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سخن سازندگی

روزنامهای برای نسل شبکهوندان
چگونه از همشهری به سازندگی رسیدیم؟

غالمحسینکرباسچی

دبیرکل حزب
کارگزاران سازندگی ایران

جمعــی كه از امــروز این نشــریه را ارائه
میكنند شــالودهای در بیش از  ٢٠ســال 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 همشهرى و روز
هفتموآفتابگردانشروعشد،بعدهابههممیهن
و کارگزاران و شهروند و ایراندخت و باالخره
مهرنامه و تجربه و سیاستنامه و آسمان و صدا
كشید .در همین سالها و على رغم همه فراز
و فرودها و تحمل سختیها و ناسزاها از چپ
و راســت دوست و دشمن و پذیرش توقیف و
تعطیل و جریمه و زندانهای حق و ناحق بر این
امر پاى 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 جمعمان راحفظ كنیم و اینجا حرفمان را
بزنیم و اینجا تالش كنیم...
ما فكر میكنیــم 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 ّ
حتی خیلی از رقیبــان كه گاهی قلم
میشكســتند خنجر وانهادند و قلم بهدست
گرفتنــد؛ گویی اینكه گاهی قلــم را همچون
خنجر به خشونتآلودند ،ولی هرچه بود بهتر
از گذشته بود...
ّاما امروز میدانیم كه دیگر زمین و زمان و
انسان تغییر كرده است؛ تا آنجا كه بهگفته بعضی
بهجای «شهروند» (كه همشهری میخوانند)
با «شــبكه ونــد» روبهرو هســتیم و بهجای
روزنامه صبح یا عصر ،هرلحظه با رسانههایی
درلحظه مواجهیم و از هر كسی و در هر جای
این جهان رســانههای دیجیتال زمان و مكان
و جغرافیــا را درنوردیــده و خبــر و تحلیل و
عكس و فیلم و ...را منتشر میكنند .از سویی
جوانانی عزیز داریم كه نیمی از مخاطبان مایند
و نه انقالب را دیدهاند و نه جنگ را و حتی نه
اصالحات را .بسیاری از آنها با چهرههایی كه
هر روز صداوسیمای آنان را مشاهده میكنند
غریبهاند و اعتنایی به آنها ندارند .كســانیكه
برای مادر این سرزمین روزگاری هیجانآفرین
و نوستالژیك بودند برای آنها جاذبهای ندارند.
از حرفهای سیاســی خستهكننده و تكراری
و شعارهای رســمی گریزانند .جوانهایی كه
همه جا -در خیابان ،متــرو ،پارك عمومی و
حتی جمع خانوادگــی -میبینیم كه بیتوجه
به دیگران ،فروخفته در فردیت خود به هدفون
و موبایل قفل شدهاند و بسیاری از فرایندهای
اجرایی و اجتماعی جاری را ناشی از عقدههای
انباشــته در پیرمدیران و سیاســیونی میدانند

راهبرد

كه جوانــی نكردهانــد و امــروز میخواهند
فرصتهای زندگی و جوانی آنها را نیز ضایع
كنند....
ازطرفــی امــروز دیگر روابــط مخاطب
وگوینده هم تغییر كرده اســت .اگر در گذشته
منبر و سخنرانی رســانهای محدود و رودررو
بودكه یك نفرحرف میزد و بقیه میشنیدند یا
حتی صداوسیمایی كه مخاطب گسترده ولی
بازهم یكطرفه داشت ،حاال رسانه در هر لحظه
و همهجا در اختیار همه هست و هر مخاطب
میتواند در عین حال یك گوینده باشد .هركسی
بهراحتی و بــدون هیچ هزینــه و محدودیتی
میتواند 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
صداوسیماداشتهباشد.
اگــر دیكتاتوریهــای سیاســی در دنیا
سالهاســت با قدرت دموكراســیهای ملی
برچیده شــده امروز حاكمیــت گویندگان و
قلمــداران و مطبوعاتچیها كه شــاید روزی
ّ
حاكمــان یكهتاز افــكار عمومــی بودند ،به
هم ریخته اســت .موج گســترده رسانههای
درلحظــه ،تاختوتاز تحلیلگــران قدرتمند
سیاســی و اجتماعی و حتی اقتصادی را در
افكار عمومی جوامع كماثر كرده است ،دیگر
بزرگترین و مسلطترین مفسران هم در فضای
عمومی قدرت انگیزش چندانی ندارند .گاهی
یك موج خبری حتی غیرواقعی و تفســیری
ضعیــف از یك واقعه چنان توفانی برپا میكند
كه مقابله با آن راحت نیســت .آیــا این واقعا
خطر است؟ فاجعهای تهدیدكننده است؟ باید
ترسید و به خشونت و بستن و فیلتر كردن(كه
اثری هم نــدارد) روی آورد یــا آنرا هم مثل
خود دموكراسی به فال نیك گرفت؟ همانطور
كه اقتدار سیاســی از حضور مردم سرچشمه
میگیرد و امروز همه بــه آن اذعان داریم ،این
حاكمیت مردمی و بسط قدرت در شكلدهی
افكار عمومــی و هدایت اندیشــه را نیز باید
سازنده و مبارك دانست .ما فكر میكنیم باید
متواضعانــه حاكمیت همگانــی را در فضای
رســانهای و افكار عمومی پذیرفــت و آن را
مغتنم شمرد .این اقتدار منطق و حرف تازه و
استحكام تحلیلهای سیاسی و عقل و اعتدال
است كه درنهایت اثرگذار است و پیروز نهایی
هر رودررویی خواهد بود .باید همه بتوانیم همه
حرفها 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 ملی است .اینها پایدار است
بهشرط آنكه بتوانیم «حق مدار» و «مردمدار»
بمانیم .نوآوری داشــته باشیم ،با شجاعت و
منطقمقتدرتحلیلكنیموباشهامتوپایداری
آن تحلیل را ارائه كنیم .امید آنكه این بار هم این
نشریه چنین رویكردی را داشته باشد.

برادر گرامی جناب آقای مرتضی مبلغ
مصیبت وارده را به شما و خانواده گرامیتان تسلیت میگوییم
و برایتان آرزوی صبر داریم.
غالمحسینکرباسچی،سیدحسینمرعشی،محمدعطریانفر،محمدقوچانی،سعیدلیالزوعمادالدینباقی

هوالباقی
بهمناسبت 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 سهشنبه  24بهمنماه
ساعت  16الی  17/30در مسجد نور – واقع در میدان فاطمی تهران – برقرار میگردد.
حضور دوستان مایه تسالی خاطر بازماندگان خواهد بود.

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

بازگشت به کدام انقالب؟
محمد قوچانی

سردبیر

روزی کــه محمدرضا پهلوی
سر
ملت ایــران اعالم
خطاب بــه ِ
مقاله کرد که صدای انقالب شــما را
شنیدم ،خیلی دیر بود .دیکتاتور ایران س یوهفت
ســال فرصت داشــت که صدای ملــت خود را
بشــنود :آن روز کــه امام خمینــی رهبر انقالب
اسالمی ایران به او میگفت که «ای آقای شاه من
تو را نصیحت میکنم من دوست ندارم روزی که
تو رفتی مردم خوشحال باشند همانطور که روزی
که پدرت رفت مردم خوشحالی کردند »...آن روز
که دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی ایران در
دادگاه نظامی غیرقانونی محاکمهی نخستوزیر
قانونی کشور گفته بود «شاه باید سلطنت کند نه
حکومت »...آن روز که مهندس مهدی بازرگان
بنیانگذار نهضت آزادی ایرانــی در دیگر دادگاه
نظامیغیرقانونیرژیمسلطنتیگفتهبود«نسلما
آخرین نسلی است که به زبان قانون با حکومت
ســخن میگوید »..و شــاه این همه را نشنید تا
سرانجام صدای انقالب را شنید...
انقالبها صــدای بلند ملتها هســتند.
ملتهایی که صدایشــان شنیده نشود ناگزیرند
که 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 میدهد .هر انقالبی اگر رهبری

و اندیشــهی هدایتکننده درستی نداشته باشد
به ضدخود تبدیل میشود .ما انقالب نمیکنیم

که انقالب کنیم .ما انقالب میکنیم که موانع
تحول و تکامل را از پیــش پای ملتها برداریم.
انقالب برای انقالب ارزشــی ندارد .انقالب در
نفس خود اهمیتی نــدارد .انقالبی اهمیت دارد
که برای تحقق آرمانها به کار آید .به همین دلیل

بود کــه تا پیش از امام خمینــی هزاران صفحه
دربارهی انقالب و انقالبیگری در ایران نوشــته
شد اما هیچیک از محدوده کاغذ فراتر نرفت .آن
کس در ایران انقالب کرد که صفحهای دربارهی
انقالب ننوشته بود و حتی بیش از آنکه انقالبی
باشــد اصالحطلب بود .امام خمینی در عصر
ناامیدی از اصالحات میــان اصالح و انقالب
راهی میانه برقرار کرد که در آن «اهداف» انقالبی
اما «روشها» اصالحی بود .اصوال در اندیشه

اســامی کلمه «انقالب» کلمهی تازهای است
و به همین جهت مجتهــدان بزرگ ما از کلمهی
آشــنای نهضت (اسالمی) اســتفاده میکردند
که حرکتی تدریجی و اصالحی اســت .آیتالله

خمینــی از موضع یک پیر ،یک پدر و به معنای
درست کلمه؛ یک «امام» در برابر حکومت قرار
گرفت و در طول یک عمر مبارزه ذره ذره اصول و
اهداف انقالب اسالمی را شکل داد:
اول ،در دههی  20علیه انحراف موضع گرفت و بر
اســام تاکید کرد .آن زمان که علیه ترویج عقاید
باطل و ســبک زندگی فاسد موضع میگرفت و
علی ه الحاد و انکار شــریعت و فرهنگ اسالمی
کتاب و رساله (مانند کشفاالسرار) مینوشت.
دوم ،در دههی  40علیه استعمار موضع گرفت و
بر استقالل تاکید کرد .گاه میگفت که میخواهد
حتی شاه ایران در برابر استیالی بیگانگان عزت
داشــته باشد تا محمدرضا پهلوی بفهمد که امام
خیرخواه ُملک و ملت است.
سوم ،در دههی  50علیه استبداد موضع گرفت و
بر آزادی تاکید کرد .چه آن زمان که در باب اختیار
رسالهی فلسفی مینوشت و چه زمانی که پس از
مبارزه بسیار به این نتیجه رسید که سلطنت یعنی
حکومت ابدی و موروثی یک خانواده و یک فرد

خالف حقوق بشر است.
اینگونه بود که یک پدر ،یک پیر ،یک امام از
میان خیل روحانیان سنتی و روشنفکران انقالبی
از گوشهی حوزه و مسجد و مدرسه الهامبخش
نســل جوان عصر خویش شــد و از روزی که از
ایران به ناچار رفت تا روزی که با اســتقبال ملت
به ایران بازگشــت توانســت از گهوارهها سرباز
بگیرد و بر سپاه ستم با سالح سرد سخن بتازد و
مسالمتآمیزترین انقالب را رهبری کند 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 ،کهنســال یا میانســاالن میانهحال و نه
انقالبیون حرفهای ...امام نه هرگز از خانهنشینی
مبارزان قدیمی افسرده شد و نه هرگز حرکتهای
تروریستی انقالبیون چپزده او را به هیجان آورد.
رژیم سلطنتی فکر میکرد با تبعید امام «از دل برود
هر آن که از دیده رود» .آنان فکر میکردند نسلی
که نهضت ملی را ندیده است ،نسلی که  15خرداد
را ندیده است ،نســلی که امام را از یاد برده است
و شاید اصال نمیشناسد انقالب را هم فراموش
میکند .اما همواره تا استبداد هست انقالب هم
هست ولو آنکه 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 حکومت میکرد و هرچه
حلقهی محاصرهی حکومت بر او تنگتر میشد
و مســافت او از ملت دورتر میشد گویی امام به
امت نزدیکتر میشد .امام در دههی پایانی عمر
خویش جوانتر از همیشه شــده بود و به تدریج
نســلی شــکل گرفت که دقیقــا در نقطه تقابل
آموزشهایی بود که حکومت پهلوی 50سال عمر
برای تربیت آن وقت صرف کرده بود:
نسلی که ابتدا با اجبار نظامی و سپس با اجبار
تبلیغاتی حجاب را از ســرش برداشــته بودند با
اختیار و بدون ذرهای اصرار و بودجه و ریال خود
به خود حجاب را انتخاب کرد.
نســلی که برایش کاخهای جوانان را ساخته
بودند تا به غفلت روزگار را بگذراند دو کوچه از
ی ارشاد رفت.
آن کاخها باالتر رفت و به حسینی ه 
نسلی که هیجانانگیزترین موسیقیهای روز را
برایش تدارک دیده بودند به مدد انقالب ارتباطات
با همــان نوارهای کاســت و ضبط صوتهای
کوچک صدای امام را از پاریس شنید و انقالب
کاست و نوار را راه انداخت.
نســلی که غرب را مدینــهی فاضلهای نامیده
و ســاخته بودند به شرق بازگشــت؛ به نهضت
«بازگشت به خویشــتن» پیوست و از غربزدگی
همچون وبازدگی دور شد.
این نهضــت بازگشــت به اســام درحالی
شکل گرفت که هیچ چشــماندازی از استقرار
حکومت اسالمی نبود .حتی انقالب را هم هنوز
حکومت وقت ،دولتی
اســامی نمینامیدند و
ِ
بود که برخالف ارزشها و روشهای اســامی
عمل میکرد و اپوزیسیون وقت نیز آن قدر اسیر
تئوریهایانقالبیجدیدبودکهازظرفیتانقالبی
اسالم غافل بود .آن روزها هیچ جوان مسلمانی به
علت دینداری خود با اقبال و استقبال حکومت
یا حتی مخالفان حکومت مواجه نمیشد .دو راه
وجود داشت :یا سلطنتطلبی یا مارکسیسم اما
امام راه سوم را برگزید و آن انقالب اسالمی بود که
هم علی ه سلطنتطلبی بود و هم شورشیگری و
انقالبیگری حرفهای را قبول نداشت.

انقالب اســامی ایــران نهتنها قیــام علیه
حکومت وقت بود بلکه حرکتی علیه نسل قبل
بود .چهل سال قبل امام بهدرستی در همین روزها

در بهشــت زهرا گفت «هر نسلی حق دارد شیوه
و نوع حکومت خود را انتخاب کند ».به فرض

آنکه سلطنت پهلوی با کودتا مستقر نشد و با کودتا
بر ســر کار نماند و آن پدر و پســر با زور سرنیزه
حکومت نمیکردند (که میکردند) به چه علت
پسران و دختران ما باید چوب انتخاب (؟!) پدران
و مادران خود را بخورند؟ این جوانپســندترین
سخن پیرترین سیاســتمدار عصر ما بود که همه
محافظهکاران قبل و بعد از انقالب را خلعسالح
کرد و دلهای جوانان را شیفته و شیدای امام کرد
تا جایی که نه فقط انقالب که هشت سال جنگ
تحمیلی روی کاکل این جوانان گشــت که خود
داوطلبانه آن را در حجب و حجاب و حیای نسل
انقالبپوشاندند.

امــروز نیز همهی مــا باید بــه ارزشهای آن
انقالب بازگردیم و صدای نسل جوان انقالب خود
را بشنویم .هر جوانی ،پیر میشود و هر انقالبی،

محافظهکار میشود .امام اما در اوج پیری ،جوان
شــد و در اوج اعتدال ،انقالبی شد .عشق پیری
گر بجنبد ســر به «رهایی» میزند .و امام نسل
انقالب را رها کرد .نســل اول انقالب که در آن
زمان در جوانی بودند و اکنون چهل سال بعد به
پیری رسیدهاند .اسوه و الگوی نسل اول انقالب
باید امام باشــد که در کهنسالی ،برنادلی بود که
یک ملــت را ،یک نســل را آزاد کرد تا انتخاب
کند .نســل اول انقالب اکنون باید راه را بر نسل
جدید بگشاید و حکومت را به آنان منتقل کند.
مسئولیتها را به نســل جوان منتقل کند و در
پایان دفتر عمر نسل بنیانگذاران 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 حکومتها میتوانند
جاودانه باشند .حکومتی ابدی است که قدرت در

آن دست به دست شــود و خود را به یک طبقه،
یک طایفه ،یک سلیقه و یک نسل محدود نکند.
حکومتی که از حکومت کردن فقط ارزشها را به
ارث بگذارد نه آدمها و روشها را ...جوانان باید
احساسکنندکهمدیرانکشورحداقلبهاندازهی
امام در چهل سال قبل به آنها بها میدهند و راه
را برای آنان باز میکنند و مســئولیت و دولت و
قدرت خود را دائمی و ابدی نمیپندارند .انقالب
اسالمی ایران به عنوان نهضتی تاریخی و انسانی
بر پایه ارزشهایی بناشــده که هنوز زنده است و
مردان و زنانی پای این ارزشها ایســتادهاند که
هنوز درخور احتراماند .سخنان رئیسجمهوری
اســامی ایران در  22بهمن  96روایتی راهبردی
از نســبت انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی
بود .متاسفانه در روزگار ما گروهی اساس و بنیان
انقالب اسالمی را نفی میکنند و رویای بازگشت
به سلطنت را در سر میپروانند ،گروهی دیگر از
انقالب اسالمی عبور کردهاند و به نام جمهوریت
سخن میگویند غافل از آنکه مهمترین دستاورد

انقالب اســامی تثبیت گفتمان جمهوریت در

این کشــور بوده اســت .اما رفتار گروه سوم از
همه عجیبتر اســت و آنان پارهای از بنیادگرایان
هستند که گفتمان انقالب اســامی را در برابر
گفتمان جمهوری اسالمی قرار میدهند .آنان از
انقالب اسالمی گفتمانی میسازند که همچون
اندیشههای مارکسیستی تئوری «تضاد» اساس
و بنیان انقالب را تشکیل میدهد و در هر زمانی
و به هر بهانهای میان جناحها ،نسلها ،صفوف و
اقشار اجتماعی شکاف «انقالب و ضدانقالب»
را بازتولید میکند و به قول رئیسجمهور در هر
زمانی گروهــی را از قطار انقالب پیاده میکند.

آنچه مسلم است این است که در اندیشه اسالمی
ذات انقــاب به خودی خــود ارزش ندارد مگر
آنکــه در جهت اندیشــههای اســامی و دینی
باشد ،اندیشه اســامی در اساس فلسفی خود
نه بر «تضاد» که بر «آشــتی» بنا شده است .از

این رو ما جز انقالب اســامی و سلف صالح آن
نهضت مشــروطیت حرکتی انقالبی که کلیت
آن قابل دفاع باشــد نمیشناسیم و اگر بخواهیم
برای این انقالب گفتمانی تعریف کنیم به نام طیف
متکثر و متنوعی از متفکــران و انقالبیون صدر
انقالب مانند آیتالله طالقانی ،آیتالله منتظری،
آیتالله بهشــتی ،دکتر عل ی شــریعتی ،آیتالله
مطهری ،مهنــدس مهدی بــازرگان ،آیتالله
هاشمیرفسنجانی ،شهید محمدعلی رجایی،
مهندس عزتالله سحابی ،دکتر ابراهیم یزدی و
دیگر درگذشتگان و مرحومان و شهیدان انقالب
اسالمی بر میخوریم که منظومه گوناگونی از آرا
و افکار انقالبی و اسالمی را تشکیل میدهند که
همه در سال  1357رهبری امام خمینی را پذیرفته
بودند و این قدرت گفتمان انقالب اسالمی بود.
گفتمان انقالب اســامی یک ایدئولوژی حزبی
و فرقهای و بلشــویکی نبود که فقط یک جریان
خــاص را در بربگیرد .وحدت مــا در کثرت و
کثرت ما در وحدت بود و این نقطه تمایز انقالب
اســامی با انقالبهای مارکسیستی بود .برای
احیای ارزشهای انقالب اسالمی باید جمهوری
اسالمی را بر اساس همین ارزشها بازآفرینی کرد
و به جای «انقالب کردن علیه انقالب» یا «انقالب
در انقالب» (که روشهای دو جریان به کل متضاد
است) باید به «احیای انقالب اسالمی» به عنوان
یک «نهضت یگانه» و غیرقابل تکرار فکر کرد و
دســتکم آن کثرت و وحدت اول انقالب را احیا
کرد و به نســل جدید نشــان داد که در  22بهمن

 40سال قبل چه طیف گستردهای از روشنفکران
مســلمان و مجتهدان مبارز و نیز روشــنفکران
دگراندیش با سلطنت و سلطنتطلبی و هر نوع
دیکتاتوری راست و چپ مخالف بودند.
انقالب اسالمی ایران هنوز جوان است و نسل
بنیانگذاران آن باید صدای نسل جوان را بشنوند
و مطمئن باشند که این نسل ،راه این انقالب را با
همان ارزشهایی که رهبرانش آن را بنیان نهادند
و به پیروزی رساندند ادامه میدهند ،یعنی بدون
هیچگونه اجباری با اختیار کامل از اســتقالل در
برابر اســتعمار و از آزادی در برابر اســتبداد و از
اســام در برابر انحراف حمایــت خواهد کرد به
شــرط آن که فقط درست و بهنگام صدای نسل
جوان را بشنویم...
جمهوری اســامی ایران (نه یک کلمه کم و
نه یک کلمه زیاد) ثمره و میوهی انقالب اسالمی
اســت و اگر گروهی از انقالبیون فکر میکنند با
رودررو قــرار دادن انقالب اســامی و جمهوری
اسالمی میتوانند به انقالب خدمت کنند و نهاد
دولت را به عنوان نماد جمهوریت و نهاد جمهوریت
تضعیف کنند و انقالبی دیگر برپا کنند ،اشــتباه
میکنند .مــا میخواهیم به انقالب بازگردیم اما
کدام انقالب؟ انقالب اسالمی ایران انقالبی یگانه،

منحصربهفرد و غیرقابل تکرار بــود که تنها راه
تداومش بازگشت به ارزشهای اصیل آن است
و نه انقالبی دیگر که امروز هر انقالبی یک اقدام
ضدانقالبی است چه انقالبیون تازه بهدورانرسیده
انجام دهند چه ضدانقالب .سخن رئیسجمهور
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 اســامی ایران تنها یک
راه دارد و آن انتقــال قدرت به نســل جوان برای
کارآمدی و کارآیی جمهوری اســامی اســت.
همانکاری که حکومت ســلطنتی از آن سر باز
زد ،اما ســرانجام تقدیر تاریخ گذار از سلطنت به
جمهوریت را بر دیکتاتوری پهلوی تحمیل کرد که
حرکتی مترقی بود .درست برعکس بازگشت از
جمهوریت به سلطنت که حرکتی ارتجاعیاست.
تاریخ اما هرگز به عقب بازنمیگردد.

یادداشت سردبیر :اگر بخواهیم برای این انقالب گفتمانی تعریف کنیم به نام طیف متکثر و متنوعی از متفکران و انقالبیون صدر انقالب مانند آیتالله طالقانی ،آیتالله منتظری ،آیتالله بهشتی ،دکتر علی
شریعتی ،آیتالله مطهری ،مهندس مهدی بازرگان ،آیتالله هاشمیرفسنجانی ،شهید محمدعلی رجایی ،مهندس عزتالله سحابی ،دکتر ابراهیم یزدی و دیگر درگذشتگان و مرحومان و شهیدان انقالب اسالمی بر
میخوریم که منظومه گوناگونی از آرا و افکار انقالبی و اسالمی را تشکیل میدهند که همه در سال  1357رهبری امام خمینی را پذیرفته بودند و این قدرت گفتمان انقالب اسالمی بود.
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پوستاندازی
رسانهای
محمد عطریانفر
سازندگی
سیاستگذاری
شورای
عضو
سازندگی
سیاستگذاری
شورای
عضو
پوستاندازی رســانهای معموال تابعی از تحوالت سیاسی
اجتماعی جامعه است .ایران ،از  150سال پیش در بستر تحوالت
و فراز و نشیبهای سیاسی اجتماعی فراوانی قرار داشته و شاهد
اتفاقات بســیاری در عرصه زندگی فردی و جمعی شــهروندان
خویش بوده است .در نگاهی گذرا حداقل  4نقطه عطف مهم و
تعیینکننده را میتوان از نظر گذراند .انقالب مشروطه -نهضت
ملی نفت -انقالب اســامی و دوران پس از جنگ که کشــور
وارد عصر ســازندگی و توسعه همهجانبه میشــود .هر کدام از
تحوالت دورانســاز 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 نکتهای که مورد نظر قرار گرفته اســت ،تأکید روی برخی
تحوالت رســانهای و تغییر ذائقههایی اســت که فیمابین مردم،
رسانهها ،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 دلبســتگیهای سیاسی،
ضرورتها و الزامات کرده است ،که سهم آحاد مردم را در پذیرش
مسئولیتهای اجتماعی باال برده و موقعیت و منزلت دموکراسی
«مردمساالری» را تحکیم بخشیده است.
روزنامه همشــهری مولود عصر چهارم یعنی دوران پس از
جنگ و آغاز سازندگی در ایران است .جنگ با همه صعوبتها
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 آیتالله هاشمیرفســنجانی که خود از چهرههای
برجســته عصر نهضت و دوران عســرت انقالب بــود و چون
سرداری فداکار ،در رکاب امام صادقانه و خالصانه و جان بر کف،
مأموریتهــای مهمی را بر دوش گرفت ،از قضا نه تنها در فصل

خصومت و ایجــاد آتشبس و توقف ارابه جنگ نقشآفرین 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 بحرانها و بدبختیها و فقر و فالکت را به عهده
گرفت«.شهرها»،کهمخروبههاییبیشنبودند«،اقتصاد»کهنام
میانتهی و جز فقر و مسکنت ،شأن دیگری نداشت« ،جامعه»
که آحادش چشــمانتظار تحول بزرگی در الگوی زندگی خویش
بودند و برای آینده فرزندان خود امنیت و آرامش و آسایش را رقم
میزدند همه و همه چشم امیدشــان به اراده نیرومند و گامهای
مطمئنهاشمیرفسنجانیبهعنوانرئیسجمهورمنتخبدوخته
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 اندازههای 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» جامعهای که قصد
دارد در اداره شــهر و کشور گامی به پیش نهد و مسئولیتهایی
را عهدهدار شــود و در حضور بدون واسطه سیاسی و اجتماعی
میراثخواران،مستقیمادرتعیینسرنوشتخوددخالتپیداکند.
این رسانه هماکنون ربع قرن است علیرغم دست به دست شدن
ش بالیده و به هر حال رسالت خود
نظام حقوقی حاکم بر آن ،خو 
را حداقل در عصر تحوالت سیاسی اصالحی و در دوره سازندگی
و توسعه ملی به ثمر نشانده است .این رسانه طالیهدار راهی شد
که دیگر رسانههای مدرن با اقتباس از آن پا به عرصه وجود نهادند
و نه تنها مبدأ مؤثری در تکثیر و تولید این نوع رســانهها شد ،که
نقش ترمیمی و تأثیر اصالحی خود را نیز بهرغم مقاومت رقیبان بر
نشریات مقابل و مخالف به طور مثبت تحمیل نمود .این مسیر 25
ساله به آرامی طی نشد ،که سنگالخهای بسیاری را درنوردید و
اگر چه بهدلیل برخی بیکفایتیها و نامرادیها در 14سال گذشته،
امروز فاقد اثربخشی پیشین است ،اما اثر ماندگار خود را تا سالیان
بسیار و در عمق تحوالت رسانهای به جای گذارد و به واقع آنگونه
شد که رسانههای مدرن امروز فرزندان خلف آن تحول رسانهای و
مشخصا آن رسانه ابتکاری محسوب میشوند.
منطق عصر ســازندگی و تحول و توسعه پیشرو ،محدود به
«پوســتاندازی» تنها در رسانهها نشد ،که در دیگر عرصههای
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 ماندگار ی از حد یک
حرکت مقطعی و تأثیرگذار فراتر رفت و تبدیل به نهاد سیاســی
مؤثر و مانایی شــد که امروز بیش از  2دهه اســت دستاوردهای
سیاســی ،اجتماعی تعیینکنندهای را در کارنامه خویش به ثبت
رسانده است.
کارگــزاران ســازندگی ،با درنگی  20ســاله و با احســاس
مســئولیتی که از ســر اعتقاد خدمت به مردم بود ،حضور خود
را مرهــون پایمردی بــزرگان قدرشــناس و در رأس آن آیتالله
هاشمیرفسنجانی میداند و به یمن الطاف الهی امروز در قامت
و هویت حزبی تمامعیار با همه نقصانها و کاستیها ایستاده است
و از جمله مؤلفههای مهمی که به هویت آن معنا میبخشد ،انتشار
رسانه مکتوبی است که به صورت روزانه نشریابد و حلقه اتصالی
بین خود و اعضا ،اعضــا و جامعه مخاطب ،اعضا و حاکمیت
خواهد بود .روزنامه ســازندگی در این فرصت تاریخی اگرچه با
چالشهای سنگینی هم به لحاظ شرایط سیاسی کشور و هم به
لحاظ جنبههای حرفهای 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  20سال رنج و
مرارت و سختکوشی 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
ارزشهای 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 تمامعیار قانون اساســی و ارکانهای منبعث از
آن و التزام به اقتدار و انفاذ میثاق ملی است .ما پذیرفتهایم که در

میانه میدان تنوعها و چندگانگی در دیدگاهها ،فقط و فقط قانون
است که فصلالخطاب قرار میگیرد .معتقدیم احزاب و رسانهها،
مؤلفههای متین و ماندگاری هستند که به صورت کارآمد میتوانند
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 .ظرفیتهای بارور رسانهها و احزاب
در پایداری نظام سیاســی در هر جامعهای نقشی شگرف دارند.
در قانون اساسی جمهوری اســامی ایران ،رسانهها و احزاب،
مطابق با منطق دوســویه و متعامل با حاکمیت و هوشمندانه به
رسمیت شناخته شــدهاند .صیانت و حفاظت حقوق ذاتی مردم
در نظام مردمســاالری اسالمی ایران ،در ساختار قدرت از جمله
از چنین رهگذری معنا یافته اســت ،اگرچه فعالیت رسانهها در
گذشــته عمدتا در منطقه الفراغ عدم حضور ّ
مدبرانه حاکمیت
بوده ،اما به نظر میرســد دولت به معنای فراگیر آن ،امروز تأثیر
این نهاد اجتماعی میانبخشی (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 ،علیاالصول باید در یک منظومه
فکری و حقوقی مشــترک ،مطمحنظر قرار گیرد .حاکمیت از
رســانهها مطالباتی دارد ،کمااینکه رسانهها بهعنوان نمایندگان
صادق جامعه ،حقوقی را بر گردن حاکمیت دارند که باید محترم
شمرده شود.
روزنامه سازندگی به تبعیت از موازین حرفهای خود و به تأسی
از حــزب متبوعش اعالم میدارد که حاکمیت -فراتر از دولت-
برای صیانت از ارزشهای نظــام و مراقبت عادالنه و فراگیر از
حقوق ملت ،شئونی دارد که باید بیهیچ امتناعی و البته با شوق
و استقبال ،از سوی رسانهها مراعات شود و هیچ گاه نباید مغفول
واقع شــود ،کمااینکه همین مطالبه از منظر ذاتی نقش رسانهها
در دفــاع از ظرفیتها ،منافع ملی و حقوق برابر شــهروندان در
ت و حقوق انسانی آنها ،از حاکمیت
بهرهگیری از فرصتها ،منزل 
مورد انتظار اســت .حل مسائل و مشکالت جامعه تنها در سایه
جلب مشارکت همگانی میسر است .ایرانیان دلسوز و قانونپذیر
باید به اظهارنظر در غالب مسائل کشور دعوت شوند و رسانهها،
مردم را به زیست توأم با مدارا با یکدیگر سوق دهند.
متولیان در عرصه قدرت نباید خود را بیخطا و عاری از اشکال
بدانند .صاحبان قدرت زمانی از سوی شهروندان مورد ستایش و
احترام و تکریم واقع میشوند که از تکالیف نظام سر برنتافته و به
فریب و نیرنگ و منفعتطلبی روی نیاورند و رســانهها را چون
چشم ناظر به رسمیت بشناسند .فعاالن رسانهای نیز چون استعداد
در غلتیدن به وادی خطا و فریب و سوءاســتفادههای فرهنگی را
دارند ،باید مراقب باشــند و بدانند که افســون قلم ،چون افسون
قدرت حاکمان ،در عقبه انحراف و سقوط ارباب رسانهها 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 .رسانهها 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 میکند .روزنامه سازندگی بیتردید حافظ و
منادی ارزشهای اصیل انقالب ،نظام ،امام و رهبری خواهد بود.
روزنامه سازندگی حرمت و اعتبار ارزشهای اخالق و هنجارهای
جامعه را پاس میدارد .روزنامه سازندگی حریم قانون اساسی را
نگاهبانی میکند و حرمت مقررات و موازینی که وجاهت عرفی
و قانونی دارد را به شایســتگی پاس میدارد .روزنامه سازندگی
حقوق مردم را به طور مستوفا رعایت مینماید .روزنامه سازندگی
بهجد میکوشد تا از تحریک احساســات مردم ،نفرتپراکنی،
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 مدرسهای باشد برای
سیاســتورزی غیرخیابانی و ظرفیتها را به سوی خالقیت و
اثربخشیقانونیهدایتنماید.
روزنامه ســازندگی به مدد فرهیختگان و روشنفکران و همه
شخصیتهای فرهنگی عزیزی که دلبسته نظام و ایران و اسالم
هستند تالش خواهد کرد تا به رشد آگاهیهای 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 بهرهگیری
از توان همه همفکران ،انشــاءالله راه صالح و سداد و اصالح را
نصبالعین 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
ســهمخواهی نابجا ،محبتها و یاریشان را از ما دریغ نخواهند
داشت.

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

تداوم مشروعیت نظام جمهوری اسالمی در گرو کارآمدی آن است
حزب کارگزاران سازندگی ایران ،به مناسبت آغاز چهلمین سال
پیروزی انقالب اسالمی بیانیهای صادر کرد که در پی میآید:

بهنام خدا
بر آستانهی 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 روزبهروز شکاف آن حاکمیت
با ملت بیشــتر و بیشتر شد و به سقوط حکومت و سلطنت
انجامید .پیام انقالب ایران در واقع این بود که «توسعهی تنها
کافی نیست» به خصوص که برای توسعه از یک الگو وابسته
و بدون هویت ملی و دینی و بیتوجه به حقوق و آزادیهای
سیاسی و ارزشهای فرهنگی یک ملت پیروی شود.
اکنون اما بایــد تاکید کرد که پویــش و انرژی نهفته در
ذات اندیشــه انقالب اسالمی نیازمند بازآفرینی است .برای
نســلهای جدید و جوان کشــور که با گذشت چهل سال
کمتــر از تاریخ دیکتاتــوری پهلوی خبر دارنــد و به تکرار
دریافتهــای رســمی از آن رژیم عالقــهای ندارند ،اکتفا
به یادآوریتاریخیکافینیست.بیتردیدضعفاطالعرسانی
مستقل و مستندسازی اشتباهات سلطنت پهلوی یک عامل
مهم در برقراری ارتباط میان نســل اول انقالب و نسلهای
بعدی است .تا جایی که اکنون بازار مستندها و روایتهای
ســلطنتطلبانه از تاریخ معاصر گرم شده است و گروهی از
مورخان و مبلغان بازگشت به گذشته با ادبیاتی نوستالژیک
تاریخ مورد عالقهی خود را بازسازی میکنند و متاسفانه صدا
و سیما و نظام تبلیغاتی رسمی کشور با آن بودجه عظیم خود
به تازگی از خواب گران برخاســتهاند و در موضعی انفعالی
به این شبهات تاریخی پاســخهای ناکافی میدهند .غافل
از آنکه این پاســخهای دیرهنگام به علت انتساب نهادهای
تبلیغاتی به حاکمیت در نسل جدید اثر چندانی نمیگذارد 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 میکند 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 میتوان
طفل را در دامان مادر نگه داشــت و با مکیدن شیره جان او
زنده نگه داشت؟! جمهوری اســامی 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 اســام را ســرافراز میکند 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 میشود .ما همچنان معتقدیم دولت
جمهوری اسالمی در مجموع توانسته است با جلب و جذب
و ساماندهی مشارکت سیاسی مردم در انتخابات مختلف و
ایجادرقابتسیاسیمرزروشنیبانظامسیاسیگذشتهداشته
باشد و در عمران و آبادانی اقتصادی کشور نیز گامهای خوبی
بردارد و با وجود تبلیغات افراطی دشــمنان و دوستان ناآگاه
که گاه در انتقاد از دولتها گوی ســبقت را از اپوزیســیونبرانداز میربایند  -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 توســعهی همهجانبه
ایران بدست نمیآید:
از یاد نمیبریم که مرحوم آیتالله هاشمیرفســنجانی 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 همهجانبه در میهن ما
شــکل گرفت که از دل آن رشــد اقتصادی ،رشــد سیاسی
دورهی 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 مقدمهی
«منشور سازندگی» (سند مواضع کارگزاران سازندگی ایران)
به صراحت اعالم کردهایم 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 ،همهی
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 نظاماند) و نیز در راهپیماییهای
مرســوم (که نیازمند بازســازی در روش برگزاری هستند)
شرکت میکنند و همچنان از اصل انقالب حمایت میکنند،
پس عملکرد قوای حاکم هم مطلوب ملت اســت! انقالب
اسالمی پیروز شد تا فقر و فساد و تبعیض را ریشهکن کند و
ظلم و استبداد و خودکامگی را از بین ببرد و جلوی انحطاط
و الحاد و انحراف را بگیرد.
نمیتــوان همچنان به احیای معنویــت و معرفت دینی
مردم در چهل سال قبل دخیل بست و به فکر حفظ اخالق
و اندیشــه نســلهای تازه نبود .گاه این عملکرد مسلمانان
اســت که دلها را متوجــه نور و حقیقت اســام میکند.
حضرت محمد (ص) اول «امین امت» خویش بود و آنگاه
«رسولالله» شد .آن حضرت در تاسیس حکومت اسالمی
مدینــه آن قدر مورد اعتمــاد بود که هیچ کافر و مشــرکی
نمیتوانســت در رهبری اجتماعی (به جز رهبری دینی) با
ایشــان رقابت و برابری کند .همانگونه 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 روشــنبینی مانند
آیتالله مرتضی مطهری داوطلبانه و با اختیار کامل حجاب
اسالمی را انتخاب کردند تا به اسوهای مانند فاطمه زهرا(س)
نزدیکشوند،بیآنکهانقالبیونریالیخرجتبلیعحجابکنند
و جالب اینجاســت که حکومت وقت میلیونها ریال خرج
ترویج بیحجابی در رادیو و تلویزیون و مدارس و دانشگاهها
میکرد و هر سال سالگرد کشف اجباری حجاب را به عنوان
یک روز مترقی جشن میگرفت!
بــه باور ما انقالب اســامی ایران هنــوز یک واقعیت
و تجربه زنده اســت که نســل اول انقــاب میتواند آن را
به نسلهایبعدبه امانتبگذاردبه شرطآنکهبه جزتبلیغات
(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.
نزاعهــای 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
کوتاهمدت با ایــن اعتراضات در میانمدت مشــکالت را
حــل کند .اعتراضات کنونی مردم یــک «کل یکپارچه»
نیست و هنوز جزیرههایی از انتقادات پراکنده و انباشته شده
و متنوع اجتماعی اســت که به نظر ما آلترناتیوی سیاسی
را در برابر نظام جمهوری اســامی قرار نمیدهد 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 روزنهی روشــن را باید بزرگتر و بزرگتر کرد و
با برنامههــای کاربردی اجتماعی و اقتصادی پیوند ملت و
دولت و به خصوص نســل جوان با نسل انقالب را تقویت
کرد .باید از حاشیهها 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 ابرچالشهایی مانند رکود ،تورم ،بیکاری ،فســاد،
طالق ،خشونت ،افســردگی ،آلودگی هوا ،بیآبی ،تخریب
محیط زیست و ...همه ریشــه در نزاعهای سیاسی و عدم
اجماع در حاکمیت برای حل مشــکالت کشور دارد .مردم

اکنون بیــش از هر چیز از فقدان اراده برای تصمیمگیری در
کشور و تضعیف قوا به دست یکدیگر و انفعال و روزمرگی در
اداره امور رنج میبرند .بحران «بیدولتی» جدیترین بحران

در کشور است که باید فراتر از قوه مجریه ارزیابی شود .مردم
نباید احساس کنند که در برابر بحرانها 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 ارادهای 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 تحریمهای 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 ۲۲بهمنماه شرکت میکنیم تا همراه
با دیگر اصالحطلبان و اصولگرایان و همه احزاب ،اصناف و
افرادی که به این میهن میاندیشند ،همچون راهپیماییهای
اول انقالب وحدت بــا وجود کثرت را به نمایش بگذاریم و
امیدواریم با تدبیر مســئوالن کشور و از جمله مدیران همین
همایش ملی ،چهرههــای تازهتری را در صفوف راهپیمایان
ببینیم که گرچه به نسلها ،جناحها و طبقات مختلفی تعلق
دارند اما یک هدف بیشتر ندارند و آن استقالل ،آزادی و آبادی
جمهوری اسالمی ایران است.

کارگزاران سازندگی ایران
 ۲۰بهمن ۱۳۹۶
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پیام

پیام رهبر انقالب به
مناسبت حضور حماسی
ملت

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

بسم الله الرحمن الرحیم
ملت عزیز و سربلند ایران! امروز
عزم و بصیرت شما حادثهی بزرگ
و خیرهکننــدهای آفریــد .عظمت
نظر
راهپیمایی امروز شــما کــه به ِ
گران دقیق ،از سالهای
محاســبه ِ
پیش پرجمعیتتر و پرشــورتر بود،
پاســخ قاطــع و دندانشــکنی به
بیگانگانودشمنانوسستعهدان
داد .دشمن با تکیه بر ّ
تصور ناقص و
باطل خود از ایران و ایرانی ،همهی
تــوان و تالش تبلیغی خــود را بر
این متمرکز کــرده بود که  22بهمن
ً
امســال را بیرونق و احیانا به ضد
ً
خود تبدیل کند .شــما عمال زنده
و پویا بودن انقــاب را به رخ آنان
کشــیدید و پایبندی به آرمانهای
امام راحــل را با شــعارهای خود
و با حضــور گرم خــود ،با صدای
بلند فریاد کردید .نهیب ملت ایران
دشــمن را به عقب میراند و عزم
راســخ او معادالت غلط آنان را به
هم میریزد .مسئوالن کشور قدر
این پدیدهی بینظیــر را بدانند و با
استقامت کامل و ّ
روحیهی انقالبی
و عمل جهادی به ملت عزیز خدمت
و از آرمانهای انقالب دفاع کنند.
آینده متعلق به ملت بیدار و بصیر
ماست ،ما مسئوالن باید بکوشیم
از ملت عقب نمانیــم .وال تهنوا و
التحزنوا و انتــم األعلون ان کنتم
مؤمنین

کینههارا
رها کنید

حرفهای امروز

آیتالله موســو یخوئینیها :حوادثی که
ً
از روز هفتم دیماه آغاز شد همه را عمیقا
نگران کرد ،ولی این فایده را نیز داشت که
مسئوالن بلندپایه کشــور و ،از آن جمله،
آیتاللــه جنتی برخالف شــیوه معمول،
که همیشــه دیگران را به انجام وظایفشان
توصیــه میکننــد ،اینبــار ،حداقل در
ســخن ،به وظیفه خود نیز اشاره کردهاند.
از دبیر شــورای نگهبان میپرســم که آیا
جنابعالی و ســایر اعضای محترم شورای
نگهبــان در رابطه بــا وظایفی که برعهده
داریــد -بهویژه درباره تأیید یا ردصالحیت
افراد برای نامــزدی در انتخابات مجلس
خبرگان رهبری ،مجلس شورای اسالمی
و ریاســتجمهوری -صــدای اعتراض
مردم را شنیدهاید؟ و این سؤال تـنها درباره
ردصالحیتهــا نیســت بلکــه در مورد
تأییدشدگان ویژه نیزهست.

علــی مطهــری :در دوره اصالحات از
آزادی بیان قابلقبولی برخوردار بودیم
و از مســئوالن ،انتقــاد میشــد .در
دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز آزادی
بیان در حــد مقبولی وجود دارد ،البته
الزم است برخی موانع رفع شود.

«زمانی که انقالب پیروز شد افراد بسیاری
در قطار انقــاب حضور داشــتند .برخی
خود خواســتند که از این قطار پیاده شوند و
برخی را هم ما پیاده کردیم که میتوانســتیم
پیاده نکنیم ».این بخشــی از سخنان حسن
روحانی ،رئیسجمهوری کشــور در مراسم
سیونهمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
اســت ،آن زمان که از قانون اساســی سخن
به میان آورده و هرکســی را که به آن اعتقاد
داشــته باشــد ،انقالبی میخواند.نزدیک
به چهار دهه از عمر انقالب اســامی ایران
میگذرد؛ چهاردهه حرکت در راه رســیدن
به پیشــرفت و تعالی که با فرازونشیبهای
بسیار همراه بوده اســت و رئیسجمهوری
کشــورمان آن را به قطاری تشبیه میکند که
برخی از مسافرانش یا به میل خود راهشان
را از کاروان جــدا کردهانــد یا ناچار به ترک
کابینها شدهاند.احزاب و چهرههای سیاسی
که هرکدام شــاید زمانی با ســودای رسیدن
به مدینه فاضل ه در این مســیر قرار گرفتهاند
اما به دالیلــی از ادامه راه محــروم ماندهاند
و اکنــون درآســتانه چهلســالگی انقالب
رئیسجمهوری از دعوت مجددشان به قطار
انقالب سخنمیگوید.
مسافران قطار انقالب

اشاره حسن روحانی درباره حذفشدگان
به کیست؟ اولین کسانی که از قطار انقالب
ایران پیاده شــدند شــاید برخی از اعضای
نهضــت آزادی بودنــد .مهدی بــازرگان،
از پایهگــذاران نهضــت آزادی ،نخســتین
نخســتوزیر انقالب ایران بود امــا دوران

ریاست او بر دولت موقت  ۹ماه بیشتر طول
نکشید و نهایتا نیز مجبور به کنارهگیری شد.
بازرگان علت کنارهگیری خود را مانعتراشی
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
انتخاباتها به عنوان داوطلب ثبتنام کرد اما
صالحیتشتائیدنشد.
ابوالحسن بنیصدر اولین رئیسجمهور
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  ۷۶درصد

آرا نخستین رئیسجمهور ایران شد اما روند
ریاست جمهوری او به گونهای بود که نهایتا از
انقالب فاصله گرفت و خودخواسته از قطار
انقالب پیاده شد.
میرحسین موســوی ،آیتالله منتظری،
ســیدمحمد خاتمی ،هاشمیرفســنجانی،
مهدی کروبی ،ابراهیم یزدی و حتی محمود
احمدینژاد نیز از دیگر چهرههایی بودند که
به نوعی آنها را از قطار انقالب پیاده کردند.
درباره هریک از آنها میتوان به تفصیل نوشت
اما روند و شــرایط سیاسی به گونهای پیش
رفت که یا شورای نگهبان به آنها اجازه ورود
به برخی از انتخاباتها 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 کردهایم دوباره به این قطار
برگردانیم .پیشنهاد عملی او البته گفتوگوی
ملی برای برطرف شــدن مشکالت موجود
است.
اعتقاد به قانون اساسی
شرط انقالبیگری

روحانی در مراســم سیونهمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی در راستای رسیدن
به وحــدت و اتحــاد ملی گفــت« :امروز
در ســرزمینمان به تمامــی اصولگرایــان،

جمالت کلیدی
انقالب ما زمانی به پیروزی رسید که همه با هم بودیم؛ در قطار انقالب مسافران زیادی بودند که برخی خودخواسته پیاده شدند اما
بعضی را نیز از قطار انقالب پیاده کردیم که میتوانستیم این کار را نکنیم.
هرکسیکهبه قانوناساسیمعتقدباشد،انقالبیاستومااکنوندرسرزمینمانبه تمامیاصالحطلبان،اصولگرایان،اعتدالگرایان
و همه ملتی که به قانون اساسی عقیده دارند ،نیاز داریم.
آن زمان که آنفلوآنزای مرغی میآید و ما  25میلیون قطعه مرغ را برای ســامت مردم نابود کردیم ،نگویند تخممرغ طالیی شده.
به مردم دروغ نگویید.واقعیتها را به مردم بگویید.سالمت مردم برای ما مهم بود.
چهل سال بس است؛ کینهها را رها کنیم
برادریم ،ایرانی هستیم و منافع مشترک داریم ،بیایید در کنار هم قرار بگیریم.
قانون اساسی بنبستها را برداشته است اما اگر جایی بحثی دارد به اصل  59قانون اساسی مراجعه کنیم.
اصل  59قانونی درباره رفراندوم است یعنی صندوق بیاوریم و هر چه مردم گفتند عمل کنیم.
مردم را راحت بگذاریم.
در حریم خصوصی مردم دخالت نکنیم
باید در ورزشگاه ،دانشگاه و خیابان نشاط حاکم باشد؛ سال آینده باید امید و نشاط برای ملت باشد و دشمن را مأیوس کنیم.

اصالحطلبان و اعتدالگرایان و به همه ملتی
که اعتقاد به قانون اساسی دارند ،نیاز داریم».
به بــاور رئیس شــورای فرهنگــی انقالب
صرفنظر 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 میداند اما با نگاهی
به گذشته انقالب اسالمی از زمانی که قانون
اساسی تنها یک پیشنویس بود تا امروز که
از سوی رئیس دولت به عنوان مهمترین معیار
انقالبی بودن از آن نام برده میشــود ،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 تخممرغ و حاشــیههای پس از آن
هم از دیگر محورهای سخنرانی روحانی بود
تا آنجا که رئیس دولت تدبیر و امید با انتقاد
از برخی بداخالقیهــا در جامعه و فضای
رسانهای ،خواستار انعکاس واقعیتها برای
مردم شــد.به گفته او ،آنجایی که آنفلوآنزای
مرغی میآیــد و ما  ۲۵میلیــون قطعه مرغ
را برای ســامت مردم نابود کردیم ،نگویند
تخممرغ طالیی شده و به مردم دروغ نگویید.
واقعیتها را به مردم بگویید.سالمت مردم
برای ما مهم بود.حســن روحانی همچنین
با اعالم اینکه سال آینده ،سال امید و نشاط
خواهد بود از تمامی رسانهها خواست تا این
دو ویژگی را در جامعه گسترش داده و از دامن
زدنبه حاشیههابپرهیزند.

روحانی :از شورای نگهبان و سایر دستاندرکاران و نهادها میخواهم راه انتخابات را سهل کنند.باید به مردم اعتماد کرده و راه قانونی را سهل
کنیم.باید راه احراز شایستگیها را سهل کنیم و مردم را در این احرازها مشارکت دهیم.اگر کمبود قانون داریم قانون را اصالح و با مردم مدارا کنیم و
بگذاریم همه سلیقهها در انتخابات مجلس ،ریاستجمهوری و خبرگان شرکت کنند.این اصلی برای حراست از نظام و انقالب است.
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هزار دوست کم است و یک دشمن زیاد

رئیسجمهوری کشــورمان در آســتانه
چهلمین سالگرد انقالب اسالمی ضمن تاکید
بر گسترش نشــاط در ورزشگاه ،دانشگاه و
خیابان از تمامی سیاســیون از اصالحطلب
گرفته تا اصولگرا و اعتدالیون خواســت تا
کینهها 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 انقــاب راهی جز
مشــارکت مردم وجــود ندارد و اگــر امروز
انقالب بعد از  ۳۹ســال باقی مانده به دلیل
برگزاری انتخاباتهاســت و اگر انتخابات
ریاســتجمهوری و مجلس نبــود ،بدانید
انقالب نبود.انتخاباتهاست که این انقالب
را پایدار نگه میدارنــد .او در بخش دیگری
از ســخنانش بر لزوم سهل کردن راه انتخاب
مردم تاکید کرد و گفت« :از شورای نگهبان
و سایر دستاندرکاران و نهادها میخواهم راه
انتخابات را ســهل کنند.باید به مردم اعتماد

کرده و راه قانونی را سهل کنیم.باید راه احراز
شایستگیها را ســهل کنیم و مردم را در این
احرازها مشــارکت دهیم.اگر کمبود قانون
داریــم قانون را اصالح و با مردم مدارا کنیم و
بگذاریم همه سلیقهها در انتخابات مجلس،
ریاستجمهوری 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 میخواهیــم بگوییم ،اما
انتخابات که تمام شــد رقابت تمام شده است.
خواهــش میکنــم از تمــام جناحهــا و همه
افراد و فرهیختگان ،به کســی که انتخاب شد
چون منتخب مردم اســت  ،احتــرام بگذاریم.
رئیسجمهوری با بیان اینکه رای مردم است که
منتخب مردم را میسازد ،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 ِآن
مردم اســت .برای یک بار هم که شده فرمان
هشت مادهای امام در سال  61را بخوانیم و طبق

آن عمل کنیم و آستانه تحملمان 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 ســرمایهگذاریها
یاد میشــود ،بهخاطر عمل نکردن به قانون
اساسی اســت.هرکه قانون اساسی را قبول
دارد ،انقالبی است .همه نهادها و دستگاهها
باید به قانون اساســی عمل کنند.این قانون
بنبستها را برداشته و ظرفیتهای بسیاری
دارد ».وی ادامــه داد :اگر در جایی ما با هم
بحث داریم باید به اصل  ۵۹قانون اساســی
مراجعــه کنیم.طبــق این اصل بــرای رفع
مشکالت و اختالفات باید به آرای مستقیم
مردم مراجعه کرد.طبق اصل  ۵۹هرچه مردم
گفتند باید به آن عمل کنیم.این ظرفیت قانون
اساسی ما است و باید به آن عمل کنیم.
جذب  ۳۲میلیارد دالر سرمایهگذاری
خارجی پس از برجام

رئیسجمهوری با بیان اینکه ایران توانسته
است  ۳۲میلیارد دالر سرمایهگذاری خارجی
پس از انعقاد برجام جذب کند ،گفت« :این

به معنای رشــد ایران اســت و ما همچنین
توانســتهایم پنج میلیارد یورو سرمایهگذاری
دیگــر را جذب کنیم که ایــن البته به معنای
توانمندی اقتصادی ایران اســت ».به گفته
رئیــس دولت ،جمهوری اســامی ایران در
تولید و استخراج گاز از قطر پیشی گرفته است
و تولیــد گاز در ابتدای دولت یازدهم به ۲۸۵
میلیون مترمکعب از منطقــه پارس جنوبی
رسیده بود اما حاال به  ۵۵۳میلیون 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 بودهایم گفت :اگر ما زمانی از میادین
مشــترکی که با عراق داریــم روزانه  ۷۰هزار
بشکه نفت استخراج میکردیم امروز میزان آن
به  ۳۰۵هزار بشکه رسیده است.عزت ایرانی
در این مقوالت اثبات میشود.
راهپیمایی ســیونهمین سالگرد انقالب
با حضــور چهرههایــی از تمامی طیفهای
سیاســی و اجتماعی همراه بود که از آن میان
میتوان به آیتالله موسوی خوئینیها ،علی
الریجانی ،اسحاق جهانگیری ،شهیندخت
مــوالوردی ،محمدباقــر قالیبــاف و دیگر
اشخاص برجسته و انقالبی اشاره کرد.

