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راهبرد

سخن سازندگی

جمعــی كه از امــروز این نشــریه را ارائه 
می كنند شــالوده ای در بیش از ٢٠ ســال قبل 
دارد كه بر مبنای پیشــبرد امر توسعه احساس 
نیاز كرد با افكار عمومی ارتباط داشته باشد و 
شهروندان را به مشاركت در اقتصاد، سیاست 
و فرهنگ فرا بخواند. كار از همشهری و روز 
هفتم و آفتابگردان شروع شد، بعدها به هم میهن 
و كارگزاران و شهروند و ایراندخت و باالخره 
مهرنامه و تجربه و سیاستنامه و آسمان و صدا 
كشید. در همین سال ها و علی رغم همه فراز 
و فرودها و تحمل سختی ها و ناسزاها از چپ 
و راســت دوست و دشمن و پذیرش توقیف و 
تعطیل و جریمه و زندانهای حق و ناحق بر این 
امر پای فشرده شده كه »گفتن« و »نوشتن« و 
»تحلیل« را در داخل این سرزمین رها نكنیم و 
با نگاه به این الگوی الهی كه همواره »كتاب« 
و »رسول« حتی با پیام خدایی هم از بین همان 
مردم وهمان سرزمین برگزیده، اینجا بمانیم و 
اینجا جمع مان راحفظ كنیم و اینجا حرفمان را 

بزنیم و اینجا تالش كنیم...
ما فكر می كنیــم در مقاطــع مختلف در 
این بیست و چند ســال این حركت و حضور 
نتایج مستقیم و غیرمستقیمی داشته است. در 
كنارمان بســیاری از دوستان هم دست به قلم 
بردنــد و حّتی خیلی از رقیبــان كه گاهی قلم 
می شكســتند خنجر وانهادند و قلم به دست 
گرفتنــد؛ گویی اینكه گاهی قلــم را همچون 
خنجر به خشونت  آلودند، ولی هرچه بود بهتر 

از گذشته بود...
اّما امروز می دانیم كه دیگر زمین و زمان و 
انسان تغییر كرده است؛ تا آنجا كه به گفته بعضی 
به جای »شهروند« )كه همشهری می خوانند( 
با »شــبكه ونــد« روبه رو هســتیم و به جای 
روزنامه صبح یا عصر، هرلحظه با رسانه هایی 
درلحظه مواجهیم و از هر كسی و در هر جای 
این جهان رســانه های دیجیتال زمان و مكان 
و جغرافیــا را درنوردیــده و خبــر و تحلیل و 
عكس و فیلم و... را منتشر می كنند. از سویی 
جوانانی عزیز داریم كه نیمی از مخاطبان مایند 
و نه انقالب را دیده اند و نه جنگ را و حتی نه 
اصالحات را. بسیاری از آنها با چهره هایی كه 
هر روز صداوسیمای آنان را مشاهده می كنند 
غریبه اند و اعتنایی به آنها ندارند. كســانی كه 
برای مادر این سرزمین روزگاری هیجان آفرین 
و نوستالژیك بودند برای آنها جاذبه ای ندارند. 
از حرف های سیاســی خسته كننده و تكراری 
و شعارهای رســمی گریزانند. جوان هایی كه 
همه جا- در خیابان، متــرو، پارك عمومی و 
حتی جمع خانوادگــی- می بینیم كه بی توجه 
به دیگران، فروخفته در فردیت خود به هدفون 
و موبایل قفل شده اند و بسیاری از فرایندهای 
اجرایی و اجتماعی جاری را ناشی از عقده های 
انباشــته در پیرمدیران و سیاســیونی می دانند 

كه جوانــی نكرده انــد و امــروز می خواهند 
فرصت های زندگی و جوانی آنها را نیز ضایع 

كنند....
ازطرفــی امــروز دیگر روابــط مخاطب 
وگوینده هم تغییر كرده اســت. اگر در گذشته 
منبر و سخنرانی رســانه ای محدود و رودررو 
بودكه یك نفرحرف می زد و بقیه می شنیدند یا 
حتی صداوسیمایی كه مخاطب گسترده ولی 
بازهم یك طرفه داشت، حاال رسانه در هر لحظه 
و همه جا در اختیار همه هست و هر مخاطب 
می تواند در عین حال یك گوینده باشد. هركسی 
به راحتی و بــدون هیچ هزینــه و محدودیتی 
می تواند تحلیل و ســخن و احساسات خود 
را منعكس كنــد و همزمــان ضریب نفوذی 
بسیار بیشتر از یك نشــریه رسمی و حتی یك 
دستگاه عریض و طویل هزاران میلیاردی چون 

صداوسیما داشته باشد. 
اگــر دیكتاتوری هــای سیاســی در دنیا 
سال هاســت با قدرت دموكراســی های ملی 
برچیده شــده امروز حاكمیــت گویندگان و 
قلمــداران و مطبوعاتچی ها كه شــاید روزی 
حاكمــان یّكه تاز افــكار عمومــی بودند، به 
هم ریخته اســت. موج گســترده رسانه های 
درلحظــه، تاخت وتاز تحلیلگــران قدرتمند 
سیاســی و اجتماعی و حتی اقتصادی را در 
افكار عمومی جوامع كم اثر كرده است، دیگر 
بزرگترین و مسلط ترین مفسران هم در فضای 
عمومی قدرت انگیزش چندانی ندارند. گاهی 
یك موج خبری حتی غیرواقعی و تفســیری 
ضعیــف از یك واقعه چنان توفانی برپا می كند 
كه مقابله با آن راحت نیســت. آیــا این واقعا 
خطر است؟ فاجعه ای تهدیدكننده است؟ باید 
ترسید و به خشونت و بستن و فیلتر كردن)كه 
اثری هم نــدارد( روی آورد یــا آن  را هم مثل 
خود دموكراسی به فال نیك گرفت؟ همانطور 
كه اقتدار سیاســی از حضور مردم سرچشمه 
می گیرد و امروز همه بــه آن اذعان داریم، این 
حاكمیت مردمی و بسط قدرت در شكل دهی 
افكار عمومــی و هدایت اندیشــه را نیز باید 
سازنده و مبارك دانست. ما فكر می كنیم باید 
متواضعانــه حاكمیت همگانــی را در فضای 
رســانه ای و افكار عمومی پذیرفــت و آن را 
مغتنم شمرد. این اقتدار منطق و حرف تازه و 
استحكام تحلیل های سیاسی و عقل و اعتدال 
است كه درنهایت اثرگذار است و پیروز نهایی 
هر رودررویی خواهد بود. باید همه بتوانیم همه 
حرف ها را با هر گستره ومنطقی بشنویم و در 
مقابل آن نوآوری داشته باشیم. اگر حرف حقی 
باشد باید بتوانیم چیزی را بگوییم و استدالل 
كنیم كه جاذبه داشــته باشد و نوخواهی نسل 
جوان خسته از بیانات تكراری را منظوركند. 
حاكمیت و پیــروزی نهایی از آن منطق حق و 
نفع مردم و مصالح مّلی است. اینها پایدار است 
به شرط آنكه بتوانیم »حق مدار« و »مردمدار« 
بمانیم. نوآوری داشــته باشیم، با شجاعت و 
منطق مقتدر تحلیل كنیم و با شهامت و پایداری 
آن تحلیل را ارائه كنیم.  امید آنكه این بار هم این 

نشریه چنین رویكردی را داشته باشد. 

روزنامهایبراینسلشبکهوندان
چگونه از همشهری به سازندگی رسیدیم؟

غالمحسین کرباسچی
دبیرکل حزب 

کارگزاران سازندگی ایران

برادر گرامی جناب آقای مرتضی مبلغ
مصیبت وارده را به شما و خانواده گرامی تان تسلیت می گوییم 

و برایتان آرزوی صبر داریم.
غالمحسین کرباسچی، سیدحسین مرعشی، محمد عطریانفر، محمد قوچانی، سعید لیالز و عمادالدین باقی

هوالباقی
به مناسبت بزرگداشت یاد و خاطره فقیده سعیده حاجیه خانم سروری

مادر گرامی شهید سیدحسین مبلغ و برادران ارجمند آقایان سیدمهدی مبلغ
 و سیدمرتضی مبلغ، مراسم یادبودی روز سه شنبه 24 بهمن ماه

ساعت 16 الی 17/30 در مسجد نور – واقع در میدان فاطمی تهران – برقرار می گردد.
حضور دوستان مایه تسالی خاطر بازماندگان خواهد بود.

پهلوی  كــه محمدرضا  روزی 
خطاب بــه ملِت ایــران اعالم 
كرد كه صدای انقالب شــما را 
شنیدم، خیلی دیر بود. دیكتاتور ایران سی و هفت 
ســال فرصت داشــت كه صدای ملــت خود را 
بشــنود: آن روز كــه امام خمینــی رهبر انقالب 
اسالمی ایران به او می گفت كه »ای آقای شاه من 
تو را نصیحت می كنم من دوست ندارم روزی كه 
تو رفتی مردم خوشحال باشند همان طور كه روزی 
كه پدرت رفت مردم خوشحالی كردند...« آن روز 
كه دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی ایران در 
دادگاه نظامی غیرقانونی محاكمه ی نخست وزیر 
قانونی كشور گفته بود »شاه باید سلطنت كند نه 
حكومت...« آن روز كه مهندس مهدی بازرگان 
بنیان گذار نهضت آزادی ایرانــی در دیگر دادگاه 
نظامی غیرقانونی رژیم سلطنتی گفته بود »نسل ما 
آخرین نسلی است كه به زبان قانون با حكومت 
ســخن می گوید..« و شــاه این همه را نشنید تا 

سرانجام صدای انقالب را شنید...
بلند ملت ها هســتند.  انقالب ها صــدای 
ملت هایی كه صدایشــان شنیده نشود ناگزیرند 
كه بلند ســخن بگویند. هیچ انقالبی – الاقل در 
فرهنگ و اندیشه اسالمی – به خودی خود اصالت 
ندارد. این محتوای هر انقالبی اســت که به آن 
اصالت و حقانیت می دهد. هر انقالبی اگر رهبری 
و اندیشــه ی هدایت كننده درستی نداشته باشد 
به ضدخود تبدیل می شود. ما انقالب نمی کنیم 
که انقالب کنیم. ما انقالب می کنیم که موانع 
تحول و تکامل را از پیــش پای ملت ها برداریم. 
انقالب برای انقالب ارزشــی ندارد. انقالب در 
نفس خود اهمیتی نــدارد. انقالبی اهمیت دارد 
که برای تحقق آرمان ها به کار آید. به همین دلیل 
بود كــه تا پیش از امام خمینــی هزاران صفحه 
درباره ی انقالب و انقالبیگری در ایران نوشــته 
شد اما هیچ یک از محدوده  كاغذ فراتر نرفت. آن 
كس در ایران انقالب كرد كه صفحه ای درباره ی 
انقالب ننوشته بود و حتی بیش از آنكه انقالبی 
باشــد اصالح طلب بود. امام خمینی در عصر 
ناامیدی از اصالحات میــان اصالح و انقالب 
راهی میانه برقرار كرد كه در آن »اهداف« انقالبی 
اما »روش ها« اصالحی بود. اصوال در اندیشه 
اســالمی کلمه »انقالب« کلمه ی تازه ای است 
و به همین جهت مجتهــدان بزرگ ما از کلمه ی 
آشــنای نهضت )اسالمی( اســتفاده می کردند 
که حرکتی تدریجی و اصالحی اســت. آیت الله 
خمینــی از موضع یک پیر، یک پدر و به معنای 
درست كلمه؛ یک »امام« در برابر حكومت قرار 
گرفت و در طول یک عمر مبارزه ذره ذره اصول و 

اهداف انقالب اسالمی را شكل داد:
اول، در دهه ی 20 علیه انحراف موضع گرفت و بر 
اســالم تاكید كرد. آن زمان كه علیه ترویج عقاید 
باطل و ســبک زندگی فاسد موضع می گرفت و 
علیه  الحاد و انكار شــریعت و فرهنگ اسالمی 

كتاب و رساله )مانند كشف االسرار( می نوشت.
دوم، در دهه ی 40 علیه استعمار موضع گرفت و 
بر استقالل تاكید كرد. گاه می گفت كه می خواهد 
حتی شاه ایران در برابر استیالی بیگانگان عزت 
داشــته باشد تا محمدرضا پهلوی بفهمد كه امام 

خیرخواه ُملک و ملت است.
سوم، در دهه ی 50 علیه استبداد موضع گرفت و 
بر آزادی تاكید كرد. چه آن زمان كه در باب اختیار 
رساله ی فلسفی می نوشت و چه زمانی كه پس از 
مبارزه بسیار به این نتیجه رسید كه سلطنت یعنی 
حكومت ابدی و موروثی یک خانواده و یک فرد 

خالف حقوق بشر است.
این گونه بود كه یک پدر، یک پیر، یک امام از 
میان خیل روحانیان سنتی و روشنفكران انقالبی 
از گوشه ی حوزه و مسجد و مدرسه الهام بخش 
نســل جوان عصر خویش شــد و از روزی كه از 
ایران به ناچار رفت تا روزی كه با اســتقبال ملت 
به ایران بازگشــت توانســت از گهواره ها سرباز 
بگیرد و بر سپاه ستم با سالح سرد سخن بتازد و 
مسالمت آمیزترین انقالب را رهبری كند و بدون 
مبارزه مسلحانه و تایید تروریسم با اهدافی انقالبی 

یک نهضت اصالحی را به قدرت برساند.
انقالب امام انقالب جوانــان بود. نه انقالب 
پیران، كهن ســال یا میان ســاالن میانه حال و نه 
انقالبیون حرفه ای... امام نه هرگز از خانه نشینی 
مبارزان قدیمی افسرده شد و نه هرگز حركت های 
تروریستی انقالبیون چپ زده او را به هیجان آورد. 
رژیم سلطنتی فكر می كرد با تبعید امام »از دل برود 
هر آن كه از دیده رود«. آنان فكر می كردند نسلی 
كه نهضت ملی را ندیده است، نسلی كه 15 خرداد 
را ندیده است، نســلی كه امام را از یاد برده است 
و شاید اصال نمی شناسد انقالب را هم فراموش 
می كند. اما همواره تا استبداد هست انقالب هم 
هست ولو آنكه چون ماه در سایه و چون خورشید 
در حجاب شب باشد. امام پیر بود اما دلی جوان 
داشت و دل نســل جوان را با خود به تبعید برده 
بــود و از تبعید بر ایران حكومت می كرد و هرچه 
حلقه ی محاصره ی حكومت بر او تنگ تر می شد 
و مســافت او از ملت دورتر می شد گویی امام به 
امت نزدیک تر می شد. امام در دهه ی پایانی عمر 
خویش جوان تر از همیشه شــده بود و به تدریج 
نســلی شــكل گرفت كه دقیقــا در نقطه تقابل 
آموزش هایی بود كه حكومت پهلوی 50 سال عمر 

برای تربیت آن وقت صرف كرده بود:
 نسلی كه ابتدا با اجبار نظامی و سپس با اجبار 
تبلیغاتی حجاب را از ســرش برداشــته بودند با 
اختیار و بدون ذره ای اصرار و بودجه و ریال خود 

به خود حجاب را انتخاب كرد.
 نســلی كه برایش كاخ های جوانان را ساخته 
بودند تا به غفلت روزگار را بگذراند دو كوچه از 
آن كاخ ها باالتر رفت و به حسینیه ی  ارشاد رفت.

 نسلی كه هیجان انگیزترین موسیقی های روز را 
برایش تدارک دیده بودند به مدد انقالب ارتباطات 
با همــان نوارهای كاســت و ضبط صوت های 
كوچک صدای امام را از پاریس شنید و انقالب 

كاست و نوار را راه انداخت.
 نســلی كه غرب را مدینــه ی فاضله ای نامیده 
و ســاخته بودند به شرق بازگشــت؛ به نهضت  
»بازگشت به خویشــتن« پیوست و از غربزدگی 

همچون وبازدگی دور شد.
این نهضــت بازگشــت به اســالم درحالی 
شكل گرفت كه هیچ  چشــم اندازی از استقرار 
حكومت اسالمی نبود. حتی انقالب را هم هنوز 
اســالمی نمی  نامیدند و حكومِت وقت، دولتی 
بود كه برخالف ارزش ها و روش های اســالمی 
عمل می كرد و اپوزیسیون وقت نیز آن قدر اسیر 
تئوری های انقالبی جدید بود كه از ظرفیت انقالبی 
اسالم غافل بود. آن روزها هیچ جوان مسلمانی به 
علت دینداری خود با اقبال و استقبال حكومت 
یا حتی مخالفان حكومت مواجه نمی شد. دو راه 
وجود داشت: یا سلطنت طلبی یا ماركسیسم اما 
امام راه سوم را برگزید و آن انقالب اسالمی بود كه 
هم علیه  سلطنت طلبی بود و هم شورشی گری و 

انقالبیگری حرفه ای را قبول نداشت.
انقالب اســالمی ایــران نه تنها قیــام علیه 
حکومت وقت بود بلکه حرکتی علیه نسل قبل 
بود. چهل سال قبل امام به درستی در همین روزها 
در بهشــت زهرا گفت »هر نسلی حق دارد شیوه 
و نوع حكومت خود را انتخاب كند.« به فرض 

آنكه سلطنت پهلوی با كودتا مستقر نشد و با كودتا 
بر ســر كار نماند و آن پدر و پســر با زور سرنیزه 
حكومت نمی كردند )كه می كردند( به چه علت 
پسران و دختران ما باید چوب انتخاب )؟!( پدران 
و مادران خود را بخورند؟ این جوان پســندترین 
سخن پیرترین سیاســتمدار عصر ما بود كه همه 
محافظه كاران قبل و بعد از انقالب را خلع سالح 
كرد و دل های جوانان را شیفته و شیدای امام كرد 
تا جایی كه نه فقط انقالب كه هشت سال جنگ 
تحمیلی روی كاكل این جوانان گشــت كه خود 
داوطلبانه آن را در حجب و حجاب و حیای نسل 

انقالب پوشاندند.
امــروز نیز همه ی مــا باید بــه ارزش های آن 
انقالب بازگردیم و صدای نسل جوان انقالب خود 
را بشنویم. هر جوانی، پیر می شود و هر انقالبی، 
محافظه كار می شود. امام اما در اوج پیری، جوان 
شــد و در اوج اعتدال، انقالبی شد. عشق پیری 
گر بجنبد ســر به »رهایی« می زند. و امام نسل  
انقالب را رها كرد. نســل اول انقالب كه در آن 
زمان در جوانی بودند و اكنون چهل سال بعد به 
پیری رسیده اند. اسوه و الگوی نسل اول انقالب 
باید امام باشــد كه در كهن سالی، برنادلی بود كه 
یک ملــت را، یک نســل را آزاد كرد تا انتخاب 
كند. نســل اول انقالب اكنون باید راه را بر نسل 
جدید بگشاید و حكومت را به آنان منتقل كند. 
مسئولیت ها را به نســل جوان منتقل كند و در 
پایان دفتر عمر نسل بنیان گذاران انقالب اسالمی 
این نهضت را چون امانتی تاریخی به نسل بعدی 

بسپارد تا ماندگار شود.
هیچ نســلی،  هیچ دولتی، هیچ قدرتی، هیچ 
حاکمیتی ابدی نیست، اما حکومت ها می توانند 
جاودانه باشند. حكومتی ابدی است كه قدرت در 
آن دست به دست شــود و خود را به یک طبقه، 
یک طایفه، یک سلیقه و یک نسل محدود نكند. 
حكومتی كه از حكومت كردن فقط ارزش ها را به 
ارث بگذارد نه آدم ها و روش ها را... جوانان باید 
احساس كنند كه مدیران كشور حداقل به اندازه ی 
امام در چهل سال قبل به آنها بها می دهند و راه 
را برای آنان باز می كنند و مســئولیت و دولت و 
قدرت خود را دائمی و ابدی نمی پندارند. انقالب 
اسالمی ایران به عنوان نهضتی تاریخی و انسانی 
بر پایه ارزش هایی بناشــده كه هنوز زنده است و 
مردان و زنانی پای این ارزش ها ایســتاده اند كه 
هنوز درخور احترام اند. سخنان رئیس جمهوری 
اســالمی ایران در 22 بهمن 96 روایتی راهبردی 
از نســبت انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی 
بود. متاسفانه در روزگار ما گروهی اساس و بنیان 
انقالب اسالمی را نفی می کنند و رویای بازگشت 
به سلطنت را در سر می پروانند،  گروهی دیگر از 
انقالب اسالمی عبور کرده اند و به نام جمهوریت 
سخن می گویند غافل از آنكه مهمترین دستاورد 
انقالب اســالمی تثبیت گفتمان جمهوریت در 
این كشــور بوده اســت. اما رفتار گروه سوم از 
همه عجیب تر اســت و آنان پاره ای از بنیادگرایان 
هستند که گفتمان انقالب اســالمی را در برابر 
گفتمان جمهوری اسالمی قرار می دهند. آنان از 
انقالب اسالمی گفتمانی می سازند که همچون 
اندیشه های مارکسیستی تئوری »تضاد« اساس 
و بنیان انقالب را تشکیل می دهد و در هر زمانی 
و به هر بهانه ای میان جناح ها، نسل ها، صفوف و 
اقشار اجتماعی شکاف »انقالب و ضدانقالب« 
را بازتولید می کند و به قول رئیس جمهور در هر 
زمانی گروهــی را از قطار انقالب پیاده می کند. 
آنچه مسلم است این است كه در اندیشه اسالمی 
ذات انقــالب به خودی خــود ارزش ندارد مگر 
آنكــه در جهت اندیشــه های اســالمی و دینی 
باشد، اندیشه اســالمی در اساس فلسفی خود 
نه بر »تضاد« كه بر »آشــتی« بنا شده است. از 

این رو ما جز انقالب اســالمی و سلف صالح آن 
نهضت مشــروطیت حركتی انقالبی كه كلیت 
آن قابل دفاع باشــد نمی شناسیم و اگر بخواهیم 
برای این انقالب گفتمانی تعریف كنیم به نام طیف 
متكثر و متنوعی از متفكــران و انقالبیون صدر 
انقالب مانند آیت الله طالقانی، آیت الله منتظری، 
آیت الله بهشــتی، دكتر علی  شــریعتی، آیت الله 
مطهری، مهنــدس مهدی بــازرگان، آیت الله 
رجایی،  محمدعلی  شهید  هاشمی رفسنجانی، 
مهندس عزت الله سحابی، دكتر ابراهیم یزدی و 
دیگر درگذشتگان و مرحومان و شهیدان انقالب 
اسالمی بر می خوریم كه منظومه گوناگونی از آرا 
و افكار انقالبی و اسالمی را تشكیل می دهند كه 
همه در سال 1357 رهبری امام خمینی را پذیرفته 
بودند و این قدرت گفتمان انقالب اسالمی بود. 
گفتمان انقالب اســالمی یک ایدئولوژی حزبی 
و فرقه ای و بلشــویكی نبود كه فقط یک جریان 
خــاص را در بربگیرد. وحدت مــا در كثرت و 
كثرت ما در وحدت بود و این نقطه تمایز انقالب 
اســالمی با انقالب های ماركسیستی بود. برای 
احیای ارزش های انقالب اسالمی باید جمهوری 
اسالمی را بر اساس همین ارزش ها بازآفرینی کرد 
و به جای »انقالب کردن علیه انقالب« یا »انقالب 
در انقالب« )که روش های دو جریان به کل متضاد 
است( باید به »احیای انقالب اسالمی« به عنوان 
یک »نهضت یگانه« و غیرقابل تکرار فکر کرد و 
دســت کم آن کثرت و وحدت اول انقالب را احیا 
کرد و به نســل جدید نشــان داد كه در 22 بهمن 
40 سال قبل چه طیف گسترده ای از روشنفكران 
مســلمان و مجتهدان مبارز و نیز روشــنفكران 
دگراندیش با سلطنت و سلطنت طلبی و هر نوع 

دیكتاتوری راست و چپ مخالف بودند.
انقالب اسالمی ایران هنوز جوان است و نسل 
بنیان گذاران آن باید صدای نسل جوان را بشنوند 
و مطمئن باشند كه این نسل، راه این انقالب را با 
همان ارزش هایی كه رهبرانش آن را بنیان نهادند 
و به پیروزی رساندند ادامه می دهند، یعنی بدون 
هیچ گونه اجباری با اختیار كامل از اســتقالل در 
برابر اســتعمار و از آزادی در برابر اســتبداد و از 
اســالم در برابر انحراف حمایــت خواهد كرد به 
شــرط آن كه فقط درست و بهنگام صدای نسل 

جوان را بشنویم...
جمهوری اســالمی ایران )نه یک كلمه كم و 
نه یک كلمه زیاد( ثمره و میوه ی انقالب اسالمی 
اســت و اگر گروهی از انقالبیون فکر می کنند با 
رودررو قــرار دادن انقالب اســالمی و جمهوری 
اسالمی می توانند به انقالب خدمت کنند و نهاد 
دولت را به عنوان نماد جمهوریت و نهاد جمهوریت 
تضعیف کنند و انقالبی دیگر برپا کنند، اشــتباه 
می کنند. مــا می خواهیم به انقالب بازگردیم اما 
کدام انقالب؟ انقالب اسالمی ایران انقالبی یگانه، 
منحصربه فرد و غیرقابل تكرار بــود كه تنها راه 
تداومش بازگشت به ارزش های اصیل آن است 
و نه انقالبی دیگر كه امروز هر انقالبی یک اقدام 
ضدانقالبی است چه انقالبیون تازه به  دوران رسیده 
انجام دهند چه ضد انقالب. سخن رئیس جمهور 
روحانی روشن بود: امروز هر کسی که به قانون 
باور داشته باشد انقالبی است و انقالبیگری نه در 

تضاد با حکومت قانون که در التزام به آن است.
بازگشت به انقالب اســالمی ایران تنها یک 
راه دارد و آن انتقــال قدرت به نســل جوان برای 
كارآمدی و كارآیی جمهوری اســالمی اســت. 
همان كاری كه حكومت ســلطنتی از آن سر باز 
زد، اما ســرانجام تقدیر تاریخ گذار از سلطنت به 
جمهوریت را بر دیكتاتوری پهلوی تحمیل كرد كه 
حركتی مترقی بود. درست برعكس بازگشت از 
جمهوریت به سلطنت كه حركتی ارتجاعی است. 

تاریخ اما هرگز به عقب بازنمی گردد.

سخنان رئیس جمهور در 22بهمن 96 یک روایت راهبردی از نسبت انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی است

بازگشتبهکدامانقالب؟
محمد قوچانی

سردبیر
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  یادداشت سردبیر: اگر بخواهیم برای این انقالب گفتمانی تعریف کنیم به نام طیف متکثر و متنوعی از متفکران و انقالبیون صدر انقالب مانند آیت الله طالقانی، آیت الله منتظری، آیت الله بهشتی، دکتر علی  
شریعتی، آیت الله مطهری، مهندس مهدی بازرگان، آیت الله هاشمی رفسنجانی، شهید محمدعلی رجایی، مهندس عزت الله سحابی، دکتر ابراهیم یزدی و دیگر درگذشتگان و مرحومان و شهیدان انقالب اسالمی بر 

می خوریم که منظومه گوناگونی از آرا و افکار انقالبی و اسالمی را تشکیل می دهند که همه در سال 1357 رهبری امام خمینی را پذیرفته بودند و این قدرت گفتمان انقالب اسالمی بود.   

عضو شورای سیاستگذاری سازندگی

پوست اندازی رســانه ای معموال تابعی از تحوالت سیاسی 
اجتماعی جامعه است. ایران، از 150 سال پیش در بستر تحوالت 
و فراز و نشیب های سیاسی اجتماعی فراوانی قرار داشته و شاهد 
اتفاقات بســیاری در عرصه زندگی فردی و جمعی شــهروندان 
خویش بوده است. در نگاهی گذرا حداقل 4 نقطه عطف مهم و 
تعیین کننده  را می توان از نظر گذراند. انقالب مشروطه- نهضت 
ملی نفت- انقالب اســالمی و دوران پس از جنگ که کشــور 
وارد عصر ســازندگی و توسعه همه جانبه می شــود. هر کدام از 
تحوالت دوران ســاز مورد اشــاره، اقتضائات خــود را به همراه 
آورده و تأثیرات فــردی و جمعی روی زندگی مردم به جا گذارده 
است. قصد پرداختن به آثار ماندگار این ادوار چهارگانه نیست. 
تنهــا نکته ای که مورد نظر قرار گرفته اســت، تأکید روی برخی 
تحوالت رســانه ای و تغییر ذائقه هایی اســت که فیمابین مردم، 
رسانه ها، حاکمیت و تکالیف ملی آنها رخ داده است. و این تنوع 
و تغییر، خود منشا آثار روانی اجتماعی فراوانی بوده که جامعه را 
وارد فاز جدیدی از حیات اجتماعی و دلبســتگی های سیاسی، 
ضرورت ها و الزامات کرده است، که سهم آحاد مردم را در پذیرش 
مسئولیت های اجتماعی باال برده و موقعیت و منزلت دموکراسی 

»مردم ساالری« را تحکیم بخشیده است.
روزنامه همشــهری مولود عصر چهارم یعنی دوران پس از 
جنگ و آغاز سازندگی در ایران است. جنگ با همه صعوبت ها 
و آثار مخربش به پایان رســید و با تدبیر بزرگان و دلسوزان نظام 
و در رأس آنها امام خمینی )ره( به فرجام خویش نزدیک شــد. 
فقید ســعید آیت الله هاشمی رفســنجانی که خود از چهره های 
برجســته عصر نهضت و دوران عســرت انقالب بــود و چون 
سرداری فداکار، در رکاب امام صادقانه و خالصانه و جان بر کف، 
مأموریت هــای مهمی را بر دوش گرفت، از قضا نه تنها در فصل 

خصومت و ایجــاد آتش بس و توقف ارابه جنگ نقش آفرین اول 
بود، که در پذیرش مســئولیت خطیر اداره کشور پس از جنگ و 
آغاز بازسازی، گامی بزرگ و مطمئن به پیش نهاد و بار سنگین 
سازندگی و رفع بحران ها و بدبختی ها و فقر و فالکت را به عهده 
گرفت. »شهرها«، که مخروبه هایی بیش نبودند، »اقتصاد« که نام 
میان تهی و جز فقر و مسکنت، شأن دیگری نداشت، »جامعه« 
که آحادش چشــم انتظار تحول بزرگی در الگوی زندگی خویش 
بودند و برای آینده فرزندان خود امنیت و آرامش و آسایش را رقم 
می زدند همه و همه چشم امیدشــان به اراده نیرومند و گام های 
مطمئن هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور منتخب دوخته 
شده بود. روزنامه همشهری در این عصر پا به عرصه حضور نهاد 
و از دل اندیشه جدیدی برای ساخت و نوسازی -نه تنها شهر- 
که برای همه ایران و در همه ابعاد ســربرآورد. این رسانه نو بیش 
از اندازه های متعارف از درون نوعی تحول اجتماعی برخاســت 
و برای پاســخگویی به ضرورت تغییر در روابط آحاد شهروندان 
فیمابین خود و نظام حاکم، مأموریــت قابل اعتنایی را به دوش 
گرفت. »همشــهری« شد »ســخنگوی« جامعه ای که قصد 
دارد در اداره شــهر و کشور گامی به پیش نهد و مسئولیت هایی 
را عهده دار شــود و در حضور بدون واسطه سیاسی و اجتماعی 
میراث خواران، مستقیما در تعیین سرنوشت خود دخالت پیدا کند. 
این رسانه هم اکنون ربع قرن است علی رغم دست به دست شدن 
نظام حقوقی حاکم بر آن، خوش  بالیده و به هر حال رسالت خود 
را حداقل در عصر تحوالت سیاسی اصالحی و در دوره سازندگی 
و توسعه ملی به ثمر نشانده است. این رسانه طالیه دار راهی شد 
که دیگر رسانه های مدرن با اقتباس از آن پا به عرصه وجود نهادند 
و نه تنها مبدأ مؤثری در تکثیر و تولید این نوع رســانه ها شد، که 
نقش ترمیمی و تأثیر اصالحی خود را نیز به رغم مقاومت رقیبان بر 
نشریات مقابل و مخالف به طور مثبت تحمیل نمود. این مسیر 25 
ساله به آرامی طی نشد، که سنگالخ های بسیاری را درنوردید و 
اگر چه به دلیل برخی بی کفایتی ها و نامرادی ها در 14 سال گذشته، 
امروز فاقد اثربخشی پیشین است، اما اثر ماندگار خود را تا سالیان 
بسیار و در عمق تحوالت رسانه ای به جای گذارد و به واقع آنگونه 
شد که رسانه های مدرن امروز فرزندان خلف آن تحول رسانه ای و 

مشخصا آن رسانه ابتکاری محسوب می شوند.
منطق عصر ســازندگی و تحول و توسعه پیش رو، محدود به 
»پوســت اندازی« تنها در رسانه ها نشد، که در دیگر عرصه های 
سیاســی اجتماعی رد پای خود را نشــان داد. تشکیل نهادهای 

مدنی، ضرورت تأسیس احزاب کارآمد و مؤثر که بتوانند در آینده 
سرنوشــت ملی مشارکت نمایند، از دیگر تبعات مثبت تحوالت 
پس از جنگ بود. حزب  کارگزاران اگرچه در بدو انسجام سیاسی 
خود، هدفی جز نمایندگی جنبش اجتماعی آن دوران نداشت، اما 
بنا به خواســت و مطالبه اقشار جوان و از جمله حوزه نخبگانی 
جامعــه و با توجه به ضرورت پایــداری و ماندگاری  از حد یک 
حرکت مقطعی و تأثیرگذار فراتر رفت و تبدیل به نهاد سیاســی 
مؤثر و مانایی شــد که امروز بیش از 2 دهه اســت دستاوردهای 
سیاســی، اجتماعی تعیین کننده ای را در کارنامه خویش به ثبت 

رسانده است.
کارگــزاران ســازندگی، با درنگی 20 ســاله و با احســاس 
مســئولیتی که از ســر اعتقاد خدمت به مردم بود، حضور خود 
را مرهــون پایمردی بــزرگان قدرشــناس و در رأس آن آیت الله 
هاشمی رفسنجانی می داند و به یمن الطاف الهی امروز در قامت 
و هویت حزبی تمام عیار با همه نقصان ها و کاستی ها ایستاده است 
و از جمله مؤلفه های مهمی که به هویت آن معنا می بخشد، انتشار 
رسانه مکتوبی است که به صورت روزانه نشر  یابد و حلقه اتصالی 
بین خود و اعضا، اعضــا و جامعه مخاطب، اعضا و حاکمیت 
خواهد بود. روزنامه ســازندگی در این فرصت تاریخی اگرچه با 
چالش های سنگینی هم به لحاظ شرایط سیاسی کشور و هم به 
لحاظ جنبه های حرفه ای و هم به لحاظ صعوبت حضور در مدار 
مؤثری که باید در فضای جدید دیجیتالی و مجازی داشته باشد، 
مواجه است. اما به یمن اراده و ایمانی که محصول 20 سال رنج و 
مرارت و سخت کوشی است قصد آن دارد که بماند و مؤثر باشد 
و به رسالت اجتماعی خود بپردازد و از این جایگاه به تکلیف ملی 
خویش صمیمانه و با صداقت عمل کند. این روزنامه قصد آن دارد 
که پل ارتباطی نیرومند و صالحی باشد که به جامعه، حاکمیت و 

ارزش های ملی و اعتقادی وفادار باشد.
روزنامه ســازندگی و حزب متبوعش که هم نام اوست باور 
دارد کــه تنها راه موفــق اداره امور عمومی در کشــور، پذیرش 
جامــع و مانع و تمام عیار قانون اساســی و ارکان های منبعث از 
آن و التزام به اقتدار و انفاذ میثاق ملی است. ما پذیرفته ایم که در 
میانه میدان تنوع ها و چندگانگی در دیدگاه ها، فقط و فقط قانون 
است که فصل الخطاب قرار می گیرد. معتقدیم احزاب و رسانه ها، 
مؤلفه های متین و ماندگاری هستند که به صورت کارآمد می توانند 
در حوزه امنیت ملی مؤثر واقع شوند و البته فراموش نباید کرد که 
هیچ حکومت فرهیخته، عاقل و حتــی فرهمندی را از پذیرش 

این نقش گریزی نیســت. ظرفیت های بارور رسانه ها و احزاب 
در پایداری نظام سیاســی در هر جامعه ای نقشی شگرف دارند. 
در قانون اساسی جمهوری اســالمی ایران، رسانه ها و احزاب، 
مطابق با منطق دوســویه و متعامل با حاکمیت و هوشمندانه به 
رسمیت شناخته شــده اند. صیانت و حفاظت حقوق ذاتی مردم 
در نظام مردم ســاالری اسالمی ایران، در ساختار قدرت از جمله 
از چنین رهگذری معنا یافته اســت، اگرچه فعالیت رسانه ها در 
گذشــته عمدتا در منطقه الفراغ عدم حضور مدّبرانه حاکمیت 
بوده، اما به نظر می رســد دولت به معنای فراگیر آن، امروز تأثیر 
این نهاد اجتماعی میان بخشی )جامعه- حکومت( را باور کرده 
است و همزاد آن را که نهاد سیاسی حزب است در مقدرات آینده 
و دست به دست شدن قدرت به رسمیت شناخته است. حقوق 
متقابلی که مورد انتظار است، علی االصول باید در یک منظومه 
فکری و حقوقی مشــترک، مطمح نظر قرار گیرد. حاکمیت از 
رســانه ها مطالباتی دارد، کمااینکه رسانه ها به عنوان نمایندگان 
صادق جامعه، حقوقی را بر گردن حاکمیت دارند که باید محترم 

شمرده شود.
روزنامه سازندگی به تبعیت از موازین حرفه ای خود و به تأسی 
از حــزب متبوعش اعالم می دارد که حاکمیت- فراتر از دولت- 
برای صیانت از ارزش های نظــام و مراقبت عادالنه و فراگیر از 
حقوق ملت، شئونی دارد که باید بی هیچ امتناعی و البته با شوق 
و استقبال، از سوی رسانه ها مراعات شود و هیچ گاه نباید مغفول 
واقع شــود، کمااینکه همین مطالبه از منظر ذاتی نقش رسانه ها 
در دفــاع از ظرفیت ها، منافع ملی و حقوق برابر شــهروندان در 
بهره گیری از فرصت ها، منزلت  و حقوق انسانی آنها، از حاکمیت 
مورد انتظار اســت. حل مسائل و مشکالت جامعه تنها در سایه 
جلب مشارکت همگانی میسر است. ایرانیان دلسوز و قانون پذیر 
باید به اظهارنظر در غالب مسائل کشور دعوت شوند و رسانه ها، 

مردم را به زیست توأم با مدارا با یکدیگر سوق دهند.
متولیان در عرصه قدرت نباید خود را بی خطا و عاری از اشکال 
بدانند. صاحبان قدرت زمانی از سوی شهروندان مورد ستایش و 
احترام و تکریم واقع می شوند که از تکالیف نظام سر برنتافته و به 
فریب و نیرنگ و منفعت طلبی روی نیاورند و رســانه ها را چون 
چشم ناظر به رسمیت بشناسند. فعاالن رسانه ای نیز چون استعداد 
در غلتیدن به وادی خطا و فریب و سوءاســتفاده های فرهنگی را 
دارند، باید مراقب باشــند و بدانند که افســون قلم، چون افسون 
قدرت حاکمان، در عقبه انحراف و سقوط ارباب رسانه ها در کمین 

نشسته است. صاحبان قلم در بساط عریض رسانه و نشر، بدون 
نظارت صادقانه، عالمانه و کنترل شرافتمندانه نباید سالح خود را 
یله و رها سازند. رسانه ها به میزانی که بسط ید و اختیار دارند در 

همان تراز و موقعیت خطیر، پاسخگو و معاقب هستند.
»تــوازن اراده و تکلیــف« و »تالزم مســئولیت و اختیار«، 
موضوعی عقلی، حقوقی و پذیرفته شده است که آن را باور داریم 

و به آن متعهدیم.
روزنامه سازندگی مرزهای سیاسی و اعتقادی جامعه و نظام 
را مراعات و مرزبانی می کند. روزنامه سازندگی بی تردید حافظ و 
منادی ارزش های اصیل انقالب، نظام، امام و رهبری خواهد بود. 
روزنامه سازندگی حرمت و اعتبار ارزش های اخالق و هنجارهای 
جامعه را پاس می دارد. روزنامه سازندگی حریم قانون اساسی را 
نگاهبانی می کند و حرمت مقررات و موازینی که وجاهت عرفی 
و قانونی دارد را به شایســتگی پاس می دارد. روزنامه سازندگی 
حقوق مردم را به طور مستوفا رعایت می نماید. روزنامه سازندگی 
به جد می کوشد تا از تحریک احساســات مردم، نفرت پراکنی، 
دشمنی قومی و نژادی، تهمت و افترا بپرهیزد. روزنامه سازندگی 
به ترویج همبســتگی اجتماعی و وحدت ملــی اهتمام خواهد 
ورزید. روزنامه ســازندگی امید بسته است که از دریچه خویش، 
فرهنگ و اندیشــه حزبی را تقویت سازد و مدرسه ای باشد برای 
سیاســت ورزی غیرخیابانی و ظرفیت ها را به سوی خالقیت و 

اثربخشی قانونی هدایت نماید.
روزنامه ســازندگی به مدد فرهیختگان و روشنفکران و همه 
شخصیت های فرهنگی عزیزی که دلبسته نظام و ایران و اسالم 
هستند تالش خواهد کرد تا به رشد آگاهی های عمومی و مقابله 
با فساد سیاسی و سوءاستفاده از قدرت و ثروت و اعمال نفوذ در 

حوزه منافع عمومی کمک مؤثری نماید.
این روزنامه با تکیه بر خداوند بزرگ و اســتمداد از الطاف و 
نظارت مشــفقانه دلسوزان عرصه فرهنگ و ادب و با بهره گیری 
از توان همه همفکران، انشــاءالله راه صالح و سداد و اصالح را 

نصب العین خویش قرار خواهد داد.
این منظومــه محدود که مأموریت یافته اســت تا روزنامه را 
در تراز معنادارش منتشــر نماید، در حد بضاعت اندک خویش 
خواهد کوشید، اما چشم امید و انتظارمان به همدلی، همفکری، 
و حمایت یارانی است که به این راه ایمان دارند و فارغ از هرگونه 
ســهم خواهی نابجا، محبت ها و یاری شان را از ما دریغ نخواهند 

داشت.

تداوم مشروعیت نظام جمهوری اسالمی در گرو کارآمدی آن است
حزب کارگزاران سازندگی ایران، به مناسبت آغاز چهلمین سال 

پیروزی انقالب اسالمی بیانیه ای صادر کرد که در پی می آید:
به نام خدا

بر آستانه ی چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی ایران 
- که منشا و مبدا مشروعیت نظام جمهوری اسالمی شد - 
آنچه امروزه بیش از هر چیز دیگر باید در دستور کار نسل اول 
و بازماندگان نسل بنیان گذاران انقالب قرار گیرد، کارآمدی 
و توانمندی حکومت و دولت است.  انقالب اسالمی ایران 
بازتاب و واکنش به فساد، تبعیض، استبداد، وابستگی و دین 
گریزی ســلطنت پهلوی بود که با وجود تالش رژیم گذشته 
برای دســتیابی به رشد و توســعه اقتصادی به علل متعدد 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی روزبه روز شکاف آن حاکمیت 
با ملت بیشــتر و بیشتر شد و به سقوط حکومت و سلطنت 
انجامید. پیام انقالب ایران در واقع این بود که »توسعه ی تنها 
کافی نیست« به خصوص که برای توسعه از یک الگو وابسته 
و بدون هویت ملی و دینی و بی توجه به حقوق و آزادی های 

سیاسی و ارزش های فرهنگی یک ملت پیروی شود. 
اکنون اما بایــد تاکید کرد که پویــش و انرژی نهفته در 
ذات اندیشــه انقالب اسالمی نیازمند بازآفرینی است. برای 
نســل های جدید و جوان کشــور که با گذشت چهل سال 
کمتــر از تاریخ دیکتاتــوری پهلوی خبر دارنــد و به تکرار 
دریافت هــای رســمی از آن رژیم عالقــه ای ندارند، اکتفا 
به یادآوری تاریخی کافی نیست. بی تردید ضعف اطالع رسانی 
مستقل و مستندسازی اشتباهات سلطنت پهلوی یک عامل 
مهم در برقراری ارتباط میان نســل اول انقالب و نسل های 
بعدی است. تا جایی که اکنون بازار مستند ها و روایت های 
ســلطنت طلبانه از تاریخ معاصر گرم شده است و گروهی از 
مورخان و مبلغان بازگشت به گذشته با ادبیاتی نوستالژیک 
تاریخ مورد عالقه ی خود را بازسازی می کنند و متاسفانه صدا 
و سیما و نظام تبلیغاتی رسمی کشور با آن بودجه عظیم خود 
به تازگی از خواب گران برخاســته اند و در موضعی انفعالی 
به این شبهات تاریخی پاســخ های ناکافی می دهند. غافل 
از آنکه این پاســخ های دیرهنگام به علت انتساب نهادهای 
تبلیغاتی به حاکمیت در نسل جدید اثر چندانی نمی گذارد و 
حتی ممکن اســت به ضدتبلیغ تبدیل شود و به عنوان دفاع 

حاکمیت وقت در برابر حمله بقایای حاکمیت قبل قلمداد 
شــود و اصال شــنیده نشــود. حذف راویان مستقل مانند 
اپوزیسیون قانونی )اما وفادار به انقالب اسالمی( و انقالبیون 
محذوف هم اگر چه به تحلیل تاریخی درست از علل سقوط 
دیکتاتوری پهلوی کمک می کند اما به همان علت دیرهنگام 
بودن رجوع به ایشان از سوی حاکمیت، اثرگذاری کمتری 
نســبت به گذشــته دارد. چاره کار به نظر مــا »کارگزاران 
ســازندگی ایران« تقویت کارآمدی و کارآیی نظام جمهوری 
اسالمی به عنوان فرزند انقالب اسالمی در عمل است. این 
فرزند انقالب اکنون به چهل سالگی رسیده و دوران شباب 
را طی کرده و به پختگی و بلوغ رسیده است. تا کی می توان 
طفل را در دامان مادر نگه داشــت و با مکیدن شیره جان او 
زنده نگه داشت؟! جمهوری اســالمی امروز موجود بالغی 
اســت که باید خود بتواند گلیم خود را از آب بیرون کشــد و 
صالحیت و حقانیت و اهلیت اجرایی و اداری خود را به ملت 
ثابت کند. آنچه انقالب و اســالم را ســرافراز می کند اثبات 
اقتدار و ابتکار و توان این نظام در ســازندگی و اداره زندگی 
ملت و دولت و کشور اســت. بدون شک پیروزی انقالب، 
فصل مهمی در تاریخ ایران بوده است و حفظ انقالب در برابر 
جنگ و تجاوز دشــمن بعثی، برگ درخشان دیگری در این 
حیات تاریخی قلمداد می شود. ما همچنان معتقدیم دولت 
جمهوری اسالمی در مجموع توانسته است با جلب و جذب 
و سامان دهی مشارکت سیاسی مردم در انتخابات مختلف و 
ایجاد رقابت سیاسی مرز روشنی با نظام سیاسی گذشته داشته 
باشد و در عمران و آبادانی اقتصادی کشور نیز گام های خوبی 
بردارد و با وجود تبلیغات افراطی دشــمنان و دوستان ناآگاه 
-که گاه در انتقاد از دولت ها گوی ســبقت را از اپوزیســیون 
برانداز می ربایند - با همه موانع از عهده اداره کشور برآید. اما 
این کافی نیست. اکنون زمان اثبات توانمندی مدیران کشور 
در اداره ایران برای نسل جدید و به خصوص آیندگان است. 
هراس جوانان از آینده خود غیرقابل کتمان است. نسل اول 
انقالب باید در پایان دفتر عمر نسل خویش میراث خوبی برای 
فرزندانش برجای بگذارد و این جز با توســعه ی همه جانبه 

ایران بدست نمی آید: 
از یاد نمی بریم که مرحوم آیت الله هاشمی رفســنجانی با 

برنامه بازســازی و ســازندگی در پایان دهه اول انقالب اداره 
کشــور را با حمایت مقام معظم رهبری در دســت گرفت و تا 
زمانی که وحدت ملی و انســجام سیاســی در کشور وجود 
داشــت تجربه درخشانی از توســعه همه جانبه در میهن ما 
شــکل گرفت که از دل آن رشــد اقتصادی، رشــد سیاسی 
دوره ی اصالحات پدیدار شــد و دموکراســی به عنوان میوه 
انقالب اسالمی تعمیق یافت. اما دموکراسی را نباید تنها در 
برگزاری انتخابات خالصه کرد. ما بارها از جمله در مقدمه ی 
»منشور سازندگی« )سند مواضع کارگزاران سازندگی ایران( 

به صراحت اعالم کرده ایم که: 
»اگرچه اساس حکومت باید بر رضایت جامعه باشد و 
اگر چه اســتقرار حکومت باید با انتخاب ملت صورت گیرد 
اما تداوم مشــروعیت حکومت فقط باید با رضایت جامعه 
از عملکرد دولت ممکن است.«  مخاطب ما در این سخن 
البته فقط قوه مجریه نیســت و منظور مــا از دولت، همه ی 
حاکمیت و قوای کشور است که به جز مشروعیت حکومت 
باید به کارآمدی آن هم فکر کنند و گمان نکنند چون انقالب 
اسالمی نهضتی برحق بوده است و مردم در انتخابات متعدد 
)که ســند افتخار انقالب و نظام اند( و نیز در راهپیمایی های 
مرســوم )که نیازمند بازســازی در روش برگزاری هستند( 
شرکت می کنند و همچنان از اصل انقالب حمایت می کنند، 
پس عملکرد قوای حاکم هم مطلوب ملت اســت! انقالب 
اسالمی پیروز شد تا فقر و فساد و تبعیض را ریشه کن کند و 
ظلم و استبداد و خودکامگی را از بین ببرد و جلوی انحطاط 

و الحاد و انحراف را بگیرد. 
نمی تــوان همچنان به احیای معنویــت و معرفت دینی 
مردم در چهل سال قبل دخیل بست و به فکر حفظ اخالق 
و اندیشــه نســل های تازه نبود. گاه این عملکرد مسلمانان 
اســت که دل ها را متوجــه نور و حقیقت اســالم می کند. 
حضرت محمد )ص( اول »امین امت« خویش بود و آنگاه 
»رسول الله« شد. آن حضرت در تاسیس حکومت اسالمی 
مدینــه آن قدر مورد اعتمــاد بود که هیچ کافر و مشــرکی 
نمی توانســت در رهبری اجتماعی )به جز رهبری دینی( با 
ایشــان رقابت و برابری کند. همان گونه که چهل سال قبل 
خیل عظیمی از دختــران و زنان این ســرزمین تحت تاثیر 

رهبری امام خمینی و نفوذ کالم روشنفکرانی مانند دکتر علی 
شریعتی و سبک زندگی مسلمانان متجددی مانند مهندس 
مهدی بــازرگان و اجتهادات مجتهدان روشــن بینی مانند 
آیت الله مرتضی مطهری داوطلبانه و با اختیار کامل حجاب 
اسالمی را انتخاب کردند تا به اسوه ای مانند فاطمه زهرا)س( 
نزدیک شوند، بی آنکه انقالبیون ریالی خرج تبلیع حجاب کنند 
و جالب اینجاســت که حکومت وقت میلیون ها ریال خرج 
ترویج بی حجابی در رادیو و تلویزیون و مدارس و دانشگاه ها 
می کرد و هر سال سالگرد کشف اجباری حجاب را به عنوان 

یک روز مترقی جشن می گرفت! 
بــه باور ما انقالب اســالمی ایران هنــوز یک واقعیت 
و تجربه زنده اســت که نســل اول انقــالب می تواند آن را 
به نسل های بعد به امانت بگذارد به شرط آنکه به جز تبلیغات 
)آن هم درست و مستقل و عاری از اغراق و آمیخته با انصاف 
حتی در شناخت دیکتاتوری پهلوی( به فکر ارائه تصویری 
تازه و کارآمد از اداره ایران به نســل جدید انقالب هم باشد. 
نزاع هــای درون حاکمیتی را کنار بگذارد، صدای اعتراض 
مردم را بشــنود و نه فقط بشنود که به ایرادات درست ملت 
توجه کند و آنها را رفع کند و مانند اپوزیسیون هر اعتراض 
را به معنای شــورش و انقالب نپنــدارد و به جای برخورد 
کوتاه مدت با ایــن اعتراضات در میان مدت مشــکالت را 
حــل کند. اعتراضات کنونی مردم یــک »کل یک پارچه« 
نیست و هنوز جزیره هایی از انتقادات پراکنده و انباشته شده 
و متنوع اجتماعی اســت که به نظر ما آلترناتیوی سیاسی 
را در برابر نظام جمهوری اســالمی قرار نمی دهد و شــاید 
به همین دلیل اســت که هنوز اکثریت مطلق ملت به قانون 
اساسی التزام عملی دارند و با وجود برخی نقدها بر ساخت 
سیاســی و حقوقی کشور، امید دارند که دولت و مجلس و 
قوای قضایی و نظامی امور کشــور را بهتر اداره کنند. این 
نقطه امید و روزنه ی روشــن را باید بزرگتر و بزرگتر کرد و 
با برنامه هــای کاربردی اجتماعی و اقتصادی پیوند ملت و 
دولت و به خصوص نســل جوان با نسل انقالب را تقویت 
کرد. باید از حاشیه ها چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه 
اجتماعی پرهیز کرد و با دختران و پسران جوان این سرزمین 
سخن گفت و نه فقط سخن، که در عمل فرصت مشارکت و 

اشتغال و امید آنان در ساختار اجرایی و اداری کشور را فراهم 
ساخت و برای اوقات فراغت آنان فکر جدی کرد و این همه 
در گرو وحدت سیاسی کشــور و اجماع قوا برای عبور از 
تهدیدهای بزرگ در سیاست داخلی و خارجی کشور است. 
عبور از ابرچالش هایی مانند رکود، تورم، بیکاری، فســاد، 
طالق، خشونت، افســردگی، آلودگی هوا، بی آبی، تخریب 
محیط زیست و... همه ریشــه در نزاع های سیاسی و عدم 
اجماع در حاکمیت برای حل مشــکالت کشور دارد. مردم 
اکنون بیــش از هر چیز از فقدان اراده برای تصمیم گیری در 
کشور و تضعیف قوا به دست یکدیگر و انفعال و روزمرگی در 
اداره امور رنج می برند. بحران »بی دولتی« جدی ترین بحران 
در کشور است که باید فراتر از قوه مجریه ارزیابی شود. مردم 
نباید احساس کنند که در برابر بحران ها فاقد چتر حمایتی یک 
نهاد مقتدر، مسئول و پاسخگو هستند. باید برای عبور از این 
وضعیت تصمیم گرفت و این تصمیمی نیست که فقط یک 
فــرد یا یک جناح یا یک قوه بگیرد. این یک تصمیم ملی و 
یک اراده ملی است؛ همان اراده ای که انقالب اسالمی ایران 
را به پیروزی رساند، در جنگ تحمیلی ایران را نجات داد، در 
دولت سازندگی و نهضت اصالحات، کشور را به پیش برد و 
در برابر تحریم های خارجی از ایران صیانت کرد و اکنون باید 
در سن رشد و نقطه بلوغ انقالب اسالمی ایران، مشروعیت 
و موجودیت این نظام سیاسی را تضمین کند و تداوم بخشد. 
با این منطق ما »کارگزاران سازندگی ایران« همپای همه 
ملت در راهپیمایی ملی 22بهمن ماه شرکت می کنیم تا همراه 
با دیگر اصالح طلبان و اصولگرایان و همه احزاب، اصناف و 
افرادی که به این میهن می اندیشند، همچون راهپیمایی های 
اول انقالب وحدت بــا وجود کثرت را به نمایش بگذاریم و 
امیدواریم با تدبیر مســئوالن کشور و از جمله مدیران همین 
همایش ملی، چهره هــای تازه تری را در صفوف راهپیمایان 
ببینیم که گرچه به نسل ها، جناح ها و طبقات مختلفی تعلق 
دارند اما یک هدف بیشتر ندارند و آن استقالل، آزادی و آبادی 

جمهوری اسالمی ایران است.
کارگزاران سازندگی ایران 
۲۰ بهمن 13۹۶

حزب کارگزاران سازندگی ایران در بیانیه ای در سالروز پیروزی انقالب اسالمی مطرح کرد:

پوست اندازی
رسانه ای

محمد عطریانفر
عضو شورای سیاستگذاری سازندگی
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Iranمیهن

حرف های امروز

پیام

آیتاللهموســویخوئینیها: حوادثی که 
از روز هفتم دی ماه آغاز شد همه را عمیقًا 
نگران کرد، ولی این فایده را نیز داشت که 
مسئوالن بلندپایه کشــور و، از آن جمله، 
آیت اللــه جنتی برخالف شــیوه معمول، 
که همیشــه دیگران را به انجام وظایفشان 
توصیــه می کننــد، این بــار، حداقل در 
ســخن، به وظیفه خود نیز اشاره کرده اند. 
از دبیر شــورای نگهبان می پرســم که آیا 
جنابعالی و ســایر اعضای محترم شورای 
نگهبــان در رابطه بــا وظایفی که برعهده 
داریــد -به ویژه درباره تأیید یا ردصالحیت 
افراد برای نامــزدی در انتخابات مجلس 
خبرگان رهبری، مجلس شورای اسالمی 
و ریاســت جمهوری- صــدای اعتراض 
مردم را شنیده اید؟ و این سؤال تـنها درباره 
ردصالحیت هــا نیســت بلکــه در مورد 

تأییدشدگان ویژه نیز هست.

علــیمطهــری: در دوره اصالحات از 
آزادی بیان قابل قبولی برخوردار بودیم 
و از مســئوالن، انتقــاد می شــد. در 
دولت های یازدهم و دوازدهم نیز آزادی 
بیان در حــد مقبولی وجود دارد، البته 

الزم است برخی موانع رفع شود.

پیام رهبر انقالب به 
مناسبت حضور حماسی 

ملت 

بسماللهالرحمنالرحیم
ملتعزیزوسربلندایران!امروز
عزموبصیرتشماحادثهیبزرگ
وخیرهکننــدهایآفریــد.عظمت
راهپیماییامروزشــماکــهبهنظِر
محاســبهگراِندقیق،ازسالهای
پیشپرجمعیتتروپرشــورتربود،
پاســخقاطــعودندانشــکنیبه
بیگانگانودشمنانوسستعهدان
داد.دشمنباتکیهبرتصّورناقصو
باطلخودازایرانوایرانی،همهی
تــوانوتالشتبلیغیخــودرابر
اینمتمرکزکــردهبودکه22بهمن
امســالرابیرونقواحیانًابهضد
خودتبدیلکند.شــماعماًلزنده
وپویابودنانقــالبرابهرخآنان
کشــیدیدوپایبندیبهآرمانهای
امامراحــلراباشــعارهایخود
وباحضــورگرمخــود،باصدای
بلندفریادکردید.نهیبملتایران
دشــمنرابهعقبمیراندوعزم
راســخاومعادالتغلطآنانرابه
هممیریزد.مسئوالنکشورقدر
اینپدیدهیبینظیــررابدانندوبا
استقامتکاملوروحّیهیانقالبی
وعملجهادیبهملتعزیزخدمت
وازآرمانهایانقالبدفاعکنند.
آیندهمتعلقبهملتبیداروبصیر
ماست،مامسئوالنبایدبکوشیم
ازملتعقبنمانیــم.والتهنواو
التحزنواوانتــماألعلونانکنتم

مؤمنین

رئیس جمهور در سی و نهمین سالروز
پیروزی انقالب از همگان دعوت کرد:

کینه هارا
 رها کنید

»زمانی که انقالب پیروز شد افراد بسیاری 
در قطار انقــالب حضور داشــتند. برخی 
خود خواســتند که از این قطار پیاده شوند و 
برخی را هم ما پیاده کردیم که می توانســتیم 
پیاده نکنیم.« این بخشــی از سخنان حسن 
روحانی، رئیس جمهوری کشــور در مراسم 
سی ونهمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
اســت، آن زمان که از قانون اساســی سخن 
به میان آورده و هرکســی را که به آن اعتقاد 
انقالبی می خواند.نزدیک  باشــد،  داشــته 
به چهار دهه از عمر انقالب اســالمی ایران 
می گذرد؛ چهاردهه حرکت در راه رســیدن 
به پیشــرفت و تعالی که با فرازونشیب های 
بسیار همراه بوده اســت و رئیس جمهوری 
کشــورمان آن را به قطاری تشبیه می کند که 
برخی از مسافرانش یا به میل خود راهشان 
را از کاروان جــدا کرده انــد یا ناچار به ترک 
کابین ها شده اند.احزاب و چهره های سیاسی 
که هرکدام شــاید زمانی با ســودای رسیدن 
به مدینه فاضله  در این مســیر قرار گرفته اند 
اما به دالیلــی از ادامه راه محــروم مانده اند 
و اکنــون درآســتانه چهل ســالگی انقالب 
رئیس جمهوری از دعوت مجددشان به قطار 

انقالب سخن می گوید.

مسافران قطار انقالب
اشاره حسن روحانی درباره حذف شدگان 
به کیست؟ اولین کسانی که از قطار انقالب 
ایران پیاده شــدند شــاید برخی از اعضای 
نهضــت آزادی بودنــد. مهدی بــازرگان، 
از پایه گــذاران نهضــت آزادی، نخســتین 
نخســت وزیر انقالب ایران بود امــا دوران 

ریاست او بر دولت موقت ۹ ماه بیشتر طول 
نکشید و نهایتا نیز مجبور به کناره گیری شد. 
بازرگان علت کناره گیری خود را مانع تراشی 
و دخالــت در کار دولت عنــوان کرده بود. 
با این حــال او در دوره اول مجلس نماینده 
تهران شد. پس از آن تا پایان عمرش در همه 
انتخابات ها به عنوان داوطلب ثبت نام کرد اما 

صالحیتش تائید نشد.
ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور 
ایران نیز از جمله کسانی بود که خود از قطار 
انقالب پیاده شــد. او پس از چند ماه وزارت 
در کابینه بــازرگان، در انتخابات ریاســت 
جمهوری شرکت کرد و با کسب ۷۶ درصد 

آرا نخستین رئیس جمهور ایران شد اما روند 
ریاست جمهوری او به گونه ای بود که نهایتا از 
انقالب فاصله گرفت و خودخواسته از قطار 

انقالب پیاده شد.
میرحسین موســوی، آیت الله منتظری، 
ســیدمحمد خاتمی، هاشمی رفســنجانی، 
مهدی کروبی، ابراهیم یزدی و حتی محمود 
احمدی نژاد نیز از دیگر چهره هایی بودند که 
به نوعی آنها را از قطار انقالب پیاده کردند. 
درباره هریک از آنها می توان به تفصیل نوشت 
اما روند و شــرایط سیاسی به گونه ای پیش 
رفت که یا شورای نگهبان به آنها اجازه ورود 
به برخی از انتخابات  ها را نداد یا آنها ناگزیر 

شــدند که از قطار انقالب پیاده شوند. با این 
حال اکنون روحانی تاکید دارد افرادی را که از 
قطار انقالب پیاده کرده ایم دوباره به این قطار 
برگردانیم. پیشنهاد عملی او البته گفت وگوی 
ملی برای برطرف شــدن مشکالت موجود 

است.

 اعتقاد به قانون اساسی
 شرط انقالبی گری

روحانی در مراســم سی ونهمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی در راستای رسیدن 
به وحــدت و اتحــاد ملی گفــت: »امروز 
در ســرزمین مان به تمامــی اصولگرایــان، 

اصالح طلبان و اعتدالگرایان و به همه ملتی 
که اعتقاد به قانون اساسی دارند، نیاز داریم.« 
به بــاور رئیس شــورای فرهنگــی انقالب 
صرف نظر از قوم و مذهب، هر شــخصی که 
به قانون اساسی اعتقاد دارد، انقالبی است؛ 
همان قانونی که ثمره انقالب است و میراث 
امام)ره(.اگرچه حسن روحانی این قانون را 
معیار وحدت و اتحــاد می داند اما با نگاهی 
به گذشته انقالب اسالمی از زمانی که قانون 
اساسی تنها یک پیش نویس بود تا امروز که 
از سوی رئیس دولت به عنوان مهم ترین معیار 
انقالبی بودن از آن نام برده می شــود، شاهد 
هستیم که قانون اساسی در کشور به خوبی 
اجرایی نشــده و عدم توجه به آن، مشکالت 

عدیده بسیاری را به همراه داشته است.

دروغ ممنوع!
گرانی تخم مرغ و حاشــیه های پس از آن 
هم از دیگر محورهای سخنرانی روحانی بود 
تا آنجا که رئیس دولت تدبیر و امید با انتقاد 
از برخی بداخالقی هــا در جامعه و فضای 
رسانه ای، خواستار انعکاس واقعیت ها برای 
مردم شــد.به گفته او، آنجایی که آنفلوآنزای 
مرغی می آیــد و ما ۲۵ میلیــون قطعه مرغ 
را برای ســالمت مردم نابود کردیم، نگویند 
تخم مرغ طالیی شده و به مردم دروغ نگویید.
به مردم بگویید.سالمت مردم  واقعیت ها را 
برای ما مهم بود.حســن روحانی همچنین 
با اعالم اینکه سال آینده، سال امید و نشاط 
خواهد بود از تمامی رسانه ها خواست تا این 
دو ویژگی را در جامعه گسترش داده و از دامن 

زدن به حاشیه ها بپرهیزند.

انقالبمازمانیبهپیروزیرسیدکههمهباهمبودیم؛درقطارانقالبمسافرانزیادیبودندکهبرخیخودخواستهپیادهشدنداما
بعضیرانیزازقطارانقالبپیادهکردیمکهمیتوانستیماینکاررانکنیم.

هرکسیکهبهقانوناساسیمعتقدباشد،انقالبیاستومااکنوندرسرزمینمانبهتمامیاصالحطلبان،اصولگرایان،اعتدالگرایان
وهمهملتیکهبهقانوناساسیعقیدهدارند،نیازداریم.

آنزمانکهآنفلوآنزایمرغیمیآیدوما25میلیونقطعهمرغرابرایســالمتمردمنابودکردیم،نگویندتخممرغطالییشده.
بهمردمدروغنگویید.واقعیتهارابهمردمبگویید.سالمتمردمبرایمامهمبود.

چهلسالبساست؛کینههارارهاکنیم
برادریم،ایرانیهستیمومنافعمشترکداریم،بیاییددرکنارهمقراربگیریم.

قانوناساسیبنبستهارابرداشتهاستامااگرجاییبحثیداردبهاصل59قانوناساسیمراجعهکنیم.
اصل59قانونیدربارهرفراندوماستیعنیصندوقبیاوریموهرچهمردمگفتندعملکنیم.

مردمراراحتبگذاریم.
درحریمخصوصیمردمدخالتنکنیم

بایددرورزشگاه،دانشگاهوخیاباننشاطحاکمباشد؛سالآیندهبایدامیدونشاطبرایملتباشدودشمنرامأیوسکنیم.

جمالت کلیدی
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  روحانی: از شورای نگهبان و سایر دست  اندرکاران و نهادها می خواهم راه انتخابات را سهل کنند.باید به مردم اعتماد کرده و راه قانونی را سهل 
کنیم.باید راه احراز شایستگی ها را سهل کنیم و مردم را در این احراز ها مشارکت دهیم.اگر کمبود قانون داریم قانون را اصالح و با مردم مدارا کنیم و 

بگذاریم همه سلیقه ها در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان شرکت کنند.این اصلی برای حراست از نظام و انقالب است.   

کیوسک: روزنامه های ایران

تحسین فیلم حاتمی کیا توسط 
ظریف

روزنامه ایران واکنش وزیر امور خارجه را 
به فیلم »به وقت شام« مورد توجه قرار داده 
و آن را از فیلم هایی برشمرده که به واسطه 
دیده شــدن توســط چهره های سیاسی 
ســر زبان ها افتاده اســت. محمدجواد 
ظریــف وزیر امــور خارجه کشــورمان 
روز پنج شــنبه به همراه همسرش در یک 
نمایش خصوصی به تماشــای »به وقت 
شام« نشست و با انتشــار یادداشتی در 
صفحه اینســتاگرامش آخرین ســاخته 
 ابراهیم حاتمی کیا را بی نظیر عنوان کرد.

