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در جنگ اقتصادى
دشمن را عقب خواهیم زد

رهبر معظم انقالب در جمع فعاالن اقتصادى:   

 

باید براى شنیدن نقد ها
گوش شنوا داشته باشیم 

اینترنت کى وصل مى شود؟

رئیس جمهورى:  

مجلس و دولت 
پیگیرند
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يادداشت

ظرفیت فراموش شده

عباس عبدى
روزنامه نگار

اگــر از بنده بخواهنــد که یکــى از پنج 
مورد مهم تریــن ویژگى هاى سیاســت در 
ایران را شــرح دهم، بدون تردید به ویژگى 
کوتاه مدت بودن تصمیمات اشــاره مى کنم. 
منظور چیســت؟ اگر توجه کرده باشید در 
اطراف مان کســانى را مى بینیم که حاضرند 
بیمه نشوند و سهم بیمه را دریافت و مصرف 
کنند. آنان اکنون جوان و ســالم هستند، از 
این رو گمان مى کنند دلیلى ندارد حق بیمه 
بپردازند. مصرف حال آن حق بیمه براى آنان 
لذت بخش تر اســت و مطلوبیت بیشترى از 

خدمات بیمه در آینده دارد.
این رفتار نادرست و غیرعقالیى است، ولى 
از جوان سالم و بانشاط و مجرد هر چند فاقد 
آینده نگرى باشد، انجامش نامنتظر نیست، 
ولى براى کسى که میانسالى را رد کرده، هر 
روز با یک مشکل و بیمارى مواجه است، امکان 
اخراج از کار هم زیاد است و خرج خانواده هم 
بر دوش او ســنگینى مى کند، پرداخت حق 
بیمه از واجبات اســت، حتى اگر براى امور 
فورى مثــل تهیه غذا یا دارو بــه آن احتیاج 
داشته باشــد، باز هم مقرون به صرفه است 
که بیمه خود را حفظ کند. آن جوان تصمیم 
کوتاه مدت گرفته و به سود بلندمدت رفتارش 

فکر نمى کند.
بسیارى از تصمیمات و رفتارهاى سیاسى 
در ایران از الگوى کوتاه مدت تبعیت مى کند. 
نمونه مهم آن نحوه برخورد با رسانه ها است. 
رســانه هاى مســتقل در کوتاه مدت کمتر 
مطلوب و مورد اســتقبال دولت است، چون 
انتقاد مى کنند و حقایق را مى نویسند، بعضا 
دروغ هم مى نویســند. خالصه تحمل آنها 
سخت اســت، ولى مواقعى پیش مى آید که 
همین دولت ها انگشت حســرت به دندان 
مى گیرند که چرا رسانه اى مستقل ندارند که 
با اتکا به آن به مقابله با تهاجمات ناجوانمردانه 
علیه خود بروند؟ در حقیقت در چنین مواقعى 
باید همان پاســخ مورچه به گنجشک را داد 

که در برابر ابراز نیاز گنجشک به غذا و جا در 
زمســتان گفت: «آن وقت که جیک جیک 

مستونت بود فکر زمستونت نبود!»
ساختار سیاسى ما امروز بیش از هر زمان 
دیگرى متوجه اهمیت وجود و نقش رسانه 
مستقل و آزاد است. صداوسیمایى که به اندازه 
چندین شبکه بین المللى امکانات و نیروى 
انسانى دارد، در جریان این اتفاقات به اندازه 
اندکى نیز نتوانست اثرگذار باشد و به اصالح 
رفتارهاى خشن و همراهى با دولت و حکومت 
کمک کند. مطبوعات و رسانه هاى مجازى نیز 
به علل دیگرى ازجمله وابستگى به اینترنت 
و دستورات محدود کننده نتوانستند پابه پاى 
اتفاقات حرکت و نقــش موثرى را در تعدیل 
اوضاع ایفا کنند. قطع اینترنت شاید جلوى 
برخى سوءاستفاده ها را گرفت، ولى از بخش 
مهم تر آن که منافع اطالع رسانى بود، غفلت 

شد.
این رویدادهــا حتى موجب مراجعه مردم 
به مطبوعات نیز نشد. توصیه هاى مختلف به 
رسانه ها جز اینکه مردم را به سوى رسانه هاى 