دیدگاه

دیدگاه

قطار انقالب ظرفیت باالیی دارد

انقالبیون شرایط پیش از انقالب را به یاد آورند

از زمان پیروزی انقالب اسالمی ایران
تاکنون اشــخاص و احزاب بسیاری
غالمحسینکرباسچی
راهشان را جدا کردند یا از قطار انقالب
دبیرکل حزب
کارگزاران سازندگی
پیاده شدهاند و در آن شکی نیست اما
ذکر این نکته حائز اهمیت است که قوه مجریه در بازگرداندن نیروهای انقالبی به کاروان نقش
بسزایی برعهده دارد و به تعبیری دیگر باید در این زمینه پیشقدم باشد که نمونه آن را میتوان
در انتخاب وزرا و آرایش کابینه دولت شاهد بود .بازگرداندن نیروهای انقالبی به قطار انقالب
اگرچه امری شایسته است اما زمینههایی نیز دارد که برخی از آنها به دیگر نهادها یا احزاب
باز میگردد .به طورمثال ردصالحیت گسترده نیروهای سیاسی از سوی شورای نگهبان یا
آن زمان که قوهقضائیه به هر بهانه اقدام به پروندهسازی علیه افراد میکند نشان از آن دارد که
اصل سخن بجاست اما زمینههایش 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 عدهای لزوما به معنای پیادهشدن دیگران نیست؛ قطار
انقالب برای تمامی افراد با هر دیدگاهی جا دارد و کسی قادر نیست جای دیگری را تنگ
کند .آقای رئیسجمهور 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 پایبندیاش به فرمان 8مادهای امام(ره) را اثبات کند .براساس این فرمان ،نهتنها کنکاش
و استعالم از زندگی مردم خطایی بزرگ است بلکه هیچ ارباب رجوع یا نیروی کاری نباید
به بهانه استعالم ماهها پشت در حراست بماند که دولت نیز از این امر مبرا نیست .از همین رو،
بهتر آن است که آقای روحانی فرمان 8مادهای را به صورت بخشنامه در دولت خود اجرایی
و بازرسی را برای نظارت بر کار وزارتخانهها استخدام کند تا اجازه ندهند هر نهادی به بهانه
و دستاویزی در حریم خصوصی افراد دخالت کند.

از زمان پیروزی انقالب اسالمی
تاکنون بسیاری خودخواسته یا
علی تاجرنیا
به ناچار از قطــار انقالب پیاده
عضو حزب اتحاد ملت
شدهاند 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 شــدهاند 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 میشد بسیاری را از قطار انقالب پیاده کرد که تعدادشان به مراتب بیشتر
از آنهایی اســت که خودخواســته کاروان را ترک کردهاند .در چنین شرایطی،
دستاندرکارانانقالببایدبه گذشتهبرگشته،به خودنهیبیبزنندوشرایطپیش
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 گفتوگوی ملی به میان آوریم باید متناسب با
همان نگرشها 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 پیشنویس قانون اساسی تاکنون نهتنها
وجود نداشته بلکه عدم وجود آن منجر به برخی تنگنظریها 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
اجتماعیکشور.
از ســویی دیگر ،عدم توجه به قانون اساســی پس از پیروزی انقالب منجر
به ایجاد نهادهایی با اختیارات خاص شد که در طوالنیمدت تأثیرگذاری مردم
در سرنوشتشان 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 ســهگانه 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 آرمانهای 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
حمیدرضا ترقی
کامال اشتباه و نادرست است و واقعیت
عضو حزب مؤتلفه اسالمی
نــدارد ،اما جریانها و افراد خودشــان
پیاده شدهاند که علت آن عدمپایبندی آنها به آرمانها و اصول انقالب و اعتقادات ضعیف آنها بوده
است .تعدادی نیز فریب دشمنان انقالب را خوردند .راه بازگشت به این قطار اما پذیرفتن اصول
و آرمانهای 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 آرمانهای
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 دولتسازی
اســامی 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 نمیدانند .اعتقاد به قانون اساسی تنها به حرف نیست بلکه فرد انقالبی قانون
را اجرایی میکند .اما تاکنون کدام رئیسجمهوری یا جناح و حزب سیاسی اصل  8قانون اساسی
را اجرا و یا الیحهای در این خصوص به مجلس ارائه کرده است؟ تنها پذیرفتن قانون اساسی مبنای
انقالبی بودن و انقالبیگری نیست؛ روحیه ،تفکر ،روش و مشی افراد و احزاب باید انقالبی باشد.

دیدگاه

تحقق آزادیهای مصرح در قانون اساسی
حســن روحانــی ،رئیــ 
س
جمهوری کشور باید تالش کند تا
هاشم صباغیان
فعال سیاسی
شــرایط آزادیهای 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 انقــاب از وحدت ملی و همدلی و همفکری میان قوا میگذرد که نهتنها
طی سالهای گذشته شاهد آن نبودهایم ،بلکه آنها مدام علیه یکدیگر جریان سازی
میکنند .اگر اجرای قانون اساسی در محور کارها قرار گیرد قطعا مفید بوده ،به نفع
جامعه و مردم ایران خواهد بود.

کیوسک :روزنامههای ایران

تحسین فیلم حاتمیکیا توسط
ظریف

روزنامه ایران واکنش وزیر امور خارجه را
به فیلم «بهوقت شام» مورد توجه قرار داده
و آن را از فیلمهایی برشمرده که بهواسطه
دیده شــدن توســط چهرههای سیاسی
ســر زبانها افتاده اســت .محمدجواد
ظریــف وزیر امــور خارجه کشــورمان
روز پنجشــنبه بههمراه همسرش در یک
نمایش خصوصی به تماشــای «بهوقت
شام» نشست و با انتشــار یادداشتی در
صفحه اینســتاگرامش آخرین ســاخته
ابراهیم حاتمیکیا را بینظیر عنوان کرد.
او همچنین در کلیپی که در کانال تلگرام
فیلم «بهوقت شام» منتشر شد در پاسخ
به این سؤال که چه صحنهای از فیلم در
خاطرتــان باقی مانده ،بــا بغض و گریه
ً
پاسخ داد« :تقریبا همه آن .برای کسانی
که احساس میکنند 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
بینظیراست».

غیرممکن بودن امکان همکاریهای
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 «نظریهپردازان
و سیاســتگذاران عرصــه خارجــی در
افغانســتان بر این باورند كه افغانستان
به دلیل سیاســت بیطرفی در 100سال
گذشته ،متحمل خســارتهای بزرگی
بوده اســت ،این نظریهپردازان میگویند
كه افغانستان در سیاست خارجی خود،
اكنون به دنبال انتخابهای عقالنی است
و بر اساس ظرفیت كشورها ،نوع رابطه
خود را انتخاب میكند .بر این اســاس،
اگر ظرفیت یك كشور در عرصه مناسبات
اقتصــادی و همكاریهــای منطقهای
بیشتر اســت ،محور روابط اقتصادی و
اگر ظرفیت كشــور یا كشورهایی چون
آمریكا و ناتو در عرصههای سیاســی و
امنیتی زیاد است ،محور سیاست و روابط
با این كشورها ،سیاسی و امنیتی خواهد
بود .بر این اساس ،در بعد همكاریهای
اقتصــادی منطقــهای ،افغانســتان از
همپیمانی با چین ،هند ،ایران یا هر كشور
دیگری اســتقبال میكند و از تمام توان
خود در راستای گسترش همكاریهای
اقتصــادی منطقهای اســتفاده میكند،
امــا در حــوزه سیاســی و امنیتــی،
وابستگی و همپیمانی خود را با سیستم
امنیتی ناتــو در منطقه پذیرفته اســت.
امكان همكارهای سیاسی و امنیتی میان
كابل و پكن ،كابل و مسكو و حتی كابل
و تهران غیرممكن اســت یا اینكه دیگر
مورد توجه نیســت .البته افغانستان در
حوزه همكاریهای اقتصادی منطقهای

تأكید میكند كه تنها یك گزینه روی میز
ندارد ،یا استفاده از یك گزینه ،به معنای
نفی گزینههــای دیگر نخواهــد بود .بر
این اساس ،در شــرایطی كه بحث بندر
چابهار در اولویت اول سیاست منطقهای
افغانســتان قــرار دارد ،طرحهــای یك
كمربند ـ یك جاده چیــن ،راه الجورد و
حتی مسیرهای پاكســتان 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 بیتردید جامعه از این مساله آسیب
خواهد دیــد .نباید جامعهای درســت
کنیم که هرکسی بتواند با یک خبر آن را
برهم بریزد .جامعه باید استحکام داشته
باشــد .اما آن دوران گذشته و باید کمی
چشمهایمان را باز کنیم و به جامعهمان
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 میکنیم 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 میگیرند
و دوســت دارند که در ایــن «خودمان»
باشند؟

استعفای کریمی از تیمهای
باشگاهی

روزنامه شرق اســتعفای علی کریمی را
از ســمت سرمربی سپیدرود رشت مورد
توجه قــرار داده و نوشــته آنطور که از
باشگاه سپیدرود خبر رسیده ،مسئوالن
این باشگاه عالقهای به پذیرش استعفای
کریمی ندارنــد و همچنان میخواهند 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 الزمدانستن این شوک ،با جدایی
او موافقتکرده و کار را با مربی دیگری
ادامه دهند .سپیدرودیها با وجود تغییر
در کادر فنــی همچنان یکــی از تیمهای
انتهای جدول هســتند که خطر سقوط
تهدیدشانمیکند.سخنگویاینباشگاه
گفته بود چه شــفاهی و چه کتبی ،قطعا
سپیدرود با اســتعفای کریمی مخالفت
خواهد کرد .البته این موارد باعث نشده
کــه کریمی از مواضع تن د وآتشــینی که
دارد کوتاه بیاید؛ او بعــد از بازی مقابل
استقالل در ورزشگاه آزادی ،به کنفرانس
خبری نرفت و با حضور در میکسدزون
صحبتهایش را در جمــع خبرنگاران
مطرح کرد؛ صحبتهایی که درست مثل
روزهای گذشته تند بود.
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روزنامهی سازندگی سال  1شماره 1

حرفهای امروز

فلورانس پارلی ،وزیر دفاع فرانســه« :ما
نشانههایی 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
گروهها تالش میکنیم از وقوع چنین
مسئلهای اطمینان یابیم».

ش اوغلــو ،وزیــر خارجــه ترکیه:
چــاوو 

«عملیات ما در ترکیه و سوریه علیه
برادران و خواهران ما که ساکن این
منطقه هستند ،نیست .عملیاتهای
پکک مــا در عــراق علیه
ضــد 
محلیها نیست .امروز ترکیه میزبان
 ۳۵۰هزار کرد سوریه است .در حالی
که هیچکدام از این کردها در ترکیه
نمیخواهند به آنجا بازگردند».

نانسی پلوســی ،رهبر اقلیتهای مجلس

نماینــدگان آمریکا :امتنــاع ترامپ ،از
انتشار گزارش دموکراتهای کمیته
اطالعاتی ،تقالیی بیشــرمانه برای
کتمان حقیقت درباره رسوایی ترامپ
 روسیه از مردم آمریکاست .واضحاســت که ترامپ چیزی برای پنهان
کردن دارد.

شــینزو آبــه نخســت وزیــر ژاپــن:

«ژاپن،کرهجنوبی و آمریکا در مسئله
کره شــمالی روابط و همکاریهای
نزدیکــی بــا یکدیگر دارنــد و من
میخواهم مذاکرات صریح و روشنی
در جهت ســاخت آینده جدید برای
روابط میان دو کره داشته باشم».

دونالــد ترامــپ رئیسجمهــور آمریکا:

«امروز ائتالف ضــد داعش صد در
صد قلمروها 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 برنمیداریم».

باب منندز ســناتور ارشد کنگره« :قصد
ندارم از جایگاهم برای کمک به لغو
توافق هستهای برجام استفاده کنم.
به نظر من بهتر است رئیس جمهور،
متحدان اروپاییمــان را برای اعمال
تحریمهای چندجانبــه با ما همراه
کنند».

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

طرح استراتژیست دولت ترامپ
برای حفظ برجام
منصور براتی

خبرنگار گروه جهان

توافق هستهای میان ایران و قدرتهای
جهانی با وجود مخالفتهای دولت دونالد
ً
ترامپ ،اخیرا وارد سومین سال عمر خود
شد .در این مدت اما توافق هستهای دورانی
پرنوسان را از سر گذرانده است .مخالفان
و موافقان برجام به دالیل مختلفی به ابراز
نظرات مثبت و منفی خود پیرامون این توافق
پرداختهاند.
یکــی از اصلیترین ســواالت ،علت
مخالفت جمهوریخواهان و دولت ترامپ
درباره توافق هســتهای است .البته سابقه
مخالفت با توافــق حتی به قبل از پیروزی
دونالد ترامپ در انتخابات جنجالی  2016و
تغییر مسیر کلی قوه مجریه بازمیگردد .اما
تصمیم ترامپ و جمهوریخواهان در مورد
فرجام برجام به معمایی بزرگ برای افکار
عمومی جهان مبدل شده که حل این معما
میتواند افقهایی برای پیشبینی تحرکات
آتی دولت آمریکا روشن کند.
دولت «باراک اوباما» ،رئیسجمهوری
پیشین آمریکا درحالی مذاکرات هستهای
بــا ایران را کلید زد که وارد پنجمین ســال
عمر کابینه خود میشد .اما نبود برداشتی

واحــد از آنچه قرار اســت از طریق توافق
هستهای به عنوان تعهدات طرف ایرانی اخذ
شــود و آنچه در قبال آن به عنوان تعهدات
طرفهای غربی به ایران داده شود ،باعث
بروز ســردرگمی و اختالف نظــر درباره
موضوع مذاکره با ایران میشد.
بدینترتیبدرفقدانبرداشتیواحدمیان
جمهوریخواهان و دموکراتها مذاکرات
پس از  20ماه در  14ژوئیه  2015به «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 عمدتا
برای گذشتن از سد کنگره به نمایندگان هم
حزبی خود تکیه داشــت و درصدد توجیه
اکثریتجمهوریخواهانبرنیامد.
همچنیــن جمهوریخواهــان دوبــار
کوشیدند از طریق روش فیلی باستر توافق
هســتهای را رد کنند اما هر دو بار این گروه
نتوانستند  60رأی الزم برای تصویب طرح
خود را به دست بیاورند و فیلی باستر با 58
رأی موافق در برابر  42مخالف «رد توافق
هســتهای» از دور خارج شــد .در جریان
این دو تالش نیز  4ســناتور دموکرات نیز
علیه توافق هستهای 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»،
لوپنجمینرئیسجمهوراینکشور
لقبچه 
را به دست آورد ،مصائب توافق هستهای در
آمریکا صد چندان شــد .ترامپ در مراحل
اولیه انتخابات درون حزبی وعده داده بود لغو
توافق هستهای با ایران را در نخستین ساعت
ورودش به کاخ سفید انجام دهد.
امــا از یکســو ســابقه غیرحزبــی و
غیرحرفــهای 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 .رئیسجمهور آمریکا نهتنها 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  6ماه 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 رئیسجمهور آمریکا در
قبال توافق را در  6ماه نخست عمر کابینه
تشکیلمیدهد.

اما در  6مــاه دوم رویه دولت ترامپ در
قبال توافق هســتهای تا حدی تعدیل شد
و نســبت به قبل استراتژی منسجمتری 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 در 6مــاه اول دولت
ً
ترامپ تأثیر زیادی بر وی داشــتند ،عمدتا
به مشــی ضد ایرانی شــناخته میشدند و
ً
صراحتا مخالف توافق بودند .بهجز «مایک
پنــس» ،معاون رئیسجمهــور« ،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 هستهای با شکل و شمایل
فعلیاشبه حسابمیآیند.
اما در  6ماه دوم افرادی به دولت ترامپ
اضافه شدند که ایده جدیدی برای استفاده
از ظرفیتهای خود برجــام برای افزایش
محدودیتهایایرانرادرسرمیپروراندند.
از جمله این افراد میتوان 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 بیترامپ؟

درحالیکه برخی منتقدان معتقد بودند
کابینه ترامپ در ماههای نخســت شروع
به کار خود اســتراتژی منسجمی در قبال
توافق هستهای (و حتی دیگر موضوعات
سیاست خارجی) را دنبال نمیکند ،به نظر
میرســد در پــی موج نخســت تغییرات
کابینه ،رفتهرفته دولت ترامپ به استراتژی
منســجمتری در ارتباط با ایــران و توافق
هستهای دست یافت.
ورود «هربرت مک مســتر» به کابینه
به عنوان مشاور امنیت ملی رئیسجمهور
باعث شــد ،گزینههای بدیلی در ارتباط با
برجام فراروی دولــت ترامپ قرار بگیرد.
مک مستر از ابتدا معتقد بود که بهتر است
آمریــکا از ظرفیتهای خــود توافق برای
افزایش فشار بر ایران استفاده کند و خروج
از توافــق را به عنوان اقدامی که همیشــه
میتوان انجامش داد ،تا بزنگاه آن به تعویق
بیندازد.
در واقع مک مســتر جزو افرادی است
که گفته میشــود میخواهنــد ترامپ را
به ماندن در برجام راضی کنند .به گزارش
دیلی بیســت ،مکمســتر درصدد است

به گزارش دیلی بیست ،مکمستر درصدد است طرحی به رئیسجمهور آمریکا دهد که او را به نسبت به تمدید زمان محدودیتهای برجام از یکسو و نیز امکان
مذاکره بر سر دیگر موضوعات منطقهای و نظامی با ایران امیدوار میکند .همچنین وبسایت پولیتیکو نیز از طرح مشترک مکمستر ،تیلرسون و دو سناتور آمریکایی
برای تصویب الیحه جدیدی در سنای آمریکا خبر میدهد که اجازه بازگرداندن بخشی از تحریمهای هستهای را به رئیسجمهور میدهد.
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گفتوگو

ترامپ تصمیم بسیار قاطعی در مورد خروج از برجام دارد

کیوسک :روزنامههای جهان

گفتوگویسازندگیباریچاردنفیو ،معمارتحریمهایهستهایدردولتاوباما
پوریا فیروزنژاد :او را طراح و معمار تحریمهای هستهای علیه ایران در دوره اوباما میدانند .ریچارد نفیو از اعضای سابق تیم مذاکرات
هستهای آمریکا ،قبل از ورود ترامپ به کاخ سفید ،معاون ارشد هماهنگ کنندهی سیاستهای تحریمی در وزارت خارجه بود .وی پیش
از آن نیز در ادارهی امنیت بینالملل و عدم اشاعهی وزارت خارجه فعالیت داشت .نفیو همچنین رییس بخش امور ایران در شورای
امنیت ملی آمریکا ( )NSCبوده است .او کتابی به نام هنر تحریمها دارد .معمار تحریمهای هستهای هماکنون تحلیلگر سیاست خارجی
و عدم اشــاعه تسلیحات هستهای در موسسه بروکینگز و پژوهشگر سیاست انرژی در دانشگاه کلمبیا است .روزنامه سازندگی در
گفتوگوی اختصاصی با نفیو این پرسش را به بحث گذاشت که در واشنگتن در مورد برجام چه میگذرد؟
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؟

طرحی به رئیسجمهور آمریکا دهد که او
را به نسبت به تمدید زمان محدودیتهای
برجام از یکســو و نیز امکان مذاکره بر سر
دیگــر موضوعات منطقــهای و نظامی با
ایران امیدوار میکند .همچنین وبسایت
پولیتیکو نیز از طرح مشــترک مکمستر،
تیلرســون و دو ســناتور آمریکایــی برای
تصویب الیحه جدیدی در ســنای آمریکا
خبر میدهد که اجازه بازگرداندن بخشــی
از تحریمهای هستهای را به رئیسجمهور
میدهد به این ترتیب ایــران ناچار خواهد
شد برای جلوگیری از بازگشت تحریمها،
مذاکره بر سر مسئله موشکی را بپذیرد.
از سوی دیگر به نظر میرسد لفاظیهای
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 ظرفیتهای درون توافق
گذار کرده است .در استراتژی جدید آمریکا
بجای اینکه گناه خــروج از توافق را به نام
خود ثبت کند ،سعی میکند به دلیل آنچه
«نقض روح توافق» میخواند از رســیدن
منافع برجام به ایران جلوگیری کند.
آمریــکا تصمیــم دارد همزمــان بــا
افزایش فشــارهای اقتصــادی به ایران،
شــرکای اروپایی را نیز وادار کند تا نسبت
به سیاســتهای منطقــهای این کشــور
حساستر 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 میتواند
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.

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 میکنم
که او تصمیم بسیار قاطعی را در مورد عدم
تمدید دوبارهی تعلیق تحریمهای ایران در
صورت انجام نشدن شروطاش اتخاذ کرده
است .البته انجام این شروط بسیار دشوار
است .با توجه به این موضوع فکر نمیکنم
که تیلرسون و مکمستر 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 میکنید 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 نمیتوانست در مورد برجام
چنین حمایتی ایجاد کند چراکه در داخل
آمریکا و از سوی جمهوریخواهان بسیار
تحت فشــار بود .از سوی دیگر برخی از
ســناتورها مثل جف فلیک اگر به خاطر
زمانبندی انتخابات نبود ،ممکن بود از این
توافق حمایت کنند .البته بر اساس یکی
از نظرسنجیهایی که من مشاهده کردهام
حمایت قابل توجهی از برجام در آمریکا
وجود دارد بنابراین بیشــتر از این که این
مســئلهای مربوط به اجماع داخلی باشد
موضوع مربوط به آن اســت که چه کسی
در رأس قــدرت قرار دارد .بنابراین دولت
ترامپبه دنبالراهحلیسادهیعنیبازگشت
تحریمها علیه ایران است و مهم نیست که
چقدر این تحریمها میتواند بیتاثیر باشد.
تحلیــل شــما از مواضــع برخی
کشــورها مثــل فرانســه نســبت
به تهدیدهای ترامپ برای خروج از برجام
چیســت ،آیا اروپا در کنار آمریکا برای
اصــاح برجام تالش خواهــد کرد و آیا
به دنبال گنجاندن برخی از موضوعات
در برجــام مثل برنامه موشــکی ایران
است؟
معتقدم که نگرانیهای زیادی در مورد
برخی از مشکالت غیر هستهای 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 نمیتواند 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 میافتد
و از طرفی نمیتوانــد حمایت الزم برای
مقابله با دیگر مشکالت موجود ب ا ایران را
به دست آورد چراکه به تهدید و سیاست
خروج از برجام ادامه میدهد.
آیا معتقدید که برجام اســتراتژی
مناســبی برای حل موضوع هستهای
ایران است؟
ً
بله قطعا همینطور است برجام توافقی
بسیار موفق بود چراکه در راستای منافع
همه طرفها بود ،حتــی اگر گزینههای
بهتری نیز برای طرفهای مذاکرهکننده
وجود داشــت .در ایــن توافق طرفها
با یکدیگر مصالحه کردند که به دســت
آمدن آن بســیار دشــوار اما راضیکننده
بود .اگرچه در طول زمان برجام همچنان
نیــاز به کار بیشــتر دارد .اگــر در زمان
مشخص شده توافق هســتهای با ایران
پایان یابــد میتواند باعــث ایجاد یک
بحران شود چراکه نگرانیهای زیادی در
مورد برنامه هستهای ایران ایجاد خواهد
شد و همچنین پاســخهای منطقهای و
بینالمللی به آن بســیار گسترده خواهد
بود .بنابراین برجام آغاز بســیار مناسبی
برای روابط بهتر و راهحلهای مناسبتر
برای رفع این مشکالت است.
برجام به منظور رفع نگرانیها در
مورد برنامه هستهای 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 منطقهای ایران ایجاد نمیکند،
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 ایدهآل میتواند برای موضوعات
و مشکالت بســیار بزرگ ،راهحلهای
بزرگ ارائــه کند اما اغلــب تغییرات و
پیشرفتها گام به گام و تدریجی هستند.
برجام یک قدم بزرگ رو به جلو بود و این
احمقانهاستکهتصورکنیمبه یکبارهباید

همهی مشکالت را حل و روابط دوستانه
ایجادکند.
بسیاری از کارشناسان در رابطه با
ماندن واشــنگتن در برجــام از عبارت
«تصمیم ترامپ» اســتفاده میکنند آیا
اکنون تصمیمگیری 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 تصمیمگیری آمریکا است اما باتوجه
به مخالفتهای سیاسی در سال  ۲۰۱۵با
توافق هستهای ایران باید توجه داشت که
خــود اوباما نیز از همین طریق قادر بود تا
برجام را به تایید برســاند ،البته این ایدهآل
نیست ولی جای تعجب نیز ندارد.
در صورت خــروج ترامپ از برجام
سناریوی احتمالی وی چه خواهد بود؛
آیا برنامهای برای مقابله با ایران خواهد
داشت؟
اگر ترامپ از برجام خارج شــود فکر
نمیکنم که راهی به جز بازگرداندن فشار
روی ایران باشــد آن هم به ایــن امید که
ایران وارد مذاکرهای جدید برای رســیدن
به یــک توافق بهتر شــود .معتقــدم این
برنامه نتیجهبخش نخواهد بود نه به دلیل
آنکه او در بازگرداندن دوباره فشــار روی
ایران مشــکل داشته باشــد؛ البته ما نیز
مذاکرهکنندگانضعیفینبودیم.
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 میکنم که کارگروه تشــکیل
شده جهت تسهیل گفتوگوها و اقدامات
برای پاســخ به نگرانیهای آمریکا و اروپا
در مورد سیاستهای ایران است در مورد
برجام نیز معتقدم این اقدام نشــاندهنده
تمایل اروپاییها برای حفظ برجام از طریق
تأکیــد به آمادگی به همکاری با ترامپ در
این بخش است.
آیا فکر میکنید که ترامپ در حال
استفاده از استراتژی برجام علیه برجام
است .به نظر میرسد او از قانون تمدید
4ماهــه تعلیــق تحریمهای هســتهای
استفاده میکند تا ایران و سرمایهگذاران
خارجــی را در حالــت صبــر و انتظار
نگهدارد تــا جایی که منافع برجام برای
ایران به حداقل ممکن کاهش یابد .با این
برداشت موافق هستید؟
خیر؛ فکر نمیکنم که ترامپ در حال
بازی چنین تاکتیکی باشد من فکر میکنم
او در توافق مانده اســت ،به این دلیل که
تیــماش او را به ماندن قانــع کردهاند ،نه
به دلیل یک برنامه زیرکانه و پنهان.

گاردین :بریتانیا فقیر میشود

نســخه بینالمللی روزنامــه گاردین در
 9فوریه 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 رییسجمهور کره
جنوبی ،بلندپایهترین دیدار مقامات دو کشور
در یک دهه اخیر بوده است .چندی قبل نیز
رییسجمهور کره جنوبی عالقهمندی خود
را برای ســفر به پایتخت کره شــمالی ابراز
کرده بود ولی آمریکا در راستای بهکارگیری
استراتژی فشار حداکثری بر کرهشمالی ،از
اینسفرجلوگیریکردهبود.رهبرکرهشمالی
اما نشان داده است که مایل به برچیدن برنامه
هستهای خود نیست چنانکه یک روز قبل
از شروع مراسم المپیک در کره جنوبی نیز،
در رژه بزرگ نظامی ،موشکهای بالستیک
قارهپیمای خــود را که خطر بالقوهای برای
خاک آمریکا محسوب میشوند ،به نمایش
گذاشــت .به رغم بهوجود آمدن کورسوی
امید و تنشزدایی در روابــط میان دو کره،
مایک پنس ،معاون رییسجمهور 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 انبیسی اعالم کرد
که برای محافظت از خاک آمریکا ،هر کاری
انجام خواهیم داد و به فشارهای دیپلماتیک
و نظامی خود ادامه میدهیم.
در ادامــه روزنامــه گاردین در ســتون
تحلیل خود با عنوان «رنجدیدگان افزایش
مییابنــد 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
نهتنها کم نشده بلکه چندین برابر نیز شده و
درخواســت سازمان ملل مبنی بر آتش بس
نیز نادیده گرفته شده است .راهحل سیاسی
این بحران نیز در زمان کنونی ،ناممکنترین
راهحل است .روسیه متوجه شده که بمباران
یک کشور بسیار سهلتر 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 منطقهای خود یعنی
عربستان سعودی و اسراییل است .این مقاله
در آخر نیز بررســی مینماید که همسایگان
ســوریه میزبانــان به مراتب بهتــری برای
پناهجویان این کشور بودهاند تا کشورهای
ثروتمند که تنها کمتر از سه درصد پناهجویان
را بهطور داوطلبانه مورد قبول قرار دادهاند و
با ادامه این روندباید یک اقدام قاطع و سریع
بینالمللی در این خصوص اتخاذ شود.
قســمت بینالملل ایــن روزنامــه اما
به بررســی برگزیت و اثــرات و جوانب آن
پرداختــه اســت .مقاله اول تحــت عنوان

«هیچ دسیســه مخفی وجود نــدارد ،دیلی
میــل نمیتواند جلوی تالش مــا برای لغو
برگزیت را بگیرد» به بررســی این موضوع
نشسته اســت .پس از آنکه دیلیتلگراف و
دیلیمیل خبر کمک مالی جورج سوروس
را در جهت لغــو برگزیت عنــوان کردند،
الیوس تاد به بررســی این موضوع پرداخته
اســت .در اینباره ایان دونکن ،مدیرعامل
کمپینبهترینبرایبریتانیا،عنوانمیکندکه
برای من دموکراسی در روز بعد از رفراندوم
تمام نشده است :پروسه ترک اتحادیه اروپا
دموکراتیک است .او ادامه میدهد که دولت
اختیار شروع مذاکرات را دارد اما نمیتواند
بــه آن خاتمه دهد .در مرکــز این تالشها،
کمپینهایــی 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 کمپینها 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 میشود ،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
بهفروشگذاشتند.
مقاله دوم نیز به بررســی اثرات برگزیت
پرداخته است .نماینده حزب کارگر بریتانیا
از نیوکاســل به نام چی اونورا در مقالهای با
عنوان «امروز میدانیم برگزیت چه معنیای
میدهد 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 میکند و نرخ توسعه منطقه
شمال شرقی را 11درصد کاهش خواهد داد
و اگر هم دولت بدون توافق بیرون بیاید ،تولید
ناخالص داخلی را با کاهشــی  16درصدی
روبــهرو خواهد کرد .بنابرایــن این منطقه
ســریعتر فقیر خواهد شــد تا مناطق دیگر
بریتانیا و از آنجایی که منطقه شمالشرقی،
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 میکند که
اصالمناسبمنطقهشمالشرقینیست.
منطقه شمالشرقی بریتانیا با اکثریت 58
درصد به برگزیــت رأی مثبت داده اســت و
حزب من نیز برای نتیجه این رفراندوم احترام
قائل اســت اما هیچکس در این منطقه به این
رأی نداده است که کودکان ما فقیرتر شوند .به
مانند اکثریت همکاران ،من نیز وارد سیاست
نشدهام تا شهروندانی را که نمایندگی میکنم
به سمت بیکاری بیشتر سوق دهم .من بهدنبال
بسط سیاستهایی هستم که بتواند رشد پایدار
و هوشــمندانه را هرچه بیشــتر برای کشور
مهیا کند و تنها از این طریق است که میتوان
مهارتها ،ســرمایهگذاری و فرصتها را به
نحوی افزایش داد که قابلیت رقابت در بازار
را در سطح جهانی کسب کنیم .با برگزیت تنها
راههای دسترسی به بازار آزاد جهانی برای ما
محدود میشــود و این اصال منطقی نیست.
به نظر میرســد که برای ترزا مــی ،وقت آن
رسیده تا شغل شهروندان را نسبت به ایدهها
و جدلهای بیحاصل ،در اولویت قرار دهد.
ما اخیرا شاهد این هستیم که فعاالن اقتصادی
بریتانیا در نامهای به دولت محافظهکار خواهان
شفافیت بیشتر شــدهاند ،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
میشود.
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تحوالت حقوقی و پارلمانی

روزنامهی سازندگی سال  1شماره 1

حرفهای امروز

روحانی پیشنهادات بودجهای الریجانی را رد کرد
علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران و عضو
فراکسیون امید :اختصاص ردیف بودجه

برای پاداشهای اتفاقی بیشــتر شــامل
شرکتها اســت ،به این ترتیب اگر درآمد
و ســود شفاف و مشــروع غیرمترقبهای
در شــرکت ایجاد شود که به دنبال آن تراز
مالی شــرکت ذیربط مثبت شــود؛ باید
به مردم درخصوص علت و دلیل پرداخت
پاداشهــای اتفاقی و اینکه به چه افرادی
پرداخت شده توضیح داده شود .در سیستم
مدیریت و منابع انســانی تشــویق و تنبیه
یکی از ابزارهای انگیزهبخشــی به نیروی
انسانی و مدیران است؛ موضوعی جاری
میان سازمانها است؛ اما برای شهرداری
کــه درحال حاضر دچار کمبــود منابع و
اعتبارات بوده به طورحتم این پاداشهای
اتفاقی نباید محملی برای هدررفت منابع
باشد.

بیانیه فراکسیون زنان مجلس 22:بهمن در
تاریخ جمهوری اسالمی ایران نقطهعطفی
اســت که هر ساله مشــارکت حداکثری
ملت شــریف ایران در راهپیمایی این روز
تأکیدی دوباره بر باور و اعتقاد خدشهناپذیر
ملت ایران به استقالل ،آزادی و جمهوری
اســامی که ثمره این حرکت انقالبی بود
میگذارد 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
کجخیالی را در اذهان بدخواهان نظام در
داخل و خارج ایجاد کرد که شاید عنصر
انسجامبخش نظام که همان مردم هستند از
این حبل متین فاصله گرفتهاند ،اما حضور
میلیونیمردمدرراهپیمایی 22بهمنامسال
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 ،ثابتقدم و
استوارتر از پیش حرکت خواهد کرد.

چالش
بودجهای
دو رئیس

زینب صفری

خبرنگار پارلمانی سازندگی

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 رئیسجمهور را نسبت به رویهای
که مجلس درباره بودجه ســال  97در پیش گرفته
است جلب کند؛ دیداری که البته نتیجهبخش 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 رئیسجمهور 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  97و تغییر آن بود .یک ماه پیش از این هم
در قالب نشست هیأترئیسه کمیسیون تلفیق با تیم
اقتصادی دولت رئیسجمهور و علی الریجانی باز
هم با یکدیگر دیدار کرده بودند .اما نتایج آن دیدار
هم چندان رضایتبخش نبود .در واقع مجموعه

توشنودهای این جلســه رئیسجمهور را از
گف 
تحقق اصالحات اقتصادی مــورد نظرش ناامید
کــرد .اصالحاتی که مهمترین هــدف آن افزایش
اشــتغالزایی و رونــق اقتصادی بــود .اینکه چرا
مهمترین الیحه دولت در  5ســال گذشــته با این
حجم از تغییرات اساســی مواجه شد را باید در دو
علت جستوجو کرد.
ضعف نوبخت در دفاع از الیحه بودجه

آنطور که برخی نمایندگان عضو کمیســیون
تلفیق میگویند محمدباقر نوبخت ،رئیس سازمان
برنامــه و بودجه ،در جلب نظر نمایندگان نســبت
به تصمیمات بودجــهای دولت چندان موفق عمل
نمیکنــد و ناکامی دولت در به تصویب رســاندن
الیحه بودجه به نزدیکترین صورت مورد نظر دولت
هم بیارتباط به این عدم توانایی نیست .حتی یکی
از نمایندگان عضو تلفیق به «سازندگی» میگوید
نوبخت در دفــاع از تصمیمات بودجــهای دولت
چندان مسلط نیســت و بار این کار اغلب بر دوش
معاون او یعنی پورمحمدی است .به گفته او وقتی
نمایندگان میبینند معــاون رئیسجمهور و رئیس
ســازمان برنامه و بودجه در دفاع از الیحه بودجه
به اصطالح کمیتش لنگ میزند نمیتوانند 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
درمقامریاستسازمانبرنامهوبودجهبه کمیسیون
تلفیق رفتوآمد میکند .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 میکرد تا با تخصیص اعتباراتی برای انجام
طرحها و پروژههــای عمرانی حوزههای 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 نمیتواند

از آن استفاده کند یا درباره تاجگردون و نمایندگان
فعلی مجلس چندان پاســخگو نیســت .هرچه
هست نوبخت حاال در رایزنی هایش با نمایندگان
کوتا افتاده است.
از ت 
چشمانداز انتخابات  98و تصمیمات
پوپولیستینمایندگان

اما این تنها دلیل ناکامی بودجه  97نیســت.
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
 98هســتند .به ویژه بعــد از اعتراضات یک ماه
پیش آنها میدانند که به عنوان مثال افزایش قیمت
حاملهای انــرژی نارضایتیها را افزایش خواهد
داد .هرچند این را هم میدانند که دولت قرار است
از محل این افزایش برای اشتغالزایی هزینه کند که
اگر این طرح درســت اجرا شود خودش میتواند
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 نمیخواهند شریک
تصمیمات دولت در بروز مــوج اول نارضایتیها
باشند.
همینهمباعثشدتاباوجودتوافقاولیهدولت
بامجلسبرایانجاماصالحاتاقتصادی،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 سالها 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 البیهایش جلوی این اتفاق
را بگیرد .هرچه بود امــا الیحه  97با این تصمیم
نمایندگان دوباره به کمیسیون تلفیق برگشت تا بعد
از  72ساعت در دستور کار قرار بگیرد .غالمرضا
تاجگردون،رئیسکمیسیونتلفیق،دراینبارهگفته
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 تلگرامــیاش در روایتی از روز
رأیگیری برای کلیات الیحه بودجه به البیهای
اعضای هیاترئیســه اشــاره کرده بود« :ضمن
صحبت با دکتر الریجانی و تذکر درباره البیهای
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 تعاملدولت و مجلس
بر میگردد .ما حتی نماینده عضو کمیسیون تلفیق
داشتهایم که در صحن علنی رأی منفی داده است.
علتش این است که بعضی نمایندگان از اینکه دولت
تعامل الزم را با آنها ندارد گلهمند هستند».

گفتوگو با نماینده

گلههای الریجانی از کمیسیون تلفیق
محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی
شــهر وعضو فراکســیون والیی :به نظر

میرســد مــردم در شعارهایشــان دیگر
به اصولگرا و اصالحــات اعتقاد ندارند
مگر اینکــه تغییرات کلــی و ماهوی رخ
دهد .هماکنون باید اذعان کرد که در دولت
آقای روحانی فاصلــه بین مردم ،دولت و
حاکمیت کمی عمیقتر شده یا به عبارتی
بیتفاوتیها و بیانگیزگیها بیشــتر شده
است .بر این اساس نمیتوان نتیجه گرفت
که اگر عملکرد دولت اصالحات ســبب
شــد اصولگرایان روی کار بیایند ،دولت
سیزدهم نیز به همین ترتیب شکل میگیرد
لذاقیاسمذکورصحیحنیست؛مگراینکه
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 ،میتوانند
رأی بیاورند.

توگوباجعفرزادهایمنآبادینمایندهرشتوعضوکمیسیونتلفیق
گف 
گویا شما اظهارنظری داشتید مبنی
براینکه احتمال دارد مجلس الیحه دولت
را کنار بگذارد .درست است؟

من اینگونــه نگفتم و همــانروز با آن
خبرنگار تماس گرفتم و برداشت اشتباه او
را تصحیح کردم .چنین چیزی امکانپذیر
نیست و مغایر با آییننامه است.
بســیاری معتقدند بودجــهای که
اکنون در مجلس در حال تصویب اســت
رویکردی پوپولیستی دارد و اصالحات
اقتصادی مدنظر دولت محقق نمیشود.
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 میکنــم با واقعیتهای
امــروز جامعه بایــد اتفــاق خاصی بیفتد
وگرنــه اگر مــا همچنــان به این شــکل
ً
موجــود بخواهیم بودجــه را ببندیم قطعا
در سال  97به مشــکل برخواهیم خورد.
نمایندگان باید رویکردهای خود را عوض

کننــد .یعنی این میزان از تأکیــد بر مردم و
نگاه پوپولیستی به بودجه آسیبزا خواهد
ً
بود .حتما باید منافع و خواست مردم لحاظ
شــود ،اما منافع ملی کشــور هم باید دیده
شود .بهطور مثال در بحث حذف هدفمندی
یارانهها ،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 .درحالیکه
این منابع باید به جایی برود که نیاز اســت.
فکر میکنم با تغییر رویکرد بسیاری از این
مسائل حل شود.
فکر میکنید در ایــن فرصت باقی
مانده رویکرد تغییر میکند؟
من فکــر میکنم با صحبــتهایی که
آقای الریجانی با نمایندگان عضو کمیسیون
تلفیق داشت این رویکرد تغییر خواهد کرد.
ایشان گلهمندیهایی درباره نحوه
هدفمنــدی یارانهها ،قیمت
حاملهای انرژی ،اشتغال،
بحــران آب ،گردوغبار و

نجات مردابها و تاالبها گله داشــت و
میگفت شما برای اینها چه کردهاید؟ اگر
ســال  97تمام شود با این روندی که وجود
دارد چطور پاسخگوی مردم خواهیم بود.
وی از اعضای تلفیق خواست تجدید نظر
جدی در اینباره داشته باشند.
با توجه به حساسیت دولت در بحث
اشتغالزایی ،این موضوع چقدر محقق
خواهد شد؟
به هرحــال مــا نبایــد کاری کنیم که

برنامههای دولت دچار خدشــه شود و باید
به نحوی عمل کنیم کــه برنامههای دولت
ً
آسیبنبیندمخصوصابخشاشتغالزاییآن.
البتــه باتوجــه به تصمیمــات
کمیســیون تلفیق مجلس این موضوع
عمال محقق نشده ،درست است؟
ً
تــا االن این اتفاق نیفتــاده اما من فکر
میکنم 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 پیشبینی دولت
برای ایجاد اشتغال محقق خواهد شد؟
من پیشبینی میکنم هدف دولت در این
بخش محقق خواهد شد.
شــرایطی که تاکنون در روند بررســی
بودجــه ایجاد شــده ناشــی از ضعف
رایزنیهــای دولت با کمیســیون
تلفیقاستیابه نگرانینمایندگان

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

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 میدانید؟
نمیتوانم از کلمه ضعف استفاده کنم؛ اما
فکرمیکنم دولت باید جدیتر این موضوع
را در دســتور کار میگذاشت .دولت قبل
از اینکه الیحه را به مجلس بفرســتد و در
فضای مجازی درباره آن بحث شود هیچ کار
زیرســاختی انجام نداد .رئیسجمهور باید
به صداوسیما میآمد و مسائل جدی جامعه
را برای مردم تبیین میکرد .اینکه شــرایط
اقتصــادی ما چیســت و قیمت بنزین چه
آسیبی به اقتصاد میزند .چرا باید 80میلیون
لیتر بنزین در ایران مصرف شود و چرا انرژی
در کشور ما بیقیمت است .رئیسجمهور
باید اینها را تبیین میکرد تا مردم با الیحه
همراهمیشدند.

علی الریجانی اعضای کمیسیون تلفیق را فراخوانده و از آنها خواسته تا بهخصوص در بخشهای مربوط به اشتغالزایی و
اجرای سیاستهای زیستمحیطی و مقابله با بحران آب و ریزگردها تغییراتی در تصمیمات خود در الیحه بودجه اعمال کنند تا
دست دولت در اصالحات اقتصادیاش بازتر باشد.
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هرچه بود این الیحه رأی نیاورد تا کمیســیون
تلفیق مجدد آن را بررســی کنــد .تلفیقیها البته
زودتر از موعد  72ساعته گزارش خودشان درباره
الیحه را با بازنگریهایی آماده کردند .تغییراتی که
این بار آنها در الیحه بودجه داده بودند مردمپسندتر
یا به عبارتی پوپولیســتیتر بود .خبری از افزایش
قیمــت حاملهای انــرژی نبــود و مصوبه اولیه
کمیســیون تلفیق درباره حذف یارانه  30میلیون
یارانهبگیر هم حذف شده بود .در سایر بخشهای
مربوط به بحران آب و مسائل زیستمحیطی هم
مصوبات چنگی به دل نمیزد.
به هر حال در جلسه چهارشنبه گذشته (ده روز
پیش) مجلس دوباره وارد رأیگیری 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
نمایندگاندرخصوصجمعبندیمصوبهکمیسیون
تلفیق درباره الیحه بودجه  97و نشست مشترک
چندی پیش هیأترئیســه مجلس با هیأترئیسه
کمیسیونتلفیقبودهاست.
در آن جلســه کلیات بودجــه  97رأی آورد و
مجلس وارد بررســی جزئیات آن شد .اما بررسی
جزئیات تازه ابعاد پوپولیســتی تغییرات در الیحه
بودجه را به نمایش گذاشت .بودجهای که به گفته
عبداللــه رمضانزاده ســخنگوی اســبق دولت
«بــه دلیل افزایش هزینههــای عمومی و کاهش
درآمدهای عمومی کشور را غیر قابل اداره خواهد
کرد و این شیوه پوپولیستیترین روش اداره کشور
است ».کار به جایی رسید که محمدرضا باهنر هم
گفته بود دلم برای مجلس و دولتی که میخواهد
بودجه را ببندند میسوزد.
پیــش از این هم در مجلس هفتــم بودجهای
مشــابه آنچه درباره بودجه  97رخ داده به تصویب
نمایندگان رسیده بود .بودجهای که با سیاستهای
تثبیت قیمتی و کاهش درآمدهای عمومی و تکیه
بردرآمدهاینفتیرسمابه مددتحققسیاستهای
پوپولیســتی دولت احمدینژاد آمــده بود و حداد
عــادل آن را هدیه اصولگرایان به مردم نامیده بود.
که البته همان زمان اقتصاددانان زیادی تبعات منفی
چنین بودجهای را یــادآوری کرده بودند ،هر چند
صدای آنها شنیده نشد.
تغییرات تازه بودجهای چه بود؟

در مــدت  72ســاعت 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 یارانهها از
مهمترین آنها بود .با تغییراتی که در بودجه داده شد
سیاســت تثبیت قیمتها تکرار شده است .قیمت
حاملهــای انرژی که دولــت  1500تومان در نظر
گرفته بود افزایش نخواهد یافت و  33میلیونی که
دولت در نظر داشت یارانهشان را قطع کند با تصمیم
کمیسیون تلفیق منتفی شده است .در کنار اینها با
تصمیم کمیسیون تلفیق آب و برق مدارسهم مجانی
شــده و در همین حال برخی بودجههایی 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  97با  69درصد کاهش
 40میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود اما با البی
نمایندگانیهمچونپژمانفرازنمایندگانعضوجبهه
پایداری به  100میلیارد تومان رسید.
در تغییرات تازه کمیســیون تلفیــق در بودجه
 97اختصاص  ۵هزار میلیارد تومان برای پاداش
شوپرورش و
پایان خدمــت بازنشســتگان آموز 
همسانسازی 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
شوپــرورش کــه از ُبعد هزینهای
و وزارت آموز 
به صورت اســتانی تبدیل شــده بــود و کاهش
حدود  ۲۰هزار 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 میشود .همچنین درآمد ناشی از هدفمندی
یارانههــا در مصوبه تازه کمیســیون تلفیق بودجه

مجلــس ۹۹ ،هزار میلیارد تومان تعیین شــده که
رقم قبلی آن  ۸۷هزار میلیارد تومان بوده اســت.
پرداخت نقدی یارانهها نیز که پیش از این  ۲۳هزار
میلیارد تومان پیشبینی شده بود به  ۳۰هزار میلیارد
تومان افزایش یافته است .علیاصغر یوسفنژاد،
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه درباره تغییرات
یارانهای بودجه در کمیســیون تلفیق و در پاســخ
به این پرســش که با توجه به اینکه سهم پرداخت
نقدی یارانهها در الیحه بودجه ســال آینده از 23
به  29هزار میلیارد تومــان افزایش خواهد یافت،
افزایش این رقم در بودجــه از کجا تامین خواهد
شــد به «خبرآنالین» گفت« :هدفمندی یارانهها
منابع درآمدی دارد که ما از محل این منابع درآمدی
حدود  7هزار میلیارد تومان شناســایی کردیم که
در اختیار دولت قــرار گیرد .در عین حال ،دولت
ایــن اختیار را دارد که تا  41هزار میلیارد تومان هم
این رقم را افزایش دهد ،بنابراین به نظر میرســد
جهتگیری کمیســیون تلفیق بودجــه این بوده
کــه عده کمتری از دریافت یارانه حذف شــوند و
پیشــنهاد دولت برای حذف تعــداد یارانهبگیران
را کاهــش دادیم .در عین حال ،مــا این اختیار را
به دولت دادهایم و سقف درآمد مربوط به خانوار را
هم اضافه کردیم که مشکلی پیش نیاید ».به عالوه،
او گفته «افزایش درآمد یارانهها ،از محل افزایش
قیمت حاملهای انرژی نیست ،افزایش درآمد از
محلهایدیگریشناساییشدهاست.حاملهای
انرژی گران نمیشــود ،ولی از فروش حاملهای
انرژی ،منابعی را شناسایی کردیم».
واکنشها به تغییرات بودجهای در مجلس

با این حجم از تغییرات حاال دیگر معلوم نیست
رشــد اقتصادی  6درصد مورد نظــر دولت با این
الیحه محقق شــود .برخــی از دولتیها از جمله
جمشــید انصاری ،معاون رئیسجمهور 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 ســالها
دولت وقــت تالش میکرد ضمــن لوایح بودجه
قوانین عمومی کشور را بهم بریزد و ما در کمیسیون
تلفیق ممانعت میکردیم .امروز کمیسیون تلفیق
مجلس به بهانــه تصویب بودجه میــداندار بهم
ریختن قواعد اداره امور شــدهاند .همهچیز تغییر
کرده است!»
توئیتــی که البته بــا واکنشهــای 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 اصلیاش 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 رئیسجمهور نباید
به نمایندگانمردمتوهینکند.علیالریجانیهمدر
تأیید این تذکر گفت« :اقدام معاون رئیسجمهور
نادرست بود مگر دولت خیلی الیحه منقحی ارائه
داده که مجلس بخواهد آن را بهم بریزد».
تعطیلی مجلس و دستور بازنگری الیحه
بودجه

بااینحال،درسایههمینکشمکشهایلفظی
میان دولت و نماینــدگان علی الریجانی اعضای
کمیســیون تلفیق را فراخوانده و از آنها خواسته تا
بهخصوص در بخشهای مربوط به اشتغالزایی،
و اجرای سیاستهای زیستمحیطی و مقابله با
بحران آب و ریزگردها تغییراتی در تصمیمات خود
در الیحــه بودجه اعمال کنند تا دســت دولت در
اصالحات اقتصادیاش بازتر باشد .الریجانی با
زیرکی و بدون آنکه در صحن مجلس تصویب شود
تصمیمگرفتتایکهفتهمجلسرادرحینبررسی
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 دستکم در حوزه اشتغالزایی و سیاستهای
زیستمحیطیتامینشود.آیابااینتصمیمرضایت
دولت برای اجرای برنامههای اقتصادیاش جلب
خواهد شد؟ باید منتظر ماند و دید.

نگاه نماینده

قرار نیست الیحه بودجه تغییر اساسی کند
مهرداد الهوتی

عضو کمیسیون برنامه
و بودجه مجلس

هفته گذشته قرار شد به دستور علی
الریجانی ،کمیســیون تلفیق بودجه 97
کل کشور صبح امروز جلسهای 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 هزینههای جاری دولت است که هنوز
نتوانســتهایم این موضــوع را حل کنیم
چراکهبراساسقانونبرنامهششمتوسعه،
دولت باید 15درصد کوچک شود .نقطه
قوت بودجه  97نیز این اســت که بنا شد
بدهیهای دولت به اشــخاص حقیقی
و حقوقی که تا حــدود  100هزار میلیارد
تومان اســت ،با انجام تهاتر همگی جمع
شــده  ،بهطوریکه دولت نهایتا این مبلغ

را فقط به بانک مرکزی بدهکار باشــد.
الیحه بودجه  97در مجموع الیحه بدی
نیســت و باتوجه به حساسیتهایی هم
که در حال حاضر در کشــور وجود دارد،
تاکنونتصمیماتخوبیگرفتهشدهاست.
اگر بررسی آن نســبت به گذشته زمانبر
شدهنیزبه دلیلوجودهمینحساسیتها
اســت که نمایندگان میخواهند با توجه
به مســائل و مشــکالت فعلی بهترین
تصمیم را بگیرنــد .بهطور مثال مجلس
شورای اسالمی میخواهد کمک کند تا
منابع مطمئنی برای ایجاد یک میلیون و
 33هزار شغل که در الیحه دولت آمده،
ایجاد شــود یا تالش میکنیم که قیمت
آب ،بــرق و گاز افزایش پیــدا نکند .از
سوی دیگر مجلس تالش کرده تا تعداد
بیشــتری از یارانهبگیران حدف نشوند و
هیچ یارانهبگیر مستحقی از دریافت یارانه
محروم نشود .نهایتا تمام تالش کمیسیون
تلفیــق و مجلس دهــم این اســت که
الیحهای به نفع مردم و در کمک به دولت
برای تأمین منابع تصویب و نهایی شود.