او همچنین در کلیپی که در کانال تلگرام 
فیلم »به وقت شام« منتشر شد در پاسخ 
به این سؤال که چه صحنه ای از فیلم در 
خاطرتــان باقی مانده، بــا بغض و گریه 
پاسخ داد: »تقریبًا همه آن. برای کسانی 
که احساس می کنند منطقه ما دچار بالی 
بزرگ شده است و افراد پاک این کشور و 
منطقه برای اینکه این بال به بقیه سرایت 
نکند از همه چیزشــان گذشتند، لحظه 
به لحظه این فیلــم یادآور یک مجاهدت 

بی نظیر است.«

غیرممکن بودن امکان همکاری های 
سیاسی امنیتی کابل و تهران

روزنامــه جوان تنش بین افغانســتان و 
پاکستان را، مورد توجه قرار داده و سید 
عباس حسینی در بخشی از مصاحبه با 
این روزنامه گفته اســت »نظریه پردازان 
و سیاســتگذاران عرصــه خارجــی در 
افغانســتان بر این باور ند که افغانستان 
به دلیل سیاســت بی طرفی در 100سال 
گذشته، متحمل خســارت های بزرگی 
بوده اســت، این نظریه پردازان می گویند 
که افغانستان در سیاست خارجی خود، 
اکنون به دنبال انتخاب های عقالنی است 
و بر اساس ظرفیت کشورها، نوع رابطه 
خود را انتخاب می کند. بر این اســاس، 
اگر ظرفیت یك کشور در عرصه مناسبات 
اقتصــادی و همکاری هــای منطقه ای 
بیشتر اســت، محور روابط اقتصادی و 
اگر ظرفیت کشــور یا کشورهایی چون 
آمریکا و ناتو در عرصه های سیاســی و 
امنیتی زیاد است، محور سیاست و روابط 
با این کشورها، سیاسی و امنیتی خواهد 
بود. بر این اساس، در بعد همکاری های 
اقتصــادی منطقــه ای، افغانســتان از 
همپیمانی با چین، هند، ایران یا هر کشور 
دیگری اســتقبال می کند و از تمام توان 
خود در راستای گسترش همکاری های 
اقتصــادی منطقه ای اســتفاده می کند، 
امنیتــی،  و  سیاســی  حــوزه  در  امــا 
وابستگی و همپیمانی خود را با سیستم 
 امنیتی ناتــو در منطقه پذیرفته اســت.

امکان همکارهای سیاسی و امنیتی میان 
کابل و پکن، کابل و مسکو و حتی کابل 
و تهران غیرممکن اســت یا اینکه دیگر 
مورد توجه نیســت. البته افغانستان در 
حوزه همکاری های اقتصادی منطقه ای 

تأکید می کند که تنها یك گزینه روی میز 
ندارد، یا استفاده از یك گزینه، به معنای 
نفی گزینه هــای دیگر نخواهــد بود. بر 
این اساس، در شــرایطی که بحث بندر 
چابهار در اولویت اول سیاست منطقه ای 
افغانســتان قــرار دارد، طرح هــای یك 
کمربند ـ یك جاده چیــن، راه الجورد و 
حتی مسیرهای پاکســتان را مورد توجه 

دارد. 

 

ملت باید هوشیار شود
روزنامه آرمــان در یادداشــت روز خود 
به بحــث اقــدام غیراخالقی شــرکت 
سامســونگ پرداخته و بهمن فروتن در 
مطلبی نوشته است »اگر سیاست داخلی 
جامعه را به نفع سیاســت خارجی رها 
کنیم بی تردید جامعه از این مساله آسیب 
خواهد دیــد. نباید جامعه ای درســت 
کنیم که هرکسی بتواند با یک خبر آن را 
برهم بریزد. جامعه باید استحکام داشته 
باشــد. اما آن دوران گذشته و باید کمی 
چشم هایمان را باز کنیم و به جامعه مان 
برسیم تا یکباره یک سامسونگ پیزوری 
نتواند جامعه ما را بهــم بریزد. چرا باید 
اجــازه دهیم که به نوعــی ما را تحریک 
کنند؟ ملت باید کمی هوشــیار شود اما 
مــا فکر می کنیم که هوشــیاری به ضرر 
ماســت در حالی که هوشــیاری ملت 
به نفع خودمان اســت. در این میان باید 
»خودمــان« را تعریف کنیم تا ببینیم چه 
کســانی در »خودمان« جای می گیرند 
و دوســت دارند که در ایــن »خودمان« 

باشند؟

استعفای کریمی از تیم های 
باشگاهی

روزنامه شرق اســتعفای علی کریمی را 
از ســمت سرمربی سپیدرود رشت مورد 
توجه قــرار داده و  نوشــته آن طور که از 
باشگاه سپیدرود خبر رسیده، مسئوالن 
این باشگاه عالقه ای به پذیرش استعفای 
کریمی ندارنــد و همچنان می خواهند با 
این مربی جوان به کار ادامه دهند، البته او 
حرفی از استعفای قطعی نزده و این مورد 
را بر عهده مدیریت باشگاه گذاشته تا در 
صورت الزم دانستن این شوک، با جدایی 
او موافقت  کرده و کار را با مربی دیگری 
ادامه دهند. سپیدرودی ها با وجود تغییر 
در کادر فنــی همچنان یکــی از تیم های 
انتهای جدول هســتند که خطر سقوط 
تهدیدشان می کند. سخنگوی این باشگاه 
گفته بود چه شــفاهی و چه کتبی، قطعا 
سپیدرود با اســتعفای کریمی مخالفت 
خواهد کرد. البته این موارد باعث نشده 
کــه کریمی از مواضع تند  و  آتشــینی که 
دارد کوتاه بیاید؛ او بعــد از بازی مقابل 
استقالل در ورزشگاه آزادی، به کنفرانس 
خبری نرفت و با حضور در میکسدزون 
صحبت هایش را در جمــع خبرنگاران 
مطرح کرد؛ صحبت هایی که درست مثل 

روزهای گذشته تند بود. 

قطار انقالب ظرفیت باالیی دارد
از زمان پیروزی انقالب اسالمی ایران 
تاکنون اشــخاص و احزاب بسیاری 
راه شان را جدا کردند یا از قطار انقالب 
پیاده شده اند و در آن شکی نیست اما 
ذکر این نکته حائز اهمیت است که قوه مجریه در بازگرداندن نیروهای انقالبی به کاروان نقش 
بسزایی بر عهده دارد و به تعبیری دیگر باید در این زمینه پیش قدم باشد که نمونه آن را می توان 
در انتخاب وزرا و آرایش کابینه دولت شاهد بود. بازگرداندن نیروهای انقالبی به قطار انقالب 
اگرچه امری شایسته است اما زمینه هایی نیز دارد که برخی از آنها به دیگر نهادها یا احزاب 
باز می گردد. به طورمثال ردصالحیت گسترده نیروهای سیاسی از سوی شورای نگهبان یا 
آن زمان که قوه قضائیه به هر بهانه اقدام به پرونده سازی علیه افراد می کند نشان از آن دارد که 
اصل سخن بجاست اما زمینه هایش فراهم نیست و دولت هم در این میان تمامی تالشش را 
به کار نگرفته است. از دیگر سو، سیاسیون و مردم باید به خوبی آگاه باشند که قطار انقالب 
ظرفیت باالیی دارد و ســوار شدن عده ای لزوما به معنای پیاده شدن دیگران نیست؛ قطار 
انقالب برای تمامی افراد با هر دیدگاهی جا دارد و کسی قادر نیست جای دیگری را تنگ 
کند. آقای رئیس جمهور با بیان این نکته گام مثبتی برداشته اما در راستای اجرایی شدن آن 
تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش اعالم کرد 
که نباید در حریم خصوصی افراد دخالت کرد که همچون مورد پیشین صحیح بوده اما تاکنون 
گامی در راستای تحقق آن برداشته نشده است، حال آنکه دولت نخستین نهادی است که 
باید پایبندی اش به فرمان 8 ماده ای امام)ره( را اثبات کند. براساس این فرمان، نه تنها کنکاش 
و استعالم از زندگی مردم خطایی بزرگ است بلکه هیچ ارباب رجوع یا نیروی کاری نباید 
به بهانه استعالم ماه ها پشت در حراست بماند که دولت نیز از این امر مبرا نیست. از همین رو، 
بهتر آن است که آقای روحانی فرمان 8ماده ای را به صورت بخشنامه در دولت خود اجرایی 
و بازرسی را برای نظارت بر کار وزارتخانه ها استخدام کند تا اجازه ندهند هر نهادی به بهانه 

و دستاویزی در حریم خصوصی افراد دخالت کند.

دیدگاه

انقالبیون شرایط پیش از انقالب را به یاد آورند
از زمان پیروزی انقالب اسالمی 
یا  خودخواسته  بسیاری  تاکنون 
به ناچار از قطــار انقالب پیاده 
شده اند اما باید به این نکته توجه 
کرد که تنها تعداد قلیلی از این افراد با میل و خواســت خودشان از ادامه مسیر 
ســرباز زده و از این قطار پیاده شــده اند و قریب به اتفاق آنها را از کاروان پیاده 
کردند و علت شــاید آن بود که به مرور زمان و با حرکت قطار، مقصدی که در 
ابتدا مشخص شده بود در میان راه تغییر کرد. از سویی دیگر باید به این مسئله 
بپردازیم که آیا رفتار کنونی ما مطابق با آن چیزی است که پیش از انقالب اسالمی 
تبیین شده بود؟ مسلما اینگونه نیســت و تمامی اصولی که از ابتدا ترسیم شد، 
مجالی برای ظهور پیدا نکرد؛ تغییر شرایط به نحوی که به رفتارهای تند و خشن 
منجر می شد بسیاری را از قطار انقالب پیاده کرد که تعدادشان به مراتب بیشتر 
از آنهایی اســت که خودخواســته کاروان را ترک کرده اند. در چنین شرایطی، 
دست اندرکاران انقالب باید به گذشته برگشته، به خود نهیبی بزنند و شرایط پیش 
از انقالب را به یاد آوردند؛ زمانی که تمامی اقشار جامعه از فقیر و غنی گرفته با 
هر اعتقاد و پوششی در کنار یکدیگر به شرایط اعتراض کرده و به دنبال آزادی 
بودند. اکنون اگر بنا باشد سخن از گفت وگوی ملی به میان آوریم باید متناسب با 
همان نگرش ها باشد در غیر این صورت تداوم روند فعلی بدون دیدگاه منتقدانه 
به سی و نه سال گذشته فریبی بیش نیست. برای رسیدن به این مهم اما نیازمند 
عزمی جدی هستیم؛ عزمی که از زمان پیش نویس قانون اساسی تاکنون نه تنها 
وجود نداشته بلکه عدم وجود آن منجر به برخی تنگ نظری ها و محدود کردن 
اختیارات مردم از سوی بعضی نهادها شده است. رسیدن به این اراده و پشتکار 
نیازمند هم صبوری اســت و هم همدلی میان افراد مؤثر در صحنه سیاســی و 

اجتماعی کشور. 
از ســویی دیگر، عدم توجه به قانون اساســی پس از پیروزی انقالب منجر 
به ایجاد نهادهایی با اختیارات خاص شد که در طوالنی مدت تأثیرگذاری مردم 
در سرنوشت شان را محدود کرد. در طول چهل سال گذشته تنها یک رفراندوم 
برگزار شد. با این حال هرگز برای اصالح و تغییر دیر نیست و نباید ناامید شد. 
از قوای ســه گانه گرفته تا دیگر نهادهای دولتی و مردمی و افراد جامعه اگر در 
موقعیت خود به درستی ایفای نقش کنند به یقین این مسیر اصالح خواهد شد و 
به آرمان های نخستش بازخواهدگشت اما تاکنون تالش دولت کافی نبوده است.

دیدگاه

مگر قطار انقالب کسی را هم پیاده کرده؟!
قطــار انقالب تاکنون هیچ شــخص یا 
جناحی را پیاده نکرده است و این حرف 
کامال اشتباه و نادرست است و واقعیت 
نــدارد، اما جریان ها و افراد خودشــان 
پیاده شده اند که علت آن عدم پایبندی آنها به آرمان ها و اصول انقالب و اعتقادات ضعیف آن ها بوده 
است. تعدادی نیز فریب دشمنان انقالب را خوردند. راه بازگشت به این قطار اما پذیرفتن اصول 
و آرمان های امام است و کسانی که این اصول را بپذیرند به راحتی قادرند بار دیگر به قطار انقالب 
بازگردند و هیچکس مانع آنها نیســت. مگر اینکه بخواهند با عدم صداقت و نفاق از آرمان های 
انقالب عبور کنند. آنهایی که به دنبال ســکوالریزه و لیبرالیزه کردن دولت هستند باید بدانند که 
به طور طبیعی با قطار انقالب دچار اصطکاک خواهند شد. حرکت قطار به سمت دولت سازی 
اســالمی است و همه در این جهت باید اصول و فرایندی که رهبری تبیین کردند را باید بپذیرند. 
اینگونه نیست که اگر کسی ادعا کرد قانون اساسی را قبول دارد انقالبی است؛ چراکه پیش از قانون 
اساسی، انقالب و تفکر انقالبی وجود داشته است. آنها که انقالبی هستند به تمامی اصول پایبندند 
و انقالب را تمام شده نمی دانند. اعتقاد به قانون اساسی تنها به حرف نیست بلکه فرد انقالبی قانون 
را اجرایی می کند. اما تاکنون کدام رئیس جمهوری یا جناح و حزب سیاسی اصل 8 قانون اساسی 
را اجرا و یا الیحه ای در این خصوص به مجلس ارائه کرده است؟ تنها پذیرفتن قانون اساسی مبنای 
انقالبی بودن و انقالبی گری نیست؛ روحیه، تفکر، روش و مشی افراد و احزاب باید انقالبی باشد.

دیدگاه

تحقق آزادی های مصرح در قانون اساسی
رئیــس   روحانــی،  حســن 
جمهوری کشور باید تالش کند تا 
شــرایط آزادی های مصرح قانون 
اساســی در کشــور فراهم شود. 
آزادی گفتار، نوشتار و انتشار اگر تامین نشود یعنی خواست اصلی مردم تامین نشده 
و آنگاه هیچ راهپیمایی افاقه نخواهد کرد. راه بازگشــت مردم، سیاسیون و احزاب 
به قطار انقــالب از وحدت ملی و همدلی و همفکری میان قوا می گذرد که نه تنها 
طی سال های گذشته شاهد آن نبوده ایم، بلکه آنها مدام علیه یکدیگر جریان سازی 
می کنند. اگر اجرای قانون اساسی در محور کارها قرار گیرد قطعا مفید بوده، به نفع 

جامعه و مردم ایران خواهد بود. 

دیدگاه

غالمحسین کرباسچی
دبیرکل حزب

کارگزاران سازندگی

علی تاجرنیا
عضو حزب اتحاد ملت

حمیدرضا ترقی
عضو حزب مؤتلفه اسالمی

هاشم صباغیان
فعال سیاسی

هزار دوست کم است و یک دشمن زیاد
رئیس جمهوری کشــورمان در آســتانه 
چهلمین سالگرد انقالب اسالمی ضمن تاکید 
بر گسترش نشــاط در ورزشگاه، دانشگاه و 
خیابان از تمامی سیاســیون از اصالح طلب 
گرفته تا اصول گرا و اعتدالیون خواســت تا 
کینه ها را رهــا کرده و در مقابــل با برادری 
دشــمن را مایوس کنیم؛ چراکه همه برادر، 
مسلمان و ایرانی هستیم.وی خاطرنشان کرد: 
»چندسال کینه و سخن ناروا گفتن؟ رها کنید 

مسائل کوچک را.« 

مشارکت مردم؛ تنها راه حفظ انقالب 
رئیــس دولت تدبیــر و امید بــر این باور 
اســت که برای حفــظ انقــالب راهی جز 
مشــارکت مردم وجــود ندارد و اگــر امروز 
انقالب بعد از ۳۹ ســال باقی مانده به دلیل 
انتخابات  اگر  انتخابات هاســت و  برگزاری 
ریاســت جمهوری و مجلس نبــود، بدانید 
انقالب نبود.انتخابات هاست که این انقالب 
را پایدار نگه می دارنــد. او در بخش دیگری 
از ســخنانش بر لزوم سهل کردن راه انتخاب 
مردم تاکید کرد و گفت: »از شورای نگهبان 
و سایر دست  اندرکاران و نهادها می خواهم راه 
انتخابات را ســهل کنند.باید به مردم اعتماد 

کرده و راه قانونی را سهل کنیم.باید راه احراز 
شایستگی ها را ســهل کنیم و مردم را در این 
احراز ها مشــارکت دهیم.اگر کمبود قانون 
داریــم قانون را اصالح و با مردم مدارا کنیم و 
بگذاریم همه سلیقه ها در انتخابات مجلس، 
ریاست جمهوری و خبرگان شرکت کنند.این 
اصلی برای حراست از نظام و انقالب است.«

حریم خصوصی مردم از آن مردم است
رئیس شــورای انقالب فرهنگی در بخش 
دیگری از سخنانش یادآور شد که نباید قواعد 
بازی و تعامل را از یاد ببریم؛ در زمان انتخابات 
نقد کنیم و هــر چه می خواهیــم بگوییم، اما 
انتخابات که تمام شــد رقابت تمام شده است.
خواهــش می کنــم از تمــام جناح هــا و همه 
افراد و فرهیختگان، به کســی که انتخاب شد 
چون منتخب مردم اســت،  احتــرام بگذاریم.
رئیس جمهوری با بیان اینکه رای مردم است که 
منتخب مردم را می سازد، گفت:»بعد انتخابات 
باید رقابت را کنار گذاشــته و قواعد سیاسی 
جهانی را مراعات کنیم و همه در کنار هم باشیم.
مردم را راحــت بگذاریم و در حریم خصوصی 
آنها دخالت نکنیم.حریم خصوصی مردم از آِن 
مردم اســت. برای یک بار هم که شده فرمان 
هشت ماده ای امام در سال 61 را بخوانیم و طبق 

آن عمل کنیم و آستانه تحمل مان را باال ببریم.«
عضو مجلس خبرگان رهبری ثمره انقالب 
و میراث امام راحل را قانون اساســی کشور 
عنوان کرد و گفت: »باید قانون اساســی را 
پــاس بداریم و از ظرفیت آن اســتفاده کنیم.

آنچه که امروز از آن به عنوان مشکل در روابط 
اجتماعی، بحث آزادی و ســرمایه گذاری ها 
یاد می شــود، به خاطر عمل نکردن به قانون 
اساسی اســت.هرکه قانون اساسی را قبول 
دارد، انقالبی است. همه نهادها و دستگاه ها 
باید به قانون اساســی عمل کنند.این قانون 
بن بست ها را برداشته و ظرفیت های بسیاری 
دارد.« وی ادامــه داد:  اگر در جایی ما با هم 
بحث داریم باید به اصل ۵۹ قانون اساســی 
مراجعــه کنیم.طبــق این اصل بــرای رفع 
مشکالت و اختالفات باید به آرای مستقیم 
مردم مراجعه کرد.طبق اصل ۵۹ هرچه مردم 
گفتند باید به آن عمل کنیم.این ظرفیت قانون 

اساسی ما است و باید به آن عمل کنیم.

جذب ۳۲ میلیارد دالر سرمایه گذاری 
خارجی پس از برجام

رئیس جمهوری با بیان اینکه ایران توانسته 
است ۳۲ میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی 
پس از انعقاد برجام جذب کند، گفت: »این 

به معنای رشــد ایران اســت و ما همچنین 
توانســته ایم پنج میلیارد یورو سرمایه گذاری 
دیگــر را جذب کنیم که ایــن البته به معنای 
توانمندی اقتصادی ایران اســت.« به گفته 
رئیــس دولت، جمهوری اســالمی ایران در 
تولید و استخراج گاز از قطر پیشی گرفته است 
و تولیــد گاز در ابتدای دولت یازدهم به ۲8۵ 
میلیون مترمکعب از منطقــه پارس جنوبی 
رسیده بود اما حاال به ۵۵۳ میلیون مترمکعب 
رسیده اســت که به معنای دو برابر شدن آن 
است و البته به معنای پیشی گرفتن از قطر در 
استخراج گاز است. وی در ادامه با بیان اینکه 
در میادین مشترک غرب کشور شاهد افزایش 
برداشت بوده ایم گفت: اگر ما زمانی از میادین 
مشــترکی که با عراق داریــم روزانه ۷0 هزار 
بشکه نفت استخراج می کردیم امروز میزان آن 
به ۳0۵ هزار بشکه رسیده است.عزت ایرانی 

در این مقوالت اثبات می شود.
راهپیمایی ســی ونهمین سالگرد انقالب 
با حضــور چهره هایــی از تمامی طیف های 
سیاســی و اجتماعی همراه بود که از آن میان 
می توان به آیت الله موسوی خوئینی ها، علی 
الریجانی، اسحاق جهانگیری، شهیندخت 
مــوالوردی، محمدباقــر قالیبــاف و دیگر 

اشخاص برجسته و انقالبی اشاره کرد.
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حرف های امروز

فلورانس پارلی، وزیر دفاع فرانســه: »ما 
نشانه هایی از احتمال استفاده از گاز 
کلر در ســوریه در اختیار داریم اما 
هنوز در این خصوص اطمینان کامل 
حاصل نشده است، ما در کنار دیگر 
گروه ها تالش می کنیم از وقوع چنین 

مسئله ای اطمینان یابیم.«

چــاووش  اوغلــو، وزیــر خارجــه ترکیه: 
»عملیات  ما در ترکیه و سوریه علیه 
برادران و خواهران ما که ساکن این 
منطقه هستند، نیست. عملیات های 
ضــد پ ک ک مــا در عــراق علیه 
محلی ها نیست. امروز ترکیه میزبان 
۳۵۰ هزار کرد سوریه است. در حالی 
که هیچکدام از این کردها در ترکیه 

نمی خواهند به آنجا بازگردند.«

نانسی پلوســی، رهبر اقلیت های مجلس 
نماینــدگان آمریکا: امتنــاع ترامپ، از 
انتشار گزارش دموکرات های کمیته 
اطالعاتی، تقالیی بی شــرمانه برای 
کتمان حقیقت درباره رسوایی ترامپ 
- روسیه از مردم آمریکاست. واضح 
اســت که ترامپ چیزی برای پنهان 

کردن دارد.

ژاپــن:  وزیــر  نخســت  آبــه  شــینزو   
»ژاپن،کره جنوبی و آمریکا در مسئله 
کره شــمالی روابط و همکاری های 
نزدیکــی بــا یکدیگر دارنــد و من 
می خواهم مذاکرات صریح و روشنی 
در جهت ســاخت آینده جدید برای 

روابط میان دو کره داشته باشم.«

آمریکا:  رئیس جمهــور  ترامــپ  دونالــد 
»امروز ائتالف ضــد داعش صد در 
صد قلمرو ها را از دســت این گروه 
تروریستی گرفته است البته کارهای 
زیادی همیشه برای انجام دادن وجود 
دارد تــا زمانی که کارمان به صورت 
کامل انجام نشــده اســت دست از 

تالش برنمی داریم.«

باب منندز ســناتور ارشد کنگره: »قصد 
ندارم از جایگاهم برای کمک به لغو 
توافق هسته ای برجام استفاده کنم. 
به نظر من بهتر است رئیس جمهور، 
متحدان اروپایی مــان را برای اعمال 
تحریم های چندجانبــه با ما همراه 

کنند.«

آیا مک مستر و سناتورها می توانند ترامپ را به ماندن در برجام قانع کنند؟

ترامپ دولت  یست  استراتژ ح  طر
برای حفظ برجام

توافق هسته ای میان ایران و قدرت های 
جهانی با وجود مخالفت های دولت دونالد 
ترامپ، اخیرًا وارد سومین سال عمر خود 
شد. در این مدت اما توافق هسته ای دورانی 
پرنوسان را از سر گذرانده است. مخالفان 
و موافقان برجام به دالیل مختلفی به ابراز 
نظرات مثبت و منفی خود پیرامون این توافق 

پرداخته اند. 
یکــی از اصلی ترین ســواالت، علت 
مخالفت جمهوری خواهان و دولت ترامپ 
درباره توافق هســته ای است. البته سابقه 
مخالفت با توافــق حتی به قبل از پیروزی 
دونالد ترامپ در انتخابات جنجالی 2016 و 
تغییر مسیر کلی قوه مجریه باز می گردد. اما 
تصمیم ترامپ و جمهوری خواهان در مورد 
فرجام برجام به معمایی بزرگ برای افکار 
عمومی جهان مبدل شده که حل این معما 
می تواند افق هایی برای پیش بینی تحرکات 

آتی دولت آمریکا روشن کند.
دولت »باراک اوباما«، رئیس جمهوری 
پیشین آمریکا در حالی مذاکرات هسته ای 
بــا ایران را کلید زد که وارد پنجمین ســال 
عمر کابینه خود می شد. اما نبود برداشتی 

واحــد از آنچه قرار اســت از طریق توافق 
هسته ای به عنوان تعهدات طرف ایرانی اخذ 
شــود و آنچه در قبال آن به عنوان تعهدات 
طرف های غربی به ایران داده شود، باعث 
بروز ســردرگمی و اختالف نظــر درباره 

موضوع مذاکره با ایران می شد.
بدین ترتیب در فقدان برداشتی واحد میان 
جمهوری خواهان و دموکرات ها مذاکرات 
پس از 20 ماه در 14 ژوئیه 2015 به »توافق 
وین« منجر شد. در این مدت بیشتر تالش 
دولت آمریکا برای توجیه توافق، به مذاکره 
با نمایندگان حــزب دموکرات در مجلس 
نمایندگان و کنگره آمریکا گذشت. دولت 
اوباما با اتخاذ یک استراتژی حداقلی عمدتًا 
برای گذشتن از سد کنگره به نمایندگان هم 
حزبی خود تکیه داشــت و درصدد توجیه 

اکثریت جمهوری خواهان برنیامد.
همچنیــن جمهوری خواهــان دوبــار 
کوشیدند از طریق روش فیلی باستر توافق 
هســته ای را رد کنند اما هر دو بار این گروه 
نتوانستند 60 رأی الزم برای تصویب طرح 
خود را به دست بیاورند و فیلی باستر با 58 
رأی موافق در برابر 42 مخالف »رد توافق 
هســته ای« از دور خارج شــد. در جریان 
این دو تالش نیز 4 ســناتور دموکرات نیز 
علیه توافق هسته ای رأی دادند که خود این 
واقعیت نیز نشان از فقدان آمادگی الزم میان 

نیروهای آمریکایی درباره توافق داشت.

برجام در گروگان تیم ترامپ
وقتی دونالد ترامپ در هشتم نوامبر 2016 
توانست با شکســت »هیالری کلینتون«، 
لقب چهل و پنجمین رئیس جمهور این کشور 
را به دست آورد، مصائب توافق هسته ای در 
آمریکا صد چندان شــد. ترامپ در مراحل 
اولیه انتخابات درون حزبی وعده داده بود لغو 
توافق هسته ای با ایران را در نخستین ساعت 

ورودش به کاخ سفید انجام دهد.
امــا از یکســو ســابقه غیرحزبــی و 
غیر حرفــه ای او و از ســوی دیگر وجود 
افرادی با رویکردهایی متفاوت در دولتش 
باعث شد از همان ابتدا رفتار و گفتار ترامپ 
در قبال توافق ایران، دچار تناقضی شــدید 
شــود. رئیس جمهور آمریکا نه تنها پس از 
ورودش به کاخ سفید برجام را پاره نکرد، 
بلکه در مواردی نیــز به جای لغو توافق از 

لزوم تغییر و اصالح آن سخن به میان آورد.
با این حال 6 ماه نخســت عمر دولت 
ترامپ را باید دوران حمالت شدید لفظی 
ترامپ به توافق و »مخالفت صریح« با آن 
بدانیم. به بیان دیگر »ترامپ علیه برجام« 
اســتراتژی اصلی رئیس جمهور آمریکا در 
قبال توافق را در 6 ماه نخست عمر کابینه 

تشکیل می دهد.

اما در 6 مــاه دوم رویه دولت ترامپ در 
قبال توافق هســته ای تا حدی تعدیل شد 
و نســبت به قبل استراتژی منسجم تری با 
محوریت »گروگان گرفتن برجام از طریق 
مفاد آن« در پیش گرفته شد. معمای تغییر 
رویه نســبی دولت ترامپ درباره برجام را 
شاید بتوان مبتنی بر تغییراتی دانست که در 

اعضای تیم همکار او به وجود آمده است:
اطرافیانــی نیز که در6 مــاه اول دولت 
ترامپ تأثیر زیادی بر وی داشــتند، عمدتًا 
به مشــی ضد ایرانی شــناخته می شدند و 
صراحتًا مخالف توافق بودند. به جز »مایک 
پنــس«، معاون رئیس جمهــور، »مایکل 
فلین«، مشاور پیشین امنیت ملی ترامپ و 
نیز »استیو بنن«، استراتژیست سابق کاخ 
ســفید و »مایک پومپئو«، رئیس سازمان 
سیا و نیز »ریک پری«، وزیر انرژی از جمله 
مخالفان توافق هسته ای با شکل و شمایل 

فعلی اش به حساب می آیند.
اما در 6 ماه دوم افرادی به دولت ترامپ 
اضافه شدند که ایده جدیدی برای استفاده 
از ظرفیت های خود برجــام برای افزایش 
محدودیت های ایران را در سر می پروراندند. 
از جمله این افراد می توان به ژنرال هربرت 
مک مســتر و جان کلی اشاره کرد. این دو 
نفر در کنار »رکس تیلرسون«، وزیر خارجه 
و »جیمز ماتیس«، وزیر دفاع آمریکا سعی 

کردند ترامــپ را به حفظ توافق و گروگان 
گرفتن آن مجاب نمایند.

حرکت به سوی پلن بی ترامپ؟
در حالی که برخی منتقدان معتقد بودند 
کابینه ترامپ در ماه های نخســت شروع 
به کار خود اســتراتژی منسجمی در قبال 
توافق هسته ای )و حتی دیگر موضوعات 
سیاست خارجی( را دنبال نمی کند، به نظر 
می رســد در پــی موج نخســت تغییرات 
کابینه، رفته رفته دولت ترامپ به استراتژی 
منســجم تری در ارتباط با ایــران و توافق 

هسته ای دست یافت.
ورود »هربرت مک مســتر« به کابینه 
به عنوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهور 
باعث شــد، گزینه های بدیلی در ارتباط با 
برجام فراروی دولــت ترامپ قرار بگیرد. 
مک مستر از ابتدا معتقد بود که بهتر است 
آمریــکا از ظرفیت های خــود توافق برای 
افزایش فشار بر ایران استفاده کند و خروج 
از توافــق را به عنوان اقدامی که همیشــه 
می توان انجامش داد، تا بزنگاه آن به تعویق 

بیندازد.
در واقع مک مســتر جزو افرادی است 
که گفته می شــود می خواهنــد ترامپ را 
به ماندن در برجام راضی کنند. به گزارش 
دیلی بیســت، مک مســتر درصدد است 

منصور براتی
خبرنگار گروه جهان
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 به گزارش دیلی بیست، مک مستر درصدد است طرحی به رئیس جمهور آمریکا دهد که او را به نسبت به تمدید زمان محدودیت های برجام از یکسو و نیز امکان 
مذاکره بر سر دیگر موضوعات منطقه ای و نظامی با ایران امیدوار می کند. همچنین وب سایت پولیتیکو نیز از طرح مشترک مک مستر، تیلرسون و دو سناتور آمریکایی 

برای تصویب الیحه جدیدی در سنای آمریکا خبر می دهد که اجازه بازگرداندن بخشی از تحریم های هسته ای را به رئیس جمهور می دهد.   

کیوسک: روزنامه های جهان

گاردین: بریتانیا فقیر می شود
نســخه بین المللی روزنامــه گاردین در 
9 فوریه در ســرمقاله خود به بررســی سفر 
خواهر کیــم جونگ اون به کــره جنوبی و 
اثر آن در ایجاد کورســوی امیدی در روابط 
میان دو کشــور پرداخته است. دیدار میان 
خواهر کیم جونگ اون و رییس جمهور کره 
جنوبی، بلندپایه ترین دیدار مقامات دو کشور 
در یک دهه اخیر بوده است. چندی قبل نیز 
رییس جمهور کره جنوبی عالقه مندی خود 
را برای ســفر به پایتخت کره شــمالی ابراز 
کرده بود ولی آمریکا در راستای به کارگیری 
استراتژی فشار حداکثری بر کره  شمالی، از 
این سفر جلوگیری کرده بود. رهبر کره شمالی 
اما نشان داده است که مایل به برچیدن برنامه 
هسته ای خود نیست چنانکه یک روز قبل 
از شروع مراسم المپیک در کره جنوبی نیز، 
در رژه بزرگ نظامی، موشک های بالستیک 
قاره پیمای خــود را که خطر بالقوه ای برای 
خاک آمریکا محسوب می شوند، به نمایش 
گذاشــت. به رغم به وجود آمدن کورسوی 
امید و تنش زدایی در روابــط میان دو کره، 
مایک پنس، معاون رییس جمهور آمریکا، 
نه بر سر میز شام با خواهر کیم جونگ اون 
نشست و نه در مراســم رژه ورزشکاران دو 
کره در مراسم افتتاحیه از جای خود بلند شد. 
وی در مصاحبه با شبکه ان بی سی اعالم کرد 
که برای محافظت از خاک آمریکا، هر کاری 
انجام خواهیم داد و به فشارهای دیپلماتیک 

و نظامی خود ادامه می دهیم. 
در ادامــه روزنامــه گاردین در ســتون 
تحلیل خود با عنوان »رنج دیدگان افزایش 
می یابنــد و جهان روی برگردانده اســت« 
به بررسی وضعیت جنگ داخلی در سوریه 
پرداخته اســت. پس از هفت ســال جنگ 
در خاک ســوریه خشــونت در این کشور 
نه تنها کم نشده بلکه چندین برابر نیز شده و 
درخواســت سازمان ملل مبنی بر آتش بس 
نیز نادیده گرفته شده است. راه حل سیاسی 
این بحران نیز در زمان کنونی، ناممکن ترین 
راه حل است. روسیه متوجه شده که بمباران 
یک کشور بسیار سهل تر از به ارمغان آوردن 
صلح برای آن اســت و نیروهای مسلح کرد 
نیز امیدوارند که همــکاری آنها در جهت 
مقابله با داعش، پشــتیبانی غــرب از آنان 
را افزایش دهد. از طــرف دیگر آمریکا نیز 
به دنبال جلوگیری از ظهور مجدد گروهی 
به مانند داعــش در منطقه اســت و درپی 
ثبات ســازی در منطقه و برقــراری تعادل 
میان قدرت رو به افزایش روسیه در منطقه 
و مقابله با اقدامات ایران و همچنین اطمینان 
خاطر دادن به متحدان منطقه ای خود یعنی 
عربستان سعودی و اسراییل است. این مقاله 
در آخر نیز بررســی می نماید که همسایگان 
ســوریه میزبانــان به مراتب بهتــری برای 
پناهجویان این کشور بوده اند تا کشورهای 
ثروتمند که تنها کمتر از سه درصد پناهجویان 
را به طور داوطلبانه مورد قبول قرار داده اند و 
با ادامه این روند   باید یک اقدام قاطع و سریع 

بین المللی در این خصوص اتخاذ شود. 
قســمت بین الملل ایــن روزنامــه اما 
به بررســی برگزیت و اثــرات و جوانب آن 
پرداختــه اســت. مقاله اول تحــت عنوان 

»هیچ دسیســه مخفی وجود نــدارد، دیلی 
میــل نمی تواند جلوی تالش مــا برای لغو 
برگزیت را بگیرد« به بررســی این موضوع 
نشسته اســت. پس از آنکه دیلی تلگراف و 
دیلی میل خبر کمک مالی جورج سوروس 
را در جهت لغــو برگزیت عنــوان کردند، 
الیوس تاد به بررســی این موضوع پرداخته 
اســت. در این باره ایان دونکن، مدیرعامل 
کمپین بهترین برای بریتانیا، عنوان می کند که 
برای من دموکراسی در روز بعد از رفراندوم 
تمام نشده است: پروسه ترک اتحادیه اروپا 
دموکراتیک است. او ادامه می دهد که دولت 
اختیار شروع مذاکرات را دارد اما نمی تواند 
بــه آن خاتمه دهد. در مرکــز این تالش ها، 
کمپین هایــی نظیــر کمپین بهتریــن برای 
بریتانیا، درجهت توانمندسازی شهروندان 
برای تاثیرگذاری و مشارکت بیشتر در امور 
کشور و دموکراسی است تا صدای همگان 
شنیده شــود و این کمپین ها را به شهرها و 
روستاهای مختلف سراسر کشور خواهیم 
برد. بنابراین اگر کمک به شــنیده شــدن 
صدای افراد جامعه و همچنین تالش برای 
کمــک به مردم برای اعمال نقش بیشــتر، 
دسیسه مخفی محسوب می شود، با کمال 
میــل این برچســب را خواهیــم پذیرفت. 
برگزیت باعث خواهد شد که بریتانیا فقیرتر و 
کمتر امن شود و این آن چیزی است که مردم 

به فروش گذاشتند. 
مقاله دوم نیز به بررســی اثرات برگزیت 
پرداخته است. نماینده حزب کارگر بریتانیا 
از نیوکاســل به نام چی اونورا در مقاله ای با 
عنوان »امروز می دانیم برگزیت چه معنی ای 
می دهد و این همان نیست که شمال شرقی 
به آن رأی داد« به مخالفت با طرح برگزیت 
پرداخته است. او معتقد است که استراتژی 
برگزیت تــرزا مــی ، شــدیدترین ضربه را 
به منطقه او وارد می کند و نرخ توسعه منطقه 
شمال شرقی را 11 درصد کاهش خواهد داد 
و اگر هم دولت بدون توافق بیرون بیاید، تولید 
ناخالص داخلی را با کاهشــی 16 درصدی 
روبــه رو خواهد کرد. بنابرایــن این منطقه 
ســریع تر فقیر خواهد شــد تا مناطق دیگر 
بریتانیا و از آنجایی که منطقه شمال شرقی، 
تنها منطقه در بریتانیا اســت کــه بیش از 
واردات، صادرات دارد، با این طرح، سریعتر 
فقیر خواهد شد. او معتقد است که برگزیت 
را یک مدل نئولیبرالــی هدایت می کند که 

اصال مناسب منطقه شمال شرقی نیست.
منطقه شمال شرقی بریتانیا با اکثریت 58 
درصد به برگزیــت رأی مثبت داده اســت و 
حزب من نیز برای نتیجه این رفراندوم احترام 
قائل اســت اما هیچ کس در این منطقه به این 
رأی نداده است که کودکان ما فقیرتر شوند. به 
مانند اکثریت همکاران، من نیز وارد سیاست 
نشده ام تا شهروندانی را که نمایندگی می کنم 
به سمت بیکاری بیشتر سوق دهم. من به دنبال 
بسط سیاست هایی هستم که بتواند رشد پایدار 
و هوشــمندانه را هرچه بیشــتر برای کشور 
مهیا کند و تنها از این طریق است که می توان 
مهارت ها، ســرمایه گذاری و فرصت ها را به 
نحوی افزایش داد که قابلیت رقابت در بازار 
را در سطح جهانی کسب کنیم. با برگزیت تنها 
راه های دسترسی به بازار آزاد جهانی برای ما 
محدود می شــود و این اصال منطقی نیست. 
به نظر می رســد که برای ترزا مــی ، وقت آن 
رسیده تا شغل شهروندان را نسبت به ایده ها 
و جدل های بی حاصل، در اولویت قرار دهد. 
ما اخیرا شاهد این هستیم که فعاالن اقتصادی 
بریتانیا در نامه ای به دولت محافظه کار خواهان 
شفافیت بیشتر شــده اند، همانگونه که سفیر 
ژاپن نیز تاکید کرده اســت، تنها دلیل حضور 
آنها در اینجا دسترســی به بازار اتحادیه اروپا 
است و با برگزیت تنها فقیرها، فقیرتر شده و 
باعث افزایش اختالفات اقتصادی در منطقه 

می شود.

طرحی به رئیس جمهور آمریکا دهد که او 
را به نسبت به تمدید زمان محدودیت های 
برجام از یکســو و نیز امکان مذاکره بر سر 
دیگــر موضوعات منطقــه ای و نظامی با 
ایران امیدوار می کند. همچنین وب سایت 
پولیتیکو نیز از طرح مشــترک مک مستر، 
تیلرســون و دو ســناتور آمریکایــی برای 
تصویب الیحه جدیدی در ســنای آمریکا 
خبر می دهد که اجازه بازگرداندن بخشــی 
از تحریم های هسته ای را به رئیس جمهور 
می دهد به این ترتیب ایــران ناچار خواهد 
شد برای جلوگیری از بازگشت تحریم ها، 

مذاکره بر سر مسئله موشکی را بپذیرد.
از سوی دیگر به نظر می رسد لفاظی های 
ترامپ علیــه توافق با اضافه شــدن مک 
مستر و ارائه پیشــنهادهای جدید او بیش 
از پیش به عمل نزدیک شــده است. پس 
از رونمایی از استراتژی مک مستر بود که 
ترامپ از رد پایبندی ایران به توافق خبر داد 
و شــرکای اروپایی را برای اصالح برجام 
تحت فشار گذاشــت. به بیان دیگر دولت 
ترامپ از اســتراتژی مخالفت مستقیم با 
توافق به استفاده از ظرفیت های درون توافق 
گذار کرده است. در استراتژی جدید آمریکا 
بجای اینکه گناه خــروج از توافق را به نام 
خود ثبت کند، سعی می کند به دلیل آنچه 
»نقض روح توافق« می خواند از رســیدن 

منافع برجام به ایران جلوگیری کند.
بــا  آمریــکا تصمیــم دارد همزمــان 
به ایران،  اقتصــادی  فشــارهای  افزایش 
شــرکای اروپایی را نیز وادار کند تا  نسبت 
به سیاســت های منطقــه ای این کشــور 
حساس تر شــوند. از این رو ایرادات توافق 
نسبت به قبل کمتر خواهد شد و لذا دستکم 
تا زمانی که آمریکا احساس کند، از طریق 
خــروج از توافق در لحظه موعود می تواند 
اقتصــاد ایران را دچار ضربــه نهایی کند، 
ســر کشــیدن این جام را به تعویق خواهد 
انداخت. در نتیجه ممکن است در ماه مه نیز 

آمریکا از توافق خارج نشود.

ترامپ تصمیم بسیار قاطعی در مورد خروج از برجام دارد

نظر شما در مورد نقش افرادی مثل 
تیلرسون و مک مستر در تصمیم نهایی 
واشنگتن در مورد برجام چیست، آیا آنها 
قادر خواهند بــود تا دوبــاره ترامپ را 

به ماندن در برجام قانع کنند؟
من در ایــن باره زیاد مطمئن نیســتم 
مگر آن که ترامپ یا اروپا و رهبران کنگره 
بتواننــد امتیازات غیر قابــل انتظاری از 
طرف مقابل بگیرند. با توجه به شرایطی 
که ترامپ مشخص کرده است فکر می کنم 
که او تصمیم بسیار قاطعی را در مورد عدم 
تمدید دوباره ی تعلیق تحریم های ایران در 
صورت انجام نشدن شروط اش اتخاذ کرده 
است. البته انجام این شروط بسیار دشوار 
است. با توجه به این موضوع فکر نمی کنم 
که تیلرسون و مک مستر بتوانند ترامپ را 

به ماندن در برجام قانع کنند.
با توجــه به اینکه بــاراک اوباما 
نتوانســت در مورد برجــام در آمریکا 
اجماع ملی ایجاد کند فکر می کنید که 
ایــن موضوع تــا چه حــد در وضعیت 
شــکننده امروز برجام در داخل ایاالت 

متحده تاثیرگذار بوده است؟
این موضوع کامال درســت است که 
عدم وجود یــک حمایــت فراحزبی در 
آمریکا از برجام باعث شده است که حفظ 
برجام دشــوارتر شــود. البته در آن زمان 
باراک اوباما نمی توانست در مورد برجام 
چنین حمایتی ایجاد کند چراکه در داخل 
آمریکا و از سوی جمهوری خواهان بسیار 
تحت فشــار بود. از سوی دیگر برخی از 
ســناتورها مثل جف فلیک اگر به خاطر 
زمان بندی انتخابات نبود، ممکن بود از این 
توافق حمایت کنند. البته بر اساس یکی 
از نظرسنجی هایی که من مشاهده کرده ام 
حمایت قابل توجهی از برجام در آمریکا 
وجود دارد بنابراین بیشــتر از این که این 
مســئله ای مربوط به اجماع داخلی باشد 
موضوع مربوط به آن اســت که چه کسی 
در رأس قــدرت قرار دارد. بنابراین دولت 
ترامپ به دنبال راه حلی ساده یعنی بازگشت 
تحریم ها علیه ایران است و مهم نیست که 
چقدر این تحریم ها می تواند بی تاثیر باشد. 

تحلیــل شــما از مواضــع برخی 
نســبت  فرانســه  مثــل  کشــورها 
به تهدیدهای ترامپ برای خروج از برجام 
چیســت، آیا اروپا در کنار آمریکا برای 
اصــالح برجام تالش خواهــد کرد و آیا 
به دنبال گنجاندن برخی از موضوعات 
در برجــام مثل برنامه موشــکی ایران 

است؟
معتقدم که نگرانی های زیادی در مورد 
برخی از مشکالت غیر هسته ای با ایران 
میان شــرکای اروپایی واشنگتن و دیگر 
کشــورها وجود دارد که باید به آنها پاسخ 
داده شــود.  اروپا و دیگر کشورها معتقد 
نیستند که برای حل این مشکالت باید از 
برجام عبور کرد و مشــکل اصلی ترامپ 
نیز همین است. او نمی تواند حمایت الزم 

برای از بین بردن برجام را به دست بیاورد 
او قادر نیست به این سوال پاسخ دهد که 
درصورت نبــود برجام چه اتفاقی می افتد 
و از طرفی نمی توانــد حمایت الزم برای 
مقابله با دیگر مشکالت موجود با  ایران را 
به دست آورد چراکه به تهدید و سیاست 

خروج از برجام ادامه می دهد. 
اســتراتژی  برجام  آیا معتقدید که 
مناســبی برای حل موضوع هسته ای 

ایران است؟
بله قطعًا همینطور است برجام توافقی 
بسیار موفق بود چراکه در راستای منافع 
همه طرف ها بود، حتــی اگر گزینه های 
بهتری نیز برای طرف های مذاکره کننده 
وجود داشــت. در ایــن توافق طرف ها 
با یکدیگر مصالحه کردند که به دســت 
آمدن آن بســیار دشــوار اما راضی کننده 
بود. اگرچه در طول زمان برجام همچنان 
نیــاز به کار بیشــتر دارد. اگــر در زمان 
مشخص شده توافق هســته ای با ایران 
پایان یابــد می تواند باعــث ایجاد یک 
بحران شود چراکه نگرانی های زیادی در 
مورد برنامه هسته ای ایران ایجاد خواهد 
شد و همچنین پاســخ های منطقه ای و 
بین المللی به آن بســیار گسترده خواهد 
بود. بنابراین برجام آغاز بســیار مناسبی 
برای روابط بهتر   و راه حل های مناسب تر 

برای رفع این مشکالت است. 
برجام به منظور رفع نگرانی ها در 
مورد برنامه هسته ای ایران امضاء شد و 
طرفین توافق کردند تا مشکالت دیگر را 
وارد آن نکنند اما ترامپ صریحا اعالم 
کرده اســت که این توافــق منعی برای 
اقدامات منطقه ای ایران ایجاد نمی کند، 
به نظر شــما علت اتخاذ این موضوع از 

سوی ترامپ چیست؟
این موضوع همــواره در مورد برجام 
بحــث برانگیز بوده اســت. بســیاری 
معتقدند توافقی که همه مشکالت را حل 
نکند و به طورکلی جامع نباشــد ارزش 
نگه داشتن ندارد. البته افرادی نیز در ایران 
همین نظر را دارند. در نهایت باید بگویم 
که این برداشتی اشتباه است. دیپلماسی 
در نقطه ایده آل می تواند برای موضوعات 
و مشکالت بســیار بزرگ، راه حل های 
بزرگ ارائــه کند اما اغلــب تغییرات و 
پیشرفت ها گام به گام و تدریجی هستند. 
برجام یک قدم بزرگ رو به جلو بود و این 
احمقانه است که تصور کنیم به یکباره باید 

همه ی مشکالت را حل و روابط دوستانه 
ایجاد کند. 

بسیاری از کارشناسان در رابطه با 
ماندن واشــنگتن در برجــام از عبارت 
»تصمیم ترامپ« اســتفاده می کنند آیا 
اکنون تصمیم گیری در حوزه سیاســت 
خارجی آمریکا به خصــوص در مورد 

برجام شخصی شده است؟
بله، من معتقدم کــه این تصمیم هم از 
نظر قانونی و هم از نظــر عملی برعهده 
ترامپ است. او همه اختیارات الزم برای 
خاتمه دادن به برجــام را در اختیار دارد. 
برخی معتقدند که این یک روش غلط در 
روند تصمیم گیری آمریکا است اما باتوجه 
به مخالفت های سیاسی در سال ۲۰15 با 
توافق هسته ای ایران باید توجه داشت که 
خــود اوباما نیز از همین طریق قادر بود تا 
برجام را به تایید برســاند، البته این ایده آل 

نیست ولی جای تعجب نیز ندارد. 
در صورت خــروج ترامپ از برجام 
سناریوی احتمالی وی چه خواهد بود؛ 
آیا برنامه ای برای مقابله با ایران خواهد 

داشت؟
اگر ترامپ از برجام خارج شــود فکر 
نمی کنم که راهی به جز بازگرداندن فشار 
روی ایران باشــد آن هم به ایــن امید که 
ایران وارد مذاکره ای جدید برای رســیدن 
به یــک توافق بهتر شــود. معتقــدم این 
برنامه نتیجه بخش نخواهد بود نه به دلیل 
آنکه او در بازگرداندن دوباره فشــار روی 
ایران مشــکل داشته باشــد؛ البته ما نیز 

مذاکره کنندگان ضعیفی نبودیم. 
به نظر شما کارگروه تشکیل شده 
برای بهبود برجام میــان اروپا و آمریکا 
به چه معنی است. آیا این اقدام به معنی 
نزدیک شدن مواضع اروپا و آمریکا در 

مورد برجام است؟
من فکر می کنم که کارگروه تشــکیل 
شده جهت تسهیل گفت وگوها و اقدامات 
برای پاســخ به نگرانی های آمریکا و اروپا 
در مورد سیاست های ایران است در مورد 
برجام نیز معتقدم این اقدام نشــان دهنده 
تمایل اروپایی ها برای حفظ برجام از طریق 
تأکیــد به آمادگی به همکاری با ترامپ در 

این بخش است. 
آیا فکر می کنید که ترامپ در حال 
استفاده از استراتژی برجام علیه برجام 
است. به نظر می رسد او از قانون تمدید 
4ماهــه تعلیــق تحریم های هســته ای 
استفاده می کند تا ایران و سرمایه گذاران 
خارجــی را در حالــت صبــر و انتظار 
نگه دارد تــا جایی که منافع برجام برای 
ایران به حداقل ممکن کاهش یابد. با این 

برداشت موافق هستید؟
خیر؛ فکر نمی کنم که ترامپ در حال 
بازی چنین تاکتیکی باشد من فکر می کنم 
او در توافق مانده اســت، به این دلیل که 
تیــم اش او را به ماندن قانــع کرده اند، نه 

به دلیل یک برنامه زیرکانه و پنهان.

گفت وگوی سازندگی با ریچارد نفیو،  معمار تحریم های هسته ای در دولت اوباما

گفت وگو

پوریا فیروزنژاد: او را طراح و معمار تحریم های هسته ای علیه ایران در دوره اوباما می دانند.  ریچارد نفیو از اعضای سابق تیم مذاکرات 
هسته ای آمریکا، قبل از ورود ترامپ به کاخ سفید، معاون ارشد هماهنگ کننده ی سیاست های تحریمی در وزارت خارجه بود. وی پیش 
از آن نیز در اداره ی امنیت بین الملل و عدم اشاعه ی وزارت خارجه فعالیت داشت.  نفیو همچنین رییس بخش امور ایران در شورای 
امنیت ملی آمریکا )NSC( بوده است. او کتابی به نام هنر تحریم ها دارد. معمار تحریم های هسته ای هم اکنون تحلیلگر سیاست خارجی 
و عدم اشــاعه تسلیحات هسته ای در موسسه بروکینگز و پژوهشگر سیاست انرژی در دانشگاه کلمبیا است. روزنامه سازندگی در 

گفت وگوی اختصاصی با نفیو این پرسش را به بحث گذاشت که در واشنگتن در مورد برجام چه می گذرد؟
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Law
تحوالت حقوقی و پارلمانی

قـانون

حرف های امروز

علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران و عضو 
فراکسیون امید: اختصاص ردیف بودجه 
برای پاداش های اتفاقی بیشــتر شــامل 
شرکت ها اســت، به این ترتیب اگر درآمد 
و ســود شفاف و مشــروع غیرمترقبه ای 
در شــرکت ایجاد شود که به دنبال آن تراز 
مالی شــرکت ذی ربط مثبت شــود؛ باید 
به مردم درخصوص علت و دلیل پرداخت 
پاداش هــای اتفاقی و اینکه به چه افرادی 
پرداخت شده توضیح داده شود. در سیستم 
مدیریت و منابع انســانی تشــویق و تنبیه 
یکی از ابزارهای انگیزه بخشــی به نیروی 
انسانی و مدیران است؛ موضوعی جاری 
میان سازمان ها است؛ اما برای شهرداری 
کــه درحال حاضر دچار کمبــود منابع و 
اعتبارات بوده به طورحتم این پاداش های 
اتفاقی نباید محملی برای هدررفت منابع 

باشد.

بیانیه فراکسیون زنان مجلس: 22 بهمن در 
تاریخ جمهوری اسالمی ایران نقطه عطفی 
اســت که هر ساله مشــارکت حداکثری 
ملت شــریف ایران در راهپیمایی این روز 
تأکیدی دوباره بر باور و اعتقاد خدشه ناپذیر 
ملت ایران به استقالل، آزادی و جمهوری 
اســالمی که ثمره این حرکت انقالبی بود 
می گذارد تــا به جهانیان نشــان دهد که 
این نظام برخاســته از خواســت و اراده و 
رأی ملت اســت. موج نامالیماتی که در 
ماه گذشــته در کشــور پدیدار گردید این 
کج خیالی را در اذهان بدخواهان نظام در 
داخل و خارج ایجاد کرد که شاید عنصر 
انسجام بخش نظام که همان مردم هستند از 
این حبل متین فاصله گرفته اند، اما حضور 
میلیونی مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال 
نشــان خواهد داد فضــای جامعه ایرانی 
فضای گفتمانی است که با تدبیر و درایت 
امور تا سرمنزل مقصود که همان اعتالی 
جامعه ایرانی و اسالمی است، ثابت قدم و 

استوارتر از پیش حرکت خواهد کرد.

محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی 
شــهر وعضو فراکســیون والیی: به نظر 
می رســد مــردم در شعارهایشــان دیگر 
به اصولگرا و اصالحــات اعتقاد ندارند 
مگر اینکــه تغییرات کلــی و ماهوی رخ 
دهد. هم اکنون باید اذعان کرد که در دولت 
آقای روحانی فاصلــه بین مردم، دولت و 
حاکمیت کمی عمیق تر شده یا به عبارتی 
بی تفاوتی ها و بی انگیزگی ها بیشــتر شده 
است. بر این اساس نمی توان نتیجه گرفت 
که اگر عملکرد دولت اصالحات ســبب 
شــد اصولگرایان روی کار بیایند، دولت 
سیزدهم نیز به همین ترتیب شکل می گیرد 
لذا قیاس مذکور صحیح نیست؛ مگر اینکه 
گروه یا افرادی بیایند کــه دارای هژمونی 
بوده و غیر از این دو جریان سنتی باشند. 
اعتقاد دارم اگر کسانی بیایند که همچنان 
شعارهای اول انقالب را مطرح و بر عزت 
استقالل کشــور، عدالت و برابری تاکید 
کنند و البته سابقه نیز نشان دهد که در عمل 
موضوعات مذکور صحیح بوده، می توانند 

رأی بیاورند.

اختالفات بر ســر الیحه بودجه رابطه دولت 
و مجلس را وارد فاز پر چالشــی کرده است. کار 
به آنجا رسید که هفته گذشــته علی الریجانی با 
چند پیشنهاد برای تغییر الیحه بودجه راهی پاستور 
شد تا شاید نظر رئیس جمهور را نسبت به رویه ای 
که مجلس درباره بودجه ســال 97 در پیش گرفته 
است جلب کند؛ دیداری که البته نتیجه بخش نبود 
و روحانی همه پیشنهادهای او را رد کرد. پیش از 
این در توافقی ضمنی میان مجلس و دولت قرار بود 
هزینه اصالحات اقتصــادی در الیحه بودجه 97 
میان دولت و مجلس تقسیم شود؛ اما با آمدن الیحه 
بودجــه به صحن مجلس، نمایندگان با رد کلیات 
الیحه و تغییرات اساســی در آن در واقع دســت 
دولت را برای این اصالحات اقتصادی بســتند. 
موضوعی کــه نارضایتی دولت و رئیس جمهور را 
به دنبال داشت. در واقع دیدار الریجانی و روحانی 
در هفته گذشته در راستای همین اختالفات برگزار 
شــد. این دومین دیدار سران دو قوه درباره بودجه 
ســال 97 و تغییر آن بود. یک ماه پیش از این هم 
در قالب نشست هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق با تیم 
اقتصادی دولت رئیس جمهور و علی الریجانی باز 
هم با یکدیگر دیدار کرده بودند. اما نتایج آن دیدار 
هم چندان رضایت بخش نبود. در واقع مجموعه 

گفت و شنودهای این جلســه رئیس جمهور را از 
تحقق اصالحات اقتصادی مــورد نظرش ناامید 
کــرد. اصالحاتی که مهم ترین هــدف آن افزایش 
اشــتغالزایی و رونــق اقتصادی بــود. اینکه چرا 
مهم ترین الیحه دولت در 5 ســال گذشــته با این 
حجم از تغییرات اساســی مواجه شد را باید در دو 

علت جست وجو کرد. 

ضعف نوبخت در دفاع از الیحه بودجه
آن طور که برخی نمایندگان عضو کمیســیون 
تلفیق می گویند محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان 
برنامــه و بودجه، در جلب نظر نمایندگان نســبت 
به تصمیمات بودجــه ای دولت چندان موفق عمل 
نمی کنــد و ناکامی دولت در به تصویب رســاندن 
الیحه بودجه به نزدیک ترین صورت مورد نظر دولت 
هم بی ارتباط به این عدم توانایی نیست. حتی یکی 
از نمایندگان عضو تلفیق به »سازندگی« می گوید 
نوبخت در دفــاع از تصمیمات بودجــه ای دولت 
چندان مسلط نیســت و بار این کار اغلب بر دوش 
معاون او یعنی پورمحمدی است. به گفته او وقتی 
نمایندگان می بینند معــاون رئیس جمهور و رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه در دفاع از الیحه بودجه 
به اصطالح کمیتش لنگ می زند نمی توانند به این 
تصمیمات اعتماد کنند. عدم توانایی نوبخت برای 
جلب نظر نمایندگان نسبت به تصمیمات اقتصادی 
دولت قبال در جریان تصویب برنامه ششــم بیشتر 
خود را نشــان داده بود. زمانی که کمیسیون تلفیق 

برنامه ششم در جلسات مشترک با نوبخت اعالم 
کرد که تغییرات اساســی در برنامــه خواهد داد و 
نوبخت بعد از بحث با آنها به حالت قهر جلسه را 
ترک کرده و در آن شرکت نکرده بود تا برنامه ششم 
هم با فاصله زیاد از آنچه دولت نوشته بود به تصویب 
برسد. نوبخت خودش روزگاری در مجلس پنجم 
نماینده رشــت و رئیس کمیســیون تلفیق بودجه 
بود. آن هم زمانی که غالمرضا تاجگردون رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور بود. کسی که حاال 
نماینده گچساران و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 
در مجلس اســت. یعنی گذر ایام بــاز هم این دو 
چهره را مقابل هم قرار داده اما جای این دو چهره 
را عوض کرده است. اگر در مجلس پنجم نوبخت 
رئیس کمیسیون تلفیق و تاجگردون رئیس سازمان 
برنامه و بودجه بود حاال برعکس شده و نوبخت 
در مقام ریاست سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون 
تلفیق رفت وآمد می کند. اتفاقی که باعث شــده 
تا تاجگردون در مقام ریاســت کمیســیون تلفیق 
دســت باال را در تصویب یا عــدم تصویب الیحه 
بودجه داشته باشــد. تاجگردون که رمز تعامل با 
نمایندگان را از همان ایام ریاست سازمان برنامه و 
بودجه آموخته بود، در مقام ریاست سازمان برنامه 
سعی می کرد تا با تخصیص اعتباراتی برای انجام 
طرح ها و پروژه هــای عمرانی حوزه های انتخابیه 
نمایندگان همانند رشت نظر مثبت آنها را در تعامل 
با مجلس جلب کند. شگردی که یا نوبخت حاال 
در مقام ریاست سازمان برنامه و بودجه نمی تواند 

از آن استفاده کند یا درباره تاجگردون و نمایندگان 
فعلی مجلس چندان پاســخگو نیســت. هرچه 
هست نوبخت حاال در رایزنی هایش با نمایندگان 

از تک و تا افتاده است. 

چشم انداز انتخابات 98 و تصمیمات 
پوپولیستی نمایندگان

اما این تنها دلیل ناکامی بودجه 97 نیســت. 
اعتراضات دی مــاه و نزدیک بودن ایام انتخابات 
مجلــس هم بر نحوه تصویب بودجه اثر گذاشــته 
است. به زبان ساده اینکه نمایندگان نگران از دست 
دادن آرا خود در انتخابات مجلس یازدهم در سال 
98 هســتند. به ویژه بعــد از اعتراضات یک ماه 
پیش آنها می دانند که به عنوان مثال افزایش قیمت 
حامل های انــرژی نارضایتی ها را افزایش خواهد 
داد. هرچند این را هم می دانند که دولت قرار است 
از محل این افزایش برای اشتغالزایی هزینه کند که 
اگر این طرح درســت اجرا شود خودش می تواند 
رونق اقتصادی و رضایتمندی مردم را هم به همراه 
داشته باشد. البته این اثر دوم دیرتر خودش را نشان 
خواهد داد و به همین دلیل آنها نمی خواهند شریک 
تصمیمات دولت در بروز مــوج اول نارضایتی ها 

باشند. 
همین هم باعث شد تا با وجود توافق اولیه دولت 
با مجلس برای انجام اصالحات اقتصادی، مجلس 
یکباره پشــت دولت را خالی کند و کلیات الیحه 
بودجه در صحن علنی رد شود. آن هم در شرایطی 

که فراکسیون امید کلیات را تصویب کرده بود. این 
اتفاقی بود که برای نخستین بار در این سال ها رخ 
داده است و اگرچه یکبار در مجلس پنجم هم وقوع 
چنین اتفاقــی نزدیک بود، اما آن زمان در مجلس 
پنجم حســن روحانی در مقام نایــب رئیس اول، 
مجلس توانســت با البی هایش جلوی این اتفاق 
را بگیرد. هرچه بود امــا الیحه 97 با این تصمیم 
نمایندگان دوباره به کمیسیون تلفیق برگشت تا بعد 
از 72 ساعت در دستور کار قرار بگیرد. غالمرضا 
تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق، در این باره گفته 
بود که »بخشی از نمایندگان دیدگاه سیاسی داشتند 
که در هر صورت موجب شد رأی ندهند و کلیات 
الیحه بودجه رد شــد.«  علیرضا رحیمی نماینده 
تهران هم در کانال تلگرامــی اش در روایتی از روز 
رأی گیری برای کلیات الیحه بودجه به البی های 
اعضای هیات رئیســه اشــاره کرده بود: »ضمن 
صحبت با دکتر الریجانی و تذکر درباره  البی های 
وسیع برخی نمایندگان برای رأی منفی به کلیات 
الیحه از موضع مثبت ایشــان نیز مطلع شــدم«. 
جالل میرزایی عضو فراکسیون امید هم که خودش 
در مقام مخالفت با الیحه بودجه پشت تریبون قرار 
گرفته بود با تایید سخنان تاجگردون به »جماران« 
گفته بود: »این اتفاق به نحوه تعامل دولت و مجلس 
بر می گردد. ما حتی نماینده عضو کمیسیون تلفیق 
داشته ایم که در صحن علنی رأی منفی داده است. 
علتش این است که بعضی نمایندگان از اینکه دولت 

تعامل الزم را با آنها ندارد گله مند هستند.«

زینب صفری
خبرنگار پارلمانی سازندگی

گله های الریجانی از کمیسیون تلفیق

گویا شما اظهارنظری داشتید مبنی 
براینکه احتمال دارد مجلس الیحه دولت 

را کنار بگذارد. درست است؟
من این گونــه نگفتم و همــان روز با آن 
خبرنگار تماس گرفتم و برداشت اشتباه او 
را تصحیح کردم. چنین چیزی امکان پذیر 

نیست و مغایر با آیین نامه است.
که  بودجــه ای  بســیاری معتقدند 
اکنون در مجلس در حال تصویب اســت 
پوپولیستی دارد و اصالحات  رویکردی 
اقتصادی مدنظر دولت محقق نمی شود. 

ارزیابی شما از این موضوع چیست؟
ما باید در این مدت باقــی مانده از این 
رویکرد پوپولیســتی خارج شــویم و باید 
آنچه صالح و مصلحت ملی و مردم اســت 
لحاظ کنیم. فکر می کنــم با واقعیت های 
امــروز جامعه بایــد اتفــاق خاصی بیفتد 
وگرنــه اگر مــا همچنــان به این شــکل 
موجــود بخواهیم بودجــه را ببندیم قطعًا 
 در سال 97 به مشــکل برخواهیم خورد. 
نمایندگان باید رویکردهای خود را عوض 

کننــد. یعنی این میزان از تأکیــد بر مردم و 
به بودجه آسیب زا خواهد  پوپولیستی  نگاه 
بود. حتمًا باید منافع و خواست مردم لحاظ 
شــود، اما منافع ملی کشــور هم باید دیده 
شود. به طور مثال در بحث حذف هدفمندی 
یارانه ها، باید همه کسانی را که نیاز ندارند 
حذف کنیم و منابع را برای کشــور تأمین 
کنیم. واقعیت این اســت که در این بخش 
منابع ما در حال هرز رفتن است. درحالی که 
این منابع باید به جایی برود که نیاز اســت. 
فکر می کنم با تغییر رویکرد بسیاری از این 

مسائل حل شود.
فکر می کنید در ایــن فرصت باقی 

مانده رویکرد تغییر می کند؟
من فکــر می کنم با صحبــت  هایی که 
آقای الریجانی با نمایندگان عضو کمیسیون 
تلفیق داشت این رویکرد تغییر خواهد کرد. 

ایشان گله مندی هایی درباره نحوه 
هدفمنــدی یارانه ها، قیمت 

حامل های انرژی، اشتغال، 
بحــران آب، گرد وغبار و 

نجات مرداب ها و تاالب ها گله داشــت و 
می گفت شما برای این ها چه کرده اید؟ اگر 
ســال 97 تمام شود با این روندی که وجود 
دارد چطور پاسخگوی مردم خواهیم بود. 
وی از اعضای تلفیق خواست تجدید نظر 

جدی در این باره داشته باشند. 
با توجه به حساسیت دولت در بحث 
اشتغال زایی، این موضوع چقدر محقق 

خواهد شد؟
به هرحــال مــا نبایــد کاری کنیم که 

برنامه های دولت دچار خدشــه شود و باید 
به نحوی عمل کنیم کــه برنامه های دولت 
آسیب نبیند مخصوصًا بخش اشتغالزایی آن. 
به تصمیمــات  باتوجــه  البتــه 
کمیســیون تلفیق مجلس این موضوع 

عماًل محقق نشده، درست است؟
تــا االن این اتفاق نیفتــاده اما من فکر 
می کنم در هفته جاری شاهد تغییر رویکرد 

جدی در این حوزه باشیم.
اثر این تغییر رویکرد مشخصا در چه 

مواردی خود را نشان خواهد داد؟
انتظــار داریم در مباحــث اقتصادی و 

اشتغال خودش را نشان دهد. 
با این شرایط میزان پیش بینی دولت 

برای ایجاد اشتغال محقق خواهد شد؟
من پیش بینی می کنم هدف دولت در این 

بخش محقق خواهد شد. 
شــرایطی که تاکنون در روند بررســی 
بودجــه ایجاد شــده ناشــی از ضعف 
رایزنی هــای دولت با کمیســیون 
تلفیق است یا به نگرانی نمایندگان 

برای احتمال اعتراضات مــردم با توجه به در 
پیش بودن انتخابات 98 برمی گردد؟

دولــت نتوانســت الیحه خــودش را 
به خوبی در جامعه تبییــن کند. وگرنه من 

معتقدم این الیحه خوبی بود. 
یعنی ضعف دولت در دفاع از الیحه 

را در تغییر آن موثر می دانید؟
نمی توانم از کلمه ضعف استفاده کنم؛ اما 
فکرمی کنم دولت باید جدی تر این موضوع 
را در دســتور کار می گذاشت. دولت قبل 
از اینکه الیحه را به مجلس بفرســتد و در 
فضای مجازی درباره آن بحث شود هیچ کار 
زیرســاختی انجام نداد. رئیس جمهور باید 
به صدا و سیما می آمد و مسائل جدی جامعه 
را برای مردم تبیین می کرد. اینکه شــرایط 
اقتصــادی ما چیســت و قیمت بنزین چه 
آسیبی به اقتصاد می زند. چرا باید 80 میلیون 
لیتر بنزین در ایران مصرف شود و چرا انرژی 
در کشور ما بی قیمت است. رئیس جمهور 
باید این ها را تبیین می کرد تا مردم با الیحه 

همراه می شدند.

گفت و گو با جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت و عضو کمیسیون تلفیق

گفت وگو با نماینده

روحانی پیشنهادات بودجه ای الریجانی را رد کرد

چالش
بودجه ای

دو رئیس



9 دوشنبه 23 بهمن 1396

 علی الریجانی اعضای کمیسیون تلفیق را فراخوانده و از آنها خواسته تا به خصوص در بخش های مربوط به اشتغالزایی  و 
اجرای سیاست های زیست محیطی و مقابله با بحران آب و ریزگردها تغییراتی در تصمیمات خود در الیحه بودجه اعمال کنند تا 

دست دولت در اصالحات اقتصادی اش بازتر باشد.   

