رئیس قوه قضائیه:

حواشی اختتامیه جشنواره فیلم فجر

دشمن میخواهد بگوید فساد
گسترده در کشور وجود دارد

از اعتراض حاتمیکیا
تا عذرخواهی رئیس

گروه سیاســت :آیــتاﷲ آمليالریجاني در جلســه
مســئوالن عالي قضائــي ،راهپیمایي ملــت ایران در
سالروز پیروزي انقالب اســالمي را باشکوه ،مثالزدني
و چشــمگیر توصیف کرد و گفــت» :این حضور عظیم
براي همه جهانیان در این برهه خاص شگفتي آفرید...

گروه هنــر :انتقاد بــه ســازمان صداوســیما و نحوه
عملکردش تنها یکی از حواشــی اختتامیه جشــنواره
سیوششــم فیلم فجر بود؛ انتقــادی که در میانههای
برگزاری مراسم با چهره برافروخته ابراهیم حاتمیکیا
روی سن مطرح شد و واکنشهای...
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برای نمایندگان مجلس و خانوادهاش پخش شد

ﺗﯿﺘﺮﻫﺎ
ادعای جدید اسرائیل :پهپاد ایرانی نمونه  RQ-170است

پسلرزههای نبرد
هوایی بر فراز جوالن

ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ

نمایش دقایق آخر زندگی سیدامامی

اعتمادسازی موشکی برای اروپا
ﺳﯿﺪﻋﻠﻰ ﺧﺮم  .اﺳﺘﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
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ظریف در اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا:

فرشتهها پول و اسلحه
سخنان روحانی مخالفت اصولگرایان را برانگیخت
به داعش نمیدهند

صفحه ۵

واکنش تند
به پیشنهاد رفراندوم

به بهانه سالگرد ترور محمد مسعود

خشونت علیه
روزنامهنگاران سیاسی
صفحه ۶

صفحه ۶
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مراد ثقفی :این وظیفه
چپ است که ملت بسازد
صفحه ۲
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ﺣﺮف اول

ﯾﺎدداﺷﺖ

ﯾﺎدداﺷﺖ

سرپل بیم و امید

ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻰﮔﺰﻧﺪ ﺣﮑﯿﻢ ﺗﻮس

اﻟﺰاﻣﺎت ﯾﮏ ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺮوﺻﺪا

ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻧﻈﺮﺑﻠﻨﺪ  .اﻗﺘﺼﺎددان
زیاد خوانده و شنیده بودم که در
کار مدیریت بحران زمینلرزهای
کــه نزدیک به ســه مــاه پیش
ســرپل ذهــاب و اطــراف آن را
تکان داد ،ایرادات و اشــکاالتی
وارد است که کار امدادرسانی را با اخالل و اشکال
مواجه میکند .توفیق رفیق نشد تا خود از نزدیک
شــاهد وضعیت موجود باشم تا اینکه هفته پیش
چنین توفیقی نصیب شــد .قصد این بود که مردم
صبور و نجیــب آن خطه را زیــارت کنم و ضمن
تحویل تعدادی کانکس به آنها ،شاهد عینی آنچه
در آنجا میگذرد ،باشــم تا اگر بنای راستیآزمایی
و قضاوت باشــد ،بــا نگاهی میدانــی چنین کنم.
طرفــه آنکه درمجموع انتقادات و ایرادات را وارد
دیدم؛ چراکــه کمبود کانکس همچنان مشــهود
است .طبق برآورد بهعملآمده ،حدود چهار هزار
خانــواده هنوز زیر چادر زندگــی میکنند که بعد
از گذشت نزدیک به ســه ماه از زمان وقوع زلزله
پذیرفتنی نیســت .در محالت سرپل ذهاب و سایر
مناطق زلزلهزده حمــام بهقدر کافی وجود ندارد.
حمام ،اولویت نخســت بســیاری از مردم اســت
تــا حتی کانکــس؛ چراکه در غیــاب آن ،احتمال
ابتال به بیماریهای پوســتی و واگیردار بهشــدت
افزایــش مییابــد .وضعیــت بهداشــت محیط
مناطق زلزلهزده نیز نامناسب است .شستوشوی
غیربهداشــتی لباسها و ســایر وسایل در محالت
مختلف این مناطق موجب جاریشــدن فاضالب
شــده و صحنههای را به وجــود آورده که زیبنده
محیط زیســت نیســت .بیماریهای جســمی و
بیکاری ،بســیاری از هموطنان زلزلهزده ســرپلی
را در معرض آســیبهای روانی قرار داده است.
ادامــه این وضعیت موجب مشــکالت مضاعفی
میشــود کــه مقابله با آن بیش از پیش ســخت
خواهد شد.