نگاه نماینده

کاهش ریختوپاشهای بودجهای
فاطمه ذوالقدر
عضو کمیسیون
فرهنگی مجلس

الیحه بودجه یک برنامه ساالنه است
که حســب شــرایط اقتصادی موجود
در جامعــه و شــاخصهای اقتصادی
برخاسته از آن به نحوی که در چارچوب
برنامههای پنجســاله توســعه قرار گیرد
وضع میگــردد .اصالحاتی که در الیحه
بودجه 97به پیشنهاد نمایندگان مردم ارائه
شــده نیز برخاسته از شــرایط اقتصادی
جامعه و در ســایه توجه به خواستهای
اقشــار ضعیــف و پاییندســت جامعه
صورت گرفت؛ اقشــاری که به واسطه
برنامههای غیرکارشناسی در دهه گذشته
آسیبهای بسیاری دیدهاند و امروز باید
ســاماندهی وضعیت معیشت و اقتصاد
ایــن خانوادههــا در قالــب برنامههای
کوتاهمدتبه سرعتموردتوجهقرارگیرد،
از اینرو بودجهگذاری الزم برای افزایش
اشــتغالزایی به عنوان یک زیرســاخت
کلیدی صورت گرفته است .درعین حال
بســیاری از پروژههای نیمه تمامی که در
ســطح کشــور وجود دارند خود بالذاته
دارای پتانسیل برای اشتغالزایی هستند.
آنچــه به نــام هزینهگذاری کوتــاه مدت
مطرح میشــود درواقع ســرمایهگذاری
اســت کــه در بلندمدت منجــر به بازده
اقتصادی مطلوب خواهد شد .موضوع
اشــتغالزایی هم از اهــداف دولت و هم
از برنامههای اساســی خانه ملت است؛
لذا محدودیتهــای بودجهای نمیتواند
باعث عقبنشینی دولت و خانه ملت در
موضوع ایجاد اشــتغال شود و از آنجایی
که سیاست اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام
معظم رهبری مدظلهالعالی 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 اشتغالزایی
نیز به این معناســت که بازگشت سرمایه
همراه بــا ارزش افــزوده را در برخواهد
داشت؛ اما قرار نیست خرجهای جاری

را از آن برداشــت کنیم که ممانعتی در آن
شــکل بگیرد .همچنین تحقق و اجرایی
شدن زمینه اشتغال برای جوانان در کنار
بودجه گذاریهای مربوطه نیازمند اهتمام
بخش خصوصی و سرمایهگذاران داخلی
و خارجی نیز خواهد بود .قابل ذکر است
که الیحه بودجه ارائه شده به مجلس در
بخشهایی دچار کاستی و نارساییهایی
بود که نمیتوانست خواست و مطالبات
مردم را آنگونه که الزم است مهیاکند .اما
علیرغم تمام محدودیتهای بودجهای
و کسریهای موجود ،دولت تالش کرده
اســت که بهترین آنچه برای اصالحات
اقتصــادی الزم اســت را ارائــه نماید و
گامهایــی در جهت حذف یارانه اقشــار
پردرآمد و افزایش قیمتهای حاملهای
انرژی بردارد .درعین حال تالش خوبی
برای کاهش برخــی ریخت و پاشهای
بودجهای صورت گرفته که در راســتای
اصالحات اقتصادی دولت اســت .اما
نکتهای 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 زمینهساز
توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال و کاهش
نرخ تورم باشد ،مهیا کرد.
بــر ایــن اســاس بازنگریهایی در
جلسات کمیســیونها و صحن مجلس
و در رایزنی و مشــورتهای کارشناسی
جانبــی صــورت گرفت تا خواســت و
مطالبات مردم بتواند با برنامهها آنچنان
عجین شود که در عین حرکت به جلو،
سطحی از رضایتمندی و آرامش نیز در
جامعه فراهم شود .بررسی بیشتر الیحه
بودجهبهمنظورشفافسازیهرچهبیشتر
در برخــی از ردیفها و بندها اســت که
نمایندگان بر روی آنها به اجماع نرسیدند
ً
و یقینا در کمیســیون تلفیــق و صحن
مجلس با اهتمامــی مضاعف این بندها
مورد بازنگری و چکشکاری الزم قرار
میگیرد تا آنچه که صرفه و صالح کشور
و ملت شریف ایران است ،حاصل شود.

خانه ملت :در کمیسیونها
لزوم تدوین راهکاری برای محصالن
تیزهوش

مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز
چنگی به دل نمیزند

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 کتابهای تســتی کمک درســی،
گفت :ایــن آزمونها بــرای دانشآموزان
استرس زیادی ایجاد میکند و فرزندان ما
از سنین پایین برای ورود به مدارس نمونه
دولتی و تیزهوشان دغدغ ه دارند .درحالی
که دانشآموزان در این ســنین باید زمان
خود را برای یادگیری ،کنجکاوی و بازی
صرف کنند این در حالیاســت که بچهها
ناچارند برای موفقیت در آزمون مدارس
فقطبه تستزنیبپردازند.
او تاکید کــرد :در صورتی که آموزش
و پرورش سوابق آموزشــی دانشآموزان
را کامل در اختیار داشــته باشد میتواند
آزمونهای ورودی مدارس را به راحتی و
بدون دغدغه حذف کند چراکه میتوان از
همین سوابق برای شناسایی دانشآموزان
تیزهوش اســتفاده کرد .پس از شناسایی
این دانشآموزان نخبه باید آنها را به سمت
آموزشهای خاص هدایت کرد تا استعداد
این افراد هرز نرود.

هادی قوامی ،نایب رئیس کمیسیون
برنامــه ،بودجــه و محاســبات مجلس
درخصوص تحــوالت بــازار ارز گفت:
عرضهکننده و خریــدار اصلی ارز دولت
است .باید توجه داشت در بودجه ساالنه
حــدود  53میلیــارد دالر فــروش نفت
پیشبینی شده ،که حدود 27میلیارد دالر
از درآمدهــای مذکور با تقاضای دولت با
تبدیل به ریــال در قالب بودجه در اختیار
دولت قرار میگیرد .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 4هزا رو500تومان
رسیده ،که بهطور طبیعی اتفاقات مذکور
باعث کسب درآمد برای دولت میشود.
قوامــی تصریح کــرد :هرچند دولت
اعالم میکنــد مایل به کســب درآمد از
راهکار افزایــش قیمت ارز نیســت اما
واقعیت اقتصادی این اســت که دولت از
این موضوع بهرهمند میشــود .براساس
قانــون نــرخ ارز باید بهصورت شــناور
مدیریت شده تعیین شود و دولت باید در
این راستا بازار را مدیریت کند.

وکال باید مانند قضات رتبهبندی
شوند

پارلمان انگلیس سفر ولیعهد عربستان
را آغاز توطئهای دیگر میداند

شــکور پورحســین ،نماینده مردم
پارسآباد و بیله سوار و عضو کمیسیون
اجتماعی مجلــس در مورد طرح جامع
پذیرش و آمــوزش وکالت با بیان اینکه
فرآینــد اعطــای پروانــه وکالــت باید
تخصصیتر 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 شاخصههای الزم باید بتوانند در
زمینه وکالت مشغول شوند .او با اشاره
به اجــرای نظام رتبهبندی وکال در طرح
جامع پذیــرش و آموزش وکالت ،تاکید
کرد :وکال باید مانند قضات براســاس
ســابقه کاری ،تخصــص و تجــارب
رتبهبندی شــده و همچنین پروندههای
قضایی نیز براســاس بــار مالی و توجه
به رتبهبندی در اختیــار آنها قرار گیرد.
متاسفانه دیده شــده برخی پروندههای
مهم به وکالی تازهکار واگذار میشود و
مشخص است که حتی شش تا یک سال
از عهده بررسی این پرونده برنمیآیند و
به درستی نمیتوانند از موکل خود دفاع
کنند ،که این مسئله نشاندهنده اهمیت
اجرای نظام رتبهبندی وکال در کشــور
است.

مســعود گودرزی ،عضو کمیســیون
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس
در واکنش به اقــدام عدهای از نمایندگان
پارلمان انگلیس برای درخواست لغو سفر
محمدبنسلمانبه لندنازنخستوزیراین
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 سیاستهای 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
میتواند شــروع یک توطئه دیگر باشــد
که در نهایت خســارات آن برای تمام دنیا
خواهد بود .گودرزی با بیان اینکه انگلیس
خودجزء مهمترینفروشندگان 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 بینالمللی نیز شده است.
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حرفهایامروز

«آیتالله 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 میشــود 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
ســؤالها جواب خــود را مییابند.
این روح به حدی مستکبر است که
وقتی وجود مبارک حضرت رســول
عبور میکند این طاغی میگوید او
فطرت خــود را زیر اغراض و غرایز
دفن و زندهبهگور کــرده «قد خاب
مــن دســاها» و روی قبــر فطرت
خود نشسته است ،یک چنین روح
ِ
ابدی ،عذاب ابدی میطلبد ،چون
این حرفها در حوزهها رواج ندارد
انســان خیال میکند قصاص قبل
از جنایت اســت .وظیفــه حوزه و
َ
دانشگاه تولید علم استَ ،ملک ّنقال
بودن ،نبش قبــر کردن و حرفها 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 زمینههای فکری
کانت بســیار مهــم اســت .او در
شــرایطی میزیســته که صحبت از
قــدرت مطلقه بوده و نــگاه مطلق
به قــدرت ،مطلوب تلقی میشــده
است .به این معنا که قدرت بین قوا
تقسیم نشــود .به همین دلیل کانت
نگاهش به اخالق نیز مطلقگراست
و نســبیگرایی را قبول ندارد .کانت
به مدت  ۸ســال نه تدریس می کند
و نه اثری تألیف میکند .بعد از این
 ۸ســال 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 میداد تا در هر چیزی
دخالت کند .او معتقد بود اگر عقل
بخواهد حقیقت جهان را بشناســد
کار بیهــودهای انجــام داده و موفق
نخواهد شــد .جهان را همان اندازه
که خود را به ما می نمایاند میتوانیم
بشناســیم .یعنی فقط فنومن را می
توانیــم بشناســیم .او  ۳نومن 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 نمیتوانیم فراتر از خدا برویم.
نباید کانت را فیلســوفی ســکوالر
بدانیم .او در تمامی اندیشــههایش
به دین پایبند است اما خیلی تظاهر
به دینداری نمیکند .کانت در تمام
مراحل زندگیاش مسیحی میماند.

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

احیای زوال
حامد زارع

دبیر گروه اندیشه

چند روزی اســت که ویراست جدید کتاب
«زوال اندیشه سیاسی در ایران» منتشر شده
است .کتابی که در بیست سال اخیر دستمایه
مخالفان ایدئولوژیک جواد طباطبایی برای
حمله به این فیلســوف سیاسی معاصر بوده
اســت .در ویراســت اولیه کتاب که ظاهرا
از ســال  1373تا  1387هشــت بار توسط
انتشــارات کویر منتشر شــده ،یازده فصل
ٔ
اندیشــه سیاســی»،
با عنوان های «زایش
ٔ
«افالطون و بنیادگذاری فلســفه سیاسی»،
ٔ
فلسفه سیاســی یونانی»،
«ارســطو و پایان
ٔ
ٔ
فلسفه سیاســی در دوره اسالمی»،
«بسط
ٔ
«اندیشه سیاســی فارابی»« ،اخالق مدنی
ٔ
مســکویه رازی»« ،از ابوالحسن عامری تا
ابوعلی ســینا»« ،خواجه نصیر طوســی و
ٔ
«دانشنامه فلسفی
تدوین حکمت عملی»،
قطبالدین شــیرازی»« ،جدالالدین 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 مستحکمتری برخوردار شده
اســت .امری که مدیون پژوهــش های تازه
طباطباییوهمچنیننقدمنتقدانریزودرشت
کتاب می تواند باشــد .منتقدانی که در میان
آنها هم اصولگرایان تندرو قــرار دارند و هم
سکوالرهایتجدیدنظرطلب!دردودههاخیر
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
نوشــت ه محمد ناصرتقوي بــود كه با نگاهي
ايدئولوژيك به پاسخگويي قسمتی از مباحث
طباطبايي با عنوان زوال انديشــ ه سياسی در
ايران ،پرداخته بود .در سال 1374نیز مقالهای
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

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
صاحبانروضهاالنوارعباسیوتحفهالملوک
پنبه شد ... .وارد شدن در این مباحث نیازمند
طرح پرسش از مقام سنت در تاریخ اندیشه در
ایران بود که با پیشرفت پژوهشهای 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 دورهای از تاريخ فکری ما به
هم خورده است .طباطبایی در این کتاب سعی
می کند تا نشــان دهد که به چه ترتيب تا قرن
چهارم ،پنجم و ششم هجری عقل ،معيار و
ضابطه همه امور در ايران و در اين گوشــه از
جهان اسالم ،بوده و حتی گرايش عمده آن بود
که شرع را نيز عقلی بفهمند .اما بعد از يورش
مغوالن اين ترکيب و نظم ميان عقل و شرع
به هم خورد .هرچه مــا در تاريخمان تا آغاز
دوران قاجار جلوتر میآييم  ،اين نسبت ،بيشتر
و بيشتر به نفع نظام شرعی به هم میخورد.

بود که از هر دو جناح به اصطالح اصول گرا
و تجدیدنظرطلب بر او حمله شد .او در این
دفتر میکوشد تا نشان دهد تجدد و انحطاط،
دو مفهوم بههمپیوستهاند و در شرایط تصلب
ســنت و امتناع اندیشــه ،طرح یکی بدون
دیگری امکانپذیر نیست .در مغربزمین نیز
تداوم اندیشه و تجدد ،از مجرای طرح ٔ
نظریه
انحطاط امکانپذیر شده است و بحران تجدد
و شکســت آن در ایران ،بایســتی با توجه به
امتناع طرح ٔ
نظریه انحطاط در درون نظامی
1
از مفاهیم فلسفی فهمیده شود .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
میکند و با روشی مبتنی بر محوریت امکان
و امتناع اندیشــه سیاسی می کوشد تا سنت
فکری ما را با پرسش روبرو کند .پرسشهایی
که بسیار پیشــتر باید مطرح میشدند 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

از اينجاســت که سید جواد طباطبایی بحث
انحطــاط را مطرح میکند .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،
نمیتوان با سنت مواجه شد؛ در نتیجه باید از
تجدد به مثاب ه تکیهگاهی 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 3».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.
پینوشتها:
 -1جواد طباطبایی ،ابنخلدون و علوم اجتماعی ،انتشارات
طرح نو ،1374 ،ص 8
 -2جواد طباطبایی ،زوال اندیشه سیاسی در ایران ،انتشارات
مینوی خرد ،1396 ،ص 11
 -3جواد طباطبایی ،پــروژه فکری من؛ گفتگو با روزنامه
ایران ،بخش اول ،شماره  7 ،2594مهر  ،1382ص 8
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دیباچهای بر نظریه انحطاط ایران
کتاب «دیباچهای بر نظریه انحطاط ایران» نخستین جلد از پژوهشهای جواد طباطبایی
دربارهی وجوهی از تاریخ دوران «جدید» ایران است.
در این تاریخ« ،ایران» موضوع تأملی اســت که به طور اساسی نظری است تا بتوان وجوه
متنوع ناحیههای اندیشیدن آن را در وحدت ناحیههای مستقل ،اما به هم پیوسته ،توضیح داد.
کتاب نخستینبار توسط انتشارات نگاه معاصر منتشر شد و تا سال  1390به چاپ نهم رسید.
پس از آن در ســال  1395و 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 نظریهی دولت در ایران»« ،فصل سوم :ایرانزمین در
ســفرنامههای بیگانگان»« ،فصل چهارم :سفارت و سفرنامههای ایرانیان»« ،فصل پنجم:
اندیشــهی سیاسی تاریخنویسان»« ،فصل ششم :اندیشهی سیاسی دورهی گذار»« ،خاتمه:
طرحی از نظریهی انحطاط ایران :مالحظات مقدماتی»« ،خاتمه :طرحی از نظریهی انحطاط
ایران :برخی نتایج» فصلهای کتاب است.

حکومت قانون
کتاب «تأملــي درباره ايــران :نظريه حكومت قانــون در ايران (بخــش دوم :مباني نظريه
مشروطهخواهی)» 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 ویژهای به آشکار شدن نشانههای بحران در نظام خودکامه ،تکوین نطفه آگاهی
ملی و تاریخ پدیدار شدن مفاهیم نوآیین و تحول آنها کرده است .کتاب شامل  9فصل با عناوین
«بحران خودکامگی و بســط آگاهی نوآیین»« ،بحران آگاهی و پدیدار شــدن مفاهیم نوآیین»،

«نظریه اصالح دینی»« ،نخســتین رساله در اصالح نظام حقوقی»« ،دیدگاههای نو در اندیشه
سیاسی»« ،دیدگاههای نو در اندیشه اقتصادی»« ،نظریه مشروعهخواهی اهل دیانت»« ،نظریه
مشــروطهخواهی اهل دیانت»« ،میرزای نائینی و نظریه مشــروطیت ایران» است .این کتاب
نخستین بار در سال  1386به همت انتشارات ستوده در تبریز منتشر شد و به چاپ های متعدد
رسید .سپس در سال  1392به همت انتشارات مینوی خرد و بدون هیچگونه تغییر یا ویرایشی
منتشرشد.

زوال اندیشه سیاسی در ایران
کتاب «زوال اندیشه سیاســی در ایران» نخستین بار در سال  1373توسط انتشارات کویر
منتشر شد و تا سال  1387بنا 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.دراین کتاب عالوهبر بازنویسی فصلهای نسخهنخست سهمبحثجدیددرتحولمفاهیم

نیز از ســوی مؤلف افزوده شده است .از جمله بحثهای 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 بحثهای بنیادی با پرتوی که بر مبانی انتقال دانش یونانی به
دورهاسالمیمیافکنند،معناینخستینفصلهایایندفترراازبنیاددگرگونمیکنند.بنابراین
نسخه دوم «زوال اندیشه سیاسی در ایران» را میتوان کتابی نوپدید از سوی طباطبایی دانست.

مکتب تبریز
مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی عنوان بخش نخست از جلد دوم تأملی درباره ایران ،و یکی
از مهمترین 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 میرزاابوالقاسم قائممقام
فراهانی ،و تأثیرات آن در تحوالت آتی ایران اشــاره میکند« .ســنت قدمایی و نظریه سنت»،
««بســاط کهنه» و «طرح نو» در اندیشه سیاسی»« ،آگاهیهای نو در سفرنامههای ایرانی»،

«تجدید مطلعی در مبانی نظری تاریخ ایران»« ،تجربههای نو در زبان فارســی»« ،نخســتین
آگاهیها 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
 1384به همت انتشارات ستوده در تبریز منتشر شد و به چاپ های متعدد رسید .سپس در سال
 1392به همت انتشارات مینوی خرد و بدون هیچگونه تغییر یا ویرایشی منتشر شد.

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.
دوشنبه  23بهمن 1396
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ویترین :راهنمای اندیشه

تاریخ اندیشه سیاسی در ایران
نخستینبار کتاب «درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه
سیاســی در ایران» در پایان دهه شصت از سوی دفتر
مطالعات سیاســی و بینالمللی وزارت امورخارجه
منتشر شد .اما این دفتر از انجام چاپهای بعدی کتاب
تحت تاثیر برخی توصیهها صرفنظر کرد و به همین
دلیل «دفتر نشر فرهنگ اسالمی» چاپ دوم کتاب را
روانه بازار نشر کشــور کرد .پس از آن انتشارات کویر
تا  1388حداقل ده بار کتاب را با تیراژ باالیی منتشــر
کرد .شایان ذکر است که در چاپهای واپسین کتاب،
واژه «فلسفی» از عنوان اصلی کتاب توسط نویسنده
حذف شــد .این کتاب به مدت  6ســال در بازار نشر
کتاب کشــور نایاب بود تا اینکه در سال  1394ضمن
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 دربارهی
اندیشه سیاسی در اروپا و آشنایی با پژوهشهایی که
غربیان دربارهی جنبههای سیاسی نوشتههای ادبی
اروپا کردهاند ،افقهای جدیدی را در برابر نویسنده
گشــود تا در این اثر خود با رویکردی نو به بررسی
بخشهایی از نوشتههای ادبی فارسی ،بپردازد ».در
همین راستا سه فصل با عناوین «ابنمقفع و تجدید
نویسی
اندیشهی سیاسی ایرانشهری»« ،اندرزنامه ِ
خالفآمد عادت سعدی» و «مالحظاتی سیاسی در
اندیشهی ناسیاسی عبید زاکانی» به نسخه جدید کتاب
افزوده شده است.

زیست سیاست
توماس لمکه

بهراد رحمانی
 18500تومان
نشر مرکز

خواجه نظام الملک
کتاب «خواجه نظامالملک 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 نظامالملک
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 میکند.
در صفحات اندک این رســاله کوتاه ،نویســنده
کوشــیده است ،در ادامه پژوهشهایی که از دههها
پیش آغاز کرده بود ،مفهوم تداوم تاریخی و فرهنگی
را به عنــوان یکی از مفاهیم تاریخ ایرانزمین مطرح
کند و از مجرای آن ســوانح احــوال خواجه و مقام
سیاســتنامه او را در تاریخ اندیشــه در ایران مورد

بررســی قرار دهــد .این کتــاب در ســه فصل با
عناوین «ســوانح احــوال خواجــه نظامالملک و
وضع زمانهی او»« ،اندیشــهی ایرانشهری و تداوم
فرهنگ ایرانزمین» و «مقام سیاستنامه در تاریخ
اندیشهی سیاسی ایران» تنظیم شده است.
نخستین بار انتشــارات طرح نو در سال 1375
اقدام به انتشــار این کتاب در مجموعــه نامآوران
فرهنگ و اندیشــه ایران کرد .پس از آن در ســال
 1380انتشــارات نــگاه معاصــر آن را بدون هیچ
تغییری بازنشر داد .در ســال  1387نیز انتشارات
ســتوده تبریز کتاب را با همان ویرایش اولیه روانه
بازار نشــر کشــور کرد .اما در ســال  1392نسخه
بازبینی شــده کتاب از سوی انتشارات مینوی خرد
منتشر شد.

ابنخلدون و علوم اجتماعی
کتاب «ابنخلدون و علوم اجتماعی :وضعیت علوم
اجتماعی در تمدن اسالمی» کتابی است که در رد کسانی
که ابنخلدون را بنیانگذار علوم اجتماعی میدانند ،نوشته
شده است.
در این دفتر کوشــش شــده اســت تا برخی از وجوه
معرفت و روششناسی 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 نخستینبار در سال  1374از سوی انتشارات طرح
نو منتشر شد و به وسیله همین ناشر به چاپهای متعددی
رسید .سپس بدون هیچ تغییر و ویرایشی در سال 1389
توسط انتشارات ثالث روانه بازار نشر کشور شد« .گفتار
در روش»« ،ابنخلدون و سنت»« ،مبانی کالمی اندیشه
اجتماعی ابنخلدون»« ،درباره جامعهشناسی فیلسوفان

دوره اسالمی»« ،نظریه اجتماعی ابن خلدون»« ،درباره
بنیاد نظری علوم اجتماعی»« ،نظریه عدالت در اندیشه
ابنخلدون»« ،نظریه ابن خلدون درباره تجمل» و «درباره
نظریه اقتصادی ابن خلدون» فصول این کتاب است که در
نسخهای که توسط انتشارات مینوی خرد روانه بازار نشر
کشور خواهد شــد ،مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
در نسخه جدید کتاب «ابنخلدون 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
ابنخلدون به شمار میرود .شایان ذکر است با انتشار
نسخه جدید این کتاب از سوی مینوی خرد ،سیر نشر آثار
طباطبایی که از سال  92آغاز شده بود تکمیل می شود.

جدال قدیم و جدید

پس از آغاز کار دولت یازدهم در
سال  1392و آغاز فضای باز فرهنگی،
انتشاراتمینویخردانتشارمجموعه
آثار دکتر جواد طباطبایی را آغاز
کرد.تا کنون در سری جدید نشر آثار
طباطبایی ،یازده ویرایش جدید از
کتابهای قدیمی و دو کتاب تازه
تالیف از او به بازار نشر کشور عرضه
شده است.

«جدال قدیم و جدید :از نوزایش تا انقالب فرانسه»
نخستین بخش از جلد نخســت پژوهشهای جواد
طباطبایی درباره تاریخ اندیشــه کتاب سیاسی جدید
در اروپاست ،که قرار است در سه جلد منتشر شود.
عمده بحثهای طباطبایی در این کتاب ،بحث سنت
و تجدد و فرایندهای دیالکتیکی بین آنها و تحول آن
طی دوران نوزایش تا انقالب فرانسه است .او معتقد
اســت« :در تمدن اســامی ،در ســدههای متأخر،
ســنت چنان تصلبی پیدا کرده است که تذکر سنت با
تکیه بر امکانات نظری خود سنت امکانپذیر نیست
و چنان که نتوان با منطق نقادی از ســنت ،به عنوان
آغاز اندیشــیدن نوآیین و امکان طرح پرســش دوران
جدید ،رخنهای در سد ســکندر تصلب سنت ایجاد
کرد ،بیرون آمدن از چنبر سنت که دیری است تا عمل
و نظــر ایرانیان را غیرممکن کرده اســت ،امکانپذیر
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  1380به همت انتشارات

فوکو یا زیســتقدرت فوکویی چیست؟
منظور از زیست سیاست در نظام فکری
فوکو ،ســیطرهی قدرت بر زندگی است.
مقصود از زیستقدرت ،دستیابی قدرت
به انسان به منزلهی موجودی زنده است.
لمکه در این کتاب نه تنها مفهوم زیســت
سیاست فوکویی را بررسی میکند ،بلکه
با مــروری تاریخی بر این مفهــوم ،آراء
طیفی از مهمترین پژوهشگران را نیز مورد
بازشناسی و بازکاوی قرار می دهد.

نگاه معاصر منتشر شد .سپس در سال  1387توسط
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 جمهوریخواهی جدید» فصول پنجگانهای
بود که مباحث کتاب ذیل آن مطرح شــده است .اما
در ســال  1393طباطبایی ضمــن تجدیدنظر کامل
در مباحث خود ،کتاب «تاریخ اندیشــه سیاســی
جدید در اروپا؛ جلد نخست :از نوزایش تا انقالب
فرانسه ۱۷۸۹ – ۱۵۰۰؛ 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 محدودهی شریعت»،
«اندیشــهی سیاســی در منطقهی فــراغ ایمان»،
«اندیشهی سیاســی اصالح دینی و مخالفان آن»،
و «نظریهی ســلطنت الهی و ســلطنت مستقل» از
دیگر فصلهای کتاب است که تغییرات گسترده شکل
گرفته در این ویراست جدید ،کتاب را تا حد زیادی با
ویراست نخست آن متفاوت کرده است.

زیســت سیاســت عنوان مجموعه
کتابهایی 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
زیستسیاســت» به قلم توماس لمکه،
محقق آلمانی ،ذیل همین مجموعه منتشر
شــده است .به عقیده کســپر و مورد که
دبیری ایــن مجموعه کتابها را بر عهده
دارند ،لمکه پژوهشگری توانا برای ارائه
بحث در عرصه زیســت سیاسی است.
توماسلمکهاستادجامعهشناسیدانشگاه
هایزنبرگ اســت و در دانشــکده علوم
اجتماعی دانشــگاه گوته در فرانکفورت
آلمــان روی زیســتفناوری ،طبیعت و
جامعه کار میکند .زمینههای پژوهشی
او عرصه نامحدودی از نظریهی اجتماعی
و سیاســی و زیستسیاســت گرفتــه تا
مطالعات اجتماعی ژنتیک و فناوریهای
تولیدمثلی در برمیگیرد .آراء و آثار لمکه
اکثرا کاربردی هســتند .او خوانشهای
تــازهای از نظریه پردازانی چــون فوکو،
آگامبــن ،نگری ،هــارت و گیدنــز ارائه
میکند .در کتاب «درآمدی پیشــرفته بر
زیستسیاســت» ،ویژگیهای زیســتی
انســانها به شــیوههایی که پیشتر حتی
تصور آن نیز وجود نداشــت اندازهگیری،
مشــاهده و فهم میشــود؛ به کمک این
شــیوههای نویــن ،هنجارهــای زندگی
تعریف میشود ،معیارهایی برای سنجش
آن برقرار میشــود و ارزشهای متعارف
آن تعیین میشــود .توماس لمکه اولین
بررســی جامع و نظاممند از تاریخ مفهوم
زیستسیاست را فراهم میآورد جایگاه
آن در بحثهای نظری معاصر را میکاود،
و اثری مقدماتی درباره این موضوع پدید
ً
مــیآورد که وجــود آن کامــا ضروری
است .لمکه توضیح میدهد که زندگی به
عاملی مستقل ،عینی ،و قابلاندازهگیری
و همچنین واقعیتی جمعی تبدیل شــده
است که میتوان آن را از موجودات زنده
انضمامــی و تجربههای فــردی منفرد
متمایز ساخت .او نشان میدهد که فهم
ما از فرآیندهای زندگی ،ســازماندهی
جمعیتهــا و نیاز بــه «حکومت» بر
افــراد و گروههــا چگونه بــه اقداماتی
بــرای اصالح ،طــرد ،بهنجارســازی
و انضباطبخشــی منجر میشــود .او با
مشــخصکردن خطــرات و بحثهای
مربوط به زیستسیاست و فراهم ساختن
تاریخ جامع این مفهــوم ،جایگاه آن را در
بحثهای نظری و جامعهشناختی دوران
معاصر آشــکار میکند .لمکــه ،یکی از
بهترین فوکوپژوهان ،نهتنها تحلیلی جامع
از مفهوم زیستسیاســت فراهــم آورده
است ،بلکه به نحوی درخشان کاربردها
و نقدهــای معاصر آن را نیــز در اثر خود
گنجانده است .به این ترتیب نشان میدهد
که افقهای پژوهشی جدیدی پیش روی
ما قرار دارد .اما زیست سیاست به روایت

وقتی عیسا خدا شد
ریچارد ای .روبنستاین
راضیه سلیم زاده
 28500تومان
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 بهشــمار میرفت،
پس از برخورد فراطبیعی خود با مســیح
ً
(در مسیر جاده دمشــق) کامال 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 .بزرگتریــن حادثهای که در قرن
چهارم میــادی اتفاق افتــاد ،موضوع
طرفداری کنســتانتین ،امپراتور روم ،از
مسیحیان در سال  ۳۱۳میالدی بود .اما
این باز شــدن پای مســیح در امپراتوری
منجر به وحدت نشــد .بلکه تـــنوع و
تشتت برداشــتها از مسیحیت را سبب
شد .محوریت اصلی این کتاب نزاع بر سر
تعریف مسیحیت در واپسین روزهای روم
اســت .در سال  ۳۲۴میالدی کنستانتین
امپراتور روم شــد .بدین سان مسیحیت،
ً
پس از تقریبا ســیصد سال جفا کشیدن،
به موفقیتی شــگفتانگیز دست یافت.
مســیحیان که دیگر نگران نابودشــدن
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 میکرد عیسا،
هرچند قداستی یگانه دارد ،پایینمرتبهتر
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 مشاجرهای تند
به خشونت و کشتار انجامید .روبنستاین
با پژوهشی بســیار دقیق و باریکبینانه
در این کتاب توانســته است توطئههای
سیاسی ،شورشها و جنگ قدرتی را که
در یکی از سرنوشت سازترین برهههای
تاریخ روی داده است ،بهصورتی 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 میرود و این کتاب داستانگونه
و تفســیری را بر مبنــای پژوهشهای
متخصصان گوناگون در رشته مطالعات
کالسیک ،تاریخ دوران باستان متأخر،
تاریخ کلیسا ،الهیات و مطالعات فرقهها
و مذاهب تألیف کرده است.
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روزنامهی سازندگی سال  1شماره 1

حرفهایدیروز

حافظه

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

یک/یک/یک
ماهرخ ابراهیم پور

روزنامه نگار

گزارش جنگ سومالی ـ اتیوپی

روزنامه اطالعــات  ۲۳بهمن ۱۳۵۶
( ۲۵۳۶شاهنشــاهی) تیتر یک خود
را بــه گزارش خبرنــگار اعزامیاش،
علیرضا جهانشــاهی از جبهه جنگ
ســومالی ـ اتیوپی اختصــاص داده
است.
در بخشــی از این گزارش آمده است:
«ارتش ســومالی برای تأمین نیروی
انســانی مورد نیاز خود بیشــتر روی
جذب نیروی کارگری کشــور تمرکز
داشــته و از افراد آن برای خدمت در
ارتش کمک گرفته شــده و به همین
علت بسیاری از کارخانهها هماکنون
نیــروی کار کامل ندارنــد .به عقیده
دیپلماتهــای 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 میتواند هرگونه
حملــهای را از جانب اتیوپی بهخوبی
دفع کنــد ».و در بخــش دیگری از
آن آمده« :گزارشــات رسیده از جبهه
نشــان میدهد که جنــگ هماکنون
ً
کامال جنبه زرهی دارد و نفرات پیاده
اتیوپی دخالتی در آن ندارند .تاکتیک
اتیوپــی این اســت که ابتــدا مواضع
نیروهای جبهه آزادیبخش سومالی
غربی را زیر بمباران شدید قرار دهد و
سپس با ستونهای زرهی و تانک به
مواضع مذکور حملهور شود».

روزهایی هستند که با قبل و بعدشان تفاوت
دارند و همیشــه در یادها و خاطرات میمانند.
هر نسلی در خاطره جمعی خود چنین روزهایی
دارد .روزهایی کــه بالفاصله بعد از اتفاقات و
رویدادهــای بزرگ میآید اولیــن و قویترین
طعــم و حــس از آن اتفاق را در خــود دارند و
صبحی که شــروع میشــود صبح دگرگونه و
ویژهای اســت که حتی آفتاب و هوای آن هم با
قبل از آن متفاوت اســت .بهعنوان مثال برای
نسل ما روزهایی چون ۳خرداد  ۲۴ ،۱۳۷۶تیر
 ۱۳۸۴و  ۲۳خرداد  ۱۳۸۸روزهایی از این سنخ
بودند و حس و حال و فضای آن روزها همیشه
در خاطرمان خواهد ماند ۲۳ .بهمن ۱۳۵۷هم
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  ۲۳بهمن ،پای ســخن علی
جنتی ،وزیر ســابق فرهنگ و ارشاد اسالمی،
عبــاس ســلیمینمین ،مدیر دفتــر مطالعات
و تدویــن تاریخ ایــران و امیر محبیان ،اســتاد
فلســفه و مدیرعامل خبرگزاری آریا نشســتیم
تــا از خاطرات روز  ۲۳بهمــن و قبل و بعد از
آن ســخن بگویند .اما پیش از آن مروری گذرا
بر روزنامههای  ۲۳و  ۲۴بهمن  ۱۳۵۷میکنیم
تا بیشتر در حال و هوای آن روز قرار بگیریم.

بازتاب پیروزی انقالب در روزنامههای ۲۳
بهمن

روزنامه اطالعات در باالی صفحه اول چاپ
دوم روز  ۲۳بهمن خود در کادری مشکی با حروف
سفید تیتر زد« :دیروز ملت کاخ  ۵۷ساله ظلم را
ویران کرد» و در پایین آن با حروفی درشتتر تیتر
«رژیم متالشی شد» را داشت .همچنین در یک
کادر مشکی کوچک با فونت سفید تیتر«آخرین
سنگرهای فروریخته :رژیم شاهنشاهی ،شورای
سلطنت ،نخســتوزیری ،مجلس شورا و سنا،
پادگانهای ضدخلق ،ژاندارمری و شــهربانی،
رادیو و تلویزیون نظامــی» جلبتوجه میکند.
زیر آن خبری در کادری مستطیل شکل پیام امام
خمینی بــا این عنوان«:نگذارید با آتشســوزی
و خرابکاری فاجعه به بــار بیاورند» در کنار آن
خبری با فونت سیاه درشت «دستور نخستوزیر
بــه کارمندان دولــت» حاکــی از انتصابهای
جدیــد اســت«:صادق قطــبزاده :مدیرعامل
رادیــو تلویزیون ،ســپهبد بدرهای :سرپرســت
شــهربانی و عبدالله امیرانتظام :سرپرست کاخ
نخســتوزیری» .از طرفی در وســط صفحه،
تصویری از نعمتالله نصیری ،رئیس ســاواک
خودنمایی میکند که برای مصاحبه اختصاصی،
خبرنگار اطالعات در این قســمت چاپ شــده
است.
اطالعــات تیتــر یــک روز  ۲۴بهمــن را به
دستگیری شاپور بختیار و خسروداد اختصاص
داد و درشت تیتر زد «بختیار و خسروداد را مردم
ً
گرفتند» در حالی که بعدا مشخص شد این خبر
صحت نداشته و بختیار پس از مدتی موفق شد از
کشور فرار کند.
روزنامه کیهان  ۲۳بهمنماه در صفحه نخست
و باالی صفحه درون کادر خاکستری مستطیل

شــکلی با فونت متوسطی نوشته شــدهاست:
«سقوط نظام اســتبداد  ۲۵۰۰ساله» و پایینتر با
فونت درشت مشــکی خبری از «ارتش انقالب
شهرها را آزاد کرد ».جلبتوجه میکند .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 شهرســتانها۱۰۰۰ :
جنگجو کشــته و هزاران نفر مجروح شــدند»
اســت که درست در ســمت چپ آن قسمتی از
ســخنان امام با این تیتر هشدارآمیز «سالحها را
تحویل ستاد نخستوزیری بدهید» قرار دارد و
در ادامه با فونت درشت مشکی خبر«سلطنتآباد
سقوط کرد» و در زیر آن با فونت کوچکتر«مردم
مسلح ،ساواک سلطنتآباد را محاصره کردهاند»
قابل مشاهده است« .تصفیه اساسی ارتش آغاز
شــد» تیتر یک  ۲۴بهمن کیهان بود و نوشــت:
«ایدئولوژی جدیدی جانشــین ایدئولوژی قبلی
ارتش میشــود ».و در پایین صفحه اول آن این
تیتر خودنمایی میکند« :پیرمردی به ارتش مردم
فرمان داد :عشــرتآباد 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
میزد که تویش طناب نازکی شناور بود .پیرمرد
بطری را زمین گذاشــت ،کبریت کشید ،فتیلهها
را آتش زد .بطریها را برداشــت ،رو به جمعیت
ناگهان مثل رعد بانگ زد :واستادن فایده نداره،
حمله ...حمله»...
روزنامــه «آیندگان» هم کــه  ۲۳بهمن در ۸
صفحه منتشــر شــده بود تیتر «شاهنشاهی در
ایران منقرض شــد» را بهعنــوان تیتر یک روز
 ۲۳بهمن انتخــاب کرد و در پایین صفحه اول به

تصرف رادیو و تلویزیون پرداخته« :از ساعت سه
بعدازظهر دیروز ،انبوه بیشــمار مردم تهران در
برابر در ورودی خیابــان جامجم 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  ۲۴بهمن 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 میگردد».
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 اســامی بود ،نیروی تازهنفسی بود که
پس از چند سال به کشور بازگشته بود .وی سال
 ۵۴به دلیل خطر دســتگیری از ایران به ســوریه
رفت و مدتی را در ســوریه و لبنان گذراند و پس
از پیروزی انقالب اســامی به کشــور بازگشت
و ســمتهای مختلفی را برای تالش در جهت
تحقق آرمان انقالبیاش پذیرفت .جنتی با اشاره
به اینکه شــادی پیروزی انقالب اســامی را در
خارج از کشور چشیده است ،میگوید« :وقتی
خبر پیروزی انقالب اســامی را از شبکه بی بی

سی فارسی شــنیدم و اینکه انقالبیون ساختمان
صداوســیما را تصرف کردند ،در بیروت بودم و
در میان مبارزان فلسطینی و لبنانی .مبارزانی که
بخشــی از آنها لبنانی بودند .در آن موقع بیروت
دچار جنگهای 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 اســامی با نورافشــانی آسمان
بیروت نشــان دادند .شــادیای که آنقدر خبر
مسرتبخشی بود که تا صبح نتوانستیم بخوابیم
و من که به همراه خانــواده در بیروت بودم ،فکر
میکردم که چگونه هرچه سریعتر 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 رخداده قرار
بگیرم .اما نکته اصلی این بود که شــرایط کشور
بسیار متفاوت شده و حضور گروههای مختلف
در کشور مشهود بود».
ریختن اشک حسرت پس از شنیدن خبر
پیروزی

عباس ســلیمینمین ،پژوهشگر و مدیر دفتر
مطالعــات و تدوین تاریخ ایران و مدیر مســئول

روایت

محمد توسلی :سنگ بنای سپاه صبح  ۲۳بهمن گذاشته شد
هشدار دربارة خطر بیکاری

جمشــید آمــوزگار در کمیســیون
برنامه مجلس« :بیش از  ۵۰درصد
جمعیت کشــور در زیر ســنین ۱۶
ســالگی اســت و ایــن جمعیت تا
چند ســال دیگــر وارد بــازار کار
خواهد شــد و اگر برنامههای منظم
توســعه اقتصــادی تنظیم نشــود و
ً
بهدرســتی و بهموقع درنیاید احیانا
در ســالهای آینده با خطر بیکاری
روبهرو خواهیم شد .به همین جهت
دولت به برنامههــای عمرانی توجه
خاص دارد و تمــام صرفهجوییها
در اعتبارات جاری صرف طرحهای
عمرانــی خواهد شــد ...در مرکز
حوزههــای عمرانی روســتاها تمام
هزینه برق را دولت میپردازد و برای
روســتاهای خارج از این روستاها
 ۵۰درصــد هزینــه بهعهــده دولت
خواهــد بــود ...آنهایــی که فکر
میکنند دوبــاره راههای فراری پیدا
ً
خواهند کرد که مجددا زمینبازی و
خاکبازی تکرار شــود و به آن روی
آورند بدانند که در راه درســتی گام
برنمیدارند .اســتدعای من از آنها
و همه هممیهنان این اســت که این
ســرمایهها را در راه سازندگی بهکار
اندازند».

روژین حسینی

خبرنگار گروه تاریخ

بیستوسوم بهمن  ۱۳۵۷اولین روز پس از
پیروزیانقالبوفروریختنیکنظاماستبدادی
سلطنتی ۲۵۰۰ساله بود .ساختارهای سیاسی و
اجتماعی رژیم گذشــته به طور کامل دگرگون
شــده و روز قبل ،یعنی  ۲۲بهمــن« ،صدای
انقالب» رسما از تلویزیون ایران شنیده شده بود.
برای احزابی مانند نهضــت آزادی که اعضای
آن حاال دیگر زمامدار دولت موقت محســوب
میشــدند همهچیز 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 مینشست و مسئولیتها،
بیمها و امیدهایی در گروههای سیاسی همسو
ایجاد کرده بود .از مهندس محمد توســلی که
آن زمــان از اعضای «نهضــت آزادی ایران» و
دارای نقش پررنگی در فعالیتهای سیاســی
پیش و پس از انقالب بود ،پرســیدیم باتوجه به
مسئولیتهایش در دولت موقت ،صبح روز بعد
از پیروزی انقالب چه احساسی داشت و برای
او چه تفاوتی با روزهای پیش از آن میکرد« :این
سوال بسیار خوبی است چون باعث میشود 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؛ همانطور که اشــاره

کردید من هــم در برنامههای مدیریت انقالب
در ســالهای  57-56در عرصههای مختلف
مســئولیتهایی 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 اینکه اطالعرسانی
خاصی صورت بگیرد مردم به طور خودجوش
به خیابانها آمدنــد و عمق تحول درونی خود
را در عرصههای مختلف به نمایش گذاشتند.
البته گام اول  26دیماه بود که شاه ایران راترک
کرد و مردم این احســاس عمیق و خودجوش
خودشان را نشان دادند .در روز  22بهمن مردم
ُ
نیز زمانی که کنده استبداد کنده شده بود و تحقق
مطالبات تاریخی خود را که آزادی و حق تعیین
سرنوشتشــان بود ،با تمام وجود احســاس
میکردند و نشاط و شادی را به وضوح میشد
در چهره مردم دید .در همان روز بود که وزرای
دولت موقت هم در ســاختمان نخستوزیری
مستقر شدند و کارهای اجرایی را آغاز کردند».
از طرفی این نگرانی نیز وجود داشت که اتفاقی
مانند کودتای  28مرداد 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 عهدهدار آن بودند واگذار شد:
«ایشان از بنده خواستند که همان روز به پادگان

باغشاه برویم .اسلحههایی که مردم از پادگانها
آورده بودنــد در آنجــا متمرکز بــود .همزمان
آیتالله حسن الهوتی هم به عنوان نماینده امام
در این نهاد انتخاب شــده بودند که ما به اتفاق
به پادگان باغشــاه رفتیم؛ چون مرحوم الهوتی
آنجا مستقر شــده بودند ،بعدها خود نظامیان
نــام آن جا را به پــادگان آیتالله الهوتی تغییر
دادنــد .این روزی بود که ما مطالعه تهیه اولین
پیشنویــس گارد ملی را آغاز کردیم که تا هفتم
اسفند -که من به مسئولیت شهرداری از طرف
دولت موقت منصوب شــدم -در آنجا مستقر
بودم ».در مطالعاتی که همان زمان انجام شد نام
گارد ملی به «سپاه پاسداران» انقالب اسالمی
تغییر میکند و مهندس توســلی پیشتر هم به
دفعات در خاطراتش دلیل اینکه چرا این تغییر
نام اتفاق افتاد را ذکر کرده؛ واژه «گارد» سابقه
گارد شاهنشــاهی را تداعی میکرد ،درحالی
که سپاه از لحاظ فرهنگی ،باتوجه به عملکرد
«سپاه دانش» و «سپاه ترویج» زمینه اجتماعی
خوبی داشــت؛ بنابراین فکر نامگذاری ســپاه
پاسداران انقالب اســامی از همان  23بهمن
آغاز شــد .مهندس توســلی در این خصوص
میگوید« :ما این نگاه را داشــتیم که این نهاد،
دوران انتقال،
نهادی موقتی اســت و در ایــن ِ
مسئولیت حفاظت از دستاوردهای انقالب را
ً
برعهــده دارد و انتظار این بود بعدا که ارتش در
جایگاه طبیعی خودش قرار میگیرد سپاه هم به
خدماتش خاتمه داده شود .اما در قانون اساسی،
سپاه به عنوان نهادی مستقل از ارتش پیشبینی

شد که تا امروز هم این نهاد به وظایف خودش
ادامه میدهد .آن زمان رســالت اصلی سپاه در
نظر ما پاسداری از ارزشهای انقالب اسالمی
یعنــی آزادی ،اســتقالل و جمهوریت – یعنی
حاکمیت ملت – براساس ارزشهای اسالمی
بــود .اکنون بعد از چهار دهه باید ارزیابی کنیم
که آیا آرمانهایی که مردم در آن روز داشــتند و
آن تحولی که در خلقوخوی مردم بهوجود آمده
بود و این نهادهایی که با این نگاه تأسیس شدند
در راستای همان آرمانها عمل کردهاند یا خیر.
این سوالی اســت که خوب است این روزها به
عنوان یک نوع بازبینی و بازگشت به آرمانهای
انقــاب مطرح شــود ».روزنامــه اطالعات
روز بیستوســوم بهمن با تیتر «بــازرگان در
نخستوزیری مستقر شد» به جلسه مهندس
بازرگان با کارکنان نخستوزیری میپردازد که
در این جلسه ضمن تبریک به کارکنان ،سهتن
از معاونــان خود را معرفی میکند .ســهتن از
معاونان نخســتوزیر عبارتند از دکتر ابراهیم
یزدی؛ معاون در امور انقالب ،مهندس هاشم
صباغیــان؛ معــاون در امور انتقــال قدرت و
مهندسامیرانتظام؛سرپرستنخستوزیریو
امور روابط عمومی« :با جزییات خاطرم نیست
اما خود بنده هم از آنجا منتقل شدم به پادگان
عشرتآباد که پیشنویس اساسنامه گارد ملی
را تهیه کنیم .چندروزی طول کشید تا بقیه
وزرای دولت موقــت بهتدریج
در شــورای انقالب مطرح
و بررســی شــوند تا بعد

از نهایی شــدن ،امام حکمشان را صادر کنند.
آنزمــان حکمها به تصویب شــورای انقالب
میرسید و احکامشان را نیز امام امضا و صادر
میکردنــد ».روزنامه اطالعــات همچنین در
صفحه دوم خود گزارشی مختصر از بازداشت
سران رژیم سابق منتشــر کرده است که در آن
آمده« :گزارش زیر مقارن نیمساعت قبل از ظهر
امروز از مقر ســتاد امام به روزنامه رسید :دکتر
شاهپور بختیار نخستوزیر رژیم سابق دستگیر
و به کمیته امام آورده شد ».محمد توسلی اما در
اینخصوص میگوید«:روایت است که بختیار
در بعدازظهر روز  ۲۲بهمن مشغول غذا خوردن
بوده که وقتــی جنبش اجتماعــی را میبیند
غذایش را نیمهکاره رها میکند و نخستوزیری
را ترک میکند و بعد هم که مخفی بوده و فرار
میکند .او بازداشت نشد».

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

دوشنبه  23بهمن 13 1396
ویترین :راهنمای تاریخ

کیهان  23بهمن 1357

سابق کیهان هوایی نیز یکی از انقالبیهایی است
که کنجکاوی باعث میشود ،پیگیر شویم که در
روز  ۲۳بهمن کجا بوده و صبح این روز مهم را با
چه حس و حالی آغاز کرده است؟ سلیمینمین
که تا چندی پیش از پیروزی انقالب در مشــهد
و تهران بود ،شــر ح حالش پس از شــنیدن خبر
پیــروزی انقالب را با این جملــه آغاز کرد۲۲« :
بهمن ماه  ۵۷در میدلزبرو انگلســتان مشغول به
تحصیل بودم که خبر پیروزی انقالب اســامی
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 میکردم ،اما همین که شاه از ایران خارج
شــد ،تصمیم گرفتم که ســری به دانشگاه بزنم
که متاسفانه فرودگاهها بســته شد و به ناچار در
انگلستان ماندم .اگرچه خانوادهام در ایران بودند.
در شرایطی که ایران در کوران مبارزه با رژیم بود،
کســی حال و حوصله درس خواندن نداشــت،
آنقدر مســئله و نگرانی درباره اوضاع ایران زیاد
بود که تمرکز بر درسها خیلی دشوار بود ،برای
همین من و برخی از دوســتان دانشجوی ایرانی
مرتب با تلفن بــا ایران در تماس بودیم و اخبار را
دنبال میکردیم .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

اطالعات  24بهمن 1357

آیندگان  23بهمن 1357

دانشــجو روز  ۲۲و  ۲۳بهمن گوشمان به رادیو
بود و همراه با آهنگهایی که در آن روزها پخش
میشد ،دائم احساســاتمان برانگیختهمیشد و
اشــکمیریختیم .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 میگرفت و
عمده دانشجویان نیز از آن رادیو داشتند و اوضاع
ایــران را از طریق رادیو رصــد میکردیم .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 فولکسواگــن قورباغهای 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

امير محبيان ،اســتاد فلســفه دانشــگاه و

مديرعامل خبرگزاری آريا 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  23بهمن
میگوید« :صبح روز  ۲۳بهمن با این احساس
توام بود كه كاری ناممكن انجام شــده است و
تصور زندگی بدون اينكه شــاهی در كشــور
حكومت كند ،گويی ناگهــان انرژی زیادی از
ما آزاد کرده بود ،امــا هنوز درگيریها به پايان
نرســیده بود و هر لحظه احتمال داشــت که
ســلطنتطلبها دســت به اقدامات متقابل
بزننــد .بنابراین در برابر يك فضــای باز و يك
دنيا موضوع و مســئله قرار گرفتــه بوديم كه
بايد درباره آنها تصميــم میگرفتيم .از طرفی
احساس آزادی مطلق با این نگرانی همراه بود
كه ممكن اســت خواب و خيال باشد و با يك
كودتا يا اقدام ديگری همــه چيز تغییر کند».
او با اشــاره به جنب و جوش خود ،هیجان آن
روز را اینگونه روایت میکند« :از اين خيابان
به آن خيابان در رفــت و آمد بودم تا ببينم همه
حس و حالی شــبیه من دارند يا خير .البته در
بیشتر شــهرهای ایران همراه با نوعی آشوب،
گونــهای از نظم انقالبی شــكل میگرفت .در
این میان مردم بــا هم مهربانتر شــده بودند،
گويی همه اعضای يك خانواده بودند .احساس
میکــردم که انگار همه با هم يــك وزنه بزرگ
را از روی ســينه ملت برداشــته بوديم و حاال
میتوانستيم راحتتر نفس بكشيم ».محبیان

در صحبتهایش با تاکید بــر ترس و دلهره و
اخبار پرشایعه در عین حال از کارهای خاص
خودش میگویــد« :در  ۲۳بهمــن در تهران
بــودم و در ميدان امام حســين(ع) اطراف ما
فعاليت انقالبی زيادی بــود .با تجربهای که از
گذشته داشــتیم ،نگران كودتا بوديم .برخی به
این نگرانی دامــن میزدند و میگفتند عوامل
رژيم پيشين شبها به نيروهای انقالبی حمله
کردند و نیروهای انقالبی را به گلوله بســتند.
نمیدانم چهقدر این اخبار راست بود و چهقدر
دروغ ،اما پخش این نوع اخبار و روایتها ،ما
ً
را خشمگينتر و نگرانتر میكرد .شخصا ولع
داشتم كه كتابهای ممنوع را بخرم و بخوانم.
برای همین شــبها تا صبــح كتابهای دكتر
شريعتی و ســازمانهای چريكی و سياسی را
میخوانــدم .کتابهای ممنوعه مثل «نامهای
از امام موسوی كاشــفالغطاء» يا كتابهای
شــريعتی را در اوج مبارزه و قبل از انقالب در
ميدان امام حســين(ع) ،فوزيه ســابق ،مقابل
ســينما به عنوان كاری انقالبــی میفروختم؛
ً
مجموعهای كثير از كتابها را داشــتم و تقريبا
كتابهای دكتر شريعتی ،مجاهدين ،تودهایها
و فدايیها را حفظ شــده بودم .اما احســاس
میكــردم وقتی نــدارم و هر آن ممکن اســت
بگويند مهلت تمام شد! در عین حال ،روزها با
دوستان خبرها را مبادله میكرديم و اعالميهها
را میخوانديم و گاهی گروههای سياســی را با
هم مقايسه میكرديم».

