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ــال ها بحث هاي  ــن س ــد در اي هرچن
ــراد دوتابعيتي مطرح  زيادي پيرامون اف
ــود اما آنچه مهم است، اينكه طبق  مي ش
ــور دو تابعيتي بودن افراد جرم  قانون كش
ــت. به عبارت ديگر نمي توان افراد را  نيس
ــتد روانه  به اين دليل كه دو تابعيتي هس
ــواد قانون  ــرد و در هيچ يك از م زندان ك
ــالمى دوتابعيتى بودن افراد  مجازات اس
جرم انگارى نشده است و فقط قانون مدنى 
محدوديت هايي در مورد اشتغال اين افراد 
درنظرگرفته، به نحوى كه افراد دوتابعيتي 
ــت هايي مانند وزارت،  ــتغال به پس از اش
ــت وزارت، عضويت مجالس مقننه  معاون
ــي، واليتي، بلدي و هر  و انجمن هاي ايالت
گونه مشاغل دولتي محروم هستند. البته 
ــال ها در مورد  الزم به ذكر است در اين س
ــف را تحصيل  ــه تابعيت مضاع افرادي ك
كرده اند رفتارهاي دوگانه اي وجود دارد، 
ــردي از تابعيت  ــرف وقتي كه ف از يك ط
ــواردي براي  ــود در م ايران خارج مي ش
ــم در زمينه فعاليتش  ــوان مته وي به عن
ــي بودن وي پرونده  و نه در مورد دو تابعيت
تشكيل مي شود. از طرف ديگر نيز وقتي 
كشورهايي كه فرد ايراني تابعيت آن را دارد 
از تبعه خود حمايت ديپلماتيك مي كنند 
ــت  ــا مي كند اين تبعه ايران اس ايران ادع
ــور ايران در مورد وي اعمال  و قوانين كش
ــه بايد گفت  ــد كه در اين زمين خواهد ش
ــه با افراد  ــت هاي ما در رابط قدري سياس
دو تابعيتي غيرشفاف است. پس با توجه 
ــال هاي اخير تعداد زيادي  به اينكه در س
ــف را تحصيل  ــان تابعيت مضاع از ايراني
ــت قوانين در مورد  كرده اند الزم است اس
ــد  ــفاف باش وضعيت حقوقي اين افراد ش
ــمي  زيرا طبق قوانين فعلي به صورت رس
تابيعيت مضاعف اين افراد پذيرفته نيست 
اما به صورت عملى اين حق براي اين افراد 
قائل شده تا از امتياز دوتابعيتي بهره مند 
ــوند. براي مثال اين افراد براي ورود به  ش
ايران با پاسپورت ايراني وارد كشور شوند 
ــوري  ــپورت كش و براي خروج هم با پاس
كه تابعيت آن را پذيرفته اند، خارج شوند 
يا اينكه اين افراد فعاليت اقتصادي زيادي 
در ايران دارند.بنابراين يكبار براي هميشه 

ــن شود. اگر  بايد تكليف اين موضوع روش
ــراد دوتابعيتي را  در واقعيت، وضعيت اف
ــان محدوديتي كه  مي پذيريم فقط هم
ــا در نظر گرفته مبني  قانون در مورد آن ه
بر عدم مسئوليت پست هاي دولتي بايد در 
موردشان اِعمال شود كه در همه كشورها 
نيز اين حساسيت وجود دارد اما اينكه در 
ــليقه اي عمل  مورد اين افراد به صورت س

شود، درست نيست.
ــتي كه در حال حاضر در مورد   برداش
افراد دوتابعيتي وجود دارد اين است فردي 
ــور ديگري را مي پذيرد، از  كه تابعيت كش
ــور ايران خارج شده كه البته  تابعيت كش
ــود دارد و  ــن زمينه وج ــريفاتي در اي تش
ــرد، در هيات  ــوع تابعيت اين ف بايد موض
ــود .هرچند  ــرح و پذيرفته ش دولت مط
ــريفات طي نمي شود  ــما اين تش كه رس
ــود دارد و  و ابهاماتي در اجراي قانون وج
تكليف افراد دوتابعيتي كه سال هاست به 
صورت دوفكتو پذيرفته شده اند مشخص 
نيست. بايد در اين زمينه شفافيت وجود 
ــت مضاعف اين  ــد يا ما تابعي داشته باش
ــر و نتايج آن نيز  افراد را مي پذيريم يا خي
ــود. اگر  ــمي اطالع رساني ش به طور رس
تابعيت مضاعف اين افراد را پذيرفتيم، نبايد 
محدوديت هايي كه در حال حاضر عمدتا 
در حوزه اقتصادي براي اين افراد وجود دارد 
اعمال شود، زيرا عدم پذيرش آن ها به ضرر 
منافع ملي كشور است زيرا عموم اين افراد 
ــه داراي تخصص هاي  يا متخصصاني ك
ــوص در حوزه  ــور به خص ــورد نياز كش م
پزشكي، مهندسي و ساير حوزه ها هستند 
يا اينكه فعاالن اقتصادي  اند كه داراي منابع 
و امكاناتي هستند كه در اين شرايط سخت 
اقتصادي اين افراد مي تواند براي ايران مفيد 
ــد. ديگر آنكه اِعمال محدوديت هاى  باش
ــان باعث جلوگيرى از ايجاد  مالى بر ايش
ــود و در  ــور مى ش رونق اقتصادى در كش
ــورهاى جامعه جهانى  شرايطى كه كش
ــمت برقرارى ارتباط هاى گسترده  به س
ــتند، استناد به  اقتصادى با يكديگر هس
ــط مقام دادستانى يا در  فروش اموال توس
پاره اى موارد مصادره اموال امرى منطقى 
به نظر نمى رسد. در خاتمه بايد گفت نبايد 
موضوع افراد دوتابعيتي از دريچه مسائل 
سياسي مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد. 
بلكه حاكميت بايد دوتابعيتي بودن را به 
عنوان موضوع حقوقي مطرح و در مورد آن 
تصميم گيري كند تا اين افراد تكليف خود 
ــران از مواهب حضور  را بدانند و جامعه اي

سرمايه هاى خارجى بهره مند شود. 

ــانه ها گفت و گو  مدت زيادي است كه با رس
ــت كه سخنراني در  نمي كند، حتي دو سالي اس
ــرد و خود را  ــف را نيز نمي پذي برنامه هاي مختل
ــتن كرده است.  به نوعي وقف انديشيدن و نوش
وقتي از او علت اين امر را مي پرسند، استداللش 
را در اين باره اين طور بيان مي كند: «آنچه  درباره 
حكومت دانش داشته ام و همچنين سخنراني ها 
ــته ام را در قالب  ــال گذش ــته هاي 20 س و نوش
ــته ام؛  ولي  ــت بيان داش توصيه هايي به حكوم
بعد از اين مدت فهميده ام كه اشتباه بوده است. 
حكومت ها تمايل و توان براي تغيير كردن ندارند. 
بسياري مواقع پيش آمده كه وقتي از سوي وزرا 
ــنهاد دعوت شده ام،  براي سخنراني و ارائه پيش
متوجه شده ام كه اصال به من گوش نمي كنند. اگر 
بدانيم دولتمردان ما را قبول ندارند بحث ديگري 
است ولي زماني هست كه قبول دارند اما متوجه 
حرف هاي ما نيستند. وقتي هم گوش مي كنند، 
توان و انرژي و اقتدار الزم را ندارند. نظام تدبير براي 
ايجاد تغيير بسيار ناتوان  شده و در 100 ساله بعد از 
مشروطيت اشتباه مهم جامعه روشنفكري اين 
بوده كه همه حواسش معطوف به حكومت بوده 
و مي خواسته حكومت را تغيير دهد. در حالي كه 
مساله ما حكومت ها نيستند. حكومت هاي ما از 
بقيه حكومت ها بدتر نبوده اند. مساله ما جامعه، 
ــت كه بايد آن ها را درست  ــه اس خانواده و مدرس
كنيم. در سال هاي گذشته منابع نفتي را تخليه 
كرده ايم و در حال حاضر نيز بر سر گاز و آب همين 
ــوده كه يا  ــم. اين ها به خاطر اين ب بال را مي آوري
ــرمايه ها را هدر داده ايم كه حكومت را عوض  س
كنيم يا حكومت ها هزينه كرده اند كه ما را سرنگون 
كنند؛ در حالي كه بي فايده بوده است و تنها منابع  
و انرژي ها را از دست داده ايم. اگر در اين سال ها اين 
ميزان انرژي را معطوف به تغيير ساختار اجتماعي 
ــت نبوديم؛ ما  ــم اكنون در اين وضعي كرده بودي
ــتيم كه در دهه  در حال حاضر همان جايي هس
20بوده ايم. زيرا عالمان به جاي اينكه حواس شان 
معطوف به جامعه باشد به سمت حكومت بوده 
است. بنابراين در حال حاضربه اين نتيجه رسيده ام 
كه بيش از اين نگران ساختار اجتماعي و اقتصادي 
ــاختار بايد تا جايي پيش برود كه  نباشم. اين س
ديگر نتواند جلو برود. بايد تا حد زيادي به خودمان 
فرصت بدهيم؛ به عقيده من بايد خودمان را قوي 
ــت كه  ــي اقتصادداني اس ــن رنان كنيم». محس
ــاختارهاي  عمر خود را وقف مطالعه و تحليل س
اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه كرده، وي 
معتقد است: «يكي از علل شكست حكومت ما 
ــت كه حوزه هاي فردي را به  در بسط دين اين اس

سطح كالن آورده است و مي خواهد فضيلت هاي 
ــار وارد جامعه كند ولي  ــا قانون به اجب فردي را ب
شكست مي خورد». به عقيده رناني در عالم انساني 
هيچ  مطلوبي بدون هزينه به دست نمي آيد. تمام 
منافع مابه ازا دارد و تفاوت آن در مقدار مابه ازاست. 
همه رذائلي كه ما فكر مي كنيم بدند، به طور مطلق 
بد نيست؛ مثال دزدي باعث شكل گرفتن صنعت 
ــده و پس از آن اداره دادگستري،  قفل سازي ش
قاضي دزدگير، چشم الكترونيك و انگشت نگاري 
ــد. تمام رذايل براي جامعه الزم است اما  ايجاد ش
مقدار كم آن، مانند واكسن. هر كسي كه بخواهد 
تمام رذايل را براندازد ضد بشري عمل كرده است 
چراكه جامعه براي رشد نياز به رذيلت دارد. تورم 
الزم است  اما تورم 20 درصد و صفر درصد آسيب 
مي زند و همه اقتصاددان ها معتقدند تورم بين صفر 
تا سه درصد عالي است چون تورم  صفر درصد نيز 
جلوي رشد جامعه را مي گيرد. در سطح كالن همه 
بايد هزينه دهيم تا جامعه رشد كند. در سطح فردي 
و خرد كسي كه مي خواهد نهاد مدني راه بيندازد 
بايد به گونه اي عمل كند كه براي منافع ديگران 
به خودش آسيب نزند.كسي كه زندگي خود را بر 
اساس ايثار بنا مي كند انساني اخالقي نيست. ايثار 
تنها در برخي جاها خوب است. كار مدني نبايد بر 
اساس ايثار باشد بلكه شخص بايد منتفع شود و 
رشد پيدا كند. در اين ميان هزينه در سطح كالن  
هم بدهد موردي ندارد ولي نبايد به لحاظ جسمي 
و روحي و در سطح خرد به فرد آسيب پايدار بزند. 
ماموريت انسان در اين عالم اين است كه بايد خود 
را در اين دنيا ارتقا دهد. بايد شكفته شوي به وسع 
وجودي برسي. هر كاري كه مي كني بايد نتيجه اش 
بسط وجودي باشد. جامعه اي كه دغدغه امنيت و 
معيشت دارد به دنبال دغدغه هاي عالي اجتماعي
ــخنراني اي كه به زعم و سياسي نمي رود. در س
خودش اولين و آخرين سخنراني وي در سال 97

خواهد بود، در موسسه «حاميان جامعه مدني» از 
«نقش نهادهاي مدني در آينده توسعه ايران»  گفت 

كه مشروح اين سخنراني را در ادامه مي خوانيد: 
مفهوم توسعه

ــم در باب يكي از موضوعات  امروز مي خواهي
ــي و فكري ــاي فرهنگي، اجتماع ــام فض پرابه

ــورمان كه همه  در حالت تعليق درباره آن  كش
گفت وگو مي كنند؛ يعني نهادهاي مدني گفت وگو 
كنيم. از آنجا كه توسعه يك مفهوم اوليه است يك 
فصل مشترك درباره توسعه در ذهن داريم ولي 
مرزهاي توسعه براي بيشتر ما مبهم و ناشناخته 
است. در كتاب «دولت هاي توسعه گرا» تعريف 
ــي از «لفت  ويچ» از  خود را دارم ولي اينجا تعريف

كتاب دولت هاي توسعه گرا به شما مي دهم كه 
مي گويد كاربرد توسعه 9 سطح دارد. توسعه به

مثابه پيشرفت تاريخي؛ يعني روند تاريخي را كه 
ــن  در نظرمي گيريم و به  غرب طي كرده در ذه
آن توسعه مي گوييم. يا توسعه به مثابه استخراج 
ــتر مفهومي است كه  منابع طبيعي كه اين بيش
ريشه در تجربيات دوران استعمار دارد و اكنون كه 
نگاه مي كنيم آن هم بخشي از پروسه توسعه است 
و وقتي مي خواهيم به شيوه توسعه غرب حمله 
كنيم، به آنجا حمله مي كنيم. مي گوييم ديديد به 
لحاظ تاريخي چه استثماري انجام داديم و وقتي 
ــتثمار  مي خواهيم نقد كنيم معموال به دوره اس
نگاه مي كنند. مفهوم ديگر توسعه به مثابه تدارك 
برنامه ريزي شده يعني  هرگاه حكومتي تحوالتي 
يا پيشرفتي را در هر حوزه اي يا در همه حوزه ها آغاز 
كند، به آن توسعه مي گوييم. از سوي ديگر با توسعه 
به مثابه يك وضعيت، يك تصوير كلي  مواجهيم 
ــاس مي كنيم  و وقتي به آن فكر مي كنيم، احس
حالت و وضعيتي است كه دل مان مي خواهد ما 
هم در آن وضعيت باشيم كه احساس مي كنيم 
ــورها به نهايت پيشرفت برسند به آن  وقتي كش
وضعيت مي رسند كه به مثابه نوعي بلوغ است؛  
بلوغي كه دقيقا تعريفش براي مان روشن نيست 
ولي مي دانيم كه يك تفاوت كيفي است.سطح  
ديگر توسعه به مثابه يك فرآيند است، يعني به 
تحوالتي كه رخ مي دهد، توسعه مي گوييم. شكل 
ديگر آن توسعه به مثابه رشد اقتصادي است، در 
ــورها و به ويژه ايران دولتمردان  بسياري از كش
توسعه را اين گونه مي بينند، يعني جي دي پي و 

درآمد سرانه باال برود. 
سرمايه گذاري در صنعت و كشاورزي افزايش 
يابد. به همين دليل تمام برنامه هاي توسعه ما كه 
از سال 1327 شروع كرديم بر مبناي  برنامه ريزي 
برهمين مفهوم بوده. اين راه رايج ترين مفهومي 
است كه از توسعه به كار مي رود و در ايران دست كم 
ــت گذاران مفهوم توسعه اين  ــطح سياس در س
ــعه به مثابه دگرگوني  ــت. طرح بعدي توس اس
ــاختار كشاورزي  ساختارهاست؛ اينكه يك س
ــاختار صنعتي مي شود اين  وقتي تبديل  به س
تغيير ساختار را  توسعه مي گوييم. شكل ديگر آن 
توسعه به مثابه نوسازي است؛ يعني عبور از سنت 
به مدرنيته يا عبور از يك جامعه سنتي روستايي

كشاورزي به يك جامعه شهري بزرگ رشد يافته 
ــت ها نيز از توسعه تعريفي  و مدرن. ماركسيس
دارند تحت اين عنوان: توسعه  به مثابه جهش در 
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يووسف مواليي

 اسستاد حقوق بين الملل

يادداشت 2

در خالل 20 روز گذشته بحران ارزى و روند شتاب 
ــردى از بهت و نگرانى  ــش ارزش پول ملى گ آلود كاه
ــيماى هموطنان ما افكنده بود؛ سرانجام  عميق درس
آقاى نوبخت معاون رييس جمهور و سخنگوى دولت 
محترم در خالل مصاحبه  اى به ميدان آمده و به وجود 
ــتگاه  بحران و تلويحا به ناكارآمدى تيم اقتصادى دس
اجرايى اذعان كرد. در حالي كه هنوز دو روز از مصاحبه 
ــان دولت  ــوش بي ــپوش و خ ــخنگوى خوش ارزى س
ــان با صدا و سيمايى  ــته بود اين بار ايش محترم نگذش
ــار هفت ماهه و  ــت آب پاكى بر انتظ آميخته با قاطعي
بيهوده زحمتكش ترين، مظلوم ترين، كم توقع ترين و 
بى رياترين قشر جامعه يعنى كشاورزان ريخته و از عدم 
تغيير نرخ محصوالت كشاورزى به ويژه گندم نسبت به 

سال گذشته خبر داد. 
ــگفتا كه به موازات اين دو نقش ظاهرامتفاوت،  ش
ــاون اول محترم رييس جمهور از  آقاى جهانگيرى مع
افزايش پلكانى حقوق كاركنان دولت تا سطح 50درصد 
نسبت به سال گذشته نويدهاى خوشى داد. و همچنين 
ــى از افزايش  ــاون و رفاه اجتماع وزير محترم كار، تع
ــخنگوى  19/5 درصدى حقوق كارگران خبر داد. س
ــه بودجه در  ــازمان مديريت و برنام دولت و رييس س
ــال 1397 ــد تضمينى گندم درس خصوص نرخ خري

اعالم كردكه فعال دولت توان پرداخت بيش از كيلويى 
ــته گندم) را ندارد. او با  1300 تومان (نرخ سال گذش
برگشت به 5 سال گذشته اشاره كرد كه درسال 1391

نرخ خريد گندم كيلويى 400 تومان بوده و با مقايسه 
نرخ 1300 تومانى در سال 1397 هنوز از ميزان تورم 
6 سال گذشته اخير جلوتر هستيم. البته اى كاش اين 
ــخنگوى محترم به اين نكته اشاره مى كرد كه در دو  س
دولت گذشته قبل از وي با وجود قانون خريد تضمينى 
چه ميزان نرخ ها افزايش داشته با تورم سرسام آور كه 
حاصلش اين بود كه در سال 1391 كشورمان بيش از 6

ميليون تن گندم وارد كرد و جيب كشاورزان خارجى 
ــاورزان داخلى را  ــفره كش ــا دالرهاى نفتى پر و س را ب

خالى كرد. 
ــگفتى هايى در  آقاى نوبخت دراين مصاحبه بر ش
اين خصوص افزود و اظهار داشت: دولت قسط افزايش 
خريد تضمينى گندم را ندارد و بنابراين تعلل چند ماهه 
اخير براى اعالم اين نرخ الزم نبوده است. آقاى نوبخت 
متاسفانه اين شائبه را در كشاورزان به وجود آمده كه 
فريب خورده اند كه گندم بكارند و امروز زمان برداشت 
ــما اعالم كنيد كه نرخ گندم افزايش پيدا نمي كند.  ش
ــاره نكرد كه به عنوان معاون  باز هم وي به اين نكته اش
اقتصادى رييس جمهور و رييس سازمان برنامه بودجه  

از اساس خود از اعضاى ثابت شوراى عالى اقتصاد است 
ــاد مي كند. الزم به ذكر  كه از تعلل عدم اعالم نرخ انتق
ــازمان خوار و بار جهانى اعالم كرد خريد  ــت كه س اس
ــبت  ــال 2018 نس بين المللى گندم در ماه فوريه س
ــال قبل 7/2درصد اضافه شده البته  به مدت مشابه س
ــان اميد دارند كه با  شايد جناب نوبخت و همكاران ش
كاهش برابرى دالر در برابر ريال اين افزايش جهانى در 
كشورمان نتيجه معكوس و پرسودى براى كشاورزان 

داشته باشد. 
ــاورزى  ــر مديريت بخش كش ــال اخي در چهار س
ــى و متهم  ــاى فرافكن ــه ج ــالف خود ب برخالف اس
ــوه گندم از تمام  ــالى در امر واردات انب كردن خشكس
ظرفيت هاى موجود بهره گرفته تا كشورمان سرانجام 
به خواسته هاى مقام معظم رهبرى يعنى خودكفايى 
ــور بوده،  گندم كه ركورد تاريخى توليد گندم در كش
ــگان بى نياز كند  ــور را از بيگان ــت پيدا كند و كش دس
ــت گدايى پيش  كه به فرمايش رهبر كبير انقالب دس
ــروزى ملى كه  ــهد اين پي بيگانگان دراز نكنيم اما ش
رياست محترم جمهورى در تبليغات انتخاباتى خود آن 
را جزويكى از دستاوردهاى بسيار بزرگ دولت يازدهم 
مى ناميدند در ذائقه جريانات شناخته شده اى خوش 
ــى زدند تا كه بر  نيايد و آنان از آن پس به هرآب و آتش
ــتاورد غرور آميز ملى رنگى از خطا و ايراد  سيماى دس
بزنند زمانى براى مصرف آب دل سوزانده و گاه به زبان 
ــدم داخلى خرده گرفته و گاهى از  نانواها از كيفيت گن
نبود منابع شايد كه باز با سوت واردات گندم نويد رونق 
ــى از اين خيل و در  ديگر را به خود بدهند. هر سرزنش
ــگران عرصه  اين مدت اتفاقا بر انگيزه و عزم ملى تالش
توليد در جهت استمرار آن افزود؛ اما متاسفانه فرازهاى 
ــترى  ــاى نوبخت از واقعيت هاى تلخ بيش مصاحبه آق
ــرى تاكنون از باور آن گريز  حكايت كرد كه به هر تقدي
ــايد آقاى نوبخت بيشتر بايد بداند كه چانه  داشتيم. ش
ــد عمده ترين محصول  ــراى خري زدن هاى تجارى ب
كشاورزان در اين بحران اقليمى تيشه به ريشه آخرين 

سنگرهاى توليد تلقى مى شود. 
ــنگر همين منابع نيمه جان  ــاورزانى كه در س كش
ــور دفاع كنند. در  در تالشند كه از كيان استقالل كش
شرايطى كه تشكل هاى چندصد ميليونى از كشاورزان 
ــت صاحبان علم و تجربه به  خرده پاى جهانى و با هداي
ــورد توجه و حمايت  ــوان محور«حكمرانى غذا» م عن
ــتى نبايد از ايشان و  دولت هايشان قرار گرفته اند راس
ــيد چرا اين گونه عزم  نگاه تجارى همراهان شان پرس
ــنگر خودى بسته ايد؟ لذا  ــخير و تخريب اين س به تس
ــاورزان ايران به ويژه گندمكاران كه  جامعه بزرگ كش
در انتخابات رياست محترم جمهورى و روى كار آمدن 
دولت يازدهم و دوازدهم نقش تاثير گذارى را داشته اند 
ــت  ــانه انتظار دارند رياس امروز نيز عاجزانه و ملتمس
ــه رهنمودهاى مقام معظم محترم جمهورى با تكيه ب

رهبرى در حمايت از جامعه كشاورزى دستور فرمايند 
ــتغال، پايدارى  ــوراى عالى اقتصاد جهت حفظ اش ش

توليد در تصميم خود تجديد نظر كنند.

بالتكليفي نرخ خريد گندم

ععليقلى ايماني
ررييس بنياد توانمند سازى گندمكاران ايران
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        دو روايت از قربانيان كودك آزاري و قتل در پاكدشت بررسي شد    

نفس هاى خاموش
«قانون»   از حادثه  اخير آتش سوزي چادرهاي زلزله زدگان گزارش مي دهد 

بهارِ  سوخته در«پاوه نار» 

                     دورهمي شبانه اعتداليون هم   زمان با نشست سران اصالحات
 با روحاني شائباتي را ايجاد كرده است      

زير  آبي « اعتدال  و توسعه»
نشست سران حزب اعتدال و توسعه بدون اطالع روحاني و در نبود برخي اعضاي 

ارشد آن، با حضور واعظي، نوبخت و تركان برگزار شده است
سياست 2 جامعه 10

جامعه 6

                                   برخي از نمايندگان مجلس به دنبال قانوني بر خالف اصل پانزدهم قانون اساسي هستند             

آموزش شكاف قوميتي!
در اصل پانزدهم آمده است كه زبان و خط رسمى و مشترك مردم ايران فارسى است. اسناد و مكاتبات  و متون رسمى و 

كتب درسى بايد با اين زبان و خط باشد ولى استفاده از زبان هاى محلى و قومى  در مطبوعات و رسانه هاى گروهى و تدريس 
ادبيات آن ها در مدارس، در كنار زبان فارسى آزاد است.  در اين اصل اشاره اي به آموزش به زبان مادري نشده است!

جامعه 10

سياست 2بين الملل 4

پارلمان 3

شايد اين روزها را بتوان با همان پيچ تاريخي معروف همتراز دانست ولي به 
نظر برخي مسئوالن تنها منافع شخصي و جرياني خود را پيشه گرفته اند و براي 
آن ها اهميتي ندارد كه برسر ملت و كشور در اين بازه مهم و حساس چه خواهد 
آمد. اين رويه بيشتر در ميان نمايندگان بخش هايي به چشم مي خورد كه حوزه 
انتخابيه آن ها مربوط به عزيزان آذري زبان است. نمايندگان اين بخش ها با هدف 
جمع آوري آراي مردم حوزه انتخابيه خود تالش مي كنند تا شعارها و وعده هايي 
ــور همخواني ندارد.  ــر داده و پيگيري كنند كه با وحدت ملي و امنيت كش را س

آن ها با استفاده از حس قوميت گرايي مردم مي كوشند تا آن ها را نسبت به ساير 
اقوام حاضر در كشور برتري داده يا تهيج كنند. تشكيل فراكسيون آذري زبانان، 
آموزش به زبان مادري، تعيين و گسترش قلمرو در سراسر كشور و ساير اظهارات 
نامعمول از اين نوع اقدامات و تصميمات بخشي از نمايندگان مجلس است.در 
ــيون عمران مجلس از  ــتا به تازگي صديف بدرى، سخنگوى كميس همين راس
تدوين طرح تدريس به زبان مادرى در مدارس كشور خبر داد و افزود: جمع آورى 

امضا در مجلس براى اين طرح با جديت دنبال مى شود و...

         «قانون» از پيامدهاى حمله شيميايى در سوريه گزارش مى دهد                        

بازرسان  به دنبال
  هيوالى  دوما

بازي هاي سياسي برسر يك پيام رسان 

روحانى در مقابل 
فيلترينگ تلگرام  مقاومت مي كند؟       

        اما و اگر هاى زمان اجراى تصميم ناپخته مديريت شهرى ادامه دارد                        

ترافيك طرح درطرح ترافيك

همين صفحههمين صفحه
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توسعه مثلثي است كه يك ضلعش  توسعه مثلثي است كه يك ضلعش  ررفاهفاه
 يكي      يكي     ررضايت  و  ديگري  معناستضايت  و  ديگري  معناست



انتخابات سال 92 برهه اي تاريخي براي نظام جمهوري اسالمي ايران بود. 
ــال همه تصور مي كردند كه ديگر نبايد به جامعه مدني اميد داشت و  در آن س
در صورت ادامه مسير جريان حاكم، رويدادهايي ناخوشايند در انتظار خواهد 
ــان اصالحات كه توانايي  بود. به همين دليل و با وجود نبود نيروهايي در جري
ــت مردم و با تدبير  ــتادن مقابل جريان حاكم را داشته باشند، به درخواس ايس
بزرگان اصالح طلب، فضا براي همگرايي اصالحات با اعتداليون باز شد. تصميمي 
لجستيكي كه براي مقابله با احتمال پاتك دستگاه هاي نظارتي به كانديداها در 
ــتور كار قرارگرفته بود نتيجه داد و سبب شد تا حسن روحاني كه همه او را  دس
فردي محافظه كار مي دانستند راي ائتالفي را به دست بياورد و مردم به پشتوانه 

حمايت بزرگان از اين گزينه راي خود را در سبد وي بريزند.
قدرت بادآورده

روحاني كه به نوعي گزينه حزب اعتدال و توسعه محسوب مي شد، از نيروهاي 
اين جماعت در كادر خود بيشتر از اصالح طلبان استفاده كرد و اين سبب قدرت 
گرفتن جرياني جديد در ايران شد كه ريشه چنداني در معادالت سياسي ايران 

نداشتند. 
ــل  اصالح طلبان و اعتداليون بود ولي در ادامه مسير  حدود دو سال ماه عس
برخي مسائل سبب شد تا انتقاداتي به ميان بيايد و افراد كم كم از ناكارآمدي ها و 

دخالت ها شاكي شوند. 
نوبت به انتخابات سال 94 مجلس شوراي اسالمي رسيد؛  زماني كه گزينه هاي 
نزديك به جريان اصالحات نيز با تهديد روبه رو بودند و امكان داشت حذف شوند. 
در همين حال نيز طبق همان رويه قبلي، اعتداليون به رهبري مرتضي بانك شروع 
به يارگيري گزينه هاي مختلف از جريان هاي غير اصالح طلب كرد تا در انتخابات 

به هر روشي كه شده پيروز شوند.
توهم اقتدار

اين رويه باعث شد تامسئوالن اعتدال و توسعه فكر كنند كه قدرت مطلق 
ــبب اختالف نظرهايي در درون دولت شود. سال  هستند و اين خودكامگي س
96 نيز اين اختالفات وجود داشت ولي چون رقيب با تمام توان به ميدان آمده 
ــن روحاني  بود،  دامن زدن به اختالفات صالح نبود. بعد از پيروزي دوباره حس
ــعه بيش از پيش قدرت گرفتند و تالش  در انتخابات، نيروهاي اعتدال و توس
گسترده اي مي كردند تا نفر دوم دولت يعني اسحاق جهانگيري را به زير كشيده 
و افرادي را از ميان خودشان بر سركار بگذارند. درباره وضعيت ناخوشايند كابينه 
روحاني كه بارها سخن گفته شده و امروز ديگر نيازي به بيان نيست ولي نكته اي 

كه بايد به آن توجه داشت، نگاه بلند مدت حزب اعتدال و توسعه به قدرت است.

واهمه از حذف
اين طيف به دليل آنكه نه جايگاه مردمي داشته و نه گفتماني براي ارائه دارند، 
ــي ايران دردل پرورش داده اند. آن ها دوست  ترس هاي فراواني از آينده سياس
ــپرده شوند. براي  ندارند كه به راحتي بعد از كنار رفتن روحاني به خاطره ها س
همين به نظر مي رسد تالش مي كنند تا پرچم استقالل خود را علم كرده و به 

راهي ديگر بروند. 
نشستي در تاريكي شب 

ــعه بدون سروصدا در  ــئوالن اعتدال و توس ــتا برخي مس درهمين راس
شامگاه يكشنبه 26 فروردين و تاحدودي همزمان با جلسه سران اصالحات 
ــخنگوى حزب اعتدال و  ــتند. على سبحانى فر، س با روحاني جلسه گذاش
توسعه درباره اين ديدار شبانه توضيحاتي را ارائه داده است. وي در پاسخ به 
ــامگاه يكشنبه 26 فروردين جلسه  اين سوال كه حزب اعتدال و توسعه ش
گذاشت كه فقط در حد چند عكس از آن رسانه اى شد، آيا در اين جلسه براى 
ــى و انتخابات مجلس آينده دستوركار خاصى وجود  تحوالت آينده سياس
ــه بعد از تعطيالت نوروز فقط ديدار عيدانه  داشت؟ گفته است:« اين جلس
شوراى راهبردى حزب اعتدال و توسعه با دبيران استان ها و روساى كانون ها 
بود، بحث و دستوركارى خاصى در جلسه مطرح نشد. البته هر كدام دبيران 
استانى و روساى كانون ها درباره مسائلى طرح موضوع كردند اما دستوركار 

يا برنامه ريزى در اين زمينه وجود نداشت.
وي مي گويد درباره ديدار اخير آقاى روحانى با آقايان ناطق نورى، جهانگيرى 

و رييس دولت اصالحات نيز صحبتى نشده است.

دورهمي دور از چشم روحاني
در طول اين مدتي كه اعتدال و توسعه وارد ميدان سياست ايران شده جلساتي 
را برگزار كرده است ولي تصوير خاصي از اين نشست منتشر نشد. از سوي ديگر 
عدم حضور برخي چهره هاي اين جريان در نشست مذكور نيز شائباتي را ايجاد 
ــخصيت هاي برتر اين حزب رفتيم كه  كرد كه براي رفع آن به سراغ يكي از ش
وي حاضر نشد نام خود را بيان كند اما توضيحاتي را براي ما ارائه داد ولي بخش 
مهمي كه بايد به آن اشاره كرد بي اطالعي روحاني از جلسه مذكور بود. اتفاقي 
كه مي تواند برگرفته از خودسري هاي حزب مذكور بوده باشد و مي شود احتمال 
داد كه آن ها مي خواهند به نوعي در آينده براي ماندن در قدرت زيرآبي بروند و 

اصالحات را دور بزنند. 
پيشينه يك    شيطنت

البته اين منش تازگي ندارد و در گذشته نيز  اين نوع رفتارها ازجانب حزب 
اعتدال و توسعه مشاهده شده بود. به خاطر داريم در روزهايي كه درگيري ها بر 
ــايت اصولگراي«الف» وابسته به احمدتوكلي  سر كابينه به اوج رسيده بود، س
ــور، تغيير در  ــعه در دو مح ــدال و توس ــت:« در ماه هاى اخير حزب اعت نوش
ــتان دهم و ارتقاى جايگاه اعضاى حزب در كابينه دولت  هيات رييسه بهارس
ــى خود را آغاز كردند.  نام محمود واعظى در صدر  دوازدهم، تالش هاى سياس
البى هاى سياسى قرار دارد. او تالش هاى خود را براى حذف نمايندگان اصلى 
ــتقلين آغاز كرد؛ اما با فشار جريان  فراكسيون اميد با حمايت فراكسيون مس
اصالحات عقب نشينى نسبى انجام داد و مهم ترين اقدام مبنى بر حذف آقاى 
على مطهرى از هيات رييسه صورت نگرفت. با اين  وجود آقاى حسين مرعشى 
از اعضاى شوراى مركزى حزب كارگزاران سازندگى شكست هاى فراكسيون 
ــى «بخشى از دولت» دانست.  اميد در بهارستان را ماحصل تالش هاى سياس
بخشى از پاستور ضد فراكسيون اميد در بهارستان كنش هدفمند انجام مى دهد 
كه منجر به شكل گيرى جريان سوم در بهارستان شود. نوك پيكان انتقادات به 
سمت حزب اعتدال و توسعه نشانه گرفته شده است. حسين مرعشى در همين 
راستا از اقدامات محمود واعظى گفته است كه من اين مسئوليت را متوجه آقاى 
واعظى مى دانم. واعظى عالقه مند  است جريان سوم در مجلس راه بيندازد و اين 
جريان سوم، جريانى نمى شود جز اينكه در ائتالف با اصولگرايان قرار مى گيرد 
ــى بخشــى از دولت با محوريت  و اميد را تضعيف مى كند. اين اشـتباه سياس
آقاى واعظى بودكه بخشى از بدنه فراكسيون اميد را تحت عنوان مستقلين جدا 
كرد و هديه كرد به اصولگرايان. «اشتباه سياسى» به تعبير اصالح طلبان ادامه 
پيدا كرد؛ محمود واعظى خواهان تغييرات گسترده در كابينه دولت دوازدهم 
ــنهادى آقاى محمدجواد ظريف است اما  است و آخرين گزينه در ليست پيش
ــگيرانه را مدنظر قراردادند. بار ديگر  اصالح طلبان با پيش دستى، تهاجم پيش
محمود واعظى در موضع آتش بس و عقب نشينى قرار گرفت و هرگونه تالش براى 
تغيير در وزارت امور خارجه را تكذيب كرد. واعظى در واكنش به اظهارات الياس 
حضرتى در اينستاگرام خود نوشت كه با توجه به مطالب نادرستى كه در خصوص 
تالش اينجانب براى حضور در وزارت خارجه مطرح شده الزم است بگويم كه 
اينجانب با همه عالقه اى كه براى كمك به رييس جمهور محترم دارم، هيچ گونه 
تالشى براى حضور در هيچ يك از وزارتخانه ها نكرده ام و رييس محترم جمهور 
ــتى ديرينه با دكتر ظريف از استمرار  تصميم خواهد گرفت. او با يادآورى دوس
حضور وى در كابينه حمايت كرد و پايبندى به اخالق را به اصالح طلبان توصيه 
كرد و نوشت كه«به همه توصيه مي كنم كه در اظهارنظرهاى سياسى با هر نيتى 
ــرار دهند. هرچند اين واگويه هاى  كه دارند مالحظات اخالقى را موردتوجه ق
سياسى با نيت ممانعت از اقدامات احتمالى از سوى الياس حضرتى مطرح شد».

ــت روحاني تالش مي كنند هر گزينه اي  واعظي و تيم دنباله روي او در دول
را كه در مجلس و دولت مردم به آن عالقه دارند و در طيف او تعريف نمي شود از 
ميدان به در كند و در اين مسير تالش هاي گسترده اي نيز داشته است. از حذف 
علي مطهري در مجلس تا دندان تيز كردن براي جايگاه ظريف و جهانگيري در 
دولت همه از اقداماتي است كه مي توان برگرفته از نيت نامبارك برخي افراد در 

اين جريان دانست. 
روحاني ببيند!

حسن روحاني نيز كه ذاتش محافظه كار محسوب مي شود، همواره عادت 
كرده است در برابر اين نوع مسائل يكي به نعل زده و يكي به ميخ بكوبد. او سعي 
مي كند نيروهاي اجرايي خود را در اختيار داشته باشد و حاميان مدني اش را نيز از 
دست ندهد. ولي اين روند اگر پيش برود بي شك در آينده اي نزديك با مشكالتي 

خاص روبه رو مي شود.
بازي با قدرت

ــات قدرت را به خوبي فراگرفته اند و  برخي از افراد حاضر در اين جريان ادبي
به نوعي پيش مي روند كه آينده سياسي خود را فداي اين دولت و بدنه حامي آن 
نكنند. آن ها مي خواهند دل همه نهادها و جريان ها را به دست بياورند. تحركات 
سياسي حتي اگر پشت پرده باشند از چشم مردم دور نخواهد ماند. ملت عملكرد 
جريان هاي مختلف را مشاهده و ضبط كرده و در زمان مشخص به اين اقدامات 
ــت كه همه جريان ها بايد در اذهان خود  پاسخ خواهند داد و اين هشداري اس

نگهدارند وبدانند آينده خوبي در انتظار آن ها نيست.

                     دورهمي شبانه اعتداليون هم   زمان با نشست سران اصالحات با روحاني شائباتي را ايجاد كرده است      

زير  آبي  اعتدال  و توسعه!
نشست سران حزب اعتدال و توسعه بدون اطالع روحاني و در نبود برخي اعضاي ارشد آن، با حضور واعظي، نوبخت و تركان برگزار شده است
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مطابق گفته آقاى محسنى اژه اي، سخنگوى دستگاه 
ــده وبراى تحمل مجازات  قضا، سعيد مرتضوي مفقود ش
حبس از دسترس خارج شده يا در حال حاضر اين گونه است.

گروهى به كنايه خواهند پرسيد چگونه در سرزمينى كه 
جنبيدن يكى پشه عيان در نظر ماست، مرتضوى غير قابل 
كشف است. جمع بزرگى از زخم خوردگان وتحقيرشدگان 
بارگاه قدرت سعيد بيقرار ديدن او پشت ميله ها هستند تا 
اندكى رنج انباشته درون شان التيام يابد. مرتضوى دوسال 
محكوميت را به لطايف الحيل خواهد گذرانيد اما آنچه در 
اين ميان مهم تر است پاسخ اين پرسش است كه چگونه 
امثال مرتضوى به وجود مى آيند تا حافظه و وجدان وتاريخ 
يك نسل وآبروى يك حاكميت را خدشه دار كنند! انسان 
هاى ضعيفى كه روياى شان برآوردن حقيرترين حوائج و 
صعود و باالنشينى به قصد جبران و فراموشى حقارت ذاتى 
خود است و از دست زدن به هيچ عملى رويگردان نيستند. 
ــان هاى شريف  امثال مرتضوى، زمانى كه عرصه را از انس
ــت به هر عملى  و مستقل و توانمند خالى مى بينند دس
خواهند زد تا با رسيدن به عالى ترين سمت ها هم صاحب 
نعمت شوند(وثيقه گذاشتن خانه دو ميلياردى همسرش 
در تهران شايد اشارتى باشد) و هم با تحقير، تحكم و كوفتن 

ركيك ترين كردار وگفتار بر سر اهالى سياست و رسانه كه 
روزگارى تنها تماشاى تصويرشان برايش رشك برانگيز بود 
به اعمال وابراز قدرت بپردازند و به همگان در قريه اجدادى 
ــرآمده و از سعيد  بفهمانند كه روزگار ادبار وبينوايى به س
سكندرى خور نوعى مايه وحشت خاليق والبته انباشت 
ــوى نه از  ــت. امثال مرتض كينه و بغض به وجود آمده اس

خانواده هاى قديمى دوران انقالب و مبارزه وجنگ هستند 
ونه توانايى خاص و خارق العاده اى در آستين دارند. پس براى 
رسيدن به آنچه كمال مطلوب شان است در خوش خدمتى 
ــىكنند تا از  ــر آوردن فروگذار نم ــراى كاله رفتن وس و ب
گروهى كه در دوره اى خاص در قدرت ردپايى پررنگ دارند 
دستخوش دريافت كرده و آنچه  را در خواب نمى ديدند  در 

زمانى كوتاه به دست بياورند.اگر روزنامه نويسى خطاكرده 
يا نكرده روزنامه را توقيف مى كنند و در يك شب چندين 
نشريه را تو قيف مى كنند تا به برخى محافل بفهمانند از 
انتظار آن ها هم توانايى بيشترى دارند. فالن سياستمدار 
ورجل نام دار را بدون اثبات جرم  دمپايى به پا وتحقير كنان 
مقابل دوربين در بدترين شرايط قرار مى دهند  ودر تمام 
اين مدت  از طبقه آخر يك يك ساختمان بلند از موضع باال 
دستور نوشيدنى مى دهد و به از تماشاى قدرتمندى امروز 
در قياس با  ديروزش لذت مى برد. انسان هاى ضعيف  به 
راحتى ابزار مى شوند و خطى را به رسميت نمى شناسند 
ــد. امروز هم شايد كساني  كه بخواهد خط قرمزشان باش
ــه آرام دوران مجازات  مرتضوى را كمك خواهند كرد ك
ــصت واندى  را بگذراند و با خيال راحت از تتمه حقوق ش
ميليونى دوران رياست تامين اجتماعى بهره ببرد تا شايد 
كسانى با خاستگاه او براى دست زدن به اعمال مشابه ترديد 
به خود راه ندهند .كسانى كه در عرصه هاى گوناگون روياى 
رسيدن به مناصبى باال از راه شبيه مرتضوى را دارند بايد 
نيك بنگرند كه تاريخ با امثال آن ها چه بازى كرده است،نام 
ــتانده.حاال كه آقاى مرتضوى  ونان داده اما جان وآبرو س
محبس نمى رود كاش او را براى چند روز سر چهارراهى 
پرتراكم در تهران نصب كنند تا عده اى كه دوموتوره وگاه 
بدون آگاهى درپى رفتن در مسير او هستند بدانند اين طمع 
بى تالش است كه عرض خود برده و زحمت نظام داده  وكلى 

البته كينه  انباشته پس عبرت   بگيريد. 

در آسـتانه روز ارتش، وابسـتگان نظامى 
كشـورهاى خارجى مقيـم تهران شـامگاه 
دوشـنبه 27 فروردين 1397 با اميرسرتيپ 
كيومـرث حيـدرى فرمانده نيـروى زمينى 
ارتش جمهورى اسالمى ايران ديدار كردند. 
همچنين فرماندهان، مسـئوالن و كاركنان 

نيروى زمينى ارتش همزمان با هفته ارتش و 
حماسه آفرينى هاى نيروى زمينى قهرمان، 
با حضور در مرقد مطهر امام خمينى(س)
ضمـن قرائت فاتحـه و نثـار گل بـار ديگر با 
آرمان هاى واالى معمـار كبير انقالب تجديد 

ميثاق كردند.

مرتضوى    را  آيينه  عبرت   بدانيد!

گراميداشت يك روز مهم

سياست نامه

عكس نوشت

احسان اقبال سعيد
دانشجوي دكتري مسائل ايران

حماسه هاي بزرگي  از مردان كوچك

بازي هاي سياسي برسر يك پيام رسان 
روحانى در مقابل فيلترينگ تلگرام    مقاومت   مي كند؟ 

شهيد «غالمرضا خان محمدى» 20 فروردين  سال 46 در يكى از روستا هاى «دامغان» به نام «غنى آباد» 
ديده به جهان گشود. سه ساله بود كه به همراه خانواده خود به تهران مهاجرت كرد. خانواده وى بسيار مذهبى 
و انقالبى بودند و در جريان فعاليت هاى انقالب اسالمى بسيار فعال بودند و در صحنه حضور داشتند. غالمرضا 
شخصى مومن و با ديانت بود و در چنين خانواده اى با فرآيند انقالب و امام خمينى آشنا شد. وى در تظاهرات ها 
شركت مى كرد و در پخش اعالميه هاى حضرت امام بسيار فعال بود. غالمرضا همراه با درس كار هم مى كرد 
و از اين طريق بارى از دوش خانواده خود برمى داشت. وى تحصيالت خود را فقط تا دوم دبيرستان ادامه داد و با 
وجود سن كم وقتى فهميد كه حضرت امام خمينى(س) حضور در جبهه را واجب  كفايى دانستند، بسيار مصر 
بود كه جبهه برود و از اين جهت آرام و قرار نداشت تا اين كه با دست بردن به شناسنامه خود و تغيير تاريخ تولدش 
از سال 1346 به سال 1344موفق شد از طريق عضويت در بسيج سپاه پاسداران انقالب اسالمى منطقه 4 به 
جبهه اعزام شود. غالمرضا سرانجام به آرزوى خود كه شركت در جنگ و شهادت بود رسيد، او توانست با اصرار و 
پافشارى به عرصه جهاد و مجاهدت بشتابد و دالورانه و جان بر كف در مقابل دشمنان اشغالگر بايستد. غالمرضا 
فقط 15 سال داشت، ولى در مقابل سن كمش انديشه اى واال و قلبى دريايى داشت. وى با دستان كوچكش 
كارى عظيم انجام داد و سينه اش را در مقابل اسلحه غاصبان سپر كرد، تا تير ظلم دشمن به كشورش و ناموسش 
برخورد نكند. سرانجام در تاريخ 20 بهمن  سال 61 در عمليات «والفجر مقدماتى» در منطقه «فكه» به آرزوى 

ديرينه اش رسيد و از جام شهادت سيراب شد و براى خانواده و كشورش افتخارى بزرگ آفريد.

حسن روحانى يك تنه در مقابل فيلترينگ تلگرام 
ايستاده است. اين خبرى نيست كه رسانه هاى هوادار 
دولت منتشر كرده باشند، بلكه حرف نماينده اصولگراى 
مجلس است كه در تضاد با اظهارات علم الهدى بود كه 
مى گفت روحانى خودش مى خواهد تلگرام را فيلتر 
ــدن تلگرام از اواخر امسال  كند.زمزمه هاى بسته ش
آغاز شده بود و با اظهارنظر صريح عالءالدين بروجردى 
در تعطيالت نوروزى به اوج خود رسيد.  صريح ترين 
ــوع، جايى بود كه گفت:  واكنش روحانى به اين موض
«بايد انحصار از تلگرام گرفته شود»، اما اين به معناى 
ــانه هايى مانند  فيلتر شدن تلگرام نبود، اگرچه رس
وطن امروز تالش كردند، با تيتر: «دستور روحانى براى 
فيلترينگ تلگرام» بار آنچه آرزويش را مى كشند، بر 

گردن دولت بيندازند. 
در اين شرايط حاجى دليگانى، نماينده اصولگراى 
مردم شاهين شهر در اصفهان كه به تازگي فراكسيون 
آن ها با مسئوالن اطالعات سپاه جلسه اى را در مورد 
تلگرام برگزار كردند، گفته: ماجرا از اين قرار است كه 
آقاى رييس جمهور به دليل مخالفت اكيد با فيلترينگ 
تلگرام به دستگاه هاى ذيربط فشار مى آورد تا جايى 
كه حتى به وزير ارتباطات خود دستور داده كه در اين 
حوزه ورود نكند!»         (روزنامه شهروند 28 فروردين 96)

اگر به اواسط فروردين برگرديم مى بينيم آن ها كه از 
ديرباز با فضاى مجازى مخالفت جدى و سرسختانه اى 
دارند، برنامه شان ضمن فيلتر شدن تلگرام اين بود كه 
بار آن را به دوش روحانى بيندازند و او را در مقابل بدنه 
راى خود قرار دهند. كمتر از يك سال از انتخاب دوباره 
ــن رحانى مى گذرد و حاال دو دستاوردش يعنى  حس
ــد قرار دارد. برجام  «برجام و تلگرام»  در معرض تهدي
ــط مخالفان داخلي اش  از سوى ترامپ و تلگرام توس
ــه در آغاز دولت روحانى  از بين مي رود. علم الهدى ك
ــوم روى  ــل س ــرعت نس حتى با ارائه اينترنت پرس
موبايل ها مخالفت مى كرد، در نماز جمعه مشهد به 
ــال پيش در  روحانى حمله كرد و گفت: «از چهار س
همين مكان مقدس و از همين تريبون مساله فيلتر 
شبكه هاى خارجى را مطرح كردم اما شما فحش داديد 
و جنجال كرديد و حاال خودتان به اين نتيجه رسيديد 
ــد اخالقى ناشى از  كه تمام مشكالت كشور و مفاس
همين است».علم الهدى با بيان اينكه «حاال خودتان 
مى خواهيد فيلتر كنيد و مى خواهيد به گردن رهبرى 
ــه يك روزى  ــه كرد: «بى خود اين ك بيندازيد» اضاف
گفتيد دست ما روى دكمه فيلتر نخواهد رفت و حاال 
مى خواهيد فيلتر كنيد، به گردن رهبرى نيندازيد».