ﻣﺠﯿﺪ اﺳﺪى
چنــد روز قبل شــاهد بودیم کــه در برنامهای در
ســیما ،به نامه گرانســنگ حکیم توس ،نسبتی ناروا
داده شــده اســت و مدعی بدون درنــگ در این نامه
باستانی و به استناد ابیاتی که آن ابیات را نیز یادآوری
نکرد ،برچســب ناشایســتی بر آن زد .مجری برنامه
ضمــن قبول نظر گوینــده ،انصــاف را رعایت کرده و
اندکــی مطلب را تعدیل کردند و از این بابت ،فرهنگ
چندهزار ساله ما و فرد فرد مردم ایران را تا ابد مدیون
و مرهــون انصاف خود کردند! از این بابت از ایشــان
سپاسگزاری میکنیم که اگر نبود بذل انصاف بیدریغ
و بموقع امثال حضرت ایشــان ،چه بر سر این فرهنگ
درازدامن میآمد! برایناساس و با توجه به اینکه این
مهم بر اثر اتفاق نبوده و برای بار اول هم نیســت که
با چنین صحنهای مواجه میشــویم ،با اکراه تمام و
به اجبــار نکاتی چند را یادآوری میکنم تا دوســتان
بدانند که روی شــاخ نشستهاند و بن میبرند .تقسیم
فرهنگ ایرانزمین به دو دوره پیشااسالم و پسااسالم،
کاری است که دانشمندان غربی انجام دادند که فقط
پرسش آنها را جوابگو شده و نیازشان در این پرسش
را رفــع کرده و ربط چندانی به پرســشها و نیازهای
ما ندارد و پربدیهی اســت که برای نوشتن دورههای
تاریخــی ما بههیــچروی کافی و جوابگو نیســت و
این تقســیمبندی برای ایرانیان ،نهتنهــا نتیجهای در
بــر ندارد ،بلکه جز بیراههای نیســت و میدانیم در
بیراهه ،حاصل آوارگی اســت .فرهنگ ایرانزمین از
پشــتوانه تمدنی چندالیه و متنوع از شــروع تاریخ در
این جغرافیــا تا امروز ،برخوردار بــوده و مانند رودی
بهصورت مســتمر جریان داشــته اســت ،هرچند در
گذرگاههایی با موانع بسیاری روبهرو بوده ،اما با خرد
ایرانی که یکی از شاخصههای این فرهنگ است ،این
موانع صعب و ســخت را از پیش پای برداشــته و در
مسیر تاریخ به راه خود ادامه داده است و جالب اینکه

ادامه در صفحه ۲

ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﻰ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼمواﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ رﺳﻮل ﻣﻨﺘﺠﺐﻧﯿﺎ
ﻣﺼﯿﺒﺖ وارده را ﺑﻪ ﺟﻨﺎبﻋﺎﻟﻰ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺴﻠﯿﺖ
ﻋﺮض ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ .از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮاى آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ
ﻋﻠﻮ درﺟﺎت و ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ و اﺟﺮ
آرزوﻣﻨﺪﯾﻢ.
روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق

در این مسیر نهتنها تمدن غالب در هر موقع تاریخی،
نتوانســته است تمدن قبل از خود را حذف کند ،بلکه
ایرانیان تجویزات الیههــای قبلی تمدن را نیز با خود
در این رود ریختهاند و به این وسیله با آن همراه بوده
و به ایــن روش آن را پاســداری کردهاند که برای این
ادعا صدها نمونه میتوان آورد .برایناساس فرهنگ
چندهزارساله ما مانند بوریایی بههمبافتهشده است
که از سوی بزرگمردانی تکرارناپذیر و البته تکرارپذیر
در فرهنگ گفتمانســاز ما ،چون حکیم فردوسی در
خردنامه باشکوه او و باز چون حافظ فرزانه در غزلیات
رازورانهاش به کارگاه حریربافی رفته و بهاینترتیب بر
غنای تمدن و فرهنگ بشری افزوده است تا اندازهای
که از غرب تا شــرق را به تحسین و آفرین خود مجبور
کردهاند .ایــن فرهنگ کهن اما نه کهنــه ،در انتهای
قرن چهارم تا ابتدای قــرن پنجم در خردنامه حکیم
توس خوش نشســته است به شــیوهای که امروز ما
میتوانیــم آن را با ســه زبان اســطورهای ،عرفانی و
تاریخی در ســه جهــان مورد نظر بخوانیــم و هر بار
گوشههایی از این فرهنگ را بازنماییم .باید بدانیم که
حماســه در جغرافیایی بروز مییابــد که تاریخ بر آن
سوار شده باشد؛ یعنی دارای تمدن باشد و دوم اینکه
جغرافیــا و تاریخ آن مورد هجوم قرار گرفته و ســوم
به این تمدن تعرض شــده باشــد؛ باید دارای جانی و
نیرویی باشد تا بتواند از خود دفاع کند و این سهگانه،
در طول تاریخ ایران وجود داشــته و این بوده اســت
که ما دســت به حمله نبرده بودیم؛ اما دفاعکنندگان
توانایی بودهایم و اصوال در این مواقع اســت که برای
دفاع تمامقد باید تحریک و تحریض کرد و برتریهای
خود و داشتههای خود را برشمرد و پرچمی اینگونه
برافراشت تا بشود مهاجمان را تاراند و البته خردمند
توس پرچمی از خرد برافراشــت تا مهاجمان را براند
و ما را نیز هشــداری جدی دهد تا پاسبان میراث خود
باشــیم .در این میان کافی است نگاهی به شخصیت
رستم ،ایدهآل فرهنگ ایرانی بیندازیم .رستم دروغگو
نیست ،جادوگر نیست ،زنباره نیست ،آغازکننده جنگ
نیست ،در کســب قدرت نیست ...و همه این موارد را
اهریمنی میداند.