خانهملت:درکمیسیونها

لزوم تدوین راهکاری برای محصالن 
تیزهوش

کارن خانلــری، نماینده مــردم ارامنه 
شمال کشور و عضو کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس با اشاره به حذف هر نوع 
آزمون تســتی در مدارس ابتدایی کشور، 
حذف مــدارس خاص و ممنوع شــدن 
توزیع کتاب های تســتی کمک درســی، 
گفت: ایــن آزمون ها بــرای دانش آموزان 
استرس زیادی ایجاد می کند و فرزندان ما 
از سنین پایین برای ورود به مدارس نمونه 
دولتی و تیزهوشان دغدغه  دارند. درحالی 
که دانش آموزان در این ســنین باید زمان 
خود را برای یادگیری، کنجکاوی و بازی 
صرف کنند این در حالی اســت که بچه ها 
ناچارند برای موفقیت در آزمون مدارس 

فقط به تست زنی بپردازند.
او تاکید کــرد: در صورتی که آموزش 
و پرورش سوابق آموزشــی دانش آموزان 
را کامل در اختیار داشــته باشد می تواند 
آزمون های ورودی مدارس را به راحتی و 
بدون دغدغه حذف کند چراکه می توان از 
همین سوابق برای شناسایی دانش آموزان 
تیزهوش اســتفاده کرد. پس از شناسایی 
این دانش آموزان نخبه باید آنها را به سمت 
آموزش های خاص هدایت کرد تا استعداد 

این افراد هرز نرود.

وکال باید مانند قضات رتبه بندی 
شوند

مردم  نماینده  پورحســین،  شــکور 
پارس آباد و بیله سوار و عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلــس در مورد طرح جامع 
پذیرش و آمــوزش وکالت با بیان اینکه 
فرآینــد اعطــای پروانــه وکالــت باید 
تخصصی تر شــود، گفت: نباید سقفی 
برای جذب وکیل تعییــن و افرادی که 
صالحیت و ســواد کافی دارند به دلیل 
محدودیت در سهمیه جذب، از دریافت 
پروانه محروم شــوند، از ایــن رو افراد 
دارای شاخصه های الزم باید بتوانند در 
زمینه وکالت مشغول شوند. او با اشاره 
به اجــرای نظام رتبه بندی وکال در طرح 
جامع پذیــرش و آموزش وکالت، تاکید 
کرد: وکال باید مانند قضات بر اســاس 
ســابقه کاری، تخصــص و تجــارب 
رتبه بندی شــده و همچنین پرونده های 
قضایی نیز بر اســاس بــار مالی و توجه 
به رتبه بندی در اختیــار آنها قرار گیرد. 
متاسفانه دیده شــده برخی پرونده های 
مهم به وکالی تازه کار واگذار می شود و 
مشخص است که حتی شش تا یک سال 
از عهده بررسی این پرونده برنمی آیند و 
به درستی نمی توانند از موکل خود دفاع 
کنند، که این مسئله نشان دهنده اهمیت 
اجرای نظام رتبه بندی وکال در کشــور 

است.

مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز 
چنگی به دل نمی زند

هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون 
برنامــه، بودجــه و محاســبات مجلس 
درخصوص تحــوالت بــازار ارز گفت: 
عرضه کننده و خریــدار اصلی ارز دولت 
است. باید توجه داشت در بودجه ساالنه 
حــدود 53 میلیــارد دالر فــروش نفت 
پیش بینی شده، که حدود 27میلیارد دالر 
از درآمدهــای مذکور با تقاضای دولت با 
تبدیل به ریــال در قالب بودجه در اختیار 
دولت قرار می گیرد. او خاطر نشان کرد: 
افزایش قیمت ارز، به نفع دولت اســت 
چراکه نرخ محاســباتی دالر براســاس 
بودجه در سال جاری 3هزار و 300تومان 
در نظر گرفته شــده بود اما قیمت دالر در 
مدت اخیر به بیــش از 4هزار و 500 تومان 
رسیده، که به طور طبیعی اتفاقات مذکور 

باعث کسب درآمد برای دولت می شود.
قوامــی تصریح کــرد: هرچند دولت 
اعالم می کنــد مایل به کســب درآمد از 
راهکار افزایــش قیمت ارز نیســت اما 
واقعیت اقتصادی این اســت که دولت از 
این موضوع بهره مند می شــود. براساس 
قانــون نــرخ ارز باید به صورت شــناور 
مدیریت شده تعیین شود و دولت باید در 

این راستا بازار را مدیریت کند. 

پارلمان انگلیس سفر ولیعهد عربستان 
را آغاز توطئه ای دیگر می داند

مســعود گودرزی، عضو کمیســیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس 
در واکنش به اقــدام عده ای از نمایندگان 
پارلمان انگلیس برای درخواست لغو سفر 
محمد بن سلمان به لندن از نخست وزیر این 
کشور، گفت: امروز جنایات عربستان در 
کشور یمن و بروز فاجعه انسانی بر همگان 
مشهود است. فعاالن حقوق بشر انگلیس 
نیز نسبت به سفر ولیعهد عربستان به این 
کشور اعتراض دارند و تعویق سفر ولیعهد 
عربستان به انگلیس در پی اعتراضات گام 
مثبتی بوده و حاکی از آگاهی افکار عمومی 
نسبت به سیاست های آمریکایی عربستان 
اســت. او تاکید کرد: کشتار عربستان در 
یمن به حدی زیاد شــده که حتی صدای 
حامیــان آنها یعنی ملــت انگلیس را نیز 
درآورده اســت و آنها معتقدند این ســفر 
می تواند شــروع یک توطئه دیگر باشــد 
که در نهایت خســارات آن برای تمام دنیا 
خواهد بود. گودرزی با بیان اینکه انگلیس 
خود جزء مهم ترین فروشندگان تسلیحات 
به یمن اســت، اظهار کــرد: این حمایت 
تسلیحاتی از عربستان و مخالفت آشکار 
با عدم فروش سالح به این کشور، منجر 
به جنایات فجیعی در یمن شده که امروز 
باعث تخریب وجهــه انگلیس در افکار 

عمومی بین المللی نیز شده است.

هرچه بود این الیحه رأی نیاورد تا کمیســیون 
تلفیق مجدد آن را بررســی کنــد. تلفیقی ها البته 
زودتر از موعد 72 ساعته گزارش خودشان درباره 
الیحه را با بازنگری هایی آماده کردند. تغییراتی که 
این بار آنها در الیحه بودجه داده بودند مردم پسندتر 
یا به عبارتی پوپولیســتی تر بود. خبری از افزایش 
قیمــت حامل های انــرژی نبــود و مصوبه اولیه 
کمیســیون تلفیق درباره حذف یارانه 30 میلیون 
یارانه بگیر هم حذف شده بود. در سایر بخش های 
مربوط به بحران آب و مسائل زیست محیطی هم 

مصوبات چنگی به دل نمی زد. 
به هر حال در جلسه چهارشنبه گذشته )ده روز 
پیش( مجلس دوباره وارد رأی گیری برای کلیات 
الیحه بودجه شــد. البته پیش از برگزاری جلسه 
علنی، دقایقی به صورت غیرعلنی، علی الریجانی 
توضیحاتی را درباره تصمیمات کمیسیون تلفیق با 
نمایندگان در میان گذاشت. بهروز نعمتی به »خانه 
ملت«، گفته بود ســخنان غیرعلنی الریجانی با 
نمایندگان درخصوص جمع بندی مصوبه کمیسیون 
تلفیق درباره الیحه بودجه 97 و نشست مشترک 
چندی پیش هیأت رئیســه مجلس با هیأت رئیسه 

کمیسیون تلفیق بوده است. 
در آن جلســه کلیات بودجــه 97 رأی آورد و 
مجلس وارد بررســی جزئیات آن شد. اما بررسی 
جزئیات تازه ابعاد پوپولیســتی تغییرات در الیحه 
بودجه را به نمایش گذاشت. بودجه ای که به گفته 
عبداللــه رمضان زاده ســخنگوی اســبق دولت 
»بــه دلیل افزایش هزینه هــای عمومی و کاهش 
درآمدهای عمومی کشور را غیر قابل اداره خواهد 
کرد و این شیوه پوپولیستی ترین روش اداره کشور 
است.« کار به جایی رسید که محمدرضا باهنر هم 
گفته بود دلم برای مجلس و دولتی که می خواهد 

بودجه را ببندند می سوزد. 
پیــش از این هم در مجلس هفتــم بودجه ای 
مشــابه آنچه درباره بودجه 97 رخ داده به تصویب 
نمایندگان رسیده بود. بودجه ای که با سیاست های 
تثبیت قیمتی و کاهش درآمدهای عمومی و تکیه 
بر درآمدهای نفتی رسما به مدد تحقق سیاست های 
پوپولیســتی دولت احمدی نژاد آمــده بود و حداد 
عــادل آن را هدیه اصولگرایان به مردم نامیده بود. 
که البته همان زمان اقتصاددانان زیادی تبعات منفی 
چنین بودجه ای را یــادآوری کرده بودند، هر چند 

صدای آنها شنیده نشد. 

تغییرات تازه بودجه ای چه بود؟
در مــدت 72 ســاعت زمانی که کمیســیون 
تلفیق برای اصالح بودجه فرصت داشــت، دست 
به تغییراتــی در ارقام بودجه زد کــه کاهش اوراق 
مشارکت و افزایش سقف پرداخت نقدی یارانه ها از 
مهم ترین آنها بود. با تغییراتی که در بودجه داده شد 
سیاســت تثبیت قیمت ها تکرار شده است. قیمت 
حامل هــای انرژی که دولــت 1500 تومان در نظر 
گرفته بود افزایش نخواهد یافت و 33 میلیونی که 
دولت در نظر داشت یارانه شان را قطع کند با تصمیم 
کمیسیون تلفیق منتفی شده است. در کنار این ها با 
تصمیم کمیسیون تلفیق آب و برق مدارس هم مجانی 
شــده و در همین حال برخی بودجه هایی که دولت 
تالش کرده بود کاهش دهد با تصمیم کمیســیون 
تلفیق با افزایش مواجه شد. از جمله بودجه قرآنی 
که در الیحه دولت در سال 97 با 69 درصد کاهش 
40 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود اما با البی 
نمایندگانی همچون پژمانفر از نمایندگان عضو جبهه 

پایداری به 100 میلیارد تومان رسید.  
در تغییرات تازه کمیســیون تلفیــق در بودجه 
97 اختصاص 5 هزار میلیارد تومان برای پاداش 
پایان خدمــت بازنشســتگان آموزش و پرورش و 
همسان سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی، عدم 
موافقت با تغییر نحــوه افزایش حقوق و تاکید بر 
مصوبه قبلی کمیســیون مبنی بر افزایش پلکانی 
نزولی حقوق، ملی کردن اعتبارات بنیاد شــهید 
و وزارت آموزش و پــرورش کــه از ُبعد هزینه ای 
به صورت اســتانی تبدیل شــده بــود و کاهش 
حدود 20 هزار میلیارد تومانی سقف انتشار اوراق 
مشارکت در سال آینده، تعیین ترتیب نحوه پرداخت 
بدهی دولت به تأمین اجتماعی و مخالفت با انجام 
مطالعه برای انتقال آب دریای خزر به فالت مرکزی 
دیده می شود. همچنین درآمد ناشی از هدفمندی 
یارانه هــا در مصوبه تازه کمیســیون تلفیق بودجه 

کاهشریختوپاشهایبودجهای

الیحه بودجه یک برنامه ساالنه است 
که حســب شــرایط اقتصادی موجود 
در جامعــه و شــاخص های اقتصادی 
برخاسته از آن به نحوی که در چارچوب 
برنامه های پنج ســاله توســعه قرار گیرد 
وضع می گــردد. اصالحاتی که در الیحه 
بودجه97 به پیشنهاد نمایندگان مردم ارائه 
شــده نیز برخاسته از شــرایط اقتصادی 
جامعه و در ســایه توجه به خواست های 
اقشــار ضعیــف و پایین دســت جامعه 
صورت گرفت؛ اقشــاری که به واسطه 
برنامه های غیرکارشناسی در دهه گذشته 
آسیب های بسیاری دیده اند و امروز باید 
ســاماندهی وضعیت معیشت و اقتصاد 
ایــن خانواده هــا در قالــب برنامه های 
کوتاه مدت به سرعت مورد توجه قرارگیرد، 
از این رو بودجه گذاری الزم برای افزایش 
اشــتغال زایی به عنوان یک زیرســاخت 
کلیدی صورت گرفته است. درعین حال 
بســیاری از پروژه های نیمه تمامی که در 
ســطح کشــور وجود دارند خود بالذاته 
دارای پتانسیل برای اشتغال زایی هستند. 
آنچــه به نــام هزینه گذاری کوتــاه مدت 
مطرح می شــود در واقع ســرمایه گذاری 
اســت کــه در بلندمدت منجــر به بازده 
اقتصادی مطلوب خواهد شد. موضوع 
اشــتغال زایی هم از اهــداف دولت و هم 
از برنامه های اساســی خانه ملت است؛ 
لذا محدودیت هــای بودجه ای نمی تواند 
باعث عقب نشینی دولت و خانه ملت در 
موضوع ایجاد اشــتغال شود و از آنجایی 
که سیاست اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام 
معظم رهبری مدظله العالی در دستور کار 
قوه مجریه و مقننه قرار دارد؛ لذا منابعی 
برای اشتغال از محل صندوق توسعه ملی 
در نظر گرفته شده که نیازمند اذن رهبری 
برای برداشت از آن است. استفاده از منابع 
صندوق توســعه ملی برای اشتغال زایی 
نیز به این معناســت که بازگشت سرمایه 
همراه بــا ارزش افــزوده را در برخواهد 
داشت؛ اما قرار نیست خرج های جاری 

را از آن برداشــت کنیم که ممانعتی در آن 
شــکل بگیرد. همچنین تحقق و اجرایی 
شدن زمینه اشتغال برای جوانان در کنار 
بودجه گذاری های مربوطه نیازمند اهتمام 
بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی نیز خواهد بود. قابل ذکر است 
که الیحه بودجه ارائه شده به مجلس در 
بخش هایی دچار کاستی و نارسایی هایی 
بود که نمی توانست خواست و مطالبات 
مردم را آنگونه که الزم است مهیا  کند. اما 
بودجه ای  تمام محدودیت های  علی رغم 
و کسری های موجود، دولت تالش کرده 
اســت که بهترین آنچه برای اصالحات 
اقتصــادی الزم اســت را ارائــه نماید و 
گام هایــی در جهت حذف یارانه اقشــار 
پردرآمد و افزایش قیمت های حامل های 
انرژی بردارد. درعین حال تالش خوبی 
برای کاهش برخــی ریخت و پاش های 
بودجه ای صورت گرفته که در راســتای 
اما  اقتصادی دولت اســت.  اصالحات 
نکته ای کــه در اعمال ایــن اصالحات 
وجود دارد این است که با توجه به شرایط 
و اقتضائــات جامعه الزم اســت برخی 
اصالحات اقتصادی به صورت تدریجی 
صورت پذیرد تا فشــار اقتصادی وارده بر 
خانوارها و اقشــار ضعیف جامعه بسیار 
کمتر شود و بتوان فضایی را که زمینه ساز 
توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال و کاهش 

نرخ تورم باشد، مهیا کرد.
بــر ایــن اســاس بازنگری هایی در 
جلسات کمیســیون ها و صحن مجلس 
و در رایزنی و مشــورت های کارشناسی 
جانبــی صــورت گرفت تا خواســت و 
مطالبات مردم بتواند با برنامه ها آنچنان 
عجین شود که در عین حرکت به جلو، 
سطحی از رضایت مندی و آرامش نیز در 
جامعه فراهم شود. بررسی بیشتر الیحه 
بودجه به منظور شفاف سازی هرچه بیشتر 
در برخــی از ردیف ها و بندها اســت که 
نمایندگان بر روی آنها به اجماع نرسیدند 
و یقینًا در کمیســیون تلفیــق و صحن 
مجلس با اهتمامــی مضاعف این بندها 
مورد بازنگری و چکش کاری الزم قرار 
می گیرد تا آنچه که صرفه و صالح کشور 

و ملت شریف ایران است، حاصل شود.

نگاهنماینده

فاطمه ذوالقدر
عضو کمیسیون

فرهنگی مجلس

قرارنیستالیحهبودجهتغییراساسیکند

هفته گذشته قرار شد به دستور علی 
الریجانی، کمیســیون تلفیق بودجه 97 
کل کشور صبح امروز جلسه ای تشکیل 
دهد و بودجــه مربــوط به آلودگی هوا، 
بحران آب و پســماندها را مورد بحث و 
بررسی قرار دهد و قصد تغییر اساسی در 
الیحه بودجه یا ارائه طرحی جدید توسط 
نمایندگان مجلس وجود ندارد. از جمله 
نقاط ضعف الیحه بودجه بحث مربوط 
به هزینه های جاری دولت است که هنوز 
نتوانســته ایم این موضــوع را حل کنیم 
چراکه براساس قانون برنامه ششم توسعه، 
دولت باید 15 درصد کوچک شود. نقطه 
قوت بودجه 97 نیز این اســت که بنا شد 
حقیقی  به اشــخاص  دولت  بدهی های 
و حقوقی که تا حــدود 100 هزار میلیارد 
تومان اســت، با انجام تهاتر همگی جمع 
شــده،  به طوری که دولت نهایتا این مبلغ 

را فقط به بانک مرکزی بدهکار باشــد. 
الیحه بودجه 97 در مجموع الیحه بدی 
نیســت و باتوجه به حساسیت هایی هم 
که در حال حاضر در کشــور وجود دارد، 
تاکنون تصمیمات خوبی گرفته شده است. 
اگر بررسی آن نســبت به گذشته زمان بر 
شده نیز به دلیل وجود همین حساسیت ها 
اســت که نمایندگان می خواهند با توجه 
به مســائل و مشــکالت فعلی بهترین 
تصمیم را بگیرنــد. به طور مثال مجلس 
شورای اسالمی می خواهد کمک کند تا 
منابع مطمئنی برای ایجاد یک میلیون و 
33 هزار شغل که در الیحه دولت آمده، 
ایجاد شــود یا تالش می کنیم که قیمت 
آب، بــرق و گاز افزایش پیــدا نکند. از 
سوی دیگر مجلس تالش کرده تا تعداد 
بیشــتری از یارانه بگیران حدف نشوند و 
هیچ یارانه بگیر مستحقی از دریافت یارانه 
محروم نشود. نهایتا تمام تالش کمیسیون 
تلفیــق و مجلس دهــم این اســت که 
الیحه ای به نفع مردم و در کمک به دولت 

برای تأمین منابع تصویب و نهایی شود.

نگاهنماینده

مهرداد الهوتی
عضو کمیسیون برنامه

و بودجه مجلس

مجلــس، 99 هزار میلیارد تومان تعیین شــده که 
رقم قبلی آن ۸7 هزار میلیارد تومان بوده اســت. 
پرداخت نقدی یارانه ها نیز که پیش از این 23 هزار 
میلیارد تومان پیش بینی شده بود به 30 هزار میلیارد 
تومان افزایش یافته است. علی اصغر یوسف نژاد، 
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه درباره تغییرات 
یارانه ای بودجه در کمیســیون تلفیق و در پاســخ 
به این پرســش که با توجه به این که سهم پرداخت 
نقدی یارانه ها در الیحه بودجه ســال آینده از 23 
به 29 هزار میلیارد تومــان افزایش خواهد یافت، 
افزایش این رقم در بودجــه از کجا تامین خواهد 
شــد به »خبرآنالین« گفت: »هدفمندی یارانه ها 
منابع درآمدی دارد که ما از محل این منابع درآمدی 
حدود 7 هزار میلیارد تومان شناســایی کردیم که 
در اختیار دولت قــرار گیرد. در عین حال، دولت 
ایــن اختیار را دارد که تا 41 هزار میلیارد تومان هم 
این رقم را افزایش دهد، بنابراین به نظر می رســد 
جهت گیری کمیســیون تلفیق بودجــه این بوده 
کــه عده کمتری از دریافت یارانه حذف شــوند و 
پیشــنهاد دولت برای حذف تعــداد یارانه بگیران 
را کاهــش دادیم. در عین حال، مــا این اختیار را 
به دولت داده ایم و سقف درآمد مربوط به خانوار را 
هم اضافه کردیم که مشکلی پیش نیاید.« به عالوه، 
او گفته »افزایش درآمد یارانه ها، از محل افزایش 
قیمت حامل های انرژی نیست، افزایش درآمد از 
محل های دیگری شناسایی شده است. حامل های 
انرژی گران نمی شــود، ولی از فروش حامل های 

انرژی، منابعی را شناسایی کردیم«.

واکنش ها به تغییرات بودجه ای در مجلس
با این حجم از تغییرات حاال دیگر معلوم نیست 
رشــد اقتصادی 6 درصد مورد نظــر دولت با این 
الیحه محقق شــود. برخــی از دولتی ها از جمله 
جمشــید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان امور اداری و استخدامی کشور در توئیتی 
با اعتراض به تغییــرات الیحه بودجه در مجلس 
نوشــت: »در دوره مجلس هشتم من چهار سال 
عضو کمیســیون تلفیق بودم. در همه آن ســال ها 
دولت وقــت تالش می کرد ضمــن لوایح بودجه 
قوانین عمومی کشور را بهم بریزد و ما در کمیسیون 
تلفیق ممانعت می کردیم. امروز کمیسیون تلفیق 
مجلس به بهانــه تصویب بودجه میــدان دار بهم 
ریختن قواعد اداره امور شــده اند. همه چیز تغییر 

کرده است!«
توئیتــی که البته بــا واکنش هــای اعتراضی 
نماینــدگان و رئیس مجلــس در صحن و فضای 
مجازی مواجه شد. غالمرضا تاجگردون، رئیس 
کمیســیون تلفیق در صفحه اینســتاگرام خودش 
خطاب به انصاری نوشت: »دولتی که حال ندارد 
چهار موضــوع اصلی اش از قبیــل امور حقوق 
و دستمزد و اشــتغال و از این قبیل موضوعات را 
حل کند باید هم تلفیق یک فکری برای مملکت 
بکند...« بهروز نعمتی در تذکری درباره این اظهار 
نظر انصــاری گفت معــاون رئیس جمهور نباید 
به نمایندگان مردم توهین کند. علی الریجانی هم در 
تأیید این تذکر گفت: »اقدام معاون رئیس جمهور 
نادرست بود مگر دولت خیلی الیحه منقحی ارائه 

داده که مجلس بخواهد آن را بهم بریزد.«

تعطیلی مجلس و دستور بازنگری الیحه 
بودجه

با این حال، در سایه همین کشمکش های لفظی 
میان دولت و نماینــدگان علی الریجانی اعضای 
کمیســیون تلفیق را فراخوانده و از آنها خواسته تا 
به خصوص در بخش های مربوط به اشتغالزایی، 
و اجرای سیاست های زیست محیطی و مقابله با 
بحران آب و ریزگردها تغییراتی در تصمیمات خود 
در الیحــه بودجه اعمال کنند تا دســت دولت در 
اصالحات اقتصادی اش بازتر باشد. الریجانی با 
زیرکی و بدون آنکه در صحن مجلس تصویب شود 
تصمیم گرفت تا یک هفته مجلس را در حین بررسی 
جزئیات الیحه بودجه تعطیل کند و الیحه بودجه 
را یک بار دیگر برای بررســی بیشتر به کمیسیون 
تلفیق بفرستد تا شــاید با اعمال اصالحاتی نظر 
دولت دست کم در حوزه اشتغالزایی و سیاست های 
زیست محیطی تامین شود. آیا با این تصمیم رضایت 
دولت برای اجرای برنامه های اقتصادی اش جلب 

خواهد شد؟ باید منتظر ماند و دید. 
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Culture
تازه های فرهنگ و اندیشه

گفتمان

حرف های امروز

»آیت الله جوادی آملی«: اگر فلسفه 
در حوزه رواج پیدا کند تجرد روح، 
ملکات راسخه روح، ابدیت و ازلیت 
روح و اوصاف نفســانی روح ثابت 
شــود، معلوم می شــود این عذاب، 
عذاب نقد است، این طاغی خدا را 
قبول ندارد نــه در دنیا نه در برزخ و 
نه در جهنم، لذا باید به عذاب ابدی 
گرفتار باشد، اگر فلسفه از زندان آزاد 
بشــود و فکر رسمی و درس رسمی 
حوزه بشــود و معلوم بشــود عذاب 
روح و تجــرد روح یعنــی چه، این 
ســؤال ها جواب خــود را می یابند. 
این روح به حدی مستکبر است که 
وقتی وجود مبارک حضرت رســول 
عبور می کند این طاغی می گوید او 
فطرت خــود را زیر اغراض و غرایز 
دفن و زنده به گور کــرده »قد خاب 
مــن دســاها« و روی قبــر فطرت 
خود نشسته است، یک چنین روِح 
چون  می طلبد،  ابدی  عذاب  ابدی، 
این حرف ها در حوزه ها رواج ندارد 
انســان خیال می کند قصاص قبل 
از جنایت اســت. وظیفــه حوزه و 
دانشگاه تولید علم است، َمَلک نّقال 
بودن، نبش قبــر کردن و حرف ها را 
از کتابی به کتاب دیگر آوردن، چاپی 
را خطی کردن، تولید علم نیســت، 

مصرف علم است.

»شــهین اعوانی«: بعــد از کانت 
فیلســوفی نداریــم کــه بــه کانت 
نپرداختــه باشــد. با ظهــور کانت 
همــه چیز اعــم از دیــن، اخالق، 
قانــون، علم و هنر توجیه فلســفی 
پیدا کرد. بررســی زمینه های فکری 
کانت بســیار مهــم اســت. او در 
شــرایطی می زیســته که صحبت از 
قــدرت مطلقه بوده و نــگاه مطلق 
به قــدرت، مطلوب تلقی می شــده 
است. به این معنا که قدرت بین قوا 
تقسیم نشــود. به همین دلیل کانت 
نگاهش به اخالق نیز مطلق گراست 
و نســبی گرایی را قبول ندارد. کانت 
به مدت ۸ ســال نه تدریس می کند 
و نه اثری تألیف می کند. بعد از این 
۸ ســال کتاب نقد عقــل محض را 
می نویســد. در این کتاب کانت از 
حــدود عقل صحبت کرده اســت. 
در حالــی که تا قبــل از کانت عقل 
به خود اجازه می داد تا در هر چیزی 
دخالت کند. او معتقد بود اگر عقل 
بخواهد حقیقت جهان را بشناســد 
کار بیهــوده ای انجــام داده و موفق 
نخواهد شــد. جهان را همان اندازه 
که خود را به ما می نمایاند می توانیم 
بشناســیم. یعنی فقط فنومن را می 
توانیــم بشناســیم. او ۳ نومن را نام 
می برد: خدا، جهان و روح. کانت 
معتقد بــود از آن جایی که ما بنده و 
مخلوق خدا هســتیم هر چه تالش 
کنیم نمی توانیم فراتر از خدا برویم. 
نباید کانت را فیلســوفی ســکوالر 
بدانیم. او در تمامی اندیشــه هایش 
به دین پایبند است اما خیلی تظاهر 
به دین داری نمی کند. کانت در تمام 
مراحل زندگی اش مسیحی می ماند. 

به مناسبت انتشار ویراست جدید زوال اندیشه
چاپ های متعدد کتب جواد طباطبایی را بررسی کرده ایم

وال احیای ز

چند روزی اســت که ویراست جدید کتاب 
»زوال اندیشه سیاسی در ایران« منتشر شده 
است. کتابی که در بیست سال اخیر دستمایه 
برای  ایدئولوژیک جواد طباطبایی  مخالفان 
حمله به این فیلســوف سیاسی معاصر بوده 
اســت. در ویراســت اولیه کتاب که ظاهرا 
از ســال 1۳7۳ تا 1۳۸7 هشــت بار توسط 
انتشــارات کویر منتشر شــده، یازده فصل 
با عنوان های »زایش اندیشــٔه سیاســی«، 
»افالطون و بنیادگذاری فلســفٔه سیاسی«، 
»ارســطو و پایان فلسفٔه سیاســی یونانی«، 
»بسط فلسفٔه سیاســی در دورٔه اسالمی«، 
»اندیشٔه سیاســی فارابی«، »اخالق مدنی 
مســکویٔه رازی«، »از ابوالحسن عامری تا 
ابوعلی ســینا«، »خواجه نصیر طوســی و 
تدوین حکمت عملی«، »دانشنامٔه فلسفی 
قطب الدین شــیرازی«، »جدال الدین دوانی 
و پایان حکمــت عملــی«، »از صدرالدین 
شیرازی تا مال هادی ســبزواری« در کتاب 
آورده شــده است. در نسخه جدید کتاب که 
توسط انتشــارت مینوی خرد به عنوان ناشر 
اختصاصی آثار طباطبایی منتشر شده، عالوه 
بر بازبینی در یازده فصل پیشــین، نه تنها دو 
فصل بــا عناوین »فیلســوفان ایرانی و فهم 
اغراض حکمت عملــی« و »بحثی درباره 
اندیشیدن سیاسی« به کتاب افزوده شده، بلکه 

در فصل خاتمه نیز بخشــی با عنوان »تاملی 
در برخی نتایج« آورده شــده که در آن درباره 
وجوهی از اندیشیدن ایرانی و تبدیل حافظه 
به خاطره در آگاهی ایرانیان بحث شده است. 
مدعای جواد طباطبایی در نسخه جدید زوال 
نه تنها تفاوتی با نســخه قدیمی ندارد، بلکه 
از صورتبندی مستحکم تری برخوردار شده 
اســت. امری که مدیون پژوهــش های تازه 
طباطبایی و همچنین نقد منتقدان ریز و درشت 
کتاب می تواند باشــد. منتقدانی که در میان 
آنها هم اصولگرایان تندرو قــرار دارند و هم 
سکوالرهای تجدیدنظرطلب! در دو دهه اخیر 
گاهی حمله به نظریه زوال اندیشه تبدیل به کار 
سازمانی و حتی روزمره برخی پژوهشگران 
حکومتی شــده و گاهی دیگر دفــاع از آن بر 
عهده دانش آموختگان علم سیاســت قرار 
داشته اســت. اما هیجانی ترین و سریع ترین 
واکنش به انتشار نســخه اولیه زوال اندیشه 
در دهه هفتاد از دفتــر تبلیغات حوزه علمیه 
قم و با انتشــار کتابی با عنوان »دوام اندیشه 
سیاســی در ایران«صورت گرفت. این کتاب 
نوشــته  محمد ناصرتقوي بــود که با نگاهي 
ایدئولوژیك به پاسخ                گویي قسمتی از مباحث 
طباطبایي با عنوان زوال اندیشــه  سیاسی در 
ایران، پرداخته بود. در سال 1۳74 نیز مقاله ای 
از محمد رضا نیکفــر با عنوان »در ضرورت 
تهافت دیگر« در مجله نگاه نو منتشر شد که 
حاوی همان نگره ایدئولوژیک این بار از سوی 
پژوهشگری الئیک بود. اما مگر طباطبایی در 
کتاب زوال اندیشه سیاسی در ایران چه گفته 

بود که از هر دو جناح به اصطالح اصول گرا 
و تجدیدنظرطلب بر او حمله شد. او در این 
دفتر می کوشد تا نشان دهد تجدد و انحطاط، 
دو مفهوم به هم پیوسته اند و در شرایط تصلب 
ســنت و امتناع اندیشــه، طرح یکی بدون 
دیگری امکان پذیر نیست. در مغرب زمین نیز 
تداوم اندیشه و تجدد، از مجرای طرح نظریٔه 
انحطاط امکان پذیر شده است و بحران تجدد 
و شکســت آن در ایران، بایســتی با توجه به 
امتناع طرح نظریٔه انحطاط در درون نظامی 
از مفاهیم فلسفی فهمیده شود.1  البته همینجا 
باید متذکر شد که »زوال اندیشه سیاسی در 
ایــران« را باید با کتاب دیگری که پیش از آن 
با عنوان »درآمدی فلســفی بر تاریخ اندیشه 
سیاسی در ایران« منتشــر شده بود به بحث 
و بررسی گرفت. چه اینکه طباطبایی در این 
دو کتاب به دنبال برجسته کردن مبانی عقلی 
تمدن دوره اسالمی ایران زمین و اهمیت این 
مبانی عقلی و در نهایت نشان دادن زوال این 
مبانی بوده است. در این دوره طباطبایی بحثی 
فلســفی را برای پیگیری پــروژه خود دنبال 
می کند و با روشی مبتنی بر محوریت امکان 
و امتناع اندیشــه سیاسی می کوشد تا سنت 
فکری ما را با پرسش روبرو کند. پرسش هایی 
که بسیار پیشــتر باید مطرح می شدند اما به 
دلیل زوال اندیشه، طرح آنها به تاخیر افتاده 
است. جواد طباطبایی در سرآغاز بحث خود 
در نسخه جدید زوال با طعنه به عنوان رساله 
ای که بر علیه نظریه زوال در قم منتشر شده 
می نویسد: »بحث من ناظر بر تداوم اندیشه 

سیاســی در ایران در زوال است، یعنی اینکه 
پیوندهای اندیشــه سیاســی - بویژه فلسفه 
سیاسی - در تداوم زوال اندیشیدن، از فارابی 
تا صدرالدین شــیرازی و تا نویسندگان خرده 
پای نیمــه دوم فرمانروایی صفویــان و دوره 
قاجاری، با »فلسفه امور انسانی« - به گفته 
ارســطو در اخالق نیکوماخسی - گسیخت 
و رشته های موسس فلسفه در دوره اسالمی 
در »علم مدنی« در سیاســتنامه نویسی های 
صاحبان روضه االنوار عباسی و تحفه الملوک 
پنبه شد. ... وارد شدن در این مباحث نیازمند 
طرح پرسش از مقام سنت در تاریخ اندیشه در 
ایران بود که با پیشرفت پژوهش های اولیه به 
زوایای ناشــناخته آن پی بردم و، نخست در 
ابــن خلدون و علوم اجتماعــی: گفتار در 
شرایط امتناع، به برخی از وجوه آن اشاره 
کــردم و آنگاه در جدال قدیــم و حدید در 
الهیات و سیاسات تا جایی که ممکن بود آن 
بحــث را باز کردم.«2  از نظر طباطبایی رابطه 
عقل و شــرع در دوره ای از تاریخ فکری ما به 
هم خورده است. طباطبایی در این کتاب سعی 
می کند تا نشــان دهد که به چه ترتیب تا قرن 
چهارم، پنجم و ششم هجری عقل، معیار و 
ضابطه همه امور در ایران و در این گوشــه از 
جهان اسالم، بوده و حتی گرایش عمده آن بود 
که شرع را نیز عقلی بفهمند. اما بعد از یورش 
مغوالن این ترکیب و نظم میان عقل و شرع 
به هم خورد. هرچه مــا در تاریخ مان تا آغاز 
دوران قاجار جلوتر می آییم،  این نسبت، بیشتر 
و بیشتر به نفع نظام شرعی به هم می خورد. 

از اینجاســت که سید جواد طباطبایی بحث 
انحطــاط را مطرح می کند. از ســوی دیگر 
طباطبایــی همواره بر این امــر تاکید دارد که 
با توجــه به وضعیت »زوال اندیشــه« و نیز 
تصلب سنت در ایران، با امکانات خود سنت، 
نمی توان با سنت مواجه شد؛ در نتیجه باید از 
تجدد به مثابه  تکیه   گاهی در بیرون از سنت بهره 
برده و از این معبر به بازشناسایی و بازاندیشی 
سنت پرداخت. جواد طباطبایی معتقد است: 
»در شــرایطی که ما قرار داریم، یعنی آنچه 
من آن را »تصلب ســنت« خوانده ام و در 
زوال اندیشه، نوشتن تاریخ پایه ای اندیشه 
در ایران، بی آنکه دریافتی از تاریخ اندیشه 
در اروپا داشته باشــیم، ممکن نیست. به 
عبارت دیگر، بحث در »شــرایط امتناع« 
تجــدد در ایران جــز بر پایــه نتایج بحثی 
در »شــرایط امــکان« آن در اروپا ممکن 
نخواهد شد.«۳  مجلداتی که طباطبایی در 
مورد تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا 
در دســت پژوهش دارد، وجه مکملی بر 
نوشتن تاریخی برای ایران زمین به شــمار 
می رود. کوششــی که مورد تقدیر حســن 
روحانــی در نهمین جشــنواره بین المللی 

فارابی نیز قرار گرفت. 

پی نوشت ها:
1- جواد طباطبایی، ابن خلدون و علوم اجتماعی، انتشارات 

طرح نو، 1۳74،  ص ۸ 
2- جواد طباطبایی، زوال اندیشه سیاسی در ایران، انتشارات 

مینوی خرد، 1۳96، ص 11
۳- جواد طباطبایی، پــروژه فکری من؛ گفتگو با روزنامه 

ایران، بخش اول، شماره 2594، 7 مهر 1۳۸2، ص ۸   

دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران

حکومت قانون

زوال اندیشه سیاسی در ایران

مکتب تبریز

کتاب »دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران« نخستین جلد از پژوهش های جواد طباطبایی 
درباره ی وجوهی از تاریخ دوران »جدید« ایران است. 

در این تاریخ، »ایران« موضوع تأملی اســت که به طور اساسی نظری است تا بتوان وجوه 
متنوع ناحیه های اندیشیدن آن را در وحدت ناحیه های مستقل، اما به هم پیوسته، توضیح داد. 
کتاب نخستین بار توسط انتشارات نگاه معاصر منتشر شد و تا سال 1۳90 به چاپ نهم رسید. 
پس از آن در ســال 1۳95 و با افزودن مانیفســت مهمی درباره ایران به کتاب، توسط مینوی 

خرد منتشر شد. »درآمد: مالحظات مقدماتی در مفهوم ایران«، »فصل نخست: از چالدران 
تا ترکمانچای«، »فصل دوم: طرحی از نظریه ی دولت در ایران«، »فصل سوم: ایران زمین در 
ســفرنامه های بیگانگان«، »فصل چهارم: سفارت و سفرنامه های ایرانیان«، »فصل پنجم: 
اندیشــه ی سیاسی تاریخ نویسان«، »فصل ششم: اندیشه ی سیاسی دوره ی گذار«، »خاتمه: 
طرحی از نظریه ی انحطاط ایران: مالحظات مقدماتی«، »خاتمه: طرحی از نظریه ی انحطاط 

ایران: برخی نتایج« فصل های کتاب است. 

کتاب »تأملــي درباره ایــران: نظریه حکومت قانــون در ایران )بخــش دوم: مباني نظریه 
مشروطه خواهی(«  بخش دوم از جلد دوم مجموعه »تأملی درباره ایران« است که بخش نخست 
آن پیشتر با عنوان فرعی »مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی« منتشر شده بود. در این بخش نیز، 
نویســنده توجه ویژه ای به آشکار شدن نشانه های بحران در نظام خودکامه، تکوین نطفه آگاهی 
ملی و تاریخ پدیدار شدن مفاهیم نوآیین و تحول آن ها کرده است. کتاب شامل 9 فصل با عناوین 
»بحران خودکامگی و بســط آگاهی نوآیین«، »بحران آگاهی و پدیدار شــدن مفاهیم نوآیین«، 

»نظریه اصالح دینی«، »نخســتین رساله در اصالح نظام حقوقی«، »دیدگاه های نو در اندیشه 
سیاسی«، »دیدگاه های نو در اندیشه اقتصادی«، »نظریه مشروعه خواهی اهل دیانت«، »نظریه 
مشــروطه خواهی اهل دیانت«، »میرزای نائینی و نظریه مشــروطیت ایران« است. این کتاب 
نخستین بار در سال 1۳۸6 به همت انتشارات ستوده در تبریز منتشر شد و به چاپ های متعدد 
رسید. سپس در سال 1۳92 به همت انتشارات مینوی خرد و بدون هیچگونه تغییر یا ویرایشی 

منتشر شد.

کتاب »زوال اندیشه سیاســی در ایران« نخستین بار در سال 1۳7۳ توسط انتشارات کویر 
منتشر شد و تا سال 1۳۸7 بنا به اقوال رسمی به چاپ هشتم و بنا به اقوال غیررسمی به چاپ 
دوازدهم رسید! در چند ســال اخیر این کتاب در بازار نشر کشور نایاب بود اما بهمن ماه سال 
جاری نسخه جدید کتاب زوال اندیشه سیاسی در ایران از سوی انتشارات مینوی خرد منتشر 
شد. در این کتاب عالوه بر بازنویسی فصل های نسخه نخست سه مبحث جدید در تحول مفاهیم 

نیز از ســوی مؤلف افزوده شده است. از جمله بحث های جدید کتاب می توان به »توضیحی 
درباره فهم »اغراض« فیلسوفان یونانی، به عنوان بحثی در مبانی« و همچنین »بحثی در معنای  
اندیشیدن سیاسی« اشاره کرد. این بحث های بنیادی با پرتوی که بر مبانی انتقال دانش یونانی به 
دوره اسالمی می افکنند، معنای نخستین فصل های این دفتر را از بنیاد دگرگون می کنند. بنابراین 

نسخه دوم »زوال اندیشه سیاسی در ایران« را می توان کتابی نوپدید از سوی طباطبایی دانست.

کارنامه

مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی عنوان بخش نخست از جلد دوم تأملی درباره ایران، و یکی 
از مهم ترین آثار جواد طباطبایی است. او در این کتاب به پدیدار شدن آگاهی نوآیین در میان برخی 
از کارگزاران دارالسلطنه تبریز در زمان عباس میرزای قاجار، از جمله میرزا ابوالقاسم قائم مقام 
فراهانی، و تأثیرات آن در تحوالت آتی ایران اشــاره می کند. »ســنت قدمایی و نظریه سنت«، 
»»بســاط کهنه« و »طرح نو« در اندیشه سیاسی«، »آگاهی های نو در سفرنامه های ایرانی«، 

»تجدید مطلعی در مبانی نظری تاریخ ایران«، »تجربه های نو در زبان فارســی«، »نخســتین 
آگاهی ها از ضرورت اصالحات«، »خاطرات حاج سیاح و آن »جنبش معنوی««، »جدال شیخ 
و شــوخ در بیان سنت و تجدد« فصل های کتاب حاضر است. این کتاب نخستین بار در سال 
1۳۸4 به همت انتشارات ستوده در تبریز منتشر شد و به چاپ های متعدد رسید. سپس در سال 

1۳92 به همت انتشارات مینوی خرد و بدون هیچگونه تغییر یا ویرایشی منتشر شد.

حامد زارع
دبیر گروه اندیشه
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 امروزه همه متفق القول هستند که اندیشه فلسفی یونانی همچون دیانت اسالمی، مورد استفاده فالسفه مسلمان در عصر زرین فرهنگ ایرانی قرار گرفته است. به همین دلیل 
نیز می توان از اندیشه فلسفی یونانی به عنوان یکی از نصوص سنت در تاریخ اندیشه سیاسی ایران زمین یاد کرد. سید جواد طباطبایی این حضور زاینده اندیشه فلسفی یونان را در 

تاریخ اندیشه ایران زمین پیگیری می کند و از همین پیگیری است که نطریه »زوال اندیشه سیاسی در ایران« متولد می شود.    

ویترین: راه نمای اندیشه

زیست سیاست
توماس لمکه

بهراد رحمانی

18500 تومان

نشر مرکز

مجموعه  عنوان  سیاســت  زیســت 
کتاب هایی است که در دانشگاه نیویورک 
و زیــر نظر مونیــکا جی. کســپر و لیزا 
جین مور منتشــر می شود. کتاب حاضر 
بــا عنوان دقیــق »درآمدی پیشــرفته بر 
زیست سیاســت« به قلم توماس لمکه، 
محقق آلمانی، ذیل همین مجموعه منتشر 
شــده است. به عقیده کســپر و مورد که 
دبیری ایــن مجموعه کتاب ها را بر عهده 
دارند، لمکه پژوهشگری توانا برای ارائه 
بحث در عرصه زیســت سیاسی است. 
توماس لمکه استاد جامعه شناسی دانشگاه 
هایزنبرگ اســت و در دانشــکده  علوم 
اجتماعی دانشــگاه گوته در فرانکفورت 
آلمــان روی زیســت فناوری، طبیعت و 
جامعه کار می کند. زمینه های پژوهشی 
او عرصه نامحدودی از نظریه ی اجتماعی 
و سیاســی و زیست سیاســت گرفتــه تا 
مطالعات اجتماعی ژنتیک و فناوری های 
تولیدمثلی در برمی گیرد. آراء و آثار لمکه 
اکثرا کاربردی هســتند. او خوانش های 
تــازه ای از نظریه پردازانی چــون فوکو، 
آگامبــن، نگری، هــارت و گیدنــز ارائه 
می کند. در کتاب »درآمدی پیشــرفته بر 
زیست سیاســت«، ویژگی های زیســتی 
انســان ها به شــیوه هایی که پیشتر حتی 
تصور آن نیز وجود نداشــت اندازه گیری، 
مشــاهده و فهم می شــود؛ به کمک این 
شــیوه های نویــن، هنجارهــای زندگی 
تعریف می شود، معیارهایی برای سنجش 
آن برقرار می شــود و ارزش های متعارف 
آن تعیین می شــود. توماس لمکه اولین 
بررســی جامع و نظام مند از تاریخ مفهوم 
زیست سیاست را فراهم می آورد جایگاه 
آن در بحث های نظری معاصر را می کاود، 
و اثری مقدماتی درباره  این موضوع پدید 
مــی آورد که وجــود آن کامــاًل ضروری 
است. لمکه توضیح می دهد که زندگی به 
عاملی مستقل، عینی، و قابل اندازه گیری 
و همچنین واقعیتی جمعی تبدیل شــده 
است که می توان آن را از موجودات زنده  
انضمامــی و تجربه های فــردی منفرد 
متمایز ساخت. او نشان می دهد که فهم 
ما از فرآیندهای زندگی، ســازماندهی 
جمعیت هــا و نیاز بــه »حکومت« بر 
افــراد و گروه هــا چگونه بــه اقداماتی 
بــرای اصالح، طــرد، بهنجارســازی 
و انضباط بخشــی منجر می شــود. او با 
مشــخص کردن خطــرات و بحث های 
مربوط به زیست سیاست و فراهم ساختن 
تاریخ جامع این مفهــوم، جایگاه آن را در 
بحث های نظری و جامعه شناختی دوران 
معاصر آشــکار می کند. لمکــه، یکی از 
بهترین فوکوپژوهان، نه تنها تحلیلی جامع 
از مفهوم زیست سیاســت فراهــم آورده 
است، بلکه به نحوی درخشان کاربردها 
و نقدهــای معاصر آن را نیــز در اثر خود 
گنجانده است. به این ترتیب نشان می دهد 
که افق های پژوهشی جدیدی پیش روی 
ما قرار دارد. اما زیست سیاست به روایت 

فوکو یا زیســت قدرت فوکویی چیست؟ 
منظور از زیست سیاست در نظام فکری 
فوکو، ســیطره ی قدرت بر زندگی است. 
مقصود از زیست قدرت، دست یابی قدرت 
به انسان به منزله ی موجودی زنده است. 
لمکه در این کتاب نه تنها مفهوم زیســت 
سیاست فوکویی را بررسی می کند، بلکه 
با مــروری تاریخی بر این مفهــوم، آراء 
طیفی از مهمترین پژوهشگران را نیز مورد 

بازشناسی و بازکاوی قرار می دهد. 

وقتی عیسا خدا شد
ریچارد ای. روبنستاین

راضیه سلیم زاده

28500 تومان

نشر مرکز

بانی انتشار مسیحیت در اروپا پولس 
بود. وی که در ابتدا از مخالفین سرسخت 
مســیحیان و از مأمورین الیق دربار روم 
برای آزار مســیحیان به شــمار می رفت، 
پس از برخورد فرا طبیعی خود با مســیح 
)در مسیر جاده دمشــق( کاماًل متحول 
گردید. او سپس پیرو مأموریتی که خود 
عیسی مســیح در همان برخورد ماورایی 
به او محول نمود به جمع شاگردان مسیح 
پیوست و سفیر مسیح برای غیر یهودیان 
گردید. بزرگ تریــن حادثه ای که در قرن 
چهارم میــالدی اتفاق افتــاد، موضوع 
طرفداری کنســتانتین، امپراتور روم، از 
مسیحیان در سال ۳1۳ میالدی بود. اما 
این باز شــدن پای مســیح در امپراتوری 
منجر به وحدت نشــد. بلکه تـــنوع و 
تشتت برداشــت ها از مسیحیت را سبب 
شد. محوریت اصلی این کتاب نزاع بر سر 
تعریف مسیحیت در واپسین روزهای روم 
اســت. در سال ۳24 میالدی کنستانتین 
امپراتور روم شــد. بدین سان مسیحیت، 
پس از تقریبًا ســیصد سال جفا کشیدن، 
به موفقیتی شــگفت انگیز دست یافت. 
مســیحیان که دیگر نگران نابود شــدن 
دینشان نبودند، توجهشان معطوف به این 
مسئله شد که چگونه مشخص کنند چه 
باورهایی معرف مسیحی »حقیقی« اند. 
در پــی نزاع میـــان دو کشــیش مقتدر 
یعنی آریوس، کـــه تبلیغ می کرد عیسا، 
هرچند قداستی یگانه دارد، پایین مرتبه تر 
از خداســت و آتاناســیوس، که مدعی 
بود عیســا خود خدا بوده که به صورت 
انسان تجسد یافته اســت، بحث بر سر 
درجه الوهیت عیســا از مشاجره ای تند 
به خشونت و کشتار انجامید. روبنستاین 
با پژوهشی بســیار دقیق و باریک بینانه 
در این کتاب توانســته است توطئه های 
سیاسی، شورش ها و جنگ قدرتی را که 
در یکی از سرنوشت سازترین برهه های 
تاریخ روی داده است، به صورتی جذاب 
و مســتند بازســازی کند. ریچارد ای. 
روبنستاین، استاد دانشگاه جورج میسن 
با استفاده از فرصت مطالعاتی یک ساله 
از طــرف دانشــگاه بــه پروانس جنوب 
فرانســه می رود و این کتاب داستان گونه 
و تفســیری را بر مبنــای پژوهش های 
متخصصان گوناگون در رشته مطالعات 
کالسیک، تاریخ دوران باستان متأخر، 
تاریخ کلیسا، الهیات و مطالعات فرقه ها 

و مذاهب تألیف کرده است. 

تاریخ اندیشه سیاسی در ایران

خواجه نظام الملک

ابن خلدون و علوم اجتماعی

جدال قدیم و جدید 

نخستین بار کتاب »درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه 
سیاســی در ایران« در پایان دهه شصت از سوی دفتر 
مطالعات سیاســی و بین المللی وزارت امورخارجه 
منتشر شد. اما این دفتر از انجام چاپ های بعدی کتاب 
تحت تاثیر برخی توصیه ها صرف نظر کرد و به همین 
دلیل »دفتر نشر فرهنگ اسالمی« چاپ دوم کتاب را 
روانه بازار نشر کشــور کرد. پس از آن انتشارات کویر 
تا 1۳۸۸ حداقل ده بار کتاب را با تیراژ باالیی منتشــر 
کرد. شایان ذکر است که در چاپ های واپسین کتاب، 
واژه »فلسفی« از عنوان اصلی کتاب توسط نویسنده 
حذف شــد. این کتاب به مدت 6 ســال در بازار نشر 
کتاب کشــور نایاب بود تا اینکه در سال 1۳94  ضمن 
ویراستاری مجدد با عنوان »تاریخ اندیشه سیاسی در 

ایران؛ مالحظاتی در مبانی نظری« از سوی مینوی خرد 
منتشر شد.  طباطبایی در مقدمه خود بر نسخه جدید 
کتاب اذعان کرد: »تحصیل و تحقیق نویسنده درباره ی 
اندیشه سیاسی در اروپا و آشنایی با پژوهش هایی که 
غربیان درباره ی جنبه های سیاسی نوشته های ادبی 
اروپا کرده اند، افق های جدیدی را در برابر نویسنده 
گشــود تا در این اثر خود با رویکردی نو به بررسی 
بخش هایی از نوشته های ادبی فارسی، بپردازد.« در 
همین راستا سه فصل با عناوین »ابن مقفع و تجدید 
»اندرزنامه نویسِی  ایرانشهری«،  سیاسی  اندیشه ی 
خالف آمد عادت سعدی« و »مالحظاتی سیاسی در 
اندیشه ی ناسیاسی عبید زاکانی« به نسخه جدید کتاب 

افزوده شده است. 

کتاب »ابن خلدون و علوم اجتماعی: وضعیت علوم 
اجتماعی در تمدن اسالمی« کتابی است که در رد کسانی 
که ابن خلدون را بنیان گذار علوم اجتماعی می دانند، نوشته 

شده است. 
در این دفتر کوشــش شــده اســت تا برخی از وجوه 
معرفت و روش شناسی علوم اجتماعی جدید در مقایسه با 
مبانی معرفتی فرهنگ و تمدن اسالمی مورد بررسی قرار 
گیرد و از این حیث نخستین تحقیق مستقلی است. این 
کتاب نخستین بار در سال 1۳74 از سوی انتشارات طرح 
نو منتشر شد و به وسیله همین ناشر به چاپ های متعددی 
رسید. سپس بدون هیچ تغییر و ویرایشی در سال 1۳۸9 
توسط انتشارات ثالث روانه بازار نشر کشور شد.  »گفتار 
در روش«، »ابن خلدون و سنت«، »مبانی کالمی اندیشه 
اجتماعی ابن خلدون«، »درباره جامعه شناسی فیلسوفان 

دوره اسالمی«، »نظریه اجتماعی ابن خلدون«، »درباره 
بنیاد نظری علوم اجتماعی«، »نظریه عدالت در اندیشه 
ابن خلدون«، »نظریه ابن خلدون درباره تجمل« و »درباره 
نظریه اقتصادی ابن خلدون« فصول این کتاب است که در 
نسخه ای که توسط انتشارات مینوی خرد روانه بازار نشر 
کشور خواهد شــد، مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. 
در نسخه جدید کتاب »ابن خلدون و علوم اجتماعی« 
که به زودی منتشــر می شــود، مباحث مهمی به اثر 
افزوده شده است. »مالحظاتی درباره معنای »مدنی 
بالطبــع« بودن انســان، بــه عنوان مــوردی در فهم 
اغراض« مهمترین بخش افزوده شــده به نسخه دوم 
ابن خلدون به شمار می رود. شایان ذکر است با انتشار 
نسخه جدید این کتاب از سوی مینوی خرد، سیر نشر آثار 

طباطبایی که از سال 92 آغاز شده بود تکمیل می شود. 

کتاب »خواجه نظام الملک طوســی؛ گفتار در 
تداوم فرهنگی ایران« رساله  کوتاهی درباره  برخی از 
وجوه تاریخ اندیشــه  سیاسی ایران در دوره  اسالمی 
با تاکیدی بر اندیشــه و عمــل خواجه نظام الملک 
طوســی اســت. در واقع این کتاب نظریه  بنیادین 
رســاله  درآمدی بر تاریخ اندیشــه  سیاسی در ایران 
است که جریان عمده  اندیشه  سیاسی ایران در دوره  

اسالمی را دنبال می کند.  
در صفحات اندک این رســاله  کوتاه، نویســنده 
کوشــیده است، در ادامه پژوهش هایی که از دهه ها 
پیش آغاز کرده بود، مفهوم تداوم تاریخی و فرهنگی 
را به عنــوان یکی از مفاهیم تاریخ ایران زمین مطرح 
کند و از مجرای آن ســوانح احــوال خواجه و مقام 
سیاســت نامه  او را در تاریخ اندیشــه در ایران مورد 

بررســی قرار دهــد. این کتــاب در ســه فصل با 
عناوین »ســوانح احــوال خواجــه نظام الملک و 
وضع زمانه ی او«، »اندیشــه ی ایرانشهری و تداوم 
فرهنگ ایران زمین« و »مقام سیاست نامه در تاریخ 

اندیشه ی سیاسی ایران« تنظیم شده است. 
نخستین بار انتشــارات طرح نو در سال 1۳75 
اقدام به انتشــار این کتاب در مجموعــه نام آوران 
فرهنگ و اندیشــه ایران کرد. پس از آن در ســال 
1۳۸0 انتشــارات نــگاه معاصــر آن را بدون هیچ 
تغییری بازنشر داد. در ســال 1۳۸7 نیز انتشارات 
ســتوده تبریز کتاب را با همان ویرایش اولیه روانه 
بازار نشــر کشــور کرد. اما در ســال 1۳92 نسخه 
بازبینی شــده کتاب از سوی انتشارات مینوی خرد 

منتشر شد. 

»جدال قدیم و جدید: از نوزایش تا انقالب فرانسه« 
نخستین بخش از جلد نخســت پژوهش های جواد 
طباطبایی درباره تاریخ اندیشــه کتاب سیاسی جدید 
در اروپاست، که قرار است در سه جلد منتشر شود. 
عمده بحث های طباطبایی در این کتاب، بحث سنت 
و تجدد و فرایندهای دیالکتیکی بین آن ها و تحول آن 
طی دوران نوزایش تا انقالب فرانسه است. او معتقد 
اســت: »در تمدن اســالمی، در ســده های متأخر، 
ســنت چنان تصلبی پیدا کرده است که تذکر سنت با 
تکیه بر امکانات نظری خود سنت امکان پذیر نیست 
و چنان که نتوان با منطق نقادی از ســنت، به عنوان 
آغاز اندیشــیدن نوآیین و امکان طرح پرســش دوران 
جدید، رخنه ای در سد ســکندر تصلب سنت ایجاد 
کرد، بیرون آمدن از چنبر سنت که دیری است تا عمل 
و نظــر ایرانیان را غیرممکن کرده اســت، امکان پذیر 
نخواهد بود... به دنبال بیش از چهار ســده تعطیلی 
اندیشــیدن، در ایران، زمان نقادی از ســنت از درون 
برای همیشــه سپری شده اســت و در شرایط کنونی 
وضع اندیشــیدن، ابزارهای مفهومــی این نقادی را، 
ناچار، باید از دستگاه مفاهیم اروپایی وام گرفت.« این 
کتاب نخســتین بار در سال 1۳۸0 به همت انتشارات 

نگاه معاصر منتشر شد. سپس در  سال 1۳۸7 توسط 
انتشارات ثالث تجدید چاپ شد. شایان ذکر است که 
در این دو چاپ فصول کتاب هیچگونه تغییری نداشت 
و »جدال قدما و متأخرین درباره ســنت«، »مناقشه 
متأخران بر سنت«، »سیاست در محدوده شریعت«، 
»اندیشــه سیاســی اصالح دینی و مخالفــان آن« و 
»نظریه جمهوری خواهی جدید« فصول پنجگانه ای 
بود که مباحث کتاب ذیل آن مطرح شــده است. اما 
در ســال 1۳9۳ طباطبایی ضمــن تجدیدنظر کامل 
در مباحث خود، کتاب »تاریخ اندیشــه سیاســی 
جدید در اروپا؛ جلد نخست: از نوزایش تا انقالب 
فرانسه 1500 – 17۸9؛ دفتر نخست: جدال قدیم و 
جدید در الهیات و سیاسات« را به همت انتشارات 
مینوی خرد منتشــر کــرد. »دوران جدید و مبنای 
متأخرین«، »سیاســت در محدوده ی شریعت«، 
»اندیشــه ی سیاســی در منطقه ی فــراغ ایمان«، 
»اندیشه ی سیاســی اصالح دینی و مخالفان آن«، 
و »نظریه ی ســلطنت الهی و ســلطنت مستقل« از 
دیگر فصل های کتاب است که تغییرات گسترده شکل 
گرفته در این ویراست جدید، کتاب را تا حد زیادی با 

ویراست نخست آن متفاوت کرده است.

کارنامه

 پس از آغاز کار دولت یازدهم در 
سال 1392 و آغاز فضای باز فرهنگی، 

انتشارات مینوی خرد انتشار مجموعه 
آثار دکتر جواد طباطبایی را آغاز 

کرد.تا کنون در سری جدید نشر آثار 
طباطبایی، یازده ویرایش جدید از 
کتاب های قدیمی و دو کتاب تازه 

تالیف از او به بازار نشر کشور عرضه 
شده است.     
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History
تازه های تاریخ و خاطرات

حافظه

حرف های دیروز

گزارش جنگ سومالیـ  اتیوپی
روزنامه اطالعــات ۲۳ بهمن ۱۳۵۶ 
)۲۵۳۶ شاهنشــاهی( تیتر یک خود 
را بــه گزارش خبرنــگار اعزامی اش، 
علیرضا جهانشــاهی از جبهه جنگ 
داده  اختصــاص  اتیوپی  ـ  ســومالی 

است. 
در بخشــی از این گزارش آمده است: 
نیروی  تأمین  برای  »ارتش ســومالی 
انســانی مورد نیاز خود بیشــتر روی 
تمرکز  نیروی کارگری کشــور  جذب 
داشــته و از افراد آن برای خدمت در 
ارتش کمک گرفته شــده و به همین 
علت بسیاری از کارخانه ها هم اکنون 
نیــروی کار کامل ندارنــد. به عقیده 
دیپلمات هــای مقیم ســومالی علت 
تأخیر در اعالم بسیج عمومی این بوده 
که دولت ســومالی مایــل نبوده مردم 
دچار تــرس و نگرانی شــوند. با این 
حال تمام مردم سومالی اطمینان کامل 
دارند که کشورشــان می تواند هرگونه 
حملــه ای را از جانب اتیوپی به خوبی 
دفع کنــد.« و در بخــش دیگری از 
آن آمده: »گزارشــات رسیده از جبهه 
نشــان می دهد که جنــگ هم اکنون 
کاماًل جنبه زرهی دارد و نفرات پیاده 
اتیوپی دخالتی در آن ندارند. تاکتیک 
اتیوپــی این اســت که ابتــدا مواضع 
سومالی  آزادی بخش  جبهه  نیروهای 
غربی را زیر بمباران شدید قرار دهد و 
سپس با ستون های زرهی و تانک به 

مواضع مذکور حمله ور شود.« 

هشدار دربارة خطر بیکاری
آمــوزگار در کمیســیون  جمشــید 
از ۵۰ درصد  برنامه مجلس: »بیش 
جمعیت کشــور در زیر ســنین ۱۶ 
ســالگی اســت و ایــن جمعیت تا 
چند ســال دیگــر وارد بــازار کار 
خواهد شــد و اگر برنامه های منظم 
توســعه اقتصــادی تنظیم نشــود و 
احیانًا  درنیاید  به موقع  و  به درســتی 
در ســال های آینده با خطر بیکاری 
روبه رو خواهیم شد. به همین جهت 
دولت به برنامه هــای عمرانی توجه 
خاص دارد و تمــام صرفه جویی ها 
در اعتبارات جاری صرف طرح های 
مرکز  در  عمرانــی خواهد شــد... 
حوزه هــای عمرانی روســتاها تمام 
هزینه برق را دولت می پردازد و برای 
این روستاها  از  روســتاهای خارج 
۵۰ درصــد هزینــه به عهــده دولت 
خواهــد بــود... آن هایــی که فکر 
می کنند دوبــاره راه های فراری پیدا 
خواهند کرد که مجددًا زمین بازی و 
خاک بازی تکرار شــود و به آن روی 
آورند بدانند که در راه درســتی گام 
برنمی دارند. اســتدعای من از آن ها 
و همه هم میهنان این اســت که این 
ســرمایه ها را در راه سازندگی به کار 

اندازند.«

۲۳ بهمن ۵۷ چگونه شروع شد و چه فرقی با روزهای پیش از آن داشت؟

یک/یک/یک
روزهایی هستند که با قبل و بعدشان تفاوت 
دارند و همیشــه در یادها و خاطرات می مانند. 
هر نسلی در خاطره جمعی خود چنین روزهایی 
دارد. روزهایی کــه بالفاصله بعد از اتفاقات و 
رویدادهــای بزرگ می آید اولیــن و قوی ترین 
طعــم و حــس از آن اتفاق را در خــود دارند و 
صبحی که شــروع می شــود صبح دگرگونه و 
ویژه ای اســت که حتی آفتاب و هوای آن هم با 
قبل از آن متفاوت اســت.  به عنوان مثال برای 
نسل ما روزهایی چون ۳خرداد ۱۳۷۶، ۲۴ تیر 
۱۳۸۴ و ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ روزهایی از این سنخ 
بودند و حس و حال و فضای آن روزها همیشه 
در خاطرمان خواهد ماند. ۲۳ بهمن۱۳۵۷ هم 
برای نسل انقالب روزی بود که با سایر روزها 
تفاوت اساسی داشــت، زیرا نخستین روز پس 
از پیروزی انقالب اسالمی بود و انقالبی به ثمر 
رســیده بود که بهای ســنگینی برای دستیابی 
بــه آن پرداخت کرده بودنــد و اینک صبح ۲۳ 
بهمن، وقــت آن بود که برای ســامان دادن به 
اوضــاع کشــور وارد گود شــوند. برای درک 
حــس و حال روز ۲۳ بهمن، پای ســخن علی 
جنتی، وزیر ســابق فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
عبــاس ســلیمی نمین، مدیر دفتــر مطالعات 
و تدویــن تاریخ ایــران و امیر محبیان، اســتاد 
فلســفه و مدیرعامل خبرگزاری آریا نشســتیم 
تــا از خاطرات روز ۲۳ بهمــن و قبل و بعد از 
آن ســخن بگویند. اما پیش از آن مروری گذرا 
بر روزنامه های ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۵۷ می کنیم 

تا بیشتر در حال و هوای آن روز قرار بگیریم.

بازتاب پیروزی انقالب در روزنامه های ۲۳ 
بهمن

 روزنامه اطالعات در باالی صفحه اول چاپ 
دوم روز ۲۳ بهمن خود در کادری مشکی با حروف 
سفید تیتر زد: »دیروز ملت کاخ ۵۷ ساله ظلم را 
ویران کرد« و در پایین آن با حروفی درشت تر تیتر 
»رژیم متالشی شد« را داشت. همچنین در یک 
کادر مشکی کوچک با فونت سفید تیتر»آخرین 
سنگرهای فروریخته: رژیم شاهنشاهی، شورای 
سلطنت، نخســت وزیری، مجلس شورا و سنا، 
پادگان های ضدخلق، ژاندارمری و شــهربانی، 
رادیو و تلویزیون نظامــی« جلب توجه می کند. 
زیر آن خبری در کادری مستطیل شکل پیام امام 
خمینی بــا این عنوان:»نگذارید با آتش ســوزی 
و خرابکاری فاجعه به بــار بیاورند« در کنار آن 
خبری با فونت سیاه درشت »دستور نخست وزیر 
بــه کارمندان دولــت« حاکــی از انتصاب های 
جدیــد اســت:»صادق قطــب زاده: مدیرعامل 
رادیــو تلویزیون، ســپهبد بدره ای: سرپرســت 
شــهربانی و عبدالله امیرانتظام: سرپرست کاخ 
نخســت وزیری«. از طرفی در وســط صفحه، 
تصویری از نعمت الله نصیری، رئیس ســاواک 
خودنمایی می کند که برای مصاحبه اختصاصی، 
خبرنگار اطالعات در این قســمت چاپ شــده 

است. 
اطالعــات تیتــر یــک روز ۲۴ بهمــن را به 
دستگیری شاپور بختیار و خسروداد اختصاص 
داد و درشت تیتر زد »بختیار و خسروداد را مردم 
گرفتند« در حالی که بعدًا مشخص شد این خبر 
صحت نداشته و بختیار پس از مدتی موفق شد از 

کشور فرار کند.
روزنامه کیهان ۲۳ بهمن ماه در صفحه نخست 
و باالی صفحه درون کادر خاکستری مستطیل 

شــکلی با فونت متوسطی نوشته شــده  است: 
»سقوط نظام اســتبداد ۲۵۰۰ ساله« و پایین تر با 
فونت درشت مشــکی خبری از »ارتش انقالب 
شهرها را آزاد کرد.« جلب توجه می کند. زیر این 
دو خبر، عکسی از ساختمان مجلس شوراست 
که از سوی نیروهای انقالبی تصرف شده است. 
عالوه بر این در تیتر دیگــری خبری از»در زد و 
خوردهای خونین تهران و شهرســتان ها: ۱۰۰۰ 
جنگجو کشــته و هزاران نفر مجروح شــدند« 
اســت که درست در ســمت چپ آن قسمتی از 
ســخنان امام با این تیتر هشدارآمیز  »سالح ها را 
تحویل ستاد نخست وزیری بدهید« قرار دارد و 
در ادامه با فونت درشت مشکی خبر»سلطنت آباد 
سقوط کرد« و در زیر آن با فونت کوچک تر»مردم 
مسلح، ساواک سلطنت آباد را محاصره کرده اند« 
قابل مشاهده است. »تصفیه اساسی ارتش آغاز 
شــد« تیتر یک ۲۴ بهمن کیهان بود و نوشــت: 
»ایدئولوژی جدیدی جانشــین ایدئولوژی قبلی 
ارتش می شــود.« و در پایین صفحه اول آن این 
تیتر خودنمایی می کند: »پیرمردی به ارتش مردم 
فرمان داد: عشــرت آباد را تســخیر کنید« و در 
بخشی از گزارش آمده: »پیرمرد دستهایش را باال 
آورد، دو شیشه در دست داشت. نرمه صابون ته 
شیشــه را پر کرده بود و روی آن بنزین چرکی لیز 
می زد که تویش طناب نازکی شناور بود. پیرمرد 
بطری را زمین گذاشــت، کبریت کشید، فتیله ها 
را آتش زد. بطری ها را برداشــت، رو به جمعیت 
ناگهان مثل رعد بانگ زد: واستادن فایده نداره، 

حمله... حمله...« 
روزنامــه »آیندگان« هم کــه ۲۳ بهمن در ۸ 
صفحه منتشــر شــده بود تیتر »شاهنشاهی در 
ایران منقرض شــد« را به عنــوان تیتر یک روز 
۲۳ بهمن انتخــاب کرد و در پایین صفحه اول به 

تصرف رادیو و تلویزیون پرداخته: »از ساعت سه 
بعدازظهر دیروز، انبوه بی شــمار مردم تهران در 
برابر در ورودی خیابــان جام جم گرد آمده بودند 
تا سقوط آخرین سنگر دیکتاتوری را ببینند.« و 
صفحه دو خود را به گــزارش تصویری حوادث 
و اتفاقات منتهی بــه پیروزی انقالب اختصاص 
داد. »آینــدگان« روز ۲۴ بهمن تیتر یک خود را 
به این اختصاص داد که »آمریکا آماده شناسایی 
حکومت بازرگان شــد« و در ستون سمت چپ 
صفحه اول خبر داد که »رهبر حزب توده به ایران 

باز می گردد«.