(نمازجمعه 17 فروردين)
ــارات حاجى دليگانى كه از نظر  اما نگاهى به اظه
ــت ا... علم الهدى هم نزديك  جناحى و تفكرى به آي
است، نشان مى دهد حرف علم الهدى و متهم كردن 
حسن روحانى به فيلترينگ تلگرام مطابق واقعيت 
نيست.حاجى دليگانى مشخصا ادعاى علم الهدى را 
رد كرده و مى گويد: «من به شخصه با فعاليت بى چون 
ــتم اما مى دانم كه  و چراى تلگرام در ايران موافق نيس
شخص رييس جمهور سفت و سخت مقابل فيلترينگ 
تلگرام ايستاده است؛ در اين ميان تالش هايي براي به 
ــيدن با تلگرام جهت رسيدن به چارچوب  تفاهم رس
مشخصى شد اما در نهايت به نتيجه اى نرسيدند. با اين 
حال شخص آقاى روحانى به مسئوالن ذيربط ازجمله 
ــت كه مواضع شان  وزارت ارتباطات تاكيد كرده اس
ــد».با اظهارات  ــردن تلگرام باش مخالفت با فيلتر ك
ــه روحانى در عدم  حاجى دليگانى مى توان گفت ك
پاسخگو دادن به اتهاماتى كه علم الهدى مطرح كرده 
ــى كه گفته بود:  ــرج داد. به ويژه جاي بود نجابت به خ

«بيخود گفتيد دست تان روى دكمه فيلتر نمى رود . 
مى خواهيد فيلتر كنيد و به گردن رهبرى بيندازيد؟» 

ــان هاى داخلى و  ــوى ديگر بحث پيام رس از س
ــراى مردم  ــاى محدودكننده آن ها ب نگرانى از فض
ــوع را مى توان با  ــن موض ــود دارد. اي همچنان وج
ــروش  ــان س رجوع به اظهارات مديرعامل پيام رس
ــر  ــت س ــيما را پش نيز كه حمايت تمام قد صداوس
ــنى ديد. سيدميثم سيد صالحى  خود دارد، به روش
ــرد: «از يك هفته پيش كه با  در مصاحبه اى اعالم ك
تصميم قوه قضاييه حريم شخصى در فضاى مجازى 
ــرار گرفت و رهبرى  ــى ق ذيل ماده 25 قانون اساس
نيز فتوا دادند كه تعرض به حريم شخصى در فضاى 
مجازى حرام است ديگر با خيال راحت به هيچ يك 
از درخواست هاى امنيتى پاسخ نداده ايم اما پيش از 
اين درخواست هايى آمده بود كه پاسخ داده نشده و به 
دليل پاسخ ندادن نيز تحت فشار بوديم.»اين اعتراف 
روشنى بود به همه آن نگرانى ها كه مردم از آن حرف 
مى زدند و فشارهايى كه مى تواند به خاطر فعاليت 
ــردم را تهديد كند. البته  در فضاى مجازى داخلى م
سروش در همين حد نيز نشان داد كه اسير فشارها 
شده و پيش از آنكه فعاالن سياسى و رسانه اى به آن 
ــژاد كه بر صندلى  كوچ كنند حتى كانال احمدى ن
ــت، را بر نتافته و  تشخيص مصالح نظام نشسته اس
ــه  ــد. اگر همين موضوع را يك مقايس فيلتر مى كن
ــه تالش براى فيلترينگ  كوتاه كنيم درمى يابيم ك
تلگرام نه تنها بحث هاى فرعى نيست بلكه موضوع 
ــى اصالح طلب و  ــت كانال ها و گروه هاي با محدودي
ــت. نگاهى به فيلتر  ــره خورده اس حاميان دولت گ
كانال  حاميان احمدى نژاد و مقايسه آن با دستگيرى 
ادمين هاى كانال هاى تلگرامى حامى دولت واحكام 
سنگين آن ها در روزهاى پايانى سال 95، مى تواند 
به ما بگويد كه اگر اين ادمين ها در سروش بخواهند 
ــتى انتظار آن ها  از دولت حمايت كنند، چه سرنوش
را مى كشد؟همه متفق القولند كه كشور در شرايط 
حساسى قرار دارد. از بحران هاى اجتماعى و امنيتى 
دى 96، تظاهرات هاى مالباختگان موسسات مالى 
تا درگيرى هاى مشكوك دروايش و بحران ارزى، لبه 
ــت كه تازه سال اول خود را  تيز آن متوجه دولتى اس
پشت سر مى گذارد و در عرصه بين المللى انتظار يك 
تحول مهم را مى كشد. روحانى به خوبى مى داند كه 
راه حل از كار انداختن تاثيرگذارى مخرب و خطرات 
امنيتى تلگرام، انحصار زدايى از آن است اما مخالفان 
ــتن و از كار انداختن اين  ــش بس او معتقدند راه حل
ــان داده كه مردم ايران  اپليكيشن است. تجربه نش
اسير اين محدوديت ها نشده اند و با كوچ دسته جمعى 
از يك فضا به فضاى ديگر، مسير خود را دنبال كرده 
ــئوالن رده هاى مختلف و ادارات دولتى را نيز  و مس
مجبور مى كنند در همان فضايى قدم بزنند كه مردم 
ــه و روند تغيير  ــور دارند. نگاهى به تجرب در آن حض
ــان مى دهد كه  ــاى فراگير در ايران نش اپليكيش ه
ــدند. از فيس  مردم روز به روز در فضايى بهتر وارد ش
بوك به وى چت رفتند و بعد از بسته شدن وى چت، 
ــد كه امكاناتش از  وايبر، واتس آپ و الين فراگير ش
وى چت بيشتر بود. بعد از مدتي تلگرام به دستان همه 
مردم ايران راه پيدا كرد كه امكاناتش (به خصوص با 
داشتن كانال هاى خبرى)، از اپليكيشن هاى قبلى 
بيشتر و بهتر بود. حاال نيز تكيه بر فيلتركردن تلگرام 
راه حل نيست. آنچه روحانى بر آن ايستادگى كرده 
ــور است. با  از نظر امنيت ملى نيز به نفع و صالح كش
ــتن تلگرام مى توان  ــه اين بار به جاى بس اين نگاه ك
ــردم را  از تمركز  با بازكردن فضاى مجازى ديگر، م
ــل تمركز زدايى از  ــرد. بنابراين راه ح روى آن دور ك
تلگرام در يك جمله نه فيلتركردن آن، بلكه باز كردن 
مسيرهاى ديگر (از جمله فيس بوك و توييتر) است 
كه مى تواند با جذب ميليون ها كاربر تمركز و انحصار 

را از تلگرام بگيرد.  

راه روشن

نقد سياست

داوودحشمتى 
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شايد اين روزها را بتوان با همان پيچ تاريخي معروف همتراز دانست ولي 
به نظر برخي مسئوالن تنها منافع شخصي و جرياني خود را پيشه گرفته اند 
و براي آن ها اهميتي ندارد كه برسر ملت و كشور در اين بازه مهم و حساس 
چه خواهد آمد. اين رويه بيشتر در ميان نمايندگان بخش هايي به چشم 

مي خورد كه حوزه انتخابيه آن ها مربوط به عزيزان آذري زبان است. 
راي آوري به هر قيمت

نمايندگان اين بخش ها با هدف جمع آوري آراي مردم حوزه انتخابيه 
خود تالش مي كنند تا شعارها و وعده هايي را سر داده و پيگيري كنند كه 
ــور همخواني ندارد. آن ها با استفاده از حس  با وحدت ملي و امنيت كش
قوميت گرايي مردم مي كوشند تا آن ها را نسبت به ساير اقوام حاضر در كشور 
برتري داده يا تهيج كنند. تشكيل فراكسيون آذري زبانان، آموزش به زبان 
مادري، تعيين و گسترش قلمرو در سراسر كشور و ساير اظهارات نامعمول 

از اين نوع اقدامات و تصميمات بخشي از نمايندگان مجلس است.
اظهاراتي خالف قانون

در همين راستا به تازگي صديف بدرى، سخنگوى كميسيون عمران 
مجلس از تدوين طرح تدريس به زبان مادرى در مدارس كشور خبر داد و 
افزود: جمع آورى امضا در مجلس براى اين طرح با جديت دنبال مى شود و 
در حال افزايش است! صديف بدرى كه اظهاراتش در خبرگزاري خانه ملت 
متعلق به مجلس شوراي اسالمي منتشر شده است با اشاره به تهيه و ارائه 
طرح اجرايى شدن اصل پانزدهم قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران، 
ــاهد تدريس به زبان مادرى  گفت: با تصويب و اجرايى شدن اين طرح ش
در مدارس كشور خواهيم بود. نماينده مردم اردبيل، نمين، نير، سرعين 
ــالمى افزود: اگرچه اصل پانزدهم قانون اساسى  ــوراى اس در مجلس ش
ــالمى ايران با صراحت تحصيل اقوام كشور به زبان مادرى  جمهورى اس
در كنار زبان فارسى در مدارس را آزاد عنوان مى كند اما متاسفانه برخى 
معذوريت ها، محدوديت ها و تنگ نظرى ها همواره مانع اجراى آن بوده 
است. وى كه طرح اجرايى شدن اصل پانزدهم قانون اساسى جمهورى 
ــالمى ايران را تهيه و تدوين كرده است، بيان كرد: جمع آورى امضا در  اس
ــود و در حال افزايش است؛  مجلس براى اين طرح  با جديت دنبال مى ش
ــاهد تدريس ادبيات زبان هاى  اميدوارم با تصويب و اجرايى شدن آن ش
مادرى كشور در نقاط مختلف كشور باشيم. سخنگوى كميسيون عمران 
مجلس با تاكيد بر اينكه تنوع و تكثر نيروهاى اجتماعى و قومى، جامعه را از 
ظرفيت ها و استعدادهاى ويژه اى برخوردار مى سازد، ادامه داد: بهره گيرى 
مناسب از  ظرفيت اقوام مى تواند موتور رشد، توسعه، همگرايى  فرهنگى، 
اجتماعى، سياسى و اقتصادى باشد و مغفول ماندن از آموزش زبان هاى 
مادرى، برخى از استعدادها و ظرفيت هاى درونى و بيرونى نظام جمهورى 
اسالمى و قانون اساسى كشور را مسكوت نگاه داشته است. وى اظهار داشت: 
در حال حاضر استفاده از زبان هاى محلى و قومى در مطبوعات و رسانه هاى 
گروهى صورت مى گيرد اما اجراى كامل اصل 15 قانون اساسى گامى مهم 
و بنيادين در راستاى پاسخ به يكى از مهم ترين مطالبات اقوام كشور است. 
بدرى ادامه داد: با اجراى اين مهم دارايى هاى متنوع هزاران ساله فرهنگى 
و زبانى اين مرز و بوم حفظ و نگهدارى مي شود و ارتقا مى يابد و با تثبيت 
موقعيت زبان هاى محلى و قومى كشور امكان اثرگذارى و راهبرى فرهنگى 
در منطقه خاورميانه براى جمهورى اسالمى مهيا شده و به تبع آن كشور 
ما به كانون اشاعه فرهنگى منطقه تبديل خواهد شد. سخنگوى كميسيون 
ــان كرد: حق آموزش به زبان مادرى،  عمران مجلس در پايان خاطرنش
قومى و محلى در بسيارى از اسناد و معاهدات حقوق بشرى مثل منشور 
زبان مادرى، اعالميه جهانى حقوق زبانى، بندهاى 3 و 4 ماده 4 اعالميه 
حقوق اشخاص متعلق به اقليت هاى قومى، ملى، زبانى و مذهبى، ماده 
30 كنوانسيون حقوق كودك، ماده 27 ميثاق بين المللى حقوق مدنى و 
سياسى مورد تاكيد قرار گرفته است و مهم تر از همه آن ها قانون اساسى 

مترقى نظام اسالمى بر آن تاكيد دارد.
نمايندگاني كه قانون نمي دانند!

ــاير همفكران وي كه واضح است  بايد براي اين نماينده مجلس و س
دركي از قانون اساسي ندارند و مانند ساير اقدامات تنها آن را تفسير به راي 
ــف خورد و گفت كه اصل صريح قانون اساسي يعني اصل  مي كنند تاس
پانزدهم كه شما به آن استناد مي كنيد اين ادعاي شما را مطرح نمي كند 
ــترك مردم ايران فارسى است.  بلكه مي گويد:«زبان و خط رسمى و مش
اسناد و مكاتبات و متون رسمى و كتب درسى بايد با اين زبان و خط باشد 
ولى استفاده از زبان هاى محلى و قومى در مطبوعات و رسانه هاى گروهى و 
تدريس ادبيات آن ها در مدارس، در كنار زبان فارسى آزاد است». كجاي اين 
اصل آمده است كه آموزش به زبان مادري آزاد است؟! در اين اصل واضح بيان 
مي كند كه زبان رسمي كشور فارسي است و تنها تدريس ادبيات زبان هاي 

ديگر مانند آذري ، كردي، گيلكي، مازني و ...  اشكالي ندارد!
بازي در زمين دشمنان

چندي پيش نيز نجمه جمشيدي در«قانون» مطلبي را باعنوان انقراض 
زبان هاي مادري نوشت و در آن به سياسي كاري ها درباره اين موضوع انتقاد 
كرد. در اين مطلب آمده بود كه زبان مادري مانند سكه، دو رو دارد؛ يك روي 
آن درگيري پان ترك ها و كردهايي است كه با دستاويز كردن حق تحصيل 
به زبان مادري سعي بر بهره برداري سياسي از آن را دارند و گروه ديگر برخي 
از مسئوالني هستند كه با توجيه امنيت ملي و حفظ يكپارچگي كشور، به 
مقابله با آن ها مي پردازند .اما روي ديگر سكه، زبان هاي مادري مانند تالشي، 
تاتي، هوراماني و مازني هستند كه براساس آمار يونسكو درحال انقراضند و 
صداي هيچ گروه و مسئولي براي اعتراض به اين مساله در نمي آيد.تحصيل 
به  زبان مادري يكي از پرچالش ترين بحث هاي سال هاي اخير در كشور 
ــت. به جرات مي توان گفت آموزش به زبان مادري امروزه ديگر  بوده اس
يك بحث فرهنگي نيست بلكه به بهانه اي  سياسي براي برخي از گروه ها 
در جهت مانورهاي سياسي به ويژه در ايام انتخابات تبديل شده است. اين 
دستاويز شدن آموزش به زبان مادري، از خأل نبود يك برنامه صحيح و جامع 
در كشورناشي مي شود كه تاكنون به آن اهميتي داده نشده است. از  آنجايي 
كه حفظ و نگهدارى زبان مادرى هر قوم و انتقال آن به نسل بعدى هميشه 
يكى از دغدغه هاى نخبگان و روشنفكران آن قوم بوده است، از همين روي 
تحصيل به زبان مادري براي ماندگاري زبان هميشه احساس مي شود.

براساس آمار درحدود 53 درصد از دانش آموزان كشور دو زبانه هستند. 
اين آمار نشان دهنده اهميت برنامه ريزي براي تحصيل به زبان مادري در 
كنار زبان فارسي است. دغدغه حفظ زبان مادري و حق تحصيل به زبان 
مادري براي نيمي از دانش آموزان ايراني باعث شده برخي از گروه هايي كه 
در راستاي تفرقه افكني و برهم زدن امنيت ملي حركت مي كنند، از نبود 
يك برنامه و سياست واحد و صحيح سوءاستفاده كرده و هرازچندگاهي 

يكپارچگي ايران و ايراني را نشانه روند.
ماجراي كتاب «آناديلي» چه بود؟

ــدارس زنجان اعتراضات و  تدريس كتابي به عنوان «آناديلي» در م
حاشيه هاي فراواني به دنبال داشت. خبر اينگونه بود كه « كتاب آلتى ايلليك 
ابتدايى مدرسه لر اوچون» براى تدريس در مدارس مناطق ترك نشين 
توسط محمدرضا باغبان كريمى با همكارى اداره آموزش و پرورش استان 
زنجان تاليف شد و انتشارت نيكان كتاب را در 104 صفحه و به قيمت 10هزار 
تومان منتشر كرد.اين كتاب مى تواند به عنوان اولين كتاب درسى ادبيات 
تركى براى دانش آموزان مدارس ترك نشين براى آموزش زبان مادرى 

(آناديلى) مورد استفاده قرار گيرد».
اعتراض به كتابي ضدايراني

معترضان، اين كتاب را به شدت «ضدايراني» مي دانند و مي گويند:«اين 
كتاب براى تدريس كودكان پايه يكم تا ششم درنظر گرفته شده است و سعى 
در القاى تفكرات پان تركيستى و قوم گرايانه به دانش آموزان دارد. از آن جمله 
به كودكان القا مى شود كه گويا «تورك» (تركيه اى) هستند.در اين كتاب 

چهره هاى تاريخ و فرهنگ ايران زمين مانند موالنا، ابن سينا، سهرودى و 
... با تعمد و اصرار زيادى «تورك» معرفى شده اند. همچنين مارش فرقه 
دموكرات پيشه ورى كه هم اكنون نيز در تجمعات تجزيه طلبانه خوانده 
مى شود، تحت عنوان ادبيات كودك در كتاب درج شده است تا كودكان با 
يادگيرى و حفظ آن، در راستاى اهداف ضدايرانى قرار گيرند. اما عجيب ترين 
بخش اين كتاب كه مهر وزارت آموزش و پرورش بر آن خورده است، موضوع 
انتشار سرود رسمى فرقه دموكرات آذربايجان (به سركردگى پيشه ورى) 
است كه در ظاهر شعرى از صمد ورغون به دانش آموز تحويل داده شده 
است. در كتاب مذكور، مردم شريف آذربايجان با عنوان «تورك»، 17 بار 

مورد خطاب قرارگرفته اند».
آناديلي» را پان ترك ها نوشته بودند

ساالر سيف الديني پژوهشگر اقوام به «قانون» درباره كتاب «آناديلي» 
ــته بودند و ارتباطي با آموزش و  مي گويد:« اين كتاب را پان ترك ها نوش
ــتانداري زنجان و اداره  پرورش نداشت چراكه بعد از انتشار اين خبر، اس
آموزش و پرورش زنجان انتساب اين كتاب به آن ها و صدور مجوز براي آن را 
تكذيب كردند. ماجرا اين بود كه فردي با ابتكار عمل شخصي خود اين كتاب 
راتنظيم كرده و به گفته او در جلسه اي با استاندار زنجان اين مساله را مطرح 
و سير قانوني را نيز طي كرده و از بهمن ماه سال جاري قرار است در مدارس 
زنجان تدريس شود. تمامي اين صحبت ها ادعاهاي نويسنده اين كتاب است 

كه از سوي استانداري زنجان تكذيب شده است».
جعل مهر آموزش و پرورش زنجان

ــيف الديني درباره درج لوگوي آموزش و پرورش استان زنجان  س
ــي كه من از  ــاس پيگيري هاي روي اين كتاب عنوان مي كند:« براس
آموزش و پرورش استان زنجان كردم، درج اين لوگو روي كتاب جعلي 
ــواهد حاكي از آن است كه انتشار اين  بوده است. تمامي مدارك و ش
كتاب با هدفي جز حمله و تخريب دولت صورت نگرفته است. آن ها با 
جعل مهر آموزش و پرورش سعي داشتند دولت را در عمل انجام شده 
قرار دهند و چون مي دانستند اين كار عملي نمي شود، مي خواستند 
سطح مطالبات و نارضايتي ها را در آستانه انتخابات باال ببرند و همچنين 
ــتاويز قرار دادن آن و متوسل شدن به جناح رقيب دولت مدعي  با دس
آن شوند و بگويند علي رغم اينكه بستر انجام اين كار مهيا بوده، دولت 
از انجام آن جلوگيري كرده است. اين درحالي است كه دو سال پيش 
آموزش و پرورش با دستور ويژه رييس جمهور، يك پروسه براي آموزش 

به زبان مادري تعريف كرده و درحال بررسي و تنظيم آن است».

آموزش زبان مادرى زير سوال است
اين پژوهشگر اقوام با اشاره به سوءاستفاده برخي گروه ها از اقوام تصريح 
مي كند:« اصوال مساله حق بودن آموزش زبان مادرى زير سوال است. مفهوم 
حق بايد مبتنى بر ريشه حقوقى باشد. اين مساله جزو حقوق طبيعى نيست.

حتى نفس آموزش هم بخشي از حقوق طبيعى نيست چه رسد نوع آن. اگر 
بود بايد در منشور و بيانيه جهانى حقوق بشر يا دست كم ميثاقين به آن اشاره 
مى شد كه نشده است. اين مساله جزو حقوق قراردادى نيز نيست. مردم به 
اصل 15 قانون اساسى راى داده اند. بر اساس اصل 15 هم مساله آموزش زبان 
محلى (در حد ادبيات) جزو حقوق نيست بلكه جزو آزادى هاست كمااينكه 
اصل 15 در فصل «حقوق ملت» نيامده است و در مقام بيان رسميت زبان 

فارسى است. بنابراين تكليفى براي دولت وجود ندارد.
«قانون» همچنين در گزارش ديگري نوشته بود كه انتشار يك كتابچه 
ضميمه براى كتاب ادبيات مقطع اول متوسطه در شهرستان سقز استان 
كردستان مباحث جديدى در زمينه آموزش زبان هاى محلى در مدارس 
باب كرده است. ماجرا از آنجايى آغاز شده كه دفتر تاليف كتب درسى در 
كتاب كتاب هاى جديد زبان و ادبيات فارسى متوسطه يك فصل دوازده 
صفحه اى را به بحث آزاد در خصوص ادبيات بومى اختصاص داد. صفحاتى 
سفيد كه بايد با مشاركت معلم و دانش آموز هر ناحيه و تامل در ادبيات بومى 
پر شوند. متعاقب آن برخى معلمان در سقز با استفاده از اين ظرفيت اقدام 
به تهيه يك كتابچه زبان و ادبيات كردى كرده اند. آن ها مى گويند اين كار 
ــتاى «آموزش به زبان مادرى» خواهد بود. در همين راستا  گامى در راس
پرسش هايى را در خصوص زبان مادرى و چگونگى مديريت تنوع زبانى 
و قومى كشور از ساالر سيف الدينى پژوهشگر ارشد مطالعات قومى كه تا 
كنون پژوهش هايى در باب اصل 15 و زبان مادرى انجام داده است، مطرح 

كرده ايم.
    حقى به نام آموزش زبان مادرى كه برخى آن را جزو حقوق 

طبيعى مى نامند كى و چگونه متولد شد؟
بايد بگويم حقى به نام آموزش زبان مادرى يا آموزش به زبان مادرى 
وجود ندارد. بر خالف آنچه از سوى مدافعان اين گفتمان مدام طرح مى شود 
اين يك حق «طبيعى» يا اوليه هم نيست. حقوق طبيعى تعريف مشخصى 
دارد و ناظر به هر آن چيزى است كه با فطرت آدمى در ارتباط باشد. خصيصه 
اصلى آن هم جهانشمولى است يعنى زمان و مكان، نژاد و جغرافيا و مليت 
تغييرى در آن نمى دهد. مصدايق حقوق اوليه و طبيعى هم در منابع حقوق 
ــات، عدالت، انصاف، برائت، صلح و....  عمومى آمده و عبارت اند از حق حي

ــت فطرت است اما  درست است كه سخن گفتن به يك زبان جزيى اس
«آموزش نظام مند آن توسط دولت» بخشى از فطرت انسانى نيست.

در سطح حقوق بشر هم تنها ماده اى كه در اُّمهات حقوق بشرى به مساله 
زبان اقليت ها (كه البته ما در ايران آن را زبان اقوام ايرانى مى ناميم) اشاره 
كرده، ماده 27 ميثاق بين الملل حقوق مدنى- سياسى است كه پيوست 
منشور و اعالميه است. در اين ماده هيچ الزامى براى دولت ها در خصوص 
آموزش زبان هاى اقليت مشخص نشده است. تنها چيزى كه ميثاق از دولت 
ها مى خواهد اين است كه مانع «تكلم» گويشوران اين گروه ها به آن زبان 
خاص نشود. اين دسته از حقوق بشر بين الملل در مورد آنچه نبايد بشود، 

صحبت مى كند.
    اما مدافعان تدريس زبان  هاى محلى از حق و حقوقى صحبت 
مى كنند كه معوق مانده و بايد زودتر اجرا شود. از سوى ديگر اگر 
اين موضوع را يك حق (ولو حق ثانويه) ندانيم پس چگونه قابل 

تحليل است؟
مساله زبان مادرى همان گونه كه گفتم ناظر به حق نيست، بلكه ناظر 
به آزادى هاست. «آزادى ها» عبارت از مجموعه قدرت ها و ابتكارات انسان 
در حاكميت بر سرنوشت خويش، است. به لحاظ نظرى برخوردارى از اين 
«آزادى ها» مستلزم عدم مداخله و مزاحمت ديگرى است. اما بايد توجه 
كرد كه هر «آزادى» يك «حق» نيست. براي مثال حيات يك حق است. 
دولت اجازه سلب حيات انسان ها را ندارد. اما داشتن اتومبيل يك حق نيست 
بلكه يك آزادى است به اين معنى كه دولت موظف نيست براى شهروندان، 
اتومبيل تامين كند. اما اگر شهروندان خواستار بهره مندى از اين آزادى 
شوند دولت مجاز به ممانعت نيست. استاد بزرگوار محمدعلى موحد هم 
در تفاوت باريك بين آزادى و حق، آزادى را حقى دانسته است كه در قبال 

آن تكليفى نيست.
با توجه به اين بحث نظرى كوتاه من از اين ديدگاه كه «تدريس زبان 
مادرى توسط دولت يك حق نيست» اين طور دفاع مى كنم كه يادگيرى و 
آموزش زبان مادرى يك «آزادى» است نه يك حق تا در برابرش «تكليفى» 
براى دولت متصور باشيم. در اين چارچوب مساله آموزش زبان مادرى بايد 
در بسترى خارج از زمين دولتى(بودجه عمومى) انجام شود، مثال ممكن 
است آموزشكده هاى خصوصى يا دانشگاه آزاد يا حتى مدارس غير انتفاعى 
ــبت به تدريس آن اقدام كنند. دولت به جاى مداخله در اين امور بايد  نس
نظارت بر حسن اجرا  داشته باشد. به همين دليل است كه فراز آخر اصل 15از 
عبارت «آزاد است» استفاده مى كند. در واقع قانون اساسى اين مساله را در 

بستر «آزادى ها» شناسايى كرده نه حقوق. به همين دليل دولت موظف به 
تكليفى نشده است. بنابراين اگر روزى دولت اجازه تاسيس آموزشكده هاى 
زبان هاى محلى را لغو كرد مى توان اعتراض كرد. اما نمى توان معترض بود 

كه چرا دولت اقدام به برقرارى نظام آموزشى چند زبانه نمى كند.
      عده اى از اصل 15 تفسـيرى حداكثرى دارند و از آموزش 
تمام دروس در دوره ابتدايى به زبان هاى محلى صحبت مى كنند. 

جايگاه اين بحث كجاست؟
ــن اجازه را به ما  جداى از ابعاد هويتى، علمى، امنيتى و ملى آن كه اي
نمى دهد از منظر سياسى- حقوقى هم چنين امكانى نيست. اين تفسير 
نه از اصل 15 بر مى آيد نه از ماده 27 ميثاق. همين گونه كنوانسيون هاى 
بين المللى در خصوص حق تساوى در امر آموزش اين شيوه را رد مى كنند. 
ــيون عدم تبعيض در آموزش مى گويد «شناسايى حق  ماده 5 كنوانس
ــى ويژه خود بسته به سياست  اقليت ها براى انجام فعاليت هاى آموزش
آموزشى هر كشور و استفاده و آموزش زبان خود ضرورى است» و در ادامه 
اين ماده را مشروط كرده است. يكى اينكه «اين حق به روشى اعمال نشود 
كه مانع از درك فرهنگ و زبان جامعه و مشاركت در فعاليت هاى آن توسط 
اعضاى اقليت ها شود يا بر حاكميت ملى تاثير بگذارد» و شرط دوم «شركت 

در چنين مدارسى اختيارى باشد».
ــيون هاى عالقه مند به اين  چنانچه مالحظه مى شود حتى كنوانس
گفتمان هم از تدريس به زبان هاى مادرى دفاع نمى كنند.داليلش هم 
روشن است. اين انتخاب متعلق به كودك نيست، بلكه متعلق به والدين 
است و معلوم نيست كه كودك پس از رسيدن به سن رشد از انتخابى كه 
بقيه براى وى كرده اند خشنود باشد يا خير! فرصت هاى شغلى و منزلت 
اجتماعى هميشه قابل كسب نيست. ا نسان ها در يك مقطع مشخص 
جوانى مى توانند وارد اين وادى ها شوند. اما هميشه وقت براى يادگيرى 

هر زبانى وجود دارد.
    بر اساس اين كليات انتشار كتابى براى آموزش زبان و ادبيات 
كردى در سقز (استان كردستان) را چطور مى شود ارزيابى كرد؟

در استان كردستان دو اتفاق در اين زمينه رخ داد. دانشگاه آزاد سنندج 
كرسى زبان و ادبيات كردى را داير كرد. همانقدر كه اين اقدام قابل دفاع است 
تدوين يك كتاب براى آموزش زبان بومى در سقز غير قابل دفاع است. تنها 
همين نكته كه اين كار با تبليغات و جوسازى سياسى و دامن زدن به يك 
گفتمان ضد ملى همراه بود كافى است تا نتوانيم از آن دفاع كنيم. مساله دوم 
اين بود كه تدوين كنندگان اين كتاب جامعه را در برابر «عمل انجام شده» 
قرار دادند. اين مساله به عنوان تجربه نخستين، كارى نبود كه مخفيانه 
صورت بگيرد و بعد از آنكه تمام شد، خبر آن منتشر شود. اين شيوه نشان از 

حسن نيت ندارد و باعث سلب اعتماد شد.
    از نظر سياسى اگر نگاه كنيم اقدامى خالف قانون است. زيرا 
نص صريح اصل 15 اين است كه كليه اسناد و كتب درسى بايد به 
زبان فارسى تدوين شود. اما كتاب مدرسه صالح الدين سقز به 
فارسى تنظيم نشده است. در اصل15از امكان تدريس ادبيات 
محلى در مدارس صحبت مى كند. حداكثرى ترين تفسيرى كه 
از اين اصل مى شود انجام داد همين است: تدريس ادبيات نه زبان. 
ولى تدوين يك كتاب 80 صفحه اى براى فصلى كه نمره اى برايش 
لحاظ نخواهد شد و بيشتر از يك جلسه نمى توان برايش وقت 

گذاشت با چه توجيهى انجام مى شود؟
در مقدمه كتاب ادبيات فارسى پايه اول متوسطه در بخش سخنى با 
دبيران، اجازه توليد محتواى مشاركتى(معلم- دانش آموز) در دو درس 
آزاد داده شده است كه صفحات آن خالى است. تعداد صفحات خالى در 
حدود10 صفحه است. اما يك عده نشسته اند به صورت يكطرفه (نه طى 
مشاركت با دانش آموز) كتابى در 80 صفحه تدوين كرده اند. به نظر مى رسد 
ــده و اعتمادى كه دولت به  از اين ظرفيت 10 صفحه اى سوء استفاده ش
معلمان داشت متزلزل شده است. چنين كارهايى بايد با مشاركت دفتر 
تدوين، شوراى عالى انقالب فرهنگى، فرهنگستان زبان فارسى و شوراى 

عالى امنيت ملى صورت بگيرد نه سر خود.
    اكنون كه كار به اين نقطه رسيده چاره چيست؟

به هر حال كارى كه در سقز انجام شد غيرقابل دفاع است و بايد وضعيت 
سابق اعاده شود. دفتر تاليف هم بايد جلو سوءاستفاده ها را ببندد. اما در 
ــتثمار زبان مادرى پرهيز كرد. هم  سطح كالن پيش از هر چيز بايد از اس
مدافعان زبان مادرى بايد از جو سياستزده دورى كنند و هم سياسيون ما 
بايد رعايت كنند و وقتى دست شان در امور ديگر خالى است،  شروع نكنند 
به اشاره به چنين وعده هايى كه تصور مى كنند قابل تقويم به راى است و 
در صندوق راى مابه ازايى دارد. اين وعده ها جز ايجاد توقع نابجا و در نهايت و 

نارضايتى از نظام سياسى نتيجه اى ندارد.
در عمل امروز آموزشكده هاى زيادى سراغ داريم كه به ويژه در كردستان 
به آموزش زبان كردى و ارائه مدرك آموزشى در اين رشته مى پردازند. اين 
آموزشگاه ها بايد زياد شود. دانشگاه هاى غيردولتى هم بايد به ميدان بيايند. 
هر چند در دانشگاه دولتى تبريز نزديك به 10 سال است كه رشته زبان و 
ادبيات تركى داير است. استادان رشته هم از باكو دعوت شده اند. اما خود 
طرفداران زبان مادرى هم براى آموزش زبان تركى در اين رشته ثبت نام 

نمى كنند. مردم هم استقبال نمى كنند.
    چرا؟

به خاطر اينكه مردم عادى از طريق رسانه هاى جمعى و تعامل اجتماعى 
زبان محلى را ياد مى گيرند. بخش بزرگى از طرفداران گفتمان زبان مادرى 
هم  بيشتر به دنبال مسائل ديگر(سياسى) هستند و عالقه اى به حضور در 
فضاى آكادميكى كه در آن خبرى از سياست نيست ندارند و اين هم نشان 

مى دهد كه مساله آن ها زبان محلى نيست و نيات ديگرى در كار است.
     تفسير شما از اصل15 قانون اساسى چگونه است؟

االن در ايران ده ها راديو تلويزيون استانى به زبان هايى غير از فارسى 
وجود دارد. حتى در شهرهاى دو زبانه اى كه استان نيستند راديو تلويزيون 
به زبان محلى داير شده است. نمونه اش مهاباد است، راديو تركمنى هم 
مدت ها پيش از تاسيس استان گلستان وجود داشت. به اين خاطر است كه 
مى گويم اصل15 اجرا مى شود. دولت در حوزه صداوسيما كه انحصارى و 
حاكميتى است خود ورود كرده است. اما در حوزه مطبوعات و مدارس كه 
بخش خصوصى امكان ورود دارد فقط مجوزها را فعال كرده است. اينجاست 

كه تفسير به قول شما حداكثرى از اصل15 رنگ مى بازد.
اگر از عبارت «آزاد است» الزام استنباط شود، پس بايد دولت را ملزم 
به انتشار «مطبوعات» به زبان محلى هم بدانيم! آيا اين منطقى است؟ فقها 
مى گويند مالزمه اى بين اباحه يك امر توسط آمر با انجام آن توسط خود 
وى وجود ندارد.قانون اساسى در خصوص فراهم كردن اشتغال و مسكن 
و آموزش و پرورش رايگان وظايف جدى ترى بر عهده دولت گذاشته است. 
ولى آيا دولت موظف است براى افراد خانه خريدارى كند يا كاريابى كند؟ در 
تمام اين اصول منظور قانونگذار فراهم كردن «زمينه ها» است نه چيز ديگر.

واي به روزي كه بگندد نمك!
اگر برخي اقشار از روي تعصبات قوميتي اظهاراتي را به زبان بياورند 
ــس كه در خانه  ــت ولي اينكه نمايندگان مجل چندان جاي نقد نيس
ــان بياورند كه با  ــذاري را دارند اظهاراتي را به زب ملت وظيفه قانون گ
اصول قانون اساسي و منافع ملي در تضاد باشد بايد در صالحيت شان 
شك كرد. از طرف ديگر بايد نقدي نيز به شوراي نگهبان داشت كه به 
كمترين مشكالت سياسي افراد اعتراض كرده و آن ها را رد صالحيت 
ــازه حضور در مجلس  ــخاص به راحتي اج مي كند ولي به اين نوع اش
شوراي اسالمي را مي دهد! همه مردم ايران بايد به قانون اساسي التزام 
ــند و به گونه اي برخورد نكنند كه گويي منافع جناجي و  داشته باش
ــود  قوميتي بر مصالح ملي برتري دارد،چون  اگر اين توهم نهادينه ش
ــي ها  ــك آينده خوبي در انتظار ايران نخواهد بود.زيرا انگليس بي ش

وهمفكران شان نيز  چنين برنامه هايي در سر دارند.

      برخي از نمايندگان مجلس به دنبال قانوني بر خالف اصل پانزدهم قانون اساسي هستند   

آموزش شكاف قوميتي!
در اصل پانزدهم آمده است كه زبان و خط رسمى و مشترك مردم ايران فارسى است. اسناد و مكاتبات و متون رسمى و كتب درسى بايد با اين 

زبان و خط باشد ولى استفاده از زبان هاى محلى و قومى در مطبوعات و رسانه هاى گروهى و تدريس ادبيات آن ها 
در مدارس، در كنار زبان فارسى آزاد است. در اين اصل اشاره اي به آموزش به زبان مادري نشده است 

گروه سياسى

تفاوت است ميان «تدريس به زبان مادرى» و «تدريِس زبان مادرى». شايد اين دو عبارت از حيث كالمى 
شبيه به يكديگر باشند، اما از لحاظ محتوايى وجوه تفارق بسيارى دارند تا جايى كه قانون گذار در اصل15 قانون 
اساسى يكى را مجاز و ديگرى را ممنوع دانسته است. هنگامى كه روز گذشته صديف بدرى، سخنگوى كميسيون 
عمران مجلس و نماينده  مردم اردبيل، نمين، نير و سرعين از آماد  ه شدن تدريس به زبان مادرى سخن گفت، هر 
شخص منصف و آگاهى را از وضعيت قانون گذارى در ايران نااميد كرد زيرا اين نماينده و كسانى كه طرح مزبور 
را امضا كرده اند، نمى دانند يا شايد نمى خواهند بدانند كه اصل15 قانون اساسى ناظر به تدريِس ادبيات زبان 
مادرى است. يعنى اين حق وجود دارد كه ادبيات اقوام مختلف ايرانى تدريس شود چنانچه در حال حاضر نيز 
ادبيات زبان انگليسى يا عربى به طور سراسرى در مدارس ايران تدريس مى شود. بنابراين قانون گذار اساسى، 
تنها اذن آموزش ادبيات زبان قومى را داده است. براى نمونه، بهتر است كه مسئوالن در شهرهاى مختلف ايران 
زمينه هاى آموزش اسلوب زبان مادرى به فرزندان قوميت ها را فراهم كنند تا ايشان در كنار زبان رسمى كه همان 
زبان فارسى است، بتوانند به درستى به زبان مادري خود سخن بگويند. اين حالت با تدريس كتب درسى به زبان 
مادرى تفاوت دارد. بر اساس اصل15 قانون اساسى تدريس كتب درسى «بايد» به زبان فارسى صورت بگيرد. 
برخى از نمايندگان مجلس كه بايد آگاه به قوانين كشور به خصوص قانون اساسى باشند با لفاظى و جابه جايى 
كلمات، مترصد آن هستند تا بدعتى غيرقانونى و غيرملى را بنا گذارند. طيف خاص نمايندگان مجلس چندى 
است كه با اقدامات عجيب خود در پى ايجاد اختالف ميان اقوام ايرانى هستند، چنانچه چندى پيش يكى از آن ها 
در صحن علنى مجلس با لباس جمهورى آذربايجان ظاهر شد. شايد بتوان ميان پوشش كشور آذربايجان در 
مجلس شوراى اسالمى ايران و تحريف قانون اساسى اين نظام خط و ربط هايى پيدا كرد زيرا بر هر عقل سليمى 
محرز است كه خواسته قانون اساسى چيست. متاسفانه برخى از نمايندگان و حتى نيروهاى سياسى براى 
نيل به اهداف و اغراض خود دست به تفسير قوانين مى زنند. اين درحالى است كه بايد بدانند تفسير در جايى 
راه دارد كه نص وجود نداشته باشد. اصل15 قانون اساسى با صدايى بلند، رسا و شفاف اعالم مى كند: «زبان و 
خط رسمى و مشترك مردم ايران فارسى است. اسناد و مكاتبات و متون رسمى و كتب درسى بايد با اين زبان و 
خط باشد ولى استفاده از زبان هاى محلى و قومى در مطبوعات و رسانه هاى گروهى و تدريس ادبيات آن ها در 
مدارس، در كنار زبان فارسى آزاد است». اين اصل به دو دليل هيچ تفسيرى را بر نمى تابد. يكم آنكه قانون گذار 

به احصاى موارد پرداخته است و دوم آنكه تعيين سازوكار اجراى آن را به قوانين عادى موكول نكرده است؛ براي 
مثال اصل6 قانون اساسى اشعار دارد: «در جمهورى اسالمى ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومى اداره 
شود، از راه انتخابات: انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراى اسالمى، اعضاى شوراها و نظاير اين ها يا 
از راه همه پرسى در مواردى كه در اصول ديگر اين قانون معين مى شود». همان گونه كه مالحظه مى شود ترتيب 
چگونگى اجراى اصل برعهده قوانين عادى گذاشته شده ، در صورتى كه در اصل15 هيچ ارجاعى به قوانين عادى 
داده نشده است و تمام نهادهاى قانون گذارى بايد بر اساس نص اصل15 عمل كنند. ديگر آنكه لفاظى سخنگوى 
كميسيون عمران مجلس در گفت وگو با سايت خانه ملت به طرز حيرت انگيزى عيان مى شود. او در ابتداى 
گفت وگو مى گويد: «اگرچه اصل15 قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران با صراحت تحصيل اقوام كشور به 
زبان مادرى در كنار زبان فارسى در مدارس را آزاد عنوان مى كند اما متاسفانه برخى معذوريت ها، محدوديت ها و 
بعضا تنگ نظرى ها همواره مانع اجراى آن بوده است». در حقيقت صديف بدرى اجراى اصل15 قانون اساسى را 
موكول به تحصيل اقوام به زبان مادرى مى كند، در صورتى كه اجراى اين اصل موكول به تحصيل به زبان فارسى و 
تحصيِل زبان مادرى است. يعنى فرزندان اين خاك بايد تحصيل -به مفهوم كتب درسى- را به زبان فارسى انجام 
دهند و در كنار آن زبان خود را نيز فرا بگيرند. اين نماينده مجلس در ميانه گفت وگو خود با سايت «خانه ملت»، 
علت طرح مزبور را همگرايى اقوام دانسته است. اين سخن قدرى امنيت ملى را به خطر مى اندازد زيرا بر اساس 
وحدت زبان اصلى يعنى فارسى، قانون گذار اساسى نگارش اسناد، مكاتبات، متون رسمى و كتب درسى را به 
زبان فارسى دانسته است. آنچه از پس چنين استدالل هايى مى توان برداشت كرد اين است كه شايد برخى از 
نمايندگان مجلس بدون هيچ گونه دانش و البته استعداد حقوقى نماينده مردم شده اند. البته ديدگاه ديگرى نيز 
وجود دارد و آن فعاليت هاى زودهنگام انتخاباتى برخى از نمايندگان مجلس است،  زيرا مى دانيم كه تعدادى از 
نمايندگان براى كسب راى در حوزه انتخابيه خود در ماه هاى منتهى به انتخابات يا آخرين سال نمايندگى شان با 
اقداماتى پرسروصدا خواسته تعدادى از مردم حوزه انتخاباتى خود را برآورده مى كنند. اين درحالى است كه بايد 
مردم مناطق مختلف ايران از نمايندگان شان بپرسند كه به جاى تحريف قانون اساسى چه اقدامى براى توسعه 
شهرهاى متبوع خود انجام داده ايد و آيا در طول چهارسال نمايندگى، در انديشه رفاه اقوام ايرانى بوده ايد يا خير؟ 
تمام موارد مذكور حكايت از يك زنگ خطر مهم دارد؛ خطرى كه در كمين اصل قانونگرايى در ايران است زيرا اگر 
قرار باشد افراد ذي نفوذ و با ِسمت، كشور را به حريم شخصى خود تبديل كنند و اميال، اغراض و اهداف شان را در 
پوشش قانون به مردم ارائه دهند، نوعى انسداد قانونى به وجود مى آيد؛ به اين معنا كه با تصويب قوانينى تحريفگر 
و مغاير با قانون اساسى، حقوق ملت را محدود مى كنند. هرچند به هرحال حتى اگر چنين طرحى به تصويب 
مجلس نيز برسد، شوراى نگهبان وظيفه دارد تا آن مصوبه را با قانون اساسى تطبيق دهد و بعيد است كه اين نهاد 

نظارتى اذن تصويب نهايى اين طرح موهوم را بدهد. 

تحريف اصل15 قانون اساسى در خانه ملت
ممهرشاد ايمانى

ك كارشناس حقوقي
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جايزه پوليتزر به پاس گزارش هاى افشاگرانه 
نيويورك تايمز و مجله نيويوركر از آزار جنسـى 
گسترده زنان در هاليوود توسط هاروى واينستين، 
تهيه كننده پرنفوذ سـينما به خبرنگاران اين دو 

نشريه رسيد.
اين گزارش ها به نوبه خـود به جنبش جهانى 

#Metoo (#من_هم) منجر شـد كـه موجى از 
اعتراض عليه آزار جنسـى زنان در كشـورهاى 
مختلف به دنبال داشت.نيويورك تايمز در عين 
حال جايزه دومى را نيز به همراه روزنامه واشنگتن 
پست به دليل پوشـش خبرى دخالت روسيه در 

انتخابات 2016 آمريكا از پوليتزر دريافت كرد.

جوايـز پوليتـزر از معتبرتريـن جوايـز 
روزنامه نگارى در آمريكا هستند.

روزنامـه  واشـنگتن پسـت هم بـه خاطر 
روزنامه نگارى تحقيقى كه به افشاى ادعاهاى 
قديمى جنسـى عليه روى مـور، نامزد حزب 
جمهورى خواه از آالباما در انتخابات ويژه سنا 

منجر شـد، جايزه گرفت.روى مـور كه زمانى 
قاضى بـود، آن اتهامـات را رد مى كنـد اما او 
درنهايت انتخابات را به نامزد حزب دمكرات، 
داگ جونـز، واگذار كـرد. به عـالوه نيويورك 
تايمـز  و  واشـنگتن پسـت  به طور مشـترك 
جايزه پوليتزر ديگرى به خاطر پوشـش اخبار 

مداخلـه ادعايى روسـيه در انتخابـات 2016 
آمريكا دريافت كردند.خبرگـزارى رويترز از 
ديگر برندگان امسـال اين جوايز اسـت. اين 
خبرگزارى به خاطر پوشـش برنامـه مبارزه با 
مواد مخـدر رودريگو دوترتـه، رييس جمهور 

فيليپين، جايزه بين المللى 2018 را گرفت.

جایزه پولیتزر به افشاگران آزار  جنسی  در هالیوود رسید

ــان ويژه براى بررسى  ــنبه، بازرس ديروز سه ش
ابعاد مختلف  حمله شيميايى به دوما، وارد سوريه 
شدند تا از امروز چهارشنبه، ادعاي غربى ها مبنى بر 
دست داشتن دولت سوريه در اين ماجرا را تجزيه 

و تحليل قرار دهند.
ماجراى حمله شيميايى دوما، مساله ساده اى 
در سوريه پساداعش محسوب نمى شود چرا كه اين 
مساله باعث حمله موشكى سه كشور آمريكا، فرانسه 
و بريتانيا به پايگاه هاى هوايى سوريه شد. بنابراين 
ــيميايى  پيدا كردن مقصر يا مجرم اصلى حمله ش
ــتان را براى  ــه دوما، مى تواندداس چند روز پيش ب
مخاطب جهاني روشن كند كه چه كسانى دروغگو 
هستند و چه كسانى حقيقت را گفته اند.دو اتفاق 
ديگرى كه همزمان با اعالم خبر بازرسان به سوريه 
ديروز رسانه اى شد، يكى بحث عمل كردن اشتباهى 
ــوريه و ديگرى دست به كار  سامانه ضد موشكى س
شدن كنگره براى محدود كردن اختيارات نظامى 
آقاى رييس جمهور بود. شايد در ظاهر اين كليدها، 
هيچ رابطه اى با هم نداشته باشند اما اين كليدها با 
ــترك به همديگر متصل شده اند كه  حلقه اى مش
آن، نام سوريه است. اگر حمله خودسرانه ترامپ به 
سوريه اتفاق نمى افتاد، شايد كنگره  اياالت متحده 
ــدود كردن اختيارات  آمريكا هرگز به موضوع مح

رييس جمهور  ورود نمى كرد.

پاسخ الوروف به شايعات درباره دستكارى 
محل وقوع حمله شيميايى

ــان  ــيه خبرداده بازرس ــه ارتش روس درحالى ك
ــنبه، هجدهم آوريل از  بين المللى مى توانند چهارش
ــرگئى الوروف، وزير  دوماى سوريه بازديد كنند، س
خارجه در گفت وگو با يك شبكه خبرى بريتانيايى گفت 
مى تواند  تضمين كند  كه روسيه در محل وقوع حمله 

دوما هيچ نوع «ستكارى»   نكرده است.
پيشتر كنت وارد، فرستاده آمريكا به سازمان منع 
استفاده  از تسليحات شيميايى گفته بود: آمريكا نگران 
اين است كه روسيه در بازديد اخير خود از محل وقوع 

حمله با دستكارى شواهد به دنبال از ميان بردن آثار 
حمله شيميايى باشد.

اشتباه محاسباتى سامانه دفاعى سوريه
ديروز سه شنبه، ساعاتى پس از  انتشار خبر رهگيرى 
و انهدام چندين موشك بر فراز آسمان حومه حمص و 
دمشق، خبرگزارى رويترز به نقل از يك فرمانده نظامى 
«نيروهاى منطقه اى حامى دولت سوريه»، وقوع حمله 

موشكى جديد به اين كشور را رد كرد.
ــوريه، هم وقوع  ــمى س همزمان، خبرگزارى رس
اختالل در سامانه پدافند موشكى سوريه را تاييد كرد. 
به گزارش يورونيوز، به گفته اين فرمانده نظامى -كه 

ــامانه الكترونيكى  ــده است- س هويت وى فاش نش
دفاع موشكى سوريه تحت حمالت مشترك آمريكا 
ــده و به هشدارهاى غلط  و اسراييل دچار اختالل ش

واكنش نشان داده است.
اين مقام نظامى گفته است كه مساله بايد از سوى 

كارشناسان نظامى روسيه مورد بررسى قرار گيرد.
احتمال حمله مجدد به سوريه

ــت وزير بريتانيا در  ديروز همچنين ترزا مى، نخس
مجلس عوام اين كشور اعالم كرد كه حمالت به سوريه 

ممكن است ادامه داشته باشد.
اين  اولين سخنرانى «مى» مقابل نمايندگان بريتانيا 

ــنبه اياالت متحده آمريكا، بريتانيا و  پس از بامداد ش
فرانسه به مواضع دولت بشار اسد در سوريه بود. او اعالم 
ــانه ها» بيانگر آن بوده كه در سوريه  كرد كه «تمام نش
حمله شيميايى روى داده است و بر اين اساس دولت  

اسد بايد سرزنش شود.
اظهارات نخست وزير  فرانسه

ــه نيز  اعالم كرد  ادوار فيليپ، نخست وزير فرانس
دمشق دشمن پاريس نيست بلكه گروه تروريستى  
ــت.ادوار فيليپ در جلسه  داعش دشمن فرانسه اس
مشترك با نمايندگان پارلمان فرانسه درباره تجاوز 
ــه و انگليس عليه سوريه  نظامى اخير آمريكا ، فرانس

گفت: «پاريس با اجراى عمليات نظامى در سوريه، 
جنگ عليه سوريه و نظام بشاراسد، رييس جمهور اين 
كشور را آغاز نكرده است، چون دشمن فرانسه داعش 

است نه دمشق».
چـوب كنگـره الى چـرخ  ماشـين جنگ 

رييس جمهور
ــردن اختيارات  كنگره آمريكا درصدد محدود ك
ــدام نظامى ضد هيچ  ــت تا اجازه اق نظامى ترامپ اس

كشورى نداشته باشد.
ــناتور هاي عضو كميته  يك گروه دو حزبي از س
ــنبه از بازنگري عمده  ــنا روز دوش روابط خارجي س
«اجازه استفاده از نيروي نظامي عليه تروريست ها» 

پرده برداشتند.
 به اين ترتيب دونالد ترامپ، رييس جمهور آمريكا 
ــا داعش و ديگر  از اختيارات جديدي براي جنگ ب
ــتي برخوردار مي شود، درحالي  گروه هاي تروريس
كه اين حق كنگره نيز محفوظ نگه داشته مي شود كه 
قدرت فرمانده كل قوا را  در زمينه جنگ با تروريسم 
محدود كند.اين توافق پس از سال ها نگراني در كنگره 
ــترده اي كه در زمينه جنگ با  درباره اختيارات گس
تروريسم پس از حمالت 11 سپتامبر 2001به قوه 
مجريه داده شده بود و پس از ماه ها مذاكره با سناتور 
ــم كين (عضو  ــس اين كميته)  تي باب كوركر(ريي
كميته)  و ديگر سناتور هايي كه معتقد بودند كنگره 
ــم نقش بزرگ تري در  بايد در جنگ آتي با تروريس
تصميم گيري ها ايفا كند، حاصل شد.به هر حال بايد 
منتظر باشيم و ببينيم از دل گزارش بازرسان ويژه 
سازمان ملل چه اطالعاتى بيرون مى آيد؛ شايد همه 

چيز ساختگى بوده باشد!

بازرسان  به دنبال  هيوالى  دوما
«قانون» از پیامدهای حمله شیمیایی و واکنش موشکی در سوریه گزارش می دهد

ممهدى دل روشن

عکس نوشت

ارزش برابرى پوند بريتانيا در برابر دالر آمريكا به باالترين حد در 22 ماه 
گذشته رسيده است.

در معامالت اوليه صبح ديروز، سه شنبه (28 فروردين/ 17 آوريل) هر 
پوند بريتانيا حدود 1.44 دالر معامله شد كه اين نرخ برابرى از زمان برگزارى 
رفراندوم سراسرى بريتانيا (تابستان دو سال پيش) براى خروج از اتحاديه 

اروپا بى سابقه بوده اسـت.با اعالم نتيجه اين همه پرسـى، ارزش پوند در 
برابر دالر بيش از 10 درصد سقوط كرده بود كه اين كاهش، بيشترين افت 
يك روزه ارزش پوند در تاريخ بود.در ژانويه سال 2017 نرخ برابرى هر پوند 
بريتانيـا در برابر واحد پول آمريكا به حدود 1.21 رسـيد كـه حاال به 1.44 

تقويت شده است.

