوند باشد،  
این نوع آدم هــا با محبت وجودشان چسب اجتماع هستند و 
گسل ها و شکاف ها را با تــردد در میان طبقات اجتماع ترمیم 
می کنند اما برخی که بهره کمتری از محبت دارند با کوچک ترین 
و احساس خودکفایی می کنند.  از دیگران می گسلند  بهانه ای 
احساس ضعف یا قدرت مهم ترین موتور محرک ایجاد گسل های 
انسانی است و فقط محبت است که می تواند در چنین شرایطی 
میاند اری کند. محبت باالترین قدرت هاست و از این روست که 
اهل محبت تــوان بهترین برخوردها را در وضعیت های دشوار 
گر محبت اهل محبت با وجود خداوند گره بخورد، آنان  دارند. ا
باالترین تعادل روانی را دارند و در هر شرایطی می توانند خویشتندار 
و مهربان باشند. عاشورا و برخورد پر از شفقت امام شهید ما با گروه 

ظالمان بهترین نمونه مدعای طرح شده در این نوشته است.

در اتاق شاعر

7

سریال »راز ناتمام« 
تقدیر  شد

با حضور خانواده شهید باهنر  در سالن همایش 
بنیاد فرهنگی رفاه

گزارش »جام جم« درباره خطرات و 
چالش های گرایش افراطی به مکمل ها

زیبایی پر ریسک

12

سبک زندگی

 گفت وگو با علیرضا صادقی

 تهیه کننده برنامه »باشگاه امید«

جذب نوجوانان برای 
برنامه سازی تلویزیونی 

« در سالن اصلی جوالن »زلر
گشت تئاتر به مسیر گذشته است؟ « با هدف باز آیا نمایش »پدر

تازه ترین آمارها از تولیدکنندگان مکمل های غذایی 
و دارویی، خبرهای خوشی برایمان ندارند، چرا که 
، تولید و مصرف مکمل های ورزشی که  طبق این آمار
عموما آقایان مصرف کننده آن هستند و مکمل های 
زیبایی که بیشترین طرفدار را در بین خانم ها دارند، 
گذشته، افزایشی دوتاسه برابری داشته  نسبت به 
است. مکمل هایی که قرار است به هر قیمتی، فرد 
مصرف کننده را به چهره و اندامی زیباتر از آن چیزی 
کــه هست، بــرســانــد. امــا چــرا جامعه بــه ایــن حجم 
کــرده اســت؟ به  اغــراق شــده از زیبایی تمایل پیدا 
، پای فضای  نظر می رسد مثل خیلی از مسائل دیگر

مجازی و شبکه های اجتماعی در میان است.  



M E D I A

رسانه  6
ببینید و بشنوید

گل« اولین ویژه برنامه زنــده جام جهانی ۲۰۲۲  »پــاس 
قطر است که از دیروز روی آنتن شبکه امید رفته و قرار 

است تا جام جهانی ۲۰۲۲ ادامه داشته باشد. 
این برنامه دو بخش مختلف دارد. بخش اول پرداختن 
به جام جهانی ۲۰۲۲ و حواشی آن، تیم ملی و اتفاقات 
کــشــورمــان بــا حــضــور پیشکسوتان  پــیــرامــون فــوتــبــال 
کــارشــنــاســان اســت و بخش دیــگــر بــه استعدادیابی  و 

نوجوانان اختصاص دارد و در آن نوجوانان در پویشی 
به نام پویش گل کوچیک، در قالب چالش های هفتگی 
از خودشان فیلم می گیرند و در صفحه برنامه در سایت 
تلوبیون بــارگــذاری می کنند و در پایان برنامه پاس گل 
نفرات برتر با نظر کارشناسان و مردم انتخاب می شوند. 
نام  بــا  چهارجانبه ای  مسابقات  اســت  ــرار  ق همچنین 
جام امید و با حضور تیم های باشگاه امید برگزار شود 

حضور  بــا  بین المللی  مسابقه  یــک  در  آن  برگزیدگان  و 
بپردازند. رقابت  به  هم  با  دیگر  کشورهای  نمایندگان 

کارگردانی  شهبازی،  سعید  تهیه کنندگی  بــه  پــاس گــل 
علیرضا اسکندریان و اجــرای هــادی خضاب و اجــرای 
تا  شنبه  دانــایــی  حمید  و  معصومی  یاسین  مشترک 
چهارشنبه ساعت ۱۱ تا  زمان آغاز جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 

پخش خواهد شد.

»پاس گل« 
همراه با شور امید

شماره 6۲97 9 شــهریور ۱4۰۱ چهارشــنبه

شبکه یک
صبح بخیرایران 6:۱۰

جان افشان۱6:3۰
امیدیه ۱7:3۰
مسابقه ایران ۱9:۱5
نقشه گنج ۲۰:۱5
برنامه مکتب ۲3:۱5

شبكه دو
مجله تلویزیونی »در انتهای الوند«8
طبیعت سیصد و شصت درجه۱5
نشان ارادت۱7
اقیانوس آرام۱8

باالن۲۲:3۰
شبكه چهار

پخش مراسم جایزه روز قلم۱۰:3۰
سریال خارجی »مکانیسم«۱8
آیینه داران۱9

برای همیشه۲۰:3۰
چهارسوی علم )مهندسی باستانی(۲۲
هزاره شعر۲3

شبکه پنج  
ژول ورن۱4:۰5
به خانه برمی گردیم۱6:۰5

تهران بیست۲۰
شب فیروزه ای۲۱

کهکشانیا۲۲:۱۰

۲4

فیلم سینمایی »مــردان جــدی«: فیلمی درام 
ــازی  ــا ب کــمــدی از سینمای بــالــیــوود هــنــد ب و 
نوازالدین صدیقی در نقش اصلی؛ ایان مانی که 
دستیار یک دانشمند در یک پروژه تحقیقاتی 
است که نمی تواند خود را به عنوان یک هوش 
کند برای  بزرگ نشان دهد و به دیگران اثبات 
نابغه  یــک  پسرش  از  می گیرد  تصمیم  همین 

بسازد...
شبکه  آموزش

میز سرآشپز۱۰:55
شهرها، حیات وحش جدید طبیعت۱۱:45
راهش اینه۱۲:5۰

خبر

گپ

آمــده:  آنچه در توضیح مسیرعاشقی  به  با توجه 
»مجموعه مستندی است با موضوع خدمتگزاری به 
زائــران پیاده حضرت اباعبدا...الحسین)ع( در مسیر 
ــر چــه مبنایی  ــه چــطــور و ب ــی  طــریــق الــعــلــمــا« ایـــده اول

شکل گرفت؟ 
من این سعادت را داشتم که در پیاده روی اربعین 
گرچه هدف اولیه ام زیارت بود  سال ۱4۰۰ شرکت کنم  ا
گونی درخصوص  اما در شهر نجف داستان های گونا
مسیر طریق العلما شنیدم. مسیری که از نجف آغاز 
و به کوفه، مسجد سهله، طویریج و نهایتا کربال ختم 
، در دوران حکومت رژیم  می شود و در سال های دور
بعث به دلیل نبود مسیر اصلی، مورد استفاده زائرانی 
کربال را داشتند قــرار  کــه قصد پــیــاده روی بــه سمت 
می گرفته است و حضور پرتعداد علما در میان زائران، 
این مسیر را به طریق العلما شهره کرد. در سال های 
بخشنامه ای  طــی  عـــراق،  در  بعث  رژیـــم  حکومت 
کسی به زائــران امام حسین)ع(  گر  اعــالم شده بود ا
خدمت رسانی کند، در بازداشت اول، هر دو پای او 
قطع خواهد شد و در بازداشت دوم، اعدام می شود. 
سربازان رژیم بعث روزها در این مسیر مستقر بودند 
و زائران بالطبع در طول روز مخفی می شدند و شب 
که طریق العلما  از میان نخلستان هایی  به حرکت 

در آن پوشیده شده بود ادامــه می دادند. داستان 
این  به  که  اســت  خادمانی  داستان  مسیرعاشقی، 
ــران خدمت رسانی می کردند و از جای خــواب تا  زائ

مواد غذایی را در اختیارشان می گذاشتند.  
ــه گــفــتــیــد مــــی تــــوان گـــفـــت در  ــچـ ــه آنـ ــ ــه ب ــوجـ ــا تـ ــ ب

مسیرعاشقی به سمت مستند پرتره حرکت کرده اید؟ 
داســتــان  مستند،  مجموعه  ایــن  از  قسمت  هــر 
شخصیت هایی  شخصیت هاست؛  ایــن  از  یکی 
جذاب متشکل از خادمان زائران امام حسین)ع( 
و داســتــان هــای جـــذاب شـــان از خــدمــت رســانــی 
ــعــث امــا  ــم ب ــ ــه زائــــــران تــحــت فــشــار شـــدیـــد رژیـ بـ
ــال در یــکــی از قــســمــت هــا بـــه نــام  ــث ــوان م ــن ــه ع ب
»ام الزائرین« داستان سه زن را می شنویم که یک 
نفرشان شهید شــده اســت و دیــگــری نــزدیــک به 
8۰وخرده ای و نفر سوم نزدیک به صد و خرده ای 
ســـال دارنــــد. درمــجــمــوع در هــر قسمت بــه یک 
موضوع، یک منطقه و یک شخصیت پرداخته ایم 
و در برخی قسمت ها تعداد شخصیت ها بسته به 

موضوع، بیش از یک نفر است. 
کردن این خادمان پس از گذشت این  طبیعتا پیدا
همه ســـال، کــار آســانــی نــبــوده اســـت. چــطــور بــه آنها 

دسترسی پیدا کردید؟ 

ــاه  ــای حـــــــدود شـــش مـ ــنـ ــبـ ــرمـ مـــســـیـــرعـــاشـــقـــی بـ
در  مــن  و  گــرفــت  شکل  فــشــرده  تحقیق وپژوهش 
ایــن مسیر بــا مــوســســه ای عــراقــی بــه نــام موسسه 
کــه بــه شکل تخصصی در  فــدک الــزهــرا آشنا شــدم 
کنار آن برای  کــار می کند. در  ــان اربعین  مــورد راوی
کار و برقراری ارتباط با نوادگان و  ضبط بخشی از 
باید  من  رفتیم.  قم  به  خادمین  ایــن  بازماندگان 
کــه پــیــاده روی اربعین  کنم  ایــن توضیح را اضــافــه 
ــروز مــشــاهــده  ــ بـــه شــکــل جــهــانــی شــده ای کـــه امـ
اول  نفر  پایه  گذاری شــد:  نفر  می کنیم توسط سه 
نفر  شـــاهـــرودی،  حسینی  سیدمحمود  ــت ا...  ــ آیـ
ــت ا... سیدمحمدسعید حکیم و نفر سوم  دوم آی
ــت ا...  آی امام خمینی)ره( و من در قم با نــوادگــان 
شاهرودی و آیــت ا... حکیم دیدار کردم و موسسه 
فــدک الــزهــرا نیز بــه هماهنگی بــا ســوژه هــای مــورد 
نظر در عراق پرداخت که حاصل آن ۲6 یا ۲7 روز 

فیلمبرداری هم در عراق و هم در قم شد. 
برقراری  موجب  فدک الزهرا  موسسه  که  کسانی 
ارتباط شان با شما شد درواقع نوادگان و بازماندگان 

آن خادمین بودند یا خودشان؟ 
که  هر دو طیف بودند و به عنوان مثال همان طور 
کــردم با  به حاضران در قسمت ام الزائرین اشــاره 
خادمینی 8۰، 9۰ یا ۱۰۰ساله مالقات کردیم. برخی از 
این خادمین هم اعدام شده بودند. به عنوان مثال 
ــود که  ــن شــخــصــیــت هــا بـ ام الــحــســیــن، یــکــی از ایـ
تقریبا همه در عراق او را می شناسند و مهم ترین 
گی اش این که تنها عشیره ای در عراق است که  ویژ
نام یک زن را بر پیشانی دارد و درحال حاضر یکی 
از موکب های اصلی مسیر زائــران اربعین به شمار 
می رود که من با فرزندان شان به گفت وگو نشستم.

قطعا شما به گفت وگوهایی طوالنی با خادمینی 
اشاره، پرداخته اید. انگیزه این آدم ها از تحمل این 

میزان دشواری چه بوده است؟ 
هنگامی که من آثار شکنجه را بر بدن این خادمین 
کــه بــه عــنــوان مــثــال یک  مــی دیــدم یــا می شنیدم 
نفرشان چهار بار تا مرز اعدام رفته بود می پرسیدم 
کــرده ایــد؟! و آیا کسی،  شما بــرای چه این کارها را 
ــان مــانــع تــان  ــدت ــرزن ــواده، مــثــال ف ــانـ عــضــوی از خـ
نمی شد؟! آنها پاسخی می دادند که گمان می کنم 
برای جامعه امروز ما اهمیت بسیار دارد و آن این که 
می گفتند امام حسین)ع( همه چیزش را برای خدا 

داد، جانش را، خــانــواده اش را، فرزندش را و 
... و ما هرچه تالش و هرچه خدمت کنیم 
او  آنــچــه  از  گــوشــه ای  بــازهــم نمی توانیم 

انجام داد را برای دین مان انجام دهیم. 
که احتماال می دانید این افراد  همان طور 

هرماه بخشی از درآمدشان را کنار می گذارند 
پذیرای  اربعین  ایــام  در  بتوانند  تا 

زائران باشند و این عقیده ای 
ــمــام طــول  اســـت کـــه در ت

سال با لحظه لحظه شان 
از  و  اســــــــت  ــــن  ــی ــجــ عــ

نــســل دیگر  بــه   نسلی 

منتقل می شود. 

گفت وگو با امیر تاجیک، تهیه کننده »مسیرعاشقی« 

روایت حکم اعدام بعثی ها برای خادمان اربعین

ر  برای تماشای تیز
کیوآرکد را 
اسکن کنید

»مسیرعاشقی« نام مجموعه  مستندی با موضوع خدمتگزاری به زائــران پیاده 

وه رسانه  گر

نرگس کیانی

نام  طریق العلما  و  است  »طریق العلما«  مسیر  در  اباعبدا...الحسین)ع(  حضرت 
مسیری اســت که در سال های دور و ازجمله در زمــان حکومت رژیــم بعث مورد 
استفاده زائران و ازجمله علما برای رسیدن به کربال بوده. زائرانی که خادمین شان 
اگــر دستگیر می شدند در بــار اول، هر دو پا و در بــار دوم جــان شــان را از دست 
می دادند و همین موضوع سوژه امیر تاجیک شده است تا برای اولین بار از آنها 
عتبات عالیات  بــازســازی  و  توسعه  ستاد  را  مسیرعاشقی  تولید  هزینه  بگوید. 
متقبل شده است و در قالب 15قسمت حدودا 20 تا 25دقیقه ای هر روز ساعت 
17 و 50 دقیقه از شبکه سه و 14 و 30 دقیقه از شبکه نسیم پخش می شود. این 
برنامه همچنین قرار است روی آنتن شبکه های مستند و پرس تی وی نیز برود. مشروح گفت وگو با امیر 

تاجیک در ادامه قابل خواندن است. 

مکث

پرداختن به خادمین 
طریق العلما برای اولین بار 

کــه در توضیح  کــارگــردان مسیرعاشقی  امــیــر تــاجــیــک، 
آن چــنــیــن آمـــــده اســـــت: »مــجــمــوعــه مــســتــنــدی با 
ــزاری بـــه زائـــــــران پـــیـــاده حــضــرت  ــگـ ــتـ مـــوضـــوع خـــدمـ
اباعبدا... الحسین)ع( در مسیر طریق العلما« در جواب 
موضوع  بــا  تابه حال  کــه  مستندهایی  میان  در  ایــن کــه 
ــم چه  ــده ای ــارت حــرم امــام حــســیــن )ع( در اربــعــیــن دی زیـ
چیزی مسیرعاشقی را منحصربه فرد می کند، به جام جم 
منحصربه فرد  را  مجموعه  ایــن  »آنچه  می گوید:  چنین 
می کند حضور شخصیت های جذاب متشکل از خادمان 
زائران امام حسین)ع( و داستان های جذاب شان از 
خدمت رسانی به زائران تحت فشار شدید رژیم 
بعث است. اتفاقی که تابه حال در هیچ کدام 
از مستندهای با موضوع اربعین، چه در ایران 
و چه در عراق، نمونه مشابه نداشته است. ما 
در طول تحقیقات مان متوجه شدیم نقشه ای 
از مسیر طریق العلما وجود ندارد و درنتیجه 
ــردن  ــ ــره ک ــ ــی ــ خـــــودمـــــان بــــه ذخ
لــوکــیــشــن هــا پــرداخــتــیــم 
و ازمــســجــد ســهــلــه تا 
طویریج ۲5 لوکیشن 
به دست آوردیم و با 
متصل کردن شان 
به یکدیگر نقشه 
ــمــا  ــعــل طــریــق ال
مـــشـــخـــص شــد 
که ضمن زمان بر 
ــودن، اقـــدامـــی بــود  ــ ب
که تا پیش از این انجام نشده 
ــول مــجــمــوعــه  ــ ــود و در طـ ــ بـ
نشان  مسیرعاشقی  مستند 
می دهیم هربار از چه نقطه 
نقطه  کــدام  بــه  جغرافیایی 
جغرافیایی دیگر می رویم.« 

ر  برای تماشای تیز
کیوآرکد را 

اسکن کنید
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یادداشت

یادنامه

بیوک میرزایی از بازیگران باسابقه ای است که تجربه حضور 
مقابل دوربین تلویزیون و سینما را داشته و در رادیو هم با 
حضور در برنامه هایی مثل »صبح جمعه با شما« همراه 
مخاطبان است. میرزایی در سریال »جشن سربرون« هم 
بازی کرده که بسیاری منتظر پخش آن هستند. این بازیگر 
به تازگی در گفت وگویی درباره سریال به ایسنا گفته است: 
یک سریال 70 ــ 60 قسمتی الف ویژه و جزو کارهای فاخر 

کار مخاطب پسندی باشد  کالسیک اســت. امــیــدوارم  و 
و مردم دوست داشته باشند. در این سریال نقش یکی 
که از  کردم؛ شخصیتی  از فرماند هان زمان قاجار را بازی 

سربازی به سرداری می رسد. 
یک آدم فرصت طلب که به دلیل موقعیت خودش دست 
به هرکاری می زند و در نهایت جوابش را هم می گیرد. حیف 
که سر صحنه از اسب افتادم و آسیب دیدم وگرنه نقشم 

کار واقعا عالی بود؛ بی صبرانه منتظر  طوالنی تر می شد. 
پخشش هستم .

کــارگــردانــی مجتبی راعــی و  در سریال جشن ســربــرون به 
تهیه کنندگی حسن نجاریان، حسین محجوب، محمود 
لـــه اســـکـــنـــدری، فـــرخ نــعــمــتــی، مــیــرطــاهــر  ــت، ال ــی ک ن ــا پ
، بیوک میرزایی، زنده یاد کریم  مظلومی، رامین ناصر نصیر

ع  بازی کردند. کبری مبارکه و  قاسم زار ا

 افتادن از اسب
 در »جشن سربرون«

 راهپیمایی عظیم اربعین 
و نقش زینبی مستندسازان

ــدن بــه  ــ ــــک شـ ــزدی ــ ــا ن ــ ــه ب ــالـ ــر سـ هــ
پیاده روی بزرگ و حماسی اربعین 
ــا میلیونی  و عــزیــمــت خــیــل ده هــ
کربال به  مــوال حسین)ع(   عاشقان 

ــاپــــوی  ــکــ ــ ــان شـــــاهـــــد ت ــ ــزمـ ــ ــمـ ــ هـ
ــه روزی مـــســـتـــنـــدســـازان  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ شـ
کشورمان نیز هستیم که بی وقفه و 
بی تابانه تالش می کنند تا با حضور 

در این مسیر عاشقانه و عارفانه، صحنه هایی ناب از این 
عظمت را به تصویر کشیده و برای مخاطبان داخلی و جهانی 
در زمان حال و برای آیندگان ثبت و ضبط و ماندگار سازند. 
در حقیقت یکی از سندهای ملموس حضور مستندسازان 
در خط مقدم فیلمسازی و رسانه ای و در قلب رویدادها، 
 همین حضور در صحنه پیاده روی و همایش عظیم اربعین

 و همگامی و همراهی با مردمی است که از دورترین روستاهای 
ایران تا شهرهای کوچک و بزرگ و حتی سایر نقاط جهان، 
یکرنگ و یــک دل و دوشـــادوش هــم پــا در مسیری طوالنی 
گذاشته تا به مرقد موالیشان حسین)ع( رسیده و با حضرتش 

بیعتی دوباره کنند.
نقشی که مستندسازان برای به تصویر کشیدن راهپیمایی 
اربعین به عنوان عظیم ترین تجمع و راهپیمایی بشری در 
که  کشف لحظات نابی  سطح جهان و ابعاد مختلف آن و 
در البــه الی امــواج این اقیانوس عظیم ممکن است پنهان 
که  همان طور  و  اســت  زینبی  نقشی  می کنند،  ایفا  بماند، 
حضرت زینب )س( بعد از واقعه عاشورا، رسالت انتقال پیام 
آن حماسه و مظلومیت و ابعاد مختلف آن را به بهترین وجه 
بر دوش کشید و به سرانجام رساند، امروز نیز مستندسازان 
رسالتی مشابه را برای ماندگاری لحظه به لحظه راهپیمایی 
ــای اولـــی کــه مـــردم خــود را در کــوی و بــرزن  اربــعــیــن از روزهــ
کربالی معلی  ــاده عزیمت می کنند و تا لحظه وصــال در  آم
ــود تمام سختی ها آن را بــه یــاری  کشیده و بــا وج بــر دوش 
 خدا و عشق به اباعبدا... الحسین )ع( به سرانجامی زیبا و

 مانا می رسانند. 
دستاورد و ثمرات فرهنگی تالش مستندسازان در جریان 
که نسبت به  فیلم های  پــیــاده روی بــزرگ و باشکوه اربعین 
داستانی و سریال هم سریع تر و هم در موارد زیادی تاثیرگذارتر 
و ملموس تر است، این ضــرورت را بار دیگر مطرح می سازد 
مستندهای  تولید کنندگان  از  اعم  مستندسازی  کز  مرا که 
بیشتر  حمایت  تلویزیونی  مستندهای  نیز  و   سینمایی 

کشور انجام داده  و شایسته تری را از جریان مستندسازی 
 تا مستندسازان با تمرکز و امکانات بیشتر و بهتری بتوانند 

در صحنه های مهم و خطیر و رویــدادهــای تاریخی حضور 
یافته و نقش خود را به بهترین شکل ایفا سازند.

سالگرد بدرودی زودهنگام 

مرگ همیشه برای بازماندگان تلخ است و مرگ جوان تلخ تر. چه 
از نزدیک او را بشناسیم و چه نه، با شنیدن پرواز ابدی یک جوان، 
کام  طعم زهر می گیرد. زنده یاد علی طباطبایی از بازیگران جوان 
تلویزیون و سینمای ایران بود که خیلی زود با زندگی وداع کرد. 
او با بازی در سریال هایی چون باجناق ها، آشپزپاشی، بچه های 
 نسبتا بد و... به چهره ای تــازه بــدل می شد، 8 شهریور 1394 

ک کشید.  گهان با ایست قلبی رخ در نقاب خا در 31 سالگی، نا

تجلیل

خانواده شهید محمدجواد باهنر با حضور در سالن 
مجموعه  سازندگان  از  رفــاه  فرهنگی  بنیاد  همایش 
که این شب ها از شبکه اول  تلویزیونی »راز ناتمام« 

سیما در حال پخش است، تقدیر به عمل آوردند.
، فرزند ارشد شهید  در ابتدای این مراسم ناصر باهنر
مدت ها  از  پس  خوشحالم  بسیار  کــرد:  اظهار  باهنر 
سریالی با محوریت زندگی تعدادی از بزرگان این مرز 
ــوم ساخته شــد تــا نسل جـــوان را بــا رشــادت هــای  و ب
کــه در  کــنــد. اتفاقی  کــشــور عــزیــزمــان آشــنــا  قهرمانان 
کنون رخ نداده بود و جای امیدواری  صداوسیمای ما تا
دارد. به عوامل این سریال خسته نباشید و خدا قوت 
گریم روزانــه  که طراحی  می گویم و به خوبی می دانم 

دارد.   همراه  به  مشقت هایی  چه  بازیگران   تک تک 

سیدعباس فاطمی، رئیس مرکز سیمای استان ها نیز 
گفت: ما بــرای برنامه تولیدات نمایشی استان ها در 
دوره پنج ساله اول سریال های شهید بهشتی، شهید 
باهنر، شهدای محراب آیت ا... صدوقی، شهید محراب 
آیت ا... قاضی طباطبایی و شهید مدنی را در دستور کار 
داریــم. در کنار آن دو سریال »جالل 1و 2« را نیز برای 
پرداختن به انقالب تبریز تولید شد و به پخش رسید. 
و  سریال های »ســـرداران شهید« در استان همدان 
»حبیب سپاه« در استان اصفهان قرار است ساخته 
شوند، البته سریال های شهید بهشتی، شهید خرازی 
و شهید کاظمی نیز در دستور کار ما  بود که با استانداری 

اصفهان تفاهم نامه امضا کرده ایم و زمان زیادی برای 
را  گذشت. در همین حین تغییر استاندار  تولید آن 
که متأسفانه همچنان به وعــده عمل  شاهد بودیم 
نشده است. با تمام این تفاسیر آقای رمضانی در استان 
کرمان موفق شدند سریال راز ناتمام را با بودجه اندک 
تولید کنند. امین امانی )تهیه کننده و کارگردان(، فرهاد 
سیدجواد  ابراهیمی،  بهرام  معتضدی،  نگین  جــم، 
 هاشمی، رامین راستاد، شهرام عبدلی، فرهاد توفان

ابوالفضل همراه کاظمی،  ، مرتضی   مسعود رحیم پور

 هدایت ا... سجادی، محمدرضا مجد، بهنام شعبانی

فرشید تربتی )بازیگران( و برخی از عوامل پشت دوربین 
از جمله حاضران در این مراسم بودند. 

با حضور خانواده شهید باهنر از »راز ناتمام« تقدیر شد

 »دلدادگان«
 در مسیر حسینی 

به اربعین حسینی نزدیک می شویم و دوباره سیلی 
از عشق در قامت زائــران و غالبا با پای پیاده روانه 
ــاره این سفر روحانی سخن ها  کربال می شوند. درب
بسیار است. باید عاشق باشی که این روزها حسرت 
رفــتــن داشــتــه بــاشــی یــا در دلــت ولــولــه  بــاشــد بــرای 
گر شما هم از دسته شوریدگان حسین  هستید، پیشنهاد  آن که می دانی به زودی عازمی. ا
می کنیم با تماشای یک مستند از برکات این سفر بیشتر بدانید. مستند »دلدادگان« 
با محوریت گفت وگو با زائــران سرور و ساالر شهیدان امام حسین )ع( و به تصویر کشیدن 
معجزات و نشانه های حسینی، در روزهای پایانی ماه صفر پخش می شود. این مجموعه 

روایتی از نقل قول های مستقیم زائران است که نشانه ها و معجزات 
حضرت ابا عبدا... حسین )ع( در زیارت اربعین حسینی سال های 
قبل برای آنها اتفاق افتاده و از مهم ترین آنها جنبه معرفت شناسی 
و شناخت است. دلدادگان در 14 قسمت شامل گفت وگو با اقشار 
مختلف جامعه همچون پزشک، معلم، استاد دانشگاه ، کارمند و ... 

 است که در زیارت اربعین حسینی پیاده روی کرده اند. 

به زودی

 خداحافظی کاسبی
با بیمارستان 

محمد کاسبی، بازیگر پیشکسوت تلویزیون 
ــت نــاخــوش احــوال  و سینما چند وقــتــی اس
است و مدتی پیش خبر دادیــم دوبــاره راهی 
بازیگر  بیمارستان شــده. به تازگی فرزند این 
از ترخیص پــدرش از بیمارستان خبر داد و 
درباره  آخرین وضعیت سالمت این هنرمند توضیحاتی را ارائه کرد. یلدا کاسبی به 
ایسنا گفته پدرم 5 شهریور پس از 18روز بستری در بخش آی سی یوی بیمارستان 
عرفان به منزل منتقل شد. وی درباره وضعیت قلب این هنرمند هم گفت: پزشک 
گر وضعیت قلب تا یک  ، دکتر بابک شریف کاشانی ابراز امیدواری کرد ا معالج پدر
ماه آینده به شکل پایدار ادامه پیدا کند، می توانند برای باتری قلب اقدام کنند. 
درحال حاضر خدا را شکر فعال وضعیت قلب و ریه پایدار است که امیدوارم این 
شرایط ادامه پیدا کند. از طرفی پدر نیاز به فیزیوتراپ دارند که هر روز به منزل 
می آید و کار فیزیوتراپی ایشان را انجام می دهند. ان شاءا... به زودی شاهد بهبود 

کامل باشیم. از مردم می خواهم همچنان برای پدر دعا کنند. 

چهره

الفی اتکینز 
،با آن موهای سیخ سیخی و شلوار وصله دارش  مریم فالح:   الفی اتکینز
کمدی  کودکیمان بــود.ازتــرس تاریکی تا   نقاشی ســاده از تجربه های 

که شب درش باز مانده، ترس از دندان پزشکی و تجربه ناخونک زدن 
به شیرینی هایی که مادربزرگ از جلوی دستمان دور نگه داشته است.

کشیدن پــیــپ،خــوانــدن روزنــامــه،تــمــاشــای تلویزیون و   پــدرالــفــی بــا 
می کرد.  پیدا  هویت  برایمان  داشــت،  الفی  ــرای  ب که  نصیحت هایی 
یادتان هست، بــرای این که الفی شب  ها از تاریکی اتاقش نترسد به 
او یاد داد آن قدر با خودش تکرار کند »من از هیچی نمی تر سم . نه 
ازتاریکی ، نه از تنهایی« تا خوابش ببرد. الفی شش ساله که در آرزوی 
 بزرگ شدن بود، نمونه ای کامل  از بچه ای بود که به باباش رفته است. 

ــه  ــرم ژالـ ــ ــدای گ ــ ــا صـ ــن کـــارتـــون بـ ــ تــمــاشــای ای
( که الفی حسابی از او حرف شنویی  علو)نریتور
داشــت، خیلی شیرین بود. کارتون الفی اتکینز 
بــر اســاس مجموعه داستان های  ســال 1979 

نویسندٔه سوئدی، گونیال برگستوم ساخته شد.

خاطرات کاغذی

کد باال را  اسکن کنید
برای تماشای تیزر مستند 

کد باال را  اسکن کنید

علیرضا صادقی، تهیه کننده برنامه باشگاه امید در 
پاسخ به این سوال که دغدغه و حرف های نوجوان 
گذشته تفاوت  امــروزی با سال های نوجوانی نسل 
ایــن برنامه، موضوعات  بــرای ساخت  دارد، چطور 
ــد مــی کــنــیــد تــا بــتــوانــیــد به  ــرای نــوجــوانــان رصـ ــ را ب
دغــدغــه هــای آنــهــا بــپــردازیــد، بــه جــام جــم توضیح 
ــرای ایــن کــه بــخــواهــد به  ــد: بــاشــگــاه امــیــد بـ ــی ده م
نوجوانان  مسائل  و  دغدغه ها  معضالت،  تک تک 
کــدام نسخه ای بپیچد، طراحی  بپردازد و بــرای هر 
نشده است؛ اما خود را در نقطه ای دیده که در شبکه 
امید بستر ایجاد کند و می گوید شبکه نوجوان است 
و شــعــارش ایــن اســت کــه ایــن تــولــیــدات بــایــد بــرای 

نوجوانان و مطابق با ذائقه آنها باشد. 

       میدان دادن به نوجوانان

وی ادامه می دهد: یکی از اصلی ترین اهداف مان در 
باشگاه امید به میدان آوردن نوجوانان است و تالش 
کردیم در وجه تعاملی این برنامه در کمربندی پخش 
شبکه امید قرار بگیریم، ولی از بابت میزان تعامل و 
بازخورد گرفتن، پیشانی شبکه باشیم. یعنی هر نوع 
، تحول و نقاطی که شبکه هدف قرار می دهد تا  تغییر
برای نوجوان برنامه سازی کند از طریق باشگاه امید 

اتفاق بیفتد.
شبکه  ــر  گ ا می گوید  و  دارد  سیاستی  امــیــد  شبکه   
نوجوانم، پس خود نوجوان باید بگوید من چه شکلی 
کنار ما باشد.  کند و در ساخت شبکه  باشم، کمک 
اصلی ترین شعار برنامه این است که با هم بسازیم. 
شروع برنامه هم بحث تغییر و تحول در نقطه هویت 
روی  اســت. همچنین  برنامه  و نشان  لوگو  بصری، 
که خــود نوجوانان بگویند دوســت دارنــد  نقطه ای 
لوگوی شبکه شان چه باشد، خودشان طراحی کنند 
و برایمان بفرستند دست گذاشتیم. این تهیه کننده 
ــواع و اقــســام طــراحــی هــا را هم  مــی افــزایــد: اتــفــاقــا انـ
دریافت کردیم و این جریان همچنان ادامه دارد تا 

وقتی به یک نقطه مطلوب برسیم. 
عــالوه بر آن، در برنامه بخش ویــژه ای برایش داریم 
گر  ا تا  لوگوها توضیح می دهد  گرافیست در مــورد  و 
نوجوانان بخواهند لوگو طراحی کنند، بدانند به چه 
چیزهایی توجه کنند و لوگوهایی که برایمان فرستادند 
را به فراخور زمان نشان می دهیم، درباره شان حرف 
کم کم  می زنیم و در موردشان نظر داده می شود تا 
برسد به نقطه ای که بچه ها لوگو را طراحی کنند. شاید 
تعدادی از بچه ها در نقطه طراحی گرافیک نباشند و 
عالقه و توانمندیش را نداشته باشند. به اینها گفتیم 

بگویند شعار شبکه چه باشد. 

       ورود نوجوانان به برنامه سازی

ــرار اســـت در بخش  ــ صـــادقـــی دربـــــاره ایـــن کـــه آیـــا ق

ادامــه می دهد:  ببرید،  بهره  نوجوانان هم  از  اجــرا 
ــه در تــمــامــی ســطــوح بتوانیم  ک هـــدف ایـــن اســـت 
کــه بــه عنوان  نــظــرات بچه ها را متناسب بــا چیزی 
که یک  گرفتیم را طــوری بگیریم  استاندارد در نظر 
 تعامل سازنده بین ما ایجاد شود و بچه ها خود را 

در شبکه ببینند. 
ــده، یـــک بخش  ــ ــن ــ هــمــچــنــیــن از شــنــبــه هــفــتــه آی
جــدی در برنامه به نــام مجری نو داریـــم. از طریق 
کسانی  گفتیم  صفحات برنامه، فــراخــوان دادیــم و 
ــد به  کــه عالقه مند بــه اجـــرا هستند و دوســـت دارنـ
کنند برایمان  عنوان مجری در شبکه امید فعالیت 
ــــادی دریــافــت  ــرا بفرستند. اتــفــاقــا اجـــراهـــای زی اجـ
کــردیــم. از روز شنبه در برنامه، هر روز به تعدادی 
استعدادیابی  مسابقه  ایــن  در  کــه  نــوجــوانــانــی  از 
ــرا کنند.  ــا اجــ  شــرکــت کـــردنـــد، بــخــشــی مــی دهــیــم ت

در کنار دو مجری برنامه، شخصیتی داریم که او هر 
 بار متناسب با فضایی که همان روز در برنامه داریم و 

موضوع برنامه، تیپی را بازی می کند.
ــن تــهــیــه کــنــنــده بــا بــیــان ایــن کــه قــصــد دارنــــد در  ایـ
 برنامه باشگاه امید از چهره های جدید بهره ببرند

ــرا مــا می خواهیم  ــد: بــه غــیــر از اجـ ــی ده تــوضــیــح م
گویندگی ــه در زمــیــنــه  ک ــم  ــروی  ســـراغ نــوجــوانــانــی ب

 توانمندی دارند. 
بــا ایــن اقـــدام باشگاه امید دریــچــه ای مــی شــود که 
دست مخاطب به شبکه برسد. ایده آل ما این است 
که نوجوانان را از طریق باشگاه امید جذب کارهای 
انفعال  حالت  از  می خواهیم  و  کنیم  برنامه سازی 
خـــارج شــونــد. در مجموع، بــرنــامــه هــای زیـــادی در 
شبکه تولید و پخش می شود و ما حلقه واسط تمام 

اینها هستیم. 
ــاره این که مجریان برنامه را بر چه مبنایی  وی درب
کید می کند: حامد مدرس یکی از  انتخاب کردید، تا
مجریان برنامه، به دلیل این که از قبل در حوزه کودک 

و نوجوان فعالیت داشت، انتخاب شد. 

که این مجری دارد، این  گی های بــارزی  یکی از ویژ
ــدرس اســـت و هــم در هنرستان  کــه واقــعــا مـ اســـت 
صداوسیما و هم در فضاهای آموزشی با نوجوانان 
که برایمان اهمیت  فعالیت دار د. لذا یکی از نکاتی 
ــت، این که بــرای مجری مفهوم نــوجــوان قابل  داش
، طراح و  درک باشد تا بتواند نکات مدنظر سردبیر
کی  کارگردان را منتقل کند و خود مجری فهم و ادرا
از ماجرا داشته باشد و انتخاب آقای مدرس به این 

شکل بود. 
از  کــه  اســت  برنامه  مجریان  دیگر  از  قاسمی،  مریم 
نظر سن و سال، جوان است و می تواند ارتباط موثر 
برقرار می کند. در مورد آقای نام آور هم باید بگویم به 
دنبال فردی بودم که غیر از اجرا، توانمندی در حوزه 
بازیگری و تیپ سازی هم داشته باشد که همه این 

گی ها را داشت. ویژ
کننده دربــاره این که هیچ وقت نگاه شان  این تهیه 
ــن بــرنــامــه جــنــبــه نــصــیــحــت نـــــدارد، توضیح  در ایـ

کنیم  می دهد: ما نمی خواهیم در برنامه نصیحت 
بــه موضوعات  نــوجــوانــان پــس بزنند. بنابراین  کــه 
آن  که نوجوانان نسبت به  گونه ای می پردازیم  به 
کنش داشته باشند. همچنین در فواصل برنامه  وا
زبان  را مطرح می کنیم. درضمن،  دغدغه هایشان 
برنامه طنز است و ممکن است مخاطب در مرحله 
اول به نظرش یک آیتم خوشمزه و جذاب بیاید، ولی 
حتما برای خودمان مهم است که چند حرف جدی 
گفته می شود که به زبــان طنز   البــه الی حرف هایی 

 بیان گردد. 
را  نو  مجری  این که  از  پیش  قبلی  قسمت های  در 
داشــتــه باشیم در بخش اخــبــار در حــوزه نوجوان 
ــود نــوجــوانــان  خـــودشـــان دخــیــل بـــودنـــد. مــثــال خـ
 درباره بحث تقلب در کنکور که امسال بین بچه ها 

سر و صدای زیادی کرده بود، صحبت کردند. سعی 
کردیم این بخش را با زبان طنز و نمایش درست به 

بچه ها انتقال دهیم.

گفت وگو با علیرضا صادقی، تهیه کننده برنامه »باشگاه امید«

 جذب نوجوانان
 برای برنامه سازی تلویزیونی 

و مقاطع حساس زندگی محسوب می شود که نباید از آن غفلت کرد. در سال های دور، کمتر برنامه ای برای نوجوانان یا  نوجوانی جز

وه رسانه  دبیر گر

فاطمه عودباشی

ی شبکه ای به نام امید در رسانه ملی، نوجوانان صاحب یک شبکه مستقل برای خودشان  درباره آنها ساخته می شد اما بعد از راه انداز
شدند که می توانند با مشارکت در ساخت برنامه ها هم حس مفید بودن داشته باشند و هم این که مطالبات و دغدغه هایشان را از 
وی آنتن شبکه امید است » باشگاه امید« نام دارد. این برنامه یک  ی کنند. یکی از این برنامه ها که با این محوریت ر این طریق پیگیر
ی اخبار و اتفاقات نوجوانان و  وز با پیگیر مجله عصرگاهی است که با اجرای مشترک حامد مدرس، حسام نام آور  و مریم قاسمی، هر ر
رنگ تر کند. از  دعوت از مهمانانی که دغدغه مند نوجوان هستند یا خود نوجوانان، قصد دارد تعامل مخاطب را با شبکه امید پر
ویدادها  ویکردهای این برنامه شرکت دادن هرچه بیشتر نوجوانان است، که این مهم با همراه شدن نوجوانان با کمپین ها و ر ر
ود و ما با تهیه کننده درباره این برنامه به گفت و گو نشسته ایم. وی آنتن می ر انجام خواهد شد. باشگاه امید از شنبه تا پنجشنبه ر

نوجوانان از اقصی نقاط 
ایران در برنامه

ــاره بـــازخـــورد پــرنــامــه میان  ــ صــادقــی درب
کردیم  بچه ها توضیح می دهد: ما تالش 
برنامه را با مشارکت نوجوانان تهیه و روانه 
آنها را  کنیم و بکوشیم حــرف هــای  آنتن 
برنامه  مختلف  بــخــش هــای  در  بــزنــیــم. 
ــار هستند و مشارکت  ک ــای  نــوجــوانــان پ
ــت و همین  ــوب اس نــوجــوانــان بسیار خ
نشان می دهد آنها فضای برنامه را دوست 
دارنــــد. شــایــد بـــاورتـــان نــشــود امـــا دختر 
خانمی از یکی از روســتــاهــای بــاغ ملک 
استان خوزستان برایمان فیلمی ارسال 
کـــرده بــود کــه خیلی جـــذاب بـــود. وقتی 
از  ما به عنوان یک برنامه ساز می بینیم 
نــقــاط دورافـــتـــاده و مناطقی بــا حداقل 
اثــری ارســال می کنند،  امکانات برایمان 

حس خوب به همراه دارد و 
با خود می گوییم مسیر 

را درســــت مــی رویــم 
نـــشـــان  و هـــمـــیـــن 
مــی دهــد بــازخــورد 
بـــــرنـــــامـــــه خــــوب 

است. 

نگاه

نویسنده و مستند ساز

محمد دیندار

گزارش روز
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کتابی که به 6 زبان ترجمه شد

 خانم یامامورا در ســال هــای  آخر 

 نویسنده کتاب مهاجر
زمین آفتاب سر

مسعود 
امیرخانی

عمر شریفش در کارهای اجتماعی 
و فرهنگی فعالیت داشتند. یکی از 
فــعــالــیــت هــا،  آن  شـــاخـــص تـــریـــن 
همکاری بــا مـــوزه صلح تــهــران در 
کــســوت مترجم بـــود. از اقــدامــات 
مثبت مــوزه صلح، برقراری پیوند 
هشت  شیمیایی  جانبازان  میان 
بازماندگان  و  ســال دفــاع مــقــدس 
جانبازان  از  تعدادی  هرساله  هیروشماست.  اتمی  فاجعه 
کــشــورمــان، هنرمندان و  ورزشــکــاران بــه محل  شیمیایی 
انفجار بمب اتم در ژاپن می روند. آنجا فعالیت های فرهنگی 
برای شناخت دو کشور انجام می شود. خانم بابایی نیز به 
عنوان مترجم تیم اعزامی ما را در ژاپن همراهی می کرد. در 
یکی از سفرها، آقای حسام که خودش نیز جانباز است، در 
کنار خانم بابایی  مسیر طوالنی رسیدن به توکیو از قضا در 
نشسته بود. وقتی با خانم بابایی گفت وگو می کند، متوجه 
ــی دارد  ــران مــی شــود او یــک خــانــم ژاپــنــی اســت و همسر ای
ومسلمان شده است. از قضا فرزند شهید هم دارد. همین 
امر زمینه شکل گیری دریافت و جمع آوری خاطرات خانم 
از طریق  ایــن هم  از  البته پیش  را فراهم می کند.  یامامورا 
رسانه های مختلف با او گفت وگو شد و به او پیشنهاد نوشتن 
کتاب سرگذشت زنــدگــی اش داده شــده امــا به هرحال یک 
ــر لـــزوم دریــافــت  کــیــد ب مــقــدار ســمــاجــت آقـــای حــســام و تــا
خاطرات شان، او را قانع کرد که ما پای گفت وگو با او بنشینیم. 
همچنین وقتی خانم بابایی پذیرفت، گفت وگو آغاز شد. ما 
حدود 50ساعت به صورت کلی با خود شخص خانم بابایی، 
ــه او را  ــرادی ک ــ ــواده، دوســـتـــان، هــم مــحــلــه ای هــا و افـ ــانـ خـ
کار  کــار پژوهش و تحقیق ایــن  ــم.  می شناختند، حــرف زدی
حــدود یک ســال و نیم تا دوســال طــول کشید. یعنی ما هر 
تا سه ساعته در محضر خانم  یکبار جلسات دو  دوهفته 
گویی شان تمام می شد، برای  بابایی بودیم. وقتی خاطره 
گفت وگوهایی  نیز  بگیریم  را  دیــگــران  روایــت هــای  ایــن کــه 
گاهی  ــت  اس ممکن  مستندنگاری  کــارهــای  داشــتــیــم.در 
گفته هایی وجود داشته باشد. از این رو هرهفته به صورت  نا
تلفنی آقای حسام با خانم بابایی یا خانواده و فرزندان او در 
تماس بودند. البته او نیز در تمام ساعاتی که خاطرات ژاپن 
را مرور می  کرد، عکس و مــوارد مستند از مدرسه و کشورش 
داشــت تا خاطرات بــرای او مــرور شــود. از آنجا که ژاپــن یک 
کشور و فرهنگ متفاوتی بود ما در تالش بودیم برخی موارد 
گویا  که داشتند  مربوط به فرهنگ ژاپن را از طریق لوازمی 
کنیم اما با وجــود ایــن، باز هم پس از تکمیل اطالعات هم 
کار  دراین خصوص با خانم بابایی در ارتباط بودیم. وقتی 
نوشته شد، نسخه اول کار در اختیار خانم بابایی قرار گرفت 
و درباره کتاب نکاتی را به ما یادآور شد. سپس کتاب تکمیل 
و منتشر شد. یکی از نکاتی که در همان گفت وگوی اول آقای 
حسام با خانم بابایی جالب توجه بود؛ اشاره به آیه های قرآن 
گفت وگوها و بیان خاطراتش بــود. وقتی به مفاهیم  میان 
دینی می رسیدیم حدیث و آیه ای را بیان می کرد و این نشان 
او نــشــســتــه اســـت.  کـــه اســـــالم در جــــان   از آن داشـــــت 

در فعالیت های اجتماعی که پس از شهادت فرزندش از سر 
گرفته بود و همسرش این اختیار را به او داده بود تا بار غم را 
کم کند،  ما از همان ابتدا احساس می کردیم این کتاب عالوه 
بر مخاطب داخلی، برای مخاطب خارجی نیز حرفی داشته 
باشد. یکی از ارکان مهم و اصلی در مستندنگاری سوژه است. 
گی های یک سوژه خوب برای نوشتن  خانم یامامورا تمام ویژ
کتاب را داشــت. خانمی بود با یک فرهنگ، دین و تربیت 
خانوادگی متفاوت که به فرهنگ دیگری در می آید. تمام این 
موارد نشان می دهد سوژه هم برای مخاطب فارسی زبان، 
انگلیسی زبان و ژاپنی] زبان خاص است. وقتی کتاب منتشر 
شد، تا همین اواخــر و پیش از بیماری او در دو سال، 10بار 
تجدید چاپ شد. این کتاب به زبان عربی، التین، اردو، ترکی 
 و فرانسوی ترجمه شده و ترجمه ژاپنی و انگلیسی آن نیز 

به پایان رسیده اما هنوز چاپ نشده است.