اﺣﻤﺪ ﻋﻈﯿﻤﯽﺑﻠﻮرﯾﺎن
اﺳﺘﺎد ﭘﯿﺸﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ
این روزها موج تــازهاي در دولت و وزارت راه و
شهرســازي به نام »بازآفریني شهري« به راه افتاده
اســت که اگرچه ظاهــري منطقي و زیبــا دارد؛ اما
بالقوه ميتواند رشته توسعه اقتصادي و اجتماعي
در ایــران را در هم بریزد و نتیجهاي وارونه نســبت
به آنچه باور دولتیان اســت ،به بار آورد .هدف این
بازآفریني ،بازســازي دوهــزارو  ۷۰۰محله در ۵۴۳
شــهر با ظرفیت شش میلیون خانوار یا حدود  ۲۵تا
 ۳۰میلیون نفر است که چیزي حدود دو برابر سطح
تهران کنوني را خواهد پوشــاند .نــکات زیر درباره
احتمال بروز نتایج وارونه است .نکند که فرداروزی
حرفي را که رئیس امور اقتصادي مجلس شــوراي
اســالمي زد که »ما الگو نداشــتیم« ،تکــرار کنیم.
مشکل ما نبود الگو نیست .کوتاهي و بيحوصلگي
در خواندن این الگوهاســت .بازآفریني شهري الگو
دارد؛ اما این الگو بومي نیســت ،بلکه از غرب گرفته
شده و به صورتي که بیان شده ،مسئله مسکن را در
ایران حل نميکند .چرا؟ به این دالیل:
 -۱مسکن فرســوده در ایران برخالف غرب تنها
یک پدیده شهري نیست .مسکن در همه روستاهاي
ایران به صورت تاریخي و ســنتي فرســوده بوده و
هســت .فرسودگي مســکن روســتایي بازتاب نظام
اقتصاد ارباب و رعیتي چندین هزارساله ایران است
که در آن نظام عمده سود کشاورزي و تولید روستایي

به ارباب ميرســید و آنچه در دست روستایي باقي
ميمانــد ،آنقــدر کم بــود که نميتوانســت براي
ســاخت خانه خود آجر تهیه کند .خانه را با خشت
خام ميساخت که در نخستین زلزله خراب ميشد.
بازسازي آنهم با خشــت خام صورت ميگرفت و
این نهضت تا به امروز ادامه دارد .بیشــتر خانههاي
تخریبشده در زلزله اخیر در غرب کشور خانههاي
روســتایي بودند .در برابر آن خانه اربابي در شهر با
چنان مصالح بادوام و زیبایي ساخته ميشد که اگر
امروز هنوز ســر پاي خود ماندگار باشــد ،به میراث
فرهنگي تبدیل ميشــود .نمونه ایــن خانهها را در
شیراز و مشــهد و تبریز و تهران به فراواني مشاهده
ميکنیم.
 -۲اگر مســئوالن وزارت راه و شهرسازي بگویند
که کار ما محدود به مسکن شهري است و مسئولیت
مســکن روســتایي مثال با وزارت جهاد کشــاورزي
اســت ،خود را بیشــتر تابلــو کردهاند؛ زیــرا )الف(
حاشیهنشیني که امروز بخش جدانشدني از شهرها
و نتیجه بیتوجهی به روستاهاســت ،وابستگي این
دو نوع مســکن را بهخوبي نشان ميدهد) .ب( هر
خانه روســتایي یک واحد تولیدي است؛ درحاليکه
هر واحد مســکن شــهري یک واحد مصرفي است.
در افســانهها و فولکلور روستایي ایران هرجا سخن
از غذاخوردن اســت ،از »نان و چاي« یاد ميشــود.
در تهــران عزیز امروز ما با کافهها و رســتورانهاي
فراواني ســروکار داریم که صورتحساب یک ناهار
چهارنفره سر به  ۴۰۰ ،۳۰۰هزار تومان ميزند .پس
این ســخن که »اگر درباره مسکن روستایي پرسشي
داري ،برو از وزارت جهاد کشاورزي بپرس«...