خبر پیروزی انقالب، لبنان را به پایکوبی 
واداشت

در میــان اخباری که ســعی دارد حال ایران 
انقالبی را وصف کند، شــنیدن مکان، موقعیت 
و حس و حال انقالبیون خالی از لطف نیســت: 
علی جنتی که یکی از مبارزان فعال برای دستیابی 
به انقالب اســالمی بود، نیروی تازه نفسی بود که 
پس از چند سال به کشور بازگشته بود. وی سال 
۵۴ به دلیل خطر دســتگیری از ایران به ســوریه 
رفت و مدتی را در ســوریه و لبنان گذراند و پس 
از پیروزی انقالب اســالمی به کشــور بازگشت 
و ســمت های مختلفی را برای تالش در جهت 
تحقق آرمان انقالبی اش پذیرفت. جنتی با اشاره 
به اینکه شــادی پیروزی انقالب اســالمی را در 
خارج از کشور چشیده است، می گوید: »وقتی 
خبر پیروزی انقالب اســالمی را از شبکه بی بی 

سی فارسی شــنیدم و این که انقالبیون ساختمان 
صداوســیما را تصرف کردند، در بیروت بودم و 
در میان مبارزان فلسطینی و لبنانی. مبارزانی که 
بخشــی از آن ها لبنانی بودند. در آن موقع بیروت 
دچار جنگ های داخلی شــده بــود و ما همراه 
برخی دیگر از مبارزان و فعاالن ایرانی در قسمت 
بیروت غربی مستقر بودیم، در کنار ما تعدادی از 
مبارزان فلسطینی نیز قرار داشتند. آنها وقتی خبر 
پیروزی انقالب را شــنیدند، شروع به تیراندازی 
هوایــی و پرتاب منور کردند و شــادی خود را از 
پیروزی انقالب اســالمی با نورافشــانی آسمان 
بیروت نشــان دادند. شــادی ای که آن قدر خبر 
مسرت بخشی بود که تا صبح نتوانستیم بخوابیم 
و من که به همراه خانــواده در بیروت بودم، فکر 
می کردم که چگونه هرچه سریع تر به ایران برگردم. 
درحالی که فرودگاه مهرآباد بســته شده بود، به 
فکر رفتن از طریق مرز زمینی افتادم. بنابراین از 
دمشــق به ترکیه رفتم و بعــد از طریق مرز ترکیه 
وارد ایران شــدم. تقریبا چند روز طول کشید که 
وارد کشور شوم و در مسیر اتفاقات رخ داده قرار 
بگیرم. اما نکته اصلی این بود که شــرایط کشور 
بسیار متفاوت شده و حضور گروه های مختلف 

در کشور مشهود بود.«

ریختن اشک حسرت پس از شنیدن خبر 
پیروزی  

عباس ســلیمی نمین، پژوهشگر و مدیر دفتر 
مطالعــات و تدوین تاریخ ایران و مدیر مســئول 

ماهرخ ابراهیم پور
روزنامه نگار

محمد توسلی: سنگ بنای سپاه  صبح ۲۳ بهمن گذاشته  شد 

بیست وسوم بهمن ۱۳۵۷ اولین روز پس از 
پیروزی انقالب و فروریختن یک نظام استبدادی 
سلطنتی ۲۵۰۰ساله بود. ساختارهای سیاسی و 
اجتماعی رژیم گذشــته به طور کامل دگرگون 
شــده و روز قبل، یعنی ۲۲ بهمــن، »صدای 
انقالب« رسما از تلویزیون ایران شنیده شده بود. 
برای احزابی مانند نهضــت آزادی که اعضای 
آن حاال دیگر زمام  دار دولت موقت محســوب 
می شــدند همه چیز با آن شور و احساساتی که 
مردم در کوچه و خیابان داشتند متفاوت بود و 
رنگ و بوی دیگری داشت. انقالب بذری بود 
که اکنون باید به ثمر می نشست و مسئولیت ها، 
بیم ها و امیدهایی در گروه های سیاسی هم سو 
ایجاد کرده بود. از مهندس محمد توســلی که 
آن زمــان از اعضای »نهضــت آزادی ایران« و 
دارای نقش پررنگی در فعالیت های سیاســی 
پیش و پس از انقالب بود، پرســیدیم باتوجه به 
مسئولیت هایش در دولت موقت، صبح روز بعد 
از پیروزی انقالب چه احساسی داشت و برای 
او چه تفاوتی با روزهای پیش از آن می کرد: »این 
سوال بسیار خوبی است چون باعث می شود به 
احساس و حال و هوای خودمان در روز بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی مراجعه کنیم تا بتوانیم 
احساسات نســل آن روز را به نســل امروز به 
ویژه جوانان منتقل کنیم؛ همان طور که اشــاره 

کردید من هــم در برنامه های مدیریت انقالب 
در ســال های ۵۶-۵۷ در عرصه های مختلف 
مســئولیت هایی برعهــده داشــتم. در آخرین 
مرحله هم مسئولیت تبلیغات ستاد استقبال از 
امام را برعهده  داشتم و بنابراین در مدرسه رفاه 
متمرکز بودیم. این پیــروزی حالت خاصی در 
مردم به وجود آورد و بدون این که اطالع رسانی 
خاصی صورت بگیرد مردم به طور خودجوش 
به خیابان ها آمدنــد و عمق تحول درونی خود 
را در عرصه های مختلف به نمایش گذاشتند. 
البته گام اول ۲۶ دی ماه بود که شاه ایران راترک 
کرد و مردم این احســاس عمیق و خودجوش 
خودشان را نشان دادند. در روز ۲۲ بهمن مردم 
نیز زمانی که ُکنده استبداد کنده شده بود و تحقق 
مطالبات تاریخی خود را که آزادی و حق تعیین 
سرنوشت شــان بود، با تمام وجود احســاس 
می کردند و نشاط و شادی را به وضوح می شد 
در چهره مردم دید. در همان روز بود که وزرای 
دولت موقت هم در ســاختمان نخست وزیری 
مستقر شدند و کارهای اجرایی را آغاز کردند.« 
از طرفی این نگرانی نیز وجود داشت که اتفاقی 
مانند کودتای ۲۸ مرداد رخ بدهد. همان زمان 
بود که امام خمینی طی پیامی مبنی بر اینکه به 
زودی گارد ملی تشکیل خواهد شد اعالم کردند 
که اجازه نخواهیم داد دشــمنان چشم طمع به 
انقالب بدوزند. موضوع تأسیس چنین نهادی 
بــه دولت موقت در معاونت امــور انقالب که 
آقای دکتر یزدی عهده دار آن بودند واگذار شد: 
»ایشان از بنده خواستند که همان روز به پادگان 

باغشاه برویم. اسلحه هایی که مردم از پادگان ها 
آورده بودنــد در آن جــا متمرکز بــود. هم زمان 
آیت الله حسن الهوتی هم به عنوان نماینده امام 
در این نهاد انتخاب شــده بودند که ما به اتفاق 
به پادگان باغشــاه رفتیم؛ چون مرحوم الهوتی 
آن جا مستقر شــده بودند، بعدها خود نظامیان 
نــام آن جا را به پــادگان آیت الله الهوتی تغییر 
دادنــد. این روزی بود که ما مطالعه تهیه اولین 
پیش نویــس گارد ملی را آغاز کردیم که تا هفتم 
اسفند- که من به مسئولیت شهرداری از طرف 
دولت موقت منصوب شــدم- در آن جا مستقر 
بودم.« در مطالعاتی که همان زمان انجام شد نام 
گارد ملی به »سپاه پاسداران« انقالب اسالمی 
تغییر می کند و مهندس توســلی پیش تر هم به 
دفعات در خاطراتش دلیل اینکه چرا این تغییر 
نام اتفاق افتاد را ذکر کرده؛ واژه »گارد« سابقه 
گارد شاهنشــاهی را تداعی می کرد، درحالی 
که سپاه از لحاظ فرهنگی، باتوجه به عملکرد 
»سپاه دانش« و »سپاه ترویج« زمینه اجتماعی 
خوبی داشــت؛ بنابراین فکر نام گذاری ســپاه 
پاسداران انقالب اســالمی از همان ۲۳ بهمن 
آغاز شــد. مهندس توســلی در این خصوص 
می گوید: »ما این نگاه را داشــتیم که این نهاد، 
نهادی موقتی اســت و در ایــن دوراِن انتقال، 
مسئولیت حفاظت از دستاوردهای انقالب را 
برعهــده دارد و انتظار این بود بعدًا که ارتش در 
جایگاه طبیعی خودش قرار می گیرد سپاه هم به 
خدماتش خاتمه داده شود. اما در قانون اساسی، 
سپاه به عنوان نهادی مستقل از ارتش پیش بینی 

شد که تا امروز هم این نهاد به وظایف خودش 
ادامه می دهد. آن زمان رســالت اصلی سپاه در 
نظر ما پاسداری از ارزش های انقالب اسالمی 
یعنــی آزادی، اســتقالل و جمهوریت – یعنی 
حاکمیت ملت – براساس ارزش های اسالمی 
بــود. اکنون بعد از چهار دهه باید ارزیابی کنیم 
که آیا آرمان هایی که مردم در آن روز داشــتند و 
آن تحولی که در خلق وخوی مردم به وجود آمده 
بود و این نهادهایی که با این نگاه تأسیس شدند 
در راستای همان آرمان ها عمل کرده اند یا خیر. 
این سوالی اســت که خوب است این روزها به 
عنوان یک نوع بازبینی و بازگشت به آرمان های 
انقــالب مطرح شــود.« روزنامــه اطالعات 
روز بیست وســوم بهمن با تیتر »بــازرگان در 
نخست وزیری مستقر شد« به جلسه مهندس 
بازرگان با کارکنان نخست وزیری می پردازد که 
در این جلسه ضمن تبریک به کارکنان، سه تن 
از معاونــان خود را معرفی می کند. ســه تن از 
معاونان نخســت وزیر عبارتند از دکتر ابراهیم 
یزدی؛ معاون در امور انقالب، مهندس هاشم 
صباغیــان؛ معــاون در امور انتقــال قدرت و 
مهندس امیر انتظام؛ سرپرست نخست وزیری و 
امور روابط عمومی: »با جزییات خاطرم نیست 
اما خود بنده هم از آن جا منتقل شدم به پادگان 
عشرت آباد که پیش نویس اساس نامه گارد ملی 

را تهیه کنیم. چندروزی طول کشید تا بقیه 
وزرای دولت موقــت به تدریج 

در شــورای انقالب مطرح 
و بررســی شــوند تا بعد 

از نهایی شــدن، امام حکم شان را صادر کنند. 
آن زمــان حکم ها به تصویب شــورای انقالب 
می رسید و احکام شان را نیز امام امضا و صادر 
می کردنــد.« روزنامه اطالعــات همچنین در 
صفحه دوم خود گزارشی مختصر از بازداشت 
سران رژیم سابق منتشــر کرده است که در آن 
آمده: »گزارش زیر مقارن نیم ساعت قبل از ظهر 
امروز از مقر ســتاد امام به روزنامه رسید: دکتر 
شاهپور بختیار نخست وزیر رژیم سابق دستگیر 
و به کمیته امام آورده شد.« محمد توسلی اما در 
این خصوص می گوید:»روایت است که بختیار 
در بعدازظهر روز ۲۲ بهمن مشغول غذا خوردن 
بوده که وقتــی جنبش اجتماعــی را می بیند 
غذایش را نیمه کاره رها می کند و نخست وزیری 
را ترک می کند و بعد هم که مخفی بوده و فرار 

می کند. او بازداشت نشد.«

روایت

روژین حسینی
خبرنگار گروه تاریخ
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 وقتی خبر پیروزی انقالب اسالمی را شنیدم ، در بیروت بودم و در کنار ما تعدادی از مبارزان فلسطینی نیز قرار داشتند. 
آنها وقتی خبر پیروزی انقالب را شنیدند، شروع به تیراندازی هوایی و پرتاب منور کردند و شادی خود را از پیروزی انقالب 

اسالمی با نورافشانی آسمان بیروت نشان دادند   

ویترین: راهنمای تاریخ

خردکشی؛ روشنفکران و 
انقالب اکتبر
خسرو ناقد

نشر نی

262 صفحه /  22000 تومان

انقالب اکتبر در آغــاز پیدایی خود به 
باور بســیاری از روشــنفکران حتی آنان 
که نســبتی بــا کمونیســت ها و احزاب 
کمونیستی نداشتند، رویدادی دوران ساز 
بود که منجر به تشــکیل اتحاد جماهیر 
شوروی شــد و عصری جدید را رقم زد 
که قرار بود جامعــه ای آرمانی را محقق 
کند. از آن جــا که این گروه با اشــتیاقی 
وصف ناپذیــر وقایــع انقــالب را دنبال 
می کردند، احزاب کمونیســتی و بیش از 
همه حزب کمونیست روسیه بر آن شدند 
تا این گــروه را با خود همراه کنند. به این 
منظور کارزارهای تبلیغاتی وسیعی به راه 
افتاد که هدف آن ها جذب نویســندگان، 
هنرمندان و روشنفکران و شخیصت های 
نامدار برای سفر به روسیه بود. این تالش 
تا حدودی قریــن موفقیت بود و در میان 
دو جنگ جهانی، روشنفکران بسیاری از 
نقاط مختلف دنیا به شوروی سفر کردند 
تا شــاهد تغییرات صورت گرفته ناشی از 

انقالب باشند. 
کتاب »خردکشــی؛ روشــنفکران و 
انقالب اکتبر« تالش کرده براساس گفته ها 
و نوشــته های شــماری از روشنفکران 
شــناخته شــده غربی کــه در آن زمان به 
شوروی سفر کرده اند، نگاه و نگرش این 
افراد به انقالب را مورد واکاوی قرار دهد 
و روشــن کند که این افراد در آن زمان چه 
رویکردی را نســبت بــه انقالب در پیش 
گرفتند و پیامدهای کنش و واکنش آن ها 
چه بوده است. به عالوه کتاب می کوشد به 
چرایی گرایش خیل کثیری از روشنفکران 
آن زمان در سراســر دنیا بــه ایدئولوژی 
کمونیسم بپردازد. ســوال دیگری که در 
همین راســتا طرح می کند آن اســت که 
آیا کمونیســم جایگزین باورهای مذهبی 
روشنفکران شده بود و دینی جدید را پدید 

آورد؟

مرگ فیدل کاسترو؛ ارزیابی 
دستاوردهای نیم قرن 
سوسیالیسم
محمدمهدی مختاری

شرکت سهامی انتشار

۳۳6 صفحه/ 2۷۵00تومان

فیدل کاســترو به بــاور طرفدارانش 
ســمبل مبارزه با امپریالیسم آمریکا تلقی 
می شــد. وی بیش از چهار دهه بر سریر 
قدرت برعلیه سرمایه داری غرب به رهبری 
ایاالت متحده آمریکا با سخنرانی های تند 

و آتشین مبارزه کرد و سرانجام زمانی که در 
شــامگاه آذرماه ۱۳9۵ دیده از جهان فرو 
می بست، شاهد برقراری روابط مجدد با 
دشمن ایدئولوژیک خود بود. کمتر مؤلفی 
به این موضوع پرداخته اســت که به رغم 
رویدادهای تاریخی، مثل واقعه »بحران 
موشکی« که جهان را تا آستانه جنگ سوم 
جهانی پیش برد، کاسترو همچنان بر اریکه 

قدرت ماند.
رمز بقای تنها رژیم تک حزبی و نماد 
دیکتاتــوری تمام عیــار در نیم کره غربی 
در چیســت؟ آیا انقالب کوبا که با هدف 
خالصی از دیکتاتوری، فحشا، فقر و... 
به وقوع پیوســته بود، پس از پنج دهه به 
هدف خود رســیده اســت؟ چرا رهبران 
کوبا پس از نیم قرن شــعار امپریالیستی و 
تأکید بر سیستم نظام سوسیالیسم مبتنی بر 
کمونیسم، امروز به این نتیجه رسیده اند که 
»اشتباهات ما بزرگ ترین دشمن ماست، 
نه امپریالیســم؟« چه اتفاقــی افتاده که 
فیدل کاســترو در آستانه 9۰ سالگی خود 
معترف بود که »الگوی کوبا را به کســی 
توصیه نمی کنیم؟« این سؤاالت اساسی، 
نکته های مهمی از تاریخ و عملکرد برادران 
کاسترو در کوبا است که در این کتاب سعی 

شده است به آنها پاسخ داده شود.

مرگ وزیر مختار
یوری نیکالویچ تینیانوف 

ترجمه مهدی سحابی

۵68 صفحه/ 4۷000 تومان

جنگ های ایران و روس و شکست 
ایرانیان ســبب نوعی نفرت از روس ها 
شده بود. مذاکره کننده روسی گریبایدوف 
که مدتی به عنوان سفیر روسیه در ایران 
مأمور شد به هنگام حضورش در تهران 
رفتاری کرد که خشم  گذشته مردم را به 
اقدامات او افزود. وی دستور داده بود، 
زنان گرجی که در منازل برخی از رجال 
ایرانی به عنوان کنیز یا همســر حضور 
داشتند به سفارت برده شده و در صورت 
تمایل به ســرزمین های خود بازگردانده 
شــوند. این موضوع زمانــی که دو زن 
ارمنی که ظاهرا مســلمان شــده بودند 
از خانــه الهیارخــان آصف الدوله وزیر 
خارجه به گرمابه مجاور ســفارت برده 
شدند، موجب خشم مردم شد. جمعیت 
خشمگین که از رفتارهای خالف شرع 
و عرف گریبایــدوف عصبانی بودند، با 
چوب و چماق به سفارت روسیه حمله 
کردند و این امر به قتل گریبایدوف منجر 
شد. »مرگ وزیر مختار« رمانی تاریخی 
است که به زندگی گریبایدوف می پردازد 
و طی آن به وجوه کمتر دیده شده حیات 
او که در روســیه پررنگ بود و در ایران 
کمتــر مورد توجــه قرار گرفــت مانند 
شاعری، نمایشنامه نویسی و آهنگسازی 
نیز پرداخته شده است. حدود یک سوم 
روایت ایــن اثر در تهران می گذرد و طی 
آن چگونگی کشته شــدن سفیر روسیه 

شرح داده می شود.
از  یکی  کتاب،  نویســنده  تینیانوف، 
فرمالیســت  نویســندگان  معروف ترین 
اســت و این کتــاب هــم بی نصیب از 

فرمالیسم نیست.

باور نمی کردیم انقالب پیروز شده است

 

زمان انقالب دانشــجو بــودم و حدود 
۲۱ سال داشــتم. در محیط دانشگاهی 
جزو دانشــجویان فعــال مذهبی بودم. 
چند ماه قبــل از انقالب به خاطر همین 
فعالیت ها من و پدرم و اشــتباهًا عمویم 
را هم دســتگیر کردند. علت دستگیری 
هم پخش اطالعیه های امام خمینی )ره( 
بود. ما یک خانواده هشــت نفری )پنج 
بــرادر و یک خواهر( بودیــم و کاماًل در 
خدمت انقالب. یادم هست در خانه مان 
با دانشجویان انقالبی پالکاردهای بزرگی 
را که مــردم در راهپیمایی ها در دســت 
می گرفتند، می نوشتیم و مادرم هم برای 
همه این دانشــجویان غذا می پخت ولی 
تا آشپزیش تمام می شــد، با یک دست 
چادرش را می گرفت و با دست دیگرش 
داخل کلمات خالی پالکاردها را با رنگ 
پر می کــرد و به بچه های انقالبی کمک 

می کرد.
تا سال های ۵۴ و ۵۵ ساواک موفق شده 
بود مخالفان را ســرکوب و کنترل کند 
و گروه های چریکی مســلح را هم تقریبًا 
قلــع و قمع کــرده بود. در ایــن فضا  تا 
سال ۵۶ بیشتر اعتراضات دانشجویی 
بود که »جوشکن« بود. از ۵۶ به بعد و 

پس از فوت شــریعتی و فوت پسر امام 
آرام آرام »اعتراضات مردمی« جلودار 
اعتراضات شد و اعتراضات دانشجویی 
در اعتراضــات مردمی غرق شــد. یادم 
هســت در دوره حکومت بختیار  پاتوق 
بچه هــای انقالبی محل مــا کتابخانه 
مســجد لرزاده در خیابان خراسان بود. 
در یکی از شــب ها بحث بر ســر این بود 
حاال که رژیم در آســتانه ســقوط است 
چگونه می تــوان وارد پادگان ها شــد؟ 
چهار پنج نفر از بچه های انقالبی مسجد 
رفته بودند یک بررسی اولیه بکنند که 
چگونه می شود وارد پادگان عشرت آباد 
شــد؛ وقتی برای بررســی رفته بودند 
دیدند که خــود مردم قــالب گرفتند و 
دارند از دیــوار پادگان بــاال می روند و 
وارد پادگان عشرت آباد )در میدان سپاه 
فعلی( می شوند. یعنی واقعا اعتراضات 
دیگر در دست دانشجویان نبود و کامال 

مردمی شده بود.
باز یادم هست در زمان حکومت نظامی 
ازهاری، ما دانشجویان در همان باال خانه 
و کتابخانه مسجد لرزاده نگران بودیم که 
نکند به خاطر حکومت نظامی تظاهرات 
مردمی متوقف شود. در همان حین که 
این بحث ها در جریــان بود صدای مردم 
را از بیرون شــنیدیم. دیدیــم خود مردم 
به صــورت خودجوش آن هم ســاعت 
۹ شــب دســت به تظاهــرات زده اند! از 

شعارهایشان این بود: »روح منی خمینی 
بت شــکنی خمینی«، »معلم شهید ما، 
شریعتی شــریعتی«. این ها این معنا را 
داشــت که خود مردم جریان انقالب را 
به دست گرفته بودند و اوجش راهپیمایی 
تاسوعا و عاشورا بود که وقتی شاه هم 
از باال با هلی کوپتر این جمعیت میلیونی 
را دید از کشــور رفت. البته روند خروج 
اطرافیان شــاه از یک سال قبل شروع 

شده بود.
بعدازظهــر ۲۲ بهمن که تلویزیون اعالم 
کرد »مــردم ایران این صــدای انقالب 
اســت...« ما بــاور نمی کردیم انقالب 
پیروز شــده اســت. خاطرم هست شب 
همان روز باز یکی از حرف های بچه های 
انقالبی این بود کــه الحمدالله انقالب 
در ایران پیروز شــده و حــاال باید به فکر 
سایر کشورها بود. بعدًا بعضی از همین 
دانشــجویان انقالب رفتنــد و در دفتر 
حرکت های آزادی بخش فعالیت کردند. 
تعدادی از آن بچه ها هم به جهاد سازندگی 
بلوچستان رفتند و  چند نفر از  آن ها )بعد 
از این کــه دو ماه بعــد از انقالب حزب 
دموکرات کردســتان در فروردین ســال 
۱۳۵۸ جنگ نقده و اختالف قومی بین 
ترک و کرد را راه انداخت( به کردســتان 
رفتند تــا با کار فرهنگی از گســترش 
اختالفات قومــی جلوگیری کنند. آن 
زمــان هنوز در کردســتان نه جمهوری 

اسالمی شکل گرفته بود و نه نهادهای 
انقالبی تشکیل شده بود. از آن دوستان 
چند نفر به جبهه هــای جنوب رفتند و 
در جبهه شهید شدند. یکی از برادرهای 
من را هم مجاهدین خلق )منافقین( ترور 
کرد و دو برادر دیگرم هم در جبهه شهید 
شــدند و پدر و مادرم خیلی زود مریض 
شــدند و از دنیا رفتند ولی هیچ وقت از 
این که بچه هایشان در جبهه شهید شدند، 

پشیمان نشدند. 
ســبکبال  جوانــان  آن  از  هیچ کــدام 
نمی دانستند که چقدر فرآیند شکل گیری 
نظام سیاســی پس از انقالب مشــکل 
اســت. هیچ کدام فکــر نمی کردند که 
گروهای انقالبی در ســال شصت برای 
تعیین نوع نظام سیاســی با هم درگیر 
می شــوند. هیچ کــدام نمی دانســتند 
عراق بــه ایران حمله می کنــد. بعدًا ما 
در کتــاب خواندیم که همــه انقالب ها 
بــا پیامدهای ناخواســته و غیرمنتظره 
روبه رو می شــوند. ولی در جریان خود 
انقالب همه به آینده خیلی خوشــبین و 
امیدوار بودنــد. در عین حال اکثر آن ها 
سبکبال، وارســته، اخالقی و اهل ایثار 
بودند. همه اهل مطالعه و اهل خودسازی 
و نوع دوستی بودند. به بیان دیگر سبک 
زندگی بچه های انقالب به نحوی بود که 
نسل کنونی مشکل می توانند آن سبک 

زندگی را تصور کنند.

خاطره

سابق کیهان هوایی نیز یکی از انقالبی هایی است 
که کنجکاوی باعث می شود، پیگیر شویم که در 
روز ۲۳ بهمن کجا بوده و صبح این روز مهم را با 
چه حس و حالی آغاز کرده است؟ سلیمی نمین 
که تا چندی پیش از پیروزی انقالب در مشــهد 
و تهران بود، شــرح  حالش پس از شــنیدن خبر 
پیــروزی انقالب را با این جملــه آغاز کرد: »۲۲ 
بهمن ماه ۵۷ در میدلزبرو انگلســتان مشغول به 
تحصیل بودم که خبر پیروزی انقالب اســالمی 
را از طریــق رادیو و تلویزیون شــنیدم و بســیار 
خوشحال شــدم، در عین حال حسرت خوردم 
که ای کاش در چنین زمان مبارکی در کشــورم 
بودم. البته تا زمانی که شــاه از ایران خارج شد، 
در کشور حضور داشــتم و مبارزه با رژیم پهلوی 
را دنبال می کردم، اما همین که شاه از ایران خارج 
شــد، تصمیم گرفتم که ســری به دانشگاه بزنم 
که متاسفانه فرودگاه ها بســته شد و به ناچار در 
انگلستان ماندم. اگرچه خانواده ام در ایران بودند. 
در شرایطی که ایران در کوران مبارزه با رژیم بود، 
کســی حال و حوصله درس خواندن نداشــت، 
آن قدر مســئله و نگرانی درباره اوضاع ایران زیاد 
بود که تمرکز بر درس ها خیلی دشوار بود، برای 
همین من و برخی از دوســتان دانشجوی ایرانی 
مرتب با تلفن بــا ایران در تماس بودیم و اخبار را 
دنبال می کردیم. وقتی خبر پیــروزی انقالب از 
رادیو و تلویزیون پخش شد، چند روز بعد تالش 
کردم که به کشــور برگردم، اما مسافرت به ایران 
بســیار دشــوار بود. بنابراین من و سایر دوستان 

دانشــجو روز ۲۲ و ۲۳ بهمن گوش مان به رادیو 
بود و همراه با آهنگ هایی که در آن روزها پخش 
می شد، دائم احساســاتمان برانگیخته  می شد و 
اشــک  می ریختیم. عالوه بر دنبال کردن اخبار 
از طریــق تلویزیون و رادیو مرتب از طریق تلفن با 
ایران در تماس بودیم. اما آن موقع عمده ارتباط ما 
با وقایع ایران از طریق رادیو بود، رادیوی روســی 
داشتیم که موج رادیوی ایران را خوب می گرفت و 
عمده دانشجویان نیز از آن رادیو داشتند و اوضاع 
ایــران را از طریق رادیو رصــد می کردیم. پس از 
شنیدن خبر پیروزی انقالب اسالمی از رادیو، با 
توجه به شرایطی که وسایل حمل و نقل داشت، 
در میدلزبرو ماندم تا بعد از پایان امتحانات که در 
خردادماه بود، به ایران برگردم. باالخره خردادماه 
ســال بعد با اتومبیــل خودم به ایران برگشــتم، 
اتومبیلی که یک فولکس واگــن قورباغه ای بود 
که آن را بــه یک کاروان وصل کردیم و شــش، 
هفت روز طول کشید تا از مرز بازرگان وارد ایران 

شدیم.«

شادی توأم با ترس از کودتای خودی و 
بیگانه 

امیر محبیان، اســتاد فلســفه دانشــگاه و 

مدیرعامل خبرگزاری آریا که در دوران مبارزه 
برای پیروزی انقالب اسالمی در تهران حضور 
داشــته اســت، درباره حس و حالی حاکی از 
شادی و نگرانی توأمان در صبح روز ۲۳ بهمن 
می گوید: »صبح روز ۲۳ بهمن با این احساس 
توام بود که کاری ناممکن انجام شــده است و 
تصور زندگی بدون این که شــاهی در کشــور 
حکومت کند، گویی ناگهــان انرژی زیادی از 
ما آزاد کرده بود، امــا هنوز درگیری ها به پایان 
نرســیده بود و هر لحظه احتمال داشــت که 
ســلطنت طلب ها دســت به اقدامات متقابل 
بزننــد. بنابراین در برابر یك فضــای باز و یك 
دنیا موضوع و مســئله قرار گرفتــه بودیم که 
باید درباره آن ها تصمیــم می گرفتیم. از طرفی 
احساس آزادی مطلق با این نگرانی همراه بود 
که ممکن اســت خواب و خیال باشد و با یك 
کودتا یا اقدام دیگری همــه چیز تغییر کند.« 
او با اشــاره به جنب و جوش خود، هیجان آن 
روز را این گونه روایت می کند: »از این خیابان 
به آن خیابان در رفــت و آمد بودم تا ببینم همه 
حس و حالی شــبیه من دارند یا خیر. البته در 
بیشتر شــهرهای ایران همراه با نوعی آشوب، 
گونــه ای از نظم انقالبی شــکل می گرفت. در 
این میان مردم بــا هم مهربان تر شــده بودند، 
گویی همه اعضای یك خانواده بودند. احساس 
می کــردم که انگار همه با هم یــك وزنه بزرگ 
را از روی ســینه ملت برداشــته بودیم و حاال 
می توانستیم راحت تر نفس بکشیم.« محبیان 

در صحبت هایش با تاکید بــر ترس و دلهره و 
اخبار پرشایعه در عین حال از کارهای خاص 
خودش می گویــد: »در ۲۳ بهمــن در تهران 
بــودم و در میدان امام حســین)ع( اطراف ما 
فعالیت انقالبی زیادی بــود. با تجربه ای که از 
گذشته داشــتیم، نگران کودتا بودیم. برخی به 
این نگرانی دامــن می زدند و می گفتند عوامل 
رژیم پیشین شب ها به نیروهای انقالبی حمله 
کردند و نیروهای انقالبی را به گلوله بســتند. 
نمی دانم چه قدر این اخبار راست بود و چه قدر 
دروغ، اما پخش این نوع اخبار و روایت ها، ما 
را خشمگین تر و نگران تر می کرد. شخصًا ولع 
داشتم که کتاب های ممنوع را بخرم و بخوانم. 
برای همین شــب ها تا صبــح کتاب های دکتر 
شریعتی و ســازمان های چریکی و سیاسی را 
می خوانــدم. کتاب های ممنوعه مثل »نامه ای 
از امام موسوی کاشــف الغطاء« یا کتاب های 
شــریعتی را در اوج مبارزه و قبل از انقالب در 
میدان امام حســین)ع(، فوزیه ســابق، مقابل 
ســینما به عنوان کاری انقالبــی می فروختم؛ 
مجموعه ای کثیر از کتاب ها را داشــتم و تقریبًا 
کتاب های دکتر شریعتی، مجاهدین، توده ای ها 
و فدایی ها را حفظ شــده بودم. اما احســاس 
می کــردم وقتی نــدارم و هر آن ممکن اســت 
بگویند مهلت تمام شد! در عین حال، روزها با 
دوستان خبرها را مبادله می کردیم و اعالمیه ها 
را می خواندیم و گاهی گروه های سیاســی را با 

هم مقایسه می کردیم.«

حمیدرضا جالیی پور
جامعه شناس و عضو شورای مرکزی 

حزب اتحاد ملت

اطالعات 24 بهمن 1۳۵۷آیندگان 2۳ بهمن 1۳۵۷کیهان 2۳ بهمن 1۳۵۷
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Literature & Art
تازه های هنر و ادبیات

کلمه

حرف های امروز

آثار  ناصرفکوهی)جامعهشــناس(: در 
صادقی جنبه اسطوره ای آثار بسیار اهمیت 
دارد و باید به آن پرداخت.  این آثار گویای 
توانایی های یک هنر هزاران ساله است که 
در قالب های گرافیک و ریتمیک، خودش 
را به عنوان ســتون فقــرات ارزش های 
نیاکانی و ضرب آهنگ های اســطوره ای 
منتقل می کند. قضــاوت بیرونی باعث 
شده تا آن چیزی را که از هنرمندان انتظار 
می رفت، انجام شود، جسارت، توانایی و 
انسجام درونی در کارهای صادقی وجود 

دارد.

فریدونخشنود: روزهای آخر پاییز و اوایل 
زمســتان ســال 1357 بود که حکومت 
نظامی توســط حاکمیت وقت شــدت 
گرفــت اما مردم روز و شــب راهپیمایی 
می کردنــد و شــعار می دادنــد. مردم به 
پشت بام ها می رفتند و همه اقشار جامعه از 
زن و مرد و کوچک و بزرگ به طور وسیع 
و باشــکوه الله اکبر می گفتند. این صدا 
درست مثل یک حرکت ارکستر سمفونی 
بــود که از هر چهار جهت تهران حرکت 
می کرد و کلمه الله در آسمان موج می زد. 
من نتوانستم از این کار مردم بگذرم و همان 
موقع به سراغ پیانو رفتم و با الهام گیری از 
کلماتی که مردم استفاده می کردند کلمه ها 
را کنار هم چیدم و نتش را نوشتم. در واقع 
سرود »الله الله« توسط مردم ساخته شد 
زیرا مردم بودند که احساسش را در من به 

وجود آوردند. 

کارنهمایونفر: کار با حاتمی کیا بسیار 
ســخت و البته دلچسب اســت زیرا او 
کارگردان به شــدت باهوشــی است و تا 
چیزی باب طبعش نباشــد دســت از آن 
نمی کشد. در این چند ســالی که در آثار 
ابراهیم حاتمی کیا حضور داشته ام متوجه 
شــده ام که او در هیچ موردی، از مونتاژ و 
فیلمبرداری گرفته تا ســاخت موسیقی، 
کوتاه نمی آید بنابراین همه عوامل همیشه 
مجبور هستند که بهترین کار خود را ارایه 
دهند. من برای موسیقی »به وقت شام« 
زحمت زیادی کشیدم ولی تجربه اینطور 
بوده که برای کارهای متوســط تشویق و 

برای کارهای خیلی خوبم تنبیه شده ام .

تونیکرگ)مجسمهسازانگلیسی(: مردم 
ایران طبیعت را می شناسند و می دانند که 
کار کارخانه ها تولید کردن اســت و ما به 
عنوان انسان های کره زمین طبیعت زیبا را 
با ابعاد کمی از بین می بریم، به طور مثال 
یک جنگل را نابود می کنیم چون به زمین 
آن نیاز داریم. مجسمه نوع جدیدی از هنر 
است که نشان دهنده این ناتعادلی طبیعتی 

است که انسان ها به وجود آورده اند. 

578  روز پس از مرگ حبیب صدای او از رسانه ملی پخش شد

وی  نوشدار
پس از مرگ حبیب

تاریخ تکرار می شود. در این سرزمین اما مدام 
به صورِت تــراژدی. همین چنــد روز پیش بود 
که بعــد از مرِگ »حبیب محبیــان«– خواننده ی 
شناخته شده ی موســیقی پاپ- موزیک ویدئوی 
او با ناِم »دیره« که همکاری مشترکش با »سمیر 
زند« بود و پیــش از این نیز به صورت تک آهنگ 
منتشر شده بود، از تلویزیون پخش شد. او اما وقتی 
21 خرداِد 95 در روستای نیاسته کتالِم رامسر دچار 
ایست قلبی شد، هفت سال بود که در حسرِت این 
اتفاق می ســوخت. می گویند تاریخ دو بار تکرار 
می شــود؛ این تاریخ اما بارها و بارها تکرار شد. 
»فرهاد مهراد« هم پس از مرگش، در رســانه ی 
ملی مجاز شد. صدای »مازیار« را هم وقتی مرد 
از رادیو پخش کردند. »فریدون فروغی« اما البد 
بداقبال ترین بود که سال ها بعد از مرگش، یک بار 
صدایــش را در تلویزیون پخش کردند و بعد از آن 
چنان سر و صدایی شد که مسوؤالن صدا و سیما 
به این نتیجه رســیدند که نباید برای سری که درد 
نمی  کند، دستمالی تدارک ببینند و عطای پخش آن 
را به لقایش بخشیدند. اما »حبیب« که بود؟ چه 
زمانی هجرت کرد؟  برای چه به ایران بازگشت و 
داستاِن مجوزش چه بود؟  چرا با وجود آنکه کتابش 
مجوز گرفت؛ اما نتوانست فعالیت رسمی ای در 
ایران داشته باشــد. به خیلی از این سواالت البته 
نمی توان حاال هم – یک سال و نیم پس از مرگش- 
پاســِخ دقیقی داد؛ اما می توان داســتاِن حبیب را 
واکاوی کرد؛ خواننده ای که با »مرد تنهای شب«  
به دنیای موسیقی معرفی شد و زندگی و مرگش 

شبیهِ  ناِم همان ترانه شد. 

حبیب که بود؟ 
بیست و یکم خرداِد ساِل 1395 بود که حبیب 

در همان روســتایی که در سال های حضورش در 
ایران در آن به ســر می برد، مرد. سخنگوی مرکز 
اورژانس مازنــدران دربــاره ی آن اتفاق می گوید: 
»صبــح روز جمعه در ســاعت 9 و 17 دقیقه طی 
تماس با مرکز پیام اورژانس غرب استان مازندران 
برای انجام مأموریت در روســتای نیاسته در کتالم 
رامسر درخواست آمبوالنس شد که پس از حضور 
در محل متوجه شدیم فردی که دچار ایست قلبی 
شده حبیب محبیان خواننده موسیقی ایرانی است. 
پس از اعالم مأموریت بالفاصله، همکاران به محل 
اعزام شدند و پس از بررسی وضعیت متوجه شدند 
که متأسفانه وی فاقد هرگونه عالئم حیاتی و سیانوز 
کامل اســت. مردمک ها گشاد شده بود و با توجه 
به ســابقه ی بیماری قلبی او اقدامــات احیا مؤثر 
نبود.« روزی که حبیب مرد، درســت 40 سال از 
آغاِز فعالیت های موسیقایی اش می گذشت. چهل 
ســال فعالیت و لیســتی از آثار ماندگار چون مرِد 
تنهای شــب، مرگ قو، کویر باور، خرچنگ های 
مردابی، شهالی من و مادر و خیلی آثاِر دیگر. او از 
معدود خوانندگاِن پاپ بود که موسیقی را با اصوِل 
علمی اش می دانســت. زیر نظِر »مرتضی حنانه« 
آهنگســازی کار کرده بود و در کناِر خواندن، شعِر 
بسیاری از ترانه هایش را نیز می گفت و خیلی هایشان 
را آهنگسازی هم می کرد و از همه مهم تر نوازنده ی 
قابلی بود. خــودش می گفت بدوِن گیتارش، فلج 
اســت. گیتارش دوازده ســیمی بود و این ساز در 
بسیاری از آثارش، نقِش مهمی ایفا می کرد و خیلی 

از قطعاتش را تنها با این ساز خواند و نواخت. 
اولین حضورش در بازاِر رسمی موسیقی »مرد 
تنهای شــب« بود با یک داستاِن عجیب و غریب 
پشــِت آن. همسِر اولش –شــادی- و مادرش در 
فاصله ی زمانی کوتاهی از دنیا رفتند و »حبیب« 
عاشِق هر دو بود. یکی به خاطر تزریق پنی سیلین و 
حساسیت به آن و دیگری به خاطر سکته ی قلبی. 
حبیب آلبومی را تهیه و آن را به همســر و مادرش 
تقدیم می کند: »مادر« و »خرس کوکی« را به یاِد 
مادرش می خواند و »شــهال« و »خواب ســرِخ 
بوسه ها« را به همســرش و »نگاه« را به هر دو. 
آلبوم آن زمان با اســتقباِل عجیب و غریبی همراه 
شد؛ شــاید به خاطِر غِم نهفته در آن و یحتمل تر 
به خاطرِ  ظهور و بروِز خواننده ای که در دنیای آن 
روز موسیقی، منحصر به فرد بود. »حبیب« از آن 
جمله خوانندگانی بود که صدایش وسعت داشت 
و می توانست نت های باال را بخواند. در انتخاِب 
اشــعار وســواِس زیادی داشت و آشــنایی اش با 
ادبیات، سبب شده بود آثاری بخواند که در آن زمان 
– و همچنان هم- چندان در موســیقی پاِپ ایران 
متداول نبود. اشــعاری از حافظ، خیام، سعدی، 
صائب و شــاعراِن معاصری چون احمد شاملو، 
نادر ابراهیمی، محمد ابراهیم باســتانی پاریزی، 
محمدرضا شــفیعی کدکنی و عمــران صالحی 
و... اما یکی از مهم ترین و ماندگارترین ترانه های 
او – خرچنگ های مردابــی- برای »محمدعلی 
بهمنی« است که درباره اش گفته است: »پیش از 
انقالب به واسطه ارادتی که به صدا و موسیقی او 
داشــتم، صحبت هایی با یکدیگر انجام می دادیم. 
من نقطه نظرات خود را در مورد ترانه های او ارائه 
مــی دادم؛ اما به هر حال حبیب باورمنِد کاری بود 
که خودش انجام می داد. حبیب واقعًا به کاری که 
انجام می داد، ترانه ای که انتخاب می کرد، آهنگی 
که می ســاخت و در مجموع اثری که روانه بازار 
می کرد، اعتقاد داشت. همین اعتقاد باعث می شد، 
مردم با او ارتباط برقرار کنند و اثرش را بپذیرند.« 

او همچنین به این مساله اشاره کرده است که: 
»کارهای او شناســنامه دار بود و می شد امضای 
او را پای اجراهایش دید. گرچه من معتقدم او در 
انتخاب کالمی می توانست مقداری کم کارتر باشد 
اما کارهــای باارزش تری بخواند. هر چند حبیب 
اشــعار و ترانه های بسیار خوبی را انتخاب و اجرا 
کرد اما در میان آثارش، اشعار و ترانه های ضعیف 
هم دیده می شــود. به همین دلیل است که امروزه 
روز با وجود اینکه سکوتش در ایران چند سال طول 
کشید، همچنان محبوب بود. هنرمندانی بودند و 
هستند که گذر زمان، اگر با سکوت هم همراه باشد 
آنها را کم کم به دســت فراموشی می سپارد اما در 
مورد حبیب این اتفاق رخ نداد. با وجود اینکه هفت 
سال کسی صدای حبیب را نشنید و تصویرش را 

هم ندید، او را از یاد نبرد.« 
آهنگسازی روی اشــعاِر نو آن هم در ژانر پاپ 

سما بابایی
روزنامه نگار
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کافه: راهنمای ادب و هنر

آثار آبستره و فیگوراتیو با »نرگس« 
نمایشــگاه »نرگس« همزمان با ثبت 
جهانی ایــن گل در نگارخانه برگ اجرا 
شد. در این نمایشگاه 30 اثر از 23 هنرمند 
به رویکردهای متفاوت تکنیکی به نمایش 
درآمده است، آثاری که با سوژه قرار دادن 
گل نرگس شــیوه بیان بصری هنرمندان 
باسابقه این نمایشگاه را نیز به دنبال خود 
دارند. در میــان این آثار می تــوان از آثار 
آبســتره و فیگوراتیو تا خط   نقاشی، آثار 

حجمی و چیدمان را مشاهده کرد.
هنرمندان این نمایشــگاه با خلق آثار 
بدیع میراث طبیعت شکوه آمیز و سراسر 
احساس را در آثارشان تجلی بخشیدند. 
رویکرد هنرمندانه بــه موضوع، در محل 
تالقی ذهن و احساس یکی از ویژگی های 

قابل تامل آثار این نمایشگاه است.
در نمایشــگاه »نرگــس« آثــاری از 
هنرمندان چون علیرضا آدم بکان، شاه پری 
بهزادی، مرتضی پورحســینی، حســین 
تمجید، بهنازجاللی، فرنــاز ربیعی جاه، 
رجب دوســت،  نازنین  رشــیدی،  لیلی 
سحر،  ســپیده  رحیم تبریزی،  مهشــید 
سارا سهیلی فر، کیوان عسگری، سمیرا 
فاطمی، محمدرضا  الهــام  علیخانزاده، 
قربانی، ماتیســا کازرونی، میترا کاویان، 
نــگار کالنتــری، مانلــی منوچهــری، 
عنایت الله نظری نوری، حسین نوروزی، 
گیزال وارگاسینایی و بیتا وکیلی که توسط 
فرناز محمدی کیوریتور شــده اســت به 

نمایش درآمده است.
این نمایشگاه تا 12 اسفندماه همه روزه 
از ســاعت 9 تــا 1۸ در نگارخانــه برگ 
واقع در میدان هروی، خیابان وفامنش، 
کوچه جمالی شــرقی، پالك ١٢، عمارت 
عین الدوله میزبان عالقمندان به هنر است.

گذر انقالب با روزنامه اطالعات 
نمایشــگاه عکس »گذر انقالب« با 
موضوع »عکس های روزنامه اطالعات 
از بهمن 57« به مناســبت سی و نهمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در گالری 

فکه روی دیوار رفت. 
این نمایشــگاه 50 قطعه عکس دیده 
نشــده و کمتر دیده شده از آرشیو عکس 
موسســه اطالعات و همچنین آرشــیو 
روزنامــه اطالعات در ســال 1357 را به 
نمایش گذاشته اســت. نمایشگاه »گذر 
انقالب« تا روز دوشــنبه )30 بهمن ماه( 
پذیــرای عالقمندان به هنر عکاســی و 

پژوهشگران تاریخ معاصر است.

نواهای ایستاده در غبار 
آلبوم موســیقی متن فیلم ســینمایی 
بیســت  در غبار« شــامل  »ایســتاده 
قطعه اســت که بخش هایی از آن ها در 
فیلم شــنیده شــدند با توجه به فضای 
فیلم سعی شــده که این قطعات یادآور 
موســیقی دهه پنجاه و شــصت باشد؛ 
همچنین اســتفاده از آواهای کردی در 
کنار بخش ارکســترال در قسمت هایی 
از فیلم، یکی دیگــر از ویژگی های این 

آلبوم موسیقی است.
»ایستاده  فیلم  متن  موســیقی  آلبوم 
در غبــار« نخســتین آلبــوم حبیــب 
خزایی فر اســت کــه پــس از مراحل 
مربوط بــه دریافت مجوزها و همچنین 
آماده ســازی نهایی، به زودی منتشــر 
رونمایی می شــود. حبیب خزایی فر  و 
پیــش از ایــن عــالوه بــر ســاخت 
روزهای  »آخرین  مجموعه  موســیقی 
زمستان«، موسیقی های مختلفی برای 
مجموعه های سینمایی و مستند ساخته 

است.

سمفونی پایانی ارکستر سمفونیک 
آخرین کنســرت ارکستر سمفونیک 
تهران در سال 9۶ ساعت 21:30 روزهای 
هفدهــم و هجدهم اســفند بــه رهبری 
شــهرداد روحانی در تاالر وحدت تهران 

برگزار می شود.
در این کنسرت قطعات »آوای مجار 
شماره 1« اثر یوهانس برامس، »سمفونی 
کنسرتانت« اثر آمادئوس موتسارت برای 
4 ســاز بادی چوبی ابوا به نوازندگی آرین 
قیطاســی، کالرینت به نوازندگی مینلی 
دانیلیان، هورن به نوازندگی فرشاد شیخی، 
فاگوت بــه نوازندگی علیرضا متوســلی 
داراب، »ســمفونی شماره ۸« اثر فرانس 
شوبرت و پوئم سمفونی »دان خوان« اثر 

ریشارد اشتراوس اجرا می شود.
کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به 
رهبری شــهرداد روحانی ساعت 21:30 
روزهای پنجشنبه 17 و جمعه 1۸ اسفند 

در تاالر وحدت تهران برگزار می شود.
ایــن در حالی اســت که ارکســتر 
تهــران در ســال جاری  ســمفونیک 
برنامه های متعددی را انجام داده است 
و می توان امســال را یکی از منظم ترین 
ســال های فعالیــت این ارکســتر صد 
ســاله دانســت. اجرا در ایتالیــا و نیز 
شهرستان ها نیز از دیگر برنامه های این 

ارکستر در سال جاری بود. 

دوستان حبیب 

»حبیب« حاال درســت 500 و اندی روز 
اســت که مرده اســت؛ اما آن مرگ و آن همه 
امیدی که او با خــودش به خاک برد و حاال 
داســتاِن پخش قطعه اش از رسانه  ی ملی که 
همیشــه چارچوب های سفت  و سخت تری 
از اجراهای زنده داشــته است؛ برای خیلی ها 
دردناک است؛ مثال برای »تورج شعبانخانی« 
- آهنگساز پیشکسوت- که وقتی حبیب مرد، 
اولین واکنش را نشان داد. با او که از مرِد تنهای 
شب حرف می زنیم؛ هنوز صدایش بغض آلود 
می شــود. هنوز غم به چهره اش می دود و با 
افسوس می گوید: »نمی دانم چرا این اتفاقات 
بــرای او افتاد. حبیب خیلــی بامعرفت بود. 
خیلــی آرام. به هیــچ کس کاری نداشــت؛ 
فقط ســرش گرم کاِر خودش بود و حواسش 

به موسیقی اش. حبیب انسان بود. انسان.« 
حبیب  کــه  می گویــد  »شــعبانخانی« 
هیچ وقت دلش نمی خواســت از ایران برود: 
»درســت است که موســیقی کار نمی کرد و 
همین اذیتــش می کرد؛ امــا به میِل خودش 

نرفت. او اصال مــاِل جایی زندگی کردن جز 
ایران نبود. همان ســال ها هم کــه در خارج 
از ایران بود، همــه اش کارهایی می کرد که با 
اصوِل ما سازگار بود؛ می دانید همین هم چقدر 
اذیتش کرد؟ در لس آنجلس هم نگذاشــتند 
او کار کند. فقط از عشــق خواند و از ایران. 
خیلی ها کــه به او ایراد می گیرنــد چرا رفت 
لس آنجلس نشین شد؛ با خودشان فکر کردند 
که اصال چرا او باید برود؟ مگر سیاسی بود؟ 
کاری کرده بود؟ هیچ چیز. فقط موسیقی کار 

کرده بود.« 
»شــعبانخانی« اما از یک چیز همچنان 
بســیار دلگیر اســت: »ای کاش امیدوارش 
نمی کردند. او که به ایران آمد؛ خدا را شــکر 
مشکلی برایش درست نکردند؛ اما نگذاشتند 
کار کند؛ امیدش را ناامید کردند و این خیلی بد 
است.  ای کاش از اول نمی گفتند که می توانی 
کار کنی. آنچه بر حبیب گذشــت، برای من 
خیلی سخت بود. خیلی. ببینید برای خودش 

چه بوده که آن طور ناغافل مرد.« 

»شــعبانخانی« می گوید که »حبیب« از 
معدود خوانندگان موسیقی پاپ بود که برای 
خودش ســبک دارد: »او همیشه به راه های 
جدید فکر می کرد. نوآوری داشــت و دلش 
می خواست کارش متفاوت باشد. صدایش 
هم مخصــوص خــودش بود. شــما هیچ 
خواننده ای را در موسیقی پاپ پیدا نمی کنید که 
مثِل او تحریر بزند. موسیقی برای او کار نبود، 
عشق بود. همه ی زندگی اش را برای موسیقی 
گذاشــت. برای موسیقی از ایران رفت، برای 
موسیقی به ایران برگشت و برای موسیقی دق 
کرد و مرد. ما هم در این زمینه مقصر هستیم. 
می دانیــم از وقتی که حبیب با آن همه غربت 
مرد، مدام با خودم فکــر می کنم که باید با او 
کاری می کردم. باید تالش می کردم تا راحت تر 
بتواند کار کند. باالخره او رفته بود و من مانده 
بودم، باید او را با شرایط آشنا می کردم. دِل من 
خون اســت که چرا او را ندیــدم؟ با او حرف 
نزدم؟  من خیلی غمگینم. داغ حبیب بدجوری 

نفس من را تنگ کرده است.« 

تورجشعبانخانیازمردتنهایشبمیگوید

گفت وگو

کاِر هر کسی نیســت؛ اما »حبیب« خوب از پِس 
این کار برمی آمد. او اما فرِق دیگری با خوانندگاِن 
هم مسلکش داشت و آن اعتقاداِت شدیِد مذهبی اش 
بود که چه در سال های خارج نشینی اش و چه آن 
زمان که در ایران بود، در ترانه ها و اشــعارش نمود 
پیدا می کرد. هیچ  خواننده  ی پاپی – حتی خوانندگاِن 
مجاز وطنی- را نمی تــوان یافت که به اندازه ی او 
در وصف خدا، امام حســین، مکه و کعبه خوانده 
باشــد؛ خودش در این باره گفته اســت: »ببینید 
من هیچگاه به دنبــال ابتذال نبوده ام؛  حتی قبل از 
انقالب. در طول این ســی سال هم تالش کرده ام 
هیچ گاه از معیارهای اصولی موسیقی کالسیك و 
فاخر و فرهنگ اصیل ایرانی خارج نشوم. به نظرم 
همیشه نحوه فعالیت من با بقیه متمایز بوده است. 
شما ســابقه ی کارهای من را مالحظه کنید. من 
همیشه و در هر حالتی با عقاید و باورهای خودم 
زندگی کردم. من این حرف را برای اینکه به ایران 
آمدم نمی زنم بلکه در طول این ســی سال گذشته 
کارنامه ام کامال واضح و روشــن است. وقتی که 
طی سال های قبل آثاری در مورد رزمندگان، امام 
علی )ع(، عید غدیر و چندین قطعه مذهبی دیگر 
که خواندم در ایران نبودم که گفته شــود به خاطر 
اینکه تأییدی بگیرم آنها را اجــرا کرده ام. در واقع 
اجــرای این کارها صرفا  به خاطــر اعتقادات من 
بوده اســت.«  بعد از انقالِب اســالمی اما او نیز 
ماننِد بسیاری دیگر ممنوع الفعالیت می شود. دو 
ســالی در ایران می ماند و بعد مهاجرت می کند تا 
سرانجام در ساِل ۶4 »لس آنجلس نشین« می شود 
و این مهر به پیشــانی اش می خــورد. »محمد« 
-پســرش- درباره ی انگیزه ی پدر از مهاجرت در 
نامه  ای نوشت: »این ترک دیار نه به خاطر جنگ و 
نه به خاطر انقالب بود بلکه تنها سببش ممنوعیت 
پدرم برای خواندن بود. موســیقی تنها عشــق و 
مهارت او بوده و هســت و محرومیت از آن ضربه 
زیان باری بود که او را بســیار تحت تاثیر قرار داد. 
پدرم همیشه می گفت که اگر زمان به عقب برگردد 
تا زمانی که مجبور به رفتنش نکنند ایران را ترک 
نخواهد کرد اّما در آن زمان او انتخاب دیگری پیش 
رو نمی دید. پس از ترک ایران و مشــکالت بسیار 
سرانجام در سال 19۸5 میالدی )13۶4( در شهر 
لس آنجلس آمریکا ساکن شدیم. در همه سال هایی 
که در آمریکا گذشت پدرم همواره به فکر بازگشت و 

آرزویش خواندن دوباره در وطن بود.« 
از سال های حضوِر »حبیب« در لس آنجلس، 
چند آلبــوم باقی مانده که خیلی هایــش در ایران 
هم شــنیده شــد؛ اما جز این اطالعاِت اندکی در 
دست اســت؛ جز گفته های خودش در یکی – دو 
مصاحبه ای که انجام داده است: »چند ماهی کار 
موسیقی انجام دادم اما دیدم اوضاع آنجا با روحیاتم 
نمی خواند. نمی توانستم و دوست نداشتم نیناش 
ناش بخوانم. رفتم ســمت کار های دیگر. زمانی 

که کار موسیقی نمی کردم یک مدتی مدیریت یک 
شرکت بزرگ بازرگانی با من بود. حدود دو سال 
مدیر آنجا بودم اما با خودم گفتم چقدر برای مردم 
کار کنم و اگر قرار اســت چیزی بشوم بهتر است 
برای خودم کار کنم و یکی از بزرگ ترین شرکت ها 
را در لس آنجلس تاسیس کردم. یک روز در محل 
کارم رویم نشــد به کارگر بگویم آن جعبه را به من 
بده. روی صندلی رفتم و با ســینه خوردم زمین. 
کارم به سی سی یو کشیده شد. مدتی هم که درگیر 
بازگشت ســالمتی ام بودم، کل ســوپرمارکتم از 
بین رفت و ورشکســت شدم. از طرفی در آمریکا 

مخارج باال بود.« 
مرِد منــزوی، خیلی با موزیســین های دیگِر 
هم شهری اش حشر و نشــری نداشته و کنسرِت 
چندانی هم برگزار نمی کند. در آن ســال ها، تنها 
گاه  گداری آلبومی منتشر می کند تا سال های بعد 

که به ایران بیاید و نامش دوبارِه سِر زبان ها بیفتد. 

حبیب بعد از بازگشت به ایران 
»حبیب محبیــان« در ســال 13۶4 ایران را 
به مقصِد »لس آنجلس« ترک کرد و سال 13۸۸ 
– 24 سال بعد از حضورش در آمریکا- در سفری 
پر ســر و صدا به ایران برگشــت در سودای اجرا 
در وطنش. او در روزهــای ابتدایی حضورش در 
رامســر در خانه باغی در باالی تله کابین رامســر 
زندگی می کرد؛ اما چند ماه بعد از آن در این روستا 
ساکن شد. برخی ها می گفتند این بازگشت توسط 
»اسفندیار رحیم مشایی« انجام شده و او قول داده 
تا برایش مجوز اجرای صحنه ای و انتشــاِر آلبوم 
بگیرد؛ اگرچه پســرش – محمــد- دلیِل دیگری 
را بــرای این مســاله عنوان می کنــد و می گوید، 
این بازگشــت به ســبِب بیماری خواهِر حبیب و 
پســرش بوده اســت. در این میان، نامه ای از قوِل 
او به رئیس جمهوِر وقت نیز منتشر شد که بعدها 
وجوِد آن از طرِف پسرش تکذیب شد. خودش اما 
در مصاحبه ای درباره ی دلیِل برگشــتنش به ایران 
گفت: »حس ایران دوســتی در وجود من شــعله 
می کشید. مدت ها بود که با خودم کلنجار می رفتم؛ 

اما هر بار که تصمیم می گرفتم یك مشکل خانوادگی 
و روزمرگی پیش می آمد و مانع می شد تا اینکه یك 
باره همه چیز را کنار زدم و قصد دیار کردم. رفتن ام 
هم به این خاطر بود که اوایل انقالب، احســاس 
می کردم فضای مناســبی برای اجرای موســیقی 
میسر نیســت من هم با شدت عالقه ای که به کار 
آهنگسازی و خواندن داشتم تصمیم به رفتن گرفتم 
اما باید به جرات بگویم که متأسفانه آن مدینه فاضله 
خیالی 15سال مرا از عالیقم یعنی موسیقی دور و 
خانه نشــین کرد. جالب اینکه بدانید در این مدت 
از دو جنبه زجر می کشیدم یکی فاصله از مملکت 
خود و دیگری از موســیقی. فشار غربت و عالقه 
شــخصی به وطن و تشویق همسر و فرزندم برای 
زندگی در ایران دلیِل آمدنم شــد. اما مســتحضر 
هستید از بین بردن زندگی ای که با آن همه سختی 
و مشقت در آمریکا درســت کرده بودم، به شدت 
ریســك بود. من برای رسیدن به اهدافم ضررهای 
زیادی متحمل شــده ام؛ اما اینبــار باالخره با هر 
دشــواری که بود توانســتم تمام زندگی خود را در 
آنجا رها کرده و به سمت اصالت واقعی خود یعنی 
کشــورم بازگردم، ضمنا متوجه شدم که حاکمیت 
نظام با هنر و موسیقی مخالف نیست بلکه با ابتذال 

و دور شدن از فرهنگ مردم مخالف است.« 
دلیِل بازگشــِت او اما هر چه بود؛ خواننده ی 
کهنه کار از حضورش در ایران بی اندازه خوشحال 
بود. با خودش رویاهای بســیار داشت. می گفت 
که می خواهد کنسرِت بزرگی در استادیوِم صدهزار 
نفری آزادی بگذارد و معتقد بود: »این اجرا اگر ده 
روز هم طول بکشــد، سالن پر خواهد بود.« چند 
ماه بعد از بازگشتش به ایران هم درخواسِت مجوز 
برای انتشــاِر کارهایش را ارایه داد. »علی ترابی« 
آن زمان - اردیبهشــت 13۸9- در این باره گفت: 
»ایشان مدتی قبل برای انتشار یك آلبوم موسیقی 
در داخل کشــور، درخواستی برای دفتر موسیقی 
ارشاد نوشته اند، اما صحبتی از برگزاری کنسرت 
در داخل کشــور نبوده است. برای اعطای مجوز 
به این آلبوم نیز همچون آلبوم های دیگر و براساس 
برنامه اداری؛ مطابق ضوابط عمل خواهیم کرد و 

درخواست ایشان درحال بررسی است.« 
وی در پاسخ به این سوال که عالوه بر ضوابط 
معمول اعطای مجوز، در این بررســی چه موارد 
دیگری مورد توجه دفتر موســیقی برای اعطای 
مجوز است، عنوان کرد: »دفتر موسیقی در زمان 
اعطای مجوز به آلبوم ها مشخصا موسیقی و شعر 
آثار را بررسی می کند. البته درخصوص صالحیت  
افراد نیز از مراجع ذیصالح نیز اســتعالم خواهد 
کرد. بررسی این آلبوم نیز در چارچوب های قانونی 
دفتر موســیقی انجــام می شــود و روال متفاوتی 
نخواهد داشت.«  مدت زماِن زیادی طول نکشید 
که او پی ببرد که این یک رویا بیش نبوده اســت. 
درخواســت های او برای دریافِت مجوز در هر دو 
دولتی که او در زماِن حضورش در ایران در آن به سر 
می برد، غیرممکن شد و او هفت ساِل باقی مانده 
از عمرش را در تالِش  بی ثمر برای دریافِت مجوز 
گذراند. در این مدت اما چند تک ترانه به صورت 
صوتی و تصویری و البته بدون مجوز منتشــر کرد 
که تعدادی از آنها با همراهی خوانندگاِن دیگر بود؛ 
برای مثال »شونه به شونه« را به همراه خواننده ای 
جوان و گمنام به ناِم »آیوان« خواند و »محکوم« 
را با »ســمیر زند«. او »عشــق های خدایی« را 
هم درباره ی دفاِع مقدس منتشــر کرد که پسرش 
– محمــد- می گفت آن را در همــان زمانی که در 
آمریکا بوده، خوانده است. در سال 1393 حبیب 
در جاده ی ماســوله در حال تولیــد ویدئو کلیپ 
ترانه ی »خرچنگ های مردابی« توسط ماموران 
بازداشــت و به دلیِل به همراه نداشتن مجوزهای 
مربوطه برای ضبط فیلم، به دادســرا معرفی شد. 
برایش وثیقه بریدند و او توانســت آزاد شود. پس 
از آن نامه ای را منتشــر کرد و در آن نوشت: »من 
در سرزمین مادری ام بدون دلیل بازداشت شدم و 
بدون دلیل هم آزاد!« دیگر حضورهای رسمی اش، 
بیشتر به مجالس ختم منتهی شد: »ختِم مرتضی 
پاشایی، ختِم همســِر بنیامین بهادری، ختِم علی 
طباطبایی.« و در این میان تنها در سومین جشِن 
موسیقی ما – 1۸ مهر 94- حضور یافت که آخرین 
حضورش در مجامع رســمی بود. دو ســال قبل 
از مرگش البته »حســین نوش آبادی« اعالم کرد 
کــه او می تواند با توجه به نــگاه و رویکرد دولت 
یازدهم به محتوای آثار فرهنگی و هنری، مجددًا 
به ارائه آلبوم خود برای اخــذ مجوز اقدام کند.« 
حاشــیه های »حبیب« وقتی مرد هم ادامه یافت. 
خانه ی موسیقی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خواست تا مراسِم تدفیِن او از مقابل تاالر وحدت 
به ســوی خانه ی هنرمندان باشد؛ اما پس از چند 
ســاعت »داریوش قانع« -رئیس اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی شهرستان رامسر- گفت که حبیب 
در امام زاده محمِد رامسر تشییع خواهد شد که این 
اتفاق نیز نیفتاد و پیکرش را در محوطه ی مسجِد 

قدس به خاک سپردند. 
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مهناز افشار: در فیلم »دارکوب« تجربه 
کردم که مادر آن شــخصی اســت که 
بچه را بــزرگ می کند و نفســش را 
به نفس بچه می دهد. یکی از دالیلی 
که این موضوع باورش برایم عمیق تر 
شــده، حضور دو ســاله ام در پویش 
»بدسرپرســت تنهاتر است« است و 
االن معتقــدم که پدر و مادر کســانی 
نیستند که خودشــان بچه را به وجود 
آورده اند. فیلم »دارکوب« به شــکلی 
بود که همه در خدمــت قصه  بودیم. 
قصه ای از شــرافت، عشق، مادری و 
گذشت که در بستری به آن ها پرداخته 

می شود.« )فیلم نت نیوز(

هومن سیدی :من سینمایی را نمی پذیرم 
که خیلی نزدیک به واقعیت باشــد و 
شــاید ما این را القا کرده ایم که سینما 
فقط اجتماعی است. من سعی کردم 
فیلم نامه تیپیکالی داشــته باشــم که 
بی جهت چیزی در آن بزرگ نشود اما 
به اندازه کافــی در جامعه وجود دارد. 
آقای عیاری یکی از فانتزی های ذهن 
من است و از کارگردانان بزرگ سینما 
هســتند، ولی متاســفانه فیلم »خانه 
پدری« را ندیدم و حســرت خوردم از 
اینکه در آن سال نتوانستم ببینم. با این 
حال کامال می دانم چنین صحنه ای در 
این فیلم وجود دارد و شنیده ام شاهکار 
است. به همین دلیل خوشحال بودم 
فیلم را ندیده ام چون مطمئن هستم در 
ناخودآگاه ذهن من تاثیر می گذاشت.« 

)ایسنا(

بهــرام توکلی : من پرچم دار ســینمای 
دفــاع مقدس نیســتم. پرچــم داران 
کسان دیگری اند. ما تازه وارد هستیم 
و امیدوارم تجربه های بهتری درآینده 
کسب کنم. سینمای جنگ را دوست 
دارم. اگر باز هم شــرایط مهیا شــود 
درباره ی جنگ فیلم خواهم ساخت. 
نباید فراموش کنیم که جنگ ما با عراق 
یکی از فرسایشی ترین جنگ های طول 
تاریخ بوده است. از روز اول تمام انرژی 
من روی این موضوع بود که این فیلم 
روایتی واقعی داشته باشد. یعنی زمانی 
که مردم برای دیدن این فیلم می آیند با 
تمام گوشت و پوست و استخوان شان 
جنگ را درک کنند و آگاه شوند که در 
آن سال ها چه اتفاقاتی برای رزمندگان 
رخ داده اســت. عالقه به ســینمای 
جنگ در من از سالیان دور وجود داشته 
اســت، اما فرصت مناسبی به دست 
نیاوردم تا اینکه فیلم »تنگه ابوقریب« 
را ساختم. هر فیلم سازی دوست دارد 
تجربه ای در حوزه فیلم ســازی جنگ 
داشته باشد. سن من به گونه ای نبوده 
است که جنگ را از نزدیک حس کرده 
باشم، اما سعی کردم با هر کسی که با 
این واقعه در ارتباط بوده است صحبت 
کنم و از آن دوران مستنداتی به دست 

آورم.« )سینما سینما(

»به وقت شــام« تنها فیلمی حادثه ای از 1 حاتمی كیای دیروز، حاتمی كیای امروز
ابراهیم حاتمی کیا نیست، فیلمی نیست 
که بشــود با یك صفِت خوب، متوســط یا بد 
کارش را تمــام کرد و از آن گذشــت. »به وقت 
شام« متفاوت ترین فیلم حاتمی کیاست، نه فقط 
به خاطر اینکه ســطح مباحث ایدئولوژیك را به 
حداقل ممکن کاهش داده یا اکشن را به حداکثر 
ممکن رسانده، حتی نه به این دلیل که پایان آن 
به شدت تلخ اســت یا اختالف نسل ها را بعِد 
سال ها دوباره، و این بار، بر فراز ابرها طرح کرده 
است، که بیش از هر چیز مواجهه ی حاتمی کیا 
با موضوع داعش است که اهمیت دارد. برخورد 
کارگردانی مثل ابراهیــم حاتمی کیا با موضوع 
داعش، یك جور بازگشــت است؛ بازگشت به 
مرزها، به سرخط جنگ ها، به خط مقدم نبرد. 
او از شهر به دشت کوچ کرده، از موقعیت های 
متناقض و پیچیده ی »سیاسی- ایدئولوژیك« 
ســراغ موضوع »دفاعی- انســانی« رفته و با 
دوری از شهر و موقعیت های بغرنج و متناقض 
آن، سرراســت تر عمل کرده اســت. بازگشت 
حاتمی کیا بازگشــت به عوالم سربازهاست، 
بازگشتی که همراه با معنویت نیست، احساساتی 
است اما ربطی به جهان متافیزیك ندارد؛ بیشتر از 
ایدئولوژی به انسان احترام می گذارد و به زندگی 
بیشــتر از مرگ بها می دهد. منتقدها می گویند 
حاتمی کیای دیروز، کارگردانی که »مهاجر« و 
»دیده بان« می ساخت، خلوص نیت و سادگی 
بیشــتری داشت و این پاکی و سادگی به بزرگی 
و شکوه »به وقت شام« می ارزد. اما آنها یادشان 
می رود که دست کم 30 سال از آن زمان گذشته 
اســت؛ نه حاتمی کیا، آن حاتمی کیاست نه ما 
آن مخاطبان چشم و گوش بســته  ایم. آن روزها 
اختالف ها ســر معنــای جنگ، آدم هــا را در 
دو جبهه ی خیر و شــر قرار نمــی داد. حتی در 

فیلم های آدمی مثل حاتمی کیا، این تلقی و نوع 
برداشــت از مراتب عرفانی  بــود که به چالش 
شــخصیت های فیلم های او بدل می شــد. اما 
حاتمی کیا در بازگشت دوباره به جبهه، به کلی با 
آن دوران متفاوت است: او در میان سالی زمینی تر 
شده است و دست کم در فیلم تازه اش مادی تر به 
جهان می نگرد. نجات دهنده این بار از آســمان 
برای او پیام نمی فرســتد؛ قهرمان تنهای فیلم، 
منجی زندگی اســت و عملیات استشهادی او 

تبلــور جهان مادی در نــوع مواجهه ی 2 نجات دهنده است نه ُکشنده.
حاتمی کیا با داعش مشــهود اســت: 
»دولت اســالمی عراق و شام« تمام وجودش 
نمادین است؛ از پرچم سیاهش که یادآور دوره ی 
500 ساله ی خلفای عباسی است تا تالش اش 
برای تصرف بغداد کــه پایتخت این خلفا بود، 
از حذف مرز عراق و شــام که با انکار و نابودی 
قرارداد »سایکس- پیکو« شروع شد و نمادی 
بود برای بازگشت به ایده ی از بحر تا بر، تا تعیین 
نام »دابق« برای مجله شان که به جنگ نهایی 
مســلمین و مسیحیان اشــاره دارد، از تأسیس 
نیروهای بریگاد خنساء که اشاره ای به شاعری 
در قرن هفتم اســت و در جنگ قادســیه تمام 
پســرانش را در برابر ایرانی های شیعه از دست 
داد تا انتخاب لبــاس نارنجی برای قربانیان که 
بازنمایی شکنجه و کشتار در گوانتاناموست. هر 
حرکت داعش، معنایی نمادین دارد و این نمادها 
را کسانی بیشتر می فهمند که هم عالم غرب هم 
عالم َســَلفی را درك کرده باشند. پس سوژه در 
ذات خود نمادین اســت و اگرچه تصویرش به 
شکل رعب انگیزی واقعی و رئالیستی  به نظر 
می رسد ولی ماهیت آن معموال با تداعی معانی 
ســروکار دارد. از این طرف هــم ما کارگردانی 
داریم که به نماد بی عالقه نیست و گاه و بیگاه به 
این ساحت ورود کرده:  شخصیت هایش اگرچه 
پوست و گوشت دارند اما گاهی شکِل فیزیکِی 
یك ایده اند تا آدم هایی زنده و ســرپا. کافی است 
به »گزارش یك جشن« نگاه کنید تا بفهمید او 
چطور از دنیای واقعی فاصله می گیرد و همه چیز 

)حتــی طراحی صحنه( در خدمــت نماد قرار 
می گیرد. اصاًل به همین »چ« نگاه کنید تا متوجه 
شوید که چمران عارف پیشه  چطور از قالب یك 
چریك درمی آید و با صدای اذان، دعوای دو گروه 
را پس می زند تا به درون خودش بخزد. نه فقط 
شــخصیت ها که موقعیت ها هم نمادین است؛ 
مثل موقعیت مین ها و آثار باســتانی در »به نام 
پدر«. اما نکته اینجاست: حاتمی کیا در »به وقت 
شام« از نماد دوری و آن را تا حد ممکن کمرنگ 
می کنــد. فیلم تازه ی او با وجــود نمادین بودن 
ســوژه، تجســم تصویری واقعی، گاه هجو و 
البته هراس انگیِز نیرویی اســت که در گوشه ای 
از منطقــه ی ما شــکل گرفته اســت. ابراهیم 
حاتمی کیا در بازگشــت به جنــگ و جبهه از 
دنیای ذهنی عرفانی، از خلوت گزینی ها و کسب 
فیض شــخصی، به جهانی واقعی، ملموس و 
قابل رؤیت پا گذاشــته است. داعش، اینجا با 
معانی اش حاضر نیست، که بیش از آن تصویری 
اغراق شــده )یا شــاید هم واقعی( از نیروهایی 
قابل دیدن است که با خودآگاهی فراوان فعالیت 
می کنــد. آنچه حاتمی کیا را متفــاوت کرده در 
همین برداشت و تلقی است، در همین گریز او 

به واقعیت است. 

