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دا

لعیــا جنیــدی معــاون حقوقــی ریاســت جمهــوری
گـفت وگو معتقــد اســت که تصویــب لوایــح الحــاق ایــران به
گـروه ســـیاسی کنوانســیون مبــارزه با جرایم ســازمان یافتــه فراملی
(پالرمــو) و الحــاق ایــران بــه کنوانســیون مقابله بــا تأمین مالی تروریســم
(ســیافتی) به مصلحت کشــور اســت .او همچنین با اشــاره به دیدارها و
جلساتی که با منتقدان و مخالفان برقرار بوده میگوید که راه حل جایگزینی
توگو را میخوانید.
از سوی آنها ارائه نشده است .مشروح این گف 
بحثی مطرح شــده دربــاره نامه برخــی از وزیران به رهبــری در خصوص
موضوع  ،FATFاین نامه با چه رویکرد و درخواســت مشــخصی نوشته

شدهاست؟خصوصاًاینکهیکیازاعضایکمیسیونامنیتملیمدعی
شدهامضاکنندگاننامهتهدیدبهاستعفاکردهاند.
محتــوای ایــن نامه هر چه هســت ،محرمانه اســت و بههمین دلیل
نمیتوانــم درباره جزئیات آن توضیح بدهــم .یعنی ابعاد مختلف
آن محرمانــه اســت .موضــوع اســتعفا هــم در نامــه وزیــران مطرح
نیست و صحت ندارد و من نمیدانم وقتی نامهای محرمانه است،
چرا باید محتوای آن را ،آن هم بهصورت نادرست و ناصحیح مطرح
کرد .مســائل محرمانه را همه باید
صفحه  3را بخوانید
محرمانه تلقی کنند.

افقهای روشن نفتی ایران
ذخایــر درجــا هیدروکربنی ایــران رقمــی فراتر از
 836میلیارد بشکه است و به پشتوانه این ذخایر،
یادداشت
کشورمانازجایگاهویژهایدرصنعتنفتجهان
برخوردار است .اما اگر ایران بخواهد این جایگاه را
حفط کند ،نیازمند اکتشاف و توسعه است .چراکه
برخــی از میادیــن نفتــی و گازی در آســتانه دوره
پیری مخازن قرار دارند و دوره بهرهدهی پربازده و
حسین آفریده
کمهزینه آنها در حال اتمام است .از این رو کشور
رئیس دانشکده
مهندسی انرژی و
نیازمند این اســت که میادین جدید نفتی و گازی
فیزیکامیرکبیر
داشــته باشد .حتی اگر قرار نیست که این میادین
جدید در حال حاضر توسعه یابند.
بنابرایــن اکتشــاف میتواند همیشــه یــک کار جــدی و در دســتور کار
ایــران باشــد .در این راســتا روز گذشــته خبر یکــی از اکتشــافات انجام
شــده رسانهای شد .وزیر نفت اعالم کرد که چاهی اکتشافی در جزیره
مینو به نفت رســید .این نخســتین باری اســت که در آبــادان به نفت
میرســیم .بنا بر گفتههای وزیر نفت ،نفت خــام این مخزن با درجه
 ۴۰ APIنفت بســیار ســبک و شیرین اســت .معنی آن کشف نفتی با
کیفیــت باالســت که نگاه دنیا را بــار دیگر به ایران جلــب خواهد کرد.
این میدان جدید میتواند مؤید آن باشد که افقهای روشنی هنوز در
انتظار صنعت نفت ایران اســت .ضمن آنکه به دنیا نشــان میدهد
این کشورهمواره پتانسیلهای وسیعی را در حوزه نفت و گاز در اختیار
دارد و در آینده هم میتواند یک تأمین کننده امن و پایدار انرژی باشد.
چراکــه انــرژی مســألهای جدی در دنیاســت .به هر روی ایــران از نظر
موقعیت سوقالجیشی در یک محدوده جغرافیایی خاص قرار دارد

