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10فرهنگی

گیمیفیکیشن و مدیریت 
اضطراب کرونا

فرهنگی:  گروه  سپهرغرب، 
چشم  از  که  رویکردهایی  از  یکی 
اندیشمندان  و  جامعه شناسان 
گفت  بتوان  شاید  و  مانده  مغفول 
از  استفاده  شده،  پرداخته  بدان  کمتر 

بازی وارسازی در تسهیل امور است.
)بازی وارســازی(  گیمیفیکیشــن 
اصطالحــی اســت کــه در طــول چند ســال گذشــته نظر 
بســیاری از اندیشــمندان را بــه خــود جلب کرده اســت. 
گیمیفیکیشــن، بــه اســتفاده از ویژگی هــای بازی هــا در 
زمینه های غیر بازی اشاره دارد. این مفهوم اولین بار در 
ســال 2008 توسط برت تریل مورد توجه قرار گرفت و او 
این کلمه را به عنوان مکانیزم بازی و استفاده از آن برای 

افزایش تعامل تعریف کرد.
بازی وارســازی یک مفهوم جدید اســت کــه رایج ترین 
هــدف نهایی آن اثرگــذاری بر رفتار افــراد و راه حلی برای 
درگیر شــدن افراد در رفتارهــای فردی و اجتماعی پایدار 
است. بازی وارسازی، با اســتفاده از بازخوردهای مثبت، 
انگیزه را شکل می دهد و توانایی افراد را از طریق آسان 
و ســهل کــردن کارها بــاال می بــرد. وقتی افراد بــا انگیزه 
احســاس کنند که باالترین میزان توانایــی را دارند، این 
سازوکار محرک های انگیزشی را بر سر راه آنان قرار داده 

و باعث هم گرایی همزمان این عوامل می شود.
بازی وارســازی، عناصر ســرگرم کننده را در موضوعات 
کامــًا جدی و اغلب کســالت آور تزریق می کنــد و افراد را 
تشــویق می کنــد در شــرایط مخصوصــا بحرانــی و حاد، 
ضمــن حفــظ تعــادل روحــی و آرامــش روانی خــود، به 
جســتجوی راه حل هــا بپردازنــد، یاد بگیرنــد و در نتیجه 
بــه هدف نهایی خود نزدیک شــوند. این روند در تمامی 
جوامع آماری می تواند کاربرد داشــته باشــد مخصوصا 
در بین کارمندان و در شــرایط ســخت و دشوار کاری و یا 
زمانی که ســازمان یا جامعه با بحران یا شرایط خاص و 

محدودیت هایی مواجه شده باشد.

بر این اساس مدیران سازمان ها می توانند با تبدیل 
وظایــف شــغلی بــه بازی هــای جــذاب و هیجــان انگیز، 
ضمــن افزایــش انگیــزه کارمنــدان، بــر میزان بهــره وری 

سازمان اثرگذار باشند.
با توجه به شــیوع گســترده کرونــا در جهان و هراس 
از تجمــع، مخصوصــا در ادارات و در بیــن کارمنــدان و 
نیز طوالنی شــدن این اپیدمی و تغییر شــکل های مکّرر 
ایــن ویروس و شــمار زیــاد تلفاتی که در اثــر ابتال به این 
ویــروس در جهــان اعــالم می شــود، نوعــی هــراس و 

اضطراب در جوامع شکل گرفته است.
مطالعات گذشــته نشــان می دهد اختــالالت روانی، 
افســردگی،  اضطــراب،  هــراس،  اســترس،  جملــه  از 
در  تحریک پذیــری  و  خودکشــی  افــکار  بی اعتمــادی، 
بیــن جوامــع در زمانی کــه بیماری ســارس شــیوع پیدا 
کــرده بود، بســیار رایج شــده بود. دالیــل احتمالی برای 
اضطراب، عمدتًا ممکن اســت بــه دلیل نگرانی در مورد 
آلوده شــدن، مشــکل کنترل اپیدمی و کمبود تجهیزات 

پزشکی در سراسر کشور باشد.
مــرگ و میر ناشــی از آلوده شــدن به کرونــا می تواند 
یــک عامل افزایش اســترس و اضطراب بــرای کارمندان 
بــه ســالمت روان همــه افــراد  لــذا الزم اســت  باشــد؛ 
جامعه از جمله کارمندان توجه بیشــتری شــود؛ چرا که 
اضطــراب و اختالالت روانی همانند یک چرخه، سیســتم 
ایمنی بدن را تضعیف کرده و منجر به گســترش بیشــتر 
کرونــا می شــوند به خصــوص در مواردی کــه کارمندان 
بــا ســابقه اختــالالت روانــی، بیشــتر از دیگران نگــران و 

مضطرب هستند.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص می شود 
کــه بــر اثر اختــالالت ناشــی از کرونــا در ســال های آینده 
کاهــش  نهایــت  در  و  بی انگیزگــی  و  بی رغبتــی  شــاهد 
رکــود  نهایــت  در  و  ســازمان ها  راندمــان  محســوس 
فعالیت های اقتصادی کشــور در کنــار افزایش اختالالت 
روانی در کشور خواهیم بود؛ لذا ضروری به نظر می رسد 
هر چه زودتر درصدد جبران و پیشــگیری از نفوذ بیشــتر 
اضطراب ناشــی از کرونا در بین کارمندان باشیم؛ چرا که 
اضطــراب کارمندان به صورت مســتقیم بر خانواده آنها 

اثر گذاشته و در نهایت کل جامعه درگیر خواهد شد.

جدید،  رویکرد  یک  عنوان  به  گیمیفیکیشن   
چگونه می تواند اضطراب کرونا را مدیریت کند؟

بــا  پژوهشــی،  در   )1398( وطن خــواه  و  معصــوم 
انتخــاب یک یا چند فعالیت شــغلی به طراحی بازی های 
مناســب بــرای کارمندان یک شــرکت اقــدام نمودند. به 
صورتــی که اهــداِف آن وظیفه شــغلی در قالب آن بازی 
تحقــق یابــد. بدیــن معنی کــه کارمنــدان ضمــن انجام 
بازی، وظایف محول شــده را نیز انجام دهند. یافته های 
پژوهــش آن هــا نشــان داد میانگین متغیرهــای رضایت 
شــغلی و انگیــزش قبــل از اجــرای بــازی کمتــر از مقــدار 
متوسط 3 است. این مطلب نشان دهنده این است که 
متغیر گیمیفیکیشــن بر کنترل و مدیریت منابع انســانی 

شرکت اثرگذار است.

دریچه

در سال های اخیر 
نویسندگان بیشتری به 

بازنویسی کتاب های 
و آورده اند اما در  کهن ر
این کار تنها هستند و 
دیگر بخش ها از تولید 

انیمیشن و وسایل و 
لوازم تحریر کودک طی 

یک برنامه به حمایت 
ویج اسطوره ها  و تر

نمی پردازند. بنابراین 
ادبیات کهن به تنهایی 
نمی تواند نظر کودکان 

را جلب کند، بلکه به 
همکاری دیگر بخش ها 

نیز نیاز است اما ما 
وزه نویسندگان  امر

خوبی در زمینه 
بازنویسی داستان های 

کهن داریم.

بیش از 5 میلیارد تومان کمک بالعوض به 422 هنرمند صنایع دستی
سپهرغرب، گروه فرهنگی: پویا محمودیان معاون صنایع دستی گفت: تا پایان هفته جاری مبلغ 5 میلیارد و 9 میلیون تومان کمک بالعوض به 422 هنرمند صنایع دستی پرداخت خواهد شد.

او ادامه داد: این مبلغ با هدف حمایت هرچه بیشتر از هنرمندان صنایع دستی به دستور مستقیم دکتر علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به هنرمندان صنایع دستی پرداخت می شود.
معاون صنایع دســتی وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی افزود: شــاخص هایی که برای پرداخت این مبلغ به هنرمندان در نظر گرفته شده شامل نوآوری در تولید، بســته بندی مطلوب، حوادث ناشی از کار، رونق تولید در کارگاه های شهر های ملی و جهانی 

صنایع دستی، دارابودن نشان ملی و مهر اصالت، احیای رشته های منسوخ شده و یارانه شرکت در نمایشگاه های خارجی است.
محمودیان بیان کرد: حمایت از هنرمندان صنایع دستی همواره در دستور کار دولت تدبیر و امید بوده است و این موضوع از زمان شیوع کرونا به صورت جدی تر دنبال می شود و تا کنون هنرمندان بسیاری از کمک ها و حمایت های دولت در این خصوص بهره مند شده اند.

گروه   ، سپهرغرب 
هجدهم   : فرهنگی 
سالمرگ  تیرماه، 
که  است  مردی 
اما  نداشت  فرزندی 
در  بار  اولین  برای 
فکر  این  به  کشورمان 

افتاد که برای بچه ها قصه بنویسد.
بچه هــای  بــرای  خــوب  قصه هــای 
ایــن مــرد کســی نیســت جــز  خــوب. 
مهــدی آذریزدی و بــه همین دلیل روز 
گذشته در تقویم کشورمان به نام روز 
ادبیــات کــودک و نوجــوان نامگذاری 
شده است. اهمیت و ارزش این حوزه 
خطیــر از ادبیات ما بر کســی پوشــیده 
نیســت. کودکان از مهم ترین اقشاری 
هســتند کــه جامعــه هــدف ادبیــات 
محسوب می شوند. از قدیم در تاریخ 
کهن فارســی، مادران فرزندان شان را 
با قصه به خواب می سپردند و همین 
یــک نمونــه کافــی اســت کــه اهمیت 
قصــه، داســتان و در یــک کالم ادبیات 
را در ایــن حیطــه بدانیم. کارشناســان 
و  کــودک  کتــاب  حــوزه  فعــاالن  و 
نوجوان، از بهترین گزینه ها برای بیان 
دغدغه ها و شرایط امروزین این حوزه 
مهم اند. از این رو در روز ادبیات کودک 
و نوجــوان بــه ســراغ لیال کفــاش زاده 
رفتیم تا از شــرایط کلی حاکم بر فضای 
بگویــد.  نوجــوان  و  کــودک  ادبیــات 
کفــاش زاده، مســؤول دفتــر کودک و 
نوجوان پژوهشــگاه میراث فرهنگی و 
گردشــگری و همچنیــن عضو شــورای 

کتاب کودک است.

و  کارشناس  یک  عنوان  به   
ادبیات  فضای  کودک،  حوزه  در  فعال 
کتاب های  کیفیت  و  نوجوان  و  کودک 
چگونه  را  داخلی  نویسندگان  تالیفی 

ارزیابی می کنید؟
بایــد بگویــم نه به گفتــه من، بلکه 
بــه گفتــه بســیاری از دســت اندرکاران 
حوزه کودک وضعیت خوبی ندارد. نه 

به ایــن دلیل که ما نویســندگان 
خوبــی نداریــم بلکــه برعکس، 

نویســندگان بســیار خــوب و 
توانمنــدی در ایــن عرصه 

داریم و از دیرباز ادبیات 
کــودک در ایــران حتــی 

در جهــان مطــرح بــوده و 
بســیار زودتر از خیلی از کشورها 

شــروع بــه بنیانگــذاری نهادهایی در 
ایــن خصــوص می کنــد؛ مثــل کانون 
پــرورش فکری و شــورای کتاب کودک 
ادبیــات  تولیــد  می دهــد  نشــان  کــه 
کــودک امر بســیار مهمی بــرای مردم 

ایران بوده است.