 زاویه دید

ناتوانی سیا و جامعه  اطالعاتی وسیع تر 
در فهم تحوالت ایران که به سرنگونی شاه منجر شد و همین طور 
قضاوت اشتباه در مورد برنامه های سالح های کشتار جمعی عراق 

در دوره  پیش از جنگ سال 2003.
کتاب »شکست اطالعاتی« به قلم روبرت جرویس در چهار فصل 
انــقــالب ایــران  آمریکا در  بــه بــررســی و تحلیل شکست اطالعاتی 
ــورد ایــران  ــت. مطالعه جــرویــس در م ــراق پرداخته اس و جنگ ع

کــه به تازگی از طبقه بندی سیا خــارج  بــر اســاس اســنــادی اســت 
 شده است. او در کتاب خود به خاطرات مأموران سازمان سیا نیز 

استناد کرده است.
 جرویس در تحلیل انقالب اسالمی به چهار اشتباه بزرگ آمریکا در قبال 
ایران اشاره کرده است. اول این که بعضی از باورهای اصلی ارائه شده 
توسط اطالعات، غیرقابل تایید بودند. دلیل بزرگی که باعث شده 
ک است، این بود که شاه  بود تحلیلگران فکر نکنند وضعیت خطرنا

شدت عمل به خرج نداد. اشتباه دوم این بود که عقیده داشتند 
شاه قوی و قاطع است. سوم این که هیچ کس نه در داخل و 

نه در خارج از رژیم، متوجه نقش دین و امام خمینی در 
و  استقالل طلبی  آن کــه نقش  جامعه نشد. چــهــارم 

آمریکاستیزی نادیده گرفته شده بود. این کتاب با 
ترجمه مهدی فیروزی در 408 صفحه توسط مرکز 

اسناد انقالب اسالمی منتشر شده است.

 »شکست اطالعاتی« 
 با ترجمه مهدی فیروزی
روانه بازار نشر شد

2 شاعر در جبهه
ســـیـــدحـــســـن حــســیــنــی از 
شعر  اول  نــســل  شـــاعـــران 
ــه در  ــاب بــــــود. او کــ ــقــ ــ ان
و و نــوجــو بــود  شــعــر پــیــشــر
ــی و  ــ و اطـــاعـــات جــامــع ادب
ی  شاعر داشـــت،  فرهنگی 
متعهد و معتقد به انقاب 
اسامی بود. در این عکس 
او )بــا لــبــاس آبـــی( در کنار 
وه )سمت چپ(،  علیرضا قز
شاعر معاصر و رئیس فعلی 
ــر، مــوســیــقــی  شــــــورای شـــعـ
ود صــداوســیــمــا در  ــر ــ و سـ
ســـال هـــای دفــاع مــقــدس 
زمــنــدگــان دیــده  در کــنــار ر

می شوند.

خاطره

 صنعت چاپ 
نیازمند خالقیت است

مــحــمــد بــیــطــرفــان در نــشــســت صــنــعــت چــاپ، 
صنایع خالق و فناوری های نرم با بیان این که 
گــردش مالی ساالنه نزدیک به  صنعت چــاپ با 
اثــرگــذارتــریــن  و  بــزرگ تــریــن  دالری  میلیارد   1000
گفت:  ــت،  اسـ کــشــور  و خـــالق  فرهنگی  صنعت 
گـــردش مالی  ــاپ از نظر اقــتــصــادی،  صنعت چ
که  ــذاری بــر دیــگــر حــوزه هــا بــزرگ تــریــن صنعت فرهنگی به شمار مـــی رود چــرا  ــرگ و اث
 جامعه هدف صنعت چاپ جامعه 5/8میلیاردی در سطح جهانی و 5/8میلیونی 

در داخل کشور است . 
همه صنایع خالق و فرهنگی برای توسعه همه جانبه و اثربخشی بیشتر خود نیازمند 
به کارگیری صنعت چاپ به عنوان موتور محرکه و پیشران پیشرفت خود هستند. وی 
با بیان این که امروزه صنایع مختلف از جمله صنعت چاپ برای ادامه حیات و افزایش 
نفوذ و اثرگذاری نیازمند بهره گیری از خالقیت به طور مداوم و مستمر است، افزود: 
خالقیت از جمله مزیت های رقابتی هر صنعتی است و این امر به طور گسترده و روزآمد 
گرفته می شود و هر روزه شاهد فناوری یا محصول خالقانه و  کار  در صنعت چاپ به 

نوآورانه هستیم./ ایرنا

کتاب

لبنانی های فارسی خوان 
غالمعلی حدادعادل، رئیس بنیاد سعدی 
کتاب های آمــوزش زبان  گفت: وارد شدن 
فــارســی بــه نــظــام آمــوزشــی مـــدارس هند، 
کــردن ایــن کتاب ها  تربیت معلم و درونــی 
کــارهــای مهم مرکز  ، یکی از  کــشــور در ایــن 
تحقیقات زبان فارسی در هند است. ما در 
هند زمینه بسیاری بــرای آمــوزش فارسی 
، مدارس زیادی نیز هستند که مستقل  داریم و در کنار نظام آموزشی این کشور
از دولت هند فارسی تدریس می کنند که به دنبال یک کتاب خوب هستند. 
حدادعادل درباره آموزش زبان فارسی در لبنان نیز افزود: مساحت لبنان 
قابل مقایسه با هند نیست اما دروازه ورود ما به جهان عرب به حساب می آید 
و ما حدود شش سال است به شکل مستقل برای آموزش فارسی در لبنان 
سرمایه گذاری می کنیم و کتاب »شیراز« یکی از سرمایه گذاری های ارزشمند 
در این زمینه محسوب می شود. در هیچ پایتختی در دنیا به انــدازه لبنان 
دانش آموز دبیرستانی نداریم که فارسی بخوانند و خواندن این زبان برای 

آنها الزامی بوده و فرصت مناسبی است که باید از آن بهره مند شویم./ مهر

ادبیات

گزارش

یا نور لیس کمثله نور
گروهی  با  گوست 2014(  )آ  1393 مــردادمــاه 

 نویسنده کتاب مهاجر
زمین آفتاب سر

حمید حسام

9 نفره از جانبازان شیمیایی برای شرکت در 
 مــراســم ســالــگــرد بــمــبــاران اتــمــی هیروشیما 

به ژاپــن دعــوت شدیم. در فــرودگــاه،  بانویی 
محجبه با سیمایی شرقی، به عنوان مترجم 

گروه به ما معرفی شد. 
ایـــن ســفــر ســـرآغـــاز آشــنــایــی مــن بــا کونیکو 
یامامورا بــود. او در مسیر طوالنی پــرواز دبی 
گاهی با زبان  ــ توکیو بیشتر قرآن می خواند و 

ساده و تا حدی نامانوس خاطراتی برای من تعریف می کرد. 
بمباران  بازماندگان  با  شیمیایی  جانبازان  دیــدار  هنگام  ژاپــن،  در 
به  بــود و چشمم  بــه سرفه های جــانــبــازان  گوشم   اتمی هیروشیما، 

گــروه را بــرای هم ترجمه می کرد و  که حرف های دو  کونیکو یامامورا 
گاهی قطره اشکی از گوشه چشمانش جاری می شد و عطش مرا برای 
شنیدن داستان زندگی اش بیشتر می کرد. من تا آن زمان نمی دانستم 

او یگانه مادر شهید ژاپنی در ایران است. 
از همان ســال، همواره اندیشه نگارش زندگی این یگانه بانو ذهنم 
ــود. بــنــابــرایــن طــبــق قــاعــده شــخــصــی  ام پــیــش از  ــرده بـ را مــشــغــول کـ
گرفتم و  »مصاحبه«، طریق »مصاحبت« و همراهی با راوی را پیش 
، نقبی به دنیای درونی اش  طی هفت سال به هر بهانه و در هر دیدار
گفته  زدم تا در اتفاقات و حادثه ها نمانم. سرانجام پذیرفت اسرار نا

زندگی اش را بازگو کند. 
گام اصلی در مصاحبه را رفیق راه و دوست همیشه همراهم، مسعود 
امیرخانی برداشت و با راوی، خانواده و اهالی محل و مسجد در قالب 
کرد. مرحله تدوین و نگارش هم سهم این قلم  52 ساعت مصاحبه 
شد و هر دو کوشیدیم این متن، در عین التزام به لحن آرام و کالم ساده 
راوی از مختصات یک اثر ملی برای ترجمه به زبان های انگلیسی و 

ژاپنی برخوردار باشد. 
پس از یک سال کار مداوم و به لطف صداقت و دقت اعجاب آور راوی 
در بیان واقعیت ها و حافظه بسیار قوی او در نقل جزئیات و ترکیب 
و تطبیق خاطرات او با روایت های پیرامونی و نظرات و تایید استاد 
روز  در  آفــتــاب«  سرزمین  »مهاجر  کتاب  شــیــرازه  سرهنگی،  مرتضی 

شهادت حضرت زهرا)س( بسته شد.

همه تعلقات دنیوی را کنار گذاشته بود
ــش، تـــاســـیـــس نــمــایــنــدگــی  ــ ــی ــ 15ســـــــــال پ

 نماینده سابق
جامعه المصطفی در ژاپن

 حجت االسام 
علی متولیان

کـــشـــور ژاپــــــن را  جــامــعــه الــمــصــطــفــی در 
امکان سنجی می کردیم و همان موقع نیز با 
توجه به این که حاج خانم بابایی، شخصیت 
مطرح در ارتباطات فرهنگی و علمی ایران و 
گرچه او در غربت  ژاپن بود، با او آشنا شدم. 
بود اما دغدغه زیادی نسبت به این ارتباطات 
داشـــت. بعدها متوجه شــدم او ســال هــا در 
بخش مطبوعات وزارت ارشــاد، روزنامه ها و 
کتاب های ژاپنی با موضوع ایران را به فارسی ترجمه می کرد و در اختیار 
مسئوالن وزارت ارشاد قرار می داد. مسئوالن کشورمان اوایل انقالب 
نسبت به انتقال تصویر درســت از ما در ذهن جهانیان یا دست کم 
تصویر کمتر تحریف شده، حساس بودند. خانم بابایی در چند سال 
کــارکــردی در دستگاه های  کمرنگ شــدن چنین  به  گذشته نسبت 
فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی مان بسیار منتقد بودند، چون خودش 

از جمله افرادی بود که این مسئولیت را به عهده داشت.
پس از این مسئولیت، خانم بابایی در تاسیس رشته زبان و ادبیات 
جمهوری  رادیــو  همچنین  داشــت.  همکاری  تهران  دانشگاه  ژاپنی 
اسالمی ایران به زبان ژاپنی در شهرهای ژاپن نیز از ایده های او بود که 

متاسفانه این مورد نیز رو به تعطیلی است.
که نسبت به جانبازان خصوصا  خانم بابایی باتوجه به دغدغه ای 
و در سالگرد فاجعه  اندیشید  جانبازان شیمیایی داشــت، تدبیری 
هیروشیما، تــعــدادی از جــانــبــازان شیمیایی ســردشــت را هــمــراه با 
خودش به ژاپن برد تا دوربین ها و رسانه های جهان برای رساندن 
ــاره معتقد بــود رسانه های  عمق فاجعه ترغیب شــونــد. او در ایــن ب
مظلومیت  دادن  نشان  در  فرهنگی مان  دیپلماسی  و  بــرون مــرزی 
آنچه  از  بیشتر  و  کرده اند  عمل  ضعیف  بسیار  شیمیایی،  جانبازان 
هست می توانستیم کار کنیم و مظلومیت مان را به دنیا برسانیم و از 
سوی مردم جهان نسبت به این موضوع حساسیت ایجاد کنیم. این 

موارد فعالیت های شاخص حاج خانم بابایی از اوایل انقالب تا وقتی 
با او آشنا شدم، بود. زمانی که من با او آشنا شدم، بحث امکان سنجی 
 کــار آمـــوزش عالمی دیــن در ژاپـــن را بــا همفکری او انــجــام دادیـــم و 

گام به گام مراحل ثبت و تاسیس را از وی مشورت می گرفتم. همچنین 
او بزرگواری کرد و در یک مقطع زمانی چند ماهی مهمان ما در ژاپن 
بــود. پس از آن نیز دانشجوهای مختلف ژاپنی از ادیــان، مذاهب و 
شهرهای مختلف ژاپن را برای آشنایی با اسالم و زدودن ترس آنها 
گــذرانــدن دوره هــایــی در شهرهای مختلف  از اســالم و ایـــران بــرای 
ایران دعوت کردیم که خانم بابایی به عنوان یکی از مدرسان حضور 
 داشت و بسیار عالی نقش ایفا می کردند و دانشجوهای شرکت کننده 

عاشق او می شدند.
خانم بابایی یا همان خانم یامامورا، بزرگ شده کشور ژاپن بود. ژاپنی ها 
که  عمدتا ژاپن گرا و ناسیونالیست هستند مانند خود ما مردم ایران 
ایران گرا هستیم. اما خانم بابایی در همان دوران آشنایی با حاج آقا 
بابایی به عنوان مرشد عرفانی و خداشناسی او، محبت خداوند را 
کــرد و آن را چشید؛ بنابراین به دلیل محبت خداوند  لمس و حس 
دیگر تعلقات او رنگ باخت. آقای بابایی، تاجر بسیار موفقی بود که 
در دهه 30 به ژاپن رفت وآمد داشت. یکی از خصائص حاج آقا بابایی 
نماز اول وقت او بود و همین نماز اول وقت کنجکاوی خانم یامامورا را 
در کالس زبان انگلیسی برانگیخت و از او پرسید برای چه کسی شما 
سجده می کنی؟ این امر باعث شد خداوند را بشناسند. همچنین 
از سوی دیگر با این که حاج آقا بابایی تاجر موفقی بود اما تعلقاتی 
به مال دنیا نداشت و هر کجا که الزم بود اموال شان را برای محبوب 
تعلقات  نیز  بابایی  یعنی خداوند خرج می کردند. خانم  اصلی شان 
ناسیونالیستی، چه ژاپن گرایی و چه ایران گرایی را کنار گذاشت. بعدتر 
هم سایر تعلقات دنیایی را کنار گذاشت. اصال این گونه نبود که خانم 
زبان  به  اسالمی  جمهوری  رادیـــوی  مثال  باشد  داشته  سعی  بابایی 
کند یا تاسیس رشته زبان و ادبیات ژاپنی به نام  ژاپنی را به نام خود 
او ثبت شود. اصال به دنبال ثبت چیزی به نام خودش نبود و همین 
 وجوه عرفانی و عرفان عملی خانم بابایی نیز برگرفته از وجوه عرفانی 

حاج آقای بابایی بود.
ــال دوستی خانوادگی با خانم  من ایــن خصائص عرفانی را در 15س
که مهم ترین اش هم نداشتن تعلقات دنیایی بود. هر  بابایی دیدم 
کجا که احساس نیاز می کرد، وارد عمل می شد و اصال هم به دنبال این 
نبودند که برای خود رزومه سازی کند و گزارش کار دهد. حتی بابت این 
گله مند بودند و همیشه می گفتند نسل جدید مسئوالن  مسأله هم 
فرهنگی در عرصه داخلی و بین المللی به دنبال رزومه سازی هستند 
و این امر بسیار بدی است. این که عاشقانی از اقصی نقاط دنیا جذب 
ایران می شوند اما مدیران فرهنگی ما به دنبال رزومه سازی هستند و 
کار خداست را به نام خودشان می زنند. همچنین نسبت  که  چیزی 
گله مند بود و می گفت مدیر  کشور نیز  به برنامه های فرهنگی خارج 
فرهنگی به جای تالش برای تاثیرگذاری، می کوشد در قاب دوربین قرار 
بگیرد تا پس از بازگشت به ایران در پست و سمت مهم تری قرار بگیرد. 
مدام می گفت مردم دنیا به خصوص ژاپنی ها به دلیل این که دقیق 
هستند و الیه های افراد را مطالعه می کنند، احساس می کنند این موارد 
را متوجه می شوند. بنابراین نباید این کار را انجام دهیم. از این بابت که 
مدیریت فرهنگی و علمی به دالرزدگی آلوده شود، گله مند بود و تا آخر 
عمر نیز خودش بی تمنا و  بی تعلق خاطر برای رضایت خدا می دوید. 
گرچه وظیفه نهادهایی مانند نهاد ما هم این بود که حق و حقوق او 
را بپردازیم اما خانم بابایی خودش مطالبه نمی کرد. او می گفت جاذبه 
امام راحل و مدیران دهه اول انقالب اسالمی در خلوص کامیاب آنها بود 
کنون این خلوص کامیاب به شدت تنزل پیدا کرده و بیشتر مدیران  و ا
فرهنگی آقای دوربینی شده اند و آقای دوربینی شدن اثربخشی کار را از 
بین می برد. خانم بابایی به برکت خداوند بسیار معتقد بود و می گفت 

، برکت را از کارهای فرهنگی از بین می برد. این کار
وقتی خانم بابایی برای دل خودشان مدرسه شهید محمدبابایی 
ــی زد، همیشه  گاهی به بچه ها در مدرسه سر م را در یــزد ساخت و 
گاهی حتی دو جمله ســاده او را  عاشق حــاج خانم بابایی بودند و 
کاری برای کشور را جدی می گرفتند  مانند خوب درس خواندن یا فدا
این  می کردند.  مــرور  را  جمالت  ایــن  تحصیلی شان  دوره  پایان  تا  و 
که ریشه در  کالم نافذ او دارد  نشان از اثربخشی حاج خانم بابایی و 
خلوص او داشت. خداوند در سوره عنکبوت آیه 21 فرموده: والذین 
کنند ما  که در راه ما جهاد  کسانی  جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. و 
ــای خــود هــدایــت می کنیم. »ســبــل« در اینجا دقیقا  آنها را بــه راه هـ
همان استراتژی و اثربخشی خداوند است. برای همین فکر می کنم 
 خلوص کامیاب خانم بابایی در عرصه فرهنگ بین الملل او را به این 

درجه رساند.

نماز شکر برای شهادت فرزند
  مادرم از زمان مسلمان شدن و شهیدشدن 

دختر کونیکو یامامورا

بلقیس بابایی

برادرم، تمام زندگی اش متمایز و متفاوت شد 
و احساس مسئولیت خاصی نسبت به امور 
ــاس مسئولیت  ــس اطــــراف داشــــت. ایـــن اح
ــور مــثــل مشکالت  نسبت بــه بــســیــاری از امـ
دوستانش یا اطالعات خاص دربــاره اسالم و 
ــت مـــتـــوجـــه مــی شــد  ــ ــروق ــ ــالب بــــــود. ه ــ ــق ــ ان
تالش هایش به نفع اسالم و جمهوری اسالمی 
بــود خــودش را دریــغ نمی کرد و تمام سعی و تــالش خــود را داشــت تا 
کــه تازگی ها  مسئولیتش را بــه نحو احــســن انــجــام دهـــد. چــه زمــانــی 
قرآن خواندن را یاد گرفته بود و خودش نیز کالس قرآن برگزار می کرد و 
چه وقتی که برادرم شهید شد و فعالیت خارج از خانه را آغاز کرده بود و 
به کودکان نقاشی می آموخت و چه موقعی که کار ترجمه در وزارت ارشاد 
انجام می داد و متن های ژاپنی را به فارسی ترجمه می کرد و واقعیت 
ایــران را به هموطنان ژاپنی اش نشان مــی داد. در تمام موقعیت ها 
هرتالشی را که از دستش برمی آمد انجام می داد. هوای دوستان ژاپنی 
گر مشکلی برایشان  کن ایرانش را هم داشت و ا تازه مسلمان شده و سا
به وجودمی آمد، حل می کرد. همچنین سعی داشت در کنارشان باشد 
تا در ایران احساس غربت نکنند. از این رو مادر معنوی آنان شده بود. 
حتی در آخرین مسئولیتش یعنی سرپرست معنوی پارالمپیک توکیو با 
این که شرایط جسمانی خوبی نداشت و به دلیل شیوع ویروس کرونا 
کنار ورزشکاران ایرانی باشد.  هم دودل بود اما درنهایت پذیرفت در 
گی مادرم دقیقا همین مسئولیت پذیری او در مقابل  برجسته ترین ویژ

اسالم و انقالب اسالمی بود. در مورد مساله حجاب نیز به همین 
شکل رفتار کرد. با وجود این که او در جوانی اسالم آورد و پس از سفر 
به ایران با مساله ای مانند حجاب آشنا شده بود، چادر را به عنوان 
ــا آخـــریـــن  ــ ــن انـــتـــخـــاب  ت ــ ــه ایـ ــ ــرد و ب ــ ــاب کـ ــخـ ــتـ  حـــجـــاب بـــرتـــر انـ

لحظه مرگ  ایمان داشت. تا جایی که وقتی در لحظات آخر عمرش 
قصد داشتیم مادر را به بیمارستان ببریم، دوست نداشت بدون 
کـــه آن را   چــــادر بــــرود و بـــه شـــدت روی حــجــاب مــقــیــد بـــود چـــرا

ــادر بــا پـــوشـــش اش تمام  ــود. مــ ــ ــرده ب ــ بــا ایــمــان قــلــبــی انــتــخــاب ک
که  محدودیت های ساختگی را شکست و همه جا حتی در زمانی 

مترجم بود، با حجاب حاضر می شد.
با توجه به این که مادر در جوانی و پیش از 20سالگی بودایی بود 
و پس از اســالم آوردن مادر شهید شد، احساس می کنم بیشترین 
که ما شاهد چنین اخــالق و رفتاری  تاثیرگذاری از سوی پــدرم بود 
از مادرم بودیم. رفتار پدرم به مادر ثابت کرد دین ما چه نوع تربیتی 
کامل  که به ایــران آمدند و با حجاب به طور  دارد. از همان اوایــل 
کافی  آشنایی نداشت یا نماز و قرآن خواندن بلد نبود یا اطالعات 
دربــاره موادغذایی و حالل بودن شان نداشت، رفتار پــدرم با مادر 
کم کم با دین اسالم آشنا شود. با وجود این که  که  به شیوه ای بود 
مطالعه هم داشت اما رفتار پدرم بود که مادر در اعتقادات اسالمی به 
یقین قلبی رسید. بنابراین من معتقدم تربیت ما به عنوان فرزندان 
ایــن خــانــواده تماما از ســوی مــادر نبود. با توجه به این که مــادر از 
کمی با خانواده اش داشت از  ژاپن به ایــران می آید و تقریبا ارتباط 
 اعتقادات قبلی خود جدا شد و براساس فرهنگ ایرانی - اسالمی

ــادری  ــواده مــ ــ ــان ــا کــمــک بـــه خــ ــیــز بـ ــدر ن ــ کـــه پ ــرا ــار مـــی کـــرد چـ ــتـ   رفـ

تقریظ رهبر انقالب بر کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب« امروز رونمایی می شود

دختری بودایی که زینب زمانه خود شد
اپنـــی  ژ شـــهید  مـــادر  تنهـــا  شـــد.  داخلـــی  رســـانه های  تیتـــر  او  درگذشـــت  خبـــر  تیرمـــاه   20 جمعـــه 

وه فرهنگ و هنر گر

وقی  ز زینب مر

ــتن از  ــه خوانـــدن و دانسـ ــبت بـ وز ذره ای نسـ ــا آن ر ــم تـ ــراف کنـ ــد اعتـ دفاع مقـــدس درگذشـــت. بایـ
ــرای همیـــن ســـمت خوانـــدن کتـــاب  ــبا بابایـــی کنجـــکاوی نداشـــتم. بـ ــا همـــان سـ ــورا یـ ــو یامامـ کونیکـ
ونمایـــی تقریـــظ مقـــام معظـــم  سرگذشـــت زندگـــی اش هـــم نرفتـــم. تقریبـــا از ابتـــدای هفتـــه بـــه بهانـــه ر
آفتـــاب مشـــغول گفت وگـــو بـــا خانـــواده و دوســـتان خانـــم یامامـــورا  زمین مهاجـــر  ی بـــر کتـــاب ســـر رهبـــر
از  هـــم  مـــن  گفت وگـــو  و  تمـــاس  هـــر  بـــا  رفته رفتـــه  امـــا  نداشـــتم  او  بـــه  نســـبت  ذهنیتـــی  شـــدم. 
زمینی  آبـــا و اجـــدادی اش یعنـــی ژاپـــن بـــه ســـر شـــیفتگان ایـــن بانـــوی ژاپنـــی شـــدم. زنـــی مهاجـــر از دیـــار 
آغـــاز زندگـــی کامـــا متفـــاوت نســـبت بـــه  بـــا فرهنـــگ و دینـــی مختلـــف یعنـــی ایـــران، تغییـــر مذهـــب و 



خبر

 کتاب شریان مکران که روایتی از ساخت 
خط لوله هزارکیلومتری انتقال نفت از گوره به جاسک است به چاپ 

سوم رسید.
این کتاب که اواخر زمستان سال گذشته به بازار نشر وارد شد مورد 
کند.  گرفت تا چــاپ ســوم خــود را تجربه  استقبال خوانندگان قــرار 
شریان مکران اثر مهدی قزلی است که پیش از آن کتاب های پرفروش 
، همپای مسافر  قصه کربال و پنجره های تشنه را نوشته بود و پیشتر نیز

کتاب  کتابفروشی ها شد. قزلی در این  اردیبهشت او وارد ویترین 
تاریخ صنعت  ابرپروژه های  ایرانی ترین  از  یکی  به سامان رسیدن 
نفت را روایت کرده که در در شرایط سخت تحریم و کرونا، به دست 
متخصصان جوان کشور انجام شد. این کتاب با این که در مورد یک 
موضوع تخصصی نوشته شده  ولی روایتی عمومی دارد و مخاطب 
نیستند.  انـــرژی  نفت  یــا متخصصان حــوزه   آن فقط عالقه مندان 

خط لوله گوره به جاسک برای اولین بار نفت خام ایران را در آن سوی 

تنگه هرمز و در دریای عمان تحویل مشتری ها می دهد و اتمام آن 
عــالوه بر ایجاد تفوق تجاری و اقتصادی در فــروش و صــدور نفت، 
تغییرات مهمی در شرایط سیاسی و امنیتی خلیج فارس و تنگه هرمز 
به نفع ایران ایجاد کرد. این کتاب که می توان آن را در زمره کتاب های 
روایت پیشرفت قلمداد کرد در 136 صفحه با قیمت 40هزار تومان 
و  کتابفروشی های  طــریــق  از  و  منتشر شده  جــام جــم  نشر  تــوســط 

درگاه های اینترنتی فروش کتاب قابل دسترسی است.

 شریان مکران 

 به قلم مهدی قزلی 

به چاپ سوم رسید

ادبیات
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روی دیوار

بانوی ژاپنی و تعصب ایران
شادروان خانم بابایی )یامامورا( 

وه  عضو هیات علمی گر
 زبان و ادبیات ژاپنی

دانشگاه تهران

سید آیت 
حسینی

ــیــد گــــروه زبــــان و  از اولـــیـــن اســات
ادبیات ژاپنی در دانشگاه تهران 
بودند که در راه اندازی این رشته 
در دانــشــکــده زبــان هــا و ادبــیــات 
خــارجــی نــیــز نــقــش پــررنــگــی ایفا 
گروه زبان و ادبیات ژاپنی  کردند. 
دانشگاه تهران سال 73 تأسیس 
شد و در آن زمان هنوز اساتیدی 
کرده باشند در  که تا مقطع دکتری در این رشته تحصیل 
بــار تدریس  از  ایــران نداشتیم. به همین دلیل، بخشی 
واحدهای درسی بر عهده ژاپنی های فرهیخته ای بود که 
در ایران زندگی می کردند و استاد بابایی یکی از این ژاپنی ها 

بود.
ایشان معلمی دلسوز و مهربان بودند و رابطه ای مادرانه با 
دانشجویان خود داشتند. درباره عشق و عالقه خانم بابایی 
به اسالم و اهل بیت بسیار گفته شده است. ایشان عالوه 
بر همه اینها غیرت و تعصب عجیبی روی »ایران« داشتند. 
ما در زمانی که در گروه زبان و ادبیات ژاپنی دانشگاه تهران 
گرد ایشان بودیم با این غیرت و تعصب کامال آشنا بودیم  شا
که دانشجویان از  و خاطرات بسیاری از آن داریــم. هر جا 
پیشرفت های ژاپن و عقب ماندگی های ایران می گفتند، 
استاد جانانه از ایران دفاع کرده و داشته های ما به عنوان 

ایرانی را به ما یادآوری می کرد. 
یکی از درس هایی که در آن زمان تدریسش بر عهده استاد 
بابایی بود درس »خواندن متون مطبوعاتی ژاپنی« بود. 
اداره  با  که سال ها تجربه همکاری  آنجا  از  بابایی  استاد 
مطبوعات  داشتند،  را  ارشــاد  وزارت  خارجی  رسانه های 
ژاپن را به خوبی می شناخت و بهترین گزینه برای تدریس 
ــود. شیو کــار ایــشــان بــه ایــن شکل بــود کــه به  ایــن درس ب
جای استفاده از اخبار قدیمی منتشرشده در کتاب های 
کالس  ــه روز ژاپـــن و دنــیــا در  ــی، از خبرهای تـــازه و بـ درسـ
که ما این درس را با ایشان  استفاده می کردند. نیمسالی 
داشتیم مصادف شده بود با سخنرانی ساالنه جورج بوش 
که در آن  کشور  کنگره این  ، رئیس جمهور آمریکا در  پسر
از ایران به عنوان بخشی از »محور شرارت« نام برده بود. 
یک روز استاد بابایی خبر مربوط به این سخنرانی را از یکی 
از روزنامه های مشهور ژاپنی به کالس آوردنــد و ما سرگرم 
خواندن و ترجمه و تحلیل آن شدیم. در لحظاتی که خبر 
را می خواندیم و درباره آن بحث می کردیم، صدای استاد 
بابایی از خشم و ناراحتی می لرزید و بغض آلود بود. هرگز 
صدای ایشان و لحن پرشورشان را در دفاع از ایران در آن 
گردان ایشان  کالس فراموش نمی کنم. یک بار هم یکی از شا
غ التحصیل شــده بــود و در مطبوعات قلم مــی زد،  که فار
گزارشی نوشته بود درباره آزار و اذیت چند تبعه افغانستان 
در شهر یزد. استاد بابایی با پیگیری های دقیق از شهر یزد 
که خبر صحبت نداشته و با نویسنده  متوجه شــده بــود 
مطلب تماس گرفته و خواسته بود در تنظیم گزارش هایی 
از این دست دقت بیشتری به خرج بدهد و به آبرو و اعتبار 

مردم ایران لطمه وارد نکند.
آخرین حضور استاد بابایی در دانشکده زبان ها و ادبیات 
خــارجــی دانــشــگــاه تــهــران مــربــوط بــه ســال 97 بــود کــه از 
ایشان برای ایراد سخنرانی دعوت کردیم و مراسمی برای 
بزرگداشت  او برگزار شد. در آن مراسم، استاد به خاطرات 
کردند.  ــالم آوردن خــودشــان اشـــاره  ــ کــودکــی، ازدواج و اس
یکی از خاطرات تأثیرگذاری که در آن مراسم بازگو کرد این 
بود که در زمان کودکی شاهد سوزانده شدن جنازه یکی از 
بستگانشان طبق سنت دین بودا بوده  و این منظره برای 
ک بوده  ایشان در آن سن بسیار تکان دهنده و وحشتنا
است؛ به حدی که در عالم کودکی آرزو می کند که هرگز پس 
از درگذشت، پیکرش سوزانده نشود. و سرانجام سال ها 
بعد، پس از چند دهه زندگی در ایران، کشوری که عاشقانه 
ک آن آرام  دوستش داشت، در این کشور از دنیا رفت و در خا

گرفتت و به آرزوی دوران کودکی  اش رسید.

نگاره ای از میرعماد

وز در تــقــویــم رســمــی  امــــــر
وین نام دارد.  وز قز کشور ر
ی تاریخی است  وین شهر قز
کـــه هــنــرمــنــدان، شــاعــران 
آن  ــی از  ــ ــراوان ــ رگـــان ف و بـــز
آســمــان هــنــر و فرهنگ  در 
ــد.  ــ ــده ان ــ ــی ــ ــش ــ ایــــــــران درخ
گل  وینی  قز خوشنویسان 
ســرســبــد خـــطـــاطـــان ایــــران 
ــول تــاریــخ بـــوده انـــد.  در طـ
ــادان  ــ ــت ــ اس مـــهـــم تـــریـــن  از 
خوشنویسی ایران میرعماد 
ویــنــی اســـت که  حــســنــی قــز
یــکــی از تــابــلــوهــای او را در 

عکس می بینید. 

 »ده سالگی« 

آماده نمایش شد
کــارگــردانــی  ــه  ب ســالــگــی«  »ده  انیمیشن 
کل  فــاطــمــه جــعــفــری از تــولــیــدات اداره 
فکری  پـــرورش  کــانــون  تئاتر  و  سینمایی 

کودکان و نوجوانان آماده نمایش شد.
تکنیک  بــا  دقــیــقــه ای   1۸ انیمیشن  ایـــن 

استاپ موشن ساخته شده است.
کــه بــا پـــدرش در جنگلی  ــاره پــســری اســت  ــ کــوتــاه »ده ســالــگــی« درب انیمیشن 
که پدر برای پسرک، مرغابی وحشی را به دام  دورافتاده زندگی می کند تا روزی 
کنار پسر و  می اندازد تا بلکه او را از تنهایی دربیاورد. حضور مرغابی دربند در 
زندگی روزمره شان کنار یکدیگر رفته رفته موجب آشنایی بیشترشان می شود. تا 
جایی که اتفاق های ناخواسته در روند زندگی مرغابی و پسر دگرگونی نگاه پسر به 
جهان پیرامونش را به دنبال دارد. فاطمه جعفری با اشاره به استفاده از تکنیک 
استاپ موشن در این انیمیشن گفت: استاپ موشن تکنیکی است که همواره، 
کرده است.  گروه های سنی جذابیت خود را حفظ  به دالیل متعدد برای تمام 
کودکی ما  که نقش بسیار پررنگی در   مهمترین عامل آن وجود عروسک است 

ایفا می کند. /روابط عمومی  کانون

نمایشی برای زنان
کارگردان  و  نویسنده  بهروزی نیا،  زهره 
نــمــایــش »بــــازی بــــزرگ« کـــه بــه تــازگــی 
اجـــرای خــود را در تــاالر قشقایی آغــاز 
کرده است درباره شکل گیری ایده این 
بــزرگ«  »بـــازی  نمایش  گفت:  نمایش 
روایتی از زندگی چند زن زندانی است 

که برای رهایی از بند، تالش می کنند. 
که همیشه فکر  ایــده شکل گیری نمایشنامه از جایی به ذهن من آمد 
می کردم راجع به خانم ها کمتر صحبت می شود و مسائل آنها در درجه 
دوم اهمیت قــرار دارد. البته من فمنیست نیستم اما دوســت داشتم 
کمتر به آن پرداخته می شود، مورد توجه  که  مشکالت و مسائل زنان را 
که موضوع نمایش را زنانه انتخاب  قــرار دهــم. از ایــن رو یکی از دالیلی 
کردم، پرداختن به مسائلی بود که هرکدام از زنان ما در جامعه به دوش 
که به راه خالف  کرد: من معتقدم باید دید زنانی  کید  می کشند.  وی تا
کشیده می شوند در چه شرایطی قرار داشته اند و چه مشکالت و مصائبی 
کــه آنها را تبدیل بــه دزد، قاتل و خالفکار   بــه ایــن افـــراد تحمیل شــده 

کرده است./ مهر

روز نماپویانمایی روی صحنه

گزارش

کید روی دیدارهای ساالنه یا دوساالنه و کمک مالی به خانواده  و تا
مادری دائم سعی داشت به خانواده مادرم نشان دهد که دین اسالم 

دین رأفت، محبت و مهربانی است. 
مادر نیز هیچ اصــراری نداشت که برخی اعتقادات قبلی و فرهنگ 
، رفتار  کشورش را در تربیت ما دخیل کند. از این رو تصویر رفتار پدر
که خــانــواده مــان شهیدی ــادرم می شود و تاثیر رفتار آن دو بــود   م

 تقدیم اسالم کرد.
کنار خانواده اش در ژاپن  هرچند مادرم متولد ژاپن و تا 20سالگی 
ــی تعلق خاطری نسبت بــه آنــجــا نــداشــت. خصوصا پــس از  بــود ول
کل خانواده با او  ازدواج او با پــدرم و رفتار نامناسب خواهرانش و 
این احساس بیشتر بود حتی نسبت به خانواده اش نیز تعلق خاطر 
کید پــدرم با والدینش در ارتباط بــود. ولی   کمی داشــت و تنها با تا

که از طریق تجارت پدرم با  از سوی دوستان خانوادگی ژاپنی مان 
که   آنها آشنا شده بودیم، همیشه محبت می دید و این گونه نبود 

کــن در خــود ژاپـــن طــرد شده  بــه طــور کــامــل تــوســط ژاپــنــی هــای ســا
باشد. هرچند با خانواده  مادرم در 10سال اخیر دیگر ارتباط خاصی 
کید خاصی بر آن داشتند   نداشتیم اما بعضی رفتارهای ژاپنی ها که تا

و با ما تفاوت داشت، همچنان در مادر مانده بود. مانند وقت شناسی. 
بسیار مقید بود که راس ساعت مقرر در محل حضور داشته باشد یا از 

کیدات خاص خود را داشت. کی و تمیزی، تا لحاظ پا
امــا حقیقت ایــن اســت پس از چند دهــه زندگی در ایــران، مــادر به 
این نتیجه رسیده بود که فرهنگ ایرانی سرشار از دوستی، محبت 
ژاپنی  فرهنگ  بــه  نسبت  خــاصــی  دلخوشی  و  اســت  صمیمیت  و 
که همیشه می گفت ژاپنی ها رفتار خشک و غیرصمیمی  نداشت، چرا

با یکدیگر دارند اما ایرانی ها در هر شرایطی دوست دارند در کنار هم 
باشند. از این رو فرهنگ ایرانی بــرای او جذاب تر شده بود و دیگر از 

فرهنگ ژاپنی چیزی در رفتارش دیده نمی شد.
وقتی بــرادرم محمد به جبهه اعــزام شد، اوایــل زندگی مشترکم بود و 
دختر کوچکی به نام زینب داشتم. زمانی که می خواستند از مسجد 
خبر شهادت برادرم را بدهند همه در منزل مادرم جمع شده بودیم. 

ــک هــفــتــه ای از شــهــادت  ــرا ی ــاه ظ
بـــرادرم گذشته بــود امــا خبر بــه ما 
نرسیده بود، زیرا یکی از هم رزمان او 
گفته بود تا پیش از بازگرداندن پیکر 
ــواده اش را در جریان  ــان بـــرادرم، خ
شهادتش قرار ندهید. پس از یک 
هفته که پیکر برادرم آمد به یاد دارم 
کــه پــدرم بــه مسجد رفــت. آن شب 
دیگر همه ما فهمیده بودیم برادرم 
شهید شده است. یکباره پدر وارد 
شد و گفت محمد شهید شد. این 
ــه گریه  ــه گــفــت، مـــادر شـــروع ب را ک
کــرد. او را به اتاقش بردیم و به نماز 
، سجده شکر به  ایستاد. پس از نماز
جا آورد اما تا مدت ها بی تاب برادر 
شهیدم بود. تا این که مادر باالخره 
خــواب دید او با بــرادرم دور حوض 
کوثر در بهشت نشسته و برادرم از او 

می پرسد چرا این اندازه گریه و بی تابی می کنی؟ من اینجا حالم خوب 
است و نگران نباش. مادر پس از این خواب دیگر آرام گرفت و پدر هم با 
فعالیت های خارج از خانه او موافقت کرد. از آنجا دیگر فعالیت مادرم 
به عنوان مادر شهید و مسئولیت های اجتماعی او آغاز شد. هر جا از او 

درخواست کمک می شد، می پذیرفت و به نحو احسن انجام می داد.
کثر وقت ها سرش شلوغ بود یا در  ، ا با آغاز فعالیت های مردمی مادر
جلسات بود یا پشت تلفن با افراد صحبت و گفت وگو می کرد اما او مانند 
کنار خــانــواده بــود و با وجــود تمام مشغله ها  هیچ وقت  تمام مادرها 

اعتراض نمی کرد  یا نگرانی خاصی نسبت به مسأله ای نداشت.

یک مادربزرگ بسیار مهربان
 آشنایی من با خانم یامامورا به ســال 2015 

استادیار دانشگاه توکیو 

دکتر احسان 
جوانمردی

برمی گردد. خانم یامامورا به ژاپن آمده بود و 
من هم یک سالی می شد به ژاپن رفته بودم. 
خانم یامامورا برای برنامه ای از سوی انجمن 
ــران هــمــراه با  ــ ــوزه صــلــح ای ــن و مـ مــوســت ژاپـ
گروهی از جانبازان شیمیایی ایرانی به ژاپن 
ــود. در هــمــان ســفــر نــیــز در نشستی  ــده بـ آمـ
مهمان دفتر جامعه المصطفی قم شد و من 
نیز در آن دیـــدار حضور داشــتــم. بــا توجه بــه ایــن کــه خانم یامامورا 
شخصیتی جذاب و دوست داشتنی داشت، با همان دیدار اول با او 
احساس صمیمیت داشتم و جذب شخصیت او شدم. این ارتباط و 
دوستی من با خانم یامامورا دو طرفه و بسیار جدی شکل گرفت و هم 
ایشان به ما اظهار لطف داشت و هم ما او را به عنوان مادر و مادربزرگ 
که او به ژاپن سفر  ژاپنی خودمان می دانستیم. پس از آن، هر موقع 
می کرد یا ما به ایران سفر می کردیم با یکدیگر دیدار داشتیم. دائم با او 
تماس داشتم. حتی درباره همین کتاب مهاجر سرزمین آفتاب نیز به او 
کتاب به زبان ژاپنی و  مشورت هایی دادم. به خصوص درباره ترجمه 

چاپ در ژاپن نیز با من مشورت کرد.
از منظر من مادربزرگ بسیار  شخصیت خانم بابایی در وهله اول 
ایــران و  کن در  ژاپنی های سا نیز  با همین مهربانی  و  مهربانی بود 
کــشــورشــان جــذب او می شدند.  کن در  حتی خــود ژاپــنــی هــای سا
وقتی با دوستان ژاپنی خانم یامامورا وارد گفت وگو شدم، خاطرات 
بسیار جالبی از او تعریف می کردند. مادربزرگی ژاپنی با چارچوب و 
گی های  ویژ ژاپنی،  گی های  ویژ آن  روی  که  بــود  ژاپنی  گی های  ویژ
کــه بــرایــم در  اصــیــل ایــرانــی _ اســالمــی نشسته بـــود. نکته دیــگــری 
او  این که  بــود،  اهمیت  حائز  بابایی  خانم  شخصیتی  گی های  ویژ
زنی بسیار انقالبی، مذهبی و دقیق  بود. اوایــل آشنایی مان وقتی 
درباره کارهای فرهنگی، علمی و مذهبی انجام شده ام در ژاپن به او 
کی هابارای ژاپن رفته ای؟  می گفتم، از من پرسید آیا شما به منطقه آ
این منطقه به دو چیز معروف است؛ یکی لوازم الکترونیکی و دیگری 
کترهای ژاپنی محبوب میان  کارا کافه های جنسی با پوشش  بار و 
کــردم اما  . من ابتدا از ســؤال خانم بابایی تعجب  کشور مــردم این 
بعدتر توضیح داد این منطقه جای مناسبی برای حضور یک شخص 
مسلمان نیست و دیگر نباید به آنجا بروی.  همچنین خانم بابایی 
کالس های  گاهی در برخی  بسیار شیفته و مرید امام خمینی بود. 
فرصت مطالعاتی که او استاد بود، به شوخی از او می خواستم کمی 
دوز انقالبی گری خود را کم کند. البته بسیاری جاها او نیز منتقد بود 
که تصویر درستی از ایــران ارائــه نمی کنیم و از اسالم ایرانی 
انقالب  رهبر  عــنــوان  بــه  امام خمینی  یــا 
ــی نــمــی گــویــیــم. خــانــم بــابــایــی از  ــالم اس
وقتی ازدواج می کند و بــه یــزد مــی رود، 
کــه خــانــواده همسرش مذهبی  آنــجــا  از 
بودند، زیست زندگی او مذهبی می شود 
ایــرانــی  جنبه های  شــد  بــاعــث  همین  و 
گی های  ویژ از  پررنگ تر  یامامورا  خانم 

ژاپنی او باشد.
که به ایــران سفر  گروه های مختلف ژاپنی 
ارتباط  یامامورا  خانم  با  وقتی  می کردند 
می گرفتند، از نوع میزبانی خانم یامامورا 
همیشه شگفت زده می شدند. در صحبتی 
که با این افراد داشتم، بر صمیمیت خانم 
کید می کردند؛ چرا که این  بابایی بسیار تا
جنس صمیمیت بدون چشمداشت در 
فرهنگ ژاپنی بسیار نادر است. از این رو 
اغلب افراد جذب این برخورد خانم بابایی 

می شدند و همین جذب شدن نیز سواالتی در ارتباط با اسالم و فرهنگ 
ایرانی برای شان به وجود می آورد، چرا که این نوع رفتار در ژاپن وجود 
نــدارد و طبعا یک شهروند ژاپنی می داند رفتار خانم یامامورا نشات 
گرفته از فرهنگ ژاپنی نیست؛ بنابراین نتیجه می گیرند این رفتار در 
فرهنگ ایرانی -اسالمی روال است. همین موضوع باعث شد تمام 
ژاپنی هایی که در این سال ها به ایران سفر کرده اند نه تنها با خاطره ای 

خوش، بلکه با شناختی کافی از اسالم و ایران به کشورشان بازگردند. 
این نکته درباره خانم بابایی برای من بسیار حائز اهمیت است. این که 
ما اغلب توریست ها را دیده ایم، پس از سفر به ایران معموال با خاطره ای 
خوش به کشورشان باز می گردند؛ اما خانم بابایی عالوه بر رقم زدن یک 
خاطره خوش برای مهمانش، اطالعات دقیق و درستی نیز از اسالم و 
گی های  ایران در اختیار افراد قرار می داد.با این که خانم بابایی برخی ویژ
کلی ژاپنی ها را داشت و تجربه زیست در دو فرهنگ داشته و دو ارزش دینی 
را نیز دیده بود اما پایبندی اصلی او به فرهنگ ایرانی -اسالمی بود. زیرا 
خانم یامامورا فردی بود که فرهنگ ایرانی در زندگی و بعد هم در جامعه 
را تجربه کرده و طبیعتا گرایش او به فرهنگ ایرانی -اسالمی اصالت و 
لزوم وجود خرده فرهنگ  ایرانی -اسالمی در خانواده و جامعه را نشان 
 می دهد. تصویر کلی من از خانم بابایی، زنی با سیمای ژاپنی و باطنی 

ایرانی- اسالمی است.