دويچه وله: نيكى هيلى، نماينده آمريكا در سازمان ملل متحد كه 
هم اكنون مطرح ترين چهره سياست خارجى دولت آمريكاست، گفته 
بود كه آمريكا تحريم هاى جديدى را عليه روسيه وضع مى كند. هيلى 
پس از حمله شيميايى به غوطه شرقى در سوريه يكشنبه (15 آوريل/ 26 
فروردين) گفته بود كه وزير خزانه دارى آمريكا روز دوشنبه تحريم هاى 
جديد روسيه را اعالم خواهد كرد. اين تحريم ها به گفته نيكى هيلى قرار 
بود به طور مستقيم عليه شركت هايى وضع شود كه با اسد و كارخانه هاى 

توليدكننده سالح هاى شيميايى او رابطه تجارى دارند.
سارا سندرز، سخنگوى رييس جمهور آمريكا، اما روز دوشنبه اين موضع 
را تعديل كرد و گفت كه تصويب تحريم هاى بيشتر عليه روسيه هنوز در 
حال بررسى است. روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع مطلع خود در كاخ 
سفيد نوشته است كه ترامپ مانع تصويب تحريم هاى بيشتر عليه روسيه 

شده و اتخاذ چنين تصميمى را به زمان نامشخصى موكول كرده است.
به نوشته واشنگتن  پست، ترامپ پس از آنكه متوجه شده آمريكا 
ــوس  ــموميت جاس ــترين ديپلمات روس را در  واكنش به مس بيش
ــدت برآشفته شده است.  ــابق روس در بريتانيا اخراج كرده، به ش س
ــالزبرى  ــهر س آمريكا 60ديپلمات  روس را در واكنش به ماجراى ش
ــت  ــت ترامپ گفته اس ــته واشنگتن  پس بريتانيا اخراج كرد. به نوش
ــه هر كدام تنها چهار ديپلمات  كه اگر مى دانست كه آلمان و فرانس
ــات روس از خاك  ــز با اخراج 60 ديپلم روس را اخراج كردند، هرگ
آمريكا موافقت نمى كرد. از قرار معلوم،  رييس جمهور آمريكا از اينكه 
سياستش فرصتى براى نزديكى به روسيه ندارد، سرخورده است. او 
پيشتر به طور آشكارا گفته بود: من گمان  مى كنم مى توانم رابطه خيلى 
خوبى با روسيه و رييس جمهور پوتين داشته باشم و اگر اين طور باشد 
عالى خواهد بود. البته ممكن است كه اين اتفاق نيفتد. او يك ماه پيش 
رييس جمهور روسيه،  والديمير پوتين را در جريان يك گفت وگوى 
تلفنى به كاخ سفيد دعوت كرد - بدون مشورت با مشاوران خارجى 
 دولت آمريكا-. مشاور جديد امنيت ملى آمريكا، جان بولتون و نامزد 
تصدى وزرات  خارجه، مايك پمپئو، مخالف ديدار ترامپ با پوتين در 
ــتند.حال ديدار رهبران دو كشور به زمان ديگرى  آينده نزديك هس
ــتمدار  ــت. حتى در كنگره آمريكا نيز هيچ سياس ــده اس موكول ش
ــرگيرى رابطه با روسيه باشد  نامدارى ديده نمى شود كه حامى از س
بلكه برعكس، احتمال دخالت روسيه در انتخابات آمريكا ،دمكرا ت ها و 
جمهورى خواهان را به يك اندازه خشمگين كرده است. آخرين هشدار 
ــايبرى هكرهاى  مقامات امنيتى آمريكا و بريتانيا در مورد حمله س
ــت. اغلب نمايندگان كنگره آمريكا  ــرايط را بدتر كرده اس روسى ش

،پوتين را يك افسر اصالح ناپذير «كا گ ب»  مى دانند.

ترامپ تحریم های جدید
 روسیه را متوقف کرد

آمریکا

روز سه شنبه، يك مقام كره جنوبى گفت ممكن است مقامات 
سئول براى انجام اقدامات نهايى به منظور برگزارى نشست ميان 
سران كره شمالى و جنوبى به كره شمالى سفر كنند. اين نخستين 
نشست ميان سران دو كشور از سال 2007 محسوب خواهد شد. 
ــمالى در اين  مقامات كره جنوبى ابراز اميدوارى مى كنند كره ش

نشست تعهداتى را در مساله تسليحات هسته اى خود بپذيرد.
سى ان بى سى به نقل از يك روزنامه كره جنوبى اعالم كرد:گفته 
ــور اكنون مشغول بررسى جزييات  مى شود قانون گذاران دو كش
بيانيه مشتركى هستند كه مى تواند به درگيرى ها ميان دو كشور 

پايان دهد.
ــا كيم جونگ  ــى پس از ديدار ب ــاور امنيت ملى كره جنوب مش
اون در ماه مارس گفت: رهبر كره شمالى به خلع سالح هسته اى 

شبه جزيره كره متعهد است.
دو طرف قرار است روز چهارشنبه گفت وگوهايى انجام دهند. 
پس از انجام اين گفت وگوها، رييس دستگاه اطالعاتى كره جنوبى 
ــت براى پايان دادن به  يا مشاور امنيت ملى اين كشور ممكن اس
مقدمات نشست آينده ميان سران دو كشور وارد كره شمالى شود.

ــور كه در آن كيم جونگ اون و مون جائه  نشست آينده دو كش
اين، رييس جمهور كره جنوبى نيز شركت خواهند كرد، در روز 27 

آوريل و در روستاى مرزى پانمونجوم برگزار خواهد شد.
ــت، كيم  ــود پس از برگزارى اين نشس همچنين گفته مى ش
جونگ اون و دونالد ترامپ، رييس جمهور آمريكا، در اواخر ماه ِمي 
يا اوايل ماه ژوئن با يكديگر ديدار خواهند كرد. اين رويداد مى تواند 
ــتين ديدار رو در رو ميان يك رييس جمهور آمريكا و رهبر  نخس

كره شمالى باشد.
ــمالى على رغم تحريم هاى شوراى امنيت سازمان ملل  كره ش
ــته اى خود را ادامه داده است.  ــكى و هس متحد، برنامه هاى موش
ــمالى قدرتمندترين سالح اتمى  در سال گذشته ميالدى، كره ش
ــتيك قاره پيمايى را نيز مورد  خود را آزمايش كرد و موشك بالس
ــود توانايى هدف قرار دادن خاك  آزمايش قرار داد كه گفته مى ش

آمريكا را دارد.
ــت  ــتاد كاركنان دفتر رياس ــس س ــئوك، ريي ايم جونگ س
ــى  ــون جائه-اين در حال بررس ــره جنوبى گفت: م جمهورى ك
چارچوب بيانيه اى بوده كه ممكن است به بيانيه 27 آوريل يا بيانيه 
پانمونجوم شناخته شود. احتمال دارد اين بيانيه بر مسائل مربوط 
به عارى سازى هسته اى و صلح در شبه جزيره كره و نيز بهبود روابط 

ميان دو  كره متمركز باشد.

اعالم نزدیک پایان جنگ
 بین دو کره

آسیا
هشدار آمریکا و بریتانیا در مورد حمله جهانی هکرهای روسی

ــا در مورد  ــكا و بريتاني ــازمان هاى امنيتى آمري س
ــايبرى جهانى توسط هكرهاى  احتمال يك حمله س
ــدار مى دهند. ظاهرا گروهى از هكرهاى  ــى هش روس
روسى به سخت افزارهايى كه بسته هاى اطالعاتى را  در 
شبكه هاى مختلف هدايت مى كنند و فايروال هايي كه 

بايد مقابل حمله هكرها مصون باشند، حمله كرده اند. 
ــايبرى ملى بريتانيا، پليس فدرال  مركز امنيت س
آمريكا و وزارت امنيت ميهن اياالت متحده آمريكا بيانيه 
ــا مى گويند اطالعات  ــتركى صادر كرده اند. آن ه مش
جمع آورى شده توسط سازمان امنيتى نشان دهنده 
روش هايى است كه هكرهاى روسى با توسل به آن ها 
به زيرساخت هاى شبكه اينترنت در ابعاد بزرگ نفوذ 
كرده اند. اين اقدام ممكن است پيش زمينه يك حمله 

سايبرى بزرگ در آينده نزديك باشد.
مقامات آمريكايى و بريتانيايى اعالم كردند به زودى 
اطالعات تكنيكى براى تشخيص اين حمله و راه هاى 

مقابله با آن را منتشر مى كنند.
آمريكا وبريتانيا مى گويند اين هكرها مورد حمايت 
كاخ كرملين هستند. يك سخنگوى دولت بريتانيا گفته 
ــردن كار دولت هاى ديگر و  كه هدف هكرها مختل ك
بى ثبات كردن فعاليت هاى تجارى اينترنتى است. او 
اين حمله را مثال ديگرى از ناديده گرفتن هنجارهاى 

بين المللى و نظم جهانى توسط روسيه خوانده است. 
ــان پليس فدرال آمريكا  ــال، از كارشناس هاوارد مارش
ــد با الگوى  ــت كه حمله هاى جدي نيز تاكيد كرده اس

فعاليت هاى سايبرى مخرب دولت روسيه  سازگارند. 
ــرا، از وزارت امنيت ميهن آمريكا گفته  ژانت مانف
است: پيامدهاى حمالت سايبرى هكرهاى روسى 
هنوز به طور كامل روشن نيست. سياران مارتين، از 
مركز امنيت سايبرى ملى بريتانيا هم تنها تاكيد كرده 
است كه ميليون ها دستگاه هدف اين حمله بوده اند. 
ــال پيش تحت نظر  به گفته او هكرها از بيش يك س
ــا از مدتها پيش  ــاى پايه اى آن ه بودند و تاكتيك ه

شناخته شده است.
مقامات امنيتى آمريكا و بريتانيا تاكيد كرده اند كه 
هشدار كنونى در مورد اين حمله براى اطالع رسانى و 
ارائه كمك به اهداف احتمالى اين حمله براى حفاظت 
از خود است. ارائه كنندگان خدمات اينترنتى، ادارات 
دولتى، شركت هاى و زيرساخت هاى اينترنت سراسر 

جهان از جمله اهداف هكرهاى روسى بوده اند.
ــتر بارها به دليل تاخير  كارشناسان امنيتى پيش
در اطالع رسانى در مورد حمالت سايبرى از مقامات 
ــازمان هاى  ــاد كرده بودند. بيانيه س آمريكايى انتق
امنيتى آمريكا و بريتانيا ممكن است پاسخى به اين 

ــد. دولت آمريكا همزمان اذعان كرده  انتقادها باش
است كه همه اطالعات را در اختيار ندارد.

ــى به  ــمي واكنش ــورت رس ــكو هنوز به ص مس
ــت. سفير  ــان نداده اس ــده نش اتهام هاى مطرح نش
روسيه در لندن اطالعيه اى صادر كرده و اتها م هاى 
مطرح شده را نمونه اى تلخ از سياست تحريك آميز، 

بى رحمانه و  ناعادالنه عليه روسيه خوانده است.
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مهرشاد ايمانى

ــادى در جوامع جهان  ــيب ها و ضعف هاى اقتص از آنجايى كه آس
ــتقيم متوجه دولت ها و حكومت ها نيست و گريبان  سوم به طور مس
اقشار ضعيف اجتماع را مى گيرد، رفته رفته اين قشر محصولى تحت 
ــت.  عنوان كودك كار را پديد مى آورد كه نوعى تراژدى اجتماعى اس
ــاى امنيتى، روانى و مادى كه  اين كودكان با توجه به كمبودهاى فض
ــد، تحت تاثير خرده فرهنگ هايى  در زندگى خود با آن مواجه بوده ان
كه بين خود ايجاد  كرده اند، اين امكان را دارند كه حتى بعدها امنيت 
اجتماعى را تهديد كنند. اما در بررسى اين موضوع نمى توان نقش و 
تاثير دولت ها بر آن را ناديده گرفت؛ بنابراين بر اساس ماده32 پيمان 
ــد و سالمت  جهانى حقوق كودك، آنان بايد در برابر هركارى كه رش
آن هارا تهديد مى كند، حمايت شوند و دولت ها بايد سن كار كودكان 
را مشخص كنند. اما متاسفانه مسئوالن بيش از آنكه دل شان به حال 
اين كودكان كه آوارگانى در سرزمين خود هستند، بسوزد و چاره اى 
بينديشند، در پى اهداف و اغراض سياسى حزب يا جناح خود هستند. 
ــت هنگاهى كه پديده اى اجتماعى آثار  در بيشترجوامع مرسوم اس
مخربي براى اجتماع يا حتى اقليتى از افراد آن جامعه دارد، عوام مردم، 
فعاالن اجتماعى و به خصوص رسانه ملى و اقشار تحصيل كرده و پويا 
نسبت به آن موضع جدى گرفته و سعى در حل آن مى كنند. چه بسا 
كه آن پديده، تباهى آينده و تحقير كودكان آن جامعه كه آينده سازان 

حقيقى هستند، باشد.
نكته جالب و تكان دهنده اين است كه در سرزمين ما نه تنها رسانه و 

مردم موضع جدى در اين باب اعمال نمى كنند بلكه كنش هايى مرتكب 
مى شوند كه اين درد را چند برابر مى كند. از رسانه اى كه سكوت مى كند 
ــرادى بد ذات بالفطره  ــودكان كار را در قالب باندهاى قاچاق و اف يا ك
معرفى مى كند و در چشمان مردم، آن ها را شخصيت هايى منفور جلوه 
مى دهد و  زخم نقش بسته بر روح و روان كودكان كار را بيشترمى كنند. 
به عبارتى ديگر در طول اين سال ها تنها موفقيت مردم و رسانه در قبال 
پديده كودك كار اين است كه توانسته اند قضيه را به عنوان پديده اى 
معمول تحمل كنند؛ نه آنكه آن را حل يا حتى طلب حق اين كودكان 
ــمت دولت، حكومت يا هر نهاد قدرت كنند. ما فقط آموخته ايم  از س
كه در قبال مسائل فجيع اجتماع خود افسوس و كمى غصه بخوريم. 
كودكانى كه برخالف كنش ظاهرى شان تنهاتحت آسيب هاى تكدى 
گرى و فروش نيستند بلكه متوجه آسيب هاى بسيار مخرب اجتماعى و 
روانى اند. همچنان كه مدير عامل سازمان خدمات اجتماعى شهردارى 
تهران با اعالم نتايج يك پژوهش درباره 400كودك كار گفته بود كه 
ثابت مى كنيم كه به 90درصد كودكان كار تجاوز مى شود. فقط براى 
ــت كودكان، آن را رقم  چند لحظه تصور كنيد آينده اى را كه قرار اس

بزنند، اين كودكان كار جمعيت قابل توجهى ازآن را شامل مى شوند.
ــاالنه 250 ميليون كودك  ــازمان جهانى كار، س براساس آمار س
ــوند، طبق اين  ــروم مى ش ــان از كودكى مح ــاله در جه ــا 14س 5 ت
ــغول به كار  ــده و مش ــر از آن ها وارد بازار كار ش آمار 120 ميليون نف
ــيا، 32 درصد در  ــودكان در آس ــتند، 61 درصد اين ك تمام  وقت هس
آفريقا و هفت  درصد در آمريكاى التين زندگى مى كنند. با وجود عدم 
چاره انديشى هاى حال حاضر مسئوالن و رفتار هاى توهين آميز مردم، 

ــال هاي بعد پديده اى غير قابل باور  چاقو به دست ديدن آن ها در س
نيست. به بيانى ديگر ممكن است بعدها با فرد جوانى رو به رو شويم كه 
مرتكب عاملى مجرمانه شده است كه در اين فضا زندگى كرده و رشد 
كرده است، در ميان اذهان مردم تنها فعل مجرمانه وى مطرح است و 
كسى به اين فكر نمى كند كه اين فعل نتيجه حقارت ها، آسيب هاى 
ــى، كمبودهاى عاطفى و  ــده، ناامنيتى هاى جنس روانى متحمل ش
ــان و كاربودن او  امنيتى وي  و در معرض فضاى مخرب كودك خياب
بوده است و گمان مى رود با مجازات سنگين و گاهى اعدام، ريشه اين 

موضوع را نيز بريده اند.
اما در تبيين عامل پديد آمدن كودكان كار بايد خاطرنشان كرد كه 
اين ها قربانى فقر اقتصادى و فرهنگى خانواده هاى خود هستند كه فقر 

ــى از عدم آموزش صحيح  فرهنگى و اقتصادى اين خانواده ها نيز ناش
ــط دولتمردان و حكمرانان جامعه است. نكته جالب توجه  مردم توس
ــيون حقوق كودكان را پذيرفته است و در  اين است كه ايران كنوانس
عين حال هيچ حقوق قابل توجهى براي كودكان به ويژه كودكان كار 
قايل نيست. طبق آمارها، در ايران 308 هزار كودك كار10 تا 14ساله 
و370 هزار كودك كار فصلى وجود دارد و درمجموع 700 هزار كودك 
زير 15سال در كشور فعاليت مى كنند. در نتيجه قبل از آنكه بخواهيم 
ــل فقر كه عامل اصلى  فكرى به حال اين كودكان بكنيم بايد از معض
بى نظمى و عدم سالمت روانى جامعه است، جلوگيرى كنيم. به اين 
شكل كه به خانواده هاى بى بضائت، كمك هاى مالى مناسب با شأن 
انسانى شان صورت گيرد و سپس براى ترك سرپرست هاى معتاد اين 
كودكان چاره اى انديشيده شود و به اشتغال سرپرست هاى آن ها كه 
موضوع بسيار مهمى است، توجه بسيارى شود. از آنجايى كه موضوع 
ــيار مهم و جدى شده است، تمام  كودك كار در جامعه امروزى ما بس
آحاد جامعه در برابر آن مسئوليم و بايد توجه داشته باشيم  كه زمانى 
ــود، موضوع مان تنها خريد كردن و نكردن  كه حرف از حمايت مى ش
ــنى ترحم و حس حقارت دادن به آن ها نيست. اما يك  از آن ها با چاش
ــه ذهن افراد را در مواجه با اين مساله درگير مى كند كه  سوال هميش
چرا سازمان ها و ارگان هاي دولتى تمايلى به رفع اين پديده اجتماعى 
ــس و نيرو ى انتظامى وارد  ندارند؟ چرا در مواجهه با اين كودكان پلي
ــوزش ديده همين  ــت كه اين ها آم ــود؟ مگر غير اين اس عمل مى ش
جامعه و فرزندان همين جامعه هستند؟ بايد خاطر نشان كرد كه اگر 
همبستگى ميان ما براى عدالت خواهى وجود داشت،بى عدالتى هاى 
ــبت به اين  اجتماعى نيز از بين مى رفت. حداقل بايد آموخت كه نس
كودكان حساس،مسئول و مراقب بود و با آنان با احترام رفتار كرد. اين 

كودكان خودشان آينده شان را انتخاب نكرده اند.

پيمان جهانى حقوق كودك ضامن حقوق كودكان است
يادداشت

مهتاب ابرقويى
كارشناس حقوقى

حذف بند خسارت معنوى 
در اليحه تامين امنيت زنان 

ــاد از حذف بند  ــتيار ويژه رييس جمهور با انتق دس
ــط  ــارت معنوى در اليحه تامين امنيت زنان توس خس
ــارات معنوى براى  ــتار توجه به خس قوه قضاييه، خواس
ــنا،  ــد.به گزارش ايس قربانيان جرايم اعم از زن و مرد ش
شهيندخت موالوردى، دستيار ويژه رييس جمهور در 
ــهروندى به عيادت معصومه جليل پور،  امورحقوق ش
ــى تبريز رفت و در جريان روند درمان  قربانى اسيدپاش
وى در بيمارستان سوانح سوختگى مطهرى قرار گرفت.

ــت: يكى از مواردى كه  وى در ادامه طى يادداشتى نوش
ــتيم در اليحه  در معاونت امور زنان و خانواده اصرار داش
تامين امنيت زنان در برابر خشونت گنجانده شود، تشديد 
مجازات مرتكبان اسيدپاشى و ايجاد محدوديت در عرضه 
ــيد بود كه االن در قالب طرح در  و دسترسى آسان به اس
ــال 1337قانونى با  ــت.هرچند در س مجلس مطرح اس
موضوع مجازات بزه اسيدپاشى تصويب شده است و عالوه 
ــالمى  نيز مى توان در  بر آن از عمومات قانون مجازات اس
جرم انگارى اين عمل غير انسانى بهره گرفت اما شواهد و 
قرائن حكايت از ناكارآمدى قوانين موجود در پيشگيرى از 
آن دارد. موالوردى با اشاره به قوانين كيفرى گفت: افزون 
بر آن و مهم تر آنكه قوانين كيفرى ما از دست دادن منافع 
ممكن الحصول و خسارت معنوى وارده به قربانى را تحت 
ــش قرار نمى دهند! و تبصره 2 ماده 14 قانون آيين  پوش
ــال 92 به تصريح، بزه ديدگانى را كه  دادرسى كيفرى س
مشمول دريافت ديه شده اند (مثل قربانيان اسيدپاشى) از 
دريافت خسارت معنوى و منافع ممكن الحصول مستثنى 
ــتيار ويژه رييس جمهور در امور حقوق  كرده است.دس
ــان كرد كه بند مربوط به خسارت  شهروندى خاطر نش
معنوى براى قربانيان خشونت از اليحه تامين امنيت زنان 
در جلسات قوه قضاييه با اين استدالل كه سياست كيفرى 
ــارت معنوى نيست، از  نظام هنوز قايل به پذيرش خس
متن آن حذف شده است.وى در توضيح اهميت اين بند 
خاطرنشان كرد: خسارت معنوى در واقع خسارت ناشى 
از درد و رنج مستمر و مادام العمرى است كه قربانى در اثر 
وقوع جرم عليه خودش تجربه مى كند؛ درد و رنج ناشى از از 
دست دادن فرصت اشتغال و ازدواج، درد و رنج ناشى از نگاه 
تحقيرآميز ديگران، درد و رنج ناشى از زوال عزت نفس و 
خيلى موارد ديگر.موالوردى در پايان گفت: واقعيت اين 
ــيده براى رفع اين خأل، نه فقط  است كه وقت آن فرا رس
نسبت به قربانيان اسيدپاشى بلكه براى تمامى قربانيان 
جرايم ، اعم از زن و مرد كه متحمل چنين خسارات عمده اى 

مى شوند، چاره اي  جدى انديشيده شود.

سالمت دستگاه قضايى بستگى 
به مبارزه با فساد دارد

رييس مركز حفاظت و اطالعات قوه قضاييه گفت: 
سالمت و عدالت دستگاه قضايى بستگى به مبارزه با فساد 
دارد و اگر فسادستيزى در روحيه، قلم، حكم و برخوردمان 
نباشد، نتيجه آن اين است كه عدالت حاصل نمى شود. 
حجت االسالم خطيب، طى سخنانى موضوع سالمت 
ــاره قرار داد و اظهار  مجموعه دستگاه قضايى را مورد اش
داشت: يكى از محورهاى اساسى كه در ابتداى سال جديد 
مقام معظم رهبرى (حفظه ا...) به عنوان راهبردهاى سال 
97 در كنار ساير موضوعات تبيين  كردندو ماهيت آن با 
حفاظت و اطالعات ارتباط دارد، تحقق عدالت و مبارزه با 
فساد بود. اين دو محور تاكيدى كه در كالم معظم له بود، 
وظيفه همه ما را مضاعف مى كند و ما كه به اين نظام مقدس 
و واليى اعتقاد داريم، بايد اين دو محور را مالك عمل خود 
قرار بدهيم  زيرا سالمت و عدالت دستگاه قضايى بستگى 
ــاد دارد و نمى توان گفت كه ما با عدالت  به مبارزه با فس
ــم و در عين حال ضد  رفتار كنيم  و با عدالت حكم  بدهي
فساد نباشيم و اگر فسادستيزى در روحيه، قلم، حكم و 
برخوردمان نباشد، نتيجه آن اين است كه عدالت حاصل 
نمى شود.رييس مركز حفاظت و اطالعات قوه قضاييه 
افزود: تاكيدات رياست محترم قوه قضاييه نيز در پايان 
سال گذشته بر اين مساله حكايت دارد كه بايد اين مهم با 
اولويت خاصى پيگيرى شودو مالكى براى اينكه همواره 
خودمان را با آن بسنجيم. محاسبه يكى از وظايفى است 
كه ائمه اطهار(ع) بر دوش هر مومنى قرار داده اند؛ تا چه 
برسد به افرادى كه كارگزاران اين نظام هستند و باالتر از 
آن كسانى كه كرسى عدالت و قضاوت بر عهده آن هاست. 
خطيب به بيان نگاه و تفاسير مختلف از موضوع مبارزه با 
فساد در جامعه پرداخت و متذكر شد: در بحث مبارزه با 
فساد در گفتار و عمل با آنچه كه نگاه مردم و جامعه به آن 
است، تفاوت هاى  بسيارى وجود دارد و فضايى را ايجاد 
مى كند كه قابل تحمل، توجيه يا قابل حمايت نيست 
ــه ديدگاه مان با آن چيزى كه  و ما در برخورد با اين مقول
مردم نسبت به مبارزه با فساد دارند، تفاوت هاى  بسيارى 
دارد و اين اختالف ديدگاه بخشى از آن به فساد درون قوه 
قضاييه باز مى گردد كه همه ما موظفيم با آن مبارزه كنيم 
تا حداقل در فضاى رسانه، گفتار و دفاع از دستگاه قضايى و 

عملكرد خودمان توفيقاتى داشته باشيم.

عدليه 

ستونى براى كمك به زندانيان
يكى از مسائل مهم در حوزه قضايى، رسيدگى 
ــت؛ از اين رو سرويس  به وضعيت زندانيان اس
حقوق و قضاى روزنامه قانون بنا دارد تا از هفته 
آينده صحبت ها، دغدغه ها و مشكالت زندانيان 
ــر  ــرون به صحت بودن منتش را در صورت مق
كند. انتشار اين مهم عالوه برآنكه باعث ارتقاى 
سطح دانش حقوقى آحاد مردم مى شود، شايد 
به حل دغدغه هاى افراد در بند كمك شايانى 
كند. به اين دليل از تمام كسانى كه مشكالت 
ــه براى  ــود ك ــد، تقاضا مى ش ــى دارن مرتبط
رسانه اى شدن اين موضوع، مشكالت خود را با 
قيد عنوان «براى گروه حقوق و قضا» به كانال 
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افزايش هزينه طرح ترافيك از آن دست موضوعاتى 
است كه بخشى از مردم تهران را درگير خود كرده است. 
موافقان اين طرح با استناد به كاهش آاليندگى هوا و نيز 
ايجاد درآمد براى شهردارى از آن دفاع مى كنند اما در 
مقابل منتقدان نيز باور دارند كه افزايش قيمت طرح 
ترافيك تنها هزينه اى مضاعف بر مردم است كه مانند 
طرح هاى ديگر نه تنها به كاهش آلودگى هوا نمى انجامد 
بلكه هزينه ثابت از جيب مردم مى ستاند. از سوى ديگر 
به نظر مى رسد كه هيچ تصميمى براى كاهش آلودگى 
هوا در بين نباشد زيرا طرح اخير شوراى شهر گستره 
افراد را براى اخذ طرح ترافيك با هزينه اى باال افزايش 
ــت. در حقيقت آنچه از پس اين طرح مى توان  داده اس
دريافت، تنها افزايش درآمد است. ديگر آنكه برخى باور 
دارند كه اين افزايش درآمد بيش از ميزان تورم اعالمى 
بانك مركزى است و بر اين اساس از مصوبه شوراى شهر 
به ديوان عدالت ادارى شكايت شده است. البته شايد 
تمام اين بحث ها ذيل بى برنامگى نهادهايى چون شوراى 
شهر و غيرمنسجم بودن آراي ديوان عدالت ادارى باشد.

ضرورت تعيين اختيارات شوراى شهر
على صابرى، عضو پيشين شوراى شهر، حقوق دان 
و وكيل دادگسترى در اين خصوص به «قانون» گفت: 
ــى افزايش قيمت طرح ترافيك بيش از اصل  «حواش
موضوع يعنى حوزه اختيارات شوراى شهر تهران مورد 
توجه مردم قرار گرفت كه شايد اين موضوع باعث غفلت 
مسئوالن از تبيين وظايف اين نهاد شود. بر اساس قوانين 
موجود شوراى شهر اين اختيار را دارد كه با مصوبات خود 
ــهرى از مردم اخذ كند. بى ترديد  يك سرى عوارض ش
ــب با قوانين موجود وضع شود  بايد آن عوارض متناس
اما اينكه بر اساس سليقه گرايى از تمام مصوبات شورا 
در ديوان عدالت ادارى شكايت شود، موضوع درستى 
ــيارى موارد تصميمات ديوان درست  ــت. در بس نيس
ــود كه شورا خارج  است و به اين موضوع استناد مى ش
ــت. اگر چنين ديدگاهى  از اختياراتش عمل كرده اس
توسعه پيدا كند، امكان برقرارى حكومت هاى محلى از 
بين مى رود. امكان ندارد كه به يك نهاد بگوييم تو تكليف 
دارى مجموعه اى از وظايف را انجام دهى اما اختيار وضع 
ميزان هزينه را ندارى. شايد بسيارى از ابطال هايى كه 
ــت باشد اما از  ديوان عدالت ادارى انجام مى دهد درس
حيث مبنايى اگر شوراى شهر فاقد اختيار باشد، سيستم 
تمركزگرايى در كشور توسعه پيدا مى كند. اگر بخواهيم 
ــمت حكومت هاى محلى برويم، بايد با حوصله  به س
بيشترى با شوراى شهر برخورد كنيم. مسئوالن نبايد 
دوگانه عمل كنند؛ به نحوى كه از يك سو بگويند قايل 
به حكومت محلى هستيم و از سوى ديگر تمركزگرايى 
را ترويج دهند. ما عادت كرده ايم كه حامى منافع خود 
باشيم. اگر سمت مردم باشيم با افزايش طرح ترافيك 
مخالفت مى كنيم و اگر عضو شوراى شهر باشيم، اين 
افزايش قيمت را منطقى تلقى مى كنيم. تا زمانى كه ما 
تكليف مان با خودمان معلوم نباشد و اختيارات شوراى 

شهر معلوم نشود، هيچ مشكلى حل نخواهد شد».
اداره شهردارى ها با درآمدهاى ناپايدار

ــخ به اين پرسش كه  اين وكيل دادگسترى در پاس
ــه بهانه وظايف  ــهرى ب ــيارى از هزينه هاى ش چرا بس
ــهردارى از جيب مردم تامين مى شود، ادامه  متعدد ش
ــود.  ــهردارى با درآمدهاى ناپايدار اداره مى ش داد:«ش
ــازى به چنين  ــهردارى ني ــرد كه ش نمى توان ادعا ك
ــى دارد و اجراى آن  ــهردار وظايف درآمدهايى ندارد. ش
وظايف، نياز به بودجه دارد. ضمن اينكه گاهى هزينه هاى 
ــى  ماخوذه منافعى در پى دارند. به طور مثال بايد بررس
كرد كه در طول يك سال گذشته، باالرفتن هزينه هاى 
شهرى شهروندان چه مشكالتى را در تهران حل كرده و 
آيا براى نمونه به كاهش آلودگى هوا كمك شده است يا 
خير؟ تمام اين ها در حالى است كه در ايران مردم از اجناس 
ــاختمانى كه بدتر ساخته  بد استقبال مى كنند. هر س
مى شود، ساده تر به فروش مى رسد. هميشه آن فردى كه 
در آمريكا زندگى مى كند از ايرانى ها با اخالق تر نيست اما 
اينكه او اقدامات مجرمانه  كمترى انجام مى دهد به دليل 
سازوكار و نظام قانونى و سياسى درستى است كه بر اين 
كشور حاكم است. آن مكانيزم ها در ايران وجود ندارد و در 
حال حاضر شما مطمئن باشيد كه مردم بيش از گذشته 
از خريد طرح ترافيك استقبال مى كنند. اگر اين طرح بد 
است و مردم به آن انتقاد دارند، تنها براى يك سال از خريد 

آن امتناع كنند تا به مسئوالن شهرى ثابت شود كه مردم 
مطالبه گر هستند».

ضرورت تعيين معيار براى شوراى شهر
ــهر  ــوراى ش ــت كه ش صابرى افزود:«ممكن اس
ــوا هزينه طرح  ــراى كنترل آاليندگى هاى ه حتى ب

ترافيك را افزايش نداده باشد و تنها هدفى كه از پس 
ــب درآمد بوده  ــده است، كس اين طرح دنبال مى ش
باشد. اما حتى اگر چنين موضوعى نيز صحت داشته 
ــد، بايد گفت كه به چه دليل هر نهادى از دولت تا  باش
ــوراى  ــت ادارى در تصميمات ماهوى ش ديوان عدال
ــهر دخالت مى كند؟ آن ها وظيفه دارند تا انطباق  ش
يا عدم انطباق مصوبات شورا را با قانون احراز كنند. با 
رويكرد فعلى حاكميت، دولت هاى محلى كه مصداق 
بارز آن شوراهاى شهر است، از بين مى روند و شورا به 
ــود كه تنها مصوباتى  يك كاالى لوكس تبديل مى ش
نمايشى را تصويب مى كند و در نهايت ديوان عدالت 
ادارى آن ها را رد مى كند. در سال هاى اخير 90درصد 
ــوراى شهر بوده  آراي ديوان درخصوص مصوبات ش
است. من از كميسيون عالى شوراها درخواست كردم 
ــهر بدهد كه براساس  كه معيارهايى به شوراهاى ش
ــد تا در نهايت  آن معيارها، مصوبات به تصويب برس
ــود. وقتى شاخص هاى مشخصى  در ديوان باطل نش

وجود ندارند، عالوه برآنكه انرژى شوراها براي تصويب 
مصوبات به هدر مى رود، در طول دوره تصويب تا ابطال 
مصوبه حق عده بسيارى از مردم تضييع مى شود. وقتى 
تمام اين بحث هاى كالن پشت مناقشه طرح ترافيك 

پنهان مى شود، هيچ معضل كالنى حل نمى شود».

فقدان اصل قانونگرايى در ايران
ــش كه آيا  ــخ به اين پرس اين حقوق دان در پاس
درآمدهاى كالنى كه از مردم اخذ مى شود، در حوزه 
ــود يا خير، گفت:«بايد  ــاخت ها هزينه مى ش زيرس
اولويت هاى شهردارى ها معلوم شود. اگر اين حجم 
ــهردارى نبود و نهادهاى ديگر  از وظايف بر عهده ش
ــه درآمدهاى كالن  ــد، نيازى ب بر عهده مى گرفتن

ناپايدار نبود.
 قرار بود هزينه هاى طرح ترافيك، صرف ساخت 
پاركينگ هاى عمومى شود. بايد از مسئوالن پرسيد 
ــد؟ از سوى ديگر تاكنون  كه آيا اين وعده محقق ش
ــر مطالبه گرى  ــت ادارى رايى مبنى ب ــوان عدال دي
ــا كارى كه  ــت؟ تنه ــهردارى داده اس وعده هاى ش
ــد خروج از اختيارات.  مى كند، اين است كه بنويس
ــته باشد. قاضى حاكم  واژه خروج بايد مصداق داش
نيست كه بگويد اين كار بشود يا خير. بايد بر اساس 
نص قانون عمل كند. در كشور ايران اصل قانونگرايى 
ــخصى را عرض  ــده است. يك نمونه ش مخدوش ش
ــته براى اخذ دسته چك به دو  مى كنم. هفته گذش

بانك مراجعه كردم.
ــته  ــى از بانك ها به من دس ــس از چند روز يك  پ
ــال ها  ــر گفت به دليل آنكه س چك داد و يكى ديگ
ــويه نشده است،  پيش وامى گرفته بودى و هنوز تس
ــال آن وام  ــى. ح ــته چك باش نمى توانى داراى دس
ــت اما مساله مورد  ــال پيش واگذار شده اس چند س
ــت كه چرا يك  ــاده، اين اس بحث در همين مثال س
ــر خير؟ اگر  ــته چك مى دهد و بانك ديگ بانك دس
ــتم، هيچ يك از  اينجانب مستحق دسته چك نيس
بانك ها نبايد بدهند. علت اين موضوع فقدان توجه 
به قانون است. اگر مشكل من نيز حل شود، مصداقى 
ــت. در ايران هيچ آموزش  و نه ريشه اى حل شده اس
ــتى به مردم داده نمى شود حتى خود  حقوقى درس
مسئوالن نيز به مسائل حقوقى و قانونى آگاه نيستند. 
ــهر هيچ گاه بحث حقوقى مهمى در  ــوراى ش در ش
ــى،  ــات سياس نمى گيرد و تمام اعضا درگير مناقش
جناحى و شخصى هستند يا آنكه تمام آراي ديوان 
ــت. تا كى قرار  ــت ادارى با يكديگر متفاوت اس عدال
ــيرها اداره شود؟ تا زمانى كه  است اين كشور با تفس
ــكلى حل  ما به اصل قانونگرايى تن ندهيم، هيچ مش

نخواهد شد».
ــاى مذكور بايد گفت  در پايان با تجميع بحث ه
كه الزم است اختيارات شوراى شهر به طور دقيقي 
مشخص شود تا مصوباتى از سوى اين نهاد به تصويب 
نرسد كه در وهله نخست، حق مردم را ضايع كند و در 
وهله دوم، منجر بهتراكم بى رويه قوانين شود. شايد 
براى مقطع كنونى ديوان عدالت ادارى، نهادى بتواند 
ــد و از حق مردم دفاع كند اما  اقدام موثري انجام ده
ــق قانونى  ــاختارهاى دقي ــد براى ايجاد س بى تردي
ابطال هاى اين نهاد قضايى نمى تواند راهگشا باشد و 

بايد انديشه اى كالن تر در ميان باشد.

ــهر و دولت بايد بر اساس  ــوراى ش مصوبات ش
ــد  ــوى بانك مركزى باش ميزان تورم اعالمى از س
ــى و حاكميتى بدون  ــفانه نهادهاى دولت اما متاس
ــى را به تصويب  ــتن اين معيار، مصوبات در نظرداش
مى رسانند كه عالوه بر نقض حقوق عمومى، خالف 
ــق افزايش هزينه  ــت. يكى از آن مصادي قانون اس

ــت. ديوان عدالت  ــهر تهران اس طرح ترافيك در ش
ــى مى تواند مصوبات  ــوان نهادى قضاي ادارى به عن
ــبه دولتى را مورد  غيرقانونى نهادهاى دولتى يا ش
ارزيابى قرار دهد و در صورتى كه آن مصوبه را خالف 
ــم كه بر مبناى  ــت، باطل كند. مى داني قانون دانس
قانون اساسى تمام دخل و خرج هاى نظام مالى بايد 
ــوراى اسالمى باشد و  بر اساس مصوبات مجلس ش
حتى يك ريال نيز نمى توان بيش از مقررات قانونى 
از مردم اخذ يا توسط مسئوالن خرج شود. متاسفانه 
در شرايط كنونى به دليل بحران هاى مالى موجود، 
ــر از قانون  ــف پا را فرات ــا و ارگان هاى مختل نهاده

ــى از مردم اخذ  مى گذارند و هزينه هاى غيرمعقول
ــاله در بودجه تعيينى،  مى كنند. به طور مثال هرس
ــى پيش بينى  ــوص جرايم رانندگ مبلغى در خص
ــار اجراى  ــم انتظ ــود. يعنى آنكه دولت چش مى ش
ــذ كند. چنين  ــت تا مبلغى را اخ تخلف از مردم اس
ــه در نهادهاى ديگر  ــا در دولت ك ديدگاهى نه تنه
مانند شوراى شهر و شهردارى نيز وجود دارد كه نه با 
منطق حقوقى و نه حتى با مقتضيات عقالنى سازگار 
ــت. از اين رو ديوان عدالت ادارى وظيفه دارد تا  اس
به عنوان آخرين سنگر مردم، از حقوق عمومى دفاع 

و مصوبات غيرقانونى را باطل كند.

افزايش هزينه طرح ترافيك بيش  از ميزان تورم ،خالف قانون است
رسول سلطانى

 وكيل پايه يك دادگسترى 
ر
و

   تا زمانى كه ما به اصل قانونگرايى تن ندهيم، هيچ مشكلى حل نخواهد شد
   در شوراى شهر هيچ بحث  حقوقى مهمى در نمى گيرد و تمام اعضا درگير مناقشات سياسى، جناحى و شخصى هستند

   قاضى حاكم نيست كه بگويد اين كار بشود يا خير، بايد بر اساس نص قانون عمل كند
   قرار بود هزينه هاى طرح ترافيك صرف ساخت پاركينگ هاى عمومى شود كه متاسفانه نشد

   در سال هاى اخير 90درصد آراي ديوان در خصوص مصوبات شوراى شهر بوده است
   كميسيون عالى شوراها بايد معيارهايى به شوراهاى شهر بدهد كه بر اساس آن معيارها ،مصوبات به تصويب برسند

   مسئوالن نبايد از يك سو بگويند قايل به حكومت محلى هستيم و از سوى ديگر تمركزگرايى را ترويج دهند

          ديوان عدالت ادارى از حيث قانونى مى تواند مصوبه شوراى شهر مبنى بر افزايش قيمت طرح ترافيك را باطل كند   

دوراهى طرح ترافيك پيش پاى شورا  !
نمى توان ادعا كرد كه شهردارى نيازى به چنين درآمدهايى ندارد

ما عادت كرده ايم كه حامى منافع 
خود باشيم. اگر سمت مردم باشيم، 

با افزايش طرح ترافيك مخالفت 
مى كنيم و اگر عضو شوراى شهر 

باشيم، اين افزايش قيمت را 
منطقى تلقى مى كنيم. تا زمانى كه ما 

تكليف مان با خودمان معلوم نباشد و 
اختيارات شوراى شهر معلوم نشود، 

هيچ مشكلى حل نخواهد شد

شايد بسيارى از ابطال هايى كه 
ديوان عدالت ادارى انجام مى دهد 

درست باشد اما از حيث مبنايى 
اگر شوراى شهر فاقد اختيار باشد، 

سيستم تمركزگرايى در كشور 
توسعه پيدا مى كند. اگر بخواهيم به 

سمت حكومت هاى محلى برويم، 
بايد با حوصله بيشترى با شوراى 

شهر برخورد كنيم

على صابرى ،حقوق دان:
هميشه آن فردى كه در آمريكا زندگى 
مى كند از ايرانى ها با اخالق تر نيست 
اما اينكه او اقدامات مجرمانه  كمترى 

انجام مى دهد به دليل سازوكار و نظام 
قانونى و سياسى درستى است كه بر 

اين كشور حاكم است. آن مكانيزم ها 
در ايران وجود ندارد و در حال حاضر 

شما مطمئن باشيد كه مردم بيش 
از گذشته از خريد طرح ترافيك 

استقبال مى كنند. اگر اين طرح بد 
است و مردم به آن انتقاد دارند، تنها 

براى يك سال از خريد آن امتناع كنند 
تا به مسئوالن شهرى ثابت شود كه 

مردم مطالبه گر هستند



يك روز در هفته يا ماه،  وقت مان 
را براى خيريه ها بگذاريم

ــعى مى كنيم تمام نيازهاى اوليه را براى كودكانى  ما س
كه به اين جمعيت مى آيند و در خانه هاى ايرانى ساكن 
ــت خشونت بسيار زياد  هستند فراهم كنيم. در پاكدش
است و ما سعى مى كنيم تا آنجا كه مى توانيم اين را كاهش 
دهيم با كارها و برنامه هايى كه براى شا ن اجرا مى كنيم. 
بچه هايى كه اينجا هستند، نياز به دوست داشتن و دوست 
داشته شدن دارندو ما سعى مى كنيم كه عشق و دوستى 
و دگرخواهى را در آن ها تقويت كنيم. ما در جمعيت امام 
ــود،  ــى كه برگزار مى ش على(ع) در كالس هاى آموزش
سعى مى كنيم روى مادرها و كودكان با هم كار كنيم. ما 
ــت نزديك به 130 كودك را ثبت  در خانه ايرانى پاكدش
نام كرديم؛ در حالى كه هنوز 150 كودك ديگر پشت در 
هستند. بى سوادى بچه ها در منطقه پاكدشت بسيار زياد 
است. بچه هايى كه در جمعيت امام على(ع) كار مى كنند، 
سواى هر چيزى به اين فكر مى كنند كه اين كارهايى كه 
انجام مى دهند بخشى از وظايف شان است. اين وظيفه 
انسان است كه هر كسى به همنوع خودش كمك كند. 
آن ها كه انجام نمى دهند به وظيفه انسانى شان عمل نمى 
كنند. بچه هايى كه در اينجا فعاليت مى كنند از كارهاى 
روزانه شان مى زنند. بعضى ها فقط يك روز به اينجا مى آيند، 
آموزش مى دهند و مى روند. اعضاى جمعيت از تهرانپارس، 
ــهرك غرب، تجريش و همه جاى تهران  سعادت آباد، ش
مى آيند و از لحظاتى كه در اينجا هستند، راضى اند.   وقتى 
با وقت گذاشتن يك روز در هفته  نيز مى شود سرنوشت 
ــان ها را نجات داد، چرا نبايد اين كار را  ــرى از انس يك س
انجام دهيم؟ ما بايد اين را بين مردم جا بيندازيم كه مردم 
بيايند و با خودشان بگويند كه من  يك روز را درهفته يا ماه، 
براى يك ان جى او كار كنم. مادر پاكدشت نمى خواهيم  
تنها يك كار خيريه اى كنيم و به بچه ها غذا بدهيم. مى 
خواهيم منطقه  ومعضالتش را بشناسيم و درخصوص 
اين موضوع كه خانواده هاي فقير بسياري در اين منطقه 
ــت، كار كنيم؛ آن هم به صورت مداوم و اساسى. قرار  هس
نيست سال ها تنها در يك محله باشيم. محله اى را نجات  
مي دهيم و به محله ديگرى مى رويم. اما متاسفانه در ايران 
نهادهاى دولتى با ما همكارى نمى كنند. ما در ايران  چهار 
هزار خيريه داريم اما عملكردشان كجاست؟ روز به روز به 
فقر ، فحشا ، اعتياد و بزه  و كار كودك افزوده مي شود، پس 
اين خيريه ها كجا هستند؟ اى كاش مى توانستيم با كمك 
مسئوالن فعاليت هاى مان را مداوم تر و موثر تر انجام دهيم. 

بهزيستى همراه كودكان نيست

ــا در ارتباط  ــال 93 با آن ه خانواده اى بود كه ما از س
بوديم و پنج دختر و دو پسر دارند. پدر خانواده شيشه 
ــغلش روسپيگرى بود.  مصرف مى كرد و مادر نيز ش
بچه هاى اين خانواده از همان سال 93 وارد خانه علم 
جمعيت امام على(ع) شدند. ما هيچ وقت دختر اول 
اين خانواده را نديديم و بعدها متوجه شديم چون پدر 
ــته از خانه فرار كرده  خانواده قصد تعرض به او را داش
است. دختر دوم بيشتر با ما در ارتباط بود. ما هميشه 
مى ديديم كه همراه با خودش تكه اى سنگ يا شيشه 
به همراه دارد. مى گفت پدرم باالى سر من مى آيد و 
ــه و  آزارم مى دهد. حتى تمام ضربه هايى كه با شيش
سنگ به تن پدرش زده بود، ديده مى شد. اين دختر 
ــراغ دختر سوم  مى گفت من اگر فرار كنم، پدرم س
ــا او در امان بماند. دختر  مى رود، من فرار نمى كنم ت
ــوم  نيز در كارخانه اى كار سنگين انجام مى داد تا  س
ــالش هاى ما براى  ــواده را بدهد. خالصه ت خرج خان
اورژانس اجتماعى به نتيجه نرسيد تا اينكه يك شب 
ما به پليس امنيت شرق تهران رفتيم و گزارش داديم 
اما دوباره اتفاق خاصى نيفتاد. سرانجام ما توانستيم 
پدر را براى ترك به كمپ ترك اعتياد ببريم اما هنوز 
ــته بود كه ديدم مادر براى خودش و  چند روز نگذش
دختر سومش مرد مى آورد. بعد از دو ماه، پدر از كمپ 
برگشت و دوباره شروع به مصرف كرد. نمى دانستيم 
ــادر دخترها را  بايد چكار كنيم. اگر پدر مى رفت، م
ــدر مى ماند به  ــى مى كرد، اگر پ مجبور به تن فروش
بچه ها آزار جنسى مى رساند. دختر چهارم اين خانواده 
كه 11ساله بود، اولين بار در خيابان به او تجاوز شده 
ــوى پدرش در مورد خواهرش در  بود. اتفاقى كه از س
خانه ديده، در خيابان برايش اتفاق افتاده بود. در نهايت 
ــتى  ــران كوچك اين خانواده به بهزيس دوتا از دخت
رفتند. دختر سوم خانواده را كه تجربه جنسى داشت، 
به بهزيستى دولت آباد بردند در كنار زنان30ساله تا 
هرچه كه ياد ندارد، ياد بگيرد. او را به بهزيستى ديگرى 
منتقل كردند اما آنجا  نيز برچسب دختر خيابانى به 
او زدند. مشاور آنجا با اين دختر دچار چالش شد. پدر 
ــودك آزارى در زندان  اين خانواده مدتى را به جرم ك
ــب، بهزيستى دخترها را  بود و بازگشت اما همان ش
به پدرشان بازگرداند. ما دوتا  ازدخترها را به خانه علم 

آورديم و حاال دوتايى نگهبان خانه علم هستند.