خارجى سوق داد، هیچ اثر دیگرى نداشت.
مى خواهم ادعــاى مهم ترى کنــم، اگر 
رسانه هاى ما استقالل داشتند اصوال کار به 
اینجاها نمى رسید. اینکه چنین رفتارى علیه 
امکانات این کشور شود و کسى هم به مقابله 
با آنان برنخیزد، نشــانه جدایى میان مردم و 
مدیران اســت و بخش مهمى از این جدایى 
محصول اختالل در نظام ارتباطى و رسانه اى 

جامعه ایران است.
براى مقابله با این رویدادها توانایى امنیتى 
و انتظامى الزم است، ولى این توانایى بدون 
رسانه مستقل باید چندین برابر شود تا کارایى 
پیدا کنــد. مهم تر از مقابله با ایــن اتفاقات، 
پیشگیرى از رخ دادن آنهاست که به طور قطع 
در این زمینه رسانه مستقل بسیار موثرتر از هر 
عامل دیگرى است. استفاده از قدرت رسانه اى 
ایران ظرفیت فراموش شده در اتفاقات اخیر و 
دیگر موضوعات است. سیاست کنونى حاصل 
بى توجهى گذشــته تا به امروز و نتیجه آن 
میخکوب کــردن مردم جلوى رســانه هاى 

فرامرزى است.

خ��

وزیر نیرو خبر داد:  

وام 5 میلیارد دالرى روسیه 
به ایران 

وام 5 میلیارد دالرى روســیه بــه ایران 
پرداخت مى شــود تــا دو پــروژه نیروگاه 
1400 واتى هرمزگان و برقى کردن راه آهن 
اینچه برون-گرمسار انجام شود. این خبرى 
است که رضا اردکانیان، وزیر نیرو دیروز در 
حاشیه نشست هیأت دولت اعالم کرده و 
گفته است هیأتى اقتصادى روز پنجشنبه 
از ایران به روســیه سفر مى کند. اردکانیان 
توضیح داده اســت: «من به عنوان مسئول 
کمیسیون مشترك همکارى هاى اقتصادى 
با روســیه، فردا با هیأتى از دســتگاه هاى 
مختلف براى عملیاتى کــردن دریافت وام 
5 میلیارد دالرى دولتى این کشور به ایران 

عازم مسکو خواهیم شد.»
وزیر نیرو ادامــه داد: «این وام در مجلس 
ما بــه تصویب رســید و قرار اســت براى 
عملیاتى کــردن دو پروژه مهــم نیروگاه 
1400 واتى هرمزگان به ارزش 2/1 میلیارد 
و برقى کردن راه آهن اینچه برون-گرمسار 

حدود یک میلیارد صرف شود.»
او افزود: «برخى از قراردادها امضا شــده 
و بــراى باقى این 5 میلیارد خوشــبختانه 
پروژه هاى پیشــنهادى به تصویب رسیده 
است که عبارتند از اضافه کردن 2 هزار واگن 
به مترو و سیستم حمل ونقل شهرى، تکمیل 
راه آهن زاهدان-بیرجند، توسعه نیروگاه برق 
آبى گتوند که قرار اســت از هزار مگاوات به 
یک هــزارو640 مگاوات برســد و بازتوانى 

نیروگاه رامین اهواز به 180 مگاوات.»
اردکانیان با بیان اینکــه وزارتخانه هاى 
صنعت، راه و شهرســازى، نیرو، اقتصاد و 
بانک مرکزى در این طرح حضور خواهند 
داشــت و مراحل نهایى آن انجام مى شود، 
تأکیــد کرد: «بعــد از اندکــى ُکندى در 
برگزارى «جلســات مشترك اقتصادى»، 
تا نیمه آذرماه جلســه اجالس کمیسیون 
مشــترك همکارى هــاى اقتصــادى با 
تاجیکســتان، با مســئولیت وزارت نیرو 
و حضــور وزیر انــرژى این کشــور براى 
فعال تر بودن بخش خصوصى در پروژه هاى 

اقتصادى تاجیکستان برگزار خواهد شد.»
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روزگار نو براى 
همسران ایرانى 
مردان خارجى

قانون اعطاى تابعیت به فرزندان 
پدر خارجى  اجرایى شد

   صفحه 8

الزم نیست همه
آب خنک بخورند

بررسى حقوقى دستبند الکترونیکى 
در گفت وگو با  مجید بشیرى
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واعظى: در آینده نزدیک 
اینترنت وصل مى شود

مردم: اگه حالش 
بده بگید ما 

طاقتشو داریم
 یک شهروند: خواستم گوگل کنم 

«آینده نزدیک کى مى رسه؟» 
دیدم نمى شه!