یک استاد در مسیر زندگی دیگران 
 چند سال قبل آقای ســاوادا از ژاپن به ایران 

مستندساز 

رضا عطار

آمد و ظاهرا جزو نفرات اول پذیرفته شدگان 
و  بـــرای درس  کــه  او  بـــود.  جامعه المصطفی 
تحصیل به ایــران آمده بود؛ تقریبا از آن فضا 
خسته و زده  شد و تصمیم گرفت  به کشورش، 
ــن بـــرگـــردد. جــامــعــه الــمــصــطــفــی، خــانــم  ــ ژاپ
یامامورا را برای ماندن این فرد واسطه کرد و او 
نیز با احساس مادرانه اش باعث  شد ساوادا 
بماند، تحصیلش را به اتمام برساند و سپس به ژاپن برگردد. در طول کار 
خانم یامامورا را به ما معرفی کردند اما او سرسخت بود و نمی پذیرفت 
وارد این مستند ما شود. متوجه شدیم خانم یامامورا در راه انــدازی 
موزه صلح تهران به نوعی پیشقدم بوده است. مجدد سراغ او رفتیم اما 

باز هم نپذیرفت. 
از این رو یکی از دوستان که معرف ما به او بود، او را قانع کرد و باالخره 
پذیرفت با ما همکاری داشته باشد. اول کار با توجه به این که شناختی 
از این خانم نداشتم و او نیز قبل تر همکاری با ما را نپذیرفته بود؛ بسیار 
از چگونگی شیوه همکاری با خانم یامامورا می ترسیدم. ما یک ساعت 
زودتــر از موعد مقرر در مــوزه صلح حاضر شدیم و او نیز راس ساعت 
که داشتند اما بسیار  کهولت سنی  قرار در محل حاضر شد. با وجود 
کار حتی ایده ای  کردند و بسیار با ما راه آمدند. وسط  خوب برخورد 
به ذهنم رسید که سر مزار آقازاده شان برویم و برای روز بعد قرار این 
گذاشتیم. روز بعد هم سر مــزار پسر شهیدشان حاضر شدند.  کار را 
کردم  همچنین پس از این که او را به خانه رساندیم از او درخواست 
برای مان یکسری عکس و فیلم آماده کند و ما از او تحویل بگیریم. او 
 نیز پذیرفت و باز هم راس ساعتی که قول داده بود، عکس و فیلم ها را 

تحویل  داد.
پس از آن همکاری، من با خانم یامامورا تماس گرفتم و به او گفتم مرا 
حالل کنید. پیش از این که شما وارد کارمان شوید، تمام ترسم این بود 
که نتوانید با ما خوب همکاری کنید و راحت نباشید. در پاسخ به من 
گفت:»من وقتی کاری را می پذیرم، سعی می کنم آن را به بهترین شکل 
انجام دهم. درست است که پیش از آن همکاری با شما را رد کردم اما 
وقتی پذیرفتم با شما در این مستند همکاری کنم؛ تمام تالشم را کردم 

تا کار به نحو احسن جلو برود.«
من با خانم یامامورا زیاد ارتباط نداشتم و ارتباط ما به همین اندازه 
که در میان ما همکاران یا  بــود امــا بــرای من بسیار جــذاب بــود، چرا
کاری جزو  که  کار اداری انجام می دهند، افــرادی هستند  که  افــرادی 
کــار مــردم را راه بیندازند  شــرح وظیفه شان اســت امــا تمایلی ندارند 
کــار شوند همچنان منیت و خــود متشکر بــودن شــان را  گــر وارد  یــا ا
ــزرگ شــده ژاپــن  ــود ایــن کــه ب رهــا نمی کنند ولــی خانم یــامــامــورا بــا وج
و اصالتا ژاپــنــی بــود و خصلت های خــاص فرهنگی دارد ولــی بسیار 
کهولت سن  خــوب با ما راه آمــد و همکاری داشــت. حتی با توجه به 
گذاشت. عالوه  کار با ما در میان  نیز چند ایده بسیار خوب در طول 
گره گشای سوژه بودند و هم  کارمان به نوعی او  بر این که در راستای 
 در حق آقای ســاوادا مادری کرد و هم استادی و در مسیر زندگی اش 

تاثیر بسزایی داشت.

تقریظ رهبر انقالب بر کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب« امروز رونمایی می شود

دختری بودایی که زینب زمانه خود شد
زندانـــش بـــه اســـام و ایـــران. راســـتش حـــاال کـــه دوبـــاره قصـــه کونیکـــو یامامـــورا  زندگـــی قبلـــی و بعـــد هـــم تقدیـــم یکـــی از فر
ل  آیـــه تعـــز مـــن تشـــاء ســـوره آ ور می کنـــم، تمـــام قصـــه زندگـــی اش انـــگار مصـــداق  و تبدیـــل شـــدنش بـــه ســـبا بابایـــی را مـــر
ـــدازه  ـــن ان ـــه ای ـــم ب ـــاز ه ـــازد، ب ی بس ـــور ـــن مح ـــا چنی ـــم ب ـــان ه ـــا رم ـــه درام ی ـــت قص ـــی می خواس ـــر کس ـــه اگ ـــت. وگرن ـــران اس عم
زمین اوشـــین اســـت کـــه از قضـــا تابیـــده شـــدن  نـــور حقیقـــت  تماشـــایی و جـــذاب نمی شـــد. کونیکـــو یامامـــورا  زنـــی از  ســـز
بـــر او؛ او را شـــیفته و ذوب در فرهنـــگ ایرانـــی اســـامی کـــرد. در میـــان انبـــوه نظریه هـــا و الگوهـــای ارائـــه شـــده و درحـــال 
ور و توجـــه بـــه داســـتان زندگـــی ســـبا بابایـــی و البتـــه حقیقت جویـــی و حقیقـــت پویـــی او می توانـــد  ؛ مـــر وز ن امـــر ارائـــه بـــرای ز
، رشـــد، شـــکوفا و الگـــو شـــدنش  آغـــاز مســـیر الهـــام بخـــش نســـل جدیـــد دختـــران و  زنـــان جامعـــه مـــا  باشـــد. الگویـــی کـــه 

حتـــی، دقیقـــا بـــا همیـــن شـــیفتگی و ذوب شـــدن در اســـام و ایـــران بـــود. 
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گسترده تر می شود  دامنه اختالفات در خانه سینما هر روز 
و در تازه ترین رویــداد، نایب رئیس هیأت مدیره خانه سینما 
تشکل  ایــن  هیات مدیره  رئیس  و  مدیرعامل  استعفای  از 
با بیان  کــرد و  کــرد.  بهمن اردالن یادداشتی منتشر  انتقاد 
این که به عنوان یکی از اعضای هیأت مدیره از اوضاع به وجود 
گذشت چند روز  کــرد: حتی با  کید  آمــده خیلی متأسفم، تا
ــای آخر  هنوز هــم از تصمیم منوچهر شــاهــســواری در روزهـ

و  متعجب  بسیار  مشخص  دالیـــل  ذکــر  بـــدون   مسئولیت، 

متأسف هستم. 
وی در این بیانیه نوشته است: آقای شاهسواری عزیز قبل از 
رفتن یا حداقل همزمان با استعفا باید دالیل تان را به روشنی 
کــســانــی رنجیده  کــنــان ایـــن خــانــه می گفتید، شــایــد  بــه ســا
می شدند اما بنیاد و پایه های خانه سینما مستحکم می شد. 
کــار را  آقــای نجفی از شما هم گالیه دارم، شما چــرا حــاال ایــن 

کردید؟ با شناختی که از شما دارم، می دانم که از سر منفعت 
ــرای همین ســؤال  شخصی یــا عافیت طلبی نــبــوده اســت و ب
می کنم خانه سینما با استعفایتان چه نفعی به دست آورده 
گهانی شما چه خطری و از جانب  اســت؟ با ایــن تصمیم نا
ــت؟ وی خطاب به  کسی از خانه سینما دفــع شــده اس چــه 
شاهسواری و نجفی نوشته است: معتقدم در مورد استعفا هر 

دو اشتباه کرده اید. / ایسنا

 انتقادهای 

 بهمن اردالن به حواشی 

خانه سینما

قیمت بلیت سینماها شناور می شود
کــران با محوریت  سیزدهمین جلسه شــورای راهــبــردی ا
و  فیلم ها  از  صیانت  سینماها،  بلیت  قیمت  بــازنــگــری 
برخورد جدی تر با قاچاق فیلم و موضوع پخش فوتبال 
ابتدای  در  شد.  برگزار  سینما  سالن های  در  جام جهانی 
گزارشی از عملکرد  این جلسه، معاون ارزشیابی و نظارت 
کران ارائه داد. همچنین همایون اسعدیان، دبیر  تولید و ا
شورای صنفی نمایش فیلم ضمن بیان گزارشی از وضعیت 
کران فیلم ها، پیشنهادهای شورای صنفی نمایش را به  ا
اعضا اعالم کرد. در این جلسه  بنابر پیشنهاد شورای صنفی 
کران، مجوز شناور کردن  نمایش و تایید شورای راهبردی ا
کمک به رونــق بیشتر و  قیمت بلیت سینماها با هــدف 
تقویت اقتصاد سینماها به مدت سه ماه صادر شد. بدیهی 
است سینماها و دفاتر پخش فیلم بر حسب هماهنگی 
کــردن قیمت بلیت سینما با  می توانند نسبت به شناور 
توجه به موقعیت جغرافیایی و رعایت سقف قیمت بلیت 
اعالم شده، اقدام کنند. همچنین  درباره پیشنهاد شورای 
صنفی نمایش در راستای نشان دادن فوتبال جام جهانی 
در سینماها، مقرر شد پس از هماهنگی معاونت ارزشیابی 
و نظارت سازمان با مراجع ذی ربط با نظر مساعد شورای 
کــران، این موضوع پیگیری شــود. شــورا  دربــاره  راهبردی ا
گهی در سینماهای  طرح پیشنهادی تبلیغات و جذب آ
نماینده  از  متشکل  کارشناسی  کمیته  کــرد  مقرر  کشور 
انجمن سینماداران، حوزه هنری، اتحادیه تهیه کنندگان، 
به منظور  صنفی  شـــورای  نماینده  و  سینمایی  ســازمــان 
گهی نسبت به تهیه  ایجاد فرصت های تبلیغاتی و جذب آ
نظام نامه ای برای تاسیس واحدی در موسسه سینماشهر 
کران   اقدام و نتیجه را در جلسه بعدی به شورای راهبردی ا

ارائه دهند./ روابط عمومی سازمان سینمایی

 در ایــن روزگـــار غالب شدن 

وه فرهنگ و هنر گر

رضا آشفته 

کمدی  ــر  ژان در  بی اخالقی 
ــوزوو«  ــ گــفــت فیلم »ک بــایــد 
ــول  ــ ــت اص ــ ــای ــ ــل رع ــیـ ــه دلـ بـ
لودگی  از  پرهیز  و  اخــالقــی 
ــد یـــــک نـــمـــونـــه  ــ ــوانـ ــ ــی تـ ــ مـ
قابل اعتنا برای دیده شدن 
گر  در سینما باشد؛ به ویژه ا
کنار همدیگر از دیــدن یک  قــرار است خانواده ها در 
گزینه  یــک  کـــوزوو  همانا  ببرند،  لــذت  مشترک  فیلم 

مناسب است.
کارگردانی میثم  هاشمی طبا، فیلمی  کــوزوو به  فیلم 

که در آن اتفاقات   طنز جــذاب و دیدنی است 
مرتبط با ازدواج بین یک زوج سوژه قرار گرفته 
کــچــری و  ــن زوج در یــک شــرکــت ال ــت. ایـ اســ

کار هستتند اما هنوز پسر  ثروتمند مشغول به 
نتوانسته پول الزم را برای یک جفت حلقه مهیا کند. 

این نداشتن و کمبود و نقصان مادی در کنار سادگی 
که  کمدی اســت  و شرافت زمینه ساز مــدار درســت 
در آن قـــرار اســت یــک انــســان بــرخــالف مناسبات 

یک شبه  کــه  نیرنگ هایی  و  جامعه  بــر  کــم  حــا
کند حرکت نماید.  می تواند یک آدم را پولدار 
در این داستان شرافت باید بر وسوسه پولدار 

، ایده  شــدن بــدون زحمت غالب شــود و ایــن امــر
کمدی موقعیت است چون این  مناسبی بــرای یک 
جوان در اتاق مدیرش یکباره هوس می کند انگشتر 
گران قیمتی را به هوای حلقه ای که قرار است به زودی 
بخرد، محک بزند و این انگشتر تنگ از انگشت دیگر 
به سادگی درنمی آید و جوان هم رویش نمی شود به 
کرده و به ناچار از اتاقش  کار  مدیرعاملش بگوید چه 
بیرون می زند و از بد حادثه این انگشتر باید همان روز 
با شمش های طال معامله می شد. با آمدن خریداران، 
آنان می بینند که جای انگشتری الماس خالی است و 

دردسرها از همین جا آغاز می شود...

فیلمی با داستانی سرراست
کــوزوو، داستان سرراست و سالم و ســازنــده ای دارد اما 
خــط و ربــط اول آن بــا پــادشــاهــان یــا شــاهــزادگــان کــوزوو 
الینحل می ماند و همچنین ساده انگاری بازگشت این 
گره گشایی غایی  الماس توسط جواهرفروش نیز در آن 
نمی تواند با دلیل و برهان قانع کننده تلقی و این همه 
ــر و بیچارگی یکباره از بیرون به یک جمع بندی  دردس
باسمه ای منجر شود؛ درحالی که روال داستان باید در 
همین جهت افشای دردسرها با یک بحران و اوج فزاینده 
تکلیف اثــر را مشخص می ساخت و رمــز ماندگاری یک 
فیلم و اثر نمایشی نیز همین پیچ وتاب و غافلگیری های 
عجیب وغریب است که شوربختانه نویسندگان ما کمتر 
چنین خواسته ای را در اثرشان لحاظ می کنند و اصطالحا 
کــاری  کــه  می کنند  سرهم بندی  درنهایت  را  چیز  همه 
کرده باشند اما غافل از نکات باریک و خالقه ای هستند 
کارستان باالتر ببرد و همین باعث  کارشان را در حد  که 
می شود کوزوو در یک لذت آنی برای مخاطب تمام شود 
... درحالی که رنج های دوچندان این آدم ها بار محتوایی 
و جاذبه دراماتیک را می افزود و پیامد و ته نشین داستان 
در پس ذهن را با یک نگاه آرمانی تر و مطلوب تر نزدیک 

می ساخت اما ای دل غافل!

 بازی های قابل دفاع
فروش  در  چه بسا  و  هستند  نامی   بازیگران  مجموع 
کــوزوو تاثیرگذار باشند و برخی از اینان  فیلم 
نــیــز تــجــربــه هــای درخــشــانــی داشــتــه انــد 
که در ایــن انتخاب موثر بــوده امــا شاید 
اینجا شتاب و اشتباهی هم صورت  در 
ــوروش  ــرای نــمــونــه، کـ ــ گــرفــتــه بــاشــد. ب
تــهــامــی، بــا آن کـــه بــازیــگــر ســرشــنــاس و 

کاربلدی است اما نمی تواند در پیچ وتاب یک موقعیت 
آفرینش لحظات طنز  بــرای  بارقه های الزم  از  کمدی 
کــمــدی با  کــمــدی بهره مند شـــود. درحــالــی کــه یــک  و 
که بازیگر در ورطــه لودگی  چنین هدایتگری درستی 
بــازی چشمگیرتر  کارکشته  کمدین  نیفتد حتما یک 
کمدی دل انــگــیــزتــری را مــی آفــریــد. هرچند در این  و 
حد هم بــازی تهامی  رضایت بخش است اما به ناچار 
آیــیــش در نقش ســردفــتــر و  مطلوب نیست. فــرهــاد 
انسان بامرام و اخالق مدار به درستی در لباس و گریم 
و رفتار و ژست خودی نشان می دهد که به یک بازی 
گر نقش برجسته نمی شود  راستین نزدیک شود اما ا
بــه اقتضای پـــردازش متن در همین حــد حضورش 
کـــرده و آیــیــش بــا همه خالقیت فــراتــر از این  کفایت 
گرامی  در نقش نامزد  نمی تواند پیش بــرود. روشنک 
جمشید سعی کرده حضور مقتدر زنانه را بر موقعیت 
گر دستش بازتر می بود حتما یک اتفاق  تحمیل کند و ا
برجسته در بازیگری اش ممکن می شد اما مالحظات 
یک  ترسیم  قــاعــده  بنابر  هدایتگری اش  و  ــارگــردان  ک
مسیر اخالق مدارانه مانع این مهم شده است. حمید 
ابراهیمی  نیز با گریم و بازی تالش کرده در تحقق ارائه 
یک نقش الت یا گنگ امــروزی کامیاب شود و هومن 
لتی  شاهی با آن موهای وزوزی و حضور نمکین اش دال
چنانچه  می کند  طنز  موقعیت های  درک  بــر  آشــکــار 
آوازخــوانــی هــا و رپ خوانی هایش نیز همین درک  در 
گزینش و حضورش  طنازانه را عیان می کند. بنابراین 
خالقه و درست می نماید. بهناز جعفری هم همچنان 
یک بازیگر پیشنهاددهنده است اما بازهم محدودیت 
بــازی مانع بــروز یک نقش خالق تر شــده اســت. بقیه 
ــم بــنــابــر پیشینه و تــجــربــه شــان حضور  ــران ه ــگ ــازی ب
، مریم سعادت،  پذیرنده ای دارند. سیاوش چراغی پور
بهرام ابراهیمی، بیوک میرزایی، امید روحانی و بهاره 
گوهر خیراندیش بر جاذبه  کیان افشار و حتی حضور 
نمایشی و کمدی افــزوده است و در راستای آفرینش 

موقعیت طنز بسیار بجا و بقاعده پاسخ داده است.

نگاهی به فیلم »کوزوو« به نویسندگی و کارگردانی میثم  هاشمی طبا

 یک کمدی اخالق گرا

برای خواندن متن 
کامل کیوآرکد را 

اسکن کنید

ش
بر

احساس نخواهید کرد که پول تان را دور انداخته اید
وو می توانست در نکات فنی نیز برخوردار از شگردهای ویژه طنز و کمدی شود اما به حداقل هایی ممکن برای ارائــه این  با آن که کــوز
وز و  ی از دستاوردهای بــه ر ی، تدوین، صدا و حتی صحنه آرایی بخواهند با نــوآور موقعیت و ژانــر بسنده شده بی آن که در فیلمبردار
ی و متن این موقعیت شکل گرفته و دانسته است  شگفتی ساز بهره مند شوند، درحالی که به شکل یک ژانر کالسیک در محدوده باز
ر خود اثر خواهد بود تا این که  ز به لحاظ جذب مخاطب ارتقا یافته و انکار آن به ضر وزگار معاصر با شگردهای فنی و تمهیدات بار کمدی در ر
وو در همان مــدار اخالقی و کالسیک خود تا حدی  بشود به این حداقل ها بــرای بسامان شدن یک کلیت موثر بسنده کــرد. در کل کــوز
زندان دچار هیچ نوع نگرانی  برازنده است و دست کم مخاطب احساس نمی کند پول و وقتش را دور ریخته یا این که خانواده در حضور فر

ز فرهنگی است که می تواند یک اثر را از انحطاط دور نگه دارد. از ابتذال رایج در این دست فیلم ها نخواهند شد و این خود یک نشان بار
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جشنواره

خبر

دبیر جشنواره هجدهم:

 جشنواره تئاتر مقاومت 

منتظر تصمیم ستاد اربعین است

در شـــرایـــطـــی کـــه مــــرز عـــــراق هــمــچــنــان بــســتــه اســـت، 
برگزارکنندگان هجدهمین جشنواره تئاتر مقاومت اعالم 
کردند برگزاری بخش اربعین این دوره از جشنواره وابسته 
به امنیت منطقه عراق است و در این زمینه تابع تصمیم 

ستاد اربعین هستند.
دبیر  فخرموسوی،  دیــروز سیدوحید  خبری  نشستی  در 
هجدهمین جشنواره تئاتر مقاومت با همراهی تعدادی از 
مدیران این جشنواره، گزارشی از روند برگزاری این رویداد 

هنری ارائه شد.
که در سالن مشاهیر مجموعه تئاترشهر  در این نشست 
 برگزار شد، فخرموسوی از اضافه شدن بخش بین الملل 

به عنوان یکی از تفاوت های این دوره از جشنواره در قیاس 
با دوره های گذشته یاد کرد و افزود: قرار است این بخش 
در ایران و کشورهای اسالمی منطقه برگزار و با پیاده روی 

اربعین آغاز شود.
او با اشاره به ناامنی های اخیر در عراق و بسته شدن راه ها 
عنوان کرد: در بخش اربعین تابع قوانین جمهوری اسالمی 
گر راه ها باز شد، آثار شرکت کننده  و ستاد اربعین هستیم و ا
کارهای این  در این بخش اجــرا می شوند. البته بازبینی 

بخش انجام و آثار انتخاب شده اند.
دبیر جشنواره هجدهم تئاتر مقاومت درباره بخش های 
این دوره از جشنواره گفت: جشنواره امسال شش بخش 
صحنه ای،   ، تئاتر رادیــو  خیابانی،  اربعین،  شامل  و  دارد 

تله تئاتر و نمایشنامه نویسی است.
که آثار این دوره از جشنواره  کرد  موسوی ابراز خرسندی 
عالوه بر تهران در چند استان دیگر نیز اجرا می شوند و در 
این زمینه توضیح داد: مشغول رایزنی با استان ها هستیم 
و خوشبختانه حدود هشت استان پای کار بوده اند، ولی 

فعال در مرحله انعقاد قرارداد هستیم.
ــازه زمانی بــرگــزاری ایــن جشنواره در بخش  گفته او، ب به 
، اوایل  نمایش های خیابانی مهر ماه، در بخش رادیوتئاتر

آبان و در بخش صحنه ای از اواخر آبان تا اوایل آذر است.
فخرموسوی در پاسخ به پرسشی درباره بودجه این دوره از 
جشنواره توضیح داد: در این دوره نسبت به دوره گذشته 
۵0 درصد افزایش بودجه داشته ایم که البته با اضافه شدن 
بخش بین الملل و برگزاری جشنواره در چند استان دیگر 
کــم بــاشــد. بــه همین دلیل  شاید همچنان ایــن بــودجــه 
مشارکت استان ها را هم خواهیم داشت که در کنار بنیاد 

روایت فتح از جشنواره حمایت کنند.
او همچنین خبر داد یک کامیون نمایشی در طول برگزاری 
جشنواره در چند نقطه مستقر می شود و عالوه بر این تالش 
شده کارهایی برای اجرا در کشورهای دیگر انتخاب شوند 

که مبتنی بر دیالوگ نباشند.
کل  که پیشتر رئیس شــورای نظارت و ارزشیابی اداره  او 
هنرهای نمایشی بوده است، درباره نگاه های سلیقه ای 
در انتخاب آثار جشنواره تئاتر مقاومت توضیح داد: وقتی در 
شورای نظارت وارزشیابی مشغول به خدمت بودم، تالش 
کردم مصادیق قانونی را استخراج کنم تا نظارت سلیقه ای 
نشود، چرا که باید روی مصادیق بندهای مختلف شورای 
بــا مصوبات شــواری عــالــی انقالب  آنها  نــظــارت و انطباق 

فرهنگی کار کنیم.

گفته زمان  دیوید رمنیک با انتشار مقاله ای در نیویورکر 
دریــافــت جــایــزه نوبل سلمان رشــدی فــرا رســیــده اســت. 
که قبال  کند  به نظر می رسد او سعی دارد تنوری را داغ 

یک فیلسوف فرانسوی روشن کرده بود.
کادمی سوئد که هر سال باید درباره  رشدی مدت ها برای آ
مشکل سازی  چهره  بگیرد،  تصمیم   نوبل  جایزه  برنده 
که دیوید رمنیک در نیویورکر نوشته  بــوده و همان طور 

وقتی فتوای علیه رشدی برای اولین بار صادر شد امتناع 
کادمی سوئد از صدور بیانیه ای در حمایت از رشدی،  آ
بــه شــدت خبرساز شــد. امــا هــمــان زمـــان هــم شــمــاری از 
دو  درنــهــایــت  و  حمایت  نــوبــل  تصمیم  از  دانشگاهیان 
کادمی سوئد در مــارس 19۸9 به دلیل  عضو از 1۸عضو آ
کمن  کرستین ا کردند. ایــن دو  ماجرای رشــدی استعفا 
که در واقــع استعفایی صوری  گیلنستن بودند  و الرس 

کادمی   انجام دادند چون با توجه به مقررات عضویت در آ

ــع رسما عضو باقی مــانــدنــد.در عین حــال خیلی  در واق
بعید به نظر می رسد رشــدی برنده جایزه امسال شود 
کسی نامزد و  او احتماال توسط  که   زیــرا تنها در صورتی 

کــادمــی هم تایید شــده باشد باید در فهرست  از ســوی آ
نهایی کمیته نوبل که معموال شامل نام پنج نفر است و در 

ماه می )اردیبهشت( تعیین می شود قرار گرفته باشد./ مهر

 زمینه چینی 

 برای اهدای نوبل 

به نویسنده مرتد

 نقاشی های شاعر 

برای فرار از افسردگی
ــقــاشــی احــمــدرضــا  ــار ن ــ ــیـــن نــمــایــشــگــاه آثـ دومـ
ــدی بــــرگــــزار مــــی شــــود.ایــــن رویــــــــداد بــا  ــمــ احــ
ــود« در روز  ــوار بـ ــ ــه ای از عــمــر بــر دی ــک  عــنــوان »ل

جمعه 11 شهریور از ساعت 16 تا 21 در گالری »ُا« 
)واقع در تهران، خیابان سنایی، خیابان خدری، 
ک 1( افتتاح می شود و عالقه مندان می توانند در روزهــای دوشنبه تا پنجشنبه   پال

کنند. همچنین فرزند او در  11 تا 22 شهریور از ساعت 12 تا 20 از نمایشگاه بازدید 
خبر برگزاری این نمایشگاه که در صفحه شخصی این شاعر اعالم شده، آورده است: 
احمدرضا احمدی در پی یک افسردگی چندماهه برای فرار از آن، نقاشی را آغاز کرد. 

نقاشی های او آبرنگ بود و شبیه شعرهایش: محو و بارانی. 
نمایش اول بازتاب خوبی داشت. مخاطبانش احمدرضای شاعر را در نقاشی هایش 
که تصویری از روحــش بــود. شعرهایش نقاشی شــده بود.  می دیدند؛ نقاشی هایی 
کاغذ بــه مــقــوا، از  ــرروزه اش شــد. از  ــ کشیدن نقاشی دغــدغــه ه پــس از نمایش اول، 
کرلیک و از ابعاد کوچک به ابعاد بزرگ. ابــزارش محدود به  مقوا به بوم، از آبرنگ به ا
کند  که بتواند احساسش را بر بوم منتقل  کاردک نیست. او از هر وسیله ای   قلم مو و 

استفاده می کند./ ایسنا

تجسمی

نامگذاری خیابانی در مشهد 
به نام »سعید تشکری« 

معبر دانشسرای شمالی 3، واقــع در محله 
ــدگــی و سکونت  کــه مــحــل زن ــکــوه مشهد  آب
کنون  مرحوم استاد سعید تشکری بود و هم ا
نیز خــانــواده وی در همین منزل سکونت 
ــد، بــه نــام ایــن اســتــاد و نویسنده فقید  دارنـ
نامگذاری معبر محل  نامگذاری شد.با مصوبه شــورای اسالمی شهر مشهد 

سکونت استاد سعید تشکری به نام وی مصوب و عملیاتی شد.
اضافه می شود سعید تشکری نویسنده، منتقد، کارگردان و رمان نویس برجسته 
کشورمان متولد 1342 بود که 19بهمن ماه سال گذشته پس از سال ها مبارزه با 

ک سپرده شد. بیماری ام اس از دنیا رفت و در حرم مطهر رضوی به خا
سعید تشکری طی دو دهه گذشته جزو نویسنده  های پرکار در حوزه نمایشنامه، 
فیلمنامه نویسی همچنین رمان و داستان در خصوص مفاهیم رضوی است. 
گفته خودش از اواسط دهه ۸0 هیچ گاه جز برای حضرت رضــا)ع( ننوشت.  به 
فیلمنامه نویسی  و  نمایشنامه   مقاله نویسی،  داستان نویسی،   ، تئاتر کارگردانی 

ازجمله فعالیت های کارنامه سعید تشکری است./ ایبنا

ادبیات

اینجا مقام نداره
پرویز پرستویی با وجود نقش های متنوعی که 
سینمایی اش  و  تلویزیونی  تئاتری،  کارنامه  در 
و  جنگ  تــبــار  از  نقش هایی  بــا  بیشتر  امــا  دارد، 
دفاع مقدس به یاد آورده می شود. یکی از این 
فــرمــانــده در فیلم  نقش های خـــوب، شخصیت 
ــش( است که باتوجه  ــل« )احمدرضا دروی »دوئ
به سال قصه و فضای فیلم، خیلی ها او را معادلی 
برای شهید محمد جهان آرا می دانند. او در یکی 
از سکانس ها در پاسخ به سؤال اسکندر )سعید 
با  کیه؟  مسئول  مقام  اینجا  می گوید  کــه  راد( 
لهجه جــنــوبــی جـــواب مــی دهــد: »مــقــام نـــداره، 
مسئول مونوم.« در ادامه هم وقتی اسکندر از 
باب شماتت رزمنده های جوان می گوید: »پس 
راسته مملکت افتاده دست بچه ها.«، قاطعانه 
پاسخ مــی دهــد: »اگــه دســت گنده ها بــود، حاال 

عراقیا جلوی زاینده رود لب کارون می خوندن.«

دیالوگ ماندگار

    ارتباط هزاره ای 
که امــروز به نــام هند  گــانــه ای  کنان قدیمی سرزمین های جــدا  سا

و ایران شناخته می شود نه تنها در روزگار کهن، فرهنگ و اعتقادات 
کنون  مشترکی داشتند که نژاد آنها نیز از یک ریشه بود. این مردم که ا
به عنوان هندوایرانی شناخته می شوند، حدود 30 قرن پیش از میالد 
وارد آسیا شدند. در این موضوع که نژاد هندوایرانی از کجا وارد آسیا 
شد و در کدام منطقه از این قاره پهناور سکنی گزید اختالف نظرهای 
کــرده انــد  ــود دارد. برخی نظریه ها بــه ایــن نکته اشـــاره   فــراوانــی وج

که آنها از آفریقا وارد آسیا شده و در بخش های غربی این قاره اقامت 
گــزیــده انــد. پس از گذشت چندین قــرن بخشی از ایــن مــردم راهی 
گردیدند و بخش دیگر در نقاط مختلف فالت ایران  شبه قاره هند 
کن شدند. برای این امر دالیل متفاوتی نظیر افزایش سرمای هوا  سا
و غیرقابل سکونت شدن محل زندگی آریایی ها و اختالف نظر آنها 
که موشکافی آنها  در زمینه  باورها و مسائل اعتقادی عنوان شده 
 خود می تواند زمینه ساز تولید محصوالت فرهنگی مختلف باشد. 

با وجود جدایی آریایی ها از یکدیگر و سکونت آنها در ایران و هند، 
پیوندهای فرهنگی این مردم همچنان در طول زمان حفظ شد. 
بخشی از این پیوندها را می توان در کتاب های کهن مذهبی مردم 
این دو سرزمین یعنی »ودا« و »اوستا« مشاهده کرد. این دو کتاب 
باورها و ریشه های مشترکی را بازتاب می دهند که از پیوندهای عمیق 
کنان ایران و هند سرچشمه می گیرد و در طول زمان معاصر توجه  سا

چندانی به آن نشده است.

    اساطیر مشترک
از جمله مواردی که می تواند به عنوان ماده خام برای تولید 

محصوالت مشترک فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد 
اساطیر باستانی ایران و هند است که از بسیاری 

جهات به یکدیگر شباهت دارنــد و حتی در نمونه های متعددی 
کامال یکی هستند و از ریشه های یکسان برخوردارند. به عنوان مثال 
که نــام او هم در اوستا و هم در ودا  کــرد   می توان به فریدون اشــاره 

)با عنوان تریتنا( آمده است. در اساطیر کهن ایرانی و هندی فریدون 
ک می رود که در شاهنامه در قامت  به نبرد مار سه سری به نام آژی دها
ک ماردوش ظاهر می شود. عالوه بر آن  پادشاه ستمکاری به نام ضحا
که به پیوند مردم  در شاهنامه ماجراهای دیگری را می توان یافت 
ایران و هند اشاره دارد. در داستان بهرام گور به این نکته برمی خوریم 
کــه ایــن پــادشــاه از شنگل، پــادشــاه هند مــی خــواهــد کــه گــروهــی از 
رامشگران هندی را برای هنرنمایی به دربار ایران بفرستد. این ماجرا 
ریشه در واقعیت دارد و به حضور موسیقیدانان هندی در ایران در 
دوران ساسانیان اشاره می کند. حضور آنها تاثیر فراوانی بر موسیقی 
ایران گذاشت که آثار آن هنوز هم در بخش هایی از کشور ما مانند 
کثر این داستان های کهن  سیستان و بلوچستان مشاهده می شود. ا
از جنبه های حماسی قابل توجهی بهره می برند و می توان از دل آنها 
محصوالت فرهنگی جذاب و گیرایی نظیر فیلم و سریال یا رمان های 

سرگرم کننده بیرون کشید.

    پیوند با زبان
پیوند نزدیک مردم ایران و هند در طول قرن های متمادی حفظ شد 
و با وجود فراز و نشیب های فراوان از هم نگسست. در زمان اشکانیان 
به سبب جهانگشایی پادشاهان آن دوره، ایران و هند تقریبا با یکدیگر 
هم مرز شدند و روابط نزدیکی میان مردم دو کشور شکل گرفت که 
یکی از دالیل تحکیم آن بازرگانی و رفت و آمد کاروان های تجاری بین 
این دو سرزمین بود. این امر عالوه بر داد و ستد کاال موجب تبادل 
فرهنگ شد و بر عمق روابط مردم دو کشور افزود. پس از ظهور اسالم 
نیز همسایگی ایران و هند به شکل دیگری رقم خورد. در اواخر قرن 
چهارم هجری محمود غزنوی نخستین حمله خود به هند را ترتیب 
داد و لشکرکشی های پی در پی او به این شبه قاره به مدت تقریبی 
20 سال ادامــه یافت. حکیم ایرانی ابوریحان بیرونی نیز از سر 
کثر این لشکرکشی ها محمود را همراهی می کرد.   اجبار در ا

کتاب  که  حاصل مشاهدات او در هند آثــار مکتوب فــراوانــی اســت 
»تحقیق ماللهند« گل سرسبد آنها به شمار می رود. محتوای این کتاب 
و چگونگی به رشته تحریر درآمدن آن توسط بیرونی سوژه مناسبی 
برای خلق آثار فرهنگی متنوع است. در حمالت محمود غزنوی به 
سرزمین 72 ملت خون های فراوانی ریخته شد و شهرهای بیشماری 
ویران گردید. با این حال حمالت این فرمانروای خونریز پای نسل 
گیر شدن  جدیدی از ایرانیان را به هند باز کرد. این امر موجبات فرا
زبان فارسی در این شبه قاره را فراهم آورد و این زبان حدود 10 قرن به 
عنوان رایج ترین زبان هند و در مواردی زبان رسمی دربار پادشاهان 
کار رفــت. با حضور انگلیسی ها در  و مهاراجه های این سرزمین به 
آسیا و آغاز فعالیت های استعماری آنها در شبه قاره هند کاربرد زبان 
فارسی نیز به تدریج کمرنگ شد و استعمارگران به تدریج زبان خود را 
جایگزین این زبان سنتی و کهن کردند. عالوه بر آن در دوران قاجار 
ترفندهای  اتخاذ 
ــه ای  ــران ــه گ ــل حــی
نظیر جداسازی 
ک  افغانستان از خا
انگلستان  تــوســط  ایــــران 
مــوجــب قــطــع ارتـــبـــاط مــردم 
ایـــران و هند شــد و پیوندهای 
این همسایگان دیرین  فرهنگی 
ــرد. در طــول  ــ کـ را رفــتــه رفــتــه ســســت 
هندوستان  هنر  و  فرهنگ  اهالی  معاصر  تاریخ 
ــار خــود اشـــاره هـــای فــراوانــی به  در بــســیــاری از آثـ
استعمارگری انگلستان داشته اند. از همین رو 
با همکاری آنها می توان به خلق آثاری پرداخت 
که به ایــن موضوع اشــاره داشته باشد و یکی از 
پیامدهای مهم آن یعنی گسستگی فرهنگی 
 مــردم ایــران و هند در طــول دو قــرن اخیر را 

به تصویر بکشد.

مردم ایران و هندوستان از سال های بسیار دور پیوندهای عمیق فرهنگی با یکدیگر داشتند. به گونه ای 

وزنامه نگار  ر

رضا حسینی

ن ها پیش از میالد بازمی گردد. در سال های اخیر شاهد  که سابقه این نزدیکی به ابتدای تاریخ تمدن و قر
امضای تفاهم نامه های مختلفی میان دولت های ایران و هند بودیم که برخی از آنها حوزه فرهنگ را نیز در 
ی میان طرفین در سال ۱۳۹۵ خورشیدی  برمی گرفت. به عنوان مثال می توان به امضای ۱۲ سند همکار
ی های فرهنگی بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران و  اشاره کرد که یکی از آنها برنامه اجرایی همکار
ی های  وابــط فرهنگی هند بــود. با این حال تاکنون از ظرفیت های مشترک فرهنگی بــرای همکار شــورای ر
دوجانبه آن گونه که باید استفاده نشده است. سینمای هند که به بالیوود مشهور است اکنون از نظر 
تعداد فیلم تولیدی در طول سال در رتبه نخست جهان قرار دارد و از نظر میزان درآمد نیز پس از سینمای 

آمریکا یا هالیوود جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است.
وش فیلم های تولیدشده در سینمای بالیوود در سال ۲0۲۱ میالدی حدود یک میلیارد و ۱00 میلیون   میزان درآمد حاصل از فر
ی با این  ونا رقم قابل توجهی است. اما ایران هیچ سهمی از همکار وس کر دالر بود که با توجه به شرایط بی ثبات ناشی از شیوع ویر
ی  ی بر اساس اشتراکات و انطباق های فرهنگی بی شمار دو کشور ندارد. در چند دهه اخیر همکار ونق برای ساخت آثار ر سینمای پر
ی ها نیز از نظر کیفیت  وجی این همکار ی بوده و معموال خر میان سینمای ایران و هند برای تولید آثار مشترک در حد دو فیلم تجار
و محتوا حرف چندانی برای گفتن نداشته است. حال آن که می توان از ظرفیت های سینمای هند برای تولید محصوالت فرهنگی 

مشترک بسیار بیشتر و بهتر از حالت کنونی بهره گرفت.

بی توجهی به ریشه های فرهنگی ایران و هند چه عواقبی دارد؟ 

فرو ریختن برج باِبل بر سر اقوام جدا   افتاده
برش

مهاجرت های گسترده  در طول زمان
از جمله مواردی که می توان در تولید محصوالت مشترک فرهنگی با هند به آن توجه داشت مهاجرت گسترده ایرانیان به سرزمین 
گرفت.  72ملت در برهه های مختلف تاریخ است. عمده ترین مهاجرت های مذکور حداقل در طول سه دوره تاریخی صورت 
نخستین دوره پس از اسالم و به شکل محسوس در قرن دوم هجری بود که به دلیل فشارهای متعدد امویان تعداد قابل توجهی از 
مردم ایران به خصوص زرتشتیان یزد از زادگاه خود به این شبه قاره مهاجرت کردند که امروز به نام پارسیان هند شناخته می شوند. 
دوره دوم پس از حمله چنگیز مغول به ایران بود که در پی آن گروه گسترده ای از مردم به هند گریختند. سومین دوره مهاجرت عمده 
ایرانیان به سرزمین 72 ملت نیز در دوران زمامداری گورکانیان بر هند رقم خورد. پادشاهان این سلسله توجه فراوانی به فرهنگ، 
هنر و زبان فارسی داشتند. این امر بسیاری از ادیبان و شاعران ایرانی و حتی معماران را بر آن داشت تا به هند نقل مکان کنند و بخت 
خود را در دربار پادشاهان آن سرزمین بیازمایند. یکی از این افراد طالب آملی شاعر ایرانی بود که در دربار صفویان به توفیقی دست 
نیافت و مورد بی مهری آنان قرار گرفت. او تصمیم گرفت به هند سفر کند و در آنجا مقام و مرتبه ای بلند یافت. هر کدام از این دوره های 

تاریخی هزاران ماجرای مختلف را در دل خود جای داده  است که می توان از آن برای خلق آثار فرهنگی بهره گرفت.

گزارش
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اصالح نگاه جامعه به تعریف زیبایی
راهــکــار  بهترین  ورزش  چند  هــر 

وه جامعه دبیر گر

ی زهرا چیذر

حــــفــــظ ســـــامـــــت اســــــــت امــــا 
ــم بر  ک اســـطـــوره هـــای ذهــنــی حــا
ذهن جوانان گاهی اوقات  به نام 

ورزش آنها را به بیراهه می کشد. 
ــیــل جـــوانـــان بــرای   بــه هــمــیــن دل

شبیه شــدن به قهرمانان دوران 
شخصیت های  و  ــود  خـ کــودکــی 
هالیوودی همچون هالک یا دیگر چهره ها  به هر راهکاری 
تن می دهند و حاضرند ره صد ساله را یک شبه بروند و به 
اندامی ایده آل دست پیدا کنند. بنابراین در دام توصیه ها 
و روش هــا می افتند تا زودتــر عضاتی درشــت و تکه شده 
در  اصــول  از  یکی  ورزشـــی  مکمل های  گرچه  کنند.  پیدا 
ورزش به خصوص ورزش بدنسازی به شمار مــی رود اما 
به  دستیابی  در  می تواند  صورتی  در  تنها  مکمل ها  ایــن 
اندامی بهتر و صد البته در کنار سامت کمک کند که تحت 
نظارت پزشک متخصص تغذیه و با نظر او مصرف شود ولی 
از ورزشکاران درپی توصیه  مربیان باشگاه های  بسیاری 
انــدازه مکمل ها به سامت  از  بدنسازی با مصرف بیش 
جسمی خود آسیب های جدی وارد می کنند تا جایی که 
ممکن است دچار عوارض جدی کبدی وکلیوی شوند و 
نه فقط به زیبایی اندام و اندامی ایده آل نرسند بلکه این 
فــزایــنــده ای تهدید  را به شکل  آنها  دام سامت جسمی 
کند.  فراتر از اینها و به رغم افزایش دو تا سه برابری مصرف 
مکمل های ورزشی و عوارض جدی آنها بر سامت افراد، 
 گاهی اوقات  مربیان باشگاه ها برای دستیابی سریع تر به 
گردان شان مصرف  عضاتی بزرگ و اندامی ایــده آل به شا
داروهای استروئیدی را توصیه می کنند. داروهایی که نه 
فقط عوارض جبران ناپذیری دارد بلکه گاهی وقت ها حتی 
ممکن اســت به مــرگ ایــن جوانان منتهی شــود.  بخشی 
از این ماجرا با نظارت جدی نهادهای نظارتی از جمله 
وزارت ورزش و جوانان و سازمان غذا و دارو بر باشگاه های 
اما بخش دیگر  و داروخانه ها محقق می شود  بدنسازی 
آن فرهنگی است و باید نگاه جوانان را به موضوع زیبایی 

اصاح کنیم.