خاطره

باور نمیکردیم انقالب پیروز شده است
حمیدرضا جالی یپور

جامعهشناس و عضو شورای مرکزی
حزب اتحاد ملت

زمان انقالب دانشــجو بــودم و حدود
 ۲۱سال داشــتم .در محیط دانشگاهی
جزو دانشــجویان فعــال مذهبی بودم.
چند ماه قبــل از انقالب بهخاطر همین
ً
فعالیتها من و پدرم و اشــتباها عمویم
را هم دســتگیر کردند .علت دستگیری
هم پخش اطالعیههای امام خمینی (ره)
بود .ما یک خانواده هشــت نفری (پنج
ً
بــرادر و یک خواهر) بودیــم و کامال در
خدمت انقالب .یادم هست در خانهمان
بادانشجویانانقالبیپالکاردهایبزرگی
را که مــردم در راهپیماییها در دســت
میگرفتند ،مینوشتیم و مادرم هم برای
همه این دانشــجویان غذا میپخت ولی
تا آشپزیش تمام میشــد ،با یک دست
چادرش را میگرفت و با دست دیگرش
داخل کلمات خالی پالکاردها را با رنگ
پر میکــرد و به بچههای انقالبی کمک
میکرد.
تا سالهای  ۵۴و  ۵۵ساواک موفق شده
بود مخالفان را ســرکوب و کنترل کند
ً
و گروههای چریکی مســلح را هم تقریبا
قلــع و قمع کــرده بود .در ایــن فضا تا
سال  ۵۶بیشتر اعتراضات دانشجویی
بود که «جوشکن» بود .از  ۵۶به 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
بچههــای انقالبی محل مــا کتابخانه
مســجد لرزاده در خیابان خراسان بود.
در یکی از شــبها بحث بر ســر این بود
حاال که رژیم در آســتانه ســقوط است
چگونه میتــوان وارد پادگانها شــد؟
چهار پنج نفر از بچههای انقالبی مسجد
رفته بودند یک بررسی اولیه بکنند که
چگونه میشود وارد پادگان عشرتآباد
شــد؛ وقتی برای بررســی رفته بودند
دیدند که خــود مردم قــاب گرفتند و
دارند از دیــوار پادگان بــاال میروند و
وارد پادگان عشرتآباد (در میدان سپاه
فعلی) میشوند .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 باالخانه
و کتابخانه مسجد لرزاده نگران بودیم که
نکند بهخاطر حکومت نظامی تظاهرات
مردمی متوقف شود .در همان حین که
این بحثها در جریــان بود صدای مردم
را از بیرون شــنیدیم .دیدیــم خود مردم
بهصــورت خودجوش آن هم ســاعت
 ۹شــب دســت به تظاهــرات زدهاند! از

شعارهایشاناینبود«:روحمنیخمینی
بتشــکنی خمینی»« ،معلم شهید ما،
شریعتی شــریعتی» .اینها این معنا را
داشــت که خود مردم جریان انقالب را
بهدست گرفته بودند و اوجش راهپیمایی
تاسوعا و عاشورا بود که وقتی شاه هم
از باال با هلیکوپتر این جمعیت میلیونی
را دید از کشــور رفت .البته روند خروج
اطرافیان شــاه از یک سال قبل شروع
شده بود.
بعدازظهــر  ۲۲بهمن که تلویزیون اعالم
کرد «مــردم ایران این صــدای انقالب
اســت »...ما بــاور نمیکردیم انقالب
پیروز شــده اســت .خاطرم هست شب
همان روز باز یکی از حرفهای بچههای
انقالبی این بود کــه الحمدالله انقالب
در ایران پیروز شــده و حــاال باید به فکر
ً
سایر کشورها بود .بعدا بعضی از همین
دانشــجویان انقالب رفتنــد و در دفتر
حرکتهای آزادیبخش فعالیت کردند.
تعدادی از آن بچهها هم به جهاد سازندگی
بلوچستان رفتند و چند نفر از آنها (بعد
از اینکــه دو ماه بعــد از انقالب حزب
دموکرات کردســتان در فروردین ســال
 ۱۳۵۸جنگ 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 جبهههــای 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
اینکه بچههایشان در جبهه شهید شدند،
پشیماننشدند.
هیچکــدام از آن جوانــان ســبکبال
نمیدانستندکهچقدرفرآیندشکلگیری
نظام سیاســی پس از انقالب مشــکل
اســت .هیچکدام فکــر نمیکردند که
گروهای انقالبی در ســال شصت برای
تعیین نوع نظام سیاســی با هم درگیر
میشــوند .هیچکــدام نمیدانســتند
ً
عراق بــه ایران حمله میکنــد .بعدا ما
در کتــاب خواندیم که همــه انقالبها
بــا پیامدهای ناخواســته و غیرمنتظره
روبهرو میشــوند .ولی در جریان خود
انقالب همه به آینده خیلی خوشــبین و
امیدوار بودنــد .در عین حال اکثر آنها
سبکبال ،وارســته ،اخالقی و اهل ایثار
بودند .همه اهل مطالعه و اهل خودسازی
و نوعدوستی بودند .به بیان دیگر سبک
زندگی بچههای انقالب به نحوی بود که
نسل کنونی مشکل میتوانند آن سبک
زندگی را تصور کنند.

خردکشی؛ روشنفکران و
انقالب اکتبر

خسرو ناقد
نشر نی

 262صفحه  22000 /تومان

انقالب اکتبر در آغــاز پیدایی خود به
باور بســیاری از روشــنفکران حتی آنان
که نســبتی بــا کمونیســتها و احزاب
کمونیستی نداشتند ،رویدادی دورانساز
بود که منجر به تشــکیل اتحاد جماهیر
شوروی شــد و عصری جدید را رقم زد
که قرار بود جامعــهای آرمانی را محقق
کند .از آنجــا که این گروه با اشــتیاقی
وصفناپذیــر وقایــع انقــاب را دنبال
میکردند ،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 آنها جذب نویســندگان،
هنرمندان و روشنفکران و شخیصتهای
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
انقالبباشند.
کتاب «خردکشــی؛ روشــنفکران و
انقالباکتبر»تالشکردهبراساسگفتهها
و نوشــتههای شــماری از روشنفکران
شــناخته شــده غربی کــه در آن زمان به
شوروی سفر کردهاند ،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 آنها
چه بوده است .به عالوه کتاب میکوشد به
چرایی گرایش خیل کثیری از روشنفکران
آن زمان در سراســر دنیا بــه ایدئولوژی
کمونیسم بپردازد .ســوال دیگری که در
همین راســتا طرح میکند آن اســت که
آیا کمونیســم جایگزین باورهای مذهبی
روشنفکران شده بود و دینی جدید را پدید
آورد؟

مرگ فیدل کاسترو؛ ارزیابی
دستاوردهای نیمقرن
سوسیالیسم
محمدمهدی مختاری

شرکت سهامی انتشار
 ۳۳۶صفحه۲۷۵۰۰ /تومان

فیدل کاســترو به بــاور طرفدارانش
ســمبل مبارزه با امپریالیسم آمریکا تلقی
میشــد .وی بیش از چهار دهه بر سریر
قدرتبرعلیهسرمایهداریغرببهرهبری
ایاالت متحده آمریکا با سخنرانیهای تند

و آتشین مبارزه کرد و سرانجام زمانیکه در
شــامگاه آذرماه  1395دیده از جهان فرو
میبست ،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
جهانیپیشبرد،کاستروهمچنانبراریکه
قدرت ماند.
رمز بقای تنها رژیم تک حزبی و نماد
دیکتاتــوری تمامعیــار در نیمکره 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 رسیدهاند که
«اشتباهات ما بزرگترین دشمن ماست،
نه امپریالیســم؟» چه اتفاقــی افتاده که
فیدل کاســترو در آستانه  90سالگی خود
معترف بود که «الگوی کوبا را به کســی
توصیه نمیکنیم؟» این سؤاالت اساسی،
نکتههای 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
 568صفحه 47000 /تومان

جنگهای ایران و روس و شکست
ایرانیان ســبب نوعی نفرت از روسها
شده بود .مذاکرهکننده روسی گریبایدوف
که مدتی به عنوان سفیر روسیه در ایران
مأمور شد به هنگام حضورش در تهران
رفتاری کرد که خش م 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 ســرزمینهای خود بازگردانده
شــوند .این موضوع زمانــی که دو زن
ارمنی که ظاهرا مســلمان شــده بودند
از خانــه الهیارخــان آصفالدوله 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 میپردازد
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 ،نمایشنامهنویسی و آهنگسازی
نیز پرداخته شده است .حدود یک سوم
روایت ایــن اثر در تهران میگذرد و طی
آن چگونگی کشته شــدن سفیر روسیه
شرح داده میشود.
تینیانوف ،نویســنده کتاب ،یکی از
معروفترین نویســندگان فرمالیســت
اســت و این کتــاب هــم بینصیب از
فرمالیسم نیست.
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حرفهای امروز

ناصر فکوهی (جامعهشــناس) :در آثار
صادقیجنبهاسطورهایآثاربسیاراهمیت
دارد و باید به آن پرداخت .این آثار گویای
تواناییهای یک هنر هزارانساله است که
درقالبهایگرافیکوریتمیک،خودش
را به عنوان ســتون فقــرات ارزشهای
نیاکانی و ضرب آهنگهای اســطورهای
منتقل میکند .قضــاوت بیرونی باعث
شده تا آن چیزی را که از هنرمندان انتظار
میرفت ،انجام شود ،جسارت ،توانایی و
انسجام درونی در کارهای صادقی وجود
دارد.

فریدون خشنود :روزهای آخر پاییز و اوایل
زمســتان ســال  1357بود که حکومت
نظامی توســط حاکمیت وقت شــدت
گرفــت اما مردم روز و شــب راهپیمایی
میکردنــد و شــعار میدادنــد .مردم به
پشتبامهامیرفتندوهمهاقشارجامعهاز
زن و مرد و کوچک و بزرگ به طور وسیع
و باشــکوه الله اکبر میگفتند .این صدا
درست مثل یک حرکت ارکستر سمفونی
بــود که از هر چهار جهت تهران حرکت
میکرد و کلمه الله در آسمان موج میزد.
من نتوانستم از این کار مردم بگذرم و همان
موقع به سراغ پیانو رفتم و با الهامگیری از
کلماتی که مردم استفاده میکردند کلمهها
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.

کارن همایونفر :کار با حاتمیکیا بسیار
ســخت و البته دلچسب اســت زیرا او
کارگردان به شــدت باهوشــی است و تا
چیزی باب طبعش نباشــد دســت از آن
نمیکشد .در این چند ســالی که در آثار
ابراهیم حاتمیکیا حضور داشتهام متوجه
شــدهام که او در هیچ موردی ،از مونتاژ و
فیلمبرداری گرفته تا ســاخت موسیقی،
کوتاه نمیآید 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 شدهام .

تونیکرگ(مجسمهسازانگلیسی):مردم
ایران طبیعت را میشناسند و میدانند که
کار کارخانهها تولید کردن اســت و ما به
عنوان انسانهای کره زمین طبیعت زیبا را
با ابعاد کمی از بین میبریم ،به طور مثال
یک جنگل را نابود میکنیم چون به زمین
آن نیاز داریم .مجسمه نوع جدیدی از هنر
است که نشاندهنده این ناتعادلی طبیعتی
است که انسانها به وجود آوردهاند.

کلمه

تازههای هنر و ادبیات
 578روز پس از مرگ حبیب صدای او از رسانه ملی پخش شد

نوشداروی
پس از مرگ حبیب

سما بابایی
روزنامه نگار

تاریخ تکرار میشود .در این سرزمین اما مدام
صورت تــراژدی .همین چنــد روز پیش بود
به ِ
مرگ «حبیب محبیــان»– خوانندهی
از
بعــد
که
ِ
شناختهشدهی موســیقی پاپ -موزیک ویدئوی
او با ِنام «دیره» که همکاری مشترکش با «سمیر
زند» بود و پیــش از این نیز به صورت تکآهنگ
منتشر شده بود ،از تلویزیون پخش شد .او اما وقتی
کتالم رامسر دچار
ِ 21
خرداد 95در روستای نیاسته ِ
حسرت این
در
که
بود
سال
هفت
شد،
قلبی
ایست
ِ
اتفاق میســوخت .میگویند تاریخ دو بار تکرار
میشــود؛ این تاریخ اما بارها و بارها تکرار شد.
«فرهاد مهراد» هم پس از مرگش ،در رســانهی
ملی مجاز شد .صدای «مازیار» را هم وقتی مرد
از رادیو پخش کردند« .فریدون فروغی» اما البد
بداقبالترین بود که سالها بعد از مرگش ،یکبار
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
نمیکند،دستمالیتدارکببینندوعطایپخشآن
را به لقایش بخشیدند .اما «حبیب» که بود؟ چه
زمانی هجرت کرد ؟ برای چه به ایران بازگشت و
داستان مجوزش چه بود ؟ چرا با وجود آنکه کتابش
ِ
مجوز گرفت؛ اما نتوانست فعالیت رسمیای در
ایران داشته باشــد .به خیلی از این سواالت البته
نمیتوان حاال هم – یک سال و نیم پس از مرگش-
داســتان حبیب را
پاســخ دقیقی داد؛ اما میتوان
ِ
ِ
واکاوی کرد؛ خوانندهای که با «مرد تنهای شب»
به دنیای موسیقی معرفی شد و زندگی و مرگش
شبی ِه ِنام همان ترانه شد.
حبیب که بود؟

سال  1395بود که حبیب
بیست و یکم ِ
خرداد ِ

در همان روســتایی که در سالهای حضورش در
ایران در آن به ســر میبرد ،مرد .سخنگوی مرکز
اورژانس مازنــدران دربــارهی آن اتفاق میگوید:
«صبــح روز جمعه در ســاعت  9و  17دقیقه 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 .مردمکها گشاد شده بود و با توجه
به ســابقهی بیماری قلبی او اقدامــات احیا مؤثر
نبود ».روزی که حبیب مرد ،درســت  40سال از
آغاز فعالیتهای موسیقاییاش میگذشت .چهل
ِ
مرد
ســال فعالیت و لیســتی از آثار ماندگار چون ِ
تنهای شــب ،مرگ قو ،کویر باور ،خرچنگهای
آثار دیگر .او از
مردابی ،شهالی من و مادر و خیلی ِ
اصول
با
را
موسیقی
خوانندگان پاپ بود که
معدود
ِ
ِ
نظر «مرتضی حنانه»
زیر
دانســت.
ی
م
اش
علمی
ِ
شعر
آهنگســازی کار کرده بود و در ِ
کنار خواندنِ ،
بسیاریازترانههایشرانیزمیگفتوخیلیهایشان
را آهنگسازی هم میکرد و از همه مهمتر نوازندهی
بدون گیتارش ،فلج
قابلی بود .خــودش میگفت ِ
اســت .گیتارش دوازده ســیمی بود و این ساز در
نقش مهمی ایفا میکرد و خیلی
بسیاری از آثارشِ ،
از قطعاتش را تنها با این ساز خواند و نواخت.
بازار رسمی موسیقی «مرد
اولین حضورش در ِ
داستان عجیب و غریب
تنهای شــب» بود با یک ِ
همسر اولش –شــادی -و مادرش در
ِ
پشــت آنِ .
فاصلهی زمانی کوتاهی از دنیا رفتند و «حبیب»
عاشق هر دو بود .یکی به خاطر تزریق پنیسیلین و
ِ
حساسیت به آن و دیگری به خاطر سکتهی قلبی.
حبیب آلبومی را تهیه و آن را به همســر و مادرش
تقدیم میکند« :مادر» و «خرس کوکی» را به ِیاد
مادرش میخواند و «شــهال» و «خواب ســرخ
ِ
بوسهها» را به همســرش و «نگاه» را به هر دو.
اســتقبال عجیب و غریبی همراه
آلبوم آن زمان با
ِ
خاطر ِغم نهفته در آن و یحتملتر
شد؛ شــاید به ِ
بروز خوانندهای که در دنیای آن
به ِ
خاطر ظهور و ِ
روز موسیقی ،منحصر به فرد بود« .حبیب» از آن
جمله خوانندگانی بود که صدایش وسعت داشت
انتخاب
و میتوانست نتهای باال را بخواند .در
ِ
وســواس زیادی داشت و آشــناییاش با
اشــعار
ِ
ادبیات ،سبب شده بود آثاری بخواند که در آن زمان
پاپ ایران
– و همچنان هم -چندان در موســیقی ِ
متداول نبود .اشــعاری از حافظ ،خیام ،سعدی،
شــاعران معاصری چون احمد شاملو،
صائب و
ِ
نادر ابراهیمی ،محمد ابراهیم باســتانی پاریزی،
محمدرضا شــفیعیکدکنی و عمــران صالحی
و ...اما یکی از مهمترین و ماندگارترین ترانههای
او – خرچنگهای مردابــی -برای «محمدعلی
بهمنی» است که دربارهاش گفته است« :پیش از
انقالب به واسطه ارادتی که به صدا و موسیقی او
داشــتم ،صحبتهایی با یکدیگر انجام میدادیم.
من نقطهنظرات خود را در مورد ترانههای او ارائه
باورمند کاری بود
مــیدادم؛ اما به هر حال حبیب ً ِ
که خودش انجام میداد .حبیب واقعا به کاری که
انجام میداد ،ترانهای که انتخاب میکرد ،آهنگی
که میســاخت و در مجموع اثری که روانه بازار
میکرد ،اعتقاد داشت .همین اعتقاد باعث میشد،
مردم با او ارتباط برقرار کنند و اثرش را بپذیرند».
او همچنین به این مساله اشاره کرده است که:
«کارهای او شناســنامهدار بود و میشد امضای
او را پای اجراهایش دید .گرچه من معتقدم او در
انتخاب کالمی میتوانست مقداری کمکارتر باشد
اما کارهــای باارزشتری بخواند .هر چند حبیب
اشــعار و ترانههای بسیار خوبی را انتخاب و اجرا
کرد اما در میان آثارش ،اشعار و ترانههای ضعیف
هم دیده میشــود .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 کمکم به دســت فراموشی میسپارد 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».
اشــعار نو آن هم در ژانر پاپ
آهنگسازی روی
ِ

میل
  حبیب هیچوقت دلش نمیخواست از ایران برود ،درست است که موسیقی کار نمیکرد و همین اذیتش میکرد؛ اما به ِ
مال جایی زندگی کردن جز ایران نبود .همان سالها هم که در خارج از ایران بود ،همهاش کارهایی میکرد
خودش نرفت .او اصال ِ
اصول ما سازگار بود؛ میدانید همین هم چقدر اذیتش کرد؟ در لسآنجلس هم نگذاشتند او کار کند.
که با ِ

پس
ِ
کار هر کسی نیســت؛ اما «حبیب» خوب از ِ
خوانندگان
فرق دیگری با
ِ
این کار برمیآمد .او اما ِ
شدیدمذهبیاش
هممسلکشداشتوآن
اعتقادات ِ
ِ
بود که چه در سالهای خارجنشینیاش و چه آن
زمان که در ایران بود ،در ترانهها و اشــعارش نمود
خوانندگان
پیدا میکرد .هی چ خوانندهی پاپی – حتی
ِ
مجاز وطنی -را نمیتــوان یافت که به اندازهی او
در وصف خدا ،امام حســین ،مکه و کعبه خوانده
باشــد؛ خودش در این باره گفته اســت« :ببینید
من هیچگاه به دنبــال ابتذال نبودهام ؛ حتی قبل از
انقالب .در طول این ســی سال هم تالش كردهام
هیچگاه از معیارهای اصولی موسیقی كالسیك و
فاخر و فرهنگ اصیل ایرانی خارج نشوم .بهنظرم
همیشه نحوه فعالیت من با بقیه متمایز بوده است.
شما ســابقهی كارهای من را مالحظه كنید .من
همیشه و در هر حالتی با عقاید و باورهای خودم
زندگی كردم .من این حرف را برای اینكه به ایران
آمدم نمیزنم بلكه در طول این ســی سال گذشته
كارنامهام كامال واضح و روشــن است .وقتی كه
طی سالهای قبل آثاری در مورد رزمندگان ،امام
علی (ع) ،عید غدیر و چندین قطعه مذهبی دیگر
كه خواندم در ایران نبودم كه گفته شــود بهخاطر
اینكه تأییدی بگیرم آنها را اجــرا كردهام .در واقع
اجــرای این كارها صرف ا به خاطــر اعتقادات من
انقالب اســامی اما او نیز
بوده اســت ».بعد از ِ
مانند بسیاری دیگر ممنوعالفعالیت میشود .دو
ِ
ســالی در ایران میماند و بعد مهاجرت میکند تا
سال « 64لسآنجلسنشین» میشود
سرانجام در ِ
و این مهر به پیشــانیاش میخــورد« .محمد»
پســرش -دربارهی انگیزهی پدر از مهاجرت درنامهای 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
زیانباری بود که او را بســیار تحت تاثیر قرار داد.
پدرم همیشه میگفت که اگر زمان به عقب برگردد
تا زمانی که مجبور به رفتنش نکنند ایران را ترک
نخواهد کرد ّاما در آن زمان او انتخاب دیگری پیش
رو نمیدید .پس از ترک ایران و مشــکالت بسیار
سرانجام در سال  ۱۹۸۵میالدی ( )۱۳۶۴در شهر
لسآنجلس آمریکا ساکن شدیم .در همه سالهایی
که در آمریکا گذشت پدرم همواره به فکر بازگشت و
آرزویش خواندن دوباره در وطن بود».
حضور «حبیب» در لسآنجلس،
از سالهای
ِ
چند آلبــوم باقی مانده که خیلیهایــش در ایران
اطالعات اندکی در
هم شــنیده شــد؛ اما جز این
ِ
دست اســت؛ جز گفتههای خودش در یکی – دو
مصاحبهای که انجام داده است« :چند ماهی کار
موسیقی انجام دادم اما دیدم اوضاع آنجا با روحیاتم
نمیخواند .نمیتوانستم و دوست نداشتم نیناش
ناش بخوانم .رفتم ســمت کارهای دیگر .زمانی

که کار موسیقی نمیکردم 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 بزرگترین شرکتها
را در لسآنجلس 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 سیسییو کشیده شد .مدتی هم که درگیر
بازگشت ســامتیام بودم ،کل ســوپرمارکتم از
بین رفت و ورشکســت شدم .از طرفی در آمریکا
مخارج باال بود».
دیگر
های
ن
موزیســی
با
خیلی
منــزوی،
مرد
ِ
ِ
کنسرت
و
نداشته
نشــری
و
حشر
اش
ی
شهر
هم
ِ
چندانی هم برگزار نمیکند .در آن ســالها ،تنها
گاهگداری آلبومی منتشر میکند تا سالهای بعد
سر زبانها بیفتد.
که به ایران بیاید و نامش ِ
دوباره ِ
حبیب بعد از بازگشت به ایران

«حبیب محبیــان» در ســال  1364ایران را
مقصد «لسآنجلس» ترک کرد و سال 1388
به ِ
–  24سال 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 خانهباغی در باالی تلهکابین رامســر
زندگی میکرد؛ اما چند ماه بعد از آن در این روستا
ساکن شد .برخیها میگفتند این بازگشت توسط
«اسفندیار رحیممشایی» انجام شده و او قول داده
انتشــار آلبوم
تا برایش مجوز اجرای صحنهای و
ِ
دلیل دیگری
محمــد-
بگیرد؛ اگرچه پســرش –
ِ
را بــرای این مســاله عنوان میکنــد و میگوید،
خواهر حبیب و
این بازگشــت به
ِ
ســبب بیماری ِ
قول
از
ای
ه
نام
میان،
این
در
اســت.
پســرش بوده
ِ
جمهور وقت نیز منتشر شد که بعدها
او به رئیس
ِ
طرف پسرش تکذیب شد .خودش اما
ِ
وجود آن از ِ
دلیل برگشــتنش به ایران
ی
ه
دربار
ای
ه
مصاحب
در
ِ
گفت« :حس ایراندوســتی در وجود من شــعله
میكشید .مدتها بود كه با خودم كلنجار میرفتم؛

اما هر بار كه تصمیم میگرفتم یك مشكل خانوادگی
و روزمرگی پیش میآمد و مانع میشد تا اینكه یك
باره همه چیز را كنار زدم و قصد دیار كردم .رفتنام
هم به این خاطر بود که اوایل انقالب ،احســاس
میکردم فضای مناســبی برای اجرای موســیقی
میسر نیســت من هم با شدت عالقهای كه به كار
آهنگسازی و خواندن داشتم تصمیم به رفتن گرفتم
اما باید به جرات بگویم كه متأسفانه آن مدینه فاضله
خیالی 15سال مرا از عالیقم یعنی موسیقی دور و
خانهنشــین كرد .جالب اینكه بدانید در این مدت
از دو جنبه زجر میكشیدم یكی فاصله از مملكت
خود و دیگری از موســیقی .فشار غربت و عالقه
شــخصی به وطن و تشویق همسر و فرزندم برای
دلیل آمدنم شــد .اما مســتحضر
زندگی در ایران ِ
هستید از بین بردن زندگیای كه با آن همه سختی
و مشقت در آمریكا درســت كرده بودم ،به شدت
ریســك بود .من برای رسیدن به اهدافم ضررهای
زیادی متحمل شــدهام؛ اما اینبــار باالخره با هر
دشــواری كه بود توانســتم تمام زندگی خود را در
آنجا رها كرده و به سمت اصالت واقعی خود یعنی
كشــورم بازگردم ،ضمنا متوجه شدم كه حاكمیت
نظام با هنر و موسیقی مخالف نیست بلكه با ابتذال
و دور شدن از فرهنگ مردم مخالف است».
بازگشــت او اما هر چه بود؛ خوانندهی
دلیل
ِ
ِ
کهنهکار از حضورش در ایران بیاندازه خوشحال
بود .با خودش رویاهای بســیار داشت .میگفت
استادیوم صدهزار
کنسرت بزرگی در
که میخواهد
ِ
ِ
نفری آزادی بگذارد و معتقد بود« :این اجرا اگر ده
روز هم طول بکشــد ،سالن پر خواهد بود ».چند
درخواست مجوز
ماه بعد از بازگشتش به ایران هم
ِ
انتشــار کارهایش را ارایه داد« .علی ترابی»
برای
ِ
آن زمان  -اردیبهشــت  -1389در این باره گفت:
«ایشان مدتی قبل برای انتشار یك آلبوم موسیقی
در داخل كشــور ،درخواستی برای دفتر موسیقی
ارشاد نوشتهاند ،اما صحبتی از برگزاری كنسرت
در داخل كشــور نبوده است .برای اعطای مجوز
به این آلبوم نیز همچون آلبومهای دیگر و براساس
برنامه اداری؛ مطابق ضوابط عمل خواهیم كرد و

درخواست ایشان درحال بررسی است».
وی در پاسخ به این سوال كه عالوه بر ضوابط
معمول اعطای مجوز ،در این بررســی چه موارد
دیگری مورد توجه دفتر موســیقی برای اعطای
مجوز است ،عنوان كرد« :دفتر موسیقی در زمان
اعطای مجوز به آلبومها مشخصا موسیقی و شعر
آثار را بررسی میكند .البته درخصوص صالحیت
افراد نیز از مراجع ذیصالح نیز اســتعالم خواهد
كرد .بررسی این آلبوم نیز در چارچوبهای قانونی
دفتر موســیقی انجــام میشــود و روال متفاوتی
زمان زیادی طول نکشید
نخواهد داشت ».مدت ِ
که او پی ببرد که این یک رویا بیش نبوده اســت.
دریافت مجوز در هر دو
درخواســتهای او برای
ِ
زمان حضورش در ایران در آن به سر
دولتی که او در ِ
سال باقیمانده
هفت
او
و
شد
میبرد ،غیرممکن
ِ
دریافت مجوز
برای
ثمر
ی
ب

تالش
ِ
از عمرش را در ِ
گذراند .در این مدت اما چند تک ترانه به صورت
صوتی و تصویری و البته بدون مجوز منتشــر کرد
خوانندگان دیگر بود؛
که تعدادی از آنها با همراهی
ِ
برای مثال «شونه به شونه» را به همراه خوانندهای
جوان و گمنام به ِنام «آیوان» خواند و «محکوم»
را با «ســمیر زند» .او «عشــقهای خدایی» را
هم دربارهی دفاع مقدس منتشــر کرد که پسرش
ِ
– محمــد -میگفت آن را در همــان زمانی که در
آمریکا بوده ،خوانده است .در سال  ۱۳۹۳حبیب
در جادهی ماســوله در حال تولیــد ویدئو کلیپ
ترانهی «خرچنگهای مردابی» توسط ماموران
دلیل به همراه نداشتن مجوزهای
بازداشــت و به ِ
مربوطه برای ضبط فیلم ،به دادســرا معرفی شد.
برایش وثیقه بریدند و او توانســت آزاد شود .پس
از آن نامهای را منتشــر کرد و در آن نوشت« :من
در سرزمین مادریام بدون دلیل بازداشت شدم و
بدون دلیل هم آزاد!» دیگر حضورهای رسمیاش،
«ختم مرتضی
بیشتر به مجالس ختم منتهی شدِ :
ختم علی
ختم
همســر بنیامین بهادریِ ،
پاشاییِ ،
ِ
جشن
سومین
در
تنها
میان
این
در
و
طباطبایی».
ِ
موسیقی ما –  18مهر  -94حضور یافت که آخرین
حضورش در مجامع رســمی بود .دو ســال قبل
از مرگش البته «حســین نوشآبادی» اعالم کرد
کــه او میتواند با توجه به نــگاه و رویکرد دولت
ً
یازدهم به محتوای آثار فرهنگی و هنری ،مجددا
به ارائه آلبوم خود برای اخــذ مجوز اقدام کند».
حاشــیههای «حبیب» وقتی مرد هم ادامه یافت.
خانهی موسیقی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
تدفین او از مقابل تاالر وحدت
خواست تا ِ
مراسم ِ
به ســوی خانهی هنرمندان باشد؛ اما پس از چند
ســاعت «داریوش قانع» -رئیس اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی شهرستان رامسر -گفت که حبیب
محمد رامسر تشییع خواهد شد که این
در امامزاده ِ
مسجد
اتفاق نیز نیفتاد و پیکرش را در محوطهی
ِ
قدس به خاک سپردند.
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آثار آبستره و فیگوراتیو با «نرگس»

نمایشــگاه «نرگس» همزمان با ثبت
جهانی ایــن گل در نگارخانه برگ اجرا
شد .در این نمایشگاه  ۳۰اثر از  ۲۳هنرمند
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 میتــوان از آثار
طنقاشی ،آثار
آبســتره و فیگوراتیو تا خ 
حجمی و چیدمان را مشاهده کرد.
هنرمندان این نمایشــگاه با خلق آثار
بدیع میراث طبیعت شکوهآمیز و سراسر
احساس را در آثارشان تجلی بخشیدند.
رویکرد هنرمندانه بــه موضوع ،در محل
تالقی ذهن و احساس یکی از ویژگیهای
قابل تامل آثار این نمایشگاه است.
در نمایشــگاه «نرگــس» آثــاری از
هنرمندان چون علیرضا آدم بكان ،شاهپری
بهزادی ،مرتضی پورحســینی ،حســین
تمجید ،بهنازجاللی ،فرنــاز ربیعیجاه،
لیلی رشــیدی ،نازنین رجبدوســت،
مهشــید رحیمتبریزی ،ســپیده سحر،
سارا سهیلیفر ،كیوان عسگری ،سمیرا
علیخانزاده ،الهــام فاطمی ،محمدرضا
قربانی ،ماتیســا كازرونی ،میترا كاویان،
نــگار كالنتــری ،مانلــی منوچهــری،
عنایتالله نظری نوری ،حسین نوروزی،
گیزال وارگاسینایی و بیتا وكیلی که توسط
فرناز محمدی كیوریتور شــده اســت به
نمایش درآمده است.
این نمایشگاه تا  ۱۲اسفندماه همهروزه
از ســاعت  ۹تــا  ۱۸در نگارخانــه برگ
واقع در ميدان هروی ،خيابان وفامنش،
كوچه جمالی شــرقی ،پالك  ،١٢عمارت
عينالدولهمیزبانعالقمندانبههنراست.

گفتوگو

دوستان حبیب
تورجشعبانخانیازمردتنهایشبمیگوید

«حبیب» حاال درســت  500و اندی روز
اســت که مرده اســت؛ اما آن مرگ و آن همه
امیدی که او با خــودش به خاک برد و حاال
داســتان پخش قطعهاش از رسانهی ملی که
ِ
ت و سختتری
همیشــه چارچوبهای سف 
از اجراهای زنده داشــته است؛ برای خیلیها
دردناک است؛ مثال برای «تورج شعبانخانی»
 آهنگساز پیشکسوت -که وقتی حبیب مرد،مرد تنهای
اولین واکنش را نشان داد .با او که از ِ
شب حرف میزنیم؛ هنوز صدایش بغضآلود
میشــود .هنوز غم به چهرهاش میدود و با
افسوس میگوید« :نمیدانم چرا این اتفاقات
بــرای او افتاد .حبیب خیلــی بامعرفت بود.
خیلــی آرام .به هیــچ کس کاری نداشــت؛
کار خودش بود و حواسش
فقط ســرش گرم ِ
به موسیقیاش .حبیب انسان بود .انسان».
«شــعبانخانی» میگویــد کــه حبیب
هیچوقت دلش نمیخواســت از ایران برود:
«درســت است که موســیقی کار نمیکرد و
میل خودش
همین اذیتــش میکرد؛ امــا به ِ

مــال جایی زندگی کردن جز
نرفت .او اصال ِ
ایران نبود .همان ســالها هم کــه در خارج
از ایران بود ،همــهاش کارهایی میکرد که با
اصول ما سازگار بود؛ میدانید همین هم چقدر
ِ
اذیتش کرد؟ در لسآنجلس هم نگذاشــتند
او کار کند .فقط از عشــق خواند و از ایران.
خیلیها کــه به او ایراد میگیرنــد چرا رفت
لسآنجلسنشین شد؛ با خودشان فکر کردند
که اصال چرا او باید برود؟ مگر سیاسی بود؟
کاری کرده بود؟ هیچچیز .فقط موسیقی کار

کرده بود».
«شــعبانخانی» اما از یک چیز همچنان
بســیار دلگیر اســت« :ایکاش امیدوارش
نمیکردند .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 نمیگفتند که میتوانی
کار کنی .آنچه بر حبیب گذشــت ،برای من
خیلی سخت بود .خیلی .ببینید برای خودش
چه بوده که آنطور ناغافل مرد».

«شــعبانخانی» میگوید که «حبیب» از
معدود خوانندگان موسیقی پاپ بود که برای
خودش ســبک دارد« :او همیشه به راههای
جدید فکر میکرد .نوآوری داشــت و دلش
میخواست کارش متفاوت باشد .صدایش
هم مخصــوص خــودش بود .شــما هیچ
خوانندهای را در موسیقی پاپ پیدا نمیکنید که
مثل او تحریر بزند .موسیقی برای او کار نبود،
ِ
عشق بود .همهی زندگیاش 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.
میدانیــم از وقتی که حبیب با آن همه غربت
مرد ،مدام با خودم فکــر میکنم که باید با او
کاری میکردم .باید تالش میکردم تا راحتتر
بتواند کار کند .باالخره او رفته بود و من مانده
بودم ،باید او را با شرایط آشنا میکردمِ .دل من
خون اســت که چرا او را ندیــدم؟ با او حرف
نزدم ؟ من خیلی غمگینم .داغ حبیب بدجوری
نفس من را تنگ کرده است».

گذر انقالب با روزنامه اطالعات

نمایشــگاه عکس «گذر انقالب» با
موضوع «عکسهای روزنامه اطالعات
از بهمن  »۵۷به مناســبت سی و نهمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در گالری
فکه روی دیوار رفت.
این نمایشــگاه  ۵۰قطعه عکس دیده
نشــده و کمتر دیده شده از آرشیو عکس
موسســه اطالعات و همچنین آرشــیو
روزنامــه اطالعات در ســال  ۱۳۵۷را به
نمایش گذاشته اســت .نمایشگاه «گذر
انقالب» تا روز دوشــنبه ( ۳۰بهمنماه)
پذیــرای عالقمندان به هنر عکاســی و
پژوهشگران تاریخ معاصر است.

نواهای ایستاده در غبار

آلبوم موســیقی متن فیلم ســینمایی
«ایســتاده در غبار» شــامل بیســت
قطعه اســت که بخشهایی از آنها 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 قسمتهایی
از فیلم ،یکی دیگــر از ویژگیهای این
آلبوم موسیقی است.
آلبوم موســیقی متن فیلم «ایستاده
در غبــار» نخســتین آلبــوم حبیــب
خزاییفر اســت کــه پــس از مراحل
مربوط بــه دریافت مجوزها و همچنین
آمادهســازی نهایی ،به زودی منتشــر
و رونمایی میشــود .حبیب خزاییفر
پیــش از ایــن عــاوه بــر ســاخت
موســیقی مجموعه «آخرین روزهای
زمستان» ،موسیقیهای مختلفی برای
مجموعههای سینمایی و مستند ساخته
است.

سمفونی پایانی ارکستر سمفونیک

آخرین کنســرت ارکستر سمفونیک
تهران در سال  ۹۶ساعت  ۲۱:۳۰روزهای
هفدهــم و هجدهم اســفند بــه رهبری
شــهرداد روحانی در تاالر وحدت تهران
برگزارمیشود.
در این کنسرت قطعات «آوای مجار
شماره  »۱اثر یوهانس برامس« ،سمفونی
کنسرتانت» اثر آمادئوس موتسارت برای
 ۴ســاز 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  »۸اثر فرانس
شوبرت و پوئم سمفونی «دان خوان» اثر
ریشارد اشتراوس اجرا میشود.
کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به
رهبری شــهرداد روحانی ساعت ۲۱:۳۰
روزهای پنجشنبه  ۱۷و جمعه  ۱۸اسفند
در تاالر وحدت تهران برگزار میشود.
ایــن در حالی اســت که ارکســتر
ســمفونیک تهــران در ســال جاری
برنامههای متعددی را انجام داده است
و میتوان امســال را یکی از منظمترین
ســالهای فعالیــت این ارکســتر صد
ســاله دانســت .اجرا در ایتالیــا و نیز
شهرستانها نیز از دیگر برنامههای این
ارکستر در سال جاری بود.
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تازههای فیلم و سریال

روزنامهی سازندگی سال  1شماره 1

حرفهای امروز

َ
مدمكس در ِتدمر

آیا ابراهیم حاتمیكیا در بهوقت شام جواب سؤاالت و ابهامات ما دربارهی داعش و جنگ سوریه را میدهد؟

مهناز افشار :در فیلم «دارکوب» تجربه
کردم که مادر آن شــخصی اســت که
بچه را بــزرگ میکند و نفســش را
به نفس بچه میدهد .یکی از دالیلی
که این موضوع باورش برایم عمیقتر
شــده ،حضور دو ســالهام در پویش
«بدسرپرســت تنهاتر است» است و
االن معتقــدم که پدر و مادر کســانی
نیستند که خودشــان بچه را به وجود
آوردهاند .فیلم «دارکوب» به شــکلی
بود که همه در خدمــت قص ه بودیم.
قصهای از شــرافت ،عشق ،مادری و
گذشت که در بستری به آنها پرداخته
میشود(».فیلمنتنیوز)

هومن سیدی :من سینمایی را نمیپذیرم
که خیلی نزدیک به واقعیت باشــد و
شــاید ما این را القا کردهایم که سینما
فقط اجتماعی است .من سعی کردم
فیلمنامه تیپیکالی داشــته باشــم که
بیجهت چیزی در آن بزرگ نشود اما
به اندازه کافــی در جامعه وجود دارد.
آقای عیاری یکی از فانتزیهای 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 میدانم چنین صحنهای در
این فیلم وجود دارد و شنیدهام شاهکار
است .به همین دلیل خوشحال بودم
فیلم را ندیدهام چون مطمئن هستم در
ناخودآگاه ذهن من تاثیر میگذاشت».
(ایسنا)

بهــرام توکلی  :من پرچمدار ســینمای
دفــاع مقدس نیســتم .پرچــمداران
کسان دیگریاند .ما تازهوارد هستیم
و امیدوارم تجربههای بهتری درآینده
کسب کنم .سینمای جنگ را دوست
دارم .اگر باز هم شــرایط مهیا شــود
دربارهی جنگ فیلم خواهم ساخت.
نباید فراموش کنیم که جنگ ما با عراق
یکی از فرسایشیترین جنگهای 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 میآیند با
تمام گوشت و پوست و استخوانشان
جنگ را درک کنند و آگاه شوند که در
آن سالها 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 فیلمسازی دوست دارد
تجربهای در حوزه فیلمســازی جنگ
داشته باشد .سن من به گونهای 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(».سینماسینما)

كریم نیكونظر
دبیر گروه سینما

حاتمیكیای دیروز ،حاتمیكیای امروز

1

«بهوقت شــام» تنها فیلمی حادثهای از
ابراهیم حاتمیكیا نیست ،فیلمی نیست
صفت خوب ،متوســط یا بد
كه بشــود با یك ِ
كارش را تمــام كرد و از آن گذشــت« .بهوقت
شام» متفاوتترین فیلم حاتمیكیاست ،نه فقط
بهخاطر اینكه ســطح مباحث ایدئولوژیك را به
حداقل ممكن كاهش داده یا اكشن را به حداكثر
ممكن رسانده ،حتی نه به این دلیل كه پایان آن
بعد
به شدت تلخ اســت یا اختالف نسلها را ِ
سالها دوباره ،و این بار ،بر فراز ابرها طرح كرده
است ،كه بیش از هر چیز مواجههی حاتمیكیا
با موضوع داعش است كه اهمیت دارد .برخورد
كارگردانی مثل ابراهیــم حاتمیكیا با موضوع
داعش ،یكجور بازگشــت است؛ بازگشت به
مرزها ،به سرخط جنگها ،به خط مقدم نبرد.
او از شهر به دشت كوچ كرده ،از موقعیتهای
متناقض و پیچیدهی «سیاسی -ایدئولوژیك»
ســراغ موضوع «دفاعی -انســانی» رفته و با
دوری از شهر و موقعیتهای بغرنج و متناقض
آن ،سرراســتتر عمل كرده اســت .بازگشت
حاتمی کیا بازگشــت به عوالم سربازهاست،
بازگشتیكههمراهبامعنویتنیست،احساساتی
است اما ربطی به جهان متافیزیك ندارد؛ بیشتر از
ایدئولوژی به انسان احترام میگذارد و به زندگی
بیشــتر از مرگ بها میدهد .منتقدها میگویند
حاتمیكیای دیروز ،كارگردانی كه «مهاجر» و
«دیدهبان» میساخت ،خلوص نیت و سادگی
بیشــتری داشت و این پاكی و سادگی به بزرگی
و شكوه «بهوقت شام» میارزد .اما آنها یادشان
میرود كه دستكم  30سال از آن زمان گذشته
اســت؛ نه حاتمیكیا ،آن حاتمیكیاست نه ما
آن مخاطبان چشم وگوشبســتهایم .آن روزها
اختالفها ســر معنــای جنگ ،آدمهــا را در
دو جبههی خیر و شــر قرار نمــیداد .حتی در

فیلمهای آدمی مثل حاتمیكیا ،این تلقی و نوع
برداشــت از مراتب عرفان ی بــود كه به چالش
شــخصیتهای فیلمهای او بدل میشــد .اما
حاتمیكیا در بازگشت دوباره به جبهه ،بهكلی با
آن دوران متفاوت است :او در میانسالی زمینیتر
شده است و دستكم در فیلم تازهاش مادیتر به
جهان مینگرد .نجاتدهنده اینبار از آســمان
برای او پیام نمیفرســتد؛ قهرمان تنهای فیلم،
منجی زندگی اســت و عملیات استشهادی او
ُ
نجاتدهنده است نه كشنده.
تبلــور جهان مادی در نــوع مواجههی
حاتمیكیا با داعش مشــهود اســت:
«دولت اســامی عراق و شام» تمام وجودش
نمادین است؛ از پرچم سیاهش كه یادآور دورهی
 500سالهی خلفای عباسی است تا تالشاش
برای تصرف بغداد كــه پایتخت این خلفا بود،
از حذف مرز عراق و شــام كه با انكار و نابودی
قرارداد «سایكس -پیكو» شروع شد و نمادی
بود برای بازگشت به ایدهی از بحر تا بر ،تا تعیین
نام «دابق» برای مجلهشان كه به جنگ نهایی
مســلمین و مسیحیان اشــاره دارد ،از تأسیس
نیروهای بریگاد خنساء كه اشارهای به شاعری
در قرن هفتم اســت و در جنگ قادســیه تمام
پســرانش را در برابر ایرانیهای شیعه از دست
داد تا انتخاب لبــاس نارنجی برای قربانیان كه
بازنمایی شكنجه و كشتار در گوانتاناموست .هر
حركت داعش ،معنایی نمادین دارد و این نمادها
را كسانی بیشتر میفهمند كه هم عالم غرب هم
َ
عالم َســلفی را درك كرده باشند .پس سوژه در
ذات خود نمادین اســت و اگرچه تصویرش به
شكل رعبانگیزی واقعی و رئالیستی به نظر
میرسد ولی ماهیت آن معموال با تداعی معانی
ســروكار دارد .از این طرف هــم ما كارگردانی
داریم كه به نماد بیعالقه نیست و گاهوبیگاه به
این ساحت ورود كرده :شخصیتهایش اگرچه
فیزیكی
شكل
پوست و گوشت دارند اما گاهی ِ
ِ
یك ایدهاند تا آدمهایی زنده و ســرپا .كافی است
به «گزارش یك جشن» نگاه كنید تا بفهمید او
چطور از دنیای واقعی فاصله میگیرد و همهچیز
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(حتــی طراحی صحنه) در خدمــت نماد قرار
ً
میگیرد .اصال به همین «چ» نگاه كنید تا متوجه
شوید كه چمران عارفپیش ه چطور از قالب یك
چریك درمیآید و با صدای اذان ،دعوای دو گروه
را پس میزند تا به درون خودش بخزد .نه فقط
شــخصیتها كه موقعیتها هم نمادین است؛
مثل موقعیت مینها و آثار باســتانی در «بهنام
پدر».امانكتهاینجاست:حاتمیكیادر«بهوقت
شام» از نماد دوری و آن را تا حد ممكن كمرنگ
میكنــد .فیلم تازهی او با وجــود نمادین بودن
ســوژه ،تجســم تصویری واقعی ،گاه هجو و
انگیز نیرویی اســت كه در گوشهای
البته هراس ِ
از منطقــهی ما شــكل گرفته اســت .ابراهیم
حاتمیكیا در بازگشــت به جنــگ و جبهه از
دنیای ذهنی عرفانی ،از خلوتگزینیها و كسب
فیض شــخصی ،به جهانی واقعی ،ملموس و
قابل رؤیت پا گذاشــته است .داعش ،اینجا با
معانیاش حاضر نیست ،كه بیش از آن تصویری
اغراقشــده (یا شــاید هم واقعی) از نیروهایی
قابل دیدن است كه با خودآگاهی فراوان فعالیت
میكنــد .آنچه حاتمیكیا را متفــاوت كرده در
همین برداشت و تلقی است ،در همین گریز او
به واقعیت است.
این ورود به عالم واقعیت یك ویژگی مثبت
اســت؟ چه چیز به سینمای حاتمیكیا
ً
اضافه میكند و اصال چه اهمیتی برای مخاطب
دارد؟ «بهوقت شــام» مثل تمام آثار كالســیك
دو جبههی خیر و شــر دارد و بهخالف تمام آثار
شهری حاتمیكیا ،همهی شخصیتها و تیپها
به یك اندازه حق ندارند .در واقع ،مهم است كه
فیلمساز از چه زاویهای به موضوع مینگرد .در
«آژانس شیشــهای» كارگردان كنار دست حاج
كاظم میایستاد اما به تمام گروگان/شاهدهای
آژانــس حق اظهارنظر مــیداد ،در «بهنام پدر»
این حق را برای دختر قائل میشد كه روبهروی
پدرش بایســتد و به شــكلی تراژیك او را مقصر
بداند ،همانطور كه در «موج مرده» دل فیلمساز
در گروی سردار راشــد بود ولی نمیتوانست از
پســر او هم دور بماند .در «چ» این ســؤال مهم
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نكته

اتهام :اجرای هالیوودی
«بهوقت شام» از نظر اجرا ،فیلمی سرپاست :هم به دلیل طراحی بصری ،هم بهدلیل
جای دوربین ،شــیوهی تدوین و دكوپاژ كه بدون افراط و بهاندازه همهی اجزا را كنار هم
چیده است .به خالف نوع تازهی فیلمهای جنگ كه به تبعیت از مستندگرایی با دوربین
روی دست ،اغتشاش بصری و چركی را منتقل میكنند ،سكانسهای «بهوقت شام» با
دقت طراحی شدهاند و به شدت استیلیزه هستند .بافت بصری فیلم غنی است و اگر ضعفی
هم هست مربوط به جلوههای ویژه است كه بیشتر كارتونی است و نسبتی با واقعیت جاری
در فیلم ندارد .ولی این جلوههای بصری در خدمت چهچیزی است؟ اگر «بهوقت شام»
را یك فیلم اكشن بهحساب بیاوریم كه مسئلهاش ،نه تحلیل سیاسی و مذهبی كه انعكاس
جنگ است آنوقت همه چیز قابل هضمتر است .اینكه اكشن از نظر بعضیها بیارزش
است موضوع دیگری است« :بهوقت شام» تالشی است برای ساخت یك فیلم استاندارد،
در اندازههای فیلمهای جنگی معقول هالیوودی ،فیلمی كه به نمونههای درجهیك آن سینما
نگاه میكند و به آنها غبطه میخورد و در عین حال تالش میكند به آن دست پیدا كند.