يادداشت 1

يادداشت 2
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هديه كيميايى

زهرا كهرام
داوطلب جمعيت امام على(ع)

مى گوينـد و مى خندند و بـازى مى كنند. 
آن ها ياد گرفته اند رنج هاى شـان را با سكوت 
پنهان كننـد. حسـين و ياسـمن، دو قربانى 
كودك آزارى هسـتند. بيجه، احمدرضا برادر 
حسين را 13 سال پيش بعد از تجاوز به او كشت 
و ياسمن دختر هفت ساله اى است كه بارها به 
دست صاحبخانه مورد تجاوز قرار گرفت. اين 
روايت ها رنجى است كه هر ساعت بر جان شان 

مى رود تا فقط زنده بمانند. 
از آدم ها مى ترسم

ــد، ديابت  ــين از همان روزى كه به دنيا آم حس
ــا متوجه  ــوان بعد از مدت ه ــت. پدر و مادر ج داش
بيمارى پسرشان  شدند اما پدر اعتياد داشت و مادر 
ــه اش را براى بيمارى به  نيز آن قدر پيگير نبود تا بچ
دكتر ببرد. اما در همان روزهاى كودكى معلوم شد 
ــين بيمارى قند دارد. پدر، نه كارى داشت  كه حس
ــت آن گونه كه بايد خرج خانواده اش  و نه مى توانس
ــين از همان روزهاى كودكى به جاى  را بدهد.حس
اينكه براى درمان بيمارى اش انسولين مصرف كند، 
هر روز تكه اى كوچك ترياك از خاله يا پدر و مادرش 
مى گرفت و مى خورد. حاال حسين جوانى 19 ساله 
ــربچه هاى  ــت اما صورت و قد و قواره اش به پس اس
ــال هاى زياد خوردن  13 ساله مى ماند. تاثيرات س
ــدى راكه بايد نداشته باشد.  مواد باعث شده تا او رش
صدايش دورگه و كلفت است؛ در حالى كه صورت و 
قدش هنوز كودك است. پدر و مادر حسين چند سال 
ــان يعنى چيزى نزديك به 30 سال  بعد از ازدواج ش
پيش از گرگان به پاكدشت ورامين مهاجرت كردند. 
صغرى مادر حسين، سه پسر داشت. زنى هميشه 
افسرده كه چند سال بعد از زندگى اش دچار بيمارى 
ــال هاى آخر عمرش با  افسردگى سختى شد كه س
ــان احوالى همراه بود. او حتى رغبت  اعتياد و پريش
ــى را  ــز كند يا اينكه كس ــه اش را تمي نمى كرد خان
ــاع خانه  ــه اوض ــه اش راه بدهد چون هميش به خان
ــى را به آن راه داد. اما  آن قدر بد بود كه نمى شد كس
ــخت ترين اتفاق زندگى حسين و خانواده اش در  س
ــال 82 رخ داد. روزى كه حسين همراه  عاشوراى س
ــراى زنجيرزنى به  ــرش احمدرضا ب با برادر بزرگ ت
ــين(ع) در ميدان اصلى  ــم عزادارى امام حس مراس
شهر پاكدشت رفته بودند، ناگهان احمد رضا گم شد. 
ــدند كه ديگر احمدرضا  شب وقتى همه مطمئن ش
ــهر را زير و رو كردند اما وي  ــده، همه جاى ش گم ش
ــين و  ــيد و صغرى، مادر حس نبود. روزها به ماه كش
احمدرضا هر روز پريشان تر شد. پدر غرق در اعتياد 
ــى از اضطراب هايى كه لحظه  ــز براى رهاي و مادر ني
ــد. روزها  ــراغش مى آمدند، معتاد ش به لحظه به س
گذشت و بر تعداد پسربچه هايى كه در پاكدشت گم 
مى شدند، اضافه مى شد. درحالى كه بيجه همچنان 
ــت آرام و  ــزى پاكدش ــوره هاى آجرپ در اطراف ك
بى خيال پسربچه ها را به بهانه هاى مختلف به سمت 
بيابان هاى اطراف كوره هاى آجرپزى مى كشيد، به 
ــت. احمدرضا  آن ها تجاوز مى كرد و آن ها را مى كش
ــود. بيجه را  ــن قربانى بيجه ب ــين، دومي برادر حس
ــال بعد اعدام كردند اما مادرحسين از اعتياد  يك س
ــد تا آنجا كه  شديد دچار بيمارى روحى و روانى ش
حتى اجازه نمى داد حسين از خانه بيرون بيايد. پدر 
ماه ها به خانه نمى آمد و غرق در اعتياد شب و روزش 
درخيابان ها  مى گذراند. پوريا برادر بزرگ ترحسين 
و احمدرضا از همان روزهاى كودكى كار مى كرد تا 

بتواند خرج مادر و برادرش را بدهد.
 در روزهاى آخر اسفند 96 وقتى به خانه حسين 
ــته بود و  ــر زديم، او تك و تنها نشس در فرون آباد س
ــا مى كرد. فضايى كه در اطراف مان  تلويزيون تماش
ــبيه به خانه نبود. اگر سقف  وجود داشت، چيزى ش
ــت كه  ــتى به خرابه اى مى مانس خانه را برمى داش
زباله دانى شده است. در بزرگ و آهنى خانه به حياط 
كوچكي مى رسيد و هواى سرد و بارانى، بويى همراه 
با تعفن و ماندگى را از داخل خانه به بيرون مى آورد. 
ــمى رنگ به  ــين در حالى كه كاله بافتنى يش حس
سرش گذاشته بود و يك پليور كهنه زرشكى با شلوار 
ــت، ما را به داخل خانه  ــكى به تن داش ورزشى مش
دعوت كرد. چراغ هاى راهرو را خاموش كرده بودند و 
تنها گچ هاى ريخته ديوارها و بوى نمور آن ها مى آمد. 
ــمان زباله  ــه هم، انگار كه از آس در دو اتاق منتهى ب
باريده بود. از بطرى هاى آب معدنى و دلستر گرفته 
ــقاب ها و قاشق هاى  ــت پفك و چيپس و بش تا پوس
نشسته و نان هايى كه كپك زده و روى زمين بودند. 
جاى جاى سقف خانه چكه مى كرد و زير چكه هاى 
باران را سطل گذاشته بودند. آب آرام آرام از سطل، 
شره مى كرد و روى فرش ها مى ريخت. تنها چيزى كه 
آن مخروبه را به خانه تبديل مى كرد، كمدى بود كه 
روى طاقچه اتاق گذاشته بودند و روى آن پوسترى از 
تام و جرى چسبانده بودند كه تام در آن با چشم هاى 
خندان نگاه مى كرد؛درحالي كه جرى زير پاهايش 
ــى از كمد كنده شده بود  ــده بود. درهاى بخش له ش
و روى باالترين طبقه آن چند مجسمه گچى لب پر 
ــى كه در حال رقصيدن بود، گذاشته بودند  از خرس
ــاى مصنوعى چركتاب.  ــارش گلدانى از گل ه و كن

ــتيك و كاغذ و  ــمت زيرين كمد نيز پر از پالس قس
تكه هاى زباله بود كه زير اليه هايى از خاك به سختى 
تشخيص داده مى شدند. حسين يك تشك چركتاب 
را در گوشه انتهايى اتاق به طور عمودى گذاشته بود 
تا فضايى را كه در آن مى خوابد از بقيه جدا كند. بوى 
برنج دم كشيده هم در فضا مى آيد. باالى سرش يك 
ــته و كيسه برنج و روغن و نمك  اجاق كوچك گذاش

نيز همان جاست. 
حسين از روزى كه احمدرضا گم شد، بسيار كم 
ــاد و بيمارى روحى مادر از  از خانه بيرون رفت. اعتي
يك طرف و هراس حسين از سويى ديگر اجازه نداد 
ــه  ــين گوش تا او پايش را از خانه بيرون بگذارد. حس
خانه ايستاده و  همراه بقيه زباله ها را تماشا مى كند. 
موهاى چرب و مشكى اش از زير كاله بيرون آمده و 
ــم هايش را گرفته است. مى گويد:« دلم  جلوى چش
مى خواهد بروم بيرون كار كنم اما كجا؟ من اين همه 
وقت از خانه بيرون. از وقتى بيجه احمدرضا را كشت، 

من بيرون نرفتم». صدايش نخراشيده است و كلمه ها 
ــختى از دهانش بيرون مى آيد. مى گويد:« من  به س
ــم سقف بريزد روي  اينجا مى خوابم همش مى ترس

سرم بميرم» سكوت مى كند.
 حسين هنوز مصرف ماهانه ترياكش را براى كنترل 
بيمارى قندش هر هفته از يكى از خاله هايش مى گيرد 
و اگر مواد پيدا نكند تا بخورد، استرس و خمارى به جانش 
ــم كارى كنم. فقط  مى افتد. اومى گويد:« من نمى توان
مى توانم بروم ظرف ها را بشورم و بيايم اينجا براى خودم 
غذا بپزم كه از گرسنگى نميرم». پدر حسين ماه هاست 
ــرقت در زندان است. مى گويند قرار  براى يك خرده س
است عيد آزاد شود. حسين در آن ديدار قول داد تا در سال 
آينده زندگى اش را عوض كند. قول داد تا هراسش را كنار 
بگذارد و از خانه بيرون برود اما حسين هنوز بيمار است و 
درمان بيمارى قند، اعتياد نيست. عكس كودكى حسين، 
احمدرضا و پوريا، ميان قاب عكس قهوه اى قديمى در 
ــه اى از اتاق افتاده است. سه تايى در عكس لبخند  گوش
مى زنند و چشم هاى شان از شادى برق مى زند. انگار كه 
مادر آن طرف دوربين ايستاده باشد و بگويد:«جان مادر!».

سياهى نيز يك جور نقاشى است
ــگ و وارنگ را  ــاى نصفه و نيمه و رن مدادرنگى ه
در اتاق نقاشي روى زمين ريخته اند و مهتاب، درنا، 
ــى و صورتى را  ــارا تند تند رنگ هاى آب مهديه و س
ــان  از ميان رنگ ها انتخاب مى كنند و براى خودش
ــى و حيواناتى را كه  برمى دارند تا شكل هاى هندس
ــت، رنگ آميزى كنند.  ــان اس دركتابچه نقاشى ش
ــته و با چشم هاى درشت و  ياسمن گوشه اتاق نشس
مشكى، بقيه را تماشا مى كند. در دستش خمير بازى 
را گرفته و مدام آن را فشار مى دهد. ناگهان خمير را 
گوشه اى پرتاب مى كند و مى آيد مى نشيند كنار درنا 
كه مشغول رنگ كردن خرس توى كتابچه اش است. 
ياسمن با چشم هاى از حدقه درآمده، مى گويد:«مگه 
ــى تاييد  ــم داريم؟!» اين را معلم نقاش خرس آبى ه
ــه حيوونا به هر  ــى هم مى كند و مى گويد:« تو نقاش
رنگى درمى آيند». ياسمن سكوت مى كند و به سمت 
در خروجى مى رود. معلم از او مى خواهد تا نقاشى اش 
ــراب و ترديد كنار دفترچه  را كامل كند. ميان اضط
ــيند و با بى ميلى مداد سياه را از  نقاشى اش مى نش
ميان رنگ ها جدا مى كند و دايره ها و مربع هاى سياه 
را يكى بعد از ديگرى رنگ مى زند. مقنعه سفيدرنگ 
مدرسه اش پر از لكه هاى سياه رنگ است و روپوش 
ــعى مى كند  ــاب مى زند. س ــه چركت صورتى اش ب
مربع هاي كوچك را با دقت رنگ بزند و به قول معلم 
ــت هايش انگار به اختيار  از خط بيرون نزند. اما دس
ــت؛ از اين طرف به آن طرف مى روند و  خودش نيس
مربع سياه رنگ روى كاغذ سفيد تبديل به توده اى 
سياه رنگ مى شود. درنا حواسش هست و با انگشت 
ــياه دفترچه ياسمن دست مى گذارد و  روى توده س
ــياه كردى؟» جواب مى  مى گويد:« چرا اين قدر س
دهد:« چه فرقى داره همش يه رنگه. سياه كه بهتره 
مثل همديگه ميشه» بعد حواسش مى رود به انگشت 
ــت. مى  هاى الك زده درنا كه هر كدام يك رنگ اس
گويد:«اينا چيه؟ از مامانت اجازه گرفتى الك زدى؟» 
درنا دستش را مى كشد و مى رود سمت نقاشى اش. 
ــمن مى گويد:« خانوم من برم بيرون؟ حوصله  ياس
ندارم. ميخوام برم». معلم كه از كالس بيرون مى رود، 
ياسمن مقنعه اش را بيرون مى آورد و گوشه كالس 
ــد. مى گويد:«  ــد و روى زمين مى خواب پرت مى كن
ــفيد بهترين رنگ هاي خداست».  ــياه و س خاله س
ــت. همراه با پدر و برادر و  ــالش اس ياسمن هفت س
خواهر كوچك ترش در خانه اى كوچك در پاكدشت 
ــمن سال هاست به علت  زندگى مى كنند. مادر ياس
اعتياد كارتن خواب است و به خانه نمى آيد. يك سال 
پيش ياسمن و خواهر و برادرش همراه با پدرشان در 
اتاقك سرايدارى باغى در نزديكى پاكدشت زندگى 
مى كردند. صاحب باغ مردى ميانسال بود كه روزها 

ــتاد و  ــمن را براى خريد به تهران مى فرس پدر ياس
ــا تهديد به او  ــمن را به اتاق خودش مى آورد و ب ياس
تعرض مى كرد. ياسمن بارها زبان باز كرد تا ماجرا را 
به پدرش بگويد اما از عواقب آن ترسيد. تا اينكه روزى 
در يكى از كالس هاى تئاتر جمعيت امام على(ع) در 
يكى از نقش هايى كه بازى مى كرد، در حالى كه اشك 
امانش را بريده بود، ماجرا را براى خانم مربى تعريف 
كرد. مددكارهاى جمعيت امام على(ع) ماجرا را به 
پدر ياسمن اطالع دادند و پدر پذيرفت كه دخترش را 
از آن خانه نجات بدهد. در اولين زمان خانه را عوض 
ــرد صاحبخانه  ــت امام على(ع) از م كردند و جمعي
ــكى قانونى ياسمن روى  شكايت كرد. مدارك پزش
ــت و خودش همراه با مددكارش هر  ميز دادگاه اس
ــود، در  چند وقت يك بار كه نوبت دادگاهش مى ش
ــود تا ماجرا را شرح دهد. هنوز  جايگاه حاضر مى ش
بعد از ماه ها از شكايت جمعيت امام على(ع) حكمى 
براى اين پرونده صادر نشده است و پدر ياسمن نيز 

همچنان در انتظار صدور حكم پرونده كودك آزارى 
ــن دوكلمه را  ــدارم» اي ــت. «حوصله ن دخترش اس
ياسمن زياد در حرف هايش تكرار مى كند و هميشه 
بى قرارى و خشمى پنهان  در صورتش موج مى زند. 
ــه اش را درست جايى كه  كيف صورتى رنگ مدرس
چشم هاى آبى عروسك چاپ شده روى آن قرار دارد، 
پاره كرده است. مى گويد:« به خدا من نفهميدم كى 
پاره شد!» مدام از اين طرف سالن به آن طرف مى رود 
و دختران كوچك تر يا همسن خودش را كه مى بيند، 
ــان مى كند كه تنها از خانه بيرون نروند  نصيحت ش
ــد. دوتايى همراه با  و براى شان خط و نشان مى كش
ــالن غذاخورى خالى روى كفپوش ها  مهتاب در س
ــرو صدا مشغول خوردن ناهارشان  نشسته اند و با س
ــتند. يكى در ميان  ــت كرفس است، هس كه خورش
قاشقش را به هوا پرتاب مى كند و دانه هاى برنج به هوا 
ــوند. رو به يكى از بچه ها كه عروسكش  پرتاب مى ش
ــغول خواب كردن آن  ــته و مش را روى پايش گذاش
است، مى گويد:« من شب ها تا صبح بيدارم، خوابم 
ــه اش را روى  ــفيد مدرس نميبره» مهتاب مقنعه س

ــرش مرتب مى كند و مى گويد:«من شبا با دختر  س
ــوارى، اين قدر كيف  همسايمون ميرم دوچرخه س
ــنود،  ــمن همين كه اين جمله را مى ش ميده». ياس
ــد و انگشت اشاره اش  دست از غذا خوردن مى كش
ــبا برى  را باال مى برد و مى گويد:« كى به تو گفت ش
بيرون؟ به خاك بابابزرگم اگه من تو رو بيرون ببينم، 
ــم هاى  ميام تيكه تيكه ات مى كنم». مهتاب با چش
ــا مى كند و ساكت است.  گرد كرده ياسمن را تماش
ــمزه است».  ــا مى گويد:« چقدر غذاش خوش درس
ــمن به فكر فرو مى رود و بعد از مكثى بلند مدت  ياس
مى گويد:« خاله مامان من بلد نبود غذا درست كنه. 
ــد:« مامانت چى شده؟»  ــا مى پرس هيچى». درس
ــختى قورت  ــمن در حالى كه لقمه غذا را به س ياس
ــا را تماشا  مى دهد، مى گويد:« فضولى؟» بعد درس
ــن با مادرش آن  ــه از خاطرات بيرون رفت مى كند ك
وقت هايى كه جوان بود، حرف مى زند؛ از پارك رفتن  
و ساندويچ خوردن هاى شان. ياسمن ساكت است. 
ــا مى كند و از خير آخرين  در سكوت اطراف را تماش
لقمه هاى غذايش مى گذرد و بشقاب غذايش را باالى 
ميز غذاخورى مى گذارد و مى رود. حاال كه ماه ها از 
روزهاى تلخ زندگى اش مى گذرد، هنوز قرص هاى 
ــد. قرص هايى كه در  ــاب و روان مصرف مى كن اعص
ــتر بود.  ــان خيلى بيش روزهاى اول درمان تعدادش
ــا يكى از  ــه بعدازظهره ــت ك همه آرزويش اين اس
مددكارها همگى شان را با هم سوار ماشين كند و در 
شهر بگرداند، با يكديگر به كافى شاپ بروند، بستنى 

بخورند و بگويند و بخندند.
ــر دارد كه جانش  ــمن يك خواهر كوچك ت  ياس
ــى از ريحانه تعريف مى كند،  براى او در مى رود. وقت
لپ هايش گل مى اندازد و لبخندى به پهناى صورت 
ــق منه،  ــد. مى گويد:« ريحانه عش به لبانش مى آي
ــمن از مادرش هيچي  زندگى منه، دختر منه». ياس
نمى گويد. وقتى بچه ها از مادرهاى شان مى گويند، 
ــم هاى حسرت زده و متعجب به  او در سكوت با چش
ــود و فقط گوش مى دهد.  دهان بچه ها خيره مى ش
ــمن جلوى در خانه علم پاكدشت  عصرها، پدر ياس
ــتد. ياسمن از دستپخت  در انتظار دخترش مى ايس
ــده مى گويد:«بابام  ــد و باخن پدرش تعريف مى كن
ــت ميكنه». بعد به  عدس پلو خيلى خوشمزه درس
آغوش پدر مى پرد. پدرى كه تا مدت ها پيش درگير 
ــرك كردن تصميم گرفت  اعتياد بود و بعد از بارها ت
ــه ترياك را كنار بگذارد تا بچه هايش را  براى هميش
ــكارى كار مى كند و  ــك مغازه صاف حفظ كند. در ي
زندگى شان به سختى مى گذرد. از پرخاشگرى هاى 
گاه و بى گاه ياسمن مى نالد و از وقت هايى كه بى امان 
ــى آنكه كلمه اى  ــيند و فقط گريه مى كند، ب مى نش

حرف بزند. 

        دو روايت از قربانيان كودك آزاري و قتل در پاكدشت بررسي شد    

نفس هاى خاموش

     صداى حسين نخراشيده است و كلمه ها به سختى از دهانش بيرون مى آيد. مى گويد:« من اينجا مى خوابم همش مى ترسم سقف بريزه رو سرم، بميرم» 
     هنوز بعد از ماه ها از شكايت جمعيت امام على(ع)، حكمى براى اين پرونده صادر نشده است و پدر ياسمن  نيز همچنان در انتظار صدور حكم پرونده كودك آزارى دخترش است

    مدارك پزشكى قانونى ياسمن روى ميز دادگاه است و خودش همراه با مددكارش هر چند وقت يك بار كه نوبت دادگاهش مى شود، در جايگاه حاضر مى شود تا ماجرا را شرح دهد
      بيجه در اطراف كوره هاى آجرپزى پاكدشت آرام و بى خيال پسربچه ها را به بهانه هاى مختلف به سمت بيابان هاى اطراف كوره هاى آجرپزى مى كشيد، به آن ها تجاوزمى كرد و آن ها را مى كشت

حاال حسين جوانى 19 ساله است اما 
صورت و قد و قواره اش به پسربچه هاى 

13 ساله مى ماند. تاثيرات سال هاى 
زياد خوردن مواد باعث شده تا او رشدى  
راكه بايد نداشته باشد. صدايش دورگه و 
كلفت است؛ در حالى كه صورت و قدش 

هنوز كودك است

 صاحب باغ مردى ميانسال بود كه 
روزها پدر ياسمن را براى خريد به 

تهران مى فرستاد و ياسمن را به 
اتاق خودش مى آورد و با تهديد به او 

تعرض مى كرد. ياسمن بارها زبان باز 
كرد تا ماجرا را به پدرش بگويد اما از 

عواقب آن ترسيد
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«چهارراه استانبول»،«خوك»

و «عصبانى نيستم» دراكران دوم 
بهار روى پرده مى روند

ــخنگوى شوراى صنفى نمايش  غالمرضا فرجى، س
ــران عمومى «تگزاس» از  گفت: اكران دوم بهار با آغاز اك
فردا، چهارشنبه 29 فروردين   در گروه سينمايى ماندانا 
شروع مى شود.در گروه آزادى «چهارراه استانبول»، در 
استقالل «خجالت نكش»، در زندگى «جشن دلتنگى»، 
در كوروش فيلم «خوك» ودر گروه سينما ايران «عصبانى 
ــن فيلم ها اكران  ــتم» روى پرده مى رود. از ميان اي نيس

«تگزاس» زودتر شروع مى شود.
«رفتن در اتفاق»

انتشار شعرهاى شاعر
 پس از درگذشت

مجموعه شعرهاى زنده ياد «اكبر حيدرى» در قالب 
ــد.در اين  ــر ش كتابى با عنوان «رفتن در اتفاق» منتش
ــارات آرادمان منتشر شده، 65  مجموعه كه توسط انتش
شعر در قالب آزاد (سپيد) از اين شاعر فقيد در 75 صفحه، 
ــت و از  با طرح جلدى از بابك ِگرمچى، هنرمند گرافيس
ــن گوهرپور – شاعر،  دوستان او  عرضه شده است.حس
ــفه – در مقدمه   اين كتاب  روزنامه نگار و پژوهشگر فلس
ــت تصوير ديگرى را از خودش روى  نوشته است«...داش
كاغِذ روزها مى كشيد؛ تصويرى كه جامانده از سال هاى 
ــا روزگار امروزش در هم آميخته و  دور بود؛ تصويرى كه ب
ــده بود حديِث  نفس گونه  كه جايى  كم كم شعرهايى ش
ــال هاى دهه  60 بود و جايى ديگر،  از آن، راوى روزها و س
روزهاى رنگ پريده و بى حال معاصر را نقش مى كرد.  شرح  
حالى از اجتماع، از انسان و از عشق. كم كم تصميم بر ثبت و 
نشر كلمات شد. نخست  دفترى كه حاصل شعرهاى تمام 
ــال ها بود  به انتخاب اكبر تهيه و سپس شعرها با تامل  س
ــاعرانه اى بازخوانى و از ميان آن ها تعدادى  و وسواس ش
به گزين شد.  كتاب داشت مراحل حروف چينى و مقدماتى  
را طى مى كرد كه «بى نشاط بهارى» از راه رسيد. بى نشاط 
بهارى كه وقتى چشم باز كرديم، ديديم راوى كلمات رفته 
و ما مانده ايم تنها  با كاغذهايى كه پر از خاطره اند.اكبر رفته 
بود؛ شاعر شعرهاى جاودانگِى انسان و عشق رفته بود و فقط 
كلماتى از او مانده بودند كه به خودش شباهت بى پايانى 
ــتن او بود؛ تكرار  داشتند؛ شباهتى كه تكرار تاريخ زيس
آرزوهاى يك نسل از سويى و نگاهِ عاشقانه  اجتماعى يك 
نسل از سوي ديگر. چند سال از فرورديِن تلِخ فقدان گذشت  
و زمان فراوانى برد تا همسر گرانقدر و فرزندان خردمند اكبر 
بر اين باور استوار شدند كه زمان تولد كلمات پدر فرارسيده 
است. حاال اين كلمات نزد شماست. پاسش بداريد و بداريم؛ 
مهربانش بداريد و بداريم؛ اين كلمات، دغدغه هاى دوستى  
است كه آنچه از او به ياد داريم، سالمت نفس و انسانيت بود؛ 

دوستى كه هماره پويان زيست».

خبر كوتاه

ــاز/ راوى  ــى ازرانندگى فيلمس خواِن بى خان، با نماي
ــود  ــر بى انتها آغاز مى ش ــى و به ظاه ــاده اى طوالن درج
ــه بهانه    ــه مى گويد ب ــنويم ك ــپس صداى او را مى ش وس
ــاعد مادربزرگش در حال  ــدن و شرايط نامس زمينگير ش
رفتن(درحقيقت،درحال بازگشت) به زادگاهش مشهد 
است؛شهرى كه بعدها مى فهميم بخش عمده اى از خاطرات 
تلخ وشيرين زندگى او را در خود جا داده است. نماى پايانى 
فيلم نيز كم وبيش تكرار همين نماست؛ با اين تفاوت كه اين 
بار راوى پس از در ميان گذاشتن (ودرحقيقت،به اشتراك 
گذاشتن) مشكالت و گرفتارى هاى خانوادگى خود با بيننده  

به سوى آسمانى با ابرهاى تيره و باران زا حركت مى  كند.
تمثيلى از حركت جبرآلود فيلمساز و در وجهى عميق تر، 
ــى از جاده زندگى كه از بدحادثه اين باربه  انسان، در بخش
ــكوت و فضايى غم زده آميخته است. در نهايت  تنهايى،س
ــم مخاطب جان  ــن دو نما پيش چش ــه  اي آنچه در فاصل
مى گيرد، برشى ازسوء تفاهم هاى فاميلى و البته مشكالت 
ــازنده  فيلم است كه مثل  موجود در زندگى خانوادگِى س
ساير مستندهايش، بيانگر سال هاى اخير(در رأس آن ها: 
پير پسر به كارگردانى مهدى باقرى)مى كوشد داستان را به 
نحوى تعريف كند كه درپايان،كفه  همذات پندارى(بخوانيد: 

حمايت) مخاطبان به طرف راوى سنگينى كند.
ــى از تاثيرگذارترين بخش هاى خواِن  از اين زاويه، يك
بى خان جايى است كه تصوير برادركوچك تر فيلمساز (در 
دوران كودكى و در آغوش او) به نمايش گذاشته مى شود و 
صداى راوى آن را همراهى مى كند: «درست يادم نيست 
ــت يا  ــايد نزديك به هش آخرين بار ِكى برادرم رو ديدم. ش
ــت چه زمانى از هم ناراحت  نُه سال پيش. باز هم يادم نيس
ــر چه موضوعى بود. هرچي بود مطمئنا  شديم و دقيقا س
ــال نبينمش!». اون موقع فكر نمى كردم نزديك به 10 س

اما جدا از اين ها مهم ترين امتياز اين مستند، حضور دوربين 
ــن زمان وقوع  ــب ترين و دقيق تري ناظر بر وقايع در مناس
ماجراست؛ زمانى كه در اين فيلم به خصوص به دوران تلخ 

پيش از مرگ مادربزرگ گره خورده است.
 واقعيتى كه البته به شكل عجيبى خود راوى  مشكلى 
با وقوع آن ندارد  و به همين دليل در جايى از فيلم مى گويد: 
«مرگ مادربزرگ در اين سن وسال خيلى هم ناراحت كننده 
ــك كردن به همه  خاطرات برايم ترسناك  نيست ولى ش
است». ناگفته پيداست كه منظور او از «شك كردن به همه  
ــخم زدن زمينى پر از خاطرات ريز و درشتى  خاطرات» ش
است كه بذر سوء تفاهم هاى امروز در آن كاشته شده و راوى 
در اين باره مى گويد: «ديدن مادربزرگ به من كمك ميكنه 

عكس هاى خانوادگى و آدم هاش رو باور كنم».
ــان» را مى توان مكمل  از اين ديدگاه، «خواِن بى خ
ــت؛  ــتن بين دو صندلى» دانس و ادامه   منطقى «نشس
ــت آن را با نگاهى به  ــتندى كه هادى معصوم دوس مس
ــت)  زندگى پدر خود (زنده ياد محمدعلى معصوم دوس
ــتى تعدادى از نويسنده ها ساخته  و درباره وضع معيش
بود. شايدبه همين دليل در اين فيلم، نقش پدرِ فيلمساز 
ــت؛ تا  ــده اس ــرده ش ــش از حد كوتاه، كم رنگ و فش بي

ــنويم: «بابا  ــط اين نكته را مى ش جايى كه درباره او فق
ــد. برادرم  ــز عوض ش ــه همه چي ــرد و يك دفع فوت ك
ــم گرفت خونه  ــكار بود، تصمي ــه اون زمان بي حامد ك
ــه و براى  ــى از اين پول ازدواج كن ــه، با بخش رو بفروش
خودش يه كاسبى راه بندازه. من و مادرم مخالف بوديم 
ــر رو بزنه». ــه حرف آخ ــود كه مثل هميش و بابا هم نب

ــق جدول  ــد طب ــاز در خواِن بى خان مى كوش فيلمس
ــدان از  ــت فرزن ــه  هفتگى«مراقب ــدى و برنام زمان بن
ــن مادر خود گفت وگو  مادربزرگ» با دايى ها و همچني
ــكالت آن ها در كجاست و تخم  كند تا دريابد ريشه  مش
ــا فاصله انداخته چه  نفاق و نفرت عميقى كه بين آن ه

زمانى جوانه زده است.

ــم در جايى رقم   از اين زاويه، تلخ ترين لحظه هاى فيل
ــبت پرجمعيت،  مى خوَرد كه فرزندان اين خانواده به نس
ــينند و از  ــار خود مى نش ــتر مادر روبه  احتض در كنار بس
اختالف هاى ديرينه خود سخن مى گويند؛ بخش هايى كه 
در همراهى با موسيقِى آتونال، نفس هاى به شماره افتاده 
ــاى آب و تيك تاك  مادربزرگ و همچنين صداى چكه ه

ساعت، قدرتمندترين لحظه هاى فيلم را تشكيل داده اند؛ به 
تمام اين لحظه هاى غم انگيز، تجديد ديدار فيلمساز با پسر 
دايى، برادر و برادرزاده   خود را بيفزاييد كه ارتباط آن ها تنها از 
طريق حس ششم و ارتباط هاى غيرقابل توضيح عاطفى به 

فرجام مى رسد.
راوى در بخشى از فيلم به پس زمينه اش از  پدربزرگ 
ــال هاى ارباب  ــود مى پردازد و مى گويد در س مادرى خ
ــت.   مرد قلدري كه در  و رعيتى  او يك «خان» بوده  اس
ــتا هيچ كس روى حرفش حرف نمى زد:  ــر روس سراس
ــهر مهاجرت كردن، پدربزرگ  «سال هاى بعد كه به ش
ديگه هيچ رعيتى نداشت ولى توى خونه   خودش هنوز 
مثل يك خان رفتار مى كرد. مادربزرگ و بچه ها هميشه 
ــيه بودن و كمتر پيش ميومد راجع به چيزى  توي حاش
ــدوم از فرزندهاش كه  نظر بدن. وقتى فوت كرد، هيچ ك
ــتن  دنباله روي اون بودن، ديگه همديگه رو قبول نداش
ــد». در حقيقت فيلمساز  و يك دفعه همه چيز عوض ش
ــاره  مستقيم دارد)  در اين بخش (كه به  نام فيلم نيز اش
ــه  تمام اختالفات را سفر ابدِى  به صورت تلويحى، ريش
ــت «خوان»  ــه حاال ديگر سال هاس «خان» مى بيند ك
ــت.  ــته و رفته اس ــادرى اش را تنها گذاش ــتگاِن م بس
ــخصيتى كه در همان معدود تصويرهاى خانوادگى  ش
ــادى از دوران  ــد كه او  نم ــده نيز ثابت مى كن و به جامان
ــت. در حالى  ــته هاى دور بوده اس پدرساالرى در گذش
كه به شهادت خوِد فيلم، آنچه بيش از هر عامل ديگرى 
(رعايت سن و احترام متقابل) بين برادرها و تك خواهِر 
آن ها فاصله انداخته، مسائل مالى و مادى است. نكته اى 
كه در سكانسى از فيلم، دو برادر بزرگ تر (اسكندر و رضا) 
را وامى دارد تا بدون توجه به حرمت مادر و پيكر كم جان و 

بى رمق او از يكديگر  خرده بگيرند و به هم بتازند.
ــاز به زمان وقوع  نكته  قابل ذكر بعدى، توجه فيلمس
چنين ماجرايى است كه از طريق باند صوتى فيلم و اشاره 

مستقيم به مسائل سياسِى روز، ميسر شده است. 
ــاره به «پرداخت يارانه به حساب  ــائلى نظير اش مس
ــد مذاكرات  ــد روبه رش ــوار» و «رون ــتان خان سرپرس
ــان از نوعى  ــته اى» (در دوران پيشابرجام) كه نش هس
ــاز  ــدوارى (البته  بى حاصل) فيلمس ــگويى و امي پيش
ــالمت آميز (در  ــه ا ى مس ــن به نتيج ــت يافت براى دس
ــور براى  ــه و خارج از كش ــمبل جامع خانه به عنوان س
رسيدن به توافق كامل و دايم هسته اى) دارد؛ نتيجه اى 
ــزارش خود  ــزى خبر نيز در گ ــگار واحد مرك كه خبرن
ــذارد: «حضور  ــر آن صحه مى گ ــورت تلويحى ب به ص
ــت. تفاهم يا توافق،  ــى تفاهم يا توافق نيس آن ها به معن
ــد كه همه  طرف هاى گفت وگو  زمانى ميسر خواهد ش
ــل از مضمون). ــند». (نق ــته باش ــى داش اراده  سياس

از اين نظر مى توان گفت تلخ ترين سكانس خواِن بى خان 
در پاياِن البته قابل پيش بينى آن رقم خورده است؛ جايى 
در ميانه  خاكسپارى مادربزرگ كه فرزندان او شايد براى 
ــند و مادر در همان  ــده باش آخرين بار دور هم جمع ش
نيمه  نخست فيلم، نتيجه  آن را پيش بينى كرده است و 
مي گويد: «ما فقط يك بار ديگه كنار هم قرار  مي گيريم؛ 
و اون، زمانيه كه مادر فوت كنه». اين ، مهم ترين طنينى 
ــاگر سنگينى  ــت كه در انتهاى فيلم، بر ذهن تماش اس

مى كند. طنينى به وسعت جاده  زندگى.

ــر شد كه  ــته خبرى منتش روز گذش
اگرچه در صدر اخبار قرار نگرفت اما براى 
ــين  اهالى فرهنگ غم انگيز بود. غالمحس
ــار، فرهنگ نويس، مترجم و  صدرى افش
ــته بعد از طى يك دوره  ــتار برجس ويراس
بيمارى گوارشى، تحت عمل جراحى قرار 
گرفت و در صبح بيست و هشتم فروردين  
درگذشت. اين فرهنگ نويس، مترجم و 
پژوهشگر ايرانى در سال 1313 در اروميه 
ــد و بعد از تحصيالت ابتدايى و  متولد ش
ــاغل گوناگونى را امتحان  ــطه مش متوس
كرد و در نهايت وارد حوزه فرهنگ شد. او 
كار فرهنگ نويسى را از سال  45در بندر 
ــى آغاز  بنياد فرهنگ ايران با فيش نويس
ــال  45 تا 48 با ماهنامه سخن  كرد. از س
علمى همكارى داشت و از سال 47 تا 59

در وزارت علوم مشغول به كار شد. 
ــم»،  ــگ مترج ــاى «فرهن كتاب ه
ــا»، «واژه نامه فنى»،  ــگ زبانزده «فرهن
ــى»، «فرهنگ  ــر فارس «فرهنگ معاص
فارسى اعالم»، «فرهنگ معاصر كوچك 
فارسى»، «فرهنگ فارسى دوجلدى» و 
«فرهنگ نامه فارسى سه جلدى» از جمله 
ــين صدرى  ــده غالمحس ــار منتشرش آث

افشار است.
از مهم ترين آثار صدرى افشار مى توان 
به «فرهنگ معاصر فارسى-تك جلدى» 

ــرين و نسترن  ــش او و نيز نس كه به كوش
ــرد. اين  ــاره ك ــده، اش حكمى تدوين ش
ــزار واژه و اصطالح ادبى،  اثر، حدود 50ه
ــارى و 12 هزار تركيب  علمى، فنى و گفت
ــمى و فعلى به همراه بيش از سه هزار  اس
ــدف از تاليف اين  ــردارد. ه ــاع درب ارج
فرهنگ، گردآورى واژه هاى زبان فارسى 
امروز، توجه به زبان فارسى معيار، پرهيز 
ــور، گويش هاى  ــط واژه هاى مهج از ضب
ــناخت معنى واژه ها  محلى و گروهى، ش
ــي امروز (و نه معنى قديم يا  درزبان فارس
اصلى آن ها)، توجه به تلفظ كنونى واژه ها 
ــا)، تعيين حالت  ــظ قديم آن ه (و نه تلف
دستورى هر واژه و مشخص كردن مقوله  
هر واژه يا معني آن در هر مقوله است. اين 
فرهنگ، منبع ارزشمند و مناسبي براى 
پاسخ گويى به نيازهاى همه كسانى است 
ــكل عمومى در خانه، محل كار  كه به ش
ــى سر وكار دارند.  و...با زبان و متون فارس
«فرهنگ  معاصر فارسى - تك جلدى» از 
سوى انتشارات «فرهنگ معاصر» منتشر 

شده است. 
ــواده آن مرحوم،  ــت خان بنا به خواس
ــه صورت  ــروز ب ــييع وى ام ــم تش مراس
ــى و  خصوصى و همچنين روز جمعه، س
ــاعت 14 تا 15:30 در  يكم فروردين از س
فرهنگسراي ابن سينا برگزار خواهد شد. 

ادبيات

      مستند «خواِن بى خان» ساخته   هادى معصوم دوست،  نقد و بررسى شد   

شليك به خـاطـرات

       از اين زاويه، يكى از تاثيرگذارترين بخش هاى خواِن بى خان جايى است كه تصوير برادركوچك تر فيلمساز (در دوران كودكى و در آغوش او) به نمايش 
گذاشته مى شود و صداى راوى آن را همراهى مى كند

       «خواِن بى خان» را مى توان مكمل و ادامه   منطقى «نشستن بين دو صندلى» دانست؛ مستندى كه هادى معصوم دوست آن را با نگاهى به زندگى پدر خود 
(زنده ياد محمدعلى معصوم دوست) و درباره وضع معيشتى تعدادى از نويسنده ها ساخته بود

        از اين زاويه، تلخ ترين لحظه هاى فيلم در جايى رقم مى خوَرد كه فرزندان اين خانواده به نسبت پرجمعيت، در كنار بستر مادر روبه  احتضار خود مى نشينند 
و از اختالف هاى ديرينه خود سخن مى گويند

        راوى به پدربزرگ مادرى خود مى پردازد و مى گويد در سال هاى ارباب و رعيتى  او يك «خان» بوده  است؛   مرد قلدري كه در سراسر روستا هيچ كس 
روى حرفش حرف نمى زد

غالمحسين صدرى افشار درگذشت
چهره اى همواره زنده

اميد نجوان
منتقد ماهنامه فيلم
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ادامه از صفحه 1
... يعني نيروهاي مولد كه اصلي ترين نيروهاي پيشرفت 
جامعه هستند، جهش پيدا مي كنند. حاال ما توسعه را چه 
مي بينيم؟تعريف منتخب من اين است كه توسعه عبارت 
است از زنجيره تحوالتي كه در فرآيند اين تحوالت سه چيز 

همزمان بهبود پيدا كند؛ رفاه، رضايت و معنا.
مثلث توسعه

ما را به عنوان موجودات انساني سه چيز محاصره كرده 
است: طبيعت، جامعه و هستي. اگر تحوالتي بتواند رخ بدهد 
كه رابطه من را با اين سه تسهيل، آرام، كم هزينه و دلپذير كند، 
نام آن توسعه است. كاري كه از زمان سقراط با اسم سعادت 
شروع شد و تا حدود 200 سال پيش ادامه داشت. حال بايد 
ديد سعادت چيست؟ عمل اخالقي؟ عمل مطابق قانون؟ 
پول، آزادي، عدالت؟ اين ها چيزهايي است كه فيلسوفان از 
آن ها سخن گفته اند. در قرن بيستم گفتيم كاري نداريم كه 
مفهوم سعادت چيست بلكه تحوالتي بايد رخ دهد كه نامش 
را توسعه مي گذاريم. كارهايي بايد بكنيم كه در برابر طبيعت 
مصون شويم و احساس آرامش كنيم. بايد تكنولوژي ابداع 
كنيم، دانش را پيش ببريم،  سرمايه گذاري كنيم، راه بسازيم، 
تلفن همراه درست كنيم و از دل اين كارها رفاه بيرون مي آيد. 
من بايد در رابطه با طبيعت احساس رفاه كنم. كارهاي ديگري 
بايد انجام شود كه رابطه من را با جامعه بهبود ببخشد، فشار 
قانون مرا تحقير نكرده وبي عدالتي اجتماعي اعصاب مرا خرد 
نكند. كارهايي بايد بكنيم كه در جامعه كه زندگي مي كنيم 
احساس رضايت كنيم. آن رفاه بود، اينجا رضايت، زيرا هر 
كاري كه موجب بشود كه ما در جامعه احساس رضايت كنيم 
اين فعاليت توسعه اي است. وقتي رضايت نباشد، رفاه  نيز 
معنايش را از دست مي دهد؛ بنابراين مشكل جوانان ما رفاه 
نيست، مشكل شان در كشور رضايت است و براي همين 
ــد كاري كنيم كه جامعه براي  مهاجرت مي كنند. پس باي
مارضايت آور باشد. دسته سوم فعاليت ها و كارهايي است كه 
به ما در زندگي معنا ببخشد، يك چيزهايي بايد در اطراف من 
باشد كه من با آن ها شكل بگيرم، هويت پيدا كنم و زندگي 
معنا دار باشد تا از سرگرداني بيرون بيايم. رفاه دارم، اتومبيل 
خوب، خانه خوب، درآمد خوب در كنار اين ها رضايت هم دارم 
اما خودكشي مي كنم زيرا معنا در زندگي ندارم. با اين تعريف 
بنابراين توسعه مثلثي است كه يك ضلعش رفاه است، يكي 
رضايت و ديگري معنا و هر كاري كنيم كه اين مثلث بزرگ  
و مساحتش بزرگ تر شود، توسعه ايجاد كرده ايم. حال اينكه 
معنا  راچگونه توليد كنيم؟ بخش اعظم معنا را در جامعه 
سنتي، دين توليد مي كرد. اگر دين نمي تواند آن معنا را به 
دليل عملكرد نامناسب متوليان دين توليد كند، بايد براي 
آن جايگزيني قرار دهيم كه معنا توليد كند؛ آن آيتم، هنر 
موسيقي و ادبيات و حتي سرمايه هاي نمادين مي تواند باشد. 
ــرمايه گذاري هاي اقتصادي مثل  خالصه بگويم رفاه با س
كارخانه، راه و سد و همچنين سرمايه گذاري هاي انساني 
ــود. رضايت با تقويت  مثل آموزش و دانشگاه توليد مي ش
سرمايه هاي فرهنگي، سرمايه هاي اجتماعي و سرمايه هاي 
نمادين، توليد مي شود؛يعني جامعه اي كه سرمايه اجتماعي 
ــرمايه هاي فرهنگي اش  ــت و س بااليي دارد، قانونمند اس
نيز باالست. هر كدام از اين سرمايه ها مي تواند معنا بخش 
باشد، فقط مابايد هنر تبديل سرمايه ها به معنا  رادر جامعه 
ــرمايه معنوي همان حسي است  پيدا كنيم. منظورم از س
ــما حافظ مي خوانيد و از آن لذت مي بريد. اگر  كه وقتي ش
شماسواد نداشته باشيد و دورتان پر از كتاب باشد، نمي توانيد 
لذت ببريد چون سرمايه انساني و علمي را كسب نكرديد. در 
سرمايه معنوي  نيز اين طور است كه ما بايد ابزارهايي بگذاريم 
كه سرمايه هاي فرهنگي  واجتماعي را بتوانيم به سرمايه هاي 

معنوي تبديل كنيم  . 
ارتباط توسعه و نهاد

ــت. حال بايد ديد ربط توسعه و نهاد  بحث دوم نهاد اس
چيست؟توسعه يعني تحول مستمر مثبت  نهادي،  چون 
ممكن است تحول نهادي منفي نيز باشد.  مي توانيم بگوييم 
توسعه يعني ارتقاي مستمر كيفيت نهادها. حال ببينيم نهاد 
چيست؟ هرگونه تركيباتي كه همه يا بخشي از رفتارهاي 
جامعه را كنترل كند، نهاد  است.  براي مثال بانك مركزي يك 
نهاد است زيرا رفتارهاي پولي ما را كنترل مي كند. قوه قضاييه 
يا قانون اساسي يك نهاد است زيرا تقسيم كنترل سياسي را 
بين ما ايرانيان كنترل مي كند. حاال اين نهاد مي تواند رسمي 
باشد مثل قانون اساسي يا مي تواند غيررسمي باشد مثل دين. 
نهاد به گونه اي قدرتمند است كه كسي از قوانين آن تخطي 
نمي كند. پس مي تواند رسمي، غيررسمي و سازمان يافته يا 
حاالت مختلف داشته باشد. جامعه شناسان نهادها را به  چهار 
دسته كلي تقسيم مي كنند؛نهادهاي اجتماعي، اقتصادي، 
فرهنگي و سياسي. حال بايد ديد نهاد مدني چيست؟ نهاد 
ــت كه يك كدام از اين هاست. اقتصادي،  مدني، نهادي اس
فرهنگي يا سياسي اما شكل گيري اش چگونه بوده؟ مشاركت 
داوطلبانه داشته است. در نهاد خانواده، مشاركت داوطلبانه 
نيست، من مجبور به ازدواج مي شوم. غيرانتفاعي بوده يعني 
از اين مشاركت قصد، كسب درآمد نبوده است وگرنه ما نهاد 
داوطلبانه مشاركتي داريم مثل يك شركت يا بنگاه؛ يعني 
داوطلبانه غيرانتفاعي و درواقع داراي شبكه ارتباطي. من 
ممكن است يك بقالي تاسيس كنم كه نهادي اقتصادي 
ــت. يك بنگاه با يك نفر مي تواند راه بيفتد، ذوب آهن با  اس
17000 نيروي كار نيز بنگاه اقتصادي است. هر بنگاهي كه 
براي كسب درآمد كسي در آن كار كند، در جاي مشخصي 
يك نهاد اقتصادي است. پس نهاد مدني وقتي است كه يكي 
از آن نوع نهادها به شكل مشاركت داوطلبانه غيرانتفاعي 
ــد؛ يعني ارتباطات اجتماعي شكل بگيرد و  شبكه اي باش
شبكه ايجاد شده  و مهم تر از همه به ايجاد سرمايه اجتماعي 
منجر شود. يعني ارتباط منجر به رفاقت، دوستي، اعتماد، 
همكاري بيشتر با يكديگرو  اميد به آينده شود. درواقع تبديل 
به بسته اي شود كه سرمايه اجتماعي ما را  نيز باال ببرد. اگر اين 
حالت  نباشد، به ظاهر پوسته يك نهاد مدني شكل گرفته  اما 

كاركرد نهاد مدني را ندارد.
هر نهاد غيردولتي،  نهاد مدني نيست

ــم، نهادهاي مدني را   گاهي در فضاي عمومي مي بين
بعضي  اين  گونه تعريف مي كنند كه هر نهادي كه غيردولتي 
است، نهاد مدني به شمار مي رود، خيرهر نهاد غيردولتي 
ــت بلكه مي تواند نهاد اجتماعي، سياسي  نهاد مدني نيس
ــد اما براي اينكه مدني باشد، بايد ربطي به  واقتصادي باش
مشاركت و داوطلبانه بودن داشته باشد. بايد ويژگي ديگري 
ــتمر هم باشد.  نيز اضافه كنم يعني عالوه بر عقالني، مس

براي مثال اگر زلزله بيايد  و براي كمك برويد، نهاد نيستيد،  
چون نه عقالني است و نه مستمر بلكه يك حركت توده وار 

احساسي است.  
نهاد مدني، محصول جامعه مدرن

ــي داوطلبانه،  ــاد مدن ــاي يك نه ــن ويژگي ه بنابراي
غيرانتفاعي و مشاركت محور بودن است. به اين معنا كه يك 
شبكه ايجاد شود كه عقالني  و مستمر باشد و به جز ماموريتي 
كه دارد، محصولي به نام سرمايه اجتماعي نيز داشته باشد. 
ــت دارد اما يك محصول جانبي  هر نهاد مدني يك ماموري
ــرمايه اجتماعي بايد داشته باشد. نهادهاي مدني  به نام س
محصول جامعه مدرن هستند يعني شما در جامعه سنتي 
نهاد اجتماعي اقتصادي و فرهنگي مي بينيد اما نهاد مدني 
نمي بينيد. به اين  دليل كه در جامعه روستايي ارتباطات 
ــاس داوطلبانه بودن بلكه براساس سنت ها شكل  نه براس
مي گيرد؛به  گونه اي كه همه جمع مي شدند و روي يك تكه 
زمين كار مي كردند و با هم از آن بهره مي بردند. مشاركت 

ــتايي وجود داشت اما براساس  و همكاري در جامعه روس
سنت هاست،  نه به صورت داوطلبانه. به اين ترتيب نهاد مدني 
يك نهاد مدرن و محصول جامعه مدرن است. جامعه مدرن 
وقتي شكل مي گيرد كه نهاد مدني شكل بگيرد. اينكه چرا 
محصول جامعه مدرن است؟ براي اينكه در جامعه سنتي، 
نهادهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي تقسيم كار 

داشتند و همه امور را به خوبي كنترل مي كردند.
تفاوت جوامع موزاييكي و مكانيكي

يك نهاد كالن سياسي  نيز وجود دارد كه يا خان است 
ــا حكومت محلي؛ هرچه  يا دولت مركزي، دولت محلي ي
هست مرزهاي اين جامعه را حفظ مي كند و اجازه نمي دهد 
از هم بپاشد. ارتباطات داخلي را نهادهاي اجتماعي ، فرهنگي 
كنترل مي كنند. نهاد سياسي ارشد نيز دوام اين مجموعه 
ــنتي را  جوامع  را حفظ مي كند. به عبارت ديگر جوامع س
موزاييكي يا جوامع مكانيكي مي گوييم. موزاييك ها چگونه 
كنار يكديگر قرار مي گيرند؟ ما با يك قاعده اي موزاييك ها 
را در كنار هم فشار داديم. موزاييك ها نمي توانند جابه جا 
بشوند. ارتباطات مكانيكي نيز يعني اين روستا براي خودش 
و آن روستا براي خودش به صورت جداگانه فعاليت مي كند 
و اين ها چرا كنار هم خوب زندگي مي كنند؟ براي اينكه يك 

قدرت سياسي بزرگ تر همه اين ها را كنترل مي كند. يعني 
اگر آن روستا را سيل ببرد، هيچ آسيبي به اين روستا نمي رسد 
ــقوط كند،  ــا اگر امروز بورس س چون ارتباطي ندارند. ام
بسياري سرمايه داران ايراني آسيب مي بينند چون ارتباط 
هست. جامعه مدرن، جامعه ارگانيكي است مانند بدن تمام 
اعضاي آن با  يكديگر ارتباط دارند و تقسيم كار صورت گرفته 
است. اگر هر كدام از اين ها كارشان را  به خوبي انجام ندهند،  
ديگري آسيب مي بيند و بدن زماني خوب كار مي كند كه 
همه اين ها با هم همكاري كنند. جامعه مدرن نيز تقسيم كار 
دارد. به اين معنا كه  اكنون در تبريز شخصي خانه مي سازد 
ــهرهاي ايران تهيه  و هر كدام از مصالح خود را از يكي از ش
مي كند. ارتباطات مانند شبكه در هم تنيده و به هم وابسته 
شده است. پس تفاوت اصلي جامعه سنتي با مدرن اين است 
كه جامعه سنتي مكانيكي است اما جامعه مدرن ارگانيكي. 
در جامعه مدرن فكر مي كنيم آدم هاي منفردي هستيم، ما 
منفرد نيستيم.  االن تك تك ما به همه آدم هاي روي زمين 
وابسته ايم. در حالي كه در جامعه سنتي اهالي يك روستا به 
روستاي بغلي  نيز وابسته نبودند چرا وابسته ايم؟ چون تقسيم 
كار صورت گرفته است.  من جز نوشتن و خواندن هيچ كاري 
بلد نيستم.  اگر نانوايي نان نپزد  و كشاورز گندم توليد نكند، من 
مي ميرم پس من وابسته ام؛ اين مفهوم ارگانيك است. پس 
جوامع مدرن تفاوت اصلي شان در تفاوت تقسيم كار است كه 
در جوامع سنتي تقسيم كار محدود و محلي است ودر جوامع 

مدرن تقسيم كار كالن و جهاني محسوب مي شود. 
دوران گذار

ــه  به آن  ــه جامعه مدرن ك ــنتي ب انتقال از جامعه س
ــد  دوران گذارمي گوييم با اتفاقات مختلفي همچون رش
ــد  همراه بوده و آرام آرام از جامعه سنتي  علم و فناوري رش
ــه مدرن وارد  ــذاري را طي مي كنيم و به يك جامع دوره گ
مي شويم كه ارتباطات گسترده و اندام وار است. اين انتقال را 
دوره گذار مي گويند كه در هر كجاي دنيا متفاوت بوده است. 
براي مثال در غرب 400 يا 250 سال ، در ژاپن 100 سال، در 
كره جنوبي 50 سال و در امارات 30 سال به طول انجاميده 
ــت. در اين دوره گذار آن نهادهاي  چهار گانه اقتصادي،  اس
ــي، فرهنگي و اجتماعي، آرام آرام كاركردشان را از  سياس
دست مي دهند. براي مثال نهاد وقف زماني يك نهاد بسيار 
ــاي امروز را  ــادي بوده كه كار بيمه ه قدرتمند بود. هم نه
انجام مي داده و هم نهادي بوده كه مصونيت بخش محسوب 
ــت. اين نهاد آرام آرام منقرض مي شود مانند  مي شده اس
بسياري نهادهاي ديگر، مثل نهاد ارباب و رعيتي. نهادهاي 
سنتي در فرآيندگذار كه ناشي از رشد علم، فناوري و رشد 
ــت دادند و طي  جمعيت بوده است، كاركردشان را از دس
ــري نهاد دست ساز  ــدند و يك س فرآيند تاريخ تخريب ش

حكومت جايگزين شدند.
جابه جايي اقتدار از جامعه سنتي به جامعه مدرن

بخشي را نيز جامعه به طور طبيعي ايجاد كرد. نهادهايي 
ــكل گرفتند. برخي  مانند حزب،  بانك، بيمه و NGO  ش
هم توسط جامعه مدرن جايگزين شدند. در گذار از سنت 
ــنتي اقتدار  ــي رخ مي دهد؛ در دنياي س به مدرنيته تحول
حكومت باال و اقتدار جامعه پايين است؛ يعني حكومت ها هر 
تصميمي مي خواهند مي گيرند. در جوامع مدرن و توسعه 
يافته اقتدار جامعه باالست  و اقتدار حكومت پايين است.  
اقتدار دولت آمريكا در برابر جامعه مدني اش پايين است؛ 
يعني حتي رييس جمهور نيز حق ندارد به كسي اهانت كند 
اما ممكن است اقتدار همان دولت در برابر دولت هاي ديگر 
باال باشد؛ بنابراين در جوامع مدرن اقتدار جامعه باال رفته و 
ــت. جامعه مدني نهاد دارد  اقتدار حكومت پايين آمده اس
ــذار جامعه مدني، مزرعه حذف و  اما اقتدار ندارد. در اين گ
بنگاه جايگزين مي شود، درگذشته يك قدرت اقتصادي در 

كنار مزرعه بود  اما حاال اين قدرت در بنگاه اقتصادي شكل 
مي گيرد. فرض  كنيد خان را از آن مي گيرند، شوراي شهر 
ــكيل مي دهند و اين ها را با هم جايگزين  و شهرداري تش
مي كنند. اين ها قدرت را با خودشان توليد مي كنند اما اقتدار 
خير. فرق قدرت و اقتدار چيست؟ اقتدار، قدرت اعمال قدرت 
بدون اعمال  آن است. پدر من قدرت دارد؛ اگر اعمال قدرت 
كند، مي زند در گوش من و من مي گويم چشم اما اقتدار وقتي 
است كه پدر من قدرت دارد و از قدرتش استفاده نكند و من 
بگويم چشم. دولت آمريكا بمب اتم  وقدرت دارد اما اقتدار 
استفاده از بمب اتم را ندارد حتي در دنيا جرات نمي كند از 
بمب اتم استفاده كند؛ بنابراين قدرت را دارد اما اقتدارش را 
ندارد. آنچه در دنياي مدرن اهميت دارد، اين است كه جامعه 
مدني بايد اقتدار پيدا كند. يعني در فرآيندگذار از سنت به 
ــد؛ اگر اقتدار جامعه  مدرنيته اقتدار حكومت پايين مي آي
افزايش پيدا نكند ما دچار فروپاشي و بي هنجاري مي شويم. 
بايد اقتدار جامعه مدني افزايش يابد و براي اقتدار الزم است 

قدرت وجود داشته باشد. تمام نهادهاي اقتصادي، اجتماعي، 
سياسي و فرهنگي كه به وجود آمدند قدرت دارند اما براي 
اينكه قدرت شان به اقتدار تبديل شود، ما نيازمند نهادهاي 
مدني هستيم. يعني نهادهاي فرهنگي ، سياسي ، اجتماعي 
و اقتصادي  كشور بايد بتوانند از جنس نهاد مدني  نيز باشند تا 
بتوانند قدرت را به اقتدار تبديل كنند.  ما مزرعه هاي سنتي را 
منحل كرده  و كشت و صنعت هاي مدرن راه اندازي مي كنيم. 
تعداد بسياري كارآفرين كشت و صنعت مدرن راه اندازي 
مي كنند؛ اين ها قدرت اقتصادي دارند اما اگر تشكل مدني 
نداشته باشند، نمي توانند اين قدرت اقتصادي شان را  عليه 
حكومت يا براي جلوگيري از فشار حكومت استفاده كنند. 
زماني مي توانند كه كارآفرينان و توليدكنندگان كه قدرت 
اقتصادي دارند بين خودشان نهاد مدني  نيزتشكيل دهند. 
اين نهاد مدني ابزار تبديل قدرت به اقتدار است وگرنه چه 
مي شود؟  از يك سو حكومتي كه در فرآيند توسعه اقتدار آن 
پايين آمده و از طرفي يك جامعه كم اقتدار  نيز داريم. در اين 
ميان يا انقالب مي شود ياشورش يا اينكه حكومت مجبور 

است با سركوب،  استبداد و خشونت جامعه را كنترل كند.   
ــرات و با ثبات  ــك جامعه آزاد دموك وقتي مي توانيم ي
ــيم كه اقتدار جامعه مدني افزايش يابد و براي  داشته باش
ــد، نهادهاي جديدي كه در دل  اينكه اقتدار آن افزايش ياب
نهاد مدني به وجود آمدند، قدرت را تبديل به اقتدار مي كند. 