احتمال لغو نشست
ضدایرانی در لهستان

روزنامــه «وال اســتریت ژورنــال» در
گزارشــی دربــاره نشســت ضــد ایرانــی
لهستان به نقل از دیپلماتهای اروپایی
نوشــت ،احتمــال دارد وزیــر امورخارجه
امریــکا در لحظــات آخــر برگــزاری ایــن
نشست را لغو کند .به گزارش ایسنا ،این
روزنامه نوشت که دیپلماتهای اروپایی
گفتهانــد وزارت امورخارجــه لهســتان
از وزرای امورخارجــه اروپایــی خواســته
اســت تا در نشست ورشــو در روزهای 13
و  14فوریه شــرکت کننــد ،هرچند برخی
دیپلماتهایاروپاییپیشبینیکردهاند
که به دلیل حضور کم مقامات یا حضور
مقامــات ســطح پایینتــر در نشســت،
احتمــال دارد وزیر امورخارجه امریکا در
لحظات آخر برگزاری آن را لغو کند.

و الزمــه آنکه خود را قدرتمند نمایش دهد ،به روز بماند و موقعیت
اســتراتژیک خود را حفظ کند ،باید به موضوع اکتشــاف توجه داشــته
باشــد .اما از افزایش ضریب بازیافت مخازن موجود نفتی و گازی نیز
نباید غافل شــد .اگر راندمان یا همــان ضریب بازیافت مخازن نفتی
موجــود یک تــا دو درصد باال رود ،مثل این اســت که چــاه جدید پیدا
کرده باشــیم .این امر باید در اولویتها قرار بگیرد و به یک خواســت
ملی تبدیل شــود.در کنار این موضوع توسعه میادین مشترک اهمیت
ویژهای دارد .اگر در میان مخازن کشف شده جدید نیز میادین مشترک
وجود داشته باشد ،توسعه آنها هم باید به لیست اولویتهای توسعهای
صنعت نفت اضافه شود .اگرچه مطابق آمار اعالمی به خاطر مشکالت
تکنولوژیکــی اســتخراج  ۷۱درصــد از مخــازن نفت و گاز کشــور غیرقابل
اســتفاده اســت و ضعــف تکنولوژی مانع توســعه صحیــح و قابل قبول
صنعت نفت میشود اما باید تمام تالشمان را برای این موضوع انجام
دهیم .حتی در شــرایط تحریم که شــرکتهای توانمنــد خارجی امکان
سرمایهگذاری در صنعت نفت ایران را ندارند.
به هر حال در میادین مشترک اگر استخراج انجام نشود ،عقب میمانیم.
لذا علیرغم تحریمها باید پتانسیلهای موجود را به کار گیریم و به هر
شکلی که میتوانیم میادین مشترک را استخراج کنیم .خوشبختانه این
موضوع در مورد میدان مشترک گازی پارس جنوبی اتفاق افتاده و اآلن
گفته میشود که ایران از قطر جلو زده است .از این رو باید در کنار اکتشاف
کــه برای صنعــت نفت افقهای جدید میگشــاید ،بــه افزایش ضریب
بازیافت مخازن موجود و توسعه میادین مشترک توجه ویژهای داشت.
بعید است که از این پس میدانی در ایران کشف شود که مانند آزادگان،
بزرگ و مشترک باشد.
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هجمه به روحانی از ســوی برخی رســانه های
گــــزارش مخالــف دلیل نمــی خواهد فقط بهانــه الزم
گـروه ســـیاسی دارد .این بار سخنان رئیس جمهوری در جمع
وزیر و مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات درباره حجاب
و فضای مجازی بهانه شد تا یک روحانی با سابقه را متهم به نادیده
گرفتناصولمسلمدینیکنند.حالآنکهمختصردقتیدرمتنکامل
ســخنان رئیس جمهوری هم می توانست نشان دهد که او حجاب را
منکرنشدهاست.تأکیدرئیسجمهوریبرنگاهایجابیبهجایسلبی
درحوزهفضایمجازیهمنکتهجدیدینبودکهبهمذاقاینرسانهها
خوش نیامد .او پیش از این هم تأکید داشته که به جای تأکید صرف به
فیلترینگ بهتر آن است که با فرهنگ سازی سواد رسانه ای جامعه
و کاربران را بیشــتر کنیم .بر همین اســاس بود که روابط عمومی دفتر
رئیس جمهوری در اطالعیه ای از رسانه ها خواست که برای قضاوت
دربارهسخنانرئیسجمهوریبهمتنکاملآنمراجعهکنند.
بهگزارش«ایران»،درایناطالعیهآمدهاست:سخنانحجتاالسالم
والمسلمیندکترحسنروحانیدردیدارروزدوشنبهاولبهمن۱۳۹۷
