
ای آنکه مذاکره شعارت...!

معلول آزاری و قوانین کاغذیچند نکته درباره مذاکرات اخیر وین 

بازی های رایانه ای، نجات بخش حافظه سالمندان

درست هنگامی که دیپلمات های ایرانی به ریاست 
محمدجواد ظریف و عبــاس عراقچی با اعضای 5+1 
مذاکره می کردند، عده ای در ایران، فریاد می زدند: »ای 

آن که مذاکره شعارت... استخر فرح در انتظارت«.
اینک اما از آن داد و قال ها خبری نیســت، چون 
هم آن زمان می دانستند و هم، االن می دانند که ایران 
باید مذاکره کند ولی قبل از انتخابات می ترسیدند با به 
سرانجام رسیدن مذاکرات، پیروزی سیاسی در داخل 

نصیب رقیب شود.
اینان، همان طائفه ای هستند که در دوران ظریف، 
برجام را در صحن علنــی مجلس با فندک به آتش 
کشیدند و اینک برای احیای آن سر از پا نمی شناسند.

هر چند نمی توان ایــن تناقض ها را نادیده گرفت 
ولی واقعیت این است که اکنون، احیا یا مرگ برجام 
در ســمت ایران، در دست تیم مذاکره کننده جدید 
است )که خوشــبختانه دیدگاه اعضای تیم به تندی 

دلواپسان نیست و معقول ترند(.
این تیم اینــک به نمایندگی از ایران با طرف های 
مقابل گفت وگو می کند و از این رو، به همان اندازه که 
خنجر از پشــت زدن به تیم ظریف، زننده و ناروا بود، 

تضعیف تیم جدید نیز رویکردی نابخردانه است.
بعــد از دور اول مذاکرات احیای برجام، در داخل 
کشور شــاهد هجمه ای پردامنه علیه سمت مذاکره 

کنندگان ایرانی بودیم. علت نیز آن بود که این دور از 
گفت و گو نتیجه ای نداشته است. من نیز مانند شما در 
جریان جزئیات آنچه در وین گذشته نیستم ولی عقل 
ســلیم ایجاب می کند که بپذیریم در موضوع جدی 
و مهمی چون برجام که یک ســمت آن فعالیت های 
هسته ای است و سوی دیگرش تحریم ها، الزاما در یک 

جلسه نمی توان به جمع بندی رسید.
خــود برجام هم بعد از 20 ماه مذاکره به دســت 
آمد و این گونه نبود که ظریف و تیمش با یک ســفر 
کاری، به توافق رســیده باشــند. البته که در شرایط 
کنونی نمی توان 20 ماه منتظر ماند ولی انتظار توافق 

مایکروفری هم چندان معقول نیست.
متاسفانه گروهی در داخل، چنان موضع می گیرند 
که گویا حامی طرف های غربی هســتند و مثال ارائه 
بسته پیشــنهادی از طرف ایران را مورد تمسخر قرار 
می دهند؛ گو این که انتطار داشــتند هیات ایرانی نه 
برای گفت وگو و بده بستان که برای قبول آنچه 4+1 

می خواهند به وین رفته باشد!
مثالً می گویند چرا طرف ایرانی پیشنهادی داده که 
مطلوب غربی ها نبوده است؟ خب معلوم است که در 
هر مذاکره ای طرف های درگیر، پیشنهادات حداکثری 
می کنند تا بتوانند بر ســر آن مذاکره کنند و امتیار 
بگیرند. در یک خرید ساده هم وقتی فروشنده باالترین 
قیمت را مطرح می کند و خریدار قیمتی بسیار پایین 
را پیشــنهاد می دهد، معنایش این نیست که آن دو 
قصد معاملــه ندارند بلکه اتفاقاً بدین معناســت که 
می خواهند معامله ای پرســود برای خود رقم برنند و 

بسته به شــرایط و قدرت چانه زنی در عددی میانه 
به هم برسند.