این ورود به عالم واقعیت یك ویژگی مثبت 3 
اســت؟ چه چیز به سینمای حاتمی کیا 
اضافه می کند و اصاًل چه اهمیتی برای مخاطب 
دارد؟ »به وقت شــام« مثل تمام آثار کالســیك 
دو جبهه ی خیر و شــر دارد و به خالف تمام آثار 
شهری حاتمی کیا، همه ی شخصیت ها و تیپ ها 
به یك اندازه حق ندارند. در واقع، مهم است که 
فیلمساز از چه زاویه ای به موضوع می نگرد. در 
»آژانس شیشــه ای« کارگردان کنار دست حاج 
کاظم می ایستاد اما به تمام گروگان/شاهدهای 
آژانــس حق اظهارنظر مــی داد، در »به نام پدر« 
این حق را برای دختر قائل می شد که روبه روی 
پدرش بایســتد و به شــکلی تراژیك او را مقصر 
بداند، همان طور که در »موج مرده« دل فیلمساز 
در گروی سردار راشــد بود ولی نمی توانست از 
پســر او هم دور بماند. در »چ« این ســؤال مهم 

پابرجــا بود که چطور چمران بــه لبنانی ها حق 
اعتراض می دهد اما بــرای کردهای هم وطنش 
چنین امتیازی قائل نیســت. ولی اینجا دشمن 
وجود خارجی دارد و حق، همان ســمتی است 
که کارگردان ایستاده است. فهم جبهه ی دشمن، 
دســت کم در این فیلم ممکن نیست. کارگردان 
می خواهد جلوه ای از آنها را نشان دهد، شمه ای 
از آنچه که ارائه می کنند، بدون تعابیر ایدئولوژیکی 
معمول. »به وقت شام« ورود کارگردان به عالم 
تکنیسینی است؛ او به جای تحلیل فقط در حال 
نمایش است و این، اگرچه برای دوست دارانش 
تلخ و ناگوار اســت اما کم و بیش منطقی است: 
داعش همان طور که هســت هراس انگیز است 
و درك پیچیدگــی درونی معنای آن، کار یك فیلم 
اکشن نیســت. این همان تراز و توازنی است که 
فیلم را از ســقوط دور می کند: »به وقت شــام« 
بیشــتر از تحلیل، محو نمایش موقعیت است و 
تحلیل کارگردان، در چگونگی این نمایش پنهان 
است. تمام ضعف فیلم تازه ی ابراهیم حاتمی کیا در 

طرح مباحث ایدئولوژیك و اعتقادی است؛ جایی 
که مفتــی با یونس حرف می زند یا یونس و علی 
جدل می کنند هیچ کمکی به فهم ماجرا نمی کند، 
ولی تمام صحنه های اکشن، میزانسن مواجهه ی 
نیروی ایرانی با داعش و حتی مواجهه ی داعش با 
بریگاد اروپایِی جبهه ی النصره ما را به درون قصه 

پرتاب می کند. 

مسئله ی بازنمایی داعش 
  بزرگ ترین مســئله ی »به وقت شام« نمایش 
داعش اســت؛ آیا این تصویــری دقیق از داعش 
اســت یا تصویری پارودیك از آنها؟ حاتمی کیا از 
این جبهه ی رنگارنگ شر چه چیزهایی را انتخاب 
کرده است؟ چرا فیلم، در نیمه، درست از لحظه ای 
کــه ما از نزدیك بــا داعش روبه رو می شــویم از 
لحن جدی اش فاصله می گیرد و به ســمت هجو 
و اغــراق و نمایش مــی رود؟ توضیح حاتمی کیا 
در جلســه ی مطبوعاتی، اگرچه قدری روشنگر 
بود ولی به ســوءتفاهمی دامن زد: سال ها پیش 

كریم نیكونظر
دبیر گروه سینما

اتهام: اجرای هالیوودی
»به وقت شام« از نظر اجرا، فیلمی سرپاست: هم به دلیل طراحی بصری، هم به دلیل 
جای دوربین، شــیوه ی تدوین و دکوپاژ که بدون افراط و به اندازه همه ی اجزا را کنار هم 
چیده است. به خالف نوع تازه ی فیلم های جنگ که به تبعیت از مستندگرایی با دوربین 
روی دست، اغتشاش بصری و چرکی را منتقل می کنند، سکانس های »به وقت شام« با 
دقت طراحی شده اند و به شدت استیلیزه هستند. بافت بصری فیلم غنی است و اگر ضعفی 
هم هست مربوط به جلوه های ویژه است که بیشتر کارتونی است و نسبتی با واقعیت جاری 
در فیلم ندارد. ولی این جلوه های بصری در خدمت چه چیزی است؟ اگر »به وقت شام« 
را یك فیلم اکشن به حساب بیاوریم که مسئله اش، نه تحلیل سیاسی و مذهبی که انعکاس 
جنگ است آن وقت همه چیز قابل هضم تر است. اینکه اکشن از نظر بعضی ها بی ارزش 
است موضوع دیگری است: »به وقت شام« تالشی است برای ساخت یك فیلم استاندارد، 
در اندازه های فیلم های جنگی معقول هالیوودی، فیلمی که به نمونه های درجه یك آن سینما 

نگاه می کند و به آنها غبطه می خورد و در عین حال تالش می کند به آن دست پیدا کند. 

نكته 

آیاابراهیمحاتمیكیادربهوقتشامجوابسؤاالتوابهاماتمادربارهیداعشوجنگسوریهرامیدهد؟

َمدمكس در ِتدمر
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 حاتمی کیا تفسیر فیلسوفان از سازمان پست مدرن را که اشاره ای به سازوکار درونی و بیرونی این تروریست هاست 
اصل می گیرد و در مواجهه با آنها، به سمت زبان فانتزی و هجو و ارجاع به فیلم ها می رود. حاتمی کیا خودآگاه یا ناخودآگاه در 

اینجا از واقعیت دور می شود و سبعیت را هجوآلود و فانتزی نشان می دهد. 

اکران: راهنمای نمایش

سینما

پل خواب
یک جنون لحظــه ای که مثل همه ی 
اعمال ناپسند به پشیمانی منجر می شود و 
اغلب هم کار از کار گذشته و هیچ چیز مثل 
گذشته نخواهد شد. داستان راسکولنیکف 
جوان که مرتکب قتل می شــود و پس از 
آن روح و روانش تحت تاثیر قرار می گیرد 
و فکر و خیال نمی گــذارد به روال عادی 
زندگی اش ادامه دهد. این داســتان کلی 
کتــاب »جنایت و مکافات« نوشــته  ی 
فئودور داستایوفسکی را تشکیل می دهد 
که اگر نخوانده باشــیم، حتما اســمش 
به گوش مان خــورده. موضوعی که اگر 
به تصویر کشــیده شــود، دیدنی خواهد 
بود. اکتای براهنی دو سال پیش نخستین 
فیلمــش را با اقتباســی آزاد از این کتاب 
کارگردانــی کــرد و در ســی وچهارمین 
جشنواره ی فیلم فجر هم به نمایش درآمد. 
اما پیش از براهنی، محمدعلی سجادی در 
سال۸۲ با ساخت فیلم »جنایت« اقتباسی 
آزاد از کتاب »جنایت و مکافات« انجام 
داد. ساعد سهیلی با شخصیت شهاب در 
فیلم »پل خواب« نمونه ی راسکولنیکف 
در »جنایت و مکافات« اســت. او که در 
شــرایط بد اقتصادی دســت و پا می زند، 
تصمیم می گیــرد در آژانــس کار کند تا 
هزینه هایش تامین شــود و با زنی آشــنا 
می شــود که به مرور زندگی اش را تحت 
تاثیر قرار می دهد. فضای »پل خواب« و 
زندگی شخصیت اصلی  فیلم، بی شباهت 
به وضعیــت اجتماعی در حــال حاضر 
نیســت و امثال شــهاب با مشکالتی که 
دارند در اطراف مان کم نیستند. عالوه بر 
سهیلی، اکبر زنجانپور و آناهیتا افشار هم از 
بازیگران اصلی این فیلم به شمار می روند. 
دیدن »پل خواب« بعد از دو ســال که در 
سینماها به نمایش درآمده، خالی از لطف 

نخواهد بود. 

تئاتر

اگه بمیری
کمتر کسی را در اطرا ف مان سراغ داریم 
که مرگ برایش اهمیت داشته باشد. اکثرا 
وقتی صحبت از مرگ به میان می آید طفره 
می روند یا می گویند یکــی از بزرگ ترین 
ترس های زندگی شان است. حاال همین 
موضوع محور اصلی یــک نمایش قرار 
گرفته و سمانه زندی  نژاد برای دومین بار 
»اگه بمیری« را این بار در تئاتر مســتقل 
تهران روی صحنه می بــرد. او در یکی از 
مصاحبه هایش گفته: »مســئله ی مرگ 
برای من خیلی مهم است اما در این نمایش 
فانتزی که در دیگر کارهایم بود به آن شکل 
»اگه بمیری«  نمایــش  نــدارد.«  وجود 

روی   ۹۶ مــرداد  اول  از  نخســتین بار 
صحنه ی سالن استاد ناظرزاده  تماشاخانه 
ایرانشــهر رفت و اجــرای مجددش هم 
از ۱5 بهمن آغاز شــده اســت. متن این 
نمایش براساس نمایشنامه ای از فلوریان 
زلــر و با ترجمه ی ســاناز فالح فرد روی 
صحنه می رود و زندی نــژاد درباره ی این 
نمایشنامه گفته است: »این نمایش دومین 
کاری است که در آن از یک متن خارجی 
اســتفاده می  کنم و دلیلش هم این بود که 
عالقه مند بودم به سراغ یک تجربه جدید 
بروم.« او موضوع نمایش »اگه بمیری« 
را درباره ی زنی می داند که همسرش را در 
یک تصادف از دســت داده است و بعد از 
مرگ او شروع می کند به کنکاش کردن 
در زندگی گذشته و رابطه اش با همسرش. 
»به مراسم مرگ داداش خوش آمدید«، 
»عروســک های ســکوت« و »نسبیت 
خاص« از جمله نمایش هایی به حساب 
می آیند کــه زندی نــژاد کارگردانی آن ها 
را برعهده داشــته اســت. او در رابطه با 
محوریت اصلی نمایش »اگه بمیری« که 
درمورد مرگ اســت، گفته است در متن 
مرز بین واقعیت و خیال مشخص نیست 
و همین می تواند برای تماشای یک نمایش 
جذاب باشــد. الهام کردا، رضا بهبودی، 
کاظم ســیاحی و ســتاره پسیانی ترکیب 

بازیگران این نمایش را تشکیل می دهند.

تلویزیون

افسانه هزار پایان
هنوز هم تصویر شــهاب عباســی در 
مجموعــه ی »خنــده بــازار« را که در 
شــمایل یکی از مجری هــای تلویزیونی 
تالش می کرد، مثل او صحبت کند به یاد 
می آوریم. او که کارگردانی این مجموعه  ی 
آیتمی را برعهده داشت، ابتدا کارگردانی 
را با ســاخت فیلم های ســینمایی برای 
تلویزیون آغاز کرد و عمده ی فعالیت هایش 
به حــوزه ی طنــز برمی گــردد. او فیلم 
»تعطیالت پردردســر« را در ســال ۸5 
کارگردانی کرد و پــس از آن در فیلم های 
»ماه عسل« و »ارث شیرین« این تجربه 
را تکــرار کرد. مجموعه ی »خنده بازار« 
تالش می کرد به تقلید برنامه های مختلف 
تلویزیونی بپردازد، از برنامه های اجتماعی 
گرفته تــا کودک که بــا واکنش مثبت از 
ســوی مخاطبان مواجه شــد. استقبال 
بینندگان باعث شد تا عوامل این مجموعه 
فصل های جدید آن را برای ماه رمضان و 
نوروز ســال های ۹0 تا ۹۲ هم تولید کنند. 
بعد از »خنده بازار« عباســی کارگردانی 
سریال »شــکرآباد« را برعهده گرفت و 
ایــن مجموعه در ســال ۹3 روانه ی آنتن 
شبکه ی نسیم شد. اما جدیدترین سریالی 
که عباســی باز هــم در آن کارگردانی را 
تجربه کرده، »افسانه هزار پایان« است. 
مجموعه ای که تولید آن از اواخر تابستان 
آغاز شد و این شــب ها از شبکه ی نسیم 
پخش می شود. موضوع سریال »افسانه 
هزار پایان« داســتان زندگــی خانواده ای 
را به تصویر می کشــد که به دلیل تهیه ی 
جهیزیه عروسی راهی سفر می شوند اما 
با حمله راهزن ها به کاروان شــان، مسیر 
زندگی شان تغییر می کند. رامین راستاد،  
نســرین مقانلو، علی اوســیوند، رامین 
ناصرنصیر، ارژنگ امیرفضلی و عزت الله 
مهر آوران از بازیگران اصلی این مجموعه 

محسوب می شوند. 

داعش و هیتلر

مدمكــس: ایــن منتقــد روزنامه ی 
تلگراف بود که بعد تماشای قسمت 
»فرض  نوشــت:  »مدمکس«  سوم 
کنید گروه سیرك دوسولی مثل یکی از 
نقاشی های هیروتیموس بوش، نقاشی 
هلندی در حال اجرایی روی صحنه 
است و یك دفعه کسی صحنه را آتش 

می زند.«
کلیدواژه هــای او در ایــن جلمه 
راهگشاست: ســیرك، نقاشی، آتش 
زدن. »مدمکس« مثل یك جنون زده، 

بــا تصاویــر خیره کننــده، ارجاع به 
نســخه های اول و دوم و بعد، هجو 
پست مدرن  فیلم  یك جور  موقعیت ها 
فمینیســتی افراطی اســت که در دل 
سینمای بدنه و جریان اصلی، چشم ها 
را خیــره می کنــد. »به وقت شــام« 
اگرچه به شــکل مستقیم تحت تأثیر 
فیلم نیست اما یکی دو سکانس، مثل 
حمله ی داعشی ها به کاروان نیروهای 
سوری و البته هجو داعش کم و بیش از 

»مدمکس« الهام گرفته است. 

دیكتاتور بزرگ: ارجاع فیلم حاتمی کیا 
به »دیکتاتور بزرگ«، جذاب است: 
وقتی که فرمانده ی داعشــی دستور 
ســربریدن می دهد مخاطب فیلم بین 
به یاد سکانسی از »دیکتاتور بزرگ« 
می افتــد که چارلــی چاپلین جلوی 
میکروفن ها ایستاده و در نقش آدنوید 
فاشیســت  ســربازان  برای  هینکل 
ســخنرانی می کند. هم میزانســن و 
هم شــکل برخورد او با سربازها در 

»به وقت شام« بازنمایی شده است. 

اشاره

وقتی نیروهای القاعده هواپیمای ربوده شــده را 
به برج های دوقلو زدند سیدحسین نصر بالفاصله 
بــه این ماجرا واکنش نشــان داد و گفت که »ما 
ســنت گرایان با بنیادگراها متفاوتیم. بنیادگراها 
به شکل نامحدودی تکنولوژی غرب را به خدمت 
ایدئولوژی شان درمی آورند. در حالی که در رویکرد 
سنتی تکنولوژی با ایدئولوژی عجین شده و یکی 
بدون دیگری ممکن نیســت.« این سازوکاری 
اســت که اسالوی ژیژك سال ها بعد، از آن نتیجه 
می گیرد که داعش، بــه عنوان یك فرقه و نیروی 
تروریستی با شــباهت هایی به القاعده، سازمانی 
پست مدرن است: هم به دلیل ساختار هم به خاطر 
عملکرد. آنچه که هر دو فیلســوف، سنت گرا و 
مارکسیست، در دو زمان مختلف گوشزد می کنند 
حاوی نکته ی مهمی اســت: داعش به شــکل 
خودآگاه و هوشمندانه از ابزار )به خصوص ابزار 
رسانه ای( غرب استفاده می کند و دقیقًا با همان 
رمزگانی ســراغ مخاطبش می رود که برای مردم 
آن سرزمین آشناست. بین المللی کردن جنگ در 
خاك ســوریه و عراق تنها برای ترساندن نیست، 
که شاید بیش از آن، برای نمایش استقالل نیرو و 
سرزمینی است که هم غرب و هم شرق به آن حمله 
می کنند. ســربریدن آدم ها به دست اروپایی های 
تغییر مســلك داده فقط شــویی برای ترســاندن 
مسیحی ها نیست، که مسیحیان با پرداخت جزیه 
در سرزمین های تحت اشغال، زندگی می کنند. 
شــاید این کلوزآپ ها کوششــی برای بازنمایی 
معکوس سلبریتی ها در رسانه هاست، همان طور 
که لباس نارنجی قربانیان، احتمااًل اشــاره ای به 
زندانیان گوانتاناموست. این نوع برخورد رسانه ای 
و مجازی است که هویت داعش را به یك سازمان 
پست مدرن نزدیك می کند. حاتمی کیا در جلسه ی 
مطبوعاتی بــرای نمایش این دنیای عجیب، یك 
کــد کم وبیش دقیــق داد: او به فیلم »مدمکس: 
جاده ی خشم« اشاره کرد. سینمای پست مدرن 
روی هجو، عدم قطعیت، ارجــاع به فیلم های 
دیگر، احیای ژانر، نگاه فانتزی، ایجاد فاصله بین 
تماشاگر و فیلم و... استوار است. »مدمکس« 
به دلیل ارجــاع به خود، هجو ژانر و تغییر قواعد 

معمول سینمای اکشن، یك اثر پست مدرن است. 
حاتمی کیا در »به وقت شام« البته سکانسی شبیه 
»مدمکس« دارد. اما این شبیه سازی نیست که 
»به وقت شــام« را شــبیه »مدمکس« می کند؛ 
مهم نوع نگاه به مســئله ی هجو و فانتزی است: 
حاتمی کیا تفسیر فیلسوفان از سازمان پست مدرن 
را که اشاره ای به ســازوکار درونی و بیرونی این 
تروریست هاســت اصل می گیرد و در مواجهه با 
آنها، به ســمت زبان فانتــزی و هجو و ارجاع به 
فیلم ها می رود. خشونت داعش، در اصل، فانتزی 
نیست اما شکل  بیان آن در رسانه ها، کامال فانتزی 
است. حاتمی کیا خودآگاه یا ناخودآگاه در اینجا 
از واقعیت دور می شــود و سبعیت را هجوآلود و 
فانتزی نشــان می دهد. »به وقت شام« به شکل 
متناقض، سربریدن آدم ها را باشکوه نشان می دهد: 
این عمل را در مکانی باستانی با آخرین امکانات 
موجود در عالم سینما، مثل یك فیلم هالیوودی، 
ارائه می کند و درســت، در همین لحظات است 
که عالوه بر فانتزی و هجو، با بازســازی نمایی 
از »دیکتاتور بــزرگ«، فرمانده ی عملیات را با 
صاحب رسانه همانند می کند. تالش حاتمی کیا 
در نیمه ی دوم فیلم، ورود به ســاحت فانتزی، از 
نوعی افسانه اِی داعش است؛ نیروهای اروپایی 
)یا به طور کلی غربی( که با تصور حضور در یك 
فیلم سینمایی با شکوه و ابرقهرمانی وارد معرکه 
شده اند و حاضر نیستند در عملیات استشهادی 
حاضر شــوند. این بازنمایــی از نیروهای غربی 
داعش را باید کنار تصویری که از مفتی ســوری 
می بینید، بگذارید و معنی کنید: داعش در مناطق 
تحت اشغال، قدرت را در ازای اطاعت از فرمان 
خلیفه به بزرگان قوم ها و طایفه ها می داد و مفتی 
»به وقت شام« از تبار این افرد است؛ شخصیتی 

که دست کم الگویی واقعی دارد. 
 اما بگذارید به نکته ی متناقض این نوشته اشاره 
کنم؛ حاتمی کیا در »به وقت شــام« از معنویت و 
عارفان می ُبَرد و بــه واقعیت ورود می کند اما در 
جایی از فیلم از واقعیت به فضایی فانتزی می پرد. 
این تنها تناقض متن نیست، جایی هم در این نوشته 
هســت که از نگاه بدون تفسیر و واقعه نگارانه ی 
فیلــم حرف زدم اما کمی بعد به پذیرش تفســیر 
ژیژك و نصر از داعش اشــاره کردم. اما این ظاهر 
ماجراست: پذیرش تفســیر و نظر یك فیلسوف 
ربطی به نگاه فیلمساز ندارد؛ آنجا که او خودش 
را نگران حاج حیدر ذبیحی »بادیگارد« نشــان 
می داد تفسیر فیلمســاز بود، از آگاهی اجتماعی 
و سیاســی اش می  آمــد و از آرمان خواهی اش، 
از تجربه ی شــخصی اش و شناختش؛ گیرم که 
مخاطب اصال به تفکیك حاتمی کیا توجه نمی کرد 
و بیشتر، قصه ی معمول را دنبال می کرد. ولی در 
»به وقت شام« فیلمســاز، نه تنها تفسیری ندارد 

کــه آگاهی اش محدود به اجراســت. او نظر یك 
صاحب نظر را پذیرفته نه تفسیر شخصی اش را، 
نگاه فیلمســاز اینجا )به ظاهــر( وجود خارجی 
ندارد و مهم تر اینکه موقعیت پارودیك داعش در 
فیلم، فقط تفسیر نیست، بازسازی وقایعی است 
که از درون این گــروه لو رفته. حاتمی کیا تالش 
می کند این تفســیر را بازنمایی کند: موقعیتی که 
انگار آدم های واقعی را در جایگاه ابرقهرمان های 

کامیك بوك ها قرار می دهد.

موقعیت های خنده دار
چــرا به نظر گروهی موقعیت هــای داعش و 
مواجهه ی دو قهرمان فیلم با آنها خنده دار است؟ 
اصل ماجرا، در دراماتیك نبودن صحنه هاســت: 
حاتمی کیا چنان به واقعیت و تفسیر این واقعیت 
گرایش داشــته که اساسًا متوجه بار دراماتیك این 
صحنه ها نبوده: گنجاندن یك خواننده ی ِهوی متال 
کــه از پوچی می گوید و تجلی این پوچی را در یك 
عملیات استشهادی می بیند، زمینه ای عمیق ندارد 
و تماشاگر را با تیپی کمیك مواجه می کند که انگار 
به زور در آنجا قرار گرفته. تنوع گروه های داعش 
و اصــرار روی نمایش آنهــا و تطبیق با واقعیت، 
حاتمی کیا را اسیر کرده و اگرچه تمام این موقعیت ها 
و تیپ ها، غافلگیرکننــده  و منطبق با واقعیت اند 
اما به دلیل ماهیت هجوگونه ای که دارند کمی به 
کمدی نزدیك شده اند. این مشکل از جایی شروع 
می شود که ما قهرمان فیلم، علی را بدون تجربه ی 
سخت زیست کنار داعشی ها، مثل یك ابرقهرمان 
می بینیم، از جایی که او تغییر می کند و از کاراکتری 
ترسو به شخصیتی مقاوم بدل می شود. تغییری که 
بالفاصله بعد از تصاویر بامزه ی داعشی ها اتفاق 
می افتد بیشتر خوِد شخصیت را تحت الشعاع قرار 
می دهد. او بدون مواجهه با ظلم، سختی و تنگنایی 
زیرورو می شود. حاتمی کیا با غفلت از این تکه ی 
فیلم، قهرمانش را در معرض بدترین موقعیت قرار 
می دهد: اینکه عمل قهرمانانه ی شخصیت اصلی 
»به وقت شــام« هم فانتزی و ابرقهرمانی شود. 
نیمه ی اول فیلــم، ترس و دلهــره ی او و پدرش 
یونس، جدی و قابل لمس اســت اما در نیمه ی 
پایانی، او از تجربه ی خودش جدا می شــود و به 
دنیای پارودیك می پیونــدد. از این نظر، »به وقت 
شام« نمی تواند دوباره به لحن قبلی که کم وبیش 
درست و معقول اســت برگردد و پایانش، اگرچه 
تراژیك است اما چنان ابرقهرمانی و خیالی است 

که به فیلم آسیب می زند.

پایان »به وقت شام«
پایان »به وقت شــام« یك پایــان معمولی 
نیســت؛ دو نمای آخر، بعــد انفجار هواپیما، 
کاماًل با روحیه ی فیلم تطبیق دارد: نمای اول 

مدرسه ای است پر از بچه های خردسال و نمای 
بعد، گنبد زرین حضرت زینب)س(. ایدئولوژی 
فیلم، انعکاسی از نگاه انسان دوستانه ای است 
که پِس پشت نماهای خشن مخفی شده: فیلم 
حاتمی کیا تالشــی برای انعــکاس دو دیدگاه 
و دیالکتیــك نظــرات راجع به حضــور ایران 
در ســوریه نیســت، فیلم اصاًل وارد این وادی 
نمی شــود، نمی خواهد تناقض ها را رو کند یا 
مخالفان و موافقان حضور ایران در ســوریه را 
به گفت وگو بکشاند، که فیلم فقط در بستری 
از این نبرد شــکل می گیرد و نقــش ایران را نه 
مستشــاری و نظامی، که امدادی می بیند. هر 
فیلمی درباره ی حضور ایران در سوریه قاعدتًا 
باید به چند ســوال مهم جــواب دهد: آیا ما از 
بشار اسد صددرصد دفاع می کنیم؟ آیا حضور 
ما در سوریه به شکل گسترده، با تمام قواست 
یا مستشاری است و آموزشی؟ چرا این نبرد با 
حضور آمریکایی ها در عراق متفاوت اســت، 
وقتی هر دو به اســم مبارزه با تروریسم از خاك 
کشورشان دور می شوند؟ شکل مبارزه ی ایران 
و آمریکا در سرزمینی دورتر از مرزهایشان چه 
تفاوتی با هم دارنــد؟ و چرا باید این موضوع، 
فارغ از مسائل استراتژیك و ایدئولوژیك برای 
مخاطب مهم باشد؟ آیا داعش و مخالفتش با 
شیعیان و ایرانی ها نقشی در این تفاوت ماهوی 
اهداف دو نیرو دارد؟ »به وقت شام« جواب این 
سؤال ها را در دو نکته خالصه می کند: حضور 
ایران در ســوریه کمکی و امدادی است و این 
حضور، فارغ از دفاع از بشار اسد و نیروهای 
درگیر، انسان دوستانه است. دو پالن آخر فیلم، 
وقتــی معنا پیدا می کنند کــه بفهمیم هیچ جا 
مجادله و مباحثه ای درباره ی حضور ایرانی ها 
در جنگ صورت نمی گیرد، اما داعشی ها این 
حضور را تکفیر می کننــد. در واقع، »به وقت 
شــام« این حضور را بدیهــی فرض می کند و 
چون نیت اش بازگشایی باِب گفت وگو نیست 
)چــه به حکم مصلحت چه بــه حکم اجبار( 
خــودش را در ارائه ی تصویری ســینمایی و 
ملموس از داعش و نبرد ســِر زندگی خالصه 
می کند. زن خلبان که نیروی استشهادی است 
در برابر خلبانی قرار می گیــرد که جلوتر از او 
هواپیما را منفجــر می کند؛ اما انفجار هواپیما 
منجر به نجات زندگی می شود. »به وقت شام« 
تلخ اما امیــدوار به زندگی می نگرد و  با وجود 
ضعف هایش در لحن و پرداخت، در دل مرگ 
و ویرانی یك عمارت تازه می ســازد؛ عمارتی 
متکی به واقع بینی. این دستاورد کمی نیست، 
حتی اگر خیلی ها حاتمی کیــای »دیده بان« و 
»خاکستر ســبز« را به حاتمی کیای »به وقت 

شام« ترجیح بدهند.  

عکس:اسماعیلحاتمیکیا
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Science
تازه های دانش و تندرستی

کاوش

حرف های امروز

مهــدی زارع، مدیــر گروه زلزله شناســی 
پژوهشــگاه بین المللــی زلزله شناســی و 
مهندسی زلزله: گسل ایوانکی که انتهای 
شمال غربی آن به منطقه ١٥ تهران می رسد، 
توان لرزه زایی تا بزرگای ٧.٥ ریشتر را دارد. 
زلزله کوچك ٣.٧ ریشتری جمعه شب )20 
بهمن 96( در شــمال گســل ایوانکی در 
جنوب شرق تهران نشــانه فعال بودن این 
گســل اســت که در آبان 88 و اسفند 89 
هم دو زلزله با بزرگای٤ ریشــتر نشان داده 
است. برآورد احتمال رخدادهای لرزه ای 
با پایش علمی براســاس اطالعات علمی 
دست اول میسر است که متأسفانه چنین 
پایش برخطی بــا کیفیت باالی علمی در 
این محدوده هنوز انجام نمی شــود. بر این 
اساس راه اندازی سامانه هشدار پیش هنگام 
زلزله به منظور افزایش امکانات زیرساخت  
پایش لــرزه ای تهــران می تواند به کاهش 

ریسک زلزله در تهران کمك کند.

نیراعظم خوش خلق سیما، رئیس پژوهشگاه 
نخســتین  کشــاورزی:  بیوتکنولــوژی 
مرکز رشــد بیوتکنولوژی کشــاورزی در 
محل پژوهشــکده بیوتکنولوژی جانوری 
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی شمال 
کشور در رشت افتتاح شد. جرقه تاسیس 
ایــن مرکز شــهریورماه 1395 بــا افتتاح 
ساختمان جدید پژوهشکده بیوتکنولوژی 
جانوری در رشت زده شــد و با راه اندازی 
آن امیدواریم طی هفت، هشــت سال آینده 
کشاورزی  زیست فناوری  پارک  نخستین 
کشور را هم در کرج راه اندازی کنیم. رویکرد 
راهبردی این پژوهشگاه توسعه تحقیقات 
کاربردی و قابل تجاری سازی و کارآفرینی 
برای دانش آموختگان است و اعتقاد داریم 
که تحقیقات ما بایــد کامال در جهت رفع 
نیازهای بخش کشاورزی و افزایش تولید 
ناخالص ملی باشد، بنابراین سیاست هایی 
تدوین شده که طرح های تحقیقاتی مصوب 
پژوهشگاه دارای توجیه اقتصادی و امکان 
تجاری سازی باشــند و دستاوردهای آنها 
مســتقیما در اختیار تولیدکننــدگان قرار 
بگیرد یا از طریق همکاران در شرکت های 

دانش بنیان تجاری سازی شود.

آتوســا کریمــی، فلوشــیپ نابــاروری در 
پژوهشگاه ابن سینا: آسپرین تاثیر چندانی در 
پیش گیری از سقط مکرر ندارد. پژوهش های 
گذشته نتایج ضدونقیضی در مورد اثر آسپرین 
در کاهــش میزان ســقط نشــان دادند اما 
طبق آخرین دســتورالعمل انجمن اروپایی 
 )ESHRE( تولید مثــل و جنین شناســی
آسپرین در کاهش میزان سقط مکرر نقشی 
ندارد و مصرف آن توصیه نمی شــود. طبق 
دســتورالعمل این انجمن، مصرف آسپرین 
همراه با هپارین در کاهش سقط جنین فقط 
در بیماران مبتال به سندروم آنتی فسفولیپید 
)به ویژه با 3 بار ســابقه ســقط قبلی( موثر 
است. آسپرین یکی از پرفروش ترین داروها 
در دنیــا و در ایران اســت. کنفرانس علمی 
نقش آسپرین در درمان سقط مکرر 25 بهمن 
ماه در مرکز درمان ناباروری و ســقط مکرر 

پژوهشگاه ابن سینا برگزار می شود.

نبوغ فقط یک سر طیف گسترده
اختالالت رفتاری و ارتباطی اوتیسم است

درخودماندگان

فرض کنید شما هنرپیشــه ای هستید که 
قرار است در نقش یک شخصیت درخودمانده 
یا مبتال به اوتیسم در یک فیلم سینمایی بازی 
کند. چــه خواهید کرد؟ به یــک نقطه خیره 
می شوید؟ مدام سرتان را تکان می دهید یا یک 
عبارت را هزار بار تکرار می کنید؟ مثل داستین 
هافمن در فیلم »مرد بارانی« )1988( به آسمان 
نگاه می کنیــد یا مثل مژگان صابــری مدام با 
روسری تان درگیر می شوید؟ این ماجرای اخیر 
دست کم نشان داد که جامعه ما از این ظرفیت 
برخوردار است که در نصف روز نهایت عالقه 
را به موضوعی علمی همچون اوتیســم نشان 
دهد، اما هنوز نمی داند نقش یک فرد اوتیست 
را چگونه باید بازی کرد و افراد درخودمانده چه 

نشانه های رفتاری دارند. 

 Autism بــرای دیــدن درخودماندگی یــا
کافی اســت نگاهی به اطراف تــان بیندازید. 
شخصیت های مبتال به اوتیسم، به ویژه سندروم 
آســپرگر )Asperger Syndrome( یــا افراد 
درخودمانــده ای کــه کارآیی باالیــی دارند و 
اصطالحا )HFA( نامیده می شوند در برنامه ها 
و ســریال های تلویزیونی، فیلم ها و کتاب های 
داســتان فراوان اند. برای مثال، شلدون را در 
ســریال »نظریه بیگ بنگ«، اسکار 9 ساله را 
در فیلم »بی نهایت بلنــد و بی اندازه نزدیک« 
یا کریســتوفر را در رمــان »ماجرای عجیب 
سگی در شــب« )با ترجمه شیال ساسانی نیا 
منتشرشده از سوی نشر افق( در نظر بگیرید. 
سال گذشته فیلمی با عنوان »فرشته ای در خانه 
من« براســاس داستان دختر الدن طباطبایی، 
هنرپیشه ســینما، به جشنواره سینما حقیقت 
راه یافت. به نظر می رسد مبتالیان به اوتیسم به 
علت تمرکــز روی یک موضوع و بریدن از هر 
چیز دیگری کــه به آن موضوع ارتباطی ندارد، 
بســیار مورد توجه نویســندگان و کارگردانان 
هســتند. بــه این ترتیــب ابزار خوبــی برای 

neurotypi� )دهن کجی به افراد درخودنمانده 
cal( دارند تا غیرمنطقی بودن شان را به سخره 

بگیرند. در این داســتان ها و فیلم ها نبوغ افراد 
مبتال به اوتیسم کلید حل معماهای حل نشدنی 

به تصویر کشده می شود. 
در بعضی پژوهش ها نیز بسیاری از نام های 
مشــهور در تاریخ علم و تکنولــوژی مبتال به 
سندروم آســپرگر از اختالالت طیف اوتیسم 
شناســایی شــده اند. از آیزاک نیوتن، آلبرت 
آینشتاین، بنجامین فرانکلین و چارلز داروین 
گرفته تا هنری کاوندیش، پل دیراک، ریچارد 
فاینمن، آلفرد کینــزی و باربارا مک کلینتاک 
میان دانشــمندان و از الکســاندر گراهام بل، 
هنری فورد، نیکال تسال و توماس ادیسون گرفته 
تا آلن تورینگ، بیل گیتس و استیو جابز میان 
تکنولوژیست ها. میان ریاضی دانان نام جان نش 
خودنمایی می کند و میان فیلسوفان نیز می توان 
نام هایی همچون ایمانوئل کانت، جرمی بنتام، 
فریدریش نیچــه، برتراند راســل و لودویگ 

ویتگنشتاین را یافت. 
و البته این فهرســت محدود به دانشمندان 
و فیلســوفان و نویســندگانی همچون آیزاک 
آســیموف نیســت و نام های دیگری همچون 
ولفگانگ موتزارت و لودویگ بتهوون آهنگساز، 
ورنون اســمیت که در ســال 2002 برنده جایزه 
نوبل اقتصاد شــد، میکل آنژ، ونسان ون گوک 
و اندی وارهول نقاش، بابی فیشر شطرنج باز، 
کارگردانانی همچون آلفرد هیچکاک، تیم برتون 
و اســتنلی کوبریک، و نویســندگانی همچون 
هانس کریســتین آندرســن، لوئیــس کارول، 
جورج برنارد شاو، مارک تواین، ویرجینیا ولف، 
فرانتــس کافکا، هنری تــورو و جیمز جویس 
نیز در این فهرست قرار گرفته اند. حتی به طرز 
طعنه آمیزی نام چند روان شناس همچون کارل 
یونگ، الیور ساکس و خود هانس آسپرگر را نیز 

می توان در این فهرست یافت. 
بــه همین دلیل اوتیســم مســتعد جذب 
افسانه ها و داستان های باورنکردنی است. اما 
این داستان ها فقط الهام بخش عالم ادبیات و 
سینما نیستند و در رسانه های علمی نیز همواره 
اخباری درباره درمان معجزه آسا، یا پیدا شدن 

ژن اوتیســم، یا ایجاد موش های درخودمانده 
توســط دانشــمندان میان تیترها جلب توجه 
می کنند. بــا این همه واقعیــت چیز دیگری 
است. نبوغ درخودماندگی بخش کوچکی از 
انتهای یک سر طیف درخودماندگی و نتیجه 
تمرکز زیاد ناشی از نوع خاصی از این اختالل 
)سندروم آسپرگر( در افرادی است که تصادفا 

باهوش هستند.
 

حقیقت درباره اوتیسم
امــروزه لشــکری از دانشــمندان درباره 
این اســرارآمیزترین اختالالت روانی تحقیق 
می کنند. در 80 ســالی که این بیمــاری با نام 
امروزی اش شناخته می شــود، خیلی چیزها 
درباره آن شناخته شده، اما همچنان پرسش های 
بسیاری نیز به جا مانده است. کلمه Autism را 
 )H.Asperger( نخستین بار هانس آســپرگر
از بیمارستان دانشــگاه وین در یک سخنرانی 
درباره روان شناســی کودکان در آلمان در سال 
1938 در معنای امروزی اش به کار برد و پنج 
سال طول کشید تا نخستین بار به انگلیسی به 
کار برده شــود. درخودماندگی نوعی اختالل 
عصبی است که طی فرآیند رشد به تدریج آشکار 
می شــود و مهم ترین ویژگی هایش ناتوانی در 
برقراری روابط اجتماعی، عالیق ُصلب و رفتار 

تکراری است. 
یکی از مهم ترین چالش هایی که بر سر راه 
پژوهش دربــاره درخودماندگی وجود دارد آن 
است که این اختالل به اشکال بسیار گوناگونی 
نمایان می شود و به همین دلیل است که معموال 
در مورد آن از اصطالح »طیف درخودماندگی« 
اســتفاده می شــود. پیــش از ایــن از انواع 
درخودماندگی با نام های مختلفی یاد می شــد 
اما در ویراست جدید »راهنمای تشخیصی و 
آماری اختالل های روانی« )DSM( که از سوی 
انجمن روان پزشکی آمریکا منتشر می شود، همه 
این اختالل ها اشکال گوناگون درخودماندگی به 
شــمار آمده اند و در یک گروه با عنوان اختالل 

طیف درخودماندگی جای می گیرند. 
ممکن اســت یک کــودک درخودمانده 
ساکت و کناره گیر باشــد، حتی وقتی اذیتش 

می کند باز ســراغ پدر و مــادرش را نگیرد و 
غرق بازی تکراری خود شــود. ممکن است 
اســباب بازی هایش را هزار بار به ردیف بچیند 
یا سکه ای را ساعت ها روی میز بچرخاند. اما 
کودک درخودمانده دیگر ممکن است بی وقفه 
درباره نتایج مــورد عالقه اش در فوتبال حرف 
بزند، با همه بیش از حد دوستانه رفتار کند، و 
قادر به تشــخیص تفاوت میان جوک و دروغ 
 ،)F. Happé( نباشد. به گفته فرانچسکا هپی
»رئیــس انجمــن بین الملی پژوهــش درباره 
درخودماندگــی« )INSAR(، »دامنه وســیع 
تجلی اختالل طیــف درخودماندگی پژوهش 
دربــاره علت ها یــا درمان های آن را دشــوار 
می کنــد. برای مثال، به جــای آنکه فقط یک 
ژن برای درخودماندگی وجود داشــته باشد، 
بــه احتمال زیــاد صدها ژن وجــود دارند که 
می توانند به شــیوه های گوناگون با هم ترکیب 
شــوند تا کودکی را برابر طیف درخودماندگی 
آسیب پذیر کنند. اکنون بسیاری از پژوهشگران 
بــه همین دلیل این کلمه را جمع می بندند و از 

درخودماندگی ها سخن می گویند.« 

نشانه های درخودماندگی
هیچ دو فرد درخودمانده ای شبیه هم نیستند، 
اما بسیاری از والدین هنگامی که کودک شان به 
مراحل مهم رشد، معموال بین 18 ماهگی تا 3 
سالگی، می رسد متوجه نشانه های این اختالل 
می شوند. برای مثال، کودک ممکن است در 
برقراری تماس چشمی مشکالتی داشته باشد، 
یا در پاســخ دادن به نامش یا انجام بازی های 
تخیلی. کسانی که از کودکان مراقبت می کنند 
نیز ممکن است متوجه شوند که کودک ظاهرا 
از تماس و بازی با کودکان دیگر لذت نمی برد. 
با این همه اشــکال مالیم این اختالل ممکن 
اســت تا زمانی که کودک بزرگ تر می شــود 
آشــکار نشــوند، و در مورد بعضی افراد این 
وضعیت تا بزرگ سالی تشخیص داده نمی شود. 
به گفتــه دکتر مائــده الصباغ، روان پزشــک 
دانشگاه مک گیل در کانادا، بعضی از کودکان 
درخودمانده »ممکن اســت تا پیش از رسیدن 
به سن مدرسه و آغاز رویارویی با انواع خاصی 

از چالش ها که بعضی از مشکالت اجتماعی و 
ارتباطی آنها را آشکار می کند قابل تشخیص 
نباشند.« ویژگی کلی درخودماندگی اختالل در 
مهارت های اجتماعی، ارتباطی و رفتار محدود 
و تکراری مثل کــف زدن و تاکید بر همانندی 
اســت. بســیاری از این کودکان واکنش های 
حســی غیرعادی نیز دارند و ممکن است از 
نور شدید گریزان باشــند یا متوجه نشوند که 

لباس شان را وارونه پوشیده اند. 

فقط پسر نیستند
اختالل طیف درخودماندگی شرایط کمیابی 
نیست و شاید نزدیک به یک درصد از جمعیت 
جهان درخودمانده باشــند. طبق آمار »مراکز 
کنترل و پیشگیری بیماری« در آمریکا احتمال 
به دنیا آمدن کــودک درخودمانده یک به 68 
است. تصور عمومی از درخودماندگی کودکی 
است که نگاهی خیره به دوردست داشته باشد 
و بخش عمده پژوهش هایی که تاکنون منتشر 
شــده درباره کودکان بوده اســت. با این همه، 
باید بدانیم که بیشتر مبتالیان به درخودماندگی 
بزرگ ســال هســتند. تمرکز بر تشــخیص 
زودهنــگام و مداخله درمانی مهــم بوده، اما 
ممکن اســت این تصور را به وجــود آورد که 
پس از این مرحله مداخله غیرممکن یا بی تاثیر 
است. درواقع، درباره درخودماندگی در افراد 
بالغ و تحوالت آن با افزایش ســن چیز زیادی 
نمی دانیم، درحالی که مراقبت فشــرده از آنها 
نیز می تواند به بهبود چشمگیری در عملکرد و 

رفاه شان در این مرحله از زندگی بینجامد. 
آنطور که موارد مورد توجه در رســانه های 
عمومی القــا می کنند، نمونه کلیشــه ای مرد 
درخودمانده است و احتمال ابتالی پسران به 
درخودماندگی چهار تا پنج برابر دختران است. 
در ســری از این طیف که افراد عملکرد باالیی 
دارند نسبت پسر به دختر باالتر و میان عده ای 
که دچار ناتوانی ذهنی اند این تفاوت کمتر است. 
خاســتگاه این عدم تعادل معلوم نیست، اما به 
اختالل طیف اوتیسم نیز محدود نمی شود: به 
نظر می رسد که تکوین عصبی طی مراحل رشد 

عموما در مردان آسیب پذیرتر است. 

کاوه فیض اللهی
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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 اوتیسم مستعد جذب افسانه ها و داستان های باورنکردنی است. اما این داستان ها فقط الهام بخش عالم ادبیات و سینما نیستند و در رسانه های علمی نیز همواره اخباری 
درباره درمان معجزه آسا، یا پیدا شدن ژن اوتیسم، یا ایجاد موش های درخودمانده توسط دانشمندان میان تیترها جلب توجه می کنند. با این همه واقعیت چیز دیگری است. نبوغ 

درخودماندگی بخش کوچکی از انتهای یک سر طیف درخودماندگی و نتیجه تمرکز زیاد ناشی از نوع خاصی از این اختالل در افرادی است که تصادفا باهوش هستند.  

آکادمی: راه نمای علم

لحظه به لحظه با آلودگی هوای تهران 
اگرچه رســانه ها هــر روز کیفیت هوای 
پایتخــت را اعــالم می کنند، اما بــه دو دلیل 
نمی توان به این اطالع رسانی اکتفا کرد. نخست 
اینکه کیفیت هوا از ساعت 11 صبح روز قبل تا 
ساعت 11 صبح همان روز اعالم می شود و در 
واقع وضعیت اعالم شده، مربوط به یک روز 
قبل است. نکته دوم اینکه وضعیتی که اعالم 
می شــود میانگین کیفیت هوای شهر است و 
در مناطق مختلف اعداد شاخص کیفیت هوا 
متفاوت هســتند. وب ســایت شرکت کنترل 
کیفیت هوا )airnow.tehran.ir( کیفیت هوای 
مناطق مختلف تهــران را به صورت لحظه ای 
نمایش می دهد. هر شــهروند می تواند در این 
وب ســایت، کیفیت لحظــه ای هوای منطقه 
محل ســکونت یا منطقه ای که قصد سفر به 
آن را دارد مالحظه کند و از آن اطالع یابد. در 
این وب ســایت اطالعات فنی و اصطالحات 
مختلف نیز توضیح داده شــده و با استفاده از 
عناصر گرافیکی، اطالعات مربوط به آلودگی 
هر منطقه از شــهر نشان داده شده که کاربری 
با آن را برای همگان آســان می کند. البته اگر 
عالقه دارید اطالعات مربوط به آلودگی هوا را 
در گوشی تلفن همراه خود ببینید می توانید از 
دو اپلیکیشن این وب سایت برای سیستم عامل 
اندروید و گوشی های برند اپل نیز استفاده کنید. 

اقتصاد سیاسی و حقوق حیوانات
نوشته باب تورس
ترجمه گلناز ملک
نشر مرکز )1396(، 208 صفحه
رقعی، 23500 تومان

تعصبات تان را کنار بگذارید
چندســالی اســت که در ایــران، حقوق 
حیوانات میان گروه هایی از مردم تبدیل به یک 
دغدغه شده که موافقان و مخالفانی نیز دارد. اما 
درباره این مفهوم نوظهور، متون زیادی به زبان 
فارسی ترجمه نشده است. »اقتصاد سیاسی و 
حقوق حیوانات« یکی از متون مهم در این حوزه 
اســت. تورس در مقدمه این کتاب می نویسد: 
»هرکــس که تابه حال دمخــور حیوانات بوده 
خــوب می داند که آنها مخلوقاتی حســاس، 
باهوش و متفکرند. کسانی که صاحب سگ 
یا گربه ای هستند الزم نمی بینند وارد وراجی ها 
و بحث های انتزاعی فلسفی درباره ماهیِت ذهن 
بشوند تا بفهمند ســگ ها و گربه ها هم شعور 
دارند. آنها درکی از محیط اطرافشــان دارند، 
خواسته هایی دارند، درد و لذت را حس می کنند 
و هرکــدام خلق و خویی خاص خــود دارند. 
بسیاری از ما این چیزها را درباره  حیواناتی که 
هر روز با آنهــا زندگی می کنیم می دانیم، اما به 
ذهن بیشترمان خطور نمی کند که سایر حیوانات 
هم قادر به حس و درک همین چیزها هستند. 
در سرتاسر این کتاب از شما می خواهم تعصبات 
خود را یک سو نهید و درباره  پرسش های این 
کتاب تعمق کنید. من به این نتیجه رســیدم که 
اگر به اصــول و ارزش های اخالقی ام اهمیت 
می دهم باید تا آنجا که می توانم از مشارکت در 
اعمال ظلم و ســتم به حیوانات کنار بکشم... 
وقتی دیدم چطور حیوانات به عنوان کاال مورد 
بهره کشی قرار می گیرند متوجه شباهت های 
آن با شیوه ی بهره کشــی از انسان ها به عنوان 
نیروی کار شدم.« باب تورس، دانش آموخته ی 
رشته های فلسفه و علوم کشاورزی از دانشگاه 

ایالتی پنســیلوانیا و جامعه شناســی توسعه از 
دانشگاه کورنل اســت. او هم اکنون استادیار 
رشته ی جامعه شناسی در دانشگاه سنت لورنس 
نیویورک است و به غیر از این کتاب، »معجزه 

گیاهخواری« نیز از تالیفات اوست.

طالی سرخ بر پرده سینما
زعفــران گران تریــن ادویه جهان اســت و 
کشــت آن به آب بســیار کمی نیاز دارد. همین 
ویژگی ها باعث شــده تا تولید زعفران به عنوان 
یک ظرفیت مهم برای توسعه پایدار شمال شرق 
کشور شناخته شــود. با این حال هنوز در ایران 
آنطور که باید به عرضه این محصول ارزشــمند 
و منحصربه فرد در بازارهای جهانی توجه نشده 
و کشــورهایی مثل اســپانیا، گوی سبقت را از 
ایرانیان ربوده انــد. ابراهیم مختاری، که در دهه 
1360 مشغول ســاخت مستندی درباره کشت 
و برداشــت زعفران در خراسان بود و به دالیلی 
فیلمــش ناتمام ماند، این بار بــا »برگ جان«، 
زعفران را به ســینمای هنر و تجربــه آورد. این 
فیلم اگرچه داستانی عاشــقانه را دنبال می کند 
اما حکایتی جالب از حضور پررنگ زعفران در 
فرهنگ و زندگی اهالی خراســان دارد. »برگ 
جان«، پیوند محکم زعفران با فرهنگ ایرانی را 
به تصویر می کشد و اخیرا نیز در بیست وچهارمین 
جشنواره فیلم های آسیایی وزول فرانسه، جایزه 
»اینالکو« را از هیئت داوران موسسه ملی تمدن و 
زبان های شرقی دریافت کرد. شاید »برگ جان« 
یادآور این نکته باشد که زعفران در دوران کم آبی 
می تواند به عنوان یک محصول کشاورزی مهم، 

نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته باشد.

اگر جای من بودی
نوشته روناک ربیعی
تصویرگری زهرا محمدنژاد
نشر مرکز )1396(، 24 صفحه
خشتی، 6 هزار تومان

از زبان یک گربه
اگر از عالقه مندان به حفظ محیط زیست 
شهری هستید و قصد دارید کودکان تان را هم 
با این مفهوم آشنا کنید، کتاب اخیر انتشارات 
فنی ایران از مجموعــه »کتاب های نردبان« 
را از دســت ندهید. این کتاب ناهنجاری های 
جامعه را از زبان یک گربه برای مخاطبان نقل 
می کند. گربه کتاب از مشــکالت گربه ای اش 
مثل تصادف با ماشــین، جداشــدن از مادر و 
مواجهه با غذاهای سمی می گوید اما تصاویر 
کتاب، انسان هایی را نشان می دهند که درحال 
تحمل این مصائب هستند. در واقع نویسنده 
سعی کرده مشکالت محیط زیستی در شهرها 
را به شکلی نشان دهد که مخاطب خردسال با 
آن هم ذات پنداری کند. این کتاب برای کودکان 

6 تا 9 سال مناسب است.

درخودماندگی ندارد. 
ممکن است ضمن این بررسی ها اختالالت 
دیگــری، همچــون اختــالل کم توجهــی-

بیش فعالی، کم توانی ذهنی، صرع و افسردگی 
تشخیص داده شود که اغلب با درخودماندگی 
همراه هستند. کسانی که دچار بعضی اختالالت 
ژنتیکی همچون سندروم کروموزوم X شکننده، 
تصلــب تکمــه ای )tuberous sclerosis( و 
سندروم آنجلمن هستند نیز بیشتر احتمال دارد 
درخودماندگی داشته باشند. گاه گفته می شود 
که ابتال به اختالل درخودماندگی رو به افزایش 
است، اما افزایشی که در آمار مبتالیان مشاهده 
می شود، عمدتا نتیجه پیشرفت در تشخیص این 

اختالل است. 

آیا درمانی وجود دارد؟
هیچ درمان قطعــی برای اختالالت طیف 
درخودماندگــی وجــود نــدارد. امــا بعضی 
روش های رفتاری و آموزشــی وجــود دارند 
که می توانند به کاهش نشــانه های آن کمک 
کنند. هرچه تشــخیص زودتــر صورت گیرد 
این شــیوه ها تاثیر بیشــتری خواهند داشت. 
برای مثال، یکــی از رایج ترین روش ها تحلیل 
کاربردی رفتار اســت که برای تشــویق افراد 
درخودمانده به افزایش رفتارهای ســودمند و 
کاهش اعمال آسیب رســان از پاداش استفاده 
می کند. بــرای بهبود مهارت هــای کالمی و 
رفتاری این کودکان نیز برنامه هایی با مشارکت 
پدر و مادر وجود دارد که در آن از فضایی شبیه 
به کالس کمک می گیرند. به گفته دکتر الصباغ 
»درواقع، رویکردهای رفتاری از همه بهترند، 
زیرا می دانیم کــه تغییر محیط اطراف کودکان 
و تغییر در نحوه تعامل بــا کودک فرآیندهای 
زیستی را در مغز تغییر می دهد و چنان تاثیری 
بر شکل رشد مغز می گذارد که به استقالل آنها 

کمک می کند.« 
هیچ دارویی برای درمان نشانه های اصلی 
ارتباطی  مشــکالت  همچون  درخودماندگی 
وجود ندارد، اما می تواند نشانه هایی همچون 
تحریک پذیــری و بی قــراری را کاهش دهد. 
آنچه زندگی را برای افراد درخودمانده دشــوار 
می کند نه خود اوتیســم بلکه مشکالت همراه 
آن همچون صرع، ناتوانی ذهنی، مشــکالت 
خــواب، اضطراب و افســردگی اســت. این 
مشکالت ممکن است در نوجوانی یا بزرگسالی 
تشدید شوند و حتا زمانی که نشانه های اوتیسم 

عمدتا برطرف شده، باقی بمانند. 
اداره غذا و داروی آمریکا )FDA( دو دارو را 
برای درخودماندگی تایید کرده که ریسپریدون 
 )aripiprazole( و اریپی پرازول )risperidone(
نام دارند و می توانند به درمان پرخاشــجویی، 
تحریک پذیری و نوسانات خلقی کمک کنند. 
اما تاثیــرات بلندمدت این داروها ناشــناخته 

است. احتمال ابتالی این کودکان به مشکالت 
گوارشی نیز بیشتر است. از سوی دیگر، کودکان 
درخودمانــده اغلب داروهای بســیاری برای 
درمان مشکالت دیگری همچون بیش فعالی یا 
افسردگی مصرف می کنند. تداخل دارویی این 
داروها می تواند پیچیده شود. از هر سه کودک 
درخودمانده دو نفر یک داروی روانی مصرف 
می کند، یعنی دارویی که می تواند سد خونی مغز 
را پشت ســر بگذارد و وارد آن شود. یک سوم 
این کودکان نیز دو نوع دارو مصرف می کنند و 
15 درصد از سه دارو یا بیشتر استفاده می کنند. 
با این همه به گفته دکتر الصباغ »دارودرمانی 
به هیچ وجه جانشــین رویکردهــای رفتاری 
نیست. معموال آنها را به عنوان رویکرد مکمل 
در نظــر می گیرند که می توانند جزئی از برنامه 
درمانی کودک باشند، اما به هیچ وجه نمی توانند 
تنها درمان باشــند.« این در حالی اســت که 
بازار انباشــته از درمان هــا و رژیم های غذایی 
جایگزین است که اثرگذاری هیچ کدام به شیوه 
بالینی اثبات نشده است. به گفته دکتر الصباغ 
»گاهی والدیــن گمان می کنند که می توانند از 
این جایگزین ها بهره بگیرند و تصمیم می گیرند 
درمان های رفتاری کودک شان را متوقف کنند. 
با این کار هر شانســی که کودک می توانست 
برای استفاده از گزینه معتبر داشته باشد را از او 

می گیرند.« 
بنیــان  درخودماندگــی  کــه  می دانیــم 
ژنتیکی نیرومنــدی دارد، بــا این حال ژنتیک 
درخودماندگی پیچیده است و معلوم نیست که آیا 
نتیجه جهش های کمیاب با اثرگذاری زیاد است 
یا برهمکنش کمیاب میان ژن های معمولی. آنچه 
مسئله را پیچیده تر می کند تعامل میان ژن های 
بســیار با محیط و عوام وراژنتیک اســت که 
تغییری در توالی DNA نمی دهند اما با این حال 
به ارث می رسند و بر بیان ژن ها اثر می گذارند. با 
این همه تاکنون در نتیجه تعیین توالی ژنوم افراد 
مبتال و پدر و مادرشــان رابطه ژن های بسیاری 
با درخودماندگی آشــکار شــده است. هدف 
پژوهش های ژنتیکی یافتن سازوکارهایی است 
که قابل اصالح باشــند و بتــوان از طریق آنها 

وضعیت افراد درخودمانده را بهبود بخشید.

درخودماندگی بزرگساالن
تاثیــر درخودماندگی بر زندگــی افراد بالغ 
تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته، اما پژوهش 
نشــان می دهد که افــراد درخودمانده کمتر از 
میانگین در آموزش عالی نام نویسی می کنند، 
شغل پیدا می کنند یا مستقل زندگی می کنند. 
یک پژوهــش در امریکا نشــان داده که فقط 
یک سوم آنها ظرف هشــت سال پس از اتمام 
دبیرســتان به دانشــگاه می روند. فقط نیمی 
از آنها در همین مدت شــغلی با دستمزد پیدا 
می کنند. این در حالی است که 98 درصد افراد 

عادی و 91 درصد از افــرادی که ناتوانی های 
دیگری غیر  از اوتیسم دارند توانستند در همین 
مدت کار پیدا کنند. از این گذشته، نزدیک به 
80 درصد بزرگســاالن درخودمانده به زندگی 
با پدرومادرشــان پس از پایان دبیرستان ادامه 

می دهند. 
یک پژوهش که در امریکا انجام شده نشان 
می دهد که نگهداری از یک فرد درخودمانده 
در طــول عمرش به 4/2 میلیــون دالر هزینه 
نیــاز دارد کــه از ایــن رقــم 10 درصد صرف 
مراقبت های پزشکی، 30 درصد صرف آموزش 
و مراقبت های دیگر و 60 درصد صرف جبران 
بهره وری اقتصادی ازدســت رفته می شــود. 
تحقیق دیگری بــاز هم در امریکا نشــان داد 
خانواده هایی کودک درخودمانده دارند به طور 
میانگیــن 14 درصــد درآمد کمتــری دارند و 
باز یک تحقیق دیگر نشــان داد مراقبت از این 
کودکان به شدت بر وضعیت شغلی و حرفه ای 

والدین اثر می گذارد. 

آینده درخودماندگی
بــه گفته دکتر هپی کــه درعین حال مدیر 
»مرکز روان پزشــکی اجتماعــی، ژنتیکی و 
رشــد« در کالج کینگ لندن اســت، »برای 
آنکه پژوهش درباره درخودماندگی جهشــی 
رو به جلو داشــته باشد، سه چیز الزم است: 
نخســت، پژوهش ژنتیکی در ابعادی که در 
مورد اسکیزوفرنی شاهدش بودیم. باید ده ها 
و سرانجام صدها هزار نفر با اطالعات کافی 
درباره مهارت ها و مشکالت هرکدام بررسی 
شــوند. برای مقابله با ناهمگنــی موجود در 
طیف اوتیسم پژوهش در این ابعاد الزم است 
تا مســیرهای ژنتیکی و ســازوکارها کشف 
شــوند. دوم، الزم است که افراد درخودمانده 
و خانواده هایشــان پس از مرگ بافت مغزی 
اهدا کننــد. هم اکنون موسســاتی در جهان 
فعال اند که این دو هدف تحقق یابد. اما مورد 
ســوم که حتا از این دو مهم تر اســت: ایجاد 
ابزارهای تشخیص با دسترسی رایگان برای 
تمام افراد کم درآمد در ســطح جهان اســت. 
بیش از 80 درصد پژوهش ها درباره اوتیســم 
در کشورهای پردرآمد انجام می شود و بیشتر 
افرادی که بررســی می شــوند سفیدپوست 
هستند، این درحالی است که 80 درصد افراد 
درخودمانده در کشــورهای کم درآمد زندگی 
ابزارهای تشخیص  می کنند. در حال حاضر 
بسیار گران قیمت هستند و بیشتر افراد امکان 
اســتفاده از آنها را ندارند. این کار فقط یک 
وظیفه اخالقی نیســت بلکــه وظیفه علمی 
ماست. فقط با بررسی همه جانبه این اختالل 
می توان به ماهیت آن پی برد. زمان آن رســیده 
که پژوهشــگران درخودماندگی جهانی فکر 

کنند.«

5 عامل احتمالی درخودماندگی
با وجود جنجالی که در ســال 1998 
با انتشــار یک مقاله علمی جعلی ایجاد 
شد، شواهدی در دست نیست که نشان 
دهد میان واکسن ســه گانه )سرخک، 
سرخجه و اوریون( کودکان و شکل گیری 
درخودماندگــی رابطه ای وجــود دارد. 
مشکل از اینجا پدید آمد که این واکسن 
تقریبــا در همان زمانی تزریق می شــود 
که نخستین نشــانه های درخودماندگی 
کودکان ظاهر می شــوند. پــدر و مادر 
ممکن است این همزمانی را نوعی رابطه 
علت و معلولــی تصور کننــد. اما اگر 
واکسن عامل این اختالل نیست، پس چه 
عواملی موجب درخودماندگی می شوند؟ 
به نظر می رسد این اختالل نتیجه تعامل 
میان عوامل ژنتیکی و محیطی باشد. از 
ســوی دیگر اختالل های گوناگونی که 
طیف درخودماندگی را تشکیل می دهند 
ممکن است علت های گوناگونی داشته 

باشــند. در ادامه نگاهی بــه مهم ترین 
عوامل احتمالی این اختالل اســرارآمیز 

می اندازیم: 

ژنتیک: درخودماندگی بسیار موروثی 1 
اســت. خانواده هایی که یک کودک 
درخودمانــده دارند بــه احتمال 5 درصد 
ممکن است کودک دوم شــان نیز به این 
اختالل مبتال باشد. و اگر یکی از دوقلوها 
درخودمانده باشد، دیگری نیز به احتمال 
90 درصد همین اختــالل را دارد. تاکنون 
ارتبــاط نزدیک به 20 ژن بــا این اختالل 
مشخص شده اســت. بســیاری از این 
ژن ها در تکوین و رشد مغز و ارتباط میان 

سلول های عصبی نقش دارند. 

آفت کش ها: ایــن مواد می توانند با 2 
کار بعضی ژن ها در دستگاه اعصاب 
مرکزی تداخل ایجاد کنند. به نظر می رسد 
بر  مواد شــیمیایی آفت کش ها می توانند 
کسانی که استعداد ژنتیکی درخودماندگی 

دارند تاثیر بگذارند و این اختالل را از قوه 
به فعل درآورند. 

