
در حالى كه درهفته هاى گذشته قيمت  ارز وسكه درصدر اخبار بود و 
توجه همه را برانگيخته بود،خبرى قابل تامل واميدوار كننده براى اهالى 
علم حقوق منتشر شدكه مجالى براى پرداخت بيشتر نيافت.خبر اين بود 
كه حسين ميرمحمد صادقى،استاد حقوق جزا وجرم شناسي دانشكده 
حقوق دانشگاه شهيد بهشتى،مولف كتاب حقوق جزاى اختصاصى و 
سخنگوى اسبق دستگاه قضا با حكم رييس مجلس شوراى اسالمى 
به سمت معاونت قوانين مجلس شوراى اسالمى منصوب شد.به اين 
ــاده به ضرورت تنقيح قوانين كيفرى  بهانه و در قالب نامه اى سرگش
ــنيدن خبرانتصاب جنابعالى به  پرداخته ام.استادگرامى سالم؛ ازش
سمت معاونت قوانين مجلس مسرور و شادمان شدم.اين شادى آنگاه 
بيشتر شدكه اظهارات شمادرجلسه توديع ومعارفه را خواندم،آنجاكه 
گفته ايدكه رفع قوانينى كه بدون توجه به نيازوامكانات تصويب شده را 

دستوركارقرارخواهم داد.
نيك مى دانيد كه شوربختانه شماراين قوانين- به خصوص قوانين 
كيفرى نامتناسب با زمانه ما-كم نيست.قوانينى مثل ممنوعيت 
ــوه مجازات  ــت از ماهواره يا قانون نح ــتفاده از تجهيزات درياف اس
فروشندگان لباس هايى كه استفاده ازآن ها درمألعام خالف شرع 
ــمارى ازمواد قانون  است ياعفت عمومى راجريحه دارمى كنديا ش
تعزيرات و... قوانينى كه پشتوانه اى از منطق حقوقى و خرد جمعى 
و نيازها و مقتضيات زمانه ما را ندارد و تهيه سياهه آن با كمك اساتيد 
ــگاه، كانون هاى وكال و قضات فرهيخته، كار چندان سختى  دانش
ــتاقند تجربيات خود را به صورت  نيست. بى شك آنان حاضر و مش
رايگان در اختيار مراجع قانون گذارى كشور قرار دهند. وقتى خواندم 
كه فرموديد: مصمم هستم تا رابطه نزديكى بين جامعه حقوقدانان 
دانشگاهى و مجلس شوراى اسالمى برقراركنم، اميدوار شدم كه براى 
تامين نظر آنان -كه جزخير وصالح مردم  ومملكت رانمى خواهند-

تالش خواهيدكرد.براى مثال عرض كنم كه دركتاب جرايم عليه 
امنيت وآسايش خودكه تاكنون چندين نسل از وكالوقضات كشورآن 
راخوانده واستفاده فراوان ازآن برده اند،درخصوص ماده500 قانون 
تعزيرات(جرم فعاليت تبليغى عليه نظام) مرقوم داشته ايد:اين ماده 
مشابهى درقانون تعزيرات مصوب1362 نداشت و در هنگام تصويب 
ــالمى نگرانى هايى درمورداينكه تصويب  آن در مجلس شوراى اس
چنين ماده اى مى تواند باعث جلوگيرى ازارائه انتقادات سالم شده 
و به مقامات دولتى امكان دهد كه بامنتقدان تحت عنوان تبليغ عليه 
نظام برخورد كنند، ابراز مى شد... استاد گرامى ازقضاپيش بينى آنان 
گاهي درست بوده و به گمانم مطلع هستيد كه استادى از گروه علوم 
سياسى دانشكده حقوق وعلوم سياسى دانشگاه تهران -كه همگان 
به صداقت و زيبايى كالمش گواهى مى دهند- به اتهام موضوع همين 
ماده قانونى، يعنى فعاليت تبليغى عليه نظام به حبس محكوم شده 
ــده اش دردادگاه تجديدنظر انتظارتجديد نظرواقعى  و اكنون پرون
را مى كشد.اكنون موقع عمل فرارسيده وجمعى از فرزندان دلسوز 
اين آب وخاك آماده اندتاجنابعالى را در اين راه سخت ودشوار يارى 
رسانند.اگرچه همه مى دانندكه تصويب واصالح وتنقيح قوانين- 
باتوجه به پيچيدگى و تعدد مراجع قانونگذار در كشور ما-چه راه دشوار 
و پرسنگالخى است امابه اين گفته ايمان داريم كه به راه باديه رفتن به از 