يعني در جامعه سنتي يك نهاد فرهنگي مثل رقص محلي، 
ــد. به عنوان  ــت، رفتارها را كنترل مي كن كه يك نهاد اس
ــتان ايام عيد دوريكديگر جمع مي شوند و  مثال در كردس
مي رقصند و اگر شخصي نرقصد،  افت دارد. حركت جمع 
مرا مجبور مي كند كه در جمع حضور پيدا كنم. رقص براي 
جوامع محلي مثل يك نهاد فرهنگي قوي عمل مي كند. 
ــيده و فرزندان مهاجرت  دنياي مدرن خانواده ها فروپاش
كردند،  قبيله و قوم  از يكديگر جدا شدند اما هر كدام از اين ها 
در خانه هاي شان ساز مي زنند؛ يعني فرهنگ را با خودشان 
بردند. قدرت ساز زدن و رقصيدن دارند اما حاال ديگر قدرت 
رقص را نمي توانند به يك قدرت و اقتدار اجتماعي تبديل 
كنند، بايد يك جامعه و نهاد مدني در حوزه موسيقي ايجاد 
ــود. با ايجاد يك نهاد مدني در حوزه هنر، اين نهاد مدني  ش
ــده را تبديل به يك اقتدار اجتماعي  قدرت هاي پخش ش
ــازد. پس كار مهم نهادهاي مدني چيست؟  يا مدني مي س
تبديل قدرت متفرق نهادهاي اجتماعي، فرهنگي و غيره 
به اقتدار اجتماعي، سياسي و اقتصادي.صدها سوپرماركت 
فعاليت مي كنند و هيچ قدرتي در برابر اداره دارايي ندارند اما 
اگر اين ها با يكديگر مجتمع شوند و يك نهاد مدني و انجمن 
ــوپرماركت ها  بزنند و با يكديگر تعامل كنند، آن زمان  س
مي توانند در برابر اداره دارايي قد علم كنند. پس نهاد مدني 
متفاوت از نهاد اجتماعي است. هر نهاد مدني، نهاد اجتماعي 
نيز هست يا يكي از نهادهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و 
فرهنگي است اما هر نهاد اجتماعي، اقتصادي و غيره نهاد 
مدني نمي شود. زماني نهاد مدني مي شود كه آن ويژگي ها 
را داشته باشد؛ بنابراين حزب يك نهاد مدني-    سياسي است 
كه عده اي داوطلبانه  در كنار هم به صورت  مستمر و عقالني 
ــبكه ايجاد  ــد. آن ها ارتباطات دارند، ش همكاري مي كنن
مي كنند و سرمايه اجتماعي بين شان شكل مي گيرد كه از 

جمله آن ها ثمن ها و  NGO   و نهادهاهستند.  
باليي كه نفت بر سر جامعه مدني ايران آورد

به اين ترتيب نهادهاي جامعه شامل نهادهاي اقتصادي، 
اجتماعي، سياسي و فرهنگي مي شوند. جامعه قدرت خود 
را از نهادها و اين  چهار دسته مي گيرد. به عالوه ساير منابع 
قدرت مانند اطالعات، دانش،  ثروت و منابع طبيعي در دست 
اين نهادهاست. اين نهادها منابع قدرت را كنترل مي كنند. 
نهادهاي مدني، قدرتي را كه در نهادهاي  چهارگانه وجود 
دارد به اقتدار تبديل مي كنند. اتفاقي كه در جامعه ما رخ داده، 
اين است كه در پروسه گذار كه در ايران از مشروطيت (گذار 
جامعه سنتي به مدرن) آغاز شده است ( اما هنوز در اين بخش 
پيش نرفته ايم و بسيار راه داريم تا به جامعه مدرني برسيم) 
چيزي كه انتظار داريم، اين است كه قدرت در نهاد سياست 
ــه مدني افزايش  ــه و قدرت جامع و حكومت كاهش  يافت
پيدا كند. منتها در ايران دو مساله رخ داده است. اول اينكه، 
همزمان با ورود به جامعه مدرن، نفت كشف شد. سال 1285

قانون مشروطيت تصويب و يك سال پس از آن نفت كشف 
شد و پول نفت به دست دولت افتاد. حكومت كه بايد تضعيف 
مي شد و روند تضعيف آن آغاز شده بود  اما پس از اينكه نفت 
در دست دولت قرار گرفت، آن را ابزار كنترل جديدي براي 
ــاي كنترلي خود را به دليل ارتباطات  خود قرار داد و ابزاره
ــد بازارهاي اقتصادي از  جهاني رشد دانش و فناوري و رش
دست داده بود. حكومت هاي قاجار بسيار ضعيف شده بودند 
ــف آن ها را متوقف كرد.  اما بالفاصله بعد از ورود نفت، ضع
بنابراين توانستند با سرمايه نفت، كنترل مصنوعي را اعمال 
كنند. از سوي ديگر نهادهاي مدني به خاطر رانت هايي كه 
ــد، تبديل به نهادهاي چانه زني با نهاد  از باال سرازير مي ش
سياست شدند. در اين ميان حزب تشكيل شد؛ البته نه براي 
اينكه فعاليت هاي مدني را براي پيشبرد جامعه انجام دهد 
بلكه اين احزاب تشكيل شدند تا در چانه زني با نهاد سياست، 
سهم خود را از نفت بگيرند. به اين ترتيب دو مساله پس از ورود 
سرمايه نفت رخ داد. نفت فرآيند سقوط اقتدار حكومتي را 
متوقف كرد و  حكومت ابزار كنترلي به نام سرمايه نفتي را 
به دست گرفت كه هر اقدامي را باب ميل خود انجام داد. با 
اين حال، نهادهاي مدني كه بايد شكل مي گرفتند، متوجه 
سرازير شدن رانت شدندو به جاي اينكه به سمت يك نهاد 
مدني بالغ بروند به سراغ چانه زني(ارتباط با نهاد سياست) با 
حكومت براي دريافت رانت رفتند. بنابراين تكامل نهادهاي 
مدني ُكند و متوقف شد. اين معضلي بود كه ما در ايران با آن 

روبه روشديم. 
امتناع نهادهاي مدني براي رفتن به سمت بلوغ

بلوغ نهادهاي مدني بسيار زمانبر است و زمان بسياري 
مي طلبد تا بالغ شوند. اما به دليل اينكه صبر و توانايي مشاركت 
در جامعه ايران پايين است، اگر هم نهادهاي مدني شكل 
گرفتند، چند قدمي كه رفتند متوجه شدند كه توانمندي 
ندارند و ترجيح دادند كه به سمت حكومت گام بردارند. اگر 
قرض الحسنه بود به حكومت پيوست و اگر هم حزب بود، به 
همين صورت به سمت حكومت جذب شد. در واقع مشكل 
مهمي كه در رابطه با نهادهاي مدني وجود دارد و در ايران نيز 
جدي به نظر مي رسد، اين است كه نهادهاي مدني فرآيند 
بلوغ خود را طي نمي كنند. بلوغ چگونه شكل مي گيرد؟ اگر 
نهادهاي مدني به سمتي بروند كه سازماندهي شوند و سلسله 
مراتبي پيدا كرده تا بتوانند اهداف خود را اولويت بندي كنند، 
منابع خود را تخصيص عقالني بدهند، استمرار ، گفت وگوي 
عقالني و تقسيم كار ايجاد كنند و همچنين بر فعاليت اعضا 
نظارت داشته باشند، آن زمان است كه بالغ مي شوند. اما اگر 
نهادهاي مدني نتوانند سازماندهي كنند حتي اگر مشاركت 
داوطلبانه و هميشگي  نيز وجود داشته باشد،دوباره  نمي تواند 
تبديل به سازمان  شود. تا زماني كه يك نهاد مدني سازماندهي 
نشود، اهداف و سلسه مراتب نداشته باشد، تخصيص منابع 
غير منطقي خواهد بود و  پاسخگويي نيز كاهش پيدا مي كند 

و به همين  دليل نهاد مدني بالغ نمي شود.
دو جناح قدرتمند اما بدون سازماندهي

 يكي از مشكالت اساسي در ايران، اين است كه نهادهاي 
مدني بالغ نمي شوند. يكي از داليل آن رانت هايي است كه از 
سوي حكومت ها به سمت نهادهاي مدني مي آيد و نهادها 
را در همان سطح متوقف مي كند؛ به گونه اي كه ديگر اين 
نهادها نيازي به بلوغ نمي بينند.  به عنوان مثال در حال حاضر 
40 سال است كه دو جناح(اصالح طلب و اصولگرا) در كشور 
داريم كه نهاد مدني هستند و به طور داوطلبانه، غيرانتفاعي، 
مستمر و عقالني همكاري مي كنند اما سازماندهي نشده اند. 
چه كسي رييس اين جناح است؟  مشخص نيست! چه كسي 
معاون است؟ مشخص نيست! و چه كسي بايد توليد فكر 
كند؟ دوباره مشخص نيست! چه كسي بايد كار ميداني انجام 
دهد؟ مشخص نيست! بهترين نمونه از ناتواني بازيگران ما 
در ساخت نهاد مدني همين است. اينكه 40 سال است دو 
جناح قدرتمند داريم كه هر كدام از آن ها بخشي از قدرت 

انواع نهادها را به خدمت گرفته اند اما به دليل اينكه نتوانسته به 
سلسله مراتب تبديل و سازماندهي شود ، اقتدار قابل كنترلي 
ندارد. اقتدار آن چيست؟ اينكه ناگهان نهضتي ايجاد كند 
كه طي يك هفته كاري انجام دهد به طور مثال راي بدهد، 
ــود. آن  راهپيمايي كند يا به جايي حمله كند و تمام مي ش
دوره اي كه بايد منابع خود را تخصيص دهد، نگاه مي دارد 
و يك هفته تخليه مي كند،  چرا؟ منابع بايد در طول سال و 
آرام آرام تخصيص داده شود. انرژي هاي اجتماعي را بايد در 
طول سال و آرام آرام  تخليه كرد. چرا اين اتفاق نمي افتد؟ به 
اين دليل كه سازماندهي ندارد؛ بنابراين اصلي ترين آسيبي 
كه در نهادهاي مدني ايران وجود دارد، اين است كه شكل 
مي گيرند اما همچنان نابالغ و كودك( هياتي و توده وار ژله اي 

و بدون سازمان) مي مانند.   
كاهش درآمد حكومـت و تمرين تـالش براي 

نهادهاي مدني
اين مساله اي است كه نهادهاي مدني بايد وقت بگذارند 
و آن را در درون خود حل كنند و مساله سازماندهي را جدي 
بگيرند. نبايد منتظر ثبت شدن بمانند و براي مثال بگويند 
ــت كه ثبت شود.  پروانه حزب ندادند. نهاد مدني الزم نيس
اگر پروانه دادند مي گويم حزب هستيم اما هويت نهاد مدني 
ــت بلكه هويت آن وابسته به  وابسته به پروانه و مجوز نيس
ارتباطات است.  همكاري جمعي و مستمر عقالني است كه 
هويت را مي سازد. اين هويت از جايي بايد ساختار سازماني 
پيدا كند و به سلسه مراتب تبديل شود. اين قسمتي است كه 
درآن  ناتوانيم.  بخشي از آن ناشي از ناتواني ذاتي ما ايراني ها 
ــت. به اين معنا كه   به  ــاركت و همكاري مدني اس در مش
مساله كودكي و آموزش هاي نادرست و ناتوانايي خانواده و 
مدرسه(در آموزش هايي كه بايد داده مي شد) بازمي گردد  
تا در گفت وگو، مدارا، صبر و مشاركت و همكاري اجتماعي 
توانمند شويم. بخشي از آن مربوط به رانت هاي حكومتي 
و وسوسه انگيز مي شود كه نهاد مدني را متوقف كرده است. 
اتفاقي كه افتاده اين است: نهاد مدني به جاي اينكه در جهت 
ــود در جهت ارتباطات با منابع  ماموريت هاي خود بالغ ش
ــيب بزرگي است و نهادهاي  قدرت تالش مي كند. اين آس
مدني بايد به حال خود فكري كنند. البته خوشبختانه به علت 
كاهش درآمدهاي حكومت ها و دولت در ايران، اين مساله 
ــي رود. يعني ديگر آن بودجه هاي  به طور طبيعي از بين م
سرشاري كه در حوزه هاي مختلف (اجتماعي، زنان، كودكان، 
هنر، مطبوعات و...) تخصيص مي دادند، كمرنگ شده است. 
بنابراين حاال نهادهاي مدني بايد تمرين كنند كه روي پاي 
خود بايستند. با يكديگر همكاري، مدارا و صبر داشته باشند. 
اين معضل اساسي است كه در اقتصاد و جامعه داريم، اينكه 

توان همكاري بلندمدت وجود ندارد.
تحمل به ثمر نشستن تالش هاي مان را نداريم!

ــا 6 ماه بعد آن را  بنگاه هاي اقتصادي راه مي اندازيم 3 ت
منحل مي كنيم. آيا فكر نمي كنيد كه چرا پس از وقت  بسياري 
كه براي تصميم گيري، مذاكره،  بحث هدف گذاري و تالش 
در جهت راه اندازي بنگاه ها اختصاص داديد، چندسال براي 
بازدهي بنگاه اقتصادي صبر نمي كنيد؟ حداقل سه تا  چهار 
ــدازي يك بنگاه تالش كرديد،  برابر دوره اي كه براي راه ان
تجربه كنيد! هر بنگاهي كه راه اندازي مي شود، پس از يك 
سال فعاليت،تعطيل مي شود. بخشي از آن بازمي گردد به آن 
ناتواني هايي كه در كودكي ما شكل گرفته و بايد زمان بدهيم 
ــعه پايداري شكل نمي گيرد و هيچ  تا حل شود. هيچ توس
دموكراسي پايداري ايجاد نمي شود مگر اينكه نهادهاي مدني 
بالغ شكل بگيرند و بلوغ زماني به وجود مي آيد كه نهاد مدني از 
بي شكلي به سمت سازماندهي شدن سوق داده  شود. بنابراين 
ــكيل دهيم كه تشكيل داديم،  اگر ما 10هزار   NGO تش
چون بالغ نشدند و به سمت سازماندهي، ارتباطات مستمر و 
عقالنيت نرفتند و به نوعي هيجاني شكل گرفتند،پس از آنكه 
مقداري فضا تغيير كرد 10 هزار NGO محو شدند. اكنون 
شبكه هاي مجازي در معرض همين آسيب قرار گرفته اند. 
نهادهاي مدني مجازي در حال شكل گرفتن هستند كه 
يكي از قدرتمندترين حوزه هايي است كه شكل مي گيرد. 
جامعه مدرن به سمت حكومت مجازي مي رود. 10 سال 
قبل پيش بيني مي كردم كه  تا 10 سال ديگر پول كاغذي 
حذف مي شود. نخستين كشور اروپايي فكر كنم سوييس 
ــمت  بود كه پول كاغذي  را به طور كامل حذف كرد و به س
پول ديجيتال رفت. البته اين پول را دولت توليد مي  كند اما به 
سرعت به سمت  پول هاي ديجيتالي مي رويم كه مردم توليد 
مي كنند، نه دولت. حوزه هاي ديگر نيز به سمت حكومت 

مجازي مي روند. 
توانايي تبديل يك گـروه تلگرامي به يك نهاد 

مدني با  اقتدار
ــتعد شكل گيري  در حال حاضر فضاي مجازي مس
ــا در مكان  ــت.  يعني آدم ه نهادهاي مدني مجازي اس
خاصي دور يكديگر جمع نمي شوند و سقفي يا شركتي 
ــتند كه مي توانند  ــا نهادهاي مدني هس وجود ندارد  ام
ــي راه بيندازند. اين ها قدرت در  گفت وگو كنند و حركت
دست خواهند داشت. اكنون در فضاي مجازي انبوهي 
ــت اما اقتداري وجود ندارد و  ــت اس از اطالعات در دس
ــه اين دليل كه  ــورت نمي گيرد. چرا؟ ب هيچ اقدامي ص
سازماندهي وجود ندارد. براي مثال گروه هاي ميليوني 
ــازماندهي  در تلگرام وجود دارند اما به اين  دليل كه س
ــده اند هيچ اقدامي نمي توانند انجام دهند و اقتدار  نش
ندارند. حتي يك ميليون عضو دارد و اطالعات مي چرخد، 
ــته اما اقتدار ندارند.  ــاني داش اگرچه قدرت اطالع رس
اگر بخواهيم نهادهاي مدني مجازي بالغ شوند، بايد به 
سمت سازماندهي شدن پيش برويم. براي مثال هر گروه 
تلگرامي كه به 10 نفر رسيد، يك هيات مديره تشكيل 
شود. راي گيري كنند  سه نفر هيات مدير، يك نفر مسئول 
گروه و دو نفر ديگر دبير گروه شوند. به محض اينكه هيات 
مديره شكل گرفت، قدرت سازماندهي به دست مي آيد. 
ــم، مي توانيم قاعده  ــم را حذف مي كني اطالعات مزاح
بازي قرار دهيم و اساسنامه بنويسيم. در اين ميان افراد و 
اعضايي كه قواعد بازي را رعايت نمي كنند، حذف كنيم. 
آرام آرام به اين شكل يك گروه تلگرامي مي تواند تبديل 
ــود. اكنون توانمندي  به يك نهاد مدني داراي اقتدار ش
بسياري وجود دارد اما كار به اين سادگي انجام نمي شود. 
از كارهاي كوچك مي توان موفقيت ها و پيامدهاي بزرگ 
به دست آورد. مهم ترين آفتي كه در ايران داريم، اين است 
كه نهاد مدني بالغ نداريم. نخست اينكه  نهادهاي مدني 
در ايران (در برابر نهادهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي 
ــياري كه در دنياي مدرن شكل گرفته) بسيار اندك  بس
است و دوم، همين مقدار  نيز بالغ نشده اند و همچنان به 

صورت نابالغ فعاليت مي  كنند.

            مشروح سخنراني «محسن رناني» با محوريت «نقش نهادهاي مدني در آينده توسعه ايران»  گروه اقتصاد

توسعه مثلثي است كه يك ضلعش رفاه
 يكي رضايت و ديگري  معناست

     وقتي رضايت نباشد، رفاه نيز معنايش را از دست مي دهد
    مهم ترين آفتي كه در ايران وجوددارد، اين است كه نهاد مدني بالغ نداريم

    بايد اقتدار جامعه مدني افزايش يابد و براي اقتدار قدرت وجود داشته باشد 
    اكنون در فضاي مجازي انبوهي از اطالعات در دست است اما اقتداري وجود ندارد

    اگر بخواهيم نهادهاي مدني مجازي بالغ شوند، بايد به سمت سازماندهي شدن پيش برويم
    رضايت با تقويت سرمايه هاي فرهنگي، سرمايه هاي اجتماعي و سرمايه هاي نمادين، توليد مي شود

    هويت نهاد مدني وابسته به پروانه و مجوز نيست بلكه هويت آن وابسته به ارتباطات است
    مشكل مهمي كه در رابطه با نهادهاي مدني در ايران وجود دارد، اين است كه فرآيند بلوغ خود را طي نمي كنند

    مشكل جوانان ما رفاه نيست، مشكل شان در كشور رضايت است و براي همين مهاجرت مي كنند
    توسعه مثلثي است كه يك ضلعش رفاه است، يكي رضايت و ديگري معناست

    جامعه اي كه سرمايه اجتماعي بااليي دارد، قانونمند است
    هر نهاد غيردولتي نهاد مدني نيست

    نهادهاي مدني محصول جامعه مدرن هستند
    در جوامع مدرن و توسعه يافته اقتدار جامعه باالست  و اقتدار حكومت پايين است

    وقتي مي توانيم يك جامعه آزاد دموكرات و با ثبات داشته باشيم كه اقتدار جامعه مدني افزايش يابد و براي اينكه اقتدار آن افزايش يابد، 
نهادهاي جديدي كه در دل نهاد مدني به وجود آمدند، قدرت را تبديل به اقتدار مي كند

    يكي از مشكالت اساسي در ايران، اين است كه نهادهاي مدني بالغ نمي شوند. يكي از داليل آن رانت هايي است كه از سوي حكومت ها به سمت نهادهاي مدني 
مي آيد و نهادها را در همان سطح متوقف مي كند؛ به گونه اي كه ديگر اين نهادها نيازي به بلوغ نمي بينند

    در حال حاضر فضاي مجازي مستعد شكل گيري نهادهاي مدني مجازي است.  يعني آدم ها در مكان خاصي دور يكديگر جمع نمي شوند و سقفي يا شركتي 
وجود ندارد  اما نهادهاي مدني هستند كه مي توانند گفت وگو كنند و حركتي راه بيندازند

در دوره گذار آن نهادهاي چهارگانه 
اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي 

آرام آرام كاركردشان را از دست 
مي دهند. براي مثال نهاد وقف زماني 

نهاد بسيار قدرتمندي بود. هم نهادي 
بوده كه كار بيمه هاي امروز را انجام 

مي داده و هم نهادي بوده كه مصونيت 
بخش محسوب مي شده است. اين 
نهاد آرام آرام منقرض مي شود مانند 
بسياري نهادهاي ديگر نهاد ارباب و 

رعيتي. نهادهاي سنتي در فرآيندگذار 
كه ناشي از رشد علم، فناوري و رشد 
جمعيت بوده است، كاركردشان را از 

دست دادند و طي فرآيند تاريخ تخريب 
شدند و يك سري نهاد دست ساز 

حكومت جايگزين شدند

سه چيز ما را به عنوان موجودات 
انساني محاصره كرده است: طبيعت، 

جامعه و هستي. اگر تحوالتي بتواند 
رخ بدهد كه رابطه من را با اين سه 

تسهيل، آرام، كم هزينه و دلپذير كند، 
نام آن توسعه است. كاري كه از زمان 
سقراط با اسم سعادت شروع شد و تا 

حدود 200 سال پيش ادامه داشت. 
حال بايد ديد سعادت چيست؟ عمل 

اخالقي؟ عمل مطابق قانون؟ پول، 
آزادي، عدالت؟ اين ها چيزهايي است 
كه فيلسوفان از آن ها سخن گفته اند. 

در قرن بيستم گفتيم تحوالتي 
بايد رخ دهد كه نامش را توسعه 

مي گذاريم. كارهايي بايد بكنيم كه در 
برابر طبيعت مصون شويم و احساس 

آرامش كنيم. بايد تكنولوژي ابداع 
كنيم، دانش را پيش ببريم
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ده ها نماينده سازمان هاى مردم نهاد در نامه اى به رياست 
ــهر پنجم تهران از  ــيون فرهنگى اجتماعى شوراى ش كميس
ــازمان هاى مردم نهاد  ــتاد توان افزايى س عملكرد رياست س
گاليه كردند.ده ها نماينده سازمان هاى مردم نهاد در نامه اى به 
رياست كميسيون فرهنگى اجتماعى شوراى شهر پنجم تهران 
ــخه اى از آن در اختيار «قانون» قرار گرفته از عملكرد  كه نس
رياست ستاد توان افزايى سازمان هاى مردم نهاد گاليه كردند.

ــمن ها و فعاالن  ــيارى از س ــداد بس ــه تع ــن نامه ك در اي
محيط زيستى از امضاكنندگان آن بوده اند، آمده است:«جناب 
آقاى دكتر محمدجواد حق شناس، رياست محترم كميسيون 
ــهر پنجم تهران،همان گونه كه  فرهنگى اجتماعى شوراى ش
ــيد جناب حجت نظرى، رياست محترم  مى بايست آگاه باش
ستاد توان افزايى سازمان هاى مردم نهادكه عضو آن كميسيون 
است، در روزهاى پايانى سال 96 گفت كه 11 عضو از 12 عضو 
آن ستاد را مشخص كرده  و منتظر نفر دوازدهم، يعنى نماينده 
ــتاد را آغاز  كند (گفتنى  استاندارى است تا باالخره كار آن س
است ، حدود هفت ماهى كه از بركنارى مسئول پيشين ستاد 
مى گذرد، هنوز اقدامى در آن صورت نگرفته است). با توجه به 

آنكه پنج تن از اين تعداد از اعضاى آن شورا، دو تن كارشناس 
اين حوزه و سه تن نمايندگان سازمان هاى مردم نهاد هستند، 
اين پرسش براى ما به وجود آمده كه فرآيند و سازوكار انتخاب 

نمايندگاِن سمن ها چگونه بوده است؟ 
ــهرمان و شوراى شهرى  ــوز ش از آنجايى كه ما خود را دلس
ــم و نمى خواهيم ارتباط ما با آن  كه انتخاب كرده ايم، مى داني
ــين آنجا به كمينه  خود برسد و شوراى  ستاد مانند دوره  پيش
ــت و با توجه  ــفافيت تاكيد داشته اس كنونى نيز همواره بر ش
ــترين تعداد سمن ها در كشور  به آنكه شهر تهران داراى بيش
است كه بسيارى از آن ها در حوزه هاى تخصصى خود تشكيِل 
ــت كه تفاوت عملكردها را  شبكه داده اند، اين براى ما مهم اس
ــته بود كه در انتخاِب كارشناساِن آن ستاد  ببينيم و چه شايس
نيز، طِى سازوكارى با كنشگران و دبيران سمن ها يا دست كم 
دبيركل هاى شبكه هاى موجود استانى رايزنى مى شد كه اين 
ــمن ها نيز  اتفاق روى نداد اما اينكه در انتخاب نمايندگاِن س
ــورت صورت نگيرد و بر پايه  آيين نامه اى داخلى فقط  اين مش

كارشناسان آن ها را معرفى كنند، نشانه  خوبى نيست.اميد كه 
ــما به اين نامه، امكان همراهى و همكارِى نهادينه در  با عنايت ش

آينده شكل بگيرد».
رونوشتى از اين نامه براى محسن هاشمى ،رييس شوراى 
ــارى رييس  ــهر تهران، رى و تجريش، الهام فخ ــالمى ش اس
شوراى اسالمى استان تهران، صدراعظم نورى، عضو و رييس 
ــالمت و خدمات شهرى شوراى  ــيون محيط زيست س كميس
اسالمى شهر تهران، رى و تجريش،  حسن خليل آبادى، عضو 
و رييس كميته ميراث فرهنگى و گردشگرى شوراى اسالمى 
ــهر تهران، رى و تجريش، امينى، عضو و رييس كميسيون  ش
ــالمى شهر تهران، رى و تجريش،  نظارت و حقوقى شوراى اس
شجاع پوريان، معاون امور اجتماعى فرهنگى شهردارى تهران 
ــت دفتر امور اجتماعى فرهنگى  ــتى، سرپرس و فرزانه مروس

استاندارى تهران ارسال شده است».
فهرست امضا كنندگان اين نامه به شرح زير است:«سعيد 
ــتى استان  ــمن هاى محيط زيس ــبكه  س ــبيانـ  ش طهماس

ــمن هاى ميراثى استان  ــبكه  س ــارىـ  ش تهران؛عليرضا افش
تهران؛خسرو صالحىـ  شبكه  يارى كودكان كار؛

ــوزه مديريت  ــكل هاى ح ــارىـ  كارگروه تش ــد بختي احم
ــه حاميان  ــرا محمدى نژادـ  موسس بحران و امداد و نجات؛زه
ــمن ها در استاندارى تهران)؛احمد  رشد و بالندگى (نماينده  س
ــش ـ  مديرعامل  ــى ايران؛محمد دروي قويدل ـ  كانون هموفيل
ــان مبارز با  ــالحـ  جمعيت زن ــه مدنى؛مه لقا م ــان جامع حامي
ــت؛ميترا   البرزى منشـ  انجمن پايشگران  آلودگى محيط زيس
ــروه ديده بان  ــاس محمدىـ  گ ــت ايران (پاما)؛عب محيط زيس
ــلى افراـ   ــوردان ايران؛حميد توس ــن كوهن ــتان انجم كوهس
ــورـ  انجمن تمدن  ــران برنا؛مهدى توحيدپ انجمن طبيعت گ
ــردـ   ــت؛ميثم موحدف ــى محيط زيس ــدان حام ــبز هنرمن س
ــوـ  انجمن  ــال حقيقت ج ــر ايران؛لي ــت مفاخ انجمن پاسداش
ــن مجموعه داران  ــىـ  انجم ــر لطف ــوزه داران جوان؛منوچه م
ــون ادبى فرصت؛ناهيد پورابراهيمى  ايران؛نيلوفر حيدرىـ  كان
ــرفىـ  انجمن  ــيگان مهربوم؛عليرضا حاجى اش ـ انجمن پارس
توانمندى هاى گردشگرى ايران؛بهزاد كاظمىـ  كانون جوانان 
ــوه اى دنا؛حامد  ــبـ  انجمن گوزن قه پارس؛طاهره آذرگشس
دريايى فردـ  انجمن عمارات محروسه ايران؛ماه پرى فريد همتى 
ــهال منفردـ  انجمن زنان  ـ انجمن توسعه حقوق شهروندى،ش

ــيد ساكىـ  ديده بان  طرفدار توسعه پايدار محيط زيست؛ فرش
دادشهر آفاق؛سجاد عسكرىـ  كميته پيگيرى خانه هاى تاريخى 
تهران؛مقداد عليارىـ  انجمن غار و غارشناسى ايران؛حميدرضا 
ــين رفيعـ  گروه بچه هاى  افشارىـ  انجمن فرهنگى افراز؛حس
آب؛گل خانم باقرى نياـ  انجمن دنياى سالم؛آرش جمشيدنژاد 
ــاناز صنايع گلدوزـ  انجمن  ـ انجمن رفتگران طبيعت تهران؛س
ــرافتـ  انجمن آواى طبيعت استان  ــتى با زمين؛محمد ش آش
ــيدمحمدصادق دريابارىـ  موسسه حاميان طبيعت  تهران؛س
ــه طبيعت پژوهان زيما؛عليرضا  پاك؛پيام احتسابيانـ  موسس
ــام الدين  ــوارى پروانه سبز؛حس ــىـ  انجمن دوچرخه س عباس
نراقىـ  انجمن امداد ايرانيان؛عبدا... ساالرىـ  انجمن حاميان و 
پژوهشگران حيات وحش؛پريسا پيمانـ  گروه فرهنگى ساعت 
زمين؛فريبا فتحىـ  انجمن زيست بوم پاك؛محمدرضا شهريارى 
ــلى؛آناهيتا  ــم هاشمىـ  موسسه تس ـ انجمن خردورزان؛تبس
ــدىـ  انجمن  ــبز پارس؛مهدى مجته ــىـ  دروازه هاى س زمان
ــه مهرگان پرتو پژوه؛بهمن  ــعاعىـ  موسس ــروان ش دامون؛ش
ــت محيطى، حقوقى  ــان زيس ــن حافظ ــمىـ  انجم حاج هاش
ــگيرى دنياى  ــم نيك آيينـ  بنياد پيش ــهر و طبيعت؛ابراهي ش
ــين عبيرى  ــپيدار وحس آينده؛هديه گل  صباغـ  مركز مهر اس

گلپايگانىـ  موسسه كوهستان سبز.

مديريت پسماند به يكي از مهم ترين چالش هاي جهان تبديل شده 
است. بسياري كشورهاي جهان با بحران پسماند مواجه شده  اند. درحال 
حاضر دانشمندان بسياري در جهان به دنبال حل اين بحران پيش روي 
بشر هستند، بحراني كه عالوه بر شهرها، دشت ها، جنگل ها ودرياها ، 
اقيانوس ها را نيز با مشكل مواجه كرده است. همين چند روز پيش بود 
كه خبر ساحل پالستيكي در هاوايي يا جزيره زباله هاي پالستيكي در 

ژاپن و آمريكا مورد توجه قرار گرفت. 
ــرقى جزيره بزرگ (بيگ آيلند) هاوايى  در گوشه اى از جنوب ش
ساحلى به اسم كاميلو قرار گرفته كه پر از زباله هاى پالستيكى است. 
ــام زباله هاى شمال غربى اقيانوس  جريان هاى اقيانوسى انواع و اقس
ــاحل آورده و ساحلى پر از پالستيك هاى رنگى  آرام را با خود به اين س
را به وجود آورده اند. اگر مى خواهيد از ساحل كاميلو بيشتر بدانيد،  در 
ادامه با الى گشت همراه باشيد.بومى هاى هاوايى در گذشته هاى دور 
ــاخ و برگ و چوب هاى درختانى  هميشه به اين ساحل مى رفتند و ش
ــاحل آورده بود، جمع آورى مى كردند تا با آن ها  را كه آب آن ها را به س
قايق درست كنند. زمان گذشت و درياها پر از  زباله هاى پالستيكى شد، 
به  گونه اي كه امروز آن چوب هاى خيس خورده و نمناك جاى خودشان 
را به زباله هاى پالستيكى داده اند، زباله هايى كه بيش از 5/1 كيلومتر از 
اين ساحل هاللى شكل را در اشغال خود در آورده اند.اما چرا جريان هاى 

اقيانوسى زباله ها را با خود به اين ساحل مى آورند؟ دليلش اين است كه 
هاوايى در مسير چرخاب شمالى اقيانوس آرام قرار دارد، اين چرخاب، 
جريان اقيانوسى بزرگ چرخانى است كه بين آمريكاى شمالى و ژاپن در 
اقيانوس آرام به طور دايره اى مى چرخد. الگوى چرخشى اين چرخاب، 
زباله هايى را كه در اقيانوس آرام شمالى شامل سواحل آن سوى آمريكاى 
جنوبى و ژاپن هستند به خود جذب مى كند و آن ها را در وسط اين جريان 
گير مى اندازد و زباله دان بزرگ اقيانوس آرام را شكل مى دهد، زباله دانى 

كه 90 درصد زباله هايش پالستيكى اند.
ــايد فكر كنيد اين زباله دان بزرگ همچون جزيره اى شناور از  ش
نخاله هاست كه فقط از تصاوير ماهواره اى يا روى هواپيما ديده مى شود 
اما اين گونه نيست؛ اين زباله دان از ميليون ها پالستيك تشكيل شده 
كه همه آن ها به ذرات كوچك تر تجزيه مى شوند و جايى در زير سطح 
اقيانوس روى آب معلق مى مانند و از نظرها پنهان مى شوند و فقط وقتى 
نمايان مى شوند كه آب آن ها را به سواحل بياورد، درست مثل آن چيزى 

كه در هاوايى اتفاق مى افتد.
آنزيم پالستيك خوار

اما در كنار خبرهاي بد جزيره هاي پالستيكي خبر خوشي در اين 
حوزه نيز به گوش مي رسد. متخصصان محيط زيست يك آنزيم طبيعى 

را كه مى تواند بعضى از رايج ترين مواد پالستيكى راه يافته به طبيعت را 
هضم كند، تقويت كرده اند.

به گزارش ايسنا، «پى اى تى» يك ماده پالستيكى قوى است كه در 
ساخت بطرى ها به كار مى رود و تجزيه آن در محيط صدها سال طول 
مى كشد اما آنزيم اصالح شده موسوم به «پى تى اى ايز»مى تواند تجزيه 

«پى تى اى» را ظرف فقط چند روز شروع كند.
ــود. در  اين توانايى مى تواند به انقالبى در فرآيند بازيافت منجر ش
انگليس مردم ساالنه حدود 13 ميليارد بطرى پالستيكى آب مصرف 
مى كنند اما فقط حدود سه ميليارد عدد از آن ها بازيافت مى شود.اين 
آنزيم كه در ژاپن كشف شد،باكترى هاى «خورنده»  اين نوع پالستيك 
را توليد مى كنند. «ايديونال ساكينسيس»  از اين پالستيك به عنوان 

منبع اصلى انرژى استفاده مى كند.
محققان در سال 2016 گزارش دادند كه يك خانواده از باكترى را 
در رسوبات به جا مانده در يك محوطه بازيافت بطرى در شهر بندرى 
«ساكاى»ژاپن يافته اند.پروفسور «جان مكگيهن» كه در مطالعه جارى 
شركت داشته مى گويد: پى اى تى فقط در 50 سال گذشته در اين حد 
وجود داشته كه دوره زمانى درازى براى تكامل يك باكترى نيست؛ به 

گونه اي كه يك ماده مصنوعى را هضم كند.

پلى استرها كه گروهى از موادى پالستيكى هستند كه پى اى تى 
ــى در محيط وجود دارند.مكگيهن  به آن تعلق دارد، به  صورت طبيع
ــت: اين باكترى ها از برگ درختان  ،استاد دانشگاه پورتمات، گفته اس
ــوردن اين  ــال براى خ ــد ودر چندين ميليون س محافظت مى كنن
ــال روى آوردن اين باكترى ها به  ــن ح ماده تكامل پيدا كرده اند.با اي
مصرف«پى اى تى»غيرمنتظره توصيف مى شود و مكگيهن در پى اين 
كشف بود كه تيمى بين المللى از دانشمندان درصدد تشخيص چگونگى 

تكامل آنزيم «پى اى تى ايز» برآمدند.
ــى، محققان و كارشناسان  ــبكه خبرى بى بى س بنابر گزارش ش

ــعه ايكس در  ــتگاه هاى قدرتمند اش ــتى با كمك دس محيط زيس
ــه بعدى با وضوح باال از اين آنزيم  آكسفوردشر انگليس، يك مدل س
تهيه كردند. آن ها مى گويند زمانى كه ساختمان اين آنزيم درك شد، 

توانستند با دستكارى آن عملكردش را بهتر كنند.
ــوند، مصرف  ــترها كه به طور صنعتى از نفت توليد مى ش پلى اس
گسترده اى در توليد بطرى و لباس دارند. در فرآيندهاى كنونى بازيافت، 
ــتر دچار افت تدريجى كيفيت مى شوند؛ يعنى هر بار كه  مواد پلى اس
بازيافت مى شوند، بخشى از خواص خود را از دست مى دهند. بطرى ها 
ابتدا تبديل به پشم مصنوعى مى شوند، بعد از آن ها فرش ماشينى توليد 

مى شود و بعد به محل دفع زباله منتقل مى شوند.
اما آنزيم خورنده پى اى تى فرآيند توليد را وارونه مى كند و پلى استر 
را دوباره به مواد اوليه تشكيل دهنده تبديل مى كند.پروفسور مكگيهن 
مى گويد: مى توان از اين ها براى توليد پالستيك بيشتر استفاده كرد كه 
مصرف نفت را كم مى كندو اين چرخه تكرارمى شود؛ يعنى يك بازيافت 
واقعى خواهيم داشت.متخصصان مى گويند: استفاده از اين آنزيم در ابعاد 
گسترده چند سال وقت مى برد چون بايد پى اى تى را سريع تر از زمان 
كنونى يعنى چند روز تجزيه كند تا از نظر اقتصادى مقرون به صرفه باشد.

ــور مكگيهن مى گويد: نيازى عاجل به كاهش پالستيكى  پروفس
كه از مراكز دفع زباله و محيط زيست سر در مى آورد، وجود داردو فكر 
ــم،  راه حل موثري براى  مى كنم اگر بتوانيم اين فناورى را عملى كني

كاهش اين آلودگى خواهيم داشت.

ميراث فرهنگى

محيط زيست

گروه سرزمين

گروه سرزمين

     با 10 دشت رويايي ايران آشنا شويد  

تجربه قدم زتجربه قدم ز  دن در بهشت با طبيعت گردن در بهشت با طبيعت گر  دي در بهاردي در بهار
گروه سرزمين

گاليه سمن ها از عملكرد    رياست ستاد توان افزايى 
سازمان هاى مردم نهاد

آنزيم هاي پالستيك خوار در ساحل هاي پالستيكي

ــگري اين روزها بسيار داغ شده،  بازار سفر و گردش
چرا كه بهار فصل ديدن جاذبه هايي بي نظير اما با عمر 
ــياري مناطق بكر و رويايي ايران زمين  كوتاه  است. بس
ــد و با پايان اين فصل، ديگر  عمري به كوتاهي بهار دارن
ــت. براي  خبري از آن مناظر رويايي و خارق العاده نيس
ديدن دوباره آن ها بايد منتظر بهاري ديگر بود. حال كه 
ــويم، فرصت مناسبي  به ميانه فصل بهار نزديك مي ش
ــت. طبيعت گردي در  براي سفر به اين مناطق زيباس
دشت هاي ايران مي تواند تجربه بي نظير و خاصي براي 
گردشگران باشد. به جرات مي توان گفت بهار بهترين 
فصل براي گردشگري در دشت هاي وسيع و پهناور اين 
ــت. با قدم زدن در ميان گل هاي وحشي و  سرزمين اس
ــت  ــمام بوي آن ها، گويا قدم زدن در ميان بهش استش
ــه و كنار كشور، دشت هاي  را تجربه مي كنيد. در گوش
رويايي و بكري نهفته است كه مانند الماسي بر طبيعت 

ايران مي درخشند.
دشت هويج،بهشت گمشده تهران

اگر جزو پايتخت نشينان هستيد و زمان كافي براي 
سفر به مناطق دور از تهران را نداريد، مي تواند در همين 
حوالي قدم زدن در بهشت را تجربه كنيد. دشت هويج،  

مانند بهشتي در تهران گمشده است. 
به گزارش تبيان، اين دشت كه به ُگرچال نيز شهرت 
ــتاي افجه شهرستان  دارد در البرز مركزي، باالي روس
ــتان تهران، قرار دارد. علت نام گذاري  شميران در اس
ــت هويج در آن در روزگاران گذشته  ــت، كاش اين دش
ــت. البته امروزه اثري از هويج در آن نمي توان  بوده اس
ــه افجه قرار  ــت، گردن ــمالي اين دش يافت. در ضلع ش
ــود. اين  ــاي راهي مالرو در آن ديده مي ش دارد كه بقاي
ــت الر و ديگر ارتفاعات البرز  راه، دشت هويج را به دش
مركزي مرتبط مي سازد.قله ريزان، آتشكوه، مهرچال 
ــوب  ــت هويج محس ــون از قله هاي مجاور دش و پرش
ــت هويج يكي از مكان هاي مورد عالقه  مي شوند. دش
ــگران طبيعت گرد تهراني است كه در آن چادر  گردش
ــان طبيعت مي گذرانند. اگر  زده و چند روزي را در دام
بخواهيد از تهران به دشت هويج سفر كنيد، بايد حدود 
ــگرك طي كنيد و لواسان را  پنج كيلومتر در جاده لش
پشت سر بگذاريد تا به روستاي افجه برسيد، در شمال 
اين روستا دشت در انتظار شما، آغوش خود را باز كرده 

است.
 دشت  نرگس هاي شيرازي

ــما زده، بدون  ــقي به سر ش اگر حس و حال عاش
ــفر كنيد.  ــتان فارس س ــت نرگس اس ــك به دس ش
نرگس زارهاي زيباي فارس با وسعت تقريبي 65هكتار 
در شهرستان كازرون قرار دارند. اين مجموعه دشت ها 
ــه جره و بلبلك قرار  راكه مهم ترين آن ها در دو منطق
ــي از بهترين مقصدهاي  دارند،  مي توان به جرات يك
گردشگري در زمستان به ويژه بهمن و اسفند دانست.

بوته  هاي نرگس اين دشت هاي وسيع در بهمن به گل 
مي نشيند و منظره اي چشم نواز را به همراه رايحه اي 
ــد. گرچه در  ــگران عرضه مي كن ــتي به گردش بهش
ــيراز و  ــارس همچون خفر، ش برخي مناطق ديگر ف
ــت هاي نرگس وجود دارند اما كيفيت  فراشبند دش
نرگس زارهاي كازرون بسيار باالتر است. نرگس هاي 
ــور و   ــق داخل كش ــياري مناط ــت ها به بس اين دش

كشورهاي حاشيه خليج فارس صادر مي شود. نرگس 
شهالي كازرون از جمله نرگس هايي است كه از نظر 

مرغوبيت، شرايط منحصربه فردي دارد.
 مغان، رويايي ترين دشت ايران 

ــفر چند روزه داريد، به  اگر فرصت كافي براي س
دشت مغان سفر كنيد. دشت مغان، يكي از زيباترين 
ــم اندازهاي طبيعي كشور محسوب  دشت ها و چش
ــاحل جنوبي رود ارس  مي شود. اين دشت كه در س
ــده، جلگه اي در  ــدران واقع ش و غرب درياچه مازن
شمالي ترين قسمت استان اردبيل است. اين دشت 
ــرايط مساعد آب  ــبب حاصلخيزي خاك و ش به س
ــاورزي و  ــي از قطب هاي كش  و هوايي به عنوان يك
دامپروري ايران شهرت دارد. دشت مغان همچنين 
از لحاظ زيست محيطي نيز يكي از مهم ترين مناطق 
ــتان گذراني  ــت؛ چرا كه محل زمس ــور اس در كش
بسياري  ازگونه هاي نادر پرندگان مهاجر محسوب
مي شود. به سبب تنوع و نايابي اين پرندگان، دشت

ــگران  مغان به عنوان يكي از جاذبه هاي مهم گردش
طبيعت گرد و تماشاگران پرندگان شناخته مي شود. 
ــوار و پارس  ــه شهر گرمي، بيله س دشت مغان از س
ــت.  برطبق منابع، يك سوم  ــده اس آباد تشكيل ش
ــت در ايران قرار دارد و مابقي در جمهوري  اين دش

آذربايجان است.

 الله هاي واژگون، ياقوت بختياري
ــت الله هاي ــت الله در ايران، دش مشهورترين دش

واژگون شهرستان كوهرنگ است كه در 90 كيلومتري 
ــتان چهارمحال و بختياري قرار دارد. اين  شهركرد در اس
ــده محيط زيست  ــت كه يكي از مناطق حفاظت ش دش
ايران است، با مساحتي حدود 3600 هكتار يكي از مراكز 
ــاي الله واژگون  اصلي رويش گونه گياهي كمياب و زيب
محسوب مي شود.اين گل هاي منحصربه فرد كه در زبان 
ــوند، از اواخر  ــك مريم» خوانده مي ش مردم محلي «اش
فروردين مي شكفند و تا اواخر ارديبهشت به مدت يك ماه 
چشم انداز بي نظيري را به گردشگران بي شماري عرضه 
ــگاه اصلي اين گياه نادر، دامنه كوه هاي  مي كنند. رويش
آب كاسه خوربه، گرگانك و مناطق بنواستكي و مله زرده 
 است. الله هاي واژگون كه در زبان محلي اشك مريم ناميده 
مي شوند، در اواخر فروردين به گل مي نشينند و تا اواخر 

ارديبهشت گل هاي خود را حفظ مي كنند.
دشت ناز در مازندران

ــرقي ساري در ــت ناز در 29 كيلومتري شمال ش دش
ــت با وسعتي  حدود 56 مازندران واقع شده است. اين دش
ــال 1346 به عنوان پناهگاهي براي حفاظت و هكتار از س
تكثير گوزن   زرد   ايراني، يكي از نادرترين گونه هاي گوزن

در جهان، در نظر گرفته شد. به طور كلي دشت ناز منطقه اي 
كوهستاني است كه از جنگل هاي هيركاني تشكيل شده 

ــتن بيش از 447 گونه گياهي يكي  است. اين دشت با داش
ــت.  ــتم هاي طبيعي ايران را داراس از مهم ترين اكوسيس
طبيعت گرداني كه به دشت ناز سفر مي كنند، اين امكان 
ــاي گوزن زرد ايراني، از تماشاي  را دارند كه در كنار تماش
شوكاها، مرال ها، قرقاول ها و گربه هاي وحشي موجود در اين 
دشت نيز بهره ببرند. البته بايد توجه داشت كه ورود به چنين 
منطقه زيستي حساسي   به عنوان گردشگر يا طبيعت گرد 
بايد با اجازه و نظارت محيط بانان و حضور راهنمايان حرفه اي 

صورت گيرد.
دشت تَراُرو، زمرد هرمزگان

ــترده اي در باديه جنوبي «كوخرد»    ــت گس تَراُرو،دش
شهرستان بستك در غرب استان هرمزگان است. اين دشت 
ــت ترارو در واقع  ــده است. دش در ناحيه تنب ترارو واقع ش
نخلستان وسيعي به همراه زمين كشت جو و گندم است. 
ــت پهناور  آب انبارها (بركه هاي) متعددي نيز در اين دش
ــتان و بهار و بعد از بارش باران،  وجود دارند. در فصل زمس
اَكال (گياهي از تيره ريشه داران رده قارچ ها كه پس از باران 
مي  رويد) به شكل غير قابل تصوري در اين دشت تشكيل 
مي شود، مردم كوخرد در اين موسم براي جمع كردن خير 
(خوراكي خوشمزه و مقوي اين منطقه) و اكال گروه گروه به 
آنجا مي روند. درختان سمر وُكنار تنومندي در دشت ترارو 
وجود دارند  و گردشگراني كه به آنجا مي روند، در سايه اين 

درختان بزرگ منزل مي گيرند.

دشت شقايق هاي وحشي گيالن
دشت شقايق هاي وحشي در دامنه هاي كوهستاني 
ــت كه از  ــرار دارد. اين دش ــمال گيالن ق تالش در ش
ــم اندازهاي منحصربه فرد منطقه تالش محسوب  چش
مي شود، در خرداد به گل مي نشيند. عمر تقريبي اين 
ــال هاي اخير با ورود بي رويه  گل ها يك ماه است. در س
گردشگران و انجام رفتارهاي تخريبي همچون چيدن 
گل ها، دويدن در ميان دشت و لگدمال كردن آن ها و...