در اینجا هم می توان تصور کرد که طرف های غربی 
گفته باشند ایران تمام فعالیت های هسته ای اش را فوراً 
متوقف کند تا تحریم ها گام به گام لغو شــود و ایران 
هم خواســتار لغو آنی تحریم ها و کاهش گام به گام 
برخی فعالیت های هسته ای شده باشد. بدیهی است 
که در بدایت امر، هیچ کدام از طرفین، پیشنهاد مقابل 

را نخواهد پذیرفت و کار به دوره های بعدی می کشد.
این مســاله از آن جهــت در دور جدید مذاکرات 
اهمیت مضاعف می یابد که تجربه توافق پیشــین در 
دسترس اســت و طرف ایرانی حق دارد نگران باشد 
که توافق سریع امروز، با تغییر دولت در آمریکا از هم 
بپاشد و لذا باید تضمینات قوی تری برای جلوگیری از 
تکرار گذشته، دیده شود. بدیهی است که توافق بر سر 
این تضمین ها بســیار سخت خواهد بود، هر چند که 

ممکن و میسر است.
اگر ایران را دوست داریم و نگران آنیم که تحریم ها، 
بیش از پیش به نابودی اقتصاد کشور و معیشت مردم 
منجر شــود، باید از تیم مذاکره کننده ایرانی حمایت 
کنیم و از آنها بخواهیم به توافقی جدی و بلند مدت 
و قابل اعتنا دســت یابند؛ باید رویکردهای جناحی و 
تالفی جویانه را کنار گذاشت و به جای تهدید و تحقیر 
مذاکره کنندگان ایرانی، بــدون ماندن در بند وزن و 
قافیه، خطاب به ایشــان گفــت: »ای آن که مذاکره 

شعارت...آغوش باز ملت در انتظارت«.
منبع: عصر ایران

1- تعداد اعضای هیات اعزامی به مذاکرات وین 
۳۸ نفــر بوده  که 4 نفر آنها جزو اعضای اصلی بودند 
که در مذاکره شرکت کردند و بقیه در حاشیه ها قرار 
داشــتند. همانطور که خبر رسیده یک نفرشان به 
اســپانیا رفته بود و عده ای هم در شهر وین مشغول 

بودند.
2- هفته اول مذاکرات برگزار شــده و همانطور 
که گزارش داده اند دو یادداشــت به طرف ها داده اند 
که یکی راجع بــه لغو تحریم ها و دیگری مربوط به 
فعالیت های هسته ای ایران بوده که دستور کار بر این 
مبنا قرار بگیرد. این گزارش ها در اختیار طرف ها قرار 
داده شــده و آنها هم بر حسب گزارشاتی که مطرح 
شــده، به پایتخت های خــود رفته اند تا نتیجه های 
الزم را بگیرند که آیا دســتور کار ایران را بپذیرند یا 
بخواهند بدون آن دستور کار  حرف های خاص خود 

را داشته باشند.
۳- اجمــاال قضیــه و تحلیل هایی کــه تاکنون 
پیرامون این قضیه مطرح شــده، این بوده است که 
نه آمریکا که به طور غیر مســتقیم مذاکره  می کند 

و نه اتحادیه اروپــا، هیچ کدام دنبال این نبودند که 
مذاکرات را از نقطه صفر شــروع کنند و بی توجه به 
شش دور مذاکرات قبلی که کلی وقت صرف آن شده 

بود از نقطه صفر شروع کنند .
به دلیل اینکه اطالعات قابل اتکایی منتشر نشده 
که دقیقا بدانیم در جلسات چه گذشته بلکه جسته 
و گریخته از  مصاحبه های طرف های غربی و شرقی 
می توانیم نکاتی را دریافت کنیم و آن این اســت که 
دور اول مذاکرات حامل موفقیتی نبوده و پیشرفتی 
حاصل نشده است و بیشتر نگرانی ها را افزایش داده 
اســت. باید دید اکنون که هیات ایران آنجا مانده تا 
طرف های دیگر برگردند و مذاکرات را ادامه دهند در 

ادامه مذاکرات چه خواهد شد.
 4- اصل شروع این مذاکرات را می توانیم مثبت 
تلقی کنیم ولی از لحاظ محتوایی نمی دانیم. هر چند 
که اینجا انتقاداتی نیز مطرح بود که اگر شــما اصل 
مذاکرات را قبول نداشتید چطور به آنجا بازگشتید 
و انتقادات قبلی که دائما نســبت به اصل مذاکرات 