یادداشت

آدم های خوش اخاق همیشه برای ما جذاب ترند و ما را بیشتر به خود 
جلب می کنند. البته این که همیشه با دیگران خوش اخاق 
کــه روحیه   کــار راحــتــی نیست، مخصوصا زمــانــی  باشید، 
خوبی ندارید یا با فردی که باعث آزارتان می شود، مواجه 
کارها  ابتدایی ترین  تا  کنید  تــاش  گــر  ا البته  هستید. 
مثل لبخند زدن، نگهداشتن در برای رد شدن مردم یا 
احوالپرسی را انجام دهید، می توانید فضایی خوشایند 

برای خود و اطرافیان به وجود بیاورید. خوش اخاقی با دیگران نه تنها 
باعث می شود آنها به شما بیشتر احترام بگذارند، بلکه زندگی خودتان 

هم زیباتر می شود. 
ساده ترین کار برای این که فردی خوش اخاق به نظر برسید، لبخند زدن 
که شما را می شناسند لبخند  اســت. وقتی به غریبه ها یا حتی افــرادی 
 می زنید، آنها را تشویق می کنید تا متقابا به شما لبخند بزنند. عاوه بر این 

کار قطعا یکی از راه هــای خوش اخاقی با  تا می توانید خوبی کنید. این 

، نسبت به خودتان احساسی  دیگران است و باعث می شود با انجام این کار
گی خوبی را در دیگران می بینید،  بهتر داشته باشید. وقتی صفت و ویژ
 آن را به زبان بیاورید و از صفات خوب دیگران تعریف کنید و در نهایت 

با همه مهربان باشید.
اما خوش اخاق بودن برای خود ما هم خوب است. محققان دانشگاه 
کمتر در معرض  ــد   هـــاروارد دریافته اند افـــراد خــوش اخــاق تــا ۵0 درص

ابتا به افسردگی هستند.

که نمی شود.« این را یکی از  »انگار بــدون مکمل نمی شود 
ورزشکاران تازه کاری می گوید که چند ماه است باشگاه رفتن 
کــرده و می گوید ورزش همراه   و اصطاحا بدنسازی را شــروع 

که او را  برنامه غذایی و نهایتا استفاده از این مکمل هاست 
به هدفش می رساند. هدفش چیست؟ یک هیکل چند تکه 
و بی عیب و نقص! همان چیزی که این روزها در شبکه های 
اجتماعی و سریال های نمایش خانگی، نمایش داده می شود 
و به آرزوی بسیاری از جوان ها تبدیل شــده اســت. حتی با 
هزینه زیــاد و به جان خریدن عــوارض جانبی  بــرای سامت 

باطنی جسم و جان مان!

 اصول داریم تا اصول
گر همه چیز اصولی باشد، مشکلی پیش نمی آید. این خاصه  ا
گر مصرف  کام متخصصان تغذیه است؛ کسانی که معتقدند ا
کاربرد  ــرای افــزایــش سوخت و ســاز بــدن  کــه ب ایــن مکمل ها 
بــه انــدازه و براساس استانداردها  دارد، طبق نظر پزشک و 
صورت بگیرد، خطری فرد را تهدید نمی کند: »اما بدی اش 
کــه در اغــلــب مـــوارد، همه می خواهند در زمــان  ایــن اســت 

و فکر می کنند هرچه مصرف   کوتاهی به هدف شان برسند 

که  موضوعی   ». بهتر هیکل   ، بیشتر ســاز  و  سوخت   ،  بیشتر

محمد تقی انوشه، متخصص تغذیه و رژیم درمانی به آن اشاره 
 می کند و از عوارض مصرف نادرست این مکمل ها می گوید:

ــی مــی تــوانــد  ــ »مـــصـــرف بــیــش از انـــــدازه مــکــمــل هــای ورزشـ
ــان آســیــب بــرســانــد. نــفــخ شکم،  ــس گـــوارشـــی ان ــه سیستم  ب
ــد اســـیـــد مــعــده  ــیــش از حـ  دل پـــیـــچـــه، دل درد و تـــرشـــح ب

برخی از این عوارض هستند.« 
ــع، مشکل اصــلــی وقــتــی آغـــاز مــی شــود کــه فــرد بــدون  در واقـ
را  از مکمل بدنسازی  بــدنــی اش، استفاده  توجه به شرایط 
کنش  آغــاز می کند و بدنش نسبت به این مــواد تــازه  وارد، وا
ــی ایــن  ــرف غــیــراصــول ــص ــد. ضــمــن ایـــن کـــه م ــی دهـ ــان مـ ــش ن
مکمل ها می تواند باعث تغییر میزان قند خون افــراد شود 
از  ایــن پروتئین ها مــی تــوانــد حتی در بعضی  کــه  ــه قــدری  ب
گر این مواد  که ا مــوارد منجر به دیابت هم بشود:»در حالی 
تغذیه  متخصص  نظر  تحت  صحیح،  و  درســـت  بــه صــورت 
ــوارض کــمــتــری داشــتــه بــاشــد.«  ــ  مــصــرف شـــود، مــی تــوانــد ع

نه تحت نظر مربیان باشگاه! 

 حاال چرا آن قدر ظاهر؟
 تا به حال فکر کرده اید که چرا همه آن فعالیت ها و حرفه هایی که 
به ظاهر افراد ختم می شود به این اندازه شلوغ است و طرفدار 
دارد؟:» این همان چیزی است که فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی در روزگار امروز برایمان داشته است. بیشتر از این که 
ذهن و باطنت را زیبا و پر کنی، همه فکر و ذکرت، زیبایی اندام 
که به ظاهر ختم  و همه اقدامات متعارف و نامتعارفی باشد 
بــه جام جم  را غفور شیخی، جامعه شناس  ایــن  مــی شــود.« 
 می گوید و می افزاید تا سال ها پیش، این حجم از توجه به ظاهر

دغدغه افــراد نبود اما انگار حاال دیگر نمی شود به آن توجه 
گــردش در شبکه های اجتماعی  نکرد:» وقتی مــدام در حال 
 هــســتــیــم و بـــا انـــــواع و اقـــســـام چــهــره هــا و انـــدام هـــا مــواجــه 

اســـت، طبیعتا جــوان  زیــبــایــی شــان چشمگیر  کــه  می شویم 
هــم مــی گــویــد پــس چـــرا مــن شبیه ایــنــهــا نــبــاشــم و ایـــن کـــار را 
 نکنم؟البته زیبایی و توجه به زیبایی اصا موضوع بدی نیست 

اما نه به هر قیمتی!«
جامعه  هزینه  از  معقولی  بخش  اختصاص  که  اســت   بدیهی 

به زیبایی و تناسب اندام، طبیعت هر جامعه ای است اما گاهی 
آمارها باالتر از میزان طبیعی می روند و همین افراط می تواند 
کــه در ایــن جــامــعــه، ظــاهــر زیــبــا اهمیت  نشانگر ایــن بــاشــد 
رفته  کــه مــی تــوانــد  زیــبــا دارد:» موضوعی  بــاطــن  از  بیشتری 
 رفته جامعه را به سمت سطحی نگری و انحطاط بکشاند.« 

که پیروزی یک جامعه به عوامل بسیاری ازجمله   در صورتی 

علم و تخصص و ... بستگی دارد. 

گزارش

ویی، خبرهای خوشی برایمان ندارند،  تازه ترین آمارها از تولیدکنندگان مکمل های غذایی و دار

وه جامعه گر

نرگس خانعلی زاده 
زشــی که عموما آقایان مصرف کننده آن  چــرا که طبق ایــن آمــار، تولید و مصرف مکمل های ور
هستند و مکمل های زیبایی که بیشترین طرفدار را در بین خانم ها دارنــد، نسبت به گذشته، 
ی داشته است. مکمل هایی که قرار است به هر قیمتی، فرد مصرف کننده را به چهره و اندامی زیباتر از  افزایشی دوتاسه برابر
ی که هست، برساند. اما چرا جامعه به این حجم اغراق شده از زیبایی تمایل پیدا کرده است؟ به نظر می رسد مثل  آن چیز

ی و شبکه های اجتماعی در میان است.   خیلی از مسائل دیگر، پای فضای مجاز

گزارش»جامجم«دربارهخطراتوچالشهایگرایشافراطیبهمکملها

زیبایی پر ریسک
افزایش2تا3برابریمصرفمکملهایورزشیمیگویند آمارهااز
درجامعهنفوذپیداکردهاست تانشاندهندتوجهبهظاهرچقدر

جدولعادی
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شــــــادی- پـــیـــش امـــضـــا- بـــه حـــد مــطــلــوب 
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گــذاشــتــن- گــنــدم آســیــاب شــده13( نهادی 
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عـــمـــودی:     1( بــیــمــاری نــاشــی از کمبود 
ویــتــامــیــن B- در ســمــت راســــت دامـــاد 
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یونان- قهرمان داستان ایلیاد- هراس6( 
- افــراد مشهور 7( مربوط  آهــارزده- معیار
ــل اول ســـــال- نـــوعـــی انـــگـــور8(  ــص بـــه ف
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خشمگین14(  یونانی-  پهلوان  اندازند- 
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نماد  صحبت8(  طــرف  خیاطی-  وسایل 
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بود9(  روسیه  پادشاهان  لقب  چین دار- 
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درباره حیوانات وحشی- آفرین فرنگی11( 
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ــون- ســــرور و آقــــا- روز عــــرب13(  ــســ ــ ادی
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آثار  گریستن- از  دوم14( لگدکوب شــده- 
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شاخه های تخصصی پزشکی- توسعه.
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جدول    6281 
طراح: بیژن گورانی

این صنعت پولساز
مکمل های زیبایی یعنی همه آن  ابــزار و وسایلی که با استفاده از آن 
ی که می تواند پوست ، مو  مــی تــوان اصطالحا زیباتر شــد؛ هر آن چــیــز
ناخن ، چهره و ... را از حالت طبیعی خارج کند و با چاشنی های مختلفی 
ی به آن بدهد. مکمل هایی که آن قدر خاطرخواه  مانند رنگ وجهه بهتر
 دارنــد که گــردش مالی شان به 1758میلیارد تومان رسیده و آن را 
زشی  در جایگاه صدر تولید مکمل قرار داده است. البته مکمل های ور
هم دست کمی از آنها نــدارد و با گردش مالی 564 میلیارد تومان در 
رتبه های بعدی قرار گرفته است. یک نگاه کلی به این گردش های مالی 
هم می تواند نشان دهد جوان های جامعه ما تا چه میزان به زیبایی 
ی  ظاهرشان اهمیت می دهند و شاید آن را مقدم بر هر موضوع دیگر
وش کتاب  در زندگی شان می دانند، وگرنه چرا گردش مالی خرید و فر
ــدازه نیست؟:» طبیعتا یک جای کار می لنگد که ما با چنین  به این ان
ی مواجه شده ایم؛. آنجایی که ما نتوانستیم عالقه نوجوان ها و  آمار
جوان های مان را به سمت ذهن زیبا هدایت کنیم اما دیگر رسانه ها 
توانستند ظــاهــر زیــبــا را بــرایــشــان بــا اهمیت کــنــنــد.« شیخی معتقد 
 اســت وقتی در تمام محصوالت رســانــه ای ، خــودمــان با دستان خود

ــا را مــالک موفقیت قـــرار مــی دهــیــم، پــس نباید  چــهــره و هیکل آدم هـ
عجیب باشد که همان شخصیت های بدنساز و آرایشگر در فیلم ها و 

سریال های مان، الگوی جوان های جامعه نباشند.

مکث

فواید خوش اخالقی 
برای ما و دیگران
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برای  متقاضیان  به  ژاپــن   در  شغلی  فرصت های  نسبت 
هفتمین ماه متوالی با 0/2 واحد افزایش به 1/29رسید 
ــودن پـــایـــدار مشاغل  ــ  کــه نــشــان دهــنــده در دســتــرس ب

به ازای هر متقاضی است.

 آمار

 خبر

سود بانکی باید اصالح شود
ــورای فقهی بــانــک مــرکــزی در  مصباحی مقدم، رئــیــس شـ
گر  ا کــرد:  اظهار  اسالمی  بانکداری  همایش  سی و دومین 
صــد درصــد قانون عملیات بانکی بــدون ربــا اجــرا می شد، 
کنون هیچ مشکلی نداشتیم اما در عمل این اتفاق رخ  ا
نداد که ناشی از نبود نظارت شرعی در عملیات بانکی است.
وی افزود: سود بانکی مناقشاتی دارد و نیازمند به اصالح 
کــه معتقدیم ســود باید از جــریــان تولید و تجارت   اســت 

به بانک منتقل شود که این اتفاق نمی افتد.
باید  بانکی  قــراردادهــای  این که  بیان  با  مصباحی مقدم 
ــزاری و سیستمی  ــرم افـ ــورت نـ ــه ص  ســـاده ســـازی شـــود و ب

 در اختیار بانک ها قرار گیرد، افــزود: با این اقــدام، نظارت 

در زمینه بانکداری اسالمی تقویت می شود.
ــوع دیـــگـــر پــیــچــیــدگــی  ــوضـ ــکــی افـــــــزود: مـ ــان ــن مـــقـــام ب ــ ای

قــراردادهــاســت بــه طــوری کــه مشتری 
 بــــــــدون اطــــــــالع امــــضــــا مــی کــنــد

قـــــراردادهـــــای  در  ــه  ــی کـ ــالـ حـ  در 

کامل  با اطــالع  باید  شرعی، طرفین 
اقدام کنند و قراردادها باید شفاف 

ــاشــد و ایــن  ــاده ب ــ و س
در  ــری  ــ ــگـ ــ ــازنـ ــ بـ

دستور کار است. 

142 میلیون 
136 میلیون 

ساوت وست 
ایرالینز 

107 میلیون

آمریکن ایرالینز 

100 میلیون 

لوفت هانزا 

76 میلیون  

رایان ایر 

75 میلیون 

ایرفرانس-کی ال ام 

 68 میلیون  

ن  چاینا ایستر
ایرالینز 

یونایتد 
ایرالینز

 بزرگ ترین 
 ایرالین های جهان 
از نظر تعداد مسافر

از اسفند 13۹0 کــه قــانــون بهبود مستمر 

پیام عابدی

وه  اقتصاد گر

مــحــیــط کـــســـب وکـــار ابــــاغ شـــد تـــا انــتــهــای 
ــاه امـــســـال کـــه مـــعـــاون حــقــوقــی ــ ــردادم ــ  م

 رئیس جمهوری، آیین نامه اجرایی آن 
را اباغ کرد، بیش از 10 سال می گذرد. 
ــــون   ــان ــــب ایـــــــن قــ ــوی ــصــ ــ هـــــــدف از ت
مدون شدن قوانین مرتبط با تولید و 
کسب وکار، ذیل یک چتر واحد حقوقی 
و منع تصویب مقرره های خلق الساعه در دستگاه های دولتی 
بــود. به ایــن منظور در قانون یادشده تعاریفی از کسب وکار 
محیط کسب وکار و دستگاه های اجرایی ارائه شد با این هدف 
که حیطه مسئولیت دولت در مورد حمایت از تولید با دخالت های 

دستوری به اسم حمایت از تولید مشخص شود. 

کسب وکارهای  در سال های اخیر مقرره های متعددی در مورد 
کــه دســت وپــای محیط آنــهــا را بستند و  مختلف وضــع شــدنــد 
کدر تغییر دادنــد. به همین دلیل  وضعیت تولید را از شفاف به 

دولت سیزدهم یکی از مهم ترین ماموریت های خود در معاونت 
این  بــرای  اجــرایــی  آیین نامه  تهیه  را  ریاست جمهوری  حقوقی 
 قانون تعریف کرد. با توجه به این که حجت االسالم ابراهیم رئیسی

در دوران انتخاب ریاست جمهوری )دور سیزدهم( اولین نشست 
کــرد، ارســال پیام   انتخاباتی خود را در اتــاق بازرگانی ایــران برگزار 

رفع خطا به بخش خصوصی بسیار مهم جلوه می کند. 

     الزام جدید برای دولت 
گهانی و بدون  بر همین اساس در آیین نامه قانون بهبود، تغییر نا
اطالع رسانی قبلی مقرره ها و رویه های اقتصادی از سوی معاونت 
گیرد؛  حقوقی منع شده و باید پیرامون آن اطالع رسانی صورت 
کید تبصره ماده 24 قانون  البته به غیر از موارد محرمانه که مورد تا

گرفته است. درهمین حال دستگاه های اجرایی  بهبود هم قرار 
دستورالعمل ها  آیــیــن نــامــه هــا،  پیش نویس  کــه  شــده انــد   مــلــزم 

کنند تا شرایط  و بخشنامه هایشان را در تارنمای خود بارگذاری 
برای اعالم نظرات عمومی فراهم شود. 

جدا از این مورد، ثبت مقرره ها، آیین نامه ها و دستورالعمل ها در 
کسب وکار  پایگاه اطالعات قوانین و مقرره های مرتبط با محیط 
معاونت حقوقی ضــروری اســت و تنها آن دسته از مقرره ها و … 
 مورد پذیرش دولت واقع می شوند که در پایگاه قرار گرفته باشند. 

با توجه به این که در قانون یادشده، نهادی به نام شورای گفت وگو 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تعریف شده بود،   به منظور 

به نظر می رسد با ابالغیه جدید معاونت حقوقی دولت، نقش این 
نهاد پررنگ تر از قبل شود. 

     تعریف ابزار نظارتی 
در این شرایط دولت و بخش خصوصی در تعامل مستمری با  یکدیگر 
قرار می گیرند. به گفته محسن عامری، رئیس مرکز بهبود کسب وکار 
اتاق ایران، از این پس دیگر شاهد تصمیم های خلق الساعه توسط 
کز تصمیم گیری و شوک ناشی از این تصمیم ها  وزارتخانه ها و مرا
نیستیم. بااین حال، انتظار می رود دستگاه های متعدد در عمل 
 همراهی خود را با ابالغیه های پیشین هم نشان دهند. تنها تا 

سال 1۳99، 1۳مــورد قوانین و مقرره های مانع تولید شناسایی 
ــالم مقام های ستاد تسهیل و رفــع موانع  شــده انــد. بــراســاس اع
گذشته، در شرایط فعلی نمی تواند پاسخ  تولید، برخی از قوانین 
و راه حل مناسبی برای رفع مشکالت اقتصادی کشور باشد. یکی 
از ماموریت های ستاد تسهیل هم شناسایی این مقرره ها و رفع 

آنهاست. با این حال حداقل در 10 سال گذشته که دولت و بخش 
خصوصی بین خود قانونی را بــرای حکمیت داشتند، پایبندی 
وجود نداشت و ستاد تسهیل هم که در زیرمجموعه وزارت صمت 
تشکیل شد، نتوانست گام اثربخشی بردارد. به همین دلیل است 
که سال 1۳9۸، با وجود جاری بودن قانون بهبود، مجلس قانون 
 دیگری را رو کرد؛ قانونی که می خواست به تولید داخل عمق دهد! 

 با این حال، قانونگذار مجددا خواهان پیوست اجرای این قانون 

کثر  که دیگر قانون حدا ــرای مــواد قانون بهبود شــد. حــال  به اج
استفاده از توان تولیدی به تاریخ پیوسته و تنها نام آن مطرح است، 
آن محسوب می شود، مجدد  باالدستی  که مقرره  بهبود   قانون 

بر راس آمــده تا دولــت از ابــزارهــای نظارتی آن بــرای ملزم ساختن 
دستگاه های اجرایی  به شفافیت، استفاده کند. 

ابالغیهدولتدرحوزهکسبوکار گزارش»جامجم«از

شرایط جدید حمایت از تولید
گزارش

تمرکز دولت بر بازار سرمایه
تولید  مــزاحــم  ره هــای  مــقــر و  قوانین  وضعیت  پایش 
نشان می دهد از آخرین احصا در سال ۹۹ که 13مورد 
اعــام شــد بــه 1۹مـــورد در ســال 1400 افــزایــش یافته 
وهــش هــای مجلس  زیــابــی مرکز پــژ ــت. بــراســاس ار اس
ــن مـــربـــوط بـــه حـــوزه  ــی ــوان ره هـــا و ق ــــن مـــقـــر عــمــده ای
ــی، کــار  ــارج ــازار پـــول و ســرمــایــه، تــجــارت خ ــ  مــالــیــاتــی، ب

و تامین اجتماعی و حمل ونقل زنجیره تامین هستند. 
ــار و تــامــیــن اجــتــمــاعــی  ــور مــالــیــاتــی و کـ ــ ــای ام ــوزه هـ حـ
را در حــوزه اخــال در کسب وکار  بیشترین پراکندگی 
دارنــد. پس از این دو حــوزه، بازارهای پول و سرمایه 
قرار دارند. بنابراین حوزه های مالیات، بانک، بورس 
کسب وکارها  مشکات  صــدر  در  تامین اجتماعی   و 

آنها باید  قــرار دارنــد که مقرره ها و قوانین مرتبط با 
مورد بازنگری و شفافیت قرار گیرند. با توجه به این که 
اهمیت  از  کــســب وکــارهــا،  گـــردش  در  سرمایه  تامین 
ــوردار اســـت و پــس از آن مــبــاحــث مرتبط  ــرخـ ــادی بـ ــ  زی

با نیروی انسانی، به نظر می رسد دولت ابتدا باید روی 
بــازار پــول و سرمایه و اصــاح نظام مالیاتی در بخش 
کسب وکارها متمرکز شود و بعد سراغ مقرره های کار و 

تامین اجتماعی برود.

مکث

 امــیــر مــحــمــود یــحــیــوی، 
فاطمه مشکانی 

نشان ایرانی برتر

 مــــــدیــــــرعــــــامــــــل شــــرکــــت 

آراسب پاسارگاد درباره هدف 
 شــــکــــل گــــیــــری شـــــرکـــــت و 

ــد اول  ــن ــم ــوش »ســـامـــانـــه ه
ــل مشکالت بـــزرگ جامعه،  کـــرد: »ح ســالمــتــی« بــیــان 
ابــراز دیدگاه های مناسب  نیازمند شناخت، دانــش و 
است و این مجموعه با استعانت از باری تعالی، سعی 
کرده با تلفیق دیدگاه های کل و جزء نگر به شناسایی و 
درک نیازهای اساسی و ضــروری جامعه بــپــردازد و با 
بهره مندی از نخبگان، اساتید و سرمایه های انسانی 
جوان و خالق در جهت استفاده از دانش و علوم جدید 
و همچنین اســتــفــاده از ظــرفــیــت هــای غــنــی بــومــی و 
منحصر ملی و فعالیت در حوزه های سالمت، کارآفرینی، 
فرهنگ و آموزش و فناوری پیشرفته اطالعات، طرح و 
محصول سامانه جامع هوشمند دانش بنیان سالمت 
ــردن امکانات الزم و  ک کارآفرینی را خلق و بــا فــراهــم  و 
بستری جامع جهت هم افزایی در جامعه با باالترین 
کردن مشکالت و همچنین رشد و  تنوع، به حل یا کم 

توسعه کشور کمک  کند.«
ــارک عــلــم و  ــ ــایــیــدیــه هــایــی از پـ ــذ ت ــ ــا اخ هــمــچــنــیــن بـ
فــنــاوری دانــشــگــاه تــهــران، مــعــاونــت علمی و فــنــاوری 

ریاست جمهوری، موفق به ثبت 2 سند اختراع و 
مجوزاتی شده است.

خدمات و مخاطبان اصلی
مدیرانودستگاههایدولتی:

ــه بــه  ــوجــ ــ ــه بــــا ت ــ ــان ــامــ ــن ســ ــ ــ در ای
و  برنامه ها   ، کشور اساسی  نیازهای 

کز دولتی  دغدغه های سازمان ها و مرا
، طرح ها و امکاناتی  مجری و قــانــون گــذار

تدبیر و ارائه می شود:
و  هزینه  کمترین  با  هدفمند  و  علمی  برنامه های 
و  اقــتــصــاد مقاومتی  راســتــای  ــده در   نتایج تنظیم ش

دانش بنیان
ــالن خــدمــات  امــکــان پـــیـــاده ســـازی طـــرح هـــای کـ

عمومی دولتی و توزیع عادالنه سرمایه های کشور و...

تولیدکنندگانوارائهدهندگانکاالهاوخدمات:
گروه های   در این سامانه با ارائــه خدمات فناورانه به 
مختلف و امکان مشارکت آنها در خصوص رفع نیازهای 
حقیقی آحاد جامعه، به توسعه و افزایش کم و کیف انواع 

خدمات به مردم، کمک می شود:
ارائه خدمات هوشمند فناوری اطالعات و امکانات 

نوآورانه جهت کمک به افزایش راندمان مشاغل
کمک به حفظ و توسعه تولید، کسب وکارهای خرد، 

روستایی، مشاغل خانگی و...
کزعلمیوپژوهشیومتخصصانحوزهسالمت: مرا

ــواع خدمات در حوزه  ــداع ان ایــن سامانه با ایجاد و اب
سالمت برای طبیبان، پزشکان و مشاوران در رشته ها 
کز  و علوم مختلف بــه ویــژه طــب ایــرانــی و سنتی و مرا
ــژه ای ارائــه   ارائـــه انـــواع خــدمــات ســالمــت، امکانات ویـ

کرده است:
ــای دانــش بــنــیــان  ــ ــاژول ه ــ امـــکـــان اســتــفــاده از م

کمک تشخیصی بیماری پنل سالمت یاران 
تسهیل در انــجــام انـــواع امــور سالمت و امکانات 

از راه دور
کارآفرینیواشتغالزایی:

کنار علم و دانــش به  با توجه به محوریت اقتصاد در 
عــنــوان اصـــول اصــلــی در ایــن ســامــانــه، امــکــان توسعه 
گروها و مخاطبان  کار و درآمدزایی برای انواع   کسب و 

میسر است.
خلق فرصت های شغلی و کارآفرینی در موضوعات 

نوآورانه یا احیای خدمات مفید از دست رفته
کسب درآمـــد حتی بــرای عموم  امــکــان 

جامعه

کزحمایتی،انجمنها،خیرینومشارکتهایمردمی: مرا
ــهــره مــنــدی از ظرفیت  ــه بـــا امـــکـــان ب در ایـــن ســامــان
با  ــای مختلف،  ــوزه ه ــای حمایتی در ح ــروه ه گ انـــواع 
تحقق  به  می توان  باالتر  سطحی  در  جامعه  مشارکت 
ــای اجــتــمــاعــی، بــیــش از پیش  ــت ه ــال  بــرنــامــه هــا و رس

دست پیدا کرد.
کمک به نهاد های دولتی جهت شناسایی، ارائه و 

مدیریت حمایت ها
انجمن ها،  بهره مندی سازمان ها،  امکانات جهت 
خــیــریــن و... جــهــت مــدیــریــت و حــمــایــت منسجم از 
مجموعه ها و پیاده سازی برنامه های خود و مشترک و...

دریــافــت صدها خدمت عمومی و تخصصی در قالب 
انواع پنل های کاربردی:

پنل پزشک و مشاور )به عنوان جامع ترین پنل 
نسخه نویسی طب ایرانی و سایر علوم پزشکی با سند 

اختراع(:
 نسخه ساز جهت بهره برداری فیزیکی و الکترونیکی

بخش چند سطحی تشخیصی
 ارائه راه حل )تدابیر ششگانه بر مبنای مالحظات طب 

ایرانی و سنتی و سایر علوم(
ارتباط چند زمینه ای با بیمار و ...

وتندرست: پنلبیمار
فهرست نسخه های خریداری شده و نشده

نسخه الکترونیکی موقت

ارتباط با پزشک
مشاهده ارائه دهندگان کاال و خدمات

کیف پول و نقشه هوشمند و...
پنلهایمدیریتحمایتهاودرآمدزایی:

لینک و راه های ارتباطی هوشمند و اختصاصی برای هر فرد
 تعریف کدهای درآمدزایی یا حمایتی و...

پنلاساتیدومدرس:
امکان ارائــه و مدیریت برنامه های آموزشی به صورت 

حضوری و آنالین و ...
مشاغل صنایع، کــنــنــدگــان)کــشــاورزان، تولید پنل

خانگیو...(:
 تامین کاالها و محصوالت مورد نیاز تولید، طبقه بندی 
 مـــحـــصـــوالت و ســطــح دســـتـــرســـی بـــــرای گـــروه هـــای 

واجد شرایط، پیش خرید و تخمین حجم تولید و  ... 
از  )کاالیی/خدماتی/آموزشی  ارائه دهندگان  پنل 
کلینیک ها،  جمله عطاران، خشکباران،داروخانه و پارا
، استخر و سونا، آموزشگاه ها  کز اعمال یداوی و ماساژ مرا

کز آموزشی دانشگاهی و  ...(: و مرا
مدیریت مالی

انبارداری و کیف پول هوشمند
روش  پست()انواع  و  ارائه)حضوری  انــواع  راهکارهای 
ــه کــل یــا بخشی از ســفــارش، مــوارد  ــراز هــویــت()ارائ احـ

سانسی و ...(
 بخش کاالها و خدمات مجاز

پنلنسخهپیچ،پیکوتوزیعکننده:
جمع آوری و ارسال سفارشات به صورت هوشمند و ... 

درمانیودانشگاهیو...: کز پنلمرا
مدیریت ارائـــه خــدمــات درمــانــی اساتید و نوبت های 

پزشکان
مدیریت مالی و کسب درآمد و ...

پنلکاربرعمومیومهمان:
کلیه امکانات عمومی بــوده و بستر اولیه برای  دارای 

ارتقای پنل به گروه های همکاران و درآمدزایی است 
برنامههاوامکاناتسایربخشهایسامانه:

بـــازارگـــاه ایــنــتــرنــتــی مــحــصــوالت ســالمــت مــحــور با 
باالترین تنوع

علمی  فیلترینگ  بــا  عــلــمــی  خــریــد  ــرح  طـ مبتکر 
پیشرفته

ــواع  ــ مــحــاســبــات هــوشــمــنــد اطـــالعـــات عــلــمــی ان
ــواص آنــهــا بــه طــور طبقه شـــده بــرای  مــحــصــوالت و خـ

متخصصان و عموم
و امکانات بالفعل  یا بالقوه دیگر

ح مزیت های این طر
گــســتــردگــی و تجمیع خــدمــات  جــامــعــیــت، تــنــوع، 

کاربردی بر مبنای نیازهای اساسی و ضروری کشور
مــحــوریــت بــر اســتــعــداد هــا و ظــرفــیــت هــای بــومــی و 

منحصر ملی
، خالق و دانش بنیان بودن سامانه  اختراعی، فناور

کز علمی و فناوری و اساتید برجسته و مورد تایید مرا
امکان بهره مندی از بزرگ ترین هم افزایی عمومی و 

تخصصی با خدمات و خرد جمعی و ... 
امیر محمود یحیوی در ادامه بیان مزیت ها، با اشاره به 
جامعیت و ظرفیت شکل گیری باالترین سطح تعامل در 

سامانه بیان کرد:
کمک ایــن طــرح و محصول جامع و  بــه  ایــن ترتیب بــا 
گسترده، ضمن بهره مندی از هم افزایی جهت نیل به 
اهــداف مطروحه، مــی تــوان به تحقق تعامل و ارتباط 
متخصصان،  دانشگاه ها،  صنایع،  پــایــدار  و  مستقیم 
در  نخبگان  و  تولید کنندگان  اصناف،  کزحمایتی،  مرا

یک بستر دانش بنیان دست یافت.«

تقاضا و در خواست از مسئوالن
ــرای طــرح هــای  ــژه بـ اخــذ نــوعــی مــجــوز فعالیت ویـ
اختراعی، کالن و استراتژیک جهت جلوگیری از لزوم به 
اخــذ انــواع مــجــوزات بــرای بخش ها و خدمات متنوع 
سامانه و برداشتن قوانین و دستورالعمل های مزاحم و 
غیر ضروری توسط ادارات متعدد از جمله اتحادیه ها، 

سامانه اینماد، وزارت بهداشت و  ... 
ارائـــه حــمــایــت هــای مـــادی بــه شکل گــرنــت جهت 
هزینه های سنگین تحقیق و توسعه که معموال به درآمد 
یا در مدت کوتاه منجر نمی شود و همچنین سرمایه در 

گردش بدون بهره و بلند مدت
ارائه فضای استقرار و زیر ساخت های اداری جهت 
کاهش هزینه های جــاری و جلوگیری از آفت و معضل 

جابه جایی دفتر کار
معافیت های مالیاتی و بیمه ای و رفع دست اندازهای  

متعدد این سازمان ها در مسیر کسب و کار
ورود نهاد ریاست جمهوری جهت ایجاد هماهنگی 
و حمایت های الزم به نحو مقتضی جهت بالفعل نمودن 
ابعاد مختلف پروژه با توجه به ظرفیت های بسیار باالی 
طــرح و کمک بــه تسریع دستیابی بــه انـــواع اهـــداف و 
برنامه های توسعه ای و اسناد چشم انداز و باالدستی 
اقتصاد  واقعی  تحقق  راستای  در  بین المللی،  و  کشور 

مقاومتی و دانش بنیان.

 راه های ارتباط با این شرکت فناور
www.avalsalamati.com

09354202700 

www-avalsalamati-com

support@avalsalamati.com

www_avalsalamati_com

info@avalsalamati.com

02122768545
 www_avalsalamati_com

»اول سالمتی« ضامن حفظ و اولویت سالمت در جامعه با   کمک فناوری

یحیوی  در رابطه با مشکالت مقابل این طرح و عدم حمایت مسئوالن و نهاد های 
مرتبط عنوان کرد:

کز دولتی  با توجه به انطباق خدمات و اهداف طرح با برنامه ها و وظایف سازمان ها و مرا
وحمایتی مثل انــواع وزارتخانه های مرتبط و مشخصا نهادهای حمایتی مثل معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری و ستادهای مربوطه از جمله: 
ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی، ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان 
، مرکز شرکت های دانش بنیان، پارک  دارویی و طب سنتی، ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز

علم و فناوری و بنیاد ملی نخبگان
کنون هیچ گونه حمایت و خدمات در خور ابعاد و نیازهای طرح حتی در سطوح پایین ارائه نشده و  تا
همچنان بار کلیه هزینه های راه اندازی و توسعه از جمله R&D، نیروی انسانی، اجاره، تجهیزات و ... 
و حتی نیاز های مشاوره ای، معافیت ها، برگزاری جلسه با مدیران، اخذ مجوزها، اسکان و ... بر دوش 

مجموعه بوده و با از خود گذشتگی های تمام افراد آن به پیش می رود.
به عنوان مثال در ایــن چند ســال به عنوان مدیرعامل و مدیر بخش تحقیق و توسعه مجموعه 
کــار در سطوح مختلف   حتی یک حقوق هم برداشت نــکــرده ام یا نیروها با حداقل حقوق وزارت 

فعالیت کرده اند. 

مشکالت و موانع

یحیوی در انتهای مصاحبه عنوان کرد:
گستردگی سامانه و  »با عنایت به تنوع و 
تــعــدد برنامه ها و طــرح هــای جـــاری و در 
دست رونمایی، توصیه می شود مخاطبان 
، اصناف و عموم  کز اعم از متخصصان، مرا
ــه ســایــت و ثبت نام  ــا مــراجــعــه ب ــردم، ب ــ م
اولیه، یا عضویت در کانال ها و شبکه های 
دریافت  منتظر  شــده،  معرفی  اجتماعی 
آمــوزش هــای بــهــره بــرداری از بخش های 
ســـامـــانـــه، مــعــرفــی طـــرح هـــای مختلف 
تــوســعــه، بــرنــامــه هــای درآمـــدزایـــی هـــای 
، و انواع اخبار   عمومی، مطالب علمی معتبر

متنوع دیگر باشند.«

کالم آخر
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» تکریم بیشتر آن »سیِد عزیز

کتاب  ــاره شخصیت سیدحسن نصرا... دانست. این  کتاب ها درب « را یکی از مهم ترین  کتاب »سید عزیز شاید بشود 
 حاصل ساعت ها گفت وگوی اختصاصی »حمید داودآبــادی« با دبیرکل حــزب ا... لبنان در سال 1377 است که در آن 

گفته زندگی خود  را  بازگو  کرده است. بسیاری از خاطرات و گفته های منتشرشده در این کتاب،  سیدحسن نصرا...، زوایای نا
برای اولین بار است که ذکر می شود. پیاده کردن نوارهای ضبط شده از سیدحسن نصرا... و ترجمه متون از عربی به فارسی 
بر عهده علیرضا موحدی بوده است. نام این کتاب، از تقریظ مقام معظم رهبری بر نسخه قبل از چاپ آن گرفته شده 

که ایشان نوشته اند: »هر چیزی که مایه شناخت و تکریم بیشتر آن سید عزیز شود، خوب و برای من مطلوب است.«
R E S I S T A N C E

پایداری

 سنگر کتاب

خون نگار

شماره 6297 9 شــهریور 1401 چهارشــنبه

حق با سیدحسن است
تلویزیون اخبار  پای  بودیم  نشسته 

وهشگر و نویسنده پژ

حمید بناء

آن وقت ها مهم ترین درواز ه دسترسی 
ما به خبرهای ایران و جهان، همین 
گویند ه خبر با لحنی  تلویزیون بــود. 
ــروج  ــه خـ ــوط بـ ــربـ ــن مـ ــت ــی م ــاس ــم ح
نظامیان اسرائیلی از جنوب لبنان را 
می خواند و ما جوری کیف می کردیم 
ــار خــــودمــــان اســـرائـــیـــل را  ــ ــگ ــ ــه ان ــ ک
انداخته ایم بیرون. در ادامه تلویزیون بخش هایی از سخنرانی 
سیدحسن نصر ا...  در »بنت جبیل« را نشان داد. صدای رسا و 
بــیــان شــیــوای سید خیلی بــه دلــم نشست. زل زده بـــودم به 
تلویزیون. نصر ا...  در حالی که دستش را  توی هوا تکان می داد 
اقوی  َو  وویه  الّنَ سلحه 

َ
أ َتمِلک  تی 

َ
اّل هذه  اسرائیل  »ِإّنَ  گفت: 

 ِســاح جو فی الَمنَطقه و ا...  هی أوَهــُن ِمن َبیِت الَعنَکبوت.«

آن شب به نظرم رسید که تشبیه اسرائیل به خانه عنکبوت یک 
شعار حماسی بــرای تقویت روحیه نیروهای لبنانی است اما 
شش سال بعد، وقتی که نیروهای حزب  ا...  در جنگ 33 روزه با 
تجهیزات نظامی معمولی و نه چندان زیاد رژیم اشغالگر قدس 
را شکست دادند، تازه فهمیدم حق با سیدحسن نصر ا...  است 
و اسرائیل با همه کبکبه و دبدبه اش مثل خانه عنکبوت با اولین 
ضربه از بین می رود. اتفاقا در همان نبرد صهیونیست ها خیلی 
کــردنــد مــحــل ســخــنــرانــی آتــشــیــن سیدحسن نــصــر ا...    تـــاش 

در بنت جبیل را تصرف کنند ولی با مقاومت جانانه لبنانی ها 
ُدم شان را گذاشتند روی کولشان و فرار کردند.

که در اسرائیل به »جنگ دوم« مشهور  بعد از نبرد 33 روزه 
است، عاقه ام به سیدحسن نصر ا...  چند برابر شد. وقتی که 
مسئولیت دبیرکلی حزب  ا...  لبنان را پذیرفت 32 سال بیشتر 
کارکشته و مدعی رژیــم صهیونیستی و  نداشت. ژنــرال هــای 
ستاره دارهای ارتش آمریکا فکرش را نمی کردند آن جوان گمنام 
این طور با صابت و اقتدار در مقابل شان قد علم کند و نتیجه 
به حساب  نصر ا...   بدهد.سیدحسن  تغییر  را  معادالت شان 
تقویم هجری خورشیدی، امروز نهم شهریور شصت  ودومین 
گذرا به نیم قرن  سال تولدش را پشت سر گذاشت. یک نگاه 
کــه آقاسید بخش اعــظــم این  گذشته دنــیــا نــشــان مــی دهــد 
62سال را در مسیر نبرد با رژیم اشغالگر قدس و تقویت سیاسی 
و نظامی لبنان گذرانده و این مسیر همچنان ادامه دارد. وقتی 
هــادی پسر ارشــدش به شهادت رسید، ذره ای اثر شکستن 
در نگاه و رفتارش دیده نشد. خودش می گفت نمی خواهم 
دشمن تصور کند  این شهادت ها می تواند روحیه و اراد ه ما را 
 از بین ببرد. این استقامت و صبر مومنانه سیدحسن نصر ا...

ــزب  ا...  رمـــز موفقیت ها و  ــ کــلــی حـ در دور ه ســی ســالــه دبــیــر 
ــی رود. از او در دشوارترین  پیروزی های حـــزب  ا...  به شمار م
روزهای عمرش، جز توکل و امید به خدای بزرگ حرفی شنیده 
 ، نمی شود. حاال حزب  ا...  با هدایت های این مرد آرام و مقتدر
تکیه گاه  مهم ترین  و  منطقه  در  اسرائیل  کابوس  بزرگ ترین 
مردم لبنان به شمار می رود. سیدحسن نصر ا...  در مبارزه با 
تکفیری ها نیز با اتخاذ مواضع هوشمندانه و به کارگیری قدرت 
نظامی حــزب  ا...  مانع نفوذ عناصر تروریست و کشیده شدن 
ک لبنان شد. بچه های مخلص و شجاع  دامنه جنگ به خا
ــزب ا... با هدایت و راهبری سیدحسن نصر ا...  همواره در  ح
کشورشان هستند.  گلوگاه های حساس یــاور ارتــش و دولــت 
گر حــزب  ا...  و دبیر کل محجوب و عزیزش نبودند، اسرائیل  ا

ک لبنان را به توبره می کشید. یک هفته ای خا
بی تردید نام این مرد بزرگ در تاریخ اسام ماندگار خواهدشد.

برای حل جدول اعداد  باید در هر مربع کوچك تر 3 در 3 هیچ عدد تکراری وجود نداشته باشد. 
سودوکو   4189همچنین هیچ عددی در یك سطر یاستون مربع بزرگ 9 در 9 تکرار نشده باشد.

حل سودوکو   4188

 نصرا...
ی  محمدرضا زائر

زبور مقاومت
ی محمدحسین بز

 چرا سوریه؟
 حسین مرکبی

 مسیح لبنان
 هادی الیاسی

 سید عزیز
 حمید داودآبادی

حزب ا... 
مصباح محجوب

ــروزی انـــقـــاب اســـامـــی در ســال  ــیـ ــدی هــمــزمــان بـــا پـ ــم مــحــمــدعــلــی ص
ــه از عـــمـــرش نــگــذشــتــه  ــ ــد و هـــنـــوز دو ده ــ ــه دنـــیـــا آم 1357 بـ
ــد و مــســیــر  ــ ــدس آشـــنـــا ش ــ ــق ــ ــاع م ــ ــا ادبــــیــــات دف ــ ــه ب ــ  بـــــود ک

ــاریــــخ جــنــگ  ــ ــدا و ت ــهـ ــره شـ ــیـ ــژوهــــش در سـ ــ تــحــقــیــق و پ
کسوت روزنــامــه نــگــاری،  گــرفــت. او در  تحمیلی را در پیش 
را  لبنان  ایــران در  از خبرگزاری های مطرح   نمایندگی یکی 

گرفت و سال ها دربــاره حـــزب ا... لبنان و جریان  بر عهده 
ایــنــک یکی  او  کـــرد.  مــقــاومــت، مطالعه و تحقیق 
کــه در راســتــای  از مسئوالن رســانــه  ملی اســت 
ــوزه  ــ حـ در  تـــخـــصـــصـــش 
دفــاع مــقــدس 
و  ساله  هشت 
جبهه مقاومت، 

فعالیت می کند.

کث
م

وریه از محله های  حجت االسالم سیدحسن نصرا... 31 آگوست 19۶۰ )9 شهریور 1339( در شهرک الباز

ی وه پایدار دبیر گر

 میثم
 رشیدی مهرآبادی

ق صور در جنوب لبنان به دنیا آمد. مادرش ،مهدیه صفی الدین و پدرش ،سید عبدالکریم است  شر
وخت. سید حسن سومین دبیرکل حــزب ا... لبنان  ی و میوه می فر که در زمــان تولد سید حسن، سبز
وهای اسرائیلی در سال 199۲  است و پس از شهادت حجت االسالم سید عباس موسوی به دست نیر
رگ سید حسن که  زند بز )۲7 بهمن 137۰( به دبیرکلی حزب ا... لبنان رسید. »محمدهادی نصرا...« فر
به تازگی ازدواج کرده بود در عملیاتی که در منطقه اقلیم التفاح از توابع منطقه جبل الرفیع انجام شد 
زمانش در سپتامبر سال 1997 )شهریور 137۶( در 1۸ سالگی به شهادت  به همراه چند نفر دیگر از هم ر
صمدی«  »محمدعلی  بــا  خستگی ناپذیر،  ز  مــبــار ایــن  تولد  وز  ســالــر شصت و دومین  بهانه  بــه  رســیــد. 