پابرجــا بود كه چطور چمران بــه لبنانیها حق
اعتراض میدهد اما بــرای كردهای هموطنش
چنین امتیازی قائل نیســت .ولی اینجا دشمن
وجود خارجی دارد و حق ،همان ســمتی است
كه كارگردان ایستاده است .فهم جبههی دشمن،
دســتكم در این فیلم ممكن نیست .كارگردان
میخواهد جلوهای از آنها را نشان دهد ،شمهای
از آنچه كه ارائه میكنند ،بدون تعابیر ایدئولوژیكی
معمول« .بهوقت شام» ورود كارگردان به عالم
تكنیسینی است؛ او بهجای تحلیل فقط در حال
نمایش است و این ،اگرچه برای دوستدارانش
تلخ و ناگوار اســت اما ك موبیش منطقی است:
داعش همانطور كه هســت هراسانگیز است
و درك پیچیدگــی درونی معنای آن ،كار یك فیلم
اكشن نیســت .این همان تراز و توازنی است كه
فیلم را از ســقوط دور میكند« :بهوقت شــام»
بیشــتر از تحلیل ،محو نمایش موقعیت است و
تحلیل كارگردان ،در چگونگی این نمایش پنهان
است.تمامضعففیلمتازهیابراهیمحاتمیكیادر

طرح مباحث ایدئولوژیك و اعتقادی است؛ جایی
كه مفتــی با یونس حرف میزند یا یونس و علی
جدل میكنند هیچ كمكی به فهم ماجرا نمیكند،
ولی تمام صحنههای اكشن ،میزانسن مواجههی
نیروی ایرانی با داعش و حتی مواجههی داعش با
اروپایی جبههی النصره ما را به درون قصه
بریگاد
ِ
پرتابمیكند.
مسئلهی بازنمایی داعش

بزرگترین مســئلهی «بهوقت شام» نمایش
داعش اســت؛ آیا این تصویــری دقیق از داعش
اســت یا تصویری پارودیك از آنها؟ حاتمیكیا از
این جبههی رنگارنگ شر چهچیزهایی را انتخاب
كرده است؟ چرا فیلم ،در نیمه ،درست از لحظهای
كــه ما از نزدیك بــا داعش روبهرو میشــویم از
لحن جدیاش فاصله میگیرد و بهســمت هجو
و اغــراق و نمایش مــیرود؟ توضیح حاتمیكیا
در جلســهی مطبوعاتی ،اگرچه قدری روشنگر
بود ولی به ســوءتفاهمی دامن زد :سالها پیش

حاتمیكیا تفسیر فیلسوفان از سازمان پست مدرن را كه اشارهای به سازوكار درونی و بیرونی این تروریستهاست
اصل میگیرد و در مواجهه با آنها ،به سمت زبان فانتزی و هجو و ارجاع به فیلمها میرود .حاتمیكیا خودآگاه یا ناخودآگاه در
اینجا از واقعیت دور میشود و سبعیت را هجوآلود و فانتزی نشان میدهد.
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عکس :اسماعیل حاتمیکیا

وقتی نیروهای القاعده هواپیمای ربوده شــده را
به برجهای دوقلو زدند سیدحسین نصر بالفاصله
بــه این ماجرا واكنش نشــان داد و گفت كه «ما
ســنتگرایان با بنیادگراها متفاوتیم .بنیادگراها
بهشكل نامحدودی تكنولوژی غرب را به خدمت
ایدئولوژیشان درمیآورند .در حالیكه در رویكرد
سنتی تكنولوژی با ایدئولوژی عجین شده و یكی
بدون دیگری ممكن نیســت ».این سازوكاری
اســت كه اسالوی ژیژك سالها بعد ،از آن نتیجه
میگیرد كه داعش ،بــه عنوان یك فرقه و نیروی
تروریستی با شــباهتهایی به القاعده ،سازمانی
پستمدرن است :هم به دلیل ساختار هم بهخاطر
عملكرد .آنچه كه هر دو فیلســوف ،سنتگرا و
ماركسیست ،در دو زمان مختلف گوشزد میكنند
حاوی نكتهی مهمی اســت :داعش به شــكل
خودآگاه و هوشمندانه از ابزار (به خصوص ابزار
ً
رسانهای) غرب استفاده میكند و دقیقا با همان
رمزگانی ســراغ مخاطبش میرود كه برای مردم
آن سرزمین آشناست .بینالمللی كردن جنگ در
خاك ســوریه و عراق تنها برای ترساندن نیست،
كه شاید بیش از آن ،برای نمایش استقالل نیرو و
سرزمینی است كه هم غرب و هم شرق به آن حمله
میكنند .ســربریدن آدمها به دست اروپاییهای
تغییر مســلكداده فقط شــویی برای ترســاندن
مسیحیها نیست ،كه مسیحیان با پرداخت جزیه
در سرزمینهای تحت اشغال ،زندگی میكنند.
شــاید این كلوزآپها كوششــی برای بازنمایی
معكوس سلبریتیها در رسانههاست ،همانطور
ً
كه لباس نارنجی قربانیان ،احتماال اشــارهای به
زندانیان گوانتاناموست .این نوع برخورد رسانهای
و مجازی است كه هویت داعش را به یك سازمان
پست مدرن نزدیك میكند .حاتمیكیا در جلسهی
مطبوعاتی بــرای نمایش این دنیای عجیب ،یك
كــد كموبیش دقیــق داد :او به فیلم «مدمكس:
جادهی خشم» اشاره كرد .سینمای پستمدرن
روی هجو ،عدم قطعیت ،ارجــاع به فیلمهای
دیگر ،احیای ژانر ،نگاه فانتزی ،ایجاد فاصله بین
تماشاگر و فیلم و ...استوار است« .مدمكس»
بهدلیل ارجــاع به خود ،هجو ژانر و تغییر قواعد

معمول سینمای اكشن ،یك اثر پستمدرن است.
حاتمیكیا در «بهوقت شام» البته سكانسی شبیه
«مدمكس» دارد .اما این شبیهسازی نیست كه
«بهوقت شــام» را شــبیه «مدمكس» میكند؛
مهم نوع نگاه به مســئلهی هجو و فانتزی است:
حاتمیكیا تفسیر فیلسوفان از سازمان پستمدرن
را كه اشارهای به ســازوكار درونی و بیرونی این
تروریستهاســت اصل میگیرد و در مواجهه با
آنها ،به ســمت زبان فانتــزی و هجو و ارجاع به
فیلمها میرود .خشونت داعش ،در اصل ،فانتزی
نیست اما شك ل بیان آن در رسانهها ،كامال فانتزی
است .حاتمیكیا خودآگاه یا ناخودآگاه در اینجا
از واقعیت دور میشــود و سبعیت را هجوآلود و
فانتزی نشــان میدهد« .بهوقت شام» به شكل
متناقض،سربریدنآدمهاراباشكوهنشانمیدهد:
این عمل را در مكانی باستانی با آخرین امكانات
موجود در عالم سینما ،مثل یك فیلم هالیوودی،
ارائه میكند و درســت ،در همین لحظات است
كه عالوه بر فانتزی و هجو ،با بازســازی نمایی
از «دیكتاتور بــزرگ» ،فرماندهی عملیات را با
صاحب رسانه همانند میكند .تالش حاتمیكیا
در نیمهی دوم فیلم ،ورود به ســاحت فانتزی ،از
ای داعش است؛ نیروهای اروپایی
نوعی افسانه ِ
(یا به طور كلی غربی) كه با تصور حضور در یك
فیلم سینمایی با شكوه و ابرقهرمانی وارد معركه
شدهاند و حاضر نیستند در عملیات استشهادی
حاضر شــوند .این بازنمایــی از نیروهای غربی
داعش را باید كنار تصویری كه از مفتی ســوری
میبینید ،بگذارید و معنی كنید :داعش در مناطق
تحت اشغال ،قدرت را در ازای اطاعت از فرمان
خلیفه به بزرگان قومها و طایفهها میداد و مفتی
«بهوقت شام» از تبار این افرد است؛ شخصیتی
كه دستكم الگویی واقعی دارد.
اما بگذارید به نكتهی متناقض این نوشته اشاره
كنم؛ حاتمیكیا در «بهوقت شــام» از معنویت و
عارفان می ُب َرد و بــه واقعیت ورود میكند اما در
جایی از فیلم از واقعیت به فضایی فانتزی میپرد.
اینتنهاتناقضمتننیست،جاییهمدرایننوشته
هســت كه از نگاه بدون تفسیر و واقعهنگارانهی
فیلــم حرف زدم اما كمی بعد به پذیرش تفســیر
ژیژك و نصر از داعش اشــاره كردم .اما این ظاهر
ماجراست :پذیرش تفســیر و نظر یك فیلسوف
ربطی به نگاه فیلمساز ندارد؛ آنجا كه او خودش
را نگران حاجحیدر ذبیحی «بادیگارد» نشــان
میداد تفسیر فیلمســاز بود ،از آگاهی اجتماعی
و سیاســیاش میآمــد و از آرمانخواهیاش،
از تجربهی شــخصیاش و شناختش؛ گیرم كه
مخاطب اصال به تفكیك حاتمیكیا توجه نمیكرد
و بیشتر ،قصهی معمول را دنبال میكرد .ولی در
«بهوقت شام» فیلمســاز ،نهتنها تفسیری ندارد

كــه آگاهیاش محدود به اجراســت .او نظر یك
صاحبنظر را پذیرفته نه تفسیر شخصیاش را،
نگاه فیلمســاز اینجا (بهظاهــر) وجود خارجی
ندارد و مهمتر اینكه موقعیت پارودیك داعش در
فیلم ،فقط تفسیر نیست ،بازسازی وقایعی است
كه از درون این گــروه لو رفته .حاتمیكیا تالش
میكند این تفســیر را بازنمایی كند :موقعیتی كه
انگار آدمهای واقعی را در جایگاه ابرقهرمانهای
كامیكبوكهاقرارمیدهد.
موقعیتهای خند هدار

چــرا بهنظر گروهی موقعیتهــای داعش و
مواجههی دو قهرمان فیلم با آنها خندهدار است؟
اصل ماجرا ،در دراماتیك نبودن صحنههاســت:
حاتمیكیا چنان به واقعیت و تفسیر این واقعیت
ً
گرایش داشــته كه اساسا متوجه بار دراماتیك این
صحنهها نبوده :گنجاندن یك خوانندهی ِهویمتال
كــه از پوچی میگوید و تجلی این پوچی را در یك
عملیاتاستشهادیمیبیند،زمینهایعمیقندارد
و تماشاگر را با تیپی كمیك مواجه میكند كه انگار
به زور در آنجا قرار گرفته .تنوع گروههای داعش
و اصــرار روی نمایش آنهــا و تطبیق با واقعیت،
حاتمیكیارااسیركردهواگرچهتماماینموقعیتها
و تیپها ،غافلگیركننــده و منطبق با واقعیتاند
اما به دلیل ماهیت هجوگونهای كه دارند كمی به
كمدی نزدیك شدهاند .این مشكل از جایی شروع
میشود كه ما قهرمان فیلم ،علی را بدون تجربهی
سخت زیست كنار داعشیها ،مثل یك ابرقهرمان
میبینیم ،از جایی كه او تغییر میكند و از كاراكتری
ترسو به شخصیتی مقاوم بدل میشود .تغییری كه
بالفاصله بعد از تصاویر بامزهی داعشیها اتفاق
خود شخصیت را تحتالشعاع قرار
میافتد بیشتر ِ
میدهد .او بدون مواجهه با ظلم ،سختی و تنگنایی
زیرورو میشود .حاتمیكیا با غفلت از این تكهی
فیلم ،قهرمانش را در معرض بدترین موقعیت قرار
میدهد :اینكه عمل قهرمانانهی شخصیت اصلی
«بهوقت شــام» هم فانتزی و ابرقهرمانی شود.
نیمهی اول فیلــم ،ترس و دلهــرهی او و پدرش
یونس ،جدی و قابل لمس اســت اما در نیمهی
پایانی ،او از تجربهی خودش جدا میشــود و به
دنیای پارودیك میپیونــدد .از این نظر« ،بهوقت
شام» نمیتواند دوباره به لحن قبلی كه كموبیش
درست و معقول اســت برگردد و پایانش ،اگرچه
تراژیك است اما چنان ابرقهرمانی و خیالی است
كه به فیلم آسیب میزند.
پایان «بهوقت شام»

پایان «بهوقت شــام» یك پایــان معمولی
نیســت؛ دو نمای آخر ،بعــد انفجار هواپیما،
ً
كامال با روحیهی فیلم تطبیق دارد :نمای اول

مدرسهای است پر از بچههای خردسال و نمای
بعد،گنبدزرینحضرتزینب(س).ایدئولوژی
فیلم ،انعكاسی از نگاه انساندوستانهای است
پس پشت نماهای خشن مخفی شده :فیلم
كه ِ
حاتمیكیا تالشــی برای انعــكاس دو دیدگاه
و دیالكتیــك نظــرات راجع به حضــور ایران
ً
در ســوریه نیســت ،فیلم اصال وارد این وادی
نمیشــود ،نمیخواهد تناقضها را رو كند یا
مخالفان و موافقان حضور ایران در ســوریه را
به گفتوگو بكشاند ،كه فیلم فقط در بستری
از این نبرد شــكل میگیرد و نقــش ایران را نه
مستشــاری و نظامی ،كه امدادی میبیند .هر
ً
فیلمی دربارهی حضور ایران در سوریه قاعدتا
باید به چند ســوال مهم جــواب دهد :آیا ما از
بشار اسد صددرصد دفاع میكنیم؟ آیا حضور
ما در سوریه به شكل گسترده ،با تمام قواست
یا مستشاری است و آموزشی؟ چرا این نبرد با
حضور آمریكاییها در عراق متفاوت اســت،
وقتی هر دو به اســم مبارزه با تروریسم از خاك
كشورشان دور میشوند؟ شكل مبارزهی ایران
و آمریكا 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 ایرانیها نقشی در این تفاوت ماهوی
اهداف دو نیرو دارد؟ «بهوقت شام» جواب این
سؤالها را در دو نكته خالصه میكند :حضور
ایران در ســوریه كمكی و امدادی است و این
حضور ،فارغ از دفاع از بشار اسد و نیروهای
درگیر ،انساندوستانه است .دو پالن آخر فیلم،
وقتــی معنا پیدا میكنند كــه بفهمیم هیچجا
مجادله و مباحثهای دربارهی حضور ایرانیها
در جنگ صورت نمیگیرد ،اما داعشیها این
حضور را تكفیر میكننــد .در واقع« ،بهوقت
شــام» این حضور را بدیهــی فرض میكند و
باب گفتوگو نیست
چون نیتاش بازگشایی ِ
(چــه به حكم مصلحت چه بــه حكم اجبار)
خــودش را در ارائهی تصویری ســینمایی و
ســر زندگی خالصه
ملموس از داعش و نبرد ِ
میكند .زن خلبان كه نیروی استشهادی است
در برابر خلبانی قرار میگیــرد كه جلوتر از او
هواپیما را منفجــر میكند؛ اما انفجار هواپیما
منجر به نجات زندگی میشود« .بهوقت شام»
تلخ اما امیــدوار به زندگی مینگرد و با وجود
ضعفهایش در لحن و پرداخت ،در دل مرگ
و ویرانی یك عمارت تازه میســازد؛ عمارتی
متكی به واقعبینی .این دستاورد كمی نیست،
حتی اگر خیلیها حاتمیكیــای «دیدهبان» و
«خاكستر ســبز» را به حاتمیكیای «بهوقت
شام»ترجیحبدهند.

اشاره

داعش و هیتلر

اکران :راهنمای نمایش
سینما

پل خواب

یک جنون لحظــهای که مثل همهی
اعمال ناپسند به پشیمانی منجر میشود و
اغلب هم کار از کار گذشته و هیچ چیز مثل
گذشتهنخواهدشد.داستانراسکولنیکف
جوان که مرتکب قتل میشــود و پس از
آن روح و روانش تحتتاثیر قرار میگیرد
و فکر و خیال نمیگــذارد به روال عادی
زندگیاش ادامه دهد .این داســتان کلی
کتــاب «جنایت و مکافات» نوشــتهی
فئودور داستایوفسکی را تشکیل میدهد
که اگر نخوانده باشــیم ،حتما اســمش
به گوشمان 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 ســیوچهارمین
جشنوارهی فیلم فجر هم به نمایش درآمد.
اما پیش از براهنی ،محمدعلی سجادی در
سال ۸۲با ساخت فیلم «جنایت» اقتباسی
آزاد از کتاب «جنایت و مکافات» انجام
داد .ساعد سهیلی با شخصیت شهاب در
فیلم «پل خواب» نمونهی راسکولنیکف
در «جنایت و مکافات» اســت .او که در
توپا میزند،
شــرایط بد اقتصادی دســ 
تصمیم میگیــرد در آژانــس کار کند تا
هزینههایش تامین شــود و با زنی آشــنا
میشــود که به مرور زندگیاش را تحت
تاثیر قرار میدهد .فضای «پل خواب» و
زندگی شخصیت اصل ی فیلم ،بیشباهت
به وضعیــت اجتماعی در حــال حاضر
نیســت و امثال شــهاب با مشکالتی که
دارند در اطرافمان کم نیستند .عالوه بر
سهیلی ،اکبر زنجانپور و آناهیتا افشار هم از
بازیگران اصلی این فیلم به شمار میروند.
دیدن «پل خواب» بعد از دو ســال که در
سینماها به نمایش درآمده ،خالی از لطف
نخواهدبود.

تئاتر

اگه بمیری

مدمكــس :ایــن منتقــد روزنامهی
تلگراف بود كه بعد تماشای قسمت
سوم «مدمكس» نوشــت« :فرض
كنید گروه سیرك دوسولی مثل یكی از
نقاشیهایهیروتیموسبوش،نقاشی
هلندی در حال اجرایی روی صحنه
است و یكدفعه كسی صحنه را آتش
میزند».
كلیدواژههــای او در ایــن جلمه
راهگشاست :ســیرك ،نقاشی ،آتش
زدن« .مدمكس» مثل یك جنونزده،

بــا تصاویــر خیرهكننــده ،ارجاع به
نســخههای اول و دوم و بعد ،هجو
موقعیتها یكجور فیلم پستمدرن
فمینیســتی افراطی اســت كه در دل
سینمای بدنه و جریان اصلی ،چشمها
را خیــره میكنــد« .بهوقت شــام»
اگرچه به شــكل مستقیم تحت تأثیر
فیلم نیست اما یكی دو سكانس ،مثل
حملهی داعشیها به كاروان نیروهای
سوری و البته هجو داعش ك موبیش از
«مدمكس» الهام گرفته است.

دیكتاتوربزرگ:ارجاعفیلمحاتمیكیا
به «دیكتاتور بزرگ» ،جذاب است:
وقتی كه فرماندهی داعشــی دستور
ســربریدن میدهد مخاطب فیلمبین
بهیاد سكانسی از «دیكتاتور بزرگ»
میافتــد كه چارلــی چاپلین جلوی
میكروفنها ایستاده و در نقش آدنوید
هینکل برای ســربازان فاشیســت
ســخنرانی میكند .هم میزانســن و
هم شــكل برخورد او با سربازها در
«بهوقت شام» بازنمایی شده است.

کمتر کسی را در اطرافمان سراغ داریم
که مرگ برایش اهمیت داشته باشد .اکثرا
وقتی صحبت از مرگ به میان میآید طفره
میروند یا میگویند یکــی از بزرگترین
ترسهای زندگیشان است .حاال همین
موضوع محور اصلی یــک نمایش قرار
گرفته و سمانه زندینژاد برای دومینبار
«اگه بمیری» را اینبار در تئاتر مســتقل
تهران روی صحنه میبــرد .او در یکی از
مصاحبههایش گفته« :مســئلهی مرگ
برای من خیلی مهم است اما در این نمایش
فانتزی که در دیگر کارهایم بود به آن شکل
وجود نــدارد ».نمایــش «اگهبمیری»

نخســتینبار از اول مــرداد  ۹۶روی
صحنهی سالن استاد ناظرزاده تماشاخانه
ایرانشــهر رفت و اجــرای مجددش هم
از  ۱۵بهمن آغاز شــده اســت .متن این
نمایش براساس نمایشنامهای از فلوریان
زلــر و با ترجمهی ســاناز فالحفرد روی
صحنه میرود و زندینــژاد دربارهی این
نمایشنامه گفته است« :این نمایش دومین
کاری است که در آن از یک متن خارجی
اســتفاده میکنم و دلیلش هم این بود که
عالقهمند بودم به سراغ یک تجربه جدید
بروم ».او موضوع نمایش «اگه بمیری»
را دربارهی زنی میداند که همسرش را در
یک تصادف از دســت داده است و بعد از
مرگ او شروع میکند به کنکاش کردن
در زندگی گذشته و رابطهاش با همسرش.
«به مراسم مرگ داداش خوش آمدید»،
«عروســکهای ســکوت» و «نسبیت
خاص» از جمله نمایشهایی به حساب
میآیند کــه زندینــژاد کارگردانی آنها
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 میتواند برای تماشای یک نمایش
جذاب باشــد .الهام کردا ،رضا بهبودی،
کاظم ســیاحی و ســتاره پسیانی ترکیب
بازیگران این نمایش را تشکیل میدهند.

تلویزیون

افسانه هزار پایان

هنوز هم تصویر شــهاب عباســی در
مجموعــهی «خنــده بــازار» را که در
شــمایل یکی از مجریهــای تلویزیونی
تالش میکرد ،مثل او صحبت کند به یاد
میآوریم .او که کارگردانی این مجموعهی
آیتمی را برعهده داشت ،ابتدا کارگردانی
را با ســاخت فیلمهای ســینمایی برای
تلویزیون آغاز کرد و عمدهی فعالیتهایش
به حــوزهی طنــز برمیگــردد .او فیلم
«تعطیالت پردردســر» را در ســال ۸۵
کارگردانی کرد و پــس از آن در فیلمهای
«ماه عسل» و «ارث شیرین» این تجربه
را تکــرار کرد .مجموعهی «خنده بازار»
تالش میکرد به تقلید برنامههای مختلف
تلویزیونی بپردازد ،از برنامههای اجتماعی
گرفته تــا کودک که بــا واکنش مثبت از
ســوی مخاطبان مواجه شــد .استقبال
بینندگان باعث شد تا عوامل این مجموعه
فصلهای جدید آن را برای ماه رمضان و
نوروز ســالهای  ۹۰تا  ۹۲هم تولید کنند.
بعد از «خنده بازار» عباســی کارگردانی
سریال «شــکرآباد» را برعهده گرفت و
ایــن مجموعه در ســال  ۹۳روانهی آنتن
شبکهی نسیم شد .اما جدیدترین سریالی
که عباســی باز هــم در آن کارگردانی را
تجربه کرده« ،افسانه هزار پایان» است.
مجموعهای که تولید آن از اواخر تابستان
آغاز شد و این شــبها از شبکهی نسیم
پخش میشود .موضوع سریال «افسانه
هزار پایان» داســتان زندگــی خانوادهای
را به تصویر میکشــد که به دلیل تهیهی
جهیزیه عروسی راهی سفر میشوند اما
با حمله راهزنها به کاروانشــان ،مسیر
زندگیشان تغییر میکند .رامین راستاد ،
نســرین مقانلو ،علی اوســیوند ،رامین
ناصرنصیر ،ارژنگ امیرفضلی و عزتالله
مهرآوران از بازیگران اصلی این مجموعه
محسوبمیشوند.
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کاوش

تازههای دانش و تندرستی

روزنامهی سازندگی سال  1شماره 1

حرفهای امروز

مهــدی زارع ،مدیــر گروه زلزلهشناســی
پژوهشــگاه بینالمللــی زلزلهشناســی و
مهندسی زلزله :گسل ایوانکی که انتهای

شمال غربی آن به منطقه ١٥تهران میرسد،
توان لرزهزایی تا بزرگای ٧.٥ریشتر را دارد.
زلزله كوچك  ٣.٧ریشتری جمعه شب (20
بهمن  )96در شــمال گســل ایوانکی در
جنوب شرق تهران نشــانه فعالبودن این
گســل اســت که در آبان  88و اسفند 89
هم دو زلزله با بزرگای ٤ریشــتر نشان داده
است .برآورد احتمال رخدادهای لرزهای
با پایش علمی براســاس اطالعات علمی
دست اول میسر است که متأسفانه چنین
پایش برخطی بــا کیفیت باالی علمی در
این محدوده هنوز انجام نمیشــود .بر این
اساسراهاندازیسامانههشدارپیشهنگام
زلزله به منظور افزایش امكانات زیرساخت
پایش لــرزهای تهــران میتواند به کاهش
ریسک زلزله در تهران كمك كند.

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

درخودماندگان

نیراعظمخوشخلقسیما،رئیسپژوهشگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی :نخســتین

مرکز رشــد بیوتکنولوژی کشــاورزی در
محل پژوهشــکده بیوتکنولوژی جانوری
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی شمال
کشور در رشت افتتاح شد .جرقه تاسیس
ایــن مرکز شــهریورماه  1395بــا افتتاح
ساختمان جدید پژوهشکده بیوتکنولوژی
جانوری در رشت زده شــد و با راهاندازی
آن امیدواریم طی هفت ،هشــت سال آینده
نخستین پارک زیستفناوری کشاورزی
کشور را هم در کرج راهاندازی کنیم .رویکرد
راهبردی این پژوهشگاه توسعه تحقیقات
کاربردی و قابل تجاریسازی و کارآفرینی
برای دانشآموختگان است و اعتقاد داریم
که تحقیقات ما بایــد کامال در جهت رفع
نیازهای بخش کشاورزی و افزایش تولید
ناخالص ملی باشد ،بنابراین سیاستهایی
تدوین شده که طرحهای تحقیقاتی مصوب
پژوهشگاه دارای توجیه اقتصادی و امکان
تجاریسازی باشــند و دستاوردهای آنها
مســتقیما در اختیار تولیدکننــدگان قرار
بگیرد یا از طریق همکاران در شرکتهای
دانشبنیانتجاریسازیشود.

آتوســا کریمــی ،فلوشــیپ نابــاروری در

پژوهشگاه ابن سینا :آسپرین تاثیر چندانی در
پیشگیریازسقطمکررندارد.پژوهشهای
گذشته نتایج ضدونقیضی در مورد اثر آسپرین
در کاهــش میزان ســقط نشــان دادند اما
طبق آخرین دســتورالعمل انجمن اروپایی
تولید مثــل و جنین شناســی ()ESHRE
آسپرین در کاهش میزان سقط مکرر نقشی
ندارد و مصرف آن توصیه نمیشــود .طبق
دســتورالعمل این انجمن ،مصرف آسپرین
همراه با هپارین در کاهش سقط جنین فقط
در بیماران مبتال به سندروم آنتیفسفولیپید
(بهویژه با  3بار ســابقه ســقط قبلی) موثر
است .آسپرین یکی از پرفروشترین داروها
در دنیــا و در ایران اســت .کنفرانس علمی
نقش آسپرین در درمان سقط مکرر  25بهمن
ماه در مرکز درمان ناباروری و ســقط مکرر
پژوهشگاهابنسینابرگزارمیشود.

ضاللهی
کاوه فی 
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

فرض کنید شما هنرپیشــهای 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
میشوید؟ مدام سرتان را تکان میدهید یا یک
عبارت را هزار بار تکرار میکنید؟ مثل داستین
هافمن در فیلم «مرد بارانی» ( )1988به آسمان
نگاه میکنیــد یا مثل مژگان صابــری مدام با
روسریتان درگیر میشوید؟ این ماجرای اخیر
دستکم 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 نمیداند نقش یک فرد اوتیست
را چگونه باید بازی کرد و افراد درخودمانده چه
نشانههایرفتاریدارند.
بــرای دیــدن درخودماندگی یــا Autism
کافی اســت نگاهی به اطرافتــان بیندازید.
شخصیتهای مبتال به اوتیسم ،بهویژه سندروم
آســپرگر ( )Asperger Syndromeیــا افراد
درخودمانــدهای کــه کارآیی باالیــی دارند و
اصطالحا ( )HFAنامیده میشوند در برنامهها
و ســریالهای تلویزیونی ،فیلمها و کتابهای
داســتان فراواناند .برای مثال ،شلدون را در
ســریال «نظریه بیگبنگ» ،اسکار  9ساله را
در فیلم «بینهایت بلنــد و بیاندازه نزدیک»
یا کریســتوفر را در رمــان «ماجرای عجیب
سگی در شــب» (با ترجمه شیال ساسانینیا
منتشرشده از سوی نشر افق) در نظر بگیرید.
سال گذشته فیلمی با عنوان «فرشتهای در خانه
من» براســاس داستان دختر الدن طباطبایی،
هنرپیشه ســینما ،به جشنواره سینما حقیقت
راه یافت .به نظر میرسد 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

دهنکجی به افراد درخودنمانده(  (�neurotypi
 )calدارند تا غیرمنطقی بودنشان را به سخره
بگیرند .در این داســتانها و فیلمها نبوغ افراد
مبتال به اوتیسم کلید حل معماهای حلنشدنی
به تصویر کشده میشود.
در بعضی پژوهشها نیز بسیاری از نامهای
مشــهور در تاریخ علم و تکنولــوژی مبتال به
سندروم آســپرگر از اختالالت طیف اوتیسم
شناســایی شــدهاند .از آیزاک نیوتن ،آلبرت
آینشتاین ،بنجامین فرانکلین و چارلز داروین
گرفته تا هنری کاوندیش ،پل دیراک ،ریچارد
فاینمن ،آلفرد کینــزی و باربارا مککلینتاک
میان دانشــمندان و از الکســاندر گراهام بل،
هنری فورد ،نیکال تسال و توماس ادیسون گرفته
تا آلن تورینگ ،بیل گیتس و استیو جابز میان
تکنولوژیستها.میانریاضیداناننامجاننش
خودنمایی میکند و میان فیلسوفان نیز میتوان
نامهایی همچون ایمانوئل کانت ،جرمی بنتام،
فریدریش نیچــه ،برتراند راســل و لودویگ
ویتگنشتاینرایافت.
و البته این فهرســت محدود به دانشمندان
و فیلســوفان و نویســندگانی همچون آیزاک
آســیموف نیســت و نامهای دیگری همچون
ولفگانگموتزارتولودویگبتهوونآهنگساز،
ورنون اســمیت که در ســال  2002برنده جایزه
نوبل اقتصاد شــد ،میکل آنژ ،ونسان ونگوک
و اندی وارهول نقاش ،بابی فیشر شطرنجباز،
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 گرفتهاند .حتی بهطرز
طعنهآمیزی نام چند روانشناس همچون کارل
یونگ ،الیور ساکس و خود هانس آسپرگر را نیز
میتوان در این فهرست یافت.
بــه همین دلیل اوتیســم مســتعد جذب
افسانهها و داستانهای باورنکردنی است .اما
این داستانها فقط الهامبخش عالم ادبیات و
سینما نیستند و در رسانههای علمی نیز همواره
اخباری درباره درمان معجزهآسا ،یا پیدا شدن

ژن اوتیســم ،یا ایجاد موشهای درخودمانده
توســط دانشــمندان میان تیترها جلب توجه
میکنند .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
باهوشهستند.
حقیقت درباره اوتیسم

امــروزه لشــکری از دانشــمندان درباره
این اســرارآمیزترین اختالالت روانی تحقیق
میکنند .در  80ســالی که این بیمــاری با نام
امروزیاش شناخته میشــود ،خیلی چیزها
دربارهآنشناختهشده،اماهمچنانپرسشهای
بسیاری نیز بهجا مانده است .کلمه  Autismرا
نخستین بار هانس آســپرگر ()H.Asperger
از بیمارستان دانشــگاه وین در یک سخنرانی
درباره روانشناســی کودکان در آلمان در سال
 1938در معنای امروزیاش 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 بهتدریج آشکار
میشــود و مهمترین ویژگیهایش ناتوانی در
برقراری روابط اجتماعی ،عالیق ُصلب و رفتار
تکراری است.
یکی از مهمترین چالشهایی که بر سر راه
پژوهش دربــاره درخودماندگی وجود دارد آن
است که این اختالل به اشکال بسیار گوناگونی
نمایان میشود و به همین دلیل است که معموال
در مورد آن از اصطالح «طیف درخودماندگی»
اســتفاده میشــود .پیــش از ایــن از انواع
درخودماندگی با نامهای مختلفی یاد میشــد
اما در ویراست جدید «راهنمای تشخیصی و
آماری اختاللهای روانی» ( )DSMکه از سوی
انجمنروانپزشکیآمریکامنتشرمیشود،همه
ایناختاللهااشکالگوناگوندرخودماندگیبه
شــمار آمدهاند و در یک گروه با عنوان اختالل
طیفدرخودماندگیجایمیگیرند.
ممکن اســت یک کــودک درخودمانده
ساکت و کنارهگیر باشــد ،حتی وقتی اذیتش

میکند باز ســراغ پدر و مــادرش را نگیرد و
غرق بازی تکراری خود شــود .ممکن است
اســباببازیهایش را هزار بار به ردیف بچیند
یا سکهای را ساعتها روی میز بچرخاند .اما
کودک درخودمانده دیگر ممکن است بیوقفه
درباره نتایج مــورد عالقهاش در فوتبال حرف
بزند ،با همه بیش از حد دوستانه رفتار کند ،و
قادر به تشــخیص تفاوت میان جوک و دروغ
نباشد .به گفته فرانچسکا هپی (،)F. Happé
«رئیــس انجمــن بینالملی پژوهــش درباره
درخودماندگــی» (« ،)INSARدامنه وســیع
تجلی اختالل طیــف درخودماندگی پژوهش
دربــاره علتها یــا درمانهای آن را دشــوار
میکنــد .برای مثال ،بهجــای آنکه فقط یک
ژن برای درخودماندگی وجود داشــته باشد،
بــه احتمال زیــاد صدها ژن وجــود دارند که
میتوانند به شــیوههای گوناگون با هم ترکیب
شــوند تا کودکی را برابر طیف درخودماندگی
آسیبپذیر کنند .اکنون بسیاری از پژوهشگران
بــه همین دلیل این کلمه را جمع میبندند و از
درخودماندگیهاسخنمیگویند».
نشانههای درخودماندگی

هیچدوفرددرخودماندهایشبیههمنیستند،
اما بسیاری از والدین هنگامی که کودکشان به
مراحل مهم رشد ،معموال بین  18ماهگی تا 3
سالگی ،میرسد متوجه نشانههای این اختالل
میشوند .برای مثال ،کودک ممکن است در
برقراری تماس چشمی مشکالتی داشته باشد،
یا در پاســخ دادن به نامش یا انجام بازیهای
تخیلی .کسانی که از کودکان مراقبت میکنند
نیز ممکن است متوجه شوند که کودک ظاهرا
از تماس و بازی با کودکان دیگر لذت نمیبرد.
با این همه اشــکال مالیم این اختالل ممکن
اســت تا زمانی که کودک بزرگتر میشــود
آشــکار نشــوند ،و در مورد بعضی افراد این
وضعیتتابزرگسالیتشخیصدادهنمیشود.
به گفتــه دکتر مائــده الصباغ ،روانپزشــک
دانشگاه مکگیل در کانادا ،بعضی از کودکان
درخودمانده «ممکن اســت تا پیش از رسیدن
به سن مدرسه و آغاز رویارویی با انواع خاصی

از چالشها که بعضی از مشکالت اجتماعی و
ارتباطی آنها را آشکار میکند قابل تشخیص
نباشند».ویژگیکلیدرخودماندگیاختاللدر
مهارتهای اجتماعی ،ارتباطی و رفتار محدود
و تکراری مثل کــفزدن و تاکید بر همانندی
اســت .بســیاری از این کودکان واکنشهای
حســی غیرعادی نیز دارند و ممکن است از
نور شدید گریزان باشــند یا متوجه نشوند که
لباسشان را وارونه پوشیدهاند.
فقط پسر نیستند

اختاللطیفدرخودماندگیشرایطکمیابی
نیست و شاید نزدیک به یکدرصد 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 پژوهشهایی که تاکنون منتشر
شــده درباره کودکان بوده اســت .با این همه،
باید بدانیم که بیشتر مبتالیان به درخودماندگی
بزرگســال 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 بیتاثیر
است .درواقع ،درباره درخودماندگی در افراد
بالغ و تحوالت آن با افزایش ســن چیز زیادی
نمیدانیم ،درحالیکه مراقبت فشــرده از آنها
نیز میتواند به بهبود چشمگیری در عملکرد و
رفاهشان در این مرحله از زندگی بینجامد.
آنطور که موارد مورد توجه در رســانههای
عمومی القــا میکنند ،نمونه کلیشــهای 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 عدهای
کهدچارناتوانیذهنیانداینتفاوتکمتراست.
خاســتگاه این عدم تعادل معلوم نیست ،اما به
اختالل طیف اوتیسم نیز محدود نمیشود :به
نظر میرسد که تکوین عصبی طی مراحل رشد
عموما در مردان آسیبپذیرتر است.

اوتیسم مستعد جذب افسانهها و داستانهای باورنکردنی است .اما این داستانها فقط الهامبخش عالم ادبیات و سینما نیستند و در رسانههای علمی نیز همواره اخباری
درباره درمان معجزهآسا ،یا پیدا شدن ژن اوتیسم ،یا ایجاد موشهای درخودمانده توسط دانشمندان میان تیترها جلب توجه میکنند .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.
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درخودماندگیندارد.
ممکن است ضمن این بررسیها اختالالت
دیگــری ،همچــون اختــال کمتوجهــی-
بیشفعالی ،کمتوانی ذهنی ،صرع و افسردگی
تشخیص داده شود که اغلب با درخودماندگی
همراههستند.کسانیکهدچاربعضیاختالالت
ژنتیکی همچون سندروم کروموزوم Xشکننده،
تصلــب تکمــهای ( )tuberous sclerosisو
سندروم آنجلمن هستند نیز بیشتر احتمال دارد
درخودماندگی داشته باشند .گاه گفته میشود
که ابتال به اختالل درخودماندگی رو به افزایش
است ،اما افزایشی که در آمار مبتالیان مشاهده
میشود،عمدتانتیجهپیشرفتدرتشخیصاین
اختالل است.
آیا درمانی وجود دارد؟

تشخیص درخودماندگی

فرآیند تشــخیص درخودماندگی برای هر
فرد متفاوت است .در بعضی موارد ،پزشکان
اطفال از نوعی غربالگری اســتفاده میکنند
که به شــکل مجموعهای سوال با پاس خ بله یا
نه اســت و به دنبال نشانههای درخودماندگی
میگردد تا کودکان در خطر را شناسایی کند.
اگر نتیجه مثبت باشد ،خانواده برای تشخیص
قطعی به یک متخصص ارجاع داده میشود.
متخصصان برای تشــخیص هم از مشــاهده
مســتقیم و هم از گزارش والدین درباره رفتار
کودک بهره میگیرند .آنها سعی میکنند با کنار
هم گذاشتن تمام دادهها به این جمعبندی برسند
که آیا کودک دچار درخودماندگی است یا فقط
دچار تاخیر در رشــد شده است که ارتباطی با

هیچ درمان قطعــی برای اختالالت طیف
درخودماندگــی وجــود نــدارد .امــا بعضی
روشهای رفتاری و آموزشــی وجــود دارند
که میتوانند به کاهش نشــانههای آن کمک
کنند .هرچه تشــخیص زودتــر صورت گیرد
این شــیوهها تاثیر بیشــتری خواهند داشت.
برای مثال ،یکــی از رایجترین روشها تحلیل
کاربردی رفتار اســت که برای تشــویق افراد
درخودمانده به افزایش رفتارهای ســودمند و
کاهش اعمال آسیبرســان از پاداش استفاده
میکند .بــرای بهبود مهارتهــای کالمی و
رفتاری این کودکان نیز برنامههایی با مشارکت
پدر و مادر وجود دارد که در آن از فضایی شبیه
به کالس کمک میگیرند .به گفته دکتر الصباغ
«درواقع ،رویکردهای رفتاری از همه بهترند،
زیرا میدانیم کــه تغییر محیط اطراف کودکان
و تغییر در نحوه تعامل بــا کودک فرآیندهای
زیستی را در مغز تغییر میدهد و چنان تاثیری
بر شکل رشد مغز میگذارد که به استقالل آنها
کمکمیکند».
هیچ دارویی برای درمان نشانههای اصلی
درخودماندگی همچون مشــکالت ارتباطی
وجود ندارد ،اما میتواند نشانههایی همچون
تحریکپذیــری و بیقــراری را کاهش دهد.
آنچه زندگی را برای افراد درخودمانده دشــوار
میکند نه خود اوتیســم بلکه مشکالت همراه
آن همچون صرع ،ناتوانی ذهنی ،مشــکالت
خــواب ،اضطراب و افســردگی اســت .این
مشکالت ممکن استدر نوجوانی یا بزرگسالی
تشدید شوند و حتا زمانی که نشانههای اوتیسم
عمدتا برطرف شده ،باقی بمانند.
اداره غذا و داروی آمریکا ( )FDAدو دارو را
برای درخودماندگی تایید کرده که ریسپریدون
( )risperidoneو اریپیپرازول ()aripiprazole
نام دارند و میتوانند به درمان پرخاشــجویی،
تحریکپذیری و نوسانات خلقی کمک کنند.
اما تاثیــرات بلندمدت این داروها ناشــناخته

است .احتمال ابتالی این کودکان به مشکالت
گوارشینیزبیشتراست.ازسویدیگر،کودکان
درخودمانــده اغلب داروهای بســیاری برای
درمان مشکالت دیگری همچون بیشفعالی یا
افسردگی مصرف میکنند .تداخل دارویی این
داروها میتواند پیچیده شود .از هر سه کودک
درخودمانده دو نفر یک داروی روانی مصرف
میکند ،یعنی دارویی که میتواند سد خونی مغز
را پشت ســر بگذارد و وارد آن شود .یک سوم
این کودکان نیز دو نوع دارو مصرف میکنند و
 15درصد از سه دارو یا بیشتر استفاده میکنند.
با این همه به گفته دکتر الصباغ «دارودرمانی
بههیچوجه جانشــین رویکردهــای رفتاری
نیست .معموال آنها را به عنوان رویکرد مکمل
در نظــر میگیرند که میتوانند جزئی از برنامه
درمانی کودک باشند ،اما بههیچوجه نمیتوانند
تنها درمان باشــند ».این در حالی اســت که
بازار انباشــته از درمانهــا و رژیمهای غذایی
جایگزین است که اثرگذاری هیچ کدام به شیوه
بالینی اثبات نشده است .به گفته دکتر الصباغ
«گاهی والدیــن گمان میکنند که میتوانند از
این جایگزینها بهره بگیرند و تصمیم میگیرند
درمانهای رفتاری کودکشان را متوقف کنند.
با این کار هر شانســی که کودک میتوانست
برای استفاده از گزینه معتبر داشته باشد را از او
میگیرند».
میدانیــم کــه درخودماندگــی بنیــان
ژنتیکی نیرومنــدی دارد ،بــا اینحال ژنتیک
درخودماندگیپیچیدهاستومعلومنیستکهآیا
نتیجه جهشهای کمیاب با اثرگذاری زیاد است
یابرهمکنشکمیابمیانژنهایمعمولی.آنچه
مسئله را پیچیدهتر میکند تعامل میان ژنهای
بســیار با محیط و عوام وراژنتیک اســت که
تغییری در توالی  DNAنمیدهند اما با این حال
به ارث میرسند و بر بیان ژنها اثر میگذارند .با
این همه تاکنون در نتیجه تعیین توالی ژنوم افراد
مبتال و پدر و مادرشــان رابطه ژنهای بسیاری
با درخودماندگی آشــکار شــده است .هدف
پژوهشهای 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 میدهد که افــراد درخودمانده کمتر از
میانگین در آموزش عالی نامنویسی میکنند،
شغل پیدا میکنند یا مستقل زندگی میکنند.
یک پژوهــش در امریکا نشــان داده که فقط
یک سوم آنها ظرف هشــت سال پس از اتمام
دبیرســتان به دانشــگاه میروند .فقط نیمی
از آنها در همین مدت شــغلی با دستمزد پیدا
میکنند .این در حالی است که  98درصد افراد

عادی و  91درصد از افــرادی که ناتوانیهای
دیگری غیراز اوتیسم دارند توانستند در همین
مدت کار پیدا کنند .از این گذشته ،نزدیک به
 80درصد بزرگســاالن درخودمانده به زندگی
با پدرومادرشــان پس از پایان دبیرستان ادامه
میدهند.
یک پژوهش که در امریکا انجام شده نشان
میدهد که نگهداری از یک فرد درخودمانده
در طــول عمرش به  4/2میلیــون دالر هزینه
نیــاز دارد کــه از ایــن رقــم  10درصد صرف
مراقبتهای پزشکی 30 ،درصد صرف آموزش
و مراقبتهای دیگر و  60درصد صرف جبران
بهرهوری اقتصادی ازدســترفته میشــود.
تحقیق دیگری بــاز هم در امریکا نشــان داد
خانوادههایی کودک درخودمانده دارند بهطور
میانگیــن  14درصــد درآمد کمتــری دارند و
باز یک تحقیق دیگر نشــان داد مراقبت از این
کودکان بهشدت بر وضعیت شغلی و حرفهای
والدین اثر میگذارد.
آینده درخودماندگی

بــه گفته دکتر هپی کــه درعینحال مدیر
«مرکز روانپزشــکی 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 دهها
و سرانجام صدها هزار نفر با اطالعات کافی
درباره مهارتها 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 خانوادههایشــان پس از مرگ بافت مغزی
اهدا کننــد .هماکنون موسســاتی در جهان
فعالاند که این دو هدف تحقق یابد .اما مورد
ســوم که حتا از این دو مهمتر اســت :ایجاد
ابزارهای تشخیص با دسترسی رایگان برای
تمام افراد کمدرآمد در ســطح جهان اســت.
بیش از  80درصد پژوهشها درباره اوتیســم
در کشورهای پردرآمد انجام میشود و بیشتر
افرادی که بررســی میشــوند سفیدپوست
هستند ،این درحالی است که  80درصد افراد
درخودمانده در کشــورهای کمدرآمد زندگی
میکنند .در حالحاضر ابزارهای تشخیص
بسیار گرانقیمت هستند و بیشتر افراد امکان
اســتفاده از آنها را ندارند .این کار فقط یک
وظیفه اخالقی نیســت بلکــه وظیفه علمی
ماست .فقط با بررسی همهجانبه این اختالل
میتوان به ماهیت آن پی برد .زمان آن رســیده
که پژوهشــگران درخودماندگی جهانی فکر
کنند».

 5عامل 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 ســهگانه (سرخک،
سرخجه و اوریون) کودکان و شکلگیری
درخودماندگــی رابطهای وجــود دارد.
مشکل از اینجا پدید آمد که این واکسن
تقریبــا در همان زمانی تزریق میشــود
که نخستین نشــانههای درخودماندگی
کودکان ظاهر میشــوند .پــدر و مادر
ممکن است این همزمانی را نوعی رابطه
علت و معلولــی تصور کننــد .اما اگر
واکسن عامل این اختالل نیست ،پس چه
عواملیموجبدرخودماندگیمیشوند؟
به نظر میرسد این اختالل نتیجه تعامل
میان عوامل ژنتیکی و محیطی باشد .از
ســوی دیگر اختاللهای گوناگونی که
طیف درخودماندگی را تشکیل میدهند
ممکن است علتهای گوناگونی داشته

باشــند .در ادامه نگاهی بــه مهمترین
عوامل احتمالی این اختالل اســرارآمیز
میاندازیم:
ژنتیک :درخودماندگیبسیارموروثی
اســت .خانوادههایی که یک کودک
درخودمانــده دارند بــه احتمال  5درصد
ممکن است کودک دومشــان نیز به این
اختالل مبتال باشد .و اگر یکی از دوقلوها
درخودمانده باشد ،دیگری نیز به احتمال
 90درصد همین اختــال را دارد .تاکنون
ارتبــاط نزدیک به  20ژن بــا این اختالل
مشخص شده اســت .بســیاری از این
ژنها در تکوین و رشد مغز و ارتباط میان
سلولهای عصبی نقش دارند.
شها :ایــن مواد میتوانند با
تک 
آف 
کار بعضی ژنها در دستگاه اعصاب
مرکزی تداخل ایجاد کنند .به نظر میرسد
مواد شــیمیایی آفتکشها میتوانند بر
کسانی که استعداد ژنتیکی درخودماندگی
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دارند تاثیر بگذارند و این اختالل را از قوه
به فعل درآورند.
داروها :معلوم شده که قرار گرفتن
جنین درون رحــم مادر در معرض
داروهایــی همچــون اســید والپروئیک
(با نامهای تجاری دپاکیــن و والپاکین)
و تالیدومیــد ،میتواننــد خطــر ابتال به
درخودماندگــی نــوزاد را افزایش دهند.
تالیدومید که برای درمان تهوع حاملگی،
اضطراب و بیخوابی تجویز میشــد ،به
دلیل کشــف رابطهاش با ناهنجاریهای
مادرزادی ممنوع شــد ،امــا اکنون برای
بیماریهای پوســتی شــدید و سرطان
تجویز میشود .اسید والپروئیک داروی
حملههــای عصبی ،نوســانات خلقی و
اختالل دوقطبی است.
ســن والدین :با افزایش ســن
پدر و مــادر خطر داشــتن کودک
درخودمانده افزایــش مییابد .این خطر
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برای مادران  40ســاله  50درصد بیش از
مادران  20تا  29ساله است .اگرچه نحوه
اثرگذاری ســن والدین بــر خطر ابتال به
درخودماندگی روشن نیست ،اما ممکن
اســت ناشــی از جهشهایی باشد که با
افزایش ســن در اســپرم یا تخمک روی
میدهد.
تکوین مغز :بخشهــای خاصی
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 میانجیهای عصبی همچون
دوپامین و سروتونین روی میدهد نیز به
درخودماندگی ارتباط دارند .مشــکل در
تنظیم دوپامین میتواند موجب مشکالتی
در زمینه تمرکز و ناتوانیهای حرکتی شود،
درحالیکه مشــکل در تنظیم سروتونین
میتواند مشکالت خلقی به وجود آورد.
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آکادمی :راهنمای علم
لحظه به لحظه با آلودگی هوای تهران

اگرچه رســانهها هــر روز کیفیت هوای
پایتخــت را اعــام میکنند ،اما بــه دو دلیل
نمیتوان به این اطالعرسانی اکتفا کرد .نخست
اینکه کیفیت هوا از ساعت  11صبح روز قبل تا
ساعت  11صبح همان روز اعالم میشود و در
واقع وضعیت اعالم شده ،مربوط به یک روز
قبل است .نکته دوم اینکه وضعیتی که اعالم
میشــود میانگین کیفیت هوای شهر است و
در مناطق مختلف اعداد شاخص کیفیت هوا
متفاوت هســتند .وبســایت شرکت کنترل
کیفیت هوا ( )airnow.tehran.irکیفیت هوای
مناطق مختلف تهــران را به صورت لحظهای
نمایش میدهد .هر شــهروند میتواند در این
وبســایت ،کیفیت لحظــهای هوای منطقه
محل ســکونت یا منطقهای که قصد سفر به
آن را دارد مالحظه کند و از آن اطالع یابد .در
این وبســایت 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 میکند .البته اگر
عالقهدارید اطالعات مربوط به آلودگی هوا را
در گوشی تلفن همراه خود ببینید میتوانید از
دو اپلیکیشن این وبسایت برای سیستم عامل
اندروید و گوشیهای برند اپل نیز استفاده کنید.

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

ایالتی پنســیلوانیا و جامعهشناســی توسعه از
دانشگاه کورنل اســت .او هم اکنون استادیار
رشتهیجامعهشناسیدردانشگاهسنتلورنس
نیویورک است و به غیراز این کتاب« ،معجزه
گیاهخواری» نیز از تالیفات اوست.

طالی سرخ بر پرده سینما

زعفــران گرانتریــن ادویه جهان اســت و
کشــت آن به آب بســیار کمی نیاز دارد .همین
ویژگیها 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 منحصربهفرد در بازارهای جهانی توجه نشده
و کشــورهایی مثل اســپانیا ،گوی سبقت را از
ایرانیان ربودهانــد .ابراهیم مختاری ،که در دهه
 1360مشغول 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 میکند
اما حکایتی جالب از حضور پررنگ زعفران در
فرهنگ و زندگی اهالی خراســان دارد« .برگ
جان» ،پیوند محکم زعفران با فرهنگ ایرانی را
بهتصویرمیکشدواخیرانیزدربیستوچهارمین
جشنواره فیلمهای آسیایی وزول فرانسه ،جایزه
«اینالکو» را از هیئت داوران موسسه ملی تمدن و
زبانهای شرقی دریافت کرد .شاید «برگ جان»
یادآور این نکته باشد که زعفران در دوران کمآبی
میتواند به عنوان یک محصول کشاورزی مهم،
نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته باشد.

رقعی 23500 ،تومان

تعصباتتان را کنار بگذارید

چندســالی اســت که در ایــران ،حقوق
حیوانات میان گروههایی 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 مینویسد:
«هرکــس که تابهحال دمخــور حیوانات بوده
خــوب میداند که آنها مخلوقاتی حســاس،
باهوش و متفکرند .کسانی که صاحب سگ
یا گربهای هستند الزم نمیبینند وارد وراجیها
ماهیت ذهن
و بحثهای انتزاعی فلسفی درباره ِ
بشوند تا بفهمند ســگها و گربهها هم شعور
دارند .آنها درکی از محیط اطرافشــان دارند،
خواستههایی دارند ،درد و لذت را حس میکنند
و هرکــدام خل قوخویی خاص خــود دارند.
بسیاری از ما این چیزها را درباره حیواناتی که
هر روز با آنهــا زندگی میکنیم میدانیم ،اما به
ذهنبیشترمانخطورنمیکندکهسایرحیوانات
هم قادر به حس و درک همین چیزها هستند.
در سرتاسر این کتاب از شما میخواهم تعصبات
خود را یک سو نهید و درباره پرسشهای این
کتاب تعمق کنید .من به این نتیجه رســیدم که
اگر به اصــول و ارزشهای اخالقیام اهمیت
میدهم باید تا آنجا که میتوانم از مشارکت در
اعمال ظلم و ســتم به حیوانات کنار بکشم...
وقتی دیدم چطور حیوانات به عنوان کاال مورد
بهرهکشی قرار میگیرند متوجه شباهتهای
آن با شیوهی بهرهکشــی از انسانها به عنوان
نیروی کار شدم ».باب تورس ،دانشآموختهی
رشتههای فلسفه و علوم کشاورزی از دانشگاه

اگر جای من بودی
نوشته روناک ربیعی

تصویرگری زهرا محمدنژاد
نشر مرکز ( 24 ،)1396صفحه
خشتی 6 ،هزار تومان

از زبان یک گربه

اگر از عالقهمندان به حفظ محیط زیست
شهری هستید و قصد دارید کودکانتان را هم
با این مفهوم آشنا کنید ،کتاب اخیر انتشارات
فنی ایران از مجموعــه «کتابهای نردبان»
را از دســت ندهید .این کتاب ناهنجاریهای
جامعه را از زبان یک گربه برای مخاطبان نقل
میکند .گربه کتاب از مشــکالت گربهایاش
مثل تصادف با ماشــین ،جداشــدن از مادر و
مواجهه با غذاهای سمی میگوید اما تصاویر
کتاب ،انسانهایی را نشان میدهند 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 همذاتپنداری کند .این کتاب برای کودکان
 6تا  9سال مناسب است.
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تازههای فنی و مهندسی

روزنامهی سازندگی سال  1شماره 1

حرفهای امروز

ت است
رئیسجمهور :اگر هیبریدی واقعی باشند حتما کمک خواهیم کرد .چون این کمک به محیطزیس 

حســین فالح جوشــقانی ،معاون وزیر
ارتباطــات :دفاتر خدمــات ارتباطی که

اقدام به فروش اطالعات مشترکان موبایل
میکردنــد ،تعطیل شــدند .این موضوع
که گفته میشود دیتابیس مشترکان تلفن
همراه بهطور گســترده و ساماندهی شده
از ســوی اپراتورها به بیرون درز میشود
بههیچوجه درســت نیســت .به گفتهی
وی ،هماکنــون روشهای مختلفی برای
دریافت اطالعات و شــماره مشــترکان
موبایــل در فضای مجازی وجــود دارد،
عضویت کاربران در شبکههای اجتماعی
و راهانــدازی پروفایل بــرای عضویت در
اپلیکیشــنهای 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  ۶۶درصد است
نه  ۸۰درصد ،ضمن اینکه کاهش پهنای
باند از  ۱۱۰۰بــه  ۳۰۰گیگابیت هم معادل
 ۷۲درصد افت میشود .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
مشترکنهایینسبتپهنایبانداینترنتبه
داخل نســبت  ۶۰به  ۴۰را داریم .ارائه این
آمار آن هم از ســوی مسئوالن این شائبه
را ایجاد میکند که باید در صحت ســایر
آمارها هم شک کرد.

پاول دروف :تلگرام از این پس برای مقابله
با محتواهای جنســی و غیراخالقی که
کودکان را نشانه گرفتهاند در کنار استفاده از
رباتها و کارشناسان محتوا از الگوریتمی
برای تشخیص اســتفاده میکند که این
دسته از محتواها به سرعت حذف شود.
به نظر میآید ایــن اتفاقات در واکنش به
خبر حذف تلگرام و تلگرامایکس از Apple
 Storeبــود که موجب تعجب آیفونداران
شد .این رویه برای تلگرام بسیار پرهزینه
خواهد شد.

پــره میــرو ،معــاون مدیــرکل کمیته
بینالمللی المپیک :مراتب تاسف عمیق

خود را در خصوص اتفاق تاسفبار مربوط
به توزیع گوشــی میان ورزشکاران ایرانی
ابــراز میداریم .همانطــور که در نامهی
پیوست به امضای رئیس کمیتهی برگزاری
بازیهای زمســتانی پیونگ چانگ بیان
شــده ،این اتفاق در نتیجهی عدم ارتباط
صحیح بین تیمهای توزیعکنندهی گوشی
پیش آمده است .کامال ناراحتی و رنجشی
را که این اتفاق برای ورزشــکاران و هیأت
شما ایجاد کرده است ،درک میکنیم.