داشتید؛ چه شد که موافق مذاکرات شدید.
بنــده به این امر زیاد اعتقــادی ندارم و معتقدم 
کار درستی انجام شــده که مذاکرات شروع شده و 
بدون گفت وگو و صحبت کردن و بدون دیپلماســی 
نمی شــود مسائل را حل کرد و حتی در بحث اینکه 

حرف های ما غیر مستقیم به دیگران انتقال پیدا کند 
و آنها به آمریکا که به هرحال محور اصلی مذاکرات از 
آن سمت هستند و تا آمریکا متقاعد نشود و پای کار 
نیاید هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد، اروپایی ها 
احتماال منافع خود را دنبال می کنند، شرقی ها هم 
به همین گونه. چینی ها که ظاهرا رغبتی به این دور 
مذاکرات از خودشان نشان ندادند و تمایلی نداشتند 
که ایران پیشرفتی در این امر داشته باشد و روس ها 
هم منافع خودشان را داشــتند، حاال اگر به نحوی 
مسئله مطرح می شــد که با آنها گفت وگویی انجام 
شــود بدون اینکه حالت رســمیت داده شود ولی 
باالخره طرف دیگر هستند و باید به نحوی حرف های 
خــود آنهــا را و حتی عبارات و کلماتــی که به کار  
می برند دریافت شود و بفهمیم که آنها چه چیز هایی 
می گویند و همچنین مسائلی که دارد به آنها انتقال 

داده می شود چگونه انتقال داده می شود.
5- به هرحال اصل مذاکرات مثبت است ولی در 
این دوره پیشرفتی حاصل نشده و طرف های غربی 
برگشته اند تا مشاوره هایی را انجام دهند و ببینیم که 
آیا بر مبنای چیزی که ایران پیشنهاد داده مذاکرات 

از سرگیری می شود یا خیر.
*نماینده سابق مجلس و سفیر سابق ایران 
در انگلیس

نام گــذاری  هفته گرامی داشــت افــراد دارای 
معلولیــت، فرصتی بــرای بیــان مباحث جدی تر 

درخصوص افراد دارای معلولیت است.
فردی کــه دارای معلولیت اســت عــالوه بر 
برخــورداری از حقوق عامه ای که در فصل ســوم 
قانون اساســی به عنوان حقوق ملت مطرح شده، 
بــه دلیل ویژگی هایی کــه دارد از قانون و حقوق 
خاص تری یعنــی قانون حمایــت از حقوق افراد 
دارای معلولیت برخوردار است. این قانون در سال 
۸۳ تصویب شــده بود اما در ســال ۹۶ بازنگری 
و مجدداً تصویب شــد اما بخــش عمده ای از این 

قوانین را نتوانسته ایم اجرا کنیم.
در قانون برای افراد دارای معلولیت شــدید و 
خیلی شدید پایه حقوق قانون کار به عنوان حداقل 
مستمری تعیین شده است؛ یعنی هر کدام از افراد 
دارای معلولیت شــدید و خیلی شدید حداقل سه 
میلیون تومان در ماه باید دریافت کتتد اما اکنون 
برای یک فرد معلول مستمری ۳00 تا ۳50 هزار 

تومانی پرداخت می شود.
اصل ۳0 قانون اساسی به لزوم آموزش رایگان 
همه مردم اختصاص دارد. همچنین قانون حمایت 

از افراد دارای معلولیت نیز بر رایگان بودن تحصیل 
این افراد در دانشگاه ها تأکید دارد اما آیا این مهم 
محقق شــده اســت؟ هیچ بانک اطالعاتی دقیقی 
درخصوص افراد دارای معلولیت در کشور نداریم، 
پس چطور می خواهیم امکان آموزش آنها را فراهم 