اين دشت بسيار آسيب ديده است. 
با توجه به اينكه شقايق هاي وحشي از دسته گياهان 
ــتند و با چنين رفتارهاي غيرمسئوالنه اي  خودرو هس
ــت ها كاسته مي شود،  ــال از وسعت اين دش سال به س
ــت  ــكالت اين دش ــه دام نيز از ديگر مش چراي بي ري
ــاني  ــري و غنچه افش ــع از گرده گي ــت كه مان زيباس

شقايق هاي وحشي مي شود.
دشت بزرگ، زمرد خوزستان

منطقه نمونه گردشگري دشت بزرگ در شهرستان 
ــري از مركز  ــي 257 كيلومت ــه تقريب ــذه در فاصل اي
خوزستان واقع شده است. اين دشت در محدوده منطقه 
حفاظت شده «شالو مونگشت» كه از مناطق حافظت 
شده محيط زيست خوزستان محسوب مي شود، قرار 
گرفته است. اين منطقه توسط كوه هاي مجاور احاطه 
شده و داراي سكنه عشاير كوچ رو بوده كه در زمستان به 

اين مناطق وارد و در تابستان از مناطق كوچ مي كنند. 
ــتاني بودن، وجود مناظر زيباي طبيعي و دور  كوهس
بودن از هياهوي شهر باعث شده است تا در همه فصول 
سال عالقه مندان  بسياري  براي تفريح و استراحت به 

اين منطقه بيايند .
ــت  ــياري اس ــت بزرگ داراي تنوع گياهي بس دش
ــم اندازهاي طبيعي فوق العاده،  كه عالوه بر ايجاد چش
ــن گونه هاي  ــتي بااليي دارد. از مهم تري اهميت زيس
گياهي اين منطقه مي توان به بلوط، انار، زبان گنجشك، 
ــت بزرگ  ــاره كرد. دش ــن و كرفس وحشي اش آويش
ــت كه از  ــوري بااليي اس ــن داراي تنوع جان همچني
ــرس قهوه اي،  ــوان به پلنگ، خ ــن آن ها مي ت مهم تري
ــنجابك  ــنجاب ايراني، تيرمار، خدنگ كوچك، س س
ــياه و  ــكاري، گرزه مار، مار سرس درختي، پرندگان ش
ــگراني كه به اين  ماركوتوله پارسي اشاره كرد. گردش
دشت سفر مي كنند، اين امكان را دارند كه از جاذبه هاي 
ــردگان و ايذه كه  ــتان هاي ل تاريخي و طبيعي شهرس

بسيار متنوع نيز هستند، بازديد كنند.
دشت شقايق كالپوش، سمنان

ــقايق هاي كالپوش در 200 كيلومتري  ــت ش دش
شمال شرقي شاهرود،  حد فاصل شهرستان شاهرود و 
گنبد كاووس واقع شده است. اين دشت به همراه دشت 
ــاد، جنگل و آبشار نام  آفتابگردان ها، جنگل دشت ش
ــگري استان سمنان نيك، يكي از مناطق نمونه گردش
را تشكيل داده اند.گل هاي شقايق از اواسط ارديبهشت

ــود ادامه داده و  ــار به حيات خ مي رويند و تا اواخر به
چهره اين دشت را گلگون مي كنند. همه ساله تورهاي 
ــياري به خصوص  از تهران، گرگان،  طبيعت گردي بس
بجنورد و مشهد راهي اين دشت حاصلخيز مي شوند و از 
زيبايي منحصربه فرد آن لذت مي برند. مسير دسترسي

آن به گونه اي است كه پس از طي 60 كيلومتر از مسير 
ــهر ميامي به سمت  ــهد با رسيدن به ش شاهرود - مش
شمال تغيير مسير داده و در نهايت به منطقه كالپوش 

منتهي مي شود.
دشت الر مازندران

ــتان نور  ــمال به كوه هاي شهرس ــت الر از ش دش
ــرب به قله خاتون  مازندران، از جنوب به آبعلي، از غ
ــك، از  ــان كوچ ــدر لواس ــتاي گرماب ــارگاه و روس ب
جنوب غربي به لواسان بزرگ، از شرق و شمال شرقي 
ــور مازندران  ــرقي به پل به كوه دماوند  و از جنوب ش
مي رسد. براين اساس در تقسيمات كشوري، بخشي

از دشت الر كه به نوعي در كوهپايه دماوند واقع شده، 
جزو بخش الريجان شهرستان آمل استان مازندران 
ــي ديگر در بخش لواسانات  ــده  و بخش محسوب ش
ــتان تهران قرار گرفته است.  شهرستان شميران اس
ــت الر حدود 73500 هكتار است. اين  ــعت دش وس
دشت سال 54 به پارك ملي تبديل شد و سپس سال 
ــوراي عالي حفاظت محيط  ــاس مصوبه ش 61 براس
ــده اعالم شد. به  زيست به عنوان منطقه حفاظت ش
دليل مشكالت زيست محيطي پيش آمده در دشت 
ــت به عنوان  ــي مناطق اين دش ــال 70 برخ الر از س
مكان هاي شكار و تيراندازي ممنوع تحت مراقبت قرار 
گرفت. از مهم ترين جاذبه هاي گردشگري دشت الر 
مي توان به رود و درياچه الر كه در پشت سد الر پديد 
آمده، اشاره كرد. اين درياچه 20 كيلومتري، ساالنه 

گردشگران بسياري را به خود جذب مي كند. 



اعتبار طرح ترافيك سال 96 تا پايان ارديبهشت 
تمديد مى شود. اين تازه ترين خبرى بود كه ديروز 
به نقل از معاون فرماندار تهران منتشر شد تا سريال 
ــهردارى براى كنترل  اما و اگر هاى طرح ابداعى ش
ترافيك تهران ادامه داشته باشد. ديروز غالمحسين 
ــاد مهلت طرح ترافيك  آرام گفت كه  به احتمال زي
ــت تمديد مى شود و  سال گذشته تا اواخرارديبهش
ــى مدارك در حال  با توجه به زمان ثبت نام و بررس
ــال 96 تا  ــتيم كه آرم طرح ترافيك س بررسى هس
ارديبهشت امسال اعتبار داشته باشد. اين موضوعى 
بود كه چندى قبل، الهام فخارى، عضو شوراى شهر 
ــود كه اعتبار  ــاره كرده و گفته ب تهران نيز به آن اش
ــا نبودن زير  ــال 96 با توجه به مهي طرح ترافيك س
ــاخت هاى اجرايى الزم براى آن، 10 يا 15 روز و  س
شايد تا آخر ارديبهشت، اعتبار طرح ها تمديد شود.  
ــى از  فخارى گفته بود:  تاكنون آقاى معاون گزارش
ــاخت ها به  ــازى زيرس روند اجراى طرح يا آماده س
ــت. در صورتى كه طرح جديد  ــورا ارائه نداده اس ش
ــد، احتمال تمديد آن تا پايان  مورد تاييد شورا نباش
ارديبهشت هم وجود دارد. با اين حال پورسيد آقايى، 
معاون حمل و نقل و ترافيك شهردارى تهران با وجود 
ــاخت هاى اجراى طرح  ــكاالت فراوان در زير س اش
ــت  جديد ترافيكى، بر اجراى آن از ابتداى ارديبهش
ــه تاخيرى در زمان اجراى  تاكيد كرده و گفته بود ك

اين طرح نيست! 
  ابهامات فراوان يك طرح 

ــات در اجراى طرح  ــن ابهام اما يكى از مهم تري
ــهردارى تهران، مشخص نبودن  ترافيكى جديد ش
وضعيت اختصاص طرح ترافيك به گروه هاى خاص 
از جمله خبرنگاران، جانبازان و بيماران خاص بود كه 
از ابتداى طرح  موضوع  تغيير در شيوه اجراى طرح، 
ــت. با اين حال مسئوالن  ــده اس به دفعات مطرح ش
ــهردارى معتقدند كه مشكلى براى كار  ترافيكى ش
ــت اما در عمل، هم گروه هاى خاص در گنگى  نيس
ــر مى برند و هم دفاتر خدمات الكترونيك كه  به س
ــتند. ديروز  مرجع دريافت مدارك صدور مجوز هس
سازمان حمل و نقل و ترافيك شهردارى تهران پيرو 
ــال  اطالعيه هاى قبلى در خصوص طرح ترافيك س
1397 فعاالن رسانه اى و مطبوعات شهر تهران اعالم 
كرد كه بر اساس مصوبه شوراى اسالمى شهر تهران، 
حداكثر سه درصد از كل مجوزهاى طرح ترافيك به 
ــگاران، روزنامه نگاران و  موارد خاص از جمله خبرن

عكاسان خبرى اختصاص يافته است.
ــده و سياست هاى  ــاس آيين نامه تدوين ش بر اس
ــا به جامعه  ــهردارى تهران، اكثريت اين مجوزه ش
ــامل خبرنگاران، روزنامه نگاران و عكاسان  خبرى ش

ــالت  خبرى اختصاص مى يابد كه به دليل انجام رس
اطالع رسانى و تسهيل ماموريت هاى مرتبط با توليد 
ــوز نياز دارند. طبق  خبر، گزارش و تصوير به اين مج
ــگارى؛ خبرنگاران،  ــك خبرن آيين نامه طرح ترافي
روزنامه نگاران و عكاسان خبرى بايد به موجب قرارداد 
كار معين (دايمى يا موقت) در يك نشريه، خبرگزارى 
يا پايگاه خبرى اشتغال داشته باشند و مدركى دال بر 
ــاغل مذكور در اين آيين نامه  اشتغال مستمر به مش
ارائه دهند. همچنين خودروى متقاضيان دريافت اين 
مجوزها بايد پالك شهر تهران داشته باشد.متقاضيان 
دريافت اين مجوزها بايد پس از آنكه اطالعات فردى و 
my.tehran.ir مشخصات خودروى خود را در سامانه

وارد كردند، مدارك مورد نياز را نيز بارگذارى كنند و 
نيازى به مراجعه حضورى به دفاتر خدمات الكترونيك 
ــهردارى ندارند. در  ــهر يا هر قسمت ديگرى در ش ش
ــكان حذف مدارك  ــتباه، ام صورت بروز هر گونه اش
ناقص يا داراى اشكال و جايگزينى مدارك صحيح در 

سامانه وجود دارد.

  شرايط پيچيده براى خبرنگاران
ــراى دريافت  ــهردارى تهران اعالم كرده كه ب ش
ــال 1397 بر خالف  ــك خبرنگارى در س طرح ترافي
سنوات گذشته، كارت خبرنگارى مبناى تخصيص 
مجوزها نيست بلكه متقاضيان طبق آيين نامه، ابتدا 
ــد. معرفى نامه خبرنگاران،  بايد معرفى نامه ارائه كنن
روزنامه نگاران و عكاسان خبرى بايد از سوى موسسه 
مطبوعاتى محل اشتغال ايشان (روزنامه، خبرگزارى 
ــازمان حمل و نقل و  و ...) در قالب نامه اى به عنوان س
ترافيك شهردارى تهران تنظيم و در آن مشخصات 
ــماره خودرو و زمينه كارى وى درج  فرد متقاضى، ش
شود. در صورتى كه متقاضيان نتوانند از يك موسسه 
خبرى معرفى نامه ارائه كنند، معرفى نامه تشكل هاى 
ــان  صنفى مجاز خبرنگاران، روزنامه نگاران و عكاس
ــت. معرفى نامه ها حتما  با امضاى  نيز قابل قبول اس
باالترين مقام مسئول نهاد صادر كننده آن ارائه شود 
ــئوليت محتواى آن ها با موسسه مطبوعاتى يا  و مس
تشكل صنفى امضا كننده است. ازسويى خبرنگاران 

بايد مدرك دال بر اشتغال مستمر به كار خبرى داشته 
ــند كه منظور از مدرك دال بر اشتغال مستمر به  باش
كار خبرى نيز بيمه خبرنگارى است؛ اعم از اينكه فرد 
ــتغال خود بيمه  ــط موسسه محل اش متقاضى توس
ــد يا تحت پوشش بيمه  ــده باش تامين اجتماعى ش
خبرنگارى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى قرار داشته 
باشد. در صورتى كه متقاضى هيچ يك از دو بيمه فوق 
ــد، براى اثبات اشتغال مستمر كنونى  را نداشته باش
خود به كار خبرى، بايد 10 نمونه از آثار منتشر شده 
با امضاى خود در مطبوعات و رسانه ها را كه متعلق به 
ــال 1396 باشد، ارسال كند.براساس  6  ماه پايانى س
ــا توجه به  ــگارى، ب ــرح ترافيك خبرن ــه ط آيين نام
محدوديت تعداد مجوزهاى قابل اعطا به خبرنگاران، 
روزنامه نگاران و عكاسان خبرى در سال 1397 افراد 
شاغل در رسانه هايى كه توسط بخش خصوصى اداره 
ــانه هايى كه به هر نحوى به  مى شوند، نسبت به رس
ــتگى دارند، در  نهادها و منابع دولتى و عمومى وابس
ــل و ترافيك  ــد. معاونت حمل و نق اولويت قرار دارن

ــهردارى تهران نام همه دريافت كنندگان مجوز  ش
طرح ترافيك خبرنگارى و رسانه محل اشتغال ايشان 

را در پايگاه اطالع رسانى خود منتشر خواهد كرد.
جانبازان و شرايطى تازه

شهردارى تهران همچنين اعالم كرد كه بر اساس 
ــهر تهران در سال 1397  مصوبه شوراى اسالمى ش
براى جانبازان گرامى نسبت به گذشته شرايط ويژه اى 
در نظر گرفته  شده است. به اين ترتيب كه خودروهاى 
ــورت قانونى از  ــن بار به ص ــالك ويلچر براى اولي با پ
پرداخت عوارض طرح ترافيك كامال معاف شده  اند و 
اين موضوع در مستندات قانونى طرح ترافيك جديد 
نيز درج شده است. مالكان اين دسته از خودروها نياز 
ــرح ترافيك نيز  ــامانه ط به ثبت اطالعات خود در س
ندارند.به عالوه، خودروهاى پالك شخصى جانبازان 
ــهميه اى كه همانند  25 درصد به باال هم در قالب س
سنوات گذشته در اختيار بنياد شهيد و امور ايثارگران 
ــت، از پرداخت عوارض طرح ترافيك  قرار گرفته اس
ــته از خودروها بايد  معاف شده اند. اطالعات اين دس
 my.tehran.ir ــامانه ابتدا  همانند همه افراد در س
ثبت شده باشد و سپس به تعدادى از اين خودروها به 
ميزان سهميه هاى مقرر، همانند سال هاى گذشته از 
سوى نمايندگان بنياد شهيد و امور ايثارگران سهميه 
مربوطه واگذار خواهد شد. جانبازان و ايثارگرانى كه 
متقاضى بهره مندى از سهميه ورود به طرح ترافيك 
ــتند، پس از ثبت نام در سايت مزبور بايد مدارك  هس
خود را به دفاتر بنياد ارائه دهند و نيازى به مراجعه به 

دفاتر الكترونيك شهر ندارند.
  شرايطى براى بيماران خاص

در خصوص بيماران خاص و افراد داراى معلوليت 
جسمى و حركتى نيز همانند گذشته سهميه هايى 
در نظر گرفته شده است كه به تعدادى از خودروهاى 
اين اقشار محترم تخصيص مى يابد. مجوزهاى طرح 
ترافيك اين دو گروه نيز مانند سال هاى قبل به واسطه 
نهادهاى دولتى و غيردولتى مرتبط با حوزه معلوالن 
ــود.  ــن متقاضيان توزيع مى ش و بيماران خاص، بي
متقاضيان اين سهميه ها بايد پس از آنكه مانند ديگر 
شهروندان، اطالعات شخصى و مشخصات خودرو را 
وارد سامانه كردند، به نهادهاى مذكور مراجعه كنند 
ــدرك در دفاتر خدمات  ــور و ارائه م و نيازى به حض
الكترونيك شهر ندارند. الزم به تاكيد است كه برخالف 
ــاالنه، براى سهميه طرح ترافيك  ديگر مجوزهاى س
ــارژ ابتدايى يك  ــاران خاص نياز به ش معلوالن و بيم
ميليون تومانى نيست. همچنين يادآورى مى شود كه 
ثبت نام اوليه اين اقشار محترم به معناى بهره مندى 
ــت و قطعى شدن آن،  ــهميه طرح ترافيك نيس از س
ــاس تعداد در نظر  منوط به اختصاص سهميه بر اس
ــوى نماينده نهادهاى متصدى امر  گرفته شده از س
خواهد بود. بديهى است  ساير عزيزانى كه به واسطه 
ــهميه را پيدا  محدوديت هاى فوق امكان دريافت س

نمى كنند، مى توانند همانند ساير شهروندان به صورت 
روزانه از طرح ترافيك استفاده كنند.

مشكالت  سايت ثبت نام
ــكاالت جدى موجود در اجراى طرح  يكى از اش
ــرح  ــهردارى تهران براى صدور مجوز ش جديد ش
ــراى دريافت اطالعات  ــايتى ب ترافيك، طراحى س
ــادى را براى  ــكالت زي ــه مش ــت ك متقاضيان اس
شهروندان در ثبت اطالعات خود ايجاد كرده است. 
ــهروندان در سال هاى گذشته براى  با وجود آنكه ش
ــدوده مركزى  ــوز ورود به مح خريد و دريافت مج
ــاالنه، ماهانه و روزانه به راحتى  شهرى به صورت س
ــد در روزهاى  ــايت جدي قادر به ثبت نام بودند، س
نخست حتى بارگذارى هم نمى شد. از سويى، خبر 
شارژ يك ميليونى براى ثبت نام كنندگان اعالم شد 
ــت اظهارات قبلى  ــش نگرانى و تقوي كه باعث افزاي
ــهردارى براي افزايش  منتقدان نسبت به تمايل ش
درآمدزايى در طرح جديد ترافيك بود. پورسيدآقايى 
در توضيح  اين موضوع در حاشيه جلسه اى گفته بود:  
« گروه هايى كه سهميه كامل يك سال را براى ورود 
به طرح ترافيك درخواست كنند، مى توانند حساب 
ــارژ كنند و با  كاربرى خود را تا يك ميليون تومان ش
توجه به اينكه ورود به محدوده طرح ترافيك در طول 
يك سال به حدود سه تا چهار ميليون تومان مى رسد 
ــرح ترافيك  ــاالنه ط ــت افرادى كه س و ممكن اس
ــوند،  دريافت مى كنند با كمبود موجودى مواجه ش
بنابراين پيشنهاد داده شده است كه تا يك ميليون 
ــارژ كنند كه با مشكلى  ــاب ها را ش تومان اين حس
مواجه نشويم». هرچند وى اعالم كرد اين مشمول 

خبرنگاران و جانبازان نمى شود!
يك خاطره تلخ

ناهماهنگى عجيب در اجرايى شدن طرح جديد 
ترافيك تهران و اينكه مسئوالن شهردارى و اعضاى 
شوراى شهر، نظرات متناقضى درباره اجراى اين طرح 
دارند و هر لحظه تصميم شان را تغيير مى دهند، اتفاق 
نامباركى است كه اجراى مهم ترين تصميم، مديريت 
ــت. طى ماه هاى  ــهرى جديد را زير سوال برده اس ش
ــهرى تازه نفس تهران،  گذشته از حضور مديريت ش
تغييرات بنيادين در اجراى طرح ترافيك، مهم ترين 
ــد كه در  ــهردارى تهران تلقى ش تصميم اجرايى ش
عمل، به يكى از ضعيف ترين ها نيز تبديل شد. ابهامات 
بسيار و مشخص نبودن تكليف بسيارى از شهروندان 
در دريافت مجوز ها در كنار تصميماتى كه هر لحظه 
عوض مى شود، خاطره اى تلخ از اجراى تصميم مهم 
ــوز هم تكليف  ــت. هن ــهر بر جاى گذاش ترافيكى ش
ــت و شهردارى تهران  نهايى اين طرح مشخص نيس
با اطالعيه هاى پياپى درباره شرايط اجراى ايده خود، 
گرهى از مشكالت شهروندان در حوزه طرح ترافيك 
ــردرگمى عجيبى براى يك  نگشوده و آن ها را در س

كاربه  نسبت  معمولى قرار داده است.

        اما و اگر هاى زمان اجراى تصميم ناپخته مديريت شهرى ادامه دارد     

ترافيك طرح درطرح ترافيك
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ــال هاى اخير همواره انتخاب و چگونگى پياده كردن  در س
الگوهاى آموزش و پرورش، موضوع مورد بحث كسانى بوده كه 
دغدغه آينده اين مملكت را دارند. تفاوتى ندارد كه اين ا فراد از 
چه طيف و گروهى باشند و فرقى هم نمى كند كه چه آينده اى 
متصور باشند. اينكه الگو از كجا آمده و آيا وارداتى يا از گوشت و 

خون خود ماست هم موضوع بحث نيست. 
ــت كه هر كس از ظن خود موضوع را واكاوى  مساله اين اس
و مسيرى براى رساندن جامعه به  آنچه در ذهن دارد، انتخاب 
ــه و تجربه با  ــال ها مطالع ــن ميان گروهى با س مى كند. در اي
ــن و علمى و گروهى با راهكارهاى سنتى ولى  مسيرهاى روش
به زعم خود رهنمون كننده به رستگارى، براى كودكان نسخه 
ــت كه  ــث از اين نظر حايز اهميت اس پيچى مى كنند. اين بح
ــت،  وقتى بحث آينده كودك و به تبع آن مملكت در ميان اس
تعصبات كوركورانه  نتيجه مشخصى دارد كه حتما خيانت به 

كودك و آينده اين كشور است. البته اين مساله زواياى متفاوت 
ــاه، تنها به  ــه در اين مطلب كوت ــيارى دارد ك و جنبه هاى بس
ــته مصادف با  بخش كوچكى از آن خواهم پرداخت. آبان گذش
ــكل نارنجِك اسباب بازى كه در  روز دانش آموز، هدايايى به ش
واقع خودكار بود، براى تعدادى از محصالن دبستانى تهيه و به 
ــار عكس مربوط به اين رويداد، گروهى  آن ها اهدا شد. با انتش
ــاله اعتراض و نارنجك را  هديه اى نامناسب براى  نسبت به مس
ــه از طيف تهيه  ــتند و گروه ديگر ك ــه دانس كودك در مدرس
ــتند، معتقد بودند كه آنچه در ذهن  كننده اين قبيل هدايا هس
منتقدان به اين هداياست، تحويل كودكى فاقد شهامت و بدون 
ــال ها جنگ با عراق به جامعه است.حال  درك از ارزش هاى س
ــى گمان مى كنند كودكى  ــيد كه بر چه پايه و اساس بايد پرس
ــود، از كودكى كه با  كه با معيارهاى صلح جويانه بزرگ مى ش
ــرى به ويژه در  ــنتى پرورش يافته، خدمات كمت معيارهاى س

زمان حمله دشمن به ميهن ارائه خواهد داد. 
با مرورى بر زندگى  و عملكرد رزمندگان، شهدا و جانبازان 
جنگ ايران و عراق خواهيم يافت اين مملكت جوانانى داشته 

كه نه تنها در زمان دفاع ترسى در دل نداشته اند بلكه اسطوره 
و اسوه شهامت بوده اند. نيازى به بررسى ندارد و مشخص است 
ــرورش پيش از انقالب  ــتم آموزش و پ كه آن ها خروجى سيس
بوده اند وبه طور مشخص الگوهاى آموزشى آن زمان با الگوهاى 
آموزشى مد نظِر طيف هديه دهنده متفاوت و اتفاقا هر دو گروه 
ــى دارند؛ ولى وجه  ــيارى به آن الگوهاى آموزش انتقادات بس
اشتراك گروه غير سنتى با آن، عدم ورود چنين تفكراتى براى 
پرورش كودكان است و آنچه مد نظر براى اشاره به اين مطلب 
است، معايب (آسيب زا و مخرب بودن) الگوهاى اينچنينى كه 
از نظر من الگوهاى خشن نام دارند، هست.تحقيِر صلح جويى 
ــى كودك، به شكل جامع  ــى از آن است كه مسائل پرورش ناش
ــده و بايد گفت، صلح نه تنها به معنى بزدلى  در نظر گرفته نش
ــتى و كنترل خشم از درون خود  نيست بلكه به معنى نوع دوس

شخص است. 
صلح از ذهن و روح هر فرد در جامعه آغاز و درنهايت به همه 
ــد. در خصوص  ــا تعميم پيدا مى كن ــراد اجتماع و حتى دني اف
خشم هم همين قاعده صدق مى كند. خشِم حاصل از تاكيد بر 

پرورش به روش هاى سنتى، دامنگير جامعه خواهد شد. تجاوز، 
ــتم زنان، اسيدپاشى،  ــاالن، ضرب و ش قتل كودكان و بزرگس
ــى و ... نمونه اى از  ــونت هاى خيابانى در اعتراضات مردم خش

جامعه اى است كه تاثيرات آموزش خشن را تجربه مى كند.
 پيش از اينكه خشونت در جنگ با دشمن مورد كاربرد قرار 
ــود كه هر روز خبر  بگيرد، جامعه را زمينگير و اين گونه مى ش
فاجعه اى جديد را نشر و از پيشگيرى آن عاجزيم. حتما اين طور 

ــد كه همه حكمرانان و قانون  است كه در نهايت زمانى مى رس
ــق و مهرى درونى به جامعه نگاه خواهند كرد و  نويسان با عش
عملكرد آن ها به تأسى از اندوخته هاى ذهنى شان خواهد بود. 
تا نهادينه شدن صلح در وجود همه افراد، راه بسيارى خواهيم 
داشت ولى اين مسير چندان هم دور نيست؛ به شرط آنكه فعل 
ــتكار و صداقت صرف كنيم و با فرصت سوزى  خواستن را با پش

بيراهه را به جاى راه انتخاب نكنيم.

بعد   از زلزله آبان، هنوز بسياري از مناطق كرمانشاه حال و هواي 
همان ساعات اوليه پس از زلزله را دارند و خبري از بهبودي اوضاع 
نيست. با آنكه تالش هايي از سوي خيريه ها، گروه هاي مردمي، 
ــه روزهاي بهتر ميان  ــده اما  اميد ب برخي نهادهاي دولتي و ... ش
ــت. چنانكه نه فقط غم زلزله  مردمان منطقه چندان پررنگ نيس
ــرما تا باران و سيل مردمان زلزله  كه غم اتفاقات بعدي ازبرف و س
زده را در مضيقه بسيار گذاشته است. در هفته هاي اخير نيز باد و 
باران و سيل، روزهاي غمباري را براي مردم چادر نشين رقم زده  
است. گذري كه  بر چادرهاي زلزله زدگان مي كنيم، همه اش اندوه 
فراوان است. در يكي از چادرها ، دختر دو ساله «هانيه» دچار شوك 
و بيمارى شده كه بعد از آتش سوزي اخير چادرهاي زلزله زدگان، 
حالش وخيم تر مى شود. هانيه كه 22 سال سن دارد و مى گويد از 
نوجوانى كارگر بوده اما اكنون به همراه همسرش اين ماه ها بيكار 
مانده اند. او لحظه ى آتش سوزى را  اين چنين برايم تعريف كرد: 
ــد يكى از چادرها كه  «به خاطرباد و طوفان، اتصالى برق باعث ش
ــرد. مردم محله مى گويند كه همان  داخلش هيتر  بود، آتش  بگي
ــانى تماس گرفته اند اما ماموران قضيه را جدي  موقع به آتش نش
ــديد بود  و چادرى  نگرفته و تلفن را نيز قطع كرده اند! وزش باد ش
ــاير چادر  و  كه آتش گرفته بود را بلند كرده و اينچنين آتش به س
كانكس ها نيز سرايت كرد.صداى انفجار در برخي چادر  و كانكس 
ها خيلى وحشتناك تر از زلزله بود. چند دقيقه بعد كه زنگ زديم 

ــاعت تاخيرآمدند كه ديگر كار از كار  ــانى، بعد از يك  س آتش نش
ــيدند، آب كم  داشتند و خاموش كردن  گذشته بود. وقتى هم رس
آتش زمان بيشتري برد. مردم محله عصبانى شده بودند و مقداري 
ــد تا اينكه بعد از چند  ــان ها درگيرى ش هم بين مردم و آتش نش
ــد اما   اگر از اول زود مى رسيدند،  ساعت باالخره آتش خاموش ش

20كانكس و چادر آتش نمى گرفت».
سوختگي برخي  چادرنشينان

ــرد يكى از  ــت و تعريف مى ك ــك مى ريخ هانيه در حالى كه اش
چادرهاى سوخته شده، بقالى محل بوده است و به تازگى دو  ميليون 
ــايلش اضافه مى كند. در حين صحبت با هانيه ،  تومان جنس به وس
صداى شيون هاى زنى به گوش مى رسيد كه مى گفت 20 ميليون 
تومان پول را از بانك به خانه مى آورد تا فردا با آن پول ماشين بخرد اما 
تمام آن 20 ميليون تومان پس انداز كه با عرق كارگرى جمع شده بود، 
در آتش  مى سوزد. بعد از صحبت با هانيه، وقتى ميان زنان و كودكان 
مى گشتم تا مسائل شان را بيشتر متوجه شوم، چشمم به چشم هاى 
دخترى 10 ساله اى خورد كه نامش پگاه بود. او روى پله اى نشسته 
بود و مات و مبهوت اطرافش را نگاه مى كرد.بعد از اينكه چند  دقيقه اى 
باهم حرف زديم، گويى كه تازه ياد دردش افتاده باشد؛ ساق پايش را 
نشانم داد كه سوخته بود. وقتى كانكس آتش مى گيرد، در حين فرار 
پايش مى سوزد اما پگاه  آنقدر نگران مال از  دست رفته پدر و مادرش 
بود كه از دردش هيچ چيزى نمى گفت، در حالى كه جراحت عميقى 
داشت.براى اينكه در مورد وضعيت پگاه  كمك بگيرم به دنبال چند 
تن از مردان عضو هالل احمر كه تا چند دقيقه قبل ديده مى شدند، 

گشتم اما متاسفانه رفته بودند.

وضعيت   نامناسب يك محله
ــه در محله حضور  ــراغ اعضا ي جمعيت امام على(ع) ك به س
يافته بودند رفتم. چند نفر از آن ها مددكاران خانم بودند كه وقتى 
متوجه وضعيت پگاه شدند، به مادرش خبردادند و بعد به منظور 
پيگيرى درمانى وضعيت پگاه به بيمارستان سرپل ذهاب رفتيم.

وقتى رسيديم به محل بيمارستان، نگهبان گفت پذيرش ندارند 
و بايد به بيمارستان خارج از شهر برويم تا بيمارستان بعدى بيش 
از 20 دقيقه راه بود و پزشك آن بيمارستان هم از نبود تجهيزات 
ــوختگى پگاه حاد است و  كافى گفت و تاكيد كرد  كه وضعيت س
با پانسمان موقت درمان نمى شود. وقتى دكتر به مادر پگاه گفت 
فردا بايد دخترش را به بيمارستان كرمانشاه برساند؛ مادرش از جا 
پريد و گفت دفترچه بيمه ندارند و همه پول هاى شان سوخته است 
و نمى توانند براى درمان دخترشان كارى كنند.آن شب پگاه درد 
ــوخته و عفونت كرده بود، از  زيادى را تحمل كرد تا پوستى كه س
پايش جدا شود و پانسمانش كنند  و اين پيگيرى تا حدود ساعت 
سه نيمه شب ادامه داشت.صبح فرداى آن سانحه، خبرى درباره   
نبود مصدوميت در اين سانحه منتشر شد كه برق از چشمان مان 
پريد. وضعيت حاد پگاه وآشفتگى محله باعث شده بود كه  دوباره 
ــور خبرنگاران و  ــيدم، متوجه حض ــه «پاوه نار» بروم. وقتى رس ب
ــئوالن  ــدم  و كمى آن طرف تر ديدم چند تن از مس عكاس ها ش
سرپل ذهاب ازجمله فرماندار و شوراى شهر به محله آمده اند. به 
سمت شان رفتم تا درباره  انتشار خبرى مبنى بر نبود مصدوميت 
ــيددر  اين خبر كم توجهى  ــوم. به نظر مى رس در آتش سوزى بش
بيشتربه مصدوميت هاى احتمالى شود؛به خصوص زنان و كودكان 

ــده بودند و مثل پگاه ممكن بود درد سوختگى  كه دچار شوك ش
ــاله پگاه را در ميان گذاشتم  را هم فراموش كنند. با فرماندار مس
ــان بيان مى كرد  ــان انكار و با اطمين اما هرچه من مى گفتم ايش
ــايد در يك درگيرى  كه در آتش سوزى كسى مصدوم نشده و ش
ــت! چند قدمى آن طرف تر  يا دعوا پگاه   دچار سوختگى شده  اس
پگاه ايستاده بود به همراه پدر و مادرش و آن ها تاكيد داشتند كه 
هنگام فرار از كانكس دچار سوختگى شده است.مادر پگاه مى گفت 
مصدوميت هاى ديگرى هم بوده به خصوص زن باردارى كه دچار 

شوك روحى روانى شده بود.
اوضاعي كه خوب نيست

ــار خبرى كذب فراتر بود. در يك شب   اما اصل مساله از انتش
طوفانى، در شهرى كه مردم در كانكس و چادر زندگى مى كنند؛ 
ــيرين با  ــانى در حالت  آماده باش نبود و حتى از قصر ش آتش نش
فاصله يك ساعتى اعزام شده بود آن هم با تجهيزات اندك.دومين 
ــتان و مركز درمانى فعال و داراى تجهيزات  مساله نبود بيمارس
ــومين نكته عدم حضوربه موقع  ــهر است و س حداقلى در اين ش

ــيدن به زنان و كودكان و  امدادگر زن در محله براى آرامش بخش
سركشى به محله براى يافتن كسانى چون پگاه كه احتمال آسيب 
جسمى شان خيلى است به خصوص فرهنگ آن منطقه ايجاب 
مى كند كه زنان و كودكان نمى توانند مسائل شان را به راحتى به 
مردان امدادگر بازگو كنند و همين طور در آن شلوغى كه همه غصه 
پول و  وسايل از دست رفته شان را دارند؛ مصدوميت هاى كودكان 
از چشم دور مى ماند. معلوم نبود اگر مددكاران جمعيت امام على 
نمى رسيدند، چه بر سر پگاه مى آمد. او توسط تيم درمان اين نهاد 
مدنى به بيمارستان كرمانشاه منتقل و درمانش كامل شد و تا بعد 
ــئوالن سرپل ذهاب به همه  از ظهرفرداى سانحه  نيز توسط مس
افرادى كه وسايل اسكان موقت شان سوخته بود ،كانكس اهدا شد 
اما هنوز معلوم نيست در آينده گرم و تابستانى سرپل ذهاب، مردم 
در اين كانكس ها از شدت گرما چه خواهند كشيد و به خصوص 
ــتان و مراكز درمانى؛ افزايش حشرات و مار و عقرب  نبود بيمارس
با آمدن فصل گرما و همين طور بيمارى هاى ناشى از گرما و نبود 

امكانات بهداشتى الزم ازنگرانى هاى اين مردم شده است.

گروه جامعه

سام بوربور
فعال حقوق كودك

مريم افرافراز

يادداشت

گزارش

خشونت پيش از دشمن،   دامنگير جامعه   مى شود

«قانون»   از حادثه  اخير آتش سوزي چادرهاي زلزله زدگان گزارش مي دهد 

بهارِ  سوخته در«پاوه نار» 



ــودرو ي پرايد دزدى،   قانون پالس: راننده خ
ــب  در تعقيب و گريز و  هنگام فرار از  ــنبه ش دوش
ــت ماموران با رها كردن خودروي مسروقه،  دس
از باالى پل در اتوبان امام على(ع) به پايين سقوط 
ــت داد. سرهنگ  سعدا...  كرد و  جان خود را از دس
ــى تهران   ــات پليس آگاه ــى،  معاون عملي گزاف
ــه بامداد روز  ــاعت 30 دقيق در اين باره گفت:  س
گذشته، گشت آشكار پليس آگاهى در محدوده 
ميدان شوش به   پرايدي  مظنون شده بود كه  در 
بررسى هاى به عمل آمده مشخص شد اين خودرو 
روز 25 فروردين   به سرقت رفته است. واحد گشت 
ــه راننده  آن ــراى توقف خودرو ب پليس آگاهى ب

دستور ايست داد   اما وى با افزايش سرعت و ايجاد 
ــاير وسايل نقليه عبورى و  رعب و وحشت براى س
عابران پياده  در خيابان فداييان اسالم اقدام به فرار  
كرد. ماموران گشت براى متوقف كردن خودروى 
دزدى اقدام به تيراندازى هوايى كردند اما راننده  
درتقاطع خيابان فداييان اسالم - بزرگراه آزادگان 
با يك عابر پياده زن برخورد  كرد ولي  با اين وجود 
ــوران موضوع را  ــرار ادامه داد؛ مام همچنان به ف

ــريعا به  اورژانس اعالم  كردند.  پليس در ادامه  س
ــليك چند تير هوايى ديگر، همچنان سعى  با ش
ــت و  ــودروى دزدى را   داش در متوقف كردن خ
اين تعقيب و گريز تا اتوبان امام على(ع) ادامه پيدا 
كرد. سرانجام خودروى پرايد در مسير جنوب به 
شمال بزرگراه امام على(ع)  به دليل عدم توانايى 
راننده در كنترل خودرو از مسير خارج و به شدت 
با جدول كنار بزرگراه برخورد كرد و متوقف شد. 
ــدن خودروي مسروقه، راننده  با وجود متوقف ش
ــاده ادامه  داد  و  آن همچنان به فرار  به صورت پي
در حالى كه رفتار و حالت عادى نداشت ، از حفاظ 
فلزى كناره  بزرگراه باال رفت  و در يك لحظه به علت 
از دست دادن تعادل به پايين سقوط  كرد. موضوع 
از طريق مركز پيام به اورژانس اعالم    و پس از حضور  
ــدكه راننده  ــل به ماموران اعالم ش عوامل در مح
پرايد فوت كرده است .در بررسى هاى به عمل آمده
و پس از حضور تيم بررسى صحنه اداره دهم پليس

آگاهى در محل،   هويت راننده خودروي مسروقه 
ــوابق وى به عنوان يكى  شناسايى و در بررسى س

از مجرمان سابقه دار مورد شناسايى قرار  گرفت.

ــانى تهران گفت: راننده تيبا  سخنگوى آتش نش
براثر تصادف با خودروى ِكشنده، جان خود  را از دست 
داد.سيد جالل ملكى با اعالم خبر تصادف مرگبار در 
ــيمان، درباره جزييات اين حادثه اظهار  سه راهى س
كرد: ساعت 9دوشنبه شب گذشته حادثه تصادف در 
سه راهى سيمان، كمربندى دوم، بعد از ميدان غنى آباد 
به سامانه 125 اعالم شد كه به سرعت آتش نشانان به 
محل حادثه اعزام شدند. با حضور ماموران آتش نشاني،  
ــتگاه خودرو شامل يك دستگاه  مشاهده شد دو دس
خودروى ِكشنده و يك دستگاه خودروى سوارى تيبا با  
يكديگر برخورد كرده اند. وى خاطرنشان كرد: راننده 
جوان تيبا كه حدود 25سال سن داشت،  داخل خودرو  
بود؛  آتش نشانان به سرعت عمليات را آغاز كرده و اين 
فرد را تحويل عوامل اورژانس دادند. پس از معاينات 

الزم، مشخص شد وى بر اثر شدت جراحات وارده جان 
باخته است. ملكى تصريح كرد: در نهايت خودروها به 
محل امني منتقل شدند و محل حادثه براى بررسى 

بيشتر به عوامل پليس راهور تحويل داده شد.
 ساعت 12 شب آتش نشانان پس از اتمام عمليات 

محل را ترك كردند.

معاون اجتماعى فرماندهى مرزبانى سيستان  و 
ــب، نيروهاى مرزبانى  بلوچستان گفت: دوشنبه ش
ميرجاوه با اشرار و گروهك تروريستى درگير شدند كه 
در اين عمليات  دو  مرزبان و  دوبسيجى به درجه رفيع 
شهادت نايل آمدند.  سرگرد ابوالحسن ضيايى افزود: 
در اين درگيرى استوار يكم وحيد حسين زاده و سرباز 
وظيفه ابوالفضل غالم پور به شهادت رسيدند.  نيروهاى 
ــزات و امكانات در منطقه  مرزبانى همچنان با تجهي

حضور دارند و اجازه هيچ گونه تجاوزى را به اشرار مسلح 
و گروه هاى معاند نظام نمى دهند . وى خاطرنشان كرد: 
اين درگيرى در بخش مرزى ريگ ملك شهرستان 
ــگاه چاه لشكر رخ  ميرجاوه ميل 89 ، حد فاصل پاس
داد. همچنين در اين درگيرى دونفر از بسيجيان طرح 
امنيت نيز به شهادت رسيدند.1_ ابوالفضل غالم پور 
2_ وحيد حسين زاده (مرزبانى) 3- زكريا نوتى زهى 

4- محمود رجب نيا (بسيجى)

مرگ عجيب دزد سابقه دار هنگام 
فرار از دست پليس

مرگ راننده تيبا پس از تصادف
با خودروى ِكشنده

درگيرى مرزبانان با گروهك تروريستى
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هنوز 10 سالم تمام نشده بود كه به دليل دسـتبرد به كيف لوازم آرايش مادر و 
رنگى كردن صورتم،  كتك مفصلى از پدرم خوردم؛  هر چند قبل از آن نيز براى فرار 
از كالس فوتبال، بى عالقگى براى بازى با پسرهاى قد و نيم قد همسايه، زل زدن به 
ويترين عروسك هاى اسباب بازى فروشى سركوچه، خاله بازى با دخترهاى محل 

و اصرار به پوشيدن كفش هاى تق-تقى  از مادرم چند بارى گوش پيچ شده بودم.
هنوز 10 سالم تمام نشـده بود كه فهميدم با بقيه فرق دارم و جسمم متعلق به 
من نيست؛ آن روزها دركى از واژه «ترنس سكشوال» نداشتم  ولى پچ پچ ها و نگاه 
عجيب غريب دوستان و فاميل، بى تابى و گريه هاى وقت و بى وقت مادرم و روز به 

روز بداخالق تر شدن پدر نشان مى داد تفاوتى كه با بقيه دارم،  عادى نيست.
در كودكي  از اينكه پدر و مادرم دركم نمى كنند و به زور مى خواهند شبيه بقيه 
همسن و ساالنم باشم،  لجم مى گرفت ولى حاال ناراحتى آن ها را  از داشتن پسرى كه 

مدام مى گفت «دوست دارد دختر باشد» به خوبى  درك مى كنم... .
اختالل هويت جنسى چيست؟

داريوش بيات نژاد، مديركل بهزيستى البرز در تعريف اختالل هويت جنسى 
مى گويد:« اختالل هويت جنسى به حالتى اطالق مى شود كه بين جنسيت پذيرفته 
شده فرد با هويت جنسى وى، تضاد و مغايرت ايجاد شود. افرادى كه داراى اختالل
هويت جنسى هستند،  نسبت به جنسيت شان  احساس ناراحتى و نارضايتى دارند 
و تصور مى كنند زنى در قالب مرد هستند يا مردى در قالب زن. همين احساسات 
باعث مى شود دوست داشته باشـند مانند جنس مخالف رفتار كنند، مثل آن ها 
لباس بپوشند و درمجموع رفتارهايى داشته باشند كه جامعه از آن ها به عنوان مرد 

يا زن توقع ندارد.
متاسفانه بسيارى از افراد شناخت دقيقى در مورد اختالل هويت جنسى ندارند 
و آن را با اختالل دو جنسيتى يكى مى دانند و همين،  باعث كج فهمى هايى در عموم 

جامعه شده است».
وى با بيان تفاوت اختالل هويت جنسى با اختالل دوجنسيتى  اضافه مى كند: 
مبتاليان به اختالل هويت جنسـى،  دچار نارضايتى از جنسـيت خود هستند. 
بى آنكه هيچ گونه   مشكلى در جسم آنان مشاهده شود  ولى كسانى كه از اختالل 
دوجنسيتى رنج مى برند،   از همان ابتدا اندام جنسى فى مابين دارند و مشكل شان

تنها روحى نيست.
افراد درگير با اختالل هويت جنسى از فشار اجتماعى ناشى از رفتار متضادشان 
با ديگران رنج مى برند و اين اتفاق زمانى بيشتر خود را نشان مى دهد كه نه فرد و نه 
اطرافيان شناخت درسـتى از اين  اختالل ندارند؛  اين امر گاه به طرد شدن فرد از 

خانواده منجر شود». 
عوامل بروز اختالل هويت جنسى را بشناسيم

پژوهشگران،  عوامل اجتماعى و روان شناختى را به  عنوان مهم ترين عوامل 
تاثيرگذار در ايجاد  اين اختالل در نظر مى گيرند و  معتقدند، همان طور كه محيط 
مى تواند بر تعيين نقش جنسى ما تاثير بگذارد،  بر تعيين هويت جنسى نيز تاثيرگذار 
اسـت. عالوه بر اين، تفاوت هاى فرهنگى و اجتماعى در جوامع مختلف و ميزان 
پذيرفتن يا  رد رفتارهاى خاص توسـط جوامع هم در ايجاد اين اختالل بى تاثير 

نيست.
 در كنار موارد مذكـور، نوع واكنـش خانواده ها به داشـتن رفتارهاى متضاد 
فرزندان شـان نيز مى تواند در ايجاد اين اختـالل تاثيرگذار باشـد؛ براى مثال، 
والدينى كه رفتارهاى پسرانه دخترشـان يا رفتارهاى دخترانه پسرشان را منع 
نمى كنند،  ممكن است به تقويت و پذيرش اين رفتارها در فرزندان خود كمك يا حتى 
آن ها را تشويق كنند.مديركل بهزيستى البرز با بيان اينكه والدين براى شناسايى 
اين اختالل بايد در رفتارهاى كودكان شـان دقيق باشند، بيان مى كند:«اختالل 
هويت جنسى مانند ديگر اختالالت، عاليم و نشانه هايى دارد كه اگر از دوران كودكى 

شناسايى شود، مسير خانواده را  براى كمك به فرزندشان هموار مى سازد.
كودكى كه دچار اختالل هويت جنسى است، نقش  جنس مقابل را بازى مى كند، 
اسباب بازى هاى جنس خود را دوست ندارد و در ارتباط برقرار كردن با همساالن
همجنس دچار مشكل مى شود. حتى گاهى به  دليل   ملبس شدن به لباس كليشه اى 
معين شده،  از رفتن به مدرسه خوددارى مى كند.فرد مبتال در نوجوانى هم از نظر 
لباس پوشيدن، صحبت كردن، رفتار در جامعه و انتخاب دوستان طبيعى، مانند 
همجنسان خود رفتار نمى كند.اين اختالل در بزرگساالن با نشانه هايى مانند ابراز 
تمايل به تعلق داشتن به جنس مخالف، جا زدن مكرر خود به عنوان جنس مخالف، 

تمايل به زندگى يا پذيرفته شدن به عنوان جنس مخالف و...  بروز مى كند».

چند نفر در ايران به اختالل هويت جنسى مبتال هستند؟
ليال نجفى، كارشناس مسـئول اورژانس اجتماعى بهزيستى البرز با اشاره به 
اينكه آمار دقيقى از مبتاليان به اختالل هويت جنسـى در كشور و استان وجود 
ندارد، مى گويد:  افراد دچار اختالل هويت جنسـى هنوز هم  از لحاظ اجتماعى و 
عرفى  با مشكالت زيادى دسـت و پنجه نرم مى كنند و اين باعث شده بسيارى از
آن ها جسارت و توان معرفى خود به بهزيستى و تشكيل پرونده را نداشته باشند. 
ولى پيش بينى مى شود بيش از  چهار هزار نفر در كشور به اين اختالل مبتال باشند.
ليال نجفى با اشاره به تعداد پرونده هاى افراد داراى اختالل هويت جنسى در البرز 
توضيح مى دهد: تاكنون حدود 30 پرونده در اين خصوص تشكيل شده ولى بدون 

شك تعداد كسانى كه در البرز از اين اختالل رنج مى برند،  بيش از اين آمار است.
وى با بيان اينكه خدماتى كه بهزيستى به افراد داراى اختالل هويت جنسى ارائه 
مى دهد، خدمات كاملى است،  اظهار مى كند: سازمان بهزيستى با هدف ارتقاى 
كيفيت زندگى مبتاليان به اختالل هويت جنسى از طريق ارائه حمايت هاى اجتماعى 
و روان شناختى و همچنين اطالع رسانى و ارائه آموزش هاى مرتبط با اين اختالل به 

مبتاليان، خانواده هاى آنان و جامعه، فعاليت هاى خود را پيگيرى مى كند.
با توجه به اينكه برخى   افراد داراى اختالالت هويت جنسـى از سوى خانواده 
پذيرفته نشده و طرد مى شوند، بهزيستى حتى بخشى از هزينه هاى مربوط به تامين 
مسكن و معيشت آن ها را نيز متقبل مى شود. وى با پاسخ به اين سوال كه خدمات 
روان درمانى و مشاوره تا چه حد در بهبود شرايط اين مددجويان تاثير گذار است،  
مى گويد: «هرچند تا زمانى كه اين افراد جنسيت خود را به جنسيت مورد نظر خود 
تغيير ندهند  با مشكالت زيادى مواجه هستند ولى مشاوره و روان درمانى به آن ها 
كمك مى كند اختالل خود را بهتر شناخته و با آن كنار بيايند.جلسات مشاوره تنها 
مختص افراد مبتال به اين اختالل نيست بلكه به خانواده هاى آن ها نيز  مشاوره داده 
مى شود تا نسبت به اختاللى كه فرزند، خواهر يا برادرشان با آن درگير است به درك 

و شناخت بهترى برسند». 
اصالحات در پيش است

اصالحات در اين زمينه تا جايى پيش رفته كه تغيير جنسيت افراد داراى اختالل 
هويت جنسى در كشور با مجوز مراجع قانونى بالمانع شده ؛ اين درحالى است كه در 
گذشته نه چندان دور وجود  اين اختال ل به هيچ وجه پذيرفته نمى شد و با افراد مبتال 
به آن رفتار نادرستى صورت مى گرفت. نجفى در پايان مى افزايد:« در گذشته افراد 
داراى اختالل هويت جنسى در كشور به شدت مورد تحقير، تمسخر و سوء استفاده 
قرار مى گرفتند ولى در شرايط فعلى وضعيت تغيير كرده و بهتر شده است. اين  افراد 
مى توانند به صورت خود  معرف  يا از طريق معرفى از سوى سازمان ها، نهادها، مراكز 
درمانى و... به مراكز مداخله در بحران هاى اجتماعى مراجعه كرده و پرونده تشكيل 
دهند. هر چند پروسه درمان افراد داراى اختالل هويت جنسى بسيار طوالنى است 
و گاه پرونده آن ها چندين سال باز مى ماند ولى جاى اميدوارى است كه بعد از سال ها 
انتظار،   روزى رسيده  كه اين افراد در قالب جنسيت مورد قبول خود جاى گرفته و 

زندگى را از سر مى گيرند».

الميرا دادمهر

حكم اعدام بهمن ورمزيار
 متوقف شد

با دستور مقام معظم رهبرى، اجراى حكم اعدام بهمن 
ورمزيار  به طور وقت متوقف شد.

به گزارش فارس،  مادر بهمن در ويديويى با اعالم اين مطلب 
از مقام معظم رهبرى و رييس قوه قضاييه تشكر كرد.

قرار بود حكم اعدام بهمن ورمزياربه جرم سرقت مسلحانه  
ساعت 6 صبح روز گذشته به اجرا درآيد اما  انتشار گسترده 
ويديويى از مادر او در فضاى مجازى كه در آن  از مسئوالن 
نظام درخواست توقف اجراى حكم را داشت، باعث شد به  

دستور رهبر انقالب اجراى اين حكم متوقف شود.
دستگيرى سركرده باند
 سازمان يافته مواد مخدر
 در  جنوب شرق كشور

ــتان از دستگيرى  فرمانده انتظامى سيستان و بلوچس
ــازمان يافته موادمخدر در جنوب شرق  سركرده باند س

كشور خبر داد.
 سردار محمد قنبرى در تشريح جزييات دقيق اين خبر 
ــتان سراوان با  گفت: يگان هاى عملياتى پليس شهرس
تالش شبانه روزى و اشراف اطالعاتى موفق به شناسايى 
و دستگيرى سركرده باند سازمان يافته موادمخدر شدند . 
ــترده،  پس از ما ه ها اقدامات اطالعاتى و تخصصى گس
آخرين محل تردد اين قاچاقچى در شهرستان سراوان 
ــايى و روز گذشته در يك عمليات  توسط پليس شناس

غافلگيرانه و ضربتى در مخفيگاهش دستگير شد. 
ــتان و بلوچستان به گستردگى  فرمانده انتظامى سيس
اقدامات متهم دستگير شده اشاره كرد و گفت: نامبرده 
در چندين فقره درگيرى مسلحانه با ماموران، چندين 
فقره آدم ربايى، ترانزيت بيش از 100 تن موادمخدر و تهيه 
سالح هاى سبك و سنگين دخالت داشته كه رسيدگى به 
اتهامات اين شخص  با همكارى دستگاه قضايى در حال 

پيگيرى است.
فروش فورى قبر براى زنده ها 

در چين!
در يكى از مناطق چين،  جوانان براى خريد قبر سر و دست 

مى شكنند.
ــرق مركز اين كشور، جوانان چينى به  در قصبه اى در ش
خريد قبر روى آورده اند. در اين قصبه  80 هزار قبر براى 
آدم هاى زنده فروخته شده كه در بين آن ها بچه هاى زير 

10 سال نيز  هستند. 
ــن تر از  ــاكن  قصبه مس بيش از 95 درصد از 78 هزار س
ــالند. جوانان زيادى نيز قبرها را براى خود خريده   60 س
و آن ها را براى استفاده آماده كرده اند. روى سنگ قبرها 

اسم صاحب آينده آن و تاريخ تولدش نوشته شده است.
به گزارش ساوث چاينا مورنينگ پست، دليل خريد قبرها 
با سنت معمول در چين مرتبط است كه جوانانى كه به سن 
30 سال مى رسند،  بايد به فكر آخرين جايگاه خود باشند.