 پس مشکل دقیقا کجاست؟
بــد بــودن وضعیــت کتــاب کودک 
به دالیــل مختلفی مربوط می شــود. 
و  دولتــی  ناشــران  کشــور  در  مــا 
خصوصــی داریــم و بخــش زیــادی از 

حجم اســتفاده از کاغــذ و کتاب صرف 
کنکــور و کتاب هــای آن می شــود کــه 
امــروزه همــه مــا منتقد آن هســتیم. 
اما این وســط از ســهم یک نویســنده 
تالیفی که شــغلی به نام نویســندگی 
را انتخــاب می کند، چــه می ماند؟ این 
روزها ناشــران به  ویژه ناشــران دولتی 
بــه ســراغ چــاپ کتاب هایــی می رونــد 
کــه فــروش برونــد و دارای مخاطــب 
بیشتری باشــند و آنها الزاما حامی کار 
تالیــف نیســتند. در این میــان، تعداد 
محدودی ناشر خصوصی وجود دارند 
که حــق کپی رایت را رعایــت می کنند و 
ترجمه هــای خــوب از کتاب های خوب 
را منتشــر می کنند اما یک ســری ناشر 
دیگــر وقتــی می بیننــد ایــن کتاب هــا 
بــازار خوبــی دارنــد بــدون رعایت حق 
تغییــر در  انــدک  ایجــاد  بــا  کپی رایــت 
بــه  خودشــان  نشــر  در  را  آن  کتــاب، 
چاپ می رســانند و به این شکل هیچ 
دلگرمی مادی و معنوی برای ناشــر و 
مترجــم باقی نمی ماند. وضعیت برای 
یــک نویســنده تالیفــی نیز بــه همین 
شــکل اســت. آیا یک نویســنده کتاب 
عنــوان  بــه  را  نویســندگی  می توانــد 
آیــا  شــغل اصلــی خــود قــرار دهــد؟ 
بابت آن دســتمزدی دریافــت می کند 
یــا توســط ارگانــی حمایت می شــود؟ 
قطعــا نــه. پــس همــه ایــن عوامل از 
گرانــی کاغــذ گرفتــه تــا بی توجهــی به 
ناشران و از عدم شــناختی که ممکن 
باعــث  باشــند  داشــته  مــردم  اســت 
یــک  تالیفــی در  می شــود کتاب هــای 

مهجوریتی باقی بمانند.
دیگــری  مشــکل 

خصــوص  در  کــه 
تالیفی  کتاب هــای 
ایــن  دارد  وجــود 
است که نهادهای 
ی  صــی ا خصو

کــه  دار د  وجــود 
متولی امر کتاب های 

بــه  امــا  اســت  کــودک 
نظــر می رســد مدیریت 

وجــود  یکپارچــه ای 
به  ندارد. 

طــور مثال اگــر این دوســال را در نظر 
نگیریــم کتابخانه هــای مــدارس یکــی 
از مهم تریــن فضاهایــی هســتند کــه 
بــرای  را  کتابخوانــی  می توانیــم  مــا 
عمدتــا  امــا  کنیــم.  ترویــج  کــودکان 
کتابخانه هــای مدارس بــه یک فضای 
بی روح و بی اســتفاده تبدیل می شود 
و کتابداری که بتواند کتاب های خوبی 
بــرای کــودکان تهیه کنــد و بخواند در 

مدارس نیست.
در  خوبــی  بســیار  کتاب هــای 
خصوص آواورزی و الفباآموزی توسط 
نویســندگان خوب و با تصاویر ایرانی 
تالیــف  ایرانــی  بــا فرهنــگ  و مطابــق 
می شــو د اما مافیای کتاب های کمک 
آموزشــی اجــازه بــروز و ظهور بــه آنها 
را نمی دهنــد و ایــن نویســندگان نیــز 

توسط ارگانی حمایت نمی شوند.
از طرفــی، کتاب هــای کــودک بایــد 
کتاب هــای مصــور و رنگــی ای باشــند 
کتاب هــا  هزینــه  موضــوع  همیــن  و 
را بــاال می بــرد و ســهم خریــد کتــاب را 
بــرای خانواده ها کــم می کند و تعداد 
کمتــری از خانواده هــا می توانند برای 
ایــن موضــوع بودجــه کنــار بگذارند. 
بــرای همین به نظر می رســد مدیریت 
یکپارچــه ای در ایــن امــر وجــود ندارد 
و بــه نظــر مــن مدیــران کشــور بایــد 
را  کشــور  بودجــه  از  زیــادی  ســهم 
صــرف کــودکان بکننــد، زیرا کــودکان 
کشــور آینــده داران کشــور محســوب 
می شــوند و اگــر ما برای ایجاد ســواد 
اجتماعــی و نــه ســواد الفبــا و ریاضی 

آینــده بــا یک تــالش نکنیــم در 

جامعه بی ســواد، بیمار و کــم خرد رو 
بــه  رو خواهیم بود. نبایــد این طور به 
نظــر برســد که حوزه نشــر، یــک حوزه 
درجــه چند اســت؛ بلکه حوزه نشــر و 
کتــاب، اندیشــه یــک جامعــه اســت و 
بایــد در اولویت قرار بگیرد و حمایت و 

مدیریت شود.

در  کودک  کتاب های  کیفیت   
حیطه داستان های کهن ایرانی چطور 
است و آیا به نظر شما کودکان از این 

کتاب ها استقبال می کنند؟
اگر ما بخواهیم تاریخ تالیف کتاب 
کودک را بررســی کنیم، اولین کتاب ها 
در خصوص بازنویسی همین ادبیات 
کهــن در شــصت  هفتــاد ســال پیش 
کســی  زمــان  آن  در  و  اســت  بــوده 
بــرای کــودکان کتابــی جز بازنویســی 
ادبیات کهن ننوشــته اســت اما برای 
کــودک امــروز جذابیــت کتابــی مثــل 
کلیلــه  و دمنــه متفــاوت اســت. ایــن 
فقــط مربــوط بــه ایــران نیســت و در 
همه جــای دنیــا می توان شــاهد این 
تفــاوت ســلیقه بــود. کــودکان امروز 
در بمبــاران تصویرهــای ســه بعدی و 
انیمیشــن و بازی هــای رایانــه ای قرار 
دارنــد و اگــر متون کهن با شــیوه 70 
ســال پیــش بــه کــودک ارائــه شــود، 
قطعا جذابیتی نخواهد داشــت. این 
کتاب ها در زمان خودشــان کار بسیار 
بزرگی بوده انــد اما نمی توانیم انتظار 
داشــته باشــیم امــروز هــم جذابیــت 

داشته باشند.
از کشــورهای جهــان،  در بســیاری 
بــه  کهن شــان  افســانه های  روی 
بهترین شــکل کار می کنند و وســایل 
ایــن  از  تصاویــر  یــا  کــودکان  اتــاق 
شــخصیت های کهــن تولیــد و عرضــه 
می شــوند. بــرای تولیــد یــک کتــاب و 
داستان امروزی و بازنویسی قصه های 
کهــن باید ببینیــم کودک امــروزی چه 
می خواهد و مخاطب شناســی کنیم و 

بر اســاس نگاه مخاطــب امروزی 
کتاب بنویسیم یا داستان های کهن را 

بازنویسی کنیم.

که  داریم  نویسندگانی   
داستان های  بازنویسی  به  عالقه مند 

کهن هستند.
بله. در سال های اخیر نویسندگان 
بیشــتری به بازنویسی کتاب های کهن 
رو آورده اند اما در این کار تنها هستند 
و دیگــر بخش ها از تولید انیمیشــن و 

وســایل و لوازم تحریــر کودک طی یک 
برنامه به حمایت و ترویج اســطوره ها 
نمی پردازنــد. بنابرایــن ادبیــات کهــن 
کــودکان  نظــر  نمی توانــد  به تنهایــی 
را جلــب کنــد، بلکه بــه همــکاری دیگر 
بخش هــا نیز نیاز اســت اما مــا امروزه 
نویسندگان خوبی در زمینه بازنویسی 

داستان های کهن داریم.

نمایشی  هنرهای  زمینه  در   
حوزه  این  در  که  اقداماتی  چطور؟ 

صورت گرفته قابل اعتناست؟
ما همیشــه پیشــینه خوبی در این 
عرصــه داریــم امــا این که چــرا متجلی 
دارد.  مختلفــی  عوامــل  نمی شــود، 
ما 100ســال پیــش جبــار باغچه بان را 
داریــم که بــرای اولین بار نمایشــنامه 
اجــرا  مرنــد  در  و  می نویســد  کــودک 
می کنــد و ایــن اتفــاق حتــی در جهان 
بســیار اتفاق بزرگی اســت. ولی ادامه 
نمایشــنامه ای  هیــچ  چــرا  نمی یابــد. 
در کتاب هــای درســی کــودکان چــاپ 

نمی شود؟ 
قدیم هــا گروه هــای تئاتــر مدارس 
بــه  دولتــی  مــدارس  در  حتــی 
اگــر  می پرداختنــد.  نمایــش  اجــرای 
نمایشنامه ها در همه مقاطع به چاپ 
برســد و بــه عنــوان فعالیــت جمعــی 
دانــش  آمــوزان اجــرا بشــود انــگار ما 
بــه جلــو رفته ایــم و خیلــی  100ســال 
راحت می شــود با ورود نمایشنامه به 
کتاب های درســی آن را بــرای کودکان 
نهادینه کنیم؛ البته این اتفاق نباید به 
صورت خشــک و بدون تصاویر جذاب 
برای کودکان باشد. متاسفانه بسیاری 
از این هنرها تحت تاثیر دروس دیگر و 
کتاب هــای کمــک آموزشــی و مافیای 

کنکور حذف می شوند.

کننده ای  امیدوار  مورد  یعنی   
در این باره وجود ندارد؟

همیشــه مــوارد خوبی هســت اما 
هیچ کــدام خالــی از مســاله نیســتند. 
مثال باغ کتاب به یک پاتوق خوب برای 
کودکان عالقه مند به کتابخوانی بدل 
شــد. اما آیــا واقعا باید بــه جای دختر 
ماه پیشانی مجسمه گروهبان گارسیا 
و لــوک خــوش شــانس در ایــن مکان 
قــرار بگیرد؟ البتــه چند اثــر ایرانی هم 
در این پاتوق ســاخته شــده است اما 
ایــن محیط  دســت اندرکاران طراحــی 
می توانســتند بــا بودجه هــای کالنــی 
کــه در اختیــار داشــتند، انتخاب هــای 
بهتری داشــته باشــند و از آثــار تالیفی 
و داســتان های کهــن حمایــت کننــد، 
نــه از شــخصیت های غیربومــی. اصال 
چــرا از دل ادبیــات کــودک و نوجــوان 
شــخصیت های  و  نویســنده ها  از  یــا 
مجســمه های  عرضــه  ایــن  بــزرگ 
شــهری نمی بینیم؟ در حالــی که تمام 
می تواننــد  کوچــک  نشــانه های  ایــن 
خانواده هــا و بچه هــا را بــه مطالعــه 

بیشتر سوق بدهند.

