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كنوانسيوني كه   تركمانچاي نيست
دولت روحاني  و سهم ايران از درياي خزر

حميد فروتن / ايسنا

بيش از صد كارمند و 
افراد صاحب سمت 
ممنوع الخروج شدند

محسني اژه اي خبر داد 

4

       حمالت تروريست ها
 به استان غزني افغانستان ادامه 

5دارد: ضربه طالبان به صلح

       برگزاري آزمون هوش براي 
ورودي مدارس تيزهوشان :

6 افتادن از چاله به چاه

روزنامه اعتماد در راستاي حمايت از توليد داخل وظيفه خود مي داند تا 
در تبليغ و ترويج كاالي ايراني توليد كنندگان را ياري كند. لذا براي درج 

آگهي كاالي ايراني تسهيالت ويژه اي را در نظر مي گيرد.

حمايت از توليد داخلي

تلفن:66429506

سياست

ادامه در صفحه 05

روحاني دركنوانسيون 
رژيم حقوقي درياي خزر:

مذاكرات براي 
تحديد حدود
 بايد ادامه يابد
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پهنه آبي كه ميان پنج كشور 
اي��ران، روس��يه، آذربايجان 
و تركمنس��تان واقع شده و 
در ط��ول تاريخ ب��ه نام هاي 
مختلف��ي مانن��د دري��اي 
مازندران، خزر، كاس��پين و 
قزوين ناميده ش��ده و حوزه 
تمدن��ي آريايي در اطراف آن ش��كل گرفته؛ گرچه 
به دليل وس��عت و بزرگي از عن��وان و واژه دريا براي 
ناميدن آن اس��تفاده مي ش��ود، ام��ا در واقع طبق 
معيارهاي حقوقي و تعاريف ارايه شده دركنوانسيون 
1982 حقوق درياها، يك درياچه بسته و محصور 
ميان پنج كش��ور ساحلي اس��ت، چرا كه برخالف 
ديگر درياها، مانند درياي مديترانه و درياي س��ياه 
يا درياي چين به آب ه��اي آزاد و اقيانوس راه ندارد 
و آبراه��ي بين المللي براي تردد آزاد و كش��تيراني 
ديگر كشورهاي غيرس��احلي محسوب نمي شود. 
شايد دش��واري و پيچيدگي تعيين رژيم حقوقي 
اين حوضه آبي محصور نيز از اينجا ناش��ي مي شود 
كه اين درياچه تابع قواعد كنوانسيون حقوق درياها 
نيس��ت و بايد رژيم حقوقي خاصي براي آن تمهيد 
و طراحي كرد. اين مهم س��رانجام پس از 25 سال 
تالش و ممارست و همكاري جمعي ميان 5 كشور 
س��احلي خزر و برگزاري ده ها نشست كارشناسي 
و اجالس س��ران و وزرا، تحقق يافت و كنوانسيون 
رژيم حقوقي درياي خزر كه كنوانس��يوني خاص و 
منحصربه فرد و با لحاظ شرايط و ويژگي هاي خاص 
اين حوضه آبي و همچنين درنظر گرفتن مالحظات 
كشورهاي ساحلي ازجمله جمهوري اسالمي ايران 
تهيه و تنظيم شده؛ به امضاي سران 5 كشور ايران، 
روسيه، قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان رسيد.

بدين ترتي��ب با امضاي اين كنوانس��يون به عنوان 
سندپايه و باالدستي، سرانجام اين پهنه آبي از وضعيت 
حقوقي و نظامنامه مشخصي برخوردار شده و از اين 
پس مي توان انتظار تس��ريع در تعامالت، افزايش 
همكاري ها در حوزه هاي تعيين شده و البته امضاي 
موافقتنامه دو و چند جانبه ِتحديد حدود دريايي، به 
عنوان مهم ترين و اصلي ترين موارد اختالف ميان 
كشورهاي ساحلي را داشت.ش��ايان ذكر است كه 
كنوانس��يون رژيم حقوقي درياي خزر صرفا به نقاط 
اشتراك و موارد همكاري مي پردازد و در كنوانسيون 
مذكور هيچ گونه توافقي بر سر سهم 5 كشور ساحلي 
از بستر، زير بستر و آب هاي درياي خزر به عمل نيامده 
اس��ت. در واقع هدف اين بود كه در كنوانسيون رژيم 
حقوقي درياي خزر با توافق بر سر كليات و اشتراكات، 
مبنايي براي حل و فصل اختالفات بر سر تحديد حدود 
دريايي و تسهيم منابع درياي خزر فراهم آيد. امري كه 
با امضاي اين كنوانسيون، اميد به تحقق آن افزايش 
مي يابد. با عنايت به مس��ير طوالني و دشوار پيموده 
شده تا امضاي اين سنِد زيربنايي و مفاد اساسي اين 
كنوانسيون كه بر زمينه هاي همكاري و همگرايي تاكيد 
دارد و به خصوص با توجه به تثبيت موقعيت انحصاري 
اين درياچه براي 5 كشور ساحلي و توافق اصولي اين 
كشورها مبني بر عدم حضور و عدم مداخله نيروهاي 
فرامنطقه اي در اين حوزه آبي راهبردي؛ اغراق نيست 
كه زين پس درياچه خزر را درياچه صلح و دوس��تي 
بناميم چرا كه شايد از معدود حوزه هاي آبي دنياست 
كه اوال كشورهاي ساحلي آن از موضع حقوقي برابر 
برخوردار بوده و هيچ كشوري داعيه برتري و سلطه بر 
اين پهنه آبي را ندارد، ثانيا با امضاي اين كنوانسيون، 
كشورهاي ساحلي بر تعامل و همكاري و همگرايي 
ميان خود، به جاي رقاب��ت و خصومت، تاكيد كرده 
و صحه گذاش��تند و ثالثا برخالف س��اير پهنه هاي 
آبي دنيا، از جمله خليج فارس، درياي عمان، درياي 
سرخ، مديترانه و درياي سياه؛ درياچه خزر تنها حوزه 
آبي اس��ت كه درآن خبري از حض��ور اخاللگرانه و 

مزاحمت هاي نيروهاي فرامنطقه اي نيست .

خزر؛ درياي صلح و دوستي
وزارت خارجه

بهرام   قاسمي
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خبر   و   بيشتر 
 ويديوها   و گفت و گوهاي 

متفاوت

سوالي كه اين روزها بيش از گذشته و با توجه 
به نشست خزر در فضاي واقعي و مجازي مطرح 
مي شود آن است كه سهم ايران از درياي خزر 
چه مقدار اس��ت؟ واقعيت آن اس��ت كه سهم 
ايران از درياي خزر هنوز مشخص نيست زيرا 
خط مبدا و تحديد حدود مشخص نشده است 
بنابراين ادعاي افرادي كه معتقدند سهم ايران 
به 15 درصد كاهش پيدا كرده، از پايه بي اساس است زيرا در اجالس 
روز گذش��ته درباره دو موضوع خط مب��دا و تحديد حدود صحبتي 
صورت نگرفت و قراردادي امضا نشد. براساس كنوانسيون بين المللي 
حقوق درياها در س��ال 1982 درياي خزر به عنوان »دريا« معرفي 
نشده بلكه از آن به عنوان »درياچه« نام برده شده است. براي درياچه 
خزر، اجماع كش��ور هاي ساحلي مطرح است و اينكه كسي بخواهد 
بگويد سهم هر كشور چه ميزان است ازنظر حقوقي نيز اشكال دارد 
زيرا براي اين مهم ابتدا بايد بر اساس حقوقي و قانوني، محدوده هر 
كشوري مشخص شود و سپس بر اس��اس رويه هاي موجود و مورد 
اجماع كشور هاي ساحلي حدود هر كشور اندازه گيري شده و سهم 
هر كش��ور مشخص ش��ود. برخي مي گويند س��هم ايران از درياي 
خزر 50 درصد اس��ت؛ اين عزيزان در ابتدا بايد نقشه درياي خزر را 
مقابل خود قرار داده و اين نقش��ه را دو قسمت كنند، در اين صورت 

جمهوري آذربايجان و تركمنس��تان حق استفاده از 
آب را ندارند زيرا مرزش��ان در خشكي تمام مي شود، 

آيا اين تقسيم بندي درست است؟ مگر ما مي توانيم به آذربايجان و 
تركمنستان بگوييم حق استفاده از آب را نداريد؟ 

نقشه را نگاه كنيد
سرمقاله
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بهرام  امير احمديان

تحصي��الت در دوران جديد اهميت ويژه اي دارد و 
افرادي كه به عنوان دانش آموختگان رش��ته هاي 
مختلف، تحصيالت خود را به پايان مي رسانند، توقع 
دارند كه از جايگاه اجتماعي بهتري بهره مند باشند. 
در گذشته كه موقعيت هاي اجتماعي بيشتر از تعداد 
افراد تحصيل كرده بود، زماني كه افراد تحصيالتشان 
به پايان مي رسيد، در دانش��گاه ها به عنوان هيات 
علمي يا در سازمان ها و ادارات مختلف به صرف اينكه تحصيالت عاليه دارند، 
موقعيت هاي شغلي مختلف را احراز مي كردند. در حال حاضر هرچند اين 
فرصت ها ديگر به صورت قبل وجود ندارد، اما رقابت براي دس��ت يافتن به 
موقعيت هاي اجتماع��ي از طريق تحصيالت همچنان وجود دارد. يكي از 
مدل هايي كه مدعي است، مي تواند افراد را گزينش و آنها را آماده كند تا در 
موقعيت هاي اجتماعي مناسبي قرار گيرند، تحصيالت خاص يا متمايز كردن 
دانش آموزان با نام تيزهوشان و فراهم كردن شرايط تحصيل آنها در مدارس 
تيزهوشان است. اما واقعيت اين است كه در پس اين گزينش كردن، اتفاقات 
خوبي رخ نمي دهد. به اين دليل كه تنها هدف اين دانش آموزان در رسيدن به 
دانشگاه و بورسيه شدن در دانشگاه به عنوان فردي كه در رشته خاصي موفق 
شده، تعريف مي شود.از سويي با رفتن به اين مدارس دانش آموزان امكان رشد 
در ابعاد مختلف شخصي و اجتماعي را از دست مي دهند. مدرسه يك فضاي 
اجتماعي است كه دانش آموزان عالوه بر درس خواندن، روابط اجتماعي را 

در آن آموزش ببينند و كساني كه باهوش ترند به كساني كه 
هوش پايين تري دارند، كمك كنند براي پيشرفت، كساني 

كه توانمندي كمتري در ارتباط با ديگران دارند، كارهاي جمعي را تمرين 
كنند و شخصيت اجتماعي و فرهنگي شان شكل بگيرد. 

آسيب هاي تيزهوش ناميدن  بچه ها 
جامعه 
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علي سوند رومي

 بحث خصوصي سازي شركت هاي خودرويي در 
كشور بحث جديدي نيست، همان طور كه بحث 
خصوصي سازي در كشور جديد نيست و مسبوق به 
سابقه است. قطعا خصوصي سازي در قرن بيست 
و يكم يكي از اصول پذيرفته شده اقتصادي است 
كه كس��ي نمي تواند آن را رد كن��د، چراكه اصل 
بر خصوصي س��ازي ايجاد رقابت، افزايش توليد، 
بهره وري و سوددهي است .به اين جهت هيچ يك از اقتصاددانان و آگاهان 
اقتصادي نمي توانند در مورد موضوع خصوصي سازي موضع منفي داشته 
 باشند اما بايد ببينم در شرايط فعلي كشور و با توجه به آنچه در ماه هاي آينده 
پيش روي كشور قرار مي گيرد، مي توانيم اصل خصوصي سازي را براي 
بنگاه هاي اقتصادي بزرگ كشور پياده سازي كنيم يا خير؟ آنچه از ماه هاي 
آينده بخش خودرويي كشور متصور مي ش��ويم شرايط خاصي است 
كه موضوع خصوصي در اين صنعت را به حاشيه مي برد و حمايت هاي 
دولتي بر اين صنعت را ضروري مي كند، به اين جهت در شرايط كنوني 
طرح مجدد خصوصي س��ازي در صنعت خودروي كش��ور كمي دور از 
نگاه كارشناسي است. در حقيقت هم اكنون بدترين زمان براي اجراي 
خصوصي سازي شركت هاي بزرگ همچون خودروسازهاي دولتي است 
چراكه باتوجه به شرايطي كه بعد از تحريم هاي جديد روي داده است، 
پيش بيني آينده اقتصاد خودروي ايران در هاله اي از ابهام است و نمي توان 

پيش بيني دقيقي براي اين صنعت داشت. از سوي ديگر 
در هر خصوصي سازي بايد مبناي قيمت گذاري مشخصي 

وجود داشته باشد؛ موضوعي كه در حال حاضر براي بخش خودروي كشور 
قابل تصور نيست و...

 شرايط خصوصي سازي را نداريم 
اقتصاد
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امير حسن كاكايي

اين روزها محيط زيست ايران شاهد اتفاقاتي تلخ 
است. از ش��هادت محيط بانان گرفته تا شليك 
شكارچيان به گونه هاي ارزشمند حيات وحش، 
خشك ش��دن و آتش سوزي عرصه هاي تاالبي 
و ده ها اتفاق ديگر همگي نش��انه هايي هستند 
از آنچه ظرف چند دهه بر محيط زيس��ت ايران 
رفته اس��ت. به اعتقاد من اين اتفاقات طبيعي و 
بديهي اند و اگر با چنين حوادثي روبه رو نش��ويم بايد متعجب شويم. 
حال ناخوش محيط زيس��ت ايران ناشي از مدل توسعه نامتوازن طي 
چند دهه در كشور است. مدلي از توسعه كه در آن به موازين و اصول 
حاكم بر محيط زيس��ت بي توجهي شده اس��ت. همين بي توجهي و 
دست اندازي هاي مكرر به حريم محيط زيست موجب شده تا تعارض 
ميان انس��ان و بخش هاي مختلف محيط زيس��ت هم افزايش يابد. 
در مدل هاي توس��عه ما به جنگل ها دس��ت اندازي كرده ايم، به بهانه 
جاده سازي حريم هاي محيط زيست طبيعي را ناديده گرفته ايم، آب را 
از حوضه اي به حوضه ديگر منتقل كرده ايم بدون اينكه به تبعاتش توجه 
كنيم، در عرصه هاي طبيعي اجازه كشاورزي داده ايم، در مناطق مهم 
زيستي پااليشگاه ساخته ايم و ده ها تصميم غلط ديگر كه همگي يك 
نتيجه داشته اند؛ به هم زدن ساختار محيط زيست در ايران. به عبارت 
روش��ن ما با تجربه چند ده س��اله مدرن اخير به يك حوزه مديريتي 

پيچيده چند هزار ساله آسيب زده ايم. بدتر اينكه تصور 
كرده ايم با تجربه اندك مان مي توانيم از پس مشكالت 

بر بياييم و طبيعتا نتوانسته ايم. در اين شرايط خيلي طبيعي است كه 
محيط زيست ايران زخم خورده و آشفته حال باشد.

چهره زخمي محيط زيست 
محيط زيست
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اصغر محمدي فاضل 



بستن تنگه هرمز از نگاه 
اصولگرايان تنها پاسخي 
به عدم صدور نفت بود. 
اما آنها در زمينه نقض 
برجامي امريكا مشخصا 

معتقد بودند كه نبايد منتظر اقدامات اروپا در برجام ماند 
و به عب��ارت ديگر تداوم برجام با اروپ��ا را به طور كلي نفي 
مي كردن��د، اما رفته رفته اوضاع تغيير ك��رد. 19 تيرماه با 
اش��اره به مقاله مهدي محمدي در وطن امروز در س��تون 
صداي مخالف اش��اره شده بود كه »دلواپسان به مذاكره با 
اروپا رضايت دادند«. حاال كيهان در ستون خبرهاي ويژه 
خود با اش��اره به گزارشي كه مشرق از بدعهدي اروپايي ها 
منتشر كرده هيچ سخني از خروج از برجام و زيرپا گذاشتن 
تعهدات نمي زند و در عوض به تالش داخلي اش��اره كرده، 
مي نويسد: »متاسفانه اظهارات آقاي روحاني مبني بر اينكه 
»اروپا از نظر سياسي نسبت به برجام سنگ تمام گذاشت، 
منتظر اقدامات عملي هستيم«، آن هم پس از سپري شدن 
قريب به 1۰۰ روز از برجام اروپايي. در حقيقت ارسال پالس 
به طرف مقابل براي وقت كشي و فرصت سوزي است. مقامات 
ارشد دولت مي بايست روند خسارت بار معطل ماندن براي 
بسته خالي اروپايي ها را متوقف كرده و آستين همت باال 
زده و با استفاده از ظرفيت هاي فوق العاده داخلي براي حل 
مشكالت وارد ميدان شوند.«كيهان در موارد متعدد پاسخ 
ايران به رفت��ار ترامپ و خروج از برج��ام را »پايان دادن به 
تعهدات ايران براساس توافق« اعالم مي كرد. اين روزنامه 
پيش تر نوشته بود: »اروپا معترف است كه قادر به جبران 
كامل خسارت نيست، چرا ايران بايد به همه تعهدات قبلي 
پايبند باشد؟!« در همان روز جوان نيز نوشته بود: »دولت 
در صورت زياده خواهي يا اصرار سه كشور اروپايي براي يك 
برجام يك طرفه و غيرمتعادل، خروج از برجام را رسما اعالم 
كند.« )16 تير 97( محمد دهقان، عضو كميسيون حقوقي و 
قضايي مجلس هم در نامه اي سرگشاده به روحاني مي گفت 
كه »با خروج امريكا از برجام عمال كشتي برجام غرق شده 
است« و تاكيد داشت كه »ادامه برجام مطابق قانون و شروط 
رهبري غيرقانوني است.« )23 ارديبهشت 97(.كيهان حتي 
خروج از »پيمان نامه منع گسترش سالح هاي هسته اي« 
را توصيه كرده بود: »خروج ايران از NPT مي تواند هزينه 
خروج امريكا از برجام باشد«. )فروردين97( همين روزنامه 
روز 9 ارديبهشت نوشته بود: »الزم و ضروري است كه دولت 
با خروج از ان پي تي، پاسخ گستاخي طرف مقابل را داده و از 

امتيازگيري بيشتر طرف بدعهد جلوگيري كند.«

علي الريجاني، رييس مجلس شوراي اسالمي روز گذشته 
در همايش ملي توانمندي هاي صنايع كوچك و متوسط 
س��خنراني كرد. او در اين س��خنراني به ص��ورت تلويحي 
به كنش ه��اي اين روزه��اي محمود احمدي نژاد اش��اره 
و از آن انتق��اد ك��رد. او بي آنكه نام��ي از احمدي نژاد ببرد 
در بخش��ي از س��خنراني خود گفت: »در ش��رايط سخت 
 فعلي عده اي ب��ه جاي هم��كاري و كمك ب��ه وفاق ملي 
به خاطر منافع سياسي نازل شان، نقش اپوزيسيون به خود 
مي گيرند كه انگار از كره مريخ آمده اند. در شرايط سخت بايد 
نگاه مسووالنه و طبيبانه داشت.« اشاره الريجاني به مواضع 
اخير احمدي نژاد بود كه هر س��ه قوه را زير سوال برد. علي 
الريجاني در بخش ديگري از س��خنراني روز گذشته خود 
به چالش هاي به وجود آمده نيز اش��اره كرد و گفت: »بايد 
از چالش به وجود آمده نهايت بهره مندي را داشته باشيم و 
آن را تبديل به يك فرصت كنيم. براي رسيدن به اين مهم 
يك راه بيشتر نداريم و آن اين است كه فضاي كسب و كار را 
آسان كنيم كه البته اصلي ترين راه براي رسيدن به اين فضا 
تصميم گيري حاكميت و حكمرانان است. ما در همين زمينه 
قانون داريم كه در آن مواردي همچون تشكيل پنجره واحد و 
رسيدگي به درخواست ها ظرف مدت دو ماه پيش بيني شده 
اما اينها كافي نيست و هنوز يك سرمايه گذار مدت زيادي بايد 
در انتظار صدور تمامي مجوزها بماند.«او همچنين فعاالن 
اقتصادي و صنعتگران را خطاب قرار داد و از آنها خواس��ت 
تا در مورد تصويب قوانين پيشنهادات خود را مطرح كنند. 
الريجاني رييس كميسيون صنايع مجلس را رابط مناسب 
ميان مجلس و صنعتگران دانس��ت تا از اين طريق بتوانند 
نظرات و درخواست هاي شما را به مجلس انتقال دهد و بگويد 
كه چه قوانيني نياز به تغيير يا تصويب دارد. الريجاني تاكيد 
كرد كه »در شرايط فعلي حتي اگر الزم باشد برخي قوانين 
اداري را براي مدتي كنار خواهيم گذاش��ت.« او با اشاره به 
منابع كشور و لزوم استفاده از آنها گفت: ما يكي از كشورهايي 
هستيم كه از آفتاب زيادي برخورداريم. از طرف ديگر وزير 
نيرو اعالم مي كند كه ما پنج هزار مگاوات برق كم داريم. ما در 
برنامه ششم توسعه تاكيد زيادي بر لزوم استفاده از انرژي هاي 
خورشيدي داشتيم اما امروز اگر كسي بخواهد يك نيروگاه 
خورشيدي ايجاد كند، بايد از 1۰ جا مجوز بگيرد. اين مسائل 
س��رمايه گذار را اذيت مي كند و بايد فكري به حال آن كرد.

الريجاني ادامه داد: مسائل بانكي، حمايت مالي و ايجاد فضاي 
صادرات هم مهم است. ما در قانون بودجه مقداري عوارض 
به واردات اضافه كرديم تا فرصت خوبي براي صنايع داخلي 
و صادرات فراهم شود و اكنون هم با قيمت جديد ارز فرصت 
خوبي براي صادرات به وجود آمده است؛ هر چند اين افزايش 
قيمت مشكالتي هم در پي داشته است.او در پايان يادآور شد: 
 ما با 1۵ كشور همسايه هستيم و كشورهاي بزرگي همچون 
روسيه و چين اعالم كردند كه همكاري هاي خود را با ما ادامه 
خواهند داد. پس نمي توان كشور و اقتصاد ما را محدود كرد. 
ما در جلسه سران قوا نيازهاي صنعتگران را با توجه به شرايط 
جديد اقتصادي بررسي خواهيم كرد و تمام توان نظام را براي 

حمايت از اين بخش به كار خواهيم گرفت.

حضور در اجالس س��ران كش��ورهاي ساحلي درياي 
خزر و امضاي كنوانسيون، امضاي 6 سند همكاري هاي 
راهبردي و اقتصادي ميان سران ۵ كشور ساحلي درياي 
خزر، ديدار با والديمير پوتين همتاي روس و نظربايف 
رييس جمهور قزاقستان ماحصل سفر حسن روحاني 
به قزاقستان است. او ديروز صبح راهي اين كشور شد و 
در پنجمين اجالس سران كشورهاي ساحلي درياي 

خزر شركت كرد.
روحاني امضاي كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر 
را گام بسيار مهمي در مسير تقويت همگرايي بيشتر 
كشورهاي ساحلي اين دريا خواند و تاكيد كرد: جمهوري 
اسالمي ايران با داشتن دسترسي دريايي در شمال و 
جنوب، آمادگي دارد تا نسبت به ايفاي نقش راهبردي 
 و منطقه اي خود براي توس��عه تجارت و حمل و نقل

 اقدام كند.
او تاكيد كرد: در اين كنوانس��يون ع��الوه بر تاكيد 
و اختصاص تعلق كامل درياي خزر به كش��ورهاي 
ساحلي، اصول مهمي همچون »تصريح بر ممنوعيت 
حضور نيروهاي مس��لح بيگانه«، »انحصار هرگونه 
دريان��وردي صرف��ا با پرچ��م ۵ كشور س��احلي«، 
»ممنوعيت در اختيار قرار دادن قلمرو كش��ورهاي 
س��احلي به بيگانگان براي اقدام و تجاوز عليه ديگر 

كشور ساحلي« قيد شده اند.
روحاني اين را نيز گفت كه »امروز گرچه گام بس��يار 
مهمي برداشته ايم ولي بايد اذعان كنيم كه با امضاي 
اين كنوانسيون، هنوز موضوعات مهمي مربوط به درياي 
خزر حل و فصل نشده است، ضمن اينكه پذيرش نهايي 
كنوانسيون منوط به طي مراحل قانوني تصويب در پنج 

كشور ساحلي است.«
رييس جمهور كشورمان به مفاد قراردادهاي 1921 و 
194۰ بين ايران و شوروي سابق اشاره كرد و گفت: »در 
كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر، محدوده بستر 
و زيربستر هنوز تعيين نش��ده است و اين امر متعاقبا 
ط��ي توافق مي��ان طرف هاي ذي ربط انج��ام خواهد 
شد. همچنين با توجه به وضعيت سواحل جمهوري 
اسالمي ايران، روشن است كه هدف از بند سوم از بخش 
مربوط به تعريف خطوط مبدا مستقيم در ماده يك اين 
كنوانسيون توجه به وضعيت ويژه سواحل ايران است. 
البته اين كنوانس��يون تصريح دارد كه روش تعيين و 
ترسيم خطوط مبدا مستقيم بايد در يك موافقتنامه 
جداگانه ميان همه طرف هاي ذي ربط كنوانس��يون 
معين شود. از اين رو مذاكرات براي تفاهم نهايي به ويژه 
در زمينه »تحديد حدود« و »تعيين شيوه هاي ترسيم 
و تعيين خطوط مبدا« بايد ادامه يابد تا با تفاهم و تعامل 
سازنده بين مذاكره كنندگان پنج كشور بتوان نسبت 
به تدوين موافقتنامه ه��اي جداگانه اي در زمينه هاي 

فوق دست يافت.«

سندي بر پايه انصاف و عدالت
روحان��ي پس از امض��اي كنوانس��يون رژيم حقوقي 
درياي خزر در نشست مشترك خبري با حضور ساير 
روساي جمهور كشورهاي ساحلي با بيان اينكه يكي 
از دستاوردهاي بسيار مهم كنوانسيون رژيم حقوقي 
درياي خزر، امنيت و ثبات اين درياست، گفت: اينكه 
به صراحت اعالم ش��د كه درياي خزر فقط به ۵ كشور 

ساحلي آن تعلق دارد و نيز تصريح شد كه هيچ نيروي 
خارجي و شناور نظامي نمي تواند در آن رفت و آمد كند 
و امنيت دريا منحصرا در اختيار ۵ كشور ساحلي است و 
همچنين تصريح بر اين موضوع كه سرزمين هيچ كشور 
ساحلي درياي خزر نمي تواند، عليه كشور ساحلي ديگر 
اين دريا مورد اس��تفاده قرار بگيرد به معناي تثبيت و 

امنيت اين درياي  مهم است.
وي تاكيد كرد: در اين سند همچنين نشان داديم كه 
انصاف و عدال��ت را رعايت كرده ايم گر چه خط مبدا را 
در اين كنوانسيون مشخص نكرديم، اما تصريح كرديم 
كه كشورهايي كه داراي سواحل خاصي هستند، بايد 
از ويژگي هاي خاصي هم برخوردار باشند كه مقصود 

سواحل جمهوري اسالمي ايران است.
رييس جمهور خاطرنشان كرد: امروز شرايطي به وجود 
آمده كه از درياي خزر بهتر و بيش از گذش��ته به نفع 

ملت هاي ساحلي آن استفاده كنيم.
روحان��ي ترانزيت و نف��ت و گاز را از جمله مزيت ها 

و ظرفيت هاي موج��ود در درياي خزر توصيف كرد 
و گفت: جمهوري اس��المي ايران در حوزه ترانزيت 
از نق��ش مهمي برخوردار اس��ت و در ش��رق دريا با 
همكاري تركمنستان و قزاقس��تان و در غرب آن با 
جمهوري آذربايجان و روسيه مي توانيم اروپا، آسياي 
مرك��زي و قفقاز را به آب ه��اي جنوبي خليج فارس 
و عم��ان متصل كنيم و اين به معناي آن اس��ت كه 
درياي خ��زر مي تواند ترانزيتي براي منطقه و خارج 

از منطقه باشد.
وي اظه��ار اميدواري كرد؛ گام ه��اي مهمي كه در راه 
تثبيت و امنيت بيشتر درياي خزر برداشته شده در كنار 

گام هاي بعدي براي استفاده بيشتر از منافع درياي خزر 
به نفع همه ملت هاي منطقه باشد.

رايزني هاي حاشيه اي
 روساي جمهوري اسالمي ايران و فدراسيون روسيه در 
حاشيه پنجمين اجالس سران كشورهاي ساحلي درياي 
خزر در زمينه مهم ترين مسائل دوجانبه، منطقه اي و بين 

المللي گفت وگو و تبادل نظر كردند.
روحان��ي و پوتين بر ضرورت و اهمي��ت بيش از پيش 
توس��عه روابط و همكاري ه��اي تهران – مس��كو در 

بخش هاي مختلف تاكيد كردند.
روحاني در اين مالقات همكاري هاي مش��ترك ايران 
و روس��يه در درياي خ��زر را به نفع دو ملت دانس��ت و 
خاطرنش��ان كرد: بايد تالش كنيم تا خ��زر به عنوان 
درياي صلح و دوستي و عاملي براي تقويت مناسبات، 
همكاري ها و دوستي بيشتر كشورهاي ساحلي تبديل 

شود.

وي افزود: همكاري هاي دوجانبه و چندجانبه ايران و 
روسيه در مسائل مختلف منطقه اي و بين المللي از جمله 
در زمينه امنيت منطقه اي و مبارزه با تروريسم داعش در 
سوريه آثار مثبتي در منطقه به دنبال داشته و بايد اين 
همكاري ها تا ريشه كني كامل تروريسم ادامه پيدا كند.

رييس جمهور فدراس��يون روسيه نيز با اشاره به روابط 
رو به گسترش دو كشور در زمينه هاي گوناگون تاكيد 
كرد: مسكو آماده توسعه هرچه بيشتر روابط و مناسبات 
با تهران در زمينه هاي مورد عالقه طرفين و در راستاي 

منافع مشترك است.
پوتين برجام را توافق بين المللي و مهم دانست و با اشاره 

به ضرورت تالش در راستاي حفظ و استحكام برجام از 
سوي همه طرف ها پس از خروج يكجانبه امريكا از آن، بر 
ادامه رايزني ها و همكاري مسووالن دو كشور درباره حل و 
 فصل مسائل و موضوعات مختلف منطقه اي و بين المللي 

تاكيد كرد.

گفت وگو با ميزبان
روحاني روز گذش��ته ديدار دوجانبه اي نيز با نظربايف 
همتاي قزاق و ميزبان خود داشت. او با بيان اينكه اراده 
دولت جمهوري اسالمي ايران برقراري روابط صميمانه 
و پايدار با قزاقس��تان اس��ت، اظهار داشت: تهران براي 
توسعه روابط با آستانه اهميت زيادي قائل است، چرا كه 
اين روابط از ارتباط عميق تاريخي و اشتراكات فرهنگي 
دو ملت نشات مي گيرد و امروز دو كشور در زمينه هاي 
مختل��ف داراي ديدگاه هاي نزديك ب��وده و از منافع 

مشتركي در منطقه برخوردار هستند.
رييس جمهور با بيان اينكه تهران و آس��تانه در مسائل 
منطقه اي و بين المللي نيز در كنار يكديگر قرار دارند، 
حضور فعال آستانه در تحوالت منطقه به ويژه مذاكرات 
صلح س��وريه و س��اير موضوعات امنيت منطقه اي را 
تاثيرگذار توصيف كرد و گفت: قزاقس��تان در مسائل 
بين المللي از جمله برجام هم��واره در كنار ملت ايران 
بوده و اين قابل تقدير اس��ت و مصمم هس��تيم روابط 
خ��ود را در اين عرصه ها هر چه بيش��تر تقويت كنيم.

روحاني همچنين با اشاره به اينكه دو كشور زمينه هاي 
فراواني براي س��رمايه گذاري هاي مش��ترك و صدور 
خدمات متقابل دارند، اظهار داشت: ظرفيت هاي ايران 
و قزاقس��تان در بخش هاي مختلف به وي��ژه در حوزه 
ترانزيتي مي تواند، مكمل يكديگر باش��د به نحوي كه 
قزاقس��تان از طريق ايران به آب هاي جن��وب و ايران 
نيز از طريق قزاقس��تان مي تواند به چين متصل شود.

رييس جمهور همچنين تقويت روابط بانكي در مسير 
توسعه روابط اقتصادي دو كشور را مورد تاكيد قرار داد و 
گفت: تهران و آستانه با برقراري روابط كارگزاري بيشتر 
و نيز استفاده از پول ملي مي توانند، گام هاي موثري در 
مسير توسعه روابط دوجانبه بردارند.نورسلطان نظربايف 
رييس جمهور قزاقستان نيز در اين ديدار روابط تهران 
– آستانه را دوستانه و با چشم انداز خوب توصيف كرد و 
گفت: روابط تجاري دو كشور طي سال هاي اخير افزايش 
قابل توجهي داشته است و مصمم هستيم اين مسير را هر 
چه بيشتر تقويت كنيم.رييس جمهور قزاقستان با بيان 
اينكه دو كشور همواره از روابط سطح بااليي با يكديگر 
برخوردار بودند، اظهار داشت: جمهوري اسالمي ايران 
دوست و ش��ريك منطقه اي قزاقستان است و همواره 

به دنبال توسعه و تحكيم روابط خود با تهران هستيم.
رييس جمهور قزاقس��تان با اش��اره به نقش تاريخي و 
تمدني ايران در منطقه اظهار داشت: با وجود مشكالت 
خارجي كه براي ايران ايجاد مي شود، مطمئن هستيم 
كش��ور بزرگ و با تاريخ كهني مانند ايران، مشكالت را 

پشت سر گذاشته و به پيش خواهد رفت.
نظربايف تصريح كرد: قزاقستان از پايداري و اجراي كامل 
برجام حمايت مي كند و مصمم هستيم روابط خود را در 
عرصه هاي مختلف با جمهوري اسالمي ايران افزايش 
دهيم و ضمن حل مش��كالت بانكي معتقديم تجارت 

بيشتر با پول ملي به نفع دو كشور است. 
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صداي مخالفنگاه -1 گزارش

كنوانس��يون رژي��م حقوق��ي 
درياي خ��زر عصر يكش��نبه و 
در پنجمي��ن اجالس س��ران 
كشورهاي ساحلي درياي خزر 
در شهر آكتائو قزاقستان؛ توسط 
سران جمهوري اسالمي ايران، 
روسيه، قزاقستان، آذربايجان و 
تركمنستان به امضاء رس��يد و اين درحالي است كه 
بنابر اصل 77 قانون اساس��ي، الزم است كه هرگونه 
عهدنامه، مقاوله نامه، قرارداد و موافقت نامه بين المللي 
پ��س از امضاء از س��وي طرفي��ن و دولت هاي طرف 

قرارداد، به تصويب مجلس شوراي اسالمي برسد. 
البته مواردي نيز اين عهدنامه اس��تثنا هس��تند و با 
اين حس��اب، بايد دقيقا روش��ن ش��ود محتواي اين 
كنوانسيون چه بوده تا درصورتي كه شامل مواردي 
كه در اصل 77 قيد شده، بود، حتما به تصويب مجلس 
برسد. نكته ديگر آنكه اگر اين كنوانسيون مربوط به 
تغييرات جزئي مرزي باش��د نيز بنابر قانون اساسي، 

نيازمند راي چهار پنجم نمايندگان مجلس است.
در اين ميان موقعيت زماني و شرايط خاص سياسي 
حاكم بر كشور و روابط ما با جامعه جهاني نيز بسيار 
حائز اهميت است و به نظر مي رسد مذاكره درمورد 
سهم كشورمان از درياي خزر و مسائلي از اين دست 
در اين ش��رايط به صالح نباش��د. كم��ا اينكه آقاي 
روحاني نيز تاكيد كرد كه بحث مرزبندي و مشخص 
كردن حدود مرزي در اين اجالس مطرح نبوده كه 

اين، اتفاق مثبتي است.
درمجموع ب��ه نظر مي رس��د باتوجه به حواش��ي و 
شائبه هايي كه در اين مدت به وجود آمده، الزم است 
كه حتما دولت و دس��تگاه ديپلماسي در اسرع وقت 
گزارش��ي دقيق از محتوا و جزييات اين كنوانسيون 
ب��ه مجلس ارايه كند تا ضمن تنوي��ر افكار عمومي و 
مشخص ش��دن موضوع براي نمايندگان، اگر نياز به 
مصوبه مجلس بود، در اين راستا اقدامات الزم انجام 
شود و در غير اين صورت نيز ديگر مراحل قانوني آن 

طي شود. 
سخنگوي فراكسيون اميد مجلس

در حال��ي ك��ه روز گذش��ته 
پنجمي��ن اج��الس س��ران 
كشورهاي ساحلي درياي خزر 
در شهر آكتائو قزاقستان برگزار 
و كنوانس��يون رژي��م حقوقي 
درياي خزر به امضاي س��ران 
جمه��وري اس��المي اي��ران، 
روسيه، قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان رسيد، 
برخالف آنچ��ه پيش از برگزاري اجالس از س��وي 
برخي مطرح شد، هيچ صحبتي در مورد سهم ايران 
و ديگر كشورهاي حاضر در اين اجالس از درياي خزر 
نشده و فقط اصول كلي همكاري درباره درياي خزر 
مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. مذاكراتي كه 
به  گفته مقامات، مثبت و اميدواركننده بوده و گويا 
كشورهاي عضو اين اجالس به توافقي درباره رژيم 

حقوقي درياي خزر رسيده اند.
واقعيت آن است كه در طول يك قرن اخير، موضوع 
درصد س��هم اي��ران از درياي خ��زر باره��ا و بارها 
دس��تخوش تغيير و تحوالتي بس��يار شده اما آنچه 
مسلم اس��ت بنابر آخرين توافق، س��هم جمهوري 
اس��المي ايران از اين بزرگ تري��ن درياچه جهان، 
هم��ان 2۰درصد بودي كه هم اكن��ون نيز به عنوان 
كف مطالبه ايران مطرح اس��ت. بايد توجه داش��ته 
باشيم كه از گذش��ته تاكنون، رايزني هاي بسياري 
در اين خص��وص صورت گرفته و باوج��ود آنكه هر 
يك از كشورهاي ساحلي درياي خزر پيشنهادهاي 
مختلفي درمورد س��هم كش��ورها از اين دريا ارايه 

كرده اند، هنوز زمينه توافق جمعي وجود ندارد.
در اين ميان بايد توجه داش��ته باشيم كه باتوجه به 
آنكه پايه استدالل جمهوري اسالمي ايران از منطقي 
بس��يار قوي و متقن برخوردار اس��ت، نبايد نگراني 
خاصي از س��هم كش��ورمان از اين درياچه داش��ته 
باشيم. نكته اي كه بعضا منجر به سردرگمي در اين 
خصوص شده، آن است كه در گذشته نه چندان دور، 
جمهوري اس��المي ايران و اتحاد جماهير شوروي 
تنها دو كش��وري بودند كه در درياي خزر س��احل 
داشتند و اكنون اين ش��وروي سابق است كه دچار 
فروپاشي شده، نه جمهوري اسالمي ايران. بنابراين 
از آنجا كه اكنون شوروي سابق به چند كشور تبديل 
شده، قاعدتا سهم كش��ورهاي منشعب از آن كشور 
نيز بايد از سهميه قبلي ش��وروي اعمال شود و اين 
همان پشتوانه منطقي استدالل جمهوري اسالمي 
درراستاي پافشاري بر سهم 2۰درصدي ايران است. 
اين استدالل، پايه اي قوي دارد و مورد تاييد محافل 

بين المللي است.
در اي��ن ميان، در حالي كه بعضا گفته مي ش��ود كه 
مجلس از اي��ن توافقات بي خبر ب��وده، واقعيت اين 
است كه اوال بنابر قانون اساسي تمامي مقاوله نامه ها 
و قراردادهاي بين المللي از اين دست بايد به تصويب 
مجلس برسد و در ثاني قرار نيست دولت و دستگاه 
ديپلماس��ي ابتدا از مجلس مجوز بگيرند و بعد پاي 
مي��ز مذاكره بروند. چراكه اگر رون��د انجام توافقات 
بين المللي، منوط به گفت وگو با مجلس باش��د، كار 
بس��يار پيچيده و سخت مي ش��ود. دولت و دستگاه 
ديپلماس��ي اختياراتي دارد كه به پشتوانه آن وارد 
مذاكرات مي شود و در عين حال، اگر توافقي صورت 
بگيرد كه به تصويب مجلس نرسد، موضوع منتفي 
است و هيچ اجبار حقوقي و بين المللي نيز بر دولت 

اعمال نخواهد شد.
 سخنگوي فراكسيون نمايندگان واليي مجلس

بهرام پارسايي

حسين  نقوي حسيني

»با چش��م باز از اصل 78 قانون اساس��ي 
صيانت مي كنيم: »تغيير درخطوط مرزي 
ممنوع است؛ مگر اصالحات جزئي، با رعايت مصالح كشور، 
به شرط آنكه يك طرفه نباشد، به استقالل و تماميت ارضي 
كشور لطمه نزند و به تصويب چهارپنجم كل نمايندگان 
مجلس برس��د«. اين توييتي اس��ت كه با هشتگ هاي 
داغ 24ساعته گذش��ته توييترفارس��ي يعني »درياي 
خزر« و »تركمانچاي« توسط بهرام پارسايي سخنگوي 
فراكس��يون اميد مجلس در نخستين دقايق بامداد روز 
يكشنبه منتشر شد. آن هم در حالي كه تنها چند ساعتي 
بيشتر به آغاز پنجمين اجالس سران كشورهاي ساحلي 
درياي خزر در ش��هر آكتائو قزاقستان و با حضور حسن 
روحاني رييس جمهوري و روساي جمهور 4 كشور ديگر 
حاضر در اين اجالس يعني روسيه، قزاقستان، آذربايجان 
و تركمنس��تان باقي نمانده بود. اجالسي كه ابتدا گفته 
شد قرار است محلي باشد براي امضاي كنوانسيون رژيم 
حقوقي درياي خزر كه به موج��ب آن، عالوه بر توافقات 
مختلف ميان ۵ كشور حوزه درياي خزر، سهم هر كدام 
از اين كش��ورها نيز بنابر س��از و كار تعيين شده در اين 

كنوانسيون بازتعريف شود.
ادعايي كه در حالي اينچنين تلويحا مورد اشاره پارسايي 
قرار گرفت كه پيش و پس از اين نماينده مجلس، تعداد 
قابل توجهي از كاربران توييتر و ديگر شبكه هاي اجتماعي 
با همان هش��تگ هاي داغ، از احتمال انعق��اد قراردادي 
از جنس »تركمانچاي« بر س��ر س��هم ايران از »درياي 
خزر« اب��راز نگراني كرده و در م��واردي، كار را در همان 
حساب كاربري توييترش��ان تمام كرده و به اعتراض به 

اين »مصيبت«، هشتگ زدند: »خزر فروشي نيست.«
البته پارس��ايي تنها نماينده اي نبود كه از احتمال وقوع 
اين اتفاق اب��راز نگراني كرد. هدايت اهلل خادمي، نماينده 
اصولگراي عضو كميسيون انرژي مجلس اتفاقا ساعتي 
پيش از پارسايي، در حساب كاربري اش در توييتر نوشت: 
»درخصوص رژيم حقوقي درياي خزر و تعيين سهم ٥ 
كشور همسايه، دولتمردان مواظب باشند كه از ٢٠درصد 
سهم ايران، ذره اي كوتاه نيايند، ٦ سال پيش عمال پذيرفته 

بودند، به خصوص آذربايجان كه بيشترين اختالف را با 
semi sub� (اا داشت، در جايي دس��تگاه نيمه شناور 
mersible( را مستقر كرده بوديم كه منظورمان بود.«

محمود صادقي فعال ترين نماينده در توييتر همزمان 
با طلوع خورش��يد روز يكشنبه در چند توييت به اين 
ماجرا واكنش نش��ان داد: »رييس جمه��ور درحالي 
عازم آكتائو شده كه مفاد توافقات درباره رژيم حقوقي 
درياي خزر در هاله اي از ابهام است؛ آيا راست است كه 
س��هم ۵۰درصدي ايران به 11 درصد سقوط كرده؟! 
آيا تركمانچاي ديگري در راه اس��ت؟ م��ردم بدانيد! 
نمايندگان مجلس اصال در جريان توافقات پشت پرده 

نيستند.«
هرچند اي��ن اظهارات بي پاس��خ نمان��د و در ادامه روز، 
اصل موضوع مذاكره درمورد سهم ايران از خزر و اعمال 
محدوديت ه��اي جديد مرزي به ترتيب از س��وي بهرام 
قاس��مي س��خنگوي وزارت امور خارجه، محمدجواد 
ظريف وزي��ر امور خارج��ه و درنهايت حس��ن روحاني 
رييس جمهوري تكذيب شد. بهرام قاسمي، گمانه زني ها 
درخصوص پرداختن اين كنوانسيون به تحديد حدود و 
سهم كشورها از درياي خزر و تقسيم آن را رد كرد و گفت: 
»موضوع تقسيم خزر ميان كشورها و تعيين خط مبدا و 
تقسيم بستر و زيربستر در اين كنوانسيون مطرح نيست؛ 

چراكه س��واحل خزر از پيچيدگي هايي برخوردار است 
كه نيازمند گفت وگوهاي كارشناس��ي بيشتر است كه 
اميدواريم در آينده با تفاهم و توافق هر پنج كشور نتايج 

مطلوب حاصل شود.«
محمدج��واد ظريف ني��ز در اين رابط��ه توييت كرد: 
»امروز روز همبستگي دولت هاي ساحلي خزر است: 
وضع مقررات براي همكاري در زمينه محيط زيست، 
كش��تيراني، ماهيگيري، توسعه پايدار و امنيت بدون 
حضور نظامي خارجي. بر ادامه گفت وگوي دوس��تانه 
درباره موضوعات حل نش��ده تحديد حدود، تقسيم 
دريا و منابع آن توافق داريم.« حسن روحاني نيز پس از 

حضور در اين اجالس در يك نشست خبري اعالم كرد: 
»محدوده بستر و زيربستر در كنوانسيون رژيم حقوقي 

درياي خزر تعيين نشده است.«
همزمان برخي كارشناس��ان اين حوزه ني��ز به توييت 
صادقي واكنش نش��ان داده و ضمن تاكيد بر اينكه بنابر 
اعالم رسمي مقامات ارشد دستگاه ديپلماسي و شخص 
رييس جمهور در اجالس آكتائو صحبتي درمورد محدوده 
و س��هم ايران و چهار كش��ور ديگر حاضر در اجالس از 
خزر نشده، ادعاي اين نماينده مجلس درمورد سهم ۵۰ 

درصدي ايران را نادرست عنوان كردند.
اين اظهارات در حالي مطرح ش��ده كه پس از فروپاشي 

شوروي سابق، شرايطي جديد بر سهم كشورهاي حاشيه 
درياي خرز اعمال شد كه اين شرايط تازه، درنهايت حدود 
2 دهه قب��ل و در زمان دولت س��يدمحمد خاتمي و به 
پيشنهاد ايران دستخوش تغييراتي ديگر شد. تغييراتي 
كه عمال سهم ايران را تا حدود ۵۰ درصد افزايش داده و به 
2۰ درصد از كل درياي خزر مي رساند. سهمي كه ازقضا 
در تمام 2 دهه اخير نيز تحت حاكميت جمهوري اسالمي 

ايران قرار داشته است.
آنچنان كه سيدحسين نقوي حسيني، سخنگوي پيشين 
كميسيون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس در 
دي ماه س��ال گذش��ته، بار ديگر بر مالكيت ايران بر اين 
سهم 2۰ درصدي تاكيد كرد. نقوي حسيني در گزارشي 
كه 19 دي ماه 96 از نشس��ت كميس��يون امنيت ملي 
و سياس��ت خارجي با مس��ووالن نيروي دريايي ارتش 
جمهوري اس��المي ايران در اختيار رسانه ها قرار داد، بر 
اين مهم تاكيد كرده بود. هرچند آنچنان كه هرميداس 
باوند كارش��ناس حقوق بين الملل به »اعتماد« توضيح 
داده، بنابر كنوانسيوني كه حاال به امضاي طرفين رسيده، 
سهم ايران تا حدودي كاهش خواهديافت و به چيزي در 
حدود 1۵درصد درياي خزر خواهد رسيد. البته باتوجه 
به اينكه به هر حال هنوز مذاكرات درباره سهم كشورها 
از درياي خزر به پايان نرسيده و قرار است، اين مسائل در 
آينده تعيين تكليف شود، همچنان ممكن است شاهد 

تغييراتي در اين سهميه بندي ها باشيم.
با نزديك شدن به ساعات پاياني روز، البته اين مباحث 
در فض��اي مجازي پاي��ان نيافت و همچن��ان برخي 
كاربران نس��بت به تنزل سهم ايران در جريان امضاي 
كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر پافشاري كرده و 
گروهي ديگر نيز تاكيد داشتند كه اين سهم همچون 
گذشته ثابت خواهد ماند. در اين ميان اما حسن روحاني 
رييس جمهوري اس��المي اي��ران و والديمير پوتين 
رييس جمهوري فدراسيون روس��يه با يكديگر ديدار 
كرده و همكاري هاي مش��ترك اين دو قدرت حاشيه 
درياي خ��زر در بزرگ ترين درياچه جهان را به نفع دو 

ملت ايران و روس ارزيابي كردند.

جزييات گفت وگوهاي مجازي و غيرمجازي مقامات سياسي درباره كنوانسيون رژيم حقوقي خزر 

بزرگ ترين درياچه جهان »هشتگ« شد

سوژه روز

تغيير ادبيات برجامي كيهان 

الريجاني در واكنش به اظهارات احمدي نژاد:
عده اي به خاطر منافع سياسي 

نازل شان نقش اپوزيسيون مي گيرند

روحاني بعد از امضاي كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر

كنوانسيوني كه   تركمانچاي نيست

مذاكرات براي تحديد حدود بايد ادامه يابد
دولت درباره كنوانسيون رژيم 

حقوقي خزر به مجلس گزارش دهد

استدالل  ايران در مورد سهم از 
چهره روزخزر پايه منطقي و حقوقي دارد

»در كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر، محدوده بستر و زيربستر هنوز تعيين نشده است و 
اين امر متعاقبا طي توافق ميان طرف هاي ذي ربط انجام خواهد شد. همچنين با توجه به وضعيت 
سواحل جمهوري اسالمي ايران، روشن است كه هدف از بند سوم از بخش مربوط به تعريف خطوط 
مبدا مستقيم در ماده يك اين كنوانسيون توجه به وضعيت ويژه سواحل ايران است. البته اين 
كنوانسيون تصريح دارد كه روش تعيين و ترسيم خطوط مبدا مستقيم بايد در يك موافقتنامه 
جداگانه ميان همه طرف هاي ذي ربط كنوانسيون معين شود. از اين رو مذاكرات براي تفاهم نهايي 
به ويژه در زمينه »تحديد حدود« و »تعيين شيوه هاي ترسيم و تعيين خطوط مبدا« بايد ادامه يابد

     بهرام پارسايي:»با چشم باز از اصل ۷۸ قانون اساسي صيانت مي كنيم: »تغيير درخطوط مرزي 
ممنوع اس�ت؛ مگر اصالحات جزئي، با رعايت مصالح كشور، به شرط آنكه يك طرفه نباشد، به 
استقالل و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهارپنجم كل نمايندگان مجلس برسد«.
     هدايت اهلل خادمي:»درخصوص رژيم حقوقي درياي خزر و تعيين س�هم ٥ كشور همسايه، 
دولتمردان مواظب باش�ند ك�ه از ٢٠درصد س�هم اي�ران، ذره اي كوتاه نيايند، ٦ س�ال پيش 
عم�ال پذيرفته بودند، به خص�وص آذربايجان كه بيش�ترين اختالف را با ما داش�ت، در جايي 
دس�تگاه نيمه ش�ناور )semi submersible( را مس�تقر ك�رده بوديم كه منظورم�ان بود.«
     محم�ود صادقي:»رييس جمه�ور درحال�ي ع�ازم آكتائو ش�ده ك�ه مفاد توافق�ات درباره 
رژي�م حقوق�ي دري�اي خ�زر در هال�ه اي از ابه�ام اس�ت؛ آي�ا راس�ت اس�ت ك�ه س�هم 
۵۰درص�دي اي�ران ب�ه 11 درص�د س�قوط ك�رده؟! آي�ا تركمانچ�اي ديگ�ري در راه 
اس�ت؟ م�ردم بدانيد! نماين�دگان مجلس اص�ال در جريان توافقات پش�ت پرده نيس�تند.«

نگاه -2

شــرکت آب و فاضالب استان بوشهر در نظر دارد عملیات اجرایی تعویض خط 
انتقال آب برازجان به بندر گناوه را که بر اســاس فهرســت بهای پایه سال 97 به مبلغ 
تقریبی 39/368/163/426 ریال برآورد گردیده اســت به شــرح ذیل به پیمانکار واجد 
صالحیــت واگذار نماید، لذا از کلیه پیمانکارانی که دارای ســابقه کاری مرتبط و گواهی 
احراز صالحیت پیمانکاری معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته آب و حداقل 
پایه 5 هســتند دعوت بعمل می آید که از ساعت 13 روز شــنبه مورخ 97/5/20 لغایت 
ســاعت 18 روز سه شــنبه مورخ 97/5/23 جهت خرید اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به 

سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
توضیحات:

1- شماره فراخوان در سامانه ستاد: 200971344000045
2- محل اجرا: شهرستانهای دشتستان و گناوه

3- مدت اجرا: 8 ماه
4- قیمت خرید اســناد 500/000 ریال می باشــد که می بایســت به حســاب شــماره 
14005109559 نــزد بانک مســکن شــعبه مرکزی بوشهر)حســاب شــبا شــماره 
340140040000014005109559 نزد بانک مسکن شعبه مرکزی بوشهر( واریز گردد.
5- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 1/969/000/000 ریال می باشد که بایستی 

به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع این شرکت ارائه گردد.
6- محل تامین اعتبار: طرحهای عمرانی- اسناد خزانه اسالمی و اوراق مشارکت

7- هزینه درج آگهی در دو نوبت و در سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.
8- رعایت قرار دادن اســناد ارزیابی کیفی و مســتندات مربوطه در پاکت ارزیابی کیفی 
و ضمانت نامه شــرکت در فرآیند ارجاع کار در پاکت »الف«، اســناد دریافتی از کارفرما، 
مستندات خواسته شده، فرم خوداظهاری، اساسنامه شرکت، آخرین آگهی تغییرات مندرج 

در روزنامه رســمی)مبنی بر مشــخص بودن صاحب امضای مجاز(، گزارش حسابرس و 
بازرس قانونی برای آخرین ســال مالی، گواهی نمونه امضای محضری صاحب امضای 
مجاز)در صورت عدم وجود نمونه امضای مشــخص در اساســنامه یا تغییر آن(، گواهی 
صالحیت انجام کار از لحاظ ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گواهی مودیان 

مالیاتی در پاکت »ب« و پیشنهاد قیمت و آنالیز بها در پاکت »ج« الزامی می باشد.
9- آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا ساعت 9 روز 
چهارشنبه مورخ 97/6/7 می باشــد. تنها پاکت »الف« )تضمین شرکت در فرآیند ارجاع 
کار( می بایســت به صورت فیزیکی تا ساعت 9 روز چهارشــنبه مورخ 97/6/7 به دفتر 

حراست و امور محرمانه شرکت تحویل گردد.
10- پاکتهای مناقصه در ســاعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/6/7 گشوده خواهد 
شــد. حضور یک نفر به عنوان نماینده شــرکت همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشایی 

پاکتها بالمانع می باشد.
11- پیمانکار می بایست نام پروژه را بر روی پاکت »الف« درج نماید.

12- کلیه اســناد و مدارک ارائه شده و اســناد مناقصه می بایست به مهر و امضاء مجاز 
و تعهدآور برسد.

13- مدت اعتبار پیشــنهاد باید 3 ماه باشد و این مدت بدون نیاز به هیچ گونه مکاتبه ای 
تا 3 ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

14- به پیشــنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از انقضاء 
مهلت مقرر در آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

15- سایر اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
دفتر قراردادها
 شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

نوبت دوم اسراف در مصرف آب یعنی گام نهادن به سوی کم آبی

»آگهی فراخوان عمومی شماره 97/24«
)مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی(

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: احداث کارخانه 
جهت تولید و فرآوری ســنگ و مصنوعات سنگی، استخراج، تولید 
انواع سنگ های طبیعی و مصنوعی و صادرات و واردات انواع سنگ 
طبیعــی و مصنوعی و انواع ســرامیک و کاالهای مجــاز، واردات و 
صادرات مواد مصرفی کارخانه های ســنگبری و کاشی و سرامیک، 
واردات و صادرات ماشــین آالت ســنگبری و ابزارزنی و کاشــی و 
سرامیک، اخذ نمایندگی از تولیدکنندگان ماشین آالت و تجهیزات 
سنگبری و تولید کاشی و سرامیک و تولید لوازم مصرفی و ابزارزنی، از 
کشورهای خارجی و داخلی اخذ وام های بانکی برای احداث کارخانه 
و خرید ماشــین آالت تولیدی و سرمایه ای، سرمایه در گردش برای 
خرید مواد اولیه برای تولید و صادرات، گشایش اعتباری برای واردات 
ماشین آالت و تجهیزات سنگبری و کاشی و سرامیک. درصورت لزوم 
پــس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران 
- بخش مرکزی - شــهر تهران - شهید مطهری - خیابان قائم مقام 
فراهانی - خیابان ماگنولیا - پالک 16 - ساختمان ماگنولیا - طبقه 
چهارم - واحد 6 کدپســتی 1588614818 ســرمایه شــخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 1/000/000/000 ریال نقدی منقسم 
به 1000 ســهم 1/000/000 ریالی تعداد 1000 ســهم آن با نام 
عادی مبلغ 350/000/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 

شــماره 73/3616/4 مورخ 1397/01/20 نزد بانک صادرات شعبه 
شهید هادی پور با کد 3616 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد 
صاحبان سهام می باشــد. اعضاء هیئت مدیره آقای حسن قهاری به 
شــماره ملی 0439840562 و به سمت مدیرعامل به مدت 2سال 
و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مهدی نبی پور 
به شــماره ملی 3871072672 و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقای پوریا نبی پور به شماره ملی 3875505964 و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضاء: 
کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اســالمی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء 
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و کلیه نامه های عادی و اداری با 
امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم زهرا اصفهانی به 
شماره ملی 0051086476 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 
ســال مالی خانم مژگان خدابنده لو به شماره ملی 3871194050 
به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ  و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص سنگ آوران زردیس در تاریخ 1397/02/25 
به شماره ثبت 526242 به شناسه ملی 14007587992 

سازمان ثبت اسناد و مالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه امور 
مربوط به احداث )طراحی، تامین تجهیــزات، نصب و راه اندازی( و 
بهره برداری نیروگاه خورشــیدی 7 مگاوات بوئین زهرا قزوین، انجام 
کلیه امــور بازرگانی، واردات کاال و تجهیــزات مربوط به احداث و 
بهره برداری نیروگاه خورشــیدی 7 مگاوات بوئین زهرا قزوین، تولید 
و فــروش برق تولیدی نیروگاه 7 مــگاوات بوئین زهرا قزوین، انجام 
امور بانکی داخلی در جهت خدمات مربوط به فعالیت های شــرکت 
درصــورت لزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران -  
شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - کشاورز - خیابان 
رســتاک - خیابان شهید حسین شــوریده - پالک 5 - ساختمان 
نسیم - طبقه ششم - واحد 61 کد پستی 1415965311 سرمایه 
شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 10000000 ریال نقدی 
منقســم به 1000 سهم 10000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام 
عادی مبلغ 10000000 ریال توســط موسسین طی گواهی بانکی 
شــماره 115/103 مورخ 1397/03/13 نزد بانک سینا شعبه بلوار 
کشــاورز با کد 115 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای 
محمد نورمحمدپور به شــماره ملی 0386741549 و به ســمت 
مدیرعامــل به مدت 2 ســال معــدن فرآور امداد به شناســه ملی 

10320172100 و به نمایندگی حامد گلشاهی چمندانی به شماره 
ملی 2710082969 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
ســال توسعه برق و انرژی امداد به شناسه ملی 14005169800 و 
به نمایندگی محمد نورمحمدپور به شــماره ملی 0386741549 و 
به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال توسعه و تجهیز معادن 
امداد به شناسه ملی 14005180436 و به نمایندگی امید صادقی به 
شماره ملی 4199638571 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 ســال دارندگان حق امضا:  کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت ازقبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای 
مدیرعامــل و یکی از اعضای هیئت مدیــره و در غیاب مدیرعامل با 
امضــای دو تن از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شــرکت 
و نامه های اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شــرکت 
معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای 
مهرداد دالوری خورهه به شــماره ملی 0057096139 به ســمت 
بازرس علی البدال به مدت یک ســال مالی خانم راحیل عنقائی به 
شــماره ملی 0082942854 به ســمت بازرس اصلی به مدت یک 
سال مالی روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 
تعییــن گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکــور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص تولید برق خورشیدی بوئین زهرا امداد
 در تاریخ 1397/04/13 به شماره ثبت 528152 به شناسه ملی 14007695307 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات موسسه بنیاد فرهنگی
 آئین روشن به شماره ثبت 2095 و شناسه ملی 

 10100177400

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/12 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل موسسه به استان تهران - شهرستان 

تهــران - بخــش مرکزی - شــهر تهــران - کامرانیــه - خیابان 

شهیدمحمدرضا پاشاظهری - خیابان شــهید برادران دژم جو - پالک 

58 - طبقه اول - کد پستی 1951993394 می باشد و ماده مربوطه در 

اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده مورخ 

1397/2/8 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شــرکت بوســیله 

هیئت مدیره ای مرکب از ســه تا پنج نفر عضو که بوسیله 

مجمع عمومی عادی از بین شــرکاء یا خارج از آن انتخاب 

می شوند اداره خواهد شــد. مدیران کاًل یا بعضاً قابل عزل 

می باشــند. تبصره: انتخاب مجدد مدیران توســط مجمع 

عمومی عادی بالمانع اســت. در نتیجه ماده 20 اساسنامه 

اصالح می گردد. سال مالی شرکت روز اول تیر ماه هر سال 

آغاز و روز آخر خردادماه ســال بعد به پایان می رســد در 

نتیجه ماده 37 اساسنامه اصالح می گردد.