پرونده «پزشك تبريزى» به 
ديوان عالى كشور  ارسال مى شود

ــزى گفت: با  ــك تبري يكى از وكالى مدافع پزش
پيگيرى كه امروز درباره پرونده داشتم، گفته شد 
پرونده در شرف ارسال به ديوان عالى كشور است و  

اين امر در هفته آينده  انجام خواهد شد.
ــى  ــرد: در مرحله بازپرس ــازاده اظهار ك بابك باب
ــرح كرديم ولى  ــبت به پرونده مط ايراداتى را نس
متاسفانه برخى  درخواست ها اجرا نشد و پرونده 
ــد. در دادگاه نيز ما ايرادات را  به دادگاه ارسال ش
ــى از آن ها اعمال و برخى نيز  اعالم كرديم كه برخ

اعمال نشد.
ــه براى رسيدگى به  وى با بيان اينكه چهار جلس
ــوم دادگاه كيفرى يك  ــعبه س ــن پرونده در ش اي
استان آذربايجان شرقى برگزار شد، گفت: شهود و 
مطلعان در جلسات دادگاه صحبت كردند، برخى 
درخواست ها در خصوص استخراج پيامك ها نيز 
انجام شد و در نهايت بعد از برگزارى چهار جلسه 

در  اسفند  سال 96، راى صادر شد.
ــال  ــفند  س بابازاده با بيان اينكه راى صادره  29 اس
ــت، گفت: ابالغ راى به ما  گذشته به ما ابالغ شده اس
مصادف با  تعطيالت نوروز  شد و ما به سختى پرونده را 
مطالعه كرديم زيرا نياز بود در زندان با موكل صحبت 
كنيم. در نهايت اليحه اى را تنظيم كرديم و در موعد 

قانونى،  اعتراض خود را  به ثبت  رسانديم.
وى افزود: موكلم از ابتداى رسيدگى،  اتهام را رد كرد 
و هيچ گونه اقرار و اعترافى به وقوع جرم نكرده است. 
ــعبه  ــه موكل را در اليحه اى به ش داليل و مدارك ل
ــازاده با بيان اينكه  ــتاديم. باب صادركننده راى فرس
حكم صادره قصاص متهم است، گفت: اين پرونده دو 
شاكى دارد. يكى در مورد فوت همسر و ديگرى فوت 
مادربزرگ موكل  است. در مورد فوت مادربزرگ، دايى 
موكلم تقاضاى ديه كرده و در مورد همسر موكل نيز، 

اولياى دم تقاضاى قصاص كرده اند.
ــم  قضات ديوان  بابازاده در پايان گفت: اميدواري
عالى كشور با توجه به مداركى كه له موكلم است، 
ــته باشند. ــى بى طرفانه و عادالنه اى داش دادرس

ــلمين مظفرى، رييس كل  حجت االسالم و المس
ــرقى 24 اسفند  سال  ــترى آذربايجان ش دادگس
ــك تبريزى  ــدور راى قصاص پزش ــته از ص گذش
ــت و  ــر داد و گفته بود: راى در مرحله ابالغ اس خب
چنانچه اعتراض باشد،  به ديوان عالى كشور ارسال 

خواهد شد.

خبر كوتاه

درويش عباس خاكسار 
سال پس از سقوط ناپلئون بناپارت و به هنگامى كه هنوز تزارها با قدرت بر روسيه حكم گذشته است. او يك قرن و نيم پيش در  سال 1202 شمسـى و 1823 ميالدى، هشت جهانگير مدنى، خبرنگار اطالعات در همدان  درويش عباس خاكسار، مردى از قرن 27 زن داشته است

را مغشوش كند؛  گرچه آخرين دندانش سه سال پيش فرو افتاده، صحبتش مفهوم و گذر عمرى دراز، برچهر او فراوان اثر گذاشته است  اما نتوانسته قامتش را كمانى وذهنش پيشانيش را پوشانده، نظاره مى كنم.وناباورى او را كه در تابستان پالتويى برتن كرده و شالى را چنان بسته كه چشم چپ وهمه نسل انباشته  شده ؛  اينك من، پيش روى اين بازمانده سه نسل پيش نشسته ام. با حيرت نسل را ديده  و ذهنش كه هنوز فعال و زنده است، از خاطرات مربوط به زندگى اين سه اگر متوسط عمر هر نسل را 50 سال بگيريم، درويش عباس خاكسار مردى است كه سه بازماندگان عصر ناپلئون و دوران فتحعلى شاه قاجار است.مى شكافتند و انديشه پرواز به آسـمان،  خيال احمقانه اي جلوه مى كرد. او در واقع از وقتى او متولد شـد،  اتومبيل متولد نشـده بود. كشـتى هاى بادبانى سـينه دريارا مى راندند متولد شد. 
صدايش جذاب است.

خنديدن به زندگى و شكر گزارى به درگاه خدا را يادم داد  و اين، هميشه دستور زندگى ام سـال 1202 در نوسود(استان كرمانشـاه) به دنيا آمدم. پدرم سحرخيزى، شادمانى، از زندگى اش مى پرسم و او به روانى آب جارى در بستر يك رودخانه از آن حرف مى زند. ياد نخستين عشق
غم مرگش چنان گران بود كه همه چيز را در نوسود  فروختم. چند سالى در همدان بودم قلبم پر كند.  به  اتفاق سه پسر ونوه ام به همدان آمدم وساكن اينجا شدم.تنها كه با وجود گذشت 100 سال،  هيچ كس نتوانست اندكى از جاى خالى اش را در زيست. 100 سال پيش اندكى پس از تولد اولين نو ه ام مرد و مرا تنها گذاشت؛ چنان مهربان و كدبانو بود. خانه ام را بهشت كرد. سه پسر برايم زاييد و 32سال در كنارم در18سالگى نخستين و تنها عشق واقعى زندگى ام را  يافتم. قمرناز نام داشت؛ زيبا، بوده است.

در كربال و  يك سـال و نيم در كوفه زندگى كردم ودوران آوارگى ام  در مجموع  15 سال كنم. از همدان خارج شدم و همه جارفتم؛  همه جاى ايران و چند شهر عراق. پنج سال تا يك شب دزد به  خانه ام زد و ثروتم را تاراج كرد. اين واقعه سبب شد  دوره گردى پيشه 
مى كرد.  به حضور شاه رسيدم و او كه از من خوشش آمده بود، دستور داد در التزام ركاب سرانجام بار  ديگر به همدان بازگشتم. در اين ايام ناصرالدين شاه به تويسركان سفر طول كشيد. 

به اين ترتيب چهار ماه در اردوى شـامى بودم. خاطره جالب توجهـى كه از اين چهار باشم. 

دوست عليه ديگر وارد جنگ مي شوند. اگر مى خواستم به اين چيزها توجه كنم، نخواستم بفهمم مردم چرا باهم جنگ مى كنند.  هيچ وقت نخواستم بفهمم چرا دو به جريانات سياسـى زمان هاى گذشـته چه مى دانى، مى گويـد: هيچ، هيچ وقت درويش عباس خاكسـار را با سياسـت كارى نيسـت.  وقتى از او مى پرسى راجع كدام از زن ها يم قمرناز نشدند. قمرناز چيز ديگرى بود.ماه دوام پيدا نكرد. تاثر  شديدي  به درويش دست مى دهد و  صدايش مى لرزد:  هيچ ليلى نام داشت كه سال گذشـته عقدش كردم. اما زندگى مشترك مان پيش از دو گل طال، نازى، زرى و اوجى زنان عقدى من  بودند. خداى شان بيامرزد. آخرين زنم اش كرده است.6 تن از زنان بعدى او عقد و30 نفر ديگر صيغه بوده اند. مى گويد: پرى، درويش عباس خاكسار، پس از مرگ تنها عشق زندگى اش، 36 بار ديگر تجديد فر درويش را با سياست  كارى نيستاو نسبت به خودم اشاره كردم  وشاه دستور داد او  را تنبيه كنند. احوالم را پرسيد وسوال كرد از وضعم راضى هستم يا  خير، به بى توجهى آشپز مخصوص مى پنداشت،  غذاى نامناسبى در اختيارم مى گذاشـت. يك روز كه ناصر الدين شاه ماه دارم، مربوط است به طرز رفتار آشپز مخصوص شاه با من. او كه مرا درويشى آواره 
مزه ندارد  و وقتى خنده نباشد،  زندگى لطفى ندارد.خنده كنيد. خنده براى زندگى حكم نمك براى غذا را دارد. وقتى نمك نباشد ، غذا                          براى جوان هاى دوره ما چه نصيحتى دارى؟ اگر زن زيبا پيدا كنم، چرا كه نه!    پس حاضرى دوباره ازدواج كنى؟را نكشته ام. حتى وقتى قمر نازم مرد، باز روحيه ام را نباختم. براى آنكه برخالف مردم اين روزگار به خاطر يك غم و غصه كوچك عزا نگرفته ام و خود        به عقيده خودت چرا اين قدر عمر كرده اى؟شير، ماست و مغز گوسفند.     درويش،  چه غذاهايى را دوست دارى؟پير مى شدم!

با اين چهره سفيد و ريش سفيدتر، عجيب نيست كه همدانى ها اورا به نوع پيامبر و با نخ مى بست.به ين مرد كه اكنون تنها در خانه اى زندگى مى كند،چشم مى دوزم. عكاسى مي خواست از او عكس بگيرد، ريشش را باز كرده بود و حاال دوباره مى بافت موقع ترك خانه اش، مى بينم مشغول بافتن ريش بلند و سفيدش شده است. وقتى از درويش عباس كه همدانى ها او را «نوح همدان»  لقب داده اند،  خداحافظى مى كنم. خدا حافظ آقاى نوح
تشبيه كرده اند .

    د    هه 40 و 50 را روزهاي چهارشنبه هر هفته منتشر خواهد     كرد         قانون پالس، بريد    ه اي از مطالب حواد    ث مربوط به 

اين ايرانى   از عصر ناپلئون     زنده     است!

ه                                                  

بب
صفحه حواد    ث
 سال هاى  سال هاى 13501350  _  _  13401340صفحه حواد    ث

نگاهى به مشكالت ترنس سكشوال هانگاهى به مشكالت ترنس سكشوال ها

اين جسم اين جسم        مال        من   نيست     مال        من   نيست
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ــتند و هم جا  ــتقالل مقابل الهالل، هم دوندگي خوبي داش بازيكنان اس
به جايي خوبي را در زمين انجام مي دادند. با وجود اينكه دو سه بازيكن تيم در 
پست اصلي خودشان بازي نمي كردند و تركيب تيم دستخوش تغييراتي شده 
بود  اما اين بازي سخت به سود استقالل به پايان رسيد. با كسب اين سه امتياز، 
استقالل به عنوان صدرنشين گروه صعود كرد و اين مساله بدون شك از لحاظ 
روحي و رواني كمك بزرگي خواهد بود تا آن ها با اعتماد به نفس بيشتري در 
ــياري گفتند كه اين گروه، گروه مرگ  مراحل باالتر حاضر شوند. در ابتدا بس
است و استقالل صعود نمي كند اما ديديم كه با تالش و همت بازيكنان، تيم 
ــته  به راحتي صعود كرد و اميدوارم  اين روند در مراحل بعدي هم ادامه داش
باشد. جا دارد از اين بابت، تبريك ويژه اي را به مردم و هواداران و آن هايي كه در 
همه حال پشتيبان تيم بودند، بگويم. اگر از نظر هجومي نگاه كنيم، مي توان 
گفت سمت چپ استقالل ساكن تر است اما سمت راست تيم، نقش پررنگ تر 
و بيشتري در حمالت دارد. حضور وريا غفوري در اين جناح باعث مي شود تا 
ــه امتيازي به ثمررساند و به  كيفيت كار باال برود. او مقابل الهالل، يك گل س
جز اين يكي، دو موقعيت ديگر نيز داشت كه اگر كمي از خودگذشتگي نشان 
مي داد، تيم دوباره به گل مي رسيد. اگر بخواهيم در مورد نقطه قوت استقالل 
صحبت كنيم، سمت راست و بازيكنان مياني را مي توانيم نام ببريم. غفوري و 
جپاروف در اين دو بخش  نقش كليدي دارند. استقالل هميشه در آسيا خوب 
كار كرده است. شايد به دليل غيرت و تعصبي است كه ايراني ها در مسابقات 
بين المللي دارند. اين مساله را نه تنها در فوتبال بلكه در ورزش هاي ديگر نيز 
ــال نتايج خوبي گرفت و خداراشكر دو قطب و  ديده ايم. پرسپوليس هم امس
ــين صعود كردند كه اين موضوع  دو رقيب در فوتبال ايران به عنوان صدرنش
مي تواند اتفاق خوبي براي فوتبال ايران باشد. اگر بخواهم استقالل ليگ را با 
ــه كنم، بايد بگويم عدم نتيجه گيري در نيم فصل  ــيايي مقايس استقالل آس
ــان را روي بازي هاي  ــايراعضاي تيم، تمركز خودش باعث شد بازيكنان و س
آسيايي بگذارند و تالش كنند اين موضوع را با نتيجه گيري در ليگ قهرمانان 
جبران كنند. از اين لحاظ مي توان گفت استقالل، رئال مادريد ايران است كه 
بازي هاي قاره اي برايش اهميت بيشتري دارند! اتفاق بسيار خوبي كه پس از 
بازي با الهالل به دست آمد، بيستمين كلين شيت مهدي رحمتي در آسيا بود. 
ــت و جزو بهترين هاست. البته سيد حسين حسيني نيز  او هميشه خوب اس
عملكرد بسيار خوبي در بازي هاي اين فصل داشت و در حال حاضر استقالل 
ــت. اميدوارم رفاقت  دو دروازه بان آماده  دارد و خيال همه از دروازه راحت اس
ــد. شايد آن ها  رقيبان سرسختي براي  اين دو نفر هميشه برقرار و محكم باش
يكديگر  باشند اما مهم اين است كه عضو يك خانواده هستند و به نتيجه گيري 
تيم كمك مي كنند. به همه اعضاي استقالل  تبريك مي گويم و به عنوان يك 

استقاللي به همه اين بازيكنان افتخار مي كنم.

استقالل، رئال مادريد   ايران است
نگاه اول

تفكري كه وينفرد شفر دارد،  در كنار هوش و استعداد بازيكنان توانست جاي 
خالي چند بازيكن را در استقالل پر كند. در دقيقه 10 بازي مقابل الهالل، فرشيد 
باقري مصدوم شد اما معتقدم با توجه به تمام اين اتفاقات، آبي ها بازي خوب و 
فكورانه اي را از خود به نمايش گذاشتند. استقاللي ها هماهنگ بودند و نشان 
دادند انگيزه بااليي براي صدرنشيني در گروه دارند. من فكر مي كنم از زماني كه 
ــده، اين تيم متكي به بازيكن خاصي نيست و همه  شفر سرمربي استقالل ش
بازيكنان در خدمت تيم هستند. وينفرد شفر از جوانان به خوبي بازي گرفته اما 
من فكر مي كنم وريا غفوري در برابر الهالل بازي درخشاني را به نمايش گذاشت. 
او با تيزهوشي و جايگيري هاي خوبش موفق شد گل برتري استقالل را نيز به ثمر 
برساند. آرمين سهرابيان نيز يكي ديگر از بازيكناني بود كه در برابر الهالل بدون 
اشتباه بازي كرد و اجازه نداد مهاجمان حريف، خودنمايي كنند؛ هرچند كه اميد 
نورافكن نيز بازيكن خوبي است و مي تواند در تيم تاثيرگذار باشد. از طرفي نبايد 
فراموش كرد مامه تيام هنوز نتوانسته بعد از مصدوميت به شرايط آرماني خود 
بازگردد و با بازگشت او مي توانيم اميدوار باشيم كه استقاللي ها نمايش بهتري را 
ارائه دهند. تيام يكي از بهترين بازيكنان فوتبال ايران است و به زودي بازي هاي 
بهتري را از او خواهيم ديد. در مجموع فكر مي كنم تك تك بازيكنان استقالل 
ستاره بودند و همان طور كه همه مي دانيم،  اين تيم  بدون شكست از گروه مرگ 
صعود كرد. اين در حالي است كه پيش از اين گفته  مي شد آبي ها به سختي از 
ــان دادند مي توانند در  گروه خود صعود خواهند كرد اما بازيكنان اين تيم نش
شرايط سخت انگيزه بيشتري داشته باشند. نبايد از كنار تاثيرگذاري سرمربي 
استقالل نيز به سادگي گذشت. وينفرد شفر با وجود آنكه مدت كمي در اين تيم 
حضور داشته اما موفق شده تاثير زيادي داشته باشد و استقالل  را متحول كند. 
اين موضوع نشان مي دهد  كه مديران باشگاه بايد به دنبال مربيان رزومه دار بروند 
و به آن ها اعتماد كنند. شفر باعث شده استقالل در ليگ قهرمانان آسيا و جام 
حذفي روند متعادلي داشته باشد. در واقع او توانسته از نظر روحي و رواني روي 
بازيكنان كار كند و اين تيم را رو به جلو ببرد. نبايد فراموش كرد زماني كه شفر 
به استقالل آمد،  بسياري معتقد بودند او سن بااليي دارد اما در همان روزهاي 
ــان را از  اول من گفتم كه هواداران  بايد كمي  تيم را همراهي كنند و حمايت ش
استقالل دريغ نكنند. برخي  مخالف ها هميشه بودند و هستند و مطمئن باشيد 
منتظرند استقالل نتيجه نگيرد تا دوباره به شفر حمله كنند. اين مربي آلماني 
موفق شده به منتقدان خود تو دهني بزند و استقاللي بسازد كه مقبول هواداران 
است. در پايان اميدوارم وينفرد شفر در استقالل بماند و قرارداد خود را تمديد كند 
تا سال آينده بتوانيم جشن قهرماني را در ليگ بگيريم. مطمئن باشيد اگر كسي 
استقاللي باشد و به اين تيم تعصب داشته باشد، به دنبال سربلندي تيم است و به 
دنبال موقعيت بهتر خود نخواهد بود. در پايان از هواداران استقالل تشكر مي كنم 

كه بازيكنان را تشويق كردند و به آن ها انگيزه برتري در برابر حريفان دادند.

در ستايش عملكرد   شفر
نگاه دوم

پرسپوليس در ديدار مقابل السد قطر موفق شد روز خوبي را پشت سر بگذارد 
و با برتري در برابر اين تيم، به مرحله يك هشتم نهايي رقابت هاي ليگ قهرمانان 
آسيا صعود كند. موضوع مهم درباره پرسپوليس اين است كه اين تيم در مرحله 
بعدي به مصاف نماينده عربستان نخواهد رفت؛  اتفاقي كه سال گذشته رخ داد و 
سرخ پوشان به دليل بازي در كشور سوم، نتوانستند از فشار رواني تماشاگران شان 
در برابر حريف استفاده كنند. هرچند كه برخي كارشناسان معتقدند تيم هاي 
ــتفاده كنند اما همه ما  ــتاني نيز نمي توانند از پتانسيل هواداران شان اس عربس
مي دانيم كه كشورهاي ميزبان تيم هاي ايران و عربستان عربي هستند و به طور 
معمول از تيم هاي عربستاني حمايت مي كنند. پرسپوليس در ديدار رفت مقابل 
السد، شكست خورده بود و انگيزه پيروزي در برابر اين تيم منجر به ارائه يك بازي 
منطقي شد. نبايد فراموش كنيم كه حضور ژاوي در ميدان، وزنه سنگيني است و 
مي تواند به تيم مقابل فشار رواني مضاعفي وارد كند اما شاگردان برانكو به خوبي 
او را مهار كردند و نشان دادند مي توانند روز خوبي را در آزادي رقم بزنند. برانكو در 
ديدار مقابل السد، راهبرد  جالبي هم به كار برد؛ او پست احمد نوراللهي را تغيير 
داد و به اين ترتيب بازيكن شماره هشت پرسپوليس عاملي براي سورپرايز حريف 
بود. من به بازي تك تك بازيكنان توجه ويژه اي كردم؛ علي عليپور با وجود آنكه 
گفته مي شود افت محسوسي كرده اما موفق شد در اين ديدار اجازه اضافه شدن 
مدافعان حريف را به خط حمله ندهد. او آن ها را در زمين خودشان محبوس كرده 
بود و همين عامل منجر به برتري نفري مدافعان پرسپوليس نسبت به مهاجمان 
السد شد. گادوين منشا نيز در دقايق كوتاهي كه در زمين حضور داشت، موفق شد 
عملكرد درخشاني را از خود به نمايش بگذارد و همراه با عليپور به خوبي مدافعان 
حريف  را كنترل كردند. فراموش نكنيد حضور مرتضي پورعلي گنجي در اين بازي 
تاثير زيادي روي بازي داشت. او با وجود آنكه يك گل به خودي را وارد دروازه كرد 
اما در مصاف هاي تن به تن با بازيكنان پرسپوليس موفق ظاهر شد و بسياري از 
ضربات اول را به توپ وارد كرد. از سوي ديگر نبايد فراموش كرد پورعلي گنجي در 
ديدار رفت نيز يكي از مهره هاي درخشان السد بود و نمي توان با يك اشتباه او را 
اليق تنبيه يا مجازات دانست. در مجموع معتقدم پرسپوليس در ليگ قهرمانان 
آسيا با انگيزه بيشتري به ميدان مي رود و با توجه به اينكه فشار رواني قهرماني در 
ليگ برتر روي تيم وجود ندارد، با آسودگي خاطر بيشتري در برابر حريفان قرار 
مي گيرد. در مجموع معتقدم پرسپوليس براي بازي هاي بعدي خود در مرحله 
ــتم نهايي نياز به تقويت تيم خود دارد اما به دليل آنكه از نقل و انتقاالت  يك هش
محروم است، اميدوارم با حضور اميد عاليشاه اين تيم بتواند روند بهتري را در پيش 
بگيرد. بايد اميدوار باشيم بازيكنان فعلي نيز قرارداد خود را تمديد كنند تا دست كم 
پرسپوليس ضعيف تر از تيم فعلي نشود. در نهايت از هواداران سرخ پوشان ممنونم 
كه شاگردان برانكو را در ورزشگاه آزادي تنها نگذاشتند و تا پايان مرحله گروهي 

با آن ها همراه بودند.

فشار رواني از پرسپوليسي ها برداشته شده
نگاه سوم

ــم آمد،  بردي بود  ــپوليس و السد به چش مهم ترين اتفاقي كه در ديدار پرس
كه حاصل شد. در واقع مهم بود كه پرسپوليس به عنوان تيم صدرنشين صعود 
كند و براساس آمار و ارقام، شاگردان برانكو مقتدرانه به مرحله حذفي رسيدند. 
كارنامه پرسپوليس، عملكرد برانكو را نشان مي دهد. او قهرمان ليگ و در آسيا نيز 
صدرنشين گروهش شده است؛  بنابراين معتقدم پرسپوليس پتانسيل صعود به 
جمع چهار تيم برتر آسيا را دارد. برانكو در دو سال و نيمي كه در جمع سرخ پوشان 
حضور داشته، نشان داده به دنبال هدف مهمي است. در چند سال اخير هيچ گاه 
سرخ پوشان اينچنين به سمت هدف خود نرفته اند؛  هرچند كه در يك مقطع 
ــاگردان برانكو نيز از اين اتفاق بي نصيب نبودند  بسياري از تيم ها افت دارند و ش
اما  خوشحالم كه  پرسپوليس در روزهاي افت خود نيز از كسب موفقيت بي بهره 
نبود و موفق شد جشن صعود خود را در ورزشگاه آزادي برگزار كند. نقطه قوت 
پرسپوليس در فصل جاري،  همدلي بازيكنان اين تيم بود و نمي توانم بگويم بازيكن 
خاصي برتر از سايران بوده است. برانكو موفق شده تيمي بسازد كه كار  گروهي 
مي كند؛ پرسپوليس از گلي كه مي زند به خوبي محافظت مي كند. نبايد فراموش 
كنيم كه ليگ قهرمانان آسيا سطح باالتري نسبت به ليگ ايران دارد و جاي اشتباه 
در اين ليگ نيست. در مجموع اعتقاد دارم حضور در آسيا و كسب موفقيت در ليگ 
قهرمانان بسيار دشوار است زيرا باشگاه هاي عربي سرمايه گذاري گسترده اي 
مي كنند و به دنبال كسب عنوان قهرماني هستند به عنوان مثال دو بازيكن العين يا 
الهالل حدود 10 ميليون يورو قيمت دارند و نمي توان به سادگي با آن ها مقابله كرد. 
موضوع ديگري كه بسيار مورد بحث قرار گرفته ماجراي افت بازيكناني مثل علي 
عليپور و گادوين منشاست. به اعتقاد من عليپور يك مكمل خوب براي طارمي بود 
و وقتي او جدا شد، عليپور آزاد شد و موقعيت هايي كه گم كرده بود دوباره پيدا كرد. 
او به موفقيت هاي بسياري دست پيدا كرد و تا مرز آقاي گلي  نيز پيش رفته است. 
عليپور نشان داده اگر توانايي هاي خود را باور كند، مي تواند موفق تر شود. اما گادوين 
منشا  نياز به زمان دارد تا بتواند خود را با تيم هماهنگ كند به عنوان مثال وحيد 
اميري نيز همين مشكل را داشت و زمان دادن به او منجر به هماهنگ تر شدنش مي 
شود. نبايد فراموش كنيم رفتن مهدي طارمي نيز در افت منشا تاثيرگذار بوده است. 
او رقيبي در پرسپوليس ندارد و براي بهتر شدن نمي جنگد؛  همين موضوع منجر 
به افت نسبي اين بازيكن شده است. بحث هايي نيز درباره احتمال جدايي برخي 
بازيكنان پرسپوليس مطرح شده اما من فكر مي كنم اين موضوع بحث مديريتي 
است و تا جايي كه من خبر دارم، همه بازيكنان پرسپوليس قصد دارند قرارداد خود 
را تمديد كنند. به هر حال آخر فصل است و شايعاتي از اين دست مطرح شده اما 
نبايد خيلي به آن ها اعتماد كرد. بحث جدايي محسن مسلمان نيز مطرح شده و  
من فكر مي كنم او در پرسپوليس بسيار تاثيرگذار است ولي نمي توانم بگويم اين 
بازيكن بايد به هر قيمتي حفظ شود زيرا من بيرون از تيم هستم و سرمربي بايد در 

اين باره تصميم بگيرد.

آيا منشا و عليپور افت كرده اند؟
نگاه چهارم

محمد نوازي
مدافع پيشين استقالل

محمد نوري
پيشكسوت استقالل

فرشاد پيوس
پيشكسوت پرسپوليس

ادموند بزيك
مهاجم پيشين پرسپوليس

       نگاهي به عملكرد استقالل و پرسپوليس كه مقتدرانه به مرحله حذفي صعود كردند   

صدرنشين هاي جذابصدرنشين هاي جذاب
پرسپوليس و استقالل موفق شدند با برتري در برابر السد و الهالل به 
عنوان صدرنشين گروه هاي خود به مرحله يك هشتم نهايي رقابت هاي 
ــورمان در  ــيا صعود كنند. حضور دو تيم محبوب كش ليگ قهرمانان آس
مراحل حذفي ليگ قهرمانان، نشان مي دهد باشگاه هاي ايراني نيز همگام 
با تيم ملي كشورمان روند صعودي خود را آغاز كرده اند و مثل گذشته به 
سادگي از مرحله گروهي كنار نمي روند. هواداران استقالل و پرسپوليس 
جشن صعود را در حالي برگزار كردند كه اين دو تيم عملكرد بي نظيري در 
ليگ و جام حذفي به نمايش گذاشته اند. استقالل فيناليست جام حذفي 
است و بايد در برابر خونه به خونه به ميدان برود؛ تيمي كه به نظر نمي رسد 
ــتيابي به عنوان قهرماني شاگردان شفر باشد. مانع جدي براي عدم دس

پرسپوليس نيز ليگ را مقتدرانه و با قهرماني به پايان رسانده و بازي هاي 
اين تيم تشريفاتي است. به هر ترتيب به بهانه صعود استقالل و پرسپوليس 
ــان داشتيم تا  به مرحله حذفي ليگ قهرمانان، گفت وگويي با كارشناس

نظرات شان را درباره عملكرد اين دو تيم بدانيم.

گروه ورزش



سايت احمدى نژاد:رامين نه معاون احمدي نژاد بود 
نه مشاورش، دكتر هم نيست

تو دولت اصالحات بود اصال
مافى: پيام رسان هاى داخلى اعتماد عمومى ايجاد كنند

يك پيام رسان: دارى ميرى سفر 
شير گازو بستى؟

رييس سازمان بهزيستى: نرخ بارورى طى اين 4 دهه به 1.6 كاهش يافته است
دهه شصتى ها: چرا باز يه طورى ما رو نگاه مى كنيد؟

پارس نيوز: بارش برف بهارى ساكنان چند ايالت آمريكا را غافلگير كرد
اونا غافلگير شدن

برق كرج چرا رفت؟

چمران: ملى گرايى به تنهايى براى كشور موفقيت نمى آورد
اينكه جلوى تفحص از شهردارى سابق را 

بگيريم هم الزم است

سفرهاى خارجى نمايندگان
شخصى است يا كارى؟

 
كار شخصى 
نميشه باشه؟!

جهانگيرى: دولت اجازه نمى دهد زندگى ميليون ها 
ايرانى توسط افراد سودجو آسيب ببيند

 
وقتى مى تونه توسط مسئوالن
آسيب ببينه، چرا افراد سودجو؟

اميدوارى موالوردى براى
رييس جمهور شدن يك زن

 
و نااميدى زنان

از ورود به ورزشگاه ها 

دنـــــــیاطـــــــنز روزنامـــه بهــــرت ین 

شــامره ٧٢٥
چهار شــــنبه
٢٩فروردین ٩٧
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مرتضوى: من 9 تا محافظ داشتم
يه مترجم نمى تونم پيدا كنم؟

سار
خاك

ان 
 ايم

رح:
ط

زيبا كالم: مرتضوى انگليسى بلد نيست كه خارج برود

سردبير: مسعود مرعشي 
معاونان اجرايي: مريم آقايي- سعيده حسني- حامد مهرباني

مديرهنري: ايمان خاكسار
ــاييان- شهاب پاك نگر- سعيده حسني-   نويسـندگان: مهدي استاداحمد- مريم آقايي- پدرام پاش
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ــا صفري خواه-  ــعباني نژاد-  مهرداد صدقي- مهديس ــريع- محمدش ــليماني- آيدين سيارس ــدرام س پ
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احسان گنجي -امين منتظري
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ــى كاراكترى  ــان: وقت موقعيت تاثيرگذارِى آس
ــرار مى گيرد و  ــر ق ــدام تحت تاثي ــل م بى دلي
ــزى مى گويد: واى  ــى راحت درباره هر چي خيل
ــاال همچين چيزى  ــن تا ح ــاده اس، م خارق الع

نديده بودم!
 البته اين موقعيت بيشتر بايد در كاراكترپردازى 
ــود اما در سريال هاى زيادى به صورت  لحاظ ش
ــت. در زندگى  ــده اس ــتفاده ش موقعيت هم اس
ــانى تحت تاثير  واقعى، بچه ها در حالت «به آس

قرار گرفتن» هستند. 
ــى دارند. حاال  ــارب كمترى در زندگ چون تج
ــال همين حالت را داشته باشد،  اگر يك بزرگس
باعث خنده مى شود. دو كاراكتر اصلى انيميشن 
ــفنجى هر دو به آسانى براى هر چيزى  باب اس

ذوق زده مى شوند. 
ــى هم همين  ــراى چيزهاى منف ــا حتى ب آن ه
ــاى خرچنگ از  ــد. مثال وقتى آق ــع را دارن وض
آن ها مى خواهد تنهايش بگذارند، باز هم تحت 
ــه و ذوق مى كنند. در نيمه اول  تاثير قرار گرفت
انيميشن پانداى كنگ فوكار كاراكتر اصلى براى 
ــد،  هر چيزى كه ذره اى مرتبط به كنگ فو باش

ذوق مى كند! 
ــى گاى خيلى  ــر گريفين در فاميل ــر پيت كاراكت
ــا مثل يك كودك مى ماند و با چيزهايى  وقت ه

ــه قاعدتا يك مرد  ــت تاثير قرار مى گيرد ك تح
ــه آن ها بدهد و معموال  خانواده نبايد اهميتى ب
ــل بقيه  ــد از او هم مث ــس باي ــرش لوئي همس
ــن ده سيمز  بچه هايش مراقبت كند. در انيميش
ــر  ــيمز هيچ وقت حوصله اش س ترى كاراكتر س
ــابى ذوق  نمى رود چون با ديدن هر چيزى حس

مى كند. 
ــدادى از  ــرانجام: تع ــى بى س ــت دلتنگ موقعي
ــلوغ  ــد دارند تا در يك جاى ش ــا قص كاراكتره
يكديگر را مالقات يا پيدا كنند اما با فاصله هاى 
ــه هاى مختلفى  ــاه از گوش ــيار كوت ــى بس زمان
ــر را  ــد يكديگ ــوند و نمى توانن ــده مى ش پراكن
ــكل  بيابند و يك موقعيت كميك كارتونى را ش

مى دهند. 
ــزودى به نام  ــاينفلد، در اپي ــريال س مثال در س
«فيلم» هر چهار كاراكتر قصد دارند تا يكديگر 
ــينما مالقات كنند و فيلمى را ببيند اما  را در س
ــوند و  ــاى كوتاه وارد و خارج مى ش با فاصله ه
ــاى  ــب براى تماش هيچ وقت هم در زمان مناس

فيلم نمى رسند.

آموزش طنز
مهرداد نعيمى

طرح
Spiros Derveniotis

ــكارى و عالفى جزو حقوق اصلى  ماده يك – بي
ــلم انسان ها بوده و هر فرد مى تواند به مقدار  و مس
مورد نياز و بنابر صالحديد خودش، بيكار يا عالف 
ــبت به اين مساله  ــد و كسى حق اعتراض نس باش
ــد در صورت عالقه،  ــدارد. فرد عالف مى توان را ن
ــان را متر كرده يا همين طورى براى خودش  خياب

ول  بچرخد. 
ــران غيرقانونى  ــدن براى ديگ ــره: ول چرخي تبص
ــت براى خودش ول   بوده و هر فرد تنها مجاز اس

بچرخد.
ماده دو- فرد عالف در مواقع عالفى خود، موظف 
ــت كه هيچ كارى نكند. انجام دادن هر كارى  اس
ــط فرد عالف جرم محسوب شده و به منزله  توس
ــت. مسلما قانون از اين  ــت كردن به قانون اس پش

قضيه بسيار خوشحال خواهد شد. 
ــودن فرد  ــان از بيكار ب ــه - براى اطمين ــاده س م
ــدت عالفى،  ــت در طول م ــالف، او موظف اس ع
دست هايش را باالى سرش نگه داشته و از انجام 
ــوددارى كند. در  ــر حركت غيرضرورى خ دادن ه
غير اين صورت، سوخته و بايد از بازى بيرون برود.

ــويى رفتن، دست در دماغ  ماده چهار - زياد دستش
ــرون آوردن، بوق زدن،  ــت از دماغ بي كردن، دس
ــتاگرام چرخ زدن، منتظر اتوبوس ماندن،  در اينس
ــدن، خوابيدن، بيدار  ــاي مختلف بدن را خاران جاه
ــتن و «بى قانون» خواندن،  ــدن، دنبال كار گش ش
همگى كار محسوب شده و فردى كه يكى از اين 
ــا را انجام مى دهد، نمى تواند از مزاياى بيكار  كاره

بودن بهره ببرد.
ــن خواندن «بى قانون»  تبصره: افرادى كه در حي
ــان مى كنند، افراد كارى قلمداد  ــت در دماغ ش دس

مى شوند ولى دو شغله به حساب نمى آيند.
ــخ  ــالف مى توانند در پاس ــراد ع ــاده پنج - اف م
ــك كرده و  ــالم و علي ــه افرادى كه با آن ها س ب
ــخ  ــند: «چه خبر؟ چيكار مى كنى؟» پاس مى پرس
ــكار، عالف،  ــتيم، بي ــد: «برف تا كمر، هس بدهن
ــد در جواب  ــن باي ــا همچني ــم». آن ه مى چرخي
ــواالت مزخرفى مثل: «خوبى؟» سكوت اختيار  س

كرده يا جواب هاى پرت و پال بدهند.
ماده شش - افراد كاردار موظفند هر روز صبح كه 
از خواب بيدار مى شوند، به جان دولت دعا كرده و 
سپس دور هم جمع شده و با صداى بلند بگويند: 
ــى كار خودش، بار خودش، آتيش به انبار  «هركس
ــپس متفرق شده، هركسى به سمت  خودش». س
كار خودش برود، بار خودش را حمل كند و آتيش 
ــه انبار خودش بزند. در صورتى كه فرد كاردارى  ب
ــتا از اول «تو تو  ــت، اوس در بين جمع وجود نداش
اسكاچى» مى خواند و فرد انتخاب شده بايد سريعا 

براى خودش كار پيدا كند.
ــان خوب كار  ــرادى كه شكم ش ــاده هفت - اف م
ــان كار نداشته باشند، بيكار  مى كند، اگرچه خودش
محسوب نمى شوند و حق اعتراضى در اين زمينه   

ندارند. 
ــراد كاردار مى توانند در صورت  ــت - اف ماده هش
ــبت به سوزاندن دل افراد بيكار اقدام كنند  نياز نس
ــراى آن ها در  ــان را ب ــن آنكه زبان خودش و ضم
مى آورند، بگويند: «سوز به دلت، سوز به دلت، تو 
كه از اين كارها ندارى». افراد بيكار نيز مى توانند 
ــوز به دل  ــان داده و بگويند: س ــال آينه نش متقاب

خودت.
ــادى به بيكارى  ــانى كه عالقه زي ماده نه - كس
ــدن را ندارند، مى توانند  ــد ولى توان بيكار ش دارن
از طرح دور-بيكارى استفاده كنند. دور-   بيكارى، 
ــه در آن دور دورها  ــت ك ــكارى اس ــى از بي نوع
ــت.  ــد و از نزديك قابل رويت نيس ــاق مى افت اتف
ــيند اما  ــرد دور- بيكار مى تواند در خانه خود بش ف
ــت.  ــور كند كه در خيابان در حال بيكارى اس تص
ــد در مورد چيز ديگرى  ــا حق ندارن دور – بيكاره

خيال پردازى كنند.
ــورت ضربتى  ــع نياز به ص ــن در موق ــه قواني بقي

تصويب و اجرا خواهد شد.

کتاب قانون
حسام حيدري

2

مجموعه قوانين بيكار بودن

براى هركس به تعداد سعيدهاى دنيا 

خطر وجود داره

قصار
مهرشاد مرتضوی

قسمت دويست و هشتاد و ششم:

 قواعد نگارش 
سيت كام (57)

از برمال شدن راز 
شركت آديداس تا 
دليل مجرد ماندن 

مديرعامل اينستاگرام!

چهل سال بعد
على زراندوز
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مدير عامل اينستاگرام در حركتى نمادين، 
چهارگوشه گوشى تلفن همراهش را بوسيد 
ــتاگرام را از روى  و براى هميشه هم اينس
ــودش را از اين مقام  ــى اش پاك و خ گوش
ــان در توضيح اين تصميم  بركنار كرد. ايش
به خبرنگار ما گفت: بابا خب من هم پيش 
ــنا و فاميل آبرو دارم... هر جا  دوست و آش
ــغلم رو ميگم، بعدش از خجالت  ميرم و ش
ــم... چون طرف مورد نظر مى رود  آب ميش
شبكه اجتماعى كه من مديرعاملش هستم 
ــرچش فقط خبر ازدواج و  و توى صفحه س
ــلبريتى ها را مى بيند و كسانى كه  طالق س
زباله هاى مختلف را با هم قاطى مى كنند و 
سر مى كشند و بامرام ها و بى مرام ها و تبليغ 
اكستنشن ها و غيره... از اليوهاشم نگم كه 
ــا تا حاال هيچ  ــه خاطر همين اليوه كال ب
ــر چى هم ميگم؛  ــا به من زن ندادند! ه ج
بابا، تو اين شبكه اجتماعى الكردار باالخره 
ــوف و فيلمساز و  ــنده و فيلس چهار تا نويس
ــش  ــى گوش ــتن، ولى كس مولف هم هس
ــه داداش، من كه  ــت! خالص بدهكار نيس
ــما ايرانى ها، اين هم  ــتم، اين ش ديگه نيس

اينستاگرام!
  

ــداس در خاورميانه  ــركت آدي ــده ش نماين
ــراى تيم ملى  ــت ب ــت اس اعالم كرد درس
فوتبال ايران كه در جام جهانى حضور دارد 
ــده ولى مدير تداركات  ــى طراحى نش لباس
ــه ميدان منيريه تهران برود  تيم مى تواند ب
ــراى تيم الزم  ــر چى لباس آديداس ب و ه
ــان در ادامه افزود: پولش را  بود بخرد! ايش
ــراش كارت به كارت مى كنم!  هم خودم ب
ــم الل فكر نكنيد با اين كار  در ضمن زبان
ــم فوتبال ايران  ــا داريم از ارزش هاى تي م
كم مى كنيم؛ نه جان خودم... راستش االن 
ــدت زياديه كه خود ما هم ديگر آديداس  م
ــفارش هاى مان را از  ــد نمى كنيم و س تولي
ــران مى خريم كه  ــان ميدان منيريه ته هم
ــان  ــت، هم كپى هاى ش هم به صرفه تر اس
ــل ما فرقى ندارد... فقط  ديگر با جنس اص
ــى كه دارم اينه كه مساله رسانه اى  خواهش
ــئوالن فدراسيون فوتبال  ــه... چون مس نش
بعضى كشورها مثل آلمان و اسپانيا و برزيل 
و ايتاليا هنوز به اهميت ميدان منيريه شما 
پى نبردند و ممكن است قراردادهاى مان با 

آن ها برود روى هوا!
  

ــى علل رخ دادن  ــئوالن بررس يكى از مس
ــانچى اعالم كرد: در اين 40ساله  حادثه س
ــكار عمومى را  ــعى كرديم اف ــا خيلى س م
ــخص خاصى  متوجه اين نكته كنيم كه ش
در اين حادثه مقصر نيست و طورى عوامل 
ــان به  ــى تقصيرها را يكس ــف طبيع مختل
ــر رنگ كردن  ــردن گرفته اند كه واقعا پ گ
ــم و جفا به  ــن عوامل، ظل ــدام از اي هر ك
ــان  ــت! ايش ــل اين حادثه اس ــاير عوام س
ــادن دوزارى خبرنگاران حاضر در  براى افت
ــت مطبوعاتى شان، اين بيت را شاهد  نشس
ــيد  مثال آوردند كه: ابر و باد و مه و خورش
ــك در كارند/ تا تو نانى به كف آرى و  و فل
به غفلت نخورى! و افزودند: همان طور كه 
ــه مى كنيد، در ايجاد نان بى كيفيت  مالحظ
ــده در مصراع اول  هم كليه عوامل ذكر ش
ــوان تقصير  ــان دارند و نمى ت ــهم يكس س
ــردن هيچ كدام  ــت نان بى كيفيت را گ پخ
ــد كه به لطف اين عوامل،  انداخت! هر چن
ــن باقى نمى ماند  ديگر تقصيرى روى زمي
ــر فرصت طلب بتوانند آن  كه برخى عناص
را روى دوش مسئوالن زحمتكش بيندازند!

يه كلمه  «امشب» از مخرج حلقم خارج نشده، 
ــيا هم  ــه آه از اين خانه به دوش ــو هوا زده ي ت
چسبونده تنگش، ميگه: دل منم هوس رطب 
كرده. ميگم: گرميت ميكنه! همين جورى در 
ــى. دو تا جوش رو دماغت هم  جوش و خروش

ــى به يه موجود نامانوس  در مياد. از اين قناس
و نامالوف تر هم بدل ميشى؛ اون وقت خر بيار 
ــدم انگارش نه انگاره! اصال  و خيار بار كن. دي
ــماش نيست.  اون برخورندگى معمول تو چش
ــره مانده و پلك  ــه جور خمار در منظره خي ي

نميزنه. 
ــى به نمك پراكنى من،  بعد بدون هيچ واكنش
يهو به خود اومده ميگه: ما جوش بزن بوديم، 

نونوا جوش شيرين نمى زد.
ــه رو اگر جلوى  ــه ريش مرلين كه اين جمل ب
ــتان همون فصل  ــود، داس ــورت گفته ب ولدم
ــه به علت عارضه پارگى رگ هاى دور فك  س
ــه پايان  ــتاد ب ــاله گردن اس ــيدگى كش و كش
مى رسيد و خانم رولينگ در فقر بقيه عمرش 
ــم: هاااان! چى  ــه پوچى مى گذروند. ميگ رو ب
ــده؟ فرهاد طور لب پنجره نشستى، پشت  ش

وانتى لفظ مياى! خبريه و ما بى خبريم؟ 
ــه: جنبه دارى يه چى برات تعريف كنم؟  ميگ
ــور خودم رو  ــتم كنج دلش يه ج ــم نشس رفت
ملوس كردم كه اعتمادش رو جلب كنم همه 
ــه براى روز مبادا يه  ــى رو بريزه رو داريه ك چ

چى داشته باشم سركوفتش كنم.
ــونزده ساله بودى؟ ميگم:  ميگه: تو تا حاال ش
ــى ميتونه يه زمانى شونزده ساله بوده  هر كس
باشه. ميگه: نه اون شونزده ساله كرختا. از اون 
ــه ها منظورمه. ميگم: آره خب! يه  عاشق پيش
ــه: مثال چى؟ ميگم: يكى  چيزايى يادمه. ميگ
ــرويس واى ميستاد.  بود سر كوچه منتظر س
ــى زد. منم چند بار  ــه لبخنداى لوندى هم م ي
ــدم و يكى دو تا نامه  ــراش گل از باغچه چي ب
ــه: پس تو بودى  ــتم انداختم براش. ميگ نوش
گالى باغچمون هر روز كمتر مى شد؟ ميگم از 

باغچه شما نمى چيدم كه گدا. ميگه:  خب چى 
شد؟ ميگم: هيچى خب. چى مى خواست بشه. 
ــته سر كوچه  از يه روز به بعد اون نيومد وايس
ــرويس. ميگه: يعنى جواب نامه هات  منتظر س
ــن موضوع  ــم: نه! حاال اص ــم نداد؟ ميگ رو ه
ــيرين زدن تو بود. ميگه: ها! نه  اون جوش ش
ــيرين نمى زنم. نونوا ميزنه. براى  من جوش ش
معده ام خوب نيست. ترش مى كنم. از شونزده 

سالگى اين طورم. همين!
ــده. ميگم:   ــم، ديدم نيشش باز ش اومدم پاش
ــى! همين يه خاطره  رو كم  چته؟ ميگه: هيچ
داشت. از اون موقع نشسته لب پنجره. همش 
ــونزده سالگى؟ بعد  زير زبون ميگه: آخه از ش
ــخند ميزنه؛ يه نگاه به من ميندازه، يه  يه نيش
ــونزده  پوزخند ميزنه و دوباره ميگه : آخه از ش

سالگى؟

روايت خسته
چند خاطره دشوار

رسیال
امیرقباد

ژن
غ بي

فرو
ح: 

طر
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سالم خدمت شما خوانندگان عزيز، به ده بيست خوش 
آمديد.

ايران رتبه نخست آزادى فضاى مجازى را كسب كرد 
به گفته رييس فراكسيون فرهنگيان مجلس، «فضاى 
مجازى در هيچ كشورى مثل ايران رها نيست». نقوى 
حسينى در جمع خبرنگاران ضمن اعالم اين خبر گفت: 
ــور ما نيز  ــت كه فضاى مجازى در كش «اين گونه نيس
ــد». در پى اين خبر، مردم ساير  مثل ساير كشورها باش
ــورها ضمن تماس با مجله خبرى ده بيست اعالم  كش
كردند:«ما خيلى به وضعيت شماها غبطه مى خوريم، تو 
ــى و لپ تاپ هركدوم از شماها حداقل سه تا فيلتر  گوش
ــكن نصبه ولى ما نه. چرا شما انقدر آزادى دارين كه  ش
هرچيزى رو توى گوشيتون دارين ولى ما اصال نميدونيم 
فيلترشكن چى هست؟». برخى هموطنان خودمان هم با 
ابراز نگرانى از عواقب اين حجم از رهايى فضاى مجازى 
به صورت خودجوش و با شعار «رهايى رهايى يه وقت ما 
رو اذيت نكنى» جلوى در اينترنت تجمع كردند. از سوى 
ديگر پس از اعالم جايگاه نخسِت ايران در رهايى فضايى 
ــط اين نماينده مجلس، موجى از شادى و  مجازى توس

خنده در بين فعاالن شبكه هاى اجتماعى شكل گرفت.
مدير پيام رسان سروش با رفع فيلتر فيس بوك و توييتر 

موافقت كرد
مدير اين پيام رسان اعالم كرد اگر فيس بوك و توييتر تابع 
شرايط كشور باشند با رفع فيلترشان مشكلى ندارد. وى در 
مصاحبه با يكى از خبرگزارى ها اعالم كرد «هدف فيلتر 
كردن تلگرام حمايت از پيام رسان هاى داخلى نيست».
كارشناسان نيز ضمن تاييد حرف ايشان يك صدا گفتند: 

«الزام با حمايت تفاوت دارد. با فيلتر تلگرام مردم مجبورند 
از پيام رسان داخلى استفاده كنند وگرنه هيچ رانتى در كار 
ــت». اين نخبه حوزه فناورى اطالعات، با اشاره به  نيس
اينكه «پيام رسان ايرانى با كاركرد جهانى مانند غنى سازى 
20 درصدى است»، گفت «البته ما فعال از غنى سازى در 

قابلمه و زير زمين شروع كرديم».
طرح تشكيل يك وزارتخانه جديد به مجلس رسيد

ــه «ميراث  ــكيل وزارتخان ــى طرح تش مجلس، بررس
ــتور كار قرار داد. يكى از نمايندگان  فرهنگى» را در دس
مجلس به خبرنگار ده بيست گفت «ميراث فرهنگى و 
گردشگرى هميشه از دغدغه هاى خانه ملت بوده» وى در 
ادامه افزود «وقتى خودمان بهترين موزها را در سيستان و 
بلوچستان توليد مى كنيم، چرا بايد برويم و از فرانسه موِز 
لوووور، لوبر، لوبل، لوِور وارد كنيم. معاون رييس جمهور را 
نمى توان استيضاح كرد و بايد يك وزارتخانه مستقل در 
اين زمينه تاسيس كرد تا بتوانيم وزيرش را استيضاح كنيم 
و با قاطعيت مجدد به او راى اعتماد بدهيم». در همين 
راستا ساير نمايندگان مجلس هم در اعتراض نمادين به 
اخالل فرانسه در خودكفايى موز، نفرى يك موز برداشتند 

و صحن مجلس را ترك كردند.
جهانگيرى، جرج واشنگتن را سر جايش نشاند

ــته  معاون اول رييس جمهور،  پس از دستور هفته گذش
قيمت اسكانس يك دالرى آمريكايى ها، به پايين ترين 
قيمت خود در چند هفته اخير رسيد. خبرنگار ده بيست 
ــى وضعيت بازار ارز به ميدان فردوسى رفت  براى بررس
ــاون رييس جمهور گفته بود «به  و باتوجه به اينكه مع
ــه هركس هرچقدر بخواهد، دالر 4200 تومانى  زودى ب
مى دهيم»، از يكى از صرافى ها خواست كه چند دالر با 
قيمت مصوب دولتى به او بدهد اما صراف ضمن تشكر 
ــا دكتر جهانگيرى، گفت «فعال خريد و  از خبرنگار ما ب
ــغول بازى  بازى هستيم  فروش نداريم و با همكاران مش
تا از اين دالر اسحاقى ها تزريق كنند». همچنين جوانان 
ــى با عكس دونالد  ــوش ذوق ايرانى يك دالرى هاي خ
ترامپ طراحى كردند و گفتند « اگه يك دالرى با عكس 
ــه، طرح ترامپش دو زار هم  ــنگتن 4200 باش جرج واش

نمى ارزه» و بعد كلى خنديدند.
 تا درودى ديگر بدرود.