گروه  سپهرغرب، 
مؤسسه  فرهنگی: 
ملی توسعه تحقیقات 
ایران  پزشکی  علوم 
به عنوان  )نیماد( 
جایزه  حامیان  از  یکی 
 1400 جدی  بازی های 
این  برگزیدگان  به   )SeGaP2021(
تومان  میلیون   20 سقف  تا  بخش 

جایزه اهدا می کند.
مؤسســه ملی توســعه تحقیقات 
)نیمــاد(  ایــران  پزشــکی  علــوم 
جایــزه  حامیــان  از  یکــی  به عنــوان 
 )SeGaP2021( 1400 بازی های جدی
و بــه نمایندگــی از وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی با حمایت 
حــوزه  بــه  مرتبــط  ارســالی  آثــار  از 
بــه  جشــنواره،  بخــش  در  ســالمت 
برگزیــدگان ایــن بخــش تا ســقف 20 

میلیــون تومان جایزه اهدا می کند.
بازی هــای  جایــزه  دوره  پنجمیــن 
خــود  فراخــوان  انتشــار  بــا  جــدی 

به طور رســمی فعالیــت را آغاز کرد تا 
تکلیــف ایــن ماراتن بزرگ و شــناخته 
شــده صنعــت بــازی ایــران در حوزه 
بازی هــای جــدی در آذرمــاه 1400 با 
معرفــی برترین هایــش به ســرانجام 
دســتاوردهای  از  یکــی  امــا  برســد. 
مهــم ایــن رویــداد مهــم طــی چهــار 
بــزرگ  شــبکه  ایجــاد  گذشــته  دوره 
و  دولتــی  حامیــان  از  ارزشــمندی  و 
خصوصی اســت کــه در آن نهادهای 
ظرفیــت  از  اســتفاده  بــا  همــکار 
ابــزاری  به عنــوان  جــدی  بازی هــای 
جدید در راســتای حل مســائل خود 
نیمــاد  موسســه  می کننــد،  اقــدام 
کــه به عنــوان اولیــن حامــی رویداد 
 1397 ســال  از  جــدی  بازی هــای 
همــکاری خود را بــا بنیاد آغــاز کرده 
اســت، امســال نیز به عنــوان یکی از 
مهمتریــن حامیــان بــا ایــن رویــداد 
همــراه اســت تا بــا توجه به مســئله 
محــور بــودن بازی هــای جــدی و در 
اولویت هــای  و  دغدغه هــا  راســتای 

مربوطــه بتواند گامی مهم در جهت 
خــود  مهــم  موضوعــات  ایــن  حــل 

بردارد.
مؤسســه ملی توســعه تحقیقات 
علوم پزشکی ایران )نیماد( یک نهاد 
دولتی وابســته به وزارت بهداشــت، 
درمــان و آموزش پزشــکی اســت که 
کلیــدی  حامیــان  از  یکــی  به عنــوان 
مشــارکت  جــدی،  بازی هــای  جایــزه 
و همــکاری خــود را با ایــن رویداد از 
دومیــن دوره آن آغــاز کــرده اســت. 
بــه  نیــز  امســال  نیمــاد  موسســه 
بازی هــای منتخب حوزه ســالمت در 
جشــنواره بازی جدی ســال مشروط 
بــه داشــتن تحقیقــات و مطالعــات 
اثربخشــی تا سقف 200 میلیون ریال 

جایــزه نقدی اهداء خواهد کرد.
بازی هــای  جایــزه  اســت  گفتنــی 
جدی که هرســال توسط بنیاد برگزار 
می شــود در ایــن دوره نیــز همچون 
کالنتــر  نگاهــی  بــا  گذشــته  ســال 
نسبت به ســرگرمیهای هدفمند و با 

جذب شــبکه ای گســترده از حامیان 
بازی هــای  بــر  عــالوه  همــکاران،  و 
دیجیتال، حامی ســایر سرگرمی های 

جــدی همچون اتاق فــرار، بازی های 
رومیزی یا شــبیه  ســازها هم خواهد 
بود. این رویداد امســال هم در ســه 

بخش اصلــی خود یعنی جشــنواره، 
برگــزار  ســمپوزیوم  و  هکاتــون 

می شود.

فائزه فرهودی

لیال کفاش زاده

یت یکپارچه ادبیات کودک نیازمند مدیر

حمایت موسسه نیماد از آثار حوزه سالمت جشنواره بازی  جدی سال1400

ماراتن بزرگ

مؤسســه ملــی توســعه تحقیقــات علوم پزشــکی ایــران )نیماد( یــک نهاد دولتی وابســته بــه وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی اســت که به عنوان یکی از حامیان کلیدی جایزه بازی های جدی، مشــارکت و همکاری خود را با این 
ویداد از دومین دوره آن آغاز کرده است. موسسه نیماد امسال نیز به بازی های منتخب حوزه سالمت در جشنواره  ر
وط به داشــتن تحقیقات و مطالعات اثربخشــی تا ســقف 200 میلیون ریال جایزه نقدی اهداء  بازی جدی ســال مشــر

خواهد کرد.
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رها شدگی تبلیغات مد و لباس 
در فضای مجازی و پاسکاری های 

بی نتیجه برخی مسئوالن
تبلیغات  فرهنگی:  گروه  سپهرغرب، 
علت  به  مجازی،  فضای  در  لباس  و  مد 
اوضاع  به  مسئوالن  برخی  نظارت  نبود 

آشفته ای رسیده است.
دربــاره  می خواهــی  کــه  زمانــی 
تبلیغــات  و  مجــازی  فضــای  بی ســامانی 
بخشــی  چــه  از  نمی دانــی  بزنــی  حــرف 
می توان صحبت کرد چراکه به حدی رها شــده که در هر 
بخش آن آشــفتگی نهفته اســت. اما موضــوع اصلی ما 
به تبلیغات لباس در این فضای پوشــالی اشاره دارد که 
با وجــود اینکه بار هــا در موردش صحبت شــده، اما باز 
هم شــاهد ناهنجاری هستیم و این نشان از رهاشدگی 

فضای مجازی است.
در عرصــه مد و لباس هرکس ســاز خودش را می زند 
و طبق برداشــت خود، قدم به فضای اســتفاده از مدل، 

برای تبلیغ لباس ها گذاشته  است.

 ابتذال در مدلینگ
امــا آنچــه در حــال وقوع اســت اســتفاده از مدلینگ 
در تبلیغات و رها کردن مســئله ســاماندهی به مدلینگ 
اســت و چارچــوب گــذاری بــرای تبلیغــات و نظــارت بــر 
تبلیغات لباس بانوان، از جانب متولیان آن مورد غفلت 

واقع شده  است.
آنطور که شواهد نشان می دهد تنها در قبال ابتذال 
در مدلینگ، برخورد ســلبی انجام می شود و مزون ها با 
هر نوع پوششــی تبلیغــات خود را می کننــد و چارچوب 
واضحی برای نظارت بر تبلیغات آن ها وجود ندارد. حتی 
این موارد به حدی عادی شده که به فور می توان آن را 

در فضای مجازی دید.
اما حتمــا جای بحث دارد که متولیان اصلی ســامان 
دادن به وضعیت مد و لباس کشــور در این راه باید چه 
می کردند و چــه چارچوبی ارائه می دادند و در واقع چه 
رونــدی را در پیــش گرفته اند؟ در این آشــفته ســرا دیگر 
نهاد هایــی کــه در خصــوص حجــاب، پوشــش و عفــاف 

مسئولیتی دارند چه اقداماتی انجام داده اند؟
ایــن روز هــا مدل های حجــاب افرادی هســتند که به 
مســئله حجــاب معتقــد نیســتند و در صفحــه خــود به 
راحتی شــخصیت نامتعارف با محصول تبلیغ شده ارائه 
می دهند و نشــانه هایی از رفتار هــای اجتماعی مغایر با 

حیا دیده می شود.
کار به جایی رســیده اســت که مسئوالن حتی خود را 
مبرا از پاسخگویی می دانند و با پاسکاری های مختلف از 

خود سلب مسئولیت می کنند.

فضای  در  فعالیت ها  لباس:  و  مد  کارگروه  دبیر   
مجازی زیر نظر کارگروه نیستند

وقتــی از پورشــهابی دبیر کارگروه مــد و لباس درباره 
مجــازی  فضــای  در  پوشــاک  فعالیت هــای  بــر  نظــارت 
می پرســیم با پاسخ نه روبرو می شــویم؛ اینکه این گونه 
فعالیت هــا زیر نظــر کارگروه مــد و لباس نیســتند. دبیر 
کارگروه مد و لباس در این باره افزود: 50 درصد فعاالن 
پوشــاک در فضای مجازی دارای مجــوز از اتحادیه و 50 
درصــد غیر مجاز اقدام به فعالیت می کنند. البته بعضی 
وقت ها مشــاهده شــده که در کارگروه مد و لباس هیچ 
گونه پرونده ای ندارند و از اســم کارگروه ســوء استفاده 
کــرده اند و پس از دعــوت به دبیرخانه تشــکیل پرونده 

دادند.
پورشــهابی تصریــح کــرد: به غیــر از ما واحــد نظارت 
بــر تبلیغــات در فضــای مجــازی وزارت ارشــاد پیگیر این 
امــور هســتند. خیلــی از خانم هــا کــه مــدرک دوخــت از 
فنــی و حرفــه ای گرفتنــد و در منــزل خیاطــی می کنند و 
فعــال هســتند، زمانــی که تولیــد محتوا و تصاویــر را در 
صفحــه مجازی منتشــر می کننــد می بایســت از کارگروه 
مد و لباس مجوز اخذ نماینــد. البته تمام تولیدی هایی 
کــه از اتحادیــه مجوز دارنــد، هم باید آثار تولید شــده و 
طرح های خود را از طریق واحد شــیما )شناسه یکپارچه 
لبــاس ایرانی _اســالمی( ثبت کنند. در هــر صورت تمام 
گروه هــای فعــال در عرصــه پوشــاک در فضــای مجازی 
نیازمنــد فعالیــت مســتقیم بــا کارگــروه و اخذ مجــوز از 

دبیرخانه کارگروه مد و لباس هستند.
همچنین طبق پیگیری خبرنگار ما، احسان اله حجتی 
مدیرکل دفتر تبلیغات و اطالع رســانی ارشــاد اعالم کرد 

اینگونه نظارت ها در حیطه حوزه کاری ما نیست.
بــا توجه به این مســئله ســوال پیش می آیــد که چرا 
دیگــر نهاد هــای فرهنگــی و تبلیغــی کــه وظیفــه ای در 
خصــوص تبلیــغ را به عهــده دارنــد، به ایــن زمینه ورود 
نکرده انــد تــا با تحقیــق پیرامون این مســئله بتــوان به 
ســواالت مبنایــی حــوزه مدلینگ پاســخ داد. ســواالتی 
از ایــن دســت کــه حــد اســتفاده ابــزاری از زنــان در این 
نــوع تبلیغــات تــا کجاســت و چگونــه می تــوان در راه 
بومی ســازی و نظام مند کردن مدلینگ قدم برداشــت و 
چه بســا به خالقیت و نوآوری نیز در حوزه تبلیغات مد و 

لباس دست یافت.