   صفحه 3   صفحه 5

   صفحه 2

   صفحه 14

دست هاى 
پنهان گرانى 
گوجه فرنگى کامال بدون شفقت

ثانیه هاى 
زندگى باالى 

چوبه دار

 اسناد لو رفته
از بازداشت سازمان یافته 

مسلمانان در چین حکایت دارند

گفت وگوى «شهروند»
با صمد نیکخواه بهرامى
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فعال به المپیک 
فکر مى کنم
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شهروند| «وطن پرست»؛ این شاید بهترین 
توصیف براي شخصیت کسی است که دیروز 
در 105 سالگی درگذشت، اما نام او با جریان 
علمی و فرهنگــی ایران باقــی خواهد ماند؛ 
«فضل اهللا رضا». دیروز براي ایرانیانی که با او و 
آثار و فعالیت هایش آشنا بودند؛ روزي تلخ بود. 
«فضل اهللا رضا» در ایران با پیشــوند پروفسور 
شــناخته می شــود. مردي که مطالعه سیر 
فعالیت هاي علمی او نشان دهنده شخصیت 
چند بُعدي اش اســت. او فرزند «شیخ اسداهللا 
رضا» (روحانى و مالــک) و از نبیره هاى امیر 
«هدایت اهللا خان فومنى» است که سال1293 
خورشیدى در رشــت به دنیا آمد. رضا  سال 
1317 از دانشگاه تهران با مدرك کارشناسى 
در رشته مهندســى برق فارغ التحصیل شد. 
او همزمان با تحصیل در دانشگاه درباره علوم 
ریاضى نیز تحقیق مى کرد و نخستین کتاب 
علمى خود را سال1319 با عنوان دوره هندسه 
علمى و عملــى تالیف کرد. او پس از کســب 
مدرك دکتراى خود در رشته مهندسى برق از 
دانشگاه پلى تکنیک نیویورك به ایران بازگشت 
و خدماتش به طور مداوم آغاز شــد. رضا طی 
این سال ها همواره با مراکز علمی بین المللی 
همکاري داشت. به گزارش ایرنا، او  سال 1340 
استاد میهمان دانشــگاه پلى تکنیک زوریخ 
سوییس،  سال 42-41 استاد میهمان دانشگاه 
فناورى سلطنتى دانشگاه کپنهاگ دانمارك و 
طى سال هاى 57 -42 استاد میهمان دانشگاه 
کلرادو در «بلدر» آمریکا و دانشــگاه پاریس 
فرانســه بود، همچنین ســال هاى 48-46 
مدیریت دانشگاه هاى صنعتى شریف و تهران 
را برعهده داشــته اســت. یکی از تجربه هاي 
گران ســنگ رضا به دوره خدمت او در قامت 
سفیر ایران در یونســکو باز می گردد که طی 
ســال هاي 48 تا 53 رقم خورد. پروفسور رضا 
از  سال 1357  استاد دانشگاه هاى «کنکوردیا» 
مونترال در کبک کانادا و دانشــگاه مک گیل 
مونترال بوده اســت. او یکــى از پایه گذاران 
نظریه «اطالعات و مخابرات» در جهان است 
و تحقیقــات گســترده اى در زمینه ظرفیت 
«کانال هاى مخابراتى نویزدار» داشــته است. 
عالقه رضا به گسترش فرهنگ و ادب فارسی 
موجب شــده بود با جمعی از دوستانش براي 
آموزش زبان فارسی بکوشد. او در گفت وگویی 
که  سال 92 خبرآنالین منتشر کرده بود، درباره 
انگیزه اش از این کار گفته بــود: «هرچه زبان 
فارسى در غرب گسترش پیدا کند، آشنایى ما با 
غرب مطلوب تر خواهد بود و وقتى با فرهنگ ما 