وهشگر جبهه مقاومت و دفاع مقدس درباره ویژگی های حکمرانی او و نسبتش با لبنان و جهان عرب به گفت وگو نشستیم. پژ

شصت و دومین سالروز والدت حجت االسالم »سیدحسن نصرا...« انگیزه خوبی بود 
برای گفت وگو با »محمدعلی صمدی« درباره شیوه حکمرانی سید در حزب ا... و لبنان

گرد وفادار رهبر انقالب شا

که  بخشی از عــدم شناخت ایرانیان از حجت االسام سید حسن نــصــرا... ایــن اســت 
ایرانی ها، عربی را به خوبی بلد نیستند. کا    ایرانی ها به یادگیری زبان دوم حتی انگلیسی 

و فرانسه هم عاقه زیادی نشان نمی دهند و مقاومت سنتی در این باره وجود 
دارد؛ در حالی که در کشورهای اطراف، خیلی ها دو زبانه اند. سید حسن فارسی 

را بلد است و بطور سلیس صحبت می کند اما اصرار دارد که تعاملش با جهان 
اسام به زبان عربی باشد و ایرانی ها چون با این موضوع مشکل دارند، یک 

مانع زمینه ای است که نمی گذارد سید حسن را به خوبی بشناسیم.

     درک مان از مقاومت در لبنان چقدر است؟

ــران و شناخت  ای از مقاومت در  تبلیغات غیرحرفه ای 
ایرانی ها از موضوع مقاومت در جهان اسام، خیلی 

کاریکاتوری اســت و خیلی ها بستر را  ضعیف و 
نمی شناسند. ابته این موضوع بعد از جنگ 

33 روزه خیلی اصاح شده و صحبت های 
سید حسن ترجمه شده اما به هر حال 

یک شخصیت خارجی است و همه ایرانی ها کا روی مراجعه به منابع خارجی به صورت 
گر شناخت دقیقی از جهان عرب داشته باشیم،  عمومی مشکل دارند. ما ا
تعامل مان با مقاومت هم تصحیح می شود. بخش عرب زبان با معضل 
اول جهان اسام یعنی اشغالگری رژیم صهیونیستی روبه روست و 
گر ما به زبان عربی آشنا باشیم، فضا را بهتر می فهمیم. در ایران  ا
درک درستی از ماهیت برخورد با اشغالگران وجود نــدارد. فهم 
ک  داریم و با ذات اشغالگری و مبارزات ضد اسام آشناییم اما ادرا
ک کمک می کند کسانی که  الزم وجود ندارد. وجود این ادرا
سعی دارند بدنه مردم ایران را از جریان مقاومت جدا کنند، 
ذهن  می خواهند  وقتی  که  دیــده ایــد  موفق  شوند.  کمتر 
ایرانی ها را خراب کنند، زحمت زیادی نمی کشند، عکس   
ــزب ا... یــا یــک نیروی  زنــی بی حجاب بــا پرچم حــ
گران قیمت را در لبنان  مقاومت در خــودرویــی 
منتشر می کنند و به همین سادگی می توانند 

ایرانی ها را تحت تأثیر قرار بدهند.

چرا سید حسن را به خوبی نمی شناسیم؟

تجربه تلخ ترور سیدعباس موسوی

کنند. البته اسرائیل نشان داده  اسرائیلی ها نمی خواهند سیدحسن نصرا... را حذف 
ــود دارد. آنها از حذف  کــنــش هــای مقطعی نمی ترسد امــا یــک نگرانی جــدی وج  از وا

سیدعباس موسوی تجربه بدی دارند. شهید کردن عباس موسوی یک تصمیم آنی بود 
چون حزب ا... در آن زمان،  قدرت زیادی هم نداشت اما تصور نمی کردند این وضعیت 
گر می دانستیم با حذف  بشود. در خاطرات سیاستمداران شان هست که نوشته اند ا
آقای موسوی، عنصری مثل سیدحسن را جایگزینش می کردند، این کار را نمی کردیم! 
گر موسوی بــود، شاید این قدر صریح با ما مبارزه نمی کرد ... سیدحسن چند جنگ  ا
خانمان برانداز با اسرائیلی ها داشت که آنها را زمینگیر کرد. من معتقدم توان نظامی و 
امنیتی حذف سیدحسن را ندارند اما بیشتر از هر چیزی می ترسند که تبعات این کار، 
قابل مهار نباشد. آنها خیلی از جنگ و موشک های حزب ا... نگران نیستند اما می ترسند 
نفر بعدی که می آید چه کسی باشد. اسرائیلی ها روی تنوع سایق سیاسی رهبران لبنان 

خیلی حساب می کنند و این محاسباتی است که ما کمتر به آن دقت می کنیم.

     توان ترور سیدحسن را ندارند
 در جــنــگ خـــودمـــان، رزمــنــدگــان یــکــی از یــگــان هــای عــراقــی را مــحــاصــره می  کنند و 

به شهید حسن باقری می گویند ما می توانیم کل یگان و فرمانده لشکرشان را بزنیم یا 
اسیر کنیم. شهید باقری با هوشمندی می گوید: این فرمانده را نکشید، چون می توانیم 
گر کشته شود معلوم نیست  او و تصمیماتش را به طور نامحسوس حدس بزنیم اما ا
کند. این تصمیم فقط از یک آدم نابغه  فرمانده بعدی چه وضعیتی بــرای ما ایجاد 
برمی آید. این هوشمندی  را اسرائیلی ها هم دارند و به نفع شان نیست سیدحسن را 
گر بخواهند هم قدرت نظامی و اطاعاتی اش را  کید می کنم ا شهید کنند اما بازهم تأ
ندارند. سیدحسن به راحتی در لبنان پنهان می شود. اسرائیلی ها حتی توان نداشتند 
عماد مغنیه را در ضاحیه ترور کنند. وقتی توانستند این کار را بکنند که حاج عماد به 
سوریه رفت و مدل امنیتی اش را مخدوش کرد و توانستند او را به شهادت برسانند. مدل 
حاج عماد این بود که دو شب متوالی در یک محل نمی خوابید اما اولین باری بود که 

شش ماه در یک محل مستقر شد و توانستند شهیدش کنند.

     شاگرد وفادار رهبر انقالب

سبک حکمرانی کان سیدحسن نصرا... از امام خمینی و امام موسی صدر الگوبرداری 
شده اما به شدت از حضرت آقا تقلید می کند؛ چون شناخت قدیمی با ایشان دارد و 
گرد به تمام معنای رهبر انقاب است. لبنانی ها سرسختی و غرور منحصربه فردی  شا
در منطقه دارند؛ اصا خودشان را عرب نمی دانند و کاس و شعور خودشان را باالتر از 
بقیه کشورهای عرب زبان عنوان می کنند. قومی هستند که می گویند الفبا را ما اختراع 
کردیم و بازرگانی در دنیا  ابداع ماست و حقیقتا سطح فرهنگی شان باالست. سیدحسن 
نصرا... به مدل حکمرانی برای چنین مردمی رسید و موفقیت های زیادی را کسب کرد.

جولیا پطروس مسیحی؛ عاشق مقاومت
ــان هــمــه  ــنـ ــبـ لـ شـــیـــعـــیـــان در 
چــیــزشــان، مــقــاومــت اســالمــی 
ــت. حــتــی بین  ــ و حــــــزب ا... اس
ــت و  ــس ــی ــس ــارک مــســیــحــیــان م
چــپ کــه اعــتــقــاد مــذهــبــی هم 
ــرادی هستند که  نــدارنــد، افــ
مــی کــنــنــد  درک  را  مـــقـــاومـــت 
و مــحــصــول مــقــاومــت را کف 
دستش می بینند و می دانند 

کــه مــقــاومــت به نفع همه شــئــون زنــدگــی شــان اســـت. اینها نــگــاه جهانی  
وابط شان  دارند و نمی توانند سید حسن را انکار کنند، بلکه برخی موارد ر
بــه عشق هــم مــی رســد. مثال خواننده مسیحی ای کــه در ایـــران هــم خیلی 
وس، عاشق مقاومت است.   شناخته شــده اســت به نــام خانم جولیا پطر
ی اسرائیل دیده اند  جامعه مسیحی در لبنان، کمترین آسیب را از اشغالگر
اما این گونه دست به انتخاب می زنند. گاهی حتی برخی از جامعه مسیحی 
ی فقط به این معنی است  با اسرائیلی ها متحد هم بودند. برای ما اشغالگر
ون کند در حالی که  که کسی سالح باالی سرمان بگیرد و ما را از خانه مان بیر

ی را عمیق تر  درک کنیم. همه اش این نیست و باید اشغالگر

 سبک حکمرانی امام موسی صدر
برخی از مسیحی ها ادراک کاملی 
از تعارض امــت عــرب با موضوع 
اشغالگری دارنــد که متاسفانه 
ما چنین درکی را نداریم. جامعه 
شــیــعــی در لــبــنــان الــگــوی امــام 
ــدر را در نــظــر دارد و  مــوســی صـ
سیدحسن نــصــرا... هــم دقیقا 
ــاده مــی کــنــد.  ــیـ ایــــن الـــگـــو را پـ
ــام امــل  جنبشی ســیــاســی بــه نـ

داریم که امام موسی صدر، نشانه آن است و االن هم متحد حزب ا... است اما 
مقاومت لبنان هم پنهان نمی کند که از مدل امام موسی در لبنان الگوبرداری 
می کند. سبک حکمرانی امام موسی صدر متناسب با جامعه لبنان شکل گرفت. 
ایشان به درک کاملی از این جامعه و مشکالت قومی و قبیله ای این کشور رسید 
و متناسب با آن یک مدل تعریف کرد که بسیار موفق بود. در زمان امام موسی، 
حتی دشمنانش هم مقهور بودند و نمی توانستند با آن مقابله کنند. در آن 
زمان، رقبایش قدرت نظامی باالیی داشتند در حالی که جریان امام موسی فقط 
چند صد چریک داشتند که دکتر چمران آنها را آموزش داده بود. آخرش هم آنها 

نتوانستند امام موسی را حذف کنند و دیوانه ای مثل قذافی این کار را کرد.

مکثنگاه

ضاحیه جنوبی
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 ماهواره ایرانی 

»آیات« به زودی به فضا 
پرتاب می شود

 چینی ها موفق 

به کاشت برنج و شاهی 
در فضا شدند

کشور با بیان این که برای رصد حوادثی از قبیل  رئیس سازمان مدیریت بحران 
 سیل و زلزله نیاز به رصد زمین وجود دارد، از پرتاب ماهواره ایرانی »آیات« به فضا 

کــرده اســت، مــاهــواره آیات   در آینده نزدیک خبر داد. محمدحسن نامی اعــام 

در آینده نزدیک با حضور رئیس جمهور به فضا پرتاب می شود. او در بخش دیگری 
از توضیحات خود درباره اهمیت پرتاب این ماهواره گفت: »این ماهواره قرار است 
 در مدار زمین قرار بگیرد و در ارتباط با حوادثی از جمله سیل، زلزله و رانش زمین

 اطاعات را در اختیار ما قرار دهد.«/ دیجیاتو

ایستگاه فضایی چین پیشرفت جدیدی در پروژه علوم زیستی داشته که چرخه کاملی 
از رشد دانه های مختلف را در فضا نشان می دهد. نمونه های دو نوع بذر گیاه، شاهی 
و برنج، از 7 تیر سال جاری در اتاق آزمایش قرار گرفته است. شاهی به عنوان گیاه نمونه 
کادمی علوم چین )CAS( اعام کرد  برای تحقیقات پایه در فضا  کاربرد زیادی دارد. آ
آزمایش های رشد شاهی و برنج در مــاژول آزمایشگاه ونتیان چین به آرامــی در حال 
کنون شاهی چهار برگ تولید کرده است. شالی برنج ساقه بلند حدود  پیشرفت است و تا

30 سانتی متر و برنج ساقه کوتاه حدود شش سانتی متر رشد داشته است. / فارس

 مالکیت فکری

لزوم توسعه فناورانه کشور
، حرکت جهانی  در چند دهه اخیر
بــه ســمــت اقــتــصــاد دانــش مــحــور 
یافته است.  تــوجــه  قــابــل  شتابی 
در عصر حاضر با توجه به سرعت 
بسیار باالی تغییر و تحوالت عرصه 
اهتمام و سرمایه گذاری  نــوآوری، 
ــه تــوســعــه فـــنـــاوری هـــا و  ــرص در ع
مــحــصــوالت فــنــاورانــه بــه عــنــوان 

الزامی اجتناب ناپذیر در فضای به شدت رقابتی بازار شناخته 
 مــی شــود. بــا افــزایــش ســرمــایــه گــذاری هــا در عــرصــه نـــوآوری

دارایــی هــای فکری و ناملموس در مقایسه با دارایــی هــای 
که  فیزیکی رشدی بسیار چشمگیر داشته است؛ به گونه ای 
در حــال حاضر بیشترین بخش دارایـــی شرکت های بزرگ 
و پیشرو را دارایـــی هـــای فــکــری تشکیل مــی دهــد. بدیهی 
است متناسب با رونــد جهانی توسعه، نمودهای مختلف 
مالکیت فکری و از جمله اختراع به عنوان یکی از ابزارهای 
 اصلی حفاظت از دارایــی هــای فکری، مــورد توجه بیشتری 

قرار گرفته است. 
گواهی اخــتــراع حق انحصاری بــهــره بــرداری از دســتــاوردی 
فــنــاورانــه را در یــک بـــازه زمــانــی مشخص در اختیار مالک 
آن قــرار مــی دهــد. ثبت اخــتــراع به صــورت منطقه ای است 
که حقوق انحصاری را صرفا بــرای منطقه ای  به ایــن معنا 
کــه ثبت در آن انــجــام شــده اســت بــه وجـــود مـــی آورد و حق 
بــهــره بــرداری را از دیــگــران )در صــورت کسب نــکــردن مجوز 
کاربرد  گسترده  به دامنه  توجه  با  از مالک( سلب می کند. 
اختراع و لزوم ایجاد زیرساخت های مرتبط با آن، نظام های 
کشور  و هــر  گرفته  فــکــری در جــهــان شکل  معتبر مالکیت 
مالکیت  قوانین سازمان جهانی  به مجموعه  التزام  ضمن 
فکری  مالکیت  حقوق  بــا  مرتبط  قوانین   ،)WIPO(  فکری 

مختص خود را وضع کرده است. 

 در این بین کشورهای آمریکا، ژاپن، چین، کره جنوبی و آلمان 
بیشترین آمار ثبت اختراع در پایگاه های معتبر جهان را دارند 
که این آمــار با صنایع و شرکت های پیشرو و دانشگاه های 
نوآور این کشورها ارتباط مستقیم دارد. سازوکارهای  مالکیت 
فکری به خصوص اختراع در رابطه با شرکت های کوچک و 
متوسط می تواند متفاوت با شرکت های بزرگ باشد. از آنجا 
که عمده این دسته از شرکت ها در عرصه تعامات بین المللی 
شناخته شــده نیستند، اخــتــراع مــی تــوانــد بــه عــنــوان یک 
پشتوانه اعتباری و تکیه گاهی برای اثبات مالکیت و اصالت 

فناوری و محصول مورد بحث در همکاری ها باشد. 
در ســال هــای اخیر و با توجه به رویــکــرد فعال شرکت های 
دانش بنیان برای ورود به بازارهای صادراتی، حقوق مالکیت 
فکری و ثبت اختراع در پایگاه های خارجی به عنوان یک اصل 
گرفته است. بر این اساس معاونت علمی و  مورد توجه قرار 
فناوری ریاست جمهوری با درک نیاز موجود شرکت ها، به 
راه انــدازی کانون پتنت ایران به عنوان پایگاهی حمایتی در 
ارائــه خدمات تخصصی ثبت اختراع در پایگاه های  زمینه 
کــرده اســت. بــه لطف همیت و تاش  معتبر جهانی اقـــدام 
ارائــه شــده در  شرکت های دانش بنیان، ماحصل خدمات 
ایــن حــوزه را مــی تــوان در صـــادرات تجهیزات و محصوالت 
کرد. برای مثال می توان  فناورانه به سایر کشورها مشاهده 
بــه فــروش دو دستگاه فــوق پیشرفته ربــات جــراحــی سینا 
گرچه شرکت  کــرد. در این نمونه، ا کشور اندونزی اشــاره  به 
توسعه دهنده جزو شرکت های بزرگ و شناخته شده جهانی 
ــده نیز از لــحــاظ فــنــاوری بسیار  نیست و ربـــات ساخته ش
پیچیده است اما کارکرد فنی خوب دستگاه و قیمت رقابتی 
آن به همراه اختراعات ثبت شده در پایگاه های معتبر ثبت 
اختراع جهانی و از جمله اندونزی تاثیری به سزا در شکستن 
شرکت  بــه  اعتماد  و  آن  شناخته شده  رقیب  بـــازار  انحصار 

دانش بنیان سازنده داشته است. 
کوسیستم نــوآوری، ثبت اختراع به عنوان  همسو با توسعه ا
ــزاری تــجــاری بــا هــدف تقویت اقتصاد مبتنی بــر دانــش و  ابـ
فناوری بسیار مورد توجه کشورهای منطقه قرار گرفته است. 
گــوی سبقت را از دیــگــران ربــوده  در ایــن مــیــان، عربستان 
نـــوآوری و مالکیت  کــان در عرصه  و با سرمایه گذاری های 
گام های بلندی را به سوی تبدیل شدن به کشوری  فکری 
و دانشگاه های  کمک شرکت ها  با  نــوآور در عرصه جهانی 
 خــود برداشته است. مــی تــوان در آینده در صــورت اولویت 

قـــرار گرفتن عــرصــه نـــوآوری و فــنــاوری در کــشــور و تــوجــه به 
منابع  وجــود  لطف  به  بنیادین،  و  زیرساختی  برنامه های 
سرشار و تأثیرگذار سرمایه های انسانی در ایران، هر نوع توازنی 
را به نفع کشور عزیزمان تغییر داد؛ دستیابی به این مهم اراده 
جمعی، تصمیم گیری های سخت، مدیریت یکپارچه و البته 
صبر بلندمدت را طلب می کند. برای دستیابی به این مهم 

باید همین امروز شروع کرد.

به توان نانو

ــذب ســرمــایــه و فــنــاوری  مــســعــود حــافــظــی، مــدیــرکــل دفــتــر جـ
که سنجش نیازهای فناورانه  بین المللی در پاسخ به این سؤال 
 کشور با کمک کدام سازمان ها و نهادهای دولتی انجام می شود

 این طور توضیح می دهد: »ما در این طرح تاش داریم با کمک 
کشاورزی و وزارت  وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان آب، وزارت 
از  پــس  کنیم.  شناسایی  را  کشور  فــنــاورانــه  نیازهای  بهداشت، 
کارگروه های داخلی در معاونت  ، باید لیست نیازها به  کــار ایــن 
علمی و فــنــاوری بــرود و در آنجا ایــن ارزیــابــی انجام شــود که چه 
، سپس  ــر ــ نــیــازهــایــی اســتــراتــژیــک هستند و چــه نــیــازهــایــی ارزب
نیازها تصمیم  ایــن  ــرای پیگیری  ب ایــن موضوعات  بــا   متناسب 

گرفته شود.«
او درباره نحوه بررسی این نیازهای فناورانه و این که کدام هایشان 
ــوه تــولــیــد داخـــلـــی پــاســخ  ــی ــا بـــه ش ــدام هـ کـ بـــه روش واردات و 
فناورانه  نیازهای  تمام  میان  »از  می گوید:  شــد،  خــواهــد  داده 
ــده، مــوضــوعــاتــی کــه شــرکــت هــای دانــش بــنــیــان  ــع آوری شـ ــمـ جـ
کار  داخــلــی در آن تخصص و تــوانــایــی دارنـــد شناسایی شــده و 
گر در بین نیازهای  گــذار خواهد شد. ا به طور مستقیم به آنها وا
که توانایی تولید محصوالت فناورانه اش  فناوری مــواردی باشد 
در داخل وجود دارد اما هنوز تولید در آن زمینه اتفاق نیفتاده 
کــان ملی بــرای شرکت ها تــاش می شود  اســت، با تعریف پــروژه 
مسئولیت به تولیدکنندگان داخلی سپرده شود.به این ترتیب 
 خــواهــیــم تــوانــســت از خــدمــات شــان در آیــنــده اســتــفــاده کنیم. 

در مواردی که نیازها، ارزبر یا زمان بر هستند و امکان تولید سریع 
 در داخــل کشور وجــود نــدارد از طریق واردات  بــرای رفــع آنها 

اقدام خواهیم کرد.«

   اهمیت حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی
نقش صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در پیشبرد 
این طرح می تواند بسیار تعیین کننده و موثر باشد زیرا که قرار است 
که می توانند نیازهای مهم صنایع  از شرکت های دانش بنیانی 
داخلی را پاسخ دهند حمایت کند. حافظی دراین باره می گوید: 
»فناوری هایی که شرکت های دانش بنیان، توانایی تولید و توسعه 
آنها را دارنــد ولــی هنوز بــرای اجــرای آن اقدامی صــورت نگرفته، 
که صندوق توسعه نــوآوری و شکوفایی  می توانند با تسهیاتی 
که بخش توسعه  ارائــه می کند به مرحله اجرا درآیند. در فاز اول 
فناوری است تسهیات 4درصــد به شرکت ها تعلق می گیرد و در 
 فاز دوم که تولید صنعتی و تجاری سازی است، کارمزد تسهیات

 قابل دریافت به 11 یا 14درصد می رسد.«

     روش های مختلف برای ارزیابی کارگزاران 
خطرپذیری اصلی برای کارگزاران تبادل فناوری همیشه به این مربوط 
می شود که هزینه های ارزیابی و شناسایی اولیه بازار را نه شرکت های 
. ما سعی داریــم با  فناور قبول می کنند و نه شرکت های سرمایه گذار
نقشی که ایفا می کنیم این خطرپذیری کاهش یابد تا شرکت ها ارتباط 
که برای  گفته حافظی، ســازوکــاری  با هم داشته باشند. به  بهتری 
سنجش کارگزاران و کیفیت فعالیت شان به کار می رود بدین صورت 
گر عملکردشان  است که چند پروژه کوچک برایشان تعریف می شود و ا
مورد تایید بود به آنها گواهی نامه اعتباری داده می شود و به این ترتیب 
کنند. وی می افزاید:  »درصورتی که  آغــاز  را  می توانند فعالیت اصلی 
کــارگــزاران عاقه  مند به این حــوزه هستند، می توانند به سایت دفتر 

جذب سرمایه و فناوری بین المللی مراجعه کنند.« 

     اطلس نیازهای فناورانه در چه مرحله ای قرار دارد؟
ایــن طــرح خبر مــی دهــد و می گوید:  از وضعیت فعلی  حافظی 
ــور خــارجــه  کــارگــروهــی مــشــتــرک بــا وزارت امـ ــرداد امــســال  »از خــ
کــه هــر هفته بــرگــزار مــی شــود و پایگاه داده ای را  تشکیل دادیـــم 
آن تشکیل داده ایـــم. نهادهای داخلی هم اطاعات  بــراســاس 
ــال کــردنــد و از ابــتــدای  مــربــوط بــه نــیــازهــای خــود را بـــرای مــا ارسـ
ــرای ســیــاســت گــذاری درخــصــوص  ــ ــی ب ــل ــروه داخ ــارگـ شــهــریــور  کـ
کــردیــم تشکیل مــی شــود. کــه از دستگاه ها دریــافــت   اطــاعــاتــی 

ــدام  ــن نــیــازهــا اق ــع آوری ای ــم ــا بــه خــاطــر داشــتــه باشیم کــه ج  ام
متقنی نیست؛ نیازهای فناوری کشور نیاز جاری است و مطمئنا 
 هم بخش خصوصی می تواند ایــن نیازها را به ما اطــاع دهــد و 

هم بخش های دولتی.« 
او ادامه می دهد: »تاش ما این است که کار صنعت و بخش های 
مهم صنایع لنگ نماند، متناسب با تغییرات فناوری که در صنایع 
مختلف روبه رو هستیم بتوانیم نیازهای اساسی را پوشش دهیم 
ــرای صـــادرات ایــن صنایع و محصوالت به  و در صــورت امکان ب
کشورهای همسایه تاش کنیم اما باید توجه داشت که واژه اطلس 
واژه بسیار بزرگی است و نمی توان ادعا کرد در عمل می توان تمام 
نیازهای صنعت را شناسایی کرد و یکجا پاسخ داد اما در حوزه های 
اصلی نیاز کشور که سه حوزه مهم آب، انرژی و امنیت غذایی است 

تاش می کنیم تا اقدامات موثری انجام شود.«

ح »اطلس نیازهای فناورانه« کشور را بررسی می کند   »جام جم« جزئیات و چشم انداز طر

رصد همه جانبه نیازهای فناورانه 

 یکی از دغدغه های جدی در کشور ما مسأله عدم شناخت نیازهای فناورانه کشور در حوزه های مختلف بوده که باعث شده در محصوالت بسیار زیادی ناگزیر به واردات 

وه دانش و سالمت گر

مریم ملی 

نمونه های خارجی در کشور باشیم. این در حالی است که از قضا در همان حوزه ها دانشجوی زیادی تربیت کرده  ایم و متخصص های توانمندی داریم. شناسایی دقیق نیازهای 
فناورانه صنایع کشور مسلما می تواند در ارائه خط مشی به شرکت های دانش بنیان هم بسیار موثر باشد زیرا که با مشخص شدن دقیق تقاضای صنعت در بخش های متنوع، 
ی  علمی و فناور معاونت  راستا  این  در  کنند.  فعالیت  و  ی  سرمایه گذار است  باالتر  آن  موفقیت  احتمال  که  زمینه ای  در  می توانند  هم  دانش بنیان  شرکت های  صاحبان 
ورت وجـــــودش بـــه شـــدت احـــســـاس مـــی شـــود قـــدم مــهــمــی بـــرداشـــتـــه. »اطـــلـــس نــیــازهــای فــنــاورانــه«  ی بــــرای اجـــــرای ایـــن طـــرح کـــه ســال هــاســت ضـــــر ــور ــه ــم ــت ج ــاس  ری

ی صــورت بگیرد.   قــرار اســت حلقه اتصالی باشد میان صنعت و فــنــاوران ایرانی تا از دستاوردهای دانش بنیان کشور در جهت رفــع نیازهای صنعت بیشترین بهره بردار

ی گفت و گو کرده ایم تا شیوه تهیه این اطلس  ی ریاست جمهور ی بین المللی معاونت علمی وفناور  در این خصوص با مسعود حافظی، مدیرکل دفتر جذب سرمایه و فناور

و ویژگی های آن را تشریح کند. 

گزارش

ح توجیهی سرمایه گذاری، انتظار اصلی از کارگزاران توان ارائه طر
ی کشور فعالیت داشته باشند در این طرح اهمیت زیــادی دارد. از آنجا که آنها قــرار است به تسهیل  شرایط کارگزارانی که قــرار است در حــوزه زیست بوم فناور
ی داشته  ارتباطات موثر و خارجی  با شرکت های داخلی  با صنعت و هم  بتوانند هم  باید  ایــران کمک کنند  نیازهای فناورانه صنایع  ی  اجرایی ساز فرآیند 
ی بین المللی معتقد اســت کــارگــزاران باید در دو حــوزه اصلی توانمندی داشــتــه باشند و ایــن مــوضــوع را  باشند. مدیرکل دفتر جــذب سرمایه و فــنــاور
ی داشته باشند   این طور توصیف می کند: »اولین حــوزه، توانایی شناسایی و ارتباط گرفتن با شرکت های خارجی اســت که تمایل دارنــد با ایــران همکار

وز را  ی های ر واقع جذب سرمایه خارجی برای ما بسیار مهم است که بتوانیم فناور و این که کارگزاران بتوانند در زمینه تامین سرمایه فعالیت داشته باشند. در
ی خارج از ایران می تواند  ی و مجموعه های فناور با کمک شرکت  های خارجی در ایران توسعه دهیم. برای این منظور،  ارتباطات فعال با مجموعه های سرمایه گذار
ی دانش فنی و تهیه گــزارش امکان سنجی فنی و اقتصادی است.  زش گــذار  بسیار اثربخش و مفید باشد.« وی ادامــه می دهد: »نکته دوم، توانایی ار

ی و شکوفایی قابل استفاده باشد  نـــوآور ارائــه به صندوق  بــرای  آمــاده کنند که هم  ی  کــارگــزاران بتوانند طــرح توجیهی سرمایه گذار  این که 

و هم بشود آن را برای سرمایه گذار داخلی استفاده کرد، بسیار مهم است.«

ته 
 نک

 

 سرمایه گذاری دانش بنیان

کم ریسک و پربازده 
حــافــظــی از اهــمــیــت مــشــارکــت مــــردم در فــعــالــیــت هــای 
خاطرنشان  و  می گوید  صنعتی  تولیدات  و  دانش بنیان 
ی  می کند که جــذب سرمایه های خــرد به ویژه در کشور
مثل ایران، بحث بسیار مهمی است. او توضیح می دهد:  
مردم  از  خیلی  و  مالی  نهادهای  از  ی  بسیار »متاسفانه 
به طورکلی  و  طال  و  ز  ار بخش های  در  را  سرمایه هایشان 
ما   کشور  بــرای  درحالی که  می کنند  مشغول  ی  سفته باز
ی  ور که به دنبال رشــد اقتصادی و پیشرفت اســت ضــر
ود. در میان  است سرمایه هایش در حوزه تولید به کار ر
وده باالیی  زش افــز محصوالت تولیدی، محصوالتی که ار
دارند مثل تولیدات دانش بنیان می تواند گزینه خیلی 
تامین  بنگاه های  بــا  بیشتر  و  بهتر  تعامل  بــاشــد.  خوبی 
ی  مالی جمعی که با بورس کار می کنند و صندوق نوآور
کشور  توسعه  به  می  نماید  ضمانت  را  آنها  شکوفایی  و 
وژه ها افراد می توانند با بودجه  کمک می کند. در این پر
ی کنند که هم  کم مثل 50میلیون تومان سرمایه گذار
ز دارد و هم منافع آن به  ی نسبت به طال و ار ریسک کمتر
جوانان و مردم این کشور بازمی گردد. مردم تالش کنند 
ی  سرمایه های خردشان را در این زمینه ها سرمایه گذار
شرکت های  و  صنایع  پیشرفت  و  توسعه  مسیر  تا  کنند 

تولیدکننده در ایران سریع تر طی شود.«

 درنگ

 سرپرست کانون پتنت ایران

امیر گلچین

 اولین مــورد ثبت شــده از بیماری ژنتیکی 

وه دانش و سالمت دبیر گر

عسل 
اخویان طهرانی

 )Klinefelter( ــر  ــت ــل ف ــن  ــایـ کـ ــدرم  ــ ــن  ســ

ـ  که در سایت  به تازگی در اسکلتی 1000سالهـ 
ـ  باستان شناسی ای در پرتغال کاوش شدهـ 

کشف شده است.
که تقریبا در یک مورد  کاین فلتر  سندرم 
از هر 1000 تولد نوزادان پسر اتفاق می افتد، 
کـــه در آن افـــــراد بـــا یک  وضــعــیــتــی اســــت 
نسخه اضافی از کروموزوم X متولد می شوند و به این ترتیب ترکیب 

کروموزوم های جنسی به جای XY به XXY تغییر می کند.
کاین فلتر در بیشتر مــوارد هیچ عامت واضحی  که  با وجــود ایــن 
ایجاد نمی کند و در بسیاری وقت ها تا آخر عمر فرد تشخیص داده 
، لگن  نمی شود، مردان مبتا به این عارضه معموال دارای قد بلندتر
با  ایــن بیماری همچنین  کم در بدنشان هستند.  پهن و موهای 
ناباروری، کاهش میل جنسی و تا حدی افزایش خطر ابتا به دیابت 
نوع2 مرتبط است. برای تشخیص این سندرم معموال رویکردی چند 
جانبه شامل استفاده از داده های ژنتیکی، آماری، باستان شناسی 
کنون به محققان  کتشاف جدید ا و مردم شناسی نیاز است. این ا
کمک می کند تا درخت ژنتیکی شیوع سندرم کاین فلتر را در طول 
کنند. پس از شناسایی رادیوکربن مربوط به قرن11  قرن ها ترسیم 

در اسکلت بازیابی شــده، تیم تحقیقاتی، تجزیه و تحلیل را انجام 
بــررســی محاسباتی  ایــن تجزیه و تحلیل شامل  از  ــد. بخشی  دادنـ
 قطعات کروموزوم های X و Y با ژنوم انسان مرجع بود. جوآئو تیکسریا 

در  استرالیا  ملی  دانشگاه  تکاملی  زیست شناس   )João Teixeira(

خصوص این پژوهش توضیح می دهد: »اولین باری که به نتایج نگاه 
کردیم بسیار هیجان زده شدیم. به طور معمول نمونه های دی ان ای 
کیفیت  باستانی آسیب های زیادی دیده، قطعه قطعه شده است و 

و فراوانی پایینی دارد به همین علت بسیار محتاطانه عمل کردیم.«
 XXY کاریوتایپ  محققان توانستند با مقایسه نتایج خود با یک 
 X نمونه )مجموعه کاملی از اطاعات ژنتیکی فردی که یک کروموزوم
اضافی دارد( با روش های مدل سازی ویژه ای در مورد تشخیص خود 
، مدل سازی احتماال  کنند. به عبارت دیگر اطمینان بیشتری پیدا 
که بتوانند بخش های از دست رفته  کرده است  کمک  به محققان 
دی  ان ای باستانی را حدس بزنند که تأیید می کند نسبت متفاوتی از 
ژن های متعلق به کروموزوم های Y و X نسبت به آنچه به طور معمول 

از ژنوم یک فرد مذکر انتظار داریم، در این نمونه وجود داشته است.
گفته محققان، ایــن رویــکــرد مشابه را مــی تــوان بـــرای تجزیه و  بــه 
گرفته  تحلیل دی ان ای در مــوارد دیگر از صحنه های جرم امــروزی 
در  دی ان ای  از  قطعاتی  تنها  که  ــ  باستان شناسی  حفاری های  تا 

دسترس هستندـ ـ بهبود بخشید و گسترش داد.

دی ان ای،  شکننده  وضــعــیــت  ــه  ب تــوجــه  »بـــا  مــی گــویــد:   تیکسریا 

ما روش آماری جدیدی را توسعه دادیم که می تواند امکان شناسایی 
گی های دی ان ای باستانی و تأیید مشاهدات ما را در خصوص  ویژ

تشخیص بیماری فراهم کند.«
گــی هــای منطبق با  ــژ مــطــالــعــه مــشــاهــده ای روی اســکــلــت نــیــز وی
کاین فلتر از جمله قد بلندتر از حد متوسط، لگن پهن تر  سندرم 
و ناهماهنگی فک و دندان ها را نشان داد. محققان می گویند این 
اسکلت که از سایت توره وال )Torre Velha( در شمال شرقی پرتغال 
دریافت شده ، احتماال متعلق به مرد بالغی است که بیش از 25سال 

در زمان مرگ سن و تقریبا 180سانتی متر قد داشته است.

کاین فلتر برای اولین بار در سال 1321/ 1942 شناسایی  سندرم 
کنون هیچ مورد باستانی برای این اختال ژنتیکی  شده بود اما تا
کاین  گــزارش نشده بود. در واقع این نمونه اولین نمونه باستانی 
کمک به محققان بــرای درک بهتر  که سرنخ هایی بــرای  فلتر است 
این بیماری ارائه می کند. باستین الماس، دیرینه شناسی دانشگاه 
، دی ان ای باستانی به  آدالید استرالیا می گوید:»در سال های اخیر
کرد.  کمک  بازنویسی تاریخ جمعیت های انسانی در سراسر جهان 
کنون منبع ارزشمندی برای تحقیقات  مطالعه ما نشان می دهد ا
زیست پزشکی و زمینه رو به رشد پزشکی تکاملی در دسترس است.« 
Science Alert :منبع

شناسایی سندرم ژنتیکی نادر در اسکلت 1000 ساله 
آزمایشگاه
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S O C I E T Y

جامعه
گهان دستخوش نــاآرامــی شد  کشور عــراق نا کــه  بــا ایــن 
کــشــورمــان بــا دیــار عتبات عالیات بــه صــورت  و مــرزهــای 
موقتی بسته شد اما چون شیفتگان اهل بیت و مشتاقان 
پیاده روی اربعین به آرام شدن هرچه زودتر اوضاع عراق 

امید داشتند،  هیچ مسافری از سفر منصرف نشد . 
گــودرزی، فرمانده مرزبانی  که احمد علی  این چنین بود 
ــران خــارجــی  ــ ــ ــزایـــش ورود زائ گــذشــتــه از افـ فـــراجـــا روز 

گــفــت: درحـــــوزه اربــعــیــن  کــشــورمــان خــبــر داد.  وی  بــه 
برگزار  با عظمت  این مراسم  تا  فراهم شده  زیرساخت ها 
شود اما در پی ناآرامی و درگیری در عراق مرزها بسته شد  
 ولی این موضوع تاثیری بر میزان سفرها نداشت و حتی  

ورود اتباع غیر ایرانی از مرزهای شرقی به کشور زیاد شده 
اســت.  گــودرزی   به میزبانی شش مرز کشورمان از زائران 
اربعین اشاره کرد و افزود: عالوه بر مرزهایی که سال های 

پیش فعال بود امسال مرز باشماق و تمرچین نیز اضافه 
شده و زیرساخت ها در آنها آماده شده است . همچنین 
گذر مرزی در سومار نیز ایجاد شده که خودروهای حامل 
گفته فرمانده  تــردد می کنند. به  ایــن مسیر  از  موکب ها 
امکانات  از نظر  آمادگی مطلوبی  مرزبانی فراجا، امسال 
سخت افزاری و نرم افزاری در مسیر تردد زائران ایجاد شده 

تا امنیت زائران به طور کامل برقرار شود.

 افزایش ورود 

 زوار خارجی اربعین 

به کشور

# سالح _ سرد
ی از تهران: صفر

 سرقت با سالح سرد از بانوان به شدت افزایش یافته است 
و هر روز شاهد فیلم های آن در فضای مجازی هستیم، چرا 

پلیس انتظامی، امنیت شهروندان را افزایش نمی دهد؟

# گرانی
داودی از تهران:

 وضعیت بازار سرمایه، گرانی کاال، افزایش مالیات و ... اوضاع 
کــرده اســت . مــردم از دولت  اقتصادی مــردم را بسیار وخیم 

انتظار دارند اقدامات ملموس تری داشته باشد.

# پارک _ دوبل
طهماسبی از تهران:

 توقف و پارک دوبل خودروها در خیابان جانبازان غربی با 
توجه به عرض کم خیابان باعث ایجاد ترافیک و کندی تردد 

خودروها می  شود.

# لکه_گیری _ آسفالت
وادی از تهران:

اتوبان شهید یاسینی به جنوب  آسفالت  از   قسمت هایی 
بسیار بد لکه گیری شده است و مانند سرعتگیر عمل می کند.

# دریچه های _ فاضالب
ی از تهران:  قلندر

دریچه های فاضالب روبه روی خیابان ششم پیروزی قبل از 
دوربرگردان به شکلی غیراصولی نصب شده است.

حق با شماست
پیامک: 300011240  - تلفن گویا: 021-23004444

این داستان فراموشی مناسب سازی در مهم ترین ناوگان حمل و 
نقل عمومی ابرشهر تهران است با این که ساالنه بیش از 300 میلیون 
مسافر را جابه جا می کند اما گروه های کم توان شهر را از یاد برده و 
ــردد در  خواسته یــا ناخواسته آنها را یــا خانه نشین یــا مجبور بــه ت
خیابان هایی کرده که آنها نیز به حقوق کم  توان یاب پشت کرده اند. 

     وعده هایی که محقق نشد

تغییر زود به زود مدیران شهری باعث می شود حرف ها و وعده ها 
نیز زود فراموش شود اما آرشیو اخبار حافظه ای قوی است که گرد 
نسیان رویش نمی نشیند. به همین علت به یاد می آوریم سال 98 
کــه مدیریتش  مــعــاون حمل و نقل و ترافیک شــهــرداری تــهــران 
ــورای شهر بــود، با لحنی مطمئن وعده  مقارن با دوره پنجم ش
پورسیدآقایی  محسن  ــود.   ــ داده ب را  ایستگاه ها  مناسب سازی 
قول داده بود امکانات و تسهیالت موجود در ایستگاه های مترو 
به صورت فایل صوتی در اختیار نابینایان قرار بگیرد، همچنین 
مسیر ویژه تردد افراد روشندل در ٣٧ ایستگاه منتخب با اولویت 
کز مرتبط با امور نابینایان اجرا شود و توضیحات  نزدیک بودن به مرا
راهنما نیز با خط بریل در کنار دکمه های آسانسور همه ایستگاه ها 
تعبیه شــود. اجـــرای رمــپ در همه اخــتــالف سطح های موجود 
داخل ایستگاه ها برای افراد دارای ویلچر نیز وعده دیگر وی بود 
که مشاهدات میدانی عملی نشدن این وعده و سایر قول و قرارها 
 را نشان می دهد.  نابینایان در متروی تهران تنهای تنها هستند

کنند.  کاستی های موجود، نمی توانند مستقل عمل  و به دلیل 
کسانی که روی ویلچر نشسته اند نیز قطعا آنچنان برای تردد دچار 
مشکل می شوند که قید ورود به شهر زیرزمینی را زده اند، طوری 
که در ازدحــام عجیب و غریب متروی تهران،  مشاهده این افراد 

به ندرت حاصل می شود. 

     حق با شماست

افراد توان یابی که تا به حال بارها و بارها در چاله چوله های خیابان 
افــتــاده انــد و بــه علت بــرخــورد بــا مــوانــع متعدد فیزیکی مصدوم 

شده اند، برای بیان احساس خود از این وقایع فقط 
سر تکان می دهند؛ یعنی که دیگر حرفی برای گفتن 
باقی نمانده است. تعدادی از آنها که با »جام جم« 
صحبت می کنند، اشــاره شــان بــه مــراســم مختلف 
که همه مسئوالن بر  در روز جهانی معلوالن است 
مناسب سازی معابر و ناوگان حمل و نقل عمومی 
از معلوالن(  از چرخه حمایت  عــنــوان بخشی  )بــه 
کید می کنند و با ورق خوردن تقویم اما همه چیز از  تا

یاد می رود و روزمرگی ها آغاز می شود. 
که دست کم  با این حال تنها برگ برنده این است 
را  موجود  کمبودهای  شهری  مدیران  و  مسئوالن 
می پذیرند و بر نقص ها صحه می گذارند؛ همان طور 
کمیسیون فرهنگی و  ، رئیس  که نرگس معدنی پور

گفت وگو با »جام جم«  اجتماعی شــورای اسالمی شهر تهران در 
چنین کرد.  او معلوالن را بخش مهمی از جمعیت جامعه دانست 
که به دلیل وضعیت نامتناسب امکانات شهری، مجال چندانی 
برای بروز و ظهور توانمندی هایشان پیدا نمی کنند.  وی که یکی 
از بسترهای اصلی زمینه ساز بــرای حضور معلوالن در جامعه و 
افزایش نقش آفرینی اجتماعی در میان آنان را حمل و نقل عمومی 
که در حوزه  کرد » با وجــود تالش هایی  کید  مناسب می داند، تا
مناسب سازی فضاهای عمومی، پارک ها و معابر برای تردد آسان 
معلوالن در شهر صورت گرفته ولی اقدامات انجام شده کافی نیست 
و تا رفع نیاز این قشر فاصله زیادی وجود دارد . 
کاستی ها در حوزه حمل و نقل عمومی نیز به 
حدی است که بخش عمده ای از ظرفیت این 
ناوگان از دسترس معلوالن خارج است.«  البته 
با این که چنین اظهارنظرهایی می تواند آبی بر 
کنان کم توان  آتش مطالبات برآورده نشده سا
و ناتوان شهر باشد ولی بی شک مرهمی موقت 
چشم انتظار  معلوالن  جامعه  کــه  چــرا ــت؛  اس

اقدامات عملی است. 