کنیم.
مشکل اشــتغال و نابرابری فرصت های شغلی 
بین افراد دارای معلولیــت و افرادی که معلولیت 
ندارند، مشــکل مســکن و مناسب ســازی اماکن 
عمومی از جمله مشــکالت این گروه است. حتی 
ســازمان هایی که عضو دبیرخانه مناسب ســازی 
کشــور هســتند هم ســاختمان های خودشان را 
مناسب ســازی نکرده انــد و در کل شــهرهای ما 

دوست دار افراد دارای معلولیت نیست.
احتــرام و نه ترحم به افــراد دارای معلولیت با 
دانســتن و ادای حقوق آنها محقق می شــود پس 
اول باید همه مردم حقــوق افراد دارای معلولیت 
را بشناســند تــا بتواننــد این حقــوق را رعایت 
کنند. تنها با این روش اســت کــه معلولیت افراد 
 زمینه ای بــرای محرومیت آنها از حقوقشــان را 

فراهم نمی کند.
مسئله مهم دیگر مراقبت و آموزش خانواده هایی 
است که فرد معلول در خانواده دارند. افرادی که از 
فرد دارای معلولیت مراقبت می کنند هم نیازمند 
حمایت های روانی و اجتماعی هستند. برای مثال 

روابط اجتماعی مادری کــه فرزند معلول دارد با 
سایر افراد متفاوت می شــود و معلولیت فرزند بر 
روی نقش هــای اجتماعی مــادر در جامعه تأثیر 

می گذارد.
در دهه های قبــل هم محله ای ها در نگهداری، 
حمایــت، پذیــرش و مســئولیت پذیری در قبال 
افــراد دارای معلولیت نقش مهمی داشــته و به 
خانواده هــای آنها کمک می کردند اما اکنون دیگر 
محالت چندان وجــود ندارد و خانواده های دارای 

معلول تنها هستند.
حمایــت اجتماعی از افراد بــا هر نوع و میزان 
از معلولیت توســط هم محله ای هــا به خانواده ها 
کمک زیادی در رفع فشــارهای روانی می کرد اما 
اکنون این مراقبت ها کم شده و فشار بیشتری به 
خانواده وارد می شود به نحوی که حتی زمینه بروز 
رفتارهایی که آزار افراد دارای معلولیت را به دنبال 

دارد، فراهم کرده است.
البته آزار معلوالن به داخل خانه محدود نیست 
و در محیط کار، محیط های عمومی، حمل و نقل 
عمومی و... همه کســانی که این با این قشــر از 
جامعه ســر و کار دارند باید حقــوق این افراد را 
بشناسند و رعایت کنند چراکه عدم رعایت حقوق 

آنها در اصل معلول آزاری است.
* رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران
منبع: خبرآنالین

توجه به ســالمت جســمی و روانی ســالمندان، 
یکی از مهم ترین وظایفی اســت که در سطح فردی 
و اجتماعی باید توسط جوامع مورد عنایت قرار گیرد. 
محققان کشــور در همین راستا استفاده از بازی های 
رایانه ای را برای ســالم نگه  داشتن حافظه سالمندان 
توصیه کرده اند. به گزارش ایســنا، ســالمندی یک 
فرآیند زیســتی طبیعی و غیر قابل اجتناب است که 
باعــث تغییراتی در بدن، ذهــن و زندگی اجتماعی 
افراد می شــود. هرچند که آستانه  خاصی برای پیری 
وجود ندارد، امــا صاحب نظران و برنامه ریزان معموالً 
در مطالعات جمعیتی ایران، سالمندان را جمعیت در 
سنین ۶5 ســال و بیشتر در نظر گرفته اند. بر اساس 
تعریف سازمان بهداشت جهانی، سالمندی که معموالً 
از دیدگاه ســن تقویمی از ۶0 سالگی به بعد اطالق 
می شود، نتیجه سیر طبیعی زمان است که به تغییرات 
فیزیولوژیکی، روانی و اجتماعی در ســالمندان منجر 
می شود. این ســازمان اعالم کرده است که جمعیت 
سالمندی به ســرعت در حال افزایش است و انتظار 
می رود از میزان ۸40 میلیون در ســال 201۳ به 2 