دریچه

فرهنگی ساخت اولین سریال مدرسه اندیشه و هنر ماه در قالب طنز »سیت کامی«
ســپهرغرب، گروه فرهنگی:  »وضعیت زرد«، اولین ســریال تولیدی »مدرســه اندیشه و هنر ماه« در قالب طنز »ســیت کامی« مراحل پایانی تولید را پشت سر می گذارد. سریال »وضعیت زرد« با اتمام تصویربرداری و طی مراحل پس تولیدی در روزهای 

آینده، آماده نمایش می شود.
برخی از عوامل تولید سریال طنز »وضعیت زرد« عبارتند از: کارگردان: مجید رستگار، بازیگردان: محمدرضا شهبازی، نویسنده: علی عموکاظمی، برنامه ریز و دستیار کارگردان: فرشاد کلباسی، مدیر فیلمبرداری: علی سبحانی، مدیر صدابرداری: داود قلی پور، طراح صحنه و 
دکور: فاطمه یاسمی، طراح گریم: نوید فرح مرزی، طراح لباس: مریم نیک رفتار، مدیر تولید: میالد لکی، مدیر تدارکات: کاظم جمیل آذر، منشی صحنه: یاسمین پدری، تدوین: امید توتونچی، موسیقی: سامان مهدوی، اصالح رنگ و نور: یحیی محمدعلیی، صداگذاری: مهدی 
جمشیدیان و تهیه کننده: حامد بامروت نژاد در معرفی این اثر آمده: »سعید: فکر کنم منو اشتباه گرفتید... من سعید کاظمی، یکی از طراحان سانتریفیوژهای نسل جدید هستم! کارمند: ببینید آقای دکتر... سعید: دکتر سعید کاظمی، دریافت کننده جایزه ویژه علمی از 

دستان رئیس جمهور سابق... رئیس مجلس هم اونجا بود... حتی باهاش دست دادم! کارمند: باالخره چرخ زندگی مردم هم باید بچرخه... سعید: با اخراج من؟!«

فضای مجازی

گروه  سپهرغرب، 
قول  به  فرهنگی: 
که  آنها  فاستر،  جودی 
و  زرق  برای  دل شان 
برق جشنواره  کن تنگ 
باالخره  بود،  شده  
وقفه  یک سال  از  بعد 

رسیدند. وصالش  به 
ایــن  دوره  چهارمیــن  و  هفتــاد 
کــه  ســینمایی  فرانســوی  جشــنواره  
ســال گذشــته بــه  دلیــل کرونــا برگزار 
نشــد، سه شــنبه  شــب گذشــته پــس 
از اهــدای جایــزه یــک عمر دســتاورد 
هنــری به فاســتر و نمایــش افتتاحیه 
فیلم فرانســوی »آنــت« به کارگردانی 
الئــوس کاراکــس آغاز بــه کار کــرد تا 
بــا تنوعــی چشــمگیر و نمایــش بیش 
مختلــف  کشــورهای  از  فیلــم   150 از 
و  رقابتــی  بخش هــای  در  جهــان 
جشــنواره  بزرگ تریــن  غیررقابتــی، 
شــاید  باشــد.  جهــان  کرونایــی  دوره 
همیــن اصــرار به حفــظ تنــوع و جای 
جهــان  سراســر  از  فیلم هایــی  دادن 
باشــد کــه عمال کــن را از صــرف لحاظ 
کــردن موازیــن حرفــه ای فیلمســازی 
را  ســینمایی  جشــنواره   ایــن  و  دور 
چــه در انتخــاب خــود فیلم هــا و چــه 
بــه  وادار  جشــنواره،  فرامتــن  در 
آشــکار  و  پنهــان  سیاســتگذاری های 
در ارتبــاط با جدال هــای جاری درباره 

مســائل نژادی، جنســیتی و سیاســی 
کرده  اســت. در واقــع تنــوع رنگارنگ 
سراســر  از  شــرکت کننده  فیلم هــای 
جهان، تنها پوششــی بر سیاست های 
یکدست ســازی شده اســت کــه عمــال 
نگاه هــای خاصــی را در جهان ســینما 
به جهــان آدم ها پمپــاژ می کند و تنها 
کنجــکاوی مســتقل از جشــنواره های 
ملتــی  هــر  ســینمای  در  سرشــناس 
می تواند به  ســادگی بــه مردم جهان 
سیاســت های  از  بیــرون  کنــد  ثابــت 
متنوع تــری  فیلم هــای  جشــنواره ها، 
گــزارش  ایــن  در  می شــوند.  ســاخته 
نگاهــی می اندازیــم به برخــی فیلم ها 
تــا  جشــنواره  ایــن  فعالیت هــای  و 
آشــکارتر  سیاســتگذاری ها  بعضــی 

شوند.

جلوی  را  سیاست ها  منشور   
بگذاریم کن  رنگارنگ  طیف 

کــن، ایــن ســال ها خیلــی رنگارنــگ 
شده و سعی می کند از هر نژاد و ملیت 
و فکــری، یکــی را در ویترینــش بگــذارد 
امــا چه می شــود اگر جلــوی این طیف 
رنگارنگ، منشــوری بگذاریــم تا تک رنگ 
سیاســتگذاری ها را بیشتر نمایان کند؟ 
فرانسه همیشه عالقه داشته است که 

مرکزیــت خــود را به  عنــوان پایگاه چند 
فرهنگی جهــان در مقابل آمریکا حفظ 
و تثبیــت کنــد. بــه همیــن دلیــل بیراه 
نیســت که ترکیــب داوران بخش اصلی 
و رقابتی جشــنواره امسال کن، ترکیبی 
از واکنش به مسائل نژادی و جنسیتی 
جاری در جهــان به خصــوص در آمریکا 
باشــد. ایــن ترکیب بــا حضور اســپایک 
لــی سیاهپوســت که شــاید تــا پیش از 
کــت  و شــلوار صورتــی اش روی فــرش 
قرمــز افتتاحیــه ایــن جشــنواره، بیش 
از هــر چیــز بــا نویســندگی و کارگردانی 
فیلم »مالکــوم ایکس« به یاد بیاوریم، 
معنی دار می شــود به خصــوص زمانی 
کــه نطــق او را دربــاره رفتــار آمریــکا بــا 
فلویــد  جــورج  چــون  سیاهپوســتانی 
هــم مرور کنیــم که با طعنــه ضمنی به 
اســکار و »بزرگ ترین جشنواره  جهان« 
خواندن کــن گفت: »همین چند هفته 
پیش ســی  و دومین سالگرد فیلم »کار 
درســت را انجــام بــده« بود. مــن آن را 
سال 1988 نوشته  بودم. وقتی کشته 
شــدن بــرادر اریــک گارنــر را می بینــی، 
می بینــی جــورج فلویــد را کشــتند، به 
رادیــو رحیــم فکــر می کنــی، می بینــی 
امیــدوار بــودی کــه با گذشــت ســی و 
چند ســال کوفتی، دیگر زدن و کشــتن 
ســیاهان مثــل حیوانات بایــد متوقف 

شده  باشد.«
و  مهم تریــن  عنــوان  بــه   امــا  کــن 

هنــری  جشــنواره   شناخته شــده ترین 
فرانســه منطقــا نمی تواند بــه این که 
تریبونــی بــرای اعتــراض به خشــونت 
نــژادی در آمریکا باشــد اکتفا کند. این 
ترکیب داوری 9 نفــره با حضور اکثریت 
جنســیتی  تبعیض هــای  علیــه  زنــان، 
متــی  دارد.  مهمــی  حرف هــای  هــم 
دیــاپ، مایلین فارمــر، مگــی گیلنهال، 
جســیکا هاســنر و مالنی لورنت، 5 زن 
اغلــب جوانی هســتند کــه رای اکثریت 
 2021 کــن  ترکیــب  ایــن  در  را  مــردان 
می شــکنند تــا نشــان دهنــد کــه زنان 
در  را  انتخــاب  سرنوشــت  می تواننــد 
یکــی از 5 جشــنواره  ســینمایی مهــم 
جهــان تعییــن کننــد و چنیــن انتخاب 
اثرگذاری به لطف کن و سیاستگذاران 
فرانسوی عمال به زعم ایشان از چنبره 
نگاهــی  اســت.  شــده  خــارج  مــردان 
بــه ترکیــب نژادی-ملیتــی ایــن هیئت 
هــم عنصر دیگری اســت کــه کن قصد 
دارد بــا لحــاظ  کــردن آن خــود را ورای 
دربرگیرنــده  و  جنســیتی  تنوع هــای 
همه آنان نشــان دهد. حضور سونگ 
کانگ هــو، بازیگر فیلم پر ســر و صدای 
»انــگل« در ایــن ترکیــب یکــی از ایــن 
نشانه هاســت که در کنــار طاهر رحیم، 
بازیگر فرانســوی با اصالــت الجزیره ای 

کارگــردان  فیلیــو،  مندونســا  کلبــر  و 
برزیلیایــی کامل تــر هم می شــود. این 
درحالی اســت که از میان پنج داور زن 
این ترکیب هم فقط یک نفر فرانســوی 
اســت؛ هاســنر، نویســنده و کارگردان 
و  کارگــردان  گیلنهــال،  و  اســترالیایی 
و  دیــاپ  و  هســتند  آمریکایــی  بازیگــر 
فارمــر، هنرمنــدان دورگــه بــه ترتیــب 
فرانســوی- و  فرانسوی-ســنگالی 
از  می شــوند.  محســوب  کانادایــی 
حواشــی جالب این ترکیب داوران هم 
این کــه طاهر رحیــم در حالی در میان 
داوران بخش رقابتی حضور پیداکرده 
کــه همســرش لیــال بختــی بــه  عنوان 
بازیگــر اصلی فیلــم »بی قرار« ســاخته 
رقابتــی  بخــش  در  الفــوس  خواکیــم 
حضور دارد و شائبه ها درباره احتمال 
نــاداوری و زد و بنــد را حــول  و حوش 

رحیم شکل داده است.

باز کردن  برای   وقتی کن جایی 
عقده های اسرائیلی می شود

قبلــی،  موضــوع  مثــل  درســت 
حضــور  رغــم  بــه   کــن  جشــنواره   در 
موضوعــات  و  فیلم هــا  کارگردان هــا، 
اسرائیلی، تریبونی برای شنیده شدن 
صدای مخالفان رژیم  اشــغالگر قدس 
و معترضــان آن وجود نــدارد. از فیلم 
»زانــوی عهد« به کارگردانی نداو الپید 
اســرائیلی از مدتــی پیــش بــه عنــوان 

یکــی از شــانس های اصلی نخل طالی 
کن امسال نام برده می شود.