بــا معاونان و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،به صورت
زندهازصداوسیمایجمهوریاسالمیایرانپخششدهومتنکامل
و فیلم آن نیز در پایگاه اطالعرســانی ریاســت جمهوری در دسترس
عموم قرار دارد.
روابــط عمومی دفتر رئیس جمهوری ضمن احترام به آرا و نظراتی
که برآمده از تعهد نســبت به حفظ و حراســت از ارزشهای دینی و
احکام شرعی است ،افزود :انتظار میرود هرگونه روایت یا قضاوت در
مورد این ســخنان با مراجعه به متن سخنرانی صورت پذیرد و افراد
تحتتأثیرروایتهایغیرمستقیمیاتحریفوتقطیعشدهایکهگاه
باانگیزهایسیاسیوتخریبیازسویبرخیجریانهاصورتمیگیرد،
واقــع نشــوند.این اطالعیه میافزاید :رئیس جمهوری در ســخنرانی
مذکــور ،در مورد حجاب تصریح کرد که «ما در مســأله حجاب اول از
زن شــروع میکنیم در حالی که قرآن اول از مرد شــروع میکند؛ و قل
للمومنینیغضوامنابصارهم،ازچشمشروعمیکند.
بــه مردها خطاب میکند که چشــمتان را به نامحــرم ندوزید ...پس
اساسحجاببرایامنیتاست.خداوندمیگویداینحجابرابرای
شما(زنان)مقررکردیمتاآزارنبینید؛فالیوذین؛حجابداشتهباشید
تاهمهبفهمندکهزنیباعفتودنبالزندگیخودتانهستید».
بنابر این ضرورت شــرعی حجاب در ســخنان ایشــان مورد انکار قرار
نگرفتهاست.
در بخــش دیگــری از ایــن اطالعیــه آمده اســت :رئیــس جمهوری
همچنین در ســخنان خود در مورد فضای مجازی اظهار داشت که
«ما نمیتوانیم با خواســت عمومی مردم مبارزه کنیم؛ نه درســت
اســت و نه قانونی و شــرعی .با خواست مردم که نمیتوانیم مبارزه
کنیــم ...دین بــدون انتخاب امکانپذیر نیســت .با تحمیــل که دین
درســت نمیشود .الاکراه فی الدین .اساس دین باید با فهم ،درک،
پذیرش و قبول باشــد .بقیه مســائل هم این گونه اســت .طرف اگر
تفهیم بشود و ارزش کار را بداند ،خودش دنبال میکند و نیاز نیست
مابهمردمفشاربیاوریم».
روابطعمومیدفتررئیسجمهوریدربخشدیگریازاطالعیهخود
افزوده اســت :دکتر روحانی ضمن تأکید بر ضــرورت مراعات حریم
خصوصی افراد و اســتفاده بهینــه از فضای مجازی تأکیــد کرد که ما
باید با فرهنگ سازی سواد رسانهای نوجوانان و جوانان را باال ببریم و
تجربهثابتکردکهبعضیازاقداماتمانندبرخیفیلترینگهاکهدر
سالهایاخیرکردهایم،ناموفقبودهاست.
در ایــن اطالعیــه با اشــاره بــه توطئ ه چندالیه دشــمنان بــرای ایجاد
شــکاف و اختــاف میــان مســئوالن و مــردم و ایجــاد بــی اعتمــادی
عمومی بویژه در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب
اسالمی؛ به بصیرت انقالبی ،انسجام و یکپارچگی ملی و همبستگی
شــخصیتهای سیاســی و رســانهها و نخبگان مورد اعتماد جامعه
بــه عنوان ضرورتــی مهم برای خنثی ســازی و شکســت توطئههای
بدخواهاننظاماسالمیتأکیدشدهاست.
ëëسخنانروحانیدربارهحجاب
رئیس جمهوری دوشنبه هنگام حضور در وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات ،نکاتــی درباره ضرورتهای مواجهه با مســائل اجتماعی
و فنــاوری ،همچــون حجاب و فیلترینــگ از منظر دیــن و حکمرانی
مطلــوب مطــرح کرد که تکــرار آن نــکات و طرح بی کم و کاســت آن
ســخنان ،میتواند پاسخی به تحریفهای رسانهای باشد .به گزارش
«ایران» ،متن ســخنان حجت االسالم حسن روحانی درباره حجاب
بدین شــرح است :ما در مســأله حجاب اول از زن شروع میکنیم .در
حالــی کــه قرآن اول از مرد شــروع میکنــد« :و قل للمومنین یغضوا
من ابصارهم» ،از چشــم شروع میکند .به مردها خطاب میکند که
نگاه هرزه نکنید .چشمتان را به نامحرم ندوزید .از ما شروع میکند.
آن وقت ما زن و دختر را دستگیر میکنیم .آغاز از چشم است بعد به