داروها: معلوم شده که قرار گرفتن 3 
جنین درون رحــم مادر در معرض 
داروهایــی همچــون اســید والپروئیک 
)با نام های تجاری دپاکیــن و والپاکین( 
و تالیدومیــد، می تواننــد خطــر ابتال به 
درخودماندگــی نــوزاد را افزایش دهند. 
تالیدومید که برای درمان تهوع حاملگی، 
اضطراب و بی خوابی تجویز می شــد، به 
دلیل کشــف رابطه اش با ناهنجاری های 
مادرزادی ممنوع شــد، امــا اکنون برای 
بیماری های پوســتی شــدید و سرطان 
تجویز می شود. اسید والپروئیک داروی 
حمله هــای عصبی، نوســانات خلقی و 

اختالل دوقطبی است. 

ســن والدین: با افزایش ســن 4 
پدر و مــادر خطر داشــتن کودک 
درخودمانده افزایــش می یابد. این خطر 

برای مادران 40 ســاله 50 درصد بیش از 
مادران 20 تا 29 ساله است. اگرچه نحوه 
اثرگذاری ســن والدین بــر خطر ابتال به 
درخودماندگی روشن نیست، اما ممکن 
اســت ناشــی از جهش هایی باشد که با 
افزایش ســن در اســپرم یا تخمک روی 

می دهد. 

خاصی 5  بخش هــای  مغز:  تکوین 
از مغز، ازجمله قشر مخ و مخچه، 
در اختالل درخودماندگــی نقش دارند. 
این مناطق مســئول تمرکــز، حرکت و 
تنظیــم خلق هســتند. اختالالتی که در 
میزان ترشح میانجی های عصبی همچون 
دوپامین و سروتونین روی می دهد نیز به 
درخودماندگی ارتباط دارند. مشــکل در 
تنظیم دوپامین می تواند موجب مشکالتی 
در زمینه تمرکز و ناتوانی های حرکتی شود، 
درحالی که مشــکل در تنظیم سروتونین 

می تواند مشکالت خلقی به وجود آورد.

تشخیص درخودماندگی
فرآیند تشــخیص درخودماندگی برای هر 
فرد متفاوت است. در بعضی موارد، پزشکان 
اطفال از نوعی غربال گری اســتفاده می کنند 
که به شــکل مجموعه ای سوال با پاسخ  بله یا 
نه اســت و به دنبال نشانه های درخودماندگی 
می گردد تا کودکان در خطر را شناسایی کند. 
اگر نتیجه مثبت باشد، خانواده برای تشخیص 
قطعی به یک متخصص ارجاع داده می شود. 
متخصصان برای تشــخیص هم از مشــاهده 
مســتقیم و هم از گزارش والدین درباره رفتار 
کودک بهره می گیرند. آنها سعی می کنند با کنار 
هم گذاشتن تمام داده ها به این جمع بندی برسند 
که آیا کودک دچار درخودماندگی است یا فقط 
دچار تاخیر در رشــد شده است که ارتباطی با 
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حســین فالح جوشــقانی، معاون وزیر 
ارتباطــات: دفاتر خدمــات ارتباطی که 
اقدام به فروش اطالعات مشترکان موبایل 
می کردنــد، تعطیل شــدند. این موضوع 
که گفته می شود دیتابیس مشترکان تلفن 
همراه به طور گســترده و ساماندهی شده 
از ســوی اپراتورها به بیرون درز می شود 
به هیچ وجه درســت نیســت. به گفته ی 
وی، هم اکنــون روش های مختلفی برای 
دریافت اطالعات و شــماره مشــترکان 
موبایــل در فضای مجازی وجــود دارد، 
عضویت کاربران در شبکه های اجتماعی 
و راه انــدازی پروفایل بــرای عضویت در 
اپلیکیشــن های مختلف ســبب شده که 
دسترسی به شماره تلفن مشترک، خیلی 

دور از تصور نباشد.

جهرمــی، وزیــر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات در واکنش بــه اظهارات اخیر 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل: آمار ارائه 
شــده به ایشان صحیح نیســت. دو سوم 
کاهش پهنای باند معادل ۶۶ درصد است 
نه ۸۰ درصد، ضمن اینکه کاهش پهنای 
باند از ۱۱۰۰ بــه ۳۰۰ گیگابیت هم معادل 
۷۲ درصد افت می شود. البته هیچکدام از 
این آمارها صحیح نیست و پس از انسداد 
تلگرام و اینستاگرام مجموعا تا حدود ۴۵ 
درصد از پهنای باند اینترنت کشور کاسته 
شد. این درحالی است که در سبد مصرف 
مشترک نهایی نسبت پهنای باند اینترنت به 
داخل نســبت ۶۰ به ۴۰ را داریم. ارائه این 
آمار آن هم از ســوی مسئوالن این شائبه 
را ایجاد می کند که باید در صحت ســایر 

آمارها هم شک کرد.

پاول دروف: تلگرام از این پس برای مقابله 
با محتواهای جنســی و غیر اخالقی که 
کودکان را نشانه گرفته اند در کنار استفاده از 
ربات ها و کارشناسان محتوا از الگوریتمی 
برای تشخیص اســتفاده می کند که این 
دسته از محتواها به سرعت حذف شود. 
به نظر می آید ایــن اتفاقات در واکنش به 
 Apple خبر حذف تلگرام و تلگرام ایکس از
Store بــود که موجب تعجب آیفون داران 

شد. این رویه برای تلگرام بسیار پرهزینه 
خواهد شد.

پــره میــرو، معــاون مدیــرکل کمیته 
بین المللی المپیک: مراتب تاسف عمیق 
خود را در خصوص اتفاق تاسف بار مربوط 
به توزیع گوشــی میان ورزشکاران ایرانی 
ابــراز می داریم. همان طــور که در نامه ی 
پیوست به امضای رئیس کمیته ی برگزاری 
بازی های زمســتانی پیونگ چانگ بیان 
شــده، این اتفاق در نتیجه ی عدم ارتباط 
صحیح بین تیم های توزیع کننده ی گوشی 
پیش آمده است. کامال ناراحتی و رنجشی 
را که این اتفاق برای ورزشــکاران و هیأت 

شما ایجاد کرده است، درک می کنیم.

رئیس جمهور: اگر هیبریدی واقعی باشند حتما کمک خواهیم کرد. چون این کمک به محیط زیست  است 

بودند! واقعی  یدی  ها  هیبر

چندی اســت کــه موضــوع خودروهای 
هیبریدی مــورد توجه خاص تری قــرار گرفته 
اســت. اگرچه تاکنون مدل هــای مختلفی از 
خودروهــای هیبریــدی به کشــورمان آمده و 
چند سالی اســت که در حال تردد هستند اما تا 
چندی پیش که رئیس جمهــور در گفت وگوی 
تلویزیونی اش در خصــوص ورود خودروهای 
هیبریدی که در اصل هیبریدی نیستند صحبت 

کرد، کمتر توجه ای به این خودروها می شد.
بعد از انتشــار اظهارنظــر رئیس جمهور در 
خصوص خودروهــای هیبریدی واکنش های 
مختلفــی در ایــن خصــوص در شــبکه های 
اجتماعی منعکس شد که نشان می دهد میزان 
شــناخت از این نوع خودروها بسیار کم است و 
این عدم شناخت موجب شــده تا واکنش های 
متفاوت و بعضا غرض ورزانه ای در این خصوص 

منتشر شود.
دولت در ابالغیه جدیــد خود در خصوص 
خودروهای وارداتی تعرفه خودروهای هیبریدی 
را به یکباره افزایش داد و به ۴۵ درصد رســاند 
اگر چه بعد از واکنش های منفی به این افزایش 
تعرفه توضیحات زیادی در مورد انواع مختلف 
خودروهای هیبریدی عنوان شــد اما هنوز هم 
امــا و اگرهایی در مورد شــناخت خودروهای 
هیبریدی و الکتریکی وجود دارد که باز هم نشأت 
گاهی در مورد این خودروهاست.  گرفته از عدم آ
این روال حتــی کار را به جایی رســاند که 
به یکباره خبری به نقل از سخنگوی کمیسیون 
صنایع و معادن منتشر شد که نشان می داد وزیر 
صنعت نیز خواستار کاهش تعرفه خودروهای 
هیبریدی اســت البته این موضوع هم تکذیب 
شــد تا باز هم عدم عزم دولت بــرای همراهی 
با هیبریدی ها را نشــان دهد.پیــش از این هم 
تاکســی دارانی که با هزار وعــده اقدام به خرید 
تاکسی های هیبریدی کردند و حاال با تعرفه های 
جدید باید ۶۰ میلیون تومان بیشــتر برای خرید 
تاکسی شــان هزینه کنند، صدای اعتراضان را 
به هوا بلند کرد. واکنش هایی که نشان می دهد 
خودروهای هیبریدی در کانون توجه دولتمردان 
و مردم قرار گرفته اســت. گویا تــداوم آلودگی 
هوا در ماه های گذشــته و زیان های ناشــی از 

این موضوع باعث شده تا متقاضیان خرید این 
خودروها بیشتر از قبل شود. 

این روال در حالی اســت کــه خودروهای 
الکتریکی در سال های آینده بخش گریزناپذیر 
صنعت خودرو هستند و به قدرت نخست این 
صنعت تبدیل خواهند شــد تا الکتریکی ها بر 
تخت پادشاهی صنعت خودرو تکیه زنند. آمارها 
نشــان می دهند که تا ســال ٢٠٢٠ کارخانه های 
خودروســاز بزرگ جهان به جهت همراهی با 
کنوانســیون های بین المللی محیط زیســت و 
کاهش آالینده های هوا تمرکز بیشتری بر تولید 
خودروهای الکتریکی و خودروهای هیبریدی 
خواهنــد داشــت و ظرفیــت بیشــتری از این 
خودروها تولید و روانه بازار خواهند شد. تا شاید 
کمی از بارآالیندگی خودروهای بنزینی و دیزلی 

کاسته شود.
خودروهای الکتریکی که بر پایه سوخت برق 
تنظیم شده اند دارای زیرساخت های گسترده تری 
هســتند که شــاید پیاده ســازی صد در صدی 
زیرساخت برای تردد این خودروها زمان بیشتری 
را از دولتمردان جهان طلب کند اما خودروهای 
هیبریــدی که بر پایه دو ســوخت برق و بنزین 
تعریف و ساخته شده است، می توانند تا زمانی 
که زیرساخت های تردد خودروهای الکتریکی 
به طور کامل پیاده سازی شود، گزینه جایگزین 
مناسبی باشند. موضوعی که گویا روی صحبت 
رییس جمهور در برنامه گفت وگوی اش با مردم 
بود. رییس جمهور در پاسخ به ســوالی درباره 
علت افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی گفت: 
»در این مورد آنچــه که در دولت گزارش دادند، 
اعالم شــد که خودروهایی که به نام هیبریدی 
می آید همــان خودروهای معمولی اســت که 
به اســم هیبریدی می آید و اگر هیبریدی واقعی 
باشد حتمًا تعرفه بسیار کمی خواهد داشت. البته 
اگر هیبریدی واقعی باشد یعنی ماشینی که واقعًا 
هم بتواند با سوخت فســیلی و هم با باتری کار 
کند حتمًا کمک خواهیم کرد. چون این کمک 

به محیط زیست  است.«

انواع خودروهای هیبرید
در یک دسته بندی کلی می توان خودروهای 
هیبریــد را از نظر طراحی قــوای محرکه به دو 
دسته سری و موازی تقسیم کرد. در خودروهای 
هیبرید ســری، موتور درون ســوز مســتقیما 
به چرخ ها متصل نیست بلکه مانند یک ژنراتور 

عمل می کند و تنها وظیفه شارژ باتری خودرو را 
برعهده دارند و موتور )یا موتورهای( الکتریکی 

هستند که خودرو را به حرکت درمی آورند.
اصلی ترین اجزای یک خــودروی هیبرید 
عبارت اســت از: موتور درون ســوز )معموال 
بنزینــی(، موتــور الکتریکی، باک ســوخت، 
مجموعه باتری ها، گیربکس، سیستم تقسیم نیرو 
و مجموعه الکترونیکی مدیریت سیستم هیبرید.

در خودروهــای هیبریــد مــوازی، موتور 
درون ســوز به همراه موتــور الکتریکی نیروی 
خودرو را تامین می کند، به این معنی که هر دوی 
آنها به چرخ ها متصل هستند و هر یک به تنهایی 
می توانند نیروی حرکتی خودرو را تامین کنند. در 
بعضی از مدل ها، موتور الکتریکی به عنوان یک 
مجموعه واحد با موتور درون سوز و کوپل شده 
به آن طراحی می شود و در بعضی دیگر از مدل ها 
این موتور الکتریکی به عنــوان واحدی جدا از 
موتور درون سوز طراحی شده است هر چند در 
نهایت کارآیی کلی هر دوی این روش ها یکسان 

است. 
موتــور الکتریکــی در صورتی کــه جریان 
الکتریسیته به آن متصل شود می تواند نیرو تولید 
کند اما همین موتور می تواند کارکردی بالعکس 
را هم داشته باشــد. به این معنی که با دریافت 
نیروی مکانیکی، جریان الکتریکی تولید کند. 
در خودروهای هیبرید نیز دقیقا همین وضعیت 
رخ می دهد به این شــکل کــه در زمان کارکرد 
موتور درون ســوز در صورت خالی بودن شــارژ 
باتری ها، بــا چرخش موتــور الکتریکی توان 
الکتریکی تولید می شــود و این توان الکتریکی 
در نهایت باتری های خودرو را شــارژ می کند. 
البته در بعضی از انواع خودروها و به ویژه انواع 
سری- موازی، یک دینام در مسیر انتقال قدرت 
موتور درون سوز به چرخ ها قرار دارد که به طور 
پیوســته می تواند باتری خودرو را شــارژ کند و 
به همین دلیل این خودروها )که تویوتا پریوس 
هم نمونه ای از آنهاســت( برتــر از انواع عادی 
هســتند. عالوه بر این، در خودروهای هیبرید 
موتور الکتریکی در زمان توقف خودرو هم شارژ 
می شــود به این معنی که در زمــان ترمزگیری، 
جریان الکتریکی این موتور قطع شــده و موتور 
بار دیگر مانند یک ژنراتور عمل می کند و در طی 
ترمزگیری، با دریافت نیرو از چرخ ها باتری های 
خودرو را شارژ می کند ضمن آنکه از این طریق 

توان ترمزهای خودرو نیز تقویت می شود.

البته در سال های اخیر شماری از شرکت ها 
نمونه هایی موســوم به plug in Hybrid معروف 
به پالگین تولید کرده اند که در آنها شارژ باتری ها 
عالوه بر روش های گفته شــده از طریق اتصال 
خودرو به شارژرهای مخصوص هم امکان پذیر 
اســت تا از این طریق در سفرهای کوتاه نیازی 
به روشن شدن موتور درون سوز نباشد و خودرو 
تنها با اتکا به نیــروی الکتریکی حرکت کند. 
این خودروها گران تر از انواع معمولی هیبریدها 
هســتند اما به دلیل آنکه می توان شارژ باتری ها 
را در منزل یا محل کار انجام داد، در مسیرهای 

کوتاه کامال همچون خودروی برقی هستند.

آیا همه شرکت ها خودروی هیبرید تولید 
می کنند؟

فناوری ســاخت یک خــودروی هیبرید 
بسیار پیچیده است و به همین دلیل تنها بعضی 
از شرکت های خودروســاز دانش فنی ساخت 
خودروی هیبرید را دارند. البته برخی معتقدند که 
خودروهای الکتریکی یا خودروهای دیزل پاک، 
آینــده صنعت خودروســازی را رقم خواهندزد 
و به همیــن دلیل بعضی از شــرکت ها به جای 
سرمایه گذاری روی خودروهای هیبرید، روی 
سایر انواع خودرو ســرمایه گذاری کرده اند که 
باعث شده تنوع مدل های هیبرید بسیار محدود 

باشد.
 

خودروی هیبرید در عمل
۱. آغاز حرکــت: در آغــاز حرکت خودرو 
می تواند تنها با نیروی موتور الکتریکی حرکت 
کند و نیازی به روشن شــدن موتور بنزین سوز 
نیست. به این ترتیب خودرو در آغاز حرکت فاقد 

آالیندگی و مصرف سوخت است.
۲. حرکت با سرعت پایین: در حالت حرکت 
با ســرعت پایین به عنوان مثال در ترافیک های 
شهری، به دلیل آنکه نیاز به توان باالیی نیست، 
تنها موتــور الکتریکــی فعال اســت و موتور 
بنزین سوز خاموش خواهدبود. به دلیل گشتاور 
بــاالی موتور الکتریکی که در آغاز حرکت آن را 
در اختیار راننده قرار می دهد، این موتور به راحتی 
می تواند خودرو و سرنشینان را در ترافیک شهری 
با سرعت های پایین تا متوسط به پیش ببرد بدون 
آنکه نیاز به مصرف بنزین باشــد. این شــرایط 
می تواند تا زمان اتمام باتری های خودرو ادامه پیدا 
کند که در خودروهای مختلف متفاوت است اما 

به طور معمولی به حدود ۴۰ کیلومتر نیز می رسد. 
الزم به ذکر اســت در این حالت در زمان توقف 
خودرو هیچ نیرویی مصرف نمی شود و عمال ۴۰ 
کیلومتر مسافت ممکن است طی چند ساعت 

طی شود.
۳. شــتاب گیری: در صورتی کــه راننده با 
فشردن پدال گاز قصد شتاب گیری داشته باشد، 
موتور بنزین ســوز به صورت خودکار روشــن 
شده و وارد مدار می شود. در این حالت ترکیب 
توان موتور بنزین سوز و موتور الکتریکی باعث 
شتاب گیری ســریع خودرو می شود و می تواند 
خودرو را به ســرعت های باال برســاند. البته 
خودروهای هیبریدی به گونه ای تنظیم شده اند 
که در این وضعیت نیز موتور بنزین سوز در بهترین 
شــرایط کارکرد خود باشــد تــا کمترین میزان 

سوخت مصرف شود.
۴. حرکت در مســیرهای سرباالیی: در این 
مسیرها نیز با توجه به شیب مسیر و وزن خودرو 
و میزان فشــار راننده بر پدال گاز ممکن اســت 
هر دو موتور فعال باشــند. با توجه به گشــتاور 
باالی موتور الکتریکی، طی کردن این مسیرها 
با خودروهای هیبرید آســان تر از خودروهای 

بنزین سوز است.
۵. حرکت با ســرعت ثابت: در این شرایط 
با توجه به میزان ســرعت خودرو ممکن است 
موتور الکتریکی یا موتور بنزین سوز یا هر دو وارد 
مدار شــوند. در زمان حرکت با سرعت ثابت، 
در صورتی که ذخیره انرژی باتری ها کم باشــد 
خودرو به صورت خودکار با بخشــی از نیروی 
موتور بنزین ســوز و از طریــق چرخش موتور 
الکتریکی که اینک نقش ژنراتــور را دارد اقدام 
به شــارژ باتری ها می کند تا باتری های خودرو 
برای اســتفاده های بعدی همــواره در باالترین 

میزان شارژ خود قرار داشته باشند.
۶. حرکت در مســیرهای سراشــیبی: در 
این مســیرها نیازی به نیروی موتور بنزین سوز 
نیســت ضمن آنکه در این زمان به دلیل اتصال 
موتور الکتریکــی به چرخ ها، با چرخش موتور 
الکتریکی باتری های خودرو نیز شارژ می شوند 
ضمن آنکــه این موتــور باعث می شــود توان 

ترمزهای خودرو نیز تقویت شود.
۷. توقف: در زمان توقــف )به عنوان مثال 
پشت چراغ قرمز و یا در ترافیک های سنگین( 
موتور بنزین سوز به طور اتوماتیک خاموش شده 

و خودرو به حالت الکتریکی درمی آید.

نرگس رسولی
گروه تکنیک
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 پریوس نسل جدید نیز به دلیل تغییراتی مانند مرکز جاذبه پایین و سیستم تعلیق دوتایی عقب پیشرفته تر، بهتر از مدل قبلی 
است. مانند سایر مدل های تویوتا، Prius همچنین مجموعه ای از ویژگی های ایمنی تویوتا را در اختیار شما قرار می دهد که از 

جمله کنترل کروز انطباقی و سیستم پیش برخورد با تشخیص عابر پیاده به عنوان تجهیزات استاندارد و همیشگی آن است.

شبکه: راهنمای دیجیتال

ساعتی برای ولنتاین

دو  در  نوکیا ساعت هوشــمندی 
مدل با بند چرمی و سیلیکونی ارائه 
کرده اســت؛ مدلی که با بند چرمی 
عرضه می شــود، ۱۸۹ یــورو قیمت 
دارد و مــدل بند ســیلیکونی رزگلد 
حدود ۲۲۰ یورو قیمت گذاری شــده 
این ســاعت هوشمند همراه  است. 
یک بنــد چرمی اضافــه در اختیار 
مشــتریان قرار می گیــرد. البته این 
بند چرمــی از قیمت کمی برخوردار 
نیســت و حتی با وجــود تخفیف، 
کاربران بایــد حدود ۴۰ یورو بیش تر 
از قیمــت اصلــی پرداخــت کنند. 
رزگلد  نسخه ی  زمان عرضه ی  نوکیا 
 Nokia Steel HR ساعت هوشــمند
را سه تا چهار هفته آینده اعالم کرده 
اســت؛ بنابراین کاربران برای خرید 
این ســاعت بایــد از هم اکنون اقدام 

به سفارش آن کنند.

Roader برای سطح ثبت لحظه  ها

یک شــرکت نوپای هلندی موسوم 
به Roader نوعی دوربین پوشیدنی ارائه 
کرده که اجازه می دهد از اتفاقاتی که ۱۰ 
ثانیه پیش روی داده اند فیلم تهیه کنید. 
این دوربین مادامی که آن را پوشــیده اید 
و در وضعیــت آمــاده قــرار داده ایــد 
تصویربرداری را ادامه می دهد؛ هنگامی 
که صحنــه ای جــذاب رخ داد، کافی 
است دکمه ی روی این دوربین را فشار 
دهید تا ویدئویی از ۱۰ ثانیه قبل از فشار 
دادن دکمه و ۱۰ ثانیه پس از آن ثبت شود 
این دوربین ویدئوها را در دو نسخه ثبت 
می کند، یک نســخه با رزولوشن ۶۴۰ 
در ۶۴۰ پیکسل و نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه 
اســت که مســتقیما از طریق بلوتوث 
به گوشی همراه شــما ارسال می شود. 
ایــن دوربین از سیســتم عامل  اندروید 

و ای.او. اس پشتیبانی می کند.

ویلسن در سرزمین وحشی ها

 Don’t Starve: Shipwrecked در بازی
باز هم باید با شــخصیت ویلسون همراه 
شوید و ســعی کنید برای مدت ۱۰۰ روز، 
در یک محیط استوایی ولی بی رحم، زنده 
 Don’t Starve: Shipwrecked بمانید. در
هم مانند نسخه اولیه این بازی، خطرات 
زیادی شخصیت ویلسون را تهدید می کند 
و با اینکه دنیای بازی زیبا و سرسبز است، 
اما این به معنی کامال امن بودن آن نیست. 
در این بازی باید برای پیدا کردن منابع 
مختلف تالش کنید و مواظب خطر هایی 
مثل حیوانات وحشی هم باشید. امکان 
به دســت آوردن منابع مختلف، وجود 
انواع و اقســام تجهیزاتی که می توانید 
آن ها را بســازید و همچنین داســتانی 
 Don’t Starve: Shipwrecked جالب، 
را به تجربــه ای بــاارزش تبدیل کرده 

است.

پیکسل دوست داشتنی

محصوالت سری پیکســل، طی سال 
۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ توانســتند در قلب طرفداران 
پروپاقــرص اندروید جــای بگیرند. آن ها 
به لطف پشــتیبانی شدن توسط اصلی ترین 
توســعه دهنده اندروید )گوگل(، برخالف 
دیگر دستگاه های دارای این سیستم عامل 
به طور پیاپی آپدیت دریافت کرده و بهترین 
دوربین هــای موبایل جهــان را در اختیار 
دارند. بدون شک نسل آتی آن ها که در پاییز 
۲۰۱۸ معرفی می شوند، موفقیت های قبلی را 
تکرار می کنند. توسعه قابلیت های یادگیری 
ماشینی و هوش مصنوعی دستگاه، افزایش 
مجدد کیفیت دوربین، رفع مشکالت عدیده 
نمایشگر مدل پیکسل ۲ ایکس ال و افزایش 
دوام باتری ویژگی هایی هستند که عالوه بر 
امکانات پایه محصوالت سری Pixel، دو 
مدل جدید را در زمره بهترین گوشــی های 
ســال ۲۰۱۸ قرار می دهند. تنها ایرادی که 
به آن ها وارد می شود، داشتن قیمتی کذایی 
است!به نظر می رســد که با بازی دوگانه 
از سوی فرانسه در رابطه با ایران روبه رو 

هستیم، چنین نیست؟

امنیت در سرزمین پنجره ها

مایکروســافت اعالم کرد که به زودی 
معیار ارزیابی برنامه ها را در ویندوز دیفندر 
تغییر می دهد تا این ابزار هنگام اسکن کردن 
سیستم کاربران قادر به حذف آن ها باشد. 
گفتنی است ردموندی ها برای ارزیابی بهتر 
اپلیکیشن هایی از این دست، طبقه بندی 
جدیدی با عنوان نرم افزارهای ناخواسته 
تعریف کرده اند. همچنین مایکروسافت 
در گذشته برنامه نویسان را ملزم به رعایت 
قوانین بازدارنده ای کــرده بود که از بروز 
چنین مواردی در نرم افزارهای بهینه ساز 
جلوگیری شــود. طبــق ایــن قوانین، 
نرم افزارهای بهینه ساز هرگز نباید به شکل 
بدهند  به کاربران هشــدار  اغراق آمیزی 
و از آن ها برای رفع مشــکالت سیســتم 
پول دریافت کننــد. همچنین نرم افزارها 
نباید کاربران را به ثبت نام در خبرنامه ها، 
دانلود هرگونه فایل و انجام کاری در زمان 

محدود مجبور کنند.

خودروی زمستانی نیسان

نیسان تیزری از یک خودروی اسپرت 
دو سرنشین 370Z منتشر کرده است که 
با صدای بی نظیر در کوهستان برفی پیش 
می تازد. برای کسانی که تاکنون اسنوموبیل 
یا خودروی برف روی نیسان ندیده اند، این 
خودرو بســیار هیجان انگیز خواهد بود. 
نیســان برای عالقه منــدان ورزش های 
زمســتانی و حرکت در بــرف خودرویی 
عرضه کرده اســت که 370Zki نام دارد. 
سال های گذشته نیسان کیت های تبدیل 
برف رو  به خودروی  سواری  خودروهای 
را عرضه می کــرد؛ ولی اکنون قصد دارد 
گام تازه  ای به ســمت عرضه محصوالت 

زمستانی بردارد.

ایــن روزهــا شــاهد عبــور و مرور 
خودروهای هیبریدی زیادی در شــهرها 
هســتیم که حاصل ســرک کشــیدن 
مهندسان خودروساز به دنیای جدیدی 
بنام دنیای الکترونیک اســت. این بدان 
معنی اســت که در مقایســه با گذشــته 
انتخاب هــای بیشــتری وجــود دارد و 
خریــداران به راحتــی، کارایی و یا حتی 
عملکــرد صرفا بــرای داشــتن بهترین 
مصرف سوخت بسنده نمی کنند. قبل از 
اقدام به خرید یــک خودروی هیبریدی 
بهتر است به فهرست زیر نگاهی بیندازید. 
اینها بهترین اتومبیل های هیبریدی هستند 

که می توانید بخرید.

انتخاب ما
تویوتا پریوس هیبریدی 
Toyota Prius Hybrid

تویوتــا پریوس بــه معنــای واقعی 
یک ماشــین هیبریدی است که بهترین 
امکانات موجود برای تردد در سطح شهر 
را به راننــده ارائه می کند. تویوتا پریوس 
میزان قابل توجهی از سوخت را ذخیره 
می کند و در تمام شرایط بدون هیچ گونه 
مشکلی عملی می کند. برای کسانی که 
از پمپ بنزین فراری هستند، این خودرو 

بهترین گزینه است.
چرا تویوتا پریوس را انتخاب کردیم:

نــام “Prius” به دالیلی متــرادف با 
»ترکیبی« است. پرفروش ترین خودروی 
هیبریدی تویوتا همچنان ترجیح می دهد 
باالتر از همه چیز به بهینه سازی مصرف 
سوخت بپردازد و چون بازده نهایی هدف 
اصلی آن اســت، Prius به بهترین شکل 
ممکن با خریــداران و مصرف کنندگان 
خود راه می آید. Prius هیبریدی کارآیی 
باالیــی دارد؛ به بیان دقیق تر سیســتم 
هم افزایی هیبریدی آزمایش شده و معتبر 

تویوتا و موتور ۱.۸ لیتری چهار سیلندر 
کــه ۴۰ درصد بهــره وری حرارتی را به 
دست می دهد، بسیار بیشتر از موتورهای 
دیگــر اســت. Prius همچنین ضریب 
کشش آیرودینامیکی بسیار کمی )۰.۲۴( 
دارد و همانطــور که می دانیم کشــش 
آیرودینامیکی پایین به بهبود بهره وری یک 
خودرو بســیار کمک می کند. طراحان 
تویوتا موفق شدند این کار را در حالی که 
شکل کابین پریوس تقریبا  هاچ بک است، 

به بهترین شکل ممکن انجام دهند.
پریــوس نســل جدید نیز بــه دلیل 
تغییراتی مانند مرکز جاذبه پایین و سیستم 
تعلیق دوتایی عقب پیشرفته تر، بهتر از 
مدل قبلی است. مانند سایر مدل های 
تویوتــا، Prius همچنین مجموعه ای از 
ویژگی های ایمنی تویوتــا را در اختیار 
شــما قرار می دهد کــه از جمله کنترل 
کروز انطباقی و سیستم پیش برخورد با 
تشخیص عابر پیاده به عنوان تجهیزات 

استاندارد و همیشگی آن است.
قیمت کارخانه: 23،475 دالر

بهترین سواری هیبریدی
هوندا آکورد هیبریدی

Honda Accord Hybrid 
هوندا آکورد هیبریدی قدرت بیشتر و 
مصرف بهینه سوخت بهتر را نسبت به 
سایر سواری های متوسط هیدرولیکی 
دارد. هیوندای هوندا آکورد یک موتور 
قدرتمند هیبریدی با قدرت باال را به یک 
سواری متوسط اضافه می کند. انتخاب 
مناسب رانندگان ماشین های هیبریدی 

که دوست دارند زیر رادار حرکت کنند.
چرا هوندا آکورد هیبریدی را انتخاب 

کردیم:
اگر بخواهید خودروی هیبریدی تان 
شبیه بقیه ماشــین ها باشد، بسیاری از 
تولیدکننــدگان نســخه های ترکیبی از 
سواری های متوســط محبوب خود را 
برای کسانی همچون شما ارائه می دهند. 
میان بهتریــن آن گروه، هونــدا آکورد 

هیبریدی اســت که پس از تعطیالت، 
تجدید و تقویت شده به بازار خواهد آمد.

بدون داشــتن مزایای آیرودینامیکی 
تویوتا، Accord بسیار نزدیک به سطوح 
بهره وری Prius اســت. موتور محرکه 
Accord که در اطراف موتور ۲.۰ لیتری 

چهار سیلندر قرار گرفته، برای تاکید بر 
رانندگی الکتریکی تنظیم شــده است. 
یک موتــور الکتریکی بــرای رانندگی 
چرخ ها بیشــتر از زمان مورد اســتفاده 
تعبیه شده و به عنوان یک ژنراتور عمل 
می کند. مجموع سیستم خروجی ۲۱۲ 
اســب بخار نیز از نــوع بهترین، میان 

خودروهای سواری متوسط است.
از ســایر  آکورد هیبریدی همچنین 
تغییرات موجود در ســری Accord تا 
سال ۲۰۱۶، از جمله سیستم اطالعاتی به 
روز شده با Apple CarPlay و سازگاری 
با Android Auto، سود می برد. براساس 
تجربه ما بــا Accord غیر هیبریدی، ما 
اطمینان داریم که ســواری هیبریدی به 
روز شده هم یک تجربه رانندگی دلپذیر 

را ارائه می دهد.
قیمت کارخانه: 29.650 دالر

بهترین وسیله نقلیه کاربردی 
هیبریدی

تویوتا RAV4 هیبریدی
Toyota Rav4 Hybrid

این خودرو از هــوای بد و بارندگی 
ترسی ندارد و بهترین گزینه برای کسانی 
است که در مناطق برف و بارانی زندگی 
می کنند. RAV4 نیروی هیبریدی را به 
بخش جامع تقسیم شده تقسیم می کند.

چرا تویوتا RAV4 هیبریدی را انتخاب 
کردیم:

RAV4 منحصر به فرد است و ترکیبی 

از ویژگی هایی است که تقریبا هیچ مدل 
دیگر را ارائه نمی دهد: یک موتور محرکه 
هیبریدی، درایو تمام چرخ و بدن متقاطع 
با شاسی باال. با توجه به محبوبیت فعلی 
خودروهای Crossover، این خودرو که 

مانند بقیه مدل های تویوتا نیست، کمی 
 بیشتر شــگفت انگیز است. نتیجه یک 
وسیله نقلیه ای است که امکان سازگاری 
با آب و هوا و مقدار زیادی فضای باربری 
را فراهم می کند. قدرت ترانسفورماتور 
 Hybrid Synergy بر اساس تکنولوژی
Drive تویوتا است و یک موتور الکتریکی 

اضافی برای حرکت چرخ های عقب در 
نظر گرفته شده است. 

قیمت کارخانه: 29.030 دالر 

بهترین خودرو با عملکرد هیبریدی
پورشه پانامرا هیبریدی

Porsche Panamera 4 E-Hybrid 
این خودرو یک ترکیب نادر از کارایی 
و عملکرد همه جانبه اســت؛ در واقع 
بهترین ماشــین با عملکــرد ترکیبی و 
مناسب برای افرادی که می خواهند یک 
سواری اسپورت و پیشرفته بدون میزان 

انتشار CO۲ باال داشته باشند.
 Porsche Panamera 4 E-Hybrid چرا

را انتخاب کردیم:
 Panamera 4 E-Hybrid پورشــه 
چند کاره اســت: اول، در وسط سلسله 
مراتب مدل های Panamera قرار گرفته 
است. این مدل قدرتمندتر و مقرون به 
صرفه تر از هر مدل Turbo است. دوم، 
دارای یک هیبرید پالگین است که مثل 
آب خوردن قادر به تغییر عملکرد پورشه 
اســت؛ رفتن از حالتی به حالت دیگر 

فقط به فشار ساده یک دکمه نیاز دارد.
موتور محرکه به کنار، این ماشــین 
هنوز »پورشه« اســت. شبیه پورشه به 
نظر می رســد و مهمتــر از همه، مانند 
یک پورشه اصیل رفتار می کند؛ با یک 
شتاب دهنده همیشــگی که بخشی از 
گشــتاور فوری ارائه شده توسط موتور 
الکتریکی اســت. اگر این خودرو را از 
نزدیک ببینید از کیفیت متریال استفاده 
شده در ساخت بدنه و طراحی داخلی آن 

شگفت زده خواهید شد. 
قیمت کارخانه: 99،600 دالر 

برترین ها

بهترین خودرو با عملکرد هیبریدی

سهیال تقوی نژاد
گروه تکنیک
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Economy
تحوالت اقتصاد سیاسی

توسـعه

حرف های امروز

بیــل گیتــس: تجهیزات فعــال با هوش 
مصنوعی به انسان کمک می کند تا کمتر کار 
کند و زمان بیشتری برای تفکر و استراحت 
داشته باشــد. از نظر من این تحول بسیار 
مهمی در زندگی انسان است و زمینه ساز 
ارتقای کیفیت زندگی مردم خواهد شــد. 
البته الزم است استفاده از هوش مصنوعی 

در دنیا هدفمند انجام شود.

 الون ماســک: از نظر من توســعه هوش 
مصنوعی و اتوماســیون باعث می شود تا 
نیازی به کار کردن انسان ها وجود نداشته 
باشــد و دولت هــا به تدریج بــرای تامین 
نیازهای مالــی مردم به آنها مقرری ماهانه 
خواهند داد. این طرح در ســال های اخیر 
در کشور سوییس به رای گیری گذاشته و 
مردم به آن رای منفی دادند ولی به نظر من 
دنیا به این سمت حرکت می کند.  در واقع 
دولت ها باید نیازهای مردم را تامین کنند و 
انسان ها هم در کارهایی مشغول شوند که 
باالترین کارایی را در آن  دارند فارغ از اینکه 
شغل مذکور چه درآمدی برای آنها دارد. در 
واقع باید کار کردن با هدف تامین نیازهای 
مالی نباشــد بلکه با هدف ایجاد سود در 

اقتصاد باشد.

وارن بافت: چرا تصور می کنید اگر ربات ها 
کار کنند و انسان ها استراحت، ولی درآمد 
داشته باشــند، اتفاق بدی برای انسان ها 
می افتد؟ مــا انتظــار داریم اتوماســیون 
فرصت های شغلی زیادی را برای انسان ها 
از بین ببرد و این در دنیا امری اجتناب ناپذیر 
اســت ولی افرادی که برای این تغییر نیاز 
در باراز کار آمادگی الزم را داشــته باشند، 
کمترین آســیب را از ایــن تحول متحمل 

می شوند.

مــارک زاکربرگ: پیش بینی در مورد آینده 
اســتفاده از هوش مصنوعی کار بســیار 
دشواری است ولی دنیا به سمت اتوماسیون 
در حرکت اســت. از نظر من دنیای آینده 
دنیــای افراد متفکــر و ربات ها اســت. 
دیگر کارهای فیزیکی به انســان ها واگذار 
نمی شــود زیرا اشتباهات انســانی زیادی 
ممکن اســت اتفاق بیفتد و بهــره وری با 
استفاده از هوش مصنوعی و ربات ها باالتر 

خواهد رفت. 

کریستین الگارد: اتوماسیون و کاهش نیاز 
به نیروی کار انسان ها اجتناب ناپذیر است 
و ما باید خود را برای این تغییر بزرگ آماده 
کنیم. انتظار می رود در دهه آتی 800 میلیون 
فرصت شغلی در جریان اتوماسیون از بین 
برود ولی مشاغلی تازه ایجاد خواهد شد که 

جایزگزین مشاغل فعلی شود. 

تاثیرگذارترینافراداقتصادیباجهانچهمیکنند؟

دنیا اقتصاد  کلیدی  مهره  هشت 

تأثیرگذارترین افراد در عرصه اقتصاد دنیا، 
افرادی هســتند که با ابداعات و تصمیمات 
اقتصادی خود توانستند منافع مالی زیادی را 
نصیب جهانیان کنند. افرادی که ضمن کسب 
درآمد برای خود، این منابع مالی را تنها برای 
خود استفاده نکردند بلکه در مسیرهایی صرف 
کردند که بیشترین منفعت را برای اقتصاد دنیا 
داشته باشــد. افرادی از قبیل رئیس صندوق 
بین المللی پول و رؤسای فدرال رزرو و بانک 
مرکزی اروپا که هدایت سکان اقتصادی دنیا 
را برعهده دارند یا کارآفرینان و سرمایه گذاران 
بزرگی از قبیل مارک زاکربرگ و بیل گیتس که 
دنیا را متحول کرده اند. در این گزارش فهرستی 
از اثر گذارترین و قدرتمند ترین افراد در عرصه 
اقتصاد دنیا ارائه می دهیم تا تصویر روشن تری 
از ساختار اقتصادی دنیا در اختیار خوانندگان 
قرار بگیرد. باید در نظر داشــت که ضرورتا 
افراد اثرگذار در اقتصاد دنیا، ثروت سرشاری 
ندارند ولی شماری از کارآفرینان اثرگذار موفق 
شده اند در فهرست ثروتمندترین های دنیا قرار 

بگیرند.
 

حرفه ای اقتصاد
کریستین الگارد

یکی از قدرتمند ترین و تأثیر گذارترین زنان 
در عرصه اقتصادی دنیا اســت. او در ســال 
۱۹۵۶ میالدی در پاریس پایتخت فرانسه متولد 
شد و وکیل و سیاستمداری کارکشته است که 
از جوالی سال ۲0۱۱ میالدی تا کنون به عنوان 
رئیس صندوق بین المللی پول کار کرده است. 
قبل از انتخاب شدن به عنوان رئیس صندوق 
بین المللی پول، وی در ســمت های مختلف 
وزارتی در فرانسه کار کرده است. او اولین زنی 
اســت که وزارت امور مالی کشورهای گروه 
هشــت را برعهده گرفت و اولین زنی است 
که توانسته به عنوان رئیس صندوق بین المللی 
پول فعالیت کنــد. از زمانی که او کارش را در 
صندوق بین المللی پــول آغاز کرد، تحوالت 
بزرگی در عرصه اقتصادی بین الملل ایجاد. 
او برای کشورهای  پیشنهادی  سیاست های 
مختلــف، پیش بینی هایش در مــورد اقتصاد 
دنیا در ســال ۲0۱8 میالدی و سال بعد از آن 
و در نهایــت گزارش هایی که در مورد اوضاع 
اقتصادی دنیا در سال های قبل تهیه شده است 
همگی به خوبی نشان دهنده تأثیر حضورش 
در این سازمان جهانی است. سیاست های او 
در ارائه کمک مالی به کشــورهای بحران زده 

اقتصادی در یک دهه اخیر توانســت کمک 
بزرگی به حل بحران اقتصادی دنیا بکند. در 
زمان انتخاب الگارد به عنوان رئیس صندوق 
بین المللی پول، وزیر خزانه داری وقت آمریکا 
او را فردی دارای هوش سرشــار، تجربه زیاد 
و توانمندی های باال توصیف کرد. فردی که 
می تواند با قدرت زیاد ایــن ارگان اقتصادی 
را مدیریــت کنــد و حضــورش در صندوق 
بین المللی پول در این زمان بحرانی در اقتصاد 

دنیا بسیار ارزشمند است.
او در یکــی از مصاحبه هایش با شــبکه 
پی بــی اس در مورد کمک مالــی صندوق به 
کشورهای بحران زده اروپایی گفت: برنامه ارائه 
کمک مالی به کشــورهای بحران زده اروپایی 
برنامه ای بســیار وسیع است و صندوق برای 
این کمک مالی عظیم آمادگی هــای الزم را 
ندارد. وی ضمن تأکید بر این نکته که صندوق 
بین المللی پول منابع مالی الزم برای مقابله با 
بحران اقتصادی در کشورهای پرتغال و یونان 
و دیگر کشــورهای اروپایی را دارد افزود: ما 
نمی توانیم تنهــا این برنامه را در نظر بگیریم و 
برنامه هــای دیگر صندوق از قبیل حمایت از 
اقتصادهای در حال توسعه و ضعیف را نادیده 

بگیریم.
کریستین الگارد در همین مصاحبه خود 
را طرفدار دیدگاه های آدام اســمیت و حامی 

دیدگاه های لیبرالیستی معرفی کرده است.

مردی برای تمام فصول
وارن بافت

او یــک فعال اقتصادی آمریکایی اســت 
که در ســال ۱۹۳0 متولد شده است و ریاست 
شرکت برکشایر را بر عهده دارد. وی یکی از 
موفق ترین سرمایه گذاران در دنیا است و ارزش 
سرمایه و دارایی او تا ابتدای سال ۲0۱8 میالدی 
برابر با ۷۵.۶ میلیارد دالر آمریکا اعالم شده 
است. او اســتعداد و عالقه اش به تجارت و 
سرمایه گذاری را در سنین جوانی نشان داد و 
از همــان زمان هم به تحصیل در این زمینه در 
دانشگاه کلمبیا پرداخت. سپس برای تکمیل 
اطالعاتش در زمینه علم اقتصاد وارد مؤسسه 
مالی نیویورک شــد و نتیجه این مطالعات را 
می توان در موفقیت وی در عرصه اقتصادی و 
سرمایه گذاری دید. او یکی از حامیان هیالری 
کلینتون در انتخابات سال ۲0۱۶ بود و کمک 
مالی زیادی به کمپیــن او کرده بود. این فعال 
اقتصادی برجســته و موفق آمریکایی بارها 
صریحا مخالفت خود با سیاست های ترامپ را 
بیان کرده است و حتی در جریان رقابت های 
انتخاباتی هم در این زمینه اظهار نظر کرده بود.

 وارن بافت در فهرست اثرگذارترین افراد 
در عرصه اقتصاد  دنیا قرار گرفته است و دلیل 

این مسئله هم دید اقتصادی وی و دیدگاه های 
او در زمینــه بحران های اقتصادی بین المللی 
و زیر ساخت های مالی در دنیا و راهکارهایی 
بود که باعث شــد تا شرکتش کمترین آسیب 
را از این بحران ها متحمل شود. بافت بخش 
زیادی از ســرمایه های خود را برای کمک به 
نیازمندان دنیا اختصاص داد و بخش زیادی از 
این سرمایه در اختیار بنیاد بیل و ملیندا گیتس 

قرار داد.

عجیب و غریب عرصه کسب و کار
الون ماسک

او یکــی از جوانان تأثیر گــذار در اقتصاد 
دنیا اســت. این بازرگان، فعــال اقتصادی، 
سرمایه گذار و مهندس آمریکایی  در آفریقای 
جنوبی متولد شــده اســت. وی بنیانگذار و 
طراح ارشــد وب ســایت spacex و شرکت 
تسال اســت و هم اکنون در سمت مدیر عامل 
تسال به کار مشغول اســت. او از سال ۲0۱۶ 
میالدی تا کنون در فهرســت قدرتمند ترین و 
تأثیرگذار ترین افراد در عرصه اقتصاد و صنعت 
دنیا معرفی شده است و تأثیر او بعد از طراحی 
و ساخت خودروهای الکتریکی بیش از قبل 
شــد. ارزش ثروت او در انتهای ســال ۲0۱۷ 
میالدی برابر با ۲0.۹ میلیارد دالر اعالم شد و 
در رده بندی افراد ثروتمند در دنیا جایگاه ۵۳ 
را بــه خود اختصاص داده اســت. او یکی از 
تأثیر گذار ترین افراد در عرصه معرفی روش های 
نوین حمل ونقل به خصــوص حمل ونقل با 
استفاده از انرژی الکتریکی، ایجاد روش های 
حمل ونقــل الکتریکی و کاهش اســتفاده از 
انرژی های فسیلی در صنعت حمل ونقل بوده 
است. او در ۱۷ سالگی به تحصیل در دانشگاه 
کویینز در اونتاریوی کانادا پذیرفته شد ولی بعد 
از دو سال تحصیل در این دانشگاه به دانشگاه 
پنســیلوانیای آمریکا منتقل شد و باالخره در 
سال ۱۹۹۷ توانست مدرک کارشناسی خود را 

در رشته فیزیک دریافت کند. سپس او برای 
دریافت یک مدرک کارشناسی دیگر در رشته 
اقتصاد به مدرســه بازرگانــی وارتون رفت و 
توانست این مدرک را با موفقیت دریافت کند. 
در ۲۴ ســالگی برای ادامه تحصیل در مقطع 
دکتری وارد دانشــگاه استانفورد آمریکا شد 
ولی به ســرعت متوجه شد که مسیر درستی 
برای او نیســت و از ادامــه تحصیل انصراف 
داد. او هم اکنون یکــی از موفق ترین افراد در 
زمینه انرژی های احیا شدنی، دنیای اینترنت 
و طراحــی خودروهــای الکتریکی اســت. 
او باالخره در ســال ۲00۲ میالدی توانســت 

شهروند آمریکا شود.

مردی از کشور چکمه ای
ماریو دراگی

او یک اقتصاددان ایتالیایی است که در سال 
۱۹۴۷ میالدی متولد شده است و از سال ۲0۱۱ 
تا کنون ریاست بانک مرکزی اروپا را برعهده 
دارد. وی پیش از ایفای نقش ریاســت بانک 
مرکزی اروپا، ریاست بورد ثبات مالی اروپا و 

ریاست بانک مرکزی ایتالیا را بر عهده داشت. 
وی در فاصله سال های ۲00۹ تا ۲0۱۱ میالدی 
رئیس بورد ثبات مالی اروپا بود و از سال ۲00۵ 
تا ۲0۱۱ میالدی رئیس بانک مرکزی ایتالیا بود 
و در این دوره توانست شاخص های اقتصادی 

ایتالیا را ارتقا دهد.
این اقتصاددان برجسته در دوره ای ریاست 
بانک مرکزی اروپا را بر عهده داشــت که این 
منطقه با بحران های مالی و اقتصادی روبه رو 
بود و سیاســت های اجرا شــده توسط وی، 
وام های اعطا شــده به کشــورهای اروپایی، 
کاهش نــرخ بهره بانکی و اصالح ســاختار 
مالی بانــک مرکزی اروپا کمــک زیادی به 
اقتصادهای بحران زده کــرد و یکی از دالیل 
اصلی برای بیشــتر شدن نرخ رشد اقتصادی 

منطقه و خروج از بحران بود. 
در طول سال های ریاســت وی شماری 
از کشورهای اروپایی در آستانه ورشکستگی 
دولتی قــرار گرفته بودنــد ولی حمایت های 
بانــک مرکــزی دولت ایــن کشــورها را از 
فروپاشی نجات داد. سیاست های وضع شده 
توسط وی کمک زیادی به اقتصاد اروپا کرد 
به همین دلیل نشریه فوربس، ماریو دراگی را 
در فهرست اثرگذارترین افراد دنیا در سال های 
اخیر قرار داده است. دوره ریاست او در سال 
۲0۱۹ به پایان می رسد و در مورد ادامه ریاستش 
بر بانک مرکزی اروپا هنوز تصمیم گیری نشده 

است.

جان سخت دوران بحران
جانت یلن

 او اقتصاددانــی آمریکایی اســت که در 
سال ۱۹۴۶ متولد شد و مدرک دکتری رشته 
اقتصــاد را از دانشــگاه ییل در ســال ۱۹۷۱ 
گرفت و از ســال ۱۹۷۱ تــا ۱۹۷۶ میالدی به 
عنوان استادیار در دانشگاه هاروارد مشغول 

مونا مشهدی رجبی 
خبرنگار

ثروتمندترین افراد دنیا در سال ۲۰۱۷

منبع ایجاد ثروت میزان ثروت)میلیارد دالر( نام رتبه

مایکروسافت ۸۶ بیل گیتس ۱

برکشایر ۷۵.۶ وارن بافت ۲

آمازون ۷۲.۸ جف بزوس ۳

ایندیتکس-زارا ۷۱.۳ آمانسیو اورتگا ۴

فیس بوک ۵۶ مارک زاکربرگ ۵

آمریکا موویل-خودروساز ۵۴.۵ کارلوس اسلیم ۶

شرکت اوراکلز ۵۲.۲ الری الیسون ۷

koch صنایع ۴۸.۳ چارلز کوچ ۸

koch صنایع ۴۸.۳ دیوید کوچ ۹

بلومبرگ ۴۷.۵ مایکل بلومبرگ ۱۰

 ۵۳.۸
میلیارد دالر

ثروت الری پیج

 ۱۰۰
میلیارد دالر 

 کمک مالی بیل گیتس به مطالعات 
بیماری آلزایمر

 ۸6
میلیارد دالر 

 ثروت بیل گیتس 

 ۱.۵
درصد 

 نرخ بهره آمریکا در انتهای سال 
قبل

 ۵6
میلیارد دالر 

ثروت مارک زاکربرگ

نرخ بهره بانکی در دوره ریاست جانت یلن)درصد(
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  زاکربرگ به دلیل ایجاد شبکه فیس بوک عنوان یکی از اثر گذار ترین افراد دنیا در عرصه اقتصاد را به خود 
اختصاص داده است زیرا این شبکه اجتماعی ضمن درآمد زایی و اشتغال زایی زیاد، تحولی بزرگ در عرصه ارتباط 

در دنیا به وجود آورد.  

کیوسک:  نشریات جهان

اقتصاد امریکا دنیا را به هم 
می ریزد؟

روز شــنبه دهم فوریه ســال ۲0۱8 
اکونومیســت  هفته نامــه  میــالدی، 
منتشر شــد. مهمترین مقاالتی را که 
در این هفته نامه منتشــر شــده است 
می تــوان این طــور بیان کــرد: قمار 
اقتصادی آمریکا که به تحلیل اوضاع 
اقتصادی این کشور در زمان ریاست 
این  ترامپ و سیاست های  جمهوری 
رئیس جمهوری تازه در قبال تجارت با 
دیگر کشورها و توافق های بین المللی 
پرداخته است. این مقاله به عنوان تیتر 
اول روی جلد مجله هم انتخاب شده 
اســت زیرا عملکرد اقتصادی آمریکا 

تاثیر زیادی روی اقتصاد دنیا دارد.
 دومیــن مقاله مهم و اصلی در این 
هفته نامه در مورد صعود الون ماسک، 
مدیر عامل شــرکت تســال اســت و 
در ایــن مقاله بــه نوآوری هــای تازه 
شرکت تســال در صنعت حمل ونقل 
برقــی در دنیا پرداخته اســت. طبق 
این گزارش الون ماســک را می توان 
یکی از تأثیرگذارترین افراد در صنعت 
حمل ونقل امروزی دنیا دانســت زیرا 
محصوالتــی که او بــا ابداعات خود 
به بازار عرضه می کند پتانسیل ایجاد 
تغییــرات بزرگی در بــازار جهانی را 

دارد.
 ســومین مقاله مهم بــه وضعیت 
اقتصــادی آلمان و ائتالفــی که برای 
شــکل گیری دولت باید ایجاد شود، 
اقتصادی  وضعیت  اســت.  پرداخته 
آلمان بعد از اینکه هیچ یک از احزاب 
در انتخابات نتوانستند حداکثر آراء را 
به دســت آورند و ایجاد دولت ائتالفی 
ضرورت پیدا کرد، بســیار مورد توجه 
قرار گرفته اســت. اهمیت این مسئله 
تا اندازه ای بود کــه حتی در اجالس 
جهانی داووس هم در موردش صحبت 
کــرد و آنگال مــرکل از این ائتالف به 
و اصلی ترین چالش  عنوان مهمترین 
معاصر اروپــا نام برد. آلمان بزرگترین 
اقتصاد اروپــا و یکی از تأثیرگذارترین 
نیروهای سیاســی در قاره اروپا است 
و بحرانی شدن اوضاع اقتصادی این 
کشور می تواند مشکالت زیادی برای 
قاره اروپا به بار آورد. این کشور عالوه 
بر عرصــه اقتصادی یکی از مهمترین 
ایــن منطقه   قطب های سیاســی در 
هم به حســاب می آید و از بســیاری 
از کشــورهای بحــران زده در جریان 
بحــران بدهی های دولتی و اقتصادی 
ســال های اخیر حمایت کرده است. 
آلمــان را می تــوان اصلی ترین قطب 
در اقتصاد اروپا دانســت کــه مانع از 

فروپاشی اتحادیه اروپا شده است.
چهارمین مقاله مهــم و اصلی در 
این مجله بــه المپیک زمســتانی در 
کره اختصــاص دارد، ایجاد اولین تیم 
مشــترک دو کره در ایــن المپیک و 
حضور خواهر رهبر کره شــمالی در 
المپیک کره جنوبی، شرکت هایی که 

اسپانسر این بازی ها بودند و تاثیرات 
اقتصادی برگزاری المپیک زمستانی 
در کره از مهمترین مسائلی است که در 

این مقاله به آنها پرداخته شده است.
تقســیم بندی مقــاالت  امــا در   
اکونومیســت غیر  از بخــش جهان 
در این هفته که دارای ســه زیر بخش 
سیاست در این هفته و بیزینس در این 
هفته و کارتون هفته است، بخش های 
دیگــری هم وجــود دارد کــه تمامی 
تحوالت دنیا در این بخش ها پوشش 
داده می شود. مثال در بخش مربوط به 
آمریکا به آتش ســوزی های کالیفرنیا، 
تجربه بزرگ اقتصاد آمریکا و در بخش 
سیاسی کشور آمریکا به مسئله تقابل 
با اف بی آی در دولت ترامپ پرداخته 
 شده اســت. موضوع تقابل دولت با 
اف بی آی در ایــن روزها محور اصلی 
اخبار در رسانه های آمریکا است زیرا 
سابقه چندانی در دولت های مختلف 

این کشور نداشته است.
در بخش مربوط به تحوالت اروپا 
به اوضاع سیاســی اسپانیا، وضعیت 
اقتصادی و سیاسی روسیه و تحوالت 
آلمان و فرانسه پرداخته شده است و در 
بخش بریتانیا همچنان به تجارت بعد از 
برگزیت، افزایش فعالیت های تولیدی 
در بریتانیا و اوضاع سیاسی بریتانیا بعد 
از برگزیت پرداخته شده است. مسئله 
وضعیت اقتصادی و تجاری و سیاسی 
بریتانیا بعد از خروج این کشور مورد 
توجه رسانه های مختلف است زیرا این 
کشور قطب مالی اروپا است. از طرف 
دیگر بریتانیا اولین کشــوری اســت 
که از اتحادیه اروپا خارج می شــود و 
سازو کار مشخصی برای این کار هنوز 
طراحی نشده اســت. از طرف دیگر 
اجرای ساز و کار مناسب برای خروج 
از اتحادیه هم موضوع بسیار با اهمیتی 

است.
چین و سیاست هایی که برای مردم 
این کشــور وضع می شود و وضعیت 
دموکرات هــا در کشــور هنگ کنگ 
مســئله ای اســت که در این نشریه به 
آن پرداخته شــده اســت. در بخش 
خاورمیانه و شــمال آفریقا، مســئله 
مناقشات هســته ای در خاورمیانه و 
تالش کشورهای مختلف به خصوص 
عربســتان بــرای افزایــش قــدرت 
هســته ای در کنار وضعیت سیاســی 
اســرائیل و سیاســت های اخیر آن را 
مورد بررسی قرار گرفته است. مسئله 
اقتصادی مصر با مقاله ای تحت عنوان 
اســت  نادرســتی  کار  قیمت گذاری 
تشریح شده اســت و اوضاع سیاسی 
اتیوپی و  آفریقای جنوبی، وضعیــت 
افزایش اســتقبال از نوشــیدنی های 
انرژی زا در قاره آفریقا از دیگر مقاالتی 
اســت که در هفته نامه اکونومیست و 
در روز ۱0 فوریه ســال جاری تالیف و 

منتشر شده است.
دو بخش بسیار مهم از این هفته نامه 
بخش بیزینس و بازارهای مالی است 
که در این دو بخش به نیروهای نسل 
پنجم گوشی های موبایل پرداخته شده 
است، وضعیت شرکت سامسونگ و 
حواشی مســائل مطرح شده در مورد 
ایــن شــرکت در ماه هــای اخیر، در 
مورد شــرکت ایر باس، صنعت معدن 
و سیاســت های آتی شــرکت تاتا در 
شده  تحلیل  جداگانه ای  گزارش های 
ارزهــای مجازی،  اســت. در مورد 
تحوالت اخیر بازارهای مالی و اوراق 
قرضه دولتی نیز مقاالتی ارائه شــده 

است. 

به تدریس بود. او اولین زنی است که تا کنون 
به ریاســت فدرال رزرو آمریکا انتخاب شده 
اســت و در بازه زمانی ۲0۱۴ تــا ۲0۱8 در این 
ســمت مشــغول به کار بود. او قبل از اینکه 
ریاست فدرال رزرو آمریکا را بر عهده بگیرد، 
رئیس فدرال رزرو سان فرانسیسکو بود، رئیس 
کنسول مشاوران اقتصادی کاخ سفید در دوره 
ریاست جمهوری بیل کلینتون و استاد درس 
بازرگانی در دانشگاه برکلی بود. دوران ریاست 
وی در روز سوم فوریه رسما پایان یافت و در 

روز دهم از سمتش کنار رفت.
 او یکی از حامیان طرح تزریق به اقتصاد 
در جریــان بحران اقتصــادی در آمریکا بود 
زیرا بر این باور بود بدون حمایت از اقتصاد، 
دوره رکــود طوالنی خواهد شــد. در نتیجه 
همیــن تزریق هــا بود کــه اقتصــاد آمریکا 
توانســت با کمترین آســیب از بحران خارج 
شــود. او با افزایش سریع نرخ بهره بانکی و 
عادی ســازی شــرایط اقتصادی بدون مهیا 
بودن زیر ساخت ها هم موافق نبود و به همین 
دلیــل علیرغم مثبت بــودن عملکرد اغلب 
شاخص های اقتصادی در سال های اخیر و 
فشارهای سیاسی و اقتصادی، از افزایش نرخ 
سریع بهره بانکی و رساندن آن به سطح عادی 
یعنی حدود ۲ درصد در اقتصاد آمریکا ظرف 

این چهار سال ریاستش، امتناع کرد.
 او دسامبر سال ۲0۱۶ میالدی برای اولین 
بار از سال ۲00۶ میالدی اقدام به افزایش نرخ 
بهره بانکی کرد ولــی در جریان رقابت های 
انتخاباتی در آمریکا، دونالد ترامپ تاکید کرد 
که از ادامه حضورش به عنوان رئیس فدرال 

رزرو حمایت نمی کند. 
تحقیقات انجام شــده توســط روزنامه 
واشنگتن پست نشان می دهد در دوره ریاست 
جانت یلن، نرخ بیکاری در آمریکا با باالترین 
نرخ از سال ۱۹۴8 میالدی تا کنون تنزل یافته 
اســت و نرخ بازگشت ارزش ســهام در این 
کشور با باالترین ســرعت طی دو دهه اخیر 
رشد کرده است. بسیاری از گزارش ها حاکی 
از آن اســت که در دوره ریاســت هیچ یک از 
روســای قبلی در فــدرال رزرو آمریکا، این 
کشور نتوانسته است رشدی مشابه رشد بازار 
سرمایه و ارزش سهام را مشابه دوره یلن تجربه 
کند و همین مسئله نشان دهنده تأثیرگذاری این 
بانوی اقتصاد دان در اقتصاد آمریکا و جهان 

است.

پولدار و خیر
بیل گیتس

و  بــازرگان  میلیــاردر، ســرمایه گذار،   
کارآفرینی که در سال ۱۹۵۵ میالدی در سیاتل 
متولد شد. وی در سال ۱۹۷۵ میالدی همراه 
با پل آلن شرکت مایکروسافت را راه اندازی 
کرد. شــرکتی که با گذشــت چند ســال به 
نرم افزارهای  تولید کننده  بزرگترین شــرکت 
کامپیوتــر تبدیل شــد و هنوز هــم در صدر 
شــرکت های فعال در این زمینه قــرار دارد. 
وی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت 
مایکروسافت اســت و تا سال ۲0۱۴ میالدی 
او ســهامدار اصلی این شــرکت بود. وی از 
ســال ۱۹8۷ میــالدی تاکنون در فهرســت 
ثروتمند ترین و تأثیر گذارترین افراد دنیا جای 
دارد. بیل گیتس ثروتمند ترین فرد دنیا است و 
ارزش ســرمایه و ثروت او بالغ بر 8۶ میلیارد 
دالر آمریکا است. البته انتقادات زیادی به او 

وارد شده است و بسیاری از مردم بر این باور 
هستند که سیاســت های او در عرصه کاری 
برخالف سیاست های مطرح شده در عرصه 

رقابت آزاد است.
بیل گیتس در طول ســال های کارش 
با شــرکت مایکروسافت، مبالغ کالنی به 
خیریه ها کمک کــرد و کمک های زیادی 
به مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی کرد. وی در 
مورد دلیل این کارش گفت: من می خواهم 
به دنیا نشان دهم که این فعالیت تجاری و 
اقتصادی می تواند زندگی تمامی مردم دنیا 
را تحت تأثیر قرار دهد. می خواهم نشــان 
دهم که تنها من از منافع مالی این بیزینس 
منفعت نبرده ام بلکه تمامی دنیا می توانند 
از نتایج این موفقیــت اقتصادی بهره مند 
شوند. او از ارائه کمک مالی به کشورهای 
آفریقایی و فقیر ترین مردم دنیا هم ســر باز 
نمی زنــد و اخیرا اعالم کرده اســت که ۵ 
میلیارد دالر برای بهبود شــرایط زندگی 
بــه مردم آفریقای جنوبــی خواهد داد. به 
همین دلیل اســت که بیل گیتس یکی از 
تأثیرگذارترین افراد در اقتصاد دنیا است زیرا 
ضمن ایجاد یک شــرکت سودآور، ثروت 
کالن، فرصت شغلی برای هزاران نفر، از 
طریق ارائه کمک مالی به مراکز مطالعاتی و 
تحقیقاتی تحول بزرگی در زندگی نوع بشر 
ایجاد کرده است. او اخیرا ۱00 میلیارد دالر 
برای مطالعات بیماری آلزایمر اختصاص 

داده است.
 بیل گیتس در سال ۲000 میالدی از مدیر 
عاملی شرکت مایکروســافت کناره گیری 
کرد و تنها به عنــوان رئیس بخش طراحی 
نرم افزار در این شــرکت به کار مشغول بود. 
در سال ۲00۶ او تصمیم گرفت در بنیاد بیل 
و ملیندا گیتس به صورت تمام وقت کار کند. 
او در ســال ۲0۱۴ حتی ریاست هیئت مدیره 
مایکروسافت را هم کنار گذاشت و تنها به 
ارائه مشــاوره در زمینه فنی به این شــرکت 
اکتفا کرد. او بخش زیادی از سهام شرکت 

را به رؤسای تازه واگذار کرد.

غول اینترنتی
الری پیج

الری پیج مدیرعامل شــرکت گوگل است 
که در سال ۱۹۷۳ میالدی در کالیفرنیای آمریکا 
متولد شــد. وی یک دانشمند حوزه کامپیوتر 
است که مدرک کارشناســی خود را در رشته 
کامپیوتر از دانشگاه میشــیگان دریافت کرد و 
برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد و دکتری 
در رشــته علوم کامپیوتر به دانشگاه استنفورد 

رفت.
او یک کارآفرین برجسته در دنیای اینترنت 
محسوب می شود که در سال ۱۹۹8 میالدی به 
همراه سرجی برین شرکت گوگل را راه اندازی 
کرد. او در سال ۲00۱ میالدی از سمت مدیریت 
این شرکت کناره گیری کرد و اریک اشمیت به 
عنوان مدیرعامل انتخاب شد ولی در سال ۲0۱۱ 
دوباره به ســمت قبلی خود بازگشت و در سال 
۲0۱۵ بعد از انتخاب شدن به عنوان مدیر عامل 
شرکت alphabet که شرکت مادر گوگل است 

ارتقای مقام پیدا کرد.
 او یکی از افرادی است که در طراحی و تولید 
 PageRank .هم نقش داشته است PageRank

یک الگوریتم رتبه بندی گوگل است که می تواند 
اطالعاتی در مورد شــبکه ها و سایت هایی که 
باالترین میزان بازدید را دارند در اختیار شما قرار 
دهد. وی یکی از ثروتمند ترین افراد دنیا اســت 
که تمامــی ثروتش را در نتیجه تالش های خود 
به دست آورده اســت. ارزش ثروت او در سال 
۲0۱۷ میالدی برابر با۵۳.8 میلیارد دالر آمریکا 
بود. وی در مصاحبه ای با نشریه تایمز در مورد 
خطرات دوران کودکی اش گفته اســت: من به 
یاد مــی آورم که در تمام دوره کودکی و نوجوانی 
اتاقم پــر از مجالت و مقاالت تالیف شــده در 
زمینه علم کامپیوتر بوده است. او پدر و مادرش 
را از تأثیر گذارترین افراد در موفقیت حرفه ای اش 
می داند زیرا به او در مسیری که قصد داشت طی 
کند کمک کردند. پدر وی دارای مدرک دکتری 

در رشته علوم کامپیوتر و استاد دانشگاه است و 
مادرش تدریس در زمینه برنامه نویسی کامپیوتری 
را در یکی از کالج هــا در آمریکا برعهده دارد. 
وی می گوید پدر و مادرم نقشی تعیین کننده در 
افزایش خالقیت و ایجاد روحیه نوآوری در من 
داشتند. آنها عامل اصلی موفقیت من بودند و راه 
رسیدن به پیشرفت و موفقیت را برای من هموار 

کردند.

از خالقان ارتباط  مجازی
مارک زاکربرگ

او که یک برنامه نویس کامپیوتر و کارآفرین 
در دنیــای اینترنــت اســت، در ســال ۱۹8۴ 
میالدی در شــهر نیویورک متولد شد. وی که 
یکی از بنیانگذاران اصلی شــرکت فیس بوک 
است هم اکنون در ســمت مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره این شرکت فعالیت می کند ارزش 
ثــروت او برابر با ۵۶ میلیارد دالر اعالم شــده 
اســت و این فرد، پنجمین فرد ثروتمند در دنیا 
است. زاکربرگ از سنین کودکی تمایل زیادی 
برای ســاخت بازی هــای کامپیوتــری و کار 
کردن با کامپیوتر داشت و شبکه های اجتماعی 
زیادی هم طراحی کرد کــه هیچ یک از آنها به 
اندازه فیس بوک محبوبیت نداشت. او همیشه 
بیان می کند که ایجاد همان پلتفرم های ارتباط 
اجتماعی باعث شد تا بتواند شبکه ای بی عیب و 
نقص مانند فیس بوک را طراحی کند. البته حتی 
بعد از راه اندازی فیس بوک هم، این دانشمند و 
کارآفرین دنیای اینترنت از تالش باز ننشســت 
و چندین شــبکه ارتباطی و اجتماعی دیگر هم 
wire�  طراحی کرد که از جملــه آنها می توان به
facebook con� و   hog، beacon، platform

nect اشاره کرد.