هیبریدیها واقعی بودند!
نرگس رسولی

گروه تکنیک

چندی اســت كــه موضــوع خودروهای
هیبریدی مــورد توجه خاصتری قــرار گرفته
اســت .اگرچه تاكنون مدلهــای مختلفی از
خودروهــای هیبریــدی به كشــورمان آمده و
چند سالی اســت كه در حال تردد هستند اما تا
چندی پیش كه رئیسجمهــور در گفتوگوی
تلویزیونیاش در خصــوص ورود خودروهای
هیبریدی كه در اصل هیبریدی نیستند صحبت
كرد ،كمتر توجهای به این خودروها میشد.
بعد از انتشــار اظهارنظــر رئیسجمهور در
خصوص خودروهــای هیبریدی واكنشهای
مختلفــی در ایــن خصــوص در شــبكههای
اجتماعی منعكس شد كه نشان میدهد میزان
شــناخت از این نوع خودروها بسیار كم است و
این عدمشناخت موجب شــده تا واكنشهای
متفاوت و بعضا غرضورزانهای در این خصوص
منتشرشود.
دولت در ابالغیه جدیــد خود در خصوص
خودروهای وارداتی تعرفه خودروهای هیبریدی
را به یكباره افزایش داد و به  45درصد رســاند
اگر چه بعد از واكنشهای 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 الكتریكی وجود دارد كه باز هم نشأت
گرفته از عدم آگاهی در مورد این خودروهاست.
این روال حتــی كار را به جایی رســاند كه
به یكباره خبری به نقل از سخنگوی كمیسیون
صنایع و معادن منتشر شد كه نشان میداد وزیر
صنعت نیز خواستار كاهش تعرفه خودروهای
هیبریدی اســت البته این موضوع هم تكذیب
شــد تا باز هم عدم عزم دولت بــرای همراهی
با هیبریدیها را نشــان دهد.پیــش از این هم
تاكســیدارانی كه با هزار وعــده اقدام به خرید
تاكسیهای هیبریدی كردند و حاال با تعرفههای
جدید باید  60میلیون تومان بیشــتر برای خرید
تاكسی شــان هزینه كنند ،صدای اعتراضان را
به هوا بلند كرد .واكنشهایی كه نشان میدهد
خودروهای هیبریدی در كانون توجه دولتمردان
و مردم قرار گرفته اســت .گویا تــداوم آلودگی
هوا در ماههای گذشــته و زیانهای ناشــی از

این موضوع باعث شده تا متقاضیان خرید این
خودروها بیشتر از قبل شود.
این روال در حالی اســت كــه خودروهای
الكتریكی در سالهای آینده بخش گریزناپذیر
صنعت خودرو هستند و به قدرت نخست این
صنعت تبدیل خواهند شــد تا الكتریكیها بر
تخت پادشاهی صنعت خودرو تكیه زنند .آمارها
نشــان میدهند كه تا ســال  ٢٠٢٠كارخانههای
خودروســاز بزرگ جهان به جهت همراهی با
كنوانســیونهای بینالمللی محیط زیســت و
كاهش آالیندههای هوا تمركز بیشتری بر تولید
خودروهای الكتریكی و خودروهای هیبریدی
خواهنــد داشــت و ظرفیــت بیشــتری از این
خودروها تولید و روانه بازار خواهند شد .تا شاید
كمی از بارآالیندگی خودروهای بنزینی و دیزلی
كاستهشود.
خودروهای الكتریكی كه بر پایه سوخت برق
تنظیم شدهاند دارای زیرساختهای گستردهتری
هســتند كه شــاید پیادهســازی صد در صدی
زیرساخت برای تردد این خودروها زمان بیشتری
را از دولتمردان جهان طلب كند اما خودروهای
هیبریــدی كه بر پایه دو ســوخت برق و بنزین
تعریف و ساخته شده است ،میتوانند تا زمانی
كه زیرساختهای تردد خودروهای الكتریكی
بهطور كامل پیادهسازی شود ،گزینه جایگزین
مناسبی باشند .موضوعی كه گویا روی صحبت
رییسجمهور در برنامه گفتوگویاش با مردم
بود .رییسجمهور 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
میآید همــان خودروهای معمولی اســت که
به اســم هیبریدی میآید و اگر هیبریدی واقعی
ً
باشد حتما تعرفه بسیار کمی خواهد داشت .البته
ً
اگر هیبریدی واقعی باشد یعنی ماشینی که واقعا
هم بتواند با سوخت فســیلی و هم با باتری کار
ً
کند حتما کمک خواهیم کرد .چون این کمک
تاست».
به محیطزیس 
انواع خودروهای هیبرید

در یک دستهبندی کلی میتوان خودروهای
هیبریــد را از نظر طراحی قــوای محرکه به دو
دسته سری و موازی تقسیم کرد .در خودروهای
هیبرید ســری ،موتور درونســوز مســتقیما
به چرخها متصل نیست بلکه مانند یک ژنراتور

عمل میکند و تنها وظیفه شارژ باتری خودرو را
برعهده دارند و موتور (یا موتورهای) الکتریکی
هستند که خودرو را به حرکت درمیآورند.
اصلیترین اجزای یک خــودروی هیبرید
عبارت اســت از :موتور درون ســوز (معموال
بنزینــی) ،موتــور الکتریکی ،باک ســوخت،
مجموعهباتریها،گیربکس،سیستمتقسیمنیرو
ومجموعهالکترونیکیمدیریتسیستمهیبرید.
در خودروهــای هیبریــد مــوازی ،موتور
درونســوز به همراه موتــور الکتریکی نیروی
خودرو را تامین میکند ،به این معنی که هر دوی
آنها به چرخها متصل هستند و هر یک به تنهایی
میتوانند نیروی حرکتی خودرو را تامین کنند .در
بعضی از مدلها ،موتور الکتریکی به عنوان یک
مجموعه واحد با موتور درون سوز و کوپل شده
به آن طراحی میشود و در بعضی دیگر از مدلها
این موتور الکتریکی به عنــوان واحدی جدا از
موتور درونسوز طراحی شده است هر چند در
نهایت کارآیی کلی هر دوی این روشها یکسان
است.
موتــور الکتریکــی در صورتی کــه جریان
الکتریسیته به آن متصل شود میتواند نیرو تولید
کند اما همین موتور میتواند 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 میدهد به این شــکل کــه در زمان کارکرد
موتور درونســوز در صورت خالی بودن شــارژ
باتریها ،بــا چرخش موتــور الکتریکی توان
الکتریکی تولید میشــود و این توان الکتریکی
در نهایت باتریهای خودرو را شــارژ میکند.
البته در بعضی از انواع خودروها و به ویژه انواع
سری -موازی ،یک دینام در مسیر انتقال قدرت
موتور درون سوز به چرخها قرار دارد که به طور
پیوســته میتواند باتری خودرو را شــارژ کند و
به همین دلیل این خودروها (که تویوتا پریوس
هم نمونهای از آنهاســت) برتــر از انواع عادی
هســتند .عالوه بر این ،در خودروهای هیبرید
موتور الکتریکی در زمان توقف خودرو هم شارژ
میشــود به این معنی که در زمــان ترمزگیری،
جریان الکتریکی این موتور قطع شــده و موتور
بار دیگر مانند یک ژنراتور عمل میکند و در طی
ترمزگیری ،با دریافت نیرو از چرخها باتریهای
خودرو را شارژ میکند ضمن آنکه از این طریق
توان ترمزهای خودرو نیز تقویت میشود.

البته در سالهای اخیر شماری از شرکتها
نمونههایی موســوم به  plug in Hybridمعروف
به پالگین تولید کردهاند که در آنها شارژ باتریها
عالوه بر روشهای گفته شــده از طریق اتصال
خودرو به شارژرهای مخصوص هم امکانپذیر
اســت تا از این طریق در سفرهای کوتاه نیازی
به روشن شدن موتور درونسوز نباشد و خودرو
تنها با اتکا به نیــروی الکتریکی حرکت کند.
این خودروها گرانتر از انواع معمولی هیبریدها
هســتند اما به دلیل آنکه میتوان شارژ باتریها
را در منزل یا محل کار انجام داد ،در مسیرهای
کوتاه کامال همچون خودروی برقی هستند.
آیا همه شرکتها خودروی هیبرید تولید
یکنند؟
م 

فناوری ســاخت یک خــودروی هیبرید
بسیار پیچیده است و به همین دلیل تنها بعضی
از شرکتهای 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 شــرکتها به جای
سرمایهگذاری روی خودروهای هیبرید ،روی
سایر انواع خودرو ســرمایهگذاری کردهاند که
باعث شده تنوع مدلهای هیبرید بسیار محدود
باشد.
خودروی هیبرید در عمل

 .1آغاز حرکــت :در آغــاز حرکت خودرو
میتواند تنها با نیروی موتور الکتریکی حرکت
کند و نیازی به روشن شــدن موتور بنزینسوز
نیست .به این ترتیب خودرو در آغاز حرکت فاقد
آالیندگی و مصرف سوخت است.
 .2حرکت با سرعت پایین :در حالت حرکت
با ســرعت پایین به عنوان مثال در ترافیکهای
شهری ،به دلیل آنکه نیاز به توان باالیی نیست،
تنها موتــور الکتریکــی فعال اســت و موتور
بنزینسوز خاموش خواهدبود .به دلیل گشتاور
بــاالی موتور الکتریکی که در آغاز حرکت آن را
در اختیار راننده قرار میدهد ،این موتور به راحتی
میتواند خودرو و سرنشینان را در ترافیک شهری
با سرعتهای پایین تا متوسط به پیش ببرد بدون
آنکه نیاز به مصرف بنزین باشــد .این شــرایط
میتواند تا زمان اتمام باتریهای خودرو ادامه پیدا
کند که در خودروهای مختلف متفاوت است اما

به طورمعمولیبه حدود 40کیلومترنیزمیرسد.
الزم به ذکر اســت در این حالت در زمان توقف
خودرو هیچ نیرویی مصرف نمیشود و عمال 40
کیلومتر مسافت ممکن است طی چند ساعت
طی شود.
 .3شــتابگیری :در صورتی کــه راننده با
فشردن پدال گاز قصد شتابگیری داشته باشد،
موتور بنزینســوز به صورت خودکار روشــن
شده و وارد مدار میشود .در این حالت ترکیب
توان موتور بنزینسوز و موتور الکتریکی باعث
شتابگیری ســریع خودرو میشود و میتواند
خودرو را به ســرعتهای باال برســاند .البته
خودروهای هیبریدی به گونهای تنظیم شدهاند
که در این وضعیت نیز موتور بنزینسوز در بهترین
شــرایط کارکرد خود باشــد تــا کمترین میزان
سوخت مصرف شود.
 .4حرکت 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 آســانتر از خودروهای
بنزینسوزاست.
 .5حرکت با ســرعت ثابت :در این شرایط
با توجه به میزان ســرعت خودرو ممکن است
موتور الکتریکی یا موتور بنزینسوز یا هر دو وارد
مدار شــوند .در زمان حرکت با سرعت ثابت،
در صورتی که ذخیره انرژی باتریها کم باشــد
خودرو به صورت خودکار با بخشــی از نیروی
موتور بنزینســوز و از طریــق چرخش موتور
الکتریکی که اینک نقش ژنراتــور را دارد اقدام
به شــارژ باتریها میکند تا باتریهای خودرو
برای اســتفادههای بعدی همــواره در باالترین
میزان شارژ خود قرار داشته باشند.
 .6حرکت در مســیرهای سراشــیبی :در
این مســیرها نیازی به نیروی موتور بنزینسوز
نیســت ضمن آنکه در این زمان به دلیل اتصال
موتور الکتریکــی به چرخها ،با چرخش موتور
الکتریکی باتریهای خودرو نیز شارژ میشوند
ضمن آنکــه این موتــور باعث میشــود توان
ترمزهای خودرو نیز تقویت شود.
 .7توقف :در زمان توقــف (به عنوان مثال
پشت چراغ قرمز و یا در ترافیکهای سنگین)
موتور بنزینسوز به طور اتوماتیک خاموش شده
و خودرو به حالت الکتریکی درمیآید.

پریوس نسل جدید نیز به دلیل تغییراتی مانند مرکز جاذبه پایین و سیستم تعلیق دوتایی عقب پیشرفتهتر ،بهتر از مدل قبلی
است .مانند سایر مدلهای تویوتا Prius،همچنین مجموعهای از ویژگیهای ایمنی تویوتا را در اختیار شما قرار میدهد که از
جمله کنترل کروز انطباقی و سیستم پیشبرخورد با تشخیص عابر پیاده به عنوان تجهیزات استاندارد و همیشگی آن است.
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شبکه :راهنمای دیجیتال

برترینها

بهترین خودرو با عملکرد هیبریدی

سهیال تقوینژاد
گروه تکنیک

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
انتخابهــای بیشــتری وجــود دارد و
خریــداران به راحتــی ،کارایی و یا حتی
عملکــرد صرفا بــرای داشــتن بهترین
مصرف سوخت بسنده نمیکنند .قبل از
اقدام به خرید یــک خودروی هیبریدی
بهتراستبهفهرستزیرنگاهیبیندازید.
اینهابهتریناتومبیلهایهیبریدیهستند
کهمیتوانیدبخرید.
انتخاب ما

تویوتاپریوسهیبریدی
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 میکند .تویوتا پریوس
میزان قابل توجهی از سوخت را ذخیره
میکند و در تمام شرایط بدون هیچگونه
مشکلی عملی میکند .برای کسانیکه
از پمپ بنزین فراری هستند ،این خودرو
بهترینگزینهاست.
چرا تویوتا پریوس را انتخاب کردیم:
نــام “ ”Priusبه دالیلی متــرادف با
«ترکیبی» است .پرفروشترین خودروی
هیبریدی تویوتا همچنان ترجیح میدهد
باالتر از همه چیز به بهینهسازی مصرف
سوخت بپردازد و چون بازده نهایی هدف
اصلی آن اســت Prius ،به بهترین شکل
ممکن با خریــداران و مصرفکنندگان
خود راه میآید Prius .هیبریدی کارآیی
باالیــی دارد؛ به بیان دقیقتر سیســتم
همافزایی هیبریدی آزمایش شده و معتبر

تویوتا و موتور  1.8لیتری چهار سیلندر
کــه  40درصد بهــرهوری حرارتی را به
دست میدهد ،بسیار بیشتر از موتورهای
دیگــر اســت Prius .همچنین ضریب
کشش آیرودینامیکی بسیار کمی()0.24
دارد و همانطــور که میدانیم کشــش
آیرودینامیکیپایینبهبهبودبهرهورییک
خودرو بســیار کمک میکند .طراحان
تویوتا موفق شدند این کار را در حالی که
شکلکابینپریوستقریب اهاچبکاست،
به بهترین شکل ممکن انجام دهند.
پریــوس نســل جدید نیز بــه دلیل
تغییراتیمانندمرکزجاذبهپایینوسیستم
تعلیق دوتایی عقب پیشرفتهتر ،بهتر از
مدل قبلی است .مانند سایر مدلهای
تویوتــا Prius ،همچنین مجموعهای از
ویژگیهای ایمنی تویوتــا را در اختیار
شــما قرار میدهد کــه از جمله کنترل
کروز انطباقی و سیستم پیشبرخورد 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 سواریهای متوسط هیدرولیکی
دارد .هیوندای هوندا آکورد یک موتور
قدرتمند هیبریدی با قدرت باال را به یک
سواری متوسط اضافه میکند .انتخاب
مناسب رانندگان ماشینهای هیبریدی
که دوست دارند زیر رادار حرکت کنند.
چرا هوندا آکورد هیبریدی را انتخاب
کردیم:
اگر بخواهید خودروی هیبریدیتان
شبیه بقیه ماشــینها باشد ،بسیاری از
تولیدکننــدگان نســخههای ترکیبی از
سواریهای متوســط محبوب خود را
برایکسانیهمچونشماارائهمیدهند.
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
بهرهوری  Priusاســت .موتور محرکه
 Accordکه در اطراف موتور  2.0لیتری
چهار سیلندر قرار گرفته ،برای تاکید بر
رانندگی الکتریکی تنظیم شــده است.
یک موتــور الکتریکی بــرای رانندگی
چرخها بیشــتر از زمان مورد اســتفاده
تعبیه شده و به عنوان یک ژنراتور عمل
میکند .مجموع سیستم خروجی 212
اســب بخار نیز از نــوع بهترین ،میان
خودروهای سواری متوسط است.
آکورد هیبریدی همچنین از ســایر
تغییرات موجود در ســری  Accordتا
سال ،2016از جمله سیستم اطالعاتی به
روز شده با  Apple CarPlayو سازگاری
با  ،Android Autoسود میبرد .براساس
تجربه ما بــا  Accordغیرهیبریدی ،ما
اطمینان داریم که ســواری هیبریدی به
روز شده هم یک تجربه رانندگی دلپذیر
را ارائه میدهد.
قیمت کارخانه 29.650 :دالر
بهترین وسیله نقلیه کاربردی
هیبریدی

تویوتا RAV4هیبریدی

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
میکنند RAV4 .نیروی هیبریدی را به
بخش جامع تقسیم شده تقسیم میکند.
چرا تویوتا  RAV4هیبریدی را انتخاب
کردیم:
 RAV4منحصر به فرد است و ترکیبی
از ویژگیهایی است که تقریبا هیچ مدل
دیگر را ارائه نمیدهد :یک موتور محرکه
هیبریدی ،درایو تمامچرخ و بدن متقاطع
با شاسی باال .با توجه به محبوبیت فعلی
خودروهای  ،Crossoverاین خودرو که

مانند بقیه مدلهای تویوتا نیست ،کمی
بیشتر شــگفتانگیز است .نتیجه یک
وسیله نقلیهای است که امکان سازگاری
با آب و هوا و مقدار زیادی فضای باربری
را فراهم میکند .قدرت ترانسفورماتور
بر اساس تکنولوژی Hybrid Synergy
 Driveتویوتااستویکموتورالکتریکی
اضافی برای حرکت چرخهای عقب در
نظر گرفته شده است.
قیمت کارخانه 29.030 :دالر

ساعتی برای ولنتاین

پیکسل دوستداشتنی

نوکیا ساعت هوشــمندی در دو
مدل با بند چرمی و سیلیکونی ارائه
کرده اســت؛ مدلی که با بند چرمی
عرضه میشــود ۱۸۹ ،یــورو قیمت
دارد و مــدل بند ســیلیکونی رزگلد
حدود  ۲۲۰یورو قیمتگذاری شــده
است .این ســاعت هوشمند همراه
یک بنــد چرمی اضافــه در اختیار
مشــتریان قرار میگیــرد .البته این
بند چرمــی از قیمت کمی برخوردار
نیســت و حتی با وجــود تخفیف،
کاربران بایــد حدود  ۴۰یورو بیشتر
از قیمــت اصلــی پرداخــت کنند.
نوکیا زمان عرضهی نسخهی رزگلد
ساعت هوشــمند Nokia Steel HR
را سه تا چهار هفته آینده اعالم کرده
اســت؛ بنابراین کاربران برای خرید
این ســاعت بایــد از هماکنون اقدام
به سفارش آن کنند.

محصوالت سری پیکســل ،طی سال
 2016و  2017توانســتند در قلب طرفداران
پروپاقــرص اندروید جــای بگیرند .آنها
به لطف پشــتیبانی شدن توسط اصلیترین
توســعهدهنده اندروید (گوگل) ،برخالف
دیگر دستگاههای دارای این سیستم عامل
به طور پیاپی آپدیت دریافت کرده و بهترین
دوربینهــای موبایل جهــان را در اختیار
دارند .بدون شک نسل آتی آنها که در پاییز
 2018معرفیمیشوند،موفقیتهایقبلیرا
تکرار میکنند .توسعه قابلیتهای یادگیری
ماشینی و هوش مصنوعی دستگاه ،افزایش
مجدد کیفیت دوربین ،رفع مشکالت عدیده
نمایشگر مدل پیکسل  2ایکس ال و افزایش
دوام باتری ویژگیهایی هستند که عالوه بر
امکانات پایه محصوالت سری  ،Pixelدو
مدل جدید را در زمره بهترین گوشــیهای
ســال  2018قرار میدهند .تنها ایرادی که
به آنها وارد میشود ،داشتن قیمتی کذایی
است!به نظر میرســد که با بازی دوگانه
از سوی فرانسه در رابطه با ایران روبهرو
هستیم،چنیننیست؟

 Roaderبرای سطح ثبت لحظهها

امنیت در سرزمین پنجرهها

بهترین خودرو با عملکرد هیبریدی

پورشهپانامراهیبریدی

Porsche Panamera 4 E-Hybrid

این خودرو یک ترکیب نادر از کارایی
و عملکرد همهجانبه اســت؛ در واقع
بهترین ماشــین با عملکــرد ترکیبی و
مناسب برای افرادی که میخواهند یک
سواری اسپورت و پیشرفته بدون میزان
انتشار  CO2باال داشته باشند.
چرا Porsche Panamera 4 E-Hybrid
را انتخاب کردیم:
پورشــه Panamera 4 E-Hybrid
چندکاره اســت :اول ،در وسط سلسله
مراتب مدلهای  Panameraقرار گرفته
است .این مدل قدرتمندتر و مقرون به
صرفهتر از هر مدل  Turboاست .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 میرســد و مهمتــر از همه ،مانند
یک پورشه اصیل رفتار میکند؛ با یک
شتابدهنده 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
شگفتزده خواهید شد.
قیمت کارخانه 99،600 :دالر

یک شــرکت نوپای هلندی موسوم
به  Roaderنوعی دوربین پوشیدنی ارائه
کرده که اجازه میدهد از اتفاقاتی که ۱۰
ثانیه پیش روی دادهاند فیلم تهیه کنید.
این دوربین مادامی که آنرا پوشــیدهاید
و در وضعیــت آمــاده قــرار دادهایــد
تصویربرداری را ادامه میدهد؛ هنگامی
که صحنــهای جــذاب رخ داد ،کافی
است دکمهی روی این دوربین را فشار
دهید تا ویدئویی از  ۱۰ثانیه قبل از فشار
دادن دکمه و  ۱۰ثانیه پس از آن ثبت شود
این دوربین ویدئوها را در دو نسخه ثبت
میکند ،یک نســخه با رزولوشن ۶۴۰
در  ۶۴۰پیکسل و نرخ  ۳۰فریم بر ثانیه
اســت که مســتقیما از طریق بلوتوث
به گوشیهمراه شــما ارسال میشود.
ل اندروید
ایــن دوربین از سیســتمعام 
وای.او.اس پشتیبانی میکند.
ویلسن در سرزمین وحشیها

مایکروســافت اعالم کرد که بهزودی
معیار ارزیابی برنامهها را در ویندوز دیفندر
تغییرمیدهدتااینابزارهنگاماسکنکردن
سیستم کاربران قادر به حذف آنها باشد.
گفتنیاستردموندیهابرایارزیابیبهتر
اپلیکیشنهایی از این دست ،طبقهبندی
جدیدی با عنوان نرمافزارهای ناخواسته
تعریف کردهاند .همچنین مایکروسافت
در گذشته برنامهنویسان را ملزم به رعایت
قوانین بازدارندهای کــرده بود که از بروز
چنین مواردی در نرمافزارهای بهینهساز
جلوگیری شــود .طبــق ایــن قوانین،
نرمافزارهایبهینهسازهرگزنبایدبه شکل
اغراقآمیزی به کاربران هشــدار بدهند
و از آنها برای رفع مشــکالت سیســتم
پول دریافت کننــد .همچنین نرمافزارها
نباید کاربران را به ثبتنام در خبرنامهها،
دانلود هرگونه فایل و انجام کاری در زمان
محدودمجبورکنند.
خودروی زمستانی نیسان

دربازیDon’tStarve:Shipwrecked

باز هم باید با شــخصیت ویلسون همراه
شوید و ســعی کنید برای مدت  ۱۰۰روز،
در یک محیط استوایی ولی بیرحم ،زنده
بمانید .در Don’t Starve: Shipwrecked
هم مانند نسخه اولیه این بازی ،خطرات
زیادی شخصیت ویلسون را تهدید میکند
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
مختلفتالشکنیدومواظبخطرهایی
مثل حیوانات وحشی هم باشید .امکان
به دســت آوردن منابع مختلف ،وجود
انواع و اقســام تجهیزاتی که میتوانید
آنها را بســازید و همچنین داســتانی
جالبDon’t Starve: Shipwrecked ،
را به تجربــهای بــاارزش تبدیل کرده
است.

نیسان تیزری از یک خودروی اسپرت
دو سرنشین  370Zمنتشر کرده است که
با صدای بینظیر در کوهستان برفی پیش
میتازد.برایکسانیکهتاکنوناسنوموبیل
یا خودروی برفروی نیسان ندیدهاند ،این
خودرو بســیار هیجانانگیز خواهد بود.
نیســان برای عالقهمنــدان ورزشهای
زمســتانی و حرکت در بــرف خودرویی
عرضه کرده اســت که  370Zkiنام دارد.
سالهای گذشته نیسان کیتهای تبدیل
خودروهای سواری به خودروی برفرو
را عرضه میکــرد؛ ولی اکنون قصد دارد
گام تازهای به ســمت عرضه محصوالت
زمستانیبردارد.
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تحوالت اقتصاد سیاسی

روزنامهی سازندگی سال  1شماره 1

حرفهای امروز

تاثیرگذارترین افراد اقتصادی با جهان چه میکنند؟

بیــل گیتــس :تجهیزات فعــال با هوش
مصنوعیبهانسانکمکمیکندتاکمترکار
کند و زمان بیشتری برای تفکر و استراحت
داشته باشــد .از نظر من این تحول بسیار
مهمی در زندگی انسان است و زمینهساز
ارتقای کیفیت زندگی مردم خواهد شــد.
البته الزم است استفاده از هوش مصنوعی
در دنیا هدفمند انجام شود.

هشت مهره کلیدی اقتصاد دنیا
مونا مشهدی رجبی

خبرنگار

الون ماســک :از نظر من توســعه هوش
مصنوعی و اتوماســیون باعث میشود تا
نیازی به کار کردن انسانها وجود نداشته
باشــد و دولتهــا بهتدریج بــرای تامین
نیازهای مالــی مردم به آنها مقرری ماهانه
خواهند داد .این طرح در ســالهای اخیر
در کشور سوییس به رایگیری گذاشته و
مردم به آن رای منفی دادند ولی به نظر من
دنیا به این سمت حرکت می کند .در واقع
دولتها باید نیازهای مردم را تامین کنند و
انسانها 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
اقتصادباشد.

وارن بافت :چرا تصور میکنید اگر رباتها
کار کنند و انسانها استراحت ،ولی درآمد
داشته باشــند ،اتفاق بدی برای انسانها
میافتد؟ مــا انتظــار داریم اتوماســیون
فرصتهای شغلی زیادی را برای انسانها
از بین ببرد و این در دنیا امری اجتنابناپذیر
اســت ولی افرادی که برای این تغییر نیاز
در باراز کار آمادگی الزم را داشــته باشند،
کمترین آســیب را از ایــن تحول متحمل
میشوند.
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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  ۲۴ســالگی 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 موفقترین افراد در
زمینه انرژیهای احیاشدنی ،دنیای اینترنت
و طراحــی خودروهــای الکتریکی اســت.
او باالخره در ســال  ۲۰۰۲میالدی توانســت
شهروندآمریکاشود.

مردی از کشور چکمهای

ماریو دراگی

او یک اقتصاددان ایتالیایی است که در سال
 ۱۹۴۷میالدی متولد شده است و از سال ۲۰۱۱
تاکنون ریاست بانک مرکزی اروپا را برعهده
دارد .وی پیش از ایفای نقش ریاســت بانک
مرکزی اروپا ،ریاست بورد ثبات مالی اروپا و

نرخ بهره بانکی در دوره ریاست جانت یلن(درصد)
۱.۵

ریاست بانک مرکزی ایتالیا را بر عهده داشت.
وی در فاصله سالهای  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۱میالدی
رئیس بورد ثبات مالی اروپا بود و از سال ۲۰۰۵
تا  ۲۰۱۱میالدی رئیس بانک مرکزی ایتالیا بود
و در این دوره توانست شاخصهای اقتصادی
ایتالیا را ارتقا دهد.
این اقتصاددان برجسته در دورهای ریاست
بانک مرکزی اروپا را بر عهده داشــت که این
منطقه با بحرانهای مالی و اقتصادی روبهرو
بود و سیاســتهای اجرا شــده توسط وی،
وامهای اعطا شــده به کشــورهای اروپایی،
کاهش نــرخ بهره بانکی و اصالح ســاختار
مالی بانــک مرکزی اروپا کمــک زیادی به
اقتصادهای بحرانزده کــرد و یکی از دالیل
اصلی برای بیشــتر شدن نرخ رشد اقتصادی
منطقه و خروج از بحران بود.
در طول سالهای ریاســت وی شماری
از کشورهای اروپایی در آستانه ورشکستگی
دولتی قــرار گرفته بودنــد ولی حمایتهای
بانــک مرکــزی دولت ایــن کشــورها را از
فروپاشی نجات داد .سیاستهای وضع شده
توسط وی کمک زیادی به اقتصاد اروپا کرد
به همین دلیل نشریه فوربس ،ماریو دراگی را
در فهرست اثرگذارترین افراد دنیا در سالهای
اخیر قرار داده است .دوره ریاست او در سال
 ۲۰۱۹به پایان میرسد و در مورد ادامه ریاستش
بر بانک مرکزی اروپا هنوز تصمیمگیری نشده
است.
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۱.۲۵

۱.۲۵
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۱
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۰.۵

ثروت مارک زاکربرگ

میلیارددالر
ثروت الری پیج

۴

آمانسیو اورتگا

۷۱.۳

ایندیتکس-زارا

۰.۵

میلیارددالر

۵۳.۸

۳

جف بزوس

۷۲.۸

آمازون

جان سخت دوران بحران

۰.۵

۵۶

او یــک فعال اقتصادی آمریکایی اســت
که در ســال  ۱۹۳۰متولد شده است و ریاست
شرکت برکشایر را بر عهده دارد .وی یکی از
موفقترین سرمایهگذاران در دنیا است و ارزش
سرمایه و دارایی او تا ابتدای سال ۲۰۱۸میالدی
برابر با  ۷۵.۶میلیارد دالر آمریکا اعالم شده
است .او اســتعداد و عالقهاش به تجارت و
سرمایهگذاری 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
میتوان در موفقیت وی در عرصه اقتصادی و
سرمایهگذاری دید .او یکی از حامیان هیالری
کلینتون در انتخابات سال  ۲۰۱۶بود و کمک
مالی زیادی به کمپیــن او کرده بود .این فعال
اقتصادی برجســته و موفق آمریکایی بارها
صریحامخالفتخودباسیاستهایترامپرا
بیان کرده است و حتی در جریان رقابتهای
انتخاباتی هم در این زمینه اظهارنظر کرده بود.
وارن بافت در فهرست اثرگذارترین افراد
در عرصه اقتصاد دنیا قرار گرفته است و دلیل

۲

وارن بافت

۷۵.۶

برکشایر

۰.۲۵

کریستینالگارد
یکی از قدرتمندترین و تأثیرگذارترین زنان
در عرصه اقتصادی دنیا اســت .او در ســال
 ۱۹۵۶میالدیدرپاریسپایتختفرانسهمتولد
شد و وکیل و سیاستمداری کارکشته است که
از جوالی سال  ۲۰۱۱میالدی تاکنون به عنوان
رئیس صندوق بینالمللی پول کار کرده است.
قبل از انتخاب شدن به عنوان رئیس صندوق
بینالمللی پول ،وی در ســمتهای 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 بینالمللی
پول فعالیت کنــد .از زمانیکه او کارش را در
صندوق بینالمللی پــول آغاز کرد ،تحوالت
بزرگی در عرصه اقتصادی بینالملل ایجاد.
سیاستهای پیشنهادی او برای کشورهای
مختلــف ،پیشبینیهایش در مــورد اقتصاد
دنیا در ســال  ۲۰۱۸میالدی و سال بعد از آن
و در نهایــت گزارشهایی که در مورد اوضاع
اقتصادی دنیا در سالهای قبل تهیه شده است
همگی به خوبی نشاندهنده تأثیر حضورش
در این سازمان جهانی است .سیاستهای او
در ارائه کمک مالی به کشــورهای بحرانزده

وارن بافت

الون ماسک
او یکــی از جوانان تأثیرگــذار در اقتصاد
دنیا اســت .این بازرگان ،فعــال اقتصادی،
سرمایهگذار و مهندس آمریکایی در آفریقای
جنوبی متولد شــده اســت .وی بنیانگذار و
طراح ارشــد وبســایت  spacexو شرکت
تسال اســت و هماکنون در سمت مدیرعامل
تسال به کار مشغول اســت .او از سال ۲۰۱۶
میالدی تا کنون در فهرســت قدرتمندترین و
تأثیرگذارترین 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 ۲۰۱۷
میالدی برابر با  ۲۰.۹میلیارد دالر اعالم شد و
در ردهبندی افراد ثروتمند در دنیا جایگاه ۵۳
را بــه خود اختصاص داده اســت .او یکی از
تأثیرگذارترینافراددرعرصهمعرفیروشهای
نوین حملونقل به خصــوص حملونقل با
استفاده از انرژی الکتریکی ،ایجاد روشهای
حملونقــل الکتریکی و کاهش اســتفاده از
انرژیهای فسیلی در صنعت حملونقل بوده
است .او در  ۱۷سالگی 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  ۱۹۹۷توانست مدرک کارشناسی خود را

۱

بیل گیتس

۸۶

مایکروسافت

۱۰۰

میلیارددالر
کمک مالی بیل گیتس به مطالعات
بیماریآلزایمر
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میلیارددالر
ثروت بیل گیتس

۰.۲۵

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

حرفهای اقتصاد

مردی برای تمام فصول

عجیب و غریب عرصه کسب و کار

رتبه

نام

میزان ثروت(میلیارد دالر)

منبع ایجاد ثروت

۰.۲۵

مــارک زاکربرگ :پیشبینی 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 رباتها اســت.
دیگر کارهای فیزیکی به انســانها واگذار
نمیشــود زیرا اشتباهات انســانی زیادی
ممکن اســت اتفاق بیفتد و بهــرهوری با
استفاده از هوش مصنوعی و رباتها باالتر
خواهد رفت.

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 سرمایهگذاران
بزرگی از قبیل مارک زاکربرگ و بیل گیتس که
دنیا را متحول کردهاند .در این گزارش فهرستی
از اثرگذارترین و قدرتمندترین افراد در عرصه
اقتصاد دنیا ارائه میدهیم تا تصویر روشنتری
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
شدهاند در فهرست ثروتمندترینهای دنیا قرار
بگیرند.

اقتصادی در یک دهه اخیر توانســت کمک
بزرگی به حل بحران اقتصادی دنیا بکند .در
زمان انتخاب الگارد به عنوان رئیس صندوق
بینالمللی پول ،وزیر خزانهداری وقت آمریکا
او را فردی دارای هوش سرشــار ،تجربه زیاد
و توانمندیهای باال توصیف کرد .فردی که
میتواند با قدرت زیاد ایــن ارگان اقتصادی
را مدیریــت کنــد و حضــورش در صندوق
بینالمللی پول در این زمان بحرانی در اقتصاد
دنیا بسیار ارزشمند است.
او در یکــی از مصاحبههایش با شــبکه
پیبــیاس در مورد کمک مالــی صندوق به
کشورهایبحرانزدهاروپاییگفت:برنامهارائه
کمک مالی به کشــورهای بحرانزده اروپایی
برنامهای بســیار وسیع است و صندوق برای
این کمک مالی عظیم آمادگیهــای الزم را
ندارد .وی ضمن تأکید بر این نکته که صندوق
بینالمللی پول منابع مالی الزم برای مقابله با
بحران اقتصادی در کشورهای پرتغال و یونان
و دیگر کشــورهای اروپایی را دارد افزود :ما
نمیتوانیم تنهــا این برنامه را در نظر بگیریم و
برنامههــای دیگر صندوق از قبیل حمایت از
اقتصادهای درحالتوسعه و ضعیف را نادیده
بگیریم.
کریستین الگارد در همین مصاحبه خود
را طرفدار دیدگاههای آدام اســمیت و حامی
دیدگاههایلیبرالیستیمعرفیکردهاست.

این مسئله هم دید اقتصادی وی و دیدگاههای
او در زمینــه بحرانهای اقتصادی بینالمللی
و زیرساختهای مالی در دنیا و راهکارهایی
بود که باعث شــد تا شرکتش کمترین آسیب
را از این بحرانها متحمل شود .بافت بخش
زیادی از ســرمایههای خود را برای کمک به
نیازمندان دنیا اختصاص داد و بخش زیادی از
این سرمایه در اختیار بنیاد بیل و ملیندا گیتس
قرار داد.

ثروتمندترین افراد دنیا در سال ۲۰۱۷

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

۱.۵

درصد
نرخ بهره آمریکا در انتهای سال
قبل

فصل چهارم ۲۰۱۶

۲

فصل سوم ۲۰۱۶

۱.۸
۱.۹

فصل دوم ۲۰۱۶

۱.۹

فصل اول ۲۰۱۶

زاکربرگ به دلیل ایجاد شبکه فیسبوک عنوان یکی از اثرگذارترین افراد دنیا در عرصه اقتصاد را به خود
فصل چهارم ۲۰۱۵
۲.۲
بزرگ در عرصه ارتباط
اختصاص داده است زیرا۲.۲این شبکه اجتماعی ضمن درآمدزایی و اشتغالزایی زیاد ،تحولی
فصل سوم ۲۰۱۵
فصل دوم ۲۰۱۵
در دنیا بهوجود آورد۲.۳ .
فصل اول ۲۰۱۵

۲.۲
.۳

به تدریس بود .او اولین زنی است که تاکنون
به ریاســت فدرال رزرو آمریکا انتخاب شده
اســت و در بازه زمانی  ۲۰۱۴تــا  ۲۰۱۸در این
ســمت مشــغول به کار بود .او قبل از اینکه
ریاست فدرال رزرو آمریکا را بر عهده بگیرد،
رئیسفدرالرزروسانفرانسیسکوبود،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 تزریقهــا بود کــه اقتصــاد آمریکا
توانســت با کمترین آســیب از بحران خارج
شــود .او با افزایش سریع نرخ بهره بانکی و
عادیســازی شــرایط اقتصادی بدون مهیا
بودن زیرساختها هم موافق نبود و به همین
دلیــل علیرغم مثبت بــودن عملکرد اغلب
شاخصهای اقتصادی در سالهای اخیر و
فشارهای سیاسی و اقتصادی ،از افزایش نرخ
سریع بهره بانکی و رساندن آن به سطح عادی
یعنی حدود  ۲درصد در اقتصاد آمریکا ظرف
این چهار سال ریاستش ،امتناع کرد.
او دسامبر سال  ۲۰۱۶میالدی برای اولین
بار از سال  ۲۰۰۶میالدی اقدام به افزایش نرخ
بهره بانکی کرد ولــی در جریان رقابتهای
انتخاباتی در آمریکا ،دونالد ترامپ تاکید کرد
که از ادامه حضورش به عنوان رئیس فدرال
رزرو حمایتنمیکند.
تحقیقات انجام شــده توســط روزنامه
واشنگتنپست نشان میدهد در دوره ریاست
جانت یلن ،نرخ بیکاری در آمریکا با باالترین
نرخ از سال  ۱۹۴۸میالدی تاکنون تنزل یافته
اســت و نرخ بازگشت ارزش ســهام در این
کشور با باالترین ســرعت طی دو دهه اخیر
رشد کرده است .بسیاری از گزارشها 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
کندوهمینمسئلهنشاندهندهتأثیرگذاریاین
بانوی اقتصاددان در اقتصاد آمریکا و جهان
است.

پولدار و خیر

بیلگیتس
میلیــاردر ،ســرمایهگذار ،بــازرگان و
کارآفرینی که در سال  ۱۹۵۵میالدی در سیاتل
متولد شد .وی در سال  ۱۹۷۵میالدی همراه
با پل آلن شرکت مایکروسافت را راهاندازی
کرد .شــرکتی که با گذشــت چند ســال به
بزرگترین شــرکت تولیدکننده نرمافزارهای
کامپیوتــر تبدیل شــد و هنوز هــم در صدر
شــرکتهای فعال در این زمینه قــرار دارد.
وی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت
مایکروسافت اســت و تا سال  ۲۰۱۴میالدی
او ســهامدار اصلی این شــرکت بود .وی از
ســال  ۱۹۸۷میــادی تاکنون در فهرســت
ثروتمندترین و تأثیرگذارترین افراد دنیا جای
دارد .بیل گیتس ثروتمندترین فرد دنیا است و
ارزش ســرمایه و ثروت او بالغ بر  ۸۶میلیارد
دالر آمریکا است .البته انتقادات زیادی به او

۰.۲۵

درصد
نرخ بهره اروپا و آمریکا در
سالهای  ۲۰۱۴و  ۲۰۱۵میالدی
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۱.۵

.۲

۰.۵

.۱

.۰
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۵۳

۳۷۱۱
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۱۹۷۴
۶۰۶

۷۷۷
۲۲۹

۲۰۱۱

۲۰۱۰

۲۰۰۹

۲۰۱۲

۲۷۲

۱۵۳
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۲۰۰۸

۱۳۸-

۵۰۰۰

۰
۵۰۰۰-

ط مجازی
از خالقان ارتبا 

وارد شده است و بسیاری از مردم بر این باور
هستند که سیاســتهای او در عرصه کاری
برخالف سیاستهای مطرح شده در عرصه
رقابت آزاد است.
بیل گیتس در طول ســالهای کارش
با شــرکت مایکروسافت ،مبالغ کالنی به
خیریهها کمک کــرد و کمکهای زیادی
به مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی کرد .وی در
مورد دلیل این کارش گفت :من میخواهم
به دنیا نشان دهم که این فعالیت تجاری و
اقتصادی میتواند زندگی تمامی مردم دنیا
را تحتتأثیر قرار دهد .میخواهم نشــان
دهم که تنها من از منافع مالی این بیزینس
منفعت نبردهام بلکه تمامی دنیا میتوانند
از نتایج این موفقیــت اقتصادی بهرهمند
شوند .او از ارائه کمک مالی به کشورهای
آفریقایی و فقیرترین مردم دنیا هم ســر باز
نمیزنــد 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 افراددر اقتصاددنیا 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  ۱۰۰میلیارد دالر
برای مطالعات بیماری آلزایمر اختصاص
داده است.
بیل گیتس در سال  ۲۰۰۰میالدی از مدیر
عاملی شرکت مایکروســافت کنارهگیری
کرد و تنها به عنــوان رئیس بخش طراحی
نرمافزار در این شــرکت به کار مشغول بود.
در سال  ۲۰۰۶او تصمیم گرفت در بنیاد بیل
و ملیندا گیتس به صورت تماموقت کار کند.
او در ســال  ۲۰۱۴حتی ریاست هیئتمدیره
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.

مارک زاکربرگ

غول اینترنتی

الری پیج

الری پیج مدیرعامل شــرکت گوگل است
که در سال  ۱۹۷۳میالدی 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 میشود که در سال  ۱۹۹۸میالدی به
همراه سرجی برین شرکت گوگل را راهاندازی
کرد .او در سال  ۲۰۰۱میالدی از سمت مدیریت
این شرکت کنارهگیری کرد و اریک اشمیت به
عنوان مدیرعامل انتخاب شد ولی در سال ۲۰۱۱
دوباره به ســمت قبلی خود بازگشت و در سال
 ۲۰۱۵بعد از انتخاب شدن به عنوان مدیر عامل
شرکت  alphabetکه شرکت مادر گوگل است
ارتقای مقام پیدا کرد.
او یکی از افرادی است که در طراحی و تولید
 PageRankهم نقش داشته استPageRank .
یک الگوریتم رتبهبندی گوگل است که میتواند
اطالعاتی در مورد شــبکهها و سایتهایی که
باالترین میزان بازدید را دارند در اختیار شما قرار
دهد .وی یکی از ثروتمندترین افراد دنیا اســت
که تمامــی ثروتش را در نتیجه تالشهای خود
بهدست آورده اســت .ارزش ثروت او در سال
 ۲۰۱۷میالدی برابر با ۵۳.۸میلیارد دالر آمریکا
بود .وی در مصاحبهای با نشریه تایمز در مورد
خطرات دوران کودکیاش گفته اســت :من به
یاد مــیآورم 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 تأثیرگذارترین افراد در موفقیت حرفهایاش
میداند زیرا به او در مسیری که قصد داشت طی
کند کمک کردند .پدر وی دارای مدرک دکتری

درآمد و سودآوری فیسبوک (میلیون دالر)
فصل چهارم ۲۰۱۷

۲.۶

فصل سوم ۲۰۱۷

۲.۸

فصل دوم ۲۰۱۷

۲.۵

فصل اول ۲۰۱۷

۲.۲

فصل چهارم ۲۰۱۶

۲
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۱.۹
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۲.۲

فصل سوم ۲۰۱۵
فصل دوم ۲۰۱۵
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۲.۵

.۳

۱.۵
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درآمد

۱۷۹۲۸

۷۸۷۲
۳۶۸۸

۲۰۱۷

۲۰۱۶

۲۰۱۵

۲۹۴۰

۲۰۱۴

۴۰۰۰۰
۳۵۰۰۰

۱۵۰۰۰

۱۲۴۶۶

۱۰۲۱۷

۴۵۰۰۰

میلیارددالر
۳۰۰۰۰
سود خالص فیسبوک در سال
۲۵۰۰۰
۲۰۱۷
۲۰۰۰۰

۲۷۶۳۸دالر
میلیارد
درآمد فیسبوک در سال ۲۰۱۷
سود خالص

.۰

۱۵.9

۴۰۶۵۳

۱۵۹۳۴

۱۵۰۰
۲۰۱۳

در رشته علوم کامپیوتر و استاد دانشگاه است و
مادرشتدریسدرزمینهبرنامهنویسیکامپیوتری
را در یکی از کالجهــا در آمریکا برعهده دارد.
وی میگوید پدر و مادرم نقشی تعیینکننده 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.

کیوسک:نشریات جهان
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او که یک برنامه نویس کامپیوتر و کارآفرین
در دنیــای اینترنــت اســت ،در ســال ۱۹۸۴
میالدی در شــهر نیویورک متولد شد .وی که
یکی از بنیانگذاران اصلی شــرکت فیسبوک
است هماکنون در ســمت مدیرعامل و رئیس
هیئتمدیره این شرکت فعالیت میکند ارزش
ثــروت او برابر با  ۵۶میلیارد دالر اعالم شــده
اســت و این فرد ،پنجمین فرد ثروتمند در دنیا
است .زاکربرگ از سنین کودکی تمایل زیادی
برای ســاخت بازیهــای کامپیوتــری و کار
کردن با کامپیوتر داشت و شبکههای اجتماعی
زیادی هم طراحی کرد کــه هیچ یک از آنها به
اندازه فیسبوک محبوبیت نداشت .او همیشه
بیان میکند که ایجاد همان پلتفرمهای ارتباط
اجتماعی باعث شد تا بتواند شبکهای بیعیب و
نقص مانند فیسبوک را طراحی کند .البته حتی
بعد از راهاندازی فیسبوک هم ،این دانشمند و
کارآفرین دنیای اینترنت از تالش باز ننشســت
و چندین شــبکه ارتباطی و اجتماعی دیگر هم
طراحی کرد که از جملـ�ه آنها میتوان ب ه �wire
 hog، beacon، platformmو �facebook con
 nectاشاره کرد.
زاکربرگ به دلیل ایجاد شــبکه فیسبوک
عنوان یکــی از اثرگذارترین افراد دنیا در عرصه
اقتصادی را به خود اختصاص داده است زیرا این
شبکه اجتماعی ضمن درآمدزایی و اشتغالزایی
زیاد ،تحولی بــزرگ در عرصه ارتباطی در دنیا
بهوجود آورد .اما یک ســؤال مهم این است که
شبکه اجتماعی فیسبوک چه زمانی راهاندازی
شد و زاکربرگ چگونه در این مسیر قدم نهاد.
زاکربرگ در خاطراتش این طور نوشــته است:
زمانی که دانشــجوی دانشــگاه هاروارد بودم
شبکه ارتباطی فیسبوک را طراحی کردم .این
ابداع در ســال  ۲۰۰۴اتفاق افتاد و تنها با هدف
برقراری رابطه بین دانشجویان فیسبوک بود.
زمان راهاندازی این شبکه روز چهارم فوریه سال
 ۲۰۰۴بود و به تدریج استقبال از آن افزایش یافت.
در سال  ۲۰۱۲میالدی شمار کاربران فیسبوک
به بیش از یک میلیارد نفر رسید و این روند رشد
هیچگاه متوقف نشد .تأثیر اجتماعی و اقتصادی
فیسبوک در دنیای امروزی به اندازهای زیاد بود
که زاکربرگ در فهرست اثرگذارترین افراد دنیا
جای گرفته است.
زاکربرگ همیشه میگوید :عالقهای که به
دنیای کامپیوتر داشتم ،باعث شد تا ثروتی بیش
از آنچه فکرش را میکردم بهدست 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 نمیتوان از موفقیت برخوردار شــد.
زاکربرگ هماکنون به طراحان وب در دنیا کمک
زیادی میکند و تالش دارد تا دسترسی افراد به
اینترنت را در دنیا افزایش دهد.

۲۰.۹

میلیارددالر
ارزش سرمایه آلون ماسک

اقتصاد امریکا دنیا را به هم
یریزد؟
م 

روز شــنبه دهم فوریه ســال ۲۰۱۸
میــادی ،هفتهنامــه اکونومیســت
منتشر شــد .مهمترین مقاالتی را که
در این هفتهنامه منتشــر شــده است
میتــوان اینطــور بیان کــرد :قمار
اقتصادی آمریکا که به تحلیل اوضاع
اقتصادی این کشور در زمان ریاست
جمهوری ترامپ و سیاستهای این
رئیسجمهوری تازه در قبال تجارت با
دیگر کشورها و توافقهای 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
هفتهنامه در مورد صعود الون ماسک،
مدیر عامل شــرکت تســا اســت و
در ایــن مقاله بــه نوآوریهــای تازه
شرکت تســا در صنعت حملونقل
برقــی در دنیا پرداخته اســت .طبق
این گزارش الون ماســک را میتوان
یکی از تأثیرگذارترین افراد در صنعت
حملونقل امروزی دنیا دانســت زیرا
محصوالتــی که او بــا ابداعات خود
به بازار عرضه میکند پتانسیل ایجاد
تغییــرات بزرگی در بــازار جهانی را
دارد.
ســومین مقاله مهم بــه وضعیت
اقتصــادی آلمان و ائتالفــی که برای
شــکلگیری دولت باید ایجاد شود،
پرداخته اســت .وضعیت اقتصادی
آلمان بعد از اینکه هیچ یک از احزاب
در انتخابات نتوانستند حداکثر آراء را
بهدســت آورند و ایجاد دولت ائتالفی
ضرورت پیدا کرد ،بســیار مورد توجه
قرار گرفته اســت .اهمیت این مسئله
تا اندازهای بود کــه حتی در اجالس
جهانی داووس هم در موردش صحبت
کــرد و آنگال مــرکل از این ائتالف به
عنوان مهمترین و اصلیترین چالش
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 میتواند مشکالت زیادی برای
قاره اروپا به بار آورد .این کشور عالوه
بر عرصــه اقتصادی یکی از مهمترین
قطبهای سیاســی در ایــن منطقه
هم به حســاب میآید و از بســیاری
از کشــورهای بحــرانزده در جریان
بحــران بدهیهای دولتی و اقتصادی
ســالهای اخیر حمایت کرده است.
آلمــان را میتــوان اصلیترین 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 ،شرکتهایی که

اسپانسر این بازیها بودند و تاثیرات
اقتصادی برگزاری المپیک زمستانی
در کره از مهمترین مسائلی است که در
این مقاله به آنها پرداخته شده است.
امــا در تقســیمبندی مقــاالت
اکونومیســت غیر از بخــش جهان
در این هفته که دارای ســه زیربخش
سیاست در این هفته و بیزینس در این
هفته و کارتون هفته است ،بخشهای
دیگــری هم وجــود دارد کــه تمامی
تحوالت دنیا در این بخشها پوشش
داده میشود .مثال در بخش مربوط به
آمریکا به آتشســوزیهای کالیفرنیا،
تجربه بزرگ اقتصاد آمریکا و در بخش
سیاسی کشور آمریکا به مسئله تقابل
با اف بیآی در دولت ترامپ پرداخته
شده اســت .موضوع تقابل دولت با
افبیآی در ایــن روزها محور اصلی
اخبار در رسانههای آمریکا است زیرا
سابقه چندانی در دولتهای 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 فعالیتهای 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 رسانههای مختلف است زیرا این
کشور قطب مالی اروپا است .از طرف
دیگر بریتانیا اولین کشــوری اســت
که از اتحادیه اروپا خارج میشــود و
سازوکار مشخصی برای این کار هنوز
طراحی نشده اســت .از طرف دیگر
اجرای سا زوکار مناسب برای خروج
از اتحادیه هم موضوع بسیار با اهمیتی
است.
چین و سیاستهایی که برای مردم
این کشــور وضع میشود و وضعیت
دموکراتهــا در کشــور هنگکنگ
مســئلهای اســت که در این نشریه به
آن پرداخته شــده اســت .در بخش
خاورمیانه و شــمال آفریقا ،مســئله
مناقشات هســتهای در خاورمیانه و
تالش کشورهای مختلف به خصوص
عربســتان بــرای افزایــش قــدرت
هســتهای در کنار وضعیت سیاســی
اســرائیل و سیاســتهای اخیر آن را
مورد بررسی قرار گرفته است .مسئله
اقتصادی مصر با مقالهای تحتعنوان
قیمتگذاری کار نادرســتی اســت
تشریح شده اســت و اوضاع سیاسی
آفریقای جنوبی ،وضعیــت اتیوپی و
افزایش اســتقبال از نوشــیدنیهای
انرژیزا در قاره آفریقا از دیگر مقاالتی
اســت که در هفتهنامه اکونومیست و
در روز  ۱۰فوریه ســال جاری تالیف و
منتشر شده است.
دو بخش بسیار مهم از این هفتهنامه
بخش بیزینس و بازارهای مالی است
که در این دو بخش به نیروهای نسل
پنجم گوشیهای موبایل پرداخته شده
است ،وضعیت شرکت سامسونگ و
حواشی مســائل مطرح شده در مورد
ایــن شــرکت در ماههــای اخیر ،در
مورد شــرکت ایرباس ،صنعت معدن
و سیاســتهای آتی شــرکت تاتا در
گزارشهای جداگانهای تحلیل شده
اســت .در مورد ارزهــای مجازی،
تحوالت اخیر بازارهای مالی و اوراق
قرضه دولتی نیز مقاالتی ارائه شــده
است.

بـازار

Business
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تاز ههای کسبوکار

روزنامهی سازندگی سال  1شماره 1

اعداد امروز

۳۰
میلیاردتومان

برای گذر از خاموشی پایتختنشینان نیاز
است.به گفتهحسینصبوری،مدیرعامل
شرکت توزیع نیروی برق تهران ،هر
ساله دو اقدام برای گذر از پیک مصرف
صورت میگیرد که یکی از آنها توسعه
و اصالح شبکه و دیگری کارهایی در
راستای مدیریت مصرف است که شامل
موضوعات فرهنگی و ترویجی میشود.