زینتمیرسیم«:والیبدینزینتهناالماظهرمنها».
اساسحجاببرایامنیتاست.خداوندمیگویداینحجابرابرای
شمامقررکردیمتاشماآزارنبینید؛«فالیوذین»؛حجابداشتهباشید
تاهمهبفهمندکهزنیباعفتودنبالزندگیخودتانهستیدوپشت
سر شما راه نیفتند .اگر بخواهیم خیلی ساده آیه را ترجمه کنیم .کاری
نکنیدکهعدهایمریضپشتسرشمادرکوچهوخیابانراهبیفتندکه
آزار ببینید .این حجاب را قرار دادیم تا شما آزار و اذیت نبینید.
تمام حجاب در قرآن را نگاه میکنید حمایت از زن اســت .ما طوری
درست کردیم که این حجاب چماق بر سر زن است .این گونه نیست.
ما درســت تبیین نمیکنیم .بعد هم مگر از دیدگاه اســام با شرایط
و اخالقی که اســام مقرر کرده کاری که زن میتواند انجام دهد ،چرا
نبایدانجامدهد؛دربرخیکارهامردهابهتروبرخی(کارها) زنانبهتر
میتوانندانجامدهند.
از برخــی جهات زنها ســامت بهتری از مردها دارنــد .از چند وزرای
قدیمی سؤال کردم .همه این را میگویند که در وزارتخانه ما اصالً زنی
کهفسادمالیداشتهباشدنداشتهایم.
ëëسخنانرئیسجمهوریدربارهفضایمجازی
ســخنان روحانی دربــاره اینترنــت ،فضای مجــازی و فیلترینگ هم
از ایــن قرار بــود :در این جهان شــبکهای ،ممکن اســت در اینترنت و
ارتبــاط مردم با نرمافزارهای مختلف حرف مفید یا مضر ،یا راســت
و دروغ باشــد .از ایــن فضــا هــم گاهــی افراطی و هــم گاهی تفریطی
استفاده میشود .عدهای فکر میکنند در این فضا باید هر کاری کنند
و هر شــایعه ،دروغ ،تهمت و استهزا را برای منافع شخصی ،گروهی،
حزبییاهرچهمیخواهدباشد،نشربدهند.بههرحالیکتعهدات
اخالفی ،وجدانی ،انســانی و اســامی را که همه داریم .باید درست از
این ابزار و وســایل اســتفاده کنیم .یک موبایل دست طرف میدهی
میگویی که در این پیامرسان وارد شو ،در این پیامرسان وارد نشو .این
یکیبهشتاست،اینیکیجهنماست.
خود ما تحریکش میکنیم ،خــود ما وادارش میکنیم که برود ببیند
چیســت که این همه نه میگویند .فیلتر شــد ،فیلترشــکن را چه کار
میکنی؟باآنفیلترشکنمبارزهکردی،فیلترشکنبعدیآمدچهکار
میکنی؟اگرروزانهفیلترشکنآمدچهکارمیکنی؟اصالًتمامزندگی
همینمیشود.
نتیجــه چه شــد ،بعد از یک ســال؟ همه ضــرر کردیــم .اول بچهها و
نوجوانها و جوانانمان ضرر کردند .اصالً جوانهای ما در این فضاها
نمیرفتنــد .چارچوبــی داشــت .این طــور نبود کــه در آن پیام رســان