تبصره 1: خرید، فروش و رهن ماشین آالت تولیدی- تبصره 

2: خریــد، فــروش و رهن اموال غیر منقــول اصالح و در 

نتیجه تبصره 1 و 2  ماده 28 اساسنامه اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ریسندگی 
و بافندگی و پوشاک جامعه شرکت 

با مسئولیت محدود به شماره ثبت 178499 
و شناسه ملی 10102185247

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

سازمان زیباسازی شهرداری اهواز به استناد مصوبه هیئت مدیره سازمان به شماره 1/346 مورخ 96/8/30 در نظر دارد طرح بهسازی و بازسازی خیابان 
امام خمینی حد فاصل خیابان های علم الهدی تا خوانساری )زون 2( را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(قیمت کل به )ریال(مدت )ماه( اجراءشرح پروژه ردیف

1
طرح بهسازی و بازسازی خیابان امام خمینی حدفاصل 

531/113/783/1501/555/689/158 ماهخیابان های علم الهدی تا خوانساری )زون 2(

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(
 شماره 97/5 )ط-ب-خ-ا-ز- 2(

از شرکت های دارای رتبه 5 ابنیه واجد شرایط و مجاز دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهرداری اهواز به 
نشانی اهواز، کمپلو- جنب پزشکی قانونی- محوطه بیرونی ساختمان شماره سه شهرداری )3781812( مراجعه نمایید.

1- مهلت قبول پیشنهاد نرخ و پاسخ به مزایده از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز است و تحویل در محل دبیرخانه محرمانه مستقر در سازمان در آدرس فوق الذکر 
می باشد )اولین روز فروش اسناد 97/5/21 و آخرین روز فروش اسناد 97/5/30 و حداکثر مهلت تحویل پاکات ساعت 12/30 روز دوشنبه 97/6/5 می باشد.

2- سازمان در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
3- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه به شرح جدول باال می باشد که می بایست به یکی از دو طریق ذیل ارائه شود.

الف- به صورت ضمانتنامه بانکی بنام سازمان زیباسازی و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها و قابلیت تمدید سه ماه دیگر
ب- به صورت چک تضمین شده بانکی در وجه سازمان زیباسازی شهرداری اهواز

4- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
5- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است.

6- بهای پیشنهادی بایست از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام و در پاکات الک و مهر شده باشد.
7- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبولی شروط و تکالیف سازمان می باشد.

8- حداکثر نتیجه کمیسیون برابر ماده 18 آیین نامه شهرداری به برنده کمیسیون اعالم خواهد شد.
9- تاریخ برگزاری مناقصه در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/6/6 می باشد حضور پیشنهاددهندگان در جلسه الزامی است.
10- به اســتناد بند 5 ماده 11 آیین نامه معامالت شــهرداری کالن شهرها میزان تضمین حسن انجام تعهدات 5٪ مبلغ قرارداد می باشد که پس از تحویل موقت 

آزاد خواهد شد.
11- به برنده مناقصه پیش پرداخت داده نخواهد شد.

12- هزینه انتشار این آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز

شهرداری اهواز

سال هفتادو هفتم   شماره 21976   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( یک شنبه 21 مرداد 1397   29 ذی القعده 1439    12 آگوست 2018

سالروز شهادت جواد االمئه حرضت امام محمدتقی)ع( را 
تسلیت می گوییم

محسنی بندپی
 سرپرست وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی شد

یادداشت  میهمان 

مذاکره مجدد
یا ورود
 به میدان تیر دشمن؟!

خبر ویژه  

وقتی فیلمنامه نویس بی سواد
وکیل مدافع مفسدان 
اقتصادی می شود

قرارگاه حمزه سپاه خبر داد

انهدام 
یک تیم تروریستی

 در شمال غرب کشور  

حکمت هایی
 برای زندگی بهتر
 از امام جواد)ع(

راز َسری که
 در سوریه 
جا ماند

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

مفسدان اقتصادی را 
اعدام نکنید!

۶

۸

۱۰

۳

۳

۲

۲

در پاسخ به نامه رئیس قوه قضائیه 

رهبر انقالب : مجازات مفسدان اقتصادی
 سریع وعادالنه انجام شود

کاش تیم مذاکره کننده کشورمان عبرت بگیرد

کره شمالی تمام پیشنهادهای آمریکا
برای خلع سالح هسته ای را رد کرد

در حوزه علمیه مروی تهران برگزار شد

تجمع طالب و روحانیان تهرانی با شعار»روحانیت صدای مردم«

دالرهای نفتی آل سعود کار خود را کرد

»ابراز تأسف«، تنها واکنش دولت های غربی
در مقابل قتل عام دانش آموزان یمنی!

*الجزیره بررســی کرد؛ چرا طرح، »ناتوی عربی« در 

برابر ایران محکوم به شکست است؟

* گلوله باران تظاهرات بازگشت در غزه؛ صهیونیست ها 

3 فلسطینی را شهید و 300 نفر را زخمی کردند.

* سربازان صهیونیست: جای زن در خانه است نه پادگان؛  

از دستورات فرمانده زن اطاعت نمی کنیم.

* ژنرال صهیونیســت: حزب اهلل یک جنبش نیســت یک 

ارتش با تجربه و تهدید استراتژیک است.         صفحه آخر

فاکس نیوز:

ایران با شلیک موشک بر فراز تنگه هرمز
به مقامات آمریکایی پیام اقتدار داد

صفحه۲

صفحه۳

قابل توجه مسئوالن حامی تراریخته

بزرگترین کمپانی تولیدکننده بذر تراریخته
در آمریکا محکوم شد

* هشــدار آژانس بین المللی انــرژی: اجرای تحریم 

نفتی ایران بازار جهانی را دستخوش طوفان می کند.

* علی رغم وعــده همکاری اروپایی ها،  فاینانس های 

اروپایی متوقف شد.

* بر اســاس آمارهای بانک مرکــزی، تورم کاالهای 

اساسی 2 برابر نرخ کلی تورم است.

* معاون وزیر جهاد کشاورزی: اگر قیمت تخم مرغ کاهش 

نیابد قیمت آن را با واردات متعادل می کنیم.       صفحه۴

* پیونگ یانگ با ابراز خشم نسبت به تداوم تحریم ها و 
تحکم های آمریکا، اعالم کرد که در پی خلع سالح اتمی 

کره شمالی نیست.
* ســی ان ان: کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، از این 
موضوع خشمگین است که چرا تحریم ها علیه کشورش 

برداشته نشده است.
* در دیــدار اخیر جونگ اون و رئیس جمهور آمریکا در 
سنگاپور، توافقنامه ای کلی میان طرفین امضا شده بود.

* پیونگ یانــگ پس از این دیدار، اعــالم کرده بود که 
هرگونه توافقنامه )بعدی( میان کره شــمالی و آمریکا، 

باید مرحله ای باشد.
* در توافقنامه مرحله ای، هرگونه اقدام از جانب یک طرف، 

به اقدامی متقابل از جانب طرف دیگر، مشروط می شود.

* توافقنامه مرحله ای در شرایطی امضاء می شود که الاقل یک طرف به طرف دیگر اصاًل اعتماد نداشته باشد.
* پیونگ یانگ با این درایت و طرح حساب شده خود، راه سوء استفاده را بر روی آمریکا، کاماًل بست.

* این در حالی است که مسئوالن دولت ما در ماجرای برجام، علی رغم سابقه ننگین آمریکا،  به واشنگتن اعتماد کرده 
و طرح مرحله ای را لحاظ نکرده اند.

* نماینده دائم کره شــمالی در ســازمان ملل: آمریکا صرفاً به دنبال بهانه برای افزایش تحریم ها بوده و در رابطه با 
موضوع هسته ای ما، دروغ می گوید.                                                                                      صفحه آخر

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: با پیشنهاد موافقت می شود. مقصود آن است که مجازات 
مفسدان اقتصادی سریع و عادالنه انجام گیرد. 

* در مورد اتقان احکام دادگاه ها دقت الزم را توصیه فرمائید.
* در نامه رئیس قوه قضائیه به رهبر انقالب آمده است: نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که 
نوعی جنگ اقتصادی محسوب می شود و متأسفانه عده ای از اخالل گران و مفسدان اقتصادی 
هم در راســتای اهداف دشــمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرائمی می شوند به رئیس 
قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادی کشــور، 

برخورد قاطع و سریع با آنان انجام شود.

* هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخالل گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
* آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و الزم االجرا می باشــد. احکام اعدام با مهلت 

حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
* به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه ها می باشد.

* در کلیه موارد رســیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دالیل کافی به تشخیص قاضی 
دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشــت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی 
صادر می شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، 
توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می پذیرد.                                                              صفحه۲
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نقلقولخبر گفتوگو

مانيفست »نواصولگرايي« در دو سرفصل »مردم باوري« 
و »رجوع به مباني انقالب« توس��ط كميته سياس��ي 
جمعيت پيش��رفت و عدالت ايران اس��المي تدوين و 
براي تصويب نهايي به ش��وراي مركزي اين جمعيت 
ارس��ال شده اس��ت. به گزارش مهر، در متن اوليه اين 
مانيفست كه سه هفته پيش در كميته سياسي تدوين 
شده، نس��بت جريان اصولگرايي با عدالت، نهادهاي 
حاكميتي، سبك زندگي جديد مردم به خصوص طبقه 
متوسط شهري، جوانان و پيشكسوتان و همچنين لزوم 
مردمي كردن امور اقتصادي، سياسي و فرهنگي طرح 
شده است. محمدصالح مفتاح، عضو شوراي مركزي 
جمعيت پيشرفت و عدالت ايران اسالمي ضمن تاييد 
اين خبر، بيان كرد: ما نمي خواهيم جريان سوم باشيم 
بلكه مي خواهيم بر مبناي اصولگرايي، بناي جديدي 

ايجاد كنيم.

لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس جمهور با اشاره به 
اقدامات امريكا عليه ايران گفت: در واكنش به اقدامات 
امريكايي ها، ايران در دادگاه دادگس��تري بين المللي 
پرونده هايي را در ش��كايت از اقدامات دولت امريكا به 
جريان انداخته است. وي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به 
بازگشت تحريم هاي امريكا عليه ايران، بيان كرد: دولت 
تمام تالش خود را كرده كه اين تحريم ها بر زندگي مردم 
اثر نگذارد. با تشكيل س��تادها، كارگروه ها و رايزني ها 
دولت سعي كرده تا فشار تحريم ها را كمتر كند و من 
فكر مي كنم همين بسته ارزي كه هفته گذشته اعالم و 

اجرايي شد، كارگشا خواهد بود.

حسين رضازاده، نايب رييس كميسيون قضايي و حقوقي 
مجلس در خصوص اتمام زمان مس��كوت ماندن 2  ماهه 
اليحه الحاق ايران به كنوانسيون بين المللي مقابله با تامين 
مالي تروريس��م و روند رسيدگي به اين امر در قوه مقننه، 
گفت: بايد يادآور شد بررسي اليحه CFT در كميسيون 
قضايي و حقوقي مجلس به پايان رسيده و نمايندگان مردم 
در صحن علني اقدام به مسكوت گذاشتن اليحه در مدت 
مش��خص كردند. اين نماينده مجلس دهم در گفت و گو 
با خان��ه ملت اظهار كرد: از اين رو موضوع اس��تعالم نظر 
رهبر انقالب در رابطه با اليحه الحاق ايران به كنوانسيون 
بين المللي مقابله با تامين مالي تروريس��م مطرح شد اما 
بنا به  اينكه ش��ايد اين امر به صالح نباشد، پيگيري نشد 

و مسكوت ماند.

عليربيعيوزيرسابقتعاون،
كارورفاهاجتماعي:افشاگري 
را ي��ك پدي��ده ماركسيس��تي 
مي دانم. اگر روز اس��تيضاحم به 
حرمت آقاي پزش��كيان تعرض 
نمي ش��د، در اين حد هم دست 

به افشاگري نمي زدم. از اين فرصت استفاده خواهم كرد 
و شخصا مستندات موجود را به دادگاه ارايه خواهم داد تا 
پرونده اي در اين زمينه تشكيل شود. معتقدم افشاگري 
آبرو بردن است ولي شفافيت آبرو دادن به نظام است. ايلنا

عض�و س�عيدي، فاطم�ه
فراكسيوناميد:طرح تحقيق 
و تفحص از ش��هرداري تهران را 
دوباره به جريان مي اندازيم. اين 
چندمين بار اس��ت ك��ه تحقيق 
و تفحص از ش��هرداري از سوي 

مجلس شوراي اس��المي راي نياورد. اعضاي فراكسيون 
اميد بسيار موافق اين تحقيق و تفحص بودند اما متاسفانه 
نمي دانم چه اتفاقي افتاد كه راي نياورد. ما روي اين مساله 
نگاه غيرسياسي داريم، مي خواهيم شفاف سازي صورت 
گيرد كه منابع مالي در ش��هرداري چه شده است؟ مردم 
تهران بزرگ بايد بدانند كه بودجه شهرشان چگونه خرج 

شده است. ايلنا

 قاليباف مانيفست نواصولگرايي
را تدوين كرد

پرونده هاي حقوقي در مقابله با 
اقدامات امريكا را پيگيري مي كنيم

تعيين تكليف اليحه CFT در گروي 
نظر صحن علني مجلس

مستندات را به دادگاه مي دهم

طرح تحقيق و تفحص از شهرداري 
تهران را دوباره به جريان مي اندازيم

تئوري توسعه فساد براي كشور 
طراحي شده است
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نوبتاول

كنوانس�يونرژيمحقوق�يدريايخ�زرعصر
يكشنبهودرپنجميناجالسسرانكشورهاي
ساحليدريايخزردرش�هرآكتائوقزاقستان؛
توسطسرانجمهورياس�الميايران،روسيه،
قزاقس�تان،آذربايجانوتركمنستانامضاشد.
امضاياينكنوانسيونبااعتراضاتيبهتحوالت
ايجادشدهدرتقس�يمبنديهايمربوطههمراه

بودهاست.
درگفتوگوباداوودهرميداسباوندكارشناس
حقوقبينالمللبهسيرتاريخيحقوقحاكمبر
ايندرياورويههايتقس�يمبنديپرداختيمتا
روشنشودكهآياتغييراتصورتگرفتهموجب
كاهشحقايرانبودهياخير.باوندضمنتشريح
سوابقامرتوضيحدادكهحقايرانكاهشيافته
وايندرحالياس�تكهاگرتصميمگيريدراين
بارهبهديواندادگستريبينالملليسپردهشده
بوداحتمالداشتسهممااز20درصدنيزبيشتر
باش�د.اودرعينحالتاكي�دميكندنميتوان
بدوندرنظرگرفتنمناسباتوروابطفيمابين
وعنصرقدرتدرعرصهسياسيوبينالملليدر
اينخصوصقضاوتكردلذابايددرنظرداش�ت
كهايراندرمقابلچهاركشورحاشيهدريايخزر

تنهااست.

برخيازنمايندگانمجلسبهتوافقاتصورت
گرفتهباكش�ورهايحاش�يهدريايخزرانتقاد
دارند.براياينكهمش�خصش�وددرتفاهمات
جديدچهتغييريدرحقوحقوقايرانصورت
گرفتهاس�ت،بفرماييدكهب�هموجبمعاهدات
پيشينرويهتقسيمبنديهاچگونهبودهاست؟

در بررسي تقس��يم بندي هاي درياي خزر بايد به سير 
تاريخي نظر داش��ت. براس��اس قرارداد 1921 آزادي 
كش��تيراني براي ايران و شوروي لحاظ ش��ده بود. در 
قرارداد 1940 نيز 10 مايل به عنوان منطقه انحصاري 

ماهيگيري در نظر گرفته شد. 
امتيازش�يالتهمبهش�ورويدادهشدهبود،

اينطورنيست؟
شوروي ها از ايران خواستند كه امتيار شيالت خود را به 
صورت قراردادي به آنها واگذار كند. ايران خودداري كرد 
و روس ها نيز ارتباطات تجاري خود را تحريم كردند زيرا 
در آن تاريخ حتي نفت مناطق شمالي نيز از بادكوبه وارد 
مي شد. راه هاي شوسه كم بود و اغلب نيازهاي مناطق 
ش��مالي ايران از طريق قفقاز و بادكوبه تامين ماش��د 
بنابراين در قرارداد 1927 امتياز ش��يالت براي 5 سال 

به شوروي ها داده شد. بعد از اتمام اين قرارداد اما دولت 
دكتر مص��دق از تمديد آن خودداري كرد و صرفا بحث 

كشتيراني و ماهيگيري در ميان بود.
بعدازفروپاش�يش�ورويچ�هتغييراتيدر

تقسيمبنديهاايجادشد؟
سه كش��ور جديد ادعا كردند كه قراردادهاي 1921 و 
1940 مربوط به گذشته اس��ت و بايد به منابع بستر و 
زيربستر نيز توجه شود. قزاقستان مدعي بود كه چون 
درياي خزر از طري��ق رودخانه هاي ولگا و دن به درياي 
سياسي و بالتيك مرتبط شده است خصوصيت درياي 
آزاد را دارد و بايد مقررات درياهاي آزاد را به آن تس��ري 
داد. روس ها با اين نگاه موافق نبودند و دولت آذربايجان 
نيز پيشنهاد تقسيم براساس طول سواحل را طرح كرد. 
قراردادهايي نيز با كنسرسيوم هاي خارجي منعقد كرده 
بود. تركمنستان پيشنهاد كرد كه منهاي 45 مايل به 
عنوان منطقه انحصاري، منطقه مش��اع به حساب آيد. 
ايران و روسيه نيز طرفدار اين نظر بودند اما آذربايجان 
قراردادهايي بست و حتي روسيه در سازمان ملل اسنادي 
را ارايه كرد كه نش��ان دهد اين قراردادها خالف حقوق 
بين الملل است. در عين حال شركت هاي روسي مثل 
گازپروم در همان كنسرسيوم ها حضور داشتند. يعني 
روس ها يك رويه دوگانه داشتند.  در 1998 روسيه كه 
طرفدار نظريه مشاع بود بستر درياي خزر را با قزاقستان 
براساس طول سواحل تقسيم كرد. عين همين قرارداد 
بين روس��يه و جمه��وري آذربايجان نيز منعقد ش��د. 

قزاقستان و تركمنستان نيز همين كار را كردند.
هركدامچهس�هميبردند؟سهمايرانچقدر

شد؟
س��هم ايران ح��دود 12درصد بود. يعن��ي همان خط 

آستارا- حسين قلي. 
بحث20درصدكيمطرحشد؟

در زم��ان آق��اي خاتم��ي ايران پيش��نهاد ك��رد كه 
تقس��يم بندي ها به مس��اوات باش��د يعني هر كشور 
20درصد سهم داشته باشد. اين پيشنهاد مورد استقبال 
روسيه، آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان قرار نگرفت 
اما ايران اعالم كرد كه اجازه نمي دهد كسي در 20درصد 
آب هاي مجاور و منابع فعاليت كند. بنابراين ش��ركت 

بريتيش پتروليوم منطقه را تخليه كرد. 
درتفاهمجديدسهمايرانچقدراست؟

در اين پيش��نهاد جديد 15درصد به عن��وان آب هاي 
ساحلي يا درياي سرزميني احتساب شده و 10 مايل نيز 
به عنوان منطقه انحصاري شيالت درنظر گرفته شده 
است. بنابراين تقسيماتي كه كشورهاي حاشيه درياي 
خ��زر قبال بين خود كرده بودند به جاي خود هس��ت و 
تغييري نكرده است. مساله اين است كه ايران به جاي 
20 مايل خود 15 مايل خواهد داشت. به اضافه آن 10 

مايل منطقه انحصاري ماهيگيري.
انتفاعمادراينتوافقجديدچهخواهدبود؟آيا

نميشدكهوضعيتبهتريداشتهباشيم؟
 نكته اين اس��ت كه روسيه، قزاقس��تان، تركمنستان 
و آذربايج��ان با يكديگر هم نظر و يك صدا هس��تند. ما 
در مقابل اينها تنها هس��تيم. چهار كشور از پنج كشور 
حاش��يه درياي خزر با يكديگر متحد هس��تند و حتي 

كنفرانس هاي چهارجانبه برگزار مي كنند. 
منظورتانايناس�تكهبايدخودراباشرايط

جديدتطبيقدهيم؟
مثل اينكه اين طور است زيرا از اول هم موضع گيري هاي 
ما خيلي جدي نبود. قدري فريب روس ها كه مي گفتند 

طرفدار نظريه مشاع هستند را خورديم و ديديم كه در 
ميان راه 180 درجه تغيير رويه داده و بس��تر را تقسيم 
كردند. با همين تقسيم بندي سهم ما 12درصد شد. با 
اين حال ما روي 20درصد پافشاري مي كرديم اما گويا 

به 15درصد كاهش خواهد يافت.
امكانادامهبهشيوهقبلييعنياصراربهسهم

20درصديفراهمنبود؟
توجه داش��ته باش��يد كه براس��اس 20 ماي��ل فقط با 
آذربايجان و تركمنستان در ارتباط بوديم و يك مثلث 

شكل مي  داديم.
هي�چراهيبرايافزايشس�هماي�رانوجود

نداشت؟
به نظر من اگر به ديوان مي رفتيم سهم ما از 20 مايل هم 
بيشتر مي شد اما كشورهاي حاشيه درياي خزر توافقي 

به حل و فصل مساله از اين طريق نداشتند.
گفتيدكهآنچهاركشورباهمهمصداهستند
اماآيامابهتنهايينميتوانس�تيمدرخواس�ت

ارجاعبهديوانراارايهكنيم؟
نه، مگر اينك��ه وارد يك دعواي حقوق��ي و بين المللي 
مي شديم. به هر حال ايران وارد دعوا نشد و روي همين 

كنوانسيوني كه اكنون محل بحث است، كار كرد.
درحوزههايكشتيراني،حفظمحيطزيستو

ماهيگرينيزتغييراتيلحاظشدهاست؟
در مورد ماهيگيري نيز با توجه به سابقه كشورها در اين 
حوزه سهميه بندي شده است. روسيه سابقا در همه پهنه 
صيد مي كرد و ايران بيشتر صيد ساحلي داشت ضمن 
اينكه از نظر كنوانسيون امكان صيد در پهنه را دارد. مساله 
تكثير ماهي ها را نيز مورد توجه قرار داد. روس ها معتقد 
هستند كه بيشترين تكثير را داشته اند. بايد به موضوع 
آلودگي نيز توجه داشت كه 70درصد آن از رودهاي اورال 
و ولگا است كه كارخانه هاي روسيه در كنار آن قرار دارد. 
 در واقع روس ها در زمينه ماهيگيري نيز براي خود سهم 
قابل توجهي در نظر گرفته اند.  در امر حفظ محيط زيست 
نيز اشتراكي عمل خواهد شد به هر حال اين موضوعي 
نيس��ت كه هر كش��وري به تنهايي به آن وارد ش��ود، 
به خصوص اينكه مش��كالت بسياري ايجاد شده است.  
سد سازي هاي انجام ش��ده نيز مشكل ساز است چون 
ماهيان خاوياري دو نوع هستند، برخي بايد در رودخانه ها 
تخم ري��زي كنند و اين سدس��ازي ها مانع حركت آنها 
هستند. ماهي هاي خاوياري درياپايه نيز مشكل ديگري 
دارند. موجودي به نام شانه دار وارد دريا شده كه غذاي 
او ماهي كيلكاست كه اتفاقا غذاي ماهي هاي خاوياري 
هستند. اين است كه ماهيان خاوياري تا 10 سال آتي 

منقرض مي شوند. 

داوود هرميداس باوند: 

اگر به ديوان مي رفتيم سهم مان از 20درصد هم بيشتر مي شد

غالمرضاتاجگردون،نماينده
مجلسشوراياس�المي:به 
نظرم طراحي شده است تئوري 
توسعه فساد است؛ نه به اين معني 
كه فس��ادي وجود نداشته باشد 
بلكه فساد اس��ت اما تعميم داده 

مي شود و متاس��فانه جا مي افتد. من نمي خواهم بگويم 
فساد نيست ولي اينكه خيلي به اين موضوع مي پردازيم 
اتفاق مثبتي نيس��ت. من نمي فهمم معني گم ش��دن 
9 ميليارد دالر چيس��ت؟ تراز ارزي كش��ور، واردكننده 
و صادركننده مش��خص هستند. ممكن است بگوييم 9 
ميليارد دالر سفارش ارز داده شده و كاالي آن وارد نشده 
اس��ت يا اينكه دالر 4200 توماني دريافت شده و جنس 
با قيمت دالر 6 هزار تومان توزيع شده است، اين اتفاقات 
در بازار افتاده و مي توان آنها را گفت مثال براي موبايل كه 
ارز 4200 توماني گرفتند و به اين قيمت نفروختند. يا در 
مورد خودرو همين اتفاق افتاد ولي اينكه پول گم ش��ده 

باشد قطعا چنين اتفاقي نيفتاده است. ايسنا



تاريخچه يك سازمان مخوف

در چهاردهم ماه مه سال 1948، بن گوريون تاسيس 
دولت جديد اسراييل را اعالم كرد و اولين نخست وزير 
و وزير دفاع آن شد. او مي دانست كه بايد در انتظار چه 

چيزي باشد. 
بن گوريون، سال ها پيش از اين دستور شكل گيري يك 
شبكه وسيع از منابع اطالعاتي در كشورهاي عربي را 
داده بود. حاال، سه روز قبل از تاسيس اسراييل، روون 
شيلوهه، مدير دپارتمان سياسي آژانس يهود كه همان 
بخش اطالعاتي آژانس ب��ود، او را مطلع كرده بود كه 
»دولت هاي عرب باالخره تصميم گرفته اند كه در 15 
ماه مه  به طور همزمان حمله را ش��روع كنند... اتكاي 
آنها هم به فقدان سالح هاي سنگين و نداشتن نيروي 

هوايي عبري است.«
اطالعات دقيق بود. در نيمه شب، بعد از آنكه تاسيس 
دولت اعالم شد، هفت ارتش حمله كردند. تعداد آنها 
بي شمار بود و تجهيزات آنها بي نهايت بهتر از نيروهاي 
يهودي بود، آنها در همان حمله اوليه پيروزي هاي قابل 
توجهي را به دس��ت آوردند و چندين شهرك را فتح و 
آس��يب هاي جدي وارد كردند. دبيركل لژيون عرب، 
عبدل رحمان اعظم پاش��ا، اظهار ك��رد: »اين جنگي 
مخرب تر و كش��نده تر از كشتار مغول ها و جنگ هاي 

صليبي كه به ياد داريد، خواهد بود.« 
اما يهودي ها -  كه حاال اسراييلي ها هستند-  به سرعت 
جمع شدند و حتي به دفاع برخاستند. بعد از يك ماه 
يك آتش بس موقت سريعا توسط كنت فولك برنادت، 
نماينده ويژه سازمان ملل، برقرار شد. هر دو طرف خسته 
شده بودند و به دنبال استراحت و تجديدقوا بودند. زماني 
كه جنگ دوباره شروع شد، ميز برگشت؛ اسراييلي ها 
با اطالعات عالي و مديري��ت برتر نبرد همراه با كمك 
بسياري از بازماندگان هولوكاست كه به تازگي از اروپا 
رسيده بودند، نيروهاي عرب را به عقب راندند و در نهايت 
قلمروهاي بيشتر از آنچه در طرح تقسيمي سازمان ملل 

به آنها داده شده بود، به دست آوردند. 
ب��ا آنك��ه اس��راييل، 
نيروه��اي نظامي برتر 
را دف��ع كرده ب��ود اما 
بن گوريون نس��بت به 
پي��روزي كوتاه مدت 
نيروهاي دفاع اسراييل 
)IDF( –  اي دي اف - 
تازه متولد شده مغرور 
نشده بود. عرب ها شايد 
جن��گ اول را باخت��ه 

بودند ام��ا آنها – چه آنهايي كه در فلس��طين زندگي 
مي كردند و چ��ه دولت هاي عربي كه اس��راييل را در 
محاصره داش��تند – مش��روعيت ملت جديد را قبول 
نداش��تند. آنها خواهان نابودي اس��راييل و بازگشت 

پناهندگان به موطن شان بودند.
بن گوريون مي دانس��ت كه نمي تواند به دفاع طوالني 
م��دت » اي دي اف« اميد داش��ته باش��د و مرزها را با 
نيروهاي انساني پركند. لذا او از باقي مانده هاي عمليات 
اطالعاتي »شاي« حگانه شروع به ساختن يك سيستم 

متناسب جاسوسي براي يك دولت مشروع كرد. 
بن گوريون در 7 ژوئن، مش��اوران عال��ي خود را كه به 
سرپرستي شيلوهه بود به دفترش كه حاال در مجموعه 
سابق تمپلر در تل آويو بود فراخواند. شيلوهه در گزارشي 
كه به بن گوريون نوشته بود آورده بود، »اطالعات يكي از 
ابزارهاي سياسي و نظامي است كه ما براي اين جنگ به 
آن نياز فوري داريم. اين به يك ابزار دايمي در دستگاه 

سياسي ]زمان صلح[ بدل خواهد شد.« 
الزم نبود كه بن گوريون را براي اين كار ترغيب كرد. بعد 
از اين همه اتفاقات عجيب و غريبي كه در تاسيس دولت 
صورت گرفته بود كه بخش بزرگي از آن هم حيرت انگير 

بود، همه مديون استفاده موثر از اطالعات دقيق بود.
همان روز او دستور تاسيس س��ه آژانس اطالعاتي را 
صادر كرد. اولين آن، دپارتمان س��تاد ارتش نيروهاي 
دفاعي اسراييل بود كه بعدا مخفف عبري آن شد، آمان 
)AMAN(. دومين، ش��ين بت )Shin Bet( بود كه 
مسووليت امنيت داخلي را بر عهده داشت و يك نوعي 
از تركيب اف بي اي امريكا و ام اي فايو بريتانيا بود. )اين 
سازمان بعدا نامش را به آژانس امنيت اسراييلي تغيير 
داد اما اكثر اسراييلي ها هنوز به نام مخفف آن، شاباك 
يا آنچه هنوز در اين كتاب ش��ين بت مي ناميم، ارجاع 
مي دهند.( و سومين آن، دپارتمان سياسي – كه اكنون 
متعلق به وزارت جديد خارجه است تا آژانس يهود- به 
جاسوسي خارجي و جمع آوري اطالعات مي پردازد. 
خانه هاي متروكه تمپلر در همسايگي سارونا، نزديك 
وزارت دف��اع، به ه��ر كدام از اين نهادها واگذار ش��د و 
دفتر بن گوريون هم در مركز آن قرار گرفت كه ظاهرا 

نيروهاي سرويس هاي امنيتي را سازماندهي كند. 
اما هي��چ چيز در ماه ها و س��ال هاي اول آنقدر مرتب 
نيست. باقي مانده هاي آژانس ها؟؟؟؟؟؟ حگانه، جذب 
سرويس هاي مختلف امنيتي يا حلقه هاي جاسوسي 
شدند؛ آنها س��پس دوباره به هم مي ريختند و جذب 
ديگري مي شدند. به اينها هم درگيري هاي هزارگانه 
داخلي و برخوردهاي خودخواهانه اي كه اساسا ذات 
انقالبيون اس��ت را اضافه كنيد كه در جاسوسي هاي 
زيرزميني هرج و مرج ايجاد كرده بود. ايسر هارل يكي 
از پدران بنيانگذار اطالعات اسراييل گفت: »سال هاي 
س��ختي بود. ما مجبور بوديم كش��وري را تاسيس و 
از آن دفاع كنيم. اما س��اختار س��رويس ها و تقسيم 
كار بدون هيچ قضاوت سيس��تماتيك، بدون بحث با 
تمامي افراد مرتبط و تقريبا سرس��ري و توطئه آميز 

تعيين شده بود.«
در شرايط عادي، مسووالن، مرزها و روش ها را شفاف 
مي كنند و كارگزاران حوزه صبورانه منابع اطالعاتي را 
طي سال ها جمع آوري مي كنند. اما اسراييل اين نعمت 
را نداشت. در حالي كه كشور جوان در حال مبارزه براي 
هستي خودش بود، عمليات اطالعاتي آن بايد در حين 

پرواز و تحت محاصره ساخته مي شد. 

برخيز و اول بكش)17( 
دنياي سّري متولد مي شود –

تاسيس دولت اسراييل 
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گزارشخبر

اينك كشور در شرايط اقتصادي 
غيرعادي قرار گرفته است. شرايطي 
كه ايج��اب مي كن��د، مجموعه 
مديريت��ي نظ��ام، در رويكردها و 
رفتارهاي خود، حساسيت بيشتري 
به خرج دهد و  تصميمات درست و 
موثر را بدون فوت وقت اتخاذ و  اجرا 
كند.  متاس��فانه در تصور برخي مديران و تصميم گيران 
كنوني، دگرگوني سيستمي امكان پذير نيست و احتمال 
تغيير بنيادي وجود ندارد. اما شرايط اجتماعي جامعه ما، 
خبر از حكايت ديگري دارد. آنچه واقعيت دارد، نارضايتي 
مردم اس��ت كه  در اين ميان برخ��ي از اجتماعات مردم 
فرصت بروز و آالم آنهاست كه در كنار آن بغض دشمنان 
نظام نيز نمايان مي شود.  متاسفانه اين حجم از نارضايتي 
را ناديده مي گيريم  و به آن اعتنايي نمي كنيم. بدتر از آن، 
صدا و سيماي ملي اس��ت كه با موج سواري بر نارضايتي 
مردم، با تغيير صورت مساله به دنبال اهداف سياسي خاص 
خود است. سازماني كه با يدك كشيدن نام »ملي« بايد در 
خدمت اهداف كشور و صداي همه مردم باشد نه تريبون 
عده اي با تفكرات و سياس��ت هايي خاص. بررس��ي سير 
نارضايتي ها، آشفتگي ها، اعتراضات و انقالبات در جوامع 
و اعصار مختلف و همچنين خودشيفتگي بخش زيادي از 
مديران در پاسخ به تقاضاهاي مردمي و اعتراضات اجتماعي، 
مش��ابهت زيادي با اوضاع و احوال كنوني جامعه ما دارد. 
بدون شك ادامه اين وضع، مديريت و مهار نارضايتي ها را 

سخت تر مي كند. 
م��ا نمي توانيم با بي اعتنايي به نارضايتي و خش��م مردم، 
حيله هاي دشمن را خنثي كنيم. بر تك تك مسووالن نظام 
واجب است كه صداي اعتراض اين مردم نجيب را بشنوند 
و با افرايش سطح رفاه، كاهش گرفتاري ها، نگراني ها و حل 
مشكالت آنان، مردم را با خود همراه كنند. در اين شرايط 
است كه دشمنان اين مرز و  بوم توان پيشبرد اهداف خود 
را نخواهند داشت.  اگر به مردم توجه نكنيم، امكان اينكه 
يك سيستم در چند جبهه تالش نفس گير داشته باشد و 
موفق شود، امري دور از عقل و ناشدني است و قطعا نتايج 
منفي به دنبال خواهد داشت.  متاسفانه گروهي قدرت طلب 
بدون توجه به مطالبات مردم، در پي تصاحب قدرت هستند 
و هدفي جز از نفس انداختن مديريت اجرايي كشور ندارند. 
گروهي بي مسووليت كه تالش دارد از هر اتفاقي از جمله 
نارضايتي مردم، فرصتي براي ارتقاي خود ايجاد كند و از 
ضربه خوردن نظام و كشور نگراني ندارد. غافل از اينكه همه 
ما بر يك كشتي سواريم و اگر اين روند ادامه يابد، همه ضرر 
خواهند كرد. بي  اعتنايي به تكانه هاي جدي مردمي و به 
تاخير انداختن ساماندهي و استقالل ديپلماسي خارجي، 
ممكن است مهار امور را با دست اندازهاي عميق روبه رو كند 
و ايران را در مسير بي بازگشت قرار دهد كه در آن صورت، 
پشيماني دگر سودي نخواهد داشت.  در اين شرايط، تعميق 
امنيت و اميد، ضرورتي انكار ناپذير است. ما در وضعيتي 
نيستيم كه عده اي هر جور كه دل شان بخواهد هر اقدامي 

براي نابودي رقيب خود بكنند.
نايب رييس كميسيون اجتماعي مجلس

محمدرضا بادامچي

نگاه

قضاييه

  در شرايط كنوني كشور، برخورد 
با مفس��د اقتصادي، اخاللگران 
نظ��ام اقتص��ادي و همچنين 
كساني كه موجب برهم ريختن 
نظم بازار مي شوند نه تنها ايرادي 
ندارد بلكه مورد استقبال افكار 
عمومي نيز قرار خواهد گرفت. 
در نامه اي كه رياس��ت محترم قوه قضاييه خطاب به 
مقام معظم رهبري نوش��تند، مسائلي وجود دارد كه 
بخش��ي از آن قانون بوده و نيازي به كس��ب تكليف 
نيست. قانون برخورد با اخاللگران نظام اقتصادي در 
قوانين كيفري وجودداشته و دست قوه قضاييه براي 
برخورد با عوامل اين مهم باز اس��ت اما نكاتي در اين 
نامه وجود دارد كه قابل تامل است. يكي از اين موارد 
آن است كه اين نامه چه اثراتي مي تواند داشته باشد؟ 

دراينكه با گناهكار با قاطعيت بايد برخورد شود، شكي 
نيست اما بايد توجه داشت كه متهم نيز حقوقي دارد 
و اين موضوع در هرشرايطي بايد رعايت شود. اگر قوه 
قضاييه راسا و بدون تشريفات قانوني، قانون وضع كند، 
نوعي دخالت در وظايف قوه مقننه بوده و همين مساله 
هم سبب شد تا تعدادي از حقوقدانان انتقاداتي نسبت 

به اين نامه داشته باشند. 
تجربه و تاريخ ثابت كرده اس��ت با اعم��ال مجازات هاي 
ش��ديد هيچگاه نمي توان با مفاس��د اقتصادي برخورد 
كرد. علم اقتصاد، اتمسفر خاص خود را دارد بنابراين بايد 
متخصصين در اين حوزه پيشنهادات خود را ارايه كنند. 
مادامي كه اقتصاد بيمار است، اعمال مجازات هاي سخت 
دردي از اقتص��اد درمان نمي كند هرچند ممكن اس��ت 
مجازات هاي س��خت تاثير رواني و كوتاه مدتي داش��ته 
 باش��د اما راهكار اصلي، برخورد هاي س��خت نيس��ت و

 نخواهد بود. 
پيام اين نامه روشن است. اين پيام آن است كه نظام 
در حال هش��دار دادن به افرادي خاص است و از آنها 
مي خواهد تا بيشتر مراقب فعاليت هاي خود باشند 
اما اين هش��دار تازگي ندارد. قوانين مختلفي براي 
برخورد با مفسدان و اخاللگران اقتصادي وجود دارد 
و س��طح اين مجازات گاه تا اعدام نيز مي رسد و اين 
اتفاق تازه اي نيس��ت. مس��اله مهم آن است كه آيا با 
اعمال مجازات هاي سخت اوضاع بازار آرام مي شود؟ 
پاس��خ منفي اس��ت. نظارت و برخورد با متخلفين 
الزمه كار است اما تمامي كار نيست. ما بايد به دنبال 
بهبود راهكار ها و روش هاي جديدي باشيم تا بتوانيم 
اوضاع اقتصادي كشور را س��امان ببخشيم و اعمال 
مجازات هاي سخت، درمان نيست بلكه نقش مسكن 

را ايفا مي كند.

در 12 بن��د م��ورد اش��اره رييس دس��تگاه قضايي 
بخش هايي وج��ود دارد كه در قانون بوده و نيازي به 
تاكيد روي اين موارد نيست. مواردي هم وجود دارد 
كه خالف قانون اساسي و خالف آيين دادرسي است. 
مسائلي هم وجود دارد كه در حيطه اختيارات مجلس 
بوده و با نامه نگاري نمي توان برخي مسائل را جانشين 
قانون كرد. يكي از اين م��وارد كه نيازمند تبديل به 
قانون توس��ط مجلس اس��ت، برخورد با متهمان و 
وضعيت دادرسي اس��ت. در قانون مهلت اعتراض به 
حكم صادر ش��ده 20 روز اس��ت در حالي كه رييس 
دس��تگاه قضا مدت زمان اعتراض به حكم را 10 روز 
عنوان كرده اند كه دليل اين اتفاق مش��خص نيست. 
موارد پيشنهادي رييس دستگاه قضا بايد پخته شده 

و سپس اجرا شود. 
حقوقدان

صد و بيس��ت و نهمين نشس��ت خبري س��خنگوي 
دس��تگاه قضا روز گذشته با حضور خبرنگاران برگزار 
شد. حجت االسالم غالمحسين محسني اژه اي در اين 
نشست خبري ضمن تسليت شهادت امام جواد)ع( و 
تبريك فرا رس��يدن روز خبرنگار، به تشريح جزئياتي 
از برخي پرونده هاي حقوقي و قضايي مطرح در سطح 
كش��ور پرداخ��ت و در ادامه نيز به س��واالت مختلف 
خبرن��گاران رس��انه ها، خبرگزاري ه��ا، روزنامه ها و 

مطبوعات پاسخ گفت.
قائم مق��ام ق��وه قضاييه در اي��ن نشس��ت خبري از 
ممنوع الخروجي بيش از 100 مقام مسئول و كارمند 
دولتي خبر داد و در بخش ديگري از اين نشست خبري 
به ويدئوي جديد محمود احمدي نژاد رييس دولت نهم 
و دهم واكنش نشان داد. به گفته غالمحسين محسني 
اژه اي، باوجود آن كه هم اكن��ون نيز اتهاماتي متوجه 
محمود احمدي نژاد اس��ت اما فعال زمان رسيدگي به 
اين اتهامات مشخص نيست.   گفت: دشمن ما امريكا 
فشار خود را بر مردم ما گرفته و درصدد است اقتصاد ما 
را تحت فشار قرار دهد اما كور خوانده. مردم ما مقاومند 
و اقدامات ظالمانه تحريم و رواني آنها را مي شناسند 
و مقاومت مي كنند. صده��ا بوق تبليغاتي عليه مردم 
ما راه انداختند و هر روز س��عي دارند، روحيه مردم را 
تضعيف و م��ردم را مايوس كنند. در اين وس��ط ضد 

انقالب خارج نشين هم به آنها كمك مي كند. 
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: اما در اين ميان افرادي 
از اين فرصت استفاده مي كنند و خيلي چيزهايي كه 
مايحتاج مردم است با س��ودجويي و احتكار و قاچاق 
فش��ار را بر مردم مي افزايند. براي مقابله در برابر اين 
سودجويان در هفته هاي گذشته در قوه چند بازپرس 
براي اي��ن كار در نظر گرفته ش��د. دادس��تان تهران 
موظف شد كه نظارت مستمر شبانه روزي داشته باشد. 
معاون اول هدايتگر اين جريان ش��د و دادستان كل 
كش��ور موظف شد، تالش كند و پرونده اي كه مرتبط 
با اين موضوع اس��ت از شهرس��تان ها به تهران احاله 
ش��ود. بر اين اس��اس تا امروز ۶7 نفر از افراد متخلف 
و مجرم دس��تگير و بازداشت شدند و بيش از صد نفر 
از كارمن��دان دولت و صاحب س��مت ممنوع الخروج 
ش��دند و براي 25 پرونده كه 2۶ نفرند، كيفرخواست 

صادر شده است. 

وي با بيان اينكه هر اخاللگر نظام اقتصادي حكمش 
مفسدفي االرض نيست، گفت: در ماده 2 بند 1 قانون 
مجازات اخاللگ��ران در نظام اقتصادي آمده اس��ت 
كه چنانچه فرد مخل، قصد براندازي نظام را داش��ته 
باش��د يا علم به نتيجه كار داشته باشد حتي اگر قصد 
نداشته باشد در حالي كه بداند اين كار منجر به ضرر 
مي ش��ود.... مانند بي اعتمادي ها و سوء استفاده هايي 
ك��ه از اين موارد مي ش��ود، در نهايت عل��م به نتيجه 
كفايت مي كند. قانون اخيرالتصويب در ماده 5۶ قانون 
مجازات اس��المي به اين مورد پرداخته است، اما اين 
قيد نيامده اس��ت. اگر اين قيد توسط عرف عام محرز 
شود به عنوان مفسدفي االرض معرفي مي شود. در اين 
موارد مسامحه نمي شود، تخفيف داده نمي شود، قرار 
بازداشت توسط شخص ديگر غير از خود قاضي نقض 
نمي ش��ود، مجازات ها قابل تعليق و تخفيف نيست و 

حكم صادر شده بايد حتما اجرا شود.

اتهام متوجه احمدي نژاد اس�ت/ به اين چيزها 
نبايد توجهي كرد

محسني اژه اي در پاسخ به سوالي درباره ويديوي اخير 
احمدي نژاد كه در آن روساي قواي سه گانه را مسوول 

ايجاد وضعيت نامطلوب كش��ور دانس��ت و خواستار 
كناره گيري آقاي روحاني شد و اينكه آيا احمدي نژاد 
احيانا ب��ا بيان اين طور مطالب مرتكب جرمي ش��ده 
است؟ گفت: بله، اتهامي متوجه وي است، زيرا جنبه 
عمومي دارد. او به كس��ي گفته ب��رو. آن فرد هم كنار 
نمي رود و چيز س��ختي نيس��ت و نبايد به اين چيزها 
توجه كرد. هنوز اتفاقي در اين پرونده رخ نداده است.

هر كس حرفي بزند، احضار مي شود
محس��ني اژه اي در پاسخ به سوالي درباره گم شدن 9 
ميليارد دالر گفت: آقاي يوس��فيان مال انصافا انسان 
فعالي است. دادستان تهران ايشان را خواست و گفتند، 
مستندتان چيس��ت؟ گفت اصال من اين طور نگفتم، 
صدا و مطلبم موجود است. يقينا چنين چيزي درست 
نيست. متاس��فانه برخي دولتمردان فعلي نسبت به 
دولت دهم همين حرف ها را مي زدند و مي گفتند 18 
ميليارد گم شده است كه اين تعبيرها درست نيست؛ 
نه آن زمان 18 ميليارد گم شده بود و نه االن 9 ميليارد 
گم شده است. از اين پس هم قرار شده هر كسي حرفي 
زد و مسائلي را عنوان كرد، احضار شود و اگر اطالعاتي 
دارد، ارايه كند. وي در پاس��خ به سوالي درباره اينكه 

كشف انبار دارو متعلق به دختر آقاي نعمت زاده صحت 
دارد يا خير، گفت: خير، من اين خبر را ش��نيدم و به 
دليل اينكه س��ازمان تعزيرات عمل كرده از چگونگي 

آن خبر ندارم.

تع�داد بازداش�تي هاي اعتراضات اخير بس�يار 
محدود است

سخنگوي دس��تگاه قضا در پاسخ به سوال ديگري در 
رابطه با تعداد بازداشتي ها يا افرادي كه در اعتراضات 
اخير برخي ش��هرها مانن��د كرج، اصفهان، ش��يراز، 
كازرون و غيره حضور داش��ته اند، عنوان كرد: ما يك 
بحث دشمن و اقدامات غيرقانوني دشمن را داريم كه 
براي تخريب، آتش زدن و حمل��ه به نيروي انتظامي 
است كه از س��وي مردم ما صورت نمي گيرد. مردمي 
كه اعتراض صنفي و معيشتي دارند به اموال يا پليس 
تعرض نمي كنند. ممكن است از روي عصبانيت كاري 
كنند، اما عمدتا اقدامي انج��ام نمي دهند. در نتيجه 
مردم بايد بين ضد انقالب، ستون پنجم و عموم مردم 
اختالف قائل ش��وند. دشمنان از طريق صداي امريكا 
و غيره كه گلو مي دريدند، بس��يار ت��الش كردند كه 
اقداماتي را انجام دهند، اما مردم اجازه نمي دادند كه 

كاري خارج از مسير قانوني خود انجام شود.
محسني اژه اي افزود: بازداشت هايي كه انجام مي شود، 
ممكن است مربوط به همان لحظه دستگيري باشد، 
اما افراد پس از بازداشت نگهداري نشوند و همان لحظه 
يا ساعت ها بعد آزاد شون يا ممكن است اصال افرادي 
اشتباهي دستگير شوند، بنابراين بسياري از آنها آزاد 
شده اند. تعداد بازداشتي ها در اين رابطه بسيار بسيار 
محدود اس��ت كه اين افراد يا ليدر هس��تند يا در آن 

صحنه مرتكب جرم شده اند. 

مرك�زي  بان�ك  س�ابق حراس�ت  ريي�س 
احضار شده است

وي در پاس��خ به سوالي در رابطه با تاييد يا عدم تاييد 
بازداشت رييس سابق حراست بانك مركزي يا صدور 
قرار بازداش��ت اين فرد اظهار كرد: ب��ا توجه به قانون 
نمي توانم، اس��م ببرم اما بله اين فرد احضار شده و از 
او تحقيق شده اس��ت، اما اينكه بازداشت شده يا نه را 

نمي دانم.

با اعمال مجازات هاي شديد نمي توان با مفاسد اقتصادي برخورد كرد

محسني اژه اي خبر داد 

بيش از صد كارمند و افراد صاحب سمت ممنوع الخروج شدند

مبارزه با فساد اقتصادي مهم ترين 
پالس�ي اس�ت كه اي�ن روزه�ا از 
س�وي قوه قضاييه صادر مي ش�ود. بازداشت 
چهره هاي اخاللگر اقتصادي و نامه رييس قوه 
قضايي�ه خطاب به مقام معظم رهبري نش�ان 
مي دهد كه در روزهاي آينده نيز اين موضوع 
همچنان سر تيتر مهم ترين تحوالت سياست 
داخلي باشد. اما مبارزه با فساد اقتصادي چه 
شكل و شمايلي دارد؟ محمد نعيمي پور، عضو 
شوراي مركزي حزب اتحاد ملت ايران معتقد 
اس�ت كه عالوه بر اين ن�وع برخورده�ا بايد 
راهكارهايي براي مقابله با ريش�ه هاي فساد 
صورت گيرد؛ راهكاري كه بتواند ريشه البي ها 

و رانت ها را نيز بزند. 

   افش�اگري فساد به ش�يوه اي كه در جريان 
استيضاح علي ربيعي اتفاق افتاد و پيش تر نيز 
سابقه داش�ته، برخورد اصولي با فساد است؟ 
دورنماي اين شكل از برخورد با مساله از نگاه 

افكار عمومي چه خواهد بود؟
عده اي نسبت به روشنگري در مورد فساد خيلي ابراز 
عالقه مندي مي كنند و مايل هس��تند كه اطالعات 
دراختي��ار افكار عمومي قرار بگي��رد اما همان افراد 
وقتي چني��ن اتفاقي در مجل��س مي افتد، ناراحت 
مي شوند. حتي در مورد بيان و افشاي فساد در كشور 
نيز شاهد برخورد دوگانه هستيم. البته اين نوع اتهام 
زدن ها مش��كالت حقوقي دارد. بايد معلوم شود كه 

نگراني عده اي از چيست. 
  چرا فساد به صورت اصولي افشا نمي شود؟ 
اينكه درجريان يك دعواي سياس�ي صحبت 
از اتهاماتي مي ش�ود، چق�در نمايانگر حب و 

بغض هاي شخصي است؟
قطعا اين رفتار غيراصولي اس��ت. مبناي اين رفتار 
نوعي عصبيت ش��خصي و سياس��ي اس��ت و يقينا 

تاثيرات آن بر جامعه مثبت نيس��ت. مبارزه با فساد 
بايد مختصات متفاوتي داشته باشد. روشن است كه 
دليل اصلي فساد در كشور چيست اما اراده اي براي 
مبارزه با آن ديده نمي شود. صرف محاكمه يك فرد 
و برخ��ورد و تهديد دراين زمينه ب��ه معناي مبارزه 
كارآمد با فس��اد نيس��ت؛ اگرچه برخورد الزم است 
اما بايد منابع و ريش��ه هاي اصلي شكل گيري فساد 

در كشور خشكانده شود. 
مثل اين است كه گياهي 
ه��رز باش��د و فقط برگ 
آن را بچيني��م. باالخره 
آن گياه دوب��اره خود را 
بازس��ازي مي كن��د. در 
برخورد با فساد هم غير از 
اشخاص،ريشه ها مطرح 
هس��تند. اگر ريش��ه ها 
دوب��اره  نيم،  نخش��كا
س��اختار فاس��د خود را 

بازس��ازي مي كند. اگر واقعا مي خواهيم كه مشكل 
فساد در كشور حل شود، بايد ريشه ها را بخشكانيم. 

تشخيص ريشه ها نيز چندان سخت نيست. 
  ريشه فساد از نگاه شما چيست؟

واقعا راه حل مبارزه با فس��اد وجود دارد. باندبازي ها 
و تهديدهاي بخش خصوصي مروج فس��اد اس��ت. 
دستگاه عريض و طويل اقتصادي اي وجود دارد كه 
بن��گاه داري و كار خيريه 
مي كن��د و درعي��ن حال 
معاف از ماليات مي شود. 
در هم��ه مناقص��ات و 
مزايده ه��ا ب��دون اينكه 
ينه ه��اي  هز دغدغ��ه 
مالياتي داش��ته باش��د، 
و  مي كن��د  ش��ركت 
قيمت ه��اي پايين ت��ري 
مي دهد و برنده مي شود. 
هواي اين نوع نهادها را هم 

بيش��تر دارند. ضمن اينكه مديريت هاي اين نهادها 
معموال كارآمد نيس��ت و بهره وري هاي كمي دارند. 
اگر قرار بر مبارزه با فس��اد است، بايد اين مشكالت 

حل شود. 
  آيا اعدام يا برخوردهاي ش�ديد براي مقابله 

با فساد كافي هستند؟
زماني مفسدي به نام فاضل خداداد بود كه اعدام شد؛ 
چه تاثيري در كاهش فس��اد گذاشت؟ همين االن 
احكام بابك زنجاني چه فرقي در روند فساد در كشور 
ايجاد كرده اس��ت؟ مساله مبارزه با فساد ريشه هاي 
سياسي دارد. وقتي هم صحبت از برخورد با مفسدان 
اقتصادي اس��ت، بيش��تر چهره ه��اي اقتصادي در 
معرض برخورد هس��تند تا چهره هاي سياسي. اين 
افراد امكان اين را دارند كه از زير برخوردهاي قضايي 
قس��ر دربروند. در اين ش��رايط احتمال اينكه افراد 
اصلي مجازات نشوند، زياد است. البته اين روش ها 
بر افكار عمومي موثر است اما برخوردهاي ريشه اي 
الزم است. دستگاه هايي كه وارد اقتصاد شده اند بايد 

مورد بررسي قرار بگيرند. 
  شاهد هستيم كه گهگاه البي ها و رانت هايي 
در بين چهره هاي سياسي و حتي در نهادهاي 
انتخابي افش�ا مي ش�ود كه در بيش�تر موارد 
ماجراي رسوايي نيز دوطرفه بوده است. يعني 
طرفين، فس�اد يكديگر را افشا كرده اند. چرا 

شاهد چنين رفتارهايي هستيم؟
برخورد با فساد بايد سيستماتيك باشد. ريشه ها آنقدر 
محكم است كه دستگاه نظارتي هرچقدر هم كه اراده اي 
داشته باشد، از پس كار بر نمي آيد لذا توصيه مي كنم كه 
به ريشه ها بپردازيم. من نمي گويم قانون عليه مفسدان 
اقتصادي اعمال نشود بلكه معتقدم برخورد اصولي با 
فساد بايد ريشه اي باشد. دستگاه نظارتي هم يك مدت 
كار مي كند؛ نتيجه اي نمي گيرد و خسته مي شود. بايد 
در البي پذيري و رانت آفرين بودن دستگاه هاي موجود 

تجديد نظر كنيم.

صداي اعتراض اين مردم نجيب 
را بشنويم 

عبدالصمد  خرمشاهي

محمد نعيمي پور: 

برخورد با فساد بايد ريشه اي باشد

خبر

در جلسه استيضاح وزير كار
به خانه ملت توهين شد

بعد از انتخابات نگاه اصالح طلبان 
جبهه  اي نيست

وظيفه ما است كه به تصميمات 
دولت اميدوار باشيم

ريي�س  مازن�ي،  احم�د 
كميسيون فرهنگي مجلس: 
در جلسه استيضاح به نمايندگان 
و خانه ملت توهين شده است. 
ممك��ن اس��ت نماين��دگان 
نقطه ضعف هايي داشته باشند 
و يك نماينده سوال و استيضاح را به اين خاطر مطرح 
كند كه درخواستش پذيرفته نش��ده اما معموال اين 
درخواس��ت ها مربوط به مردم و حوزه انتخابيه است و 
شخصي نيست. يك نماينده مي تواند پيشنهاد كند، 
توصيه كند و نظر بدهد حاال ممكن است از اهرم نظارت 
هم استفاده كند كه به نظر خود من هم صحيح نيست. 
مجموع اين حواشي به نفع كساني است كه مي خواهند 
چهره زش��تي از جمهوري اسالمي و روابط حاكم بين 

مسووالن و نظام را به نمايش بگذارند. ايسنا

حس�ين مرعش�ي عض�و 
ش�وراي مرك�زي ح�زب 
مهم تري��ن  ران:  كارگ�زا
مش��كل فرهنگي ك��ه در بين 
اصالح طلب��ان وج��ود دارد، 
اين اس��ت كه م��ا پيروزي مان 
جبهه  اي اس��ت اما پس از انتخابات، نگاه مان فردي و 
حزبي مي شود. در تصميمات حزبي هم مثل همين 
تصميمات فردي مشكل داريم. هر حزبي مي گويد كه 
همش مال من اس��ت. مگر مي شود كه عضو شوراي 
عالي اصالح طلبان باش��م و در زم��ان انتخاب، نگاه 
كارگزاراني داشته باش��م؟ اگر اين نگاه را دارم نبايد 

بروم آنجا، بمانم كار حزبي بكنم.  مهر

حسام الدين آش�نا مشاور 
رييس جمهور: رييس جمهور 
در مجل��س حتما ب��ا صراحت 
بيش��تري صحب��ت مي كند و 
مخاطب اصلي صحبت هايش 
ع��الوه ب��ر نماين��دگان؛ مردم 
هس��تند. وظيف��ه م��ا اين اس��ت كه ب��ه تصميمات 
دولت اميدوار باش��يم و با توجه به تجربه قبلي كه در 
سياستگذاري ارزي به دست آمده پيش بيني مي شود 
كه ضعف و تصميم گيري هاي گذش��ته جبران شود. 