ایــن کارگــردان کــه ســال 2019 نیز 
بــرای فیلــم »مترادف هــا«،  توانســت 
خــرس طــالی برلیــن را از آن خود کند 
حاال بــا فیلمی بــه کن آمده کــه گفته 
می شــود به بحران هویت  ملی از دید 
یــک فیلمســاز جــوان می پــردازد. این 
فیلــم که به زبان عبری ســاخته شــده 
روایــت  اشــغالی  ســرزمین های  در  و 
می شــود، اتفاقــا موضوعــی ملتهــب 

هم دارد.
»شــخصیت  گاردیــن،  گــزارش  بــه 
اصلــی ایــن فیلــم بــا بــازی آوشــالوم 
موفــق  کارگــردان  یــک  پــوالک، 
سینماســت که به  تازگی در جشنواره  
کــرده  کســب  جوایــزی  برلیــن  فیلــم 
اســت. ایــن کارگــردان حــاال در حــال 
فعــال  دربــاره  پــروژه ای  روی  کار 
فلســطینی »عهــد التمیمی« اســت و 
می خواهــد فیلمــش را از ایــن نقطــه 
آغــاز کند کــه شــهروندان خشــمگین 
اســرائیلی در موجــی توییتــری اعــالم 
بــه  بایــد  اســرائیلی  ســرباز  می کننــد 
زانــوی عهدالتمیمی شــلیک می کرده 
اســت.« عهد التمیمــی را حتما به یاد 
می آورید؛ دختری فلســطینی که سال 

2001 بــه خاطــر مشــتی کــه روبــه  روی 
دوربین هــای خبــری بــه صــورت یــک 
ســرباز اســرائیلی زد، مشــهور شــد و 
بــه  در همــان ســنین کودکــی  البتــه 
همیــن علــت به زنــدان افتاد. او ســه 
ســال پیــش حوالــی همیــن روزها در 
ابتــدای مــاه گرم مــرداد از زندان آزاد 
شــد در حالــی کــه تبدیل به شــمایلی 
فلســطینی  آزادی خواهــان  بــرای 
شــده  بــود. حاال کارگــردان اســرائیلی 
بــا فیلمــی بــه کن آمــده اســت که در 
آن یــک کارگــردان اســرائیلی بــه ایــن 
موضــوع می پــردازد! بایــد دیــد زاویه  
دیــد نــداو الپیــد چیســت و هــر چنــد 
تشــتت ناشــی از ناامنــی برخاســته از 
ســال ها اشــغالگری، وضعیت داخلی 
اســرائیل را نابســامان کرده و صدای 
و  فیلمســازان  میــان  در  اعتراض هــا 
اهالی تئاتر و ســینمای رژیم اشــغالگر، 
بیــش از قبــل به گــوش می رســد اما 
کــن جایــی نیســت کــه بــه مخالفــان 
اســرائیل غیــر از ســاکنانی کــه عبــری 
بدهــد.  تریبــون  می زننــد،  حــرف 
گذشــته از اینهــا، امســال فیلم »ســه 
طبقــه« ســاخته کارگــردان ایتالیایــی، 
اصلــی  بخــش  در  هــم  مورتــی  نانــی 
کــن حضــور دارد کــه بر اســاس رمان 
ســه طبقــه باالتــر بــه قلــم نویســنده 
اســرائیلی اشــکول ِنوو ســاخته شده 

است.
داســتان این رمان در ســاختمانی 
تل آویو می گذرد و نویســنده از طریق 
روایت داســتان هایی درباره ســاکنان 
درونی شــان  تروماهــای  و  رازهــا  آن، 
تــالش می کند تــا از وضعیــت جامعه 
اســرائیل، تصویــری بســازد و بحــران 
نمایــش  بــه  را  جامعــه  ایــن  هویــت 
از  را  داســتان  البتــه  فیلــم  بگــذارد. 
امــا  می کنــد  منتقــل  رم  بــه  تل آویــو 
بایــد دیــد تا چــه انــدازه از خاســتگاه 
اصلــی رمان جدا می شــود. سیاســت، 
جشــنواره کن  جداناشــدنی  بخــش 
اســت. از الیه های غیر مســتقیم مثل 
محکــم  بــرای  ســینمایی  دیپلماســی 
کــردن جــای پــای فرانســه در فرهنگ 
کشــورهای مختلف گرفته تا ســاختن 
و  آنهــا  ســینمای  در  مخالــف  صــدای 
بــه  آن  نشســت های  شــدن  تبدیــل 
غلــط  اعتراض هــای  بــرای  تریبونــی 
آنهــا،  حاکمیت هــای  علیــه  درســت  و 
فرانســه همواره تالش کرده تا مساله 
سیاســی را در جشــنواره  کــن بــه طور 
ضمنــی لحــاظ کنــد. »ســرماخوردگی 
ایــن  از  دیگــر  یکــی  پتــروف« 
روســی  کارگــردان  کــه  نمونه هاســت 
روزهــا  ایــن  ســربرنیکوف  کیریــل  آن 
بــه زندان افتــاده و امکان شــرکت در 
کــن را نــدارد. او در یک مــورد پرونده 

اختالس به ســه ســال حبس تعلیقی 
و  شــده  محکــوم  نقــدی  جریمــه  و 
محکومیــت  دوران  زنــدان  در  حــاال 
گــزارش  بــه  امــا  می گذرانــد  را  خــود 
ورایتی، طرفداران این فیلمســاز ادعا 
می کننــد پرونده تشــکیل شــده علیه 
ســربرنیکوف با انگیزه سیاســی بوده 
و آثــار او از لحاظ مضامین سیاســی و 
مذهبــی با قوانین روســیه در تعارض 
است و همین امر موجب این مشکل 
شده است. وکیل این کارگردان اعالم 
کرده کــه او محکومیتش را به شــکل 
حبــس تعلیقــی می گذرانــد و درواقع 
در زنــدان نیســت امــا تا ســال 2023 
اجــازه خــروج از ایــن کشــور را ندارد. 
ایــن نمونه ها برای ما نیز آشناســت و 
به هرحال بار دیگــر ثابت می کند، کن 
تــالش دارد پایــگاه خود را بــه عنوان 
جایی برای هم ســویی با سیاست های 
فرانســه و زاویــه گرفتن با کشــورهای 

مبــدا فیلم ها حفظ کند.

پیش پای  که  سینمایی   
می شود ذبح  همجنس بازها 

بــر ایــن  اســاس آنچــه گفته شــد، 
سیاســتگذاران جشــنواره  کــن واقعــا 
زده انــد بــه خــال! هــم نــام کــن را به 
نــژادی کــه  قیــام علیــه تبعیض هــای 
آمریکا چند ســال اخیر با آنها مشــهور 
شــده، گره زده اند هــم اکثریت داوری 
را بــه زنــان ســپرده اند و هــم ترکیبــی 
فراملیتــی و چنــد نــژادی را بــه داوری 
راه داده اند اما همه داســتان در این 

مقدار هم خالصه نمی شود.
در میــان پنــج رده داوری فیلم هــا 
در کــن بخشــی هــم به نــام »داوران 
مســتقل« وجود دارد کــه یکی از آنها 
تحــت  عنــوان »نخل کوئیر« شــناخته 
می شــود. پنج داور فرانســوی در این 
می کننــد  انتخــاب  را  فیلمــی  بخــش 
مرتبــط  موضوعاتــی  نــوع  آن  بــا  کــه 
باشــد که خودشــان با نام اقلیت های 
جنســی و اقلیت هــای جنســیتی از آن 
یــاد می کننــد. در واقــع فیلم هایی که 
بــه موضوعاتــی نظیــر همجنس بازی 
و نظایــر آنهــا مرتبــط باشــند، در ایــن 
می گیرنــد  قــرار  داوری  مــورد  بخــش 
اهــدا  نخــل هــم  برگزیده شــان  بــه  و 

می شود.
اگــر بــه فهرســت فیلم هــای بخش 
رقابتــی و غیررقابتــی کــن نــگاه کنیــد 
 »QP« در کنــار برخــی از آنهــا عالمــت
کــه نشــان می دهــد  گذاشــته شــده 
نیــز  بخــش  ایــن  در  فیلم هــا  ایــن 
مــورد داوری قــرار می گیرند. امســال 
کارگردانــی  بــه  »بندتــا«  فیلم هــای 
پــل ورهوفــن، »کوپــه شــماره6« اثــر 
جوهو کازممانن، »شکســت« ساخته 

کاتریــن کورســینی، »همه چیــز خوب 
اوزون،  فرانســیس  اثــر  پیش رفــت« 
ژاک  ســاخته  منطقــه13«  »پاریــس، 
اودریــار و »تایتــان« از جولیــا دوکرنــا 
واجــد صالحیــت بــرای رقابــت در این 

بخش اعالم شده اند.
فیلم هــای نــام  بــرده شــش فیلــم 
در  حاضــر  24فیلــم  مجمــوع  از 
بخــش رقابتــی کن هســتند کــه فیلم 
»قهرمــان« اصغــر فرهــادی نیــز یکی 
از آنهاســت. این ارقام نشان می دهد 
یــک چهــارم فیلم هــای بخــش رقابتی 
امســال کــن بــه موضوعاتــی از ایــن 
نــوع می پردازنــد. ایــن درحالی اســت 
کــه در دوره قبلــی ایــن جشــنواره در 
ســال2019 از مجمــوع 21 فیلم حاضر 
در بخــش رقابتــی شــش فیلــم مورد 
گرفتنــد.  قــرار  داوری »نخــل کوئیــر« 
هرچنــد ایــن نخــل محدود بــه بخش 
رقابتــی نیســت و امســال ســه فیلــم 
دیگــر از بخــش غیررقابتی مشــهور به 
»نوعــی نــگاه« را هــم لحــاظ می کند 
چهــار  بخــش  ایــن  در   2019 ســال  و 
فیلــم در ایــن موضــوع مــورد داوری 
قــرار گرفتــه  بودنــد. در واقــع داوران 
از  بخش هــا  همــه  در  نخــل  ایــن 
میــان تعــدادی کاندیــدای مرتبــط بــا 
انحرافــات جنســی، یک برگزیــده را به 

می کنند. معرفی  کن 
ایــن اعطای فرصــت اســتثنائی به 
جشــنواره کن  در  مســائل  نــوع  ایــن 
جــای  کــه  می افتــد  اتفــاق  حالــی  در 
ایــن  بــا  مخالفــت  در  فیلم هایــی 
موضوعــات خالــی اســت و حتــی در 
فرامتن جشــنواره جایی برای شنیده  
شــدن صدای اعتــراض به ایــن قبیل 
انحرافــات وجــود نــدارد. ایــن میزان 
توجــه بــه ترویج این مســائل تاحدی 
اســت که بســیاری بر ایــن باورند کن 
در ایــن  بــاره حتــی موازیــن حرفه ای 
ســینما را هــم زیرپا گذاشــته و مانند 
نخل »آبی گرم ترین رنگ هاســت« در 
ســال 2013 نه بــه کیفیت فیلــم بلکه 
بــه ترویــج موضــوع آن توجــه دارد. 
تعــداد بــاالی فیلم ها طی ســال های 
موقعیــت  یــک  کــردن  بــاز  و  اخیــر 
را  بــرای دیده  شدن شــان  اســتثنایی 
فرانســه  سیاســت  راســتای  در  بایــد 
بــرای مانــور معرفــی خود بــه عنوان 
پایــگاه چنــد فرهنگی جهان دانســت 
کــه البتــه ســاالنه میلیاردهــا دالر نیز 
برایش درآمــد اقتصادی دارد و جای 
را  فرانســوی  فرهنگــی  مستشــاران 
در کشــورهای دور افتــاده جهــان باز 
می کنــد و کنتــرل از راه دور ســینما و 
فرهنــگ آنــان را هــم با جریان ســازی 
روی یک ســلیقه خاص در فیلمسازی 

و کارگردانی به  دســت می گیرد.