هر چیزی باشــد .متأسفانه همه چارچوبها شکســت ،با یک تدبیر
نادرستوغلط.
امروز فکر میکنم که برای ما روشن شده است که راه حل این نیست.
نهراهحلافراطیگریاستکهازاینفضااستفادهکنیموعلیهآبروی
مردم حرفهای غیرواقعی بزنیم و راهش هم این نیســت که آن را
به طور کامل ببندیم .ما باید ســواد رســانه ای و دیجیتالی نوجوانان و
جوانانراباالببریم.
اگر این جناح و آن جناح و این دسته و آن دسته یک رادیو و تلویزیون
داشــتند ،نصــف حرفهایشــان را آنجــا میزدند .رســمی هم حرف
میزدند ،نه غیررســمی .با شناســنامه هم حــرف میزدند و معلوم
بود چه کسی اســت و طرفدار کدام حزب است اما در فضای مجازی
اصالًمعلوم نیست چه کسی استو از کجا آمده این حرفها رامیزند.
پس اولین قدم این فضای مجازی این اســت که زیربنای بســیاری از
حرکتها و تحوالت اقتصادی و توسعه است .توانمندساز است .دوم
اینکه ایجاد عدالت میکند و در سراسر کشور یک عدالت اقتصادی و
اجتماعی به وجود میآورد .سومین اثر آن شفافیت و مبارزه با فساد
است.
رســانه ،فضــای مجازی و کتاب بایــد کار خودش را انجــام دهد .اینها
نمیتوانند جایگزین هم بشوند .جایی هست که کتاب جایگاه دارد،
جایی اســت که ســیدی جایگاه دارد ،جایی اســت که ســینما یا تئاتر
جایگاه دارد و جایی هم جای فضای مجازی است و جای همه اینها
بایدمشخصباشدتابتوانیمازهمهفناوریهابهخوبیاستفادهکنیم.
مانمیتوانیمباخواستعمومیمردممبارزهکنیم؛نهدرستاست،
نهمشروعونهقانونیوشرعی.باخواستمردمکهنمیتوانیممبارزه
کنیم .این طور نیست که ما اختیار داشته باشیم .خداوند به پیامبرش
میگوید :و ما انت علیهم بوکیل .تو وکیل مردم نیســتی ،تو چکار به
کار مردم داری؟ «و ما علی الرسول اال البالغ ».تو باید پیام را برسانی،
مردمیاگوشمیکنندوهدایتمیشوندیاگوشنمیکنند؛خودشان
میدانند.مردمبایدانتخابکنند.اگرانتخابنکنندکهدیننمیشود.
دیــن بدون انتخــاب امکان پذیر نیســت .با تحمیل که دین درســت
نمیشود«.الاکراهفیالدین».اساسدینبایدبافهم،درک،پذیرش
و قبول باشد .بقیه مسائل هم این گونه است .طرف باید تفهیم بشود
و بفهمد و ارزش کار را بداند ،خودش دنبال میکند .نیاز نیست ما به
مردمفشاربیاوریم.
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زندگی آقای میم