باشگاه خبرنگاران جوان

عده اي نس�بت ب�ه روش�نگري در مورد 
فس�اد خيلي ابراز عالقه مندي مي كنند 
و مايل هس�تند كه اطالع�ات دراختيار 
افكار عمومي ق�رار بگيرد اما همان افراد 
وقتي چنين اتفاق�ي در مجلس مي افتد، 
ناراحت مي ش�وند. حتي در مورد بيان و 
افشاي فساد در كشور نيز شاهد برخورد 

دوگانه هستيم.
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اخباراخبار ديپلماسي گزارش روز

در روزهايي كه بس��ياري منتظر بودن��د تا درگيري ها 
ميان طالبان و دولت افغانستان كاهش پيدا كند، خبرها 
حاكي از آن است كه تروريست هاي طالبان و نيروهاي 
دولتي افغانستان در مركز افغانستان كماكان با يكديگر 
درگير هس��تند. به گزارش رويترز، منابع محلي اعالم 
كردند كه شورشيان طالبان توانستند بارديگر به مركز 
استان غزني حمله كنند و تا زمان تنظيم اين گزارش در 
حال تالش براي كنترل ساختمان هاي دولتي و مركز 
پليس اين منطقه هستند. اس��تان غزني افغانستان از 
جمله استان هاي مركزي اين كشور محسوب مي شود 
كه طي چند وقت اخير طالبان تالش عمده اي را براي 
خارج كردن كنترل اين منطقه از دست نيروهاي دولتي 

انجام داده است.
گزارش ها حاكي از آن است كه اياالت متحده حداقل 
چهار حمله هوايي را در اين منطقه انجام داده اس��ت 
اما جزييات زيادي از نبرد منتش��ر نش��ده زيرا بيشتر 
زيرساخت هاي مخابراتي منطقه از بين رفته است. اما 
تعدادي از قانونگذاران و نمايندگان غزني توانسته اند با 
برخي از ساكنان اين منطقه گفت وگو كنند. ساكنان 
مي گوين��د كه طالبان از س��اعت هاي اوليه روز جمعه 
كه حمله ب��ه اين منطقه را آغاز كرده اند، توانس��ته اند 
كنترل بخش اعظمي از شهر را به دست گيرند. چمن 
شاه اعتمادي يكي از قانونگذاران غزني مي گويد: طبق 
اطالعات به دست آمده اكنون تنها دفتر فرماندار، دفتر 
مركزي پليس و اداره اطالعات در دست دولت است و 
طالبان در تالش است تا آنها را در دست بگيرد. تا زمان 
تنظيم اين گزارش هنوز طالبان نتوانسته كنترل كامل 
اين منطقه را در دست بگيرد. گفتني است غزني يك 
شهر استراتژيك است كه نقطه اتصالي كابل با جنوب 
افغانستان است كه سقوط آن مي تواند جدي ترين ضربه 

را به دولت وارد كند. گفتني است در ماه مه  شهر غربي 
فراه نيز در آستانه س��قوط توسط طالبان قرار داشت و 
حضور آنها در اين منطقه بسياري را نگران كرده است و 
اگر طالبان غزني را در دست بگيرد خط ارتباطي كابل 

به ساير مناطق جنوبي و حتي غربي قطع خواهد شد. 
محمدرحيم حسنيار يكي از اعضاي شوراي استان گفت 

كه مبارزه سنگين در مناطق مختلف شهر ادامه داشته و 
نيروهاي افغان در حالت دفاعي قرار دارند. وي افزود: هيچ 
كس نمي داند دقيقا چه اتفاقي رخ داده زيرا هيچ وسيله 
ارتباطي دقيقي وجود ندارد. هيچ خبري در خصوص 

تلف��ات احتمالي وجود ندارد. ش��بكه ي��ك تلويزيون 
افغانستان اعالم كرده است كه بيش از 90 عضو نيروهاي 
امنيتي و 13 غير نظامي كشته شدند و بيش از 100 نفر 
نيز در درگيري ها زخمي شدند. گفته مي شود كه تلفات 

سنگين در سمت طالبان نيز وجود دارد. 
هرچند كه بس��ياري از مس��يرهاي ارتباطي اين شهر 

قطع ش��ده بود تا نيروهاي كمكي نتوانند به آساني به 
اين منطقه منتقل شوند، اما ساكنان تالش كردند كه از 
راه هاي ممكن شهر را تخليه كنند و گزارش ها نيز نشان 
مي دهد بسياري از ساختمان هاي دولتي نيز در معرض 

آتش سوزي قرار دارند. عبدالوكيل يكي از ساكنان محلي 
كه موفق به فرار شد، در ايستگاه بازرسي به سمت كابل 
گفت: آتش سوزي در شهر فراوان است و مرده ها در همه 

جاي شهر وجود دارند. 
يكي از مقام هاي ارشد امنيتي افغان كه نخواست نامش 
فاش شود در گفت وگو با رويترز عنوان كرد كه واحدهاي 
نيروهاي ويژه براي پراكنده كردن نيروهاي طالبان به 
اطراف شهر اعزام شدند، اما بسياري از جنگجويان كه در 
ساعت هاي اوليه حمله توانستند در مركز شهر مستقر 

شوند، هنوز در داخل شهر حضور دارند. 
وي افزود كه هواپيماهاي نيروي هوايي افغانس��تان و 
اياالت متحده در خارج از ش��هر حمالت گسترده اي را 
انجام دادند اما بسياري از جنگجويان در مناطق مسكوني 
بودند و عمال جنگنده ها نمي توانس��تند هدف گيري 
دقيقي انجام دهند و حمايت از غير نظاميان در چنين 
شرايطي بسيار دشوار مي شد. بنابراين حمالت به شكل 
محدودي صورت گرفت. ستاد نظامي اياالت متحده در 
كابل اعالم كرده كه درگيري ه��اي پراكنده رخ داده و 
هواپيماهاي امريكايي از ابتداي عمليات حمالت هوايي 
خود را آغاز كردند و اين روند نيز در روزهاي آينده ادامه 
خواهد داشت. ژنرال مارتين اونتل، سخنگوي نيروهاي 
اياالت متحده در افغانستان اعالم كرد: نيروهاي دفاع 
ملي و نيروهاي امنيتي افغانستان توانستند زمين هاي 
خود را حفظ كنند و كنترل هم��ه مراكز دولتي را نيز 
در اختيار داشته باشند. تحليلگران معتقدند حمله به 
غزني مي تواند هرگونه مذاكرات صلح را با تهديد جدي 
مواجه كند. دول��ت در جريان تعطيالت عيد فطر يك 
آتش بس سراس��ري با طالبان اجرا كرد و برخي انتظار 
داشتند كه اين آتش بس بار ديگر در عيد قربان برقرار 
ش��ود، اما حمالت جديد طالبان عمال اين معادالت را 
برهم زده اس��ت و ممكن است چشم انداز صلح را نيز با 

مشكل مواجه كند. 

س��فير امريكا در لندن از دولت بريتانيا خواس��ت تا از 
تحريم هاي واشنگتن عليه تهران حمايت كند تا فشار 
بيشتري بر جمهوري اسالمي تحميل شود. به گزارش 
ايسنا، رابرت وود جانسون، سفير امريكا در انگليس در 
يادداشتي در ساندي تلگراف به طرح ادعاهاي نخ نما و 
بي اساس غرب و امريكا عليه كشورمان پرداخت و ايران 
را به دست داشتن در فعاليت هاي مخرب و جنگ هاي 
نيابتي در منطقه خاورميانه متهم كرد. وي در ادامه از 
انگليس خواس��ت تا به اقدام امريكا براي بازگرداندن 
تحريم ها عليه ايران پس از خروج از توافق هس��ته اي 
بپيوندد تا فشار بيش��تري بر ايران وارد آيد. جانسون 
همچنين انگليس را نزديك ترين متحد امريكا خواند و 
گفت: ما از بريتانيا مي خواهيم تا از قدرت ديپلماتيك 
قابل توجه و نفوذ خود اس��تفاده كند و به ما بپيوندد تا 
يك تالش جهاني براي دس��تيابي به توافقي جامع را 
آغاز كنيم. ما با يكديگر مي توانيم صلح و رفاه در ايران 
برقرار كنيم؛ چيزي كه جهان خواهان آن است. سفير 
واشنگتن در لندن در بخش ديگري از يادداشت خود به 
برخي اعتراض ها عليه وضعيت اقتصادي در كشورمان 
پرداخت و مدعي شد كه دولت ايران درآمد خود را براي 
فعاليت هايش در خارج از اين كش��ور هزينه مي كند. 
وي افزود: امريكا از انگليس مي خواهد تا براي فشار بر 
ايران به واشنگتن بپيوندد تا نحوه مديريت در اين كشور 
تغيير كند هرچند امريكا روابط ديپلماتيك و اقتصادي 
خود با ايران را از سر نخواهد گرفت مگر اينكه اين كشور 
همچون يك كشور نرمال رفتار كند. بنابراين گزارش 
اين اظهارات پس از آن بيان شده است كه هفته گذشته 
رييس جمهور امريكا تصمي��م خود براي وضع مجدد 
تحريم هاي مرتبط هسته اي عليه ايران را عملي كرد. 
بخش اول اين تحريم ها كه از روز هفتم اوت اجرايي شد 
محدوديت هايي را بر صنعت خودروسازي و تجارت طال 
و ديگر فلزات گرانبها در ايران اعمال مي كند. بخش دوم 
تحريم هاي امريكا نيز قرار است از اوايل ماه نوامبر اعمال 

شود كه صادرات نفت ايران را هدف قرار خواهد داد.

»س��عد الحديثي« س��خنگوي دفتر نخست وزيري 
عراق  در گفت وگو با خبرگ��زاري عراقي »واع« درباره 
تحريم هاي امريكا عليه جمهوري اسالمي ايران اظهار 
داشت: نخست وزير عراق اعالم كرد كه اعمال تحريم ها 
عليه ايران و ساير كشورها، فايده ندارد و تصميم درستي 
براي حل مشكالت ميان كشورها به شمار نمي رود. وي 
سپس به درد و رنج عراقي ها در زمان تحريم ها در دوران 
رژيم س��ابق به دليل تمايل يك دولت مشخص براي 
وارد آوردن خسارت يا تضعيف رژيم صدام در آن زمان، 
استناد كرد و گفت كه با تحريم ها تنها ملت ها متضرر 
مي ش��وند نه نظام هاي حاكم بر كشورها. سخنگوي 
نخست وزير عراق امروز درباره اين موضع گيري العبادي 
گفت: بخش مربوط به عراق در اين تحريم ها، اندك است 
و ]صرفا[ به واحد پول دالر و ماهيت تعامل هاي مالي 
و بانكي و تجارت ميان دو كش��ور مربوط مي شود. وي 
افزود: غي��ر از بخش مربوط به دالر، دولت عراق درباره 
روابط سياسي و تعامالت تجاري اش با ايران، تعهدات 
ديگري ندارد؛ اگر سازوكارهاي جايگزيني به جاي دالر 
ميان ايران و عراق وجود داشته باشد. الحديثي تصريح 
كرد كه دولت عراق به منافع عالي ملي خود پايبند است 
و هيچ اقدامي نمي كند كه به ضرر مردم و شهروندانش 
تمام شود. در حالي كه عدم پايبندي به تعامالت مالي 
و بانكي به ضرر ملت عراق تمام شود، طبيعي است كه 
دولت نمي تواند عليه منافع عالي كشور و همسو با منافع 
كشوري ديگر، عمل كند. وي تاكيد كرد كه عراق تا آنجا 
كه بتواند به منافع خود در درجه نخست پايبند مي ماند 
و وارد مشكالت با كشوري ديگر نمي شود. كشورهاي 
بزرگي كه روابط گس��ترده تري در مقايس��ه با عراق با 
جمهوري اس��المي ايران دارند، پايبندي كامل خود 
را به مس��اله مربوط به دالر و تعامل هاي مالي و بانكي 
مرتبط با آن اعالم كرده اند. الحديثي امروز همچنين در 
گفت وگو با »RT« تكرار كرد كه دولت عراق نمي تواند 
موضعي بگيرد كه مطابق با منافع ملتش نباشد لذا اعالم 
پايبندي به تحريم  امريكا عليه ايران نيز در چارچوب 
همين منافع است.موضع عراق در قبال تحريم ها عليه 
ايران شتابزده نبوده بلكه پس از بررسي  و تطبيق منافع 
عراق و عراقي ها چنين موضعي اتخاذ ش��د و مواضع 
ساير كشورها يا احزاب سياسي مشخص بر آن تاثيري 

نداشته است.

گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر 
ايران ك��ه به تازگي عه��ده دار اين ماموريت ش��ده 
اس��ت خواستار س��فر به ايران ش��د. به گزارش آنا، 
جاويد   رحمان اعالم كرد طي درخواس��تي كتبي از 
مقام هاي جمهوري اس��المي ايران خواس��ته است 
»براي درك بهتر وضعيت حقوق بش��ر در ايران« به 
تهران س��فر كند. شوراي حقوق بش��ر سازمان ملل 
متحد رحمان 51 س��اله پاكستاني االصل را به جاي 
عاصمه جهانگير كارشناس پاكستاني به اين سمت 
انتخاب كرد كه گزارش��گر ويژه سازمان ملل متحد 
در امور حقوق بشر ايران از نوامبر 2016 )آبان 95( 
تا زمان مرگش در 11 فوري��ه )بهمن 96( بود. اين 
درخواس��ت جاويد رحمان در حالي مطرح مي شود 
كه جمهوري اس��المي ايران به گزارشگران پيشين 
س��ازمان ملل متحد در امور حقوق بشر مجوز سفر 
به ته��ران نداده بود. رحمان پ��س از انتخاب به اين 
س��مت ابراز اميدواري كرده بود فضاي گفت وگو با 
مقام هاي جمهوري اس��المي فراهم ش��ود. گفتني 
است  جمهوري اسالمي همواره مخالف روند  تعيين 
گزارش��گر ويژه حقوق بشري براي كش��ورها بوده 
است و به همين دليل اجازه ورود گزارشگران ويژه 

به داخل كشور را نداده است.

گروه جهان | تركي��ه در حال ايجاد يك 
مجموعه جديد از گروه هاي مسلح مخالف 
دولت سوريه در ش��مال غربي اين كشور است. به گزارش 
رويترز تركيه تالش مي كند تا با حل و فصل اختالف هاي 
ميان گروه هاي رقيب در ش��مال غرب سوريه يك نيروي 
نظامي با عنوان »ارتش ملي« سوريه ايجاد كند. به نوشته 
رويترز، اي��ن اقدام تركيه در صورت موفقيت در بلندمدت 
مي تواند يك مانع جدي در برابر دولت بشار اسد براي تسلط 
مجدد مناطق شمال غربي باشد كه اكنون بخش هايي از آن 
در اشغال تركيه قرار گرفته است. تركيه در آغاز عمليات خود 
با عنوان شاخه زيتون در شمال غربي سوريه، از گروهي با 
عنوان »ارتش آزاد« به عنوان چتري براي گروه هاي مسلح 
همراه خود استفاده كرد، اما حاال تالش مي كند تا با گسترش 
اين چتر به گروه هاي قومي و مذهبي ديگر هم گسترش دهد، 
به خصوص كه با پايان مراحل آزادس��ازي مناطق جنوب 
سوريه، توجه ارتش سوريه به شمال غربي اين كشور، استان 

ادلب و مناطق تحت كنترل تركيه جلب خواهد شد. 
به نوش��ته رويترز، تالش تركيه اين اس��ت تا با استفاده از 
گروه هاي معارض تحت حمايت خود يك نوار تحت تسلط 
»ارت��ش ملي« در اطراف مناطق باقيمانده تحت تس��لط 
معارضان ايجاد كند؛ منطقه اي كه به دليل حضور نيروهاي 
تركيه و احتماال به دليل خودداري ارتش سوريه از رويارويي 
مستقيم با ارتش تركيه، از گزند حمالت دولت مركزي در 

امان خواهد ماند. 
نيروي منظم با يونيفورم

بشار اس��د، وعده داده است كه سانتي متر به سانتي متر از 
خاك سوريه را از اختيار مخالفان خارج كند و در اين مسير از 
پشتيباني ايران و روسيه برخوردار است. او تاكنون موفق شده 
بخش اعظم خاك سوريه را از اختيار گروه هاي تروريستي 
و معارضان مسلح خارج كند و حاكميت دولت مركزي را 
تقريبا در بيشتر نقاط سوريه جز استان ادلب و مناطق شرق 
رودخانه فرات كه تحت تسلط امريكاست، بازيابي كرده است.  
به گزارش رويترز، نقش تركيه در شمال غربي سوريه، روز به 
روز بيشتر مي ش��ود و از كمك هاي بشردوستانه و نظامي 
فراتر رفته است. بر اساس اين گزارش طي ماه هاي گذشته 
تركيه جز كمك به بازسازي بيمارستان ها و مدارس در اين 

مناطق دست كم 5 شعبه از پست تركيه را هم در اين مناطق 
راه اندازي كرده است. سرهنگ هيثم عفيسي كه از سوي 
تركيه به عنوان فرمانده نيروي نظامي جديد »ارتش ملي« 
انتخاب شده است به رويترز گفته است: »ما تازه در آغاز راه 
هستيم.« اين فرمانده مخالفان كه از شهر اعزاز در نزديكي مرز 
تركيه با خبرگزاري بريتانيايي گفت وگو كرده است، تاكيد 
مي كند: » مش��كالت زيادي در مسير تشكيل ارتش ملي 
وجود دارد كه بايد براي حل آنها تالش كرد.« هيثم عفيسي 
به تازگي دستورات تازه اي براي نظم بيشتر در نيروهاي تحت 
حمايت تركيه داده است. او از نيروهاي خود، خواسته است تا 
»از گشودن آتش  به صورت تصادفي روي يكديگر خودداري 
كنند.« همزمان قرار است يك يونيفورم مشترك تازه براي 
نيروهاي تحت رهبري عفيسي با آرم ارتش ملي تهيه شود. 
بر اساس گزارش رويترز يك نيروي دژبان براي كنترل رفتار 
نظاميان »ارتش ملي« تشكيل شده است. براساس دستورات 
تازه اين دژبان قرار است »نيروي قانون و عدالت باشد و نه 
رقيبي براي نيروهاي گروه هاي مختلف رقيب«. بر اساس 
دستورات تازه اي كه براي ايجاد نظام در نيروهاي »ارتش 
ملي« صادر شده، قرار است گروه هاي رقيب نظامي از داشتن 
زندان ها و دادگاه هاي مستقل منع شوند و حق اجراي هيچ 
مجازات بدون محاكمه اي نداشته  باشند. اما »ارتش ملي« با 

مشكالتي از طرف گروه هاي معارض رقيب هم مواجه است. 
يك هفته پيش زماني ك��ه در يكي از پايگاه هاي اين گروه 
مسلح در شهر الباب، مراسم سان گروهي از نيروهاي تازه 
استخدام شده »ارتش ملي« برگزار مي شد، يكي از گروه هاي 
مسلح رقيب با استفاده از توپخانه به آن حمله كرد. فرمانده 
»ارتش ملي« اين حمله را »عمليات ضد انقالب، چه از بيرون 
يا چه از درون« معرفي كرده است. به گفته هيثم عفيسي، 
مسوول اين حمالت از سوي »ارتش ملي« شناسايي شده، 

اما او از معرفي گروه رقيب سر  باز زد.
آمادگي براي نفوذ به ادلب

به نوشته رويترز، »ارتش ملي« سوريه تاكنون توانسته است، 
بيش از 3500 نيروي نظامي از گروه هاي مختلف مخالف 
دولت مركزي به استخدام خود در آورد. تاكنون تالش هاي 
مختلفي از سوي كشورهاي مختلف براي تشكيل يك نيروي 
نظامي واحد براي جنگ با دولت مركزي صورت گرفته است 
كه همه آنها به دليل رقابت ها ميان گروه هاي مختلف مسلح 
يا كشورهاي خارجي حامي گروه هاي معارض با شكست 
مواجه شدند. رويترز مي نويسد: تالش اخير دولت تركيه 
به دليل حضور مستقيم نيروهاي نظامي تركيه در منطقه 
ممكن اس��ت، نتايج متفاوتي داشته  باشد. حضور نظامي 
تركيه در شمال سوريه با انجام دو عمليات تثبيت شد، ابتدا 

تركيه سال 2016 عمليات »سپر فرات« را در خاك سوريه 
آغاز كرد تا بتواند زودتر از گروه هاي شبه نظامي كرد، داعش 
را از اعزاز و جرابلس بيرون كند و اجازه ندهد كه جاي داعش، 
گروه هاي كرد بر اين شهرها حاكم شوند. بعد از آن از ابتداي 
سال جاري ميالدي، عمليات شاخه زيتون توسط تركيه 
در خاك س��وريه آغاز شده است. هدف اين عمليات خارج 
كردن شهر عفرين از تسلط گروه »يگان هاي مدافع خلق« 
بود. نيروي زميني تركيه بعد از اين عمليات، بخش هايي 
از خاك سوريه را تحت اش��غال خود درآورده است. هيثم 
عفيسي فرمانده »ارتش ملي« در گفت وگو با رويترز تاكيد 
مي كند: »پشتيباني از ارتش ملي كامال بر عهده تركيه است 
و هيچ كشور خارجي ديگري در تشكيل اين گروه مشاركت 
ندارد.« وزارت خارجه تركيه حاضر به پاسخگويي در مورد 
اين موضوع نشده است. به گفته عفيسي، تركيه در زمينه 
»پرداخت حقوق سربازان، كمك هاي لجستيكي و در صورت 
نياز سالح « از اين گروه حمايت مي كند. به گفته اين فرمانده 
مخالفان هدف اصلي اين نيروي نظامي مبارزه با »اس��د، 

پ ك ك و داعش« است.
طي ماه هاي اخير تركيه دست كم 12 پايگاه نظامي در استان 
ادلب سوريه ايجاد كرده اس��ت. تركيه گفته است؛ هدف 
از ايجاد اين پايگاه هاي نظامي »نظارت بر مناطق كاهش 
تنش« در استان ادلب است كه با موافقت ايران و روسيه، در 
راستاي اجراي توافق آستانه ايجاد شده است. دولت بشار اسد 
آماده مي شود تا براي آزادي استان ادلب از اختيار مخالفان 
مسلح وارد عمل شود. در اين شرايط مشخص نيست كه 
وضعيت پايگاه هاي نظامي تركيه در اين استان چه خواهد 
شد. فرمانده »ارتش ملي« به رويترز گفته است كه نيروهاي 
تحت فرماندهي او آماده هس��تند تا هر زمان الزم باشد به 
سرعت با نيروهاي شورشي مستقر در ادلب ائتالف كنند. 
اغلب گروه هاي مستقر در ادلب، از جمله گروه هاي مسلح 
افراطي هستند كه با آزادي مناطق ديگر سوريه، با توافق 
دولت مركزي و تحويل س��الح هاي سنگين به اين استان 
انتقال داده  شده اند. بسياري از اين گروه ها تحت حمايت 
القاعده و داعش هس��تند و كمتر حاضر به ائتالف با ديگر 
گروه هاي معارض در سوريه مي شوند و جنگ هاي متعددي 

با گروه هاي رقيب داشتند. 

پروژه جديد آنكارا در شمال غرب سوريه با تشكيل يك نيروي نظامي جديد كليد خورد

گروه » ارتش ملي« سوريه زير پرچم تركيه

سوژه روز

ميثم سليماني

منابع ارشد ديپلماتيك اظهار كرده اند: امريكا پيشنهادهاي 
متعددي را براي خلع سالح هسته اي به كره شمالي ارايه 
كرده اما پيونگ يانگ تمام اين طرح هاي پيش��نهادي را 
رد كرده است. به گزارش ايس��نا و به نقل از شبكه خبري 
س��ي ان ان،  اين مناب��ع گفته اند:  امريكا »پيش��نهادهاي 
مشخصي را براي آغاز و اقدام به روند خلع سالح هسته اي 
كامال قابل تاييد« ارايه كرده و مي كند. به گفته يكي از اين 
منابع، كره شمالي همه اين پيشنهادها را رد كرده و آنها را 
»گانگستري« خوانده است. در حالي كه امريكا خواستار 
خلع سالح هسته اي كامل و قابل تاييد است و مي گويد تا 
تحقق اين خواسته تحريم ها عليه كره شمالي را حفظ خواهد 
كرد، كره ش��مالي پيش از اقدامات بعدي خود خواس��تار 
برداشته شدن فشار تحريم ها عليه پيونگ يانگ و دستيابي به 
يك توافق صلح است. به گفته يكي از مقامات مطلع از موضع 
پيونگ يانگ در خصوص اين مساله، مذاكرات ميان امريكا 
و كره شمالي به تمايل واشنگتن براي انجام »اقدامي قابل 
توجه« و موافقت با يك پيمان صلح با پيونگ يانگ بستگي 
دارد. اين منابع ديپلماتيك اظهار كردند: كيم جونگ اون، 
رهبر كره ش��مالي تاكيد دارد در صورت��ي كه امريكا براي 
حل نگراني هاي امنيتي اقدامي صورت دهد، كره شمالي 
در راستاي خلع سالح هس��ته اي اقدام خواهد كرد اما در 

غير اين صورت گامي به سوي اين هدف برنخواهد داشت.

بدون ترديد كنوانسيون رژيم حقوقي درياچه خزر، بستر 
و زمينه مناسبي را فراهم كرده تا اين حوضه آبي راهبردي 
تبديل به درياچه صلح و دوستي شود. دو دليل اصلي بر اين 

ادعا عبارتند از: 
1- امضاي چند موافقتنامه از سوي سران 5 كشور ساحلي 
درجريان نشست اوكتائو در قزاقستان، ازجمله حمل و نقل 
و ترانزيت، همكاري هاي تجاري و اقتصادي و همكاري هاي 
مرزباني كه زمينه هاي همكاري هاي كشورهاي عضو را بيش 

از پيش فراهم خواهد آورد.
2- دومين جنبه و مولفه اساس��ي توافق س��ران 5 كشور 
ساحلي در نشست اوكتائو، امضاي موافقتنامه هاي مبارزه 
با تروريزم، مب��ارزه با جرايم س��ازمان يافته و موافقتنامه 
پيشگيري از درگيري هاي نظامي است.مضافا اينكه يكي 
از بندهاي مهم كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر اين 
است كه به غير از 5 كش��ور عضو، هيچ كشورديگري اعم 
قدرت هاي فرامنطقه اي يا ديگ��ران، حق و اجازه حضور و 
عرض اندام و مداخله گري و دريانوردي و تش��نج آفريني و 
ايجاد بحران را ندارند و هرگونه كش��تيراني و دريانوردي 
كشورهاي غيرساحلي در خزر ممنوع است.كنوانسيون 
رژيم حقوقي درياي خزر، همچون ديگر توافقات و تعهدات 
ميان كش��ورها، امري مبتني بر واقعيات به لحاظ منافع و 
مصالح همه اعضاست. لذا همچون هر امر ديگري در دنياي 
سياست و روابط بين الملل، امري صد در صد مقدس نيست 
و ضمن تامين منافع همه طرف ها و تاكيد بر منافع و مصالح 
مشترك كشورهاي عضو، مبتني بر فرمول شناخته شده 
برد- برد است. چه اينكه بدون چنين فرمولي، اساسا حتي 
در مقوله هاي ناچيز و بي ارزش نيز نمي توان انتظار حصول به 
توافق را داشت، چه رسد به امر غامض و پيچيده اي همچون 
رژيم حقوقي درياي خزر. معذلك همين كنوانسيون نيز 
متضمن منافع ملي و مصالح عمومي و مشترك كشورهاي 
س��احلي از جمله جمهوري اس��المي ايران است. تاكيد 
ب��ر تعامل و همكاري به جاي تقاب��ل و تخاصم، اجتناب از 
امنيتي ش��دن اختالفات، جلوگيري از حضور شرورانه و 
مداخله جويانه بيگانگان و تاكيد بر خطوط اشتراك به جاي 
نقاط افتراق، از وجوه برجس��ته كنوانسيون رژيم حقوقي 
درياي خزر است. با وفاق و اجماع و همگرايي ميان 5 كشور 
ساحلي درياي خزر مي توان اين عرصه آبي را به درياچه صلح 
و دوستي تبديل كرد و الگويي براي ساير حوضه هاي آبي 
از جمله خليج فارس و درياي عمان و دوستي و پايداري و 
همزيستي مسالمت آميز ميان ملت هاي پيراموني آن قرار 
داد؛ هرچه هس��ت، امروز را بايد روز همگرايي بيشتر ملل 
كشورهاي ساحلي درياي خزر و روز همبستگي و آغازي بر 
همكاري هاي هرچه بيشتر و درك متقابل و تعميق روابط 

آنان دانست.

»پيتر آلتماير« وزير اقتصاد آلمان با اعالم اينكه اروپا تسليم 
فشار امريكا در ارتباط با ايران نمي شود، گفت كه آلمان و 
متحدانش به حمايت از شركت هاي طرف معامله با ايران 
با وجود فش��ارهاي واش��نگتن ادامه مي دهند. به گزارش 
ايرنا و به نقل از خبرگزاري رويت��رز از برلين، وي افزود: به 
واشنگتن اجازه نمي دهيم به ما ديكته كند كه با چه كشوري 
داد و س��تد داشته باشيم و از اين رو به توافق هسته اي وين 
پايبند مي مانيم به نحوي كه ايران نتواند به س��الح اتمي 
دست يابد. آلتماير با اش��اره به اينكه شركت هاي آلماني 
بايد از امكان ادامه سرمايه گذاري در ايران به ميزان دلخواه 
برخوردار باشند، گفت كه دولت آلمان به همراه متحدان 
اروپايي اش در جس��ت وجوي راه هايي هستند تا تضمين 
شود كه امكان تبادالت مالي همچنان وجود دارد. بر اساس 
اين گزارش، انجمن هاي تجاري آلمان هشدار داده اند كه 
شركت هاي آلماني از سياست هاي تحريمي »دونالد ترامپ« 
رييس جمهوري امريكا و همچنين اعمال تعرفه ها، متحمل 
زيان بااليي مي شوند. وزير اقتصاد آلمان در ادامه سخنان 
خود از سياست ترامپ در زمينه اعمال تعرفه بر كاالهاي 
اروپايي انتقاد كرد و گفت كه تمهيداتي از اين دست، رشد و 
اشتغالزايي را از بين مي برد. امريكا با وضع تعرفه بر محصوالت 
اروپايي به منظور حمايت از مشاغل امريكايي، مناقشه تجاري 
تالفي جويانه اي را با كشورهاي اروپايي به راه انداخته است. 
وزير اقتصاد آلمان با اعالم اينكه جنگ تجاري باعث نابودي 
رشد اقتصادي و ايجاد جو بالتكليفي مي شود، از توافقي كه 
ماه گذشته بين ترامپ و »ژان كلود يونكر« رييس كميسيون 
اروپا در كاخ سفيد منعقد شد، استقبال كرد و گفت كه اين 
توافق موقت، صدها هزار شغل را در اروپا نجات داده است. در 
پي اعمال تعرفه هاي امريكايي بر واردات فوالد و آلومينيوم 
اروپا و متقابال وضع تعرفه هاي تالفي جويانه بروكس��ل بر 
كاالهاي امريكا، دو طرف درگير مناقشه اي تجاري شده اند. 

حمالت تروريست ها به استان غزني افغانستان ادامه دارد

ضربه طالبان به صلح
درخواست سفير امريكا از بريتانيا 

براي تحريم ايران

پيروي عراق از تحريم هاي امريكا 
فقط در رابطه با دالر است

درخواست كتبي گزارشگر ويژه 
حقوق بشر سازمان ملل ازتهران

 رد درخواست هاي خلع سالح
 از سوي كره شمالي

خزر؛ درياي صلح و دوستي

تسليم فشار امريكا نمي شويم

پس از مذاكرات طالبان با امريكا در قطر حاال به نظر مي رسد با وجود تمام اقدامات بي ثبات كننده 
طالبان در افغانس�تان در اقدامي نادر و ديپلماتيك هياتي سياسي از جانب طالبان به تاشكند 
ازبكستان سفر كرد و با مقام هاي ارشد وزارت امور خارجه اين كشور نيز ديدار كردند. نشانه اي 

از حضور سياسي طالبان در منطقه كه رفته رفته به رسميت شناخته مي شود. 
شعر محمد استانكزي كه رهبري سياسي اين تيم ديپلماتيك را بر عهده داشت در اين سفر به 
ازبكستان با وزير امورخارجه و نماينده ويژه ازبكستان در امور افغانستان ديدار كرده است. اين 
جلسات به دنبال پيشنهاد رييس جمهوري ازبكستان صورت گرفته تا بتواند در راستاي ايجاد 

صلح در افغانستان قدم بردارد. 
سهيل شاهين، سخنگوي دفتر سياسي طالبان در قطر، طي بيانيه اي به خبرگزاري آسوشيتدپرس 
گفت: در اين مذاكرات بحث هايي در خصوص خروج نيروهاي بين المللي و چشم انداز صلح مطرح 
شده است. وي افزود كه مقام هاي ازبك در اين ديدار نگراني هاي امنيتي خود را در مورد پروژه هاي 
توسعه اي مورد بحث قرار دادند. در بيانيه اي كه وزارت امورخارجه ازبكستان منتشر كرده آمده 

است كه طرفين ديدگاه هاي خود را درباره چشم انداز روند صلح در افغانستان بيان كردند. 
با اين حال اين جلسات و ديدارها قابل توجه هستند زيرا در دوره اي صورت مي گيرد كه طالبان 
حمالت بي رحمانه و مرگباري را عليه نيروهاي امينيتي افغانستان انجام داده و نتيجه ملموسي 
از مذاكرات ميان امريكا و طالبان روشن نشده است. اما پذيرش هيات هاي سياسي طالبان در 
سايركشورهاي منطقه اين نگراني را به وجود آورده كه اين روند به ضرر دولت افغانستان تمام 

شود و عمال جايگاه دولت در روند صلح تضعيف شود. 

حضور هيات ديپلماتيك طالبان در ازبكستان

ادامه از صفحه اول

 Reuters
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بازتابيادداشت آموزش

چند هفته اي از هياهوهاي رسانه اي و واكنش ها در مورد 
برگزاري آزمون هوش براي ورودي مدارس تيزهوش��ان 
متوسطه اول گذشته اس��ت. پرسش اصلي اين است كه 
چرا فرآيند تصميم گيري در وزارتخانه اي كه بيش��ترين 
مخاط��ب و دريافت كننده خدمات را دارد، دس��تخوش 
تغييرات مي ش��ود و تصميمي كه در راس اين وزارتخانه 

گرفته مي شود اينگونه منتفي مي شود.
اين تصميم توسط وزير اعالم و مورد استقبال كارشناسان 
و فعاالن رس��انه اي حوزه آموزش وپرورش قرار گرفت اما 
مخالفان نه در رسانه بلكه بيش��تر در البي ها و فشارهاي 
داخلي در نهاد ها و سازمان ها به ويژه كميسيون آموزش 
مجل��س و ش��وراي عال��ي آموزش و پرورش و س��ازمان 
پرورش استعداد هاي درخشان با حمايت هاي پشت پرده 
موسسه هاي تجارت آموزشي تالش خود را به  كار گرفتند.

اعالم پيروزمندانه وزير آموزش و پرورش
سيد محمد بطحايي كه از شهريور 96 سكان هدايت وزارت 
آموزش و پرورش با نزديك به يك ميليون پرسنل و بيش 
از 13 ميليون دانش آم��وز را برعهده گرفت و 26 ميليون 
پدر و مادر را مخاطب خود مي دانس��ت، در جست وجوي 
سوژه هايي بود تا بر راي باالي اعتماد مجلس تاييدي بزند و 
نشان دهد كه بي جهت به او اعتماد نشده است لذا در كنار 
سوژه حذف پيك هاي نوروزي كه معاونت ابتدايي وزير  روي 
آن به نيابت مانور مي داد، با اعالم خبر حذف آزمون ورودي 
مدارس خاص به ويژه مدارس متوس��طه اول تيزهوشان، 
خود را پرچمدار مبارزه با مافياي تجاري معرفي  و محكم 
اعالم كرد كه درصدد جمع آوري هر آنچه  شادي و نشاط 
دانش آموزان را مي گيرد و به آنها استرس وارد مي كند، است.

اعالم متناقض شوراي عالي آموزش و پرورش
ژس��ت قهرمانانه و مانور رس��انه اي وزي��ر خيلي به طول 
نينجاميد چرا كه دبير و تعدادي از اعضاي ش��وراي عالي 
آموزش و پرورش اعالم كردند كه اين تصميم در شورا گرفته 
نشده است و بايد به تصويب شورا برسد لذا اجرايي و قانوني 
نيست و آزمون برقرار خواهد بود. البته براي اينكه خيلي 
خود را مقابل وزير كه او خود رياس��ت اين شورا را برعهده 
دارد، قرار ندهند، با سخنان دوپهلو گاهي بر پيچيدگي اين 
تصميم و سردرگمي خانواده هاي و نگراني آنها مي افزودند. 
اما آنچه مسلم مي نمود تفاوت ديدگاه اعضاي شورايي بود 
كه مافوق وزير اما با رياست اوست و ذيل شوراي عالي انقالب 

فرهنگي بايد تصميمات خود را اتخاذ كند.
نقش هاي دوگانه نمايندگان

تعدادي از نمايندگان هم دست به  كار شدند و از تصميم 
وزير دفاع كردند و برخي هم پرچم حمايت از دانش آموز 
و والدين را به دس��ت گرفته و داد و فرياد راه انداختند كه 
حتي اگر اين تصميم درس��ت است بايد براي سال آينده 
اجرايي شود چرا كه بس��ياري از خانواده ها كلي هزينه و 
برنامه ريزي كرده اند تا فرزندشان را روانه مدارس خاص 
به ويژه تيزهوشان كنند. رفته رفته ادبيات و نوع واكنش 
نمايندگان متفاوت مي شد آنها با رصد كردن افكار عمومي 

وزي��ر آموزش و پ��رورش در بهمن 
سال گذش��ته طرح حذف مدارس 
خ��اص و در راس هم��ه، م��دارس 
س��مپاد را در صدر برنامه هاي اين 
وزارتخانه قرار داد. او نخس��تين بار 
در توييتر خود نوشته بود: »با فشار 
آزمون هاي مداوم، فرصت كودكي و 
تمرين مهارت هاي لذتبخش زندگي را از كودكان گرفته ايم. 
گام نخست را برداشتيم. دانش آموزان ابتدايي از آماده شدن 
براي آزمون هاي تيزهوش��ان، نمونه دولتي و مدارس خاص 
رها شدند.«ناتواني آشكار وزارت آموزش و پرورش در اجراي 
مصوبه اصول 16 گانه حاكم بر ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و 
مقابله با مافياي ثروت و دالالن موسسات آموزشي، شوربختانه 
دانش آموزان پايه ششم متقاضي مدارس بي ريشه ايزوله ساز 
تيزهوشان، كه زيس��ت طبيعي را از كودكان مان گرفته، از 
»چاله« درآورد و ناباورانه به »چاه« انداخت. اين يعني آموزش و 
پرورش، نمي تواند )به هر دليلي مي دانستيم كه مي خواستند( 
خواسته اي تا اين مايه درون خانوادگي را مديريت كند؛ هرچند 
ادعا كردند در اجراي هر برنامه اي، توجيه علمي داش��تن و 
پژوهش محوري مالك عمل قرار مي گيرد .چه كسي نمي داند 
كه آزمون ريوني )جدول پيشرونده ريون( كه از سال ١٩٣٨ 
ميالدي و با تجديد نظر مجدد آن در سال ١٩4٨ براي سنجش 
هوش عمومي افراد باالي پنج سال پي ريزي شده امروزه به 
داليل مختلف از جمله اينكه نمي تواند برجستگي هاي هوش 
تحليلي، تجربي و تحصيلي را در كودكان بنماياند و همچنين 
اصل آن با جواب، در دسترس همه هست و... فاقد روايي و نيز 
به دليل عدم بررسي هاي هنجاريابي متناوب، براي گروه سني 
دوره ابتدايي و ... فاقد اعتبار است. برگزاري اين آزمون با اين 
محتوا در حالي اتفاق افتاد كه ما كارشناسان تعليم و تربيت، 
در سايه سار مصوبه بايسته پيش��ين حذف آزمون مدارس 
تيزهوش��ان و نمونه دولتي، چشم به اقدامي تكميلي يعني 
حذف امتحان هماهنگ پايه ششم دوخته بوديم؛ امتحاني كه 
با مباني سنجش براي يادگيري، بيگانه است و با روح سنجش 
فرآيندي در تضاد و تنها هزينه هاي م��ادي و زماني و رواني 
بسياري بر مدارس و مناطق و استان ها تحميل مي كند و... 
ديدم قوز باالقوز ديگري به نام آزمون ريون در ديواركش��ي و 
جداسازي دانش آموزان بي نواي پايه ششم كه قربانيان تاجران 
آموزشي شده اند، فرا نگاه مان قد افراشت. البته چنين اتفاقاتي 
از پيش يعني وقتي يكي در راس حرم وزارت در پاسخ به اين 
پرسش كه چگونه قرار است سوابق تحصيلي دانش آموزان 
پايه ششم كه براساس ارزشيابي توصيفي است، لحاظ شود، 
گفت: دانش آموزان با رتبه »عالي« مي توانند در اين آزمون 
شركت كنند؛ در حالي كه ما رتبه اي به نام عالي در دوره ابتدايي 
نداريم، قابل پيش بيني بود. در پايان انتظار مي رود حاال كه 
چنين مدارس و آزمون هايي همچنان خواهند بود، آموزش و 
پرورش حداقل ضمن آموزش حرفه اي به معلم و تغيير و تحول 
در پرسنل، در جهت پياده سازي انگاره هاي ارزشيابي كيفي 
توصيفي در دبستان و ايجاد فضاي تعليم و تربيتي سرشار از 

انگيزه هاي رشد، آستين همت باال بزند. 

وقت��ي از لزوم رعايت اصول محيط زيس��ت در برنامه هاي 
توس��عه حرف مي زنيم در واق��ع داري��م از رعايت اصولي 
حرف مي زنيم كه بس��ياري از جوامع به اهميت رعايت آن 
پي برده اند. براي نمونه آتش س��وزي بسياري از تاالب هاي 
ما نتيجه همين مدل از توسعه اس��ت. برداشت بي رويه از 
س��فره هاي زيرزميني و چاه هاي حاشيه تاالب ها موجب 
خشك شدن عرصه هاي تاالبي شده و اين طبيعي است كه 
عواقبي مانند آتش سوزي را  در اين عرصه ها در پي داشته 
باشد. با تمام اين احوال معتقدم هر زمان كه جلوي ضرر را 
بگيريم، مي توانيم از بروز ضررهاي بعدي جلوگيري كنيم. 
اين كار نيازمند »بازسازي طبيعت« است. در صورتي كه ما 
شيوه هاي غلط توسعه را كنار بگذاريم، با بازسازي طبيعت 
هزينه هاي كشور را كاهش مي دهيم. اكنون ديگر فرصت 
بي اعتنايي به محيط زيست نيست. حاال بايد ضمن بازنگري 
در برنامه هاي توسعه، »توسعه پيوسته« را جدي بگيريم و 
از توسعه جزيره اي پرهيز كنيم. زيرا بسياري از طرح هاي 
توسعه در مناطق مختلف كش��ور حاصل نگاه جزيره اي و 
سليقه اي افراد است. از سوي ديگر الزم است زمينه استفاده از 
ديدگاه كارشناسان حوزه محيط زيست فراهم شود. نشنيدن 
صداي كارشناسان مي تواند لطمه هاي جبران ناپذيري به ما 
بزند. هر چند متاسفانه در كشور ما با پديده خودسانسوري در 
سطح كارشناسي هم روبه رو هستيم. يعني نه تنها اشتباهات 
خودمان را به زبان نمي آوريم بلكه وقتي اشتباهات ديگران را 
هم مي بينيم ترجيح مي دهيم سكوت كنيم. در صورتي كه 
اين رويه ها تغيير كند مي توان اميدوار بود كه نگاه مديريت 

ارشد كشور به محيط زيست واقع بينانه شده است.

بهمن  قره داغي 

محمد داوري

نماينده حقوقي هيات امناء مس��جد شيخ نبهان اول در 
پي انتش��ار مطلبي در روزنامه اعتماد جوابيه اي به موارد 
مطرح شده در اين گزارش آورده كه مشروح آن در ادامه 

آمده است. 
  

در پاسخ به مقاله ش��ماره 4151 سيزده مرداد 97 روزنامه 
اعتماد تحت عنوان »وقتي همه خواب بوديم« به قلم آقاي 

اشكان زارعي نكات زير قابل طرح است كه مي خوانيد: 
مسجد شيخ نبهان با قدمتي بيش از سه قرن در منطقه اهواز 
قديم )عامري( توسط شيخ نبهان اول بنا شده است و بعد ها 
حاج احمد عامري يكي از نوادگان ايشان طي دو مرحله در 
سال هاي 1330 و 1347 به دليل مجاورت با رودخانه كارون 
و رطوبت بيش از حد آن را مرمت و بازسازي كرد و در همان 
زمان حسينيه اي به  نام خودشان در كنار مسجد بنا كرد. 
آنچه در مقاله غيرمحققانه و شتابزده جناب اشكان زارعي كه 
بر مبناي پيش فرض هاي غيرمستدل و علمي نگاشته شده 

است موارد ذيل قابل توجه و تامل است:

1- يكي از مهم ترين منابع مستدل و ميداني آقاي زارعي 
خادم حس��ينيه است كه چند صباحي بيش در حسينيه 
مجاور مسجد مشغول س��رايداري و خدمت است و طبعا 

اطالعات ايشان كافي و كامل نيست. 
2- در بخشي از مقاله به نقل از مدارك موجود در سازمان 
ميراث فرهنگي قدمت مسجد شيخ نبهان اول را 228 سال 
دانس��ته و پس از آن حاج احمد عامري را به عنوان سازنده 
مسجد معرفي كرده است در حالي كه مرحوم حاج احمد 
عامري متولد 1284و متوفي سال 1359 است و همينقدر 

تناقض در بطالن اين نظريه غير كارشناسي كافي است. 
3- در قسمتي ديگر از مقاله ادعا شده معماري مسجد شيخ 
نبهان با استفاده از بناهاي اصفهاني و با بهره گيري از معماري 
اصفهان و يزد ساخته شده است در حالي كه اگر به تمام بافت 
تاريخي منطقه نگاهي بيندازيم بر بي اساسي و عوامانه بودن 

نظريه پي خواهيم برد. 
4- و باالخره، ادعاي ديگر و محيرالعقول مقاله آنكه تاريخ 
اهواز را در ق��رن 11 هجري ويران��ه اي بيش نمي داند كه 
بطالن اين حرف به گواه همه مورخان و مستندات تاريخي 
اظهرمن الشمس است و كافي است به كتب تاريخي رجوع 

شود.

چرا آموزش و پرورش  عقب نشست؟

چهره زخمي محيط زيست 

مسجد شيخ نبهان اول و اهواز قديم

نظرات خود را 
برای ما پیامک 

کنید

30004753

 ،FAT ،شرکت مخابرات ايران  - مديريت منطقه کردستان در نظر دارد  اسپليتر
پيکتل، ODC و کابل فيبر نوری  مورد نياز خود را از طريق مناقصه عمومی يک  
مرحله ای از شرکتهای  داخلی واجد شرايط و ذيصالح حقوقی خريداری نمايد. 

 متقاضيان ش��رکت در مناقصه ميتوانند به آدرس: اس��تان کردس��تان -  شهر 
سنندج - خيابان جام جم ساختمان ستادی مديريت مخابرات منطقه کردستان 
مراجعه و با تسليم رسيد بانکی به مبلغ 200/000 ريال  واريزی به حساب شماره 
0106112936000 سيبا  نزد بانک ملی شعبه مرکزی سنندج در وجه  شرکت 
مخابرات ايران -  مخابرات منطقه کردستان، اسناد مناقصه را دريافت نموده، و با 

توجه به مفاد آن پيشنهاد قيمت خود را تنظيم و ارائه نمايند. 
1 - آدرس محل تحويل پاکتها : سنندج - خيابان جام جم - ساختمان مرکزی 

مديريت منطقه کردستان - طبقه سوم - واحد دبيرخانه.
2 - سپرده شرکت در مناقصه:  320/000/000 ريال 

3 -  تاريخ فروش اسناد:  از تاريخ  1397/5/21 لغايت 1397/5/27 
4 - آخرين تاريخ ارسال پاکتهای پیشنهادی : 1397/6/5

5 - تاريخ بازگشايی پاکتهای الف و ب و ج: 1397/6/6 
ضمنا اسناد مناقصه در وب س��ايتهای اينترنتی   WWW. Tc-kurd.ir  و 
WWW. TCI.IR می باشد. در صورت تهيه اسناد از طريق وب سايت مذکور ، 
ارائه فيش واريز هزينه فروش اسناد الزامی و بايستی به ضميمه اسناد مناقصه 
ارائه گردد. مضافًا متقاضيان واجد شرايط می توانند جهت کسب اطالعات بيشتر 
با شماره تلفن های 33612319 با کد 087 تماس حاصل نمايند . ضمنًا هزينه 

آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

آگهی مناقصه عمومی
 يک مرحله ای بشماره  97-1-6

شرکت مخابرات ايران- مديريت منطقه کردستان

شرکت مخابرات ايران  
 ) سهامي خاص( 
منطقه کردستان

موضوع :  آگهي مناقصه عمومي
)يك مرحله اي با ارزيابي كيفي ( شماره ٩٧/١٧

 1- نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضالب منطقه3 شهر تهران.
2- موضوع مناقصه : انجام خدمات وصول مطالبات معوقه ازمشترکین که در انجام تعهدات خود )آب بها،اقساط حق انشعاب،تصحیح قرارداد انشعاب آب،جرايم 
وتخلفات( درمقابل شرکت آب وفاضالب منطقه 3  شهرتهران بنحوی کوتاهی نموده اند شامل: 1- اخذ و بررسی لیست مشترکین بدهکاران به تفکیک کاربری ، 
میزان و نوع بدهی2-ورود اطالعات در سیستم 122 و چاپ برگ اخطار در سربرگ شرکت3-توزيع اطالعیه  قطع انشعاب و اخذ رسید از مشترکین ، در محدوده 

تحت پوشش شركت آب وفاضالب منطقه 3 شهرتهران- ناحیه سه 
3- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه : متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند حداكثر تا ساعت 15 روز دوشنبه  مورخ 97/5/29  با معرفي نامه معتبر به دبيرخانه اين شركت به 
نشاني : تهران ، خيابان جالل آل احمد - ابتداي آرش مه����ر) شهر آرا ( مراجعه و مبل���غ 000ر400 ) چهارصد هزار( ريال به حساب شماره 3-404109-40-884 نزد بانك سامان 

شعبه کوی نصر به نام شركت آب و فاضالب منطقه 3 شهر تهران واريز و فيش مربوطه را به دبيرخانه اين شركت تسليم  ونسبت به در يافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.
4-  مبلغ برآورد و مدت اجراي كار : 000ر000ر710ر7 )هفت میلیاردو هفتصدو ده میلیون( ريال و بمدت 12 )دوازده ( ماه شمسی .

5- محل اعتبار : از محل اعتبارات جاري شركت.
6- مبلغ تضمین شركت در مناقصه به ميزان 000ر300ر341 )سیصدو چهل و يک میلیون و سیصد هزار( ريال و به يكي از انواع ذيل مي باشد : 

7- چك بانكي تضميني ، ضمانتنامه بانك�ي و يا واريز نق�دي به حساب شماره 3-404109-40-884 نزد بانك سامان شعبه کوی نصر بنام شركت آب و فاضالب منطقه 3 شهر 
تهران و به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و سپرده هاي مخدوش يا سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن و همچنين پيشنهاداتي كه بعد 

از انقضاي مدت مقرر واصل شود مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
8- مهلت ومحل تحويل پیشنهاد :  تا ساعت 15روز دوشنبه مورخ 97/6/12   به دبيرخانه اين شركت به نشاني مذكور.

9- زمان ومحل گشايش جلسه اول پیشنهادها )پاکات الف وب(: ساعت 11روز سه شنبه مورخ 97/6/13 در محل دفتر قراردادها و اموربازرگانی اين شرکت بازو قرائت خواهند شد.

10- زمان ومحل گشايش جلسه دوم پیشنهادها )پاکات ج( : ساعت 11روز سه شنبه مورخ 97/6/20 در محل دفتر قراردادها و اموربازرگانی اين شرکت بازو قرائت خواهند شد.
11- هزينه درج آگهي در يك نوبت بعهده برنده مناقصه مي باشد .

 )http://tender.bazresi.ir( و)http://www.nww.ir( و )http://iets.mporg.ir(:12- سايراطالعات مربوطه دراسنادمناقصه مندرج است. نشانيهاي سايت اينترنتي

شركت آب و فاضالب منطقه 3 شهر تهران
)سهامي خاص(    

شركت آب و فاضالب 
منطقه 3 شهر تهران
)سهامي خاص(    

اقتصاد مقاومتي بعنوان شعار سال يك مجموعه است كه در زير نام آن هم اقدام و عمل مي گنجدو هم توليد و اشتغال.  )مقام معظم رهبري( 

موضوع :  آگهي مناقصه عمومي
)يك  مرحله اي با ارزيابي كيفي ( شماره ٩٧/١٦

 1- نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضالب منطقه3 شهر تهران.
2- موضوع مناقصه : انجام خدمات وصول مطالبات معوقه ازمشترکین که در انجام تعهدات خود )آب بها،اقساط حق انشعاب،تصحیح قرارداد انشعاب آب،جرايم 
وتخلفات( درمقابل شرکت آب وفاضالب منطقه 3  شهرتهران بنحوی کوتاهی نموده اند شامل: 1- اخذ و بررسی لیست مشترکین بدهکاران به تفکیک کاربری ، 
میزان و نوع بدهی2-ورود اطالعات در سیستم 122 و چاپ برگ اخطار در سربرگ شرکت3-توزيع اطالعیه  قطع انشعاب و اخذ رسید از مشترکین ، در محدوده 

تحت پوشش شركت آب وفاضالب منطقه 3 شهرتهران- ناحیه دو
3- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه : متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند حداكثر تا ساعت 15 روز دوشنبه  مورخ 97/5/29  با معرفي نامه معتبر به دبيرخانه اين شركت 
به نشاني : تهران ، خیابان جالل آل احمد - ابتداي آرش مهــــر) شهر آرا ( مراجعه و مبل���غ 000ر400 )چهارصد هزار( ريال به حساب شماره 3-404109-40-884 نزد 
بانك سامان شعبه کوی نصر به نام شركت آب و فاضالب منطقه 3 شهر تهران واريز و فيش مربوطه را به دبيرخانه اين شركت تسليم  ونسبت به در يافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.

4- مبلغ برآورد و مدت اجراي كار: 000ر800ر828ر10)ده میلیاردو هشتصدو بیست وهشت  میلیون وهشتصد هزار( ريال و بمدت 12 )دوازده ( ماه شمسی .
5- محل اعتبار : از محل اعتبارات جاري شركت.

6- مبلغ تضمین شركت در مناقصه به ميزان 000ر864ر434 )چهارصدو سی وچهار میلیون و هشتصدو شصت و چهار هزار( ريال و به يكي از انواع ذيل مي باشد : 
7- چك بانكي تضميني ، ضمانتنامه بانك�ي و يا واريز نق�دي به حساب شماره 3-404109-40-884 نزد بانك سامان شعبه کوی نصر بنام شركت آب و فاضالب منطقه 3 شهر 
تهران و به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و سپرده هاي مخدوش يا سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن و همچنين پيشنهاداتي كه بعد 

از انقضاي مدت مقرر واصل شود مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
8- مهلت ومحل تحويل پیشنهاد :  تا ساعت 15روز دوشنبه مورخ 97/6/12 به دبيرخانه اين شركت به نشاني مذكور.

9- زمان ومحل گشايش جلسه اول پیشنهادها )پاکات الف وب(: ساعت 10:30روز سه شنبه مورخ 97/6/13 در محل دفتر قراردادها و اموربازرگانی اين شرکت بازو قرائت خواهند شد.

10- زمان ومحل گشايش جلسه دوم پیشنهادها )پاکات ج( : ساعت 10:30روز سه شنبه مورخ 97/6/20 در محل دفتر قراردادها و اموربازرگانی اين شرکت بازو قرائت خواهند شد.
11- هزينه درج آگهي در يك نوبت بعهده برنده مناقصه مي باشد .

 )http://tender.bazresi.ir( و)http://www.nww.ir( و )http://iets.mporg.ir(:12- سايراطالعات مربوطه دراسنادمناقصه مندرج است. نشانيهاي سايت اينترنتي
شركت آب و فاضالب منطقه 3 شهر تهران

)سهامي خاص(    

شركت آب و فاضالب 
منطقه 3 شهر تهران
)سهامي خاص(    

اقتصاد مقاومتي بعنوان شعار سال يك مجموعه است كه در زير نام آن هم اقدام و عمل مي گنجدو هم توليد و اشتغال.  )مقام معظم رهبري( 

موضوع :  آگهي مناقصه عمومي
)يك مرحله اي با ارزيابي كيفي ( شماره ٩٧/١٥

 1- نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضالب منطقه3 شهر تهران.
2- موضوع مناقصه : انجام خدمات وصول مطالبات معوقه ازمشترکین که در انجام تعهدات خود)آب بها،اقساط حق انشعاب،تصحیح قراردادانشعاب آب،جرايم 
وتخلفات(درمقابل شرکت آب وفاضالب منطقه 3  شهرتهران بنحوی کوتاهی نموده اند شامل:1- اخذ و بررسی لیست مشترکین بدهکاران به تفکیک کاربری ، 
میزان و نوع بدهی2-ورود اطالعات در سیسـتم 122 و چاپ برگ اخطار در سربرگ شرکت3-توزيع اطالعیه  قطع انشعاب و اخذ رسید از مشترکین در محدوده 

تحت پوشش شركت آب وفاضالب منطقه 3 شهرتهران- ناحیه يک  
3- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه : متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند حداكثر تا ساعت 15 روز دوشنبه  مورخ 97/5/29  با معرفي نامه معتبر به دبيرخانه اين شركت 
به نشاني : تهران ، خیابان جالل آل احمد - ابتداي آرش مهــــر) شهر آرا ( مراجعه و مبل���غ 000ر400 ) چهارصدهزار( ريال به حساب شماره 3-404109-40-884 نزد 
بانك سامان شعبه کوی نصر به نام شركت آب و فاضالب منطقه 3 شهر تهران واريز و فيش مربوطه را به دبيرخانه اين شركت تسليم  ونسبت به در يافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.

4-  مبلغ برآورد و مدت اجراي كار : 000ر000ر072ر6 )شش میلیاردو هفتادو دو میلیون  ( ريال و بمدت 12 )دوازده ( ماه شمسی .
5- محل اعتبار : از محل اعتبارات جاري شركت.