     به معلوالن توجه داریم اما ... 
که معاون سابق حمل ونقل و ترافیک  با این 
رمپ های  مناسب سازی  تــهــران،  شــهــرداری 

سهروردی،  شیرازی،  صیاد  ایستگاه های  ورودی  مترو،  خطوط 
آزادگـــان، فرودگاه،  جــوادیــه، زمــزم، شهرک شریعتی، نعمت آباد، 
ــالب و مــنــاســب ســازی  ــق ــدان ان ــی ــدان آزادی، شـــادمـــان و م ــی م
فــرودگــاه  و  آفــتــاب  شــهــر  بین المللی  نمایشگاه  ایــســتــگــاه هــای 
کارنامه  درخــشــان  نقطه های  را  امــام خــمــیــنــی)ره(  بین المللی 
مدیریت شهری در زمــان خــودش می دانست امــا واقعیت این 
است که کارهای انجام شده در مقابل کارهای برزمین مانده،  کاه 
است در مقابل کوه.  براین کارنامه پر ایراد البته شرکت بهره برداری 
کمبودها را می پذیرد؛   متروی تهران نیز اذعــان دارد و نقص ها و 

پذیرشی که البته بندها و تبصره های زیادی دارد!
ــاس اطــالعــاتــی کــه روابــط عــمــومــی ایـــن شــرکــت در اختیار  ــراس  ب
»جام جم« قــرار داد »افزایش امکانات بــرای معلوالن در فضای 
مترو یکی از دغدغه ها و اهداف اصلی شرکت بهره برداری متروی 
تهران است اما مشکل اینجاست که بسیاری از امکانات و تدابیر 
الزم باید در زمان ساخت ایستگاه  ها اعمال می شد که در تعدادی 
از ایستگاه های قدیمی این کارها انجام نشده است.  ضمن این که 
در برخی ایستگاه های قدیمی اصال فضا برای ایجاد تغییر و مهیا 
کــردن شرایط بهتر بــرای افــراد کم توان وجــود نــدارد. در ماه های 
برای  آسانسور هستند،  به  که مجهز  ایستگاه هایی  اما در  اخیر 
افراد دارای معلولیت اولویت در نظر گرفته شده و آسانسور بار نبود 
که  شرایط دیگر از جمله رمپ و. . . را به دوش می کشد.«  با این 
شرکت بهره برداری متروی پایتخت به ما توضیح داد » در تالشیم 
سطح خدمات عمومی را برای افراد دارای معلولیت افزایش دهیم 
و با بهره گیری از دستگاه ها و فناوری های روز تا جای ممکن در 
که فضا اجازه می دهد، شرایط را برای افراد دارای  ایستگاه هایی 
کنیم « ولی چون حرف از تنگناهای مالی به  معلولیت تسهیل 
میان می آورد، تحقق این برنامه را در هاله ای از ابهام فرو می برد: 
گذشته و استفاده از دستگاه های جدید و به روز  »اصــالح رونــد 
نیازمند هزینه است. حال آن که در شرایط امروز که مترو سخت در 
تالش است تا ناوگان فرسوده را اورهال و انبارهای خالی از قطعات 
را پرکند، منابع مالی و اعتباری از اهمیت بسیاری برخوردار است.« 

گزارش

زمینی که گاهی در واگن ها حتی  وی تهران باید چهار ستون بدن مسافران سالم باشد وگرنه هرگونه نقصی در جسم،  کار را خراب می کند. در ساعات شلوغی شهر زیر  در متر

وه جامعه گر

مریم خباز

فضای کافی برای درست ایستادن وجود ندارد،  معلوالن به غایت در رنج و سختی اند. با این که در هر واگن،  صندلی هایی برای افراد کم توان تعبیه شده اما شلوغی ها و البته 
بی اعتنایی برخی مسافران، مجالی برای دمی آسودن به کم توان ها نمی دهد.  بلندگوهایی که نام هر ایستگاه و ایستگاهی که هم اکنون قطار در آن توقف می کند نیز معموال 
ی واگن ها که کارشان اطالع رسانی در مورد ایستگاه  ون قطارها گیج می شوند. از آنجا که تابلوهای نوشتار خراب است و به این ترتیب مسافرانی که چشمانی بی نور دارند، در
ی از  فعلی و بعدی است نیز عمدتا یا خاموش است یا اسامی را به اشتباه درج می کند، ناشنوایان و کم شنواها هم وضعیتی بهتر از نابینایان ندارند.  نبود آسانسور در بسیار
وی پایتخت نیز فقط دو پای سالم و  چشم هایی تیزبین می طلبد. همین شده است که معلوالن جسمی حرکتی و  ایستگاه ها و خرابی گاه و بیگاه پله های برقی در همه خطوط متر
و بیفتد، یا باید به کمک مسافران یا سالنه سالنه و  وی پایتخت دارند و اگر به ناچار گذرشان به داالن های پر پیچ و خم متر ی کمرنگ در متر به ویژه افراد نابینا و کم بینا حضور

با احتیاط، راه را پیدا کنند. 

سخنگوی دولت:

 دولت مشکل ضمانت وام اشتغال 
بانوان سرپرست خانوار  را  برطرف کرد

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولــت با اشــاره به وام هــای 
زنــان  ــرای  ب امـــداد  کمیته  اشتغالی  تومانی خــود  100میلیون 
گفت: این بانوان مشکل ضامن داشتند یا  سرپرست خانوار 
بــرای مددجوی  با ایجاد اشتغال  که می خواست  کارفرمایی 
کارآفرینی بهره مند شــود، دچــار مشکل  کمیته امــداد از وام 
معرفی ضامن بود؛ بنابراین یکی از صندوق های زیرمجموعه 
، متولی ضمانت تسهیالت بانکی زنــان سرپرست  کــار وزارت 
خانوار شد. فرآیندی پیش بینی شده تا زنان سرپرست خانوار 

خودشان ضامن خودشان باشند.

 دانشگاه ها به صورت قطعی

 از اول مهر بازگشایی می شوند
گفت: بــه صــورت قطعی  رئیس ســازمــان امــور دانشجویان 
شاهد بازگشایی کامل تمام دانشگاه ها از اول مهر خواهیم 
بود. هاشم داداش پور به باشگاه خبرنگاران گفت: فعالیت 
ــوزش عــالــی از نیمه دوم شــهــریــور بــه تــدریــج آغــاز  کــز آمـ مــرا
می شود و از مهر به صورت کامل شاهد بازگشایی قطعی تمام 

دانشگاه ها خواهیم بود.

اعطای فرزندخواندگی دختران 
باالی ۷ سال به دختران مجرد

سعید بابایی، مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی 
گذاری  کشور با بیان این که اولویت نخست این سازمان برای وا
کــودکــان به عنوان »فــرزنــدخــوانــده« به با خــانــواده هــای بدون 
فرزند است، به ایسنا گفت: زنان مجرد در اولویت دوم پذیرش 
که می توانند نگهداری فرزنداِن دختر  فرزندخواندگی هستند 

فاقد سرپرست موثر تحت پوشش بهزیستی را بر عهده بگیرند.

پیش بینی افزایش 30 درصدی 
ترافیک پایتخت در پایان شهریور

رئیس پلیس راهور پایتخت گفت: پیش بینی می شود حداقل 
ــدی ترافیک را در پــایــان شهریور و ابــتــدای  افــزایــش 30 درصـ
ــدارس داشــتــه بــاشــیــم. ســـردار  ــ ــا بــازگــشــایــی م مــهــر هــمــزمــان ب
محمدحسین حمیدی، رئیس پلیس راهور پایتخت در نشست 
خبری با اصحاب رسانه به وضعیت ترافیک تهران پرداخت و 
افزود: ترافیک تهران رو به افزایش بوده و با یک شیب مالیم در 

حال حرکت است تا در نهایت به اول مهر برسیم.

خبر کوتاه

غفلت از مناسب سازی در شهر زیرزمینی
متروی تهران برای افراد دارای معلولیت وسیله مناسبی برای حمل و نقل نیست 

پیگیری در پارلمان شهر
گرچه واقعی اما همواره یکی از  کشور  تنگناهای مالی در 
بهترین توجیه ها برای انجام نشدن کارهاست. به همین 
کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای  علت ما از رئیس 
شهر پایتخت خواستیم به عنوان پارلمان شهر این موضوع 
را پیگیری کرده و مناسب سازی ناوگان حمل و نقل عمومی 
را به عنوان حق مردم بر شهر دنبال کنند. نرگس معدنی پور 
کنون کمیسیون های تخصصی  نیز چنین پاسخ داد: » هم ا
در شورا در حال پیگیری مناسب سازی حمل و نقل عمومی 
هستند اما باید توجه داشت در ادوار گذشته تعداد زیادی 
گن  ایستگاه مترو و بی آرتی ساخته شده و تعداد زیادی وا
قطار و اتوبوس خریداری شده که عموما فاقد شرایط الزم 
برای تردد معلوالن هستند. بنابراین اصالح این روند زمانبر 
که  و هزینه بر است اما قطعا این یک مطالبه جدی است 

شورای شهر ششم از مدیریت شهری دارد.« 

 نکته

با وجود تالش هایی که 
ی  در حوزه مناسب ساز

فضاهای عمومی، 
پارک ها و معابر برای 

تردد آسان معلوالن در 
شهر صورت گرفته ولی 
اقدامات انجام شده 
کافی نیست و تا رفع 
نیاز این قشر فاصله 

زیادی وجود دارد

عمر طرح دارویار به عدد 40می رسد. در 27تیر امسال، طرح دارویار 
از طرف وزارت بهداشت و درمان در داروخانه های کشور اجرا شد. 
درســت اســت که طــرح دارویـــار یکباره و بــدون اطــالع قبلی متولد 
ز ترجیحی می زد. هدف  شد اما ماه ها بود که دولت حرف از حذف ار
ز ترجیحی و تخصیص  اصلی اجــرایــی شــدن ایــن طــرح هم حــذف ار
ز آزاد به صنعت دارو است. در  این مدت زمان، طرح مخالفان و  ار
موافقان زیــادی داشــت و بارها توسط نمایندگان مجلس مورد 
ــرار گــرفــت. در آخــریــن نشست ابهامات طــرح دارویـــار در  بــررســی ق
کمیسیون اصــل90 مجلس شــورای اسالمی و با کمک نمایندگان 
مجلس، وزیــر بهداشت و درمــان و نیز رئیس سازمان غذا و دارو 
بررسی شد. پس از بررسی ها کمیسیون اصل 90 به سازمان غذا و 

دارو مهلت دو هفته ای داد تا ابهامات 
مــوجــود را در طــرح دارویـــار حذف 

دلیل  کارشناسان  نظر  از  کنند. 
ــرح، تخصیص  ابهامات ایــن ط

ارز دارویی به واسطه 
و بعد پــرداخــت به 

داروخــانــه هــاســت 
کــه بــایــد حل 

شود.  
 

بزرگ ترین مشکلی که در جلسه روز دوشنبه این هفته و در کمیسیون 
ــاره طــرح دارویـــار مطرح شــد، مشکالت تخصیص ارز  اصـــل 90 دربـ
ترجیحی و ارز آزاد در طرح دارویــار است. اتفاقا اعضای کمیسیون 
اصــل 90 هم از سازمان غذا و دارو خواستند تا دربــاره تخصیص ارز 

ترجیحی توضیحات روشن تری به این کمیسیون ارائه کند.

     شفاف سازی در اختصاص ارز دارویی

که نمایندگان مجلس دربـــاره ابهامات   ایــن امــا اولین بــار نیست 
اختصاص ارز در طرح دارویار صحبت می کنند. نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی در مردادماه دو بار بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت 
و درمان را به صحن علنی مجلس شورای اسالمی فراخواندند تا او 
ــار به نمایندگان توضیح دهــد. پیش از  دربــاره ابهامات طرح داروی
این نمایندگان مجلس دربــاره تخصیص ارز ترجیحی طرح دارویار 
که اختصاص ارز ترجیحی  گرفته بودند؛ از جمله این  ایراداتی 
افــزایــش نقدینگی در  بــاعــث  بــه بیمه ها مــی تــوانــد 
انباشت بدهی ها در ســازمــان هــای  و  داروخــانــه هــا 
که زیرساخت های الزم برای  بیمه گر شــود. با این 
انطباق بیمه ای در طرح دارویــار وجود دارد اما باز 
ارائـــه خدمات  هــم مشکالتی در بخش 
بیمه ها دیده می شود، به طوری که 
برخی بیماران مجبور به پرداخت 

افزایش قیمت دارو به دلیل حذف ارز ترجیحی دارو هستند.   اما 
شاید یکی از بزرگ ترین مشکالت این طرح، تامین داروهای خاص 
باشد. بر همین اســاس حجت االســالم محمدتقی نقدعلی، عضو 
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی به ایسنا گفت 
بعد از حذف ارز ترجیحی مشکالتی در تامین دارو و به ویژه برای افراد 
مبتال به بیماری های خاص به وجود آمد.  به همین دلیل نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی هشدار دادند موفقیت طرح دارویار در گرو 
تعیین روشن اختصاص ارز دارویی است و هشدار دادند در صورتی 
که مشکالت برطرف نشود، طرح به دلیل ابهام یا ضعف مدیریتی به 

کوچه بن بست شکست، منتهی می شود.

     هشدار ورشکستگی داروخانه ها

  از نظر علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروســازان کشور، مشکل 
طرح دارویار وجود واسطه تخصیص یارانه به داروخانه است و امیدوار 
که کمیسیون اصل 90 به سازمان  است در مدت زمان دو هفته ای 
غذا و دارو فرصت داده، این مشکل حل شود. او به جام جم می گوید 
به سه کاالی اساسی کشور یارانه تخصیص داده می شود، یعنی نان، 
بنزین و دارو. یارانه نان و بنزین مستقیم به دست نانوا و جایگاه های 
کــه یــارانــه دارو ابــتــدا به  سوخت تخصیص داده مــی شــود در حالی 
سازمان های بیمه گر و بعد از آن به حساب داروخانه ها واریز می شود. 
از نظر او تمام مشکالت از همین جا شروع می شود از جایی که یارانه ها 

نه مستقیم به حساب داروخانه که به حساب سازمان بیمه گر واریز 
می شود. او توضیح می دهد از همان ابتدای شروع طرح، سازمان 
که سازمان  تامین اجتماعی به داروخانه ها بدهکار است در حالی 
بیمه سالمت به موقع مبالغ را به حساب داروخانه ها واریز می کند. این 
کید می کند: »هر دو سازمان بیمه گر از یک سامانه و هر دو  داروساز تا
از زیرساخت های سامانه نسخه نویسی الکترونیک استفاده می کنند 
اما سازمان تامین اجتماعی مدت زمان زیادی است که به داروخانه ها 
بدهکار است.  او هشدار می دهد بدهی هنگفت سازمان های بیمه گر 
باعث شده بسیاری از داروســازان به دلیل بدهی های زیاد به دلیل 
چک کشیدن برای خرید دارو و پرداخت اجاره بها، در زندان  به سر 
ببرند. از نظر فاطمی در صورتی که مشکالت اختصاص ارز ترجیحی 
به داروخانه ها حل نشود، داروخانه های زیادی ورشکسته می شوند.

ح دارویار »شفافیت ارزی« و »عملکرد بیمه ها«،  پاشنه آشیل موفقیت طر
مجلس به سازمان غذا و دارو مهلتی دو هفته ای داد

پرداخت مستقیم راهکار کلیدی
 فاطمی بــرای حل مشکالت تخصیص ارز ترجیحی راهکار 
کلیدی دارد. او می گوید تامین زیرساخت های نسخه نویسی 
الکترونیک کمک زیادی به اجرایی شدن طرح دارویار کرده 
است، بنابراین می توان سازوکاری را درنظر گرفت که سازمان 
برنامه و بودجه از همان ابتدا به جــای واریــز ارز ترجیحی 
داروخــانــه هــا  بــه  مستقیم  را  پرداختی  بیمه ها،  حساب  بــه 
واریز کند. به این شکل که بعد از تایید بیمه ای نسخه های 
الکترونیک داروخانه ها توسط بیمه ها، میزان ارز ترجیحی به 
حساب داروخانه ها واریز شود. درست مانند اتفاقی که برای 

نانوایی ها و جایگاه های سوخت روی می دهد. 

گزارش 2 نکته
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ــاج بــه عــنــوان رئــیــس جــدیــد فدراسیون  بــا انتخاب مــهــدی ت
، دبیرکل  فوتبال، اولین اتفاقات رخ داد. ابتدا حسن کامرانی فر
کرد. ابتدا  کرد و رفت. او روز عجیبی را تجربه  فدراسیون استعفا 
کرد. سپس اعضای هیات رئیسه این موضوع  انتخابات را تعلیق 
او  از  انتقاد  بــه  تلویحا  و  خواندند  کامرانی فر  شخصی  تصمیم  را 
پرداختند. در نهایت هم تاج رئیس شد تا کال همه چیز به ضرر او 
باشد. کامرانی فر که البته به گواه خیلی ها در حد و اندازه دبیرکلی 

نبود، استعفا داد و رفت. بعد از او نوبت به محمد جواد پاینده، مدیر 
که از دوستان نزدیک میرشاد  روابط عمومی فدراسیون رسید. او 
ماجدی است، بالفاصله پس از انتخاب تاج با انتشار متنی پر کنایه، 
استعفایش را رسمی کرد. اما نفر بعد که با استعفایش همه را غافلگیر 
کسی نبود جز وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال؛ آن  کرد 
هم با این جمالت: »دیگر در محل کارم حاضر نمی شوم. برای کادر 
جدید تیم ملی فوتسال آرزوی بهترین ها را دارم. امیدوارم به این 

کــرد: »تــاج برایم آدم  رشته نگاهی ویــژه  شــود.« او همچنین اضافه 
گذشته اتفاقاتی  ارزشمندی است همین طور آقــای نبی، ولی در 
افتاده که چون با چشم خودم دیدم، ناراحت شدم. امیدوارم عزت 
فوتسال حفظ شود. تیم ملی سوم دنیا شد اما پاداش آنها را 4 سال 
بعد دادنــد. االن هم تیم ملی در حال تغییر نسل است. امیدوارم 
هرکسی جای من می آید، قوی تر باشد و این کار را به بهترین شکل 

ممکن انجام دهد.« 
 سه استعفا  
یکی جنجالی

تبعات انتخابات جدید 
فدراسیون  فوتبال

فوتبال اروپا

چهارشنبه 9 شهریور 

یوونتوس اسپزیا 

 23:15 

لیورپول نیوکاسل 

 23:30 

استون ویال  آرسنال

 23:00 

ناتینگهام فارست  منچسترسیتی 

 23:00 

تاتنهام وستهام

 23:15

پاری سن ژرمن  تولوز

 23:30

8 ساعت عجیب و غریب پیش از انتخابات 

زش وه ور گر

فدراسیون فوتبال. بامداد سه شنبه گذشته، حسین  خلیلی
یکی از مرموزترین بامدادهای تاریخ فوتبال 

بود. بیایید لحظه به لحظه جلو برویم. 
   ساعت 1 و 2 دقیقه بامداد

مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال با دالیلی چون »عــدم توجه به 
«، »عدم توجه به کدهای اخالقی فیفا« و از همه  قوانین و مقررات کشور
مهمتر »عدم توجه کمیته انتخابات به اسناد و مــدارک و مستندات 

ارسالی از مرجع قضایی )منظور علیه تاج(« لغو شد. 
   ساعت 3 و 25 دقیقه بامداد

جلسه اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال بعد از انتشار خبر لغو 
مجمع انتخاباتی

   ساعت 4 و 8 دقیقه بامداد

سایت رسمی فدراسیون فوتبال؛ انتخابات طبق برنامه برگزار می شود. 
   ساعت 5 و 44 دقیقه بامداد

کامرانی فــر بــرای لغو  اصــولــی سخنگوی فــدراســیــون فوتبال: دالیــل 
انتخابات فدراسیون فوتبال مورد قبول هیات رئیسه نبود. انتخابات 

سر موعد برگزار می شود. 
   ساعت 6 صبح

محمد جواد پاینده مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال در گفت و گو 
هستیم.  همایش ها  سالن  بــه  رفتن  مشغول  جــام جــم:  خبرنگار  بــا 

انتخابات سر وقت برگزار می شود. 
که بامداد دیــروز و در حالی  این خالصه ای از مجموع اتفاقاتی بود 
تا مرز  انتخابات فدراسیون فوتبال  که همه خــواب بودند، رخ داد. 
کنفدراسیون  لغو برگزاری رفت و برگشت. با وجود حضور نمایندگان 
کارشناسان  که  کامال طبیعی بود انتخابات برگزار شود چرا در تهران، 
اعتقاد داشتند عدم برگزاری، مساوی با تعلیق فوتبال ایران و متعاقبا 

حذف تیم ملی از جام جهانی بود. 

     واکنش ها به یک اتفاق

خانواده فوتبال بعد از 8 ساعت تالطم و التهاب که از سر گذراند، ساعت 
9 صبح در سالن همایش های صدا و سیما جمع شدند تا تکلیف میز 
که  کنند. پیش از انتخابات ویدئویی  ریاست فدراسیون را مشخص 
کامرانی فر بــود که  بیش از همه دســت به دســت شــد، چهره غــم زده 
رای به لغو داد و موفق نشد. او در توضیح تصمیمش گفت: »شرمنده 
مــردم هستم، در آینده خیلی چیزها مشخص می شود. این نیست 
گرفته باشم.« افشاریان عضو  که من شخصا تصمیم به لغو انتخابات 
کنش به حرف های  هیات رئیسه که کمی آن طرف تر ایستاده بود، در وا
کند.  کمیته بــدوی را اجــرا  کل باید دستورات  گفت: »دبیر  کامرانی فر 

، برگزاری همین انتخابات بود.«  درست ترین کار
کنش ها را به خبر لغو مجمع؛  اما بخوانید بخشی از وا

   حمید سجادی: این موضوع باید رسیدگی شود. خبر شفاهی به من 

داده شد که ظاهرا فقط دو نفر از اعضای هیات رئیسه با نامه دبیرکل 

و بیانیه برای لغو انتخابات فوتبال مخالفت کرده اند و موافق برگزاری 
انتخابات بوده اند.

   مجید شهیدی، مدیرکل حراست وزارت ورزش: کامرانی فر باید در 

این مورد پاسخ  دهد. 

بهترین  وزارت ورزش:  پــوالدگــر معاون توسعه ورزش قهرمانی     

گرفتن هر نتیجه ، برگزاری خود  که االن می افتد بدون در نظر  اتفاقی 
انتخابات است.

انتخابات  لغو  رئیسه فدراسیون:  براتی عضو هیات  احمدرضا     

تصمیم شخصی کامرانی فر بود. اعضای هیات رئیسه و  اعضای کمیته 
انتخاباتی. هیچ کسی در جریان نبود.

     اتفاقات مجمع
هر چه بود تمام شد تا مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال روز گذشته با 
حضور 81 عضو برگزار شود. اعضا یک به یک رای دادند و در نهایت چنین 
نتیجه ای حاصل شد؛ مهدی تاج 51 رای، میرشاد ماجدی 25رای و 
عزیزا... محمدی هم 4 رای. سرنوشت یک رای هم نامعلوم باقی ماند. 
کــرد، در همان دور  از آنجا که تاج بیش از 50 درصــد آرای را از آن خود 
اول جنگ ریاست را از میرشاد ماجدی برد. البته که ابتدا تعداد اعضا 
72 دو نفر بود ولی بعد از آن که اعالم شد انتخابات برگزار می شود، 9 نفر 
دیگر سریعا خود را به سالن همایش ها رساندند. تنها هدایت یزدی 
سپاسی،  فجر  باشگاه  نماینده  سلیمان(  مسجد  نفت   )مدیرعامل 

پژمان نوری )مدیرعامل ملوان( کاظم عابدینی )نماینده ویستاتوربین( 
و رســول جهانداری )نماینده باشگاه شهرداری بندرعباس( 5 عضو 

غایب مجمع بودند.
یکی از اتفاقات جالب مجمع، حضور احسان حاج صفی بود؛ کاپیتان 
تیم ملی که فقط چند ساعت در تهران حضور داشت تا به مهدی تاج 
رای دهد و سپس به یونان بازگردد. حاج صفی بعد از خروج از مجمع 
گفت: »باید سریع به فرودگاه بروم.« ولی آیا احسان با وحید امیری که 
به عنوان کاپیتان برای مجمع معرفی شده بود، مشکل داشت؟ »من و 
امیری هیچ مشکلی نداریم و اختالفی هم وجود ندارد، حرف هایی هم 

که قبل از مجمع زده می شد همه شیطنت بود.« 
احسان و بعضی بازیکنان تیم ملی از جمله مهدی طارمی و علیرضا 
جهانبخش برخالف میل سردار آزمون، شجاع خلیل زاده، بیرانوند و... 
حامی کی روش و مخالف اسکوچیچ هستند. از آنجا که تاج اعالم کرد 
مربی پرتغالی را برمی گرداند، آنها هم به حمایت از او پرداختند تا حتی 

حاج صفی ساعت ها در راه باشد و در تهران فقط رای بدهد و برود. 
، پس از اعالم نتایج،  میرشاد ماجدی به عنوان بازنده بزرگ مجمع دیروز
گویا  کند.  مغموم و ناراحت بود. او نمی توانست ناراحتی اش را پنهان 
اعضای زیادی قول داده بودند به ماجدی رای دهند ولی نظر خود را 
لحظه آخر عوض کردند. ماجدی زودتــر سالن را ترک کرد و رفت. البته 
خبرنگاران سر وقتش رفتند و از او دربــاره برکناری اسکوچیچ و حضور 
کارلوس پرسیدند که جواب داد: »من به عنوان یک عضو هیات رئیسه 

گان هستم و پای قرارداد هیچ مربی دیگری را امضا نمی کنم.« پشت درا

لچه ناپولی

 23:30 

اسم کی روش زنده شد
گفته پیدا بود نوابش هم رای می آورند. مهدی محمد نبی و قنبرزاده به عنوان معاونان اول و دوم او، هر  از تعداد آرای مهدی تاج، نا
کت، دوست نزدیک تاج هم با کسب  کدام 64 و 58 رای را از آن خود کردند تا از سوی مجمع تائید شوند. همچنین محمدرضا سا
28رای، نماینده باشگاه ها در هیات رئیسه شد. جالب اینجاست کسانی رای آوردند که همگی حامی شدید کی روش هستند؛ از تاج 
کت. مدیرعامل سپاهان در مصاحبه اخیر خود هم به شدت از سرمربی سابق تیم ملی تعریف و تمجید کرد. دیروز هم در  گرفته تا سا
سالن خیلی ها سوال شان این بود؛ یعنی کارلوس برمی گردد؟ قنبرزاده در پاسخ به این سوال گفت: »من صاحب نظر نیستم و صاحب 
کنش به این  اختیار نایب رئیس نیست و هیات رئیسه است. چون من روی آن فکری نکرده ام نمی توانم نظر بدهم.« نبی هم در وا
سوال جواب داد: »من در این رابطه صحبتی ندارم.« مهدی تاج هم ترجیح داد پاسخی به این سوال ندهد و گفت: »فعال درباره اش 

صحبت نمی کنم.« 

برش

میرشاد ماجدی از پس او برنیامد

تاج؛ رئیس جدید فوتبال
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انگلیس؛ پناهگاه امن پول های کثیف
از  یکی  به عنوان  هــمــواره  انگلیس 

گروهبینالملل

سعیدسبحانی
کانون های بزرگ پولشویی در عرصه  
بین المللی مطرح بــوده اســت و با 
کشور در زمینه پولشویی  که مقامات این  وجــود ادعاهایی 
علیه سایر کشورها مطرح می کنند هیچ اقدام تاثیرگذاری در 

سال های گذشته در کشور شان انجام نداده اند. 
گزارش های زیادی تا کنون دربــاره این مسأله منتشر شده و 
گرانه، موضوع تازه ای نیست  این بحث ها و گزارش های افشا
گذشته بــارهــا بــه آنها پــرداخــتــه شــده امــا نکته جالب  و در 
به شدت  کــه  اخیر  مــاه هــای  در  انگلیسی ها  کــه  اینجاست 
گرفته اند و تالش دارنــد از هر طریق  در تقابل با روسیه قرار 
راه های موجود را بر اقتصاد روسیه ببندند از همین جا ضربه 
کشور برای  گذشته در ایــن  که از  خــورده انــد و حفره هایی 
که  پولشویی وجــود داشته، باعث شــده تا نتوانند آن طــور 

می خواهند در عرصه مقابله با روسیه گام بردارند. 
به تازگی کمیته ای متشکل از نمایندگان پارلمان انگلیس گزارشی 
کامی تالش ها برای تحریم  روسیه منتشر کرده که گرچه  درباره نا
در آن تــالش شــده از روسیه انتقاد شــود امــا محتوای آن عمال 
نشان می دهد حتی بسیاری از مقامات انگلیسی نیز نسبت به 
عزم دولت شان برای مقابله با معضل پولشویی ناامید شده اند. 
کمیته روابط خارجی پارلمان در گزارش خود با ادعای این که 
تعلل دولت در مقابله با معضل پولشویی باعث شده روسیه 
بتواند بخشی از هزینه جنگ را از طریق لندن تامین کند، دلیل 
این مسأله را » تمایل نداشتن دولت برای ارائه قوانینی برای 
کرده است. تام  کثیف « عنوان  جلوگیری از جریان پول های 
توگندات، نماینده محافظه کار و رئیس کمیته روابط خارجی 
در این باره گفته که شکست مداوم بریتانیا در مقابله با فساد 
بین المللی، بریتانیا را به »پناهگاه امنی برای پول های کثیف« 
تبدیل کرده است. وی افزود: برای مدت طوالنی، دولت های 
ــد تا  ــ ــازه داده ان ــاالر اجـ ــ متوالی بــه بــازیــگــران بــدخــواه و دزدس
کثیف خود را در لندن بشویند و بریتانیا همچون  پول های 
صندوق اماناتی برای پول های کثیف شده است. این نماینده 
پارلمان انگلیس می افزاید به رغم تهدیدهای دولت مبنی بر 
اعمال تحریم های شدید علیه روسیه، معضل پولشویی باعث 

کارآمد باشد.  شده که رژیم تحریم ها نا

یادداشت

کید بر این که کشورهای  اوالف شولتز، صدراعظم آلمان با تا
اروپایی باید یک سامانه پدافند هوایی مشترک ایجاد کنند، 
عمال اظهارات پیشین آنگال مرکل، صدراعظم سابق این کشور 
را درباره این موضوع تایید کرد.به گزارش راشا تودی، شولتز 
گ پایتخت جمهوری چک صحبت  که در دانشگاه چارلز در پرا
می کرد، گفت: ما در اروپا کارهای دفاعی زیادی داریم که باید 
انجام دهیم. آلمان پدافند هوایی آینده را به گونه ای طراحی 

خواهد کرد که همسایگان اروپایی ما در صورت تمایل بتوانند 
در آن مشارکت داشته باشند.اظهارات صدراعظم آلمان در 
شرایطی مطرح شده که پس از توافق ماه گذشته اتحادیه اروپا 
هزینه کرد ۵00 میلیون یورو به منظور افزایش خرید تسلیحات 
مشترک برای تکمیل ذخایر نظامی که با تحویل تسلیحات به 
اوکراین تمام شده است، انجام می شود.اوالف شولتز درباره 
وضعیت آلمان برای مواجهه شدن با تهدید روسیه به منظور 

کاهش بیشتر صدور انرژی و تاثیر آن روی آلمانی ها در فصل 
زمستان هم صحبت کرد.به گفته صدراعظم آلمان، اقدامات 
گــاز طی فصل زمستان باعث  دولــت بــرای تضمین واردات 
شده آلمان برای کاهش صدور گاز روسیه در وضعیت بهتری 
قرار گیرد.اوالف شولتز ادامه داد، تدارک دولت آلمان باعث 
شد کشور در قیاس با وضعیت چند ماه قبل در شرایط بسیار 

( قرار گیرد. گاز بهتری از منظر امنیت عرضه )

پیشنهاد آلمان برای 
ایجاد پدافند هوایی 
مشترک اروپایی

گزارش

روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲ تهران به منظور تکریم، تجلیل و همچنین اشاعه فرهنگ 
زنده نگه داشــتن یاد شــهدا نســبت بــه برگــزاری همایــش راویان قصــه مظلومیت و مراســم 
پالک کوبــی خیابان شــهید خدایــی اقدام کــرده اســت؛ ازایــن رو بدینوســیله اعالم مــی دارد در 

بخش های زیر پذیرای آثار ارزشمند و گرانمایه عزیزان اهل قلم و هنرمندان خواهیم بود.
۱. تألیــف کتــاب، مقالــه، شــعر، داســتان کوتــاه، نمایشــنامه، فیلمنامه بــا محوریــت موضوع 
همایش ۲. تولیدات رادیویی شــامل آیتم، پادکســت های صوتی، برنامه ترکیبی یا مناســبتی 

در حوزه تهیه کنندگــی، گویندگی و اجــرا ۳. تولیــدات برنامه هــای تلویزیونی در قالــب گزارش، 
آیتم های تصویری، برنامه های تاک شو یا ترکیبی ۴. تولیدات موسیقایی شامل ترک، نماهنگ 
و تیزر )موســیقی ملی، پاپ و آیینی و مدیحه ســرایی( ۵. تولیدات سینمایی در قالب مستند، 
( ۶. آثار هنرهای  فیلم کوتاه و فیلم بلند داســتانی )نویســنده، تهیه کننده، کارگردان و بازیگــر

تجسمی در قالب خوشنویسی، نقاشی، پوستر، کاریکاتور، عکس و هنرهای صناعی.
ع وقت، آثــار و تولیــدات خــود را با ذکــر کامل مشــخصات به  عالقه منــدان می تواننــد در اســر
ثــار برگزیــده ضمــن ارائــه در نمایشــگاه  شــماره ۰۹۳۰۲۱۷۵۳۲۳ ارســال کننــد. گفتنــی اســت، آ

جانبی ای که در حاشیه همایش برگزار می شود، جوایزی دریافت خواهند کرد. 

 مدیــر کل بنیاد مســکن اســتان فــارس بــا گرامیداشــت یــاد شــهیدان رجایــی و باهنر از 
ح بهســازی 8 هــزار و ۶۹۱ واحــد مســکن روســتایی در هفته  افتتــاح و بهــره بــرداری از طــر
ح های بهســازی با صــرف اعتباری معادل  دولت امســال خبر داد و بیان داشــت : این طر
۴۵۲ میلیــارد تومــان اجــرا شــده اســت.به گــزارش روابــط عمومــی بنیاد مســکن اســتان 
ح های یاد شده با بیان اینکه  فارس، مهندس عطا ا... زمانی در حاشــیه بهره برداری از طر
این واحدهای مســکونی در حوادث ســال گذشــته دچار آسیب شــده بودند اضافه کرد: 

ح ها در همه شهرســتان های اســتان فارس اجرا شــده اســت و موجــب افزایش  این طر
رضایتمندی روستاییان است.

ح هــای توســعه معابــر و بهســازی روســتایی در   مهنــدس زمانــی همچنیــن از اجــرای طر
شهرستان های آباده ، استهبان ، اقلید ، بیضا ، خفر ، جهرم ، ســپیدان ، الرستان ، داراب ، 
ح ها نیز ۱۰۳میلیارد و ۹۷۰ میلیون  المرد ، مهر و شــیراز خبر داد و گفت : برای اجرای این طر

ریال اجرا شده است.

ح بهسازی 8 هزار و 691 واحد مسکن روستایی در استان فارسفراخوان همایش راویان قصه مظلومیت بهره برداری از طر

رهبرجریانصدرباحضور

دبیربینالملل

حنیفغفاری
ــریدر ــبـ درنــشــســتــیخـ
نـــــــجـــــــفاشـــــــرف،بـــــــرای
ــنکشور ــردمایـ ــراقازمــ ــایاخــیــردرعــ ــدادهــ ــ روی
عذرخواهیوجهتخروجطرفدارانخودازتحصن،
ضــرباالجــلتعیینکــرد.سیدمقتدیصــدر،رهبر
جریانصدرعراق،باحضوردریکنشستخبریدر
مــحــلاقــامــتــشدرنــجــفاشــرف،بــهنــاآرامــیهــاو
درگیریهایخونیندرعراقواکنشنشانداد.به
نوشتهخبرگزاریرسمیعــراق،ویضمنتشکراز
حشدالشعبیبهدلیلبیطرفیدرتنشهایاخیر
اعالمکرد:منازآنچهدرعراقاتفاقمیافتدبسیار
نــاراحــتــم.ازملتعـــراقعــذرخــواهــیمیکنم.تنها
راتفاقاتیکهدرحالرخدادناست،عراقیها متضر

هستند.قاتلومقتولهردودرآتشهستند.

رمزگشایی از تحوالت اخیر عــراق چندان دشــوار به 
ک  نظر نمی رسد. مــا بــا تــکــرار یــک سناریوی خطرنا
که »بازگشت مقتدی صدر«  در بغداد مواجه بودیم 
عمر  طــول  به عبارت بهتر،  ساخت.  نقش برآب  را  آن 
رژیم  آمریکا،  آنچه  از  به مراتب  عــراق  بحران اخیر در 
کـــرده  پــیــش بــیــنــی  صهیونیستی  ــم  ــ رژی و  ســـعـــودی 

تثبیت  روی  ــاض  ریـ و  واشنگتن  ــود.  بـ کمتر  بــودنــد 
ــاب ویــــژه ای  ــس  گـــــــزاره ای بـــه نـــام »عـــــراق نـــــــاآرام« ح

باز کرده بودند. پیش شرط تثبیت این گزاره )به صورت 
عینی( استمرار بحران به مدت حداقل شش ماه بود. 
گروه  اعــالم برائت مقتدی صــدر از رویکرد مسلحانه 
»سرایا السالم« در درگیری های اخیر، نقطه اوج سخنان 
صدر محسوب می شد. جایی که مقتدی صدر با یک 
»خودانتقادی شجاعانه« توانست از مهلکه ای که در 
پشت پرده توسط دشمنان قسم خورده عراق و جهان 

اسالم مهیا شده بود، بگریزد. 
بــار دیگر در جــریــان تحوالت  نقش مرجعیت شیعه 

اخیر عــراق به اثبات رسید. سخنان 
آیـــت ا... حائری،  حکیمانه و بهنگام 
مــرجــع تقلید مـــورد تــایــیــد خــانــدان 
ــزوم پــایــان دادن  صــدر درخــصــوص لـ
به روش هـــای خشونت آمیز از سوی 
، تلنگر  ــدر ــ طــــرفــــداران مــقــتــدی صـ
محکمی به این جریان بود. بسیاری 
ــداران مــقــتــدی صـــدر پــس از  ــرفـ از طـ
بیانیه اخیر آیــت ا... حائری مسئوالنه 
و مومنانه از این مرجع تقلید پیروی 
کردند و برخی دیگر از افراد نیز پس از 

اندکی به خود آمدند. 

در این میان کسانی که اصرار به استمرار فتنه انگیزی 
در عراق داشتند نیز پس از نشست خبری مقتدی 
صــدر مجالی بــرای اســتــمــرار فعالیت های خــود در 
مرجع  که  همان گونه  ندیدند.  بغداد  سبز  منطقه 
عالی قدر شیعیان عراق یعنی آیــت ا... سیستانی در 
داعش  علیه  جهاد  اعــالم  و  حشدالشعبی  تشکیل 
نقش  آمریکا  بــه  وابسته  تکفیری  تروریست های  و 
ــار نیز هوشمندی و ورود  ــن ب کـــرد، ای پــررنــگــی ایــفــا 
بهنگام آیــت ا... حائری، دیگر مرجع تقلید شیعه به 
صحنه و صدور بیانیه مهم و تاریخی ایشان، نقش 
مهمی در مهار فتنه جدید دشمنان عراق ایفا کرد. 
آینده پژوهی تحوالت عراق با توجه به 
آنچه طی روزهای اخیر رخ داده است 
گر جریانات  آسان به نظر نمی رسد اما ا
شیعه در این کشور »فرصت محوری« 
و »تهدیدگریزی« را به صورت توامان 
ــرار دهــنــد، مــی تــوانــنــد از  ــ مــد نــظــر ق
بــغــداد به  پــایــان مناقشات اخیر در 
ایجاد  در  »نقطه عطف«  یــک  مثابه 
سیاسی - امنیتی  »مــنــظــومــه  یــک 
کـــشـــورشـــان اســتــفــاده  جـــدیـــد« در 
کنند. بدیهی است در این منظومه 
»امنیت  جــدیــد،  سیاسی - امنیتی 

عمومی عراق« تبدیل به یک »دال مرکزی« می شود 
و نه تنها گروه های شیعه، بلکه سایر گروه های حامی 
ثبات و مخالف اشغالگری آمریکا در عراق تبدیل به 
ایــن معادله،  یک »مجموعه واحــد« می شوند. در 
گروه های عراقی جایی ندارد و »هم افزایی«  افتراق 
کرده  جای »همزیستی« یا »بی تفاوتی« یا خدای نا

»تقابل و عداوت« را می گیرد. 
گروه های تروریستی - تکفیری  ظهور و بروز دوبــاره 
در عراق در بحبوحه تحوالت اخیر در بغداد، بار دیگر 
که »عــراق نــاآرام« بستری برای  کرد  به وضوح اثبات 
رشــد انگل گونه داعــش و تروریسم تکفیری در این 
ایــن دقیقا همان چیزی  کشور محسوب می شود. 
آمریکا و  کــه دمــوکــرات هــا و جمهوریخواهان  اســت 
مهره های منطقه ای واشنگتن و رژیم صهیونیستی 
به دنبال آن هستند. نباید فراموش کرد که سناریوی 
تجزیه عراق هنوز روی میز بایدن و همراهانش است. 
این بار نیز تحرکات صورت گرفته در عــراق معطوف 
گــزاره طراحی شد. »بی دولتی« و  به همین هدف و 
»خلق بحران های مزمن امنیتی«، دو مولفه دخیل 
در این سیاست گذاری مسموم آتالنتیکی محسوب 
می شود. درهرحال، هم افزایی »غــرب« و »داعش« 
بار دیگر در نگاه امنیتی نسبت به تحوالت اخیر عراق 

قابل مشاهده بود. 

نگاهویژهبایدنبهبحرانعراق
کــلــیــدواژه بــحــران ســازی دولـــت آمــریــکــا در منطقه 
غرب آسیا را باید »عـــراق« دانــســت. موضوع عراق 
همواره به عنوان یک پرونده دائمی روی میز بایدن 
گرفته تا ترامپ و  بــوده اســت. از بوش پسر و اوباما 
و  واشنگتن  بلندمدت  نفوذ  روی  جملگی  بایدن 
تاراج منابع و استفاده از ظرفیت های ژئوپلیتیکی و 
کید داشته،  کشور تأ ژئواستراتژیک موجود در این 

دارند و خواهند داشت.
ــر  ــگ بــــاایــــن حــــال، نـــگـــاه بــــایــــدن نــســبــت بــــه دی
به مراتب  عـــراق(  قبال  )در  آمریکا  رؤسای جمهور 
ک تر است. نباید فراموش  نسبت به دیگران خطرنا
کــه بــایــدن وضع کننده تــئــوری »تجزیه عــراق«  کــرد 
کنگره  که سناتور ایالت دالویــر در  اســت. او زمانی 
بــه سه  ــراق  عـ ــود، ســـال 2006 پیشنهاد تقسیم  بـ
را  کــردی  و  سنی  شیعی،  نیمه خودمختار  منطقه 
کرد. او این پیشنهاد خود را به طرحی جامع  ارائــه 
ــر بوش  ک ــورج وا ــت ج کــرد و در اختیار دول  تبدیل 

قرار داد. 
کنون، حتی در دوران ریاست جمهوری  از آن زمان تا
ترامپ، طرح بایدن به مبنای تحلیل، عمل، ارزیابی 
واشنگتن در عراق  و عملکرد  و محاسبه تحرکات 

تبدیل شد.

شکست توطئه تجزیه عراق

مرجعیت به رویای آمریکایی پایان داد

طولعمربحران
اخیردرعراق

بهمراتبازآنچه
ژیم آمریکا،ر

ژیم سعودیور
صهیونیستی

پیشبینیکرده
بودند،کمتربود
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I N C I D E N T

 خبر روز

مردی که در  پی سوء ظن به رفتارهای همسرش، او را کشته بود، بعداز چهارماه 
، در کارواش شناسایی و بازداشت شد.  به گزارش خبرنگار جام جم، عصرششم  فرار
اردیبهشت امسال جسد زنی میانسال که در میان پتو پیچیده شده و وسایل 
دور ریختنی روی او قرار گرفته بود، در راه پله های منتهی به پشت بام ساختمانی 
کالنتری خزانه و  کشف شد. در ادامــه ماموران  دو طبقه در محله خزانه تهران 
بازپرس کشیک قتل دادسرای جنایی تهران در آنجا حاضر شدند. در تحقیقات 
اولیه معلوم شد فرزندان مقتول وقتی از محل کار و مدرسه بازگشته اند، به تلفن 

مادرشان زنگ زده اند اما او جواب نداده ولی با شنیدن زنگ تلفن، به جسد او 
رسیده اند. با تحقیق از همسایه و بچه های مقتول، معلوم شد پدر خانواده که 
با مقتول درگیری داشته و به مکان نامعلومی فرارکرده است. به همین دلیل او به 
عنوان مظنون تحت تعقیب پلیس قرار گرفت و پس از چهار ماه رد وی در کارواشی 
در بخش آســارای کرج به دست آمد و سر انجام دو روز پیش با دستور بازپرس 
ساسان غالمی در آنجا بازداشت شد. متهم دیروز برای تحقیقات از اداره دهم 
گاهی تهران به شعبه سوم بازپرسی دادسرای جنایی تهران منتقل شد  پلیس آ

و گفت: ثمره زندگی مان سه فرزند است. از دو سال قبل همسرم مدام در فضای 
مجازی بود و زیاد از گوشی استفاده می کرد. از همان زمان اختالف مان شروع شد. 
کار به جایی رسید که به این رفتارهایش سوء ظن پیدا کردم . دعوا و درگیری مان 
زیاد بود . آن روز ظهر دوباره دعوایمان شد. همسرم ایتدا با چاقو به من حمله کرد 
که دستم زخمی شد. من هم عصبانی شدم و چاقو را از او گرفتم و خفه اش کردم. 
چند روز در تهران سرگردان بودم و بعد به یک کارواش در بخش آسارای کرج رفتم 

و آنجا مشغول کار شدم که بعد از چهار ماه پلیس دستگیرم کرد. 