میلیارد تا سال 2050 برسد.
براساس نظر متخصصان، از جمله تغییرات مبتنی 
بر سن در سالمندی، کاهش توانمندی های شناختی 
مانند عملکردهای حافظه، توجه و پردازش شناختی 
است. با افزایش سن، ممکن است سطح بخش هایی از 
مغز مانند ارتباط و کارکرد لوب پیشانی و هیپوکامپ 

که تعیین کننده فرآیندهای شــناختی مانند توجه، 
حافظه فعال، حافظه رویدادی و عملکرد اجرایی است 
کاهش پیدا کرده و با افت عملکردهای شناختی مانند 
حافظه فعال، حافظــه رویدادی و عملکرد اجرایی در 

سالمندان همراه شود.
حافظه فعال و رویدادی با عملکردهای شــناختی 
دیگــر مانند ســرعت پــردازش و موقعیت یابی قویاً 
مرتبط هســتند. عملکرد اجرایی نیز عبارت است از 
توانمندی تغییر دادن تکالیف، بــازداری و یادگیری 
در افراد که افــت کارکرد آن ها تأثیر قابل توجهی بر 
زندگی سالمندان می گذارد. باتوجه به اهمیت موضوع 
ســالمندی در جامعه ما، گروهی از محققان کشور از 
دانشگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی اقدام به انجام 
مطالعه ای کرده اند که در آن تأثیر بازی های رایانه ای بر 
بهبود حافظه کاری، حافظه دیداری و کنترل عملکرد 
اجرایی سالمندان مورد بررسی علمی واقع شده است.
در این پژوهش که بر روی 40 نفر از ســالمندان 
شهر تهران انجام شده، از نیمی از مشارکت کنندگان 
خواســته شده است که طی روندی شامل 15 جلسه  
یک ســاعته، بازی رایانه ای موسوم به »لوموسیتی« را 
انجام دهند و سپس توانایی های حافظه ای و شناختی 
آن ها با گروهی که بازی نکرده اند، مورد مقایسه واقع 

شده است.
نتایج بررسی های انجام شده در این تحقیق نشان 
می دهد که انجام بازی های رایانه ای می تواند به بهبود 

حافظه و عملکردهای شناختی سالمندان کمک کند.
دراین خصوص، مهدی جعفری، استادیار و محقق 
روانشناســی سالمت دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
بهشــتی و همکارانش می گوینــد: »تجزیه وتحلیل 
داده های ما نشان داد که بازی های رایانه ای اثر معنادار 
و قابل توجهی بر بهبود حافظه کاری، حافظه دیداری 

و کنترل عملکرد اجرایی سالمندان دارند«.
آن ها توصیه کرده اند در آسایشگاه های سالمندان 
و مراکز مربوطه از این بازی ها برای توان بخشی افراد 

سالمند استفاده شود.
جعفــری و همکارانش اعتقاد دارنــد: »ازآنجاکه 
بازی هــای رایانه ای، نیاز پیوســته و پایــدار توجه را 
برای کسب امتیاز طلب می کنند، ادامه دادن چنین 
بازی هایی، می تواند توجه و تمرکز را تقویت کند. توجه 
و تمرکز باال همچنین با به دست آوردن نمرات باالتر 

در آزمون حافظه دیداری مشخص می شود«.
براین اســاس، در بازی های رایانه ای که با تصاویر 
مختلــف برای ترغیب کــردن بازی کننــدگان اجرا 
می شــوند، مهم ترین مؤلفه ای که تقویت می شــود، 

حافظه دیداری کوتاه مدت است.
بازی های رایانه ای که دارای تصاویر اکشــن تر و 
پویاتر هســتند نیز حافظه دیداری را بیشتر تحریک 
می کنند و درنتیجه آن، بازی کنندگان فعال این نوع 
بازی های رایانه ای، نســبت به افــراد دیگر، از حافظه 

کوتاه مدت دیداری بهتری برخوردار خواهند بود.