6- مبلغ تضمین شركت در مناقصه به ميزان 000ر160ر292 )دويست و نودو دو میلیون و يکصدو شصت هزار( ريال و به يكي از انواع ذيل مي باشد : 
7- چك بانكي تضميني ، ضمانتنامه بانك�ي و يا واريز نق�دي به حساب شماره 3-404109-40-884 نزد بانك سامان شعبه کوی نصر بنام شركت آب و فاضالب منطقه 3 شهر 
تهران و به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و سپرده هاي مخدوش يا سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن و همچنين پيشنهاداتي كه بعد 

از انقضاي مدت مقرر واصل شود مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
8- مهلت ومحل تحويل پیشنهاد :  تا ساعت 15روز دوشنبه مورخ 97/6/12   به دبيرخانه اين شركت به نشاني مذكور.

9- زمان ومحل گشايش جلسه اول پیشنهادها )پاکات الف وب(: ساعت 10روز سه شنبه مورخ 97/6/13 در محل دفتر قراردادها و اموربازرگانی اين شرکت بازو قرائت خواهند شد.

10- زمان ومحل گشايش جلسه دوم پیشنهادها )پاکات ج( : ساعت 10روز سه شنبه مورخ 97/6/20 در محل دفتر قراردادها و اموربازرگانی اين شرکت بازو قرائت خواهند شد.
11- هزينه درج آگهي در يك نوبت بعهده برنده مناقصه مي باشد .

 )http://tender.bazresi.ir( و)http://www.nww.ir( و )http://iets.mporg.ir(:12- سايراطالعات مربوطه دراسنادمناقصه مندرج است. نشانيهاي سايت اينترنتي
شركت آب و فاضالب منطقه 3 شهر تهران

)سهامي خاص(

شركت آب و فاضالب 
منطقه 3 شهر تهران
)سهامي خاص(    

اقتصاد مقاومتي بعنوان شعار سال يك مجموعه است كه در زير نام آن هم اقدام و عمل مي گنجدو هم توليد و اشتغال.  )مقام معظم رهبري( 

و فضاي رس��انه اي گاهي از نظرات شبه كارشناسي خود 
عبور كرده و همراهي هاي احساسي نشان مي دادند و برخي 
هم كه در ابتدا موافق يا مخالف تند بودند، سكوت اختيار 
كردند چرا كه ديدند اين عرصه اي نيست كه برنده مطلقي 
داشته باشد و سكوت را بهترين واكنش و محافظه كار ترين 

روش دانستند.
مخالفت هاي پشت پرده مافياي تجاري

وزير و حاميان تصميم حذف آزمون ورودي مدارس خاص 
و حذف تيزهوشان متوس��طه اول، مهم ترين دليل خود 
براي اين تصميم را رهايي دانش آم��وزن دوره ابتدايي از 
فضاي تست زني و فشارهاي ناشي از كالس هاي موسسات 
تجاري،آموزشي اعالم كرده بودند كه به قول وزير و معاون 
ابتداي��ي او، فرصت كودك��ي ك��ردن را از دانش آموزان 
مي گيرد؛ دليلي كه مورد تاييد و اس��تقبال كارشناسان 
قرار گرفت اما  گويا مافياي برپايي آزمون ها و كالس هاي 
آمادگي براي تست پرنفوذتر  ظاهر شد و توانست بر راي 
مراجع باالدستي وزارت آموزش و پرورش تاثير بگذارد و 
از هيچ تالشي براي جلوگيري از اجراي اين تصميم دريغ 
نكردند تا جايي كه  همدستان ش��ان  در سازمان پرورش 
استعدادهاي درخشان )سمپاد( و ديگر جاهاي مرتبط و 
غير مرتبط توانستند آزمون هوش را به جاي آزمون ورودي 

قرار دهند و بدتر را جايگزين بد كنند.
حمايت ه�اي قاط�ع و ش�فاف كارشناس�ان و 

كنشگران رسانه اي حوزه آموزش و پرورش
برخالف مسووالن و مديران و نمايندگان اما از همان لحظه 
نخست اعالم تصميم توسط وزير، اكثر كارشناسان منتقد 
و مستقل و كنشگران رس��انه اي حوزه آموزش و پرورش 
از اين تصميم اس��تقبال كردند حتي چهره هاي مخالف 

و منتقد وزير به حمايت از اين تصميم او برخاستند و در 
قالب يادداش��ت ها و مصاحبه هاي گوناگون اين تصميم 
را كارشناسانه و مطابق با اصول و مباني آموزش و پرورش 
حرفه اي دانسته و بر پايداري وزير بر اين تصميم و اجراي 
دقيق آن تاكيد كردند.حمايت گسترده و همه جانبه اين 
طيف كه هميشه به فرآيندهاي غير كارشناسانه هشدار 
مي دهند در روزهاي نخست مشوقي بود براي وزير تا بر 
تصميم خود اصرار بورزد اما رفته رفت��ه گويا او درمقابل 
فشارهاي مافياي تجارت آموزشي، از رسالت آموزشي خود 
عقب نشيني كرد و هر چند از تصميم خود برنگشت اما با يك 
كاله شرعي تصميمي گرفته شد كه مي شود نام آن را از چاله 
به چاه نهاد. كارشناسان و فعاالن اين حوزه هم كه نااميد 
شده بودند اين بار با آه و افسوس نسبت به برگزاري آزمون 
هوش واكنش نشان دادند؛ واكنش��ي كه ديگر فايده اي 

نداشت و كار از كار گذشته بود.
نگراني و سرگرداني دانش آموزان و خانواده ها

كنكورگرايي نهادينه و گسترده ش��ده ناش��ي از تجارت 
آموزشي و نخبه گرايي آزمون محور موجب شد تا با اعالم 
اين خبر موجي از نگراني ميان خانواده هايي كه س��ال ها 
فرزندان ش��ان را با فرستادن به كالس هاي مختلف براي 
ورود به مدارس تيزهوش��ان آماده ك��رده بودند و درصد 
بسيار پاييني از مجموع خانواده هاي دانش آموزان دوره 
ابتدايي را تشكيل مي دادند به راه بيفتد؛ موجي كه مورد 
تحريك موسسه هاي تجاري قرار گرفت و عده اي از آنها 
را به تجمعات كم تعداد مقابل وزارتخانه كشاند و اين عده 
معترض بهانه شدند تا مخالفان اين تصميم براي به كرسي 
نشاندن حرف خود تالش هاي آشكار و پنهان خود را ادامه 
دهند؛ تالش هاي كم تعداد اما پرنفوذ در رده هاي بااليي كه 

بيشتر حول محور اعضاي شوراي عالي آموزش و پرورش و 
مديران ارشد سازمان پرورش استعدادهاي درخشان ايجاد 
ش��ده بود و در سكوت محافظه كاري معاونان و مشاوران 
وزير، روز به روز حرف خود را به كرسي نزديك تر مي كرد تا 
اينكه باالخره كاله شرعي آزمون هوش را جايگزين آزمون 

ورودي كرده و دانش آموزان را از چاله به چاه انداخت.
از چاله آزمون ورودي به چاه آزمون هوش

در حالي همچن��ان وزير تا آخرين هفته ه��اي برگزاري 
آزمون از لغو آزمون ورودي و در نهايت حذف تيزهوشان 
متوسطه اول دفاع مي كرد كه طيف مخالف درصدد يك 
راهكار جايگزين بود؛ راهكاري كه با اعالم برگزاري آزمون 
هوش پرده از يك اقدام تلخ و غيركارشناسانه برداشت چرا 
كه اگر منطق مخالفت با تيزهوشان و تفكيك دانش آموزان 
در پايه هفتم و برگزاري آزم��ون ورودي به دليل تاثيرات 
رواني و تربيتي منفي بود حاال اين جايگزيني آنقدر منفي 
و غير كارشناسي بود كه نه تنها تاثيرات منفي رواني ناشي 
از آزمون هوش بيشتر از آزمون ورودي ناشي از اطالعات و 
آموخته هاي 6 ساله ابتدايي بود بلكه زدن مارك كم هوش 
و با هوش بر پيشاني يك عده كودك بيچاره تا آخر عمر بر 
آنها ضربه وارد مي كند؛ ضربه اي كه شايد سرنوشت او را 
در ابهام ق��رار داده و او در آينده به جاي پيدا كردن داليل 
ناتواني يا شكست خود در كم كاري و داليل بيروني، عدم  
موفقيت هاي خود را به پايين بودن هوش نس��بت بدهد 
و كودكاني را كه بايد با نش��اط و شادابي با تربيت عمومي 
براي زندگي كردن آماده شوند در بن بست هاي انگيزشي و 

رويكردهاي غيركارشناسانه گرفتار كند.
تجربه ناموفق تفكيك و نخبه  گرايي 

اين تلخي ها در حالي همچنان در نظام آموزشي ما تكرار 
مي شود و تاس��ف ها گسترده تر مي ش��ود كه نظام هاي 
آموزشي موفق دنيا نشان از ناموفق بودن رويكرد تفكيك ها 
و نخبه گراي��ي در آموزش عمومي دارد چرا كه رس��الت 
آموزش عمومي، آماده كردن ك��ودكان و نوجوانان براي 
زندگي عمومي و آشنايي با اطالعات عمومي است و سوق 
دادن افراد به سمت گرايش هاي رشته اي و حرفه اي با يك 
زمينه س��ازي كلي و مقدماتي در متوسطه دوم درواقع از 
دانشگاه شروع مي شود حتي آموزش هاي فني و حرفه اي 
و كار و دانش در متوس��طه دوم درواقع تاييدي اس��ت بر 
تفاوت هاي استعدادي و رغبتي نه رده بندي دانش آموزان  
لذا هر گونه تفكيك يا هر گونه مارك زني هوشي به ويژه در 
مقطع ابتدايي و متوسطه اول آس��يب زا است و تاثيرات 
مخربي در ذهن و روان كودكان مي گذارد. براي اثبات اين 
ادعا نيازي به تحقيق نيست، كافي است در جمع خانواده و 
اطرافيان خود نگاهي بيندازيم و ببينيم اين نظام آموزشي 
و اين تجارت آموزشي و اين رويكرد كنكور و تست محور 
و حافظه گرا چه بر س��ر كودكان و نوجوانان آورده است. 
بي ترديد در آزمون س��المت و توانمندي ذهني و رواني 
بس��ياري از آنها نمره پاييني خواهند آورد و نمره باال در 
آزمون هاي هوش، ورودي و كالس هاي كنكور و تقويتي 
و... در مقايس��ه با اين نمره س��المت و توانمندي ارزشي 

نخواهد داشت.

برگزاري آزمون هوش براي ورودي مدارس تيزهوشان

افتادن از چاله به چاه

ادامه از صفحه اول



مس��اله موش هاي ته��ران هيچگاه حل نش��د؛ فقط 
شهرداري تهران در دوره محمدباقر قاليباف سرپوشي 
روي اين مساله گذاشت. اگر مي خواهيد بدانيد چگونه 
سرپوش گذاشت، كافي است به خيابان هاي شريعتي يا 
وليعصر سري بزنيد. همه نهرها و جوي هاي كنار خيابان 
با بلوك هاي مخصوص پوشانده و سنگفرش شدند تا 
موش ها در تاريكي زير پوست شهر زندگي كنند. مساله 
موش ها در تهران هرازچندگاهي بر سر زبان ها مي افتد. 
يك روز گفته مي شود ميليون ها موش در شهر جوالن 
مي دهن��د. روز ديگر گفته مي ش��ود موش ها به حال 
مردمان ش��هر مضرند و ده ها موضوع ديگر. به تازگي 
شايعه اي در شهر پيچيده و گفته شده است پيمانكار 
طرف قرار داد شهرداري كه قرار بوده به مساله موش ها 
رس��يدگي كند، خودش موش به ش��هر مي آورده تا 
قراردادش تمديد شود؛ ادعايي كه مديرعامل شركت 
ساماندهي صنايع و مش��اغل شهر تهران آن را قويا رد 

كرده و درباره اش توضيح داده است. 
فرهاد افش��ار، مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و 
مشاغل شهر تهران با بيان اينكه شركت هاي پيمانكاري 
در حوزه مقابله با حيوانات موذي تنها براي »فعاليت، 
ميزان تجهيزات و منافذي كه در حوزه مقابله با موش ها 
مسدود مي كنند« از اين شركت پول دريافت مي كنند، 
گفت: ورود موش هاي زنده از ساير نقاط ديگر به شهر 
تهران براي دريافت پول از اساس شايعه اي بيش نيست.

موضوعي كه پرونده آن شايد به شكل جدي، 5-4 سال 
پيش باز شد.

ماجرا از چه قرار بود؟
تابس��تان 4 س��ال قبل بود كه محمد حقاني، رييس 
كميته محيط زيست شوراي شهر در صحن علني شورا 
رسما اعالم كرد كه در تهران بيش از 50 ميليون موش 
وجود دارد. به دنب��ال اين اعالم، دقيقا روز اول مهرماه 
سال 1393 بود كه روزنامه اعتماد طي گزارشي با تيتر 
»سهميه هر تهراني چهار موش« به بررسي اين مساله 
پرداخ��ت و در آن دوباره به نقل از محمد حقاني اعالم 
كرد كه در تهران بيش از 50 ميليون موش وجود دارد... 
وي در آن گزارش موش هاي تهران را به س��ه دس��ته 
موش هاي خانگي، »رات« هاي س��ياه و »رات« هاي 
قهوه اي تقس��يم كرده گفته بود: بيشترين موش هاي 
تهران، »رات« هاي قهوه اي يا نروژي اس��ت كه اتفاقا 
خطرناك ترين آنها نيز محسوب مي شوند و نوعي موش 

صحرايي هستند.
وي درم��ورد آمار 50 ميليوني موش هاي پايتخت نيز 
گفت: دراين مورد آمارمختلفي وجود دارد. گروهي از 
سازمان ها ۲0، گروهي ديگر 30 و گروهي ۶0 و حتي 
۷0 ميليون موش را اعالم كرده اند. اما آنچه مسلم است 

تعداد آنها كمتر از 30 ميليون نيست.
حقاني دلي��ل وجود بيش��ترين جمعي��ت موش ها 
درمناطق ۶  و ۲0 را به ترتيب رستوران ها و فست فودها 
درمنطقه ۶ و زمين هاي كشاورزي درمنطقه ۲0 دانسته 
و گفت: از س��ال 13۸۲، ش��ركت ساماندهي صنايع و 
مشاغل ش��هرتهران متولي مقابله با موش ها شد كه 
بعدها اين مس��ووليت به ستاد محيط زيست و توسعه 
پايدار شهرداري منتقل شد؛ گرچه برخالف شعارها و 
گزارش هايي كه داده مي شود، به دليل عدم شناخت 
درست و مقطعي و گذرا بودن مقابله، تا امروز شهرداري 

توفيقي در مهار جمعيت موش ها نداشته است.
اين عضو شوراي شهر چهارم با اعالم اينكه براي كشتن 

هر موش 1۲0 هزارتومان و درنتيجه براي كشتن تمام 
30 ميليون موش 3 هزار و ۶00 ميليارد تومان بودجه 

الزم است.
 »قاسم علي اكبر«، پژوهشگر مبارزه با موجودات مهاجم 
كه در آن نس��بت به افزايش نجومي تعداد موش ها و 
احتمال حمله آنها به انس��ان ها خب��رداده بود. وي در 
مورد صحت ادعاي وجود 50 ميليون موش در تهران 
به »اعتماد« گفت: من حتي معتقدم كه تعداد بيشتر 
از اين ارقام است چرا كه متاسفانه روش هاي نادرست 
براي مقابله با موش ها باعث شده تا نه تنها از تعداد آنها 
كم نش��ود كه حتي باعث مقاوم شدن و جهش يافتن 
گونه هاي موش هاي تهران و درنهايت چند برابر شدن 

آمار آنها طي سال هاي اخير شده است. 
»رضا قديمي«، مديرعامل وقت شركت ساماندهي آن 
روزها نيز در گفت وگويي با »اعتماد«، ادعاهاي مطرح 

در اين گزارش را كامال تكذيب كرده، ضمن رد سخنان 
علي اكبر تلويحا وي را فردي سودجو خوانده اعالم كرد 
كه تهران فقط چيزي ح��دود 1/5 تا ۲ ميليون موش 
دارد. سال بعد رضا قديمي در جلسه نشست مشتركي 
با حضور رحمت اهلل حافظي با ذكر اينكه چيزي حدود 
٢٥٠ هزار موش در تهران كم شده است مدعي شد كه 
تهران تنها 1/5 ميليون موش دارد. ضمن آنكه مدعي 
شد كه آمارگيري از موش ها به روشي كامال علمي و از 

طريق يك دانشگاه معتبر انجام شده است. 

دوباره موش ها...
دي 9۶ بود كه فاطمه ذوالقدر، نماينده مردم تهران، 
ري، ش��ميرانات، اسالمش��هر و پرديس در مجلس 
پرده از حقيقت برداش��ت و اعالم ك��رد كه در كنار 
موضوع آلودگي هواي ته��ران به عنوان يك بحران 
زيس��ت محيطي، وجود حيوانات م��وذي همچون 
موش ها دومين ابرچالش كالنش��هر تهران است. از 
سوي ديگر، مهرداد بائوج الهوتي، نماينده مجلس 
با تاكيد بر اينكه وجود جمعيت گس��ترده موش در 
پايتخت يكي از مهم ترين معضالت آشكار اين شهر 
است، بيان كرد: موش ها در سطح شهر تهران به طور 
گسترده پراكنده بوده و به صورت مداوم نيز در حال 
زاد و ولد هس��تند كه اين ام��ر نه تنها در زمان وقوع 
زلزله بلكه در س��اير برهه هاي زماني هم مي تواند به 
عنوان عامل شيوع بيماري ها براي مردم مشكالتي را 
ايجاد كند. به گزارش خانه ملت، رييس اداره حفاظت 
محيط زيست اس��تان تهران هم در مورد سرنوشت 
موش ها بعد از وقوع بحران ها و خطرات ش��ان براي 
مردم زلزله زده گفته است: قطعا اگر بحراني رخ دهد، 
اين موج��ودات مي توانند از عوامل تش��ديدكننده 
خسارات باشند و حتي مي توانند براي افرادي كه زير 
آوار مانده و زخمي مي شوند، مشكالت بسياري را به 
وجود آورند. با اين حال احمد صادقي، رييس مركز 
مديريت محيط زيست و توس��عه پايدار شهرداري 
تهران وجود موش هاي آدم خوار در زلزله احتمالي را 
تكذيب كرد و گفت: مسووالن به جاي انتشار نگراني 
و حرف ه��اي بي پش��توانه، سيس��تم هاي مديريت 
بحران را با همكاري مناس��ب و مسووليت محوله با 
هماهنگي رييس مديريت بحران شهر تقويت كنند.

پيام محبي، رييس جامعه دامپزشكان ايران حتي پا را از 
اين نيز فراتر گذاشته، درباره شايعات پيدايش موش هاي 
آدم خوار در خرابه هاي پس از زلزله، گفت: موش هايي 
ك��ه در حال حاضر در تهران وجود دارند، تا حد زيادي 
وحشي بوده و در صورت به وجود آمدن شرايط الزم، به 

ساير موجودات حمله مي كنند.
در اين آشفته بازار اما به نظر مي رسد پيمانكاراني كه 
مسوول از بين بردن موش ها هستند از همه بيشتر سود 
مي كنند. به نحوي كه حتي گفته مي شود پيمانكاران 

ب��راي دريافت پول بيش��تر، موش هاي زن��ده اي را از 
حاشيه شهرها به تهران مي آورند و آنها را رها مي كنند. 
موضوعي كه البته ديروز افشار، مديرعامل ساماندهي 
مشاغل شهرداري تهران در واكنش به آن گفته بود: ورود 
موش هاي زنده از ساير نقاط ديگر به شهر تهران براي 

دريافت پول از اساس شايعه اي بيش نيست!
مس��اله موش ها به قدري اهميت دارد كه هر س��اله 
مدي��ران و كارشناس��ان محيط زيس��ت درباره اش 
حرف بزنند اما جاي خالي راهبرد مشترك و روشن 
در اين س��خن گفتن ها ديده مي ش��ود. اس��ماعيل 
كهرم، كارش��ناس برجس��ته محيط زيست، درباره 
اهمي��ت موش ها پيش از اين در »اعتماد« نوش��ته 

است: »موش چه اعجوبه اي است كه در انبار ناوهاي 
هواپيمابر هم النه مي كند، زاد و ولد مي كند و كسي 
هم از پس او برنمي آيد. بنده چند س��ال قبل كتابي 
به عنوان »حيات وحش در خانه ش��ما« را منتش��ر 
كردم و مطالعات ف��راوان در مورد ان��واع جانوراني 
كه در اي��ن كتاب ذكر ك��رده بودم، آغ��از كردم. از 
توانايي هاي موش متعجب و نگران ش��دم. نگران از 
اي��ن بابت كه اگر به آنها ش��انس بدهيم، مانند قرن 
١٩ موجب ش��يوع بيماري طاعون خواهند شد. در 
قرن نوزدهم بيش از يك چهارم از جمعيت اروپا جان 
باختند! بنده شاهد بودم كه علما و فضالي انگليسي 
از جمله اكولوژيس��ت ها تصمي��م گرفتند يك تونل 
٥٠٠ متري را با آنچه در اختيار داش��تند؛ س��موم، 
گرمايش، سرمايش، الكتريسيته، انواع امواج و غيره 
را از ش��ر موش ها برهانند! نتوانستند كه نتوانستند 

و عجز خود را اعالم كردند!« همين بخش از نوشته 
كهرم نشان دهنده اهميت ماجراست. يكي از داليلي 
كه تصميم گيري درباره مديريت مساله موش ها را 
با مش��كل مواجه مي كند، نبود آم��ار دقيق در اين 
حوزه است. مشكلي كه البته فقط محدود به مساله 
موش ها نيست و مديران ش��هري در بسياري ديگر 
از مسائل ش��هر هم با فقدان داده هاي قابل استناد 

روبه رو هستند.

همه چيز در كنترل است ...!
با وج��ود تمام اين ضد و نقيض ه��ا، صدر اعظم نوري، 
رييس كميسيون سالمت و محيط زيست شوراي شهر 
معتقد است كه در مورد موش ها چيز غيرعادي و خاصي 
در تهران وجود ندارد. وي در گفت وگو با »اعتماد«، در 
مورد ادعاي برخي از كارشناسان كه معتقدند در زير پاي 
تهراني ها دريايي از لشكرهاي موش ها قرار دارد، گفت: 
اينها همه تصورات ذهني برخي از آدم هاس��ت و اصال 
جنبه علمي ندارد. فكر مي كنم قبل از اينكه بخواهيم 
موضوعي را مطرح كنيم حداقل از لحاظ عقالني آن را 

بسنجيم ... !
وي در م��ورد آمار موش هاي تهران ب��دون اينكه رقم 
مشخصي را ذكر كند، گفت: مرجع مقابله با موش ها، 
شركت ساماندهي مشاغل تهران است كه در جلساتي 
كه با ما داش��ته، گزارش هايي را ارايه داده كه در ظاهر 
نش��ان مي دهد كارهاي خوب��ي را در اين زمينه انجام 
داده اند و برنامه هاي خوبي را نيز براي آينده ارايه داده اند . 
اما در مورد موش ها بايد يك كار علمي مورد وثوقي انجام 
شود، وگرنه نمي توان به همين س��ادگي به آمارهاي 
مختلفي كه ارايه مي شود استناد كرد و باعث تشويش 

اذهان عمومي شد .
نوري در پايان تاكيد مي كن��د: اصوال موش ها جزيي 
از چرخه اكوسيستم طبيعي جهان هستند و نبايد از 
بين بروند بلكه بايد جمعيت آنها كنترل شود. بهترين 
راه براي اينكار نيز، حفظ بهداشت عمومي در معابر و 
به خصوص حساسيت در جمع آوري زباله هاست كه 
اميدواريم هموطن��ان با درك اهميت مس��اله، آن را 

رعايت كنند ! 
بدين ترتيب به نظر مي رس��د در م��ورد موش ها نيز 
مانند بسياري ديگر از موضوعات شهري، همچنان 
همان نقط��ه اي قرار داريم كه بوده ايم. يعني نه آمار 
قابل اعتم��ادي از تعداد موش ها داري��م و نه روش 
علمي قابل دفاعي براي كنترل جمعيت موش ها. به 
بياني اگر متهم به تش��ويش اذهان عمومي نشويم، 
بي راهه نباش��د كه بگوييم، آمار 30 تا 50 ميليوني 
موش ها ش��ايد، چندان هم دور از ذهن نباش��د! كه 
اگر چنين باشد، بايد منتظر كليد خوردن يك فيلم 
هاليوودي در آينده اي شايد نزديك و شايد دور، در 

تهران باشيم. فيلمي ترسناك و .... 

شايعه وارد كردن موش به شهر از سوي پيمانكار دوباره مساله موش ها را بر سر زبان ها انداخت

موردعجيبموشهاوآدمها

تعداد موش هاي تهران زياد است؛ 
اين جمله در س��ال هاي گذشته از 
زبان چند نف��ر از مديران مرتبط و 
نامرتبط شهري و كارشناسان محيط 
زيست بازگو شده است. از يك و نيم 
ميليون تا 50 ميلي��ون! هم تعداد 
موش هاي تهران را تخمين زده اند. 
روزي جناب اسماعيل كهرم، كارشناس شناخته شده حوزه 
محيط زيست در همين »اعتماد« نوشته بود: »ما به هيچ 
عنوان نمي توانيم موش ها را به كل حذف كنيم ولي مي توانيم 
تعداد آنها را كاهش دهيم و آنها را از منزل مان دور نگه داريم. 
حدود ٣٥ نوع بيماري كامال به موش ها وابسته است. يكي از 
آنها طاعون است. همين. ما در تهران، با سر پوشيده كردن 
جوي ها و انبوه زباله كه در آنها مي ريزيم، شيرخوارگاه موش ها 
را تاسيس كرده ايم. خدا كند به خانه هاي ما رخنه نكند.« 
همين چند جمله از ادبيات شيواي آقاي كهرم ماجرا را براي 
ما روشن كرده اس��ت كه اوال فارغ از تعداد واقعي موش ها، 
آنچه مهم است راهبرد مديريت شهري و شهروندان در برابر 
اين خطر است  و مساله ما با موش ها از همين جا آغاز مي شود. 
اينكه مديران شهري آنقدر سرشان به جلسه و گرفتاري هاي 
اداري گرم است كه كمتر فرصت مي كنند براي موش ها هم 
وقت بگذارند. اين جمله به معناي ناديده گرفتن كوشش هاي 
ش��هرداري در دوره فعلي و گذش��ته در اين حوزه نيست. 
اما وقتي هيچ گزارش مدوني از اين كوش��ش ها به صورت 
شفاف و دقيق منتشر نمي شود مي توان انتظار هر اتفاقي را 
كشيد. مثال يكي اش همين شايعه كه چندي است در شهر 
قوت گرفته و گفته مي شود پيمانكار براي ادامه قراردادش 
با شهرداري موش وارد ش��هر مي كرده است. »مديرعامل 
شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران« البته اين 
ش��ايعه را رد كرده و به تاكيد گفته است كه شهرداري تنها 
براي »فعاليت، ميزان تجهيزات و منافذي كه در حوزه مقابله 
با موش ها مسدود مي كنند« به پيمانكار پول مي دهد. ما هم 
مي توانيم بر مبناي همين توضيح جناب مديرعامل گمان بد 
را از خودمان دور كنيم و اين توضيح را بپذيريم. اما پذيرفتن 
اين توضيح مساله موش ها را حل و فصل نمي كند. مساله 
موش ها، مساله شفافيت است. تا وقتي كه مجموعه اقدامات 
شهرداري و پيمانكارانش به صورت دقيق و با ادبياتي روشن 
به مردم اطالع رساني نشود؛ مساله موش ها هم مانند مسائل 

ديگر شهر همچون مديريت پسماند در ابهام باقي  مي ماند.

هميش��ه گفته اند ثبات مديريت 
مي تواند به بهبود و تس��هيل امور 
منجر ش��ود اما آنچه در شهرداري 
تهران و در فاصله سال هاي 13۸4 
تا 139۶ روي داد در وجوه مختلفي 
نتيجه اي غير از اين داشت. يكي از 
س��اده ترين كارهايي كه در تهران 
بدون هيچ استاندارد و نظارتي انجام شد و هيچ كس به آن 
توجه نكرد تعويض سنگ فرش خيابان ها و پياده روها بود. 
اين وضع تا به آنجا پيش رفت كه پياده روي خيابان وليعصر به 
عنوان يك خيابان بسيار طوالني پايتخت چند بار )دست كم 
دو بار( در فاصله سال هاي 13۸4 تا 139۶ عوض شد. عالوه 
بر اين پياده روي خياباني نظير شريعتي با حذف جوي آب ها 
تعريض شد و به ظاهر به حال عابر پياده كمك شد و باز هم 
همه اين سطح سنگ فرش شد. بماند كه اين پرسش هنوز 
پاسخ نيافته است كه ميزان سنگ فرش خريداري شده طبق 
تشريفات قانوني خريداري و اجرا شده است. در ماه هاي اخير 
دو بار بحث و طرح تحقيق و تفحص از شهرداري تهران در 
مجلس ناكام مانده است. شايد خوب بود فقط همين پرسش 
پاسخ داده مي شد كه طبق چه استاندارد و چه رويه اي براي 
خيابان هاي تهران س��نگ فرش تهيه و اجرا شد. اما آنچه 
سنگ فرش و پوشاندن جوي هاي تهران را به اين يادداشت 
مربوط مي كند بحث پنهان شدن جوي ها و عدم نظارت بر 
بهداشت آن است. همه ما به خوبي مي دانيم موش ها و ديگر 
جانوران موذي از فضاي مرطوب و تاريك چقدر اس��تقبال 
مي كنند! بنابراين يك پرسش ساده از مسووالن شهري اين 
است كه چگونه و با چه منطقي جوي هاي تهران را پوشانده 
و روي آن را سنگ فرش كردند كه اينك ندانيم زير آن چه 
خبر اس��ت. عالوه بر اين تهران يكي از شهرهايي است كه 
بس��يار زباله توليد مي كند. همه ما با صحنه از هم پاشيدن 
كيسه هاي زباله و پخش شدن آنها در كنار سطل هاي زباله در 
شهر مواجه بوده ايم. اين مولفه ها دست به دست هم مي دهد 
تا حيوانات موذي شرايط زيست بهتري پيدا كنند. در چنين 
شرايطي حتي سرشماري موش هاي تهران كاري غيرممكن 
يا بسيار بسيار سخت خواهد شد چرا كه عمال از جلوي چشم 
غيرمسلح و مسلح انسان دورشان كرده ايم. به عبارت ديگر 
مديريت شهري در فاصله سال هاي 13۸4 تا 139۲ براي 
آنكه خيابان هاي تهران را مزين و ظاهرش را آراسته كند و از 
حل مساله اي پيچيده و چند وجهي شانه خالي كند سرپوشي 
بسيار محكم و قوي درست كرد و روي اين مساله را پوشاند. 
ماجراي معضالت محيط زيست ماجراي اكوسيستمي است 
يعني يك چرخه در آن دخيل است. طبيعي است براي حل 
مساله جانوران موذي نمي توان با يك شيوه يعني شكار و 
معدوم سازي آنها پيش رفت. تا چرخه زندگي اين جانوران 
موذي به خوبي شناسايي و جغرافياي آن محاسبه و بررسي 
نشود، نمي توان براي حل معضل آنها در زندگي شهري كاري 
كرد. بديهي است اقدام هاي كوتاه مدت و ميان مدت هم تابع 
همين قابل شناسايي بودن هستند و وقتي ما اين مساله را 
مدت هاست پنهان كرده ايم عمق آن را نمي توانيم بشناسيم 
و بررسي كنيم. پس اينك مهم ترين مساله پذيرش معضلي 
عميق زير پوست تهران اس��ت. تا آن را جلوي چشم خود 
ملموس و ش��فاف نكنيم نمي توانيم براي حل آن دست به 
كاري بزنيم به ويژه آنكه مديريت شهري دوره قبل آن را به 

شكلي ماهرانه مخفي كرده بوده است.

حميدرضا خالدي

در باب عالقه پاپ ژان پل دوم به فوتبال

دروازه بان قديس
13 دانشگاه برتر به دولت نامه نوشتند

بالتكليفي دانشگاه ها؛  ارز دولتي يا آزاد؟
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مساله موش ها

وقتي همه خواب بوديم 

امين شول سيرجاني 

سينا  قنبرپور 
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محمد حقاني پيش از اين گفته بود: از سال 
1382، شركت ساماندهي صنايع و مشاغل 
شهرتهران متولي مقابله با موش ها شد كه 
بعدها اين مسووليت به ستاد محيط زيست 
و توس�عه پايدار ش�هرداري منتقل شد؛ 
گرچه برخ�اف ش�عارها و گزارش هايي 
كه داده مي ش�ود، به دليل عدم شناخت 
درس�ت و مقطعي و گذرا ب�ودن مقابله، تا 
امروز شهرداري توفيقي در مهار جمعيت 

موش ها نداشته است.

زهرا صدراعظم نوري: مرجع مقابله با موش ها، 
شركت ساماندهي مشاغل تهران است كه در 
جلساتي كه با ما داشته، گزارش هايي را ارايه 
داده كه در ظاهر نشان مي دهد كارهاي خوبي 
را در اين زمينه انج�ام داده اند و برنامه هاي 
خوبي را نيز ب�راي آينده اراي�ه داده اند . اما 
در م�ورد موش ها بايد ي�ك كار علمي مورد 
وثوقي انجام شود، وگرنه نمي توان به همين 
سادگي به آمارهاي مختلفي كه ارايه مي شود 

استناد كرد.

باشگاه خبرنگاران جوان



تئاترنگاه

هنر و ادبيات 8honar@etemadnewspaper.ir

»ب��ودن« با طراحي و اجراي امي��ر اميري در عمارت 
روبرو به صحنه رفت. اين عن��وان به محض آغاز اجرا 
به ضد خودش بدل ش��د، اتفاقي ك��ه احتماال اميري 
هم انتظار داشت؛ به بيان ديگر يعني »بودن« آنتي تز 
خود را در صحنه توليد كرد و مخاطب با ش��خصيتي 
كامال تحت انقياد مواجه شد. فردي كه در مرحله اول 
با كدهاي يك ش��خص حاضر در جايگاه تماشاگران 
و س��پس از طريق صدا تحت كنترل ب��ود. جايي كه 
»بودن« دقيقا به »نبودن« تغيير ماهيت داد. باليي كه 
در زمانه تكنولوژي زده و تحت سيطره انواع رسانه ها 
هر لحظه بر سر ش��هروندان آوار مي شود اما چشم ها 
و گوش ها بسته اس��ت. بگذريم كه آنچه در »بودن« 
- بخوانيد نبودن - اتفاق افتاد تنها ناظر به اس��تيالي 

تكنولوژي بر زندگي و زمانه م��ا نبود و هر قدرتي كه 
دس��تورالعملي صادر مي كند را در بر مي گرفت.  اين 
گفت وگو بعد از پايان اجراهاي »بودن« انجام ش��د، 
درست به اين دليل كه ظاهرا با هنري مواجه هستيم 
كه تمايل چنداني به بودنش نيس��ت. دانش��گاه ها و 
برنامه ريزان تئاتر برايش برنامه اي ندارند و گويي همه 

در نبودن امر معاصر اتفاق نظر دارند.
  »ب�ودن« يك ب�ار در گالري و يك ب�ار هم در 
سالني ش�به  تئاتري اجرا شد. اصوال مخاطب و 
سواد بصري مخاطب سالني كه قرار است كاري 
از اين دس�ت در آن  روي صحنه برود چقدر در 

خروجي تاثير مي گذارد؟
تاثير زيادي دارد، چون وقتي شما تئاتر كار مي كنيد 
در محل مشخصي به اسم سالن نمايش اجرا مي شود. 
احتمال دارد زمان��ي نمايش محيطي كار كنيد، آنجا 
هم تكليف محل اجرا بسته به آنچه قرار است نمايش 
داده ش��ود، روشن است. وقتي كس��ي نمايشي را در 
گالري روي صحنه مي برد ابدا معني اش اين نيس��ت 
كه با پرفورمنس يا رقص معاصر مواجه هستيم و اتفاقا 
اين آخري از جمله كارهايي اس��ت كه در ايران زياد 
رخ مي ده��د. به دليل اينكه ما با س��الن هاي با هويت 
مواجه نيستيم، بنابراين از فكاهي تا تراژي را مي توانيد 
در سالن هاي تئاتر شهر تماش��ا كنيد. من نمي توانم 
چنين كاري را در س��الن مخص��وص نمايش به ويژه 
براي تماشاگران آثار نمايشي روي صحنه ببرم. البته 
امكان تعريف مكان اجرا در سالن تئاتر وجود دارد ولي 

آن گروه از مخاطبان مورد نظر نيست. 
  اين دو مخاطب )س�الن نماي�ش و گالري( در 

مقايسه با يكديگر چه تفاوتي دارند؟
مخاطب س��الن نمايش با چارچوب  ذهني وارد سالن 
مي ش��ود. او مي آيد كه همه  چيز را با س��نگ محك 

كتاب هايي كه خوانده يا تجارب نمايشي سابق  خود 
مورد سنجش قرار دهد. چنين تماشاگري هيچ  وقت 
به س��الن نمي آيد كه صرفا با تجربه ش��خصي كسي 

مواجه شود. 
  يعني اگر پرفورمنس هم ببيند با همان متر و 

معيار ارزيابي مي كند.
دقيقا، به همين دليل هم معتقدم تماش��اگري كه در 
سالن هاي تئاتر شهر يا تماشاخانه ايرانشهر به ديدن 
نمايش ها مي نشيند از مخاطب گالري دگم تر است. در 
سوي ديگر شخصي كه به گالري مي رود تا حد زيادي 
خط كش��ي بين مديوم ها را كنار گذاش��ته و پذيراي 
تجربه هاي متفاوت است. نيامده كه به تو بگويد چون 
من فالن كتاب را خوانده ام اين كار ارتباطي به هنرهاي 
تجس��مي ندارد و ي��ا آنچه اتفاق افت��اد رقص معاصر 
نيس��ت. البته قرار هم نيست، هنرمند به اين موضوع 

فكر كند كه آنچه روي صحنه برده در چه ژانر و گونه اي 
مي گنجد، اين كار منتقد اس��ت. امكان دارد من يك 
زماني كاري روي صحنه داشته باشم كه منتقد بگويد 
در گونه اكسپرسيونيستي يا مثال سورائاليستي قابل 
صورت بندي است. آنجا حرفي نيست. در نهايت بايد 
بگويم اندازه و مقياس كار دست من اجراگر است، پس 
امكان اجرا در هر جايي وجود دارد ولي من نمي توانم 
سالن تعريف شده تئاتر و تماشاگراني را كه با يك ژست 

و فيگور خاص به تماشاي كار مي نشينند، بپذيرم.
  مشكل از كجا سرچشمه مي گيرد؟

مش��كل از مرحله تف��اوت نقطه دي��د و زاويه اي كه 
تماش��اگر روي صندلي هاي س��الن تئاتر مي نشيند، 
شروع مي شود. يعني سطح شيب دار مشرف به صحنه 
و زاويه ديد از باال به پايين. من در اجراي »بودن« سه 
كنش دارم كه به واسطه آنها خودويرانگري مي كنم. 
مقطع »خنده«، وقت��ي »آواز« مي خوانم و زماني كه 
»س��الم« مي كنم. اين خودويرانگري تعمدي است و 
به اين دليل اتفاق مي افتد كه به مخاطب پيام بدهم، 
تص��ور نكند با يك موجود غيرقابل دس��ترس مواجه 
است. مي خواهم به او بگويم من هم مثل خودش يك 
انس��انم و اينجا روي صحنه از ام��ر مقدس و هر آنچه 
دست نيافتني است، خبري نيست. حاال اگر قرار باشد 
يكي از ما )اجراگر و تماشاگر( مشرف به ديگري باشد، 

با مفهوم ديگري متفاوت مي شويم.
  از جنبه درگير شدن و مشاركت در كار چطور؟ 
مخاطب گالري و سالن عمارت روبه رو با يكديگر 

چه تفاوتي داشتند؟ 
مشاركتي كه شما ش��اهد بوديد در اجراهاي گذشته 
اتفاق نيفتاد. بين انجام دادن يا انجام ندادن يك عمل 
مرزي وج��ود دارد و افراد يك در هزار دس��ت به كار 
مي ش��وند. كارهاي زيادي وجود دارد كه قصد انجام 

آنه��ا را داريم ولي نگراني اج��ازه نمي دهد. اينجا هم 
مخاطب از خودش مي پرس��د، نكند در كار مشاركت 
كن��م و ديگران بگويند اي��ن آدم مواجهه با اثر هنري 
را بلد نيس��ت؟ يا »دركي از نشستن در سالن نمايش 
ندارد«، چون به فكر قضاوت ديگران است پس سكوت 
مي كند و دست به عمل هم نمي زند. چيزي به عنوان 
مي شناسيم اينجا از طرف مخاطب اتفاق مي افتد. اين 
يك مقوله كامال فرهنگي است كه مخاطب به خودش 

اجازه مشاركت بدهد يا نه.
  مشاركت به اين معنا در گالري اتفاق افتاد؟

هيچ وق��ت اتف��اق نيفتاد ولي ت��ا دل ت��ان بخواهد با 
»مي خواستم ها« مواجه شدم. 

  پرسش بعد اين اس�ت كه اصوال معاصر بودن 
براي تو چه تعريفي دارد؟ 

به دو شكل مي توانم با معاصر بودن برخورد كنم، يك 
جنبشي كه از دهه 40 و 50 در زمينه رقص آغاز شد 
و ديگ��ري معاصر بودن به معناي آنچه امروز من با در 
نظر گرفتن مجموعه اي از عوامل محيطي و سرزميني 
به آن دس��ت پيدا مي كنم. مثال من تا ب��ه امروز فكر 
نكردم، كاري كه انجام مي دهم چه اسم و رسمي دارد. 
شخص ديگري مطالعه كرده و مرزبندي هاي هنري 
را مي شناس��د، خيلي هم عالي است؛ اما خط كشي و 
مرزبندي براي من مطلقا معنا ندارد. چرا؟ به اين دليل 
كه شما همين حاال از طريق تلفن همراه چهره برادر يا 
دوستي كه خارج از كشور زندگي مي كند را مي بينيد 
و به او متصل مي شويد. اين به خودي خود يك پديده 
عجيب، جالب و در مقاطعي ترسناك است. بنابراين 
وقتي تحت تاثي��ر چنين پديده اي ق��رار مي گيريم، 
در همين لحظ��ه از تاريخ من نمي توان��م به مرز فكر 
كنم. چه مرز بين كش��ورها باشد، چه مرز بين هنرها. 
معاصر يعني تو! يعني اينكه من كه هس��تم؟ و به چه 

مي انديشم؟ و اين انديش��ه را چطور بيروني مي كنم. 
اينجاست كه اجراي نمايشنامه »هملت« ديگر برايم 

جذاب نيست. 
  به اين علت پرسيدم كه اين روزها افراد زيادي 
ادعاي اجراي كارهاي معاصر يا خوانش معاصر 
از متن دارند، ولي وقتي به كنه آنچه روي صحنه 
برده اند، دقت مي كنيد از دوره قاجار هم عقب تر 

هستند.
به نظرم اين دزدي از مخاطب و شارالتان بازي است. 
  يعني ما به صرف پش�ت س�ر گذاشتن مرزها 
به وس�يله تكنولوژي  الزاما معاصر نمي ش�ويم 
و وجود ابزار ارتباطي در اج�را به معني معاصر 

شدن كار نيست.
به نظرم اگر هزار آرتيس��ت در ايران داش��ته باش��يم 
بخش مهمي از آنها درگير همان وضعيتي هستند كه 
گفتم. شما با بس��ياري از اينها نمي توانيد اصال درباره 
هنر گفت وگو كنيد. من 7 سال است كه كارگاه برگزار 
مي كنم و اگر اين تعاريف ب��ه خودم هم بازگردد يك 

شارالتان هستم. چطور امكان دارد كسي داعيه اين را 
داشته باش��د كه در كارگاه آموزشي خود هنر معاصر 
آموزش مي دهد؟ هنر يك امر شخصي است، بنابراين 
يك نفر تنها مي تواند خودشناسي و هنر آموزش دهد 
و باقي راه را هنرجو بايد خودش پيدا كند. در غير اين 
صورت آموزش گيرنده به همان فردي تبديل مي شود 
كه مشغول آموزش دادن است. مثل بعضي مدرسان 
نقاشي كه تابلوهاي خود را جلوي هنرجو مي گذارند و 
ما در نهايت با چيزي جز خروجي  بدون هويت مواجه 
نيس��تيم. مثال از ممت، لكوك، پينا باوش و ديگران 
چندين س��اعت  ويديو وج��ود دارد، در مقام معرفي 
هنرمند به هنرجو هيچ ايرادي نيست ولي آيا جز خالق 
يك سيس��تم ش��خص ديگري در زمينه آموزش آن 
سيستم برحق است؟ چرا بايد فرصت طلبانه از تشنگي 
آموزش��ي عالقه مندان جوان سوءاستفاده كنيم؟ اگر 
چنين كاري كرديم قطعا جنايتكار فرهنگي هستيم.

  نگاه منتقدانه به پيرامون از چه زماني براي تو 
اهميت پيدا كرد و از چه مقطعي در كارهايت به 

وجود آمد؟ 
حقيقت اين اس��ت كه اي��ن ميل از كودك��ي در من 
وجود داش��ت. هيچ  وق��ت آدم سازش��كاري نبودم و 
با چارچوب ها مش��كل داش��تم. براي مث��ال درس و 
مدرسه هميشه برايم غيرقابل درك بود و اصال متوجه 
نمي شدم، مطالبي كه در كتاب هاي درسي نوشته شده 
به چه درد مي خورد. هيچ  وقت جزوه ننوشتم ولي فقط 
كافي بود از كسي كه درس مي داد، خوشم بيايد تا در 
آن درس نمره كامل بگيرم. از مقطعي به بعد هم دعوا 
و شكار به تفريحات اصلي ام تبديل شد. به طور كل نظم 
برايم آزار دهنده است و چارچوب پذير نيستم. همين 
كيفيت به اجراهايم وارد ش��ده و همواره اين پرسش 
را مطرح مي كنم كه بر چه اس��اس بايد به معيارها تن 

بدهيم؟ تعاريف و جامعه برايم مضحك هس��تند اما 
نمي دانم چطور به ش��كل متناقضي اصرار دارم كه از 

طرف من به كسي آسيبي نرسد. 
  و در عين حال جامعه را با دقت رصد مي كنيد 

و از پديده ها الهام مي گيريد. 
اصال مدعي نيستم كه آدم فرهيخته يا چنين چيزي 
هس��تم بلكه اين كيفي��ت از كودك��ي در من وجود 
داشت. يعني از همان زمان ذهنم تحليلي بود و مدام 
مشغول س��وال و جواب دروني بودم.  به همين دليل 
وقتي با چني��ن ديدي به جامعه، خانواده، هنر و ديگر 
پديده ها نگاه مي كنم و از خودم مي پرسم چرا آن  قدر 
گرفتاري در تم��ام اينها وجود دارد فقط به يك كلمه 
مي رس��م، چارچوب. چارچوب هايي كه آدم ها جرات 
شكستن ش��ان را ندارن��د. چرا؟ چ��ون نمي خواهند 

خانه هاي امن خود را از دست بدهند. 
  مديوم يا ابزاري كه براي كار انتخاب كرديد به 

نوعي در پاسخ به همين ميل است؟ 
خودم فكر مي كنم اگر در اين زمينه فعاليت نمي كردم، 

گفت وگو با امير اميري طراح حركت به بهانه اجراي »بودن« 

در جدال با جهل

زماني كه فيلم »اژدها وارد مي شود« ماني حقيقي بر 
پرده سينماهاي كشور اكران مي شد، يك نويسنده 
در يك سايت نگاشته بود با يك بار ديدن فيلم ماني 
حقيقي نمي توان پيام هاي مستتر در آن را برداشت 
ك��رد؛ اما اگ��ر فيلم را بي��ش از هفت بار مش��اهده 
كنيد مي توانيد دريابيد ك��ه فيلم مملو از پيام هاي 
فراماسونري است. در همان زمان يكي از روزنامه ها 
در يادداشتي به تحريف تاريخ فيلم حمله كرده بود 
و معتقد بود ماني حقيقي قصد دارد با اين كار تاريخ 
انقالب را مخدوش كند. اين در حالي بود كه كليت 
ماجراي فيلم يك امر ساختگي بود كه حقيقي صرفا 
در بخش مستندگونه اش از شخصيت هاي حقيقي 
بهره برده بود. شخصيت هايي كه آگاهانه نسبت به 

ساختگي بودن فضا در برابر دوربين نشسته بودند.
برخوردهاي��ي از اين دس��ت در تاريخ ن��ه چندان 
طوالني هنر رس��انه اي شده كم نيس��ت. با بررسي 
اس��ناد ساواك مي توان دريافت تفس��ير و تاويل اثر 
هنري براس��اس نگاه مميزگونه به چه نحوي جاري 
و ساري بوده اس��ت. دستگاه مخوف امنيتي پهلوي 
هر اثر هنري را به مثابه امري سياس��ي مي پنداشته 

كه ممكن اس��ت در آن به 
اركان نظام شاهنش��اهي 
خدشه اي وارد كرده باشد. 
آنها تص��ور مي كردند اين 
هنرمند و هنرش است كه 
مي تواند كيان پادش��اهي 
را س��رنگون كند؛ در حالي 
كه در طول تاريخ س��ابقه 
نداشته است يك اثر هنري 
قدرت��ي انقالب��ي بيابد، به 
نحوي ك��ه موجوديت يك 
حاكميت را زير  و   زبر كند.

روي��ه تفس��ير ك��ردن اثر 
هن��ري ب��ا زمين��ه فكري 
مشخص همان چيزي بود 
كه فرماليست هاي روسي 

با آن مخالف��ت مي كردند. ويكتور اشكلوفس��كي، 
بوريس آينخن بام، لف ياكوبينسكي و اوسيپ بريك 
بر اين باور بودند كه اثر هنري را نبايد براساس مولف 
آن بررس��ي كرد. نبايد براي تفسير و تاويل يك اثر 
هنري به عناصر بيرون��ي آن توجه كرد؛ بلكه مالك 
خوانش اثر هنري نشانه هاي دروني است. اگرچه بايد 
دقت كرد منظور از اين نش��انه ها، عوامل محتوايي 
نيس��ت؛ بلكه منظور عناصر ادبي و هنري است كه 
فرم اثر را پديد مي آورند. فرماليس��م شكل و صورت 
را بر محت��واي اثر ارجح مي دانس��ت، پس هنرمند 
فرماليس��ت به جاي بيان دغدغه هاي ايدئولوژيكي 
زمانه خود، سعي به آفرينش آن چيزي مي كرد كه 
با ديدنش بگوييم چه زيباس��ت. اين براي دستگاه 
ايدئولوگ اس��تاليني قابل هضم نبود. دس��تگاهي 
كه خواهان اثر هن��ري تبليغ گر خود بود. اثر هنري 
ممل��و از ش��عارها و گفتارهاي م��د روز حاكميت. 
همان چيزي كه حقيقي تمايل به ارايه آن در اثرش 
نداشت، پس در يك فرآيند تفسيري حتي متهم به 

فراماسون بودن نيز مي شود.
اين مقدمه طوالني براي ورود تاويل »ريچارد سوم 
اجرا نمي ش��ود« روح اهلل جعفري است. در ايامي كه 
تئاتر ايران چن��دان با رويداده��اي روز يا تحوالت 
اجتماعي خود عجين نيس��ت، جعفري متن ماتئي 
ويس��ني يك را در تئاتر شهر روي صحنه برده است 
كه تصوي��ري از آخرين تالش ه��اي ميرهولد براي 
اجراي »ريچارد سوم« شكسپير است. ميرهولد در 
حالي تصمي��م دارد ريچارد را در قالبي نو و البته در 
يك فرم جديد بازآفريني كند كه دس��تگاه پليسي 
اس��تالين چنين اجازه اي ب��ه او نمي دهد. نيروهاي 
امنيتي استالين در قالب ژنرال، كارمند و حتي پدر 

و م��ادر ميرهولد گام به گام ب��ا بازآفريني ميرهولد 
پي��ش مي آيند و هر انتخاب او را مورد تفس��ير قرار 
مي دهند. آنان هر نش��انه دروني اث��ر را با رويكردي 
بيروني مي سنجند، رويكردي كه تنها يك خط مشي 
دارد: حزب. در واق��ع جهان ذهن افراد با انگاره هاي 
حزب - آن هم خوانش استاليني اش- ساخته شده 
است. آنان مدام براساس موقعيت اجتماعي خود اثر 
هنري ش��كل نگرفته را قضاوت مي كنند تا شرايط 

خود را در حزب بهبود بخشند. 
جعفري نيز تصويري چنداليه از اين وضعيت حزبي 
خلق كرده است. يك س��الن تئاتر كه بيشتر به يك 
سالن Cat Walk ش��باهت دارد، با مجموعه اي از 
ورودي ها و خروجي ها و مهم تر از همه در چند طبقه. 
ش��خصيت ها صعود مي كنند، س��قوط مي كنند، از 
دري وارد مي ش��وند و از در ديگر خارج مي شوند تا 
فقط اظهارات حزب را به گوش ميرهولد برسانند. در 
نهايت ميرهولد هيچگاه نمي فهمد كه حزب درباره 
ريچاردش چه مي انديش��د. او صرفا به پرسش هايي 
پاسخ مي دهد كه بيرون اثرش شكل مي گيرد. اينكه 
شكسپير چه كسي بوده است و به چه مي انديشيده 
يا اينكه آيا ريچارد در قالب ميرهولدي اش  تاييدگر 
خلق كارگر است يا امپرياليسم غربي. ميرهولد براي 
اين پرس��ش ها پاس��خي 
ندارد؛ چ��را ك��ه از ديد او 
ريچ��ارد س��وم محتوايي 

چنين ندارد.
ميرهولد تنه��ا مي خواهد 
ش��كل  در  را  ريچ��ارد 
ش��رورانه اش، ب��ه دور از 
تفس��يري نماي��ش دهد. 
او ق��وز و لنگ بودگ��ي 
ريچارد را ح��ذف مي كند 
ت��ا مخاطبش به ش��رارت 
درون��ي او توجه كن��د. او 
مي خواهد مخاطبش فرم 
اثرش را درك كند، نه آنچه 
مورد تفس��ير حزب��ي قرار 
مي گي��رد. همانند چيزي 
كه حقيقي در »اژدها وارد مي شود« دنبال مي كند. 
او نيز فرمي شوخ طبعانه، آغشته به تاريخ مي آفريند 
كه از طرف يك نگاه حزب گونه دس��تخوش تفسير 
مي شود، تفسيري كه به قول يك منتقد پس از هفت 

بار ديدن به دست مي آيد.
حجازي انتخاب جذابي ب��راي زمانه دارد، زمانه اي 
كه دوست دارد هر كنش يا گفتاري را خوانش كند 
و آن را به هر چيزي كه خود مي انديش��د منتس��ب 
كند. در اين خوانش��گري هر چيزي مي تواند امري 
سياس��ي - البته با دايره گفتماني خوانشگر - باشد. 
هر حرفي مي تواند منتس��ب به فرد يا تفكري باشد. 
هر رفتاري مي تواند عليه يك جريان تفس��ير شود، 
بدون آنكه اين تفس��ير برآمده از پيام مس��تقيم اثر 
باشد. در چنين وضعيتي هنرمند تعهد را در فاصله 
گرفتن از زمانه مي داند. وضعيت كنوني تئاتر ايران 
مصداق بسيار خوبي است از آنچه حجازي بدان تن 
نداده است. هنرمند تئاتر امروز سعي مي كند ربطي 
به حال خود نداشته باشد. وفور كمدي در سالن هاي 
ته��ران يا نمايش ه��اي انتزاع��ي برآم��ده از ذهن 
مغشوش يك نويس��نده يا كارگردان محصول گريز 
از همان برچسب عدم تعهد است. يك كمدي بزن و 
بكوب جايي براي تفس��ير نمي گذارد و البته متعهد 
به شاداب س��ازي جامعه مي شود، در مقابل ريچارد 
سوم ممكن است تصويري امروزي از جامعه تفسير 
ش��ود، بدون آنكه بدانيم ريچارد در چه وضعيتي و 
با چه انديشه اي به دس��ت مي آورد و آن را از دست 
مي دهد. در چنين شرايطي تعهد هنري هنرمند نيز 
تفسير مي شود، تفسيري كه مي تواند سرنوشت ساز 
شود. سرنوشت ميرهولد محصول تفسيري بود كه 

خود نمي دانست چيست.

تئاتر متعهد، تئاتر متخصص
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   من نمي توانم چنين كاري را در سالن مخصوص نمايش به ويژه براي تماشاگران آثار نمايشي 
روي صحنه ببرم. البته امكان تعريف مكان اجرا در سالن تئاتر وجود دارد ولي آن گروه از مخاطبان 

مورد نظر نيست. 
  اين خودويرانگري تعمدي است و به اين دليل اتفاق مي افتد كه به مخاطب پيام بدهم، تصور 
نكند با يك موجود غيرقابل دسترس مواجه است. مي خواهم به او بگويم من هم مثل خودش يك 

انسانم و اينجا روي صحنه از امر مقدس و هر آنچه دست نيافتني است، خبري نيست.
  آيا جز خالق يك سيستم شخص ديگري در زمينه آموزش آن سيستم برحق است؟ چرا بايد 
فرصت طلبانه از تشنگي آموزشي عالقه مندان جوان سوءاستفاده كنيم؟ اگر چنين كاري كرديم 

قطعا جنايتكار فرهنگي هستيم.

وقتي م��ردم فيلم ه��اي كمدي 
را مي پس��ندند پس س��اختش 
خوب است و هيچ اشكالي ندارد. 
س��ينماي ايران يعني تماشاگر 
و مخاطب؛ س��ينماي اي��ران از 
مخاطبانش ج��دا نيس��ت. اگر 
بخواهيم ان��واع كمدي هاي روي 
پرده هر دوره سينما را قياس كنيم، خواهيم ديد هر دوره 
به فراخور پسند تماشاگر حال و هواي خاص سينمايي 
خودش را دارد. س��ير تاريخ سينماي ايران به اين نكته 
تاكيد دارد كه با اس��تقبال تماش��اگر از آثار سينمايي 
اس��ت كه فيلم ها ارزش پيدا مي كند. مثال در سال هاي 
دهه 60 و در بحبوحه بمباران ش��هرها توس��ط دشمن 
متجاوز فيلمي اكران شد به نام اجاره نشين ها؛ مردم در 
آن فضاي تهديدآميز و غمبار و شنيدن خبرهاي ويراني 
خانه ها و كشته شدن عده اي از مردم بي گناه شهرنشين 
اما به اس��تقبال فيلم اجاره نش��ين ها رفتند و اين فيلم 
اولين كمدي پرفروش سينماي ايران در دهه 60 است. 
تمام ح��رف ما در مورد سينماس��ت ما در م��ورد علوم 
اجتماعي يا پزشكي يا دانش هسته اي حرف نمي زنيم. 
حرف ما درباره سينماس��ت كه مردمي ترين هنر عصر 
مدرنيسم است. س��ينما مال مردم است. سينما را بايد 

مردم بپسندند.
از اين استقبال چه نتيجه اي مي توان گرفت؟ اينكه مردم 
در بحران جنگ به فيلمي مثل »اجاره نشين ها« كه آنها 
را بخنداند و س��اعتي از غم و ان��دوه و تهديد جنگ  دور 
كند، نياز داشتند اين مهم ترين پيام فرهنگي است. اما 
به اين نكته هم بايد توجه كرد كه تماشاگران سينما در 
دهه شصت با امروز خيلي تفاوت دارد. مهم ترين تفاوت 
در اين است كه تماشاگر اين دوره زمانه به دليل فراواني 
فيلم ها كه به شكل دي وي دي و غيره دراختيارش قرار 

مي گيرد، طبعا س��ليقه بهتري بايد داش��ته باشد چرا؟ 
چون فيلم زياد مي بينند و به رسانه هاي تصويري بيشتر 
دسترسي دارند. من فكر مي كنم سينما سليقه تماشاگر 
را تغيير نمي دهد بلكه اين تماشاگر است كه روي روند 
س��ينما تاثير مي گذارد. يعني مردم ب��ا انتخاب فيلم و 
پشتيباني و استقبال از فيلم ها باعث مي شوند سينما به 
سمت ژانر خاصي از فيلم گرايش بيشتري داشته باشد. 
اگر مردم از فيلم هاي روي پرده استقبال مي كنند يعني با 
سليقه آنها همخواني دارد و اين نوع فيلم ها را مي پسندد. 
سينما اگر با تماشاگر هماهنگ باشد، پيشرفت مي كند 
وقتي سينما از مردم جدا شد و مخاطب را ناديده انگاشت 

آن وقت است كه دچار آسيب جدي مي شود. 
توجه كنيم كه در حافظ��ه تاريخي مردم آن فيلم هايي 
ماندگار شده اند كه باب پسندشان بوده چه كمدي و غير 
كمدي. شخصيت ها، بازيگرها و چهره هاي خاطره انگيز 
تاريخ سينماي جهان، با فيلم هاي مردم پسند جاودانه 
شدند.اگر كسي خالف اين را معتقد است بايد ثابت كند.