کن

نگاهی به هفتاد و چهارمین دوره جشنواره  کن  که مسائل نژادی، جنسی، جنسیتی و سیاسی در آن از همیشه  پر رنگ تر است

کن در اشــــغال سیاست

ایــن اعطــای فرصــت اســتثنائی بــه این نــوع مســائل در جشــنواره کن در حالی اتفــاق می افتد کــه جــای فیلم هایی در 
مخالفت با این موضوعات خالی اســت و حتی در فرامتن جشــنواره جایی برای شــنیده  شــدن صدای اعتراض به این 
ویج این مســائل تاحدی اســت که بســیاری بر این باورند کن در این   قبیل انحرافات وجود ندارد. این میزان توجه به تر
بــاره حتــی موازیــن حرفه ای ســینما را هم زیرپا گذاشــته و مانند نخل »آبی گرم ترین رنگ هاســت« در ســال 2013 نه به 
ویج موضــوع آن توجه دارد. تعــداد باالی فیلم ها طی ســال های اخیر و باز کــردن یک موقعیت  کیفیــت فیلــم بلکــه بــه تر

استثنایی برای دیده  شدن شان را باید در راستای سیاست فرانسه...

کــن، ایــن ســال ها خیلی رنگارنگ شــده و ســعی می کنــد از هر نژاد و ملیــت و فکری، یکــی را در ویترینش بگــذارد اما چه 
می شــود اگــر جلــوی این طیــف رنگارنگ، منشــوری بگذاریم تا تک رنگ سیاســتگذاری ها را بیشــتر نمایان کند؟ فرانســه 
همیشــه عالقه داشــته اســت کــه مرکزیت خود را به  عنــوان پایگاه چند فرهنگــی جهان در مقابل آمریــکا حفظ و تثبیت 
کنــد. بــه همیــن دلیل بیراه نیســت که ترکیــب داوران بخش اصلی و رقابتی جشــنواره امســال کن، ترکیبــی از واکنش به 
مسائل نژادی و جنسیتی جاری در جهان به خصوص در آمریکا باشد. این ترکیب با حضور اسپایک لی سیاهپوست 

وی فرش... که شاید تا پیش از کت  و شلوار صورتی اش ر
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كه فرمود: از امام رضا عليه السالم روايت شده 
»احسن الظن باهلل، فان اهلل عّزوّجل يقول: انا عند ظن عبدي المؤمن بي 

ان خيرًا فخيرًا و ان شرًا فشرًا.«
نسبت به خداوند حسن ظن داشته باش، چه خداوند عّزجل مي فرمايد: من نزد 

گر بد باشد، بد هستم. گر نيك باشد، نيك و ا ُحسن ظن بنده مؤمنم هستم، ا

من ال یحضر الفقیه ج 2، ص ۶۶
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توازن قدرت در منطقه
دیگر به نفع آمریکا نیست

یک  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
به  اشاره  با  لبنانی  برجسته  تحلیلگر 
اینکه واشنگتن و پاریس به دنبال صلح 
لبنان نیستند تأکید کرد که  و ثبات در 
غربی ها منابع قدرت خود را در منطقه 

از دست داده اند.
آمریــکا  به ویــژه  فرانســه  و  آمریــکا 
همیشــه یکی از عوامل اصلی ویرانــی و بحران در لبنان 
بوده انــد و این کــه امــروز ســفرای دو کشــور به عنــوان 
»ســفیران صلــح« با هــدف حــل پرونده سیاســی لبنان 
بــه عربســتان ســفر کرده انــد باورکردنی نیســت. تجربه 
کــه  می دهــد  نشــان  لبنــان  در  واشــنگتن  مداخــالت 
آمریــکا هرگــز عالقه ای به صلح و ثبات در لبنان نداشــته 
محاصــره  جملــه  از  مختلــف  به روش هــای  همیشــه  و 
اقتصــادی ناعادالنه به دنبــال نابودی این کشــور بوده 

است.
در همیــن زمینــه »ناصــر قندیــل« تحلیلگر برجســته 
لبنانی و ســردبیر روزنامه البناء در مصاحبه با وب سایت 
خبــری العهد گفــت که دخالت آشــکار آمریکا و فرانســه 
در امــور داخلــی لبنــان اگرچــه بــه دهه هــای طوالنــی 
برمی گــردد؛ امــا در زمــان حاضــر بــه اوج خــود رســیده 
اســت و می بینیــم کــه واشــنگتن و پاریس نه به شــکل 
غیرمســتقیم و باواســطه بلکه به شــکل مســتقیم وارد 

خط بحران سیاسی لبنان شده اند.
ناصــر قندیــل افــزود: مــا در لبنــان در زمــان حاضــر 
درگیر یــک نظام سیاســی، اقتصادی، قضائــی و امنیتی 
وابســته به ایاالت متحده و فرانســه هســتیم که فضای 
کشــور را خفه می کند و بر همین اساس تشکیل دولت، 
فعالیت هــای ارتــش و ســازمانهای جامعــه مدنی همه 
وابســته به واشــنگتن و پاریس هســتند. در این شرایط 
آمریــکا و فرانســه تــالش می کننــد از خفقــان ناشــی از 
تحریم هــا سوءاســتفاده کننــد و لبنــان را در موقعیتــی 
قــرار دهند کــه تنها یک راه حل بــرای خــروج از این تنگنا 
را پیــش ِروی خود ببیند و آن هم تســلیم شــدن در برابر 

خواسته های واشنگتن و پاریس باشد.
قندیــل در ادامــه تصریــح کــرد: امــا بــا وجــود همه 
اینهــا، نیروهــای خارجــی همــواره در محاســبات خــود 
دچار اشــتباه می شــوند و آنچه آنها را به دخالت بیشــتر 
در لبنان ســوق می دهد اضطــراب و نگرانی درباره تغییر 
شــرایط لبنان اســت؛ چــرا که اکنــون گزینه هــای دیگری 
همچــون روســیه و چیــن و ایــران بــرای کمک بــه لبنان 
وجــود دارد و ایــن گزینه ها می توانند بحــران را در لبنان 

تبدیل به یک فرصت کنند.
وی در ایــن زمینــه به هشــدارهای »جفــری فلتمن« 
دیپلمــات آمریکایــی هنــگام ســخنرانی خــود در کنگــره 
در اکتبر گذشــته اشــاره کرد که گفته بــود "لبنان در یک 
بین المللــی  ارتباطــی  خطــوط  و  اســتراتژیک  موقعیــت 
و منطقــه ای قــرار گرفتــه اســت و مــا نبایــد هنگامی که 
روس هــا و چینی هــا پشــت در ایســتاده و منتظر فرصت 
برای ورود به لبنان هســتند عرصه این کشور را برای آنها 

خالی کنیم".
از نظــر ناصــر قندیــل تحــرکات اخیــر ســفیران آمریکا 
و فرانســه تــالش جدی بــرای محاصره لبنان اســت و در 
این میان ترس و ناتوانی برخی مســئوالن لبنانی و عدم 
توان آنها در تشکیل یک دولت ملی برگ برنده واشنگتن 
محسوب می شود، بنابراین اگر لبنان مسئوالنی داشت 
کــه وابســته بــه آمریــکا نبودنــد، اکنــون می توانســتند 
به راحتــی با چیــن و روســیه و ایــران توافقنامه هایی در 
زمینه های مختلف امضا کنند. ســفارتخانه های غربی و 
کنســولگری های آنها در لبنان ناتوان و درمانده هستند 
امــا نقطه قوت آنهــا در زمان حاضر ضعــف لبنانی ها در 

توانایی تصمیم گیری ملی است.
ایــن تحلیلگــر برجســته لبنانــی در ادامــه تأکیــد کرد: 
از دســت  را در منطقــه  قــدرت خــود  غربی هــا منابــع 
داده انــد؛ چراکه توازن قــدرت در خاورمیانه دیگر به نفع 
آنها نیست و زمانی که محور مقاومت هر روز قدرتمندتر 
می شــود و پیشــنهاد حل بحران ســوخت لبنان توســط 
ایران مطرح شــده اســت توازن قوا دیگــر به نفع آمریکا 

نیست.
قندیل از جنبه اقتصادی نیز به این موضوع پرداخته 
گفــت: آیــا کســانی کــه پیشــنهاد واردات ســوخت را رد 
می کننــد تصور می کنند که قیمت دالر از 20 هزار لیره به 
10 هــزار لیره کاهــش خواهد یافت؟ واقعیت این اســت 
کــه لبنــان ســاالنه 5 میلیــارد دالر بــرای ســوخت هزینه 
می کند و اگر این مبلغ از واردات حذف شود قیمت دالر 
نیز کاهــش خواهد یافت، همچنین تحرکات مشــکوکی 
از طــرف بانک مرکزی در فرآینــد حمایت از صادرات مواد 
یارانــه ای بــه خــارج وجــود دارد کــه مســتلزم نظــارت و 

پاسخگویی دقیق است.