گزارش میدانی روزنامهی سازندگی
از وضعیت بافت فرسوده در پایتخت
و زندگی مردم در این محلهها

36
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 سرمایهگذاری از
سوی بانک مرکزی کلید خورده است،
تا اطالع ثانوی در  1131شعبه بانک ملی
ایران ادامه دارد و همه افراد باالی 18
سال میتوانند به هر تعداد ،سکه پیش
خریدکنند.

10
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 بانکها نشان
میدهد که در پایان آذرماه امسال بدهی
بخش دولتی به  63هزار و  350میلیارد
تومان رسیده است.

6000

واحدصنعتی

با پیشرفت فیزیکی باالتر از  ۶۰درصد
با نظارت معاونت طرح و برنامه وزارت
صنعت ،معدن و تجارت تا پایان سال
تکمیلمیشود.

157
بنگاه

از مجموعه شرکتهای شستا با احتساب
شرکتهاییکهزیرمجموعهتأمین
اجتماعی هستند واگذار خواهد شد.
مرتضیلطفی،مدیرعاملشستا،گفت:
طریقه واگذاری به این صورت است که
آنها را به مزایده میگذاریم و کشف قیمت
میکنیم اگر قیمت مطابق کارشناسی ما
بود آن را به خریدار واگذار و در غیر این
صورت آن را در فرابورس عرضه میکنیم.

36.7
درصد

از کل نفت صادراتی ایاالت متحده به آسیا
فرستاده میشود .از این میان 7.6 ،درصد
به آمریکای جنوبی و مرکزی 25.7 ،درصد
به اروپا و  29.5درصد به آمریکای شمالی
صادر میشود .به این ترتیب آسیا یک سوم از
میزان کل صادرات نفت آمریکا را میخرد.

زندگی لرزان

یزدان مرادی

خبرنگار

نوزده میلیون نفر ،جمیعت از کل کشور در
بافتهای فرسوده زندگی میکنند ،عددی كه
معادل جمعیت كشور اروپایی رومانی است.
بافت فرسودهای که حاال قرار است با «طرح
ملی بازآفرینی شــهری» حســن روحانی،
«نونوار» شــود .نونوار شود تا شهرها دیگر
شاهد بافت خســته و بهمریخته که با خود
ماجرایهای زیاد و مشکالت فراوان میآورد
نباشد و شاید از ظرفیت آنها استفاده شود تا
توسازهمتکانیبخورد
بخش مسکنوساخ 
و این رکود چله گذاشته بر این بخش اقتصاد
جایش را به رونق و سازندگی بدهد.
بازســازی بافت فرســوده البته به همین
ســادگیها نیســت .برای اجرای این طرح
ً
در پنج ســال پیش رو ،مجموعا به  123هزار
میلیارد تومان بودجه نیاز است كه قرار است
 38هزار میلیارد تومان آن از طرف دولت48 ،
هزار میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی
و  37هــزار میلیارد تومان دیگر هم توســط
شهرداریهاتأمینشود.
محله باغ آذری؛ كوچههایی با عرض
یك متر

بیــش از دو میلیــون نفــر از تهرانیها از
ساكنان بافتهای فرسوده هستند ،یعنی 15

كه كل محله بازســازی شود چون خانههای
فرسوده در كوچههای باریكی قرار گرفتهاند
و در مواقع ضروری ،آمبوالنس ،آتشنشانی
و پلیس نمیتوانند وارد كوچهها شــوند .این
محلهها مشكالت اجتماعی هم دارند بنابراین
توساز به مسائل اجتماعی و
باید هنگام ساخ 
فرهنگی هم توجه شود».
محله باغ آذری در ابتدای خیابان شــهید
بخارایی اســت .این خیابان حدود  300متر
از ایستگاه متروی شــوش فاصله دارد .دهها
انبار كاال در مسیر اســت كه كارگرانشان،
ُپر ســر و صدا ،جعبههای بزرگ و كوچك را

درصد از جمعیــت كل پایتخت ،این مناطق
را اشغال کرده است .به همین دلیل هم سهم
بیشتری از نوسازی نصیب تهران خواهد شد.
كوچه ،یك متر بیشتر عرض ندارد و مثل
یك داالن تا ده متر كشیده شده است .هشت
خانه دو طبقه از دهها سال پیش در این بنبست
جا خوش كردهاند و صدای سوت علمكهای
گاز هركدامشان در گوش دیوارهای سیمانی
و كاهگلی پیچیده است .رختها روی پنجره
خانههــا پهن اســت و نــم روی دیوارها را
پوشانده اســت .كابلهای سیاه از تیر چراغ
برق سر كوچه به سمت پنجرهها كشیده شده
است .دیوار تعدادی از خانهها تاب برداشته و
سیمان و گچشان روی زمین ریخته است .زن
و مردی جوان دست همدیگر را رها میكنند
تا بتوانند از عرض یك متری كوچه رد شوند.
مرد جــوان میگوید« :اینجا محله باغ آذری
در جنوب تهران است .اگر یك زلزله كوچك
بیاید ،همهمان دفن میشویم و راه فرار نداریم.
تــا از خانه بیرون بیاییم ،همــه دیوارها روی
سرمان خراب میشود».
هــراس از مرگ بر اثــر زلزله ،موضوعی
است كه رئیسجمهور نیز هنگام تشریح طرح
ملی بازآفرینی شهری به آن اشاره كرد و گفت:
«بخشی از كشــور ما روی گسل قرار دارد و
خانههای این مناطــق باید در اولویت احیا و
مقاومسازیقرارگیرند.بایدطرحیاجراكنیم
كه مردم ساكن در بافتهای فرسوده با شرایط
آسانتری به خانه امن برسند .راهحل این است

 40-30متر است .یك ماشین بیشتر نمیتواند
از عرض كوچه عبــور كند .داود در بنگاهی
سر كوچه نشسته اســت .میگوید« :بیشتر
خانههای اینجا برای چهل سال پیش است.
با پنج میلیون تومان ماهــی  200هزار تومان
میشود یك اتاق  15متری اجاره كرد .اما اگر
زن و بچه داشــته باشی باید  10میلیون تومان
پیش ،ماهیانه  500-400هــزار تومان اجاره
بدهی .لولههــای آب و گاز خانههای اینجا
خیلی قدیمی و پوســیده است .هر از گاهی
میتركد و ســاكنان باید كلی هزینه تعمیرات
بدهند».

به مقصد اســتانهای مختلف بار کامیونها
میکنند .كركــره مغازها آهنــی و زنگزده
است .بیشتر دیوارهها نمپسداده و گچكاری
شدهاند .باالی پشتبام تعدادی از آنها حلب
گذاشتهاند و كابل برق از هر روزنهای به داخل
مغازهها وارد شده است .تعدادی از كوچهها
در سراشــیبی شــكل گرفته و عابران هنگام
پیادهروی ،شــلنگ میاندازند .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 كوچه ،سقف خانهها
معلوم اســت .چند آهن تكه پــاره و تعدادی
پالستیك روی بام دستشوییها پیداست .هر
سه چهار متر یك خانه ساخته شده و دیوارها
به دو متر هم نمیرسند .مردم برای حفاظت
از حریم خانهشان ،دیوارها را با پالستیكهای
فایبرگالس زردرنگ ،مرتفع كردهاند .هر خانه

منطقه 17؛ فرسودهترین بافت تهران

حدود  30درصد بافت فرسوده كالنشهر
تهران در منطقه 17در جنوب پایتخت متمركز
شده اســت .جایی كه محلههایی مثل قلعه
مرغی و فالح در آن ســاخته شده و خطوط
راه آهــن هم از آن عبور میكند .بســیاری از
خانههای محلــه فالح بافت فرســوده دارد
و قدمت تعــدادی از آنها به  50ســال پیش
برمیگــردد .در این منطقه هــم كوچههایی
با عرض یك متــر وجود دارد اما نوســازی
آپارتمانها نیز در حال انجام است .در انتهای
بنبستی  9متری با عرض یك متر ،خانهای با
در آبیرنگ جا خوش كرده .دو طبقه است و
چهار متر حیاط دارد .دیواره داخلی سیمانی
است و كمی تاب برداشته است .یك پله آهنی
زنگ زده به طبقه دوم كشیده شده است .آجر

دیوارها معلوم است و ترك روی قسمتی از آن
به چشم میخورد .كریم ،صاحبخانه ،برای
نوسازی اقدام كرده اما گفتهاند باید حدود 25
میلیون تومان بدهد .میگوید« :این خانه 50
سال عمر دارد و فرسوده است .در زمستانها
لولههایش یــخ میزند و باید بــا آبجوش
یخــش را آب كنیم .چندبار برای نوســازی
به شهرداری رفتم .گفتند شرایط خانه شما
در طرح ما نیســت و بایــد  25میلیون تومان
بابت خرید كوچه  9متریتان بدهید تا بتوانید
از مزایای طرح ما استفاده كنید .من كارمند
هســتم و ماهی یك میلیون و  600هزار تومان
درآمد دارم .چطور این پول را تهیه كنم؟»
البتــه دغدغــه پرداخت پــول در طرح
بازآفرینــی شــهری دیــده شــده اســت.
رئیسجمهور گفــت« :مردمی کــه منازل
فرســوده دارند ،نباید چیز دیگری جز منزل
فرســوده خود را واگذار کننــد .آنها اگر ۸۰
متر ساختمان فرسوده دارند جای آن  ۱۰۰متر
ســاختمان جدید میگیرند .دولت هم برای
ســاخت این واحدهای مســکونی از پیش
به بودجهای نیاز ندارد .چون زمین مجانی در
اختیار توسعهگرها قرار میگیرد .توسعهگر دو
برابر منازل فرسوده یک محل خانه میسازد
که  ۵۰درصد آن را در اختیار مردم همان محل
قرار میدهد و  ۵۰درصد باقیمانده هم به خود
توسعهگر تعلق دارد و دولت فروش سریع آن
را با قیمت عاقالنه تضمین میکند .شهرداری
از توسعهگر پول پروانه نگرفته و در نقشه هم

نگاه کارشناس

نیازی به مداخله دولت نیست
لزومزمینهسازیبرایورودانبوهسازان

علی عبدالعلی زاده

وزیر اسبق مسکن

بافت فرسوده نیازمند مداخله پولی دولت
نیست بلکه به سیاســتهای روشن برای
توســاز نیاز دارد .بازار مسکن در 10
ساخ 
سالاخیربه دلیلاتخاذتصمیمهاینادرست

19

میلیوننفر

ساکنانبافتهایفرسوده
کشور

از ســوی دولتمردان و ایجاد محدودیت در
روند ساخ 
توسازها برای انبوهسازان ،دچار
رکود شــده اســت .رویکرد دولت نسبت
به بافتهای فرســوده نیز نشان میدهد که
مســئوالن ،مفهوم بافت فرســوده را درک
نکردهاند.
در واقــع ورود دولــت به هرگونــه
توساز اشتباه است و نباید این اتفاق
ساخ 

123000
میلیاردتومان
بودجه الزم برای احیای
بافتهایفرسودهکشور

رخ دهــد .ایــن تفکر که میتوان مشــکل
مســکن را با پول و اعتبار حل کرد ،اشتباه
است و از چهل سال پیش توسط دولتمردان
مختلف اجرا شده و هربار ناکام مانده است.
نباید فراموش کرد ،بافت فرســوده فقط با
سیاستگذاری درست به معنای ورود مردم
توساز سامان
و انبوهسازان به عرصه ساخ 
پیدا میکنــد .برخالف آمار اعالم شــده از

48000

میلیاردتومان
سهم بخش خصوصی برای تامین
بودجهبافتهایفرسوده

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

38000

میلیاردتومان
سهم دولت برای تامین بودجه
بافتهایفرسوده

حوزه بافتهای فرسوده را دارند هموار کند،
توساز در این مناطق را در اختیار خود
ساخ 
مردمبگذاردوبااعمالسیاستهایتشویقی
مانند تســهیل در ارائه پروانه ساخ 
توساز،
ارائه تسهیالت بانکی به انبوهسازان و مواردی
از این دست ،مشکالت پیش روی مسکن
را حل کند و در راســتای احیای بافتهای
توساز قدم بردارد.
فرسوده و رونق ساخ 

37000

میلیاردتومان
سهم شهرداریها برای تامین
بودجهبافتهایفرسوده

مردمی که منازل فرسوده دارند ،نباید چیز دیگری جز منزل فرسوده خود را واگذار کنند .آنها اگر ۸۰متر ساختمان فرسوده
دارند جای آن ۱۰۰متر ساختمان جدید میگیرند .دولت هم برای ساخت این واحدهای مسکونی از پیش به بودجهای نیاز ندارد.
چون زمین مجانی در اختیار توسعهگرها قرار میگیرد.

دوشنبه  23بهمن 25 1396
به او کمک میکند .دولت تمام امور زیربنایی
محله را بر عهده گرفته و رونماها مثل مدرسه،
آتش نشانی ،کالنتری و مسجد را شهرداری
و دولــت بر عهــده میگیــرد .بانکها هم
به توسعهگر سریع وام میدهند».
اجاره امالك فرســوده در فالح بین دو تا
ده میلیون تومان متغیر اســت .امیر بنگاهی
میگویــد« :یك اتــاق  20متری فرســوده با
دستشــویی مشــترك را میتوان دو میلیون
تومــان ،ماهی  300 – 200هــزار تومان اجاره
كرد .بــا  5میلیون تومان ماهــی  350هزار
تومان هم میتوان خانه گرفت .البته خانههای
جدید قیمتشــان بیشتر اســت و باالی ده
میلیون تومان ،ماهی  500هزار تومان معامله
بوكار
میشوند .اگر اینجا نوسازی شود ،كس 
هم رونق میگیرد».
بوكار و رشــد بازار مسكن
رونق كســ 
موضوعی اســت كه در طــرح دولت برای
بازسازی بافت فرسوده مورد تاكید قرار گرفته
اســت .حســن روحانی در این باره گفت:
«زمینهای دولتی که به درد طرح بازآفرینی
شــهری میخورد 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 دستگاهها قرار دهیم .نیروهای
مسلح باید کمک کند و زمینها و پادگانهای
خــود را در اختیار بگذارد .این طرح موجب
افزایش ســرمایه مردم و نو شــدن محالت
میشود .اگر بخش مسکن فعال شود ،سایر
بخشهای اقتصادی هم فعال شده و اشتغال
ایجاد میشــود .اگر در محلهای هم دولت یا
شــهرداری نیامد و خود مردم با توسعهگرها
به توافــق رســیدند ما همین تســهیالت را
میدهیــم چون این طرح ،دولتــی نبوده و ما
فقط آن را برنامهریزی کردهایم؛ حتی اگر بنیاد
مستضعفان هم بیاید ما کمک میکنیم».

دیوارهایشان با فایبرگالس زردرنگ پوشیده
شده است .عباس ،مشاور امالك سر خیابان
به نوســازی تعدادی از خانهها و ســاخت
آپارتمانهای جدید اشاره میكند و میگوید:
«اجاره خانههــای فرســوده از پنج میلیون
تومان ،ماهی  250هزار تومان شروع میشود.
این خانهها معموال دو اتــاق  12و  14متری
دارند و سرویس بهداشتی و حمامشان با بقیه
ساكنان مشترك است .بعضی خانهها هم 20
میلیون تومان پیش بــا ماهی  100هزار تومان
معامله میشود اما خرابه و كلنگی است .البته
توساز رونق گرفته
در یك ســال اخیر ،ساخ 
و بیشتر شده اســت .برای اجاره خانههای
نوسازی شده  60متری باید ده میلیون تومان،
ماهی  500هزار تومــان پرداخت كنید .با 70
میلیون تومان هم میشــود آنها را رهن كامل
كرد .اینجا زوجهای جوان برای اجاره خانه
میآیند اما در هرجایی نمیشود زندگی كرد».
رئیسجمهــور بــا تاكید بــر اینكه نرخ
تسهیالتبرایزوجهایجوانمتقاضیخرید
خانه در مناطق بازآفرینی شــده شش درصد
اســت ،تاكید كرد« :زوجی که میخواهند
صاحب خانه شوند هر مقداری که در صندوق
پسانداز مسکن سرمایهگذاری کنند  ۶برابر یا
بیشتر از آن را وام میدهیم تا خانههای ساخته
شده سریع فروش بروند .نرخ تسهیالتی که
به زوجها تعلق میگیرد باید  ۸درصد باشد و
اگر زوجی خواست در منطقه بازآفرینی شده
خانه بخرد این نرخ باید  ۶درصد شود .من از
همهزوجهایجوانمیخواهمساختمانهای
بازآفرینی شــده را در تهران و ســایر شهرها
مدنظر قرار دهند .این وظیفه ماست که همه
جوانهــا را خانهدار کنیم و اینکار باید هرچه
زودتر انجام شود تا جوانها احساس آرامش
بیشتری داشته و راحتتر زندگی کنند و نگران
تشکیلخانوادهنباشند».

توساز
محله خزانه؛ رونق در ساخ 

خاك سفید؛ نیاز به نوسازی

پایینتر از محله باغ آذری ،بعد از ترمینال
اتوبوس پایانه جنوب ،محله خزانه قرار دارد.
بافتخانههایاینمنطقهنیزفرسودهاستاما
تعدادی از خانهها نوســازی شدهاند .خزانه،
چهار فلكه دارد و تعــدادی از مغازههای آن
نوسازی شــدهاند .عرض كوچهها حدود 5
متر است و تعدادی از خانهها كلنگی است و

مرد افغان كلنگ را به جان كوچه انداخته؛
لوله فاضالب نشــت كرده و نیــاز به تعمیر
دارد .مرد سالخورده ،صندلی آورده و جلوی
در خانهاش نشســته .مردی جــوان باالی
ســر مرد افغان است .ســه زن چادری نیز از
فاصله سه متری نگاه میكنندِ .گل در كوچه
نشسته .عرض كوچه یك متر بیشتر نیست و

دیوارهها تا  10متر باال رفته است .دیوارها تاب
و نم دارد و ســیمانی است .تعدادی از اهالی
پنجرههای خانهشان را با نایلون پوشاندهاند.
سعید میگوید« :هزینه این تعمیر فاضالب،
 500هزار تومان میشــود .یك زلزله بیاید چه
كار كنیم؟  37سال است همینطوری است و
تغییرینكرده.خانههایاینجابیشترشانسند
ندارد .مردم كارگرند و درآمد ماهیانهشان یك
میلیون تومان است ».بر اساس طرح دولت
قرار اســت در مرحله اول ۱۲ ،نقطه در تهران
بازآفرینی شود و بعد این رقم به  ۳۰نقطه برسد.
رئیسجمهور گفــت« :اینکه روزانه هزارنفر
در صندوق پسانداز مســکن سپردهگذاری
میکنند رقم خوبی است این یعنی این تعداد تا
دو سال آینده خانهدار میشوند .من این طرح
را هدیه دولت دوازدهم به مردم و نسل جوان
خانه اولی میدانم».
خاك سفید در شرق تهران در دهه  60محل
تجمع افرادی مشهور به «غربتی»ها بود كه با
توزیع مواد مخدر و ارتكاب انواع جرایم باعث
ناامنی و رشــد بزه در این منطقه شده بودند.
بعضیها درباره آن زمان خاک سفید تعریف
میکنند که دستگیر کردن خالفکارهای این
محله خیلی ســخت بود .چراکــه زیرزمین
بیشتر خانهها به هم راه داشته و خالفکارها
از هر خانهای وارد میشــدند ،از  10خانه آن
طرفتر سر در میآوردند .اما سال  ،79نیروی
انتظامی در طرحی ضربتی خالفکارهای این
منطقه را دســتگیر کرد و از همان موقع هم
خاک ســفید ،تبدیل به محلهای دیگر شد.
ساخ 
توساز شروع شــد و زیرزمینهای و
داالنهــای عبوری خالفکارهــا هم از بین
رفت .حاال به جای محله غربتیهای سابق،
یك پارك ،بازار میوه و ترهبار و زمین ورزشــی
گلشن ساخته شده اســت .با این وجود نیاز
به نوســازی خانهها و معابر ،جوی آبها و
سایر زیرساختهای شهری همچنان وجود
دارد .بیشتر مغازهها سمساری ،میوهفروشی و
تعمیرگاه ماشین و موتور است .شغل مردم نیز
بیشتر كارگری است و از قومیتهای مختلف
ایرانی و افغان در این منطقه ساكن هستند.

رحمان ،مشاور امالك این محله میگوید:
«خانههــای  30-20متــری در زیرزمین را
میتوان با  10میلیون تومــان ماهی  300هزار
تومان اجاره كرد .البتــه قبال پاركینگها را
حمام و دستشویی میزدند و اجاره میدادند
اما این اتفاق دیگــر نمیافتد .حاال مجردها
مغازهها را برای ســكونت اجــاره میكنند؛
 12متر با سه میلیون تومان پیش ،ماهی 500
هزار تومان ».به گفته رحمان ،سه چهار ماهی
توساز
است بازار مسكن رونق گرفته و ساخ 
افزایش داشته است.
 100میلیارد تومان برای هر محله

بر اساس قانون باید سالی  270محله مورد
بازسازی قرار گیرد .عشــایری ،سرپرست
شركت عمران و بهسازی شهری با بیان اینكه
نوسازی بافتهای فرسوده در الیحه  97دیده
شده است ،گفت« :باید برای هر محله حدود
 100میلیارد تومــان هزینه کنیم تا به میانگین
آن شهر برســد .در طول  5سال برای 1344
محله 123 ،هزار میلیــارد تومان بودجه نیاز
است .اگر الیحه به تصویب برسد و بخواهیم
با رویکرد محلهمحور شروع کنیم ،این امر از
شهریور 97عملیاتی خواهد شد».
این در حالی اســت كه رییس كمیسیون
عمران مجلس با بیــان اینكه به دلیل بودجه
اندك ســال آینده ،عمال امكان آغاز نوسازی
در ســال  97وجود ندارد ،گفت« :بر اساس
هدفگذاریهای صورت گرفته ســالی 270
محله باید بازسازی شــود ،اما ما در بودجه
 ،97قــرار بود از افزایش حاملهای انرژی و
صندوق توســعه ملی اعتبارات الزم را تأمین
کنیم كه كمیســیون تلفیــق آن را رد كرد».
بنابراین عمال در سال آینده دیگر نمیتوان
کاری کــرد زیرا بودجه موجود بســیار کم
اســت .البتــه محمدرضا رضایــی تاكید
كرد هنــوز فرصت باقی اســت و میتوان
در صحــن علنــی مجلس ایــن موضوع
را پیگیری كرد؛ نوســازی بافت فرسوده كه
به دلیل زندگی حدود 19میلیون نفر در آن ،نیاز
مبرم به توجه و رسیدگی سریع دارد.

 18بهمن

 16بهمن

 14بهمن

واحد
نیاز ساالنه کشور به واحد
مسکونی

 10بهمن

500000

 8بهمن

 1334محله

تا پایان برنامه ششم توسعه بازآفرینی خواهد شد

 4بهمن

 66هزار هکتار

تا پایان برنامه ششم توسعه بازآفرینی خواهد شد

عددی نزدیک به  100را نشان بدهد به این
معناست که ســرمایهگذاران بدون ترس،
ریسک میکنند .هرگاه شاخص عددی
در میانه صفر و صد و نزدیک به 50را نشان
بدهد به این معناســت که بازار وضعیت
خنثی دارد .در حال حاضر شاخص عدد
ترس
 10را نشــان میدهد و در موقعیت ِ
شــدید قرار گرفتهاست .در این وضعیت
سرمایهگذاران ترجیح میدهند پول خود را
روانه بازار سرمایه نکنند.

خنثی

2,5

میلیونواحد
تعداد مسکنهای خالی در
کل کشور

10

ترس شدید
ِ

س
تر

 1100محله

در  110شهر دارای  61657هکتار سکونت گاه غیررسمی است

 2بهمن

 600محله

در  175شهر دارای  24141هکتار بافت تاریخی است

 30دی

 1000محله

در  465شهر دارای  55104هکتار بافت ناکارآمد شهری است

 26دی

 2700محله

در کشور مشمول بافت فرسوده میشود

 24دی

 19میلیون نفر

در بافتهای فرسوده زندگی میکنند

ر
یس

 141هزار هکتار

بافت ناکارآمد شهری در ایران شناسایی شده است

ک

 543شهر

در ایران دارای بافت فرسوده هستند

995000
990000
985000
980000
975000
970000
965000
960000

سایه شوم ترس
پایگاه خبری-تحلیلی سیانانمانی
هر روز شــاخصی را بررســی میکند که
شــاخص ترس و ریسکپذیری نام دارد.
این شاخص نشــان میدهد که وضعیت
ســرمایهگذاران در بــازار به چه صورت
اســت .هرگاه شــاخص عددی نزدیک
به صفر را نشان بدهد به این معناست که
بازار در وضعیت ترس قرار دارد و در نتیجه
ســرمایهگذاران از جاری کردن ســرمایه
خود در بازار واهمه دارند .هرگاه شاخص

اعداد مهم طرح بازآفرینی شهری

محله
تعداد محله هایی که هر سال باید
نوسازی شود

دالر هــر روز قــدرت بیشــتری
میگیرد و همزمان با آن فلز زرد از چشــم
ســرمایهگذاران میافتد .البتــه افزایش
نگرانیها درباره افزایش نرخ بهره از سوی
فدرال رزرو آمریکا نیز باعث کاهش ارزش
طال م یَشود .قیمت هر اونس طال در روز
شنبه  21بهمن به 1316.65دالر در هر
اونس رســید که کاهــش 1.3درصدی
را نسبت به هفته گذشته تجربه میکند.
البته ترســی که بر بازار سرمایه در ایاالت
متحده آمریکا حاکم اســت مانع کاهش
بیشتر ارزش این فلز گرانبها میشود .در
ِ
واقع همین ترس باعث میشود طال هنوز
به چشم کاالیی امن برای سرمایهگذاری
در دوران بحرانــی دیده شــود .هرچند
طــا در مســیر نزولی قدم برمــیدارد،
دالر قویترین روزهــای خود را به ثبت
میرســاند .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
گرفتهاســت .از یکسو ســرمایهگذاران
به خاطــر ترس خود از وضعیــت بازار،
طال را کاالیی امن برای ســرمایهگذاری
میداننــد و تمرکز خــود را روی آن قرار
میدهند و از سوی دیگر داللهایی وجود
دارند کــه معتقدند نرخ بهره افزایش پیدا
میکنــد و همراه با خــود دالر را هم باال
میکشــد و به همین خاطر کمتر معامله
میکننــد .برخی تحلیلگــران 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 افتوخیز
حرکت میکند .شاخص کل بورس تهران
کاری 21بهمنماه را
نخستین ساعتهای ِ
که نخستین روز هفته نیز بود با 98هزار و
 299واحد 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  522واحد را ثبت کرده که
در تاریخ چند ساله آن کمنظیر بودهاست.
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
نبودهاند .نزدک به عنوان بزرگترین بازار
معامله اکترونیک سهام در آمریکا افزایش
کاری
1.11درصدی را نســبت بــه ِ
روز ِ
گذشــتهاش تجربه کردهاست .شاخص
داوجونز نیز به عنوان یکی از 30سهام برتر
بورس نیویورک ،افزایش 1.18درصدی
کاری گذشتهاش تجربه
را نســبت به روز ِ
کردهاســت .بازارهای ســهام آســیایی
وضعیت دیگری داشتند و برخی از آنها
با کاهــش ارزش همراه شــدند .بورس
شانگهای به عنوان یکی از دو بورس برتر
چین و پنجمین بازار سهام جهان براساس
کاری بازار،
پایــه ازرش ،در آخریــن روز ِ
کاهش 0.03درصدی را تجربه کرد.

 20دی

30

میلیارد تومان
هزینه ساالنه هر محله در طرح
نوسازیبافتهایفرسوده

مروری بر وضعیت بازار سهام ایران و جهان

 18دی

20

درصد
جمعیت شهری کشور در بافت
فرسوده هستند یعنی از هر سه
نفر یک نفر در شهرها در بافت
فرسودهزندگیمیکنند

270

دوگانه فلز زرد

نمودار تحوالت شاخص بورس تهران در یک ماه گذشته

درصد
مساحتشهرهایموردمطالعه
وزارت راه و شهرسازی بافت
فرسوده است

100

بازارچه :پول و سرمایه

کوچه

City
26

تازههای شهر و جامعه

روزنامهی سازندگی سال  1شماره 1

شهر
اصالحطلبان

حرفهای امروز

اصالحطلب
اصالحطلب
اصالحطلب

نکــــته

اصولگرا
اصولگرا
اصولگرا
اصولگرا
اصولگرا

اصالحطلب

اصولگرا

اصالحطلب

اصولگرا

اصالحطلب

8
محمدفرجود

اصولگرا

اصالحطلب

9
احمدصادقی

اصولگرا
نکــــته

اصالحطلب

اصالحطلب

سرپرست حراست کل

مشاور امور رسانهای
اصالحطلب

مشاور شهردار و رئیس مرکز ارتباطات

3
رضاصالحیامیری

اصالحطلب

4
علیمرادخانی

اصالحطلب

مشاور هنری

5
داریوشقنبری

اصالحطلب

مشاور پارلمانی شهردار

6
رسولرسولیپور

اصالحطلب

مشاور و رئیس گروه اخالق شهروندی

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری

11
حمیدرضا قالیباف

اصالحطلب

مشاور شهردار در امور اجتماعی و فرهنگی

رئيس سازمان مديريت بحران شهر تهران

10
برزینضرغامی

۱
غالمعلیرجایی
2
امین عارف نیا

اصولگرا

معاون فنی و عمرانی

مدیر عامل شرکت شهر سالم

۷
مهدی داوری دولت آبادی

انتصاب مصطفی موسویالری به
سمتمدیرکلهماهنگیامورمناطق
شهرداری تهران هم کم چالش نبود .او فرزند
حجتاالسالم موسویالری ،وزیر کشور
دولت سیدمحمد خاتمی است .این انتصاب
چند روزی به یکی از هجمههای فضای
مجازی علیه نجفی بدل شد.
عالوه بر اینها در چند مورد اعضای شورای
شهر بهصورت علنی اعتراضات خود به
انتصابهای شهرداری را نشان دادهاند.
واکنشها ادامه داشت تا اینکه احمد
مسجدجامعی هم در توییتی نوشت« :هیچ
دخالتی در شهرداری تهران ندارم و دليل
برخی انتصابات شهرداری برايم روشن
نيست».همچنینمحمدعلیخانی،دیگر
عضو شورای شهر در اعتراض به انتصاب
شهرداران مناطق سه ،هفت و 10در کانال
خود نوشت« :جناب آقای نجفی لطفا منت
این انتصابات را سر اصالحطلبان نگذارید.
بقیه حرفها بماند برای بعد…»
این اشاره علیخانی به انتصاب تعدادی از
بانوان است که پیش از این در زمان قالیباف
از مدیران ردهباالی شهری محسوب
میشدند .یکی دیگر از اعضای شورا
ی که در شهرداری
در اینباره گفته «فرد 
مسئولیت گرفته عالوه برحمله به اصالح
طلبان و آیتالله هاشمی به خود نجفی هم
رحم نکرده است ».اشاره این عضو شورای
به توییتهای «حامد احسانبخش» است که
مدتی به سردبیری سایت شهرنوشت وابسته
شهرداری تهران منصوب شد و در نتیجه
اعتراضها ،شهرداری او را برکنار کرد و
«پوریا سوری» ،روزنامهنگار اصالحطلب را
به جای او منصوب کرد.

مشـــاوران

اصالحطلب

رضا صالحی امیری ،قائم مقام
نجفی و معاون فرهنگی و اجتماعی
شهرداری به دلیل دوشغله بودن
استعفا داد و به جای او ولیالله
شجاعپوریان منصوب شد

۸
پیروزحناچی

۶
حمیدچوبینه

اصولگرا

۷
ولیاللهشجاعپوریان

۵
امیرحسینصدیقی

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات

معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری

شهردار منطقه ۲۱

شهردار منطقه ۲۲

۶
ابراهیمشیخ

۴
سیدمحمدجوادشیرازی

مدیر عامل سازمان آتشنشانی

معاون منابع توسعه انسانی

شهردار منطقه ۱۷

13
علینوذرپور

۵
حسنپورسیدآقایی

معاون حمل ونقل و ترافیک

شهردار منطقه ۱۵

12
حسنرحمانی

۴
حجتاللهمیرزایی

مدیرعاملمؤسسههمشهری

مدیرعامل سازمان پایانههای مسافربری

معاون برنامهریزی توسعه شهری و امور شورا

شهردار منطقه ۱۳

11
امیرمحسنی

۳
سمیعاللهحسینیمکارم

۳
مرتضیحاجی

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران

معاون مالی و اقتصاد شهری

شهردار منطقه 12

10
وحیدرضاانارکیمحمدی

اصالحطلب

معاون شهرسازی و معماری

شهردار منطقه 10

8
پیمانحسینمحسنی

۲
محمدمهدیحجت

میانهرو

7
سهیالصادقزاده

اصولگرا

شهردار منطقه 9

9
مرتضیرحمانزاده

اما این همه ماجرا نیست .روی دیگر سکه،
که در ماههای اخیر جنجال مجازی به پا
کرد ،مسئله آقازادگی و ماجرای ژن خوب
است؛ ملغمهای که از حرفهای پسر عارف،
نماینده مجلس و سرلیست امید شروع شد.
حرفهای حمیدرضا عارف بهسرعت توجه
افکار عمومی و بهویژه فعاالن فضای مجازی
را جلب کرد .پس از حساسشدن جامعه به
بحث طنزآلود ژن خوب ،پای آن به مدیریت
شهری باز شد .چندی پیش «ایسکانیوز»
عنوان کرد که سهیال صادقزاده ،شهردار
منطقه  10در حكمی ،پسرش را بهعنوان
مشاور شهردار و رئیس امور سرمایهگذاری و
مشاركتهای مردمی منصوب كرد .از سوی
دیگر در یکی از جلسههای شورای شهر
تهران در آبانماه ،پسر یکی از اعضا بهعنوان
کاندیدا برای مشارکت در یکی از بخشهای
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 تخصصهای الزم بوده ،اما از سوی
شورای شهر رأی نیاورده است».

معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری
اصالحطلب

6
سیدعلیمفاخریان

اصالحطلب

شهردارمنطقه7

1
حسنرباطی

مدیرکل هماهنگی امور مناطق شهرداری
اصالحطلب

5
سمیهحاجوی

۲
مصطفیموسویالری

معــــاونان

شهردار منطقه 4

مدیرعاملسازمانبازنشستگیشهرداری
اصالحطلب

4
سیدعلیرضاحسینینوکندی

۱
سیدمهدی قاسمی زاویه سادات

اصالحطلب

ابتکار ،معــاون رئیسجمهور در
واکنش به بازداشت فعاالن زیست
محیطــی :ترجیح میدهــم در حال
حاضر اظهارنظری در اینباره نداشته
باشم اما به شدت نگران هستم / .ایلنا

شهردار منطقه 3

محمدعلی نجفی تاکنون به  15نفر
برای شهرداری مناطق حکم داده
است و بقیه مناطق با شهرداران
دوره قالیباف کار خود را پیش
م یبرند

اصالحطلب

یکم شهریورماه گذشته پس از جنجالها و
حرفوحدیثهای 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 میگذرد و در این مدت شهردار
تهران از شروع کار خود تاکنون ،اقداماتی
را در جهت شفافسازی و کاهش فساد در
شهرداری تهران کلید زده است.در این میان
تغییر مدیران شهرداری هم یکی از چالشهای
پیش روی شهردار تهران در ماههای گذشته
بوده است و شورای شهر اصالحطلب از
انتصابهایشراضینیست«:بهکارگیری
نیروهای اصالحطلب؛ چه در قامت مدیران
رسانهای و چه مدیر و کارشناس در حوزه
مدیریت شهری ،یک ضرورت غیرقابل انکار
است و اگر جز این بود مردم به دیگران رأی
میدادند ،اما امروز میراث پیشینیان چون
غل و زنجیر بر دست و پای شهرداری کنونی
زده شده است و حرکت بسیار سخت و کند
پیش میرود ».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 شاخصهای انتخاب
شهرداران و مدیران میگوید« :نگاه شهرداری
تهران این است ،افرادی که بهعنوان شهردار
فعالیت میکنند باید به امور شهری و
مأموریتهای 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
برعهدهگرفتهاند».

3
مصطفیسلیمی

مدیــــران

شهردارمنطقه18

رباطی ،معاون امور مناطق :آقازاده به کسی
گفته میشود 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  ۱۲ساعت در سطح شهر
فعالیتکند.
شیخ ،معاون منابع انسانی ٤٠ :درصد مدیران
اصالحطلب ٧ ،درصد اصولگرا و ٥٣درصد نیز
از نظر گرایش سیاسی مستقل هستند.
اعتراض
چهر ههای شورا

اصالحطلب

خبرنگار سرویس اجتماعی

آقازادگی و ماجرای ژن خوب

علی شمخانی ،دبیر شورای امنیت
ملی :هنوز اطالع دقیقی از بازداش 
ت
فعاالن محیط زیست ندارم .در پشت
فعالیتهای مأموران تخصصی برخی
از انجیاوهــا در حوزههایــی مانند
بهزیستی ،زنان ،محیطزیست و آب،
هالهای از ابهام در ارتباطات وجود دارد
که در حال بررسی است / .ایلنا

شهردار منطقه 2

15
محمدفیاض

اصولگرا

روابط عمومی ســازمان حفاظت
محیطزیست :بازداشت کاوه مدنی،
معاون آمــوزش و پژوهش ســازمان
حفاظت محیطزیست را که از سوی
برخی افراد در فضای مجازی مطرح
شده تکذیب میکنیم .این خبر صحت
ندارد / .خبرآنالین

شهردار منطقه یک

2
رسولکشتپور

شهردارمنطقه16

اصالحطلب

حسامالدین آشنا ،مشاور روحانی :نه
جامعهشناساندینخودکشیمیکنندنه
حامیانحیاتوحش/.توئیتر

آسو محمدی

1
حبیباللهتاجیک

14
هادی زبده شیرکوهی

نجفی ،شهردار :مصلحت شهر چیزی فراتر از
تعلقات جناحی و گرایشهای سیاسیاست .
علیخانی ،عضو شورا :مصلحت شهر را
شهروندانش ،همان کسانی که  4تا  6ساعت
پای صندوقهای رای ایستادند و به تغییر رای
دادند،بهترتشخیصمیدهند.
حقشناس :اگر جوانان اصالحطلب رزومه
ندارند ،ناشی از محرومیت از تصدیپستهای
مدیریتی در  ١٤سال گذشته بوده است».

اصالحطلب

جعفریدولتآبادی،دادستانتهران:
فعال محیطزیســت یکی از متهمان
پرونده جاسوســی بود ،اعترافهایی
علیه خود داشت و خودکشی کرد .این
فرد یکی از متهمان بوده است و با توجه
به اینکه میدانسته اعترافات زیادی هم
علیه وی شــده و هم خــود اعترافاتی
داشــته متأســفانه در زندان دست به
خودکشی زده است / .ایلنا

«سازندگی» از
انتصابهای
جنجالی
شهردار تهران
گزارش میدهد

شــــهرداران

شها
واکن 

محمــود صادقــی ،نماینــده مردم
تهران :افراد بازداشت شده از نخبگان
محیطزیست ایران هستند و روی پروژه
حفظیوزپلنگایرانیکارمیکردند.اگر
این افراد سنگینترین اتهام را هم داشته
باشند اما باز هم مسئولیت حفظ جان
متهمان برعهده دستگاه قضایی است.
حتی در قانون اساســی متهمی که به
حکمقانونمحکوممیشوددرپناهقانون
اســت و در حدود قانون بــا او برخورد
میشود.بامعاونپارلمانیوزیراطالعات
صحبت کردم .معاون پارلمانی وزارت
اطالعاتپیگیراینموضوعبود،بهگفته
معاونپارلمانیوزیراطالعاتبازداشت
این افراد بــه وزارت اطالعات مربوط
نمیشــود و احتمال میداد دستگیری
این افراد از طریق مراجع اطالعاتی دیگر
باشد/.ایلنا

مشاوران ،مدیران و معاونان محمدعلی نجفی

7
فاطمهراکعی

اصالحطلب

مشاور شهردار در امور بانوان

8
حسینغریبی

اصالحطلب

مشاورشهرداردراموربرنامهریزیراهبردی

محسن هاشمی ،رئیس شورای شهر تهران :هیات رئیسه شورا و سایر اعضا در عزل و نصبها دخالت
نمیکنند ،اما میتوانند نظرات خود را اعالم کنند .این حرکت کامال طبیعی است که اعضا نسبت به برخی
از موضوعات و انتصابات نظری داشته باشند
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شهر
اصولگرایان
اصولگرا

اصولگرا

اصولگرا

اصولگرا
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اصولگرا

اصولگرا

اصولگرا

اصولگرا

اصولگرا

انتقاد دیگری که به انتصابهای نجفی
میشود و به گفته شورای شهر ایراد «حقوقی
و قانونی» دارد ،موضوع سن و سال مدیران
بازنشست ه است .شهربانو امانی و حجت نظری
2عضو مخالف این انتصابها هستند .محمد
علیخانی ،در تذکری شفاهی به شهردار به این
موضوع پرداخت .براساس قانون ،بهکارگیری
بازنشستگان در شهرداری تهران ممنوع است،
اما سه نفر از معاونان شهردار که بهتازگی
منصوبشدهاند،بازنشستههستند».
شهریورماهنجفیدرحکمهاییسمیعالله
حسینىمکارم را به معاونت مالى و اقتصاد
شهری ،محسن پورسیدآقایى را به معاونت
حملونقل و ترافیک و مهدى حجت را به
معاونت شهرسازى و معمارى شهرداری
منصوب کرد .مهدی حجت متولد ،١٣٢٨
پورسیدآقایىمتولد ١٣٤٠وحسینىمکارم
متولد  ١٣٣٩است.

اصولگرا

اصولگرا

اصولگرا

اصولگرا
اصولگرا

اصولگرا

اصولگرا

5
حسنعلیغفاری

2
شهرامگیلآبادی
3
مجیدسرسنگی

اصولگرا

اصولگرا

اصولگرا

اصولگرا

مشاورپارلمانی

5
زهرامشیر

اصولگرا

مشاور شهردار در امور بانوان

اصولگرا

اصولگرا

فروردین ماه« 92انتخاب» با انتصاب
محسننائبی،فرماندارسابقتهران
به عنوانمشاوراجتماعیمحمدباقر
قالیبافنوشت:تعدادمشاورانرسمی
قالیباف به بیش از 100نفر رسیده است.

12

کرج
کرمانشاه
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زنجان
سمنان
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زاهدان
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یاسوج
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شیراز

5
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گرگان

9
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خرمآباد

8

20

ساری

7
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همدان

-1

10

یزد

12

23

گردش

منیریــه؛ محلهای با کوچههــای باریک،
خانههای بــزرگ ،حیاطهای پــر درخت و
حوضدار و مردمانی که هنوز نشانههایی
از راه و رســم گذشــته در زندگیشان دیده
میشــود .این محله زیبا و اصیل در زمان
قاجار ،یکــی از محلههای اعیاننشــین
تهران بــود؛ محل زندگی اشــراف و البته
بازاریــان و تجار تهــران .حــاال هم هنوز
بســیاری از قدیمیهای بازار و تهرانیهای
قدیمی این محله را رها نکردهاند و ســاکن
این منطقه کهن هســتند .بــا وجود آنکه
آپارتمانسازی به جانش افتاده و کوچههای
تنگ و تاریک و تــک خانههای زیبایش
هر روز بیش از پیش بلعیده میشــوند ،اما
هنوز ِرد تهران قدیم بر جانش پیداست .نام
محل ه منیریه از نام «منیرالسلطنه» ،مادر
کامران میرزای قاجار ،پسر سوم ناصرالدین
شاه و نایبالســلطنه او گرفته شده است.
منیرالسلطنه ســاکن عمارتی زیبا در این
منطقه بود .مادر و پســر باغهــای زیبا و
زمینهای زیادی در محله منیریه و همچنین
امیریه (محله مجاور منیریه) داشتهاند که
حاال دانشکده افسری که در تقاطع خیابان
سپه و ولیعصر قرار دارد جزو همین باغها و
عمارتهای قاجاری است .بهتر است پیاده
گردی خود را از شمال یعنی تقاطع خیابان
امامخمینی و خیابان ولیعصر آغاز کنید
و اول از همه به دیدن «موزه مقدم» بروید.

اصولگرا

اصولگرا

10

28

کرمان
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مشاوران ،مدیران و معاونان محمدباقر قالیباف

شــــهرداران
1
فخرالدینسلیمانی

راهنما

۲هزار کیلومتر که از تهران دور شوید ،از مرز
خارج نخواهید شد .در ایران نقطهای 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 سالهای 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 میروید باید
سراغ سواحل عجیب و غریبش ،جنگلهای
حــرا ،درختــان انجیــر معابــد و کوههای
مینیاتوریاشبرویدوالبتهازغذاهایلذیذی
که دارد هم به وفور تنــاول کنید .به دریای
بزرگ بروید؛ ابتدای اقیانوس هند .ســاحل
صخرهای و شنی در کنار هم شما را مجذوب
میکند .آنقدر که میتوانید ســاعتها در

ساحل بمانید و امواج خروشان اقیانوس که
صخرهها را در مینوردد ،مشــاهده کنید و
البته روی شنهای طالیی قدم بزنید .اما از
همان دریای بزرگ به سمت شرق که بروید،
جاده رمین شروع میشود به سمت بریس و
گواتر .حــدود  ۶۰کیلومتر در دنیای رنگ و
نقش و زیبایی رانندگی میکنید؛ الجوردی
اقیانوس،طالییساحلشنی،سبزیدرختان
تــاغ و درخت انجیــر معابد و خاکســتری
کوههای مریخی یا مینیاتــوری .کنار جاده
پارک کنید و خیــره به کوههای مینیاتوری
شوید .اگر توانســتید با احتیاط وارد کوهها
شوید ،سکوت ،شما را هم محو میکند .به
سمت شرق بروید ،اسکله ماهیگیری بریس
خودنمایــی میکند .لنجهــای ماهیگیری
آنجا به وفور یافت میشــوند ،با کارگرانی
ســاده و بیآالیش با آفتاب سوختگی دریا.
ســراغ بریس را بگیرید؛ دهی که شهر شده
و روی یکی از زیباترین سواحل دنیا ساخته
شده اســت .پشــت خانههای مردم ،با ۶-۵
دقیقه رانندگی به ســمت دریا ،به صخرهای
میرسید که  ۵۰متر ارتفاع دارد؛ منظرهای
خیرهکننده از هنرنمایی فرسایش باد و باران
و رطوبــت در طول هزاران ســال .بر باالی
صخره بایستید و از آبی بینهایت لذت ببرید.
در اســکله ماهیگیری بریس ،انواع ماهی و
شاهمیگو را میتوانید ببینید و احیانا بخرید.
اینجا تمام میگو و شاهمیگوی رستورانهای
دریایی درجه یک تهران را تامین میکند .از
بریس به شــرق بروید ،گواتر در منتهیالیه
ایران پیش روی شماست؛ جنگلهای حرا.
یــک روز به منطقــه آزاد بروید ،روســتای
تیس با قدمت چند هزار سالهاش،آنجاست.
از آنجا میتوانید به ســمت کهیر و کنارک
بروید ،گل فشان منتظر شماست .در چابهار
سراغ رستورانهای شــیک را نگیرید ،اما
گزینههای خوشمزه فراوانی برایتان وجود
دارد؛ در بلوار امام به رســتوران بلوچ بروید
و خورش کراهی بخوریــد؛خورش ویژه آن
منطقه که هم با ماهی ســرو میشــود،هم
میگو ،هم مرغ و هم گوشــت .انواع کباب
ماهی هم دارد .در همان بلوار امام میتوانید
به رستوران تهران که آشپز هندی دارد ،بروید،
کراهی هایش به مراتب تندتر از رســتوران
بلوچ است .رستوران براسان بروید و انواع
کباببخورید؛کباببنگال،تندترینغذایی
است که در عمرتان خوردهاید .در بازار سنتی
هم پکوره و سمبوسه به وفور پیدا میکنید.
اما اگر به ســمت سرباز رفتید ،در سه راهی
ّ
پالن ،ســراغ رستوران ابوطالب را بگیرید.
مرغهای تندوری که بــا ادویه مخصوص
کباب میشوند ،میتواند ظهر دل انگیزی را
برایتان رقم بزند.

Life
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پرســه

تازههای زندگی و سرگرمی

روزنامهی سازندگی سال  1شماره 1

گفتههای روز

پرویز پرســتویی« :یادمون نره زندهیاد
فردین هــم کشــتیگیر بــود» .بازیگر
پیشکسوت ســینما در واکنش به اعالم
نام پژمان جمشیدی به عنوان کاندیدای
دریافــت جایــزه نقش مکمل مــرد در
س یوششمین 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 میگم.
نگران نباش تا بوده همین بوده و خواهد
بود» .

ابراهیــم َداروغهزاده ،دبیر جشــنواره
فیلم فجر« :امسال سالمترین دوره انتخاب

بهترین فیلم مردمی را داشتیم ».دبیر 36
امین دوره جشــنواره فیلــم فجر هم مثل
دورههای قبل با هجــوم منتقدان مواجه
بود .یکی از انتقدات به او بر سر اکرانهای
مردمی و آرای ایــن دوره بود .برای مثال
سینماگران معتقد بودند حضور نداشتن
فیلمی مثل مصادره در میان انتخابهای
مردمی طبیعی نیست و مهران احمدی از
پولهای خرج شده در این بخش گفت.
اماداروغهزادهمیگویدبلیتهایصاحبان
آثار ،گیشه سینماها و ارگانها و نهادها در
آرای مردمی تاثیرگذار نبود و از برگزاری
جشنواره امسال دفاع میکند.

محمدتقــی فهیم (منتقد ســینما):

«هومن سیدی سیمرغ اش را به روحانی
اهدا کرد و برای همین حاال فیلمش در 11
رشتهنامزدسیمرغجشنوارهشدهاست».
صحبتهای منتقدان مهمان برنامه هفت
در شب  21بهمن ماه به موجی در فضای
مجازی و میان ســینماییها بدل شــد.
حمله فهیم و فاضلی به بخشی از فیلمها
و دفاعشان از ممیزی عجیب و شنیدنی
بــود .فهیم نامزدیهــای فیلم مغزهای
کوچک زنــگزده را به ســیمرغ قبلی
هومن سیدی مربوط دانست و البته دیگر
مهمانان برنامه از توهم توطئه گفتند.

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

رأی من کجاست؟
فاطمه پاقلعهنژاد

خبرنگار پرسه

همان روز اول و دومین نشســت خبری برای
راه افتادن دعوا بر سر آرای مردمی کفایت میکرد.
منیژهحکمتهمانروزنخستازخریدبلیتهای
ارگانی انتقاد کرد و گفت گروهی با اهداف خاص
کاری کردهانــد که آرای بهترین فیلــم مردمی را
جابهجاکنندونهادهاییبلیتهارابهنفعفیلمهایی
خاصخریدهاند.
آن روز هنــوز فیلمهای 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 خوشســاخت مهران احمدی که یکی از
بیشترین تعداد سانسهای فوق العاده را داشته
است .مهران احمدی در کنفرانس مطبوعاتی

فیلمش «بگم»«،بگــم» راه انداخت و اتفاقا
گفــت! گفت دربــاره اینکه  500ســری بلیت
خریداری شده توسط یک ارگان ،بعد از استفاده
از کدهایــش در رأیگیری به مردم داده شــده
است .از این گفت که اپراتورها برای رأیگیری
اینترنتی با جشــنواره همراهــی نکردهاند و در
نهایت اپلیکیشــنی تدارک دیده شده که خیلی
هم موفق نبوده و نتوانســته به خوبی پاسخگو
باشد .گفت از تهیهکنندهای که ده میلیون داده و
سانس فوقالعاده برای فیلمش خریده است .او
بعد از این حرفها در پاســخ به سؤال خبرنگار
صفحه پرسه روزنامه «سازندگی» گفت« :شبیه
این بود که دارم میگم؟ نه خداییش این نیســت
حرفم .به قرآن اینهایی را که گفتم به چشــمم
دیدم که دربارهشــان 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 نمیآورم ،این همه

ســانس فوق العاده داشتیم .ملت تا ساعت سه
شب میمانند فیلم ببینند که بگویند ما را دوست
ندارند؟ باورش سخت است .من میگویم آرای
مردمی را دســتکاری کردند و شــک ندارم اما
میگویم کار آن باالباالییها نیست .این مدیران
میانی کارهایی کردند که زیبنده نیست».
دعوای امنیت ملی بین ارگانیسازها؟

امسالسازمانهنریرسانهایاوجدرجشنواره
ســه فیلم داشت .از ســوی دیگر «التاری»بود،
ساخته محمدحسین مهدویان و محمود رضوی.
فیلمــی که از ابتدا بر ســرش جنجالهای زیادی
شد و خیلی سخت مجوز ساخت گرفت .غیراز
این باشه آهنگر هم فیلم «سرو زیر آب» را داشت
و ســازندگان «ماهورا» هم اگرچه خصوصیساز
لقب دارند اما همــه میدانند حمایتهای 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 فیلمهای ســینمای ایران ارگانی
هســتند و پولهایشان از جای دیگری میرسد.
این جمله درحالی بیان شــد که خود سازمان اوج
برای ساخته جدید حاتمیکیا زیر فشار انتقادات
بچه حزباللهیهاست و متهم است که چهرهای
کاریکاتوری از داعش نشان میدهد.
البتــه در مقابل ایــن انتقادهــا اوجیها هم
ننشستند و رفتند محمدجواد ظریف را به تماشای
فیلمشان نشاندند .اشکهای 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 بچههای تیم اوج
وابســته به پایگاه فرهنگی خاتماالوصیا که این
روزهامهمترینبودجهساالنهفرهنگیرادراختیار
دارد و به سادگی میتواند فیلم بسازد.

خط قرمز!