فيلم ه��ا چ��ه اجتماع��ي، چ��ه فلس��في باش��ند، چه 
روان ش��ناختي و چه دربرگيرنده ه��ر موضوع ديگري 
بايد اول تماش��اگر آن را بفهمد و دوست داشته باشد و 
از تماش��ايش لذت ببرد تا آن پيام هاي آگاهي بخش را 
درياف��ت كند. فيلم هاي حال حاض��ر كمدي كه جنبه 
س��رگرمي دارند خودبه خود يك نوع فرهنگ س��ازي 
به حساب مي آيند چون تماشاگر در آن فيلم ها دغدغه ها 
و مساله هاي زندگي خودش را مي بيند و دريافت مي كند 
اما با ش��ادي و س��رگرمي و اين هيچ اشكالي ندارد بلكه 
خيلي هم خوب اس��ت. فيلمساز اگر مي خواهد رسالت 
فرهنگي خودش را به ثمر برساند بايد تماشاگر را خوب 
بشناسد و به فراخور حال و هواي زمانه براي تماشاگر فيلم 
بس��ازد در غير اين صورت »بدو آن رسد كه بدان بوزينه 

رسيد.« نقل از كليله ودمنه

سينما هنر مردمي است

طهماسب صلح جو

احسان   زيورعالم

نظر

بابك  احمدي
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احتماال قاچاقچي مي شدم. يعني اصال از اين روياهاي 
كودكي نداش��تم كه مهندس يا خلبان ش��وم. پدرم 
مي گفت در دانشگاه رشته مكانيك بخوانم، مي رفتم 
مكانيكي. درس و مدرسه اصال برايم جذابيت نداشت، 
اما برخالف اينها عاش��ق فعاليت هاي يدي و فيزيكي 
بودم. تا همين امروز ه��م كاري انجام نداده ام كه يك 
نفر باالي س��رم باش��د. به همين دليل هم معموال با 
كارگردان ها بحث و جدل دارم، چون تعاريف مرسومي 
كه مي گويد كارگ��ردان خداوندگار صحنه اس��ت و 
همه چيز در اختيار اوس��ت از نظر م��ن قابل پذيرش 

نيست. 
  چه دوره هايي گذش�ت ت�ا كار ب�ه اجراهاي 

شخصي رسيد؟
 از دوران درس و مدرس��ه و دانش��گاه كه بگذريم، در 
اجراي »اتللو« به گروه عاطفه طهراني پيوستم اما بعد 

از مدتي نگاه هاي ما متفاوت شد. بعد با سحر افتخارزاده 
كار كردم كه قبال با عاطفه طهراني همكاري داشت و 
خيلي از او ياد گرفتم. با ياسر خاسب و هر كس ديگري 
كه تصور مي كردم مي تواند چيزي برايم داشته باشد 
همكاري كردم، با محمد عباسي هم به همين صورت. 
اصوال محمد عباسي رقص معاصر را در ايران معرفي 
كرد و كس��ي بود كه گفت رقص معاصر درباره فلسفه 

حرف مي زند نه حركت-movement- صرف. 
  اينجا بحث بام�زه »فيزيكال تئاتر« هم پيش 
مي آيد؛ واژه اي كه ظاهرا در ايران طور ديگري 

معنا شده است.
عنوان »فيزيكال تئاتر« در جهان شناخته شده است 
ولي روي صحنه با يكسري ورزشكار مواجه نيستيم. 
فكر نمي كنم در هيچ جاي جهان مثل ايران اسامي و 
عناوين بذل و بخشش شوند. در بروشور كار مي بينيد 
نويسنده، طراح، كارگردان، دراماتورژ همه در مقابل 
نام يك نفر نوشته شده است. يعني تماميت خواهي در 
تمام ابعاد. معلوم هم نيست باقي عواملي كه نام آنها در 

بروشور آمده چه كاره هستند؟ 
  به همنش�ين كردن معماري، ويدئ�و و نور در 
رقص معاصر فكر كرده ايد؟ اصال به استفاده اين 

عناصر فكر مي كنيد؟
به  شدت موافقم ولي استفاده از اين ابزار به چيزي كه 
قص��د دارم بيان كنم، بازمي گ��ردد. من كنش خودم 
را ب��ا واكنش مورد انتظارم از س��وي مخاطب تنظيم 
مي كنم و در اين زمينه قطعا ابزارهاي متفاوت به  كار 
مي آيند. از هر چيزي كه بتواند ابعاد و عمق بيشتري 
به كار بدهد، استقبال مي كنم اما به شرط آنكه كامال 
در جهت خروجي مورد نظرم باشد. امكان دارد اصال 
در يك دخمه تاريك اجرا داشته باشم، بنابراين غيبت 
بعضي عناصر مهم نيست. حتي نور اهميت ندارد چون 

دوشنبه 22 مرداد 1397،  اول ذي  الحجه 1439، 13  آگوست 2018،  سال شانزد                        هم، شماره 4159

اتفاقا قصد من استفاده از كيفيت تاريكي بوده است. 
اگر نياز باشد همزمان در دو محل حاضر شوم، آن وقت 
به كمك تكنولوژي نياز دارم ولي جزو آن گروه افرادي 
نيستم كه براي كارم اپليكيشن و نرم افزار اختراع كنم؛ 

اينها شلوغ كاري است. 
  فكر مي كني�د اصوال جريان تئات�ر يا نمايش 
ايران در حال حاضر به درك درستي از كاري كه 

انجام مي دهيد، رسيده است؟
وقت��ي »انجمن حرك��ت« در جهت حف��ظ رقص ها 
و آيين ه��اي محل��ي مي كوش��د ب��ه نظ��رم عم��ل 
شرافتمندانه اي است ولي يك ايراد اساسي دارد. اينكه 
رقص قومي و آييني هي��چ ارتباطي به صحنه ندارد و 
نبايد آنجا اجرا ش��ود. »كاتاكال��ي« يك رقص  آييني 
است، بنابراين قرار نيست به صحنه بيايد. اتفاقي كه 
قرار است روي صحنه رخ دهد تعريف مشخص دارد، 
مثال »باله« يكي از اين گونه هاس��ت كه در ايران فقط 
حدود يازده سال عمر دارد. يعني از تاريخ افتتاح بنياد 
رودكي تا مقطع انقالب، در حالي كه قدمت اين هنر در 
جهان زياد است. وقتي مارتا گراهام اولين بار »اوديپ 
ش��هريار« را براي رقص دراماتورژي مي كند وارد فاز 
جديدي مي ش��ويم. آنجاس��ت كه يك نفر به قواعد 
تكراري گذشته تن نمي دهد و به حركات دست و پا و 
بدن فرمي تازه  مي بخشد. ِمرس كانينگهام و ديگراني 
كه بعدها راه گراهام را ادامه دادند صدها شكل جديد 
به وجود آوردند. به طوركل معتقدم همچنان درك و 
دريافت درس��تي از اين كار وجود ندارد. ارتباط يكي 
مثل من هم كه به كل با اداره كل هنرهاي نمايشي يا 

مراكز دولتي مشابه قطع است. 
  انقط�اع تاريخي هم در وضعي�ت پيش آمده 
بي تاثير نبوده، مثال حكام ايران در دوره قاجار با 
باله آشنا مي شوند ولي ده ها سال طول مي كشد 

كه اين هنر جدي تر مورد توجه قرار بگيرد. 
كاري كه م��ن و امثال من انجام مي دهيم، ش��وخي 
اس��ت، يعني فعال بيل مي زنيم بلكه راهي باز ش��ود. 
نه فقط در اين زمينه كه در بسياري زمينه ها با مشكل 
دانش و آگاهي مواجه هستيم. هنوز شناخت درستي 
از جه��ان پيرامون نداري��م و جاي فرهن��گ درگير 
تاري��خ خودمانيم. اگر فرهن��گ در نظر اول مجموعه 
رفتارهاي يك قوم باش��د ما قوم بدفرهنگي هستيم. 
دوست داريم همه  چيز را خيلي سريع و بدون زحمت 
به دس��ت بياوريم. به شخصي شبيه هستيم كه براي 
به دست آوردن معش��وقه اش هزار و يك كلك سوار 
مي كند ولي وقتي به عش��ق خود مي رسد برنامه اي 
براي آينده ندارد. اعتراض ها و ش��عارهاي مرده باد و 
زنده باد ما هم به همين شكل است. فقط مي دانيم چه 
چيز نمي خواهيم، هيچ برنامه اي براي آينده نيست، 
فقط ولع رس��يدن داريم. مثل ميل افسارگس��يخته 
ب��ه خريد و مصرف. ط��رف مي گوي��د  اي بابا چرا من 
دوربين عكاسي فالن ندارم؟ ماشين اش را مي فروشد 
و دوربين عكاسي مي خرد كه عقب نماند. من حداقل 
تا وقتي در اين حرفه هستم به كسي تخفيف نمي دهم 
و همين طور پي��ش مي روم تا به آنچ��ه فكر مي كنم 

درست است، برسم. 
  چيز درس�تي كه قرار اس�ت به آن برس�يد، 

چيست؟
درس��ت زندگي كردن و دروغ نگفتن به خودم. اينكه 

ياد بگيرم كار سخت را انجام بدهم. 
 طراحي حركت ها براي اجراي »بودن« چقدر 

زمان برد؟

چيزي حدود س��ه ماه طول كش��يد تا به شكلي كه 
ديديد، برس��م. چ��ون از 130 - 40 حركت ش��روع 
كردم و به م��رور بخش هايي كه نياز نداش��تم، كنار 
رفت. س��عي ك��ردم از show و خودنمايي فاصله 
بگيرم و اتفاق��ا حركت ها همين طور در روند تمرين 

ساده شدند. 
  ابت�دا اي�ده اي وج�ود داش�ت يا همزم�ان با 
تمرين هاي بدني چيزي شكل گرفت و بعد قوام 

پيدا كرد؟
هميشه كارم را با ايده ش��روع مي كنم. يعني در يك 
عمل خودشيفته وار دقت مي كنم، ببينم چه چيزي 
برايم آزار دهنده است كه بخواهم با مخاطب در ميان 
بگذارم، بعد تمرين و طراحي شروع مي شود. مدام هم 
به اين فكر مي كنم كه چرا تماش��اگر بايد به تماشاي 

كارم بنشيند؟
  فك�ر مي كنيد طرف�داران اين ش�كل از اجرا 
درنهاي�ت به مح�ل تمرين�ي و ارائه ي�ا هويت 

مشخص خودشان دست پيدا كنند؟
خير، تا وقتي كه نگاه منتقدانه و اعتراضي داشته باشيد 
هيچ امكاني فراهم نمي شود. يك بار براي گرفتن پالتو 
اجرا به تئاتر شهر رفتم ولي با برخوردي مواجه شدم 
كه در نهايت كار داش��ت به دعوا مي كشيد. اين از فقر 

دانش مديران نسبت به هنر معاصر ناشي مي شود.
  استفاده از عنوان »اعتراضي« براي اين شكل 
از اجرا نشان دار كردن ماجرا و در نهايت ايجاد 

چارچوب نيست؟ 
چه بخواهيم چه نخواهيم نش��ان دار مي شود. ما االن 
اگر همه جريان هاي هنري را هم رد كنيم، مش��غول 
س��اختن جريان جديدي هستيم. حداقل من به اين 
نتيجه رسيده ام كه قرار نيست، فرم اجرا پيچيده باشد 

بلكه بايد مغز پيچيده و حرف درست داشته باشد.

خبر  آخر

دومين دوره فستيوال بين المللي شب هاي بداهه نوازي 
با محوريت تك نوازي سازهاي زهي و زخمه اي روزهاي 
10 تا 15 شهريور س��ال 97 در فرهنگسراي نياوران 
تهران برگزار مي شود، اين در حالي است كه در آستانه 
برگزاري اين فستيوال برنامه كامل اجراها نيز از سوي 
نشر موس��يقي »هرمس« به مديريت رامين صديقي 
اعالم شد: شنبه 10 ش��هريور: صوفيا بوروس و گلفام 
خيام؛ يكشنبه 11 ش��هريور: اوالش اوزدمير و حسام 
اينانلو؛ دوشنبه 12 شهريور: آنيا لخنر و علي بوستان؛ 
سه شنبه 13 شهريور: فرنس اسنتبرگر و بيورن مه ير؛ 
چهارشنبه 14 ش��هريور: رنارد گارسيا فونس و متس 

ايلرتسن؛ پنجشنبه 15 شهريور: توني اور واتر به همراه 
سورپرايز فستيوال. در دومين دوره از اين فستيوال 11 
هنرمند برجسته از 9 كشور جهان به اجرا مي پردازند. 
عالوه بر 2 اجراي اصلي در هر شب، جشنواره روزانه با 
اكران فيلم هاي مستند، كارگاه هاي آموزشي، معرفي 
هنرمندان جوان ايراني در قالب اجراهايي كوتاه )پيش 
از هر اجراي اصلي( و همچنين امكان مالقات خصوصي 
با هنرمندان براي عالقه مندان، فعاليت خواهد داشت. 
اين رويداد با حمايت چند موسسه اقتصادي و همكاري 
سفارت هاي اتريش، آلمان، فرانسه، هلند، نروژ، سوئد و 

سوييس برگزار مي شود.

برنامه فستيوال Show Of Hands اعالم شد

نمايش »خداحافظ باغ آلبالوي 
من« نخس��تين تجربه رسمي 
س��ارا مخ��اوات در مق��ام 
كارگ��ردان در ت��االر س��ايه 
مجموعه تئاتر شهر، شب هاي 
پاياني خود را سپري مي كند. 
نگارن��ده در مق��ام مخاط��ب 
عمومي تئاتر، ش��بي موفق به تماشاي اين نمايش 
ش��د كه با وجود گرماي كش��نده و ازدحام مخوف 
 اين شب هاي محوطه پارك دانشجو، كار با تاخيري

20 دقيقه اي آغاز ش��د، به دليل مش��كلي فني كه 
طبيعتا تماشاچيان نبايد در جريان آن قرار بگيرند! 
كل نماي��ش، كمتر از 50 دقيقه ب��ه طول انجاميد، 
بازنمايي ساده و سرراست جهان خصوصي زني تنها 
و وازده. عنوان نمايش، اش��ارتي آشكار به واپسين 
شاهكار جاودانه آنتون چخوف دارد، زوال آرمان ها 
و اميده��اي يك طبقه، در نتيج��ه تغيير و تحوالت 
سياسي و فرهنگي و اقتصادي جامعه كه در از دست 
ش��دن باغ آلبالو و تخري��ب و ويرانگي محتوم آن به 
نمايش درمي آيد. منتها اينج��ا باغ آلبالو، به فضاي 
تاريك و بس��ته و نم��ور و به هم ريخت��ه اوهام ذهن 
زني افسرده و شكست خورده داللت دارد كه در آن 

دو ش��بح نماينده آرزوها و خيال هاي او هس��تند و 
تخيالت و آرزوهاي او را بازي مي كنند. 

در طول نمايش اين دو پرهيب )س��ايه( با يكديگر 
صحبت مي كنند، ش��وخي مي كنن��د، مي خندند، 
گريه مي كنند، قهر مي كنن��د و دعوا مي كنند. آنها 
تنها بازماندگان ذهن خسته و ملول زن هستند كه 
از همه ج��ا وامانده و تنها در س��ر خيال مهاجرت را 
مي پروراند؛ اگرچه ب��ه تلخي مي بيند كه تمام درها 
بسته است و راهي به رهايي متصور نيست. در ميان 
گفت وگوها پاي دو ش��خصيت زن شناخته شده در 
تاريخ ادبي��ات اروپايي به ميان مي آيد: اس��كارلت 
اوه��ارا، زن زيبا و س��ركش و جس��ور و عمل گراي 
رمان بربادرفت��ه اثر ماندگار م��ارگارت ميچل و اما 
ب��وواري، زن فريبنده و س��ودايي و عاشق پيش��ه و 
بي وفاي رمان مش��هور مادام ب��وواري، اثر جاودان 
گوس��تاو فلوب��ر. از زبان دو ش��بحي ك��ه نماينده 
پرس��وناهاي متفاوت زن اصلي هس��تند، جمالت 
اين دو ش��خصيت به گوش مي رسد. شايد اشاره اي 
به نهفتگي ويژگي ها و خصايل اسكارلت اوهارا و اما 
بوواري، در شخصيت زن داستان. منتها اگر اسكارلت 
اوه��ارا، با تكيه ب��ر اس��تعدادها و توانمندي هايش 
مي توانست بر مش��كالت فائق آيد و اگر اما بوواري، 
در كامجويي  هاي��ش؛ ول��و در نيمه نخس��ت رمان، 
موفق بود، ش��خصيت اصلي »خداحاف��ظ...«، تنها 
به زنجموره و ناله ك��ردن كفايت مي كند و در مورد 
او از پيروزمندي هاي ول��و مقطعي خبري به گوش 

نمي رسد و رخدادي به ديده نمي آيد. 
در سراس��ر كار، با غرولند و زاري هاي آدمي مواجه 
هس��تيم كه بيش از آنكه منك��وب و محتوم محيط 
بيروني باشد، گرفتار تار عنكبوت ها و گيروگرفت  هاي 
دروني خودش است و كارگردان و نويسنده، بر خالف 

دو شاهكار پيشين، در بازنمايي اين فروبستگي ها نيز 
ناموفقند تا جايي ك��ه مخاطب درنمي يابد چرا بايد 
تماش��اچي بدبختي هاي زني باشد كه يك زندگي 
معمولي، گيرم با اندكي مش��كالت ك��ه باالخره در 
زندگي همه هست، داشته و دارد و حاال مدام غرغر و 
شكايت مي كند و از ناكامي هايش سخن مي گويد؛ به 
بيان روشن تر شخصيت اصلي نمايش- دست كم در 
اين مخاطب - هيچ احساس همدلي و همدردي اي 
را بر نمي انگيزد و بيننده را مجاب نمي كند كه با رنج 
نه چندان دردناك و بس��يار خصوصي  او، كه خيلي 
هم خاص و متفاوت نيس��ت، همذات پنداري كند. 
فرام��وش نكنيم ك��ه در روزگاري زندگي مي كنيم 
كه آدميان به داليل مختل��ف و صدالبته انضمامي، 
در شرايطي بس��يار وحشتناك و تلخ فقر و فالكت و 
جنگ و قحطي و بيماري زندگي مي كنند و همه ما 
هر روزه، در معرض صده��ا خبر موحش و دردناك 
هس��تيم و بنابراي��ن دليل ن��دارد مي��ان اين همه 
مصيبت، س��اعتي را به تماشاي ضجه هاي بي مورد 
زن��ي ماليخولياي��ي اختصاص دهي��م كه خودش 
هم نمي دان��د چه مي خواهد و دس��ت آخ��ر هم با 
گرته برداري ناقص و ساده انگارانه اي از بزرگ ترين 
ش��اهكارهاي تاريخ ادبيات، حقيرانه ترين راه حل را 

برمي گزيند؛ گويي كارگردان و نويس��نده فراموش 
كرده اند از چه محيطي به س��الن تاريك تئاتر قدم 
گذاشته اند و شايد الزم اس��ت دست شان را گرفته 
و از پله هاي زيرزمين چارس��و و س��ايه ب��اال برد و از 
ايشان خواست چشمان شان را باز و اطراف را دقيق 
ن��گاه كنند؛ به عبارت ديگر، مش��كل اصلي نمايش 
»خداحافظ باغ آلبالوي من« ب��ا وجود تالش قابل 
احترام كارگردان و عوامل، متن و اجراي ضعيف آن 
است كه آن را از سطح اثري در شأن و اندازه يكي از 
اصلي ترين و قديمي ترين سالن هاي نمايشخانه ملي 
ايران فروتر مي برد و اين پرسش بي پاسخ را به ذهن 
تماش��اچي متبادر مي كند كه چطور اثري در حد و 
اندازه  يك نمايش دبيرس��تاني، اجازه يافته در اين 
سالن اجرا ش��ود؟! البته فضاي تئاتر ملي، متعلق به 
همگان است و اتفاقا خيلي خوب است كه اين روزها 
كه عموم نمايش��خانه  هاي خصوصي با زدوبندهاي 
مرس��وم و با انگيزه ه��اي اقتصادي، به آث��ار بازاري 
اختصاص يافته، فضاي تئاتر ملي، از آثار مس��تقل و 
جوان و كمتر شناخته شده حمايت كند. اما اين بدان 
معنا نيس��ت كه هيچ متر و معياري براي اختصاص 

يك سالن به يك كار، در نظر گرفته نشود. 
بدون ش��ك هنرمندان ج��وان نمايش »خداحافظ 
باغ آلبالوي من« بس��يار زحمت كشيده اند و از اين 
حيث، كارش��ان درخور تقدير اس��ت، اما بد نيست 
پي��ش از به صحنه در آوردن آن در تئاتر ش��هر، آن 
را در س��الن هايي چون تاالر مولوي براي مخاطبان 
محدودتر به نمايش آورند تا ب��ا نقاط قوت و ضعف 
خود بيش��تر آش��نا ش��وند. در اين ص��ورت انتظار 
مخاطبي عامي چون نگارنده نيز كه در سالن سايه، 
شاهد آثار به يادماندني هنرمندان مستقل و باتجربه 

بوده، برآورده مي شود.

نگاهي به نمايش »خداحافظ باغ آلبالوي من«

فروتر از انتظار مخاطب تئاتر شهر

ويديادار سوراجپراساد ني پل، نويسنده  برنده جايزه نوبل 
ادبيات كه نيم قرن به كش��ف رازآميزي مكان ها و هويت 

انساني پرداخت، در 85 سالگي درگذشت.
وي. اس. ني پل حرفه اش را با نگارش رمان هاي كمدي آغاز 
كرد اما مدتي بعد با مجموعه   رمان  و سفرنامه هايي نگاهي تند 
و تيز به امپراتوري درهم  شكسته داشت. به تصوير كشيدن 
پرتره هاي زننده از هند غربي، هند و آفريقا موجب ترس و 
وحشت و همچنين تحسين او شد. حتي با وجودي كه نثر 
درخشان او جوايز متعددي را از جمله جايزه بوكر سال 1971 
و نشان شواليه در سال 1989 و نوبل ادبيات در سال 2001 را 
از آن او كرد اما منتقدان او را متهم به تحقير مردم كشورهاي 

در حال توسعه مي كردند.
ني پ��ل س��ال 1932 در خان��واده اي ب��ه دني��ا آم��د كه 
ده��ه 1880 از هن��د ب��ه  تريني��داد مهاج��رت ك��رده 
 بودن��د؛ دوران��ي از زندگ��ي اش ك��ه آن را اين چني��ن 
به خاطر مي آورد: »جامعه آس��يايي مهاجري در كشتزار 
كوچكي كه به مثابه جزيره اي در دنياي نو به شمار مي رفت.« 
اين جامعه هيچ گاه حس خانه را به او نداد و در سال 2008 
دوران كودكي اش را »به ش��دت هولن��اك« به خاطر آورد 
 و درباره خانواده اش گفته بود: »ترس��ناك... پرجمعيت و 
پر از آدم بود. خبري از زيبايي نبود. فقط زشتي مي ديدي.« 
بورس��يه دولتي اين فرصت را براي او فراه��م كرد تا از اين 
مخمصه نجات پيدا كند و بار ديگر مهاجري نام بگيرد اما 
اين بار به آكس��فورد س��فر كرد تا در رشته زبان انگليسي 

تحصيل كند. 
در ده��ه 1950 زماني كه به عن��وان خبرنگار نيمه وقت 
در بي بي سي مش��غول كار شده بود، نخستين مجموعه 

داستان كوتاهش را تمام كرد. او اين مجموعه را به آندره 
دويچ، ناشر انگليس��ي، معرفي كرد. دويچ قصد نداشت 
اعتبارش را براي نويسنده اي گمنام و داستان هاي كوتاه 
او به خطر بيندازد بنابراين ني پل را تشويق به رمان نويسي 
كرد. ني پل نخستين رمانش »مشت مالچي عارف« را در 

سال 1957 منتشر كرد.
ني پل طي چهار دهه بعدي به كش��ف ميراث اس��تعمار 
پرداخت و در ادبيات داستاني و غيرداستاني جوايز متعدد 
معتبري را كس��ب كرد. بي ترديد ني پل در رديف بهترين 
گزارش نويس��ان چند دهه اخير و هم تراز با نويس��ندگان 
بزرگ ديگري همچون ماركز و فاالچ��ي قرار مي گيرد. او 
در مجموعه سفرنامه هايش پرتره هايي تلخ و زننده از هند 
و آفريقا به تصوير مي كش��د. ديدگاه هاي مخالف زندگي 
پسااس��تعماري ني پل او را به بحث برانگيزترين نويسنده 
بدل كرد. گزارش هاي او از »توحش« و »بربريت« جوامع 
آفريقاي��ي او را نويس��نده اي صريح معرفي ك��رد. اغلب 
اظهارنظر هايش در دنياي سياست و مسائل اجتماعي او را به 
نويسنده اي جنجالي بدل كرد. او در اظهارنظري تند به واژه 
»جهان سوم« تاخته و گفته بود: »ايدئولوگ هاي كشورهاي 
جهان س��وم با همين يك كلمه خيال خودشان را راحت 
كرده اند و اجازه نمي دهند مردم ريشه فقر و بدبختي شان را 

براي همين ايدئولوژي   پردازي ها بدانند.«
مشهورترين اثر اين نويس��نده رمان »خانه اي براي آقاي 
بيسواس« است كه با ترجمه مهدي غبرايي منتشر شده 
اس��ت. كتاب هاي »آدم هاي يك نويس��نده«، »انتخابات 
الويرا«، »خيابان ميگل« و »نيم زندگي« از جمله آثار اين 

نويسنده به شمار مي روند كه در ايران منتشر شده اند.

خبر كوتاه

ورزشگاه آزادي پيشنهاد ناظري براي كنسرت 
رايگان

 

شهرام ناظري پيشنهاد مي دهد: »استاديوم صد هزار 
نف��ري آزادي را در اختي��ار ما بگذارند ت��ا با همراهي 
گروه هاي موسيقي ديگر، شب هاي متعددي به شكل 
رايگان براي مردم كنسرت برگزار كنيم.« اين استاد آواز 
ايراني در گفت وگو با ايس��نا درباره اجراي كنس��رت 
خياباني مي گويد: »اگر اين موضوع براي سرپوش نهادن 
بر مشكالت ديگر نباش��د و اگر به شكل جدي مجوز 
بدهند، با وجود اينكه دورنماي چندان درستي از اجراي 
كنسرت خياباني ندارم، بدون شرط چنين كنسرتي را 
برگزار مي كنم. البته اميدوار هستم براي اين كار مدام 
ما را در رفت  و آمد قرار ندهند تا وارد ماه محرم شويم و 

ديگر نتوانيم اجرايي داشته باشيم.«

اجراي »موسيو آنجل« در تاالر ناصرخسرو 
 

نمايش »موسيو آنجل« به كارگرداني عليرضا حاتمي 
در تاالر ناصرخسرو روي صحنه مي رود. به گزارش مهر، 
اين نمايش به كارگرداني عليرضا حاتمي از 22 مرداد 
در تاالر ناصرخسرو اجرا مي شود. »موسيو آنجل« يك 
كمدي فانتزي به روايت برش هايي از برخورد سرنوشت 
و م��رگ با زندگي مي پ��ردازد تا در پ��س اين برخورد 
نامتجانس تصويري از زندگي انس��ان ارايه دهد. تاالر 
ناصرخسرو در خيابان شانزده آذر، ساختمان فرهنگي 

دانشگاه تهران، طبقه سوم واقع است.

اكران »فروزان« در يك جشنواره  ايتاليايي
 

به گزارش خبرگزاري مهر، فيل��م كوتاه »فروزان« به 
كارگرداني ميرعباس خس��روي نژاد به بخش مسابقه 
نهمين دوره جشنواره بين المللي فيلم هاي روستايي 
 Corto e Fieno .ايتاليا راه يافت Corto e Fieno
جشنواره اي است كه به سينماي روستايي اختصاص 
دارد و هدف از برگزاري اين جشنواره بررسي فرهنگ 
روستايي در جامعه معاصر از طريق سينماست و سعي 
مي كند رابطه و چالش هاي بين زندگي روس��تايي و 
جنبش مدرن زندگي شهري را بازتاب دهد. فيلم كوتاه 

»فروزان« 23 س��پتامبر برابر با اول مهر ماه در ش��هر 
Ameno نمايش داده مي شود. اين فيلم داستان زن 
جواني اس��ت كه ش��وهرش فوت ش��ده و با 2 فرزند 
كوچكش در روستا زندگي مي كنند. او سعي مي كند از 
خانواده اش در مقابل حمله شبانه دزدها محافظت كند. 
 نهمي��ن دوره جش��نواره فيلم ه��اي روس��تايي

 Corto e Fieno از تاريخ 21 تا 23 س��پتامبر برابر با 
30 شهريور تا اول مهر ماه در ايتاليا برگزار مي شود.

»س�رزمين خيال�ي« برن�ده يوزپلنگ طاليي 
لوكارنو 

 

هفتاد و يكمين جشنواره بين المللي فيلم »لوكارنو« با 
اعط��اي جاي��زه يوزپلن��گ طاليي بهتري��ن فيلم به 
»سرزمين خيالي« از كشور سنگاپور به پايان رسيد. به 
گزارش ايسنا، اين فيلم به كارگرداني »يئو سيه هوا« 
روايتگر داستان يك كارگر ساختماني اهل چين به نام 
»وانگ« است كه پي از ايجاد يك رابطه دوستي مجازي 
با يك »گيم��ر« مرموز بازي هاي رايانه اي در كش��ور 
سنگاپور گم مي شود و پليس در جست وجوي وي به 

اطالعات بيش از آنچه تصور مي كرده دست مي يابد.
اين اولين ب��اري بود كه در طول هف��ت دهه برگزاري 
لوكارنو جايزه اصلي به اثري مس��تند اعطا مي ش��ود. 
در هفتادويكمين دوره جش��نواره فيلم »لوكارنو« در 
مجموع 300 فيلم در بخش هاي گوناكون به روي پرده 
رفتند كه 15 فيلم در بخش رقابتي براي كسب جايزه 
يوزپلنگ طاليي رقابت مي كردند. ايران امسال مستند 
بلند »زناني با گوشواره هاي باروتي« به كارگرداني رضا 
فرهمند و تهيه كنندگي مرتضي شعباني را به عنوان 
تنها نماين��ده خود در بخش هفته منتقدان داش��ت. 
هفتادويكمين جش��نواره بين المللي فيلم لوكارنو از 
تاريخ 1 تا 11 آگوست )10 تا 20 مرداد ماه( در كشور 

سوييس برگزار شد.

اجراي »رد پاي خاطره ها« در تاالر وحدت 
 

گروه آواي مهرباني به سرپرس��تي سهيال پورگرامي 
ش��هريورماه كنس��رت برگزار مي كند. پورگرامي در 
گفت وگو با هنرآنالي��ن گفت: »هم اكنون در تدارك و 
برنامه ريزي براي برگزاري كنسرت در تهران هستيم و 
قرار اس��ت اول ش��هريورماه در تاالر وحدت به اجراي 
برنامه بپردازيم. اين كنسرت ساعت 14 برگزار مي شود 
و بانوان هنرمند هميشه با اين موضوع مشكل اساسي 
دارند، زيرا اين ساعت  براي برگزاري كنسرت مناسب 
نيس��ت. مانند هميشه از مس��ووالن مي خواهيم كه 

اقدامات الزم در اين زمينه را انجام دهند.«

درگذشت نويسنده جنجالي 

محسن آزموده

مهرداد متجلي
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خبرخواننگاه سياستگذاري

تابسللتان 92 و در روزهللاي برگللزاري اجللاس 
2014 داووس بللود كلله براي نخسللتين بار امكان 
خصوصي سللازي در صنعت خودروي ايران حتي تا 
100 درصدي توسط حسن روحاني رييس جمهور 
مطرح شللد. خصوصي سللازي اي كه مي توانست با 
حضور برندهاي معتبر خارجي در ايران حال صنعت 
خودروي ايران را خوب كند و گام هاي جديدي براي 
خودروسللاز شللدن ايران بردارد. هر چند كه بعد از 
آن سخنراني و اظهارات رييس جمهور، سيرحضور 
برندهاي اروپايي و آسيايي در ايران منجر به خريد 
سللهام خودروسللازان داخلي نشللد امللا همچنان 
پيشنهاد خصوص سازي خودروسازان دولتي مفتوح 
ماند. البته اگرچه سهم دولت از سهام خودروسازان 
داخلي محدود است و طبق اعامي كه بارها از سوي 
روساي سازمان گسللترش ونوسازي صنايع ايران و 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اعام شده اين 
سهم به كمتر از 20 درصد مي رسد اما به دليل اينكه 
همچنان دولت از طريق شللوراي رقابت در تعيين 
قيمت دستوري قيمت خودروها سهم دارد موجب 

شده تا خودروسازان، دولتي خوانده شوند.
در 6 سال گذشته از عمر دولت تدبير و اميد بارها موضوع 
خصوصي سازي خودروسللازان در دستور كار وزارت 
صنعت، معدن وتجارت قرار گرفت اما آنچه پيگيري 
شللد چيزي نبود كه گامي به سمت خصوصي سازي 
پيش برود و در نهايللت جاده مخصوصي ها همچنان 
دولتللي باقي ماندند. البتلله در مقطعي مجددا برخي 
مدافعان خصوصي سللازي خودروسازان با ايده ادغام 
به سراغ پرونده قديمي رفتند كه اگر خودروسازان با 
يكديگر ادغام شوند مي توانند از قدرت عمل بيشتري 
در توليد و رقابت برخوردار باشند و آرزوي خودروساز 
شللدن ايران را عملي تر كنند.پرونده اي كه همچنان 
نيمه باز ماند تا شايد روزي كه تكليف خصوصي سازي 
خودروسللازان مشخص شللد اين پرونده هم يا بسته 
شود يا به سمت خودروسازان كوچك سوق داده شود .

پرونده خصوصي سللازي خودروسللازان داخلي فراز 
و فرود خاصي داشللته اسللت و هر بار به طريقي اين 
موضوع مطرح و مسللكوت شده است و جالب است با 
همه مخالفت ها و موافقت هايي كه تاكنون از سللوي 
مسللووالن دولتي شده اسللت اما اين پرونده هنوز نه 
كامل بسته شده و نه اجرايي تر شده است، روالي كه به 
نظر مي رسد گره هاي خصوصي سازي خودروسازان در 
جاي ديگري غير از وزارت صنعت يا جاده مخصوص 

باز مي شود. 
البته منصللور معظمي رييس سللازمان گسللترش 

و نوسللازي صنايع ايللران و معللاون وزيرصنعت روز 
گذشللته در گفت وگو با اقتصاد خودرو مجددا بحث 
خصوصي سازي خودروسللازان را به عنوان برنامه اي 
در دستوركار وزارتخانه خوانده و عنوان كرده است كه 
»اين برنامه مشللكات و موانعي دارد كه بخشي از آن 
به چالش بين قطعه سللازان و خودروسازان، و تعيين 

دستوري قيمت ها بازمي گردد.«
او حتي خواهان واگذاري قيمت گذاري به بازار شده 
و با طرفداري از اين ايده قديمي گفته است: »قيمت 
بايد در بازار تعيين شود، راه حل اصلي منطقي كردن 
قيمت است. در چنين شرايط فعاليت خودروسازان 
و قطعه سللازان رقابتللي و اقتصللادي خواهد شللد. 
خصوصي سازي واقعي در صنعت خودروسازي يكي 
از اصلي ترين ضروريات است كه بايد هرچه سريع تر 
خصوصي سازي واقعي در دستور كار قرار گيرد. آنچه 
در حال حاضر شللاهد آن هسللتيم خصوصي سازي 
نيست و بايد تصميم جدي در اين زمينه گرفته شود. 
البته شرايط آن هم بايد فراهم شود. خصوصي سازي 
واقعي جزء برنامه هاي اصلي وزارت صنعت است و ما 

هم منتظر اجراي آن هستيم.«
اين معاون وزير اگر چه سللعي كرده اسللت تا موانع و 
مشكات فراروي خصوصي سللازي خودروسازان را 
عنوان نكند اما شنيده ها از حال هواي دو خودروساز 
جاده مخصوص و قطعه سللازان نشان از تاش برخي 
قطعه سللازان نامدار براي خريد خودروسللازي هاي 
دولتللي را دارند تا بتوانند از حللق راي باالتري دراين 
شللركت ها برخوردار بوده و انحصار جديدي را براي 

خود ايجاد كنند.
 كنكاش ها در خصوصي سللازي جاده مخصوصي ها 
نشللان مي دهد در حالللي كه تصميللم دولت براي 
واگذاري خودروسللازان، واگللذاري صددرصدي به 
بخش خصوصي و اقعي اسللت اما برخللي رتبه داران 

قطعه سللاز كه در حال حاضر نيز سهم خوبي در اين 
صنعت دارند در تاش هسللتند بللا البي گري هاي 
خاص خود اجازه ورود رقيب به ميدان خريد سهام 
خودروسللازان را ندهند و با در اختيار گيري سللهام 
جللاده مخصوصي ها با يك تير به دو نشللان بزنند. و 
از اين پس هم تامين كننللده انحصاري قطعه براي 
اين خودروسللازي باشللند و در عين حال بتوانند با 
بازار انحصاري شان در كنار جذب سود بيشتر خود 
بازي دهنده بازار باشللند. بازي اي كه سيطره سلطه 

قطعه سازان را تكميل مي كند. 
حتي برخي سللكوت معللاون وزير صنعللت در مورد 
چالش هاي موجود در اين خصوصي سازي را بي ارتباط 
با اين موضوع نمي دانند و برخي فعاالن بازار در عين 
حال كه سللعي مي كنند خللود را از اظهارنظر در اين 
مورد دور نگه دارند اما خصوصي سازي خودروسازان 
را به شطرنجي تشبيه مي كنند.  اين گروه معتقدند كه 
بازي قطعه سازان در طي سللال هاي گذشته موجب 
شده تا خصوصي سازي واقعي در اين باره شكل نگيرد 
و دولت مقاومت بيشللتري براي واگذاري سهم اندك 

خود داشته باشد.
شللايد علم به هميللن رفتللار و تصميم گيري ها هم 
بللود كه موجب شللد بعللد از 5 سللال همچنان گره 
كور خصوصي سللازي خودروسللازان اجرايي نشده 
باشللد. روالي كه حتللي محمد شللريعتمداري وزير 
صنعللت معللدن و تجللارت را نيز مجاب كللرد تا در 
ارديبهشت ماه سال رسللما اعام كند »تا تعداد رقبا 
در خودروسازي ايران افزايش نيابد، امكان واگذاري 
سهام خودروسازان داخلي به بخش خصوصي وجود 

ندارد.«
 صحبتي كه عللدم رضايت وزارت صنعللت ، معدن و 
تجارت را به رخ كشللاند و نشللان داد كه وزير صمت 
نمي خواهد سيطره اين وزارتخانه بر خودرو را از بين 

ببرد و در عين حال قصد ندارد بازيگران صنعت خودرو 
را انحصاري كند. البته شللريعتمداري در لفافه دليل 
اين مخالفت را، كمبود رقبا در خودروسللازي كشور 
خوانده اسللت جمله اي كه آب پاكي را روي دسللت 
بازيگران صفحه شطرنج خصوصي سازي خودروسازان 

ريخته است. 
در واقللع وزارت صنعللت، معدن و تجللارت به عنوان 
متولي اصلي خصوصي سللازي صنعللت خودرو، فعا 
موافق واگذاري سللهام جاده مخصوصي ها به بخش 
خصوصي )چه داخلي و چه خارجي( نيست كه شايد 
يكي از داليل آن ماندگاري خودرو در زير چتر حمايتي 

دولت است. 
در طي سللال هاي اخير خودرو يكي از خاص ترين 
بخش هاي صنعتي كشللور بوده كه در همه حال در 
سلليبل توجه وزير صنعت و دولت بوده، از افزايش 
تعرفه واردات خودرو گرفتلله تا لغو برخي مصوبات 
)به نفع خودروسللازان(، همه و همه نشان مي دهند 
وزارت صنعت، معدن و تجارت كماكان در قامت قيم 
و حامي خودروسازان ظاهر شده و مي شود. جداي 
از اين موضللوع، حساسلليت هاي اجتماعي و حتي 
سياسللي در كنار گردش مالي باالي خودروسازي، 
مانع ديگري اسللت براي خللروج كامل دولت از اين 
صنعت. در واقع هرچه در دنيا به خودروسازي نگاهي 
بنگاهي و اقتصادي وجود دارد، در ايران سياسللي و 
غيراقتصادي به آن نگاه مي شود و اين موضوع خود 
ريشه در دولتي بودن صنعت خودروي كشور دارد.

در عين حال شللايد يكي ديگر از داليل اين نوع نگاه 
وزارتخانه نبود خريدار اصلح باشد كه موجب شد اين 
موضع تاكنون الينحل باقي بماند و قطعه سللازان را 

دست به نقد ترين خريداران معرفي كند. 
هرچند واگذاري سهام خودروسازان به شركت هاي 
خارجللي نيز گزينلله اي جللذاب به نظر مي رسللد و 
رييس جمهللوري هم موافللق و مدافع آن اسللت، با 
اين حال بللا توجه به اتفاقللات رخ داده در قرارداد رنو 
)سنگ اندازي خودروسللازان داخلي بر سر راه حضور 
مستقيم اين خودروساز فرانسوي(، راهكاري كه فعا 

بايد فراموش كرد. 
 بنابر اطاعات درج شللده در بللورس، در حال حاضر

14 درصد از سللهام ايران خودرو در اختيار دولت قرار 
دارد و سللايپا نيز 17.3 درصد از سهامش فعا دولتي 
به حسللاب مي آيد. اين در شرايطي است كه بسياري 
از كارشناسللان معتقدند اگرچه بخش اعظم سللهام 
خودروسازان داخلي در دست دولت نيست، با اين حال 
خصوصي سللازي واقعي نيز در صنعت خودرو شكل 
نگرفته و بخش اعظم سهام در اختيار شبه دولتي ها و 

حتي زيرمجموعه هاي خودروسازان قرار دارد.

كشللور ما به لحاظ جغرافيايي، 
ترانزيتي و موقعيت استراتژيك 
منطقه اي شرايط فوق العاده اي 
دارد كلله مي تواند از مزيت هاي 
مهللم مللا در تجللارت خارجي 
باشللد كه بايد از ايللن موقعيت 
بي نظير بهره برد. تصاحب سهم 
كشللورهايي كه جايگاه پايداري در بازار دارند، دشوار 
است اما فعاالن اقتصادي بايد فرصت هاي خوب موجود 
در بازارهاي جهاني را بشناسند و از آن حدكثر بهره را 
ببرند. متاسفانه رقابت هاي منفي، عدم آموزش و نگاه 
سنتي همواره از عواملي بوده كه در حركت موفق اين 
بخش در تجارت بين المللي آثار مخرب داشته است. 
بايد از پتانسلليل ها و مزيت هايي كه كشور در صنايع 
تبديلي و محصوالت استراتژيك غير نفتي دارد به نحو 
مثبتي بهره گيري كرد و فرصت هاي ايجاد شللده در 
بازارهاي صادراتي به خوبي شناخته و بهره برداري شود.

يكي از مهم ترين مشللكات صادركننللدگان ورود به 
بازارهاي هدف بدون بررسللي ابعاد و شرايط رقابت در 
اين بازارهاست. شناخت بازار، نيازسنجي مصرف كننده 
در بازارهللاي هدف و درك درسللت از ذائقه و تقاضاي 
مصرف كننللدگان در اين بازارها از ملزومات اساسللي 
ورود به بازارهاي صادراتي است. بنابراين يكي از عمده 
مشللكاتي كه در ايران وجود دارد، اين است كه بدون 
شناخت كافي وارد بازارها مي شويم و همين امر سبب 
مي شود كه واحدهاي توليدي و صنعتي آسيب ديده و 
در رقابت با ساير رقبا با شكست روبه رو  شوند. براي ورود 
به بازارهاي هدف بايد زمان بندي منطقي و شللناخت 

كافي وجود داشته باشد.
به عاوه شللناخت و مطالعه درست از توانمندي هاي 
صنعتي و تجاري كشللورهاي مختلف در امر صادرات 
نكته بسيار مهمي است كه فعاالن اقتصادي نبايد از آن 
غافل شوند، چرا كه ممكن است كشور هدف صادرات 
خود پتانسلليل كافي در توليد محصول صادراتي ما را 
داشته باشد يا بازار از آن محصول اشباع باشد. بنابراين 
بايد بازار هدف، كشور مقصد و محصول صادراتي به طور 

استراتژيك و كارشناسي شده انتخاب شوند.
خوشبختانه بسياري از شركت ها و واحدهاي توليدي 
در ايران اين قابليت را دارند كه پاسللخگوي نيازهاي 
منطقه باشللند، بنابراين اگر از اين فرصت با شناخت 
كافي از بازارهاي هدف استفاده كنيم، مي توانيم عاوه 
بر افزايش ميزان صادرات شاهد ماندگاري در بازارهاي 

هدف هم باشيم.
تغيير ديدگاه هاي سنتي و حركت به سمت بازارهاي 
مدرن و آموزش و بهره گيري از شيوه هاي نوين بازاريابي 
و روابط بين الملل، تجارت آموزش محور و شللناخت 
درست حقوق بين الملل، آشنايي و پياده سازي دقيق 
استانداردهاي بين المللي، تحول نوآورانه در شيوه هاي 
بسته بندي و طراحي محصوالت، شناخت صحيح ذائقه 
و خواسللت و نياز بازارهاي كشللورهاي مقصد، تاش 
همه جانبه، علمي و مطالعات عميق در جهت بهبود و 
ارتقاي كيفيت محصوالت، ايجاد شبكه توزيع مدرن، 
تقويت شللركتهاي رقابت پذير و كمك به گسللترش 
رقابت مثبت و سازنده از راهكارهاي مهم و موثر جهت 
حضور موفق در تجارت خارجي و كمك به رشد اقتصاد 

بين المللي است.
مشوق هاي صادراتي و ارايه تسهيات مناسب، كم بهره 
و بلندمدت، كاهش تعرفه هاي گمركي، تسهيل الزامات 
فني و تكنولوژيكللي و قوانين دسللت و پاگير و موانع 
موجود بر سر راه صادركنندگان، توجه به مزيت هاي 
بالقوه و بالفعل در صادرات كشور، فراهم كردن بسترهاي 
مناسب براي تجارت بيشتر واحدها با خارج از كشور، 
ايجللاد واحدهللاي بازاريابي در بخش هللاي دولتي و 
سفارتخانه ها و واگذاري اعتبارات ارزي نيز مي تواند به 
توسللعه صادرات در اين بخش و خروج از ركود كمك 

شايان توجهي كند.
 همچنين براي تسخير بازارهاي منطقه اي و جهاني 
وجود مراكز بازاريابي و فروش، نقش اساسللي دارند. با 
وجود تمام چالش ها و مشللكات موجود افق روشني 
پيللش روي صللادرات و حضور موفق كشللورمان در 
بازارهاي جهاني قرار دارد و تحقق هدف مهم توسللعه 
پايدار صادرات نيازمند يك عزم ملي و مديريت درست 

و كارشناسانه در تمامي عرصه هاست.
مشاور كميسيون اقتصادي مجلس 

عبدالناصر همتي رييس  كل بانك مركزي در حكمي 
غامرضا پناهي را به سرپرسللتي معاونت ارزي بانك 
مركزي منصوب كرد. پناهي داراي كارشناسي ارشد 
مديريت امور بانكي اسللت. رييللس اداره كل خارجه، 
مدير امور بين  الملل، معاون مديرعامل بانك ملي در 
امور ارزي و بين  الملل، معاونت اداره امور شعب شرق 
تهران بانك ملي و سرپرست اداره امور شعب مناطق آزاد 
اين بانك از جمله سوابق كاري پناهي به شمار مي رود.

پيللش از ايللن، احمدعراقچللي از مردادماه پارسللال 
مسووليت معاونت ارزي بانك مركزي را عهده دار بود.

چهاردهم مردادماه امسال بود كه سخنگوي قوه قضاييه 
اعام كرد: »معاون ارزي بانك مركزي كه ظاهرا بركنار 
نيز شده بود در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي امروز 
بازداشت و به زندان منتقل شده است.« غامحسين 
 محسللني اژه اي در گفت وگويي تلويزيوني اعام كرد: 
همچنين كارمند يكي از معاونت هاي رييس جمهوري 
به همراه چهار دالل و يك صراف غيرمجاز نيز احضار و 
پس از تحقيقات و تفهيم اتهام، با قرار بازداشت موقت، 

روانه زندان شدند. ايرنا

مهدي كريمي تفرشي

نرگس   رسولي 

ادامه از صفحه اول

نمي توان باتوجه به تعهللدات جديدي كه دولت بر 
پيكره خودروسللازان وارد كرده انللد  قيمت گذاري 

صحيحي را انجام داد .
 دولت چندي پيش بود كه براي خروج بازار خودرو 
از ركود به دو خودروسللاز بزرگ دولتي دستور داد 
تا با پيش فروش سلليصد هزار خودروي جديد، بازار 
را مديريللت كللرده و از ركود خارج كنند. فروشللي 
كه بدون توجه بلله افزايش هزينه هاي تمام شللده 
خودروسازان انجام شد و آنها را مكلف كرد تا با همه 
مشللكات مالي شان تا پايان سللال آينده تمام اين 

تعهدات را پاسخ دهند .
 ايللن امر با درنظللر گرفتن افزايللش قيمت فوالد و 
محصوالت پتروشلليمي خبر از رشللد زيان انباشته 
خودروسللازان از محل تعهللدات جديد مي دهد كه 
همين امر هم قيمت گذاري را با مشكات جديدي 

مواجه مي كند .
 بللا اين حللال شللرح ايللن شللرايط به معنللي رد 
خصوصي سازي نيسللت كه اتفاقا خصوصي سازي 
اصالتا ايده خوبي است اما براي شركت هايي كه قرار 
اسللت وارد فاز خصوص سازي شوند روال انجام اين 
اتفاق حائز اهميت است. در شرايط توفان زده فعلي 
كه نمي توان پيش بيني دقيقي از آينده اقتصاد كشور 
داشت تكيه بر خصوصي سازي تصميم گيري محكوم 

به شكستي است كه بهتر است كمي با تامل بيشتر 
و در زمان مناسب انجام شود. در حقيقت دولت بايد 
مسللووليت خود را در قالب تعهداتللي كه به گردن 
خودروسازان داخلي واگذار كرده است، قبول كند و 
با پاس كاري مشكات به دامن بخش خصوصي زيان 

انباشته صنعت خودرو را به گردن ديگري نيندازد.
در همين حال عده اي با طرح اين سوال كه آيا واقعا 
خصوصي سازي تنها راه نجات صنعت خودرو است؟ 
اين گونه عنوان مي كنند كه خودروسللازي در ايران 
با خصوصي سللازي هم پيشللرفت نمي كند كه اين 
درست نيسللت. در حقيقت خصوصي سازي واقعي 
در شللرايط فعلي كشللور امكان پذير نيست و شايد 
شللركت هاي بزرگ در اين فرآيند دچار زيان هاي 
غيرقابللل جبراني شللوند بنابراين اگللر دولتمردان 
قصللد دارنللد مجللددا پرونللده خصوصي سللازي 
خودروسللازان كشللور را باز كنند بهتر است ابتدا با 
اجراي خصوصي سازي شللركت هاي كوچك، توان 
خللود از اجراي خصوصي سللازي خوردوسللازان را 
محك بزنند و بعد سراغ شركت هايي بروند كه چند 
ده هزار نفر كارگر دارند و خصوصي سازي مي تواند 

آنها را متضرر كند .
 زماني خصوصي سللازي واقعي انجام مي شللود كه 
دولت هللا دخالتي در نللوع تصميم گيللري مديران 

شللركت هاي خصوصي سازي شللده نداشته باشند 
و اگر قرار باشد با شرط عدم تعديل نيروها، دخالت 
در تصميم گيري هللاي قيمتللي و... دولت همچنان 
حضور خود را در شركت هاي خصوصي شده حفظ 
كند؛ اين روال به هيچ وجه خصوصي سازي نيست. 
دولت بايد قبل از اجراي اين روال در صنعت خودرو 
تصميم بگيرد كه هيچ دخالتللي در نحوه مديريت 
اين شللركت ها بعد از خصوصي سازي نداشته باشد. 
يا حداقللل براي تمرين عدم دخالللت اين روال را با 
شللركت هاي كوچك به پيش ببرد و بعد از آزمون و 
خطاي سطح پايداري خود سراغ شركت هاي بزرگ 

و تاثيرگذار برود .
شللركت هاي بزگ همچللون ايران خودرو و سللايپا 
بيش از هر چيز يك شللركت سياسللي هستند كه 
تاثير زيادي در اقتصاد دارند و نمي توان نسللبت به 
سرنوشللت آنها بي تفاوت بود. دولللت بايد در مورد 
اين شللركت ها به نحوي عمل كند كلله تجربه تلخ 

خصوصي سازي هپكو بار ديگر تكرار نشود .
 در كشور ما هنوز با مفاهيمي همچون تعديل نيرو، 
ورشكسللتگي و... آشنا نشللده ايم، خصوصي سازي 
بللا مجموعلله عملكردهايي همراه اسللت كلله بايد 
دولللت از آنها حمايللت كند. براي مثال نخسللتين 
گام در خصوصي سللازي مواجه شللدن بللا كلمات 

خشونت آميزي همچون تعديل نيرو است و مديران 
شركت هاي خصوصي نيازمند حمايت دولت براي 

اجراي چنين تصميمات بزرگي هستند. 
 متاسفانه تجربه هاي قديمي نشان داده است كه در 
كشور ما در مقابل خصوصي سازي موفق نبوده ايم و 
شركت هاي بزرگ در اين چرخه شكست خورده اند 
و به اين جهت باتوجه به شللرايط پيش رو حداقل تا 
چندين مللاه آينده تصميم به خصوصي سللازي در 
مجموعه هاي دولتي به نفع كشور و اقتصاد نيست .

 شللايد بهتر اسللت دولتمردان به جللاي پاس كاري 
مشللكات به دامن بخش خصوصي بلله فكر تغيير 
رويكرد مديريتي خود باشللند. براي مثال در بخش 
خودرويي يكي از اتفاق هايي كه با خصوصي سازي 
روي مي دهد واگذاري قيمت گذاري در بازار است؛ 
رويللدادي كه دولللت مي توانللد از هم اكنون زمينه 
پياده سللازي آن را انجام داده و با كوتاه كردن دست 
شللوراي رقابت با قيمت گللذاري دسللتوري براي 

هميشه خداحافظي كند. 
 در همين حال همانند تجربه همه كشورها دولت با 
پياده سازي نظام تامين اجتماعي به شركت ها كمك 
كند با واژه هايي همچون تعديل نيرو و ورشكستگي 
روبلله رو شللده و حمايت هاي الزم از سللوي دولت 

انجام گيرد.

 شرايط خصوصي سازي را نداريم 

وزير نفللت در اباغيه اي خريد 
84 قلم كاال و تجهيزات خارجي 
مورد نياز صنعت نفت را كه داراي 
توليد مشللابه داخلي هستند، 
ممنللوع كرد. بيللژن زنگنه اين 
دستور را با هدف اجراي منويات 

رهبر معظم انقاب اسامي در حمايت از كاالي ايراني 
و اجللراي قانون »حداكثر اسللتفاده از توان توليدي و 
خدماتللي در تامين نيازهاي كشللور و تقويت آنها در 
امر صادرات« صادر كرده اسللت. بر اين اساس، عاوه 
بر اجراي مصوبللات هيات وزيران در ممنوعيت خريد 
كاالي خارجي داراي مشللابه داخلللي، خريد كاالها و 
تجهيزات خارجي فهرست پيوسللت اين اباغيه نيز 
از سوي شللركت هاي اصلي و تابعه پيمانكاران طرف 
قرارداد آنها )به  صورت مستقيم و غيرمستقيم( ممنوع 
مي شللود. در اين اباغيه تاكيد شده است كه مديران 
 عامل شركت هاي اصلي با تعبيه سازوكارهاي كنترلي 
و نظارتي براي حصول اطمينان خريد كاالهاي ياد شده 
از سازندگان داخلي بر حسن اجراي آن نظارت داشته 
باشند. تجهيزات سرچاهي و تاج چاه، پكيج نمك زدايي، 
انواع ضدخوردگي، كاتاليست بازيابي گوگرد و تابلوي 
كنترل سرچاهي از جمله كاالهايي به شمار مي روند كه 

واردات آنها ممنوع شده است.وزارت نفت 

 فرشللاد حيدري معاون نظارتي 
بانك مركزي بللا تاكيد بر اينكه   
هيچ برناملله اي بللراي افزايش 
تعداد بانك ها نداريم، گفت: بانك 
مركزي از ادغام بانك ها استقبال 
مي كنللد. وي در خصوص ثبت 

زيللان در صورت هاي مالي تعللدادي از بانك ها اظهار 
داشت: زيان ها تماما مربوط به يك دوره مالي نيست بلكه 
بخش عمده اي از زيان برخي بانك ها مربوط به ذخيره 
مطالبات مشكوك الوصول است كه عمدتا مربوط به 
تسهيات پرداخت شده در سنوات قبل است كه براي 
آنها ذخيره كافي گرفته نشده است و در اين سال ها با 
شفاف سازي به  عمل آمده به تدريج اين اصاحات در 
صورت مالي اين بانك ها منعكس شللده است. معاون 
نظارتي بانك مركزي با بيان اينكه همه بانك هاي دولتي 
و خصوصي را در قالب برنامه اصاح نظام بانكي، اصاح 
خواهيم كرد تا بانك ها به سمت سامت و ثبات مالي و 
سودآوري حركت كنند، گفت: اميدواريم در يك برنامه 
10 ساله عمليات كليه بانك هاي كشور شفاف تر شده و 

داراي استحكام و ساختار مالي استاندارد شوند.

صادرات و فقر اطالعات اقتصادي

پناهي جايگزين عراقچي شد 

 ممنوعيت خريد 84 كاالي نفتي

از ادغام بانك ها استقبال مي كنيم 

   حس�ن روحاني رييس جمهوري در اجالس ۲۰۱۴ داووس ، وعده فروش سهام خودروسازان 
كش�ور را حتي در حد ۱۰۰ درصد، به خارجي ها داد و اعالم كرد دول�ت آمادگي الزم را براي اين 

ماجرا دارد. 
   رييس جمهوري در همايش صنعت خودرو ايران در سال ۹۵: »دولت« بنگاهدار خوبي نيست. 
خروج دولت از خودروسازي، نه تنها مي تواند در قالب سهام فروشي به داخلي ها انجام شود؛ بلكه 

امكان اجراي آن از ناحيه واگذاري سهام به بخش خصوصي خارجي نيز وجود دارد.
   رييس جمهوري حدود 3 سال پيش در جريان يكي از جلسات هيات دولت، دستور واگذاري 

باقيمانده سهام دولت در شركت هاي خودروساز به بخش خصوصي را داده بود.
   منصور معظمي رييس س�ازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران: سهام خودروسازان پس از 
شفاف سازي، بايد به بخش خصوصي واگذار شود و مهم نيست خريدار، داخلي باشد يا خارجي. 
   هاش�م يك�ه زارع مديرعامل ايران خودرو ني�ز در همايش صنعت خودروي ايران س�ال ۹6: 

خصوصي سازي صنعت خودرو را نجات خواهد داد.