دستگیری 
همسرکش فراری
 در کارواش

فرمانده مرزبانی کشور در پاسخ به »جام جم« 
هشدار داد

 افزایش 2/5 برابری

 ورود شیشه به کشور
هشدار درباره افزایش واردات شیشه به کشور، تکذیب آمارسازی 
ــاره قاچاق مشروبات الکلی ، برخورد با قاچاقچیان سالح  درب
و آخرین وضعیت مرزهای کشور مهمترین موضوعاتی بود که 

فرمانده مرزبانی کشور در نشستی به تشریح آن پرداخت. 
گــودرزی دیروز  گــزارش خبرنگار جام جم، ســردار احمدعلی  به 
گفت: »فرماندهی مرزبانی  دربــاره طرح هوشمندسازی مرزها 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران در تداوم سیاست های کالن 
انتظامی کشور، هوشمندسازی مرزها را به عنوان یک اولویت 
جدی دنبال می کند و معتقد و مصممیم هوشمندسازی مرزها 
می تواند ضمن توسعه تسلط اطالعاتی، به ارتقای توان عملیاتی 
مرزبانی منتج شود. امروز این امکان و قدرت را داریم که از مرکز و 
ستاد مرزبانی تا دوردست ترین برجک را با بهره گیری از تجهیزات 
نوین پایش و واپایش کنیم و تجهیزات برتر و نوین نقش ما را در 

کنترل و نظارت های مرزی به شکل ویژه ای ارتقاء داده است.«
گـــودرزی در پاسخ به پرسش جام جم دربـــاره تغییر در میزان 
واردات موادمخدر پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان 
اظهار کرد:» در پنج ماهه نخست امسال بیش از 27 تن انواع 
نگران کننده  نکته  که  شد  کشف  مرزبانان  توسط  موادمخدر 
افزایش 2/5 برابری موادمخدر صنعتی در سال جاری است. 
حضور البراتورهای شیشه آنسوی مرز و تولید این موادمخدر 
باعث افزایش ورود آن به ایران شده که با تالش مرزبانان در نقطه 
صفر مرزی کشف شدند. در جریان درگیری با اشرار هم هشت 

کت رسیدند.« شرور مسلح به هال

گودرزی با اشاره به کشف 1300 قبضه سالح در سال جاری توسط 
مرزبانان خاطر نشان کرد: »در آخرین کشفیات، در مرز جنوب 
شرق کشور ماموران مرزبانی فردی را که قصد داشت با اهداف 
کردند. او دو قبضه  کند، دستگیر  کشور  تروریستی سالح وارد 
تیربار، 5 قبضه کالشینکف ، 21 هزار فشنگ و 249 خشاب را به 
طرز ماهرانه ای در تریلر جاساز کرده بود که با اشراف اطالعاتی 

مرزبانان کشف شد.«
وی دربــاره آمــار فــروش 511 میلیون لیتری مشروبات الکلی در 
سال هم گفت: » این آمار غیر واقعی است . امسال افزایش ورود 
مشروبات نداشتیم و مشروبات کشف شده در محل با دستور 
قضایی مــعــدوم مــی شــود. چند روز قبل چهار شــنــاور حامل 
مشروبات که از کشوری در حاشیه خلیج فارس بارگیری شده 
بود، در جریان درگیری مسلحانه توسط مرزبانان توقیف شد. 
کولبران هم هرچه سریع تر ساماندهی شــود تا  باید وضعیت 
شاهد قاچاق انواع کاال به ویژه مشروبات الکلی نباشیم. یکی از 
قاچاقچیان مشروبات الکلی در کردستان قصد داشت چند هزار 
لیتر مشروبات الکلی وارد کشور کند که با درگیری مسلحانه با 

کت رسید.« مرزبانان به هال
پرسش دیگر جام جم درباره درگیری مرزبانان با نیروهای طالبان 

بود که فرمانده مرزبانی در پاسخ گفت: 
»در این خصوص مشکل جدی نداریم 
و اغلب درگیری ها از سوی قاچاقچیانی 

کــه بــا جدیت  صـــورت می گیرد 
مـــرزبـــانـــان در حــفــاظــت از 

مرزها، منافع خود را در 
خطر می بینند.«  

تلنگر

822 نفر از سارقان، زورگیران و اراذل و اوباش تهران در اجرای طرح 
رعد پلیس پیشگیری پایتخت دستگیر شدند. 

به گزارش خبرنگار جام جم، پنجاه و نهمین مرحله از طرح رعد پلیس 
پیشگیری تهران دیروز اجرا شد و مجرمانی با کلکسیونی از جرایم در 
این طرح دستگیر شدند. سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی 
کــرد: اغلب  تهران بــزرگ در تشریح دســتــاوردهــای ایــن طــرح اظهار 

متهمان دستگیر شده دارای سابقه کیفری و زندان بودند.
که به سرقت و  ــه داد: در ایــن مرحله از طــرح رعــد 25 باند  وی ادام
کرده بودند، منهدم شدند و 161 خودرو و  زورگیری و قاپ زنی اقدام 
کشف و ضبط شد. 1045 فقره سرقت نیز  موتورسیکلت سرقتی نیز 
کشف و امــوال مــردم به آنها برگردانده شــد. همچنین 1849 فقره از 
اموال مسروقه نیز کشف شد. ارزش ریالی اموال کشف شده بیش از 

43 میلیارد تومان است.
وی همچنین با بیان این که استفاده سارقان از سالح جنگی بیشتر 
شده است، گفت: اخیرا جلسات خوبی بین پلیس و قوه قضاییه برای 

برخورد با جرایم خشن انجام شده است. 

      دستگیری پدر و پسر گروگانگیر

گروگان  که با  کردند  در ایــن طــرح، مــامــوران پــدر و پسری را دستگیر 
گرفتن اتباع افغانستانی از آنها اخاذی می کردند. مرد میانسال درباره 

شگردش گفت: »چند سال قبل من و پسرم قربانی عضویت در یک 
شرکت هرمی شدیم . در آنجا همه سرمایه مان را بر باد دادیم. بعد هم 
تصمیم گرفتیم به همان شیوه از اتباع افغانستانی اخاذی کنیم. آنها 
را به بهانه کار به دفترمان می آوردیم و می خواستیم 70 تا 100 میلیون 
گــر پــول نــمــی دادنــد آنها را گروگان  کــت بــپــردازنــد. ا ــرای شــرا تــومــان ب
افغان های غیرمجاز  می گرفتیم و اخــاذی می کردیم. طعمه هایمان 
بودند و فکر نمی کردیم شکایت کنند اما 10 نفر از آنها شکایت کردند.«

       سرقت به خاطر هیجان

پسر جوان با بقیه متهمان فرق دارد. از این که مقابل دوربین خبرنگاران 
قرار گرفته خوشحال است و می گوید: »وضع مالی ام خوب است و برای 
هیجان تصمیم گرفتم سرقت کنم. با همدستم به ساختمان ها رفته و از 
انباری سرقت می کردیم. دوست داشتم یک بار در طرح پلیس دستگیر 
شوم و مقابل دوربین خبرنگاران قرار بگیرم. پیش از این می خواستم 
بزرگ ترین قاچاقچی اسلحه شوم که نشد. آن کار هیجانش بیشتر بود. 
من همیشه صفحه حوادث روزنامه ها را می خواندم و دوست داشتم 

یک روز خودم سوژه آن باشم.«

      ماساژ های 3000یورویی

لیال تنها زنی است که در این طرح دستگیر شده و در حالی که دستبند 

دستانش را به هم دوخته گوشه ای از محوطه ایستاده است. او همراه 
کشانده و بعد  دو مرد دیگر به بهانه ماساژ طعمه ها را به خانه شان 
اخاذی می کردند. »وقتی طعمه به خانه می آمد من فیلم می گرفتم 
گــر قبول  گــر پــول ندهد فیلم را منتشر می کنم. ا و تهدید می کردم ا
با پلیس تماس  امــا مقاومت مــی کــرد،  که رهایش می کردیم  می کرد 
می گرفتیم و چند دقیقه بعد همدست دیگرمان با لباس پلیس می آمد 
کاری می کرد قربانی پول را بدهد. آخرین بار در حال  و با جو سازی 
که  انتقال طعمه ای به خانه اش بودیم تا سه هزار یورو به ما بدهد 

دستگیر شدیم.«

ح پلیس دستگیری 822 مجرم حرفه ای در طر

از اخاذی در پوشش ماساژ تا عشق مصاحبه با خبرنگاران

نظمیه

مرد 40 ساله با سوار شدن به اتوبوس داخل 
شهری در تهران با قمه و ایجاد ناامنی برای 
مسافران و راننده، آنها را از خودرو بیرون کرد 

وآن را به آتش کشید. 
ــام جــــم، ســاعــت ــار جــ ــگ ــرن ــب ــه گــــــزارش خ  بـ

 19 و 30 دقیقه دوشنبه  هفتم شهریور امسال 

مسافر 40 ساله، راننده اتوبوسی را در محله 
17 شهریور با تهدید قمه مجبور به توقف کرد 
اتوبوس  از  از مسافران خواست  و بعد هم 
ــم تلمبه سمپاشی  بــعــد ه ــد.  ــون ــاده ش ــی پ
همراهش را بــرداشــت و از اتــوبــوس بیرون 
آمـــد.  شــاهــدان مــاجــرا بــا پلیس 110 تماس 
گرفتند و کمک خواستند. این در حالی بود 
که تا پیش از حضور ماموران کالنتری غیاثی 
بــا تلمبه سمپاش،  در محل، مــرد مهاجم 
روی اتوبوس بنزین ریخت و آن را به آتش 
کشید. دقایقی بعد آتش نشانان هم خود را 
به محل آتش سوزی رساندند و شعله های 
کردند. ماموران هم متهم  آتش را خاموش 
کردند. پرونده ای  را خلع سالح و دستگیر 
در این باره تشکیل و همراه متهم پرونده به 
 پایگاه ششم پلیس عمومی و امنیت تهران

 ارسال شد . 

قمه کشی در اتوبوس 

ـ ـ گاومیش آباد  سحرگاه دیروز سه شنبه، جاده شوشتر
در خوزستان، قتلگاه خونین کارگرانی شد که قرار بود 
برای انجام کار روزانه به زمین های  کشاورزی بروند اما 
وقوع یک تصادف مرگبار بین یک دستگاه مینی بوس 
، جان 16 کارگر شامل 10 زن  حامل  کارگران و یک تریلر
و شش مرد را گرفت و هشت نفر دیگر را هم مصدوم 
کرد. کارشناسان علت تصادف را تجاوز به چپ خودرو 

مینی بوس اعالم  کرده اند.
کن در  کــارگــران سا کــه  آفــتــاب هنوز بــاال نیامده بــود 
شهرک شهید شرافت شوشتر به روال هر روز سوار 
مینی بوس شدند تا به محل کار خود در شهرک زراعی 
شوشتر بروند اما حدود یک ساعت بعد وقتی راننده 
کمربندی شوشتر به دزفــول رسید،  مینی بوس به 

گهان همه چیز رنگ خون به خود گرفت.  نا
که شاهد  مالک رحیمی، راننده خــودروی سنگین  
تصادف بود، به جام جم   گفت: »ساعت 5صبح بود 
که برای بردن بار شن و ماسه حرکت  کردم. در حال 
کــه یــک تریلر و مینی بوس درســت  رانــنــدگــی بـــودم 
جلوی چشمانم بــا هــم شــاخ بــه شــاخ شــدنــد. بعد 
از زیــر تریلر بیرون آمد،  از تــصــادف، تنها چیزی که 
فقط یک شاسی بــدون موتور با چهار چــرخ پنچر 

بود. مسافران همه زخمی شده بودند. با اضطراب 
از ماشین پیاده شــدم و به سمت زخمی ها رفتم. 
وضعیت آن قــدر خراب بود که از شدت ناراحتی به 
سر و صورتم می زدم. هیچ کاری از دستم برنمی آمد. 
سرهای زن ها، دخترها و حتی پسربچه ها هم زخمی 
شده بود و می لرزیدند. ساعت نزدیک 7صبح بود، 
به  انگار متعلق  لندکروز قدیمی  که  آمبوالنس  یک 
جنگ جهانی بود به محل حادثه رسید. جایی که 
آنها تصادف  کــردنــد، جـــاده ای دوطــرفــه با یک پیچ 
غیراستاندارد است. مقصر هم راننده مینی بوس بود 
و برای این که توسط پلیس توقیف نشود، با سرعت 
زیادی حرکت  کرده بود. این جاده نه تابلو داشت و 
نه شبرنگ. ساعت حوالی 12ظهر روز حادثه بود که 
از اداره راه شوشتر آمدند تا تابلو نصب  کنند. حداقل 
کــه بــه شالیزار  20مــســافــر ســـوار مینی بوس بــودنــد 
می رفتند تا فقط با روزی 40 هزار تومان، زندگی شان 
بگذرد. حق مردم خوزستان این است؟ حرف مرا به 
خوزستانی االصل که  راه و تــرابــری  اداره  رئیس  گوش 
که مــردم چرا این طور  االن در تهران است برسانید 
باید تلف شوند؟ چه گناهی  کرده اند که با این همه 

ثروت باید این طور جان بدهند.« 

       خروج اجساد تکه پاره از میان آهن پاره ها 

پس از اعالم حادثه، نیروهای اورژانس در محل حاضر 
شدند. عارف شرهانی، مدیر روابط عمومی اورژانس 
به خبرنگار جام جم  اهــواز  دانشگاه جندی شاپور 
، 10 زن و شش مرد   گفت: »در ایــن تصادف مرگبار
فوت شدند که هویت 15 نفر مشخص شد اما هویت 
یکی از آنها به دلیل شدت صدمات، قابل شناسایی 
نیست. اجساد به پزشکی قانونی منتقل شدند تا با 
خانواده های شان  تحویل  قضایی  هماهنگی های 
بیمارستان  در  بستری  مــصــدوم  هشت  از  ــود.  شـ
یک  اعضای  آنها  از  برخی   ، شوشتر خاتم االنبیای 

خانواده بودند.«
مرد جوانی که دو نفر از اقوامش را در این تصادف 
از دست داده با گریه به خبرنگار ما گفت: »خواهرم 
مینی بوس  ایــن  مسافران  از  همسایه ها  از  یکی  و 
که از رادیــو  کــارم می رفتم  بودند. داشتم به محل  
شنیدم تصادف رخ داده است. خدا خدا می کردم 
مینی بوس خواهرم نباشد. وقتی به محل حادثه 
رسیدم، با دیدن مینی بوس متالشی شده به سر و 
صورت خودم زدم. باورم نمی شد همان مینی بوس 
ــروهــای هــالل احــمــر در حــال  ــی خـــواهـــرم بــاشــد. ن

بگذارند  مــی کــردم  التماس  بــودنــد.  اجساد  انتقال 
کنم.  به مینی بوس نزدیک شوم و خواهرم را پیدا 
که حامل جسد خانم ها بود را نگاه  شش برانکارد 
کردم اما خواهرم بین آنها نبود ولی زن همسایه را 
پیدا کردم. وقتی می خواستند اجساد را به پزشکی 
قانونی منتقل کنند، پارچه یکی از اجساد را کنار زدم 
و خواهرم را از روی حلقه اش شناختم. نمی دانم 
ــانـــواده و بــچــه چشم  ــه خـ  خــبــر مــرگــش را چــطــور ب

انتظارش بدهم.«
هالل احمر  ــران  امــدادگ از  یکی  متقیان،  کبر  علی ا  
بــه جــام جــم  گفت:  نیز در توضیح صحنه حــادثــه 
گتوند، دزفول،  »ساعت شش صبح با همکارانم از 
ــراد به  افـ نــجــات  بـــرای  شوشتر و مسجد سلیمان 
ــزام شـــدیـــم. مــیــنــی بــوس بـــه طـــور کــامــل  ــ مــحــل اعـ
گــروه تقسیم شدیم.  متالشی شــده بــود. بــه چند 
گروهی دنبال مصدومان احتمالی بودند و بقیه با 
دستگاه های برش مشغول بریدن بدنه مچاله شده 
مینی بوس شدیم. مصدومان در میان آهن پاره ها 
گرفتار بودند. سعی کردیم  و صندلی های شکسته 
که آسیب بیشتری وارد  کنیم  طــوری آنها را خــارج 

نشود و قطع نخاع نشوند.«

، امامان جمعه  در پی این حادثه، با نظر فرماندار
شوشتر و شهرک شهید شــرافــت، اعضای شــورای 
تامین و مسئوالن شهرک شهید شرافت، روزهــای 
( در شهرستان  چهارشنبه و پنجشنبه )9 و 10 شهریور

شوشتر عزای عمومی اعالم شد. 

         انحراف به چپ مینی بوس

 عامل مرگ 16 نفر 
ــا دولـــتـــشـــاهـــی، رئـــیـــس پــلــیــس راه  ــ ســرهــنــگ رض
فرماندهی انتظامی استان خوزستان دربــاره علت 
وقوع این تصادف گفت: »با اعالم مرکز فوریت های 
پلیسی 110 مبنی بر یک فقره تصادف منجر به فوت 
بالفاصله  دزفـــول  بــه  شوشتر  کمربندی  جــاده  در 
ماموران پلیس راه خوزستان به محل حادثه اعزام 
شدند. در این حادثه یک دستگاه تریلر »اف اچ« 

ــگــاه خـــودرو  بـــا یـــک دســت
ــورد  ــ ــرخـ ــ ــوس بـ ــ ــی ب ــ ــن ــ ــی ــ م
کــــرده بــــود، کــارشــنــاســان 
علت حــادثــه را تــجــاوز به 
مینی بوس ــودرو  خــ  چــپ 

 اعالم کردند. «

جزئیات تصادف مرگبار مینی بوس و تریلر در جاده شوشتر 

سحرگاه خونین
کارگران

گزارش

برای مشاهده گزارش 
تصویری  کد باال را  

اسکن کنید
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 امام علی )ع(
نادان را نمی بینی، مگر در حال زیاده روى یا کم گذاردن.

نهج البالغه

گرگ ها، پشت دروازه شهر
گرچه از دیروز دوباره حرف از نزدیکی گرگ ها به محل سکونت انسان ها سرزبان ها  ا
افتاده اما آنها که پیگیر این موضوع بوده اند، می دانند این اتفاق تازه ای نیست. 
کرده اند در محله خود و باالتر از  کنان سوهانک اعالم  دیروز خبر آمده برخی سا
محدوده  سرآسیاب شاهد تردد گرگ ها بوده اند. اتفاقی که باعث بروز نگرانی های 
کار  کنان ایــن محالت شــده اســت. بگذارید همین ابــتــدای  بسیاری از ســوی سا
موضوع را روشن تر دنبال کنیم، آن طور که کارشناسان حیات وحش به جام جم 
می گویند این حیوانات مشاهده شده گرگ نیستند، بلکه گونه تازه پدیدارشده ای  
کــه حــاال بــه یکی از  کی  هستند بــه نــام »گــرگــاس«؛ نسل جــدیــد، عجیب و خطرنا
معضالت محیط زیست تبدیل شده، معضلی که دامنه آن به حاشیه برخی شهرها 
هم کشیده شده است. محمد علی یکتانیک، کارشناس حیات وحش معتقد است 
این گونه جدید حاصل آمیزش گرگ و سگ است که هم خوی گرگ دارد و هم خوی 
سگ و همین امر موجب افزایش خطرات آن شده است. او می گوید »گرگاس به دلیل 
این که بخشی از ژنتیک سگ های اهلی را دارد، راحت تر به محیط زندگی انسان ها 
گرگ دارد یک موجود درنده  که از  نزدیک می شود و از طرفی با توجه به ژنتیکی 
محسوب می شود.« هوشنگ ضیایی، کارشناس پیشکسوت حیات وحش ایران 
هم با نگاهی به اخبار گاه به گاه منتشرشده از حمله سگ های ولگرد، نظریه جالب 

توجهی دارد. او این حمله ها را منتسب به گرگاس ها می داند و به جام جم می گوید: 
که بدانیم اینها  گــاه، توجه به این مسأله است  گاه به  » نکته مهم در این اخبار 
سگ هایی بوده اند که با گرگ ها جفت گیری کرده اند و عموما همین سگ ها هستند 
که به محدوده شهرها نزدیک می شوند.« استدالل او در این ادعای کارشناسانه 
این است که اساسا طبیعت گرگ ها محافظه کارانه و با احتیاط است و عموما به 
گی  مناطق سکونتگاهی انسان ها نزدیک نمی شوند اما گونه تازه ظهوریافته این ویژ
کی »گرگاس« از آن جهت  را ندارد و به راحتی به انسان ها نزدیک می شود. خطرنا
که از سگ اهلی به ارث برده ترس کمتری نسبت به  که با توجه به ژنتیکی  است 
انسان دارد و راحت تر به محیط های انسانی نزدیک می شود. اما مهم تر از همه این 
ک شده است؟   موارد این سؤال است که چه چیزی باعث پیدایش این گونه خطرنا
به باور همه کارشناسان این حوزه آنچه موجب ایجاد این گونه نوظهور شده وجود 
سگ های رهاشده در سطح شهرهاست، سگ هایی که بعضا در حاشیه شهرها رها 
شده اند و از همزیستی آنها با گرگ این گونه نوظهور خلق شده است. افرادی که به 
سگ های رها شده غذا می دهند موجب افزایش جمعیت این سگ ها می شوند و 
همین امر موجب می شود که شاهد جفتگیری آنها با گرگ ها باشیم که حاصل آن 

تولد »گرگاس« است.
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چند روز پیش تصاویر تصادف مرگبار یک دستگاه مینی بوس با خودروی پراید در رسانه ها خبرساز 
شده بود. نه که خود تصادف بهانه خبرسازی آن بوده باشد که عموما تکرار سهم پراید در تصادفات 
برای شهروندان دیگر عادی شده است اما مقایسه میزان خسارت دو دستگاه مینی بوس و پراید 
باعث شکل گرفتن این بحث ها بود. این که مینی بوس تصادفی با کمترین خسارت ممکن روبه رو 

شده بود در حالی که خودروی پراید به سختی قابل تشخیص بود. 
سهم پراید در میزان تصادفات مرگبار بسیار بیشتر از نسبت تعداد ترددهای این خودرو است. 
ک شده و در حال تردد است که   تازه ترین آمارها گواهی می دهد 24 میلیون خودرو در کشور پال

ک شده 18 درصد سهم دارد،  18 درصد آنها پراید هستند  اما با وجود این که پراید از خودروهای پال
سهم آن از تصادفات 40 درصد است! 

دیــروز مسئوالن صندوق تأمین خسارت های بدنی هم از سهم 41 درصــدی پراید در حوادث 
رانندگی منجر به پرداخت خسارت از سوی این صندوق خبر داده و گفته اند از سال 95 تا 1400، 
خودروی پراید با بیش از ۷000 پرونده، در صدر خسارات پرداختی صندوق تامین بوده است. 
که بدانیم روند پرونده های خسارتی این خودرو در سال  این رویه از جایی جالب توجه است 
که  که تعداد پرونده هایی  ایــن معنا  بــوده اســت. به  افزایشی   گذشته به شکل معناداری هم 

 در سال 1400، پراید به عنوان وسیله نقلیه مسبب حادثه در آن نقش داشته، نسبت به سال 95 حدود 

، تولید پراید کمتر از محصوالت  193 درصد افزایش یافته است! این درحالی است که به لحاظ مقدار
دیگر بوده است. با وجودی که تولید این خودرو از ابتدای سال 1400 متوقف شده اما همچنان 
سهمش در میزان تصادفات مرگبار و البته خسارت ها باالتر از خودروهای دیگر است. البته موضوع 
خسارت ها یا حتی تلفات جاده ای و مرگبار تنها مولفه ای نیست که پراید در آن صاحب رکورد است 
و آن طور که آمارهای موجود نشان می دهد این خودرو به لحاظ کمبود ایمنی سهم باالیی در 

میزان سرقت ها هم دارد. 
گزارش  عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی اردیبهشت امسال طبق 
ارائه شده به کمیسیون راه و شهرسازی اعالم کرد: »60 درصد از خودروهای به سرقت رفته مربوط 
به پراید است که این مسأله پایین بودن میزان امنیت این خودرو را نشان می دهد.« برای فهم 

بهتر این موضوع باید به گزارش یک ماه پیش فراجا اشاره کنیم. 
کرد: » از اول  جایی که سخنگوی فراجا با اشــاره به موضوع سرقت های خــودرو در کشور اعالم 
کنون-یعنی تا نیمه مردادماه-حدود 20 هزار خودرو در کشور سرقت شده که 90 درصد  فروردین تا
خودروهایی که به سرقت رفته ساخت داخل است.« و البته او اعالم کرده خودروهای پراید، تیبا، 
ساینا، پژو، سمند و پیکان در فهرست خودروهایی هستند که به سرقت می روند و »پراید« در 

صدر این جدول قرار دارد. 

کستری  زنبورهای خا
آنـــدِری  ــر  اث جدیدترین  کستری  خا زنــبــورهــای 
در  اوکراینی  نویسندگان  موفق ترین  از  کورکوف 
دوران پساشوروی است. او که آثارش را به زبان 
روسی و غالبا در فضایی سوررئالیسم می نویسد 
این بار روایتی رئال از بازماندگان مناقشه  داخلی 
کریمه و الحاق آن به  اوکراین بر سر شبه جزیره  
ک روســیــه در ســال 2014 را بــازگــو می کند؛  خــا
داستان تنهایی انسان ها در بستر جنگ و جدال  
کــورکــوف در مصاحبه ای  ســیــاســی دولـــت هـــا. 
می گوید: »رمان من درباره  جنگ نیست، درباره  
مردمی است که از جنگ رنج می برند.« کورکوف 
در خالل داستان انتقادش را آشکارا بیان می کند 
اما نگاه او به روابــط انسانی در عین تناقضات 
است.  منصفانه  همچنان  فرهنگی  و  سیاسی 
قــهــرمــان رمـــان طــی ســفــرش بــا مــردمــی مواجه 
می شود که بیش از خود او در این جنگ صدمه 
و  ستیزه جویی  گرفتار  ــد.  شــده ان تنها  و  دیـــده 
بازی های سیاسی می شود اما به همان میزان 
شانس یــاری مــردم و یاری شدن از سوی آنها را 
هم دارد و در نهایت به زبان مشترکی برای زیست 
کستری  با دیگران دست می یابد. زنبورهای خا
حقیقتی تاریخی درباره جنگ را یادآوری می کند: 
شــایــد دیــگــر گــلــولــه ای شلیک 
نشود امــا نــاســازگــاری ابــدی در 
ــای  ــم ه ذهـــن یـــک مــلــت و زخ
ــاری بــر پــیــکــره اش، درمــانــی  ــ ک
پــایــان جنگ  مفهومی  ــــدارد.  ن
ندارد، شاید تنها مردگان پایان 

جنگ را ببینند.

مرگ حق است؛ پراید وسیله! 
سهم 41 درصدی خودروی پراید در حوادث رانندگی ایران

حاصل تداوم غذادهی دستی به سگ های ولگرد چیست؟

ایرانول، پارس و بهران بزرگترین تولیدکنندگان روانکار در کشور
آقای محمدامیر نیکو همت مدیرعامل پاالیشگاه سپاهان در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار 
خبرگزاری صدا و سیما، با بیان این که سپاهان، ایرانول، پارس و بهران به ترتیب بزرگترین 
تولیدکنندگان روانکار در کشور هستند، گفت: ظرفیت تولید روزانــه شرکت نفت سپاهان، 
۷۲۰ هزار تن و مجموع چهار پاالیشگاه روغن سازی، یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن است. این 
پاالیشگاه ها، خوراک خود را از پاالیشگاه های نفت دریافت و با استفاده از مواد افزودنی 
و فناوری های خود، انواع روغن های موتوری، بنزینی، دیزلی، صنایع، پارافین های مختلف و 

فرآورده های نفتی را تولید می کنند. وی افزود: دغدغه اصلی تولید روغن، مربوط به نرحاصل 
ــداوم غــذادهــی دستی به  ــداوم غــذادهــی دستی به سگ های ولگرد چیست؟ حاصل ت ت
سگ های ولگرد چیست؟ خ خوراک آن می شود که تابعی از قیمت جهانی نفت است؛ خوراک 
اصلی این روغن سازی، لوبکات، به عنوان تابعی از نفت کوره است. با افزایش نرخ نفت در 
سال گذشته، اولین افزایش قمیت روغن موتور نیز، در تیر سال ۱۴۰۰ با افزایش ۴۰ درصدی 

رقم خورد؛ زیرا قیمت لوبکات از حدود ۶۰۰ هزار تومان، به ۹ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده بود.

 حضور گروه خودروسازی سایپا 
در نمایشگاه مشهد 

ــودرو مشهد بــا حــضــور شــرکــت هــای گــروه  بیست و دومــیــن نمایشگاه بین المللی خـ
خودروسازی سایپا از ۹ شهریورماه شروع خواهد شد.

؛ گروه خودروسازی سایپا با هدف معرفی و ارائه دستاوردهای خود  به گزارش سایپانیوز
در حوزه محصول، قطعه سازی، بازاریابی و توسعه بازارهای هدف در مساحتی بالغ بر 
۴5۰۰ متر مربع در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی خودرو مشهد حاضر و آخرین 

توانمندی های خود را در معرض نمایش خواهد گذاشت.
در این نمایشگاه ۱۷ محصول جدید و متنوع  از گروه خودروسازی سایپا  با نام شاهین 
آریا اسپرت، کوییک اسپرت، کوییک.آر اتوماتیک، سه دستگاه شاهین با رنگ   ،CVT
های متنوع جدید، دو دستگاه ۱5۱ کانوپی، وانــت کــارون، پــادرا پالس اسپرت، پادرا 
پالس یخچال دار و پادرا پالس دوگانه سوز و خودروهای تجاری شامل کامیون کشنده 
KX و کامیونت باری فوتون M۴  و دو اتوبوس شهری در دو مدل برقی و دیزلی در حضور 

عالقمندان صنعت خودرو به نمایش در خواهد آمد.
شرکت های حاضر از گروه خــودرو سازی سایپا درایــن نمایشگاه شامل سایپا، زامیاد، 
، رینگ سایپا، پالسکوکار، سایپا  پــارس خــودرو، سایپادیزل، سایپا یــدک، ســازه گستر
آذین، مرکز امور مشتریان، همراه خودرو سایپا، امداد خودرو سایپا، طیف سایپا، شرکت 
خدمات فنی رنا، ایران کاوه سایپا، قالب های بزرگ صنعتی سایپا، سایپا شیشه، سایپا 
ر، سنان شیمی و سایپا  پرس، ایدکو پرس، ایندامین سایپا، رادیاتور ایران،  فنر سازی ز
آذربایجان و ۱۲ نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش سایپا از مشهد مقدس هستند 
که آخرین تکنولوژی و دستاوردهای تولیدی و خدماتی خود را در معرض دید عالقمندان 

صنعت خودرو قرار می دهند.
در این نمایشگاه به منظور آشنایی بیشتر عالقمندان به خودرو، تست خودرو محصوالت 
شاهین و کوییک.آر اتوماتیک برگزار می شود. همچنین به منظور دریافت نقطه نظرات 
مشتریان در خصوص محصوالت  گروه سایپا به صورت مستقیم و چهره به چهره، کارگاه 

مدیریت تجربه مشتریان برگزار می شود.
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�و در �و

 ���ر ��� ��ارک و ���� ��� را ��د ������؟
�� ����� ��ده آ����� ���� و ۴۰ ��ل ��� �� ا��ان آ��م. 
در آ����� ������ ���ق ����� و و�� ز���� ام در آ����� 
���� ��ب ��د، ا�� �� ���� ��� �� و�� �� ا��ان آ��م. ��� 
از ���� �� در ��� از ادارات ����� �� ���ان ��ر���س ��� 
����ل ��ر ��م. ��ر��ی ������ دو��� د���ی �� دا��� 
و ���� ����� ���� ��ه ��د در ��ر ��� ���� ای ��م و 

�� �� ���ه ��ر ������ را از ا�� ����� د��. 
 �� �� �� ����� و ��ر���س ���، �� �� ���� ����� 

��؟
�� در ����اده ای ���� �� د��� آ��م. ��درم ���� ز��� ���� 
ج �����د. ��دم �� ���� ��ش ��دم �� آد��  و ��ا �� ���
در�� و ����� از ��ر د������. در ��ل ��ل ��ی ����� ��� 
���� ���دم و ��� ���� ��م �� وا�� آ��ر���ن ����ا�ی 
���. ا�� ��� ��ل ��� ����� ��م ����م �� �������� 
��� در ز����� ��د ����ن ����� ا��. د��� ��ی ��م 
��اب �� و �� �� دا��� و ��ا��� ��و��� �� ����م را 
دوا و در��ن ���. ��ود ۲۰ ���� �� او را ز��ه ��� دا��� ا�� 
د��� ��ا�� ����� و او را �� ���� �����ی از د�� دادم. در ��ل 
��ل ���� �� او ����ر ��د از �� �� ���ش را ����� ��ض ����� 
��دم. ����م را �� از د�� دادم �� ����م و ��� ���� و ���� 

را�� ���ا �� ��دم ��ای ���ان ا�� ���� ��. 
(���ت �� ��� و �� ��ا�� ���� را �� در ����� ��ه ��ه 

��رت ����. )
 ��� از ���� ����� از او �� ����، �� ���� د��� ����� 

�� ��� �����؟
�� ���� ۸ �����ن ����ن ���ق ��ز������ ام ا�� و �� 
آ��و ز���� ��ده ام. ۸ �����ن در ا�� ��ا�� ���ر ������ی 

ج �� ا��؛ آن �� �� ا�� ��� ����. �� ��دم  ج و ���� ��
���� ا�ــ� �ــ�ر را �ــ��ع �� ��� و او��� ����ی در�ــ� و 
����� �� ���م آ�ــ�، ��ل �� را �� ��� �� ز�� و �ــ�ف را 

���ر �� ��ارم. 
 د���� ���ر �� ��د��؟

��� ��ی ��پ �ــ�ارک ���� را �� ������. ����� را �� 
���� �� �����ن ����ن از آ��� �� ����م و �� ����ی ���� 
�� د���ل ��� و ��رک ��د�� دو �����ن ����ن �� ��و���. �� 
ا���� �� ���� ����� ��� ��م و ��� وا�� ��� ��و���ه 

و ����ار ��دم.
 �� ��ا ��د ����ار ������ از ا�� ������� �� ����ا�ی 

��� ��د و ��� وا��� ��د��؟
�� �� ��� ا�� ا���د را ��� ��و���. �� ��� �� ��� دا�� 
ا�� ������� �� �����. در ���م ��ل ���� �� ��ر ��دم 
ا�� ������� �� را ������� ��دم و آ��� �� ��� ������ �� 

دا���� ا���د را �� �� �� ��و����.
 و ���� ��� �� ��د؟

�ــ� د�ــ�  �ــ� �ــ�ــ�ی ا�ـــ�ره �� ��� �ــ� �ــ� از 

�����ی ����� ا�� و �� ����: ����� را �� ����� و ۲۰۰ �� 
۳۰۰ ��ار ����ن �� ��و���. ���� ��ر ��ارد. ���� ���ه ���ی ��ی 
����� را ��� ���� �� ��ز�� �� ���� ����� ���ی و ����ی �� 
در �� ا�� ��ل �� �� د�� آ�رده ��دم �� ا�� ��ر �� ا��اف 

دا��� و �� ���ی �� �� ��ا���� را �� ��ا���� ���زم. 
ــ�دت   ���� �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�ده ای و �ــ�ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ�ق دا�ی، �
ار�ــ�ــ�ب ا�ــ� ��ا�� �� ������� ��ا�� ر��   �� �� �� دا���� 

�� ��رد و �� ���زا�� در ا����رت ا��؟ 
�� ��� ���دی ��� ��ا���. �� دا�� آ����� ���ق ��دم 
و �� ا���ح ��د ����ن، ا�� و��� ����ر ���� و ����� ���� 
را�� ����ن را د���ان ��� �� �� ��ار�� �� ��دت �� ���� �� 
��ا ��� �� ���ارم. و��� �����ر�� د���ل ��ل ��ن ����� �� 
آ��� �� �� ��ا�� �����؟ ����� ��ل ��ارم و ��� ���. ���ی 
�� و��د ��ارد. ��ره ای ���د و ���� ���ی ��ای ��دم د�� و 
�� �� ��دم �� ���ا�� ���� ���� را ��دا�� ���. �� ا�� ��ر �� 
���� �� د���ان ��ر ��� ر����م. �� ��ی ا�� �� �� ��� ��ود 
۴ ��ل در دا����ه درس ���ا��، �� �� او �� ��� ��رک 
������ �� دادم. از ���� ��� ��ا��� �� ا�� ����ا ادا�� 
د��. ������ر �� ���� �� ��ا��� �� آدم ���� دار �� �� 
��ر در�� ����� �� ��رم ��رد را ���� ��� و ��� از ا�� �� 
��� ��ل �� ��� زدم ا�� ��ر را ���ر ���ارم. �� آدم ������ی 
���دم و ا���� ��دم �� ا�ن �� �� ا�� �� ر���ه ام ��� ��ف 
�� ��دم. �� ا�� �� �� �� ��ل ��رم �� ��� ����� ای �����ده 
و در �� ��ل ���� �� ��ر ��دم ��ج و ر��ه ای ������. ا�� و��� 
��ره ای ��ا�ی، و��� ����م �� ��ی �� ا�� �� ���� ���� را 
��دا�� ��� در ���� �� ��ا�ی، ����� �� ��ر ��ف �� ���ی.

و   ��� ا���م   ��  ��� ا��  ��ده  ��ر  دو���   ����� ��ا��  از   ��� در  و   ����� آ�� �������ده   ���� ��
����� ����

���

�� ���ن �� د��  �����دا�ی ��زدا�� ��ه ا��. ��دی �� ����ی ���� و ��وک ��ی �وی ��رت 
��ه   �����  ��  ����  �� را���  در   ��  ��  ��  ����� �� �و�� �و��  و���  دارد.   ��� ��ل   ۵۰ از   ���
��� و �� ����، ا�� ���� را ��� �� ���. ���ی �� از ��� و ا���د و ��ارک ���� در ���رش ��ار دارد 
����ن ���� ��� ��. ا���دی �� ���� ���� ای آ���  �� ���م آ��� در ���ر�� از ���� اش ���� ��رآ
در  ������ل   ���� ����د.  ��ار   ���� دو���  ا���د  و  ��ارک  ��ی   ��  �� ��  ����� او  ���رش   ��  ��  ������� و  �� ��و��  را 

��� و �� از ا����ه و ���ه ��� ���� �� ����. ا�� 

د���ل �� ����ی ����ار ��دم �� ���� اش ���!
��� و �� �� ���� ���� ای �� در آ����� درس ��ا��ه ��د

��د ����ن!
���� ��ای ار���ب ��ا��� ���� ای ����� ��د �� ��� و�� ������ د�����ی ����� . او �� ا��ادی 
��رک ��و��� ��د �� ��د��ن �� ���م ��د�� و ����� را�� ��د �� �� ��� �ود. ا�� ��ش ��ن ��رک 
���� ��� از �������� ��� ��� را ��اب ��د. ����ار ���� �ود د��ن ��ز ��د و ���� را �� داد. ��� �� ����ران 
او را د����� ��د�� و �� ��ا�� ��پ ��ارک ���� ر����� �� �� ���� ���� ای را ����م ����. او در ���� �� ���ق 
��ا��ه و �� ���� ��د ����ن ا�� ، اد�� �� ��� ��ای ��دا�� ��� �����ران وارد ا�� ��م ��ه، در ���� �� ��ب 

�� دا�� ��� ا�� ا����ه اش �� در�� ���� ،  ���� �� ا���م داده را ����� ��� ���.

د��� ��ا�� ����� و او را �� ���� �����ی از د�� دادم. در ��ل 

��دم. ����م را �� از د�� دادم �� ����م و ��� ���� و ���� 

���� ��ای ار���ب 
��ا��� ���� ای 
����� ��د �� ��� و�� 
������ د�����ی 
����� . او �� ا��ادی 
��رک ��و��� ��د �� 
��د��ن �� ���م 
��د�� و ����� را�� 
��د �� �� ��� �ود

�
ا�

 ��
���

� �
��
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����ه �����
راز����� از ����ای 
��� ��د ر��ل �� �� 
ا���ی آزار و اذ�� ز��،  
�� ��� ر���ه ��د
����ن  ����ه ��� از ��رآ
���� ���ان  ���� آ
ا��

��� ��ه ��د ا�� ��ا آن ��ل ���� �� ��ل ��ی 
د��� ���� �ود ��د ��ه ��د. ���� ��دم و 
�� آن ز��ن ���ی ا��م ���ه ��د. ����� ��ی 
���� ۸ �� را ���ن �� داد �� ���� ���� 
��� �� ��ا درآ��. ����ر ��� از �����ی ��ی 

������ ��د. 
�ــ�دی ������ل �� ��� ر��� ه ��د و ��� 
�����، ��ن ه ای ����� در ��� از �����ن ��ی 
���ب ��� �ــ�د. �� د��ــ��ــ� �ــ�ارش ��� 
��� و �� از ������� ��ی �زم را�� ��� 
�ـــ�م. �ــ��ــ� �ــ�ی �ــ�ــ� و �ــ� �ــ��ــ� �ــ�ی 
����� را رد �ــ�دم �� �ــ���ــ�ه �� ���� ����� 
�� ���� ر���م. ���ز ��ا�� ��� ���� را 
�� آدر�ــ� �� در د�� دا��� ����� د��، 
��د��ی �����ی و ������ �� ����� در ��� 
�� ه ��د��، ��� �����ی �� ا�� ��د �� ����� 

در�� ا��.

����� ��ای ا����م ���ی
از ���ن ����� را�ــ� �ــ�ای �ــ�دم �ــ�ز ��دم 
آ�ــ�ــ�، ����� و  و �����ن �ــ� ���ر از ���ن 
�ــ�ه  �ــ��ــ�دآ و  �� ����م  را  �� �� �����ن 
���ت و ا������ را �� ���ر �� ��دم در ���� 
������ت و ��ای راز����� از ا�� ����� �� �� 
��� �� ���، در ذ��� ��ددا�� �� ��دم.  از 
در �� وارد ��م �� ��� ��د ������ل دا�� 
����ا�� ��ا�� ��م. ��د ۴۹ ���� �� ����ت 
����د ���� �� ��� ر��� ه ��د. ������ �� �� 
�� �� ��� ���ن از ��� و ���� ���� ����� 

�� ��ا�� ����. 

��د ر��ل
از ا��� �����ی �� او��� ���ی ��د �� ��د را 
�� آ��� ر���� ه ��د، ��ا��� �����م و او در 
���� ���: آن ��ر �� ا���� ��� �� ����� 
����ل ر��ل ��ده و �� ����� ��� ����� و 

، ��دم را ����  �� ����ت و ���ا ��دن ��ر
�ــ� �ــ�د ه ا�ــ�. ��� �ــ� د�ــ� �ــ� ���� �� 
����ی ���� ����� ��د ا�ــ�ره ��د و ���: 
و���� ���د ر���� و ��� ���ب ����� �� آن، 
در ����ی ���� ��� ���ا �ــ� �ــ� ا�ــ�ــ�رات 
ا���� ��� را ����� �� ���. ا�� را �� ����� 
�� �ــ�ــ�وس، ����ل را �� ���� �� ������ 
ز���� �� ��ده و ا��اد ���دی �� ��ای ����� 
���� و �� ����ت �� او ��ا��� �� ��د��. 

��� در اوا�� �وز
ز���� �� از ا��� ��ان �����م �� ��� ��� 
���وس را ���ا ��ده و �� ���� ا�� ����� را 
��ارش داد ه ا��، ���: ��� ��ا�� ���وس، 
�� ��� ��ز �� ��ر �� دا�� اش �� �� زده و ا���ز 
��ا�� ��� ��� �� ���� او �� آ�� ا�� �� در ���� 
��ا�� ��ه و �� �� ز�� �� ز�� ��� در را ��ز 
��� ���. ���وس �� ���� �ــ��ی �� دا��، 
در �ــ��ــ� اش را ��� ��� �ــ� ����ی ���� 
�� را��� �� ���� ر�� و آ�� دا��� �����. از 
���� ا�� ��� ر��� �� ���� را دا�� ���� 
�� ��ا��و ��ا��زاد ه اش ��� �� داد. ���� 
����� ���ا�� ��� �ــ�ان را ����� �� ��� و 
���� �� ��د او از د��ار ��� ��ود و وارد ���� 
�ــ�د. �� ��ود �� ����، �� ��� او در ����ا�� 
�ــ�ا�ــ� �ـــ�ه و �ــ��ــ�ع را �ــ� �ــ�ــ�ــ� ا�ــ�ع 
�� د��.  ����� ������ ��� ا��م ��د ����� 
خ  در ��� ���ی �� ��� ���وس ��� ��  �
داده و �� ا�� ����� �� ������ �� از ���، از آن 
���� �� ه ��د��. ���وس ۴۹ ��ل دا�� و 
�� ���� �� ���� و �� و ����، ا�� ا����ل 

ح �� �� ���� ����� ��د ����.  ���

دو ����ن
���ر   �����  ���� در  �ــ�  ���� ��ی  �ــ� 
دا���� و �� ��� و��ی ����� ��ای ����� 

���� ��� ���وس ��دا����. ������ ��� ��د 
�� �� ���� ������ و �� از ��� ا���ا��، 
���د را�� اداره ��م و ������ت را ادا�� دادم. 
���� ���� ���اه ���وس را ��ا��زاد ه اش 
��ا���ن آ�رد و�ــ� ا������ �ــ� دا�ــ� ���� 
�ــ�د، �� �� ���� ���د. در ������ت ���ا�� 
����� ���� ��ز ��د�� ��د ��ا�� ��ا��ن و 
ج �� ه ا��.  ��ا���� از ���� ���وس ���
���ه او ��ای ا���� ��� �����س ��د و ��� 

از ���� او ا��ع ��ا��. 
ــ� �ـــ�د �ــ��ــ�ــ�س را د�ــ� ه �ــ�د�ــ�  ــ�ادی � ــ از ا�ـ
��ا���� �� ���ه ����ی از او ���داز�� و ����� 

������ ��د ��ان �� د�� آ��. 