B i g h a n o o n

طرح
امين منتظري

3

مجله خبرى ده، بيست
اعتراض موزى شكل مجلسى ها

 از آنجايي كه ما به فكر اوقات فراغت شما در تمام طول شبانه روز هستيم،عالوه بر توليد محتوا براي روزنامه طنز، در مجموعه 
«بي قانون آنالين»، طنزهاى مينيمال و كوتاهي توليد مي كنيم كه مي توانيد آن ها را در نشاني هاي تلگرام و اينستاگرام دنبال كنيد. 
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طنز آزاد ٢
وحيد ميرزايي

ــمال غربى آفريقاست  موريتانى كشورى در ش
ــام دارد. وضعيت  ــوت» ن كه پايتختش «نواكش

ــى و اجتماعى در موريتانى  ــادى و فرهنگ اقتص
ــب به  ــت كه مردم از صبح تا ش به صورتى اس
نواكشوت مى روند. دومين شهر مهم اين كشور 
ــت كه اگر كسى به علت فشار  بندر نواذيبو اس
ــا به نواذيبو  ــوت نرود، قطع اقتصادى به نواكش

مى رود . 
ــور عربى و واحد پول آن  ــمى اين كش زبان رس
ــرايط  ــه دقيقا با مزاج آن ها و ش ــت ك اوقيه اس
ــورى  ــان همخوانى دارد. اصال كش اقتصادى ش
ــت  ــانده، قرار اس كه 90درصدش را بيابان پوش
ــن كه يك عده  ــد؟! همي ــوييس يا ژاپن باش س
ــهامت دارند كه در اين كشور گوگولى  انقدر ش
ــكر دارد  ــى كنند، انصافا جاى تقدير و تش زندگ
ــتن!) در كنار اقوام عرب،  (پنج ميليون نفرم هس
ــى زندگى  ــز در موريتان ــرى آمازيغ ني قوم برب

مى كنند كه آن ها را آمازيغى مى نامند.

ــى موريطنيه  ــور از مملكت تاريخ نام اين كش
گرفته شده  است. 

ــده  ــاهى براي اقوام بربر بود كه از س يك پادش
ــوم پيش از ميالد تا سده هفتم پس از ميالد  س
در منتهى اليه شمال مراكش و الجزاير امروزى 
مستقر بود منتهى همين طورى در جدول سقوط 
ــاد و پايين تر رفت.  ــر افت ــته پايين ت كرد و دس
ــه  ــتعمره فرانس موريتانى در قرن هجدهم مس
ــد و در سال 1960 استقالل خود را به دست  ش
ــال، مسابقات ليگ «كودتاى  آورد و از همان س
ــه كار كرد، به اين صورت كه  موريتانى» آغاز ب
ــال كودتاگران در قالب تيم هاى نظامى  يك س
ــگ، پيروز كودتا  ــالش مى كنند و قهرمان لي ت

مى شود.
ــرهنگ مصطفى كلد محمد  ــال 1978 س در س
ــال بعد  ــور كودتا كرد، دو س صالح در اين كش

ــد طايع روى  ــيد احم ــرهنگ معاويه ولد س س
كودتاى او، كودتا كرد. بعد در يك انتخابات آزاد 
ــتن رقبا و طرفداران آن ها رييس جمهور  با كش
ــد، بعد همين طور الكى با سنگال وارد جنگ  ش
ــال انتخابات برگزار   ــال 2005 هر س شد. تا س
مى كرد تا مخالفانش را شناسايى كند و كشور را 
خلوت تر كند. در سال 2005 سرهنگ على ولد 
محمد وال كودتا كرد و از مردم پرسيد: «راستى 

ما چرا از سرهنگ باالتر نداريم؟!»
ــدون  ب ــات  انتخاب ــن  اولي  2007 ــال  س در 
ــال  ــد كه س ــزار ش ــى برگ ــزى موريتان خونري
ــور  ــا رييس جمهور اين كش ــك كودت ــد با ي بع
ــت گفت:  ــس از بازداش ــد. وى پ ــت ش بازداش
ــتره! منم  «عمر كودتاچيا از رييس جمهورا بيش
ــركت كردم،  ــوى انتخابات ش ــتباه كردم ت اش

اوف بر من!».

موريتانى
ميازار كودتاگرى 

كه اسلحه كش است!

اختالل دو قطبی
شهاب پاكنگر

سعيد با پرونده آمد 
سعيد ديگر نيامد
آخرين هفته از اولين ماه سال 97 
را در حالى به اتمام مى رسانيم كه 
ــتن حوادث  دنيا و ايضا ايران آبس
ــت  ــود و همين روزهاس زيادى ب
ــالمتى و دل خوش از  ــه س ــه ب ك
ــده و فارغ  ــتنى در آم حالت آبس
ــود كه مردم  ــود. اوايل هفته ب ش
ــه از خواب  ــور ك ــان همين ط جه
ــدند و آماده سالم كردن  بيدار ش
ــپ، ماكرون و  ــم بودند، ترام به ه
ترزا مى انگشت شان را روى دكمه 
ــتند و سوريه را  ــك ها گذاش موش

موشك باران كردند. 
ــيه بيان كرد  عصر همان روز روس
ــكا خبر حمله را به ما از قبل  آمري
داده بود؛ بنابراين ما نيروهاى مان 
را از اهداف مورد نظر آمريكا خارج 
ــوريه  كرديم. غروب همان روز س
هم با لبخندى مليح گفت:«روسيه 
ــه ما گفت كه آمريكا قصد حمله  ب
ــز نيروها و  ــكى دارد و ما ني موش
ــليحات مان را خارج كرديم و  تس
ــوزد».  آب را بريزيد آنجا كه مى س
ــان  ــخره خودش ــردم را مس كال م
ــه بوديم و  ــد. ما وقتى بچ كرده ان
ــازى مى كرديم،  ــى ب ــا تفنگ آب ب
عمرا اگر قبل از حمله مواضع مان 
ــرا اين ها  ــم. چ ــالم مى كردي را اع
اينجورى اند. اما نكته جالب ماجرا 
ــود در بحبوحه اين حمالت  اين ب
موشكى، محمد جواد ظريف وزير 
ــفر  امور خارجه ايران در ادامه س
خود به آمريكاى جنوبى و آفريقا، 
ــت ناميبيا  ــوك پايتخ وارد وينده
ــد. اينكه ناميبيا دقيقا در كجا  ش
ــرار دارد را خوِد ناميبيايى ها هم  ق
ــده اند  دقيقا نمى دانند. تا متولد ش
بهشان گفته اند «اينجا ناميبياست. 
ــوال هم دارى بذار آخر  خالص. س

كالس بپرس».
ــعيد  س ــي  عجيب ــر  خب در  ــا  ام
مرتضوى، رفيق گرمابه و گلستان 
ــفانه  ــد. متاس ــا» گم ش «بهارى ه
ــر برخى  ــار اين خب ــس از انتش پ
سودجويان زبان به طعنه گشودند 
ــخر  ــدن او را به تمس ــدا نش و پي
گرفتند. اين درحالى است كه گم 
ــان آن هم سعيد  ــدن يك انس ش
ــده ندارد  ــه تنها خن ــوى ن مرتض
ــه گريه هم دارد. در ثانى خب  بلك
ــت ديگر گم مى شود. شما  آدم اس
ــى  اين همه چيز گم مى كنيد كس
ــان از  ــعيد ج ــى مى زند؟ س حرف
همان اولش هم ريز نقش و فلفلى 

بود و زود گم مى شد. 
ــى وقتى كار بدى  از همان كودك
ــه كوچكش  ــا آن جث ــرد، ب مى ك
ــي خودش را  ــت و يك جاي مى رف
ــد اين  گم مى كرد. بزرگ تر كه ش
ــدگى به گم كنندگى  روحيه گم ش
ــعيد  تغيير يافت. بعد از مدتى س
با دستور گم كننده اعظم محمود 
ــازمان تامين  ــه س ــژاد ب احمدى ن

اجتماعى رفت. 
ــراى گم  ــا چيز ب جايى كه اساس
ــاد بود. اما  ــدن زي كردن و گم ش
ــود؛ چرا كه از  اين پايان ماجرا نب
ــورش  يك جايى به بعد آن قدر ش
را درآمد كه از آن ورش زد بيرون. 
ــعيد با  ــاى ماجرا به بعد س از آنج
ــت و از مقابل  حكم قضايى بازداش
ــد. همه خيال شان  ديدگان گم ش
ــه وى فقط از مقابل  راحت بود ك
ــده است اما به هر  ديدگان گم ش

حال هست. 
ــوى  ــه بود كه از س ــا اين هفت ام
ــد  ــخنگوى قوه قضاييه بيان ش س
كه سعيد كال گم شده است. هيچ 
ــر هم كار ندارد. فقط گم شده  بش

است.

متاسفانه هنوز خيلي ها هستن كه جمله «جنگ 
آينده، جنگ آبه» رو جدي نميگيرن! البته خب 
طبيعي هم هست. منم تا چندوقت پيش واسم 
خنده دار بود وقتي به اين فكر مي كردم كه قراره 
ــاش زير بغلش رو  ــر چيزي كه آدم باه به  خاط
ميشوره و از راه كه ميرسه پاش رو ميگره زيرش، 
ــه! اما االن چند وقتيه  ــوي دنيا جنگ به پا ش ت
ــر و صداي خيلي از كشاورزا توي شهرهايي  س
ــه خاطر همين كم آبي در اومده  مثل اصفهان ب
ــاله  ــالي داره تبديل به يه مس و بحران خشكس
ــه. يعني همين آب معدني اي كه  امنيتي ميش
االن با 700 تومن دم مغازه مي خريمش، ممكنه 
ــال ديگه يه چيزي بشه تو مايه هاي دالر  10 س
ــاهد پديده «آب معدنِي چند نرخي» در  و ما ش
بازار بشيم. يعني سوپرماركت ها مثل صرافي ها 
يكي يه تابلوي اعالم قيمت ميذارن جلو درشون، 

آب رو با يه قيمت خاص ميخرن و با يه قيمت 
مشخص هم ميفروشن! توي بازار آزاد هم البته 
ــا آب رو با قيمت  ــي دالل ه دم ميدون فردوس
ــال بعد  ــر خريد و فروش ميكنن! چند س باالت
ــور در سدكشي ها  هم احتماال با روندي كه كش
ــي داره و همين طور با  ــداري از منابع آب و نگه
ــتان در فراري دادِن  توجه به تخصصي كه دوس
ــت دارن،  نخبه هاي فعال در حوزه محيط زيس
بحران آب تشديد ميشه و ما شاهد ناياب شدن 
ــيم. اون موقع است كه نرخ هر  آب در بازار ميش
ــي تا 6200 تومن  قوطي آب مدني 300 سي س
ميره باال و بازار آبي كشور دچار التهاب و نوسان 
ــديد ميشه! دولت هم البته بيكار نميشينه و  ش
يهو يه شب معاون اول رييس جمهور مياد توي 
ــدن قيمت آب  تلويزيون و خبر از تك نرخى ش
ميده و ميگه از فردا صبح آب معدني دولتي به 

ــوپر ماركت ها تزريق ميشه كه تامين  تمامي س
ــه! اما در عمل  كننده تمامي نيازهاي مردم باش
ــاهدش خواهيم بود، پلمب شدن  چيزي كه ش
ــوپرماركت ها و ممنوعيت خريد و فروش آب  س
معدني در بازار آزاده و هركس آب رو با هر نرخي 
ــوب دولت تبادل كنه، باهاش به   به جز نرخ مص
ــه! بانك ها هم  ــي برخورد ميش عنوان قاچاقچ
ــراي اينكه آب  معدني هاي مردم رو از  احتماال ب
ــون بگيرن، طرح  سپرده هاي آبي با نرخ  دستش
ــه و از اون طرف  ــود 23 درصد رو اجرا ميكن س
هم دولت ضمن محدود كردن ليتراژ آب شرب، 
آب مسافرتي، آب دانشجويي و... براي هر نفر در 
سال، قانوني مصوب ميكنه كه طبق اون كسي 
حق نداره بيشتر از پنج تا ِشل آب معدني توي 
خونه اش نگه داره و به اين ترتيب بحران آب هم 

مث بحران ارز از ريشه حل ميشه!

بحران آب و 
آب بحراني!

توى پرانتز
احمدرضا كاظمي

جفت پا وسط تاريخ
فريور خراباتى
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افسانه جهرميان
هستيم.  ملويى  و  ساكت  خانواده  اصوال  ما   
از روى  فاميل همسايه هامون هم  و  اسم  حتى 
ساختمون  اين  ولى  ميفهميم.  واى فايشون  رمز 
اسماعيلى،  آقاى  و  ما  زندگى  جديد،  سازياى 
همسايه طبقه سوم رو به طرز مشمئز كننده اى 
شنيدم  خودم  پيش  روز  چند  زده.  گره  هم  به 
شوهر  جديد  پست  اين  «مهوش  مى گفت:  كه 
خواهرتو ديدى؟ َپ اين چه شلواركيه پوشيده؟ 

مرد گنده...».
آقاى اسماعيلى،  از  نه  از ماس  نه  البته مشكل 
اين معماراى جديد خونه ها رو جورى مى سازن 
كه ما حتى متوجه شديم آقاى اسماعيلى امروز 
جورى  تند؛  دور  روى  افتاده  گوارشش  دستگاه 
كه مامانم يه مشت سنجد گرفته بود دستش و 
اصرار به بابام كه «رضا بيا اينا رو ببر واسه آقاى 

اسماعيلى انگار خيلى اذيته بنده خدا». 
تازه اينا كه چيزى نيست. اون زمان كه هفته اى 
دو، سه بار زلزله ميومد، كال يه  بارش رو متوجه 
شديم. فكر كرديم آقاى اسماعيلى مثل هميشه 
واسه بچه اش ميگ ميگ شده ولى بعد از شبكه 

خبر فهميديم كه نه، انگار زلزله بوده. 
از اون طرف فيلم ترسناك ميديدم و يه صداهايى 
از طبقه باال ميومد. ما هم پامون رو كرديم توى 
خونه  اين  بنگاه،  بذاريم  رو  خونه  كه  يه كفش 
جن داره. اما خدارو شكر بعدش فهميديم صداى 
 بازى آقاى اسماعيلى كف زمين بوده و خونه از 
هر نوع جن و پرى و زامبى پاكه. ولى اخيرا انگار 
آقاى اسماعيلى با خانمش به مشكل برخورده و 
مدام با همديگه جنگ و دعوا دارن. هر سرى 
هم اومديم ورود كنيم، مامانم گفت: «ول كنيد 
بابا زن و شوهر دعوا كنند، ابلهان باور كنند». ما 
هم دست نگه داشتيم و سعى كرديم سريع باور 
نكنيم. الحق واالنصاف هم چه كار خوبى كرديم 
چون فرداش آقاى اسماعيلى توى آسانسور به 
رو حتما  از سيمين  نادر  اين جدايى  بابام گفت 

ببين خيلى فيلم قشنگيه.

مهرشاد مرتضوی
كتاب خاطرات رييس سازمان انرژى اتمى رونمايى 
شد و ايشون چيزهايى از كودكيشون تعريف كردن 
كه ما ديگه االن مديونيم اگه تو سن 40 سالگى 
رييس جمهور نشيم! آقاى صالحى گفتن كالس اول 
ابتدايى مردود شدن و دوست داشتن سيگارفروش 
بشن! حاال شما مقايسه كنين با من كه بچگى قرار 
بوده خلبان بشم. با يه تناسب ساده هم متوجه ميشين 
وقتى من به سن ايشون برسم، قاعدتا بيل گيتس 
بايد بياد كف سالن خونه ام رو تى بكشه. حاال اينكه 
االن يه طنزنويس مفلوكم دليل نميشه، جهش ها 
يهويى اتفاق ميفتن. (به بدبختى هايش مى انديشد 
و از طلبكارها يك ماه ديگر مهلت مى گيرد). حاال 
ما انواع مسئول رو بر اساس تحصيالت دسته بندى 
كرديم كه خودتون انتخاب كنين دوست دارين كدوم 

مسير رو برين.
يه نوع مسئول داريم كه مثل آقاى صالحى از اعماق 
پيشرفت  كم  كم  ميكنه،  شروع  خاكى  زمين هاى 
ميكنه و ميره خارج تحصيل ميكنه و به يه جايى 
پشتكارى  با  و  سخت كوش  آدم هاى  اينا  ميرسه. 
هستن و قاعدتا نبايد به پست مهمى برسن، حاال 

استثنا توشون پيدا ميشه!
يه مدل ديگه هستن كه دارن همين طورى تو زمين 
خاكى ميچرخن، يهو بورسيه ميشن و بعد هم ناگهان 
ميان يه پست ميگيرن. يه عده ديگه از اول درسشون 
خوب بود و توى همون مسير هم تحصيل ميكنن و 
به يه جايى ميرسن. بعد ميان به كشورشون خدمت 
كنن كه ميبينن اى بابا، اينجا باهات حال نكنن يه 
نتيجه  در  هوا.  ميره  چى  همه  درمياد  ازت  كليپ 
برميگردن همون جايى كه بودن. يه سرى هم تو 
زمين هاى خاكى لم ميدن، خود خارج مياد پيششون 
و دو دستى مدرك آكسفورد رو تقديم ميكنه و ميره. 
اما دسته آخر كامال متفاوتن. تحصيالتشون رو تو 
زميناى خاكى تموم مى كنن، همونجا كار ميكنن، پول 
درميارن، در نهايت اگه مشكلى پيش اومد يكى دو 
هفته غيب ميشن، يهو مى بينى رفتن كانادا و انگليس. 
پيشرفت واقعى اينه؛ اصال مهم اينه كه تهش كجايى!

صفورا بیانی
رو  حروف  اين  كه  كسى  هدف  نميدونم 
اين طورى چيده رو كيبورد گوشى چى بوده ولى 
هر چى فكر مى كنم به چيزى غير از به باد دادن 
بنيان خانواده ها نميرسم. آخه چرا حرف ك بايد 
درست كنار گ باشه؟ ميدونيد من ساالنه چند 
تا نامزد رو فقط به دليل اشتباهات تايپى ناشى 
ميدم؟  دست  از  حرف  دو  اين  بودن  نزديك  از 
ميدونيد آخرين بار كه به نامزدم گفتم «ساندويچ 
براى  ديگه  و  بى ادب  گفت  بهم  خوردى»  كه 
از  قبل  نفر  تازه  شد؟  تموم  رابطه مون  هميشه 
دادن هاش  گير  به  اينكه  خاطر  به  هم  رو  اون 
ميگن  البته  دادم.  دست  از  مى كردم  اعتراض 
پيش  مشكالت  اين  ديگه  داخلي  پيام رسان  تو 
گوشى  ديكشنرى  شبيه  چيزى  يه  يعنى  نمياد، 
روش نصبه كه اگر كلمه اى رو اشتباه تايپ كنى 
خودش نزديك ترين كلمه مناسب نزديكش رو 
پيدا و جايگزين ميكنه. مثال دوست من يه بار به 
همسرش اشتباهى شالم داده بوده و پيام رسان 
ضمن ارسال پيام «خانوم محترم اين چه طرز 
صحبت كردن با مرد خانواده است؟» پيام رو به 
يكى  اون  يا  بوده.  داده  تغيير  عليكم»  «سالم 
دوستم كه تو گروه كارى استيكر اشتباهى ماچ 
خرگوشى فرستاده بوده، پيام رسان ضمن حذف 
گروه  از  هم  رو  دوستم  گروه،  از  استيكر  سريع 
حذف و از شركتشون اخراج كرده. تو رزومه اى 
بخش  ميفرسته  شركت ها  بقيه  براى  كه  هم 
«هشدار: خطر استفاده از استيكرهاى نامناسب» 
اضافه كرده. كال فناورى هاى بومى اين حسن 
رو دارن كه با فرهنگ ما همخوانى دارن، يعنى 
شما ميتونى در حالى كه نميتونى چشمات رو از 
زور خواب باز نگه دارى با خيال راحت شروع به 
باهاش  تو يه گروه سرگرمى  آرتين كه  با  چت 
آشنا شدى بكنى، بعد فردا صبح كه پاميشى چت 
على شون  براى  رو  تو  كه  مليحه  با  رو  خودت 
خواستگارى كرده و تو هم بله رو دادى بخونى، 

به مباركى و ميمنت ان شاا...!

همسايه طبقه سه مراعات  مهم تهشهخوابيده با گوشى
حال ما هم بكن

bighanoononline.ir

مل داده با کیبورد

bighanooon b.ghanoon bighanoononlinebi.ghanooon

پدر ريچل: خب راس... كار توى كتابخونه چطور ميگذره؟ 
راس: منظورتون همون كار توى موزه اس؟ 

پدر ريچل: نه كتابخونه رو ميگم.

راس: كتابخونه اى وجود نداره... يعنى منظورم اينه كه كتابخانه هايى هستن كه 
وجود دارن منتها من هيچ وقت توشون كار نكردم.

پدر ريچل با عصبانيت پوزخندى به راس مى زند و رو به ريچل مى گويد: خب 

ميدونى واسه شام چى حال ميده؟ خرچنگ... به نظرت سه تا خرچنگ سفارش 
بدم؟

راس به كنايه جواب مى دهد: اگه خيلى گرسنه هستيد آره!

شامره  725بهرتین روزنامه طنز دنیا

گمشده

متهم محكوم شد، پيدا نشد
شايد آنجا باشد او، اينجا نشد

عده اى را زود پيدا مى كنند
اين يكى اما چرا پيدا نشد؟

مژدگانى در نظر بايد گرفت
چون گره بى پول دادن وا نشد

ما نفهميديم اين فرد شهير
واقعا در شهر گم شد يا نشد؟

مى شود در جيب ما پنهان شود؟
هيچ مردى توى جيبى جا نشد!

وقت جارو گفت مادر با پسر:
پاشو زيرت را ببينم... پا نشد!

جمله دانستند ايشان گم شده
جاى اخفايش ولى افشا نشد

گم شد او چون كاغذى در بادها
گرچه مى دانم كه هرگز تا نشد

هست شايد توى راه انگليس
او اگر راهى كانادا نشد

مى شود معلوم روزى جاى او
مى شود فردا اگر حاال نشد! 

چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٣٩٧

کمدیالوگ
مهرداد نعیمی

اختيارات شاعرى
ارمغان زمان فشمى

ــادگيه» و اين را هيچ كس اندازه فدراسيون  از قديم گفته اند«زيبايى تو س
فوتبال ما نفهميد. تا اينجا كشورهاى مختلف از پيراهن هاى تيم ملى شان 
ــد؛ يكى از يكى جلف تر و بدنماتر.  ــام جهانى فوتبال رونمايى كرده ان در ج
هيچ كدام دركى از طراحى لباس ندارند. اما به تازگى خبر رسيده پيراهن 
تيم ملى انتخاب شده و دوستان طرح ساده اي را كه به راحتى تن هر مرد 
ــود ديد، انتخاب كرده اند. اين  ــاعت نه شب جلوى در خانه مى ش ايرانى س
ــتيم. يعنى اگر بخواهيم  جورى همه مان در همه حال هوادار تيم ملى هس
ــت با يك ال عرقگير  ــگاه تيم ملى را حمايت كنيم، كافى اس بياييم ورزش

بياييم استاديوم.
آقاى هدايت ا... ممبينى، سرپرست كميته بازاريابى فدراسيون فوتبال كه 
ــغلى خودشان از نظر تعداد شغل  اخيرا آقاى على اكبر واليتى را الگوى ش
ــاب كرده اند، گفته اند: «زمان به ما اجازه نداد به طراحى خاصى براى  انتخ
پيراهن تيم ملى برسيم». خب همان طور كه مى دانيد ما به عنوان دومين 
ــاب آخرين تيمى كه به جام  تيم به جام جهانى صعود كرديم، با اين حس

جهانى صعود كرده قاعدتا بايد عريان در مسابقات حاضر بشود.
ــرح يوزپلنگ از پيراهن تيم ملى  ــاى ممبينى همچنين درباره حذف ط آق
ــازه داده روى لباس بزنيم،  ــوز را جايى كه فيفا اج ــد: «اگر طرح ي گفته ان
ــاب بقيه  ــال تكنولوژى كولينگ آن ها ديگر كاربردى ندارد» با اين حس عم
ــان مى زنند قاعدتا بايد از دقيقه 30 به بعد  تيم ها كه طرح روى پيراهن ش
ــوند. نكته ديگر اينكه ايشان گفته «يوز را آنجايى كه  عمال دچار خفگى ش
ــتان طرح را جاهاى  ــتيم بزنيم». يعنى دوس ــا اجازه مى داد، مى خواس فيف
مختلف لباس در نظر داشته اند، يعنى من مطمئنم چانه زده اند كه حداقل 
ــده روى شورت بيندازند كه باز مخالفت شده. البته  دم يوزپلنگ را هم ش
ــتاى  ــت كه حذف اين يوزپلنگ در راس ــد حقيقت اين اس به نظر مى رس
همان سانسور گرگ لوگوى باشگاه رم و سانسور سگ توى تلويزيون باشد. 
ــتان خيلى به حيوانات حساس شده اند كه بى حياها هيچ چيز  اخيرا دوس
ــت با همه اعضا و جوارح جلوى ما راه مى روند. ما  ــند راست راس نمى پوش
ــنهاد مى كنيم از آنجايى كه تعداد يوزپلنگ ها خيلى كم است حداقل  پيش
ــش مورد تاييد بپوشانيم، بقيه حيوانات هم شايد ياد  اين حيوان را با پوش

بگيرند.
ــركت آديداس  ــيون و ش ــان آقاى ممبينى درباره روابط بين فدراس در پاي
ــر مى برد». بهترين  هم گفته اند: «اين روابط در بهترين حالت ممكن به س
ــاك يك  ــركت تامين كننده پوش حالت فقط اونجاش كه تمام تيم ها از ش
پولى هم مى گيرند اما ما يك پولى هم مى دهيم. البته خوبى اش اين است 
ــه در پايان بازى هيچ كس از تيم رقيب هر قدر هم تعارف بزنيم، رغبت  ك
نمى كند لباس ملى پوشان ما را هديه بگيرد و اين جورى ما لباس هاى مان 

براى خودمان يادگارى مى ماند.

زيبايى تو سادگيه

انتقادى اگه داريد، به جز اون ها كه در مورد مدل سبيل و 
موى نويسنده هاست، پيشنهادى اگه داريد،  به جز اون ها 
كه پيشنهاد ازدواجه، متن طنزى اگه داريد، به جز اون ها 

كه خانمان براندازه
به اين آى دى تلگرام بفرستيد:
@ B G h a n o o o n

طرح
الله ضيايى

فرندز – فصل سوم

طنز آزاد ٣
محمدعلي محمدپور

نمايشگاه گروهى 
نقاشى

ــاعت 4 تا 8 عصر،  ــت از س ــى و يكم فرودين ماه تا 9 ارديبهش نگارخانه صا از س
ــى با عنوان «نگاه موازى» خواهد بود. سعيد  ــگاه گروهى نقاش ميزبان يك نمايش
نوروزى، هرمينه كشيشى، مرجان كاشانى جو، فيروزه قاسمى، پريسا ستوده، مهزاد 
ــتند كه  ــى و پوريا پورابراهيم هنرمندانى هس ــى، عليرضا روحى، فيروزه رض روح

آثارشان در اين نمايشگاه براى بازديد عالقه مندان قرار خواهد گرفت. 
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    بـــزودي  

حميد عيني خراساني

آروين

آثار منتخب نخستين مسابقه جهاني 
كاريكاتور نيش خط  1396

 Selection Cartoons of  The first
 Nishkhat international
Cartoon Contest   2017

هويدا گفت: انجمن هاي شهر بايد تا اعماق 
زندگي مردم نفوذ كنند

منتشر شده در 1348/6/13 - شماره 24

به مناسبت سالروز درگذشت 
آلبرت انيشتين
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 به ياد ندارم 
نابينايى به من 

تنه زده باشد

حامد بذرافكن

شما همراهان عزيز مي توانيد نظرات، پيشنهاد ها  و حتي
 آثار كارتون، كاريكاتور و طرح خود را براي  سردبير نيش خط

   به نشاني  پست الكترونيكي  زير  ارسال  كنيد.
keyvan.varesi.art@gmail.com 

instagram.com/nishkhat

اونقدر فروردين طوالنيه كه پسر 
داييم كه تو 13 بدر به دنيا اومد

االن داره وسايلشو ج
مع ميكنه بره سربازى!

پرويز شاپوركاريكلماتــــــور

نيشخط خـاطـره
در مناظره اي تلويزيوني ، نماينده سينماي گيشه ، نماينده سينماي هنر و تجربه  را «شارالتان» خواند

عليرضا صديقي
سه شنبه 8    ارديبهشت ماه 1394

همزمان با بارش شديد برف در كشور 
سعيد مرتضوي هنوز پيدا نشده است
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instagram.com/nishkhat
سردبير: كيوان وارثى

همكاران:  جواد عليزاده احمد عبداللهى نيا  مهدي احمديان 
 آروين   سحرآويژه  رضا اسماعيلي  حامد بذرافكن  جوادتكجو  بهرنگ جدي

  جالل حاجي زاده  مجتبي حيدرپناه  حميد رضا حيدري صفت   ساسان خادم 
 راضيه درزي  منصوره دهقاني  فرشيد رجبعلي  ابوالفضل رحيمى  احمد رفيعي وردنجاني 

 سمانه روح اللهي   سعيد شعباني   شهرام شيرزادي  نسرين شيخي 
محسن ظريفيان  حميد عيني خراساني  مهدي فرد  محمدطحاني  عليرضا صديقي 

على ميرايى  طراوت نيكي  مهناز يزداني  وحيده فالحي  محمد هادي لطفي مسعود ماهينى  
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سالم من يك آتش نشانم.سالم من يك آتش نشانم.

هر جا كه آتيش بگيره، همه من رو صدا ميكنن.هر جا كه آتيش بگيره، همه من رو صدا ميكنن.
حتما شما من رو مي شناسين، چون باور نمي كنم حتما شما من رو مي شناسين، چون باور نمي كنم 
كسي وجود داشته باشه كه من رو نشناسه با كسي وجود داشته باشه كه من رو نشناسه با 
وجود افتخاراتي كه تا به حال داشته ام.وجود افتخاراتي كه تا به حال داشته ام.

ميدونين راستش به جرات ميتونم بگم ميدونين راستش به جرات ميتونم بگم 
كه من شجاع ترين، نترس ترين، قوي ترين وكه من شجاع ترين، نترس ترين، قوي ترين و
فرزترين آتش نشان در كل دنيام.فرزترين آتش نشان در كل دنيام.

كمتر كسي در دنيا وجود داره كه اينقدر ازش كمتر كسي در دنيا وجود داره كه اينقدر ازش 
تقدير شده باشه. بهتره اگه امضا ميخواين، كمي تقدير شده باشه. بهتره اگه امضا ميخواين، كمي 
زودتر بجنبين تا جوهر خودكارم تموم نشده زودتر بجنبين تا جوهر خودكارم تموم نشده 
چون از صبح تا حاال بيشتر از هزار امضا كردم.چون از صبح تا حاال بيشتر از هزار امضا كردم.

آره يك همچين كسي هستم من،  تا وقتي كه آره يك همچين كسي هستم من،  تا وقتي كه 
چشم هام بسته ا ست.چشم هام بسته ا ست.

شجاع ترين  آتش  نشان  دنياشجاع ترين  آتش  نشان  دنيا
علي روستاييعلي روستايي

 انيميشن ايران در 
چارچوب هاى نكات آموزشى

 ساخته مى شود

گفت و گوى «قانون بچه ها»  
با  بهروز  يغماييان

ىىى

 من اهل خودكشي نيستم

2

3

2
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چار قدش و
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صداى كفشش كه اومد
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دور ُگالى دامنش
پريدم
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كودك و نوجوان 

ــك را داخل زمين قرارداد، به او تاكيد كرد  ــاورز وقتى مترس كش
ــد وگرنه او را تبديل به هيزم  كه بايد مراقب حيوانات مزاحم باش
ــخت و كسل كننده اى بود.  خواهد كرد. براى مترسك وظيفه  س
روزها گذشت و خبرى از مزاحم نشد تا اينكه يك شب بارانى وقتى 
كه از سرما خوابش برده بود، روى دست راستش احساس سنگينى 
كرد و وقتى چشم باز كرد، پرنده اى خيس و زخمى ديد كه در زير 
كاله حصيرى پهنش، پناه گرفته بود. به ياد حرف كشاورز افتاد اما 

پرنده كه مزاحم نبود ، بنابراين او را به حال خود گذاشت. 
ــش ديد كه  ــده را زير پاي ــرد، پرن ــم بازك ــح زود وقتى چش صب
ــن از بذرهاى مزرعه  ــا كاويدن زمي ــگان راه مى رفت و ب لنگ لن
ــت كارى بكند،  ــاورز افتاد خواس مى خورد . بازبه ياد حرف كش
ــنه كه مزاحم نبود ؛ بنابراين گذاشت تا  اما پرنده زخمى و گرس
پرنده بينوا  به خوردنش ادامه دهد، چون از بذرهاى زمين به اين 
بزرگى كه چيزى كم نمى شد  اما از شانش بد، كشاورز كه ازدور 
به طرف زمين مى آمد، متوجه پرنده شد.كشاورز سنگى به طرف 
ــختى بال زد و از آنجا دورشد وروى  پرنده انداخت و پرنده به س

بام انبارنشست . 
كشاورز وقتى با غرو لند به مترسك رسيد ، به او گفت : مگرنگفتم 
مزاحم ها را دوركنى ، معلوم شد كه به درد هيزم تنورمى خورى تا 
نگهبانى ، سپس مترسك را از زمين بيرون كشيد و روى هيزم هاى 

جمع شده پشت انبارانداخت . 
پرنده كه شاهد اين ماجرا بود ، با دورشدن كشاورز روى هيزم ها 

نشست وچشمش به نگاه افسرده وغمگين مترسك افتاد كه به افق 
خيره شده بود. سپس پرنده بعد ازمكثى پركشيد و به آسمان رفت. 
ــردتر وهيزم ها كم و كمترو  كم كم شب فرا رسيد . هوا سرد و س
مترسك غمگين و غمگين ترمى شد، ديگر چيزى نمانده بود كه 

نوبت به او برسد . 
ــرد ، ناگهان از دور  ــت تلخش فكر مى ك همين طور كه به سرنوش
صداى بال زدن پرندگان به گوشش رسيد . كمى بعد، دورتا دورش 
را پرنده هاى كوچك و بزرگى پركردند.درميان پرندگان متوجه 

پرنده زخمى شد  و متعجب به او خيره شد .
ــت . در اين لحظه در خانه بازشد   نمى دانست چه اتفاقى افتاده اس
ــاورز براى بردن او به طرف انبارآمد. مترسك وحشت زده  وكش
ــده بود كه ناگهان پرندگان به  به نزديك شدن كشاورز خيره ش
ــت و پايش چنگ انداختند. باخود فكر كرد كه شايد دارند از  دس

مترسك ها انتقام مى گيرند. 
اما وقتى احساس سبكى كرد و با بال زدن پرندگان از زمين بلند 
شد ، فهميد كه پرنده زخمى به كمك او آمده است. هما ن طور كه 
اشك شوق مى ريخت، به زير پايش نگريست و كشاورز را ديد 
كه درحال دويدن ، كوچك وكوچك تر مى شود . وقتى خطر رفع 
ــد و خود را درحال پرواز درميان ابرها ديد، نگاهش به لبخند  ش
پرنده زخمى افتاد كه بر نوك دستش نشسته بود و پرتالش بال 
ــه او فهماند  كه خوبى ، خوبى  مى زد . آن لبخند با زبان بى زبانى ب

مهرداد محتشميمهرداد محتشميمى آورد و بدى ، بدى . 
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مممممم

من يك عقربم. زهر من يك مايع بى رنگ 
بيشتر رو جونوراي  و شفافه. زهر ما ها 
كوچيك اثر ميذاره اما بعضى گونه هامون 
هم  انسان ها  براى  قاتل»  «عقرب  مثل 

من اهل خودكشي نيستم!

كشنده ا ست. زهر ما باعث نابودى گلبول هاى قرمز خون 
ميشه. بعضي ها فكر ميكنن ما وقتي تو آتيش گير مي افتيم، 
نيش خودمون رو باالى سرمون مى بريم و اون رو توي سرمون 
فرو مي كنيم و خودمون رو مى كشيم اما اين غلطه و فقط 
يك افسانه  است و علمى نيست. مگه ميشه همچين چيزي. 
درحقيقت ما وقتى در ميون آتيش گير مى افتيم، با حركات 
نيش زدن به اطراف مى خواهيم آتيش رو  نيش بزنيم. 
اين حركت باعث شده شماها به غلط 
فكر كنين، ما داريم خودمون رو نيش مي زنيم. 
نه بابا جان اين جوري نيست، براي ما 
حرف درست نكنين.

ى ر ش
اين حر
فكر كنين، ما دار
نه باباج

تيراندازى 
شخصى از تيراندازى پرسيد: 

آقا! شما چكار مى كنيد كه هميشه تيرتان به وسط دايره  هدف 
مى خورد؟

 تيرانداز گفت: 
اين كه كارى ندارد، من اول تير را مى اندازم، بعد مى روم دور آن 

يك دايره مى كشم!

آژانس!
ــيد و گفت: آقا لطفا 200  گدايى به مرد پولدارى رس

تومان به من بدهيد تا با اتوبوس  به منزل بروم.
ــيد، من فقط 10000  پولدار گفت: مى بخش

ــكالى ندارد،  تومانى دارم.گدا گفت: اش
مجبورم با آژانس بروم!
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 « پرويز شهريارى »
رياضيدان، مترجم و نويسنده

پرويز شهريارى (زاده دوم آذر 1305 در كرمان ، درگذشته 22 
ــنده  و از  ــت 1391 در تهران) رياضيدان، مترجم و نويس ارديبهش

چهره هاى ماندگار ايران در زمينه دانش و آموزش و پرورش بود.
ــى كارگرى  ــه روى زمين هاى ارباب ــان زاده اى بود ك پدرش دهق
ــه دوش مادرش  ــئوليت خانواده ب ــدر، مس ــس از مرگ پ مى كرد. پ

(گلستان شهريارى) بود.
ــد و دوران  ــدى پايين جامعه بودن ــواده از اليه هاى درآم  اين خان
ــتى دوران سختى بود. او تا سال سوم  كودكى شهريارى از نظر معيش
ــهر در شهر كرمان گذراند و وارد  دبيرستان را در دبيرستان ايرانش
دانشسراى مقدماتى كرمان شد. در خرداد 1323 دانش آموخته شد 

و براى ادامه تحصيل به تهران رفت.
ــكده علوم  ــته رياضى از دانش ــال 1332 در تهران در رش او در س
ــگاه تربيت معلم تهران  ــراى عالى (دانش ــگاه تهران و دانشس دانش
ــيراز آموزگار بود و  ــال در ش ــد. او يك س كنونى) دانش آموخته ش
ــه و  ــتان انديش ــال 1333 به تهران رفت. آن روزها در دبيرس در س

دبيرستان هاى وابسته به گروه فرهنگى خوارزمى آموزش مى داد. 
ــگاه تهران  در كالس هاى روزانه و شبانه  ــكده فنى دانش در دانش
ــگاه تربيت معلم و در اراك در مدرسه عالى علوم هم آموزگار  دانش

بود.

خانواده ها براى تربيت فرزندانى خالق چه كنند؟
ــه اثبات علم  ــت و بنا ب ــه همه كودكان دنياس ــتين مدرس خانواده، نخس
ــالگى شكل  ــخصيت بچه ها تا 6 و درنهايت هفت س ــى، بنياد ش روان شناس
مى گيرد. فضاى خانواده بايد سرشار از شادى،صميميت و مهرورزى باشد. 
در محيطى كه بچه ها از نظر عاطفى به حد كفايت و در حد باال  ارضا مى شوند، 

امكان رشد خالقيت بيشتر است.
مهر و محبت به بچه ها، غذاى رشد عاطفى آن هاست. پدران و مادران بايد 
در برابر خواسته هاى غير منطقى بچه ها، مقاومت نرم نشان دهند و در ضمن 
اين مخالفت، توجه بچه ها را به خواسته هاى منطقى جلب كنند. وجود بچه ها 
ــات، تفكرات،  ــهيم بودن آن ها را در زندگى باور كنيم و براى احساس و س
ــه،  مغزى و  ــويم. نيروى انديش ــا احترام قائل ش تصورات و تخيالت آن ه
انديشه ورزى بچه ها را پرورش دهيم. اين كار هرچند سخت، ولى شدنى 
ــنى، راه خاص خود را دارد، مثال براى فرزندان نوپا با انواع  است و در هر س
بازى ها و براى نونهاالن با طرح پرسش، كتاب و  وسايل آموزشى كه موجود 
است. فراموش نكنيم كه عملكرد مغز انسان فرآيندى ارتباطى بين حواس 
ــرايطى قرار بگيرند كه ارتباط  پنجگانه است. هر چه كودكان بتوانند در ش
بين اين حواس بيشتر و بهتر برقرار شود، رشد مغزى آنان افزايش مى يابد. 
بايد حواس پنجگانه فرد به طور دايم در ارتباط باشد تا رشد مغزى حاصل 
شود. نتيجه يك مطالعه در دانشگاه كلرادو نشان مى دهد كه در پنج سالگى 
ــم، 113 بار مى خنديم،  ما 98 بار در روز از خالقيت در كارها بهره مى بري
ــن جاافتادگى است، تعداد  و 65 بار سوال مى پرسيم. در 44 سالگى كه س
ــدن به 11 بار و طرح  دفعات به كارگيرى خالقيت به دو بار در روز و خندي
ــش به 6  بار تقليل مى يابد.گروه مطالعاتى دانشگاه كلرادو همچنين  پرس
دريافت كه يك نرخ واكنش منفى بين افزايش سن و ارائه ايده هاى نو  وجود 
دارد. بنابراين يك بار ديگر بر اين مهم تاكيد مى كنيم كه مهم ترين نقش 
آموزش و پرورش بايد كوششى باشد براى هرچه وابسته ترشدن انسان به 

نيروى انديشه و استعداد درونى اش.

مجموعه «پپا پيشى»
 به بازار كتاب رفت

مجموعه داستان هاى «پپا پيشى» نوشته نويل استلى و تصويرگرى 
نعيمه نمكى با ترجمه ثريا كيامرثى از سوى نشر نودا  منتشر شده است. 
ــده بود و در حال حاضر                          پيش از اين 12 جلد از اين مجموعه منتشر ش

9 جلد بعدى اين مجموعه چاپ شده است.
ــكى»، «عينك  ــور»، «خانه جديد»، «مادربزرگ واس «جورج و دايناس
ــرماخوردگى»، «جورج و داينارور»، «قايق سوارى»،  قلبى»، «جورج و س
ــاى 9 جلد اين  ــافرت» عنوان ه ــورج و مس ــورج و كامپيوتر» و «ج «ج
ــر نودا، درباره اين مجموعه  مجموعه است. رضا كرمى زاده، مدير نش
گفت: اصل اين مجموعه شامل 30 عنوان است كه ما 9 عنوان از آن را كه 
تناسب بيشترى با فرهنگ ايرانى داشت، انتخاب و براى كودكان گروه 
ــنى «الف و ب» ترجمه كرديم.  وى در ادامه بيان كرد: اين مجموعه  س
شامل مطالب آموزشى براى كودكان است و داستان خانواده اى را بيان 

مى كند كه هربار ماجرايى را پشت سر مى گذارنند.
ــخصيت  ــاب نيز توضيح داد: ش ــخصيت اصلى كت  كرمى درباره ش
ــد كه ما آن ها را با گربه عوض  اصلى اين مجموعه، خانواده خوك بودن
كرديم تا براى بچه هاى ايرانى ملموس تر باشد. در بخشى از اين كتاب 
ــود؛ پپا مى پرسد:  ــت به كار مى ش مى خوانيم: «آقاى گاو بالفاصله دس
ــد:  تو مى توانى  ــاى گاو لبخندزنان مى گوي مى توانيم كمك كنيم؟ آق
اولين آجر را بگذارى. آقاى گاو از جورج مى خواهد كه مقدارى مالت 
ــت كه آجرها را به  روى زمين بريزد. مالت، نوع خاصى از گل و الى اس
هم مى چسباند. همه آجرها بايد صاف و يكدست قرار بگيرند. اين كار 

وقت زيادى مى گيرد. پپا مى پرسد: آيا امروز كار را تمام مى كنى ...؟»

ممعصعصومومههديودار

نننسندهدهده، مسمناانان)ن))) ننننويوي ييييياانان ((متمتولد 131328 د در 8هههبهبهرروروززيغيغماما
ررـرـرداداننووو انينيماتـتـوروراايريرانانـــى اسسسـت.ت. وىىدانـش  گرگرگ كاكاكا
آآآآآآمموموموموموختختختختختختههههههدادادادادانششنشنشنشنشـكـكـكـكـكـكدهدهدده ههههنرنرنرنرهااههاىىىدردردرااماماتاتييكيك، پيپييپيشـگامممم
نينيند ددر  سيس سيم ه  تتتندندن بربربرندندن وشوششوششوررروو انانانانييميمميميييشيشيشنننن ساساسسااززىزىزىزىزى ك ككك
ببببيييسيسـتو وود دومينين ج جشـشـنواره بين الالملللىل ففيليللم هاهااى 
م مممجمجمجمجمووعوعوعههه اىاىاى برب (((13131313717171))) ) ىـى–تتربيتى رشششـد آآموموزشزش
يپيپيامامامبربرببرانانان::: ««لىلىلل ل لللىىحوحوضكضككضكضك»»»»»ااااست.تت ددداسساساستاتاتاتانننزنزنزندگدگدگى 
ططوفوفانان ننوحوح، يكيكىىازاز هميننروزها، خورشـيد ممصرصر،،
يـيـيـيدد،د،د،دد داياييايىىىىى وخوخوخوخوررشرشرشرش يـيـيـيدددوووو ووبوبوبود،د،د،د،ججججج ج جمشمشمشمش چچوچچوچوچوچكككك ووووووقتقتقتقتقتقتقتىىىىىباباباباباابابابباباباباباكككككك ك
.....اززززاز جمللللهه يايايايايايىىىىى،ى،ى،ق ققصهصهصهصهههه ههههاىاىاىاىاىاىقق قااباببع ععككسكسكس و و ججججججانانانانانانانو و وووو وج جج ج ج جج جااناننانانناند د د
نن ىىىايايااا نانيميميشيشن هاهايىيىا اسـسـتتكهكهيي يغمغماايايياياننكاكارگرگرگگرردرداناناا
ينينينيزززز ينينينيينيمميميميميميشنشنشنششنم مممممووزوززوزوزهههه وموموموموععهعهعهعههعه ااا ااا ادادداداداشتشتشتشتشتشتشت...ممجمجمجمج ربربربربررربربرعع ع ع ع ععععهههدهدهدهدهدهدهدههههه آآثآثآثآثآثآثآثآثارارارارارارارر ر ر ر ر رااااا
يآيد.د. د در اداممههه ثآآآثااري يغمغمايايياياننبهبهح ح حسسـاباب م مى ى  ازازجج ج جململململهههه
اـاـا»»رررارا با بهروزز ممشمشمشـرـرـروحوحوح گ گفتفت و و گ گوىوى««قاقانـنـونون ب بچهچهه ه

دد.دد ياياااانننمىمى خخخخواواااانينيننن اايااياياا يييغغمغمغمغ

 از فعاليت هايـى كه درحال حاضـر انجام 
مى دهيد، براى مان بگوييد. مشغول توليد چه آثارى 

در حوزه انيميشن هستيد؟
ــريال   ــل دوم از س ــغول توليد فص ــال حاضر مش در ح
ــتيم. تاكنون 48  قسمت از اين  ــن «موزه» هس انيميش
ــت به نمايش  ــده كه در فصل نخس مجموعه ساخته ش
ــمتى  ــاخت مجموعه 52 قس درآمد؛ اكنون در حال س
ــوم نيز 52  قسمت خواهد  فصل دوم هستيم و فصل س
ــوروز 97 از  ــه دوم در ايام  ن ــمت  از مجموع بود.13قس
ــاى ديگر اين  ــايد بخش ه ــد و ش ــون پخش ش تلويزي
مجموعه نيز اواخر ارديبهشت از تلويزيون پخش خواهد 

شد و همين طور ادامه خواهد داشت.

ساخت انيميشن، شخصيت پردازى و انتخاب 
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داستان مناسب براى آنكه بتواند مخاطب خود را جذب 
كند، چگونه رقم مى خورد؟

ــت.  گروه نويسندگان  در درجه نخست، اولويت با موضوع اس

ــه اطالعات و آموزه هاى  طرحى را آماده مى كنند كه ضمن  ارائ
كوچكى كه قرار  است به كودكان و نوجوانان منتقل كند، جذابيت 
ــد؛ به طور مثال انيميشن «موزه»  در صدد  كافى نيز داشته باش
انتقال مفاهيم ميراث فرهنگى و تاريخ ايران به مخاطبان بوده  و 
قرار است اطالعاتى در خصوص هويت ملى به مخاطبان كودك 
و نوجوان انتقال يابد.  بيان چنين موضوعى در مجموعه سريالى 
موزه از طريق اشيايى كه در موزه قرار داده شده اند و بيان بخشى 
ــيا به مخاطب منتقل مى شود.  انتخاب  از تاريخ و هويت آن اش

داستان نيز بر اساس شخصيت هاى خوب و بد  رقم مى خورد.

با توجـه بـه جذابيت هايى كـه انيميشـن براى 
مخاطب كودك و نوجوان دارد، مى تـوان از اين طريق،  
قهرمان سازى انجام داد.  آيا انيميشن ايران به اين مهم 

توجه دارد؟
ــود؛  چنانكه در شخصيت هاى  بله به اين نكته توجه ويژه مى ش
ــود، يك قهرمان  ــتان در نظر گرفته مى ش مثبتى كه براى داس
طراحى مى شود. رويكرد كنونى انيميشن ايران، ساخت قهرمانى 
است كه مورد توجه مخاطب كودك و نوجوان قرار گيرد و آن را به 
عنوان الگوى خود در نظر گيرد.  سفارش هايى كه از سوى سازمان 

صدا و سيما انجام مى شود، بر  اين مبناست.

هر چند به اين نكته اشاره داريد كه تاكيد مسئوالن 
در طراحى، قهرمانى است كه مورد توجه مخاطب كودك 
و نوجوان ايرانى قرار گيرد اما چرا اين مهم در انيميشن ما 
محقق نمى شود و قهرمانان انيميشن هاى ايرانى مورد 

توجه مخاطب كودك و نوجوان قرار نمى گيرند؟
به مساله مهمى اشاره كرديد.  نخست آنكه تحقق اين مهم نيازمند 

گذر زمان است.  در عين حال نبايد فراموش كرد كه 
در ساخت انيميشن با چارچوب هاى خاصى روبه رو 
هستيم كه به بخش آموزش  بيشتر توجه مى كند و 
در حقيقت قهرمانان داستان هاى ما شبيه به معلم 
مى شوند.  اين امر سبب مى شود تا مخاطب كودك 
ــد و  نپذيرد.   ــان مدنظر را پس بزن و نوجوان، قهرم
انيميشن ايران بايد به نقطه اى برسد كه بتواند  از اين 
ــود و  به بخش سرگرم كنندگى  چارچوب ها رها ش

نيز توجه كنند.

 به نظر شما، وجود چنين چارچوب هايى 
براى ساخت انيميشن به دليل سفارشى بودن 
آن در ايران و عدم نگاه صنعتى در اين حوزه 

است؟
بله تا حدودى به اين امر ارتباط دارد؛ چرا كه مديران 
ما هنوز به اين باور نرسيده اند كه از طريق سرگرمى و 
كمرنگ بودن نكات آموزشى در پس سرگرمى است 

كه مى توانيم قهرمان سازى كنيم. 

به نظر شما انيميشـن چه جذابيت ها و 
ويژگى هايى دارد كه مى تواند مخاطب كودك 

و نوجوان را جذب كند؟
ــن مى تواند تمام تخيالت ذهنى و فانتزى  انيميش
بچه ها را تصوير كند.  البته اين روزها شاهد آن هستيم 
كه افكت هاى سينمايى سبب شده تا فيلم هاى واقعى 
ــوند.  با اين وجود  نيز به فانتزى ها و خيال نزديك ش

انيميشن مى تواند هر نوع خيالى را تصوير كند.
ــترى از  ــئوالن حمايت هاى بيش ــت مس بهتر اس
انيميشن داشته باشند و بودجه مناسب ترى به آن 
اختصاص دهند تا سازندگان بتوانند با فراغ خاطر 
ــاخت فريم هاى بيشتر براى هرچه بهتر  درصدد س

شدن انيميشن برآيند.

در ساخت انيميشن با چارچوب هاى خاصى 
روبه رو هستيم كه به بخش آموزش  بيشتر توجه 

مى كند و در حقيقت قهرمانان داستان هاى ما 
شبيه به معلم مى شوند.  اين امر سبب مى شود تا 
مخاطب كودك و نوجوان، قهرمان مدنظر را پس 

بزند و نپذيرد

گفت و گوي « قانون بچه ها» با  بهروز يغماييانگفت و گوي « قانون بچه ها» با  بهروز يغماييان

انيميشن ايران در چارچوب هاى  نكات آموزشىانيميشن ايران در چارچوب هاى  نكات آموزشى
 ساخته مى شود ساخته مى شود
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