خبر آخر

بانك مركزي با تاكيد بر اينكه ارز مورد نياز براي واردات 
دارو و كاالهاي اساسللي با نللرخ 4200 تومان تامين 
مي شللود، از تعريف سازوكاري جديد براي تامين نياز 
ارزي مردم با هللدف حفظ ارزش دارايللي خبر داد. با 
اجرايي شدن بسته جديد ارزي دولت كه در روزهاي 
گذشته توسللط رييس كل اين بانك اعام شد، داد و 
ستد آزادانه ارز توسط واردكنندگان، صادركنندگان و 
صرافان با قيمت توافقي در بازار مجاز شده است. بازار 
ثانويه كه بازار عمده فروشي ارز و محلي براي تامين ارز 
كاالهاي مورد نياز كشللور غير از موارد اساسي است با 
نقش آفريني همه بازيگران شكل يافته و نرخ آن بدون 
مداخله بانك مركزي در مكانيسم بازار به دست آمده 
و به طور طبيعي كشف نرخ در آن ادامه خواهد داشت. 
همچنين بانك مركزي بر اساس تكليف تعيين شده 
توسط دولت، اين اطمينان را به مردم مي دهد كه تمام 
تقاضاهاي كاالهللاي اساسللي و دارو را با نرخ مصوب 
4200 توماني پاسخ دهد و نگراني از بابت تامين منابع 
اين كاالهللا وجود نخواهد داشللت. همان گونه كه در 
روزهاي اخير بر اساس بسللته سياستي جديد ارزي، 
عمليات بازار انجام شده است، صرافي ها مي توانند در 
قالب بخشنامه هاي بانك مركزي اقدام به خريد و فروش 
ارز كنند. قيمت ارز به دست آمده از مجموع معامات 
صرافي ها به صورت برخط در سللايت سللنا به آدرس 
https://www.sanarate.ir قابل مشاهده و در 
دسترس عموم است. از اين رو نرخ سايت مورد اشاره، 
قيمت داد و ستد آزادانه ارز توسط بازيگران اصلي بازار 

ارز است.
از سللوي ديگر، بانك مركزي اذعان مي كند بخشي 
از تقاضاي ارز مربوط به نيازهاي طبيعي مردم براي 
حفظ ارزش دارايي اسللت كه اين تقاضا به دليل كم 
عمق بودن بازار و معامات اندك انجام شللده در آن 
موجب نوسان قيمتي در خارج از بازار متشكل ارزي 
شده است. بانك مركزي با درك اين تقاضا، در حال 
تعريف ساز و كاري اسللت كه بتواند اين تقاضا ها را 
با توجه به مقتضيات كنوني و راهكارهاي قانوني به 
كمك شبكه بانكي و صرافي ها برآورده كند تا مردم 
با آرامش و بللدون تحمل مخاطللرات در معامات 
پرخطر، نيازهاي خود را برآورده كنند. ذكر اين نكته 
ضروري اسللت كه تجربه چند روز گذشته و ميزان 
معامات انجام شللده كه توسط بانك مركزي رصد 
مي شود، نشان مي دهد كه تفاوت معناداري بين نرخ 
ناشللي از اين تقاضا و نرخ هاي ثبت شده در سامانه 
سنا وجود ندارد. در عين حال نرخ سنا به دليل آنكه 
برآمده از معامات بسلليار بيشتر و با عمق باال بوده، 
ثبات قيمتي بيشتري را تجربه كرده است. در پايان 
خاطرنشللان مي شللود، بدون ترديد در حال حاضر 
قيمت در بللازار ثانويه به دليل نظارت بانك مركزي 
و سللاز و كار قانوني و عدم وجود مخاطرات ناشي از 
شناسايي مشللتري، پولشويي و مانند آن پايين تر از 
قيمتي اسللت كه بعضا توسط اشللخاص يا درگاه ها 
اعام مي شللود. همچنين در ادامه سياسللت هاي 
دولت كه از سللوي وزارتخانه ها و نهادهاي عمومي 
در حال انجام اسللت، انتظار مي رود كلله بازار ارز به 
تدريج با عرضه بيشللتر روبه رو شللده و تعميق پيدا 

كند. بانك مركزي 

 خريدوفروش ارز با نرخ توافقي 
آزاد شد

امير جديدي / اعتماد

»اعتماد«ازطرحچندبارهخصوصيسازيخودروسازانگزارشميدهد

شطرنج  خصوصي سازي 
كيشوماتخصوصيسازيخودروييها



اقتصاد  سياسي

رفيق نيمه راه؟ هنوز براي س��نجش عياِر دوس��تي عراق 
همسايه زود است. هفته گذشته، نخست وزير عراق گفت 
كه »با تحريم ايران از س��وي امريكا مخالف است، اما براي 
منافع ملتش، آن را رعايت خواهد كرد.« آيا بغداد به لحاظ 
اقتصادي و سياسي توان چنين اقدامي را دارد؟ اگر اينچنين 
كند، اقتصادش ضربه خواهد خورد؟ ايران چه تاثيري از اين 

نامهرباني همسايه خواهد ديد؟
اع��ام موضع ع��راق درب��اره تحريم هاي اي��ران به گفته 
حيدرالعبادي محدود نشده و بانك مركزي اين كشور هم 
با ارس��ال نامه اي به بانك هاي عراق اع��ام كرده كه ديگر 
با بانك ه��اي ايراني دالر داد و س��تد نكنند. بانك مركزي 
عراق همچنين تاكيد كرده كه ممنوعيت معامله با دالر با 
بانك هاي ايران بايد ادامه داشته باشد. اينكه حيدرالعبادي 
در گفته هاي خود تاش ك��رده تا حد ممكن موضعش را 
نرم كند، نماد نياز اقتصادي و سياسي اين همسايه غربي 

به ايران است.

كالفمنطقهاي
وضعيت كافي به هم پيچيده است. عراق نيازمند و حتي 
متحد ايران است.    از سوي ديگر، بغداد متحد واشنگتن نيز به 
شمار مي رود چراكه اياالت متحده بود كه صدام را سرنگون و 
عراق را اشغال كرد و حتي پس از خروج نيروهاي نظامي اش 
از عراق با نيروهاي اطاعاتي و لجستيك قابل توجه در آن 
ماند. نخست وزير عراق بناس��ت به ايران و تركيه كه او هم 
درگير تنش با امريكاست، س��فر كند. دولت عراق درگير 
نيروهاي بانفوذ است. تاثيرات اين درگيري چه خواهد بود؟

سعدالحديثي، سخنگوي دولت عراق هفته گذشته همزمان 
با آغاز تحريم هاي تازه عليه ايران ضمن هشدار درباره اثرات 
تحريم گفت: »دولت پيگير حل مشكات مربوط خواهد 
بود و به دنبال سازوكارهاي ديگري براي خنثي كردن تاثير 

تحريم ها بر بازار و شهروندان عراق خواهد رفت.«
اين نگراني عراقي و كوشش براي خشمگين نكردن ايراني ها 
چيز غريبي نيست. بر اس��اس تازه ترين داده ها، ايران پس 
از تركيه، دومين ش��ريك تجاري عراق است و اين حجم 
مبادالت مي تواند دو كش��ور را متاثر كند. عراق در س��ال 
2017 حدود 6.5 ميليارد دالر كاال و خدمات از ايران وارد 
كرده است كه ش��امل اقام مصرفي، مصالح ساختماني، 
مواد خ��ام، گاز طبيع��ي و برق مي ش��ود. در كنار مصالح 
ساختماني، محصوالت غذايي در صدر اين واردات هستند 
كه تاثيرپذيري مصرف كنندگان عراقي را آشكار مي كند. 
عاوه بر اين، صادرات خ��ودرو و قطعات يدكي خودروي 

ايران به عراق به شدت بر بازار اين كشور سايه انداخته است. 
روزنامه نامدار گاردين در گزارشي كه هفته گذشته منتشر 
كرد از علي عجان، يكي از مغازه داران بازار لوازم الكتريكي 
در بغداد نقل مي كن��د: »80 درصد محصوالت بازار ايراني 
است، بنابراين اگر مرز بسته شود، براي ما بحران ايجاد خواهد 
شد.« همين روزنامه از يك واردكننده به نام عباس مخيلف 
نقل مي كند كه حتي نمي توان تصور جايگزين كردن ايران 
را كرد: »ما هر س��ال حدود 200 تا 300 هزار كانتينر كولر 
از ايران وارد مي كنيم و براي بيشتر اجناس ديگر هم كاما 
به ايران وابسته ايم.« عراقي ها دلواپس جيب شان هستند. 

ارزان ترين كاالها در بازار عراق متعلق به ايرانند. 

همسايگانپردردسر
مس��اله عراق تنها واردات از ايران نيست. درست است كه 
صادركنندگان عراقي با توجه به ميزان واردات ايران )77 
ميليون دالر در سال 2017( لطمه چنداني از اين وضعيت 
نمي بينند اما زائران ايراني از منابع مهم گردشگري عراق 
هستند. مظهر محد صالح، مشاور اقتصادي نخست وزير 
عراق هشدار داده است كه »هر سال، دو-   سه ميليون زائر 
ايراني براي بازديد از اماكن مقدس شيعي به عراق مي آيند 

كه اين فعاليت اقتصادي عمده اي براي كشور است و حاال 
ممكن است از آن محروم شود.«

شكي نيست كه در مورد ايران، صادركنندگان به مشكل 
كاهش درآمد خواهند خورد زيرا عراقي ها شيفته كاالهاي 
ايراني اند، اما آسيب طرف ايراني بيشتر متوجه شركت ها و 
كارخانه هاي واحد خواهد شد تا كليت اقتصاد ايران. اما تمام 
آنچه برشمرديم، مشكات كوچك يا بزرگي است كه در 
صورت قطع واقعي تجارت شكل خواهد گرفت. آيا اوضاع از 
سه شنبه پيش كه دونالد ترامپ تحريم هاي جديد را امضا 
كرده، فرق كرده است؟ اگر نه، آيا در آينده فرق خواهد كرد؟

گزارش هاي متناقضي از وضعيت تجارت ايران و عراق در 
روزهاي گذشته منتشر شده است. برخي رسانه هاي غربي 
و عربي از تجار بغداد نقل كرده اند كه برخي از كاالهاي ايراني 
در مرزهاي خاكي و آبي بي تكليف مانده اند. از سوي ديگر 
بعضي مقامات نسبت به اين موضوع هشدار داده اند. پدرام 
سلطاني، نايب رييس اتاق بازرگاني ايران در توييتي گفته 
كه همكارى دولت عراق با تحريم هاي امريكا موجب كاهش 
ورود دالر از اين كشور به ايران شده و بخشي از افزايش نرخ 
ارز در ب��ازار هم به اين موضوع برمي گردد. ولي رييس اتاق 
مشترك ايران و عراق، يحيي آل اسحاق در واكنشي گفته 

كه او حتما از آمار مبادالت تجاري ايران و عراق اطاعات به 
روزي ندارد. اتاق بازرگاني ايران به تجار اطمينان خاطر داده 

كه نه مشكلي پيش آمده و نه مشكلي پيش خواهد آمد.  

داليلدشواري
دولت عراق همين حاال هم با اعتراضات اقتصادي خياباني 
روبه رو است. همزمان با تظاهرات تقريبا گسترده، فسادي 
كه نهادينه ش��ده به دردسرس��ازي ادام��ه مي دهد و نرخ 
بيكاري همچنان باالس��ت. در كنار اينها، خشكسالي هم 
توليد كشاورزي را كمتر كرده تا نمك بر زخم هاي پيشين 
باشد. اين فشارهاي اقتصادي- سياسي حتي كابينه عراق را 
دودسته كرده و بايد ديد در هفته هاي آينده تجارت قانوني و 
غيرقانوني چه شرايطي خواهد داشت. يكي از مقام هاي ارشد 
صنعت خودروي عراق به »صداي امريكا« گفته كه بغداد در 
تاش است از تحريم واردات قطعات يدكي خودرو از ايران 
معاف شود چراكه در صورت توقف اين واردات، دست كم 
5 هزار شغل عراقي از دست خواهد رفت. فشارهاي داخلي 
بر دولت عراق ممكن است فشارخارجي را خنثي كند، اگر 

تاثير اقتصادي فشار خارجي بيشتر نباشد.
اما دليل ديگري كه ممكن است ايس��ت كامل تجارت را 
نشدني كند، وضعيت ش��به فدرالي و امنيتي عراق است. 
تئودور كاراسيك، تحليلگر مسائل خليج فارس در نوشته اي 
كه اخيرا منتشر شده آورده است: »گروه هاي كردي عراق به 
ايران نزديك هستند و اين اجراي تحريم ها را دشوار مي كند. 
بس��ياري از كردها در دو طرف مرز، پيوندهاي خانوادگي 
دارند.« مساله سوم سياست خارجي روابط منطقه اي است. 
اين نكته خود سه ش��اخه دارد. نخست اينكه عربستان و 
متحدان عربي اش با آنكه در دش��مني اين روزهاي شان با 
ايران مواضع بي سابقه اي دارند، چندي است در تاش براي 
افزايش نفوذ اقتصادي و سياسي خود در عراق هستند و بايد 
بسيار محتاطانه محدوديت واردات عراق را ممكن كنند تا 
خصومت تازه اي در دولت و ملت عراق كاشته نشود. جمال 
خاشوگي، تحليلگر باسابقه عربستان سعودي مي گويد: 
»عربستان مشتاق بهبود رابطه با عراق است.« آزار اقتصاد 
عراق به هر قيمتي، در اين برهه همس��و با سياس��ت هاي 
عربستان نيست. شاخه دوم بحث اين است كه تركيه هم با 
داد و ستد بسيار با عراق، فعا با امريكاي ترامپ درگير است و 
مگر عراق مي تواند به ناگاه با دردسرهاي دو شريك و همسايه 
سازگار شود؟ و شاخه سوم اينكه نفوذ ايران در عراق آنقدر 
هست كه عراق را درباره پيامدهاي نارفيقي، به فكر فرو برد.

با توجه به تمام آنچه شرحش رفت، برنده اصلي اين وضعيت، 
بازار سياه خواهد بود، آن هم در عراقي كه خود سال ها قرباني 

تحريم هاي صدام زاده بوده است.

حميدرضا  آريان پور

يكشنبه سينوسي بازارها
روند روز گذشته سكه و دالر بسيار نوساني بود

گروه اقتصادي| بازارهاي داخلي ارز و طا يكشنبه 
بس��يار نوساني بودند. با نرس��يدن داده هاي بنيادين 
ت��ازه، بازاره��اي تهران بيش��تر ب��ا تحليل هاي فني 
قيمت گذاري مي كردند. روند كاهشي بازارهاي شنبه، 
در ابتداي روز يكشنبه نيز ادامه پيدا كرد، با اين همه 

روندها مسير بازار در طول روز بارها تغيير كرد.
چنان ك��ه »اعتماد« در گ��زارش قبلي خود اش��اره 
كرده بود، بازارهاي داخلي س��ردرگم هس��تند و اين 
س��ردرگمي در روند دومين روز كار بازارها عيان بود. 
اين وضعيت باعث شده تش��خيص مسير كوتاه مدت 
دش��وار باش��د. از اين رو، با توجه به روند افت و خيز، 
عده اي تاش مي كنند ب��ا ديده باني بازه هاي كوتاه و 
ميان مدت گذش��ته، كف و سقف حمايتي و مقاومتي 
فعلي را تش��خيص دهند و بر اساس آن معامله كنند. 
با اين همه، ب��ازار ممكن اس��ت تحت تاثير داده هاي 
بنيادين واقعي يا هيجاني، مرزهاي اخير را بش��كند. 
با توجه به اينكه پس از ارايه بس��ته سياس��ت ارزي، 
ب��ازار هنوز وضعيت خود را پيدا نكرده اس��ت، برخي 
از معامله گران روي افت بيش��تر قيمت ها حساب باز 
كرده اند در حالي كه افزايش��ي هاي ب��ازار در انتظار 

هيجان هاي تازه هستند.
روز يكشنبه بازار طا با كاهش قيمت ها شروع به كار 
كرد اما در ادامه روز نوس��ان هاي بس��ياري را به ثبت 
رساند. تمام انواع سكه شامل اين نوسان مي شدند. اين 
ناپايداري قيمت ها اوال وابسته به ناپايداري بازار ارز و 
دوما ناشي از حباب عجيب اين بازار بود. نوسان هاي 

پرش��مار، پيش بيني قيمت هاي كوتاه مدت را دشوار 
كرده است. فعاالن بازار به خبرنگار »اعتماد« گفته اند 
كه بازار هنوز مس��ير خود را پيدا نكرده و براي خريد 
و فروش هاي بزرگ تر بايد مدت زمان بيش��تري صبر 
كرد. بيش��تر معامله گران در انتظار مش��خص شدن 
بازدهي هفتگي هستند تا بتوانند با اطمينان بيشتري 
دست به خريد يا فروش بزنند. مي توان انتظار داشت 
ك��ه در صورت نرس��يدن اخبار تازه، ب��ازار اين هفته 
داده هاي فني را مبنا قرار داده و بر اس��اس آن حركت 
كند. فعا در قيمت هاي باالتر از بهاي متوس��ط بازه 
10 روزه، سودگيري نوسان گيران قيمت ها را كاهش 
مي دهد و در قيمت ه��اي پايين تر از مرز پيش گفته، 

شناسايي سود همان عده، روند را افزايشي مي كند.
همس��و با بازار طا، بازار ارز نيز ش��اهد روند نوساني 
بود. در بازار ارز نيز عمده ارزه��ا روز را با كاهش آغاز 
كردند اما  بعد با افزايش خريدها رشد كردند و دوباره 
با نوسان گيري دسته اي از معامله گران و سردرگمي 
درباره چشم انداز كوتاه مدت بازار، تضعيف شدند. اين 

روند در طول روز چند بار تكرار شد.
روز يكش��نبه در سامانه »سنا« دالر 9 هزار و 217 و 
يورو 9 هزار و 305 تومان قيمت خورد. در بازار ثانويه 

نيز دالر در كانال 7 هزار توماني ماند.
در دومين روز فعاليت بازارها در هفته بازيگران غير 
رس��مي ارز دالر را به قيمت 10 هزار و 600  تومان 
مي فروختن��د. در اين بازار غيررس��مي ي��ورو نيز با 

قيمت 11 هزار و 621 تومان معامله مي شد. 

11اقتصاد eghtesad@etemadnewspaper.ir

بنگاه هاخبر خوان

محم��د ش��ريعتمداري وزي��ر 
صنعت، مع��دن و تجارت گفت: 
92 درص��د از صنايع كش��ور را 
واحده��اي صناي��ع كوچك و 
متوسط تشكيل مي دهد و اين 
صنايع يك ميليون اشتغال دارند 
و 16.8 درص��د توليد ناخالص داخل��ي مربوط به اين 
بخش است . در ايران سهم اشتغال واحدهاي كوچك و 
متوسط حدود 45 درصد است و اين رقم نشان مي دهد 
كه اين موضوع نياز به توجه بيشتر دارد. او اظهار داشت: 
بايد به صادرات توليدات بخش صنايع كوچك توجه 
بيشتري ش��ود و مدتي صادرات در اين بخش تعطيل 
ش��ده بود، اما در ح��ال حاضر اقداماتي انجام ش��ده و 
بخش��ي از توليدات اين بخش در حال صادرات است. 
تاب آوري صنايع كوچك از عوامل برون زاي توليد كمتر 
از صنايع بزرگ است، بنابراين از آنجا كه عدم قطعيت 
در حوزه سياست خارجي وجود دارد، بنابراين انتظارات 
عقايي منفي در واحدهاي صنعتي به وجود آمده و به 
همين دليل براي حل مشكات نيازمند كمك مجلس 
هستيم. شريعتمداري اظهار داشت: وضعيت صنعت 
امروز قابل مقايس��ه با شروع جنگ تحميلي نيست و 
تامين نيازمندي هاي اين واحدها نيازمند برنامه ريزي 
دقيق است. بسته حمايت از توليد هفته آينده تقديم 

دولت مي شود. ايرنا 

امير اميني مع��اون برنامه ريزي 
و مديري��ت مناب��ع وزي��ر راه و 
شهرسازي گفت: ميزان مطالبات 
پيمان��كاران از انجام پروژه هاي 
مختلف عمراني و تعهدات وزارت 
راه و شهرسازي به 18 هزار و 700 
ميليارد تومان رسيده است. مطالبات واقعي پيمانكاران 
حدود 12 ه��زار ميليارد تومان اس��ت، اما با تعهدات 
قانوني وزارت راه و شهرسازي در اين بخش، بدهي اين 
وزارتخانه به پيمان��كاران به 18.7 هزارميليارد تومان 

افزايش يافته است.
به گفته وي، ب��راي پرداخت بده��ي پيمانكاران اين 
وزارتخان��ه در تبصره )5( قانون بودجه س��ال 1397 
مكانيس��م هايي در نظر گرفته كه انتشار اسناد خزانه 
و اوراق تسويه بخشي از اين مكانيسم است. بر اساس 
قانون بودجه سال 97 مكانيسم ديگري براي پرداخت 
بخشي از مطالبات پيمانكاران در نظر گرفته شده كه 
تسويه بدهي پيمانكاران به دستگاه هاي اجرايي از محل 
تهاتر بدهي آنها به سيستم بانكي است و با استفاده از 
اين قانون امسال بخشي از طلب پيمانكاران پرداخت 

خواهد شد.
اميني گفت: طبق اي��ن مصوبه قانون��ي چنانچه هر 
پيمانكاري تا پايان سال 95 نتوانسته تسهيات بانكي 
خ��ود را پرداخت و يا اينكه به بانك ها بدهكار اس��ت، 
مي تواند مطالب��ات خود را از دولت با اس��تفاده از اين 
مكانيسم تهاتر كند. براي اجرايي شدن اين مكانيسم 
با اعام طلب پيمانكار توسط دستگاه هاي اجرايي به 
سازمان برنامه و بودجه اين سازمان با انجام مكاتبات 
الزم با خزانه و بانك مركزي زمينه الزم براي تس��ويه 

طلب پيمانكاران از دولت را فراهم مي كند.
اميني با بيان اينكه وزارت راه وشهرسازي ساالنه 40 
تا 60 درصد طلب پيمانكاران را تسويه مي كند، گفت: 
اجراي پروژه هاي عمراني در اين بخش موجب مي شود 
تا مطالبات جديدي به بدهي هاي قبلي اضافه ش��ود. 
امسال تاكنون چهار هزار ميليارد تومان براي پرداخت 
طلب پيمانكاران تخصيص يافته و با اس��تفاده از ساير 
مكانيسم هاي پرداختي در مجموع امسال هفت هزار 
ميليارد تومان از طلب پيمانكاران حوزه راه و شهرسازي 

پرداخت خواهد شد. وزارت راه و شهرسازي 

مدير عامل فروش��گاه زنجيره اي همواره تخفيف افق 
كوروش گفت: افق كوروش در كمتر از 5 س��ال از آغاز 
فعاليت خود، موفق شد يك هزار شعبه فروشگاه در 31 
استان و 240 شهر راه اندازي كند و به زودي وارد بورس 
مي شود. به گزارش روابط عمومي شركت فروشگاه هاي 
زنجيره اي افق كوروش، اميرخسرو فخريان، مديرعامل 
شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش در نشست 
خبري با اصحاب رسانه ضمن اعام اين خبر كه تعداد 
شعب افق كوروش از يك هزار شعبه عبور كرد، گفت: 
افق كوروش اولين فروشگاه زنجيره اي كشور است كه 
موفق شد يك هزار شعبه فروشگاه در كشور افتتاح كند 
و ضمن دستيابي به اين موفقيت بزرگ، اين ركورد را در 

صنعت فروشگاه زنجيره اي كشور ثبت كرد.

جلسه كميس��يون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس 
شوراي اسامي به فوالد اختصاص داشت. اين جلسه با 
حضور نمايندگان مجلس، مديران كارخانه هاي بزرگ 
فوالد، انجمن فوالد، ايميدرو، بورس كاال و سنديكاي 
لوله و پروفيل و نيز معاون معدن و صنايع معدني وزارت 
صمت برگزار شد. دكتر بهرام سبحاني، مديرعامل فوالد 
مباركه اصفهان با اش��اره به ش��رايط حاكم بر صنعت 
فوالد در سطح جهاني گفت: جنگ دنيا، جنگ فوالد 
است و ساح دفاعي كشورها در اين جنگ، تعرفه است 
كه در اي��ران در حداقل ممكن قرار دارد. وي ادامه داد: 
قيمت هاي داخلي در همه جاي دنيا باالتر از قيمت هاي 
جهاني است، اما در ايران برعكس است. مديرعامل فوالد 
مباركه اصفهان گفت: برخي تصميمات اخير به جاي 
توسعه صادرات و ارزآوري فوالد در شرايط تحريم، منجر 
به محدوديت صادرات فوالد مي ش��ود. وي همچنين 
گفت: اينكه سهميه اي براي عرضه داخلي فوالدسازان 
تعيين شود و اسم آن را »تعهد« بگذارند و صادرات را هم 
منوط به انجام اين عرضه ها كنند با هيچ اصل اقتصادي 
سازگار نيست. وي در ادامه تاكيد كرد: فوالد مباركه كل 
توليد خود را در تاالر اصلي بورس يا به صورت مچينگ 

عرضه مي كند و به واسطه ها نمي فروشد.
تاميننيازبازارداخلي

همچنين مديرعامل ش��ركت فوالد مباركه اصفهان 
گفت: فروش داخلي محصوالت شركت فوالد مباركه 
اصفه��ان از س��ال  94تا 96 ب��ا رش��د 72 درصدي از 
3 ميلي��ون و 300 هزار تن به 5 ميلي��ون و 750 هزار 
تن رسيده اس��ت. سبحاني، محصوالت اين شركت را 
متنوع تر و حجم عرضه آن را هم بيشتر از قبل برشمرد 
و گفت: ورق هاي توليدش��ده قابل استفاده در صنايع 
دريايي، نفت و گاز و خودروسازي است. با وجود افزايش 
توليد فوالد، معادل هاي شگفت انگيز در بازار در حال 
رقم خوردن است؛ چرا كه محصوالتي كه با فوالد توليد 

مي شود افزايش قيمت زيادي دارد .

بستهحمايتازتوليدبهدولتميرود

طلب18.7هزارميلياردتوماني
پيمانكارانازدولت

افقكوروشهزارشعبهايشد

جنگاقتصادي،جنگفوالداست
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نوبت دوم

آگهيتجديدمناقصـهعمومیيکمرحلهای
تهيهمصالح،ساختونصبتابلوهایاسامیمعابروراهنمایمسيرواماکن

درجزيرهزيبایکيش
  شماره مناقصه: ن/ع/2/97/09

 نام مناقصه گزار: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کيش
 نشانی مناقصه گزار: 

-  دفتر مرکزی: جزيره كيش- ميدان خليج فارس- بلوار ايران- مجتمع اداری پارس- شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد 
کيش . تلفن 44421380- 076

- دفتر تهران: بزرگراه آفريقا- باالتر از چهارراه شهيد حقانی )جهان کودک(- نبش خيابان کيش- ساختمان شماره 45 -  طبقه 
همکف. تلفن: 88780747– 021 

  موضوع مناقصه:   تهيه مصالح ، ساخت و نصب تابلوهای اسامی معابر و راهنمای مسير و اماکن در جزيره زيبای کيش
 مبلغ برآورد : 8.440.000.000 )هشت ميليارد و چهار صد و چهل ميليون ريال(

 تاريخ فروش اسناد مناقصه: از تاريخ درج آگهی نوبت دوم تا ساعت 16 مورخ 1397/05/28
 آخرين مهلت تحويل اسناد و ارائه پيشنهادها: از تاريخ اتمام مهلت فروش اسناد تا ساعت 16 مورخ 1397/06/10

 محل فروش و تحويل پيشنهادها: دبيرخانه دفتر مرکزی و دفتر تهران مناقصه گزار
 تاريخ و  محل گشايش پيشنهادها: 10 صبح مورخ 1397/06/12 در دفتر مرکزی مناقصه گزار

تبصره: حضور نماينده تام االختيار پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايی در صورت ارائه معرفی نامه معتبر کتبی، مجاز می  باشد.
 مبلغ خريد اسناد مناقصه: 1.500.000 )يک ميليون و پانصد هزار( ريال

 مبلغ و نوع تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار : 422.000.000 ريال که می بايست به يکی از سه روش ذيل ارائه شود : 
1-  ارائه رسيد بانکی واريز نقدی به شماره حساب  1-77788999-820-4110 نزد بانک انصار شعبه مستقل جزيره کيش 

2- ارائه چک بانکی تضمينی در وجه مناقصه گزار
3- ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قيد و شرط به نام شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد کيش مطابق اسناد مناقصه

  ترتيب دريافت اسناد مناقصه:
شرکت کنندگان در مناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهای خود را به ترتيب زير تهيه و به مناقصه گزار تسليم نمايند :

1- تهيه و تکميل اسناد و پيشنهاد ها
2- تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان

3- دريافت رسيد تحويل پيشنهادها
 ساير شرايط مناقصه:

- به پيشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقًا ترتيب 
اثر داده نخواهد شد.

- به پيشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش يا کمتر از ميزان مقرر، چک شخصی و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
- شرکت کنندگان در مناقصه می بايست حداقل به ميزان مبلغ مناقصه، کارکرد در قراردادهای مشابه در پنج سال گذشته )حداکثر 
در 3 قرارداد( داشته باشند و مدارک و مستندات آن )شامل رونوشت قرارداد به همراه آخرين صورت وضعيت تأييد شده يا مفاصا 
حس�اب تامين اجتماعی درخصوص کارهای اتمام يافته( را در پاکت “ب” ارائه نمايند. در غير اينصورت شرکت کننده از مناقصه 

حذف خواهد گرديد.
- هزينه درج هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
- ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج گرديده است. 

 www.urban.kish.ir و www.kish.ir جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 44421380-076 تماس يا به سايت های -
مراجعه فرماييد .

بازار

مجموعه بدهي بانك ها به بانك 
مركزي حدود 139هزار ميليارد 
تومان در پايان خردادماه افزايش 
يافته است. بدهي بانك ها به بانك 
مركزي در س��ال هاي گذشته 
همواره رو به رشد بود و در برخي 
مواق��ع و در قياس دوره اي درص��د بااليي افزايش را با 
خود به همراه داشته است؛ اين يكي از معضات شبكه 
بانكي به شمار مي رود، چرا كه افزايش بدهي بانك ها 
به بانك مركزي را عمدتا ناشي از بي انضباطي بانك ها 
و افزايش اضافه برداشت آنها مي دانند كه خود عاملي 
براي افزايش تورم به شمار مي رود. تازه ترين آمارها از 
اين حكايت دارد كه تا پايان خرداد ماه امس��ال بدهي 
بانك ها به بانك مركزي حدود 139هزار ميليارد تومان 
رسيده كه در مقايسه با رقم نزديك به 101 هزار ميليارد 
توماني خردادماه سال گذشته تا 37.8 درصد افزايش 
دارد. اين در حالي است كه در خردادماه سال گذشته 
نسبت به همين ماه در سال 1396 بدهي بانك ها حدود 
13.2درصد افزايش يافته ب��ود كه در مجموع بيانگر 

افزايش درصد رشد در سال گذشته است.
بده��ي 139 هزار ميليارد تومان��ي بانك ها به بانك 
مركزي را در چند بخش مي توان بررس��ي كرد. اول 
بدهي بانك هاي تجاري اس��ت ك��ه در خردادماه به 
6500 ميليارد تومان رس��يده كه اين رقم نسبت به 
سال هاي قبل كاهش دارد. به گونه اي كه در خرداد 
سال گذش��ته 8500 ميليارد تومان و در همين ماه 
در سال 1396 حدود 19 هزار ميليارد تومان گزارش 
شده بود. همچنين بانك هاي تخصصي كه بيشترين 
حجم بدهي را در اختيار دارند، اكنون حدود 45 هزار 
ميليارد تومان به بانك مركزي بدهكارند كه اين رقم 
در خرداد سال گذشته حدود 50 هزار ميليارد تومان 
و در همين ماه در س��ال 1395 تا 56 هزار ميليارد 

تومان بوده است. 

بانكها1۳۹هزارميلياردتومان
بدهكارند

آيا بغداد مي تواند هزينه قهر با ايران را بپردازد؟

امكان سنجي توقف صادرات به عراق

محصوالت غذايي

محصوالت كشاورزي

محصوالت شيميايي

محصوالت انرژي

مصالح ساختماني

خودرو و ماشين آالت

لوازم خانگي

منسوجات

ديگر محصوالت

روند بازار سكه در روز يكشنبه
اختالفيكشنبهشنبهنوع سكه

65 هزار3 ميليون و 791 هزار3 ميليون و 856 هزارامامي 
87 هزار3 ميليون و 416 هزار3 ميليون و 503 هزاربهار آزادي 
110 هزار1 ميليون و 776 هزار1 ميليون و 886 هزارنيم سكه 
30 هزار912 هزار942 هزارربع سكه

قيمت ها به تومان و بر اساس اطالعات سايت اتحاديه طال و جواهر است.
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خبريادداشت گزارش

موج هاي تالطم ارز يك به يك به بخش هاي مختلف 
مي رسد و يك به  يك اين سوال مطرح مي شود كه حاال ما 
چه كنيم؟ گردشگري، صنعت، كسب وكارهاي كوچك 
و حاال نوبت به دانشگاه ها رسيده است تا صداي خود را 
به دولت برسانند كه با بودجه هاي در نظر گرفته شده 
بايد فكري به حال ارز اختصاص يافته براي اين بخش 
شود. رييس دانشگاه تهران روز گذشته اعالم كرد كه 
»۱۳ دانشگاه برتر كشور مكاتبه اي با دولت داشتند كه 
فعاليت هاي دانشگاه، دانشمندان و كاالهاي مربوط به 
حوزه پژوهش مش��مول كاالهاي اساسي قرار گيرد و 

دانشگاه ها بتوانند از ارز دولتي استفاده كنند.«
محمود نيل��ي احمدآب��ادي روز يكش��نبه در جمع 
خبرنگاران گفت كه اگر موضوع اختصاص ارز دولتي به 
دانشگاه ها محقق نشود مشكالتي اساسي بر سر راه آنها 
قرار خواهد گرفت: »به طور مثال وقتي يك دانشجوي 
دكت��ري به فرص��ت مطالعاتي خارج از كش��ور اعزام 
مي شود بخش زيادي از هزينه هاي وي از سوي دانشگاه 
تامين مي شود چراكه در حال حاضر دانشگاه ها برخي 
تجهيزات خاص را دارند و حضور دانشجويان و اساتيد 
در دانشگاه هاي خارجي موجب مي شود با هزينه اندك 
بيشترين بهره برداري را داشته باشيم.« رييس دانشگاه 
تهران البته اش��اره اي مالمت بار ه��م به ناديده گرفته 
شدن نظريات دانشگاهيان در مورد گذر از بحران هاي 
كشور در مقاطع مختلف داشت و گفت كه اگر قبل از 
بحران هاي موجود در كش��ور به نظرات دانشگاهيان 
توجه مي ش��د اكنون با اين بحران ه��ا مواجه نبوديم: 
»بيش از ۱۰ سال اس��ت كه نامه اساتيد در خصوص 
مشكالت اقتصادي نوشته ش��ده اما به دليل اينكه به 
اين نامه توجه نشد اكنون با مشكالت اقتصادي مواجه 
هس��تيم. بايد قبل از اينكه اتفاقي در جامعه رخ دهد 
به حرف هاي دانشگاهيان گوش دهيم.« او به صورت 
خاص از اعتراضات سراس��ري و تالش دانشگاه تهران 
براي كمك در اين حوزه ياد كرد: »زماني كه مس��ائل 
۹ و ۱۰ دي در كش��ور رخ داد اس��اتيد جامعه شناس، 

اقتصادي و علوم اجتماعي در اين دانش��گاه جلس��ه 
تشكيل دادند و نتايج جلسه به مسووالن ارايه شد اما 
اين جلسه رسانه اي نشد. هفته گذشته نيز جلسه اي با 
حضور اساتيد سياسي، اجتماعي و اقتصادي در خصوص 
حرف هاي ترامپ تشكيل شد و نتايج آن به مسووالن 

ذي ربط ارايه شده است.«

تكليفمانرانميدانيم
دانشگاه صنعتي اميركبير يكي از همان ۱۳ دانشگاه برتر 
كشور است كه در انتظار تعيين تكليف موضوع ارز مانده 
است. احمد معتمدي رييس اين دانشگاه به »اعتماد« 
مي گويد: »ما هم مثل بخش هاي ديگر خيلي تكليف مان 
را نمي دانيم. دانشگاه ها قاعدتا بايد مشمول ارز دولتي 
ش��وند چون بودجه اي كه براي ما ديده شده بر همين 
اساس بوده و اگر بخواهيم ارز با نرخ آزاد تهيه كنيم به كار 
دانشگاه لطمه مي خورد.« اما در حال حاضر نه اميركبير 
و نه هيچ دانشگاه ديگري در كشور نمي دانند كه بايد 
در انتظار چه باشند. دولت بازار آشفته ارز را به صورت 
گام ب��ه گام كنترل مي كن��د و در كنارش بايد تكليف 

بخش هاي مختلف روشن 
ش��ود. معتمدي مي گويد: 
»تعيين تكليف وابس��ته به 
آيين نامه اي اس��ت كه بايد 
تدوين شود اما هنوز چنين 
دستورالعملي به ما نرسيده 
كه بگويد بايد چه كنيم. در 
حال حاض��ر دارند تكليف 
بس��ياري از م��وارد ارزي را 
به صورت گام به گام روشن 
مي كنند و اميدوارم به زودي 
نوبت به دانشگاه ها هم برسد 
تا دانش��گاه ها بتوانند از ارز 
دولتي اس��تفاده كنند. اگر 
هم قرار شد دانشگاه هم از 
ارز موجود در ب��ازار ثانويه 
اس��تفاده كند، مش��كلي 

نيست؛ به اين شرط كه معادل اين تفاوت براي اعتبار 
دانشگاه ها وارد عمل شوند چون مواد اوليه و تجهيزات 
مورد نياز دانشگاه بايد تامين ش��ود. ما هم منتظريم 
ببينيم بايد چه كنيم و به همين دليل درخواست از سيو 

دانشگاه ها به دولت فرستاده شده است.«
رييس دانشگاه تهران در صحبت هايش اشاره كرده بود 
كه بايد براي گذر از بحران دست ياري دانشگاه به سوي 
دولت و جامعه دراز ش��ود، اين دس��ت ياري در انتظار 
است كه كسي درخواست كمك كند. منصور غالمي، 
وزير علوم در مصاحبه اي كه اول مرداد ماه در روزنامه 
اعتماد به چاپ رسيده، گفته بود: »در همين شرايطي 
كه هستيم من به تمام وزارتخانه ها و وزيران محترم و 
سازمان هاي مستقل نامه نوشتم و از آنها خواهش كردم 
كه مسائل و مشكالتي كه پيش رو دارند را به ما منتقل 
كنند و ما اساتيد و محققاني كه توانايي حل مسائل را 

دارند به  آنها معرفي خواهيم كرد.«
در حالي كه وزير علوم به قول خودش از وزارتخانه ها 
و س��ازمان ها »خواهش مي كند« تا حل مسائل شان 
را به دانش��گاه ارجاع دهند، روس��اي دانش��گاه هاي 
كش��ور هم براي حضور در 
اين حوزه اع��الم آمادگي 
مي كنند بلكه صداي شان 
شنيده شود. معتمدي در 
اي��ن خص��وص مي گويد: 
»عمده رشته هاي دانشگاه 
رش��ته هاي  ميركبي��ر  ا
مهندسي اس��ت و در اين 
مقطع ك��ه تحريم ها دارد 
ش��دت مي گيرد به نظرم 
فرصت��ي اس��ت ك��ه بايد 
دانش��گاهي مثل م��ا از آن 
اس��تفاده كند تا بخشي از 
نياز كشور در حوزه صنعتي 
ب��ا تكيه بر اعض��اي هيات 
علمي و دانشجويان برطرف 
ش��ود.« رييس دانش��گاه 

اميركبير البته خوش��بينانه به اين روند ارتباط دولت 
و دانشگاه مي نگرد اما تاكيد دارد كه با توجه به شرايط 
موجود كشور اين ارتباط بايد شتاب بيشتري بگيرد و 
عمق بيشتري پيدا كند: »در حال حاضر هم احساس 
مي كنيم كه گرايش به س��مت دانش��گاه براي عقد 
قرارداد هاي صنعتي بيشتر شده و بايد از اين فرصت 
استفاده كنيم. دانشكده هاي مديريت و صنايع و انرژي 
ما هم مي توانند در حوزه مديريتي و اجتماعي كمك 
كنند و البته الزمه اش اين است كه دستگاه هاي دولتي 
كمك بخواهند و در قالب قرارداد يا مشاوره به سمت 
دانشگاه بيايند. دانشگاه هاي قديمي مانند اميركبير 
پتانسيل بااليي براي رفع مشكالت دارند. بسياري از 
اساتيد ما پست هاي اجرايي باال هم داشته اند و فقط در 
حوزه آكادمي محدود نبوده اند. ۱۰ نفر از اعضاي هيات 
علمي ما سابقه وزارت دارند و بسياري شان مديريت 
در سطوح مختلف را تجربه كرده اند و ديدگاه اجرايي 
هم دارند. در هر زمينه اي دولت و دستگاه هاي مربوطه 
كمك بخواهند ما آماده اي��م. همين قراردادهايي كه 
بسته مي شوند نشان از اين دارد كه بخشي از نيازها به 
سمت دانشگاه آمده اس��ت اما شايد در اين برهه بايد 
بيشتر از اين ارتباط و نزديكي دولت با دانشگاه مورد 

توجه قرار بگيرد، اميدوارم اين روند شتاب بگيرد.«
وزير علوم در مصاحبه اش با »اعتماد« در مورد جايگاه 
وزارت عل��وم در كابينه تدبير و عل��وم گفت: »جايگاه 
وزارت علوم در كابينه بايد با تالش مجموعه خودمان 
ان شاءاهلل بهتر و بهتر شود. در حال حاضر اين جايگاه 
مثل قبل است و نمي توانم بگويم از زماني كه من آمده ام 
تحولي اتفاق افتاده است.« و البته ابراز اميدواري كرده 
بود كه اين جايگاه ارتقا پيدا كند:  »تالش مي كنيم تا 
آثار وجودي دانش��گاه ها و مراكز تحقيقاتي مان را در 
حل مسائل و مشكالت جامعه بيشتر و نمايان تر كنيم 
و حتما اين جايگاه بهتر خواهد شد.« اما شايد اول بايد 
تكليف دانشگاه ها روشن شود كه مي توانند با بودجه 
محدودي كه در اختيار دارند از پس تالطم ارز برآيند و 
مي توانند براي حل مشكالت خودشان راهي در پيش 

بگيرند يا خير.

از ديرباز، اميد اكسير زندگي بشر 
بوده است. از قديم نيز در باب تاثير 
»اميد« افسانه هايي شكل گرفته 
و آن را نظير دارويي بيولوژيك كه 
مي تواند روي كنترل درد و ناتواني 
بيماران تاثير مثبت داشته باشد 
وصف كرده اند. اميد و انتظار باعث 
فعال شدن مدارهاي مغزي و در نتيجه موجب كاهش 
درد مي ش��ود. در واقع اميد افراد را به دريچه هاي روشن 
رو به فردا رهنمون مي كند. چنانكه حكيم ابوالقاس��م 

فردوسي مي گويد: 
 هميشه خردمند اميدوار

نبيند به جز شادي از روزگار 
در مقابل اميد، نااميدي قرار دارد كه در آموزه هاي ديني 
از آن به عنوان باالترين گناه ياد ش��ده است. نااميدي با 
توجه به سازوكارهايش تمامي دريچه هاي رو به آينده 
را مي بندد و فرد را به وادي كرختي، گوشه گيري و عزلت 
مي كشاند. نااميدي با توجه به اينكه تالش و فعاليت را كه 
جوهره زيستن است از آدمي مي گيرد، زمينه ساز بروز انواع 
بيماري هاي رواني و آسيب هاي اجتماعي مي شود. در 
واقع نااميدي كليت اجتماع، آرمان ها، ارزش ها و هنجارها 
را به چالش مي كشد، وجدان جمعي جامعه را مخدوش  و 
جامعه موجود را نامشروع قلمداد مي كند. با توجه به چنين 
واقعياتي بوده اس��ت كه از قديم گفته اند؛ آدمي به اميد 
زنده است، زيرا به تجربه دريافت شده است كه اميد براي 
زندگي همتراز هوا و آب اهميت دارد.  مطالعات ميداني و 
اكتشافي در زندگي روزمره نشان مي دهد كه در سال هاي 
اخير ميانگين اميد به آينده در ابعاد متفاوت رواني )مانند 
قابل پيش بيني بودن زندگي، اميد دستيابي به اهداف(، 
اجتماعي )مانند اميد به افزايش اعتماد، افزايش تعامالت 
اجتماع��ي(، اقتصادي )مانند اميد به حل مش��كالتي 
نظير اشتغال، تورم، توليد(، سياسي )مانند اميد به حل 
مسالمت آميز منازعات سياسي( پايين آمده است. در واقع 
مشكالت رو به تزايد در سال هاي گذشته باعث كمرنگ 

شدن اميد به آينده شده است. 
در چند دهه اخير مردمان عادي جامعه ما استقامت 
و پايمردي بس��يار در حوادثي مانند انقالب، جنگ، 
تحريم و ت��ورم داش��ته اند با اي��ن ح��ال به ويژه در 
ي��ك دهه اخير ب��ا خيل اخب��ار ش��وك آور و نااميد 
كننده اختالس هاي ميلياردي، جدال هاي سياسي 
ش��به طايفه اي، »ژن خ��وب« س��االري، آق��ازاده 
بازي، سياس��ي كاري، ام��الك و فيش هاي نجومي 
و غيره مواجه بوده اس��ت. به گونه اي كه بس��ياري از 
كارشناس��ان و آگاهان از نهادينه شدن و سيستمي 
بودن فرآيندهايي از اين دست صحبت مي كنند كه 
موجد نااميدي بيش��تر ند. با توجه به اهميت متغير 
اميد در زندگي اجتماعي، وضعيت حاضر يك چالش 
اساسي محسوب شده و نيازمند مداقه مدبرانه و اتخاذ 
راهكارهاي متناسب با آن است، زيرا تداوم وضعيت 
بغرنج كنوني باعث فروغلتيدن اقشار و افراد بيشتري 
در چاه ويل نااميدي خواهد شد كه بر خالف سقوط 
سهل در آن، بيرون آمدنش بسيار دشوار و پرزحمت 

است. 
گرچه براي برون رفت از مخمصه نااميدي فردي مي توان آن 
را به كمك فنون روانشناسي تقليل داد و يا برطرف كرد ولي 
اميد يك مقوله صرفا فردي نيست بلكه از ساختارها و عوامل 
اجتماعي و فرهنگي تاثير مي پذيرد. فردي كه در زير بارش 
سيل آساي وضعيت هاي نااميدكننده قرار دارد با سخنراني و 
نصايح و پندهاي اخالقي و يا حواله به دوردست ها مشكلش 
برطرف نخواهد شد. حال آنكه وقتي نااميدي فراگير شود، 
سرمايه هاي اجتماعي انسجام، ياريگري و مشاركت تقليل 
مي يابند. از اين رو بايد افول محرك اميد همتراز بحران هاي 
اصلي كشور مانند بحران زيست محيطي و تحريم در نظر 
گرفته شود. در اين راه توصيه ها و نصايح روشنفكرانه، آمرانه، 
ملوكانه، قيم مآبانه و از باال به پايي��ن براي اميدوار كردن 
افراد نااميد راه به جايي نخواهد برد و قطعا افراد جامعه را 
سرخورده تر، نااميدتر و خشمگين تر خواهد كرد. چنين 
توصيه هاي ذات گرايانه، قالبي و غيرمشاركتي را بايد به 
كناري نهاد و به جاي كالم درماني و يا اقدامات س��طحي 
و نامرتبط با واقعيت باي��د داده هايي در ترازوي نامتعادل 
جامعه قرار گيرد كه با كفه سنگين ستانده ها برابري كند. 
از اين رو به صورت فوري نيازمند اراده سياسي نيرومندي 
براي مجموعه پاسخ هاي فوري، عملي، روشن و ملموس 
به جامعه در س��طوح س��اختاري، نه��ادي و بين فردي 
هستيم. همزمان تمامي سازمان هاي مردم نهاد مرتبط، 
روشنفكران، هنرمندان، ورزش��كاران و ساير گروه هاي 
مرجع در جامعه، بدون محدوديت، مجاز به خلق پويش 
اميد و شادي و تخيل مثبت نسبت به آينده شوند. امروزه 
جامعه ما نيازمند حركت هاي اساسي در باالترين سطوح 
و احياي اميد در كشور است، زيرا واقعيات مي گويند حال 
جامعه خوب نيست و براي پويايي و تداوم به »اميد به آينده 

« نياز حياتي دارد.

علياحمدرفيعيراد

زهراچوپانكاره

گروهاجتماعي| »در برخي از مناطق حفاظت ش��ده و 
پارك هاي ملي به دليل شكار بي رويه يا شيوع بيماري هايي 
مثل طاعون نشخواركنندگان يا به دليل تخريب زيستگاه 
يا خشكسالي، جمعيت كل و بز و قوچ و ميش و آهو و جبير 
كم مي شود، مديريت خوب و توسعه چنين سايت هايي 
مي توانند اين كمبودها را در طبيعت جبران كنند.« محمد 
درويش، كارشناس محيط زيست اين جمالت را در كنار 
رمه نه چندان بزرگي از قوچ و ميش در يكي از سايت هاي 
پ��رورش قوچ ارمن��ي در ماكو مي گويد و معتقد اس��ت: 
»مي توانيم از روش هاي جديد مثل اكولوژها،اكوسافاري ها 
و اكو كمپ ها استفاده كنيم، مردم بيايند و از ويتامين جي 
)GREEN( استفاده كنند. بسياري از مردم دوست دارند 
اين منظره ها را فقط تماش��ا كنند، نه اينكه شكار كنند. 
تماشاي زندگي اين رمه ها در درمان بيماري هاي رواني 
تاثير زيادي دارد، بسياري از پزشكان و روانپزشكان توصيه 
مي كنند كه بيماران خود را به جاي درمان شيميايي، با 
طبيعت درمان كنند و هفته اي 4۰ دقيقه تا  نيم ساعت به 

تماشاي اين رمه ها بنشينند«. 
در اتاق��ك كوچ��ك ورودي دو بره مي��ش دوان دوان به 
سمت مهمانان مي آيند با اين تصور كه قرار است سهميه 
غذاي روزانه شان را از دست آنها دريافت كنند. كارشناس 
مجموعه شيشه شير كوچكي را به دست يكي از ميهمانان 
مي دهد تا س��هميه ش��ير بره را بده��د و اضافه مي كند: 
»اينها با انسان ها مانوس��ند، ارتباط خوبي با كساني كه 
اينجا كار مي كنن��د، دارند.« چندي پيش م��ادر اين دو 
بره در شهرستان خوي توس��ط پلنگ شكار شده و براي 
جلوگيري از آسيب بيش��تر به اين حيوانات آنها را به اين 
سايت منتقل كرده اند تا در طبيعت آسيب نبينند. احمد 
بابازاده، مدير داخلي مجموعه توضيح مي دهد كه در زبان 

تركي به قوچ و ميش ارمني مي گويند »آرگالي« و نام اين 
س��ايت هم كه با پرورش ۳۳ قوچ ارمني كار خود را آغاز 
كرده، به همين دليل »آرگالي« اس��ت. بابازاده مي گويد 
ت��ا به حال ۳5۰ ميلي��ون تومان براي راه اندازي س��ايت 
هزينه كرده اند و از آنجا كه اراضي مورد استفاده شان ملي 
هستند، ساالنه 2۰ ميليون تومان براي اجاره آن پرداخت 
مي كنند و در مورد گونه هايي كه در اين سايت نگهداري 
مي شود، مي گويد: »غالبا با هماهنگي سازمان حفاظت 
محيط زيست گونه هايي كه در طبيعت آسيب ديده اند را 
خريداري مي كنيم و با كمك كارشناسان و دامپزشكان 
مركز درمان ش��ان مي كنيم. هدف ما اصال شكار نيست، 
بيش��تر با هدف پرورش اين گونه ها كه بومي اين منطقه 
هستند و ايجاد فضايي براي عكاسي و گردشگري حيات 
وحش اين س��ايت را راه اندازي كرده ايم. موضوع ش��كار 
به س��ازمان محيط زيست مربوط اس��ت و آنها براي اين 
موضوع برنامه  ريزي  و پروانه شكار صادر مي كنند.« گفته 
مي شود پروانه شكار قوچ ارمني حدود 5۰ هزار دالر براي 

شكارچيان آب مي خورد. 
حضور ميهمانان در عرصه زيست قوچ ها بعد از چند دقيقه 
عادي مي ش��ود و قوچ ها و بره هاي شان به راحتي در كنار 
ميهمانان شروع به خوردن علوفه مي كنند و حتي براي 
دوربين هاي فيلمبرداري و عكاس��ي كه مترصد ش��كار 
لحظه اي ناب هستند، مي دوند و مي جهند و رو به دوربين ها 
ژست هاي ماندگار مي گيرند. محمد درويش معتقد است: 
»ورود گردشگران به چنين محوطه هايي موردي ندارد، 
البته در صورتي كه وس��عت محوطه بالغ بر ۱۰۰ هكتار 
باشد. مي ش��ود با رعايت اصول، تورهايي براي عكاسي و 
تماشاي حيات وحش در اين سايت ها برگزار كرد چرا كه 
اين گونه ها اگر سير باشند و فصل جفت گيري شان نباشد، 

واكنش تهاجمي و خطري براي انسان ها ندارند و خيلي 
زود با انسان ها مانوس مي شوند.« درويش شرايط برگزاري 
اين تورها را منوط به حضور كارشناسان در گروه ها مي داند 
و مي گويد: »اين روش اگر گسترش پيدا كند و تبديل به 
ُقُرق هاي حمايتي و حفاظتي يا مديريت مشاركتي شود، 
اتفاق بسيار خوبي در حوزه محيط زيست است. البته بهتر 
است در گروه هايي كه به اين سايت ها مراجعه مي كنند 
يك جانورشناس و يك متخصص  اقليم و يك متخصص 
گردشگري حضور داشته باشد.« همچنين به طرح هاي 
موفقي كه در كشور در همين زمينه در حال اجرا هستند، 
اشاره مي كند و مي گويد: »موفق ترين طرح در اين زمينه 
در منصور آباد رفسنجان اجرا مي ش��ود كه بيش از ۱68 
هزار هكتار وس��عت دارد و توانس��ته اند در يك فرصت 6 
س��اله تعداد وحوش س��ايت را از 8۰ راس به هزار و 8۰۰ 
راس افزايش دهند. يك س��ايت قديمي هم در فهرج يزد 
فعال است كه هم بز و قوچ و كل دارد و هم گورخر و جبير 
و به مناطق حفاظت شده و باغ وحش ها خدمات مي دهد 
و هر كجا تعداد اين گونه ها كاهش پيدا كند، اين گونه ها را 

در اختيارشان مي گذارد.«
درويش همچني��ن در خصوص تاثير چنين اقداماتي در 
محيط زيست نيز مي گويد: »روش هاي جديد حفاظت 
اين است كه تمهيداتي اعمال شود كه از محل جاذبه هاي 

طبيعت، درآمد كس��ب ش��ود و آن درآمده��ا بتواند هم 
هزينه هاي حفاظت از طبيعت را تامين كند و هم ميزان 
فش��ار معيش��تي بر منابع آب و خاك را كم كند. يكي از 
بزرگ ترين بحران هاي ما اين است كه مي خواهيم به هر 
قيمتي به خودكفايي در كشاورزي برسيم و تالش مي كنيم 
كه چاه بيشتري حفر كنيم و وسعت اراضي كشاورزي را 
افزايش دهيم كه اشتغال ايجاد كنيم و حفر چاه هاي بيشتر 
منجر به نشست زمين و خشك شدن بيشتر رودخانه ها 
مي شود و منجر به افت سطح منابع آب زيرزميني مي شود 
و منابع آب استراتژيك ما را با مشكل روبه رو كرده است. 
در خوزستان كه با بحران روبه رو هستيم، تامين نيازهاي 
كشاورزي و صنعت در باالدست است كه اين اتفاق را رقم 
زده اس��ت، اين رويكرد غلط مي تواند تضادهاي امنيتي 
هم ايجاد كن��د. در صورتي كه اگ��ر روي پرورش همين 
گونه هاي زيستي سرمايه گذاري كنيم، مي توانيم هم در 
حفاظت از محيط زيس��ت قدمي برداريم و هم از اتفاقات 
تلخ پيشگيري كنيم. اگر در حوضه آبريز درياچه اروميه به 
جاي گسترش اراضي كشاورزي كه منجر به خشك شدن 
درياچه اروميه شد به سراغ پروار بندي همين گونه هاي 
قوچ و بز مي رفتي��م به مراتب هم درآمد پايدارتري ايجاد 
مي شد و هم درياچه اروميه خشك و ۳۰ هزار حلقه چاه 

غيرمجاز حفر نمي شد.«

گزارش »اعتماد« از سايت تكثير و پرورش قوچ و ميش ارمني در ماكو

توسعهاكولوژهاوحلمشكالت
زيستمحيطي

محيطزيست

سيد محمد علي شهيدي رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران 
گفت: »بنياد شهيد در چارچوب قوانين و مقررات طي اين 
س��ال ها به  صورت پيوسته به درخواست متقاضيان احراز 
جانبازي و افزايش درصد جانبازي رسيدگي كرده و همچنان 
اين مسير را ادامه مي دهد. قوانين و ضوابط مصوب مجلس 
هم به روشني تكليف بنيادش��هيد در مورد موضوع احراز 
جانبازي را مشخص كرده و مطابق قوانين، نظر كميسيون 
پزشكي در اين زمينه فصل  الخطاب است و معموال فقدان 
مدارك پزش��كي الزم مبني بر مجروحي��ت يا عدم تاييد 
شوراي عالي پزشكي يگان نظامي عواملي هستند كه مانع 
از احراز جانبازي مي  شوند. با توجه به ماده 87 قانون برنامه 
ششم توسعه موضوع تعيين تكليف تمام مشموالن قانون 
جامع خدمات  رساني به ايثارگران، يگان  هاي اعزام  كننده 
نهادهاي متولي موظفند گواهي مورد نياز افراد مش��مول 
اين ماده و صورت سانحه را به كميسيون احراز بنياد شهيد 
ارايه كنند، ضمن اينكه بنياد شهيد موظف است، رزمندگان 
هشت سال دفاع مقدس را كه صورت سانحه باليني همزمان 
مجروحيت را ندارند اما مجروحيت آنها توسط كميسيون 
پزشكي نهاد اعزام  كننده )نيروهاي مسلح( احراز مي شود، 
به  عنوان جانباز تلقي كند.اگر جانباز با عارضه جديدي مواجه 
شد، مي تواند با ارايه مدارك پزشكي جديد به كميسيون 
مراجعه و تقاضاي تعيين درصد دوباره بدهد و اين فرآيند در 

بنيادشهيد همواره در حال اجراست«.
همچنين حجت اهلل فرهادي مديركل پذيرش و امور اداري 
ايثارگران بنياد ش��هيد گف��ت: »ايثارگراني كه متقاضي 
جانبازي هستند، تقاضاي آنها مورد رسيدگي قرار مي گيرد. 
در استان ها تعداد زيادي در نوبت احراز جانبازي مانده اند و 
اگر مستندات و اسنادي دال بر حضور افراد در مناطق جنگي 
و جانباز شدن آنها وجود داشته باشد، هيچ مشكلي براي احراز 
جانبازي آنها وجود ندارد اما در غير اين صورت براي تكميل 
مدارك بايد دوباره پرونده آنها بررس��ي شود و پرونده ها در 
كميسيون احراز مورد بررسي قرار مي گيرد.براي استفاده 
از خدمات ايثارگري بايد احراز حض��ور در منطقه و احراز 
حادثه تاييد شود و افراد تا زماني كه احراز نشوند، نمي توانند 

به كميسيون پزشكي ارجاع داده شوند.«ايرنا

با دستور دادس��راي جرايم رايانه اي و فناوري اطالعات به 
پليس فتا، سايت هاي فعال در خريد و فروش كليه و ديگر 
اعضاي بدن توقيف و كليه اعضاي فعال آنها به دادسرا معرفي 
مي شوند. در پي نامه مدير عامل انجمن خيريه حمايت از 
بيماران كليوي ايران، ش��اهپور بيرانوند بازپرس ناحيه ۳۱ 
تهران )ويژه مبارزه با جرايم رايانه اي و فناوري اطالعات( با 
صدور دستور قضايي، پليس فتا را موظف كرد براي جلوگيري 
از اش��اعه ش��بكه هاي قاچاق، خريدوفروش اعضاي بدن، 
خارج از مقررات وزارت بهداشت و متوليان امر، نرم افزارهاي 
فضاي مجازي با نام تلگرام، واتس آپ و نظاير آن و سايت ها 
را مورد بررسي قرار دهد و در صورت مشاهده فعاليت هايي 
در زمين��ه خريد و فروش اعضاي بدن به ويژه كليه، گزارش 
اين فعاليت ها را به دادسرا اعالم و نسبت به انسداد سايت يا 
شبكه هاي مجازي اقدام كند. در بخشي از اين دستور قضايي 
آمده است: »الزم است از مرتكبان اعم از مديران، ادمين ها، 
كاربران، ايجادكنندگان پنل كاربري نرم افزارها، استعال م  آي 

.پي  و ساير استعالمات الزم انجام شود.« ايرنا

مديركل دفتر انجمن اوليا و مربيان وزارت آموزش وپرورش 
از تدوين منشور حقوق والدين خبر داد و گفت: طراحي 
لباس فرم مدارس امس��ال از سوي انجمن اوليا و مربيان 
طبق تكليف سند تحول انجام مي شود.نورعلي عباسپور با 
بيان اينكه بدون حضور والدين، امور مدرسه ابتر مي ماند، 
گفت: در س��ند تحول تاكيد شده بخشي از فعاليت هاي 
مدرس��ه را به خانواده ها كه صاحبان اصلي دانش آموزان 
هستند، واگذار كنيم. اگر اين اتفاق بيفتد امر تعليم و تربيت 

بهتر صورت مي گيرد. 