ایران و جهان

ناصر قندیل

گروه  سپهرغرب، 
در  جهان:  و  ایران 
و  تسهیل  راستای 
انجام  در  تسریع 
از  گمرکی  تشریفات 
ایران  گمرک  سوی 
به  اقتصاد  وزارت  و 
به روال  است  شده  پیشنهاد  دولت 
قبل  سال  مانند  ورودی  حقوق  قبل، 
اخذ شود، حاال رئیس مجلس شورای 
قانون  اجرای  عدم  به  نسبت  اسالمی 
داده  یک هفته ای  مهلت  و  هشدار 

است.
چنــد ماه قبــل تصویب نامــه هیئت 
گمــرک  مجازبــودن  دربــاره  دولــت 
ایــران نســبت بــه  جمهــوری اســالمی 
اخــذ حقوق ورودی، عــوارض و مالیات 
بــر ارزش افــزوده کاالهــای وارداتــی بر 
اساس مآخذ مندرج در جدول پیوست 
مقــررات  قانــون  اجرایــی  آیین نامــه 
صادرات و واردات )تا زمان ابالغ حقوق 

ورودی بر اساس احکام قانون بودجه 
1400( به وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت و همچنیــن گمــرک 

جمهوری اسالمی ابالغ شد.
گفتنــی اســت، در حالــی کــه روز 28 
قانــون  جمهــور  رئیــس  مــاه  اســفند 
بودجه ســال 1400 را به رئیس سازمان 
هیئــت  کــرد؛  ابــالغ  بودجــه  و  برنامــه 
وزیــران در جلســه 24 اســفند 1399، 
مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی 
357 ردیــف تعرفــه همــراه بــا حــذف، 
ایجــاد، اصــالح شــرح ردیــف تعرفــه و 
مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب 
را تعییــن  مقــررات صــادرات و واردات 

نمود.
ایــن  اعمــال  بــا  اســاس  ایــن  بــر 
اصالحــات، مجمــوع جــداول پیوســت 
مقــررات  قانــون  اجرایــی  آئین نامــه 
صــادرات و واردات با رعایــت مادۀ )11( 
آئین نامــه مذکور از اول فروردین 1400 
الزم االجرا اســت. از سوی دیگر تاکنون 

در اجــرای قانــون بودجــه ســال 1400 
کل کشــور، ســود بازرگانی قابل اعمال 
انجــام  و  سیســتم  در  اعمــال  جهــت 
و  تعییــن  ورودی،  حقــوق  محاســبات 
تصویب نشــده و به گمرک ابالغ نشده 

است.
در همیــن رابطه گمــرک ایران اعالم 
کرده بود، در راســتای تسهیل و تسریع 
در انجــام تشــریفات گمرکــی! از ســوی 

گمــرک ایران و وزارت امــور اقتصادی و 
دارایی به دولت پیشــنهاد شــده اســت 
به روال قبل، حقوق ورودی مانند سال 
قبــل اخذ و نســبت به ترخیــص کاالها 
اقدام شود؛ بنابراین مبنای محاسبات 
بــرای تمامــی کاالهــا همچنــان همان 
دالر 4200تومانــی اســت، ایــن درحالی 
اســت که بر اســاس حکم بودجه 1400 
نــرخ محاســباتی ارز در گمــرک بایــد از 

4200 تومان به نرخ ســامانه ای تی اس 
افزایش پیدا کند.

در  کــه  همان طــور  دیگــر  طــرف  از 
مصوبــه جدیــد دولت قابل مشــاهده 
اســت، بــا وجود ابــالغ مصوبه تــازه در 
خصوص وصول حقــوق ورودی، هنوز 
گمرکــی  محاســبات  ارز  نــرخ  تکلیــف 
مشــخص نشده اســت. ســؤالی که در 
اینجــا وجــود دارد این اســت؛ آیا حکم 
مجلــس در قانــون بودجه ســال 1400 
از روز اول فروردیــن الزم االجراســت یــا 
زمانــی که دولــت احکام جدیــد را ابالغ 
کنــد؟ در واقــع فــرض کنیــد دولت این 
احــکام را تــا میانــه ســال ابــالغ نکــرد، 
درآمدهــای  تکلیــف  صــورت  ایــن  در 
پیش بینی شــده بــر اســاس بودجــه و 
مصارف مرتبط چه خواهد شد؟ آیا این 
موضوع یعنی عدم ابالغ احکام مرتبط 
بــا بودجــه ســال 1400، شــبیه به عدم 

اجرای قانون نیست؟
با همه این اوصاف در تیرماه رئیس 

مجلــس شــورای اســالمی نســبت بــه 
عــدم رعایــت قانــون و حکــم مصــّرح 
بودجــه واکنش نســبتًا تندی را نشــان 
رئیــس  اســاس  ایــن  بــر  اســت،  داده 
مجلس بــه آقای حســن روحانی اعالم 
کــرده، بند یــک مصوبــه هیئــت دولت 
در تاریخ 23 فروردین ماه ســال جاری 
گمرکــی  حقــوق  تعییــن  خصــوص  در 
و ســود بازرگانــی کاالهــای وارداتــی در 
ســال 1400 که بــدون هرگونــه تفکیک 
و بــرای تمام کاالهــای وارداتــی نرخ ارز 
رسمی 4200تومانی را مبنا قرار داده و 
نرخ ســامانه مبادله الکترونیکی را برای 
کاالهــای غیراساســی در نظــر نگرفتــه 

مغایر قانون است.
قالیبــاف  نامــه  در صــدر  همچنیــن 
آمــده اســت، پــس از انقضــای مهلــت 
یک هفته ای مقرر در قانون آن قســمت 
از مصوبــه کــه مغایــر قانــون مصــوب 
مجلــس در بودجه 1400 اســت، ملغی 

اثر خواهد شد.

گروه  سپهرغرب، 
ایران و جهان: فرمانده 
ارتش  دریایی  نیروی 
اسالمی  جمهوری 
ایران از الحاق ناوشکن 
تا  کنارک  ناو  و  دماوند 
نیروی  به  دیگر  ماه  دو 

دریایی خبر داد.
اظهــار  خانــزادی  حســین  دریــادار 
کــرد: اقیانوس هند به عنوان ســومین 
بــزرگ جهــان در ســال های  اقیانــوس 
اخیــر بــا دزدی دریایــی مواجــه شــد و 
کانون های ناامنی در خلیج عدن شکل 
ایــن باعــث شــد کشــورهای  گرفــت و 

منطقه هوشیاری بهتری پیدا کنند.
وی افــزود: نیروهای دریایی معنادار 
در شرق و شمال اقیانوس هند حضور 
دارند، نیروی دریایی ایران هم در شمال 
اقیانــوس هنــد به عنــوان یــک نیــروی 
دریایی که قدرت اقیانوس پیمایی دارد 

مطرح است.
فرمانده نیــروی دریایی ارتش ادامه 
داد: میزبانی دوره ششم اجالس آیونز 
در ســال 97 به عهــده ایــران گذاشــته 
شــد و در همان اجالس کشور فرانسه 
به عنوان میزبان بعدی مطرح شــد. در 
همان اجــالس به فرانســوی ها گفتیم 
کــه "قرار اســت کجــا اجالس بعــدی را 
برگــزار کنیــد؟"، گفتنــد "در پاریــس" و 
مــا گفتیم که "شــما به دلیــل حضور در 
جزیره ریونیــون در این اجالس حضور 
داریــد و بایــد اجــالس بعــدی را در این 

جزیره برگزار کنید".
دریــادار خانــزادی تصریــح کــرد: در 
حاشــیه ایــن اجــالس بــا فرماندهــان 
و  هلنــد  و  آلمــان  دریایــی  نیروهــای 
فرانســه مالقــات داشــتیم و مواضــع 
قاطــع جمهــوری اســالمی ایــران را در 
مــورد ائتالف هــای منطقــه ای کــه آنها 
هــم عضــو آن هســتند مطــرح کردیــم 
و آنهــا هــم گفتند که ایــن مواضع را به 

و  می کننــد  منتقــل  خــود  کشــورهای 
به نظر می رســد اروپایی هــا قصد دارند 

راه خود را از آمریکایی ها جدا کنند.
وی ابــراز کــرد: در دیدار بــا فرمانده 
از  نقشــه ای  فرانســه  دریایــی  نیــروی 
خلیج فارس را پهــن کردیم و موقعیت 
ناوهــای کشــورهای مختلــف را نشــان 
دادیــم. در ایــن دیدار مطــرح کردم که 
"چه معنی دارد وقتــی ناامنی در خلیج 
عدن وجود دارد شما در منطقه خلیج 
می دهیــد؟"،  تشــکیل  ائتــالف  فــارس 
فرمانده نیروی دریایی فرانسه گفت که 
"نظر شــخصی من هم با شــما موافق 

است".
کــرد:  مطــرح  خانــزادی  دریــادار 
به نظر می رســد اروپایی ها تحت فشــار 
آمریکایی ها هســتند و این آمریکا است 

که در این میان شیطنت می کند.
ارتــش  دریایــی  نیــروی  فرمانــده 
درباره مرکــز هماهنگی امنیــت دریایی 
عنــوان کرد: مــدت زیــادی بــود به فکر 
تشــکیل مرکــزی بودیــم تــا تالش های 
امنیت آفریــن دریایی در اجــالس آیونز 
را هدایت کند. ایــن مرکز برای اولین بار 
در منطقه آزاد چابهار در حال تأســیس 
است. تالش اصلی این مرکز جمع آوری 
داده های ســفید و  تســلط و اشــراف بر 
منطقــه شــمال اقیانوس هند اســت. 
ایــن اطالعــات بایــد بیــن کشــورها بــه 
اشتراک گذاشته شود و جلوی هرگونه 
فعالیتــی کــه مخــل امنیــت دریاســت 
همچنیــن  مرکــز  ایــن  شــود.  گرفتــه 
می توانــد عملیات هــای دریایــی را نیــز 

هدایت کند.
وی ادامــه داد: همیــن اآلن نیــروی 
دریایــی ارتش با تمام کشــورهای عضو 

آیونز به صورت برخط ارتباط دارد.
اعــزام  دربــاره  خانــزادی  دریــادار 
ناوگــروه ارتــش بــه اقیانــوس اطلــس 
عنوان کرد: ناو مکران یک بندر متحرک 
می توانــد  نــاو  ایــن  و  اســت  دریایــی 

ظرفیت خوبی برای حضور ناوگروه های 
ما در دریاهای آزاد باشــد. ناو سهند نیز 
از روزی که ســاخته شده است 400 روز 
دریانوردی کرده است و این گویای این 
اســت که یــک ظرفیت بزرگ دانشــی در 

جوانان این کشور وجود دارد.
فرمانده نیــروی دریایی ارتش تأکید 
کــرد: امروز در منطقه اقیانوس اطلس 
این ما هســتیم که در حــال تولید روند 
هســتیم، البتــه بخشــی از ایــن حضــور 
هم دلیلش این اســت کــه آمریکایی ها 
بــه حضــور  ایرانی هــا قــادر  می گفتنــد 
در اقیانــوس اطلــس نیســتند. وقتــی 
در  اســالمی  جمهــوری  از  ناوگروهــی 
محــدوده دماغه امید نیک و اقیانوس 
اطلــس حضور پیدا می کنــد دارای پیام 
خاصی اســت. ما اصــًا برنامــه ای برای 
نداشــتیم.  مکزیــک  خلیــج  در  حضــور 
نگرانی هــای آمریــکا از ایــن اســت کــه 
امــروز بــرای اولیــن بــار در تاریــخ ایران 
دروازه هــای اقیانوس اطلس به روی ما 

گشوده است.
وی ادامــه داد: رهبــر انقــالب روزی 
بــه مــا گفتنــد "برنامه ریــزی کنیــد تا در 

کشــوری ماننــد گامبیا کــه آمریکایی ها 
از آنجا برده داری را شروع کردند بروید" 
حضور نیــروی دریایی ارتــش جمهوری 
اســالمی که نماینده کشــوری است که 
حامــی مســتضعفان اســت نیــز دارای 
پیام خاصی است. اتفاقًا هفته گذشته 
ناوگروه ما در این کشور حضور داشت.
ارتــش  دریایــی  نیــروی  فرمانــده 
طــی  آمریکایی هــا  کــرد:  خاطرنشــان 
ســالیان گذشــته در اطــراف مــا پایگاه 
ایجاد کردند و امروز وقتی ما در فاصله 
پنج هزار کیلومتــری از آنها حضور داریم 
بــه وحشــت افتاده انــد، ایــن وحشــت 
ایــران  حضــور  کــه  اســت  آن  به دلیــل 

هیمنه آمریکا را می شکند.
خانزادی اظهار کــرد: امروز اقدامات 
ســرخ  دریــای  در  دریایــی  تروریســتی 
کــه  شــرایطی  در  و  اجراســت  درحــال 
فــروش نفت ایــران تحریم اســت آن ها 
به دنبــال ضربــه زدن بــه نفتکش هــای 
ما هســتند و ما حدود دو ســال اســت 
که از ابتدای دریای ســرخ تا کانال سوئز 
اســکورت  را  نفتکش هــا  به عکــس  و 

می کنیم.