 زاکربرگ به دلیل ایجاد شــبکه فیس بوک 
عنوان یکــی از اثر گذار ترین افراد دنیا در عرصه 
اقتصادی را به خود اختصاص داده است زیرا این 
شبکه اجتماعی ضمن درآمد زایی و اشتغال زایی 
زیاد، تحولی بــزرگ در عرصه ارتباطی در دنیا 
به وجود آورد. اما یک ســؤال مهم این است که 
شبکه اجتماعی فیس بوک چه زمانی راه اندازی 
شد و زاکربرگ چگونه در این مسیر قدم نهاد. 
زاکربرگ در خاطراتش این طور نوشــته است: 
زمانی که دانشــجوی دانشــگاه هاروارد بودم 
شبکه ارتباطی فیس بوک را طراحی کردم. این 
ابداع در ســال ۲00۴ اتفاق افتاد و تنها با هدف 
برقراری رابطه بین دانشجویان فیس بوک بود. 
زمان راه اندازی این شبکه روز چهارم فوریه سال 
۲00۴ بود و به تدریج استقبال از آن افزایش یافت. 
در سال ۲0۱۲ میالدی شمار کاربران فیس بوک 
به بیش از یک میلیارد نفر رسید و این روند رشد 
هیچ گاه متوقف نشد. تأثیر اجتماعی و اقتصادی 
فیس بوک در دنیای امروزی به اندازه ای زیاد بود 
که زاکربرگ در فهرست اثرگذارترین افراد دنیا 

جای گرفته است. 
زاکربرگ همیشه می گوید: عالقه ای که به 
دنیای کامپیوتر داشتم، باعث شد تا ثروتی بیش 
از آنچه فکرش را می کردم به دست آورم ولی این 
موفقیت و ثروت، حاصل این طرز تفکر اســت 
که هیچ گاه نباید از تالش باز ایستاد. باید به این 
درک رسید که شکست بخشی از موفقیت است 
و بدون آن نمی توان از موفقیت برخوردار شــد. 
زاکربرگ هم اکنون به طراحان وب در دنیا کمک 
زیادی می کند و تالش دارد تا دسترسی افراد به 

اینترنت را در دنیا افزایش دهد.

  ۰.۲۵
درصد

نرخ بهره اروپا و آمریکا در 
سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ میالدی

 
  ۴۰.6

 میلیارد دالر 
 درآمد فیس بوک در سال ۲۰۱۷

 ۱۵.9
میلیارد دالر

سود خالص فیس بوک در سال 
۲۰۱۷

  ۲۰.9
میلیارد دالر

ارزش سرمایه آلون ماسک

درآمد و سودآوری فیسبوک )میلیون دالر(
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Business
تازه های کسب وکار

بـازار

اعداد امروز

 ۳۰
میلیارد تومان

 برای گذر از خاموشی پایتخت نشینان نیاز 
است. به گفته حسین صبوری، مدیرعامل 

شرکت توزیع نیروی برق تهران، هر 
ساله دو اقدام برای گذر از پیک مصرف 
صورت می گیرد که یکی از آنها توسعه 
و اصالح شبکه و دیگری کارهایی در 

راستای مدیریت مصرف است که شامل 
موضوعات فرهنگی و ترویجی می شود.

 ۳6
هزار سکه

در طرح پیش فروش سکه بانک مرکزی 
فروش رفت. این یعنی اینکه حدود 36 
میلیارد تومان از نقدینگی جامعه جذب 

شبکه بانکی شده است. طرح پیش فروش 
سکه که با هدف پوشش تقاضای مصرفی 

خانوارها و تقاضای سرمایه گذاری از 
سوی بانک مرکزی کلید خورده است، 

تا اطالع ثانوی در 1131 شعبه بانک ملی 
ایران ادامه دارد و همه افراد باالی 18 
سال می توانند به هر تعداد، سکه پیش 

خرید کنند.

 1۰
درصد 

رشد بدهی بخش دولت در پایان آذر ماه 
امسال نسبت به آذرماه سال گذشته است. 
نگاهی به آخرین آمارهای بانک مرکزی 
از ترکیب بدهی دولت و بانک ها نشان 
می دهد که در پایان آذرماه امسال بدهی 
بخش دولتی به 63 هزار و 350 میلیارد 

تومان رسیده است.

 6۰۰۰
واحد صنعتی

 با پیشرفت فیزیکی باالتر از 60 درصد 
با نظارت معاونت طرح و برنامه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال 

تکمیل می شود. 

  157
بنگاه 

از مجموعه شرکت های شستا با احتساب 
شرکت هایی که زیرمجموعه تأمین 

اجتماعی هستند واگذار خواهد شد. 
مرتضی لطفی، مدیرعامل شستا، گفت: 
طریقه واگذاری به این صورت است که 

آنها را به مزایده می گذاریم و کشف قیمت 
می کنیم اگر قیمت مطابق کارشناسی ما 
بود آن را به خریدار واگذار و در غیر این 

صورت آن را در فرابورس عرضه می کنیم.

 ۳6.7
درصد 

از کل نفت صادراتی ایاالت متحده به آسیا 
فرستاده می شود. از این میان، 7.6 درصد 
به آمریکای جنوبی و مرکزی، 25.7 درصد 
به اروپا و 29.5 درصد به آمریکای شمالی 

صادر می شود. به این ترتیب آسیا یک سوم از 
میزان کل صادرات نفت آمریکا را می خرد.

گزارش میدانی روزنامه ی سازندگی
از وضعیت بافت فرسوده در پایتخت

و زندگی مردم در این محله ها

لرزان زندگی 

نوزده میلیون نفر، جمیعت از کل کشور در 
بافت های فرسوده زندگی می کنند، عددی که 
معادل جمعیت کشور اروپایی رومانی است. 
بافت فرسوده ای که حاال قرار است با »طرح 
ملی بازآفرینی شــهری« حســن روحانی، 
»نونوار« شــود. نونوار شود تا شهرها دیگر 
شاهد بافت خســته و بهم ریخته که با خود 
ماجرای های زیاد و مشکالت فراوان می آورد 
نباشد و شاید از ظرفیت آنها استفاده شود تا 
بخش مسکن و ساخت و ساز هم تکانی بخورد 
و این رکود چله گذاشته بر این بخش اقتصاد 

جایش را به رونق و سازندگی بدهد. 
بازســازی بافت فرســوده البته به همین 
ســادگی ها نیســت. برای اجرای این طرح 
در پنج ســال پیش رو، مجموعًا به 123 هزار 
میلیارد تومان بودجه نیاز است که قرار است 
38 هزار میلیارد تومان آن از طرف دولت، 48 
هزار میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی 
و 37 هــزار میلیارد تومان دیگر هم توســط 

شهرداری ها تأمین شود. 

محله باغ آذری؛ كوچه هایی با عرض 
یك متر

بیــش از دو میلیــون نفــر از تهرانی ها از 
ساکنان بافت های فرسوده هستند، یعنی 15 

درصد از جمعیــت کل پایتخت، این مناطق 
را اشغال کرده است. به همین دلیل هم سهم 
بیشتری از نوسازی نصیب تهران خواهد شد. 
کوچه، یك متر بیشتر عرض ندارد و مثل 
یك داالن تا ده متر کشیده شده است. هشت 
خانه دو طبقه از ده ها سال پیش در این بن بست 
جا خوش کرده اند و صدای سوت علمك های 
گاز هر کدامشان در گوش دیوارهای سیمانی 
و کاه گلی پیچیده است. رخت ها روی پنجره 
خانه هــا پهن اســت و نــم روی دیوارها را 
پوشانده اســت. کابل های سیاه از تیر چراغ 
برق سر کوچه به سمت پنجره ها کشیده شده 
است. دیوار تعدادی از خانه ها تاب برداشته و 
سیمان و گچ شان روی زمین ریخته است. زن 
و مردی جوان دست همدیگر را رها می کنند 
تا بتوانند از عرض یك متری کوچه رد شوند. 
مرد جــوان می گوید: »اینجا محله باغ آذری 
در جنوب تهران است. اگر یك زلزله کوچك 
بیاید، همه مان دفن می شویم و راه فرار نداریم. 
تــا از خانه بیرون بیاییم، همــه دیوارها روی 

سرمان خراب می شود.«
هــراس از مرگ بر اثــر زلزله، موضوعی 
است که رئیس جمهور نیز هنگام تشریح طرح 
ملی بازآفرینی شهری به آن اشاره کرد و گفت: 
»بخشی از کشــور ما روی گسل قرار دارد و 
خانه های این مناطــق باید در اولویت احیا و 
مقاوم سازی قرار گیرند. باید طرحی اجرا کنیم 
که مردم ساکن در بافت های فرسوده با شرایط 
آسانتری به خانه امن برسند. راه حل این است 

که کل محله بازســازی شود چون خانه های 
فرسوده در کوچه های باریکی قرار گرفته اند 
و در مواقع ضروری، آمبوالنس، آتش نشانی 
و پلیس نمی توانند وارد کوچه ها شــوند. این 
محله ها مشکالت اجتماعی هم دارند بنابراین 
باید هنگام ساخت و ساز به مسائل اجتماعی و 

فرهنگی هم توجه شود.«
محله باغ آذری در ابتدای خیابان شــهید 
بخارایی اســت. این خیابان حدود 300 متر 
از ایستگاه متروی شــوش فاصله دارد. ده ها 
انبار کاال در مسیر اســت که کارگران شان، 
ُپر ســر و صدا، جعبه های بزرگ و کوچك را 
به مقصد اســتان های مختلف بار کامیون ها 
می کنند. کرکــره مغازها آهنــی و زنگ زده 
است. بیشتر دیواره ها نم پس داده و گچ کاری 
شده اند. باالی پشت بام تعدادی از آنها حلب 
گذاشته اند و کابل برق از هر روزنه ای به داخل 
مغازه ها وارد شده است. تعدادی از کوچه ها 
در سراشــیبی شــکل گرفته و عابران هنگام 
پیاده روی، شــلنگ می اندازند. یك دستگاه 
موتور برای رسیدن به سرباالیی به ِفس ِفس 
افتاده و دود غلیظ سفید از اگزوز آن به هوا بلند 
شده اســت. از ابتدای کوچه، سقف خانه ها 
معلوم اســت. چند آهن تکه پــاره و تعدادی 
پالستیك روی بام دستشویی ها پیداست. هر 
سه چهار متر یك خانه ساخته شده و دیوارها 
به دو متر هم نمی رسند. مردم برای حفاظت 
از حریم خانه شان، دیوارها را با پالستیك های 
فایبرگالس زردرنگ، مرتفع کرده اند. هر خانه 

30-40 متر است. یك ماشین بیشتر نمی تواند 
از عرض کوچه عبــور کند. داود در بنگاهی 
سر کوچه نشسته اســت. می گوید: »بیشتر 
خانه های اینجا برای چهل سال پیش است. 
با پنج میلیون تومان ماهــی 200 هزار تومان 
می شود یك اتاق 15 متری اجاره کرد. اما اگر 
زن و بچه داشــته باشی باید 10 میلیون تومان 
پیش، ماهیانه 400-500 هــزار تومان اجاره 
بدهی. لوله هــای آب و گاز خانه های اینجا 
خیلی قدیمی و پوســیده است. هر از گاهی 
می ترکد و ســاکنان باید کلی هزینه تعمیرات 

بدهند.«

منطقه 17؛ فرسوده ترین بافت تهران
 حدود 30 درصد بافت فرسوده کالنشهر 
تهران در منطقه 17 در جنوب پایتخت متمرکز 
شده اســت. جایی که محله هایی مثل قلعه 
مرغی و فالح در آن ســاخته شده و خطوط 
راه آهــن هم از آن عبور می کند. بســیاری از 
خانه های محلــه فالح بافت فرســوده دارد 
و قدمت تعــدادی از آنها به 50 ســال پیش 
برمی گــردد. در این منطقه هــم کوچه هایی 
با عرض یك متــر وجود دارد اما نوســازی 
آپارتمان ها نیز در حال انجام است. در انتهای 
بن بستی 9 متری با عرض یك متر، خانه ای با 
در آبی رنگ جا خوش کرده. دو طبقه است و 
چهار متر حیاط دارد. دیواره داخلی سیمانی 
است و کمی تاب برداشته است. یك پله آهنی 
زنگ زده به طبقه دوم کشیده شده است. آجر 

دیوارها معلوم است و ترك روی قسمتی از آن 
به چشم می خورد. کریم، صاحبخانه، برای 
نوسازی اقدام کرده اما گفته اند باید حدود 25 
میلیون تومان بدهد. می گوید: »این خانه 50 
سال عمر دارد و فرسوده است. در زمستان ها 
لوله هایش یــخ می زند و باید بــا آب جوش 
یخــش را آب کنیم. چند بار برای نوســازی 
به شهرداری رفتم. گفتند شرایط خانه شما 
در طرح ما نیســت و بایــد 25 میلیون تومان 
بابت خرید کوچه 9 متری تان بدهید تا بتوانید 
از مزایای طرح ما استفاده کنید. من کارمند 
هســتم و ماهی یك میلیون و 600 هزار تومان 

درآمد دارم. چطور این پول را تهیه کنم؟« 
البتــه دغدغــه پرداخت پــول در طرح 
بازآفرینــی شــهری دیــده شــده اســت. 
رئیس جمهور گفــت: »مردمی کــه منازل 
فرســوده دارند، نباید چیز دیگری جز منزل 
فرســوده خود را واگذار کننــد. آنها اگر 80 
متر ساختمان فرسوده دارند جای آن 100 متر 
ســاختمان جدید می گیرند. دولت هم برای 
ســاخت این واحدهای مســکونی از پیش 
به بودجه ای نیاز ندارد. چون زمین مجانی در 
اختیار توسعه گرها قرار می گیرد. توسعه گر دو 
برابر منازل فرسوده یک محل خانه می سازد 
که 50 درصد آن را در اختیار مردم همان محل 
قرار می دهد و 50 درصد باقیمانده هم به خود 
توسعه گر تعلق دارد و دولت فروش سریع آن 
را با قیمت عاقالنه تضمین می کند. شهرداری 
از توسعه گر پول پروانه نگرفته و در نقشه هم 

یزدان مرادی
خبرنگار

  12۳۰۰۰
میلیارد تومان

بودجه الزم برای احیای 
بافت های فرسوده کشور

  48۰۰۰
میلیارد تومان 

 سهم بخش خصوصی برای تامین 
بودجه بافت های فرسوده

 ۳8۰۰۰
میلیارد تومان 

سهم دولت برای تامین بودجه 
بافت های فرسوده

 ۳7۰۰۰
میلیارد تومان 

سهم شهرداری ها برای تامین 
بودجه بافت های فرسوده

 19
میلیون نفر

ساکنان بافت های فرسوده 
کشور

نیازی به مداخله دولت نیست

بافت فرسوده نیازمند مداخله پولی دولت 
نیست بلکه به سیاســت های روشن برای 
ساخت و ســاز نیاز دارد. بازار مسکن در 10 
سال اخیر به دلیل اتخاذ تصمیم های نادرست 

از ســوی دولتمردان و ایجاد محدودیت در 
روند ساخت و سازها برای انبوه سازان، دچار 
رکود شــده اســت. رویکرد دولت نسبت 
به بافت های فرســوده نیز نشان می دهد که 
مســئوالن، مفهوم بافت فرســوده را درک 

نکرده اند.
به هرگونــه  دولــت  ورود  واقــع  در 
ساخت و ساز اشتباه است و نباید این اتفاق 

رخ دهــد. ایــن تفکر که می توان مشــکل 
مســکن را با پول و اعتبار حل کرد، اشتباه 
است و از چهل سال پیش توسط دولتمردان 
مختلف اجرا شده و هر بار ناکام مانده است. 
نباید فراموش کرد، بافت فرســوده فقط با 
سیاستگذاری درست به معنای ورود مردم 
و انبوه سازان به عرصه ساخت و ساز سامان 
پیدا می کنــد. برخالف آمار اعالم شــده از 

سوی برخی مسئوالن، کشور ما نه تنها دارای 
مسکن اضافه نیست بلکه در این خصوص 
کمبود هم دارد و نیازمند ســاالنه 500 هزار 
واحد مسکونی است. همین کمبود، باعث 
افزایش اجاره بها تحت شرایط مختلف و باال 
رفتن قیمت ها در بازار مســکن شده است.  
دولت باید برای برون رفت از این شــرایط، 
زمینه ورود انبوه سازانی که قصد فعالیت در 

حوزه بافت های فرسوده را دارند هموار کند، 
ساخت و ساز در این مناطق را در اختیار خود 
مردم بگذارد و با اعمال سیاست های تشویقی 
مانند تســهیل در ارائه پروانه ساخت و ساز، 
ارائه تسهیالت بانکی به انبوه سازان و مواردی 
از این دست، مشکالت پیش روی مسکن 
را حل کند و در راســتای احیای بافت های 

فرسوده و رونق ساخت و ساز قدم بردارد.

لزومزمینهسازیبرایورودانبوهسازان

نگاه کارشناس

علی عبدالعلی زاده
وزیر اسبق مسکن
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 مردمی که منازل فرسوده دارند، نباید چیز دیگری جز منزل فرسوده خود را واگذار کنند. آنها اگر ۸۰ متر ساختمان فرسوده 
دارند جای آن ۱۰۰ متر ساختمان جدید می گیرند. دولت هم برای ساخت این واحدهای مسکونی از پیش به بودجه ای نیاز ندارد. 

چون زمین مجانی در اختیار توسعه گرها قرار می گیرد.   

بازارچه: پول و سرمایه

بیشــتری  قــدرت  روز  هــر  دالر 
می گیرد و هم زمان با آن فلز زرد از چشــم 
ســرمایه گذاران می افتد. البتــه افزایش 
نگرانی ها درباره افزایش نرخ بهره از سوی 
فدرال رزرو آمریکا نیز باعث کاهش ارزش 
طال می َشود. قیمت هر اونس طال در روز 
شنبه 21 بهمن به 1316.65دالر در هر 
اونس رســید که کاهــش 1.3درصدی 
را نسبت به هفته گذشته تجربه می کند. 
البته ترســی که بر بازار سرمایه در ایاالت 
متحده آمریکا حاکم اســت مانع کاهش 
بیشتِر ارزش این فلز گران بها می شود. در 
واقع همین ترس باعث می شود طال هنوز 
به چشم کاالیی امن برای سرمایه گذاری 
در دوران بحرانــی دیده شــود. هرچند 
طــال در مســیر نزولی قدم برمــی دارد، 
دالر قوی ترین روزهــای خود را به ثبت 
می رســاند. به گزارش رویتــرز، دالر در 
هفته گذشته به بیشــترین ارزش خود در 
15ماه گذشــته رسید. به این ترتیب بازار 
طال در وضعیتی دوگانه و متعارض قرار 
گرفته اســت. از یک سو ســرمایه گذاران 
به خاطــر ترس خود از وضعیــت بازار، 
طال را کاالیی امن برای ســرمایه گذاری 
می داننــد و تمرکز خــود را روی آن قرار 
می دهند و از سوی دیگر دالل هایی وجود 
دارند کــه معتقدند نرخ بهره افزایش پیدا 
می کنــد و همراه با خــود دالر را هم باال 
می کشــد و به همین خاطر کمتر معامله 
می کننــد. برخی تحلیل گــران معتقدند 
اگر برنامه کاهش مالیات از سوی دولت 
آمریکا عملی شــود، اقتصاد این کشور 
تقویت خواهد شــد اما اگر این کار انجام 
نشــود، تأثیری منفی بر رشد اقتصادی 
آمریکا و در نهایت بر ارزش دالر خواهد 

گذاشت. یعنی دالر دیگر تقویت نخواهد 
شد و در نتیجه تکلیف طال هم تا حدودی 
مشــخص خواهد شــد. در کنــار بازار 
متناقض و متفاوت طال، بازار سهام تهران 
نیز با اندکی نوسان در مسیری با افت وخیز 
حرکت می کند. شاخص کل بورس تهران 
نخستین ساعت های کارِی 21 بهمن ماه را 
که نخستین روز هفته نیز بود با 98هزار و 
299 واحد شروع کرد اما به مرور در طول 
روز روندی نزولی را در پیش گرفت و در 
ظهر همیــن روز به 97هزار و 782واحد 
رسید. این شــاخص در یک ماه گذشته 
رکورد 99هزار و 522 واحد را ثبت کرده که 
در تاریخ چند ساله آن کم نظیر بوده است. 
آنچه در بازار سهام بسیار مورد توجه قرار 
گرفت، نابســامانی وضعیــت ارز بود که 
باعث شد محمدرضا پورابراهیمی، رئیس 
کمیســیون اقتصادی مجلس نیز نسبت 
بــه آن موضع بگیرد و بابــت آن از ضعف 
نظارتی بانک مرکزی انتقاد کند. بازارهای 
سهام جهانی نیز در این مدت بدون نوسان 
نبوده اند. نزدک به عنوان بزرگ ترین بازار 
معامله اکترونیک سهام در آمریکا افزایش 
1.11درصدی را نســبت بــه روِز کارِی 
گذشــته اش تجربه کرده است. شاخص 
داوجونز نیز به عنوان یکی از30 سهام برتر 
بورس نیویورک، افزایش 1.18درصدی 
را نســبت به روز کارِی گذشته اش تجربه 
کرده اســت. بازارهای ســهام آســیایی 
وضعیت دیگری داشتند و برخی از آن ها 
با کاهــش ارزش همراه شــدند. بورس 
شانگهای به عنوان یکی از دو بورس برتر 
چین و پنجمین بازار سهام جهان براساس 
پایــه ازرش، در آخریــن روز کارِی بازار، 

کاهش 0.03درصدی را تجربه کرد.

سی ان ان مانی  خبری-تحلیلی  پایگاه 
هر روز شــاخصی را بررســی می کند که 
شــاخص ترس و ریسک پذیری نام دارد. 
این شاخص نشــان می دهد که وضعیت 
ســرمایه گذاران در بــازار به چه صورت 
اســت. هر گاه شــاخص عددی نزدیک 
به صفر را نشان بدهد به این معناست که 
بازار در وضعیت ترس قرار دارد و در نتیجه 
ســرمایه گذاران از جاری کردن ســرمایه 
خود در بازار واهمه دارند. هرگاه شاخص 

عددی نزدیک به 100 را نشان بدهد به این 
معناست که ســرمایه گذاران بدون ترس، 
ریسک می کنند. هرگاه شاخص عددی 
در میانه صفر و صد و نزدیک به50 را نشان 
بدهد به این معناســت که بازار وضعیت 
خنثی دارد. در حال حاضر شاخص عدد 
10 را نشــان می دهد و در موقعیت ترِس 
شــدید قرار گرفته است. در این وضعیت 
سرمایه گذاران ترجیح می دهند پول خود را 

روانه بازار سرمایه نکنند.

به او کمک می کند. دولت تمام امور زیربنایی 
محله را بر عهده گرفته و رونماها مثل مدرسه، 
آتش نشانی، کالنتری و مسجد را شهرداری 
و دولــت بر عهــده می گیــرد. بانک ها هم 

به توسعه گر سریع وام می دهند.«
اجاره امالك فرســوده در فالح بین دو تا 
ده میلیون تومان متغیر اســت. امیر بنگاهی 
می گویــد: »یك اتــاق 20 متری فرســوده با 
دستشــویی مشــترك را می توان دو میلیون 
تومــان، ماهی 200 – 300 هــزار تومان اجاره 
کرد. بــا 5 میلیون تومان ماهــی 350 هزار 
تومان هم می توان خانه گرفت. البته خانه های 
جدید قیمت شــان بیشتر اســت و باالی ده 
میلیون تومان، ماهی 500 هزار تومان معامله 
می شوند. اگر اینجا نوسازی شود، کسب و کار 

هم رونق می گیرد.«
رونق کســب و کار و رشــد بازار مسکن 
موضوعی اســت که در طــرح دولت برای 
بازسازی بافت فرسوده مورد تاکید قرار گرفته 
اســت. حســن روحانی در این باره گفت: 
»زمین های دولتی که به درد طرح بازآفرینی 
شــهری می خورد باید به صورت مجانی در 
اختیار وزارت مســکن قرار بگیرد. البته باید 
این را هم در نظر داشته باشیم تا زمین دیگری 
در اختیار این دستگاه ها قرار دهیم. نیروهای 
مسلح باید کمک کند و زمین ها و پادگان های 
خــود را در اختیار بگذارد. این طرح موجب 
افزایش ســرمایه مردم و نو شــدن محالت 
می شود. اگر بخش مسکن فعال شود، سایر 
بخش های اقتصادی هم فعال شده و اشتغال 
ایجاد می شــود. اگر در محله ای هم دولت یا 
شــهرداری نیامد و خود مردم با توسعه گرها 
به توافــق رســیدند ما همین تســهیالت را 
می دهیــم چون این طرح، دولتــی نبوده و ما 
فقط آن را برنامه ریزی کرده ایم؛ حتی اگر بنیاد 

مستضعفان هم بیاید ما کمک می کنیم.«

محله خزانه؛ رونق در ساخت و ساز
پایین تر از محله باغ آذری، بعد از ترمینال 
اتوبوس پایانه جنوب، محله خزانه قرار دارد. 
بافت خانه های این منطقه نیز فرسوده است اما 
تعدادی از خانه ها نوســازی شده اند. خزانه، 
چهار فلکه دارد و تعــدادی از مغازه های آن 
نوسازی شــده اند. عرض کوچه ها حدود 5 
متر است و تعدادی از خانه ها کلنگی است و 

دیوارهایشان با فایبرگالس زردرنگ پوشیده 
شده است. عباس، مشاور امالك سر خیابان 
به نوســازی تعدادی از خانه ها و ســاخت 
آپارتمان های جدید اشاره می کند و می گوید: 
»اجاره خانه هــای فرســوده از پنج میلیون 
تومان، ماهی 250 هزار تومان شروع می شود. 
این خانه ها معموال دو اتــاق 12 و 14 متری 
دارند و سرویس بهداشتی و حمام شان با بقیه 
ساکنان مشترك است. بعضی خانه ها هم 20 
میلیون تومان پیش بــا ماهی 100 هزار تومان 
معامله می شود اما خرابه و کلنگی است. البته 
در یك ســال اخیر، ساخت و ساز رونق گرفته 
و بیشتر شده اســت. برای اجاره خانه های 
نوسازی شده 60 متری باید ده میلیون تومان، 
ماهی 500 هزار تومــان پرداخت کنید. با 70 
میلیون تومان هم می شــود آنها را رهن کامل 
کرد. اینجا زوج های جوان برای اجاره خانه 
می آیند اما در هرجایی نمی شود زندگی کرد.«

رئیس جمهــور بــا تاکید بــر اینکه نرخ 
تسهیالت برای زوج های جوان متقاضی خرید 
خانه در مناطق بازآفرینی شــده شش درصد 
اســت، تاکید کرد: »زوجی که می خواهند 
صاحب خانه شوند هر مقداری که در صندوق 
پس انداز مسکن سرمایه گذاری کنند 6 برابر یا 
بیشتر از آن را وام می دهیم تا خانه های ساخته 
شده سریع فروش بروند. نرخ تسهیالتی که 
به زوج ها تعلق می گیرد باید 8 درصد باشد و 
اگر زوجی خواست در منطقه بازآفرینی شده 
خانه بخرد این نرخ باید 6 درصد شود. من از 
همه زوج های جوان می خواهم ساختمان های 
بازآفرینی شــده را در تهران و ســایر شهرها 
مدنظر قرار دهند. این وظیفه ماست که همه 
جوان هــا را خانه دار کنیم و اینکار باید هرچه 
زودتر انجام شود تا جوان ها احساس آرامش 
بیشتری داشته و راحت تر زندگی کنند و نگران 

تشکیل خانواده نباشند.«

خاك سفید؛ نیاز به نوسازی
مرد افغان کلنگ را به جان کوچه انداخته؛ 
لوله فاضالب نشــت کرده و نیــاز به تعمیر 
دارد. مرد سالخورده، صندلی آورده و جلوی 
در خانه اش نشســته. مردی جــوان باالی 
ســر مرد افغان است. ســه زن چادری نیز از 
فاصله سه متری نگاه می کنند. ِگل در کوچه 
نشسته. عرض کوچه یك متر بیشتر نیست و 

دیواره ها تا 10 متر باال رفته است. دیوارها تاب 
و نم دارد و ســیمانی است. تعدادی از اهالی 
پنجره های خانه شان را با نایلون پوشانده اند. 
سعید می گوید: »هزینه این تعمیر فاضالب، 
500 هزار تومان می شــود. یك زلزله بیاید چه 
کار کنیم؟ 37 سال است همینطوری است و 
تغییری نکرده. خانه های اینجا بیشترشان سند 
ندارد. مردم کارگرند و درآمد ماهیانه شان یك 
میلیون تومان است.«  بر اساس طرح دولت 
قرار اســت در مرحله اول، 12 نقطه در تهران 
بازآفرینی شود و بعد این رقم به 30 نقطه برسد. 
رئیس جمهور گفــت: »اینکه روزانه هزارنفر 
در صندوق پس انداز مســکن سپرده گذاری 
می کنند رقم خوبی است این یعنی این تعداد تا 
دو سال آینده خانه دار می شوند. من این طرح 
را هدیه دولت دوازدهم به مردم و نسل جوان 

خانه اولی می دانم.« 
خاك سفید در شرق تهران در دهه 60 محل 
تجمع افرادی مشهور به »غربتی« ها بود که با 
توزیع مواد مخدر و ارتکاب انواع جرایم باعث 
ناامنی و رشــد بزه در این منطقه شده بودند. 
بعضی ها درباره آن زمان خاک سفید تعریف 
می کنند که دستگیر کردن خالفکارهای این 
محله خیلی ســخت بود. چراکــه زیرزمین 
بیشتر خانه ها به هم راه داشته و خالفکارها 
از هر خانه ای وارد می شــدند، از 10 خانه آن 
طرف تر سر در می آوردند. اما سال 79، نیروی 
انتظامی در طرحی ضربتی خالفکارهای این 
منطقه را دســتگیر کرد و از همان موقع هم 
خاک ســفید، تبدیل به محله ای دیگر شد. 
ساخت و ساز شروع شــد و زیرزمین های و 
داالن هــای عبوری خالفکارهــا هم از بین 
رفت. حاال به جای محله غربتی های سابق، 
یك پارك، بازار میوه و تره بار و زمین ورزشــی 
گلشن ساخته شده اســت. با این وجود نیاز 
به نوســازی خانه ها و معابر، جوی آب ها و 
سایر زیرساخت های شهری همچنان وجود 
دارد. بیشتر مغازه ها سمساری، میوه فروشی و 
تعمیرگاه ماشین و موتور است. شغل مردم نیز 
بیشتر کارگری است و از قومیت های مختلف 

ایرانی و افغان در این منطقه ساکن هستند. 

رحمان، مشاور امالك این محله می گوید: 
»خانه هــای 20-30 متــری در زیرزمین را 
می توان با 10 میلیون تومــان ماهی 300 هزار 
تومان اجاره کرد. البتــه قبال پارکینگ ها را 
حمام و دستشویی می زدند و اجاره می دادند 
اما این اتفاق دیگــر نمی افتد. حاال مجردها 
مغازه ها را برای ســکونت اجــاره می کنند؛ 
12 متر با سه میلیون تومان پیش، ماهی 500 
هزار تومان.« به گفته رحمان، سه چهار ماهی 
است بازار مسکن رونق گرفته و ساخت و ساز 

افزایش داشته است. 

100 میلیارد تومان برای هر محله
بر اساس قانون باید سالی 270 محله مورد 
بازسازی قرار گیرد. عشــایری، سرپرست 
شرکت عمران و بهسازی شهری با بیان اینکه 
نوسازی بافت های فرسوده در الیحه 97 دیده 
شده است، گفت: »باید برای هر محله حدود 
100 میلیارد تومــان هزینه کنیم تا به میانگین 
آن شهر برســد. در طول 5 سال برای 1344 
محله، 123 هزار میلیــارد تومان بودجه نیاز 
است. اگر الیحه به تصویب برسد و بخواهیم 
با رویکرد محله محور شروع کنیم، این امر از 

شهریور 97 عملیاتی خواهد شد.« 
این در حالی اســت که رییس کمیسیون 
عمران مجلس با بیــان اینکه به دلیل بودجه 
اندك ســال آینده، عمال امکان آغاز نوسازی 
در ســال 97 وجود ندارد، گفت: »بر اساس 
هدف گذاری های صورت گرفته ســالی 270 
محله باید بازسازی شــود، اما ما در بودجه 
97، قــرار بود از افزایش حامل های انرژی و 
صندوق توســعه ملی اعتبارات الزم را تأمین 
کنیم که کمیســیون تلفیــق آن را رد کرد.« 
بنابراین عمال در سال آینده دیگر نمی توان 
کاری کــرد زیرا بودجه موجود بســیار کم 
اســت. البتــه محمدرضا رضایــی تاکید 
کرد هنــوز فرصت باقی اســت و می توان 
در صحــن علنــی مجلس ایــن موضوع 
را پیگیری کرد؛ نوســازی بافت فرسوده که 
به دلیل زندگی حدود 19 میلیون نفر در آن، نیاز 

مبرم به توجه و رسیدگی سریع دارد.

  27۰
محله

تعداد محله هایی که هر سال باید 
نوسازی شود

  3۰
درصد

جمعیت شهری کشور در بافت 
فرسوده هستند یعنی از هر سه 
نفر یک نفر در شهرها در بافت 
فرسوده زندگی می کنند 

 
  ۱۰۰

 میلیارد تومان 
 هزینه ساالنه هر محله در طرح 

نوسازی بافت های فرسوده

 5۰۰۰۰۰
واحد

نیاز ساالنه کشور به واحد 
مسکونی

  2,5
میلیون واحد

تعداد مسکن های خالی در 
کل کشور

اعداد مهم طرح بازآفرینی شهری 

در ایران دارای بافت فرسوده هستند  543 شهر 

بافت ناکارآمد شهری در ایران شناسایی شده است141 هزار هکتار

در بافت های فرسوده زندگی می کنند 19 میلیون نفر

در کشور مشمول بافت فرسوده می شود2700 محله 

در 465 شهر دارای 55104 هکتار بافت ناکارآمد شهری است1000 محله

در 175 شهر دارای 24141 هکتار بافت تاریخی است600 محله 

در 110 شهر دارای 61657 هکتار سکونت گاه غیررسمی است1100 محله

تا پایان برنامه ششم توسعه بازآفرینی خواهد شد66 هزار هکتار 

تا پایان برنامه ششم توسعه بازآفرینی خواهد شد1334 محله

دوگانه فلز زرد
مروری بر وضعیت بازار سهام ایران و جهان

سایه شوم ترس
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  2۰
درصد

مساحت شهرهای مورد مطالعه 
وزارت راه و شهرسازی بافت 

فرسوده است



کوچه
تازه های شهر و جامعه

City
روزنامه ی سازندگی  سال 1   شماره 1 26

حرف های امروز

محمــود صادقــی،  نماینــده مردم 
تهران: افراد بازداشت شده از نخبگان 
محیط زیست ایران هستند و روی پروژه 
حفظ یوزپلنگ ایرانی کار می کردند. اگر 
این افراد سنگین ترین اتهام را هم داشته 
باشند اما باز هم مسئولیت حفظ جان 
متهمان برعهده دستگاه قضایی است. 
حتی در قانون اساســی متهمی که به 
حکم قانون محکوم می شود در پناه قانون 
اســت و در حدود قانون بــا او برخورد 
می شود. با معاون پارلمانی وزیراطالعات 
صحبت کردم. معاون پارلمانی وزارت 
اطالعات پیگیر این موضوع بود، به گفته 
معاون پارلمانی وزیر اطالعات بازداشت 
این افراد بــه وزارت اطالعات مربوط 
نمی شــود و احتمال می داد دستگیری 
این افراد از طریق مراجع اطالعاتی دیگر 

باشد./ ایلنا

جعفری دولت آبادی، دادستان تهران: 
فعال محیط زیســت یکی از متهمان 
پرونده جاسوســی بود، اعتراف هایی 
علیه خود داشت و خودکشی کرد. این 
فرد یکی از متهمان بوده است و با توجه 
به اینکه می دانسته اعترافات زیادی هم 
علیه وی شــده و هم خــود اعترافاتی 
داشــته متأســفانه در زندان دست به 

خودکشی زده است. / ایلنا

حسام الدین آشنا، مشاور روحانی: نه 
جامعه شناسان دین خودکشی می کنند نه 

حامیان حیات وحش./ توئیتر

روابط عمومی ســازمان حفاظت 
محیط زیست: بازداشت کاوه مدنی، 
معاون آمــوزش و پژوهش ســازمان 
حفاظت محیط زیست را که از سوی 
برخی افراد در فضای مجازی مطرح 
شده تکذیب می کنیم. این خبر صحت 

ندارد. / خبرآنالین

علی شمخانی، دبیر شورای امنیت 
ملی: هنوز اطالع دقیقی از بازداشت  
فعاالن محیط زیست ندارم. در پشت 
فعالیت های مأموران تخصصی برخی 
از ان جی اوهــا در حوزه هایــی مانند 
بهزیستی، زنان، محیط زیست و آب، 
هاله ای از ابهام در ارتباطات وجود دارد 

که در حال بررسی است. / ایلنا

در  رئیس جمهور  معــاون  ابتکار، 
واکنش به بازداشت فعاالن زیست 
محیطــی: ترجیح می دهــم در حال 
حاضر اظهارنظری در این باره نداشته 
باشم اما به شدت نگران هستم. / ایلنا

 »سازندگی« از 
انتصاب های 
 جنجالی 
 شهردار تهران 
گزارش می دهد

شهر 
اصالح طلبان

مشاوران، مدیران و معاونان محمدعلی نجفی

آسو محمدی
خبرنگار سرویس اجتماعی

حبیب الله تاجیک
شهردار منطقه یک

ب1
طل

الح 
ص

ا
سیدمهدی قاسمی زاویه سادات

مدیرعامل سازمان بازنشستگی شهرداری

ب1
طل

الح 
ص

ا

حمید چوبینه
مدیر عامل شرکت شهر سالم

ب۶
طل

الح 
ص

ا

برزین ضرغامی
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری

ب10
طل

الح 
ص

ا

مرتضی حاجی
مدیرعامل مؤسسه همشهری

ب۳
طل

الح 
ص

ا

مصطفی موسوی الری
مدیرکل هماهنگی امور مناطق شهرداری

ب۲
طل

الح 
ص

ا

مهدی داوری دولت آبادی
مدیر عامل سازمان آتش نشانی

گرا۷
صول

ا

حمیدرضا  قالیباف
سرپرست حراست کل

ب11
طل

الح 
ص

ا

سیدمحمدجواد شیرازی
رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران

ب۴
طل

الح 
ص

ا

محمد فرجود
مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات

گرا8
صول

ا

امیرحسین صدیقی
مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری

ب۵
طل

الح 
ص

ا

احمد صادقی
رئيس سازمان مديريت بحران شهر تهران

گرا9
صول

ا

حسن رباطی
معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری

ب1
طل

الح 
ص

ا

ابراهیم شیخ
معاون منابع توسعه انسانی

ب۶
طل

الح 
ص

ا

محمد مهدی حجت
معاون شهرسازی و معماری

ب۲
طل

الح 
ص

ا

ولی الله شجاع پوریان
معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری

ب۷
طل

الح 
ص

ا

سمیع الله حسینی مکارم
معاون مالی و اقتصاد شهری

رو۳
نه 

میا

پیروز حناچی
معاون فنی و عمرانی

ب8
طل

الح 
ص

ا

حجت الله میرزایی
معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورا

ب۴
طل

الح 
ص

ا

حسن پورسیدآقایی
معاون حمل ونقل و ترافیک

ب۵
طل

الح 
ص

ا

سیدعلی مفاخریان
شهردار منطقه 9

گرا۶
صول

ا

امیرمحسنی
شهردار منطقه  ۱۷

گرا11
صول

ا

رسول کشت پور
شهردار منطقه 2

ب۲
طل

الح 
ص

ا

سهیال صادق زاده
شهردار منطقه ۱0

گرا۷
صول

ا

حسن رحمانی
شهردار منطقه 2۱

گرا1۲
صول

ا
مصطفی سلیمی
شهردار منطقه 3

ب۳
طل

الح 
ص

ا

پیمان حسین محسنی
شهردار منطقه ۱2

گرا8
صول

ا

علی نوذرپور
شهردار منطقه 22

ب1۳
طل

الح 
ص

ا

هادی زبده شیرکوهی
شهردار منطقه۱6

ب1۴
طل

الح 
ص

ا

محمد فیاض
شهردار منطقه۱8

گرا1۵
صول

ا

سید علیرضا حسینی نوکندی
شهردار منطقه 4

گرا۴
صول

ا

مرتضی رحمان زاده
شهردار منطقه ۱3

گرا9
صول

ا

سمیه حاجوی
شهردار منطقه۷

گرا۵
صول

ا

وحیدرضا انارکی محمدی
شهردار منطقه ۱۵

گرا10
صول

ا

شــــهرداران

معــــاونان

مدیــــران

مشـــاوران

آقازادگی و ماجرای ژن خوب

اما این همه ماجرا نیست. روی دیگر سکه، 
که در ماه  های اخیر جنجال مجازی به پا 
کرد، مسئله آقازادگی و ماجرای ژن خوب 
است؛ ملغمه  ای که از حرف های پسر عارف، 
نماینده مجلس و سرلیست امید شروع شد. 
حرف های حمیدرضا عارف به سرعت توجه 
افکار عمومی و به ویژه فعاالن فضای مجازی 
را جلب کرد. پس از حساس شدن جامعه به 
بحث طنزآلود ژن خوب، پای آن به مدیریت 
شهری باز شد. چندی پیش »ایسکانیوز« 
عنوان کرد که سهیال صادق زاده، شهردار 
منطقه 10 در حکمی، پسرش را به  عنوان 
مشاور شهردار و رئیس امور سرمایه  گذاری و 
مشارکت های مردمی منصوب کرد. از سوی 
دیگر در یکی از جلسه  های شورای شهر 
تهران در آبان ماه، پسر یکی از اعضا به عنوان 
کاندیدا برای مشارکت در یکی از بخش های 
شورای شهر تهران معرفی شد که از سوی 
اعضای شورای شهر رأی نیاورد. پس از این 
ماجرا خبرنگاران در نشست خبری از علی 
اعطا، سخنگوی شورای شهر سوال کردند. 
او گفته بود: »فردی که به شورا معرفی شده، 
دارای تخصص های الزم بوده، اما از سوی 
شورای شهر رأی نیاورده است.«

یکم شهریورماه گذشته پس از جنجال ها و 
حرف وحدیث های زیاد، در نهایت محمدعلی 
نجفی بعد از 12شهردار و سه سرپرست، 
شانزدهمین شهردار پایتخت در دوران پس 
از انقالب شد و بر کرسی شهرداری تهران 
تکیه زد. حاال حدود 6ماه از تغییر مدیریت 
شهری می گذرد و در این مدت شهردار 
تهران از شروع کار خود تاکنون، اقداماتی 
را در جهت شفاف سازی و کاهش فساد در 
شهرداری تهران کلید زده است.در این میان 
تغییر مدیران شهرداری هم یکی از چالش های 
پیش روی شهردار تهران در ماه  های گذشته 
بوده است و شورای شهر اصالح طلب از 
انتصاب هایش راضی نیست: »به کارگیری 
نیروهای اصالح طلب؛ چه در قامت مدیران 
رسانه ای و چه مدیر و کارشناس در حوزه 
مدیریت شهری، یک ضرورت غیرقابل انکار 
است و اگر جز این بود مردم به دیگران رأی 
می دادند، اما امروز میراث پیشینیان چون 
غل و زنجیر بر دست و پای شهرداری کنونی 
زده شده است و حرکت بسیار سخت و کند 
پیش می رود.« دوگانه سیاسی شهرداری و 
شورا تا جایی پیش رفت که حسن رباطی، 
معاون امور مناطق شهرداری هم در پاسخ به 
این مطالبه و در مورد شاخص های انتخاب 
شهرداران و مدیران می  گوید: »نگاه شهرداری 
تهران این است، افرادی که به عنوان شهردار 
فعالیت می کنند باید به امور شهری و 
مأموریت های شهرداری تهران آشنا باشند؛ 
چراکه در این دوره فرصت آموزش یا ورود 
افراد ناآشنا به این حوزه را نداریم. بنابراین، 
شهرداران از بدنه شهرداری مدیریت مناطق را 
بر عهده گرفته اند.«

 اعتراض 
چهره های شورا 

 انتصاب مصطفی موسوی  الری به 
سمت مدیرکل هماهنگی امور مناطق 

شهرداری تهران هم کم چالش نبود. او فرزند 
حجت االسالم موسوی الری، وزیر کشور 

دولت سیدمحمد خاتمی است. این انتصاب 
چند روزی به یکی از هجمه های فضای 

مجازی علیه نجفی بدل شد.
عالوه بر اینها در چند مورد اعضای شورای 

شهر به صورت علنی اعتراضات خود به 
انتصاب های شهرداری را نشان داده  اند. 

واکنش ها ادامه داشت تا اینکه احمد 
مسجدجامعی هم در توییتی نوشت: »هیچ 

دخالتی در شهرداری تهران ندارم و  دلیل 
برخی انتصابات شهرداری برایم روشن 

نیست.« همچنین محمد علیخانی، دیگر 
عضو شورای شهر در اعتراض به انتصاب 

شهرداران مناطق سه، هفت و10 در کانال 
خود نوشت: »جناب آقای نجفی لطفا منت 
این انتصابات را سر اصالح طلبان نگذارید. 

بقیه حرف ها بماند برای بعد…«
این اشاره علیخانی به انتصاب تعدادی از 

بانوان است که پیش از این در زمان قالیباف 
از مدیران رده باالی شهری محسوب 

می شدند. یکی دیگر از اعضای شورا 
در این باره گفته »فردی  که در شهرداری 

مسئولیت گرفته عالوه برحمله به اصالح 
طلبان و آیت  الله هاشمی به خود نجفی هم 

رحم نکرده است.«  اشاره این عضو شورای 
به توییت های »حامد احسان بخش« است که 
مدتی به سردبیری سایت شهرنوشت وابسته 

شهرداری تهران منصوب شد و در نتیجه 
اعتراض ها، شهرداری او را برکنار کرد و 

»پوریا سوری«، روزنامه  نگار اصالح طلب را 
به جای او منصوب کرد.

نجفی، شهردار: مصلحت شهر چیزی فراتر از 
تعلقات جناحی و گرایش های سیاسی  است. 
علیخانی، عضو شورا: مصلحت شهر را 
شهروندانش، همان کسانی که 4 تا 6 ساعت 
پای صندوق های رای ایستادند و به  تغییر رای 
دادند، بهتر تشخیص می دهند.
حق شناس: اگر جوانان اصالح طلب رزومه 
ندارند، ناشی از محرومیت از تصدی  پست های 
 مدیریتی در ١٤ سال گذشته بوده است.«

رباطی، معاون امور مناطق: آقازاده به کسی 
گفته می شود که راست راست در خیابان 

راه برود و با استفاده از رانت خانوادگی پول 
دربیاورد نه اینکه در شهرداری دو شیفت 

کار کند و نزدیک به 12 ساعت در سطح شهر 
فعالیت کند.

شیخ، معاون منابع انسانی: ٤٠ درصد مدیران 
اصالح طلب، ٧ درصد اصولگرا و ٥٣درصد نیز 

از نظر گرایش سیاسی مستقل هستند.

غالمعلی رجایی
مشاور امور رسانه ای

اصالح طلب1

امین عارف نیا
مشاور شهردار و رئیس مرکز ارتباطات

اصالح طلب۲

رضا صالحی امیری
مشاور شهردار در امور اجتماعی و فرهنگی

اصالح طلب۳

علی مرادخانی
مشاور هنری

اصالح طلب۴

داریوش قنبری
مشاور پارلمانی شهردار

اصالح طلب۵

رسول رسولی پور
مشاور و رئیس گروه اخالق شهروندی

اصالح طلب۶

فاطمه راکعی
مشاور شهردار در امور بانوان

اصالح طلب۷

حسین غریبی
مشاور شهردار در امور برنامه ریزی راهبردی

اصالح طلب8

ته
ــــ

نک

رضا صالحی امیری، قائم مقام 
نجفی و معاون فرهنگی و اجتماعی 

شهرداری به دلیل دوشغله بودن 
استعفا داد و به جای او ولی الله 

شجاع پوریان منصوب شد 

ته
ــــ

نک
محمدعلی نجفی تاکنون به 15 نفر 

برای شهرداری مناطق حکم داده 
است و بقیه مناطق با شهرداران 

دوره قالیباف کار خود را پیش 
می برند

ش ها
اکن

 و
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 محسن هاشمی ، رئیس شورای شهر تهران :هیات رئیسه شورا و سایر اعضا در عزل و نصب ها دخالت 
نمی کنند، اما می توانند نظرات خود را اعالم کنند. این حرکت کامال طبیعی است که اعضا نسبت به برخی 

از موضوعات و انتصابات نظری داشته باشند 

راهنما

تهران گردی؛ منیریه
منیریــه؛ محله  ای با کوچه هــای باریک، 
خانه های بــزرگ، حیاط  های پــر درخت و 
حوض دار و مردمانی که هنوز نشانه  هایی 
از راه و رســم گذشــته در زندگی شان دیده 
می شــود. این محله زیبا و اصیل در زمان 
قاجار، یکــی از محله  های اعیان نشــین 
تهران بــود؛ محل زندگی اشــراف و البته 
بازاریــان و تجار تهــران. حــاال هم هنوز 
بســیاری از قدیمی  های بازار و تهرانی های 
قدیمی این محله را رها نکرده اند و ســاکن 
این منطقه کهن هســتند. بــا وجود آنکه 
آپارتمان سازی به جانش افتاده و کوچه  های 
تنگ و تاریک و تــک خانه  های زیبایش 
هر روز بیش از پیش بلعیده می  شــوند، اما 
هنوز رِد تهران قدیم بر جانش پیداست. نام 
محله  منیریه از نام »منیرالسلطنه«، مادر 
کامران میرزای قاجار، پسر سوم ناصرالدین 
شاه و نایب الســلطنه او گرفته شده است. 
منیرالسلطنه ســاکن عمارتی زیبا در این 
منطقه بود. مادر و پســر باغ  هــای زیبا و 
زمین های زیادی در محله منیریه و همچنین 
امیریه )محله مجاور منیریه( داشته اند که 
حاال دانشکده افسری که در تقاطع خیابان 
سپه و ولی عصر قرار دارد جزو همین باغ  ها و 
عمارت  های قاجاری است. بهتر است پیاده 
 گردی خود را از شمال یعنی تقاطع خیابان 
امام خمینی و خیابان ولی عصر آغاز کنید 

و اول از همه به دیدن »موزه مقدم« بروید.

ایران گردی؛ چابهار

۲هزار کیلومتر که از تهران دور شوید، از مرز 
خارج نخواهید شد. در ایران نقطه ای وجود 
دارد کــه از راه زمینی، ۲ هــزار کیلومتر با 
تهران فاصله داشته باشد؛چابهار در جنوب 
شــرقی ایران، در دم گربه. بهشــتی دست 
نخورده که هنوز سال های زیادی مانده که 
کشف شود. اما اکنون فصل سفر به چابهار 
اســت. بیش از دو دهه پیش چابهار منطقه 
آزاد شــد اما جذابیت خاص چابهار به مراکز 
خریدش نیســت؛ چابهار کــه می روید باید 
سراغ سواحل عجیب و غریبش، جنگل های 
حــرا، درختــان انجیــر معابــد و کوه های 
مینیاتوری اش بروید و البته از غذاهای لذیذی 
که دارد هم به وفور تنــاول کنید.  به دریای 
بزرگ بروید؛ ابتدای اقیانوس هند. ســاحل 
صخره ای و شنی در کنار هم شما را مجذوب 
می کند. آنقدر که می توانید ســاعت ها در 

ساحل بمانید و امواج خروشان اقیانوس که 
صخره ها را در می نوردد، مشــاهده کنید و 
البته روی شن های طالیی قدم بزنید. اما از 
همان دریای بزرگ به سمت شرق که بروید، 
جاده رمین شروع می شود به سمت بریس و 
گواتر. حــدود ۶۰ کیلومتر در دنیای رنگ و 
نقش و زیبایی رانندگی می کنید؛ الجوردی 
اقیانوس، طالیی ساحل شنی، سبزی درختان 
تــاغ و درخت انجیــر معابد و خاکســتری 
کوه های مریخی یا مینیاتــوری. کنار جاده 
پارک کنید و خیــره به کوه های مینیاتوری 
شوید. اگر توانســتید با احتیاط وارد کوه ها 
شوید، سکوت، شما را هم محو می کند. به 
سمت شرق بروید، اسکله ماهیگیری بریس 
خودنمایــی می کند. لنج هــای ماهیگیری 
آنجا به وفور یافت می شــوند، با کارگرانی 
ســاده و بی آالیش با آفتاب سوختگی دریا. 
ســراغ بریس را بگیرید؛ دهی که شهر شده 
و روی یکی از زیباترین سواحل دنیا ساخته 
شده اســت. پشــت خانه های مردم، با ۶-۵ 
دقیقه رانندگی به ســمت دریا، به صخره ای 
می رسید که ۵۰ متر ارتفاع دارد؛ منظره ای 
خیره کننده از هنرنمایی فرسایش باد و باران 
و رطوبــت در طول هزاران ســال. بر باالی 
صخره بایستید و از آبی بی نهایت لذت ببرید. 
در اســکله ماهیگیری بریس، انواع ماهی و 
شاه میگو را می توانید ببینید و احیانا بخرید. 
اینجا تمام میگو و شاه میگوی رستوران های 
دریایی درجه یک تهران را تامین می کند.  از 
بریس به شــرق بروید، گواتر در منتهی الیه 
ایران پیش روی شماست؛ جنگل های حرا. 
یــک روز به منطقــه آزاد بروید، روســتای 
تیس با قدمت چند هزار ساله اش، آنجاست. 
از آنجا می توانید به ســمت کهیر و کنارک 
بروید، گل فشان منتظر شماست.  در چابهار 
سراغ رستوران های شــیک را نگیرید، اما 
گزینه های خوشمزه فراوانی برای تان وجود 
دارد؛ در بلوار امام به رســتوران بلوچ بروید 
و خورش کراهی بخوریــد؛  خورش ویژه آن 
منطقه که هم با ماهی ســرو می شــود،  هم 
میگو، هم مرغ و هم گوشــت. انواع کباب 
ماهی هم دارد. در همان بلوار امام می توانید 
به رستوران تهران که آشپز هندی دارد، بروید، 
کراهی هایش به مراتب تندتر از رســتوران 
بلوچ است. رستوران براسان بروید و انواع 
کباب بخورید؛ کباب بنگال، تندترین غذایی 
است که در عمرتان خورده اید. در بازار سنتی 
هم پکوره و سمبوسه به وفور پیدا می کنید. 
اما اگر به ســمت سرباز رفتید، در سه راهی 
پاّلن، ســراغ رستوران ابوطالب را بگیرید. 
مرغ های تندوری که بــا ادویه مخصوص 
کباب می شوند، می تواند ظهر دل انگیزی را 

برای تان رقم بزند.

 شهر
اصولگرایان

مشاوران، مدیران و معاونان محمدباقر قالیباف

فخرالدین سلیمانی
شهردار منطقه 1

گرا1
صول

ا

عباس بابازاده
شهردار منطقه10

گرا۷
صول

ا

امیر عباس بهاری
شهردار منطقه4

گرا۴
صول

ا

علی اکبر انجمنی
شهردار منطقه15

گرا1۰
صول

ا

عزیزالله نظری
شهردار منطقه2

گرا۲
صول

ا

عابد ملکی
شهردار منطقه12

گرا۸
صول

ا

سعید طلوعی
شهردار منطقه7

گرا۵
صول

ا

مهدی عباسی
شهردار منطقه17

گرا11
صول

ا

رضا دباغی
شهردار منطقه3

گرا۳
صول

ا

نرگس معدنی پور
شهردار منطقه13

گرا۹
صول

ا

حمید محسنی
شهردار منطقه9

گرا۶
صول

ا

جمال بافرانی
شهردار منطقه21

گرا1۲
صول

ا

قاسم موالیی
شهردار منطقه22

گرا1۳
صول

ا

سید محسن اسدی
شهردار منطقه 5 

گرا1۴
صول

ا

عظیم بابایی
شهردار منطقه 6 

گرا1۵
صول

ا

بهمن نوروزی
شهردار منطقه 8

گرا1۶
صول

ا

نصرالله آبادیان
شهردار منطقه 11 

گرا1۷
صول

ا

فرهود حمیدی
شهردار منطقه14

گرا1۸
صول

ا

جواد میرزاقلی
شهردار منطقه16

گرا1۹
صول

ا

بهروز محمدزاده
شهردار منطقه18

گرا۲۰
صول

ا

پیمان قربانی
شهردار منطقه19

گرا۲1
صول

ا

احمد صفوی
شهردار منطقه20

گرا۲۲
صول

ا

پژمان پشمچی زاده
معاون شهرسازی و معماری

گرا۲
صول

ا

قدرت الله گودرزی
معاون مالی و اقتصاد شهری

گرا۳
صول

ا

علیرضا جاوید
معاون فنی و عمرانی

گرا۸
صول

ا

ناصر امانی
معاون برنامه ریزی توسعه شهری

گرا۴
صول

ا

سیدجعفر تشکری هاشمی
معاون منابع توسعه انسانی

گرا۶
صول

ا

مجتبی عبداللهی
معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری

گرا۷
صول

ا

مازیار حسینی
معاون حمل ونقل وترافیک

گرا۵
صول

ا

عیسی شریفی
قائم مقام شهردار

گرا1
صول

ا

شــــهرداران

معــــاونان

مصطفی منتظرالمهدی
مدیرعامل سازمان بازنشستگی شهرداری

گرا1
صول

ا

مهدی ذاکری
مدیرعامل مؤسسه همشهری

گرا۲
صول

ا

منصور کتانباف
رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران

گرا۳
صول

ا

علیرضا صادقی
مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری

گرا۴
صول

ا

حسنعلی غفاری
مدیر عامل شرکت شهر

گرا۵
صول

ا

سعید شریف زاده
مدیر عامل سازمان آتش نشانی

گرا۶
صول

ا

مدیــــران

مشـــاوران

شهرداری تهران یا خانه سالمندان 

انتقاد دیگری که به انتصاب های نجفی 
می شود و به گفته شورای شهر ایراد »حقوقی 
و قانونی« دارد، موضوع سن و سال مدیران 
بازنشسته  است. شهربانو امانی و حجت نظری 
۲عضو مخالف این انتصاب ها هستند. محمد 
علیخانی، در تذکری شفاهی به شهردار به این 
موضوع پرداخت. براساس قانون، به کارگیری 
بازنشستگان در شهرداری تهران ممنوع است، 
اما سه نفر از معاونان شهردار که به تازگی 
منصوب شده اند، بازنشسته هستند«. 
شهریورماه نجفی در حکم هایی سمیع الله 
حسینی مکارم را به معاونت مالی و اقتصاد 
شهری، محسن پورسیدآقایی را به معاونت 
حمل ونقل و ترافیک و مهدی حجت را به 
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری 
منصوب کرد. مهدی حجت متولد ١٣٢٨، 
پورسیدآقایی متولد ١٣٤٠ و حسینی مکارم 
متولد ١٣٣٩ است. 

سیدمجید حسینی
مشاور امور رسانه ای

اصولگرا1

شهرام گیل آبادی
مشاور شهردار و رئیس مرکز ارتباطات

اصولگرا۲

مجید سرسنگی
مشاور هنری

اصولگرا۳

سردار غالمرضا کرمی
مشاور پارلمانی

اصولگرا۴

زهرا مشیر
مشاور شهردار در امور بانوان

اصولگرا۵

ته
ــــ

نک

فروردین ماه 92 »انتخاب« با انتصاب 
محسن نائبی، فرماندار سابق تهران 

به عنوان مشاور اجتماعی محمدباقر 
قالیباف نوشت: تعداد مشاوران رسمی 

قالیباف به بیش از 100 نفر رسیده است.

عیسی علیزاده
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری

گرا۹
صول

ا

حجت الله ناطقی
رئیس حراست کل شهرداری

گرا1۰
صول

ا

احمد صادقی
رئيس سازمان مديريت بحران شهر تهران

گرا۸
صول

ا

 تهران      7  12 

قزوین    3  10بیرجند    7  17ارومیه    1  11

قم    5  15مشهد    4  17اردبیل    0  12

سنندج    3  12بجنورد    3  14اصفهان    5  18

کرمان    2-  14اهواز    10  28ایالم    5  17

کرج    7  15زنجان    0  12اراک    5  15

کرمانشاه    5  15سمنان    6  13بوشهر    16  22

یاسوج    5  18زاهدان    8  21تبریز    1  12

گرگان    9  18شیراز    5  19شهرکرد    2  17

ساری    7  19خرم آباد    8  20رشت    7  15  

یزد    12  23همدان    1-  10بندرعباس    17  25  

آب و هوا - اوقات شرعی )دوشنبه، 23 بهمن1396(

گردش

اذان صبح: 05:29:50
طلوع آفتاب: 06:54:23
اذان ظهر: 12:18:37
غروب آفتاب: 17:42:50
اذان مغرب: 18:01:31
نیمه شب: 23:36:20

حامد احسان بخش
سردبیر سایت شهرنوشت

گرا۷
صول

ا
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Life
تازه های زند گی و سرگرمی

پرســه

گفته های روز

پرویز پرســتویی: »یادمون نره زنده یاد 
فردین هــم کشــتی گیر بــود«. بازیگر 
پیشکسوت ســینما در واکنش به اعالم 
نام پژمان جمشیدی به عنوان کاندیدای 
دریافــت جایــزه نقش مکمل مــرد در 
سی و ششمین جشــنواره ملی فیلم فجر 
در صفحه اینستاگرامش نوشت: »پژمان 
عزیز، به قول خودت، چهار سال فحش، 
چهار ســال تهمت، چهار ســال فشار، 
چهار سال صبر، چهار سال تالش و حاال 
کاندیدا با تمام وجود بهت تبریک می گم. 
نگران نباش تا بوده همین بوده و خواهد 

بود. «

ابراهیــم َداروغه زاده، دبیر جشــنواره 
فیلم فجر: »امسال سالم  ترین دوره انتخاب 
بهترین فیلم مردمی را داشتیم.« دبیر 36 
امین دوره جشــنواره فیلــم فجر هم مثل 
دوره های قبل با هجــوم منتقدان مواجه 
بود. یکی از انتقدات به او بر سر اکران های 
مردمی و آرای ایــن دوره بود. برای مثال 
سینماگران معتقد بودند حضور نداشتن 
فیلمی مثل مصادره در میان انتخاب های 
مردمی طبیعی نیست و مهران احمدی از 
پول های خرج شده در این بخش گفت. 
اما داروغه زاده می گوید بلیت های صاحبان 
آثار، گیشه سینماها و ارگان ها و نهادها در 
آرای مردمی تاثیرگذار نبود و از برگزاری 

جشنواره امسال دفاع می کند.

محمدتقــی فهیم )منتقد ســینما(: 
»هومن سیدی سیمرغ اش را به روحانی 
اهدا کرد و برای همین حاال فیلمش در 11 
رشته نامزد سیمرغ جشنواره شده است.« 
صحبت های منتقدان مهمان برنامه هفت 
در شب 21 بهمن ماه به موجی در فضای 
مجازی و میان ســینمایی ها بدل شــد. 
حمله فهیم و فاضلی به بخشی از فیلم ها 
و دفاع شان از ممیزی عجیب و شنیدنی 
بــود. فهیم نامزدی هــای فیلم مغزهای 
کوچک زنــگ زده را به ســیمرغ قبلی 
هومن سیدی مربوط دانست و البته دیگر 

مهمانان برنامه از توهم توطئه گفتند.

قاضی زاده هاشــمی )وزیر بهداشت، 
درمــان و آموزش پزشــکی(: »اگر همه 
خدمات بــرای نگهداری دنــدان آماده 
باشد، دیگر کسی در مسواک زدن رعایت 
نمی کند.« وزیر بهداشــت که به شبکه 
خبر آمده بــود تا درباره پیشــرفت های 
کشــور در حوزه سالمت و پزشکی پس 
از انقالب صحبت کنــد، از دالیل گران 
بودن خدمات دندان پزشکی گفت. دکتر 
هاشــمی می گوید دندان پزشــکی جزو 
اولویت های ما نبوده و در حوزه سالمت، 
آب سالم و بیماری های واگیردار و کشنده 
اولویت داشــته اند. قاضی زاده هاشــمی 
اضافه کرد در دیگر نقاط دنیا هم خدمات 

دندان پزشکی ارزان نیستند.

پرسه در حوالی جشنواره 36 فجر با فردوسی، بهروز وثوقی و فاشیسم

رأی  من کجاست؟

همان روز اول و دومین نشســت خبری برای 
راه افتادن دعوا بر سر آرای مردمی کفایت می کرد. 
منیژه حکمت همان روز نخست از خرید بلیت های 
ارگانی انتقاد کرد و گفت گروهی با اهداف خاص 
کاری کرده انــد که آرای بهترین فیلــم مردمی را 
جابه جا کنند و نهادهایی بلیت ها را به نفع فیلم هایی 

خاص خریده اند.
آن روز هنــوز فیلم های برتــر آرای مردمی 
معرفی نشــده بودند اما پس از اعالم اسامی ده 
فیلم برتر چیزی که بیش از همه به چشــم آمد 
نبودن نام »مصادره« در این لیســت بود. فیلم 
طنز خوش ســاخت مهران احمدی که یکی از 
بیشترین تعداد سانس های فوق العاده را داشته 
است. مهران احمدی در کنفرانس مطبوعاتی 

فیلمش »بگم«،»بگــم« راه انداخت و اتفاقا 
گفــت! گفت دربــاره اینکه 500 ســری بلیت 
خریداری شده توسط یک ارگان، بعد از استفاده 
از کدهایــش در رأی گیری به مردم داده شــده 
است. از این گفت که اپراتورها برای رأی گیری 
اینترنتی با جشــنواره همراهــی نکرده اند و در 
نهایت اپلیکیشــنی تدارک دیده شده که خیلی 
هم موفق نبوده و نتوانســته به خوبی پاسخگو 
باشد. گفت از تهیه کننده ای که ده میلیون داده و 
سانس فوق العاده برای فیلمش خریده است. او 
بعد از این حرف ها در پاســخ به سؤال خبرنگار 
صفحه پرسه روزنامه »سازندگی« گفت: »شبیه 
این بود که دارم می گم؟ نه خداییش این نیســت 
حرفم. به قرآن این هایی را که گفتم به چشــمم 
دیدم که درباره شــان حــرف زدم. وگرنه اصال 
امکان نداشت چیزی بگویم. ببینید من اعتقاد 
دارم که اتفاقات خوبی نیفتاده. ما از آرای منفی 
لطمه خوردیم. فقط ســر در نمی آورم، این همه 

ســانس فوق العاده داشتیم. ملت تا ساعت سه 
شب می مانند فیلم ببینند که بگویند ما را دوست 
ندارند؟ باورش سخت است. من می گویم آرای 
مردمی را دســتکاری کردند و شــک ندارم اما 
می گویم کار آن باالباالیی ها نیست. این مدیران 

میانی کارهایی کردند که زیبنده نیست.«

دعوای امنیت ملی بین ارگانی سازها؟
امسال سازمان هنری رسانه ای اوج در جشنواره 
ســه فیلم داشت. از ســوی دیگر »التاری«بود، 
ساخته محمدحسین مهدویان و محمود رضوی. 
فیلمــی که از ابتدا بر ســرش جنجال های زیادی 
شد و خیلی سخت مجوز ساخت گرفت. غیر  از 
این باشه آهنگر هم فیلم »سرو زیر آب« را داشت 
و ســازندگان »ماهورا« هم اگرچه خصوصی ساز 
لقب دارند اما همــه می دانند حمایت های ارگانی 
را به همراه دارند. اوج که با فیلم »به وقت شــام« 
گرانترین فیلم جشنواره را در اختیار دارد، با »تنگه 

ابوقریب« خبرساز شــد. بهرام توکلی کارگردان 
این فیلم با گفتن اینکه ســینمای خصوصی اصال 
در ســینمای ایران معنایی نــدارد، جنجالی به پا 
کرد و گفت همه فیلم های ســینمای ایران ارگانی 
هســتند و پول های شان از جای دیگری می رسد. 
این جمله درحالی بیان شــد که خود سازمان اوج 
برای ساخته جدید حاتمی کیا زیر فشار انتقادات 
بچه حزب اللهی هاست و متهم است که چهره ای 

کاریکاتوری از داعش نشان می دهد. 
البتــه در مقابل ایــن انتقادهــا اوجی ها هم 
ننشستند و رفتند محمدجواد ظریف را به تماشای 
فیلم شان نشاندند. اشک های ظریف در حمایت از 
»به وقت شام« و حماسی خواندن قصه مقاومتش 
و تأییدی که از ســوی سردار سلیمانی برای فیلم 
گرفته شــد، پاتکی بود از سوی بچه های تیم اوج 
وابســته به پایگاه فرهنگی خاتم االوصیا که این 
روزها مهمترین بودجه ساالنه فرهنگی را در اختیار 

دارد و به سادگی می تواند فیلم بسازد. 