درخواستمتقاضياناحرازضرورتاحياياميدبهآينده
جانبازيبررسيميشود

سايتهاوشبكههايمجازيخريدو
فروشاعضايبدنتوقيفميشوند

گروهاجتماعي:به دنبال شكواييه مديران 4۰ مركز 
پزشكي كش��ور خطاب به وزراي بهداش��ت و تعاون 
نسبت به غير واقعي بودن تعرفه دياليز و هشدار نسبت 
به احتمال ورشكستگي و تعطيل شدن برخي مراكز 
در هفته جاري، فاطمه هاش��مي ريي��س بنياد امور 
بيماري هاي خ��اص در نامه اي ب��ه رييس جمهوري 
خواس��تار اصالح تعرفه ه��اي مراكز دياليز ش��د. وي 
در اين نامه ضمن اش��اره به درخواست مكرري كه از 
معاون رييس جمهوري براي اصالح تعرفه ها داشته و 
بي اثر ماندن درخواست ها گفته و ضمن اشاره به تاخير 
بيمه ها در پرداخت مطالبات مراكز درماني و تاثير اين 
تاخيرها در تشديد مشكالت مراكز دياليز غيردولتي و 
خطر تعطيلي و كاهش فعاليت آنها، از رييس جمهوري 
خواست كه براي جلوگيري از هرگونه اخالل در ارايه 
خدمات درماني بيماران دياليزي، نسبت به بازنگري و 

اصالح اين تعرفه اقدام الزم انجام شود.

نامه فاطمه هاشمي به رييس جمهوري 
اقداماورژانسيدربارهتعرفه

مراكزدياليز

مديركل انجمن اوليا و مربيان آموزش و 
پرورش خبر داد

طراحيلباسفرممدارس
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13 دانشگاه برتر به دولت نامه نوشتند

 بالتكليفي دانشگاه ها 
ارز دولتي يا آزاد؟

رييسدانش�گاهتهران:»بيشاز۱۰س�ال
اس�تكهنامهاساتيددرخصوصمشكالت
اقتصادينوشتهشدهامابهدليلاينكهبهاين
نامهتوجهنشداكنونبامشكالتاقتصادي
مواجههستيم.بايدقبلازاينكهاتفاقيدر
جامعهرخدهدبهحرفهايدانش�گاهيان

گوشدهيم.«
رييسدانشگاهاميركبير:»تعيينتكليف
وابس�تهبهآييننامهاياستكهبايدتدوين
شوداماهنوزچنيندستورالعمليبهمانرسيده
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سالمت
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نقشهرانگاهكنيد
بر اس��اس معاهده مودت ميان ايران و فدراسيون شوروي 
در سال ۱۹2۱ و معاهده كشتيراني در درياي خزر در سال 
۱۹4۰ اين دريا به عنوان درياي مشاع ميان ايران و شوروي 
معرفي شده است. در هيچ يك از اين معاهده هاي بين المللي 
سهم هيچ كشوري مشخص نشده است.  كساني كه مدعي 
هستند  ايران نتوانسته حقوق خود را در كنوانسيون خزر 
استيفا كند، اش��تباه مي كنند. دولت جمهوري اسالمي 
ايران و همچنين دس��تگاه ديپلماسي كشور در سال هاي 
اخير توانسته اند پيچيده ترين معاهده جهاني يعني برنامه 
هسته اي ايران را به شكلي حرفه اي به نحوي سر و سامان 
دهند كه نه تنه��ا قطعنامه هاي بين المللي عليه ما ملغي 
شد، بلكه سازو كار تحريم را از بين برد. دولتي كه توانسته 
پرونده هسته اي ايران را حل كند، نمي تواند حقوق ايران 
در درياي خزر را استيفا كند؟ آيا رييس جمهور قرار دادي را 
كه بر خالف منافع ملي است، امضا مي كند؟ محال ممكن 
است. برخي در اين ماجرا به دنبال تسويه حساب سياسي 
هستند و وظيفه مطبوعات در اين شرايط بسيار سنگين 
است. متاسفانه برخي اين قرارداد را با تركمنچاي مقايسه 
مي كنند كه ناش��ي از عدم آگاهي كافي اين افراد به تاريخ 
اس��ت. قرارداد تركمانچاي ميان دولت ضعيف قاجاريه و 
امپراتوري روسيه كه دولتي متجاوز بود، امضا شده است. 
در شرايط كنوني دولت مقتدر جمهوري اسالمي ايران به 
عنوان يك قدرت منطقه اي در برابر كنفدراسيون روسيه و  
جمهوري هاي قفقاز، آذربايجان ، تركمنستان و قزاقستان 
در آس��ياي مركزي دور يك ميز نشس��ته و درحالي كه از 
حقوق برابر برخوردار بودند، قراردادي را امضا كرده اند. چه 
كس��ي گفته اين قرارداد شبيه به تركمانچاي است؟ بهتر 
است افرادي كه حقوق، تاريخ و ديپلماسي نمي دانند به اين 

موضوعات ورود نكنند.
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يك قالده خرس قهوه اي با اصابت ۷ گلوله تفنگ شكاري 
در روستاي كوهستاني و جنگلي »حسن ديوماني« تالش 
از پاي در آمد. شادكام، رييس اداره حفاظت محيط زيست 
تالش در اين باره گفت: اهالي روستا الشه اين خرس را كه 
از ناحيه س��ينه وپش��ت مورد اصابت گلوله قرار گرفته در 
ميان درختچه ها پيدا كردند و به اداره محيط زيست اطالع 
دادند. به گفته شادكام اين خرس قهوه اي نر و ۹ ساله بود و 
تحقيقات براي دستگيري شكارچي و يا شكارچيان متخلف 

ادامه دارد. ايلنا

گروه اجتماعي| يك عكاس دوس��تدار طبيعت حين 
عكاسي در پارك ملي توران موفق شد از يك قالده يوزپلنگ 
آسيايي عكاسي كند. عباسعلي دامنگير، مديركل حفاظت 
از محيط زيست استان سمنان با اعالم اين خبر گفت: محمد 
سالمي، يكي از عكاسان عالقه مند حوزه طبيعت توانست 
از گونه در حال انقراض يوزپلنگ آس��يايي در زمان اختفاء 
در كومه، عكس برداري كند. به گزارش اداره روابط عمومي 
حفاظت محيط زيست استان سمنان، دامنگير افزود: قابليت 
مهمي ك��ه براي پارك ملي توران در راس��تاي حفاظت از 
يوزپلنگ آسيايي به وجود آمده اين است كه عالوه بر جوامع 
بومي و محلي، طبيعت دوس��تان و عكاسان طبيعت نيز 
مي توانند در يك پايش در داخل منطقه و با خوش شانسي 
از گونه مهم حيات وحش عكاسي كنند. امسال در پنج مورد 
تصوير برداري، 14 قالده يوزپلنگ مشاهده و ثبت شده است.

اگر 10 درصد از ارزش وجودي مدرسه به آينده تحصيلي فرد 
مربوط باشد، ۹0 درصد مربوط به رشد باقي ابعاد وجودي 
دانش آموز مي شود.متاسفانه مدارس خاص و تيزهوشان 
تنها آم��وزش را به عنوان محور فعاليت خود قرار مي دهند 
و افرادي تربيت مي كنند كه مي توانند خيلي خوب تست 
بزنند و زماني خ��ود را موفق مي دانند ك��ه بتوانند از پس 
تست هاي كنكور بر بيايند. ش��انس دانش آموزان در رشد 
ابعاد ديگر شخصيتي شان گرفته مي شود. اما مسووالن به 
اين نكته توجه ندارند كه زماني كه رشد اين ُبعد از شخصيت 
فرد دچار اختالل شود، فرد در معرض آسيب هاي اجتماعي 
مختلف قرار مي گيرد و به  شدت آسيب پذير مي شود.شايد 
اين سوال پيش بيايد كه در كشورهايي كه تجارب موفقي در 
زمينه جهت دادن استعداد افراد باهوش كه سرمايه هاي يك 
جامعه محسوب مي شوند، دارند چه الگويي اجرا شده است؟ 
متدهاي موفق مربوط به مواردي است كه در آن فرد احساس 
باهوش بودن و متمايز بودن نكند، اما در عين حال توسط 
مراجع و سازمان هاي مربوطه حمايت، رصد و جهت دهي 
شود تا ابعاد ديگر وجودي شان هم رشد كند و به عنوان يك 
سرمايه با ارزش وارد حوزه هاي اجتماعي شوند و تاثيرگذار 
باشند. در اين سيستم فرد باهوش به عنوان فردي كه به صرف 
داشتن درجه هوشي باالتر، تبديل به عضوي زياده خواه در 
جامعه نمي ش��ود كه انتظارات بااليي دارد و زماني هم كه 
انتظاراتش برآورده نمي شود جامعه را برنمي تابد و آن را ترك 
مي كند. فرد به جاي اينكه تصور كند كه من هوش باالتري 
دارم و توقع امكانات بيشتري را دارم، اين طور فكر مي كند كه 
من از هوش باالتري برخوردارم و مسووليت بيشتري در قبال 
جامعه ام دارم. در مدل هاي موفق، انسان باهوش مسووليت 
بيشتري به عهده دارد.به نظر مي رسد بايد تعريف مان از فرد 
باهوش را تغيير دهيم، فرد باهوش انساني است كه به صورت 
بالفعل از هوش بااليي بهره مند است و به جايگاهي رسيده 
است كه مي تواند براي جامعه منشا خير باشد. كسي كه به 
صورت بالقوه از هوش بااليي برخوردار است را متمايز نكنيم 
بلكه از او حمايت كنيم و شرايطي را فراهم كنيم كه بتواند در 
جامعه مسووليت هايي را بپذيرد و در نهايت به صورت بالقوه 

بتواند جامعه را از هوش باالي خود بهره مند كند.

خرسقهوهاي
باهفتگلولهازپادرآمد

مشاهدهيكيوزپلنگآسيايي

اتحاديه كشوري كسب  وكارهاي مجازي مخالفت صريح 
خود را با اليحه وزارت كشور براي بردن تاكسي هاي آنالين 
زير نظر شهرداري و تاكسيراني اعالم كرد. در نشست اين 
اتحاديه كه با حضور دو برند معتبر تاكس��ي آنالين برگزار 
شد اعالم شد تاكس��ي هاي آنالين پذيراي نظارت بيشتر 
بر فعاليت شان هس��تند، اما نبايد زيرنظر شهرداري ها با 
يك سيستم سنتي كه تجربه موفقي در اين زمينه نداشته 
است، فعاليت كنند. مديران اسنپ و تپسي عقيده دارند كه 
اين اليحه، با هزينه هايي كه به تاكسي هاي آنالين تحميل 
مي كند مي تواند باعث ايجاد اختالل جدي در كار آنها شود. 
ميالد منشي پور، مديرعامل تپس��ي مي گويد در صورت 
تصويب اين اليحه، كل ماهيت تاكسي هاي آنالين تهديد 
مي شود. در همه  شهرهايي كه تپسي تاكنون فعاليت خود 
را آغاز كرده )به جز تهران(، يا پلمب ش��ده اند يا در معرض 
پلمب شدن قرار گرفته اند. از نظر تاكسيراني ها، قيمت هايي 
كه تاكسي هاي آنالين ارايه مي دهند، »تهاجمي« است.  
ژوبين عالقبند، نايب رييس هيات مديره اسنپ اما مي گويد 
تاكس��يراني با پيوس��تن به پلتفرم هاي آنالين مي تواند 
بهره وري خود را افزاي��ش داده و از تكنولوژي هايي كه در 
اسنپ توسعه يافته اس��تفاده كند: »اينجا موقعيتي براي 
شهرداري و تاكسيراني ها وجود دارد. ما با تكنولوژي بهره وري 
ناوگان را افزايش داده ايم. در نتيجه هزينه س��فر كاهش و 
درآمد راننده افزايش پيدا كرده. اين كاري است كه مي توانيم 
براي تاكس��يراني هم انجام دهيم. دليل اقبال عمومي به 
تاكسي هاي آنالين اين است كه ما با تكنولوژي مشكالت را 
حل كرده ايم.  رضا الفت نسب، سخنگوي اتحاديه كشوري 
كس��ب وكارهاي مجازي خبر داد كه تاكنون بيشتر از ۶0 
سرويس تاكسي آنالين از اتحاديه كشوري كسب وكارهاي 
مجازي مجوز دريافت كرده اند كه بزرگ ترين  آنها، اسنپ 
و تپسي هس��تند. وي چهار دليل اصلي نيز براي مخالفت 
با اليحه پيش��نهادي اعالم كرد. او دليل اول را در توانايي 
شهرداري با رويكرد س��نتي براي نظارت بر تاكسي هاي 
آنالين دانست و گفت: »سال ها تاكسي هاي زرد رنگ زيرنظر 
شهرداري و تاكسيراني فعاليت كردند و در نحوه بهره وري 
آنها هيچ تغييري ايجاد نشد.  او افزود: »در بسياري از شهرها، 
شهرداري ها با كمك تاكس��يراني ها ورود كرده و تاكسي 
آنالين راه اندازي كرده اند. در هيچ كجاي دنيا چنين چيزي 
وجود ندارد كه يك رقيب، به ديگري مجوز بدهد.« علت سوم 
براي مخالفت با اين اليحه، دخالت شهرداري و تاكسيراني 
در بحث قيمت گذاري تاكسي هاي آنالين عنوان شد كه به 
نظر مي رسد شهرداري ها و تاكسيراني ها عالقه مند به انجام 
چنين كاري يا دست كم ايجاد كف قيمت براي هر سرويس 
هستند. علت چهارم نيز مغايرت با فرآيند تسهيل صدور 

مجوز و بهبود محيط كسب وكار كشور ذكر شد. ديجياتو
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 ويدئوي رييس دولت نهم و دهم را ديدم. 
نمي دانستم بايد به كجا زنگ بزنم. همانجا 
در اينس��تاگرام نظرم را نوش��تم ولي ب��از هم دلم 
مي خواست اين موضوع را بگويم. براي ما كه در همه 
اين سال ها سياست هاي او را تحمل كرديم شايد اگر 
او با عقل و دورانديش��ي كار ك��رده بود امروز ما اين 
همه گرفت��ار نبوديم. بنابراي��ن حرف هاي امروز او 

درمان هيچ دردي نيست.
۰۹۱۹۰۰۰۷۸۲۱

جدول

متقاطع

سود        وكو

  افقی

عمودي

1- از اثرهاي معروف محمد محمدعلي - سينماي هند
2- هواي متحرك - بسته شدن پيمان - جزاء و مكافات

3- گرداگرد  دهان - بندگي - مسافرت جمعي - فلز سخت
4- شهرت اقبال - آشكار

5- جزيره نزديك تركيه - حرف انتخاب - از جزاير خليج 
فارس - شهر توت

۶- لقب اروپايي - در پيش - گندم سوده
۷- نفس خسته - آغوز - رو به پايين
8- برچيدگي - مجموعه ستارگان

۹- بخاري ديواري - منقار - فزونخواهي
10- خوردني پس از غذا - نصيحت - خاكسپاري

11- عالمت قرآني - زبان - من و جنابعالي - مقابل باز
12- خاموش و بي صروصدا - جسارت

13- از ان��واع ماهي - كوير برهن��ه - ناخن چهار پايان - 
حرف توفير

14- مسافر س��رزمين عجايب - پايتخت آلباني - عدد 
حمام

15- از شهرهاي خوزستان - كفر

1- از خطاطان مشهور ايراني - نوكر و مستخدم
2- سر بر گندم - جوان - مانع - دوستي و محبت

3- كاله الف - لقب اشراف انگليسي - پراكنده كردن 
- پسر فريدون

4- واحد احشام - از بين بردن - حس بساوايي
5- شصت و نهمين سوره قرآن - نوعي جشن خارجي

۶- درخت ج��دول - عالمت پي��روزي - موجودات - 
زمينه

۷- اقرار كردن - پايتخت انگلستان - لغزنده

8- نيرومند - خاك صنعتي - شامل همه مي شود 
- قبر

۹- ثمره درخت - يك چهارم من - فصل سرما
10- نام تركي - قميص - همراه آشغال - رمق آخر

11- از توابع تهران - پايه و بنياد
12- جدل لفظي - دندان تيز حيوانات - ترشرويي

13- خانه ييالقي - عقايد - يك دهم - گشاده
14- پايبندي در دوس��تي - ناشنوا - دور كننده - 

نااميدي
15- تالم - حيات و معاش

شهريسالمت

آلودگي هوا و ترافيك در دستور كار برنامه ريزي شهرداري تهران رييس سازمان غذا و دارو دومين اخطار را به شركت هاي دارويي داد 

برايحلدغدغهتهرانيهابرنامهداريمالتهابدريكقدميبازارداروييكشور

 دس��ت  اندركاران تولي��د و واردات دارو دومي��ن 
اخطار رييس سازمان غذا و دارو را دريافت كردند. 
غالمرضا اصغري روز گذشته خطاب به شركت هاي 
دارويي اخطار داد كه در ص��ورت لحاظ كردن هر 
پيش شرط براي نحوه هزينه كرد ارز دولتي و انجام 
تعهدات ش��ان در زمينه توليد و واردات دارو و مواد 
 اوليه و تامين نياز بازار، از فهرست اين سازمان حذف

 خواهند شد. 
ش��ركت هاي داروي��ي ك��ه مهم تري��ن گ��روه 
دريافت كنندگان ارز دولتي 4 هزار و 200 توماني 
هس��تند، در حالي دومي��ن اخطار را از س��ازمان 
طرف قرارداد خود دريافت كرده اند كه كمتر از سه 
هفته قبل و روزه��اي آغازين مرداد ماه، اصغري با 
نامه اي خطاب به تمامي دس��ت اندركاران واردات 
دارو و ملزومات مرتبط اعالم كرد: »ش��ركت هايي 
كه در زم��ان تحري��م، تعهدات خود را بر اس��اس 
قوانين تجارت متقابل انجام نداده يا با تاخير انجام 

دهند، در فهرست سياه 
اين س��ازمان قرار گرفته 
و پ��س از رفع مش��كل 
ج��اري كش��ور ام��كان 
حض��ور مج��دد در بازار 
دارويي ايران را نخواهند 

داشت.«
بنا بر اعالم سازمان غذا و 
دارو، بيش از ۹۷ درصد 
داروي مصرفي كش��ور، 
توليد داخ��ل و كمتر از 
3 درصد وارداتي اس��ت 

كه البته طي ۶ س��ال اخير براي خودكفايي برخي 
داروهاي وارداتي حياتي گرانقيمت هم تالش شده 
اما همچنان، رقم قابل توجهي از س��رمايه كش��ور، 
براي تامين داروهاي بيماران صعب العالج و واردات 
مواد اوليه داروهاي س��اخت داخل اختصاص داده 

مي شود.
 ش��رايطي كه طي ماه هاي اخير و بر اثر نوس��انات 
قيمت ارز اتف��اق افتاده، ب��ازار دارو را هم بي تاثير 
نگذاش��ته چن��ان ك��ه كمب��ود برخ��ي داروهاي 
حياتي از جمل��ه داروي بيماران ش��يمي درماني، 
مبتاليان بيماري هاي قلبي، اعصاب و روان و حتي 
نارس��ايي ريوي، بارها مسووالن وزارت بهداشت را 
 وادار به پاس��خگويي درباره تمهيدات اورژانس��ي

 كرده است.
 با وجود اطمينان  بخش��ي مس��ووالن البته، آنچه 
جامعه عمومي امروز شاهد است، آب رفتن تدريجي 
موج��ودي قفس��ه هاي داروخانه هاي وابس��ته به 
بخش خصوصي است كه البته به طورمعمول، اين 
داروخانه ها سهميه اي از داروهاي حياتي گرانقيمت 
مش��مول ياران��ه ارزي ندارند و صرف��ا، داروهاي 
مشمول تعهدات بيمه هاي پايه، به اين داروخانه ها 
مي رس��د كه البته موج��ودي همي��ن داروها هم 
طي ماه هاي گذش��ته، به دالي��ل مختلف از جمله 
خودداري توليد كننده خارج��ي از فروش دارو به 
شركت هاي ايراني، ناتواني داروخانه در خريد نقدي 

از ش��ركت هاي توزيع به دليل انباش��ت مطالبات 
بيمه اي و ترخيص نشدن داروها از گمرك به دليل 
 كمبود نقدينگي ش��ركت هاي وارد كننده در حال 

كاهش است.
 در چنين شرايطي به نظر مي رسد استفاده از داروي 
ايراني كه حتي با فرض خريد صددرصدي مواد اوليه 
از خارج، باز هم به مراتب قيمت تمام شده اي بسيار 
كمتر از واردات داروي ساخته شده خواهد داشت، 
مي تواند يك فرصت براي ارتقاي كيفيت صنعتي 
تلقي ش��ود كه با دو س��وم و در برخي موارد، س��ه 
چهارم ظرفيت خالي، تالش مي كند همچنان زنده 
بماند. روز گذشته، علي فرجي مديرعامل سازمان 
تداركات پزشكي هالل احمر از برگزاري دوره هايي 
موسوم به »ويزيت علمي« براي پزشكان خبر داد.

 دوره هايي كه در واقع براي آشنايي جامعه پزشكي 
ب��ا داروي تولي��د داخل برگزار مي ش��ود. ضرورت 
برگ��زاري اين دوره ها به اين معناس��ت كه بيش از 
220 هزار عضو جامعه پزش��كي كشور يا رغبتي به 
تجويز داروي ايراني ندارند ي��ا اصال درباره داروي 
ايران��ي اطالعاتي ندارند 
كه تجوي��ز اين داروها را 
در اولويت نسخه نويسي 
خ��ود قرار دهن��د. بنا بر 
اعالم س��خنگوي وزارت 
بهداشت، هر فرد ايراني، 
س��االنه به طور ميانگين 
4.۶8 ب��ار ب��ه پزش��ك 
عموم��ي ي��ا متخصص 
مراجعه مي كند و هزينه 
تهي��ه دارو ه��م به طور 
ميانگي��ن، 25 درص��د 

هزينه خانوار در حوزه سالمت را شامل مي شود. 
حتي اگر نيم��ي از مراجعات ايراني ها هم به تجويز 
داروي خارجي منجر شود، نمي توان انتظار داشت 
كه صنعت داروي داخلي، چندان با كيفيت باشد يا 
حتي انگيزه اي براي ارتقا و حركت به سمت تسخير 

بازار كشورهاي همسايه داشته باشد.
 البته فع��ال و با هدف كاهش هزينه ه��ا و تطابق با 
ش��رايط اقتصادي و البته حمايت از توليد داخلي، 
بخش��نامه رييس س��ازمان غذا و دارو، استفاده از 
داروي خارج��ي داراي مش��ابه ايران��ي را در تمام 
بيمارستان هاي آموزش��ي و دولتي كشور ممنوع 
كرده و قرار اس��ت ب��ه دنبال مكاتبه رياس��ت اين 
سازمان با بانك مركزي و گمركات كشور، جزييات 
اطالعات دريافت كنندگان ارز دولتي در حوزه دارو 
و از محل 3.5 ميليارد دالر يارانه دارويي س��ال ۹۷ 
دراختيار اين س��ازمان قرار بگيرد ضمن آنكه بنا بر 
اعالم مديرعامل سازمان تداركات پزشكي جمعيت 
هالل احمر، در يك اقدام بي سابقه و برخالف روال 
معمول، با درخواست سازمان غذا و دارو و رياست 
جمعيت هالل احمر ذخيره س��ازي دارو براي يك 
س��ال آينده )و نه براي 4 الي 8 م��اه و كوتاه مدت( 
آغاز شده تا رويارويي بازار دارويي با هرگونه تغيير 
ش��رايط در زمين��ه انتق��ال و جابه جاي��ي ارز طي 
 ماه هاي آتي، ش��وك هرچه كمتر به نظام سالمت 

وارد كند. 

دو مساله آلودگي هوا و ترافيك دغدغه مهم تهراني هاست كه 
همه برنامه هاي ما نيز حول اين موضوع است.

 محسن پورسيدآقايي، معاون حمل و نقل وترافيك تهران 
در نشس��ت خبري خود با اعالم اجراي طرح كاهش از اول 
آبان ماه در همه سطح شهر به صورت 24 ساعته گفت: بر 
اساس آمارها ساالنه 5 هزار نفر بر اثر عوارض ناشي از آلودگي 
هوا ج��ان مي دهند كه ۷0 درصد آلودگي هواي تهران نيز 
ناشي از تردد وسايل حمل و نقل است. وي ادامه داد: حاال از 
اول آبان ماه طرح كاهش در كل شهر تهران تسري مي يابد 

و بايد همه خودروهاي متردد معاينه فني داشته باشند.
وي با بي��ان اينكه مرحل��ه دوم از اول آبان م��اه به صورت 
24ساعته و ۷ روز هفته اجرايي مي شود، گفت: دوربين ها 
خودروهاي فاقد معاينه فني را از اول آبان جريمه مي كنند 
و جريمه 50 هزار توماني در انتظار خودروهاي فاقد معاينه 
فني است. پورسيدآقايي همچنين از دستور روز گذشته 
استاندار تهران خبر داد و گفت: استاندار تهران طي نامه اي 
به همه كارخانجات، ارگان ها و دستگاه ها اعالم كرده است كه 
حق ندارند براي تامين سرويس كاركنان شان با پيمانكاراني 
قرارداد ببندند كه اتوبوس هايشان فاقد معاينه فني است و 
اميدواريم زمستان امسال شاهد كاهش آلودگي هوا باشيم.

وي در ادامه نشس��ت خبري خود به نقد ط��رح زوج و فرد 
پرداخته و گفت: معتقدم، اجراي اين طرح درس��ت نبوده 
است و آثار بلندمدت طرح زوج و فرد مناسب نيست و حتما 
بايد طرحي جايگزين آن داشته باشيم، بنابراين با دانشگاه 
تربيت مدرس تفاهمنامه اي امضا كرديم تا در مورد مطالعات 
طرح جايگزين زوج و فرد، از تجربيات ديگر كشورها و شهرها 
استفاده كنيم و بتوانيم طرح جايگزين مناسبي را در نظر 

بگيريم. پورسيدآقايي با اشاره به ساماندهي كاميون هاي 
تردد كننده در شهر گفت: از اين پس تمام كاميون ها ملزم 
به دريافت بارنامه هستند. رانندگان كاميون بايد در سامانه 
»تهران من« و »بارنامه« ثبت نام كنند، چرا كه از اين پس و 
در پي اجراي طرح كاهش براي تردد نياز به بارنامه دارند و 
هر كاميون نيز براي اخذ بارنامه حتما بايد معاينه فني داشته 
باشد. پليس هم با كاميون هاي فاقد بارنامه برخورد مي كند.

وي با بيان اينكه از چهارش��نبه هفته ج��اري اين طرح به  
صورت آزمايشي اجرا مي شود، اظهار كرد: از اول آبان صدور 
باربرگ )بارنامه( براي هر كاميون الزامي است و كاميون هاي 
متقاضي بارنامه نيز حتما بايد معاينه فني داشته باشند و 

باربرگ به صورت آنالين توسط پليس چك مي شود.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با بيان اينكه در 
نظر داريم موتورهاي كاربراتوري را به انژكتوري تبديل كنيم، 
اظهار كرد: مطالعات اين كار انجام شده است. ماه گذشته 
مناقصه برگزار شد و دو شركت ايراني كه پتانسيل خوبي 
دارند، انتخاب شدند. در نظر داريم 50 دستگاه موتوسيكلت 
كاربراتوري را در اين مدت به انژكتوري تبديل كنيم كه اين 
مهم سبب مي شود آلودگي موتورها به يك سوم كاهش يابد. 
اگر اين عمل موفقيت آميز باشد از اول آبان ماه به طور جدي 
تبديل موتورهاي كاربراتوري به انژكتوري را آغاز مي كنيم.

وي با بيان اينكه 18درصد آلودگي هوا به دليل تردد سرويس 
دستگاه ها، 12درصد متعلق به اتوبوس هاي شركت واحد و 
10درصد آلودگي توليد شده از موتورسيكلت هاست، اظهار 
كرد: اگر بتوانيم جلوي انتشار اين حجم آلودگي را از اين سه 

قلم وسيله نقليه بگيريم، كار مهمي انجام داده ايم.
وي اظهار كرد: 5 هزار دوچرخه آماده استارت است و طي 
برنامه ريزي هاي انجام ش��ده ش��هروندان مي توانند از آن 
استفاده كنند و هر جا كه مايل بودند آن دوچرخه را رها كنند. 

گروه اجتماعيگروه اجتماعي
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به نظر مي رسد اس�تفاده از داروي ايراني 
كه حتي با ف�رض خريد صددرصدي مواد 
اولي�ه از خارج، ب�از هم ب�ه مراتب قيمت 
تمام شده اي بسيار كمتر از واردات داروي 
ساخته شده خواهد داشت، مي تواند يك 
فرصت براي ارتقاي كيفيت صنعتي تلقي 
ش�ود كه ب�ا دو س�وم و در برخي م�وارد، 
س�ه چهارم ظرفيت خالي، تالش مي كند 

همچنان زنده بماند. 

ادامه از صفحه اول



رصد

حميد طالب زاده، عضو هيات علمي دانش��گاه تهران، در 
چهارمين دوره طرح ملي گفتمان نخبگان علوم انساني با 
عنوان »تاملي درباره امكان علوم انساني« به ايراد سخنراني 

پرداخت.
شرايط امكان علوم انساني

وي در ابتداي سخنانش با طرح اين پرسش كه علوم انساني 
در چه شرايطي ممكن مي شود و به لحاظ تاريخي و سنت 
انديشه تا چه حدودي چنين شرايطي را در خودمان فراهم 
كرده ايم، گفت: بحث من در حدود سنت فكري و فلسفي 
اسالمي است. تامل در مورد امكان علوم انساني، بي ترديد كار 
فلسفه و انديشه فلسفي است. تامل درباره امكان هر امري به 
فلسفه مربوط مي شود. خاستگاه علوم انساني انديشه فلسفي 
بوده است و از همين رو تامل درباره امكان علوم انساني به 
فلسفه مربوط مي شود.عضو هيات علمي دانشگاه تهران 
سپس به بحث پيرامون انديشه فلسفي در يونان پرداخت 
و افزود: در يونان فلسفه توام با انديشه سياسي بوده است. 
فيلسوفان مابعدالطبيعه، اهتمام فراواني به انديشه سياسي 
داشته اند.طالب زاده سپس با بيان مطالبي در مورد جايگاه 
انسان و سياست نزد فيلسوفان بزرگ يونان به بيان جايگاه 

سياست نزد فيلسوفان مسلمان پرداخت.
سياست نزد فيلسوفان مسلمان

دبير شوراي تحول در علوم انساني سپس به بحث سياست و 
انديشه در بين فيلسوفان مسلمان پرداخت و افزود: مسلمانان 
اين مباحث را با انديشه اسالمي وفق دادند كه در راس آنان 
فارابي است. فارابي ديدگاه افالطون و ارسطو را با هم جمع 
كرد. فارابي همچون ارسطو انسان را مدني بالطبع مي داند. 
انسان ها براي رفع نياز، به يكديگر احتياج متقابل دارند. در 
انديش��ه فارابي، دولت-شهر يوناني، تبديل به مدينه شد و 
براي او، همان مدينه پيامبر مدنظر و الگو است كه در آن تمام 
امور اجتماع زيرنظر پيامبر است. بنابراين، از نظر فارابي نيز 
فرد مطرح نبوده و همه چيز ذيل مدينه است. مدينه عبارت 
فلسفي امت در انديشه قرآني است. افراد به واسطه حضور در 
امت معنا پيدا مي كنند. حاال در كنار امت، امام مطرح مي شود. 
از نگاه فارابي، شخصي كه مدينه را رهبري مي كند و در راس 
قرار مي گيرد، پيامبر و معصوم اس��ت. اين ش��خص تعليم 
مي دهد و تعليم او قانون است. پيامبر، امام و فيلسوف همه از 
يك جنس و دو جلوه از يك حقيقت هستند. فيلسوف فارابي، 
انسان آگاه به جميع مسائل بشريت است و به واقعيت عالم 
مرتبط و متصل است؛ او جامع حكمت عملي و نظري است.

اصالت فرد يا جامعه؟
طالب زاده سپس با بيان اينكه برخالف نظر مشهور، چنين 
نيست كه همه فيلسوفان مسلمان تابع راي و نظر فارابي 
باشند، گفت: نخستين فيلسوف در برابر فارابي، ابن سينا 
است و بحث او با فارابي متفاوت است. البته ابن سينا در مورد 
مسائل اجتماعي همچون فارابي مفصل بحث نكرده است. 
از ديدگاه ابن س��ينا، انسان مدني بالطبع نيست. ابن سينا 
مي گويد انسان مدني باالضطرار است؛ يعني انسان ناچار 
است اجتماعي باشد. اگر انسان عمده نيازهايش برآورده 
مي شد، ديگر تمايلي به اجتماع نداشت. برعكس فارابي كه 
نزد او جامعه اصالت دارد، در نزد ابن سينا جامعه اصالت ندارد 
و اعتباري است. ابن سينا در بحث از وحدت و كثرت، وحدت 
اجتماع را ضعيف ترين مرتبه وحدت مي دان��د. از نظر او، 
اجتماع از افراد ساخته مي شود و اين افراد هستند كه اصالت 
دارند. با بيان ابن سينا، فرد ظاهر مي شود، اما اين فرد، همان 
سوژه مدرن نيست. اين فرد، فرد ديني است نه فرد مدرن 
خودبنياد. اين فرد ني��از دارد و براي رفع نياز خود، اضطرارا 
به جامعه رجوع مي كند. در ابن سينا، افراد به حسب نياز، 
جامعه را تشكيل مي دهند. افراِد جامعه دنبال منافع شخصي 
هستند. جامعه براي جلوگيري از متالشي شدن و براي غلبه 
بر هواي نفس انسان، نيازمند به يك عقل كل است. به نظر او، 
عقل كل پيامبر بوده و نوع بشر وابسته به پيامبر است. اهميت 
كار ابن سينا در برابر فارابي اين است كه در آراي او، فرد مطرح 

مي شود و جامعه اي كه دنبال منافع شخصي است.
سياست نزد مالصدرا

وي سپس به  طرح ديدگاه صدرا پرداخت و گفت: مالصدرا 
بيش از ابن س��ينا پيرامون سياس��ت بحث كرده است و 
شيوه بحث او ش��بيه ابن سينا اس��ت. او در مشهد پنجم 
شواهدالربوبيه، بحثي با عنوان تفاوت ميان نبوت، شريعت و 
سياست مطرح كرده است. از ديدگاه صدرا، شريعت يعني 
قوانين و احكام الهي كه اينها ظاهر است. نبوت مثل روح براي 
شريعت است و اين احكام، قائم به وجود پيامبر است. شريعت 
نيز روح سياست اس��ت. اگر سياست روح نداشته باشد، از 
هم متالشي مي شود. شريعت و سياست از چهار حيث با 
هم تفاوت دارند: اولين تفاوت آنها از حيث مبدا است. مبدا 
سياست اراده هاي جزيي است، اما مبدا شريعت امر كلي و 
الهي است، بلكه ذات الهي و نفس كلي است. اگر سياست 
از شريعت جدا شود، امر جزيي روزمره مي شود و به نتيجه 
نمي رسد.به گفته طالب زاده، دومين تفاوت در غايت است. 
غايت سياست اتصال با شريعت است. امر كلي شريعت حكم 
خواجه را دارد و سياست برده است. برده از خواجه تبعيت 
مي كند و به اوامر او گردن مي گذارد. برده اي كه خواجه او را 
به رسميت شناخت، اعتبار پيدا مي كند. در بيان مالصدرا 
فرد زماني اعتبار پيدا مي كند كه خواجه قبولش كند. حال 
چه زماني خواجه اين فرد را قبول مي كند؟ زماني كه برده 
پذيراي تكليف باشد. فرد ابن سينا در بيان مالصدرا به واسطه 
تبعيت از خواجه اعتبار پيدا مي كند. غايت سياست اين است 
كه خود را به فرد مكلف برساند. موضوع سياست فرد مكلف 
است و اگر اين موضوع از بين برود، سياست نيز از بين مي رود. 
اگر برده از خواجه تبعيت نكند، سياست، اهواء و آرا شخصي 
مي شود و تبديل به ديكتاتور و در نهايت متزلزل مي شود و 
از بين مي رود. تفاوت سوم از حيث فعل است. فعل سياست 
ناقص، زائل و ضعيف و جزيي است، اما فعل شريعت تام است؛ 
چون مبدا سياست، اراده هاي جزيي است، فرد تابع اراده هاي 
جزيي مي ش��ود. فعل وقتي بر اساس اراده كلي عمل كرد، 
فعل تام است. سياست نياز به فعل تام دارد.وي با بيان اينكه 
تفاوت چهارم در انفعال است گفت: فرد وقتي امر شريعت 
را مي پذيرد، اين پذيرش الزمه ذات او اس��ت. وقتي انسان 
امر الهي را مي پذيرد، انسان عين وجود خودش مي شود؛ 
پذيرش تكليف، هيچ ناسازگاري با وجود او ندارد. تكليف 
الهي متعلق به انسان و فطري ذات او است. اما انسان وقتي 
امر سياسي را مي پذيرد، گويي امر غيرخودي را مي پذيرد. 

انسان با اغراض ثانوي امر سياسي را مي پذيرد.
ايبنا

جايگاه سياست نزد انديشمندان مسلمان
شريعت، روح سياست
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كتابخانه تاريخ معاصر

 انديشه سياسي شيعه يكي از بخش هايي بود 
كه در جريان انقالب مش�روطه دچار تحوالت 
جدي ش�د. چهره هاي�ي در اين ح�وزه ظهور 
كردند كه انديشه هاي بس�يار مترقي نسبت 
به زمان خود داش�تند. يكي از اي�ن چهره ها 
آيت اهلل ميرزا محمدحس�ين ناييني است. در 
مورد ناييني و انديشه هاي او با عبداهلل ناصري، 
درباره انديش�ه نايين�ي و تاثيراتي كه پس از 
او در انديشه سياس�ي ديني در ايران- يعني 
مهم تري�ن كش�ور ش�يعه مذهب در جهان- 
ايجاد ش�د، گفت وگو كرده ايم. ناصري كه در 
دين پژوه�ي و همچنين پژوهش�گري تاريخ 
معاصر كش�ورمان، آثار متع�ددي را تاليف و 
ترجمه ك�رده معتقد اس�ت نظ�ام جمهوري 
اسالمي ايران، ناييني را مهم ترين نظريه پرداز 
سياسي خود مي داند درحالي كه بخش هايي از 

تئوري  او ناديده گرفته شده است. 

   انديش�ه هاي سياس�ي و اجتماعي ميرزاي 
ناييني نسبت به زمان خود پيش رو محسوب 
مي ش�ود. آيا اين نوآوري ه�اي فكري نتيجه 
منطق�ي فض�اي ح�وزه در هم�ان زم�ان بود 
يا برعك�س مرح�وم نايين�ي در اي�ن زمينه 

خط شكن بود؟
با توجه به انفعاالتي كه در برداشت و عملكرد مرحوم 
ناييني ايجاد مي ش��ود و تصميماتي كه بعدا درباره 
انديشه سياس��ي خودش مي گيرد، به نظر مي رسد 
ك��ه مرحوم نايين��ي در فضاي فكري و انديش��ه اي 
زمان خود يك نادره محسوب مي شود زيرا در روند 
تاريخي انديشه سياسي ش��يعه جايگاهي براي آن 
انديش��ه هايي كه مرحوم ناييني، مرح��وم نراقي و 
بعد ب��ه تفصيل مرحوم امام خميني)ره( داش��تند، 
وجود ندارد. پش��توانه روايي و متني و نصي انديشه 
ناييني همان روايت معروف مقبوله عمربن حنظله 
است و هر كس هم كه حدود اختيارات ولي فقيه را 
برشمرده با اس��تناد به همين روايت امام صادق)ع( 
اين كار را انجام داده است. اين روايت ضرورت داوري 
يا مراجعه دس��تگاه غيرعادل را روا نمي داند و از اين 
جهت استنباط شده است كه ضرورت حاكم عادل 
كه آن هم فقيه يا راوي حديث اس��ت، مطلوب تر از 
ديگران اس��ت. مرحوم ناييني با توجه به تحوالتي 
ك��ه در حوزه جغرافيايي اي��ران و همچنين با توجه 
به مس��ائل عصر عثماني و نيز انفعاالتي كه در حوزه 
جغرافيايي تحصيلي اش يعني عراق صورت مي گيرد 
به يك جمع بندي مبتن��ي بر همين نظريه تاريخي 
مي رس��د و آن را بس��ط مي دهد. براي اينكه به نظر 
مي رس��د اگر دست فقيه باز باشد يك نظام سياسي 
س��اختارمند را مي توان��د تعريف كن��د. البته همه 
اينها منوط به اين اس��ت كه بپذيريم مرحوم ناييني 
انديش��ه واليت فقيه داشته است. يك اتفاقي كه در 
زمان مرحوم ناييني مي افتد و نقل شده اين است كه 
يكي از علما يا خودشان رويايي مي بينند و براساس 
آن به مرحوم ناييني توصيه مي ش��ود كه دو فصل از 
كتاب »تنبيه االم��ه و تنزيه المله« را حذف كنند و 
ازجمله فصل مربوط به واليت فقيه. اگر اين اتفاق را 
مبنا قرار دهيم در برابر يك چرايي قرار مي گيريم و 
بايد پاسخ دهيم كه آيا ايشان يك روند ناموفق را از 
نظر تاريخي دارند يا اين اتفاق ناشي از نوعي تقواي 
الهي و دغدغه هايي اس��ت كه ايش��ان داشته  اند. به 
هر حال در پاس��خ به سوال ش��ما بايد بگويم در آن 
زمان فضا به گونه اي است كه انديشه مرحوم ناييني 

منحصربه فرد محسوب مي شود.
   البته ما قبل از ايشان انديشه سياسي آخوند 
خراس�اني را داريم كه هم استاد ناييني است 
و هم از نظر انديش�ه سياس�ي بس�يار مترقي 

محسوب مي شود.
انديش��ه سياس��ي آخوند خراس��اني انديشه بسيار 
محكمي محسوب مي شود. شما اگر نگاهي به حلقه 
شاگران مرحوم ناييني بيندازيد، مي بينيد هيچ يك 
بحث والي��ت فقي��ه را اين گونه ك��ه ناييني مطرح 
كرده، بحث نكرده اند. از مرحوم آقاي خويي گرفته 
تا مرح��وم ميالني، حكيم، بهجت و آقاسيدحس��ن 
بجن��وردي و بس��ياري ديگر حتي مرح��وم عالمه 
طباطباي��ي كه از ش��اگردان مبرز مرح��وم ناييني 
بود به طور جدي نس��بت به تش��كيل نظام سياسي 
ديني توس��ط عالمان و فقيهان دغدغه دارند. البته 
بحث امور حس��بيه را بسياري از علما طرح كرده اند 
اما اين بحث يك دايره موس��عي را ش��امل مي شود 
ولي به طور خاص ابتدا مرحوم ناييني در اين زمينه 
بحث مي كند و بعد امام خمين��ي)ره(. اگر بخواهم 
جمع بن��دي كنم بايد بگويم مرح��وم ناييني چهره 
بس��يار منحصربه فردي در تاريخ انديش��ه سياسي 
اسالم است و امام)ره( نيز با تكيه بر او، بحث واليت 
فقيه خودشان را مطرح كردند و چنين انديشه اي را 
به اين تفصيل و به اين توس��ع قبل از دوره مشروطه 
در تاريخ تشيع نمي بينيم و بعد از آن هم تا زمان امام 
خميني)ره( چنين انديشه اي وجود ندارد كه البته 
اينكه تجربه عملي جمهوري اسالمي در اين زمينه 
چيس��ت، بحث ديگري است كه بايد آن را در پيوند 
با نظام سياسي و اجتماعي عصر پهلوي بررسي كرد 

و از آن سخن گفت. 
   نظريه واليت فقيه نايين�ي چگونه با نظريه 
حكومت ش�ورايي او پيوند مي خ�ورد؟ چون 
حكومت شورايي و مشاركت مردم در حكومت 

از دال هاي محوري انديشه ناييني است.

اگر بخواهي��م دال هاي مركزي و محوري انديش��ه 
مرحوم ناييني را تببين كني��م به چند دال و گزاره 
بايد اش��اره كرد كه يكي از آنه��ا مقبوليت حكومت 
شورايي اس��ت. مرحوم ناييني براساس آموزه هايي 
كه حتي ممكن اس��ت در تاريخ انديش��ه سياس��ي 
اهل سنت هم بخش��ي  از آن را ببينيم، اين گزاره ها 
را طرح مي كن��د. براي مث��ال در كتاب ها و منابعي 
كه مانيفست فقه سياس��ي يا انديشه سياسي اهل 
س��نت را بيان مي كند مث��ل آثار م��اوردي چنين 
انديش��ه اي وجود دارد. بر اين اساس مرحوم ناييني 
حكومت ش��ورايي را در برابر حكومت استبدادي يا 
به تعبير خودش حكومت تمليك��ي قرار مي دهد و 
اين نوع از حكومت را مي پسندد. از اين نوع حكومت 
تعابير مختلفي شده است مثل حكومت شورايي يا 
حكومت واليي و استناد ناييني درباره وجود چنين 
حكومتي به سنت پيامبر)ص( براساس آيات قرآن يا 
گزارش هايي است كه در متون سيره يا مغازي وجود 
دارد. مرح��وم ناييني مي گويد چ��ون پيامبر)ص( 
توصيه به ش��ورا كرده مثل ماجراي خندق كه مركز 
ثقل كساني است كه به اين موضوع اشاره مي كنند 
و همچنين وجود دو آيه قرآني معروف كه خطاب به 
پيامبر يا مومنين است، حكومت شورايي پسنديده 
است. اين دو منبع آبش��خور اصلي نظريه حكومت 
شورايي مرحوم ناييني هس��تند. اما نكته اي كه در 
اينجا مطرح مي ش��ود و يكي از نق��اط اختالف نظر 
در زمينه توسعه يا ميزان شموليت و دربردارندگي 
واليت از نظر ناييني است، قابل بحث است. خيلي ها 
بحث شان اين اس��ت كه مرحوم ناييني واليت را به 
همان معناي حقوقي و رهبري جامعه معنا مي كند 
اما به نظر مي رس��د مرحوم نايين��ي بحث حكومت 
ش��ورايي را از س��نخ امانت و واليت ب��ه معناي عام 

تلقي مي كند. 
در همي��ن حكومت از نوع ش��ورايي مرحوم ناييني 
به هيچ وجه حق نظارت م��ردم را ناديده نمي گيرد 
يعني حتي در حكومت معصوم هم هيات نظارت بايد 
وجود داش��ته باشد چراكه از نظر ناييني حكومت از 
سنخ امانت است و از سنخ قوه قاهره نيست و مردم به 
اين واسطه در اجراي حكومت و مطالبات و منويات 
حكومت دخيل هس��تند. البته دال هاي ديگري نيز 
كه مرحوم ناييني مطرح مي كند تاكيد بر اين دارد 
ك��ه مردم در حكومت تصميم گير اصلي هس��تند و 
دخالت اصلي را دارند ازجمل��ه اينكه بحث نظارت 
را مطرح مي كند ك��ه يكي ديگر از دال هاي مركزي 
مرحوم ناييني اس��ت كه از دريچ��ه امربه معروف و 
نهي ازمنك��ر آن را مطرح مي كن��د. يكي ديگر از آن 
دال ها در انديشه ناييني بحث آزادي است كه مرحوم 
ناييني آن را به صراحت مطرح مي كند يا بحث هايي 
مثل مش��اركت و مساوات و اصل برائت و تساوي در 
قانون و ... همين ط��ور آزادي البته در تفكر مرحوم 
ناييني رهايي از موانع تكامل است و بايد در همين جا 
به اين نكته اش��اره كنم كه برداش��ت من اين است 
كه صحبتي كه امام خمين��ي)ره( درباره رويارويي 
با نظ��ام پهلوي دارند، گرانيگاهش همين جاس��ت؛ 
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چون برخي بر اين باور غلط هس��تند كه امام از ابتدا 
در انديش��ه تش��كيل حكومت بود و انديشه واليت 
فقيه را از اين دريچه مطرح كرد. ش��ما اگر پيام ها و 
س��خنراني هاي امام را در يك روند تاريخي ببينيد 
تا دو، سه سال آخر حكومت پهلوي سخني از رفتن 
اين حكومت نيست. حتي در همين اواخر هنوز امام 
اين نصيحت را به ش��اه دارد كه بمان و سلطنت كن 
اما حكومت براس��اس يك روال نظارتي و قانونمند 
صورت بگي��رد. هيچ جايي در مب��ارزات اوليه، امام 
جنبه هاي اصالحي و توصي��ه اي را فرو نمي گذارد 
و اين جنبه خيل��ي پررنگ تر از امر به مبارزه با رژيم 
پهلوي اس��ت. اين نش��ان مي دهد كه بايد بپذيريم 
كه انديشه سياسي امام يا انديشه حكومت اسالمي 
يا انديش��ه واليت فقيه از نظر تاريخي متقدم است 
بر صحبت ها يا فرمان هايي كه امام درباره اس��قاط 
حكومت بيان مي كند. بنابراين باور من اين اس��ت 
كه انديش��ه امام كه توس��عه يافته انديش��ه ناييني 
اس��ت به هيچ وجه در ابتدا قصد تص��ادم و حذف و 
اس��قاط نظام پهلوي را نداشت. اگر بخواهم برگردم 
به بح��ث بايد بگويم دال هايي ك��ه از آنها نام برديم 
مثل آزادي، مساوات، نظارت و... دال هايي است كه 
اوال از بخش��ي از نظريات عالمان شيعه گرفته شده 
و بيشتر از آيات قرآن و س��يره نبي است. اين را هم 

بگويم كه به نظر مي رسد حتما مرحوم ناييني خيلي 
تحت تاثير عهدنامه مالك اشتر و ميثاق امام علي)ع( 
با مالك قرار داشته است. چراكه اين دال هاي مركزي 
برگرفته از روح عهدنامه مالك اشتر است. البته به جز 
اين عهدنام��ه خود روايات حضرت امي��ر يا روايات 
پيامبر)ص( آبش��خورهاي تفكر ناييني هس��تند و 
چارچوب هاي حكومت ش��ورايي دربرابر حكومت 
استبدادي و نظارت مردم از آن استخراج مي شود. 

   آيا خود امام)ره( در جايي به نظريات ناييني 
يا كتاب تنبيه االمه استناد كرده اند؟

م��ن االن در اين زمينه حضور ذه��ن ندارم. اگر هم 
باش��د موارد بسيار نادر است كه ش��هره نشده و لذا 
در ذهن كس��ي قرار نگرفته است. اما يك نكته مهم 
در اينجا اين اس��ت كه خيلي از كس��اني كه پس از 
پيروزي انقالب و تش��كيل نظام جمهوري اسالمي 
دس��ت به تحليل زدند و به تشريح و تفسير انديشه 
واليت فقيه و بعد واليت مطلقه فقيه پرداختند، پايه 
اصلي استدالل شان در انديشه مرحوم ناييني است.
   با اين حال در انديش�ه ناييني بحث نظارت 
به  قدري مهم اس�ت كه حتي برخي معتقدند 
نايين�ي نظارت فقيه را مدنظ�ر دارد نه واليت 

او را. 
من هم با ش��ما در اي��ن زمينه هم عقيده هس��تم. 
بس��ياري از كس��اني كه به دنبال پي��دا كردن يك 
پش��توانه فكري براي انديش��ه واليت فقيه و واليت 
مطلق��ه فقيه هس��تند حداقل در عص��ر جديد كه 
همزم��ان ب��ا تجدد و تح��والت نوگراي��ي در حوزه 
انديشه هاي سياسي غرب است، به ناييني به عنوان 
يك بن ماي��ه و تكيه گاه قوي اس��تناد مي كنند. اما 
شما اگر كتاب »تنبيه االمه و تنزيه المله« را مطالعه 
 كنيد، مي بينيد درمساله واليت نظارت بر آن سايه 
انداخته و وجه شورايي بودن بر آن غالب شده است. 
بس��ياري تمايل و اصرار دارند چنين چيزي بگويند 
كه قبل از امام)ره(، مرحوم ناييني انديش��ه واليت 
مطلقه فقيه را بيان كرده است. از مانيفست سياسي 
مرحوم ناييني به هيچ وجه واليت مطلقه فقيه بيرون 
نمي آيد. ضمن اينكه اين گزارش تاريخي در ش��رح 
احوال او هس��ت كه فصل مربوط به اين مساله را در 
خوابي كه ديده اس��ت، حذف مي كند. بنابراين اين 
را روش��ن كنيم كه واليت مطلقه فقيه اصال در هيچ 
دوره اي در تاريخ تشيع جز توسط امام آنهم در يك 
دوره پس از تاسيس جمهوري اسالمي، مطرح نبوده 
اس��ت. بايد از آنهايي كه چنين استداللي مي كنند 
سوال كرد كه چرا ربع آخر زندگي مرحوم ناييني در 

بي عالقگي به سياست مي گذرد؟ 
مرحوم ناييني در اواخر عمر خود از سياس��ت روي 
گردان اس��ت و عالقه مند به دوس��تي با كانون هاي 
قدرت موجود و كانون هاي موجود قدرت نيس��ت. 
دو پاسخ مي توان به اين سوال داد؛ يا مرحوم ناييني 
مي بيند كه اي��ن مفهوم با اين دايره موس��ع تجربه 
خوبي نخواهد بود يا اينكه چون ما شكي نداريم كه 
عالمان دين حتما خوف و خشيت و تقواي الهي را در 
كار و تصميم گيري لحاظ مي كنند، اين خوف است 
كه باعث كناره گيري او از سياس��ت شده است. اين 
همان چيزي است كه اس��تاد ناييني يعني مرحوم 
آخوند خراساني گفته است ضمن  اينكه  او در اواخر 
عمر به امور سياسي بي عالقه است و دغدغه اي ندارد 
كه سياس��ت را دنبال كند. شما اين را مقايسه كنيد 
با مرحوم امام)ره( كه حت��ي در وصيتنامه خود نيز 
در شالوده همان بحث واليت فقيه حركت مي كنند 
و اي��ن وصيتنامه را بر اين اس��اس تنظيم مي كنند. 
بنابراين همان بحثي كه در سواالت تان طرح كرديد 
را دوب��اره تكرار مي كنم؛ يعني ي��ك فاصله مبنايي 
معنادار بين واليت فقيه مرحوم ناييني و سرپرستي 
و حاكميت و حكميت فقيه در انديشه او با آنچه امام 
فرمود و اس��اس كار نظام كارگ��زاري در جمهوري 

اسالمي شد، وجود دارد.

جان استوارت ميل فيلس��وف بريتانيايي قرن نوزدهم 
است. او گذشته از آنكه نويسنده بود و در زمينه منطق، 
شناخت شناسي، اخالق و اقتصاد قلم مي زد، در عرصه 

سياست نيز فعال بود.
ميل دوره اي دراز كارمند كمپاني هند شرقي بود و چندي 
هم رييس آن شد. در دهه 18۶0 او نماينده مجلس عوام 
در پارلمان بريتانيا ش��د و به دفاع از سياست ليبرال در 
مس��ائل قانونگذاري و آموزش همت نهاد. نوشته هاي 
سياسي ميل درباره مس��ائل مربوط به حقوق و آزادي 
سياس��ي، حكومت پارلماني و جايگاه و پايگاه زنان در 
جامعه بوده  اس��ت. ميل در شناخت شناس��ي قائل به 
تجربه گرايي و در فلسفه اخالق فايده گرا بود. مكتبي كه 

بنيادگذارانش جرمي بنتام و پدرش جيمز ميل بودند.
در »فلسفه سياس��ي جان استوارت ميل« نظر معمول 
و مقبول درباره خصلت نوشته هاي جان استوارت ميل 

آزادي به منازعه گرفته شده است.
»فلسفه سياسي جان استوارت ميل« نوشته جان گري با 
ترجمه خشايار ديهيمي توسط نشر نو منتشر شده است. 
جان گري در بخش��ي از مقدمه  اين كتاب مي نويس��د: 
»هدف من در اين پژوهش اين است كه با تحليل متن و 
بازساختن استدالل ميل نشان دهم كه رساله آزادي آن 
رساله احمقانه اي نيست كه در طول يك قرن منتقدان و 

مفسران ناهمدل سعي كرده اند آن را چنان بنمايانند.«
فايده گرايي ميل، اصل آزادي، فايده عدالت، پاترناليسم، 
اخالق گرايي، آزادي بيان، فرديت، خوشبختي و لذت هاي 
واالتر، خودمختاري، اصالت، آرمان ها در آموزه آزادي و ... 
از مهم ترين موضوعات مورد بحث در اين كتاب هستند. 

جاذبه خيال پروري ها به خصوص از آن ناشي مي شود 
كه مي توان ژان ژاك روسو را در اين اثر به حالت طبيعي 
بازيافت. بي گمان او هنوز از توهماتش كامال رها نشده 
است. اما اكنون مي تواند با وارستگي و چشم پوشي از 
آنها سخن گويد چهره اي تازه و پاك به حيث تصويري 
نهايي از خود ارايه دهد. در خيال پروري ها، روس��و را با 
فراست و ساده دلي و صداقت بازمي يابيم كه هيجانات 

و مشاجرات قلمي، آن را نياشفته است.
روح انسان زماني از خوشبختي واقعي برخوردار مي شود 
كه از گذشته بگسلد، نسبت به آينده بي اعتنا شود و فقط 
به حال بپردازد. روس��و براي تجسم بخشيدن به اين 
حالت روحي كه آن را يگانه راه موثر براي نيل به سكون 
و آرامش مي داند، لحني بسيار دلنشين برمي گزيند و 
سادگي و آراستگي را با صادقانه ترين و انتقال پذيرترين 

هيجانات دروني درمي آميزد.
»خيال پروري ها« اثر ژان ژاك روس��و با ترجمه احمد 
س��ميعي گيالني توس��ط انتش��ارات نيلوفر به چاپ 

رسيده است. 