خوابی تا روزنامهنگاری
کارتن

ســالم
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داستان ز

داستان جهان

ایرانی »در پژوهشگاه
سمینار«ناسیونالیسم
فرهنگی ،با حضور
مطالعات
علوم انسانی و صاحبنظران برگزار شد
جامعه شناسان و

کدام ناسیونالیسم؟
سیونالیسم ملی
فکوهی  /نا

فوتبال ،عجیبترین
چند روایت درباره
بسیاری از معادلههای
پدیده دنیای ما که
به هم ریخته است
جهان را

روزهای جذاب فوتبالی

عرق سرد
شهرام فرهنگیِ /
می دونه که حقشه
احسان رضایی /خدا
چوبی عباس سیاه
ابراهیم افشار  /توپ ِ
وقتی همه خوابیم
مسعود میر/

ناصر
سیونالیسم قومی
در برابر نا
اسیونالیسم و ایرانشهری
قاسم پورحسن /ن
پیش از پرداختن
آخوندی /پرسشهایی
عباس
سیونالیسمایرانی
بهنا
گفتمان «غیاب جامعه»
علی جنادله/
سازی تا ملت شدن
محمد محمدی /از ملت
سید
تقلیل ملیت به زبان
سید جواد میری/
کردن مفهوم تمدن
محمدرضا زمردی /خلط
خطایی فاحش است
با مفهوم ملت
را باید جایگزین
ابراهیمی  /شهروندی
آیدین
شناسنامهایکنیم
هویت

کافه فرهنگ

موســیقا /نوای

تنبــور و کمانچه در تاالر

رودکی
به زمان اسطورهای
تحشیه  /سفرهای زال
لســانالغیب در
عصرانــه /غوغــای

کیمیای هستی
پیشنهاد /از پاول
اجازه هولم نکن!
یاد  /آقا
آستانه روشنایی شهر
چکامه /زندگی در
دیپلمات صنعت مُد
ویترین/
خاص درجه یک
کتاب /چند پیشنهاد
این فیلــم را ببینید و
یشــنهاد فیلــم/
یکوفسکی تا چخوف

فرار از دست داعش

حسنا پس از
به بوکس روی آورد

داعش گوشه رینگ
دختر ایزدی

پ

کمی نگران شوید!

هر روز با شما در اینجا خواهیم بود،
صدای شما ،حرف شــما و پیشنهاد
شــما را می شــنویم و میخوانیم و
بازگو می کنیم .با ما همراه باشــید،
بگویید و بنویسید

تلفن / 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

با سالم احتراماً ،با عنایت به مطلب مندرج
در آن روزنامه به تاریــخ  97/10/23ب اعنوان
جوابیـــه
«جایگزیــن کــردن اتوبوسهــای فرســوده
شــرکت واحد» ضمن تشکر از دقتنظر شهروند گرامی ،اعالم
میدارد :در حال حاضر بخش قابل توجهی از اتوبوسهای تک
کابین بخش خصوصی شــاغل در خطوط ،مشــمول فرسودگی
میباشــد و میبایســت نوســازی گردد که در صورت اجرا شدن
مصوبــه هیأت محترم وزیران و تحویل اتوبوسهای نو از ســوی
دولت محترم به شــهر تهران ،این امر محقق میگردد .در حال
حاضــر شــرکت واحد با همــکاری بخش خصوصــی و حمایت
شــهرداری تهــران بهمنظــور رفــاه حــال شــهروندان ،اقــدام به
نوسازی  114دستگاه اتوبوس فرسوده و جایگزین نمودن آنها در
خطوط نمودهاست.
محمدرضا رضاییمنش ،مشاور فرهنگی و اجتماعی مدیرعامل
و مدیر روابطعمومی
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