آشنا شوند، احترام بیشترى براى مردم ما قائل 
خواهند بود. در خالل این کار ما جمعیت نسل 
دوم ایرانى در غــرب را داریم که باید آنها را در 
مدار مغناطیســى فرهنگ ایران قرار دهیم تا 
عشــق به ایران در ایرانى ها تقویت شود.» او 
در بخش دیگري از همیــن گفت وگو درباره 
چهره هاي مشــهور ایرانیان نزد جوامع غربی 
هم گفته بود: «به نظر بنده خیام معروف ترین 
ایرانى در آمریکا و اروپاســت. اگر بخواهیم دو 
ســه نفر ایرانى را نام ببریم، یکى از دو سه نفر 
خیام و دیگرى کوروش اســت. مردم غرب با 
نام خیام بسیار آشنا هســتند و این را مرهون 
فیتز جرالد انگلیسى است که 20 سال درباره 
زبان و ادبیات ایــران کار کرد و با عطار، حافظ، 
ســعدى و فردوسى آشنا شــد، آنگاه ترجمه 
بسیار زیبا و شاعرانه اى از خیام ارایه کرد و در  
سال 1859 چاپ شــد. چاپ هاى اول در ابتدا 
خریدار نداشت، ولى بعد پرفروش ترین کتاب 
دوران شد. خیام را به عنوان فیلسوف، منجم 
و ریاضیدان کمتر مى شناسند. البته در برخى 
آثار خواجه نصیرالدین طوسى از او نام برده اند 
و این کتاب ترجمه و به طور پراکنده برخى از 
تئورى هاى او مثل «ضریب دو جمله اى» خیام 
شناخته شــد، با این حال هنوز خیام را جهان 
نشناخته است. یکى از بزرگترین متفکران و 
عالمانى که قدرش کم شــناخته شده، خیام 
است. او پیشرو مثال هندسه تحلیلى دکارت 
است، همچنین در کارهاى نیوتن و الیب نتیز 
که مشتق و دیفرانسیل را ابداع کردند، خیام 
آثارش در 500 سال قبل از آنها ریشه ها را گفته 
و لمس کرده بود.» فرهنگســتان زبان و ادب 
فارسی هم دیروز فقدان پروفسور رضا را تسلیت 
گفت. در این پیام آمده اســت: «فرهنگستان 
زبان و ادب فارسى فقدان استاد دکتر فضل اهللا 
رضا، نخستین عضو افتخارى این فرهنگستان 
را به خانواده، دوســتان و شــاگردان ایشان و 
به جامعه علمى و فرهنگى کشــور تســلیت 
مى گوید.  محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
کشور نیز در پیامى درگذشت فضل اهللا رضا را 

تسلیت گفته است.
خدمات گوناگون آن مرد دانشمند به علم و 
فرهنگ در ایران و نیز عالقه وى به ایران و ایرانى 
از یاد نخواهد رفت. براى آن شادروان از خداوند 
طلب آرامش روح مى کنیم.» «برگ بى برگى، 
مجموعه مقاالت فرهنگــى»، «مهجورى و 
مشتاقى، مقاالت فرهنگى و ادبى»، «نقدها را 
بَُود آیا که عیارى گیرند» و «نگاهى به شاهنامه: 
تناور درخت خراسان» تعدادي از آثار او است. 

خداحافظی
با مهندس وطن  پرست

پروفسور فضل اهللا رضا درگذشت 

حســن روحانى، رئیس جمهورى در جلسه هیأت دولت بر 
شــنیدن نقدها و نظرات مردم درباره طرح مدیریت سوخت 
تأکید کرد و در عین حال برخورد قاطع با آشوب ها را ضرورى 

دانست. 
رئیس جمهورى با بیان اینکه به دنبال این هستیم که از یارانه 
سوخت، مردم نیازمند بیشتر از آنهایى که غیر نیازمند هستند 

استفاده کنند، گفت: «آنچه حاصل طرح اصالح قیمت انرژى 
بوده، پرداخت مبالغى به 18 میلیون خانوار متوسط و کم درآمد 
است که بر این اساس تاکنون در تاریخ بیست وهفتم آبان براى 
حدود 7 میلیون و 850 هزار خانوار و در تاریخ بیست ونهم آبان 
براى 4 میلیون و 448 هزار خانوار وجوه مورد نظر پرداخت شده 

و به مابقى خانوارها نیز روز شنبه پرداخت خواهد شد.»

روحانى افزود: «ممکن است طرح اصالح شامل برخى از افراد 
بشود که حتى خودشــان از دریافت یارانه  انصراف داده بودند 
و در این گروه ها هســتند، به گونه اى که برخى افراد که مبالغ 
را دریافت کرده اند نمى دانســتند این پول از کجا آمده و دچار 
تعجب شده بودند که باید در این راستا توضیحات بیشترى براى 

مردم بیان شود.»...