بــا  نداجــا  ارتبــاط  دربــاره  وی 
یــک  گفــت:  دانش بنیــان  شــرکت های 
موفــق  داخلــی  دانش بنیــان  شــرکت 
شــده اســت طی شــش ماه یک موتور 
دیــزل دریایــی را طراحی کند و بســازد. 
مــا در نیــروی دریایی یک مرکــز نوآوری 
دریایــی هــم در دســت احــداث داریم. 
همیــن جوانان به ما قول ســاخت یک 
ناوشــکن ســنگین را نیــز داده انــد، بــر 
همین اســاس مــا پیشــنهاد ایجاد یک 
کارخانــه نوآوری هــای صنعــت دریایــی 
داده ایــم تــا در اختیار ایــن جوانان قرار 
دهیــم. در دیــدار بــا فرمانــده نیــروی 
دریایــی ارتــش آلمــان از دســتیابی بــه 
موتورهــای mto آلمانــی صحبت کردم 
و او گفــت کــه "از ایــن موتورهــا غفلت 
نکنیــد". پــس از اینکه از اجــالس آیونز 
برگشــتیم جوانــان آمدنــد و گفتند که 
این موتور را داخل کشــور ساخته اند و 

نام آن را mac گذاشته اند.
فرمانــده نیروی دریایی ارتش درباره 
وضعیــت امنیــت مرزهــای آبــی کشــور 
مطــرح کــرد: امنیــت مرزهــای آبــی مــا 
بسیار باالســت و امکان ندارد شناوری 

قصــد تقــرب به ایــن منطقه را داشــته 
باشــد و لحظه بــه لحظه مــورد رصد و 
پایش قــرار نگیرد. پهپادهــای نیروهای 
دریایی و هوایی ظرفیت خوبی را ایجاد 
کرده انــد و مناطقــی کــه در محــدوده 
مأموریت ارتش اســت و حتی مناطقی 
که در محدوده مأموریت ســپاه اســت 

در امنیت کامل قرار دارد.
خانزادی عنوان کرد: این که اسرائیل 
در جغرافیای مــا حضور پیدا کند مانند 

یک خواب و سراب است.
وی درباره ساخت هاورکرافت بومی 
گفــت: طــرح ســاخت ایــن هاورکرافــت 
را گام بــه گام دنبــال کــرده ام و وزارت 
دفــاع وعــده داده که ایــن هاورکرافت 
را که مجهز به موشــک است در آذرماه 
در  دهــد.  تحویــل  دریایــی  نیــروی  بــه 
ایام ســالگرد دفاع مقــدس پیش بینی 
الحاق ناوشــکن دماوند و ناو کنارک به 
نیــروی دریایــی را کرده ایــم. در آینده ای 
نه چنــدان دور اولین شــناور اطالعاتی 
نداجــا کــه یــک شــناور اقیانوس پیمــا 
اســت بــه نیــروی دریایی ارتــش ملحق 

می شود.

ناوشکن دماوند تا دوماه دیگر به نداجا ملحق می شود

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
و  مطالعات  دفتر  مدیر  جهان: 
با  ایران  معاصر  تاریخ  تدوین 
اعتماد  از  بخشی  اینکه  بیان 
جامعه به نظام به سالمت قوه 
آقای  گفت:  برمی گردد،  قضائیه 
محسنی اژه ای باید با تمام توان 
مفسدان  با  مبارزه  با  را  قضائی  دستگاه  اعتبار 
تقویت  جامعه  در  قضائیه  قوه  درون  احتمالی 

کند.
عبــاس ســلیمی  نمین با تأکید بــر اینکه پس 
جمهــوری  نظــام  عمــر  از  ســال   42 گذشــت  از 
اســالمی خیلــی زیبنــده نیســت کــه نتوانیــم از 
شــخصیت های رشــد یافته درون یک تشکیالت 
اســتفاده کنیم، اظهار کرد: ما قدرت الزم را برای 
تربیت نیرو داشته ایم و کار بی معنی ای است که 
از بیــرون قــوه قضائیه برای آن مســئول تعیین 

شود.
وی افــزود: ایــن ذهنیت ســبب انتخاب آقای 
محســنی اژه ای از درون قــوه بــرای ریاســت قوه 
قضائیه شــده و ایــن انگیزه را ایجــاد می کند که 
اگــر مدیــری درون قــوه تــالش و کوشــش کند، 
می تواند به باالترین پســت قضائی برســد؛ پس 

انتخــاب آقــای اژه ای بــه ریاســت دســتگاه قضا 
نشــان دهنده اعتمــاد بــه قوه قضائیــه و قطعًا 

موجب تسریع در تحوالت این قوه است.
ســلیمی نمین دربــاره دیگــر مزایــای انتخاب 
رئیــس قــوه از میان مدیــران آن گفــت: اینکه از 
درون قــوه قضائیه افراد می توانند سلســله وار 
بــاال بیایند و تــا باالترین جایگاه برســند، از دیگر 
مزایای این انتخاب است همچنین نشان  دهنده 
اعتماد به این تشــکیالت اســت؛ حــاال اگر رئیس 
ایــن تشــکیالت بیــرون از آن تعیین شــود یعنی 
اینکه نمی شــود به آن تشــکیالت خیلی اعتماد 

کرد.
این پژوهشــگر تاریخ معاصــر، انتخاب رئیس 
قوه قضائیــه از مدیران داخل این قوه را مرتبط 
به وجــود اعتماد به آن از منظــر حکمرانی بیان 
کــرد و افزود: وقتی شــما به تشــکیالتی اعتماد 
می کنید و رئیس آن را از خود تشــکیالت انتخاب 
می کنیــد یعنــی بــرای آن اعتماد قائل هســتید 
و اینکــه توانمندی هــای الزم بــرای مدیریــت آن 
را دارد و نیروهــای قابــل اعتمــادی  تشــکیالت 
دارد؛ همیــن موضــوع در درون این تشــکیالتت 

پشت گرمی ایجاد می کند.
کــه  اســت  دوره  دو  االن  شــد:  متذکــر  وی 

ریاســت قــوه قضائیــه از درون خــود تشــکیالت 
و  یــزدی  آقایــان  می شــود؛  تعییــن  قضائــی 
شــاهرودی و آملــی نیــروی ایــن قــوه نبودند و 
االن دو دوره اســت کــه مســئول از درون خــود 
قوه تعیین می شــود و این منشأ تحول و باعث 
تالش و پشــت کار بیشــتر در درون قــوه قضائیه 

خواهد بود.
سلیمی  نمین تأکید کرد: اگر این احساس را 
داشته باشیم که هر چه تالش کنیم از معاونت 
یــا از مدیر کلی باالتــر نخواهیم رفت، این باعث 
بی انگیزگی می شــود و کارآمدی مدیران را تنزل 
می دهــد؛ پــس ایــن بحــث حکمرانی اســت که 
بایــد در هر دســتگاهی بــه کارشناســان احترام 
بگذاریــم و تصمیــات کالنی که اتخاذ می شــود 
را بر مبنای همان، رشــد درون تشکیالتی بنیان 

بگذاریم.
مدیر دفتر مطالعــات و تدوین تاریخ معاصر 
ایــران دربــاره اولویت هــای رئیــس جدیــد قــوه 
قضائیــه بــا تأکیــد بــر اینکــه پرداختــن به ســند 
تحــول قضائــی مهم تــر از هر موضوعــی دیگری 
است، گفت: بعضی از موضوعات مثل رسیدگی 
به معیشــت کارکنان امری اســت که همه در آن 
متفق هســتند و هیچ مانعــی در برابرش وجود 

نــدارد اما برای موضوعاتی مانند ســند تحول، 
مقاومت هایــی وجــود دارد و بایــد اولویــت در 
ایــن دوره دســتگاه قضائــی را بــه آن دهنــد؛ 
موضــوع دیگــر مقابله با نیروهای آلوده شــده 
در قوه قضائیه است که به صورت شبکه ای کار 

می  کرده اند.
آملــی  آقــای  ریاســت  دوره  در  افــزود:  وی 
برخــالف برخــورد بــا مفســدان دانه درشــت و 
رســیدگی به فساد افراد ذی نفوذ و منصوبین 
آنهــا، بــرای برخــورد بــا نیروهای آلــوده داخل 
قوه، گامی برداشــته نشــد؛ در دوران ریاســت 
آقــای رئیســی گام هــای خوبــی در ایــن زمینه 
برداشــته شــد امــا کافــی و وافــی نبــود؛ باید 
هزینــه تخلــف در قــوه قضائیه بســیار باالتر از 
چیزی که هست، باشد؛ اینکه به قاضی احترام 
می گذاریــم و بــه او اســتقالل می دهیم اما در 

نقطــه مقابــل در برابــر تخلــف او محکــم عمل 
نمی کنیــم، رویــه ای اســت کــه به نظر مــن باید 
تغییــر یابــد و ایــن می توانــد جــزو اولویت های 

کاری آقای اژه ای باشد.
مدیر دفتر مطالعــات و تدوین تاریخ معاصر 
ایــران متذکر شــد: تحــول در قــوه قضائیه باید 
بــا تمــام تــوان پیگیری شــود چــرا که بخشــی از 

اعتماد جامعه به نظام به سالمت قوه قضائیه 
برمی گردد و شایســته نیســت که رؤســای قوه، 
آدم هــای ســالمی باشــند امــا بــه دلیــل عــدم 
مدیریــت اجازه دهنــد تخلفاتی صــورت بگیرد و 
بدنامــی برای نظــام و قوه قضائیــه رقم بخورد؛ 
قطعــًا مبــارزه با مفســدان درون دســتگاه قضا 

این اعتماد را افزایش می دهد.

دریادار خانزادی

عباس 
سلیمی  نمین

پیگیری مجلس

اژه ای با مبارزه با مفســدان درون قوه قضائیه اعتبار دســتگاه قضائی را تقویت کند

مهلت یک هفته ای مجلس به دولت بعد از 4ماه بالتکلیفی نرخ محاسباتی ارز
کدام دستگاه در برابر اجرای قانون مقاومت می کند؟