����� از ����
ــ�ر�ــ� �ــ�ــ�س �ــ�ی �ـــ�د ر�ـــ�ل،  ــ� � از �ــ��ــ� �
د��ــ��ــ�ــ�ــ� در �ــ�ــ� ��ز �ــ��ــ�ــ� و �ــ�ــ� از �� 
��� ر���ن، ز�ــ� �ــ�ان �ــ�ام �� او در ���س 
��د ه ا��. �ن ��ا�� �� ��م ����ز �� ����� ��د 
و ز���� �� ����� ���� او را �����ه ��د��، 
����� ���� او �� ����� ���ه ����ی ��ه ��، 
����� ���دی دارد. ز���� �� ا����ت و ��ار�� 
را �� در ������ت �� د�� آ�رد ه ��د�� ���ر �� 
��ار دادم ��� ��� ��ی �� ���ل �� ���ر �� ��ار 
�� ���د و ����� ز���� را ���ن �� د��، ���� 

���� ��� ��ای �� ���� ��. 

ا���اف �� ��� 
�� از ���� ��ن ا�� ����ع �� ����ز و 
����ش در ا�� ��� د�� دار��، �� �����س 
ــ� و  �ــ�و�ــ�ه ������� ��ی �زم �ــ� ��� آ�
در����� ��ج ��ان ��زدا�� ����.  ا���ا از 
����ز ������ت را آ��ز ��دم، ���� او ��� در 
����ن ����� دا�ــ� ا�ــ� ���ا�� و ��ا�� 
�� در ������ ��ج �� زد، ���� �ود او را �� 
داد و �ن ��ان �� �� ا���اف ���د: «��ل �� 

�ــ�د ��� دار ��� ��م. ��� د��� ر��� و دوا 
و در�ــ�ن �ــ�دم ا�ــ� �� ����ه �ــ�د. �� ���دی 
��ای ��� دار ��ن  را ا����ن ��دم ا�� ����� 
ــ�اد. �� ا�� �� ��� از دو����� ���وس را  �
����� ��د.» �ن ��ان �� د���ن ��زان �و��ی 
 اش را ���� ��د و ����� �� ا��اف ا��ا�� و 
ادا�� داد: «دو��� از ���وس ���� ����� 
�ــ�د و ا�ــ� �ــ� �ــ� ���� �ــ� �ــ�ا�ــ� �ــ�ا ��� دار 
���. �� �� ���م راه �ــ� را ا����ن ��د ه ��دم 
�� �ــ�دم ���� ���ی ا�ــ� در ������، از ا�� 
���� �� ��� ��د، ����� ���� او ��� ��ر��ز 
ــ�ر �ـــ� دو�ــ�ــ�  ــ�ن � ــ� ــ� � ــ� ا�ـ ــ�د. ا�ـ ــ� � ــ� �
���� ��د و ���� او ����د و �� ��� دار ��م، 

�� آ����� �� ر��.»

ا����م ��ر
����ز آ�ــ� ���� و ���: «ا�ــ� �� و ���� ��. 
�� ��ده ��دم و ���ر �� ��دم ����� �� 
�� ��د. ����� �� �� ��� ���، ز���� ام 
��� و �و ��. ��ای ����ف ��دن ����� را�� 
���� ���وس ��م. ��د ������ل در دو��� 
�� ����� ���� ��ا ��رد آزار و اذ�� ��ار داد. 
ا���ا ��� ��ا��� ���� �� ����م ���� ا�� 

��ل و ��ز �� �� ��� ��� را �� داد.» 
�ن �ــ�ان در ���� �� ���� �� ��د، ادا�ــ� داد: 
«����م �� از ا�� ����ا ����� ��، د��ا�� ��. 
��ام �� ��دش �� ��� ���� از ���وس ا����م 
����م. ���� ��� ��دم او را آرام ��� ا�� �� ����ه 
ج �� و ������ ���  ��د. ��ز ��د�� از ���� ���
��ا��ن و ����ب �� ���� �����. ����د �� زد 
ا������ را از ��د ����ن ��� �����. ��اب 
���ی را �� �� �� ��د ه ��د، داد. او را ����. �� 
��� ��ا���� ��ف ��ی ����م را ���ر ��� �� 

ا�� �� د����� ����.»
�� ا���اف �ن ��ان، ����ش ��� �� �� ا���اف 

���د و راز ��� ��د ر��ل ���� ��.
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و��ه ���� ��ادث �وز���� ��م ��

��ر    ۱۴۰۱ ���ر����   ۹   ���
���ره ۹۸۴

��و��ه ����

�� د�����  ��گ ��ر �
��� ��ل ����� ��د �� ��� ��ا�� �� ��ا��� �� داد��ای 
��ا�� ����� از ���� ��رش �� ��� ���ر ����� ��د. 
ا�ــ� ��� در ������ ���� �� �ــ�رم د�����ی ا�ــ� و 
��� در��ن ��ار دا��. �� ����� ��ز ����ر  ��ای د����� 
�� ����ر���ن ��ا��� �� ��د��.  ��� ��ز ��� ����� �� 
���� ��د، ����م رگ ���ی د��ر ا����ه �� و ���� �� 
��رم ������ی دا��� ���. �� �� ��ن ��ل ��ر ۶۴ ���� ام 
او ��� ���ی در ����ر���ن ����ی �� ا�� ���� را از د�� 
داد و ��� از ����ره �� ��� ���� و ���� ��ن ا�� �� 
��� ��گ ��رم ���ر آن ���� ��ده  ا��. �� او ��ا��� 
��د�� ا�� او �� ���ر اد�� ��د �� ��ا��� از د��� ����� 
���� و ���� ا�� ا�� ��ر را ا���م د���. ��ل �� ��ای ا�� �� 
��� ����� ��ر��ن ������ ���د از ا�� ���� ����� 

دا���.
 �� ��ر�� ��و��ه ����� ��د ۶۴ ����، ���� �� د��� در 
����م رگ ���ی د��ر ���ر و ���� ��گ او ��ه  ا�� �� ���� 

د��� �� ��دا�� د�� ����م ��.

��گ �� ���� ��� ���ی 
آ���� ��ز��ی ���� ��ل �����، ��� ��گ �ن ۴۰  ���� ای 
در ���ی �� ��� ��� ��ا�� ���ی، ��و��ای ���دی �� �� 
��د. ��ر�� ��ی ��و��ه ���ن داد �ن ۴۰ ���� ��ای ���� 
��ن �� ��� از �����ن ا�� ��� ��ا��� و ��ای ��� ���ی 
در ��� از ����ر���ن ��ی ����� ��� ����ی �� ��د 
و ��  از ا���م ��� �� د���ر ���� ا�� �ن از ����ر���ن 
���� ا�� ����� ��� �� درد ���� در ����� ���ه �� ��� 
از ����ر���ن ��ی دو��� ��ا��� �� ���. ��ر�� ��ی ���� 
آن ����ر���ن ���ن داد در ���ه ا�� ����ر ���� ���دی 
���� ���� ���� �� ��� ��� ��ا�� ��ار  و  ���  �ــ�ه 
����د ا�� �ن ۴۰  ���� در ��� ��� دوام ����رد و ���� را از 
د�ــ� داد. ��  از ��ر�� �ــ�و�ــ�ه، ���ر ���� ��ا�� 

. �� ���� ������

���ی د��� ��ن ��زاد ۲ ���� را ���� 
��داد ۹۷ ��د ��ان و ����ش �����ل از ا�� �� ��زاد ���ی 
�� د��� آ�رده ا��، ��زاد دو���� ��د را �� ��� ����� ��د�� �� 
او را ���� ���. ���ی ��زاد ��� ��ای ا���م ���� د�� �� ��ر �� 
و ا���ا دا��ی �� ��� را �� ��زاد ����� ��د ا�� ��ل ��زاد ���  از 
ا���م ���� �� �� و او �� ����ر���ن ا����ل ����. ��  از ا����ل 
��زاد دو����، ��ش ��ای ���ت ��ن او آ��ز �� ا�� ��ن ����.

�� ��� ����� ��د ��ان از ���ی �����، ������ت در ا�� 
 را��� آ��ز ��، ��ر�� ��ی ����� ������ ���ن �� داد ��زاد 
دو���� �� دا��ی �� ��� ������ ���ن داده و ���� 
���� ���� ��ه  ا�ــ�. ا���� ���ی �ــ�زاد ��� در�ــ�ی در 

. �� ������ ���� ����

�� ��� ���ی  ��گ، �
اوا�� ��� ۹۷  ��د ۳۶ ���� ای �� ��� از ����ر���ن ��ی ���وده 
���� آ��د ��ا��� ��د �� ��� ��� ����� ��� ���ی ا���م 

د��.
��د ����� ��ن از ا�� �� ��ار ��د �� دو ��ه آ���ه �� ��ن 
�� ����، ����ر �����ل ��د. ��� ��� ��ب ���  ا��ه آ
�� ر�� و او ��ای ا���م ��� در ����ر���ن ����ی ��. 
��د ����� ��ن وارد ا��ق ��� �� ا�� در ��� ��� ����ره 
��� ��� �� �� ���� و ���� ����ع ���� ���ا�� ���� 
��اح ��. �� ���ر ���� �����ن ��ش ��ای ���ت ��ن 

ج ���. ��د ��ان آ��ز �� ا�� او از ��� ��� ز��ه ���
در ادا�ـــــ� ���ـــــ�اده  او از ���ـــــ� �ـــــ�اح �ـــــ� ا��ـــــ�م ��ـــــ�ر �ـــــ���� 
��د�ـــــ�. در ���ـــــ� ������ـــــ� �ـــــ�د �ـــــ�اح �ـــــ� ا�ـــــ�از ���ـــــ� از �ـــــ�گ 
���ـــــ�رش ��ـــــ� �ـــــ� ��ـــــ� ��ـــــ��ی ا��ـــــ�م �ـــــ�ادم و ��� ��ـــــ� 
در ا�ـــــ�ق ��ـــــ� �ـــــ�ب ��ـــــ� �� ر�ـــــ� �ـــــ� ا�� �ـــــ� ���ـــــ�ره �ـــــ�ل 
���ـــــ�ر د���ـــــ�ن �ـــــ� و ا��ـــــ� ���ـــــ� �ـــــ�د. �ـــــ�ای ��ز��ـــــ�� �ـــــ� 
ــ� را از  ــ ــ� و او ���ـ ــ ــ� ���د�ـ ــ ــ� ���ـ ــ ــ� ا�ـ ــ ــ�ش ��د�ـ ــ ــ� �ـ ــ ز���ـ
ـــــ�ر ���ـــــ�  د�ـــــ� داد. در ا�ـــــ� ��و�ـــــ�ه ��ـــــ� ���ـــــ� در �ـــــ�گ ���

.�� ������

��دک ۳ ���� ������  ا����ه ���� ������ 
 ��داد ��ل ����� �������� �� ���� ����م ���ی، ���ان 
د��� را ����. ��ر و ��در او ا���ا ��� ��د�� �� ������ ��ده 
ا�� ا�� �� �� ���� ��ز��، او را �� �� ����ر���ن ����� ��د��.  
���� ���� در ����ر���ن ا�ــ�م �ــ�د �ــ��ــ��ن �ــ�ی د�� 
������ ��ره ��ه و ���� ��� ��د ا�� ��ن ا��ق ��� �� ا�� 
�� �� ��ز ��� ��ا�� �� او و�� ��� د��. ��ر �������� 
�� ���ان ��ز��ش ��د او را �� ���� در���� د���ی ��د. در آ��� 
�����ن ���� در�ــ��ــ� ا�ــ�م �ــ�د�ــ� �ــ� ������ �ــ�ز�ــ�ش را 
��� ��دا ��� ����، �� ���� ���� ��� �� ���� در ا�� 

���� در���� �� ������ ��د، ����ی ��.
�ــ�ــ� از �ــ�ــ� �ــ�ا�ــ� او �ــ� ��ـــ�ـــ���ی ����� �ــ� ا�ـــ� ���� 

��ـ���ـ���گگگگ��گگ
 ��ار ا�� �� ��� ��ا�� ��ده و �� ��� ا���م د��� و ��� از آن 

���� ����ار

���

������ �� ����� از ����ر���ن �� ������ ���� ���� ا�� �����ن ا����� 
خ �� د�� �� ����اده ����ر را ���� �� ���. در ا�ــ�اف ا�ــ�ق ���  �
����� ای ��ه و ��� ������ی ��� از ��گ ����ر �� د��. �������� 
در �ــ�ل �ــ�ی ا��� �ــ�ا�ــ�س آ�ــ�ر�ــ�ی �ــ��ــ�د، ���ر ����� �و �� 
 ا��ا�� ا�� و ����ل ����� �� ��د. ��ا��س آ���� آ���ی �� ��� �وز ��� از ��ی ��ز��ن 
����� ������ ����� ��، ��ل ����� ۱۲ ��ار و ۱۲۰ ��و��ه در ��زه ���ر ����� ��رد ��ر�� 
��ار ����� �� از ا�� ���اد در ۴۷ در�� ��و��ه �� ���ر ���� ����� ��ه و در ۵۳ در�� ��و��ه �� 
��� �����ن از ا���م ���ر ����� ��ه ا��. ا�� در ���� ا�� �� در�� ��و��ه ��ی ����� ��ه 
�� ��� ���ر ا��ا�� ۱۰ در��ی را ���� �� ��ل ۹۹ ���ن �� د��. ��ا��س آ��ر��ی ��ز��ن 
����� ������ ������� ���ر ����� د��ا������ن، ��ا��ن �����، �����ران و ر��� ��ا�� 
ز��ن و زا���ن ا��. ا�� در ���� ا�� �� از ��� ������، ا��اد در��� در ��و��ه ��ی ���ر ر��� 
اول ����ط �� ��ا�� ����� ا�� و �� از آن د��ا������ و �����ران در ر��� دوم و  ��م ��ار 
ــ�. در��ل ���� �� ���� �� ا�� �� �� ���� ا��� از ���ر ����� �� آ��، ��� �� ���  دار�
��ا�� ��ی ������ �� ا���� ا�� در ��ل �����  ��ای ۱۳۰۵ ���  در ��زه ������ و  ��ا�� ������ 

��و��ه ����� �� �� در ۵۸۰ ��و��ه رای �� ����� ���� داده ��ه و در ۷۸۵ ��و��ه ��� ���� 
����م ��ه  ا��. 

������ ا��ر ������ن ��ی ��ز��ن ����� ������ ���ر د���ره د��� ا��ا�� ���ر ����� 
در آ��ر��ی ا���ل ���: ��� از د��� ���� آ��ر ���ر در ��ل ��ی �����، ��و�� و ���� 
���ا�� ��دم ���� ا��� �� �����ی ��و�� - ۱۹ ا��. ���� د��� ��� ��ا��� ����� ��دم �� 
����� ������ و ا���� ��ا��� ����� ��دم �� �����ن و ��در در��ن ��ای ا��ر ����� �� ��� 

از ��و�� ��� ��ه ا��.
�����ر ا��ود: ��ر�����ن ����� ������ در ������ن ��ی ������ �� د�� ���م �����ات 
و ��ارک ����د را ��ر�� ��ده و ��ون ��� ���� �����ی ���� �� ��ور رأی ا��ام ��ا��� ��د. 
آ��� در ��رد ����� ��ی ���ر ������ ���� ����� ��ار ���د، ا�� ا�� �� ��� ��ای ا��ادی �� 
�ل ����� ��ده و ��د ��  از ����� �ل د��ر ���� ��ه  ا�� ��� ��و��ه ����� ��ه ا��. ��� از 
�������� �� در ��ل ��ی ا��� ���� ا��ا�� ����� ��ه ، ��ا�� ��ی ���ی ا��. �� ا��ا�� 
ع  �� ��� ��ی ���ی، �������� ��� ا����ی �� ���ر ���� ��ه �� در�� ����� ��ی ا�� ��
��� ���� ���ز ����ر ���� ���� ���� ا�� ا��ا��� ����. ا�� ���� ��اغ ��ا�� ���� ر���� 

�� ���� ��گ ����ران ��ه و �� ����� او���ی دم �و�� ����� �� ��د ����� ا��.

���وت ���� و��م 
در ��ا�� �����

ا�� ������ ��ی ����� ����� �� ����ت ���� و ��ت ����ر ��د، 
��م ������ ���� �� ��د. ���ا در ����ن ���زات ا���� ا�� �� 
ا�� ا�� �� ا���ل ���ی ��م ���� �� ����. �������ار در ��رد 
��ا�� ������ی ����� ���ر ����� ا�� ����� �� ����ت ���� 
و ��ت ����ر ��د، ��م ا����ی ��ده ا��. در ��رت ����ت ���� 
، ���� ���� د�� آن را ���دازد و در �ــ�اردی �� ����� ��  �� ����ر
��ت ����ر ��د، ��� ��ده ۶۱۶ ����ن ���زات ا����، ��د ���� 
��وه �� ��دا�� د�� در ��رت ������ از ����� او���ی دم، �� ��� 
از �� �� �� ��ل ��� ����م �� ��د. در ��ل ���� ��ا��س 
���رات ����د، �����ت �����ن ���� در ��ز��ن ���م ����� 
ر����� �� ��د ا�� ا�� ���� ���ر ����� ����� �� ����ت 
������ و ��ت ����ر ��د، ���� در داد��ه ��ی داد����ی �� 
آن ��دا��� �� ��د. ��ا��س ����ه ��ده ۲۴ از ����ن ����� 
��ز��ن ���م �����، ���� �� ����ی ر���� ���دن ��ا��� 
����، ������، ���رات، �����ت دو��� و ���� و ���� ای، ��م 

ا�� ������ ��ی ����� 
����� �� ����ت ���� 
و ��ت ����ر ��د، ��م 
������ ���� �� ��د. 
���ا در ����ن ���زات 
ا���� ا�� �� ا�� 
ا�� �� ا���ل ���ی 
��م ���� �� ����

��ر�� ��ا�� ���� �� 
�� ���� ���ر ����� 
���� ��گ ����ر ����
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�ــ��ــ�اده اش ����� ������، �������� از ������ی �� ��� 
����� ���. ����� ��� ���� ����� �� ��رش ��ا��� و ا��م 
�ــ�د �ــ�ل �ــ�دک �� ���� و��� ا�ــ� و ���� �� �� ����ر���ن 

���� ����� ��د.
�� ���� ���� �������� ���� �� ����ر���ن ����� آ��دان 
����� �� ا�� ���� را در ����ر���ن از د�� داد. �� ��گ او، 
��رش  از ����ر���ن ا�ل �� ��� ��ادن و�� و از ������ �� ��� 

��گ ���ش ����� ��د.
 ��  از ����ا�ی داد��ه، ���� ار���� او از ا���م ���ر ����� �� ا�� 
���� ������ �� ��� ا�� �� ��دک �� ���� ����� ���ده و دا���� 
�� او ����� ��ده �� ���� ��ه ������ت ���ه ��دک وارد ��� ��د 

و او را ����، ۳۰ در�� ���� ������ ��.

�� ���ر �����  �� ���
خ داد، ��گ  ��� از ��� ���� ��گ ���� �� �� ��� ���ر ����� �
�ــ�در ۲۵ ���� در ���ان �ــ�د. ����� ��ل ۹۷ دو��� ��ز��ش را 
�� د��� آ�رد ا�ــ� ۱۰ ��ز ��� از ��� �ــ�ا��ــ�، ����� درد در ����� 
���� ��. ا�� درد ����� �� او ���اه ��د ا�� �ن ��ان ��� 
��ل ����� �� ���� ��ت درد �� د��� ��ا�� �������  ���� 
��د و �� ���ر ا�� �� ���� ���� دارد، ام آرآی  ا���م داد و ��رد 
��ا�� ��ار ����. ز��ن ��ا�� ��� ����� آ��� را �� �� د��، ���رش 
��� ��. �� ��ل ���م ��  از ا���م ��� ��ا���، ��ز ا����� در 
��� �ن ��ان ���� ����ه و ��وه �� ��راخ ��دن �وده اش، ا��� و 
ا���ء دا�� ��� را �� ����� ���� ���� �و ��ده ��د. ��� از ا���م 
ا�� ���،  �ن ۲۵ ����  �� ��� ����� ���د ���� را از د�� داد.

���وت ���� و��م 
در ��ا�� �����

ا�� ������ ��ی ����� ����� �� ����ت ���� و ��ت ����ر ��د، 
��م ������ ���� �� ��د. ���ا در ����ن ���زات ا���� ا�� �� 
ا�� ا�� �� ا���ل ���ی ��م ���� �� ����. �������ار در ��رد 
��ا�� ������ی ����� ���ر ����� ا�� ����� �� ����ت ���� 
و ��ت ����ر ��د، ��م ا����ی ��ده ا��. در ��رت ����ت ���� 
، ���� ���� د�� آن را ���دازد و در �ــ�اردی �� ����� ��  �� ����ر
��ت ����ر ��د، ��� ��ده ۶۱۶ ����ن ���زات ا����، ��د ���� 
��وه �� ��دا�� د�� در ��رت ������ از ����� او���ی دم، �� ��� 
از �� �� �� ��ل ��� ����م �� ��د. در ��ل ���� ��ا��س 
���رات ����د، �����ت �����ن ���� در ��ز��ن ���م ����� 
ر����� �� ��د ا�� ا�� ���� ���ر ����� ����� �� ����ت 
������ و ��ت ����ر ��د، ���� در داد��ه ��ی داد����ی �� 
آن ��دا��� �� ��د. ��ا��س ����ه ��ده ۲۴ از ����ن ����� 
��ز��ن ���م �����، ���� �� ����ی ر���� ���دن ��ا��� 
����، ������، ���رات، �����ت دو��� و ���� و ���� ای، ��م 

ر���� �����ت ����، ���� و ���� ای و ��� ��� ا����ی در 
ا���م و���� ������ ا��.  ���� ا�� ا��ا��ت �� ز���� �� ����� �� 
��ود ����ت ������ و ��ت ���ه، ���� ����ب �� ����. 
�����ا�� ��� ��ا��� و ���رات ����د، �����ت را در ��ز��ن ���م 
����� ر����� �� ���� و ������� �� ����� �� ����ت ������ 

�� ���� در داد��ه ��ی داد����ی ر����� ��ا�� ��.
 ����ن ����� ��ز��ن ���م ����� در ��ل ۱۳۷۴ ���ب �� 
و در ��� ۶ ��ده ۳ ��ا��� ا��م ��ه �� �����ت ���� و ���� ای 
����ن ���� ����� �� ���ان ��ا�� ����� را ��ار�� از ���� 
���ت ��ی ذی ��� ��ز��ن و ��� ���رات ����ط ر����� �� ����.

ا�� ������ ���ر ����� ����، ���ر ���� ����� ����؟ در ���� �� ا�� ���� 
 �� ���� �� ���� ای ����  ��در ����� ��  ���: ������ ���� �����ن و   ����
���، آ���  د���� ���� و �و�� و ��� ��� ����ر �� ��رت ���ی �� ������ی 
ج در ��ا��� ��ا�� �� ���ص ����ن  ��د، �� ����� آن ��ا�� ���زات ��ی ����
���زات ا���� ����رد ��ا�� ��. ��ا�� ���� ��ای ر����� ��ا�� ����� 

 :����� �� ح � �� ��
 داد��ه ��ی �����: در ا�� داد��ه �� ��  ��ان از ���� ��ا�� �� ����� ���� 
��د؛ �� ���رت د��� ��  آن ��ه ا��، �����   ����� ���� ��  ���� ��
���� �� در ��ا��� ���� �� ��ا�� ���ر ������ �����ی ����� دا��� ���� 

در ����� ا�� داد��ه ا�� .
�� ���� از  ��� ���ان داد��ا��ی ������ دارد  داد�ــ�ای ��ا�� �����:  
آن ���� داد��ای و��ه ر����� ��  ��� �� ا��ر و��ه ا����ص �����  ا��؛ از  آ
��ا�� ����� ا�� �� ��دم �� ��ا��� ��ای ر����� �� ����ت و ��و��ه  ��ی 
��� ��ا���  ����� ��د در را��� �� ���ر و ��ا�� ����� در �� ���� �� آ
 �� ح در ا�� داد�ــ�ا ا�� ���� ا��  و��ه ��ی ��� و�� ر����� �� �� � .����
ع �� ������ن ��ی �����، ��و��ه ��ر�� ��ا��  ح و ار��ع ���� �� از ��
��در در���� ����� داده ��د، ��ا�� ���ر ��  �� ���ر  �� و در ��ر�� 
آن ���� و ��� ����� ��ای ادای  ���� ر����� ����ه ار��ل و �� د���ل 
������ت ا���ر �� ����. در����� داد��ا �� ا�� ����� ����� �� ���� 
خ ��اده ا�� و ��ار ��� �� ������ ����� ��در �� ���  ��  ��د �� ����ی �
�� �� وا�� ��  ���� و �� ��ور ������ا��، ��و��ه  �� ا�� �� اد��ی ���� را ��

را �� داد��ه  �� �����.
��رای �� ا���ف: از اوا�� ��ل ۸۹ و �� از ���� �� ��ل و ��� از ����� 
(���ب   ����� ا�ــ�ر  و�ــ�ه  ا���ف   �� �ــ�را�ــ�ی   ����� د���را���� 
۱۳۸۶/۹/۳۱) در �����ی از ا���ن �� ��را��ی �� ا���ف و��ه ر����� �� 
ع �� ������ ��د��. در ���ان ��� ����� ���ره  ا��ر ���ا��� و ����� ��و
ا��.   �����  �����  ����� و  ���ا���  ا�ــ�ر   �� ا���ف   �� �ــ�رای   ۲۹
ر����� و �� و ��� ا�����ت ا���ی ����� ����� �� ������ و ا�����ت 
�� ���� ��ا��� �� ����م ��ه  ����� ����� �� ���� ا���ص در ��ر�� 
���� از ��� �����ن ����ن ���� �� در ��ر�� �� �� دو��ف در���ص ار��ع 
��و��ه �� ��را ��ا�� دا��� �����، در ����� ��رای �� ا���ف ا�� 
در ��� ���ه ��و��ه  ��ی ����� �� د��ا������ �� ��و��ه ���� �� ��� ���� 
�� ��د د��  ای �� ���� �� آن ����م ��ا�� ��، ���� از ��� �����ن ����ن 

ا��، �� ��رای �� ا���ف ��ای ر����� ار��ع �� ��د.

����؟ ���ر ����� 
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در ��� از ���� ��ی ������ در ���� ���ان، �ن ��ان ���� ا�� 
�� �� ��ا�� ��� ���� ��دن ���� را ا���م د��. ا�� �ن �� ����: 
�� �����ا�� �� در ���� ������ در ا����ر دار�� در �� ���� 
�� ��ا��� ���� را �� �� ��ا�� ������ ���� ��ده و ����� آن 
��� ۵۰در�� ���� از ا���م آن در ������ ��ی ����� �� ��د. 
او �� ���ن  دادن ��� ����� ��ر ���� ���� را ���� داده و آ��� 

��� �� ���� �� ��ا�� ��ی ����د ��ای ا�� �� ����� �����ن ���� 
��د، ���� ��ن را �� د�� ا�� ��د �� ���ر��.

ا�� در ���� ا�� �� او �� ا��ق ��� ����ی دارد و �� ����ی 
�ــ�ای ا�ــ� �ــ�ر و �� ������ت ����ده �ــ�ای �ــ�د ����ی ���ر 
���� �� ���ن ا��ع از ������ ���� ��  �� ���. ������ن ��آ
در ا����ر��ن ا��، ��د را �� ��� ��ا�� �ن آرا���� �� د���. 

�� ز���� ����� از آرا����ه ��ی �
���� ا�� ��ی �� داد��ای ��ا�� ����� ����� و ��������� را 

������ �� ��� از ��ا�� �� �� ��ارض ������� ���� �و ��ه ا��.
 د��� �ــ�ا�ــ� �ــ� �ــ�ای ����� �ــ� داد�ـــ�ای �ــ�ا�ــ� ����� 
 ، آ��ه ا��، �� ����: و��� �� ���� ������ ر��� ��� ��� ����
ا����� و ����ی �ــ�د. ���� آرا���� ��� ���� ��د �����ن 

ع ���� �� ��د ���ن ����  ���� �����ن را ����ر ���� ��ا�� ��د��. و��� وارد  ���� �� �����دا�ی ��ص و ����� ��ی ��ان ���� و آ��� ���ی �و�� �و �� ����. ���� ����
خ دادن ا�� و ��د را در دام آ��� �����ر �� ����. آ��� �� ������ت ����ق و��ق و ���� ��ی ����ی ���� �� ���� �� ��ا��� ��� ��ی  اول ����� ����� �� ا����� در��ل �
������ ا���م د���. ا�� ��وه از ���� ���ی ����ی و ����ل ��ی ����ا�� و ا�������ام �� ���� ��ی ���� در ا��ر در���� ��ا��� �� ���� �� ��ای ���� ����� �����ه 
��ی �� ���ر �� �ود؛ در ���� �� آ��ن ��ون دا��� ��رک و ���� و ���� �زم در ��زه ����� ��� ���� �� ��� د����ه ��ی ������� و ���ز ���درت ��ده و �� ا��ر 

����ط �� ����� �� ��داز��.

ا������ 
��� �����

���

��ارش ��� از ��ا��� آرا����ان 
در ا��ر ����� و ��ارض ��� آن

������ ��� ز����
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��و��ه ����

۲۰��� ������ ا���م داده و �� ���ن دادن ��� ��� ����� 
��م او از �� ا�� ��ر ���� آ�� و �� ���� ���� و���� 
��م د���� را �� او ����رم �� ���� ���، ا�� �������� و��� 
��� ��ا�� را ا���م داد ����� ��م ��وه �� ا�� �� د���� 
���� �� ���ه، ���� ��ی ���� ���� ام آ��� ��ی ���دی 
وارد �ــ�ه و ��� �ــ�اش و�ــ�د دارد. �ــ�ای ���� از ا�ــ� �ن 

����� دارم.
 �� ا���ر �ن آرا���� او ����� �����س اد�� ��د �� ��� ��� ��ی 
������ ����� ���� ��دن ���� را ا���م �� د��� . ���� ��د 
�� ���� ��ر �� ��دم و آ��� �� �وش ��� آ��� ��م. ��� ��ر 
�� �� �� ��اش ���� و ��دا��� ���ا�ی از ��ی ا����ان 
و ���وف ���� ��ا���� ���� ز��ن را ���� ���، �� ���� 

��� ا�� ��ر را ادا�� دادم و ��� ��� ��دم �� ���� ���رم.
 در ��و��ه ای د��� ز�� �� ا��ات ������ ��� ��ی ��ر�� 
و��د دارد در ����� از �ن آرا���� ���� ��ه ��د �� ����� 
ر�� ���  و ��وک ��ا در دا�� د������ ��ار داد�� ا�� و��� 
ج ��م ����� ��م ���� ���� از ��ر��  از د����ه ���

����� ا��.
 ا�� �ن در ادا�� ������ �� �����س ��و��ه ���: ���ی 
��� �� �� آرا����ه ����ی در ���ل ���ان ر���. �ن آرا���� 
و��� ��� و��وک ��ی ��ر�� را د�� اد�� ��د د������ را از 
آ���ن وارد ��ده و �� ۱۵د���� ��ار ����� در دا�� د����ه 
�� ��ا�� ��� و��وک را ���� د��. ���� ��ای از ��� ��دن 
ا�� ��� و��وک �� �� �����ن ����ن از �� �� ��ا�� و 
�ن آرا���� ���� ��د �� ۵۰۰�ــ�ار ����ن ��ر �� راه �� ا���، 

�� ���� د��� ����� ����� ��دم را �� د����ه ����رم.
ج  ا�� �ن ادا�� داد : ۱۵د���� در دا�� د����ه ��دم و و��� ���
��م د��م ���� ���� از ��ر�� ����� و د��ر ا����ب ��ه 
ا��. و��� از �ن آرا���� �����م ��ا ا�� ��ر ��ه ام ���� 
�� ��ا�� ���ده و ���د���� ای ����� در دا�� د����ه 

��ده ام. و��� �� دو ���� ������ و ���� و �� ��ا��� ��دم 
�� د�ی آ��� ���� ���� ����� در ا�� د����ه ��ار �� ����� 
و ا����ل ����ن زا �ــ�دن د����ه ��ــ�د ا�ــ�، ��� �� ���� 
������ا�� ���� را �� �� �ن آرا���� دادم، ����� ��� �� ���ا�� 
در�ــ�ن �ــ�م. �� از ا�� �ن ����� دارم و �� ��ا�� ��وه  
�� ���ان ���رت ���� �� �� �� زده ا��، ���ی ��ر��ی او 

����� ��د.
 در ادا�� ���� ر����� �� ا�� ��و��ه، �ن آرا���� �� ���ن 
ا�� �� د����ه را۵۰ �����ن ����ن از آ���ن ����ه  ا��، ���� 
��: �� ا�� ��ر �����ی از ��� و��وک �� ����ف �� �� ا�� �� 
در ��رد �ن ���� ���� ����� ��ا�� ��ت �� و ��� د���� 

����� در د����ه ����.
 و��� �����س �� او ا��م ��د ��رش د���� در ا��ر ����� 
ا�� �� رد ا�� ����ع ��� �� ���� و�� �� ���� ��ر���� 
آرا����ه ا���م  را �� �����ن ا���م �� د��� �� ��ا��� در 
د��� و ��ل ���� �� �� د�� �������، ��� �� ��� ���� 
ا�� ��ر د���� در ��ر ����� ���� ��ا�� �� ��� ��ر ������ 

ا���م �� د���.

�� ��ر�� را ���ل �����
ارا�� ��ارک �������� و ���ر��� ��� از راه ��ی ا�� ا��اد ��ای 
���� ������ن ��د ا��. آ��� ���� ��ار�� را �� ���ن ��ی 
ج از  ��ر�� ���ن �� د��� و ���� ��را��ن د�ره �ــ� در ���

���ر �����. 
��ز��ن ���م ����� ا�� �ــ�ارک را ���� ا����د در داد�ــ�ه 
ــ�  �ــ��ــ�  �ــ� �ــ��ــ�ا�ی  ــ�د، � ــ�م �ـ �ــ�ــ� دا�ــ� و در ا�ــ��ــ�ــ� ای ا�ـ
 ،IPL،������ د�ره ��ی ����� آ��ز�� در ز���� ���� و �� و
، ��ا��، ����ودرم، ���� ��، ����� �ل و  ، ا����و��� ا��اع ���ر
����،PRP، ا��اع ������، ��و��ا��، ����ا�ی د�ره ��ی ����� و 
���� در����، ���� و ���ی، �� ���� ���� �� ��ز��، 

�� ����، ���������، �� ���� و ���� د�ره  ��ی آ��ز�� 
د�ز���� ����� از��ی �����ت، ���� ��ی ����� ����ه 
�����ات و ���و��ت �����، ���� د�ره ���� از ��� �����دی 
���� ������ ا����ر و ��ا�� ��ی �ــ�در ��ه ���� و���� 

 .����� ������
����� ا�� ����� د�ره ��ی ��د��ه ����م ���رت و ���ر�� 
از�ــ�ی د����ه ��ی ���ر�� و �ــ��ز ����ت در داد��ا��، 
ح و����  �� ���ان ��رک و ���ز ������ و ����ی ���� ��
��ای ا��� ��ار ��� ���د؛ �����ا�� ��� د�ره ��ی آ��ز�� �� 
از��ی ��ا�� ذی ��ح ����ار ��ه و ��ا������ ��ای آ��� ��در 
�� ��د، ����� ا��. در��� ��ل، در ا�� ا����� ����� ��ه 
، ا���� ��ی ����  ا�� ���� دا����ه ��ی ���م ����� ���ر
و ����� �� ����  �� ر��� ����ط ��ا��س ���ز��ی �زارت 
���ا�� و ��ز��ن ���م �����، ���ز �� ����ا�ی د�ره ��ی 

آ��ز�� �����.

ل در آرا����ه � �� ���
در ���� �� ا�� ��ز�� ، آرا����ه �� �� ���� ��اى ����� �ل 
و ������ ����� �ــ�ه ،���� ���رت و ا��������� ا��ر 
ــ�ان �ــ� �ــ��ــ�:�ــ���ــ�  در�ـــ�ن دا�ــ�ــ�ــ�ه �ــ�ــ�م ����� زا�ــ
ــ� �ـــ�ن �ــ�د،  �ــ��ــ��ــ� �ل و �ــ��ــ��ــ� و �ــ� �ــ�ــ�ــ�ل د�ــ�ــ� �
���� �ــ�د ��� از ���� د�ره د�ــ�ه د���� در ا�ــ� در�ــ�ن 
و ����� ����ب �ــ� �ــ�د . آرا�ــ�ــ�ــ�ه �ــ� و ���� ��ی 
��ار��.  ������ و  �ل   ����� ���ز  ���ان   ���  ��  ������

 ، �ی ادا�� داد: ������ ��� ����� �ل و ������، ا���م ���ر
ــ�دن ���� و �ــ���ــ� ���� ���� ����  ���� �ــ�، ���� �
����� ���� و �� �� ������� �� د�ره ��ی ��رد ����� 
�زارت ���ا�� را ��را��ه ا�� و ��� ������ ��ا��� ����� 
������  ا���م ��د و ا���م ا�� ������ �� ���� ������� 

���� و ��م ����ب �� ��د.
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���رم �����ر ��ل ۷۴ ��� از ������ ���� ����ن ا��ان، ����� ��ی ������ اش را 
، ����ران ���� ���ان در ����ن ��� ��� ��در و  ج آ��ز ��د. در ا�� ��ز در ���ان و ��
د���ی در ���� ����م ��ار ������. �� ���ر ��� ����� در ��� ����� ���� �� 
�ن ��ان و د���ش �� ��� ���� �� �و��ی ��ن ��د را از د�� داده ا��. ��ر�� ��ی 
����� ���ن  داد ��� ����� از آن ���� ���ه و ���م در��ی ��ودی ��� ���� ا��. 

خ داده ����. ����ن ا����ل داد�� ��� از ��ی �� آ��� � �� ���� د���، ��رآ
 در���� �� ������ت ��ای ������� رد���� از ���� ����� ���� ����م ادا�� دا��، 
����ن ����، ���رد�� ��ل ۷۵ در ����ن ��� ��� �ن ��ا�� در �� ��غ ا��اف  ��رآ
ج ��ار ������. �� ���ر ����ران ���� �� ا�� �ن ��ان �� آ��ر ����ز ��ی ��ن  ��

او ���� ��د �� و���� �و��ی ��� ��ه ا��.
����ن ا����ل داد�� ا�� ��� �� ������ ���� و ����   �� ��� ����� ���، ��رآ
خ داده ����. ��� ��ه �� از ��� ��� ����� �ن، ����ران در  از ��ی �� ���� �
����ن ��� ��د ��ا�� در دا�� آب ا���ر ���� اش �� و���� ��ح ��ار ������. ���� 
����ل �� ����ع را �� ���� ��ارش داده ��د، در ������ت ���: ����� ��� ����� 
������ ��ن ����م ��م. �� ���� ���� ��  د���ل او ���� ا�� ���ش را در���� �� 
��� ��رده ��د در ���ز��� ���ا ��دم. و��� ا��اف را ��� و�� ��دم ����� ��م 

���م ��ل �� و ����ی ����م ���� ��ه ا��.
 در���� �� ا�� ��و��ه ��� ��� در ����ن ر����� ��ار ����� ��د، در �����ه ��ل ۷۶

���� در ���� �����ر �� ��� ��د ��ا�� �� ا�� ���� ����� ���� �و  ����ن ���� آ ��رآ
����. ��ر�� ����� ����ران ���ن �� داد ����ل ���اه دو��� ��ا�� د��� 
��ا�� ��ه ��د��. ��ر�� ��ی ����� رد��ی ��دی �� ��م ���� را در ����� ���ن 
�� داد. �� د�����ی دو���ن ���� ���� �� او ا�� ����� را ا���م داده و ��د 

��ان را ����  ا��. 
 �� �����ی ��ی ����، ���� �� �� ا���م ���� د����� ��ه ��د در ز��ان ���ا ��. 
����، ا���اف ��د و ���� ��  ���اه دو��� ��� دا����  �� ا����ل او �� ���� آ
د��� ��ان را �� ����� دو��� ��ل ����� و �� ���� ����� و �� از ����ز او را �� ��� 
�������، ا�� در ����� راه دو��� از ا���م ��� ����ف ��. �� ���� ���� ����� 
����� او را �� ��� ������ �� ���� ام را �� ����. ��د ��ان را �� ����� ���� و از ��� 

����� ��ار ��دم. 
����ن ����� ��� ��ی ������ ز��ن در ��ل ��ی   �� از ا�� ا���ا��ت ��د �� ��رآ
����� ���� و ���������ن را از ���� ادا�� داد�� �� ا�� �� او �����ه �� ��� �� 
�ن و ��د ��ان ا���اف ��د و ���: �� آذر در ��ق ���ان دو�� ��دم ا�� �� ا���ف 
��رد�� و ����ر ��م او را ��� ���. ��� ���� ��� ����� ��م د���ش �� 
�� دا�� �� �� ��درش دو�� ����. �� ���� ���� ��� ��دم و و��� د��� ��ان 

وارد ���� �� او را �� �� �و��ی ��� و ��ار ��دم.
ج �� �� دو��� �ن  ���� ������ در ��رد ����� ���� ���� �� در��رد ��� ��
ج ��د��. ��� از ا�� �� ���اه ���� �� او ����ز ��د��  ��ان را ��ل زد�� و �� ���� در ��

او را ��� ��د�� و ���ش را و�� در���ن ر�� ��ده و �� ���ان آ����.
���� در را��� �� ��� ��د ��ان در آب ا���ر ���� اش ���: �� دا���� �������� 
��ل ��ی ���دی دارد. ��ای ���� �� ���� اش ر��� ا�� او �� ر��� و �� �� ����ر 

��م او را ���� و �� ��دا��� ��ل �� ��ار ���.
���� ������ ���ان ۲۰�ــ�ل در ز�ــ�ان ���� و ��ا���م در �����ه ��ل ۹۶ در ز��ان 
ج �� دار ���زات آ����� �� �� ��و��ه ��� از ����ن ������ ���ان  ر���� ��� ��

��ای ����� ���� ��د.

���ر را در ��� و ��گ  ع ��� �و�ی  �� �� از و�� ��ده ا��. ا�����ت ����  ��ر  را ��ور  �� ��د�� ��ی د�� اول ��� در ���� ����� ��ادث ��� ��
�� ��ادث د�� ���� ��� ��ر ا��. ��و ��ده ��د. ����ای ��� ��ی ���ف ���ان ، ز���� ��� و دو ����� ��ا�� �����ر از �����

���� ���ف ���ان

دوازده ��ار ������ ز���� ���
، ���� ۱۴ و ۱۷د���� ��ز  ��� از ز���� ��ی �����ر ���ر
��� �����ر��ه ��ل ۱۳۴۷ �� ��رت ��� و �� د�� 
، ��� و �����ی ا��اف آن را ��زا��. �������  �����
��  از و��ع ز����، ���و��ی ا��ادی ��ای آوا���دا�ی و 
���ت ���� ����. ����ن ا��� ا�� ز��� ��زه د�� 
���ض ��د و ������ن ���� ����� ��دوس و �����ت ��� 
د��ر ���رت ���� ����. ��ا�� و��ع ا�� ز��� ��زه 
۱۲�ــ�ار ��� از ������ن �ــ�ن �ــ�د را از د�ــ� داد�ــ�. 
از ز����  ��� �� ���ان ��� از۱۰ز���� �����ر ا��ان ��� 

��د �� ��د.

��گ در �����
�ــ�م �ــ�ــ��ــ�ر�ــ�ه �ــ�ل ۱۳۸۷ �ــ�ا�ــ�ــ�ــ�ی ا���� ا�ــ� �ــ� در ا�ـــ�ره �ــ��ــ� آ�ــ�ــ�ن ��د 
���� ۹و ۳۰د���� �� ��ود��ه ����� را �� ���� ���ان ��ک ��د. ���ز ��� ����� از ��واز 
������ �ــ�د �� ��ا���� �� ��� ��� ��� ���ط �ــ�د. در ����ن ا�ــ� ���ط �����ر از ���ن 

۹۰����� و ���� ا�� 
ا��ا��  �ــ�واز ۵۲����� 
۲۴���� ��������ن �� 
���� �����، دو ����دا��، 
�ـــ� �ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ� و �� 
���� ��ا����ن ���� 
ــ� و �ــ�ــ� �ــ�ــ� از  ــ��ـ �ـ
 ���  �� ا���ی   ����

��ز�� ز��ه ������.

اد ����� �����ر ��ود��ه ����� ��
در ��� از ��ا�� �����ر ��ا������، د�� �����ر��ه ��ل ۱۳۸۵ ��ا����ی ������ ۱۵۴���� 
ا��ان ا�� ��ر �ــ� از �� ���� �ــ�واز �� ��ود��ه ���� ����� ��اد ���� ر���. ��ا���� �� 
۱۴۸������ و ���� آ�ــ�ده �ــ�ود در ���� �� و �ــ� از �ــ�ار ����� در ���� �ــ�ود�ــ�ه، �� ����ره 
خ ���� د��ر ���� ��ه و �� ��� �� ���� ����ف ��. در ����ن ا�� ��د�� ��ا����  ��
د��ر آ�� ���ی ��ه و �� ���ر آ�� �����ن ��ود��ه و ���و��ی ا��ادی آ�� ����ش �� . 
در ����ن ا�� ��د�� ۲۹������ ��ا���� ��ن ��د را از د�� داد�� و ۵۴ ��� ��� د��ر ������ 
و ���و��� ����. ���م ���ی دا��� ��ا���� از���� ����� �� در ا�� ��د�� د��ر ������ 

��ه و ا��� �������ن �� ا�� ���� ��ن ������.