سرمقاله

یادداشت

یادداشت

خبر

منابع خبری از دعوای بلینکن و الوروف در هفته گذشته می گویند

همه در انتظار گفت وگوی بایدن و پوتین
گروه بین الملل - الهه پیربرناش: در شرایطی که سطح تنش های آمریکا و روسیه به بی سابقه ترین سطح پس از جنگ سرد 
رسیده است؛ کاخ سفید اعالم کرد »جو بایدن« رئیس جمهوری آمریکا و والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سه شنبه هفته 

جاری )هفتم دسامبر - 1۶ آذر( با یکدیگر به صورت مجازی دیدار و گفت وگو خواهند کرد.
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 گــروه اقتصادی: میــزان بارندگی هــای کشــور از ابتدای ســال آبی جاری 
)اول مهرمــاه( تا 12 آذرماه به ۳2.۶ میلی  متر رســیده که این رقم در مقایســه با 
بارش های مدت مشــابه سال گذشــته )5۳.1 میلی متر( کاهش ۳۹ درصدی و در 
مقایسه با میانگین بلندمدت با حدود 40.۶ میلی متر بارندگی، کاهش 20 درصدی 
را نشان می دهد. بعد از تداوم بارندگی ها در هفته های اخیر نگاهی به وضعیت بارش 
مناطق مختلف کشور نشان می دهد که در این بازه زمانی استان های گیالن با 42۹.۹ 
میلی متــر، مازندران با 24۳.۸ میلی متر و گلســتان بدون تغییر با 100.۶ میلی متر 

بارندگی به ترتیب پربارش ترین استان های کشور بوده اند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به تشکیل شعبه ویژه ای در دادسرای 
مرکز اســتان برای رسیدگی به جرایم دستگیرشدگان حوادث 5 آذر در اصفهان، از 

آزادی افرادی که تحت قرار و وثیقه بودند با معرفی وکیل و وثیقه گذار خبر داد.
رئیس کل دادگســتری اســتان اصفهان در حاشــیه نشســت مجمع رهروان 
امربه معروف و نیروی انتظامی  اصفهان، در خصوص آخرین وضعیت دستگیرشدگان 
حوادث 5 آذر شــهر اصفهان، گفت: متاسفانه عده ای فرصت طلب از مطالبه به حق 
کشــاورزان سوءاستفاده کرده و در این بســتر به موج سواری پرداختند و در زمین 

دشمن و معاندان نظام بازی کردند که...

گام به گام با خشکسالی در ایران

کاهش 44 درصدی آب ورودی
 به سدهای کشور

رئیس کل دادگستری استان اصفهان:

آزادی برخی از دستگیرشدگان 
حوادث 5 آذر در اصفهان

علی رغم همه انتقادها، نظر دولت درباره فامیل ساالری تغییر نمی کند!

تکذیب مجدد
 انتصابـات فامیـلی

آخرین وضعیت واردات کاالهای اساسی
 افزایش ۸0 درصدی واردات گندم

یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه:

متن پیشنهادی ایران براساس پیش نویس 6 دور قبل 
بوده است

در ۸ ماهه نخســت ســال جاری، 20 میلیون تن انواع کاالی اساسی به ارزش 12 میلیارد وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶2 درصد افزایش ارزش 
داشته است. سید روح اهلل لطیفی سخنگوی گمرک ایران در خصوص آخرین وضعیت تجارت خارجی کشور در گفت وگو با خبرنگار مهر اعالم کرد: در ۸ ماهه نخست سال 
جاری، 20 میلیون و ۳22 هزار و ۷۸۳ تن انواع کاالهای اساسی به ارزش 12 میلیارد و 4۳۶ میلیون و ۹۷0 هزار و ۳۶۸ دالر، مجموع کل کاالهای اساسی وارد و ترخیص شده 
است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳0 درصد از لحاظ وزنی و ۶2 درصد به لحاظ ارزش رشد پیدا کرده است. همچنین این میزان کاالی ترخیص شده، ۷5 درصد 

وزن و ۳۸ درصد ارزش کل واردات در طی مدت مذکور است.
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جعفر محمدی 

سیدحسن موسوی چلک *سیدجالل ساداتیان* 

آیا هشدار سازمان آتش نشانی 
مورد توجه مقامات شهرداری قرار خواهد گرفت؟

تهران آبستن 129 فاجعه
 همچون پالسکو