ســال قبل از همیــن دوره جشــنواره بود که
فراستی و بهروز افخمی بلوایی به پا کردند درباره
فیلمهای سیاهنما .امسال البته دیگر خبری از آن
فیلمهای سیاه و تاریک و خشونت علیه کودکان و
استفاده ابزاری از کودکان در فیلمها دیده نمیشود.
حتی استفاده مواد مخدر هم به طرز چشمگیری
در فیلمها کاهش یافته و اقال اپیدمی نیســت اما
همین حاال هم برای فیلمهای اکران شده ،شایعاتی
درباره ممیزیهای شدید به گوش میرسد .غیر
از ماجــرای «التاری» که خیلی ســخت مجوز
گرفــت و به گفته عواملش ،در  14روز ،کل فیلم،
فیلمبرداری شده و به خاطر حساسیتهای بین
ایران و امارات ،اکثر صحنههایش در کشور قطر
فیلمبرداری شده است ،فیلمهای 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

گبرلو از نشستهای پرحاشیه امسال میگوید

فیلمهای سیاسی ،شعارهای سیاسی ،پرسشهای سیاسی
قاضیزاده هاشــمی (وزیر بهداشت،
درمــان و آموزش پزشــکی)« :اگر همه

خدمات بــرای نگهداری دنــدان آماده
باشد ،دیگر کسی در مسواکزدن رعایت
نمیکند ».وزیر بهداشــت که به شبکه
خبر آمده بــود تا درباره پیشــرفتهای
کشــور در حوزه سالمت و پزشکی پس
از انقالب صحبت کنــد ،از دالیل گران
بودن خدمات دندانپزشکی گفت .دکتر
هاشــمی میگوید دندانپزشــکی جزو
اولویتهای ما نبوده و در حوزه سالمت،
آب سالم و بیماریهای واگیردار و کشنده
اولویت داشــتهاند .قاضیزادههاشــمی
اضافه کرد در دیگر نقاط دنیا هم خدمات
دندانپزشکیارزاننیستند.

محمود گبرلو امســال هم مرد شــماره یک
نشستهای 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 مدرســهای در دهه  60را بازی میکرد.
نشســتهای خبری جشــنواره سیوششم
اما پر بود از تحلیلهای سیاســی و دعواهای
ماندگار و البته احتمــاال ادامهدار .با محمود
گبرلو ،مجری نشستهای خبری کاخ رسانه
جشنواره فیلم فجر به گفتوگو نشستیم که
در ادامه میخوانید.
در هیچکدام از نشســتهای 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 لحنهایشان خوب نبود .من
آقای سیدی را شــخصیت متینی میدانم 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 گونهای سوال پرسید
که این لحن تبدیل به لحن خصمانه شد.
ایــن را در کارگردانهــا نمیبینید که
اعتقاد دارند خبرنگارها چیز زیادی از سینما
نمیدانند؟
واقعیت این اســت کــه در ذهن خیلیها
نسبت به خبرنگار نگرش منفی وجود دارد و آن
هم نشــأت گرفته از یک دوره تاریخی است که
فضای رســانهای ما زرد و مبتذل شده بود ولی
واقعیت این است که در چند سالی که خودم
در این حوزه هستم ،تالش میکنم جایگاه

خبرنگار را باال ببرم برای همین تاکید دارم نقد
و بررسی نیست و خبرنگار میتواند با شهامت
دیدگاهش را بگوید.
خودتان میگویید شــبی یک اشتباه
حقتان اســت و فکر میکنم بامزهترینش هم
همان «بفرمایید شــام» بود که به جای اسم
فیلم آقای حاتمیکیا گفتید.
به نظرم طبیعی است .من فکر میکنم برخی

از طرفداران آقای حاتمیکیا ناراحت شدند و به
من پیغام دادند که نقشه و توطئهات چه بوده! من
از شیفتگان آقای حاتمیکیا هستم ولی اینکه
یــک خطای کالمی را به توطئــه ربط بدهیم،
درستنیست.
امســال بــه نظــر میرســید فضای
نشستهای خبری خیلی سیاسی شده بود.
به این دلیل بود که جریان فیلمهای انتخاب
شده به شــدت سیاســی بود .فیلمهایی مثل
«التاری» یا «به وقت شام» یا حتی «مصادره»
که کمدی است و حرفهای سیاسی تندی دارد
باعث میشود این اتفاق بیفتد و نشستها هم
تند شود.
در ســؤاالت خبرنگاران این را
زیاد میدیدیم.
خبرنگار یعنــی همین و من

این را اشــکال نمیدانم .خبرنگار قرار نیست
دربــاره تکنیک فیلم حرف بزند ،تکنیک برای
منتقدان است .خبرنگار ابهاماتی را که براساس
فضای اجتماعی به وجود میآید سوال میکند
نه فضای سینمایی تخصصی را .یک نکتهای که
من مدتها دنبالش بودم دارم در این جلسات به
دست میآورم .متأسفانه ما نقد فیلم را بیشتر در
فرم دیدیم ،در صورتی که در دنیا ،منتقدها اول
درباره مضمون حرف میزنند بعد تکنیک و فن.
به نظر میرسد به این دلیل باشد که
بــا صحبــت درباره فــرم خودشــان را
روشنفکرترنشانمیدهند.
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 میروند فیلم
میبینندولیمنتقدهانه.

مهران احمدی :من میگویم آرای مردمی را دستکاری کردند و شک ندارم
اما میگویم کار آن باالباالییها نیست .این مدیران میانی کارهایی کردند که زیبنده
نیست».

دوشنبه  23بهمن 29 1396
حاشیه :اخبار ستارهها
خبرنگاران نشریه میرر مشخص شد که مالنی
ً
در سال گذشته دقیقا در مکانهایی از خود در
اینستاگرامعکسمنتشرکردهکهمارتینکایمر،
گلفباز  33آلمانی در آن مکانها حضور داشته
ً
است .سایک فعال به افشای نام کایمر واکنشی
نشان نداده و این سکوت بر واقعی بودن کشف
نشریه میرر صحه میگذارد.
نوید محمدزاده با مدل موهای خاص و لباسهایش بازهم خبرساز شد .او کلی حرکات عجیب
انجام داد .او درباره شکل ریش و موهایش هم به خبرنگاران گفت« :خودم دوست داشتم مدل
موهایم اینطور باشد و خیلی دوست ندارم شکل نرمال و مثل همه باشد ،حاال ببینیم اینستاگرام
چه اتفاقی میافتد؟! از اینکه میآیند و در اینستاگرام فحش میدهند خوشم میآید ،من نماد
همانهایی هستم که در اینستاگرام حمله میکنند».

نامهای در اینباره حتی به شــورای عالی امنیت
ملی رفته که اتفاقا از سوی یک نهاد سینمایی بوده
است.
این فیلم که احتماال ایده اولیهاش باید برگرفته
از مهاجرت یک «مدل-بازیگر» ایرانی به ترکیه
باشــد که برای همین مجوز نمیگرفته اســت،
چطور اجازه ســاخت گرفت؟ یکــی از عوامل
فیلم میگوید« :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 ساختهاند!
این فیلم البته مشکالتش برای اکران خیلی
کمتر از «عرق ســرد» فیلم جدید سهیل بیرقی
اســت که قصه معــروف خانم فوتبالیســت و
ممنوعالخروجشدنتوسطهمسرشرابازسازی
کرده ،غیراز معارض شخصی ،کلی مدعیالعموم
دلواپس دارد.
بعضی از نزدیکان به شورای نمایش میگویند
نسخه پخش شده ممیزیهای زیادی داشته است
و باز هم برای اکران ،قطعا مشکالت بسیاری در
پیش خواهد داشت.
«اصال تو چی میفهمی» خاصی تو نگاهت
داری!

ماجرای کنفرانسهای مطبوعاتی در دو سه
سال اخیر همیشه خبرســاز بوده است .راستش
دیگر فقط علــی دایی و علی کریمی و قلعهنویی
در بین فوتبالیستها نیستند که پی بردهاند وقتی
جلوی عادل فردوسیپور میایستند ،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 زنــگزده» و از او مهمتر،
ابراهیــم حاتمیکیا برای فیلم «به وقت شــام»
داشتند .هر پرسشی با پاسخی تند روبهرو میشد.
حاتمیکیاتقریباهیچتکیراباپاتکیتندبیجواب
نگذاشت و با عباراتی مثل اینکه اگر تو بردی من
اسمم را عوض میکنم ،اصال تو عمرت داعشی
دیــدهای و خیلــی از این حرفهــای تند ،گارد
هجومی در دستور کار این کارگردان نامی بود.
نوید محمدزاده هم بــا گفتن واژههایی چون
عشق میکنم این شکلی باشــم ،دوست دارم و
نمونههایی از این دســت ،به مصاف خبرنگاران
رفتهبودوجالباینکهتنهادعوایسالنکنفرانس

اتفاقا برای هومن سیدی رخ داد که از همه بیشتر
داشــت مؤدبانه پاســخ میداد .او در اینباره به
سازندگیمیگوید«:راستشمنبهاحتراممتقابل
اعتقاد دارم و واقعا کاراکترم همین شکلی است.
اما این که یکی بیاید و فیلمم را متهم به کپیکاری
کند ،از قبل برنامهریزی 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 نمیدهم .اصال این برخوردها را دوست ندارم.
به نظرم من فیلمی ساختم ،رفتم به کنفرانس و هر
ســؤالی را هم در کمال آرامش جواب میدادم».
در جلسههای مطبوعاتی سوژه کم نبود .از خانم
مژگان صابری که بــا افههایش مورد توجه قرار
گرفت و گفته شد اوتیسم دارد تا حمله به التاری و
پاسخهای فرخنژاد و حرفهای لیلی رشیدی در
دفاع از عرق سرد که بازتابهای فراوانی داشت.
حاال فردوسی فاشیست است؟

برنامه هفت امســال با اجرای رشیدپور البته
نیمی از جنجالهای سال قبل تیم افخمی را هم
نداشت .بزرگترین چالش هم بین مسئوالن فیلم
التاری بود با رشیدپور .جایی که محمدحسین
مهدویــان در حالتی کپکرده روبــهروی رضا
رشــیدپور گفت حتی شــاهنامه فردوســی هم
نگاهی فاشیســتی دارد .البتــه از آن طرف هم
هادی حجازیفر و محمود رضوی ،رشیدپور را
متهم کردند به لو دادن جریان فیلم .شایعه شد تیم
سازنده فیلم که رابطه خوبی با تهیهکنندگان هفت
دارند ،به دنبال تغییر رشیدپور و حذف او هستند
و حجازی فر نوشت« :مهدویان باید توی دهان
رشیدپورمیزده!»
همایون شــجریان و جمع کثیــری خواهان
عذرخواهی مهدویان به دلیل توهین به فردوسی
بودنــد و این کارگردان هم با حضــور در برنامه
زنده شبکه  2عذر خواست و توضیح داد .اصل
ماجــرا این بوده که مهدویان ســه دقیقه قبل از
برنامه رشیدپور به استودیوی هفت میرسد .به
واسطه همکاری قبلی با رشیدپور و سابقه رفاقت
سیاسیشانشایدانتظارشیکگفتوگویساده
بوده اما کارگردان جوانی که نشان داد هنوز خیلی
هم خودش مصاحبه کردن را حرفهای بلد نیست،
به جای اســتفاده از واژه ناسیونالیست ،از واژه
فاشیست استفاده میکند و بلوایی بهپا میشود!
اگرچه تقریبا همه طرفهای 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!

محسن کیایی جشنواره سیوششم پر از فیلمهایی با شعارهای گلدرشت بود؛ یکی از نچسبترین
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
اینقدر شعار داشتید؟ گفت« :ما نسل شعاریم .تو نماز جمعه تو خیابون ،یه مقدارش مونده بود
آوردیمش توی فیلممون!»

یادداشت
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بهنام حسینی
باکس

به نظر میرسد حاتمیکیا این اواخر به
وقت شام فیلمهای جنگی آمریکایی زیاد
دیده و از جلوههای ویژه آنها خوشش آمده
اســت! اما بهرام توکلی در تنگه ابوقریب
نشــان داد فیلمهای بهتــری مثل نجات
ســرباز رایان دیده و چقدر خوب میشــد
که حاتمیکیا بــه جای دعوا با خبرنگاران
فیلم توکلی را ببینــد .اتاق تاریک روحالله
حجازی هم مثل همیشــه طبقه متوسط
روشــنفکر و به خصوص زن این قشــر را
هدف گرفته بود و همه کاســه کوزهها را بر
سرش خرد کرد! کاش حجازی فیلمی مثل
شکار از وینتربرگ را ببیند.
پیمان معادی در بمب یک عاشــقانه
معلــوم بــود دوره کامل فیلمهــای امیر
کوستاریتسا را دیده و از فیلم زیرزمین این
فیلمساز خوشش آمده است!
امــا شــاید جنجالیتریــن 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 میروند کــه انتقام
ناموسپرســتانهای بگیرند و در عین حال
بیانیه سیاســی اجتماعی فرهنگی صادر
کنند .به نظر میرســد مهدویان فیلمهای
فرزان دلجــو و کیمیایــی و حاتمیکیا را
توأمان دوســت دارد ،ولی توصیه میشود
کمی مطالعه تاریخ ادبیات و شعر را به برنامه
روزمرهاش اضافه کند.
نیما اقلیما هم فیلم امیر را که میساخت
پیش خودش فکر میکرد یاسوجیرو ازو یا
روبر برسون ســینمای ایران لقب میگیرد
و منتقدین برایش ســوت و کــف و هورا
بردیگری
میکشندکهداستانتوکیویاجیب ِ
ساخته که نشد .از آن طرف رضا مقصودی

با فیلم خجالت نکش بهنظر میرســد که
فقط تلویزیون میبیند آن هم ســریالهای
طنز شبکههای وطنی! اما هومن سیدی در
ادامه سینمای چهل تکه و رنگ و وارنگش
مغزهای زنگزده کوچک را ســاخته که
ملغمهای است از فیلمهای قاپزنی 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 ســاعتها
اجرای توتونچی را ببیند تا بازیاش حتی در
ریزترین جزئیات شبیه او شود!
ســرو زیر آب هم نشــان میدهد 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 میکند 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 نتیجهاش شد هایالیت! گویا مهران
احمدی هم تارانتینو دوســت دارد و البته
موسیقی کاونتری و سینمای وسترن و این
ترکیببدیعبهاضافهتاریخمعاصروعطاران
شد فیلم مصادره! سوءتفاهم جشنواره هم
برای ما روشن کرد که احمدرضا معتمدی
در طی مطالعات فلسفیاش به فلسفه پست
مدرنیستم و بودریار رسیده و ماتریکس را
دیده و البته میتواند از موسسه اوج بودجه
برای ساختن فیلم بگیرد!
بهروز شعیبی یحتمل فیلم هندی زیاد
میبیند؛ چراکه قصه از این تکراریتر پیدا
نکرده و خب بــاز هــم آن را تعریف کرده
اســت؛ مادر معتاد که بعد از سالیان غریزه
مادریاش گل میکند و باقی قضایا!

حمله به افشار به خاطر بزرگمرد
کوچک

بعد از اکران فیلم ســینمایی «دارکوب»،
مهناز افشار در حضور دهها خبرنگار ،مقابل
اســدالله یکتا زانو زد و بــا او عکس گرفت.
افشار با انتشار عکس در صفحه اینستاگراماش
نوشت« :بزرگ هستند و چه بینهایت 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 صاحبنــام ترکیهای در
اصفهان برای ایفای نقش در فیلم «جن زیبا»
بهکارگردانیبایرامفضلیوتهیهکنندگیمهرداد
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 عکسهای بیحجاب این
بازیگر گفت« :چرا احساس نیاز کردید که یک
بازیگر خارجی در یک فیلم ایرانی ایفای نقش
کند؟» .این در حالی است که نامداری به این
اصل که «جن زیبا» محصول مشترک ایران و
ترکیه است توجهی ندارد .ضمن اینکه از ِکی
تا حــاال کارگردان و تهیهکننده یک فیلم برای
انتخاب بازیگر مورد عالقهشان ،بازخواست
میشوند؟

افشای رابطه عاشقانه بعد از  3سال

عادل فردوسیپور هرسال به جشنواره میآید و چند فیلمی را تماشا میکند .امسال هم دو فیلم
«بمب ،یک عاشقانه» و «مغزهای کوچک زنگ زده» را دید و از «مغزهای کوچک زنگ زده» بیشتر
خوشش آمد.

مژگان صابری حرکات خاص او در روز اکران «شعلهور» حواشی زیادی داشت .برخی سایتها ادعا
کردند که او به بیماری اوتیسم مبتال است که این موضوع تکذیب حمید نعمتالله را به همراه
داشت .اما عکسها و ژستهای عجیبش کماکان سورپرایز بزرگ جشنواره است.

جمالت مالنی ســایک ،مجری  47ساله
انگلیســی در یک برنامه رادیویی ،کار دستش
داد .این مجری مشــهور انگلیســی در یک
برنامه رادیویی اعالم کرد که به مدت  3ســال
اســت که وارد یــک رابطه عاشــقانه با یک
گلفباز شده .البته مالنی نام این ورزشکار را
افشا نکرد اما خبرنگاران رسانههای انگلیسی
با جســتوجو در صفحه شخصی سایک در
اینستاگرام ،پرده از راز او برداشتند .با تحقیقات

تماس همسر الندن با فوریتهای
پلیس

جرمی الندن ،بازیگر  45ساله آمریکایی،
طی  10روز گذشــته برای دومین بار توســط
پلیس آمریکا دستگیر شد .دلیل این دستگیری
ریوس ،همســر
جدید ،تماس تلفنی جولیت ِ
کنونی الندن با فوریتهای پلیس گزارش شده.
جولیت که سومین همسر آقای بازیگر است،
روز گذشــته در تماســی با مرکز فوریتهای
پلیس آمریکا مدعی شد که الندن در حالی که
او قصد سوار شدن بر اتومبیلاش 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
جیغهای دردناک جولیــت و البته فریادهای
بلند جرمی الندن شنیده میشود .وکیل الندن
با تایید این خبر اعالم کرد که دالیل خانوادگی
و شخصی در این پرونده وجود دارد.

چرا میخند؟

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 میخندند 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 واکنشاش به
این رفتارها چیســت؟ او به خبرنگار روزنامه
ســازندگی میگوید« :راســتش حق دارند.
هنوز باورش برایشان سخت است که چطور
یک فوتبالیست در سه ســال تبدیل شده به
نامزدبهترینبازیگرنقشمکملمردجشنواره
فیلم فجر .یک چیــزی را فراموش کردهاند.
اینکــه من به صورت حرفــهای تمام وقتم را
گذاشــتم روی این کار و دارم تالش می کنم.
البته این رفتارها خیلی مهم نیست .روزهای
اول فحشم میدادند .ناســزا میگفتند ولی
امروز لبخند یا قهقهه میزنند و این یعنی من
مسیرم را درست آمدهام .این قدر سعی میکنم
با انگیزه بروم جلو که مجبور شوند بایستند و
برایم کف بزنند و تشویقم کنند».
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باشگاه

تازههای ورزش

گفتههای روز

ناصر نامدار

خبرنگار گروه ورزش

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 پستهای قبلی توضیح دادم که
علی و تیمش در حال حاضر نیاز به آرامش
دارند .بحث در مورد فساد در فوتبال آنقدر
گسترده است که نمیتوان به این شکل به آن
پرداخت .برنام ه (فتنه) محتوای اصلیاش
سوء اســتفاده از مسائل حاشیهای فوتبال
است .چه کسی بهتر از علی کریمی که وارد
این حاشیه بشود؟! بیشــک در این موارد
همه فوتبالیها پشــت هم هستند .بزودی
در مورد مجری محترم و رابطه بین بنده با
ایشان حرفهای شنیدنیای براتون دارم».

جواد خیابانی؛دیگر باید به اصطالحات
و تعابیر عجیبــی که جــواد خیابانی در
گزارشهایش استفاده میکند عادت کرده
باشید .اما او این توانایی را دارد که هر بار
ســورپرایزتان کند .روز گذشــته او بازی
فینال فوتســال جام ملتهای آســیا بین
تیمهای ایران و ژاپــن را گزارش میکرد.
در مقطعی از نیمه اول بازی ،ایران در حال
حمله بود و ژاپنیها به شدت مشغول دفاع
بودند .خیابانــی در توصیف این وضعیت
گفت« :در فوتبــال به این نوع دفاعکردن
میگویند دفاع اتوبوسی .حاال در فوتسال
بایدبگوییمدفاعمینیبوسی»

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 الیقتر از رسول خادم برای سرمربیگری
تیم ملی کشــتی آزاد میبینند از این تغییر
وزن ایراد گرفتهانــد .خادم خطاب به آنها
گفته است« :برنامههای تدارکاتی در حوزه
حرفهای و فنی پیچیده اســت و نمیشود
با تحلیلهای دبســتانی ،برنامهریزیهای
پیچیده فوق تخصصی را در باالترین سطح
حرفهای ارزیابی کرد .اگر برنامهریزی فنی
رو باشــد که هر کسی بتواند آن را تجزیه و
تحلیلکند،دیگربرنامهریزیفنینیست».

عصیانگری به نام علی کریمی که اینبار آتشفشان است

جادوگری
با جلیقه
انتحاری

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 عالقهمند دعوت
کرده در بازی پنجم فینال که در تبریز و بین
تیمهای شــهرداری تبریز و مهرام برگزار
میشود ،به ســالن بیایند« :امیدوارم هم
در بــازی فینال لیگ برتر در تبریز و هم در
بازی ایران و عراق که  6اسفند ماه برگزار
میشــود بتوانیم شــاهد حضور پرشــور
خانوادهها و تماشاگران باشیم».
عکس :علیرضا کرمی

از فتح تا بایرن مونیخ و شالکه رفتن کار هر کسی
نیست ،یا چنگ زدن به قلب میلیونها عشق فوتبال
که به همین راحتیها عاشق کسی نمیشوند .حاال
بازی در پرسپولیس و تیم ملی و «سرتوپ» زدنهای
محشرش بماند .مگر کسی میتواند بازی با «رم»
را فراموش کند ،یا روزی را که ســه بار دروازه لی
وون جائه ،دروازهبان مغرور کره جنوبی را باز کرد.
همه اینها به کنار مگر میشود شبی را که توپ طالی
آســیا را گرفت ،فراموش کنیم؟ چقدر از او خاطره
داریم ،آنقدر که حتی عصیانگریاش در تورنمنت
بیاهمیت ویتنام ،آنجا که با دست توی سینه داور
ژاپنی کوبیــد ،را به جان خریدیم .خلقوخویاش
همین است .نمیشــود آن را تغییر داد چه اگر غیر
این بود او دوباره شورش نمیکرد ،دوباره عصبانی
نمیشــد و از کلماتی اســتفاده نمیکرد که این بار
به خود او هم خرده بگیرنــد .خیلی از حرفها و
نقدهایش حقیقت دارد و خیلیها این را میدانند اما
حسرت میخورند که چرا کریمی این بار در استفاده
از کلمات بیدقتی کرده ،ادبیات و نوع بیان کریمی
این بار متفاوت اســت ،در حدی که بعضی گمان
میکنند جادوگر ،جادو شده است! این بار کریمی به
رکن اصلی فوتبال کشور بند کرده است .به مهدی
تاج و به قول کریمی دارودســتهاش در فدراسیون.
پای عادل فردوســیپور و نودش را وسط کشیده.
به بهانه اینکه در نود صحنههای مربوط به داوری
بازیهای سپیدرود را پخش نکرده .اتهاماتش به
عادل اما بزرگتر از این حرفهاســت .کریمی در
لفافه عادل را به شرطبندی متهم میکند و میگوید
او با کیروش و فدراســیون البی کرده و به همین
دلیل آنها را به چالش نمیکشد.
هشتگ جنجال!

افتتاح جنجال با کتک زدن داور؛ علی کریمی
با تیم ملی ایران در بازیهای آســیایی بانکوک به
قهرمانی رسیده بود .ایگون کوردس ،مربی آلمانی
وقت تیم امیــد ،برای حضور در تورنمنت دانهیل
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 ضربهای محکم به صورت او زد!
چند روز بعد  AFCحکم محرومیت یک ســاله او
را صادر کرد.
«این» علی و «آن» علی؛ رابطه علی کریمی با
علی دایی هیچوقت خوب نبوده اســت .میگویند
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 هفتهنامه 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 مهمتــر از گلهای جــام جهانی؛ جام
جهانــی  2006آلمان .ایران بــا مکزیک ،پرتغال و
آنگوال همگروه 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 مهدویکیــا ،کریمی و
هاشمیان بهشکل عجیبی مصدوم شدند و آمادگی
کاملی برای این تورنمنت نداشتند .به همین دلیل
برانکو کریمی را تعویض کرد.
اخراج به جــرم روزهخواری؛ 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 روزهخواری 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  95اخراجش کرد،
پیراهن استیل آذین را از تنش درآورد و آن را به هوا
پرتاب کرد .او با این کارش بیشتر از پرسپولیسیها
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 میشد هدایتی پولی را بهعنوان
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 .نهایتا قبل از جام
ملتهای آسیا  2015استرالیا از تیم ملی کنار رفت.
تاج گوشــه رینگ جادوگر؛ علــی کریمی در
کانالش از صحبتهایش با مهدی تاج در جلســه
ً
خصوصیشان هم چیزهایی گفته است .مثال اینکه
تاج به او گفته قصد داشته کیروش را اخراج کند.
این خبر برای اولین بار بود که پخش میشد .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
بهخاطر نوشتههایش در اینستاگرام شکایت کرده
است! خبری که باعث شد کریمی آن را انتقامگیری
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
میدانند.
اتهام عجیب به عادل؛ آخرین کسی که کریمی
با او وارد چالش شــده عادل فردوســیپور است.
کریمی در بحبوحه افشــاگریهایش از فدراسیون
لوگوی برنامــه  90را از روی میکروفون این برنامه
کند و پرتاب کرد! حرکتی که باعث انتقادات زیادی
از کریمی شد .کریمی البته روند انتقاداتش از  90را
تغییر نداد و در ادامه فردوسیپور را متهم به فعالیت
در شــرطبندیهای فوتبالی کــرد! کریمی معتقد
اســت عادل در زمینه تخلفات فدراســیون دست
به افشــاگری نمیزند و ترجیح میدهد در این باره
سکوت کند .البته شروع درگیری کریمی با عادل به
خاطر این بود که کریمی میگفت عادل در برنامهاش
صحنههای مربوط به داوری بازیهای سپیدرود را
پخشنکرده!
به هر حال استعفای او در سپید رود قبول نشد تا
همچنانمنتظرغرشهایشباشیم.
ما همه علی کریمی هستیم!

از روزی که کریمی فیتیله را باال کشیده و آتش
انتقاداتش را تندتر کرده ،بودهاند دوستان و رفقایی
که در مصاحبهها یا در صفحات شخصیشــان در
شــبکههای مجازی با هشــتک «ما علی کریمی
هستیم» از او حمایت کردهاند.
رضا صادقی« :چقــد باحاله وقتی میبینی یه
عده میخوان یکیو بیارن پایین و اون هی باالتر میره
تو نگاه خدا و مردم ...باعث افتخاری رفیق ،مرد
باغیرت».
مهناز افشار :پروندهسازی برای علی کریمی آن
هم بهخاطر گفتن از کوروش کبیر که بخش خاصی
از تاریخ افتخارآمیز این سرزمینه و حمایت از مسعود
شجاعی که جزو سرمایههای ارزشمند ورزش ایرانه
از طنزهای تلخ این روزهاست.
علی دایی :من نمیتوانم در مورد مسائل مختلف
حــرف بزنم .نمیتوانم بگویم کریمی چه میگوید،
چون برای من چیز جالبی نیست .من دنبال آرامش
هستم و میخواهم با آرامش تیمم موفق شود.
علی پروین :علی باید یک مقدار آرامتر باشد.
او مربیگری را تازه شــروع کرده و کار مربیگری
هم سختترین کار دنیاست .علی هم اول کارش
اســت و یک مقدار باید آرامتر و صبور باشد .اگر
او بخواهد اینطور ادامــه بدهد اعصاب خودش
را خــرد میکند ،تنها میمانــد و حرصوجوش
میخورد .این کار هم کاری اســت که بدن آدم 90
دقیقه با ایستادن و نشستن کنار زمین میلرزد .علی
باید آرام و صبور باشــد .داور هم اشتباه میکند و
غرضورزی ندارد.

جاللی :با اخالقی که کریمی دارد و نمیتواند سازش را تحمل کند و مصلحتاندیشی را نمیداند ،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
میتواند از خیلی چیزها گذشت کند

تماشاچی :راهنمای ورزش

توگو
گف 

منفجر شود دیگر به چیزی فکر نمیکند
علیکریمیازنگاهمدیربرنامهسابقاش؛ابوالفضلجاللی

مرتضی رضایی

خبرنگار ورزشی

ابوالفضل جاللی؛ او یکی از نزدیکترین
چهرهها به علی کریمی بــوده ،حداقل تا
 3 –2ســال پیش که اینطور بوده اســت.
امــا به قول خودش مدتی اســت که نه به
کریمی مشــاوره میدهد و نه زیاد با او در
ارتباط اســت .ســالهای قبل زمانی که
حرفی از کریمــی به میان میآمد خیلیها
از جاللــی به عنــوان مدیربرنامه جادوگر
حرف میزدند .ادعایی که بارها خودش آن
را رد کرده و دربارهاش گفته است« :هیچ
کدام اینهایی که میگویند نبودهام .من فقط
عشق به فوتبال داشــتم و دارم ».هر چه
هست او یکی از نفراتی است که به خوبی
خلق وخوی علی کریمی را میشناســد.
میداند در این لحظات که اسپند روی آتش
شده چه چیزی میخواهد و مطالبههایش
را چطور فریاد میزند .با ابوالفضل جاللی
تمــاس گرفتیم تــا از او دربــاره جادوگر
بپرسیم .از او که با همه سردیهای کریمی
توانسته بود ارتباطی عاطفی با علی برقرار
کند و نقــش پررنگی را در زندگی فوتبالی
این بازیکن داشته باشد.
میخواهم از شــما به عنوان آدمی که
سالهای ســال به علی کریمی نزدیک
بودید ســوال کنم که چــه چیزی باعث
میشود تا او این روش را انتخاب کند و
با این ادبیات مطالباتاش را پیش ببرد؟
من مدت هاست ،تقریبا دو یا سه سال
است که هیچ مشــاورهای به علی کریمی
نمیدهم و در امور او دخالت نمیکنم .اما
از آن جایی که خصوصیــات او را میدانم
بایــد بگویم کــه او آدمی اســت که هیچ
سعهصدر و صبوری و مصلحت در اینکه

از چیزی بگذرد و چشمپوش ی کند ندارد.
در قاموساش نیست .بزرگترین ضربات و
هولناکترین آنها به خودش میخورد .او
دارد خــودش را قربانی افرادی میکند که
سکوت کردهاند و گوشه خانه افتادهاند .با
قربانیان بیصدایی که قدرت تکلم ندارند.
به نظر شما کریمی وجههای داشته که تند
برود .شاید زمانی مشاورانی بودهاند که
به او کمک میکردند .ادبیات او باعث
میشــود حرفهای خوبــی که میزند
البهالی سایر حرفهایش گم شود.
ایشــان هرچند ادبیات مناسبی ندارد

خودش .عصبانیتش زیاد است و زمانی که
منفجر شود دیگر به هیچ چیز فکر نمیکند
و آن حرفی را که به نظرش درســت است
میزند.
خیلی از حرفهایــی که کریمی میزند
درست اســت اما او وارد فیلد مربیگری
شــده .به نظر میرســد با این مدلی که
دارد پیــش میرود و خودش را ســیبل
میکند روی کارش تمرکز ندارد .همین
االن ســپیدرود میخواهد از هدایت آن
کناربکشد.
من قبال گفتهام .ایشــان اصال به فکر

و نمیتوانــد جمالت را کنــار هم بچیند
اما حرفی که میزند از مشــکالتی است
که از درون فدراســیون و دا رودستهشــان
بیرون میآید .اما میدانیم که فدراســیون
کال انتصاباتــش و روی کار آمدنــش به
چه شــکلی بوده اســت .االن هــم اداره
فدراسیون به شکل گلخانهای است و این
علی کریمی را رنج میدهد .ایشان میآید
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

ســود و منفعت خودش نیست .اصال این
چیزها را در نظر ندارد .ایشــان چیزهایی
را میبیند که درست است اما یک جلیقه
انتخاری میپوشد و وارد میدان میشود.
در این انتحار اول خودش را از بین میبرد.
من هم به عنوان یک تماشــاگر مضطرب
هســتم .کارهای او بهترین خوراک لذیذ
برای رســانهها و برای کباب کردن است.
آن هم با ســواالت تحریکآمیز .ایشــان
حرفهایــی میزند که به ضــرر خودش
است و این راهی که کریمی میرود هرگز
به سرانجام نخواهد رسید .اما مسئله بعدی
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من خود فدراسیون است .ما کال فاقد یک
فدراسیون ســازمانیافته هستیم .افرادی
که هستند دوستان دورهمی هستند که از
قدیم بودهاند .بسیاری هم منتقدانی که ما
دیده بودیم و حاال در فدراســیون هستند.
فدراسیونی که با سندسازی و دروغ گفتن
به کنفدراسیون فوتبال آسیا آنها را مجاب
میکندکهباشگاههایماحرفهایهستندو
هیچ بدهی ندارند ،میشود این! اما میدانیم
که از سر و کول همه باشگاهها طلبکاران
باال میروند .هیچ باشگاهی زمین تمرین
دســت و حســابی ندارد .زمینی که ابزار
اصلی فوتبال است .مثل دانشآموزی که
کاغذی برای نوشتن نداشته باشد .تیمها
آواره در استادیومهای کرایهای و ...وقتی
این طور سندســازی میشــود زبانت در
آسیا هم کوتاه است .آنجا که باید اعتراض
کنــی و حرفت را بزنی یــک دروغی باال
میآید .همین میشود که عربستان برای
ما کشور میزبان را تعیین میکند .باید برای
بازیهای دوستانه تا اتریش برویم و هیچ
تیمی به ایــران نمیآید .خود کیروش هم
از این اوضاع درمانده اســت .تیم ملی به
باشگاههامعترضمیشود،باشگاههاازتیم
ملی گالیه میکنند و...
بــا این شــرایط علی کریمــی میتواند
مربیگریکند؟
فکر نکنم .با شرایطی که در ایران حاکم
اســت و با اخالقی که او دارد و نمیتواند
سازش را تحمل کند و مصلحتاندیشی را
نمیداند ،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 میتواند
از خیلی چیزها گذشت کند .کال نظر من
منفی است و امیدوارم که هرچه زودتر به
آرامش برســد و این آرامش به خودش و
زندگیاشبرگردد.

تماشاچی
نوید صراف | مــوزه لوور ،بــرج ایفل ،دیوار
چین ،سیوســه پل ،بیگ بنگ ،نقش رستم
و مســجد وکیل ،همگی مکانهایی هســتند
که هر روز توجه هزاران گردشــگر از سراســر
جهــان را به خود جلــب میکنند امــا برای
ورزشدوســتان ،گردشگری یعنی دیدن بازی
تیم مورد عالقه و مسابقات ورزشی؛ از تماشای
فوتبال نمایندههای کشورمان در لیگ قهرمانان
آســیا گرفته تا هیجان دیدن مسابقات المپیک
دوستان گردشگر ،نقشه
زمستانی .برای ورزش ِ
یعنی آدرس اســتادیوم ،یعنی مشخص شدن
ساعتپخشوشبکهپخشکنندهیکمسابقه.
از این رو تصمیم گرفتیم کمی کار را آسان کرده و
مهمترین مسابقات امروز را معرفی کنیم تا آنها را
روی نقشه خود عالمتگذاری کنید:

الدحیل قطر – ذوب آهن ایران

در چارچــوب رقابتهای این فصل لیگ
قهرمانان آســیا ،ذوبآهن اصفهــان ،یکی از
چهار نماینده کشــورمان درگروه  Bاین دوره
از رقابتها ،از ســاعت  16:45امروز 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  Aرقابتهای 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  19به صورت
زنده از شبکه سوم سیما پخش میشود.

یادداشت

سلبریتیها و اقتصاد شهرت

چلسی – وستبرومویچ

پیرامون خشم ،فریاد و مشت گرهکردهی یک ورزشکار

دکتر مجتبی ارحام صدر

روانپزشک

چند هفتهای میشــود که یک ورزشکار
معــروف به مثابه یک ســلبریتی مشــغول
جنجالآفرینی و ســر و صدا و خبرســازی
است و تا اینجای کار بهنظر میرسد که علی
کریمی ،قهرمان داستان ما قصدی برای کوتاه
آمدن و آتشبس ندارد.
چه چیزی رفتار هیجانی یک سلبریتی را
تقویت میکند؟ چه پاداشها و دستاوردهایی
ســبب میشــود فردی با تکیه بر محبوبیت
و شــهرت و پول چنین میــداندار عرصهی
خطرناک درگیری با مراجع حقیقی و حقوقی
دیگرباشد؟
آیا یک سلبریتی خودش به وجود میآید
یا دنیای شلوغ و بیاعتبار معاصر نیاز دارد که
یکشبه اســطوره برای افکار عمومی تعیین
تکلیف و آن را مهندسی و هدایت کند؟
محبوبیتبیمار

جامعهشناسیوقتیقصدتحلیلماجرای
«شهرت و محبوبیت» شخصیتها را دارد

ناگزیر اســت که بــه ریشــههای ّ
تدبرها نزد
بزرگان جامعهشناســی برگردد .ماکس وبر
وقتی از فرآیند و مکانیســم ظهــور کاریزما
در جوامع ســخن میگفت ،نیاز انســانها به
محبوب
احساس کرنش برابر یک اتوریتهی
ِ
َ
دستنایافتنیرامیدیدَ .جذبهیکاریزماتیک
صورتی شناخته شــده و اصیل از مسئلهی
شــهرت و محبوبیت اســت که در خیلی از
جوامع کارکرد داشــته و دارد و ریشــههای
ســتبری در معادالت افراد و روابط انسانی
برایش تصور میشــود .اما آیا میشود بلوای
یک سلبریتی با لشــکر طرفدارانش را ذیل
نظریهی وبری محبوبیت بررسی کرد؟
آیا یک هنرپیشه یا ورزشکار یا خوانندهی
جنجالی به اندازه و قوارههای جامعهشناختی
یک کاریزما نزدیک میشود؟
در نگاه وبر برای معــادالت اطراف یک
کاریزما میشود اقتصاد و سیاست و فرهنگ
را دخیل دانســت و از همین مسیر است که
امکان فروکاست یک جامعهی کاریزماپرور
را به موقعیت شــهرتزده و سلبریتی محور
تحلیلکرد.
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
سلبریتیهای میان مایه و متوسطالحال بدل
شده است .نیازی قدیمی و اصیل به عطشی
ســطحی و عبث فروکاسته شــده و سبب
میشــود که هرروز و در دشــت بیفرهنگی
ما علفهای هرز کاراکترهــای جنجالی و
هوچیباز و بزنبهادر برویند.
سلبریتی مطابق نیاز جامعه تولید میشود
و با آتشــی که بیماریهــای فرهنگی ما در
تنورش میدمد باد میکند و فربه میشــود و
ِپیج میزند و فالوئر جمع میکند و لشگری
به راه میاندازد که نظرسنجی پرتاب میکروفن
در یک برنامهی زنده را به نفع خودش میبرد!
بازار شــهرت و جنجال و خشونت کالمی
اقتصاد دارد و مکانیســم عرضه و تقاضا در
موردش صدق میکند.
میانگین سلیقه و ذوق و ترجیح ما بهشدت
در حال افت است و در این میان از شانههای
سوپرقهرمانهای نخبه به دامان سلبریتیهای
کوتولهفروغلتیدهایم.
پیر بوردیو در کتاب معروفش «تمایز» به
ریشهیابی تنزل انتخاب و سلیقه و ذوق در بازار
کاالیی فرهنگ پرداخته و با عدد و رقم نشان
میدهد که در ناکجاآباد جهان امروز چگونه با
متغیرهایاقتصادیمیشودعرضهوتقاضارا

در بازار میل و ذوق آدمها دستکاری کرد و کار
را به جایی رساند که عموم جوانان یک جامعه
سینه چاک دهند برای موســیقی و اطوار و
عربدهکشیهایچندسلبریتی.
زدن سیم آخر
کاالی خشونت و ِ

یک سلبریتی ورزشکار که در شغلهای
قبلی و فعلــیاش تا حد ممکــن ناپایدار و
ً ً
بیتضمین بوده و اخیرا تقریبا هر ماه یک تیم
جدید را برای اشتغال برمیگزیند ،شروع به
بلوا و تشنج کرده و جمعیت نهچندان کمی هم
پشت سرش به تایید و تشویق میآیند.
طــرح مســئلهی بــاال بایــد تمــام
سیاســتگذاران 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 میشکنند.
اتفاقی در الیههای زیرین این جامعه افتاده
که مردم چنین تحریکپذیر ،بیمدارا ،بیپروا
و خطرپذیر شــدهاند و در چنین فضایی اگر
شــورش عمومی و سراسری از جنس آنچه
در دی ماه رخ داد نباشد بهصورت محدود و
ً
کوچکتر مثال قیام یک فوتبالیست علیه تمام
گذشته و حال سازوکارهای فوتبالی مملکت
شروع میشود.

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 وســتبروم ،بعــد از مواجهه با حکم
اخراج از ســوی آبراموویچ ،یکی از تلخترین
دوران حرفهای خود را تجربه کند .این دیدار از
ساعت  23:30به صورت زنده از شبکه ورزش
سیما پخش خواهد شد.

المپیک زمستانی  - 2018کره جنوبی

بازیهای المپیک زمستانی ،از روز جمعه
آغاز شده و شــبکه ورزش نیز به صورت زنده
بســیاری از رقابتهای جذاب این بازیها را
پوشش میدهد .از جمله رقابتهای جذاب
کرلینگ که میتوانید از امروز به تماشــای آن
بنشــینید .رقابتهای هاکی روی یخ زنان نیز
امروز پیگیری میشــود که در گــروه  ،Bابتدا
سوئیس به مصاف ژاپن میرود و سپس سوئد
مقابل کــره جنوبی صفآرایــی خواهد کرد.
اســکی پرش و اســکی آلپاین (زنان) ،دیگر
مســابقات جذاب المپیک زمستانیست که
امروزبرگزارمیشود.

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 ناظمالشریعه موفق شدند با
نتیجه  4بر صفر حریف خود را شکست داده
و دوازدهمین قهرمانی ایران در آســیا را رقم
بزنند .پیش از این بــازی ،در دیدار ردهبندی
ازبکستان و عراق به مصاف هم رفتند که این
دیدار در پایان دو زمان  20دقیقهای به نتیجه
تساوی  4-4انجامید تا کار به ضربات پنالتی
کشیده شــود .جایی که تیم ازبکستان موفق
شــد با نتیجه  6بر  5حریف خود را شکست
داده و برای چهارمین بار به مقام سومی این
مسابقاتدستیابد.

اشتباه فاحش  AFCدر قبال علیپور

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا ( )AFCدر
گزارشی به معرفی ستارههای 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 باشگاههای آسیا هستند ،نام
برده .نکته عجیب اینکه سایت  AFCدر معرفی
علیپور به اشــتباه عکس محسن مسلمان را
استفاده کرده است.

لو بر سر دو راهی

بر اساس اعالم برخی از رسانهها ،یواخیم
لو ،ســرمربی کنونی تیم ملی آلمان ،یکی از
گزینههای هدایت بایرن مونیخ در فصل آینده
رقابتهاست.
این در حالیست که رسانههای اسپانیایی
معتقدند فلورنتینو پرس ،مدیرعامل باشگاه
رئــال مادرید نیز ،در صدد به خدمت گرفتن
ایــن ســرمربی آلمانی به عنوان جانشــین
زینالدین زیدان اســت .لو که تا سال 2020
با فدراســیون فوتبال آلمان قرارداد دارد در
خصوص این شایعات اعالم کرد که تا پایان
جامجهانی  2018روسیه به هیچ پیشنهادی
فکر نخواهد کرد.

رکوردشکنی NBA

به نقل از مجله فوربس ،برای نخستینبار
تاریخ لیگ بسکتبال حرفهای آمریکا ،ارزش
هر کدام از تیمهــای حاضر در  NBAبه بیش
از یک میلیارد دالر رســید .در ســال ،2018
میانگین ارزش هر تیم در لیگ به یک میلیارد
و  650میلیون دالر رســید که نسبت به سال
قبل  22درصد افزایش داشته است .گرانترین
تیم  NBAدر حــال حاضر ،نیویورک نیکس
به ارزش  3.6میلیارد 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 میآید.

روزنامهی سیاسی و اجتماعی
صاحب امتیاز :حزب کارگزاران سازندگی ایران
رئیس شورای سیاستگذاری :سید حسین مرعشی
مدیر مسئول :سید افضل موسوی
سردبیر :محمد قوچانی

نشـانی :تهران ،خیابان شریعتی ،خیابان خواجهعبداهلل انصاری ،خیابان چهاردهم،کوچه زروان ،پالک  ،14واحد  / 4تلفن 26701022 :چاپ :هممیهن فارس/تلفن 4689330 :توزیع :دنیای اقتصاد /تلفن87762200 :

مردبحران1/
کارنامــه و خاطرات آیتالله هاشــمی
رفسنجانی در ســال  1374اولین جلد از
کارنامه و خاطرات روزنوشــت ایشــان
اســت که در فقدان آن مرحــوم و بدون
حضور و نظر ایشــان منتشــر میشود.
روزنامه ســازندگی از امــروز به لطف
مهندس محســن هاشــمی بخشهایی
از این کارنامه را بــه صورت پاورقی در
صفحه آخر خود منتشر میکند.

خبر
آخر

تشدید فشار به مسجدجامعی

فشار بر احمد مسجدجامعی عضو ارشد شورای
شــهر تهران برای انصــراف از مســئولیت ادارهی
شورایاریها افزایش یافته است .به گزارش خبرنگار
ســازندگی یک جناح سیاســی خاص کــه تعداد
کرسیهای 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 میبرد و در واقع بخش
مهمی از مســئولیتهای محلهای شورای شهر را
بر عهده میگیــرد .حضور در ایــن نهادها ممکن
اســت به حیاطخلوت نهادهای عمومی و احزاب
سیاســی بدل شود و به همین علت عقالی شورای
شهر تهران معتقدند چهرههای حزبی نباید عهدهدار
مسئولیت برگزاری انتخابات شورایاریها باشند.

تهمقاله
احمد مسجدجامعی که سابقه سه دوره عضویت در
شورای شهر ،ریاست شــورا و وزارت را دارد از این
جهت شــخصیتی مستقل و معتدل و اصالحطلب
اســت که میتواند 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.

عکس
آخر

روزنوشت سال 1374
آیتاهللهاشمیرفسنجانی

شکایت بیت امام از تلویزیون
[سهشنبه  1فروردین ]1374
بعد از نماز صبح با تلویزیون مشــغول
شــدیم؛ برای قبل از لحظه تحویل سال،
مراســمی از مرقد امام پخــش میکرد.
ســپس پیام آیتالله خامنــهای و به دنبال
آن ،پیام من پخش شــد .بعد از صبحانه به
مطالعه بولتنها پرداختم .به کســانی که
میخواستندبهعیددیدنیبیایند،گفتهشد،
برنامه دیدار نداریم .عفت هم برای تسلیت
اولین عیدشان ،به منزل امام رفت .گفت از
برنامههای شــاد دیشب تلویزیون شکایت
داشتهاند .عصر به مرقد امام رفتیم .حسن
آقا [خمینی] و [محمدعلی] و انصاری و
[محمود]بروجردیو...منتظرمانبودند.
فاتحهای 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 هفتتیر
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 .بچهها
جمع شدند و دستهجمعی برای شام رفتیم.
آشپزخانه را خوب ساختهاند و برای اداره
رستوران ،یک آدم وارد از گچسر آوردهاند؛
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 بچهها عیدی دادم و خاطراتم را نوشتم.

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

نظر
آخر

فرانکنشتاین در تهران :چرا جشنوارهی فیلم فجر هیچ کس را قانع نمیکند

کریم نیکونظر
دبیر گروه سینما

فرانکنشــتاین؛ ایــن موجــود عجیبالخلقه
بیشــترین شــباهت را به جشــنوارهی فیلم فجر
دارد :جشــنوارهای که هر تکــهاش را از دورهای
برداشــته و دلــش نیامده تکههــای بهدردنخور و
تاریخمصرفگذشــته را دور بیندازد .این جشنواره
هنوز نمیداند طرفدار چه جور ســینمایی است:
میخواهد مثل ســه دهه پیش الگو معرفی کند و
به ســینماگران راه نشان دهد یا به فیلمها حرفهای
نگاه کنــد و بدون در نظر گرفتن ایدئولوژیشــان
آنها را قضاوت کند .متــر و معیار که هیچ ،حتی
خبری از ســلیقه هم نیســت .چنین جشنوارهای
در نهایت محافظهکاری با اســتداللهای عجیب
تصمیمهایغلطمیگیردونتایجیبهمراتبفجیعتر

رقم میزند؛ با پخش جوایز بین فیلمها بهظاهر دل
عالم واقع ،همه را از
همه را به دست میآورد اما در ِ
خودش ناراضی میکند .غلط مصطلح «سلیقهی
ِ
هیأت داوران» را مدام و مدام میگوید تا همه باور
ً
کنند واقعا هیچ مترومعیاری برای قضاوت وجود
ندارد .البته که جشنوارهی فجر به سلیقهی فردی
آدمهاش وابســته است ،به کسانی که هنوز فیلمها
را روی تلویزیون شاوب لورنس سیاهوسفید به یاد
میآورنــد و با دیــدن آرم تکنیکالر ذوق میکنند.
ســلیقهای که هنوز هدایت و حمایت میخواهد و
به سینما مثل مربی پرورشی نگاه میکند .محصول
چنیننگاهیحمایتازفیلمهاییاستکه«حرف»
دارند و این حرف را به بدترین شکل ممکن میزنند.
معرفی خندهدار نامزدهاست
فکر نکنید مشکل در ِ
یا در اشــتباهات داوری است که با استداللهای
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 ســردرنمیآورد .جشنوارهای که نداند شرط
«ســینماگر خوب بودن» بــه «داور خوب بودن»
ِ
منتهی نمیشود نتیجهای جز این فهرست عجیب
نامزدها و برندگان به بار نمیآورد.
اما مشکل فقط این نظرات نیست ،این سینمایی
است که در آن منتقدان در تلویزیون به شکل رسمی
از دولت میخواهند وظیفهشــان را انجام دهند و
این وظیفه را سانسور فیلمها میدانند .با واژههایی
مثل «نیاز جامعه به امید و نشــاط» مخاطبانشان
را منکوب و سرکوب و به اسم بچههای «جبههی
انقــاب» دوقطبی ایجاد میکننــد .از فیلمهای
فاســد حرف میزننــد و بــه نمایــش بیغولهها
اعتراض میکنند .اینها یادشــان میرود که همین
چند مــاه پیش فیلمهــای انتخاباتــی نامزدهای
ریاستجمهوری تصاویری به مراتب بدتر عرضه
میکردند و به دودســتگی اکثریت -اقلیت 4/96

پناه میآوردند تا فساد و تبعیض را نشان دهند .اگر
جبههی (فرضی) انقالب به جای آدمها به فیلمها و
آثار نگاه کند آنوقت برای همین تصاویر بیغولهها
رگگردنی میشــود .این جشــنواره و رسانههای
رسمی و منتقدان موجهش ،متعلق به عصر حذف و
هدایتند؛ به دورانی که مردم برای خرید روزنامههای
سیاهســفید صف میبســتند و تلویزیون دو شبکه
داشت و سینما ستارهای نداشت .این جشنواره فقط
قد دراز کرده ،سیوشش ساله نیست ،خیلی سن
داشته باشد سه چهار ساله است ،خردسال است و
دستبهدامن والدین محافظهکار و نگران .برندهها
و بازندهها مهم نیستند ،مهم این است که به زودی
دیگر هیچکس رغبتی به شــرکت در این جشنواره
ندارد .س یوششمین دورهی جشنوارهی فجر ،مثال
روشنی است از اینکه همهی امیدوارها را میشود
ناکام کرد ،با محافظهکاری ،سیاستهای غلط و با
توجه به فیلمهای بیبخار آموزشی بهداشتی.

روزنامهای برای همه
اصالحطلبان
سید حسین مرعشی

رئیس شورای سیاستگذاری
روزنامه سازندگی

انتشــار مجله صبحگاهی ســازندگی را
کــه دل در گروه آبادانی این ســرزمین دارند،
تبریک و تهنیت عرض میکنم .امیدوارم در
این مسیر مجله صبحگاهی سازندگی با وجود
تعلق به حزب کارگزاران سازندگی ایران ضمن
حفــظ هویت حزبی روزنامــهای در خدمت
وحدت اصالحطلبان و تحقق شــعار اصلی
حزب یعنی تاکید بر منافع ملی باشد .موضوع
توسعه ایران در کنار تحقق شعارهارهای بلند
انقالب اســامی 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 آرمانهای
بلند انقالب بازســازی فضــای همکاری،
تفاهم ،همفکــری و همراهی ملی اســت.
نمیتوان به آینده ایران امید بست بدون اینکه
همه نیروهای ارزشمند کشــور را در صحنه
فعالیتهای مختلف به کار گرفت .در شرایط
امروز ایــران ائتالف اصالحطلبــان ،جریان
اعتدال و شخص رئیسجمهوری را مهمترین
عامل تعیینکننده برای هدایت کشور در مسیر
رشد و تکامل همهجانبه میدانم .امروز باید
این واقعیت را بپذیریم که دولت برآمده از آرای
مردم در اردیبهشــت  96رسالتی بزرگ برای
ح لوفصل مسائل و مشکالت ایران برعهده
دارد .ائتالف اصالحطلبــان با دکتر روحانی
حداقل نیاز همکاری نیروها برای پیشبرد امور
کشور و حل مشکالت مردم است  .ایکاش
دکتر روحانی بتواند در کنار این ائتالف مهم و
سرنوشتسازبخشیازنیروهایجریانرقیب
را هم به صحنه مدیریت و توسعه کشور آورده
و با خود همراه کنند .دوستان اصالحطلب ما
با ائتالف خود در اردیبهشــت  96کشور را از
ورود به ورطه سیاستهای نامناسب نجات
دادند و باید همچنــان به ائتالف خود پایبند
باشندولوازماینائتالفهمپایبندیبه تشکیل
دولتی با حضور اصالحطلبان 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 میکنیم هر گونه
فاصله گرفتن و زاویه بین ایشان ،رأیدهنگان
و جبهه اصالحات رئیسجمهور و دولت را
در معرض فشــارهای داخلی و خارجی قرار
میدهد .دکتر روحانی به خوبی میدانند که
تا پایان دوره ریاســتجمهوری به اندازه روز
انتخاباتبه حمایترأیدهنگاننیازمندند.