اين كتاب مي كوشد به پيشبرد »نقشه برداري شناختي« 
از منظوم��ه جه��ان معاصر كمك كن��د و پ��س از ارايه 
توصيفي كوتاه از ويژگي هاي اصلي سرمايه داري معاصر، 
طرحي كلي از خطوط اصلي ايدئولوژي مسلط به دست 
دهد، آن هم با تمركز بر پديده هاي ارتجاعي )و مشخصا 
شورش هاي پوپوليستي( كه در واكنش به تخاصم هاي 
اجتماعي س��ربرمي آورند. نيمه دوم كتاب به دو جنبش 
رهايي بخش بزرگ 2011- بهار عرب و جنبش اش��غال 
وال استريت- مي پردازد و پس از آن، از خالل بحثي درباره 
سريال واير، با اين پرسش دشوار درگير مي شود كه چگونه 
مي توان با سيستم مبارزه كرد و به فرايند هاي پيشرفته و 

پيچيده آن دامن نزد.
وقايعي مانند جنبش اش��غال وال استريت و بهار عرب و 
تظاهرات در يونان و اسپانيا و نظاير آن را بايد نشانه هايي از 
آينده تعبير كرد. به عبارت ديگر، بايد روي گردانيم از منظر 
تاريخي گرايانه معمولي ك��ه يك واقعه را از طريق زمينه 
و پيدايش آن درك مي كن��د. طغيان هاي رهايي بخش 
راديكال را نمي توان اينگونه درك كرد: به جاي تحليل آنها 
به عنوان بخشي از پيوستار گذشته و حال، بايد آنها را در 
منظر آينده بياوريم و همچون تكه پاره هايي محدود و كج 
و معوج )و گاه حتي منحرف( از يك آينده اتوپياپي در نظر 
بگيريم كه به منزله پتانسيلي پنهان در حال حاضر نهفته 
است. »س��ال روياهاي خطرناك« نوشته اسالوي ژيژك 
با ترجمه صالح نجفي و رحمن بوذري توس��ط انتشارات 

هرمس منتشر شده است. 

دفاع از رساله ميل

خوشبختي در لحظه

كابوس هاي وحشتناك

 فلسفه سياسي جان استوارت ميل
 جان گري

 ترجمه: خشايار ديهيمي
 انتشارات: نشر نو
 چاپ اول: 1397

 تعداد صفحه: 336
  قيمت: 32 هزارتومان

  خيال پروري ها
 ژان ژاك روسو

 ترجمه: احمد سميعي گيالني
 انتشارات: نيلوفر
 چاپ سوم: 1397

 تعداد صفحه: 286
 قيمت: 28 هزار تومان

  سال روياهاي خطرناك
 اسالوي ژيژك

 ترجمه:صالح نجفي و رحمن بوذري
  انتشارات: هرمس
  چاپ اول: 1397

  تعداد صفحه: 195
  قيمت: 24 هزارتومان

مهسا علي بيگي

   انديش�ه نايين�ي تح�ت تاثي�ر عهدنامه 
مالك اشتر 

   بي عالقگي ناييني به سياست در اواخر عمر
   انديشه ناييني در حوزه منحصر به فرد بود.

   انديشه امام، ش�كل توسعه يافته انديشه 
ناييني بود.

   آزادي در انديش�ه نايين�ي رهايي از موانع 
تكامل است.

   ناييني در فضاي فكري و انديش�ه اي زمان 
خود يك نادره محسوب مي شود.

   انديشه امام كه توسعه يافته انديشه ناييني 
است به هيچ وجه در ابتدا قصد تصادم و حذف 

و اسقاط نظام پهلوي را نداشت.
   حتم�ا مرح�وم ناييني خيل�ي تحت تاثير 
عهدنامه مالك اشتر و ميثاق امام علي)ع( با 
مالك قرار داشته است. چرا كه اين دال هاي 
مركزي برگرفته از روح عهدنامه مالك اشتر 

است.
   مرحوم ناييني در اواخر عمر خود از سياست 
رويگردان اس�ت و عالقه مند به دوس�تي با 
كانون هاي قدرت موجود و كانون هاي موجود 
قدرت نيست. اما امام)ره( حتي در وصيتنامه 
خود نيز در ش�الوده همان بحث واليت فقيه 
حركت مي كنن�د و اين وصيتنام�ه را بر اين 

اساس تنظيم مي كنند.
   خيلي ها بحث ش�ان اين اس�ت كه مرحوم 

ناييني والي�ت را به همان معن�اي حقوقي و 
رهبري جامعه معنا مي كند اما به نظر مي رسد 
مرحوم نايين�ي بحث حكومت ش�ورايي را 
از س�نخ امانت و واليت به معن�اي عام تلقي 

مي كند.
   يك اتفاق�ي كه در زمان مرح�وم ناييني 
مي افتد و نقل شده اين است كه يكي از علما 
يا خودشان رويايي مي بينند و براساس آن به 
مرحوم ناييني توصيه مي ش�ود كه دو فصل 
از كتاب »تنبيه االمه و تنزيه المله« را حذف 
كنند و ازجمله فصل مربوط به واليت فقيه. 
اگر اين اتفاق را مبنا قرار دهيم در برابر يك 
چرايي قرار مي گيريم و بايد پاسخ دهيم كه 
آيا ايشان يك روند ناموفق را از نظر تاريخي 
دارند يا اين اتفاق ناشي از نوعي تقواي الهي 

و دغدغه هايي است كه ايشان داشته  اند.
   اگر نگاهي به حلقه شاگران مرحوم ناييني 
بيندازي�د، مي بينيد هيچ ي�ك بحث واليت 
فقيه را اينگونه كه ناييني مطرح كرده، بحث 
نكرده اند از مرح�وم آقاي خوي�ي گرفته تا 
مرحوم ميالني، حكيم، بهجت و آقاسيدحسن 
بجن�وردي و بس�ياري ديگر حت�ي مرحوم 
عالمه طباطبايي كه از شاگردان مبرز مرحوم 
ناييني بود به طور جدي نس�بت به تشكيل 
نظام سياسي ديني توسط عالمان و فقيهان 

دغدغه دارند.
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اين دختر پس��رهاي ج��وان و نوجوان را 
ديده ايد كه در صفحات اينس��تاگرام يا 
تلگرام يا توييتر يا هر رس��انه مج��ازي ديگري كه در 
دست شان است نوشته يا عكسي را منتشر مي كنند و 
زيرش هشتگ مي گذارند: مخاطب خاص؟ آدم هايي 
كه مي خواهند غير مستقيم راز دلي را به كسي برسانند. 
با اشاره به يك محل خاص، يك آهنگ قديمي يا حتي 
با فالو و آن فالو كردن اش��خاص يا اصطالحا فول اليك 
كردن بعضي ها. يكسري كانال و صفحه هم هستند كه 
براي جذب ممبر، تبليغاتي به اين شكل مطرح مي كنند: 
دوست داري با عكس پروفايلت بعضي حرفا رو به بعضيا 
بگي؟ دوس��ت داري يه كاري كنه كه عشق قديميت 
از ديدن پس��تت آتيش بگيره و از اين جور چيزها! بعد 
دوستان نزديك شان يا برخي ديگر كه زندگي آن آدمي 
كه پست گذاشته يا اصطالحا اكت مجازي انجام داده 
براي شان مهم است مي خواهند شرلوك هلمز طور بروند 
و ته و توي ماجرا را دربياورند. رقباي عشقي. دشمنان 
پنهان و آشكار. هر چقدر چهره مورد بحث، سلبريتي تر 
باش��د ماجرا براي مردم و طرف��داران آن آدم جذاب تر 

مي شود. 
از دو، سه سال پيش كه فضاي مجازي جزو اصلي ترين 
بخش هاي زندگي ما شده، شاهد اين جور بحث ها در 
خالل فصل نقل و انتقاالت فوتبال هم بوده ايم. در همه 
ليگ ها. در همه كش��ورها. بعضي از خبرنگاران حوزه 
فوتبال با رصد كردن فعاليت دقيق مجازي ستاره هاي 

فوتبال تالش مي كنند پست ها و توييت هاي آنان را در 
جهت بازار ترنسفر تفس��ير كنند و فوتباليست ها هم 
اصال بدشان نمي آيد كه با گفتن بعضي حرف ها يا انجام 
بعضي عمل ها شايعه سازي كنند. درست مثل همان 
دختر پسرهاي جوان كه قلقلك دادن حس كنجكاوي 
اطرافيان شان را دوست دارند. همين دو روز پيش پوگبا 
بعد از بازي منچستر با لس��تر در پستي اينستاگرامي 
نوش��ت: من هميشه س��عي مي كنم بهترين عملكرد 
خودم را براي هم تيمي ها و هواداران داشته باشم؛ بدون 
توجه به اينكه چه اتفاقي در حال رخ دادن است. اين پيام 
مبهم كه بعد از تعريف مورينيو از او منتشر شد به نوعي 
دامن زدن به شايعه انتقال او به بارسلونا بود. همچنين 
كنايه اي به انتقادات مورينيو از او بود. مثال ها خيلي زياد 

است. ايوان پرشيچ با انتشار عكسي از خودش، برزويچ 
و ورس��اليكو با جمله اي كه در آن مي پرسيد: جاي چه 
كسي خالي است؟ پستي كه از نگاه خبرنگاران به معناي 
نزديك شدن مودريچ به اينتر بود. از آن طرف مانژوكيچ 
مهاجم يووه هم عكسي از خودش و مودريچ را منتشر 
كرد و زيرش نوش��ت: استراحت تمام ش��د، حاال ما به 
تمرينات مان برمي گرديم. جمله اي كه اين گونه تفسير 
شد: هر كس مي رود سر تمرين سابقش. يعني مودريچ 

قرار نيست جايي برود. 
در كنار اين توييت ها و پس��ت ها، فال��و، آن فالو كردن 
بازيكنان هم تعابير خاصي دارد. مثال بعد از پيوس��تن 
رونالدو به يوونتوس و در پي شايعه عالقه بانوي پير به 
مارس��لو، بعضي ها با پيگيري صفحه شخصي مارسلو 

متوجه شدند كه او پيج يوونتوس را فالو كرده و همان 
موقع حدس زدند كه كار انتقال اين مدافع برزيلي هم 
تمام ش��ده اس��ت يا فصل قبل در تعطيالت نيم فصل 
وقتي ايكاردي تمام بازيكنان اينتر را آن فالو و بازيكنان 
رئال را فالو كرد، هم��ه از انتقال قريب الوقوع آقاي گل 
س��ري آ به س��انتياگوبرنابئو خبر دادن��د. اتفاقاتي كه 
هيچ كدام رخ نداد. حاال در جديدترين تحليل هاي از اين 
دست، استوري ايكاردي كه در آن عكسي از ورزشگاه 
سانتياگوبرنابئو و جمله صبح بخير به چشم مي خورد، 
شده سوژه حدس و گمان هاي خبرنگاران فوتبال. در 
فوتبال خودمان هم بارها شاهد اين جور اتفاقات بوديم. 
وقتي اميد ابراهيمي قلب آبي را از بيو پيجش برداشت يا 
وقتي مهدي طارمي دوباره عكسي با لباس پرسپوليس 
را به عنوان عكس پروفايل��ش انتخاب كرد، كلي قصه 

درست شد از اقدامات بعدي اين بازيكنان.
چيزي كه مشخص است اين است كه بازيكنان با علم به 
تاثيرگذاري اكت هاي شان اين كارها را مي كنند و چه بسا 
خودشان هم خيلي دوست دارند با اين جور فعاليت ها در 
مركز توجه قرار بگيرند. شايد هم بعضي از خبرنگاران يا 
ايجنت ها چنين پيشنهاداتي مطرح مي كنند تا بازار خبر 
و شايعه داغ شود. باالخره نان خبرنگاران و ايجنت ها در 
شايعه و حدس و گمان است. چه بسا بازيكناني با همين 
فرمان موفق ش��دند در مذاكرات، دست باال را بگيرند 
و ش��رايطي را به مديران تيم ها تحميل كنند يا آنان را 
براي پذيرش خواسته هاش��ان تحت فشار بگذارند. به 
شكل غيرمستقيم. مثل تينيجرهايي كه دوست دارند با 

پست ها و متن هاشان عشق شان را بچزانند.

حضور دو دروازه بان مطرح در يك تيم، 
هميشه حاشيه هاي خاص خودش را به 
همراه خواهد داشت. درگيري هاي ترشتگن و براوو در 
بارسا هنوز در يادها مانده كه در نهايت منجر به خروج 
براوو از بلوگرانا شد. براوو و ادرسون، كاسياس و ديه گو 
لوپ��ز، ژوليو س��زار و تولدو، پتر چك و تيب��و كورتوآ و 
چندين نمونه ديگر، باعث به وجود آمدن حاشيه هايي 
در تيم هاي ش��ان ش��ده بودند. دروازه بان هاي بزرگي 
كه هر كدام توقع فيكس ب��ودن در تركيب براي تمام 

بازي ها را داش��تند. مربيان وقتي در چنين شرايطي 
قرار مي گيرند، تصميمات شان حياتي خواهد بود. نوع 
برخورد با هر كدام از اين ستاره ها، شايد سرنوشت تيم 

را مشخص كند. 
امسال هم تيم هايي هستند كه دو دروازه بان خوب و 
رقيب دارند و اين مس��اله در طول فصل مربي را آزار 
خواهد داد. انتقال كورتوآ به مادريد، باعث شد اكثرا 
تصور كنند كه او قطعا گلر ش��ماره يك خواهد شد و 
ناواس قيد حضور در رئال را خواهد زد. اما كيلور ناواس 
در يك مصاحبه اعالم كرد كه ترك رئال مادريد براي 
او مانند مرگ مي ماند و هرگز به دنبال مرگ نخواهد 

رفت. از سوي ديگر او نقشي كليدي در سه قهرماني 
پياپي رئال مادريد در ليگ قهرمانان داشته و در بازي 
دوستانه ش��نبه ش��ب مقابل ميالن هم عملكردي 
حيرت انگيز داشت. همين عملكرد باعث شد او مورد 
تمجيد رس��انه ها و هواداران قرار بگيرد. لوپتگي در 
مورد اين جنگ درون دروازه  به رسانه ها گفت: »يك 
رقابت بس��يار بزرگ را درون دروازه خواهيم داشت و 
اين براي تيم يك موهبت اس��ت. كيل��ور و كورتوا نه 
تنها يك مش��كل نيس��تند كه دو راه حل فوق العاده 
محسوب مي شوند. در هر صورت يك دروازه بان بايد 
روي نيمكت بنشيند و بازي هاي زيادي به وي نخواهد 

رس��يد اما با اين قضيه به صورت يك مشكل برخورد 
نخواهي��م كرد. يك تصميم درس��ت و منطقي براي 

انتخاب گلر اصلي خواهم گرفت.«
 آرئ��وال و جيج��ي بوف��ون، دو دروازه ب��ان آم��اده 
پاري سن ژرمن هس��تند. قطعا بوفون گلر اصلي تيم 
خواهد بود. اما راضي كردن آرئوال به نيمكت نش��يني 
در تمام بازي ها كار چندان س��اده اي نيس��ت. بوفون 
يك پروژه بلندمدت نيست و يك گلر جوان هم در تيم 
نياز است. نارضايتي آرئوال مي تواند آينده دروازه باني 
پاري س��ن ژرمن را تحت تاثير قرار دهد و بايد ديد چه 

تعداد بازي به او در طول اين فصل خواهد رسيد.

تاثيرات اينستاگرام بر نقل و انتقاالت

جنگدروازهبانها

تا قبل از شروع جنگ جهاني دوم، پاپ ژان پل دوم هم 
براي تيم مدرس��ه و هم براي تيم دانشگاه دروازه باني 
مي كرد. اما حمله هيتلر به لهستان او را از دنياي حرفه اي 
فوتبال دور كرد و مس��ير زندگي اش را براي هميش��ه 
تغيي��ر داد. او پس از آن به كليس��اي كاتوليك رفت و 
زندگي  مذهبي خود را شروع كرد. اما ماجراي پاپ ژان 
پل و فوتبال دقيقا چيست؟ او چه قدر به فوتبال عالقه 
داش��ت؟ در زماني كه رهبري كاتوليك هاي جهان را 
عهده دار بود رابطه اش با فوتبال به چه  شكل بود؟ با اين 
گزارش از زندگي فوتبالي پاپ ژان پل دوم همراه باشيد. 
نام واقعي ژان پ��ل دوم، كارل جوزف وتيوال بود. كارل 
در س��ال 1920 در لهستان به دنيا آمد و تا امروز، تنها 
»پاپ« اسالو تاريخ است. همچنين او بعد از 500سال، 
تبديل به اولين پاپ غير ايتاليايي شد. زندگي او اما بسيار 
جالب توجه است. كارول جوزف، در دوران كودكي با 
يهودي هاي زيادي در ارتباط بود. بازي هاي دبيرستاني، 
اغلب بين تيم يهودي هاي و مسيحي ها بود و جالب است 
بدانيد كه او اغلب در تيم يهودي ها بازي مي كرد. خودش 
در اين مورد گفته: »تعداد يهودي ها كمتر بود و حدود 
يك سوم كالس بودند. تيم مسيحي ها يك دروازه بان 
داشت و من براي كمك به آنها، با تمام وجود در آن تيم 
بازي مي كردم.« و چه كسي فكر مي كرد دروازه بان تيم 
يهودي هاي يك دبيرستان در لهستان تبديل به يكي 

از محبوب ترين پاپ هاي تاريخ بشود؟ 
وقتي در سال 1978، به عنوان پاپ معرفي شد، مردم از 
فيزيك متناسب او تعجب كردند. پيش از آن تصويري 

كه از بزرگان كليسا منتشر مي شد، تناسب اندام چيزي 
نبود كه توجهات را جلب كند، اما ژان پل دوم با همه فرق 
داشت. هر روز به دوچرخه سواري در واتيكان مي رفت 
و ش��نا را ترك نمي كرد. او همچنين در همان سال ها 
ش��خصا اعالم كرد كه بخش زيادي از سالمتي اش را 

مديون فوتبال است. 
اشاره شد كه پاپ در دوران فوتبالش دروازه بان بود و به 
اين ورزش، عالقه خيلي زيادي داشت. او يك طرفدار 
ليورپول بود و به بازي يرژي دودك، هموطنش كه در 
واقع هم پس��ت خودش هم بود عالقه زيادي داش��ت. 
هرچند دودك بي��ن بزرگ ترين دروازه بان هاي تاريخ 
جايگاهي ندارد، اما مي تواند مفتخر باش��د كه يكي از 
بزرگ ترين شخصيت هاي تاريخ معاصر طرفدار او بوده. 
نشريه گاردين، در پاسخ به سوال يكي از مخاطبانش 
كه پاپ ژان پل چقدر به فوتبال عالقه داش��ته نوشته: 
»با وجود اينكه پاپ در طول زندگي اش تنها يك خدا 
را مي پرس��تيد، در مورد تيم فوتب��ال مورد عالقه اش 
س��خت گيري زيادي نداش��ت و ابراز عالقه او تنها به 
ليورپول خالصه نمي ش��ود. بارسلونا و فوالم هم ديگر 
تيم هايي هستند كه مي گويند پاپ طرفدار ما بوده. مورد 
فوالم به اين خاطر است كه مردم مي گويند او مدتي در 
دهه 1930 در منطقه روهامپتون )منطقه اي كه اغلب 
طرفدار فوالم هستند( ساكن بوده و افسانه هاي محلي 
در اين بخش از لن��دن مي گويند كه او تمام بازي هاي 
فوالم را به استاديوم مي رفته. البته اين ادعا غلط است، 
چرا كه تا سال 1946 پاپ در لهستان زندگي مي كرد. 
اما داستان به همين جا ختم نمي شود. كن مايرز، يكي 
از هواداران فوالم و خبرنگار اينديپندنت، زماني كه به 

مالقات پاپ مي رود از او در اين مورد س��وال مي كند. 
و پاپ به او مي گويد كه من مي دانم ش��ما اين هفته با 
ويگان اتلتيك بازي داريد، و بسيار خوشحالم كه كسي 
پيدا شده تا در مورد فوتبال با او صحبت كنم. كن مايرز 
وقتي به كشورش برگشت در گزارشي نوشت كه پاپ 
به او گفته كه طرفداران فوالم، بهترين طرفداران دنيا 
هستند و به آنها سالم من را برسان. يرژي دودك، گلر 
ليورپول هم در ديداري كه با پاپ داشته در مورد فوتبال 
صحبت كرده و ژان پل دوم به او گفته كه من هر هفته 

بازي هاي شما را تماشا مي كنم.«
پاپ البته عضو افتخاري كانون هواداران خيلي ديگر از 
تيم ها هم بوده. عجيب ترين آنها برمي گردد به حمايت 
از هر دو تيم ش��الكه و بورس��يا دورتموند. دو دشمن 
خون��ي در غرب آلمان كه هر ك��دام به خون ديگري 
تشنه است. همچنين ژان پل دوم يك كارت هواداري 
مادام العمر بارس��لونا با ش��ماره 108.000 داشت. او 
مي توانس��ت هر موقع كه دلش خواست به نيوكمپ 
برود و بازي هاي اين تيم را از نزديك تماش��ا كند. او 
اين كارت را پس از يك س��خنراني مقابل چش��مان 
120.000 نفر در نيوكمپ دريافت كرده بود. برخي 
ش��ايعات مي گويند كه او اين كارت هواداري را براي 
هميشه در اتاق شخصي اش نگه داري مي كرده و بسيار 

از داشتن آن مفتخر بوده.
البته اگر كسي به لهستاني ها بگويد پاپ ژان پل طرفدار 
ليورپول، شالكه، فوالم، بارسلونا و يا دورتموند بوده با 
صداي بلند به او مي خندند. چرا ك��ه آنها او را طرفدار 
سفت و سخت كراكوويا مي دانند. لهستاني ها مي گويند 
او كل دوران كودكي و دانشجويي اش را در حال تشويق 

اين تيم پشت سر گذاشته و حتي زماني كه بازي هاي 
اين تيم با كالس هاي دانش��گاهش تداخل داشتند، 
بي خيال درس مي شده و به اس��تاديوم مي رفته. اين 
روايت از همه روايات ديگر معتبرتر به نظر مي رس��د. 
چراكه ژان پل دوم با اعضاي اين تيم در لهستان ديداري 
داشت و به آنها قول داد كه تمام اعضاي تيم را به يك تور 
خصوصي واتيكان مي برد. وعده اي كه به آن عمل كرد 

و اعضاي اين تيم را به واتيكان آورد. 
به هر حال شايد شرايط زندگي كارل جوزف، به گونه اي 
پيش نرفت كه به يك فوتباليست حرفه اي بدل شود. 
اما هيچ وقت اين عالقه را پنهان نكرد و هميشه پيگير 
فوتبال بود. اينكه او دقيقا مي دانسته فوالم با كدام تيم 
قرار اس��ت بازي كند، نش��ان مي دهد كه فوتبال را با 
جديت دنبال مي كرده. سخنراني در مقابل 120.000 
نفر در نيوكمپ هم شايد يك نماد از اين عالقه بي حد 
به فوتبال باش��د. زماني كه پس از جام جهاني 1982 
لهس��تان موفق ظاهر ش��د، اعضاي تيم به ديدار پاپ 
رفتن��د. پاپ به آنه��ا گفت كه معموال ب��راي يك تيم 
فوتبال دعا نمي كند، اما اين كار را براي آنها انجام داده 
است. نزديكان پاپ مي گويند ديدار تيم هاي لهستان 
و ايتاليا در جام جهاني 1982، تنها بازي فوتبالي بوده 
كه او به خاطر آن تمام برنامه هاي ديگرش را كنس��ل 
كرده و تمام طول بازي چش��م از تلويزيون برنداشت. 
روبرتو باجو هم در مورد پاپ گفته: »يك بار در س��ال 
2000 ي��ك بازي خيريه در ورزش��گاه المپيكو انجام 
داديم و پاپ نظاره گر بازي بود. با وجود اينكه من بودايي 
هستم، اما از ري اكشن هاي او موقع بازي فوتبال حسابي 

شگفت زده شدم.«
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سريال گفت وگو  روايت

با منصور برزگر پیر كشتي ايران كه مرشد چند 
نس�ل از قهرمانان و خاك تش�ك خورده هاي 
كشورمان بوده گفت وگويي بلند باال داشته ايم كه 
هر روز بخشي از آن را مي توانید در همین ستون 
بخوانید. برزگر در اين بخش از گفت وگو به بحث 
آنالیز كشتي رقباي شاگردانش پرداخت و از برد 
شیرين علیرضا رضايي مقابل الدار كورتانیدزه 
گفت. او به اين موضوع اشاره داشت كه اكبر فالح 
هر زمان از نظر روحي و رواني با او همراه بود، مدال 

گرفت و هر زمان نبود، نتوانست. 

       ما در ادامه شاهد اين بوديم كه علیرضا حیدري 
نیز اين فن را از شما ياد گرفت و روي رقباي خود 

اجرا كرد.
حي��دري روف مي كرد. ياد دارم مس��ابقات اميدهاي 
جهان در سال 1995 به ميزباني تهران بود. حيدري را 
آوردم و به او گفتم كه تو خوب به پاهاي حريف مي رسي. 
بيا و اين حركتي را كه مي گويم انجام بده. البته همان 
طور كه گفتم او رقبا را روف مي كرد، يعني از ابتدا براي 
رسيدن به دوپا به حريف حمله ور مي شد و من هم براي 
اينكه بتواند بعد از رسيدن به پاي حريف آن را به روي 
پ��ل زده و امتياز بگيرد اين حال��ت را به او گفتم و فكر 
مي كنم در فينال وزن 82 كيلوگرم ديويد بيچيناشويلي 
اوكرايني را كه كشتي گير قد بلندي بود، شكست داد و 
هم خود قهرمان شد و هم تيم ايران به قهرماني رسيد.

       حرف از حیدري شد. علیرضا حیدري همواره 
به اين موضوع اشاره كرده كه وابستگي فني به 
ش�ما داش�ته و هر زمان هم كه شما در تیم ملي 
نبوديد به نوعي از اردو خارج ش�ده و پیش شما 

مي آمده تا از نظر فني به 
او كمك كنید.

من از وقت��ي مربي تيم ملي 
ش��دم هم��واره ب��ه بچه ها 
مي گفتم اگ��ر از نظر بدني 
ضعف و مشكل داشته باشيد 
ما مي تواني��م در زمان كمي 
اين مشكل را برطرف كنيم؛ 
اما اگر مشكل فني و تكنيكي 
داشته باشيد برطرف كردن 
آن نياز به زمان زيادي دارد. 
كشتي برعكس اينكه گفته 
مي ش��د ورزش خش��ني 
اس��ت، اتفاقا ورزش ظريف 
و حساس��ي اس��ت، چ��ون 

اهرم كاري  ها طوري است كه اگر پاي تان را كمي جلو 
بگذاريد، ممكن است فني را بخوريد و اگر بگذاريد عقب 
ممكن است فن را بزنيد، يا عكس آن. يا در زواياي فنون 
بايد به نحوي جاگيري كنيد كه فن اجرا ش��ود. ما اگر 
از قدرت  اهرم ها استفاده نكنيم در اجراي فن با مشكل 
مواجه خواهيم شد و كش��تي براي مان بسيار سخت 
خواهد شد. براي همين ما هميشه با بچه ها مي نشستيم 
و كشتي هاي ش��ان با رقبا را بررس��ي مي كرديم. مثال 
همين كشتي آخر عليرضا در دور اول المپيك با الدار 
كورتانيدزه كه حي��دري چهار بار به او باخته و براي ما 
هم حياتي بود را قبل از مسابقه بارها با عليرضا بررسي 
كرديم تا اينكه توانست آن برد شيرين را به دست آورد. 
نه  تنها حيدري و من با بقيه بچه ها هم كشتي هاي شان 
را بررس��ي مي كرديم، با رس��ول خادم مي نشستيم و 
كشتي هايش را حالجي مي كرديم يا با عليرضا دبير، 
عب��اس جديدي و هم��ه آنهايي كه آن دوره كش��تي 

مي گرفتند، به طريقي مي آمدند و كشتي هاي شان را 
بررسي مي كرديم.

       به اين موضوع اش�اره داشتید كه مشكالت 
فني در كوتاه مدت قابل حل نبوده و نیس�تند و 
حرف درستي هم است؛ اما خب ما كشتي گیراني 
را س�راغ داريم كه با تمام تالشي كه در سالیان 
دراز شد، مش�كل فني آنها حل نش�د. افرادي 
مثل اكبر فالح، تقي داداشي، مهدي تقوي كه در 
مبارزه با رقباي چپ گارد به مشكل مي خوردند. 
فالح و داداشي چندين سال با شما كار كردند اما 
هیچ وقت مشكالت فني شان برطرف نشد. البته 
رسول خادم توانست تا حدودي مشكل تقوي را 
حل كند و ديدم كه در چند مسابقه مهدي اقدام 
به زيرگی�ري از رقباي چپ گارد كرد كه ش�ايد 
يونیمتسو تاتسوشیرو ژاپني معروف ترين اينها 
بود، البته تقوي در ادامه نش�ان داد كه به دلیل 
ادامه ندادن تمرينات در نظر گرفته ش�ده هنوز 
اين مشكل فني را با خود دارد و با انجام تمرينات 
رس�ول خادم كه در ادامه آنه�ا را دنبال نكرد به 

صورت مقطعي حل شده بود.
البته اكبر فالح تا حدودي مشكل پاي چپ را حل كرد. 
ضمن اينكه من بايد به اين موضوع اشاره كنم كه اكبر هر 
زمان از نظر روحي و رواني با ما همراه بود، مدال گرفت 
و هر زمان نبود، نتوانس��ت. به عنوان مثال در آن دو بار 
از چهار باري كه مدال گرفت با ما همراه و همفكر بود، 
اما در دوبار ديگرش نه، به خصوص در المپيك كه بايد 
مدال مي گرفت و حقش بود؛ اما خب با ما يكي نبود و 
جدا شد ضررش را هم خودش ديد. ما دو جور حركت 
داريم. يك مشت حركت است كه بايد در درازمدت حل 
شود. يك مشت حركت هم هست كه در همان لحظه 
درست مي ش��ود و جواب مي دهد. من ياد دارم يك بار 
من با غالمرضا محمدي به 
صورت چشمي ارتباط برقرار 
كرديم. دقيقه هشتم كشتي 
بود و داش��ت با حريف ترك 
كشتي مي گرفت در تركيه، 
چشم در چشم كه شديم من 
همان لحظه ب��ا نگاه خود به 
محمدي رساندم كه تا داور 
س��وت زد، قب��ل از اينكه به 
حريف بچسبي زير را بگير و 
غالم اين كار را كرد و حريف 
ترك را برد و آمد دوم ش��د. 
اين ارتباطي اس��ت كه بين 
مربي و شاگرد ايجاد مي شود 
و اگر مربي و كش��تي گير با 
هم همراه و همفكر نباش��ند اين اتفاق رخ نمي دهد. 
جاهايي اس��ت كه با يك حركت و يك عمل كشتي از 
اين رو به آن رو مي ش��ود. يك وقت هم زمان نياز است 
تا شما يك حركت را اصالح كنيد؛ اما خب در رده ملي 
اي��ن لحظه ها و همراهي ها و نگاه ها بس��يار تاثيرگذار 
است و كمك مي كند. ما رضا يزداني را هم داشتيم كه 
روي پاي مخالف مشكل داشت و ما با يك حركت كه 
در زمان هاي دور منصور مهدي زاده انجام مي داد و در 
اين اواخ��ر اصغر بذري و آن را به يزداني ياد داديم، اين 

مشكل رضا برطرف شد.
       اما ما هیچ  وقت شاهد اين نبوديم كه مشكل 

اكبر فالح حل شود؟ 
اكبر فالح روي پاي چپ مش��كل داشت؛ اما هر وقت 
روحي در اختيار بود هيچ مشكلي نداشت. بعدها كشتي 

گرفت و مشكلي نداشت.
ادامه دارد
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كمپيني راه افتاده به نام »فرزندت كجاست« و از مديران حاضر در توييتر اين سوال را مي پرسد. وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، يكي از اولين مديراني بود كه به اين كمپين پيوست و جواب داد: »دو پسر و يك دختر 
دارم. پسر اول فوق ليسانس دانشگاه تهران است، در تهران زندگي مي كند و پروژه اي با برخي موسسات همكاري دارد. پسر دومم خرداد امسال كارشناسي اش را از صنعتي اصفهان گرفته و دخترم كالس چهارم را 

گذرانده«. اين كمپين تازه راه افتاده اما آنچه مي خوانيد مجموعه اي از توييت هايي است كه در هشتگ مربوط به اين كمپين تا اين لحظه منتشر شده است: 
»قاضي زاده هاشمي: دو فرزند دارم. دخترم دبيرستاني است و پسرم دبستاني. هردو هم در خانه خودمان هستند، در تهران«، »اين پويش خيلي خوبيه براي اينكه بدونيم مسووالن چقدر فرق كردن. كاش همه بيان و بگن كه 
بچه هاشون االن كجان و چي كاره ان تو اين مملكت«، »ظريف: فرزندانم همه در تهرانند. پسرم استخدام هيچ جا نيست. دخترم طراح داخلي  است و بيشتر در خانه است. دامادم مدير يك شركت خصوصي است و عروسم دكتراي 
نانو تكنولوژي دارد و پاره وقت در دانشگاه درس مي دهد«، »مطالبه گري از مسووالن: فرزندت كجاست«، »اميدوارم جواب ها به رفت سركوچه نون بگيره، توي كوچه داره گل كوچيك بازي مي كنه، وردست استاد مكانيك مشغوله 

و... نرسه«، »چه كار خوبي، اميدوارم فقط در آخر به تهمت و دروغ منتهي نشه« و »دعوت همگاني براي گفتن حقيقت: فرزندت كجاست؟«

دعوت همگاني براي گفتن حقيقت 

تيتر مصور| ترامپ به ارتش امريكا دستور داد نيروي فضايي هم تشكيل دهند
كامنسكي

متن در حاشيه  گاهي گريز  به اضافه سياست روشنايي هاي شب 

دوس��تي دارم ك��ه بازيگ��ر 
نمايش ه��اي كمدي اس��ت. 
آن ه��م از آن نوعي كه بعضي 
از منتق��دان با انگ ب��ازاري و 
عامه پسند سعي مي كنند از 
گردونه هن��ر خارجش كنند. 
دوست بازيگرم از ابتدا بازيگر اين نوع نمايش ها نبود. 
به قول خ��ودش غم نان مع��روف از تئاترهاي فاخر و 
نمايشنامه هاي استريشندبرگ، ميلر و ديويدممت به 
داخل نمايشنامه هاي قمر خانم و همسر خسيسش، 
صمد و مم��د و... پرت كرده اس��ت. اولش چندان دل 
خوشي از اين پرتاب نداشت. خجالت هم مي كشيد. 
اما به تدريج نظرش تغيير ك��رد. چند روز پيش كه با 
هم حرف مي زديم، حالش بهتر بود. مي گفت از اينكه 
صداي قهقهه مردم در سالن مي پيچد، خوشحال است. 
تعريف مي كرد كه خيلي شب ها عده اي از تماشاچيان 
براي ش��ان گل مي آورند و به خاطر خنداندن مردم از 
آنها تش��كر مي كنند. يك بار هم وقتي براي كاري به 
اداره اي رفته بود يكي از كاركنان آنجا كارش را سريع 
راه انداخته بود و به او گفته بود كسي كه باعث شادي 
مردم مي شود نبايد معطل شود. ظاهرا بيننده ثابت هم 
كم ندارد. عده اي هر چند شب يك بار بليت مي خرند 
و مي آيند تا يك س��اعت و نيمي بخندند. خودش هم 
از اين اتفاق راضي اس��ت. مي گفت ش��ب ها راحت تر 
مي خوابد. از حرف هايش خوشحال شدم. با آنكه آدم 
تماشاي چنين نمايش هايي نيستم از اينكه مي ديدم 
در شرايط نمايش هاي واقعي خياباني با ديالوگ هاي 
مايوس كننده هنوز كساني هستند كه براي ساعتي 
آدم ها را از اندوه به ش��ادي برسانند، خوشحال شدم. 
نظرم را كه شنيد انگار خوش��حال تر شد. مي ترسيد 
مثل گذش��ته در رديف كساني باشم كه صحنه تئاتر 
را جايي براي نمايش هاي فاخر، سنگين و فكر برانگيز 
مي دانند. وقتي گفتم زمانه آدم ها را منعطف تر مي كند 
و نظر مردم هم مهم است، خنديد و گفت: خدا كند همه 
همين طور فكر كنند و زمانه همه را منعطف تر كند. اگر 
اين طور بشود بعضي ها خيال نمي كنند صحنه تئاتر و 
زندگي فقط با نمايش هاي مورد نظر آنها ارزشمند است. 
آن وقت مي توانيم صداي خنده مردم را همه جا بشنويم.

در اينستاگرامش نوشته: »وقتي خونه ت كوچيك شد 
عوضش كن، محله ت خسته ت كرد عوضش كن، وقتي 
شهر... عوضش كن«. جمله سانتي مانتال قشنگي است. 
از آن جمله ها كه همه مخاطبان اينستاگرامي محسن 
چاووشي را تحت تاثير قرار داده و 24 ساعت است كه 
اين ترديد را به وجود آورده؛ آيا چاووشي از ايران مي رود 
يا نه. تحليل ها هم در اطراف اتفاق هايي است كه اين 
اواخر رخ داده و نگرفتن مجوز آلبوم »ابراهيم«. اما واقعا 
مخاطب اين پيام كيست و تاثيرش چيست؟ اين تهديد 
»مي روم و نمي مانم« براي مردم و عالقه مندان است يا 
مديران؟ اگر براي مديران است، كه چطور چاووشي 
بعد از اين همه سال متوجه نشده مديران فرهنگي كه 
اجازه دادند بهرام بيضايي از ايران برود، براي س��ال ها 
خانه نش��يني ناصر تقوايي كاري نكردند و حس��رت 
كنسرت محمدرضا شجريان را به دل مردم گذاشتند، 
حضور يا عدم حضور چاووش��ي را هم تهديد حساب 
نمي كنند اگر هم اين تهديد براي مردم و عالقه مندان 
اس��ت كه واي به حال اين هنرمند و البته طرفداران 
چنين هنرمندي. هنرمندي كه نمي داند اين روزها 
مردمي كه رفتن را حق مسلم خود مي داند و ماندن و 
ساختن را نه، چطور مي تواند همان نقش الگويي را بازي 
كند كه در جامعه براي او تعريف شده. آيا واقعا بايد به 
چاووشي هم تذكر بدهيم كه نمي شود فقط در خوشي 
شريك وطن بود و قربان صدقه اش رفت و در ناخوشي 

از آن فرار كرد؟ 
واقعيت اين اس��ت رفتن و هجرت از سرزميني كه ما 
را در آغوش كش��يده و بزرگ كرده بي معرفتي است 
و بي معرفت��ي بزرگ تر تبليغ براي فرار از آن اس��ت. 
ميراث اين سرزمين از همه آنهايي كه قرن هاي متوالي 
ستاره هاي دنياي فرهنگ و هنر بودند، فراتر از آثارشان، 
پيام صبر و تحمل بوده؛ پيامي كه از ماندن و ساختن 
مي گويد، از صبر و تحمل، از اميدواري و شكيبايي. كاش 
چاووشي و همه آنهايي كه ارتش ميليوني طرفدار در 
فضاي مجازي دارند، اگر تصميم مي گيرند كه حرف 
بزنند و پيامي بدهند، پيامي براي ماندن و س��اختن 
باش��د و اگر نه، س��كوت كنند تا اين چاله خطرناك 

وطن گريزي، آرام آرام به چاهي عميق تبديل نشود. 

عجب روزي بود هفدهم مرداد؛ از آن روزهايي 
كه وارد كتاب هاي تاريخ مي شود و تحليل گران 
نسل هاي بعد زياد درباره اش حرف خواهند زد. 
نقطه عطفي در تاريخ مجلس شورا در ايران. 
تا همين امروز، ك��ه هنوز يك هفته هم از آن 
نمي گذرد، اهالي سياس��ت فراوان درباره اش 
حرف زده اند و تعبيرهاي جالب و حتي گاه عجيبي در توصيفش به 
كار برده اند؛ از پته روي آب ريختن تا ذبح اخالق. من اما روز استيضاح 
آقاي ربيعي را روز سياهي براي مجلس شورا نمي دانم. جور ديگري به 
آن نگاه مي كنم، كه براي توضيحش بد نيست اول نقل قولي كنم. چند 
سال پيش در جمعي از دوستان معمار درباره كيفيت معماري و فضاي 
شهري گفت وگو مي كرديم. بحث كشيد به نماهاي رومي و معماري 
كارت پس��تالي بي كيفيتي كه تهران را كوچه به كوچه فتح مي كرد 
و مي كند. مهندس بهش��تي هم در آن جلسه بودند و گفتند )نقل به 
مضمون مي كنم( اين گونه معماري، به رغم همه ايرادهاي فرهنگي و 
فني اي كه دارد، يك چيز را دارد فرياد مي زند: تمناي كيفيت. و در ادامه: 
»حاال ديگه اين به توانايي و چگونگي ايفاي نقش معمارها برمي گرده كه 
چه جوابي به اين تمنا بدن.« حرف ايشان براي من از اين حيث جالب 
بود كه گشته بودند و در پديده اي به تمامي زشت، زيبايي شگرفي پيدا 
كرده بودند. مي ش��ود گشت و در گفت وگوهاي آن روز مجلس شورا 
هم- به رغم بهاي زيادي كه داشت و دارد- دنبال بهانه هاي زيبا گشت. 
من به اين فكر مي كنم كه چطور مي شود كه اين گفت وگوها به صحن 
علني مجلس شورا كشيده مي شود. آيا جز اين است كه تمناي شفافيت 
دارد از هر گوشه  جامعه فرياد زده مي شود و دولتي ها و مجلسي ها كه 
براي بقا، براي تداوم حيات سياسي شان، مستقيم يا غيرمستقيم، به 
آراي مردم نياز دارند، ناگزيرند به اين تمنا واكنش نشان دهند؟ طبعا 
دستگاه قضا -كه مستقل از اين هاس��ت- بايد جلوي اتهام زني هاي 
بي اساس را بگيرد، اما شفافيت و صراحت لهجه اهالي دولت و مجلس 
چه ايرادي مي تواند داشته باشد؟ غير از اين است كه اين روزها يكي از 
بزرگ ترين توقع هاي ملت از آقاي رييس جمهور همين شفافيت است؟ 
از اين روست كه مي گويم چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ روز مهمي در 
تاريخ سياسي معاصر ما است: روزي كه تمناي شفافيت ملت -گيريم 
به ش��كلي نادقيق و توام با سياسي كاري- در مجلس شورا فرياد زده 
شد؛ مهم نيست گوينده چه كسي بود و چه مقاصد شخصي، حزبي يا 
سياسي اي پشت پرده داشت كار مي كرد، مهم اين است كه اين تمناي 
ملي دارد خودش را به سياستمداران تحميل مي كند، و اين يعني گامي 

به پيش در تحقق مردم ساالري.

فس��اد دولتي را ب��ه انواع و 
اش��كال مختلف تقس��يم 
كرده اند. فس��اد سياس��ي و 
فس��اد اقتص��ادي انواعي از 
مفاسد اس��ت كه برخالف 
فس��اد اخالق��ي كارگزاران 
حكومت ربط و نسبت بيشتر با سازمان و تشكيالت 
مي يابد. در كالمي مختصر مي توان فساد را اين گونه 
تعريف كرد: »فس��اد، پاداش نامشروعي است كه 
براي ورود فرد به تخلف از وظيفه محوله پرداخت 
مي شود.« هر چه فس��اد اخالقي كارگزاران دولت 
جنبه هاي شخصي و فردي يا حداكثر بين االثنيني 
مي يابد، اما فساد سياسي و اداري و فساد اقتصادي 
در اغلب موارد به اجتماع و تباني و سازمان يافتگي 

و تقسيم كار ممكن مي شود. 
»هيدن هايمر« فس��اد اداري را به سه گونه سياه، 

خاكستري و سفيد تقسيم مي كند:
۱- فس��اد اداري س��ياه كاري كه از نظ��ر توده ها و 
نخبگان سياس��ي منفور اس��ت و عام��ل آن بايد 
تنبيه ش��ود. براي مثال مي توان از دريافت رشوه 
براي ناديده گرفتن معياره��اي ايمني در احداث 

ساختمان نام برد.
2- فساد اداري خاكستري كاري كه از نظر نخبگان 
منفور است؛ اما توده هاي مردم به آن بي اعتنايند؛ 
مثال كوتاهي كارمن��دان در اجراي قوانيني كه در 
بين مردم از محبوبيت چنداني برخوردار نيستند 
و كسي غير از نخبگان سياسي به مفيد بودن آنها 

معتقد نيست.
۳- فساد اداري سفيد، كاري كه ظاهرا مخالف قوانين 
است، اما اكثر اعضاي جامعه )نخبگان سياسي و اكثر 
مردم عادي( آن را چندان مضر و با اهميت نمي دانند 
كه خواستار تنبيه عامل آن باشند؛ مثل چشم پوشي 
از موارد نقض مقررات كه در اثر تغييرات اجتماعي و 

فرهنگي، ضرورت خود را از دست داده اند.
در ساختارهاي كالن اقتصادي كشور كه گردش 
مالي معم��وال روندهاي پيچي��ده اي دارد و نيز در 
همه مراحل طي اين روند مراقبت ها و نظارت هاي 
متعددي صورت مي گيرد. دور زدن قانون و ايجاد 
فرصت هاي نامشروع و غيرقانوني فسادآميز براي 
انتفاع خارج از قانون از منابع تحت اختيار به ناگزير 
محتاج يك ش��بكه هماهن��گ از راس تا بدنه يك 

سيستم اداري و واحدهاي نظارتي است.
فرض بر اين است كه كليه اعضاي شبكه هاي توزيع 
فرصت ها و منابع اقتصادي در دولت نسبت به حدود 
مس��ووليت و اختيارات خود و نيز دستورالعمل ها 
و آيين نامه و قوانين ح��وزه كاري خود آگاهند در 
غير اين صورت طبعا حضورشان در جايگاه مذكور 
خود غيرقانوني و مصداق تخلف اداري است. طبيعتا 
فس��اد هنگامي رخ مي دهد ك��ه در يكي از مراحل 
فرآيند گردش  كار بخش يا همه قوانين ناديده گرفته 
ش��ود. كارگزاران ماهر و مجرب دس��تگاه مربوطه 
بالفاصل��ه از نقض قان��ون يا تبعيض گ��ذاري آگاه 
مي ش��وند و طبق ضوابط بايد به مراجع باالدستي 
خود و نيز نهادهاي ناظر اطالع دهند. در اين وضعيت 
پاي نهادهاي ناظر نيز به گ��ردش خالف قانون در 
اجراي يك دستوركار باز مي شود. طبعا براي تداوم 
مسير منتهي به فساد الزم است كه كارگزاران نهاد 
نظارتي نيز چشم شان را بر اين خالف ببندند پس 
شبكه فس��اد مربوطه با چهار راس شكل مي گيرد؛ 
سفارش دهنده، دستوردهنده، اقدام كننده و ناظر. 

اين مربع فس��اد مصداق حداقلي ولي اتم تشكيل 
باند و سازمان براي انجام فساد است. در نظام اداري 
كه فساد سازمان يافته وجود دارد، سرمايه گذاران 
مي دانند به چه كساني رش��وه دهند و چه چيزي 
در قبال رش��وه به دست آورند و اطمينان دارند كه 
مجوزهاي الزم را براي بنگاه هاي خود اخذ مي كنند. 
فساد سازمان يافته، هنگامي اتفاق مي افتد كه وجه 
)رشوه( مورد نياز و دريافت كننده آن، معين است و 
پرداخت وجه، موجب تضمين اجراي سفارش مورد 
نظر رشوه دهنده مي شود. برخي چنين استدالل 
مي كنند كه فساد سازمان يافته ضرر كمتري دارد، 
چون در چنين نظامي يك ديوانساالر فاسد، سهم 
كامال معيني از سود بنگاه را طلب مي كند و نفع او 

در موفقيت بنگاه است. 
در ايران گسترش فساد، آن هم فساد سازمان يافته 
سياست هاي دولت را در تضاد با منافع اكثريت قرار 
داده و از اين طريق به كاهش اثربخشي دولت ها در 
هدايت امور انجاميده است. در نتيجه اعتماد مردم 
را نسبت به دستگاه هاي دولتي و غيردولتي كاهش 
داده، بي تفاوتي، تنبلي و بي كفايتي در سطح جامعه 
را موجب شده است. طبق آماري در گزارش دفتر 
مطالعات اس��تراتژيك رياس��ت جمهوري ايران،  
جامعه به يك س��قوط اخالقي ش��ديد دچار شده  
اس��ت. هنگامي كه اعتماد به عن��وان اصلي ترين 
عنصر سرمايه اجتماعي از ميان رفت، فساد از يك 
ناهنجاري تبديل به يك هنجار پذيرفته شده و بلكه 
يك ارزش قلمداد مي ش��ود. در چنين جامعه اي 
اف��رادي كه بتوانن��د در چرخه هاي فس��اد نقش 
موثرتر و مثمر ثمري داشته باشند افراد موفق تري 
خواهند ب��ود. آقازادگان به همي��ن دليل در عين 
حال كه منفورند اما براي همنش��يني و دسترسي 
به آنان مسابقه گذاشته مي شود و اين خود چرخه 

خودافزاي فساد را زنده و پويا نگاه مي دارد.

چرخ ناخوشايند فسادتمناي شفافيت چاله را چاه نكن آقاي چاووشي عامه پسند
سعيد شريعتيكاوه فوالدي نسبنازنين متين نيا حسن لطفي

عكس نوشت 

هشت ماه از زلزله كرمان گذشته و حاال خبرگزاري تسنيم با مجموعه عكس تصويري اين 
گزارش را از روس��تاي كوهبنان كرمان مي دهدكه اين روستا هنوز براي زندگي به حالت 

اول بازنگشته. عكسي كه مي بينيد از اين مجموعه انتخاب شده است. 

دوشنبه 22 مرداد ۱۳۹۷،  اول ذي  الحجه ۱4۳۹، ۱۳  آگوست 20۱8،  سال شانزد                        هم، شماره 4۱5۹

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 16 در نظر دارد اجرای عمليات مشروحه ذيل را از طريق مناقصه عمومی جهت اجرا در سال 1397 به بخش 
خصوصی واگذار نمايد لذا ، بـدينوسيله از اشخاص حقوقی واجد شرايط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آيد :

نوبت سوم   شماره 97/54-62

الف ( شرايط متقاضی : جهت رديف های 1 الی 2 دارای رتبه در رسته راه و ترابری يا نيرو از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور باشد ضمنا بايد 
در سامانه پيمانکاران شـهرداری تهران ثبت نام و مورد تاييد معاونت ترافيک شهرداری تهران بوده و دارای ظرفيت آزاد در رسته مربوطه نيز 
باشد. جهت رديف 3 شرکت مشاور آموزشی بايد جزو شرکت های مورد تاييد سازمان برنامه و بودجه کشور يا حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيک 
شـهرداری تهران در رسته مرتبط باشد. جهت رديف های 4 الی 9 اشخاص حقوقی دارای سوابق و رزومه کاری مرتبط با موضوع مناقصه ) ارائه 
حداقل يک نمونه قرارداد مشـابه( ) به همراه داشتن مهر شرکت و اساسنامه و مدارک شخصی مدير عامل و اعضاء هيأت مديره شرکت هنگام 

دريافت اسناد الزامی است (
ب ( ميزان سپرده نقدی و شماره حساب : سپــرده شرکت در مناقصه می بايستی بر اساس جدول فوق به حساب سپرده 1004559513  نزد بانک 

شهر شعبه پارک بهمن  به نام شهرداری منطقه 16  يا ضمانتنامه بانکی  به نام شهرداری منطقه 16 ارائه گردد.
ج ( مهلت و محل ارائه اسـناد : متقاضيان می بايسـتی حداکثر ظرف 10 روز از تاريخ انتشار آگهی جهت دريافت اسناد و تحويل پيشنهادات به 

شهرداری منطقه 16 طبقه اول واحد قراردادها مراجعه نمايند.
اجرای ضوابط زيست محيطی بر اساس استاندارد ISO و مفاد HSE و IMS  و ارائهHSE  PLAN  از الزامات انجام پروژه ها می باشد . ضمنًا  مشروح 
شـرايط مناقصه در اسناد درج و آگهی فوق در سايت شـهرداری منطقه)http://region16.tehran.ir  ( موجود و هزينه آگهی بعهده برنده 

مناقصه  خواهد بود . )18004(
روابط عمومی شهرداری منطقه 16

برآورد اوليه شرح پروژهرديف
)ريال(

ميزان سپرده 
شرکت

 در مناقصه ) به 
ريال (

مدت اجرااعتبارفهرست بهاء

1
تهيه ، ساخت و نصب تابلوهای 

راهنمای مسير در سطح 
منطقه 16

2/730/000/00080/000/000
تهيه و نصب و نگهداری 

تابلوهای ترافيکی 
سال 96

12 ماهنقد و غيرنقد

2
تهيه ، نصب و نگهداری 

گاردريل و حفاظ جانبی در 
سطح منطقه

حفاظ ها و ضربه گيرهای 3/669/500/000110/000/000
12 ماهنقد و غيرنقدمعابر شهری سال 96

3
ارائه خدمات آموزشی متمرکز 
و غير متمرکز و اقالم آموزشی 

پارک ترافيک در منطقه
12 ماهنقد و غيرنقد-4/550/000/000140/000/000

خريد وسايل بازی کودکان 4
6 ماهنقد و غيرنقد-4/500/000/000140/000/000)پلی اتيلن(

خريد کف پوش گرانولی زمين 5
4  ماهنقد و غيرنقد-3/000/000/00090/000/000بازی کودکان

خريد کف پوش دو اليه 6
4  ماهنقد و غيرنقد-2/400/000/00080/000/000پيوسته زمين بازی کودکان

6 ماهنقد و غيرنقد-10/200/000/000300/000/000خريد سطل زباله و نيمکت7

4 ماهنقد و غيرنقد-3/200/000/000100/000/000خريد دستگاه بدنسازی8

تهيه و نصب و جمع آوری 9
12 ماهنقد و غيرنقد-4/000/000/000120/000/000داربست و چادر

شهرداری منطقه 16

در م��ورد هيچ��كاك و اساس��ا 
كارگردانان كالس��يك س��ينماي 
امري��كا و انگلي��س )از آنج��ا ك��ه 
هيچ��كاك انگليس��ي- امريكايي 
است( مطالب زيادي گفته و نوشته 
شده، به گونه اي كه به نظر مي رسد 
حرف ناگفته اي باقي نمانده باشد. 
با اين حال يك نكته در كارنامه هيچكاك همچنان ناگفته 
باقي مانده است و آن روح كودكانه اي است كه در فيلم هاي 
او موج مي زند.داستان هاي پليسي )تعقيب و گريز بين دزد 
و پليس يا قات��ل و پليس( كه ايجاد كننده كنش و واكنش 
ميان قهرمانان و ضدقهرمانان اس��ت،  ريش��ه در كودكي 
دارد. انس��ان ها اساس��ا از اين تعقيب و گريز و مچ گيري ها 
لذت مي برن��د و هيچكاك از اين خصلت در تمامي آثارش 
به خوبي بهره گرفته اس��ت. گرچه فيلمنامه هاي او توسط 
ديگران نوشته مي شد اما فيلمنامه نويساني كه با هيچكاك 
كار مي كردند، مي دانستند او چه مي خواهد و منويات اين 
كارگردان را در نوشته هاي شان لحاظ مي كردند.من شيفته 
داستان هاي پليسي نيستم اما برخي فيلم هاي هيچكاك 
در زمينه ايجاد دلهره و اضطراب شاهكار هستند. »پنجره 
عقبي« يكي از اين ش��اهكارها در تاريخ سينما به حساب 
مي آيد. مقوله اي كه اين فيلم به آن مي پردازد، رس��يدن از 
كثرت به وحدت اس��ت. در اين فيلم جيمز استوارت نقش 
يك عكاس مطبوعاتي- ورزش��ي را ب��ازي مي كند كه به 
واسطه شكستگي و گچ گرفتن پايش در اتاقش نشسته و با 
دوربينش اغلب در حال نگاه كردن به ساختمان روبرويي از 
پنجره است. او مشاهده مي كند در همه آپارتمان ها اتفاق هاي 
مشكوكي مي افتد كه در نهايت همه آنها به يك قتل ختم 
مي شوند و اين خبرنگار مي خواهد اين قتل را ثابت كند. در 
»پنجره عقبي« هيچكاك يك چالش ذهني براي مخاطب 
ايجاد مي كند و رسيدن از كثرت به وحدت را به خوبي نشان 

مي دهد.در قياس با اين فيلم، من با وجود اقبال زيادي كه 
به »پرندگان« وجود دارد، نتوانسته ام به اين فيلم عالقه مند 
ش��وم و ريش��ه كينه توزي و انتقام پرنده ها را در آن درك 
نمي كنم. اين فيلم از واقعيت بسيار دور است و  اين در حالي 
است كه در فيلم هاي ديگر هيچكاك مانند »سرگيجه« و 
»مارني« هم رگه هايي از واقعيت گرايي و رئاليسم اجتماعي 
وجود دارد. در پرندگان اين واقعيت گرايي به چشم نمي خورد 
و به نظر مي رسد اين فيلمي است كه براي كودكان ساخته 
شده است. اما فارغ از نقد فيلم هاي اين كارگردان، به گفته 
فرانس��وا تروفو ، هيچكاك در رده فيلمس��ازان مولف قرار 
مي گيرد. اصطالح فيلمس��از مولف را درباره كساني به كار 
مي بريم كه داراي نگاه و جهان بيني خاصي نسبت به زندگي 
هستند؛ به عنوان مثال اين تعريف درباره برگمان يا برسون 
صدق مي كند. اما در س��ينماي امريكا كه كارگردان تابع 
تهيه كننده و مدير استوديو است آيا مي توان فورد يا هيچكاك 
را فيلمساز مولف قلمداد كرد؟ چون اين فيلمسازان و از جمله 
هيچكاك ناگزير بايد از قواعد ژانر كه حرف اول را در سينماي 
امريكا مي زد و مي زند ، پيروي كنند. بنابراين اين يك س��ر 
محصول انديشه و خالقيت آنها نيست ولي طبق موازيني 
كه آندره بازن درباره مولف بودن در سينما يا تئوري مولف 
تعريف مي كند، هيچكاك و بس��ياري از بزرگان سينما در 
اين رده بندي نمي گنجند. با اين حال تروفو و موج نويي ها، 
هيچكاك را يكي از مولفان بزرگ در سينما قلمداد مي كنند 
چون به نظر آنها بن مايه تمام فيلم هاي اين كارگردان، نگاه 
روان شناختي به انسان است.در كنار اين نگاه روان شناختي 
به انسان، استادي و مسلط بودن هيچكاك بر ابزار سينماي 

آن دوره سبب شد فيلم هاي درخشاني بسازد. 
در پاي��ان بايد گفت مجموعه تاثيراتي ك��ه اين كارگردان 
بر سينما گذاش��ته و بي رقيب بودن او در زمينه فيلم هاي 
دلهره آور ، هيچكاك را به يك بت اعظم در تاريخ سينماي 

جهان تبديل كرده است.

هيچكاك ، بت اعظم تاريخ سينما
در همين حوالي

احمد طالبي نژاد

#فرزندت كجاست 
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