خط قرمز!
ســال قبل از همیــن دوره جشــنواره بود که 
فراستی و بهروز افخمی بلوایی به پا کردند درباره 
فیلم های سیاه نما. امسال البته دیگر خبری از آن 
فیلم های سیاه و تاریک و خشونت علیه کودکان و 
استفاده ابزاری از کودکان در فیلم ها دیده نمی شود. 
حتی استفاده مواد مخدر هم به طرز چشمگیری 
در فیلم ها کاهش یافته و اقال اپیدمی نیســت اما 
همین حاال هم برای فیلم های اکران شده، شایعاتی 
درباره ممیزی های شدید به گوش می رسد. غیر 
 از ماجــرای »التاری« که خیلی ســخت مجوز 
گرفــت و به گفته عواملش، در 14 روز، کل فیلم، 
فیلمبرداری شده و به خاطر حساسیت های بین 
ایران و امارات، اکثر صحنه هایش در کشور قطر 
فیلمبرداری شده است، فیلم های دیگری هم بودند 
که با ممیزی به جشــنواره رسیدند و باز هم حتما 
ممیزی خواهند داشــت. همین حاال »التاری« 
متهم شــده به ضدیت با منافع ملی و شایعه شده 

فاطمه پاقلعه نژاد
خبرنگار پرسه

فیلم های سیاسی، شعارهای سیاسی، پرسش های سیاسی
محمود گبرلو امســال هم مرد شــماره یک 
نشست های خبری بود. کسی که انتقادهای 
زیادی به او شد و حتی یکی از خبرنگاران در 
نشست خبری فیلم »بمب یک عاشقانه« او 
را به ســیامک انصاری تشبیه کرد که نقش 
مدیر مدرســه ای در دهه 60 را بازی می کرد. 
نشســت های خبری جشــنواره سی وششم 
اما پر بود از تحلیل های سیاســی و دعواهای 
ماندگار و البته احتمــاال ادامه دار. با محمود 
گبرلو، مجری نشست های خبری کاخ رسانه 
جشنواره فیلم فجر به گفت وگو نشستیم که 

در ادامه می خوانید. 

در هیچ کدام از نشســت های امســال 
درگیری جدی اتفاق نیفتاد؟

یک بار، آن هم به نظر من یک ســوء تفاهم 

بود که بین آقای هومن سیدی و آقای جوادی 
تنشی ایجاد شد که لحن هایشان خوب نبود. من 
آقای سیدی را شــخصیت متینی می دانم و در 
جلسه هم از لحن ایشان لذت بردم، هم متانت 
دارد و هم سواد؛ آن لحظه یا اطالعات غلط به او 
دادند یا دوست خبرنگار به گونه ای سوال پرسید 

که این لحن تبدیل به لحن خصمانه شد.
ایــن را در کارگردان هــا نمی بینید که 
اعتقاد دارند خبرنگارها چیز زیادی از سینما 

نمی دانند؟
واقعیت این اســت کــه در ذهن خیلی ها 
نسبت به خبرنگار نگرش منفی وجود دارد و آن 
هم نشــأت گرفته از یک دوره تاریخی است که 
فضای رســانه ای ما زرد و مبتذل شده بود ولی 

واقعیت این است که در چند سالی که خودم 
در این حوزه هستم، تالش می کنم جایگاه 

خبرنگار را باال ببرم برای همین تاکید دارم نقد 
و بررسی نیست و خبرنگار می تواند با شهامت 

دیدگاهش را بگوید.
خودتان می گویید شــبی یک اشتباه 
حقتان اســت و فکر می کنم بامزه ترینش هم 
همان »بفرمایید شــام« بود که به جای اسم 

فیلم آقای حاتمی کیا گفتید.
به نظرم طبیعی است. من فکر می کنم برخی 

از طرفداران آقای حاتمی کیا ناراحت شدند و به 
من پیغام دادند که نقشه و توطئه ات چه بوده! من 
از شیفتگان آقای حاتمی کیا هستم ولی اینکه 
یــک خطای کالمی را به توطئــه ربط بدهیم، 

درست نیست. 
امســال بــه نظــر می رســید فضای 

نشست های خبری خیلی سیاسی شده بود.
به این دلیل بود که جریان فیلم های انتخاب 
شده به شــدت سیاســی بود. فیلم هایی مثل 
»التاری« یا »به وقت شام« یا حتی »مصادره« 
که کمدی است و حرف های سیاسی تندی دارد 
باعث می شود این اتفاق بیفتد و نشست ها هم 

تند شود.
در ســؤاالت خبرنگاران این را 

زیاد می دیدیم.
خبرنگار یعنــی همین و من 

این را اشــکال نمی دانم. خبرنگار قرار نیست 
دربــاره تکنیک فیلم حرف بزند، تکنیک برای 
منتقدان است. خبرنگار ابهاماتی را که براساس 
فضای اجتماعی به وجود می آید سوال می کند 
نه فضای سینمایی تخصصی را. یک نکته ای که 
من مدت ها دنبالش بودم دارم در این جلسات به 
دست می آورم. متأسفانه ما نقد فیلم را بیشتر در 
فرم دیدیم، در صورتی که در دنیا، منتقدها اول 
درباره مضمون حرف می زنند بعد تکنیک و فن. 
به نظر می رسد به این دلیل باشد که 
بــا صحبــت درباره فــرم خودشــان را 

روشنفکرتر نشان می دهند.
بله. اما از نظر من درباره فرم حرف زدن فرار 
از تحلیل اجتماعی اســت. چیزی که مردم به 
آن واقف هستند و به همان دلیل می روند فیلم 

می بینند ولی منتقدها نه.

گبرلو از نشست های پرحاشیه امسال می گوید
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  مهران احمدی: من می گویم آرای مردمی را دستکاری کردند و شک ندارم 
اما می گویم کار آن باالباالیی ها نیست. این مدیران میانی کارهایی کردند که زیبنده 

نیست.«   

حاشیه:اخبارستارهها

حمله به افشار به خاطر بزرگ مرد 
کوچک

بعد از اکران فیلم ســینمایی »دارکوب«، 
مهناز افشار در حضور ده ها خبرنگار، مقابل 
اســدالله یکتا زانو زد و بــا او عکس گرفت. 
افشار با انتشار عکس در صفحه اینستاگرام اش 
نوشت: »بزرگ هستند و چه بی نهایت شایسته 
احترام گذاشتن.« این اقدام مهناز افشار مطابق 
انتظارات به مذاق برخی خوش نیامد و باعث 
شــد صفحه این بازیگر سرشناس کشورمان 

مورد حمله و هجوم قرار گیرد. 

حسادت گل کرد
چندی پیش بود کــه خبر حضور نورگول 
یشــیلچای، بازیگر صاحب نــام ترکیه ای در 
اصفهان برای ایفای نقش در فیلم »جن زیبا« 
به کارگردانی بایرام فضلی و تهیه کنندگی مهرداد 
فرید حسابی خبرساز شد. در آخرین واکنش 
به حضور یشیلچای در ایران، آزاده نامداری در 
برنامه »کافه تماشا« در اقدامی بسیار عجیب 
ضمن نشــان دادن عکس های بی حجاب این 
بازیگر گفت: »چرا احساس نیاز کردید که یک 
بازیگر خارجی در یک فیلم ایرانی ایفای نقش 
کند؟«. این در حالی ا ست که نامداری به این 
اصل که »جن زیبا« محصول مشترک ایران و 
ترکیه است توجهی ندارد. ضمن اینکه از ِکی 
تا حــاال کارگردان و تهیه کننده یک فیلم برای 
انتخاب بازیگر مورد عالقه شان، بازخواست 

می شوند؟ 

افشای رابطه عاشقانه بعد از 3 سال
جمالت مالنی ســایک، مجری 47 ساله 
انگلیســی در یک برنامه رادیویی، کار دستش 
داد. این مجری مشــهور انگلیســی در یک 
برنامه رادیویی اعالم کرد که به مدت 3 ســال 
اســت که وارد یــک رابطه عاشــقانه با یک 
گلف باز شده. البته مالنی نام این ورزشکار را 
افشا نکرد اما خبرنگاران رسانه های انگلیسی 
با جســت وجو در صفحه شخصی سایک در 
اینستاگرام، پرده از راز او برداشتند. با تحقیقات 

خبرنگاران نشریه میرر مشخص شد که مالنی 
در سال گذشته دقیقًا در مکان هایی از خود در 
اینستاگرام عکس منتشر کرده که مارتین کایمر، 
گلف باز 33 آلمانی در آن مکان ها حضور داشته 
است. سایک فعاًل به افشای نام کایمر واکنشی 
نشان نداده و این سکوت بر واقعی بودن کشف 

نشریه میرر صحه می گذارد.

تماس همسر الندن با فوریت های 
پلیس

جرمی الندن، بازیگر 45 ساله آمریکایی، 
طی 10 روز گذشــته برای دومین بار توســط 
پلیس آمریکا دستگیر شد. دلیل این دستگیری 
جدید، تماس تلفنی جولیت ریِوس، همســر 
کنونی الندن با فوریت های پلیس گزارش شده. 
جولیت که سومین همسر آقای بازیگر است، 
روز گذشــته در تماســی با مرکز فوریت های 
پلیس آمریکا مدعی شد که الندن در حالی که 
او قصد سوار شدن بر اتومبیل اش را داشته، او 
را روی زمین کشیده و همین امر باعث آسیب 
جدی پا و دســتش شده. در این تماس تلفنی 
که به صــورت خودکار ضبط شــده، صدای 
جیغ های دردناک جولیــت و البته فریادهای 
بلند جرمی الندن شنیده می شود. وکیل الندن 
با تایید این خبر اعالم کرد که دالیل خانوادگی 

و شخصی در این پرونده وجود دارد. 

چرا می خند؟
محمدرضــا فروتن نــام نامزدهای نقش 
مکمل مرد را با پژمان جمشیدی آغاز کرد و 
رســیدن به نام او همراه شد با خنده حضار. 
مجری مراســم به تندی از رفتار خبرنگاران 
حاضر در نشســت انتقاد کرد. کمال تبریزی 
از اعضای هیات داوران معترض شد که چرا 
جماعــت می خندند و آنها هم پاســخ دادند 
فروتن خودش خندیده. ساعتی بعد همه جا 
پر بود از ویدئوی تمســخر پژمان جمشیدی 
توســط خبرنگاران در نشست خبری اعالم 
نامزدها. پژمان جمشیدی اما واکنش اش به 
این رفتارها چیســت؟ او به خبرنگار روزنامه 
ســازندگی می گوید: »راســتش حق دارند. 
هنوز باورش برایشان سخت است که چطور 
یک فوتبالیست در سه ســال تبدیل شده به 
نامزد بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جشنواره 
فیلم فجر. یک چیــزی را فراموش کرده اند. 
اینکــه من به صورت حرفــه ای تمام وقتم را 
گذاشــتم روی این کار و دارم تالش می کنم. 
البته این رفتارها خیلی مهم نیست. روزهای 
اول فحشم می دادند. ناســزا می گفتند ولی 
امروز لبخند یا قهقهه می زنند و این یعنی من 
مسیرم را درست آمده ام. این قدر سعی می کنم 
با انگیزه بروم جلو که مجبور شوند بایستند و 

برایم کف بزنند و تشویقم کنند.«

نامه ای در این باره حتی به شــورای عالی امنیت 
ملی رفته که اتفاقا از سوی یک نهاد سینمایی بوده 

است. 
این فیلم که احتماال ایده اولیه اش باید برگرفته 
از مهاجرت یک »مدل-بازیگر« ایرانی به ترکیه 
باشــد که برای همین مجوز نمی گرفته اســت، 
چطور اجازه ســاخت گرفت؟ یکــی از عوامل 
فیلم می گوید: »روند و تم اصلی فیلمنامه همین 
بود و فقط کمی مســیر تعریــف کردنش تغییر 
کرده اســت.« به روایت ساده و با کمی شوخی 
مثال شاید بشــود گفت به جای ساختن داستان 
مهاجرت خانم )ص-ط( احتماال دوستان قصه 

بازگشت رابعه اسکویی را ساخته اند!
این فیلم البته مشکالتش برای اکران خیلی 
کمتر از »عرق ســرد« فیلم جدید سهیل بیرقی 
اســت که قصه معــروف خانم فوتبالیســت و 
ممنوع الخروج شدن توسط همسرش را بازسازی 
کرده، غیر از معارض شخصی، کلی مدعی العموم 

دلواپس دارد. 
بعضی از نزدیکان به شورای نمایش می گویند 
نسخه پخش شده ممیزی های زیادی داشته است 
و باز هم برای اکران، قطعا مشکالت بسیاری در 

پیش خواهد داشت.

»اصال تو چی می فهمی« خاصی تو نگاهت 
داری!

ماجرای کنفرانس های مطبوعاتی در دو سه 
سال اخیر همیشه خبرســاز بوده است. راستش 
دیگر فقط علــی دایی و علی کریمی و قلعه نویی 
در بین فوتبالیست ها نیستند که پی برده اند وقتی 
جلوی عادل فردوسی پور می ایستند، بهترین نوع 
دفاع، حمله است. سال قبل اگر مسعود کیمیایی 
با لحنی از باال به پاییــن و با یک »تو اصال چی 
حالیته؟« خاصی به جمع خبرنگاران آمد، امسال 
همین تاکتیک را نوید محمــدزاده برای بازی در 
»مغزهــای کوچک زنــگ زده« و از او مهمتر، 
ابراهیــم حاتمی کیا برای فیلم »به وقت شــام« 
داشتند. هر پرسشی با پاسخی تند روبه رو می شد. 
حاتمی کیا تقریبا هیچ تکی را با پاتکی تند بی جواب 
نگذاشت و با عباراتی مثل اینکه اگر تو بردی من 
اسمم را عوض می کنم، اصال تو عمرت داعشی 
دیــده ای و خیلــی از این حرف هــای تند، گارد 

هجومی در دستور کار این کارگردان نامی بود. 
نوید محمدزاده هم بــا گفتن واژه هایی چون 
عشق می کنم این شکلی باشــم، دوست دارم و 
نمونه هایی از این دســت، به مصاف خبرنگاران 
رفته بود و جالب اینکه تنها دعوای سالن کنفرانس 

اتفاقا برای هومن سیدی رخ داد که از همه بیشتر 
داشــت مؤدبانه پاســخ می داد. او در این باره به 
سازندگی می گوید: »راستش من به احترام متقابل 
اعتقاد دارم و واقعا کاراکترم همین شکلی است. 
اما این که یکی بیاید و فیلمم را متهم به کپی کاری 
کند، از قبل برنامه ریزی شده بود و دیدید که من 
انتظارش را داشــتم. باز هم سعی کردم در کمال 
آرامش پاسخ بدهم و گفتم جواب آن آقای محترم 
را نمی دهم. اصال این برخوردها را دوست ندارم. 
به نظرم من فیلمی ساختم، رفتم به کنفرانس و هر 
ســؤالی را هم در کمال آرامش جواب می دادم.« 
در جلسه های مطبوعاتی سوژه کم نبود. از خانم 
مژگان صابری که بــا افه هایش مورد توجه قرار 
گرفت و گفته شد اوتیسم دارد تا حمله به التاری و 
پاسخ های فرخ نژاد و حرف های لیلی رشیدی در 
دفاع از عرق سرد که بازتاب های فراوانی داشت. 

حاال فردوسی فاشیست است؟
برنامه هفت امســال با اجرای رشیدپور البته 
نیمی از جنجال های سال قبل تیم افخمی را هم 
نداشت. بزرگترین چالش هم بین مسئوالن فیلم 
التاری بود با رشیدپور. جایی که محمدحسین 
مهدویــان در حالتی کپ کرده روبــه روی رضا 
رشــیدپور گفت حتی شــاهنامه فردوســی هم 
نگاهی فاشیســتی دارد. البتــه از آن طرف هم 
هادی حجازی فر و محمود رضوی، رشیدپور را 
متهم کردند به لو دادن جریان فیلم. شایعه شد تیم 
سازنده فیلم که رابطه خوبی با تهیه کنندگان هفت 
دارند، به دنبال تغییر رشیدپور و حذف او هستند 
و حجازی فر نوشت: »مهدویان باید توی دهان 

رشیدپور می زده!« 
همایون شــجریان و جمع کثیــری خواهان 
عذرخواهی مهدویان به دلیل توهین به فردوسی 
بودنــد و این کارگردان هم با حضــور در برنامه 
زنده شبکه 2 عذر خواست و توضیح داد. اصل 
ماجــرا این بوده که مهدویان ســه دقیقه قبل از 
برنامه رشیدپور به استودیوی هفت می رسد. به 
واسطه همکاری قبلی با رشیدپور و سابقه رفاقت 
سیاسی شان شاید انتظارش یک گفت وگوی ساده 
بوده اما کارگردان جوانی که نشان داد هنوز خیلی 
هم خودش مصاحبه کردن را حرفه ای بلد نیست، 
به جای اســتفاده از واژه ناسیونالیست، از واژه 
فاشیست استفاده می کند و بلوایی به پا می شود! 
اگرچه تقریبا همه طرف های این دعوا از هم و از 
مردم عذر خواســتند تا به نوعی این دعوای مهم 
هفت هم قبل از پایان جشنواره تعیین تکلیف شده 

باشد!

مژگان صابری حرکات خاص او در روز اکران »شعله ور« حواشی زیادی داشت. برخی سایت ها ادعا 
کردند که او به بیماری اوتیسم مبتال است که این موضوع تکذیب حمید نعمت الله را به همراه 

داشت. اما عکس ها و ژست های عجیبش کماکان سورپرایز بزرگ جشنواره است.

محسن کیایی جشنواره سی وششم پر از فیلم هایی با شعارهای گل درشت بود؛ یکی از نچسب ترین 
این شعارها هم دیالوگ بهرام رادان در »چهارراه استانبول« بود که گفت: »پالسکو زمانی فرو 

ریخت که تولید ایرانی از بین رفت و جنس چینی و ترک وارد شد!« از محسن کیایی پرسیدیم چرا 
این قدر شعار داشتید؟ گفت: »ما نسل شعاریم. تو نماز جمعه تو خیابون، یه مقدارش مونده بود 

آوردیمش توی فیلممون!«

نوید محمدزاده با مدل موهای خاص و لباس هایش بازهم خبرساز شد. او کلی حرکات عجیب 
انجام داد. او درباره شکل ریش و موهایش هم به خبرنگاران گفت: »خودم دوست داشتم مدل 

موهایم این طور باشد و خیلی دوست ندارم شکل نرمال و مثل همه باشد، حاال ببینیم اینستاگرام 
چه اتفاقی می افتد؟! از اینکه می آیند و در اینستاگرام فحش می دهند خوشم می آید، من نماد 

همان هایی هستم که در اینستاگرام حمله می کنند.«

عادل فردوسی پور هرسال به جشنواره می آید و چند فیلمی را تماشا می کند. امسال هم دو فیلم 
»بمب، یک عاشقانه« و »مغزهای کوچک زنگ زده« را دید و از »مغزهای کوچک زنگ زده« بیشتر 

خوشش آمد.
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به نظر می رسد حاتمی کیا این اواخر به 
وقت شام فیلم های جنگی آمریکایی زیاد 
دیده و از جلوه های ویژه آنها خوشش آمده 
اســت! اما بهرام توکلی در تنگه ابوقریب 
نشــان داد فیلم های بهتــری مثل نجات 
ســرباز رایان دیده و چقدر خوب می شــد 
که حاتمی کیا بــه جای دعوا با خبرنگاران 
فیلم توکلی را ببینــد. اتاق تاریک روح الله 
حجازی هم مثل همیشــه طبقه متوسط 
روشــنفکر و به خصوص زن این قشــر را 
هدف گرفته بود و همه کاســه کوزه ها را بر 
سرش خرد کرد! کاش حجازی فیلمی مثل 

شکار از وینتربرگ را ببیند.
پیمان معادی در بمب یک عاشــقانه 
معلــوم بــود دوره کامل فیلم هــای امیر 
کوستاریتسا را دیده و از فیلم زیرزمین این 

فیلمساز خوشش آمده است!
امــا شــاید جنجالی تریــن فیلــم و 
کارگردانــش التــاری و محمدحســین 
مهدویان باشــند. فیلمی کــه در آن داش 
فرمون جدیــد و البته بچه هیئتی و جنگ 
رفته ســینمای ایران دست در دست قیصر 
جــوان پرکار به دبــی می روند کــه انتقام 
ناموس پرســتانه ای بگیرند و در عین حال 
بیانیه سیاســی اجتماعی فرهنگی صادر 
کنند. به نظر می رســد مهدویان فیلم های 
فرزان دلجــو و کیمیایــی و حاتمی کیا را 
توأمان دوســت دارد، ولی توصیه می شود 
کمی مطالعه تاریخ ادبیات و شعر را به برنامه 

روزمره اش اضافه کند.
نیما اقلیما هم فیلم امیر را که می ساخت 
پیش خودش فکر می کرد یاسوجیرو ازو یا 
روبر برسون ســینمای ایران لقب می گیرد 
و منتقدین برایش ســوت و کــف و هورا 
می کشند که داستان توکیو یا جیب بِر دیگری 
ساخته که نشد. از آن طرف رضا مقصودی 

با فیلم خجالت نکش به نظر می رســد که 
فقط تلویزیون می بیند آن هم ســریال های 
طنز شبکه های وطنی! اما هومن سیدی در 
ادامه سینمای چهل تکه و رنگ و وارنگش 
مغزهای زنگ زده کوچک را ســاخته که 
ملغمه ای است از فیلم های قاپ زنی گای 
ریچی و زندگی ســگی ایناریتو و کمی هم 

خون و خشونت از سینمای تارانتینو. 
سهیل بیرقی احتماال بدون اینکه حتی 
یک زنگ به مهــدی توتونچی بزند هرچه 
همسرش گفته را عرق سرد کرده و احتماال 
امیر جدیــدی را مجبور کرده ســاعت ها 
اجرای توتونچی را ببیند تا بازی اش حتی در 

ریزترین جزئیات شبیه او شود!
ســرو زیر آب هم نشــان می دهد باشه 
آهنگــر باید بار دیگر فیلــم ملکه خودش 
را ببیند و مقایســه کند که چقدر پسرفت 
داشته و در دام سانتی مانتالیزم افتاده است 
تا خودش را نجات دهد! جشــن دلتنگی 
پوریا آذربایجانی هم معلــوم می کند که او 
فیلم تصادف پل هگیس و بیست و یک گرم 
ایناریتو را دوســت دارد و البته پایان خوش 
را! اصغر آقانعیمی هم احتماال با دیدن فیلم 
در حال و هوای عشــق وونگ کاروای به 
سرش زده فیلمی در حال و هوای خیانت 
بســازد که خب نشد که بشــود آنچه باید 
بشود و نتیجه اش شد هایالیت! گویا مهران 
احمدی هم تارانتینو دوســت دارد و البته 
موسیقی کاونتری و سینمای وسترن و این 
ترکیب بدیع به اضافه تاریخ معاصر و عطاران 
شد فیلم مصادره! سوءتفاهم جشنواره هم 
برای ما روشن کرد که احمدرضا معتمدی 
در طی مطالعات فلسفی اش به فلسفه پست 
مدرنیستم و بودریار رسیده و ماتریکس را 
دیده و البته می تواند از موسسه اوج بودجه 

برای ساختن فیلم بگیرد!
بهروز شعیبی یحتمل فیلم هندی زیاد 
می بیند؛ چراکه قصه از این تکراری تر پیدا 
نکرده و خب بــاز هــم آن را تعریف کرده 
اســت؛ مادر معتاد که بعد از سالیان غریزه 

مادری اش گل می کند و باقی قضایا!

یادداشت

هنرمندانچهفیلمهاییدیدهاندوچهفیلمهاییساختهاند؟

بهنام حسینی
باکس
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Sportsباشگاه
تازه های ورزش

گفته های روز

حامــد کاویانپور: مــدل حمایت حامد 
کاویانپــور از علی کریمــی از نوع خاص 
است؛ او در صفحه اینستاگرامش نوشته: 
»خیلی از دوستان منتظر حمایت من از علی 
هستند، در پست های قبلی توضیح دادم که 
علی و تیمش در حال حاضر نیاز به آرامش 
دارند. بحث در مورد فساد در فوتبال آنقدر 
گسترده است که نمی توان به این شکل به آن 
پرداخت. برنامه  )فتنه( محتوای اصلی اش 
سوء اســتفاده از مسائل حاشیه ای فوتبال 
است. چه کسی بهتر از علی کریمی که وارد 
این حاشیه بشود؟! بی شــک در این موارد 
همه فوتبالی ها پشــت هم هستند. بزودی 
در مورد مجری محترم و رابطه بین بنده با 
ایشان حرف های شنیدنی ای براتون دارم.« 

به اصطالحات  باید  جواد خیابانی؛دیگر 
و تعابیر عجیبــی که جــواد خیابانی در 
گزارش هایش استفاده می کند عادت کرده 
باشید. اما او این توانایی را دارد که هر بار 
ســورپرایزتان کند. روز گذشــته او بازی 
فینال فوتســال جام ملت های آســیا بین 
تیم های ایران و ژاپــن را گزارش می کرد. 
در مقطعی از نیمه اول بازی، ایران در حال 
حمله بود و ژاپنی ها به شدت مشغول دفاع 
بودند. خیابانــی در توصیف این وضعیت 
گفت: »در فوتبــال به این نوع دفاع کردن 
می گویند دفاع اتوبوسی. حاال در فوتسال 

باید بگوییم دفاع مینی بوسی«

رســول خادم؛ حســن یزدانی که بعد از 
المپیــک یــک وزن باالتر رفــت، برای 
مســابقات آسیایی هم قرار است یک وزن 
باالتر برود. بعضی از کسانی که خودشان 
را الیق تر از رسول خادم برای سرمربیگری 
تیم ملی کشــتی آزاد می بینند از این تغییر 
وزن ایراد گرفته انــد. خادم خطاب به آنها 
گفته است: »برنامه های تدارکاتی در حوزه 
حرفه ای و فنی پیچیده اســت و نمی شود 
با تحلیل های دبســتانی، برنامه  ریزی های 
پیچیده فوق تخصصی را در باالترین سطح 
حرفه ای ارزیابی کرد. اگر برنامه ریزی فنی 
رو باشــد که هر کسی بتواند آن را تجزیه و 
تحلیل کند، دیگر برنامه ریزی فنی نیست.« 

دعوت رامین طباطبایی؛ تا همین هفته 
پیش تماشای مسابقات بسکتبال مردان 
برای زنان ممنوع بود ولی در دو بازی فینال 
خانواده بازیکنان و مربیان وارد سالن شدند 
و حاال رامین طباطبایی، رئیس فدراسیون 
بســکتبال از همه زنان عالقه مند دعوت 
کرده در بازی پنجم فینال که در تبریز و بین 
تیم های شــهرداری تبریز و مهرام برگزار 
می شود، به ســالن بیایند: »امیدوارم هم 
در بــازی فینال لیگ برتر در تبریز و هم در 
بازی ایران و عراق که 6 اسفند ماه برگزار 
می شــود بتوانیم شــاهد حضور پرشــور 

خانواده ها و تماشاگران باشیم.« 

عصیانگری به نام علی کریمی که این بار آتشفشان است

جادوگری 
جلیقه  با 
انتحاری

از فتح تا بایرن مونیخ و شالکه رفتن کار هر کسی 
نیست، یا چنگ زدن به قلب میلیون ها عشق فوتبال 
که به همین راحتی ها عاشق کسی نمی شوند. حاال 
بازی در پرسپولیس و تیم ملی و »سرتوپ« زدن های 
محشرش بماند. مگر کسی می تواند بازی با »رم« 
را فراموش کند، یا روزی را که ســه بار دروازه لی 
وون جائه، دروازه بان مغرور کره جنوبی را باز کرد. 
همه اینها به کنار مگر می شود شبی را که توپ طالی 
آســیا را گرفت، فراموش کنیم؟ چقدر از او خاطره 
داریم، آنقدر که حتی عصیانگری اش در تورنمنت 
بی اهمیت ویتنام، آنجا که با دست توی سینه داور 
ژاپنی کوبیــد، را به جان خریدیم. خلق وخوی اش 
همین است. نمی شــود آن را تغییر داد چه اگر غیر 
این بود او دوباره شورش نمی کرد، دوباره عصبانی 
نمی شــد و از کلماتی اســتفاده نمی کرد که این بار 
به خود او هم خرده بگیرنــد. خیلی از حرف ها و 
نقدهایش حقیقت دارد و خیلی ها این را می دانند اما 
حسرت می خورند که چرا کریمی این بار در استفاده 
از کلمات بی دقتی کرده، ادبیات و نوع بیان کریمی 
این بار متفاوت اســت، در حدی که بعضی گمان 
می کنند جادوگر، جادو شده است! این بار کریمی به 
رکن اصلی فوتبال کشور بند کرده است. به مهدی 
تاج و به قول کریمی دارودســته اش در فدراسیون. 
پای عادل فردوســی پور و نودش را وسط کشیده. 
به بهانه اینکه در نود صحنه های مربوط به داوری 
بازی های سپیدرود را پخش نکرده. اتهاماتش به 
عادل اما بزرگ تر از این حرف هاســت. کریمی  در 
لفافه عادل را به شرط بندی متهم می کند و می گوید 
او با کی روش و فدراســیون البی کرده و به همین 

دلیل آنها را به چالش نمی کشد.

هشتگ جنجال!
افتتاح جنجال با کتک زدن داور؛ علی کریمی 
با تیم ملی ایران در بازی های آســیایی بانکوک به 
قهرمانی رسیده بود. ایگون کوردس، مربی آلمانی 
وقت تیم امیــد، برای حضور در تورنمنت دان هیل 
علی کریمی را دعوت کرد. در بازی با ویتنام کریمی 
در نیمه دوم به عنــوان بازیکن تعویضی وارد زمین 
شــد و اولین فاجعه را به بار آورد. داور ژاپنی علی 
انصاریان را از زمین اخراج کرد و کریمی در اعتراض 
به این تصمیم به داور نزدیک شــد و او را هل داد و 
کمی بعد با دست ضربه ای محکم به صورت او زد!  
چند روز بعد AFC حکم محرومیت یک ســاله او 

را صادر کرد.
»این« علی و »آن« علی؛ رابطه علی کریمی با 
علی دایی هیچ وقت خوب نبوده اســت. می گویند 
یک بار کریمی در یک مســابقه فوتســال دایی را 
دریبل کرد و باعث عصبانیت او شد. دست آخر هم 
یک الیی به دایی زد و به جایش یک ســیلی از او 
نوش جان کرد. کریمی در اولین مصاحبه بلندی که 
با هفته نامه تماشاگران انجام داد گفت دایی را خدا 
بغل کرده اســت! دایی هم در جواب گفت اگر خدا 
مرا بغل کرده کریمی را یک ماچ هم کرده! رابطه این 

دو نفر تا همین االن هم تغییری نکرده.
لگــدی مهم تــر از گل های جــام جهانی؛ جام 
جهانــی 2006 آلمان. ایران بــا مکزیک، پرتغال و 
آنگوال هم گروه بود. در این مسابقات ایران یک گل 
به مکزیک زد و یک گل به آنگوال. اما ماندگارترین 
تصویر ایــران در این تورنمنت را علی کریمی خلق 
کرد. با لگدی که بعد از تعویض در بازی با پرتغال 
به ساک پزشــک تیم زد!  قبل از شروع جام، چند 
بازیکــن اصلی تیم مثــل مهدوی کیــا، کریمی و 
هاشمیان به شکل عجیبی مصدوم شدند و آمادگی 
کاملی برای این تورنمنت نداشتند. به همین دلیل 

برانکو کریمی را تعویض کرد.
اخراج به جــرم روزه خواری؛ علــی کریمی با 
پیراهن اســتیل آذیــن و یک روز قبــل از بازی با 
استقالل با صادق درودگر، سرپرست تیم، درگیر شد 
و بالفاصله در مصاحبه با سایت شخصی خودش 
با همان صراحت همیشــگی گفت که با مدیریت 
فعلی امیدی به قهرمانی استیل آذین وجود ندارد!  
این جمله نشــان از اختالفات شدید او با مصطفی 
آجورلو، مدیر عامل وقت باشــگاه، داشت. چند 
روز بعد کریمی به اتهام روزه خواری در تمرین از تیم 

اخراج شد.

اســتیل آذین یا پرســپولیس؟؛ در بازی استیل 
آذین – پرسپولیس بود که کریمی زیر پیراهنش یک 
پیراهن پرسپولیس پوشــیده بود تا به وقتش از آن 
رونمایی کند. او نتوانســت به پرسپولیس گل بزند 
اما وقتی مسعود مرادی دقیقه 95 اخراجش کرد، 
پیراهن استیل آذین را از تنش درآورد و آن را به هوا 
پرتاب کرد. او با این کارش بیشتر از پرسپولیسی ها 

دلبری کرد.
انتقال جنجال به نیمکــت تیم ملی؛ خبر 
اضافه شدن علی کریمی به کادر فنی تیم ملی خبر 
خوبی بود اما عمر حضورش در کادر فنی تیم ملی 
هم کوتاه بود. گفته می شد هدایتی پولی را به عنوان 
پاداش برای بازیکنان و کادر فنی تیم ملی به کفاشیان 
داده بود. اما این پــول جای دیگری )مرتبط با تیم 
ملی( خرج شــد. بعد هم ماجرای نگرفتن بلیت 
فرست کالس هواپیما برای کریمی و برخی دیگر 
از اعضــای تیم ملی پیش آمــد. نهایتًا قبل از جام 

ملت های آسیا 2015 استرالیا از تیم ملی کنار رفت.
تاج گوشــه رینگ جادوگر؛ علــی کریمی در 
کانالش از صحبت هایش با مهدی تاج در جلســه 
خصوصی شان هم چیزهایی گفته است. مثاًل اینکه 
تاج به او گفته قصد داشته کی روش را اخراج کند. 
این خبر برای اولین بار بود که پخش می شد. کریمی 
از تاج خواست در این باره حرف بزند. لحنش اما 
چندان خوب نبود. ناگهان خبر رسید ستاد امر به 
معروف و نهی از منکر اســتان اصفهان از کریمی 
به خاطر نوشته هایش در اینستاگرام شکایت کرده 
است! خبری که باعث شد کریمی آن را انتقام گیری 
مدیران اصفهانی فدراســیون از خــودش عنوان 
کند! هر چند ســتاد مذکور یــک روز بعد ارتباط 
این شــکایت را با فدراســیون فوتبال تکذیب کرد 
اما همچنــان افرادی  این دو ماجرا را به هم مرتبط 

می دانند.
اتهام عجیب به عادل؛ آخرین کسی که کریمی 
با او وارد چالش شــده عادل فردوســی پور است. 
کریمی در بحبوحه افشــاگری هایش از فدراسیون 
لوگوی برنامــه 90 را از روی میکروفون این برنامه 
کند و پرتاب کرد!  حرکتی که باعث انتقادات زیادی 
از کریمی شد. کریمی البته روند انتقاداتش از 90 را 
تغییر نداد و در ادامه فردوسی پور را متهم به فعالیت 
در شــرط بندی های فوتبالی کــرد!  کریمی معتقد 
اســت عادل در زمینه تخلفات فدراســیون دست 
به افشــاگری نمی زند و ترجیح می دهد در این باره 
سکوت کند. البته شروع درگیری کریمی با عادل به 
خاطر این بود که کریمی می گفت عادل در برنامه اش 
صحنه های مربوط به داوری بازی های سپیدرود را 

پخش نکرده! 
به هر حال استعفای او در سپید رود قبول نشد تا 

همچنان منتظر غرش هایش باشیم.

ما همه علی کریمی هستیم!
از روزی که کریمی فیتیله را باال کشیده و آتش 
انتقاداتش را تندتر کرده، بوده اند دوستان و رفقایی 
که در مصاحبه ها یا در صفحات شخصی شــان در 
شــبکه های مجازی با هشــتک »ما علی کریمی 

هستیم« از او حمایت کرده اند.
رضا صادقی: »چقــد باحاله وقتی می بینی یه 
عده میخوان یکیو بیارن پایین و اون هی باالتر میره 
تو نگاه خدا و مردم... باعث افتخاری رفیق، مرد 

باغیرت.«
مهناز افشار: پرونده سازی برای علی کریمی آن 
هم به خاطر گفتن از کوروش کبیر که بخش خاصی 
از تاریخ افتخارآمیز این سرزمینه و حمایت از مسعود 
شجاعی که جزو سرمایه های ارزشمند ورزش ایرانه 

از طنزهای تلخ این روزهاست.
علی دایی: من نمی توانم در مورد مسائل مختلف 
حــرف بزنم. نمی توانم بگویم کریمی چه می گوید، 
چون برای من چیز جالبی نیست. من دنبال آرامش 

هستم و می خواهم با آرامش تیمم موفق شود.
علی پروین: علی باید یک مقدار آرام تر باشد. 
او مربیگری را تازه شــروع کرده و کار مربیگری 
هم سخت ترین کار دنیاست. علی هم اول کارش 
اســت و یک مقدار باید آرام تر و صبور باشد. اگر 
او بخواهد این طور ادامــه بدهد اعصاب خودش 
را خــرد می کند، تنها می مانــد و حرص وجوش 
می خورد. این کار هم کاری اســت که بدن آدم 90 
دقیقه با ایستادن و نشستن کنار زمین می لرزد. علی 
باید آرام و صبور باشــد. داور هم اشتباه می کند و 

غرض ورزی ندارد.

ناصر نامدار
خبرنگار گروه ورزش

عکس: علیرضا کرمی
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  جاللی: با اخالقی که کریمی دارد و نمی تواند سازش را تحمل کند و مصلحت اندیشی را نمی داند، به صالحش نیست که 
مربیگری کند. در ایران باید از خیلی چیزها بگذری و دست به خیلی از کارها بزنی که ایشان نه استعداد این کار را دارد و نه اینکه 

می تواند از خیلی چیزها گذشت کند    

تماشاچی: راهنمای ورزش

تماشاچی
نوید صراف | مــوزه لوور، بــرج ایفل، دیوار 
چین، سی وســه پل، بیگ بنگ، نقش رستم 
و مســجد وکیل، همگی مکان هایی هســتند 
که هر روز توجه هزاران گردشــگر از سراســر 
جهــان را به خود جلــب می کنند امــا برای 
ورزش دوســتان، گردشگری یعنی دیدن بازی 
تیم مورد عالقه و مسابقات ورزشی ؛ از تماشای 
فوتبال نماینده های کشورمان در لیگ قهرمانان 
آســیا گرفته تا هیجان دیدن مسابقات المپیک 
زمستانی. برای ورزش دوستاِن گردشگر، نقشه 
یعنی آدرس اســتادیوم، یعنی مشخص شدن 
ساعت پخش و شبکه پخش کننده یک مسابقه. 
از این رو تصمیم گرفتیم کمی کار را آسان کرده و 
مهم ترین مسابقات امروز را معرفی کنیم تا آنها را 

روی نقشه خود عالمت گذاری کنید:

الدحیل قطر – ذوب آهن ایران
در چارچــوب رقابت های این فصل لیگ 
قهرمانان آســیا، ذوب آهن اصفهــان، یکی از 
چهار نماینده کشــورمان درگروه B این دوره 
از رقابت ها، از ســاعت 16:45 امروز در قطر 
به مصاف تیم الدحیل این کشور خواهد رفت. 
این جدال حساس را شبکه ورزش به صورت 

زنده پوشش خواهد داد.

تراکتورسازی ایران - االهلی عربستان
از گــروه A رقابت های ایــن فصل لیگ 
قهرمانان آســیا، تراکتورسازی، دیگر نماینده 
فوتبال کشــورمان در ورزشگاه السیب کشور 
عمان، میزبان تیم قدرتمند االهلی عربســتان 
خواهد بود. دیداری که از ساعت 19 به صورت 

زنده از شبکه سوم سیما پخش می شود.

چلسی – وست برومویچ
معمار اصلی قهرمانی چلســی در فصل 
گذشــته لیگ برتر انگلیس، اکنــون در حال 
تجربه روی تلخ فوتبال اســت و شاید امشب، 
آنتونیو کونتو در صورت عدم کســب پیروزی 
مقابل وســت بروم، بعــد از مواجهه با حکم 
اخراج از ســوی آبراموویچ، یکی از تلخ ترین 
دوران حرفه ای خود را تجربه کند. این دیدار از 
ساعت 23:30 به صورت زنده از شبکه ورزش 

سیما پخش خواهد شد.

المپیک زمستانی 2018 - کره جنوبی 
بازی های المپیک زمستانی، از روز جمعه 
آغاز شده و شــبکه ورزش نیز به صورت زنده 
بســیاری از رقابت های جذاب این بازی ها را 
پوشش می دهد. از جمله رقابت های جذاب 
کرلینگ که می توانید از امروز به تماشــای آن 
بنشــینید. رقابت های هاکی روی یخ زنان نیز 
امروز پیگیری می شــود که در گــروه B، ابتدا 
سوئیس به مصاف ژاپن می رود و سپس سوئد 
مقابل کــره جنوبی صف آرایــی خواهد کرد. 
اســکی پرش و اســکی آلپاین )زنان(، دیگر 
مســابقات جذاب المپیک زمستانی ست که 

امروز برگزارمی شود.

اخبار

دوازدهمین قهرمانی ایران در آسیا
تیم ملی فوتسال کشورمان روز گذشته، 
در دیدار فینال مســابقات فوتسال قهرمانی 
آســیا، به مصاف ژاپن رفت کــه در پایان این 
دیدار، شاگردان ناظم الشریعه موفق شدند با 
نتیجه 4 بر صفر حریف خود را شکست داده 
و دوازدهمین قهرمانی ایران در آســیا را رقم 
بزنند. پیش از این بــازی، در دیدار رده بندی 
ازبکستان و عراق به مصاف هم رفتند که این 
دیدار در پایان دو زمان 20 دقیقه ای به نتیجه 
تساوی 4-4 انجامید تا کار به ضربات پنالتی 
کشیده شــود. جایی که تیم ازبکستان موفق 
شــد با نتیجه 6 بر 5 حریف خود را شکست 
داده و برای چهارمین بار به مقام سومی این 

مسابقات دست یابد.

اشتباه فاحش AFC در قبال علیپور
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( در 
گزارشی به معرفی ستاره های احتمالی فصل 
جدید لیگ قهرمانان آســیا پرداخته و از علی 
علیپور مهاجم گلزن پرسپولیس به عنوان یکی 
از بازیکنانی که مستعد درخشش در باالترین 
سطح از فوتبال باشگاه های آسیا هستند، نام 
برده. نکته عجیب اینکه سایت AFC در معرفی 
علیپور به اشــتباه عکس محسن مسلمان را 

استفاده کرده است.

لو بر سر دو راهی
بر اساس اعالم برخی از رسانه ها، یواخیم 
لو، ســرمربی کنونی تیم ملی آلمان، یکی از 
گزینه های هدایت بایرن مونیخ در فصل آینده 

رقابت هاست. 
این در حالی ست که رسانه های اسپانیایی 
معتقدند فلورنتینو پرس، مدیرعامل باشگاه 
رئــال مادرید نیز، در صدد به خدمت گرفتن 
ایــن ســرمربی آلمانی به عنوان جانشــین 
زین الدین زیدان اســت. لو که تا سال 2020 
با فدراســیون فوتبال آلمان قرارداد دارد در 
خصوص این شایعات اعالم کرد که تا پایان 
جام جهانی 2018 روسیه به هیچ پیشنهادی 

فکر نخواهد کرد.

 
NBA رکوردشکنی

به نقل از مجله فوربس، برای نخستین بار 
تاریخ لیگ بسکتبال حرفه ای آمریکا، ارزش 
هر کدام از تیم هــای حاضر در NBA به بیش 
از یک میلیارد دالر رســید. در ســال 2018، 
میانگین ارزش هر تیم در لیگ به یک میلیارد 
و 650 میلیون دالر رســید که نسبت به سال 
قبل 22 درصد افزایش داشته است. گران ترین 
تیم NBA در حــال حاضر، نیویورک نیکس 
به ارزش 3.6 میلیارد دالر اســت. نیکس، 
ششمین تیم باشگاهی جهان پس از داالس 
کابویز،  نیویورک یانکیز، منچســتر یونایتد، 
بارسلونا، رئال مادرید و نیوانگلند پتریوتس از 

نظر ارزش به حساب می آید.

سلبریتی ها و اقتصاد شهرت

چند هفته ای می شــود که یک ورزشکار 
معــروف به مثابه یک ســلبریتی مشــغول 
جنجال آفرینی و ســر و صدا و خبرســازی 
است و تا اینجای کار به نظر می رسد که علی 
کریمی، قهرمان داستان ما قصدی برای کوتاه 

آمدن و آتش بس ندارد.
چه چیزی رفتار هیجانی یک سلبریتی را 
تقویت می کند؟ چه پاداش ها و دستاوردهایی 
ســبب می شــود فردی با تکیه بر محبوبیت 
و شــهرت و پول چنین میــدان دار عرصه ی 
خطرناک درگیری با مراجع حقیقی و حقوقی 

دیگر باشد؟
آیا یک سلبریتی خودش به وجود می آید 
یا دنیای شلوغ و بی اعتبار معاصر نیاز دارد که 
یک شبه اســطوره برای افکار عمومی تعیین 

تکلیف و آن را مهندسی و هدایت کند؟

محبوبیت بیمار
جامعه شناسی وقتی قصد تحلیل ماجرای 
»شهرت و محبوبیت« شخصیت ها را دارد 

ناگزیر اســت که بــه ریشــه های تدّبرها نزد 
بزرگان جامعه شناســی برگردد. ماکس وبر 
وقتی از فرآیند و مکانیســم ظهــور کاریزما 
در جوامع ســخن می گفت، نیاز انســانها به 
احساس کرنش برابر یک اتوریته ی محبوِب 
دست نایافتنی را می دید. َجَذبه ی کاریزماتیک 
صورتی شناخته شــده و اصیل از مسئله ی 
شــهرت و محبوبیت اســت که در خیلی از 
جوامع کارکرد داشــته و دارد و ریشــه های 
ســتبری در معادالت افراد و روابط انسانی 
برایش تصور می شــود. اما آیا می شود بلوای 
یک سلبریتی با لشــکر طرفدارانش را ذیل 

نظریه ی وبری محبوبیت بررسی کرد؟
آیا یک هنرپیشه یا ورزشکار یا خواننده ی 
جنجالی به اندازه و قواره های جامعه شناختی 

یک کاریزما نزدیک می شود؟
در نگاه وبر برای معــادالت اطراف یک 
کاریزما می شود اقتصاد و سیاست و فرهنگ 
را دخیل دانســت و از همین مسیر است که 
امکان فروکاست یک جامعه ی کاریزماپرور 
را به موقعیت شــهرت زده و سلبریتی محور 

تحلیل کرد.
میل و هوس بنیادین ما برای ذوب شدن 
و مبهوت ماندن در سیمای کاریزما و اسطوره 
در گذر زمان و با تغییــر زیربناهای فرهنگ 

و اقتصاد و سیاست به ســینه زدن پای َعلم 
سلبریتی های میان مایه و متوسط الحال بدل 
شده است. نیازی قدیمی و اصیل به عطشی 
ســطحی و عبث فروکاسته شــده و سبب 
می شــود که هرروز و در دشــت بی فرهنگی 
ما علف های هرز کاراکترهــای جنجالی و 

هوچی باز و بزن بهادر برویند.
سلبریتی مطابق نیاز جامعه تولید می شود 
و با آتشــی که بیماری هــای فرهنگی ما در 
تنورش می دمد باد می کند و فربه می شــود و 
ِپیج می زند و فالوئر جمع می کند و لشگری 
به راه می اندازد که نظرسنجی پرتاب میکروفن 
در یک برنامه ی زنده را به نفع خودش می برد! 
بازار شــهرت و جنجال و خشونت کالمی 
اقتصاد دارد و مکانیســم عرضه و تقاضا در 

موردش صدق می کند.
میانگین سلیقه و ذوق و ترجیح ما به شدت 
در حال افت است و در این میان از شانه های 
سوپرقهرمان های نخبه به دامان سلبریتی های 

کوتوله فروغلتیده ایم.
پیر بوردیو در کتاب معروفش »تمایز« به 
ریشه یابی تنزل انتخاب و سلیقه و ذوق در بازار 
کاالیی فرهنگ پرداخته و با عدد و رقم نشان 
می دهد که در ناکجاآباد جهان امروز چگونه با 
متغیرهای اقتصادی می شود عرضه و تقاضا را 

در بازار میل و ذوق آدم ها دستکاری کرد و کار 
را به جایی رساند که عموم جوانان یک جامعه 
سینه چاک دهند برای موســیقی و اطوار و 

عربده کشی های چند سلبریتی.

کاالی خشونت و زدِن سیم آخر
یک سلبریتی ورزشکار که در شغل های 
قبلی و فعلــی اش تا حد ممکــن ناپایدار و 
بی تضمین بوده و اخیرًا تقریبًا هر ماه یک تیم 
جدید را برای اشتغال برمی گزیند، شروع به 
بلوا و تشنج کرده و جمعیت نه چندان کمی هم 

پشت سرش به تایید و تشویق می آیند.
تمــام  بایــد  بــاال  مســئله ی  طــرح 
سیاســت گذاران و دلســوزان فرهنگــی و 
اجتماعی ما را نگران کند )اگر بکند( که چه 
بالیی سر این مردم آمده که چنین سرودست 

برای شوریدن و شورش می شکنند.
اتفاقی در الیه های زیرین این جامعه افتاده 
که مردم چنین تحریک پذیر، بی مدارا، بی پروا 
و خطرپذیر شــده اند و در چنین فضایی اگر 
شــورش عمومی و سراسری از جنس آنچه 
در دی ماه رخ داد نباشد به صورت محدود و 
کوچکتر مثاًل قیام یک فوتبالیست علیه تمام 
گذشته و حال سازوکارهای فوتبالی مملکت 

شروع می شود.

پیرامون خشم، فریاد و مشت گره کرده ی یک ورزشکار

یادداشت

دکتر مجتبی ارحام صدر
روانپزشک

منفجر شود دیگر به چیزی فکر نمی کند

ابوالفضل جاللی؛ او یکی از نزدیکترین 
چهره ها به علی کریمی بــوده، حداقل تا 
2– 3 ســال پیش که این طور بوده اســت. 
امــا به قول خودش مدتی اســت که نه به 
کریمی مشــاوره می دهد و نه زیاد با او در 
ارتباط اســت. ســال های قبل زمانی که 
حرفی از کریمــی به میان می آمد خیلی ها 
از جاللــی به عنــوان مدیربرنامه جادوگر 
حرف می زدند. ادعایی که بارها خودش آن 
را رد کرده و درباره اش گفته است: »هیچ 
کدام اینهایی که می گویند نبوده ام. من فقط 
عشق به فوتبال داشــتم و دارم.« هر چه 
هست او یکی از نفراتی است که به خوبی 
خلق و خوی علی کریمی را می شناســد. 
می داند در این لحظات که اسپند روی آتش 
شده چه چیزی می خواهد و مطالبه هایش 
را چطور فریاد می زند. با ابوالفضل جاللی 
تمــاس گرفتیم تــا از او دربــاره جادوگر 
بپرسیم. از او که با همه سردی های کریمی 
توانسته بود ارتباطی عاطفی با علی برقرار 
کند و نقــش پررنگی را در زندگی فوتبالی 

این بازیکن داشته باشد. 
 می خواهم از شــما به عنوان آدمی که 
سال های ســال به علی کریمی نزدیک 
بودید ســوال کنم که چــه چیزی باعث 
می شود تا او این روش را انتخاب کند و 
با این ادبیات مطالبات اش را پیش ببرد؟ 
من مدت هاست، تقریبا دو یا سه سال 
است که هیچ مشــاوره ای به علی کریمی 
نمی دهم و در امور او دخالت نمی کنم. اما 
از آن جایی که خصوصیــات او را می دانم 
بایــد بگویم کــه او آدمی اســت که هیچ 
سعه صدر و صبوری و مصلحت در اینکه 

از چیزی بگذرد و چشم پوشی  کند ندارد. 
در قاموس اش نیست. بزرگترین ضربات و 
هولناک ترین آنها به خودش می خورد. او 
دارد خــودش را قربانی افرادی می کند که 
سکوت کرده اند و گوشه خانه افتاده اند. با 
قربانیان بی صدایی که قدرت تکلم ندارند. 

 به نظر شما کریمی وجهه ای داشته که تند 
برود. شاید زمانی مشاورانی بوده اند که 
به او کمک می کردند. ادبیات او باعث 
می شــود حرف های خوبــی که می زند 

البه الی سایر حرف هایش گم شود. 
ایشــان هر چند ادبیات مناسبی ندارد 

و نمی توانــد جمالت را کنــار هم بچیند 
اما حرفی که می زند از مشــکالتی است 
که از درون فدراســیون و دار و دسته شــان 
بیرون می آید. اما می دانیم که فدراســیون 
کال انتصاباتــش و روی کار آمدنــش به 
چه شــکلی بوده اســت. االن هــم اداره 
فدراسیون به شکل گلخانه ای است و این 
علی کریمی را رنج می دهد. ایشان می آید 
از حقوق دیگران دفاع کند اگر نه خودش 
دنبال چیزی نیست. تا االن هم کریمی در 
تمام مسائلی که شــرکت داشته صرفا در 
جهت ایفای منافع دیگران بوده اســت نه 

خودش. عصبانیتش زیاد است و زمانی که 
منفجر شود دیگر به هیچ چیز فکر نمی کند 
و آن حرفی را که به نظرش درســت است 

می زند. 
 خیلی از حرف هایــی که کریمی می زند 
درست اســت اما او وارد فیلد مربیگری 
شــده. به نظر می رســد با این مدلی که 
دارد پیــش می رود و خودش را ســیبل 
می کند روی کارش تمرکز ندارد. همین 
االن ســپید رود می خواهد از هدایت آن 

کنار بکشد. 
من قبال گفته ام. ایشــان اصال به فکر 

ســود و منفعت خودش نیست. اصال این 
چیزها را در نظر ندارد. ایشــان چیزهایی 
را می بیند که درست است اما یک جلیقه 
انتخاری می پوشد و وارد میدان می شود. 
در این انتحار اول خودش را از بین می برد. 
من هم به عنوان یک تماشــاگر مضطرب 
هســتم. کارهای او بهترین خوراک لذیذ 
برای رســانه ها و برای کباب کردن است. 
آن هم با ســواالت تحریک آمیز. ایشــان 
حرف هایــی می زند که به ضــرر خودش 
است و این راهی که کریمی می رود هرگز 
به سرانجام نخواهد رسید. اما مسئله بعدی 

من خود فدراسیون است. ما کال فاقد یک 
فدراسیون ســازمان یافته هستیم. افرادی 
که هستند دوستان دورهمی هستند که از 
قدیم بوده اند. بسیاری هم منتقدانی که ما 
دیده بودیم و حاال در فدراســیون هستند. 
فدراسیونی که با سند سازی و دروغ گفتن 
به کنفدراسیون فوتبال آسیا آنها را مجاب 
می کند که باشگاه های ما حرفه ای هستند و 
هیچ بدهی ندارند، می شود این! اما می دانیم 
که از سر و کول همه باشگاه ها طلب کاران 
باال می روند. هیچ باشگاهی زمین تمرین 
دســت و حســابی ندارد. زمینی که ابزار 
اصلی فوتبال است. مثل دانش آموزی که 
کاغذی برای نوشتن نداشته باشد. تیم ها 
آواره در استادیوم های کرایه ای و... وقتی 
این طور سند ســازی می شــود زبانت در 
آسیا هم کوتاه است. آنجا که باید اعتراض 
کنــی و حرفت را بزنی یــک دروغی باال 
می آید. همین می شود که عربستان برای 
ما کشور میزبان را تعیین می کند. باید برای 
بازی های دوستانه تا اتریش برویم و هیچ 
تیمی به ایــران نمی آید. خود کی روش هم 
از این اوضاع درمانده اســت. تیم ملی به 
باشگاه ها معترض می شود، باشگاه ها از تیم 

ملی گالیه می کنند و... 
 بــا این شــرایط علی کریمــی می تواند 

مربیگری کند؟
فکر نکنم.  با شرایطی که در ایران حاکم 
اســت و با اخالقی که او دارد و نمی تواند 
سازش را تحمل کند و مصلحت اندیشی را 
نمی داند، به صالحش نیست که مربیگری 
کند. در ایران باید از خیلی چیزها بگذری 
و دست به خیلی از کارها بزنی که ایشان نه 
استعداد این کار را دارد و نه اینکه می تواند 
از خیلی چیزها گذشت کند. کال نظر من 
منفی است و امیدوارم که هرچه زودتر به 
آرامش برســد و این آرامش به خودش و 

زندگی اش برگردد. 

علی کریمی از نگاه مدیر برنامه سابق اش؛ ابوالفضل جاللی

گفت و گو

مرتضی رضایی
خبرنگار ورزشی



تهمقاله

روزنامه ای برای همه 
اصالح طلبان

انتشــار مجله صبحگاهی ســازندگی را 
کــه دل در گروه آبادانی این ســرزمین دارند، 
تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم در 
این مسیر مجله صبحگاهی سازندگی با وجود 
تعلق به حزب کارگزاران سازندگی ایران ضمن 
حفــظ هویت حزبی روزنامــه ای در خدمت 
وحدت اصالح طلبان و تحقق شــعار اصلی 
حزب یعنی تاکید بر منافع ملی باشد. موضوع 
توسعه ایران در کنار تحقق شعارهارهای بلند 
انقالب اســالمی موضوع مهمی اســت که 
باید همگان را به همت در این مســیر تشویق 
کرد. ما در حزب کارگزاران ســازندگی ایران 
به عنــوان اولین حزب غیــر ایدئولوژیک بر 
این باور هســتیم که تنها راه تحقق آرمان های 
بلند انقالب بازســازی فضــای همکاری، 
تفاهم، همفکــری و همراهی ملی اســت. 
نمی توان به آینده ایران امید بست بدون اینکه 
همه نیروهای ارزشمند کشــور را در صحنه 
فعالیت های مختلف به کار گرفت. در شرایط 
امروز ایــران ائتالف اصالح طلبــان، جریان 
اعتدال و شخص رئیس جمهوری را مهم ترین 
عامل تعیین کننده برای هدایت کشور در مسیر 
رشد و تکامل همه جانبه می دانم. امروز باید 
این واقعیت را بپذیریم که دولت برآمده از آرای 
مردم در اردیبهشــت 96 رسالتی بزرگ برای 
حل و فصل مسائل و مشکالت ایران بر عهده 
دارد. ائتالف اصالح طلبــان با دکتر روحانی 
حداقل نیاز همکاری نیروها برای پیشبرد امور 
کشور و حل مشکالت مردم است.  ای  کاش 
دکتر روحانی بتواند در کنار این ائتالف مهم و 
سرنوشت ساز بخشی از نیروهای جریان رقیب 
را هم به صحنه مدیریت و توسعه کشور آورده 
و با خود همراه کنند. دوستان اصالح طلب ما 
با ائتالف خود در اردیبهشــت 96 کشور را از 
ورود به ورطه سیاست های نامناسب نجات 
دادند و باید همچنــان به ائتالف خود پایبند 
باشند و لوازم این ائتالف هم پایبندی به تشکیل 
دولتی با حضور اصالح طلبان است. ائتالف ما 
با دکتر روحانــی، ائتالفی برای اعتالی ایران 
است و همچنان باید به این ائتالف ادامه دهیم 
تا در ادامه این مســیر شاهد پیشرفت کشور 
باشیم. در مقابل به دکتر روحانی با خضوع و 
خشوع و به صراحت اعالم می کنیم هر گونه 
فاصله گرفتن و زاویه بین ایشان، رأی دهنگان 
و جبهه اصالحات رئیس جمهور و دولت را 
در معرض فشــارهای داخلی و خارجی قرار 
می دهد. دکتر روحانی به خوبی می دانند که 
تا پایان دوره ریاســت جمهوری به اندازه روز 

انتخابات به حمایت رأی دهنگان نیازمندند.

مردبحران/1

کارنامــه و خاطرات آیت الله هاشــمی 
رفسنجانی در ســال 1374 اولین جلد از 
کارنامه و خاطرات روزنوشــت ایشــان 
اســت که در فقدان آن مرحــوم و بدون 
حضور و نظر ایشــان منتشــر می شود. 
روزنامه ســازندگی از امــروز به لطف 
مهندس محســن هاشــمی بخش هایی 
از این کارنامه را بــه صورت پاورقی در 

صفحه آخر خود منتشر می کند. 

 روزنوشت سال 1374
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

شکایت بیت امام از تلویزیون
]سه شنبه 1 فروردین 1374[

بعد از نماز صبح با تلویزیون مشــغول 
شــدیم؛ برای قبل از لحظه تحویل سال، 
مراســمی از مرقد امام پخــش می کرد. 
ســپس پیام آیت الله خامنــه ای و به دنبال 
آن، پیام من پخش شــد. بعد از صبحانه به 
مطالعه بولتن ها پرداختم. به کســانی که 
می خواستند به عید دیدنی بیایند، گفته شد، 
برنامه دیدار نداریم. عفت هم برای تسلیت 
اولین عیدشان، به منزل امام رفت. گفت از 
برنامه های شــاد دیشب تلویزیون شکایت 
داشته اند. عصر به مرقد امام رفتیم. حسن 
آقا ]خمینی[ و ]محمدعلی[ و انصاری و 
]محمود[ بروجردی و... منتظرمان بودند. 
فاتحه ای در داخل ضریح خواندم و مقداری 
بر مزار احمد آقا و امام نشستیم. مردم جمع 
شدند، با ابراز احساسات. از آنجا به گلزار 
شهدا و سپس به منطقه شهدای هفت تیر 
رفتیم. آنجا هم با موج احساســات مردم 
مواجه شــدیم. با بعضی از پدران شــهدا 
صحبت کردم. به فرودگاه ]مهرآباد[ رفتیم و 
بالفاصله به سوی کیش پرواز کردیم. عفت 
و یاسر و بعضی از بســتگان و محافظان 
همراه بودند. غروب رسیدیم. باران خوبی 
در کیش باریده و هوا بسیار مطبوع است. 
در تهران و بیشــتر نقاط ایران هم، در این 
دو ســه روز باران داشــتیم. بعد از نماز، 
مقداری در ســاحل دریا قدم زدیم. بچه ها 
جمع شدند و دسته جمعی برای شام رفتیم. 
آشپزخانه را خوب ساخته اند و برای اداره 
رستوران، یک آدم وارد از گچسر آورده  اند؛ 
سابقا مدیر هتل گچسر بوده و ماست و مرغ 
بومی آورده بود. با آقای ]محمود[ واعظی، 
]معــاون وزیر امور خارجه[، محســن و 
مهــدی و... درباره وضــع دریای خزر و 
مخازن نفت و قرارداد کنسرسیوم و وضع 
داخلی افغانستان مذاکره کردیم. بعد از شام 

به بچه ها عیدی دادم و خاطراتم را نوشتم.

عکس
آخر
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فشار بر احمد مسجدجامعی عضو ارشد شورای 
شــهر تهران برای انصــراف از مســئولیت اداره ی 
شورایاری ها افزایش یافته است. به گزارش خبرنگار 
ســازندگی یک جناح سیاســی خاص کــه تعداد 
کرسی های قابل توجهی از فهرست اصالحات را در 
شورای شهر تهران از آن خود کرده است تالش دارد 
مسجدجامعی این مسئولیت را به آرش میالنی عضو 

تازه و جوان شورای شهر که نزدیک به حزب اتحاد 
ملت ایران اسالمی است واگذار کند و مسجدجامعی 
که تاکنون سعی کرده است برخالف اجماع اعضای 
شــورا عمل نکند نیز در برابر این فشارها از موضع 
همراهی و همدلی عمل کرده است. شورایاری یکی 
از نهادهای مهم شــورا و شهرداری تهران است که 
مشارکت عمومی و اجتماعی شهروندان را به سطح 

محالت و مناطق شــهری می برد و در واقع بخش 
مهمی از مســئولیت های محله ای شورای شهر را 
بر عهده می گیــرد. حضور در ایــن نهادها ممکن 
اســت به حیاط خلوت نهادهای عمومی و احزاب 
سیاســی بدل شود و به همین علت عقالی شورای 
شهر تهران معتقدند چهره های حزبی نباید عهده دار 
مسئولیت برگزاری انتخابات شورایاری ها باشند. 

احمد مسجدجامعی که سابقه سه دوره عضویت در 
شورای شهر، ریاست شــورا و وزارت را دارد از این 
جهت شــخصیتی مستقل و معتدل و اصالح طلب 
اســت که می تواند این مســئولیت را بدون گرایش 
حزبی برعهده بگیرد. او پیــش از این به علت رای 
اول محسن هاشمی از نامزدی برای ریاست شورای 

پنجم شهر تهران انصراف داده بود.

تشدید فشار به مسجدجامعی خبر
آخر

فرانکنشــتاین؛ ایــن موجــود عجیب الخلقه 
بیشــترین شــباهت را به جشــنواره ی فیلم فجر 
دارد: جشــنواره ای که هر تکــه اش را از دوره ای 
برداشــته و دلــش نیامده تکه هــای به دردنخور و 
تاریخ مصرف گذشــته را دور بیندازد. این جشنواره 
هنوز نمی داند طرفدار چه جور ســینمایی است: 
می خواهد مثل ســه دهه پیش الگو معرفی کند و 
به ســینماگران راه نشان دهد یا به فیلم ها حرفه ای 
نگاه کنــد و بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی شــان 
آنها را قضاوت کند. متــر و معیار که هیچ، حتی 
خبری از ســلیقه هم نیســت. چنین جشنواره ای 
در نهایت محافظه کاری با اســتدالل های عجیب 
تصمیم های غلط می گیرد و نتایجی به مراتب فجیع تر 

رقم می زند؛ با پخش جوایز بین فیلم ها به ظاهر دل 
همه را به دست می آورد اما در عالِم واقع، همه را از 
خودش ناراضی می کند. غلط مصطلِح »سلیقه ی 
هیأت داوران« را مدام و مدام می گوید تا همه باور 
کنند واقعًا هیچ مترومعیاری برای قضاوت وجود 
ندارد. البته که جشنواره ی فجر به سلیقه ی فردی 
آدم هاش وابســته است، به کسانی که هنوز فیلم ها 
را روی تلویزیون شاوب لورنس سیاه وسفید به یاد 
می آورنــد و با دیــدن آرم تکنی کالر ذوق می کنند. 
ســلیقه ای که هنوز هدایت و حمایت می خواهد و 
به سینما مثل مربی پرورشی نگاه می کند. محصول 
چنین نگاهی حمایت از فیلم هایی است که »حرف« 
دارند و این حرف را به بدترین شکل ممکن می زنند. 
فکر نکنید مشکل در معرفِی خنده دار نامزدهاست 
یا در اشــتباهات داوری است که با استدالل های 
عجیب هم همراه شده؛ این هیأت انتخاب و داوران 
بین هزاران درخواســت و ایــده و نظر گرفتار بوده 

و شــترگاوپلنگی ارائه داده کــه حتی خودش هم 
ازش ســردرنمی آورد. جشنواره ای که نداند شرط 
»ســینماگِر خوب بودن« بــه »داور خوب بودن« 
منتهی نمی شود نتیجه ای جز این فهرست عجیب 

نامزدها و برندگان به بار نمی  آورد. 
اما مشکل فقط این نظرات نیست، این سینمایی 
است که در آن منتقدان در تلویزیون به شکل رسمی 
از دولت می خواهند وظیفه شــان را انجام دهند و 
این وظیفه را سانسور فیلم ها می دانند. با واژه هایی 
مثل »نیاز جامعه به امید و نشــاط« مخاطبانشان 
را منکوب و سرکوب و به اسم بچه های »جبهه ی 
انقــالب« دوقطبی ایجاد می کننــد. از فیلم های 
فاســد حرف می زننــد و بــه نمایــش بیغوله ها 
اعتراض می کنند. اینها یادشــان می رود که همین 
چند مــاه پیش فیلم هــای انتخاباتــی نامزدهای 
ریاست جمهوری تصاویری به مراتب بدتر عرضه 
می کردند و به دودســتگی اکثریت- اقلیت 4/96 

پناه می  آوردند تا فساد و تبعیض را نشان دهند. اگر 
جبهه ی )فرضی( انقالب به جای آدم ها به فیلم ها و 
آثار نگاه کند آن وقت برای همین تصاویر بیغوله ها 
رگ گردنی می شــود. این جشــنواره و رسانه های 
رسمی و منتقدان موجهش، متعلق به عصر حذف و 
هدایتند؛ به دورانی که مردم برای خرید روزنامه های 
سیاه ســفید صف می بســتند و تلویزیون دو شبکه 
داشت و سینما ستاره ای نداشت. این جشنواره فقط 
قد دراز کرده، سی  وشش ساله نیست، خیلی سن 
داشته باشد سه چهار ساله است، خردسال است و 
دست به دامن والدین محافظه کار و نگران. برنده ها 
و بازنده ها مهم نیستند، مهم این است که به زودی 
دیگر هیچ کس رغبتی به شــرکت در این جشنواره 
ندارد. سی و ششمین دوره ی جشنواره ی فجر، مثال 
روشنی است از اینکه همه ی امیدوارها را می شود 
ناکام کرد، با محافظه کاری، سیاست های غلط و با 

توجه به فیلم های بی بخار آموزشی بهداشتی.

فرانکنشتاین در تهران: چرا جشنواره ی فیلم فجر هیچ کس را قانع نمی کند نظر
آخر

خانم کارشناس یزدی به همراه خانواده در راهپیمایی دیروز: این کارشناس صدا و سیما به علت توصیه هایش به زنان درباره نحوه رفتار با شوهرانشان مشهور شده است./ایرنا

سید حسین مرعشی
رئیس شورای سیاست گذاری 

روزنامه سازندگی

کریم نیکونظر
دبیر گروه سینما

روزنامه ی سیاسی و اجتماعی
صاحب امتیاز: حزب کارگزاران سازندگی ایران
رئیس شورای سیاست گذاری: سید حسین مرعشی
مدیر مسئول: سید افضل موسوی
سردبیر: محمد قوچانی
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