ترامــپ از زمــان مبــارزات
انتخاباتیاش برای کوچککردن
دســتاوردهای اوبامــا و حتــی
کمفهــم نشــاندادن و خائــن
جلــوهدادن او ،بــه طرفــداران
خــود قول داد کــه توافق هســتهای را پاره کرده
و به توافقی مســتحکم و به نفــع آمریکا با ایران
خواهد رســید .اگرچه این مرد کجفکر نتوانســت
کوچکتریــن حرکتی در این زمینه انجام دهد ولی
هــر روز آتش انتقــام در دل او نســبت به توافق
هستهای و ایران شعلهورتر شد.
دونالد ترامپ ،هرچه مجبور شــد بر گوشــهها
و زوایای توافق هســتهای در قالب تمدید تعلیق
تحریمهــا مهــر تأیید بزند ،بیشــتر مصمم شــد
خشــم خود را به ایران نشان دهد .متأسفانه البی
قدرتمند نتانیاهو با ابزار دامــاد ترامپ ،مرتب در
گوش ایــن مرد بیعقل نجوا میکند و عربســتان
محمد بنســلمان هم آنطور که منابع آمریکایی
اظهــار میکنند ،از همان ابتدا قــرارداد محرمانه
پرداخــت هزینه جنگ آمریکا با ایــران را تضمین
کرده است.
بنابراین مالحظه میشــود بــرای فرد نافهم و
نامعقولی ماننــد دونالد ترامــپ ،همهچیز برای
روشنکردن آتش جنگ با ایران فراهم شده است.
در این میان اتحادیه اروپا ،بازیگری است که هنوز
بر ترامپ تأثیر خارجی دارد .بههمیندلیل دونالد
ترامپ دو هفته پیش که تعلیق تحریمهای ایران
را بــرای  ۱۲۰روز دیگر تمدید کرد ،توپ را در زمین
اروپاییهــا انداخت و تهدید کرد کــه دفعه بعد
چنین تمدیدی انجام نخواهد داد.
مشکل روانی ترامپ این است که در هیچکدام
از عرصههای خارجی موفق نبوده و بهعنوان یک
رئیسجمهور ناکام شــناخته شــده است .ترامپ
بهشکلی احمقانه قول داده بود بهترین روابط را با
روسیه ایجاد خواهد کرد که پس از مشخصشدن
خیانت او در کمکگرفتن از روسیه برای پیروزی در
انتخابات ،همه سیستم آمریکا واکنش نشان داده
و روابط روسیه و آمریکا را به بدترین سطح ممکن
رساندهاند.
موضوع کرهشــمالی هم جز ناکامی نتیجهای
برای ترامپ نداشته ،بنابراین بهشکل لجوجانهای
تــالش میکنــد از نزدیکشــدن کرهشــمالی به
کرهجنوبــی جلوگیری کند .محیط زیســت و بقیه
مــوارد هم که فرصــت بحث بر ســر آنها اکنون
نیســت ،ناکامیهای مشــابهی نصیــب این فرد
نژادپرســت کرده اســت .همــه اینهــا از دونالد
ترامپ فردی عقدهای ســاخته که دنبال فرصتی
اســت تا خشم و زهر خود را در جایی بپاشد؛ حاال
کرهشــمالی یا ایران؟ و متأسفانه ایران در مقایسه
با کرهشمالی ،از نظر حمایت بینالمللی ،حلقهای
ضعیفتر محسوب میشــود؛ اگرچه امکانات دو
کشور متفاوت است .در یادداشتهای قبلی گفته
شــد که تنها بازیگری که ایران میتواند برای مهار
ترامپ روی آن حســاب کند ،اتحادیه اروپاست و
نه روســیه و چین .اروپاییها هــم تالش میکنند
برای مهــار ترامپ و منصرفکــردن او از اقدامی
نامعقــول درباره ایران یا کرهشــمالی ،راهی برای
راضینگهداشتن ترامپ پیدا کنند.
اروپاییهــا از مجموعــه ســخنان و عملکرد
ترامــپ دریافتهانــد کــه بایــد در زمینههــای
غیرهســتهای بهنوعی شکالتی به ترامپ بدهند تا
از یکســو زمان بخرند و از سوی دیگر ترامپ آن
را برای خود کســب وجههای محســوب کند و به
شــرایط حاضر رضایت دهد .ترامپ با ناکامی در
زمینه برهمزدن توافق هســتهای به سه موضوع
شناختهشده دیگر توجه دارد...
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