نشستن باطل/ كه گرمرادنيايم به قدروسع بكوشم.

محمد جواد رهسپار
 دادرس دادگاه هاى كيفرى دو 

شهرستان قم

قوانين كيفرى نامتناسب با  زمانه ما  كم نيست
يادداشت 1 

ــى را خاصه در ايران  ــاله بايگان ــته اى «ابقاو الغا» كه مس در فروردين 97 پروژه بين رش
ــت و به حفظ و  ــا»، الفباى بايگانى اس ــكل گرفت.«ابقا و الغ موضوع خود قرار داده بود،ش
ــنادى  ــود. هر نهاد قدرتمندى تصميم مى گيردچه اس ــناد تاريخى مرتبط مى ش لغو اس
ــذف كند. ــنادى را لغو يا ح ــد و چه اس ــهروندان قرار ده ــترس ش ــظ كندودر دس را حف

ــدن آيدين باقرى  ــدو در ادامه با اضافه ش ــه نمايش داده ش فاز اول اين پروژه در پلتفرم س
ــر و اصولى تر  ــر، بزرگ ت ــتان،دقيق ت ــى ديگر از سرپرس ــناس) به عنوان يك (جامعه ش
ــود. ــارس در خيابان آزادى برگزار ش ــگاه پ ــد ادامه اين پروژه در فروش پيش رفت و بنا ش

فروشگاه پارس كه چند دهه كركره اش پايين بود،بايگانى بزرگى از اسناد سياسى_اجتماعى 
تاريخ معاصر را در دل خود حفظ كرده بود و به گفته مالك ساختمان، تاسيسات  ساختمان را 
شركت مهندس مهدى بازرگان انجام داده بود. اين مكان براى برگزارى پروژه فضايى بسيار 
مناسب بود، چرا كه بنا بود آثار مرتبط با بايگانى در پارس نمايش داده شود: آثارى از محمود 
محرومى به نام «آه، آبشار، آغوش»كه يادبودى از مادران انتظار بود، «رهايى از آرشيو» از نسترن 
صفايى كه قرار بود در آن فضا رها شود ،«مرگ بر ديوارهاى تهران» از زروان روحبخشان كه 
آرشيو بخشى از ديوار نوشته هاى شهرى را دربر مى گرفت، «چنارستان» از متين توفيقى، 
چيدمان هايى راجع به حفظ اسرار بايگانى از سوفيا آذرهوشنگ و بهزاد هاتفى، چيدمان هايى 
مرتبط با بايگانى از فرهاد گاوزن و آشنا مصطفوى،«مجهول مرداد» پويان باقر زاده، «اگر باد 
شروع به وزيدن كند» از سارا  ساالرى و رضا سعيدى كه آرشيو سوخته آنگلو پولوس را بررسى 
ــترك حميدرضا على ثانى و آيدين باقرى، «احساس يك  ــهيدگاه » كار مش مى كرد، «ش
پايان» چيدمان عكِس نيلوفر تقى پور، «مخدوش شدگى» اثرى درباره شكست اطالعات 
از فروغ يگانه و ديگر آثار مرتبط با بايگانى كه يا موضوع كار هنرمندان يا رسانه شان بود.پس از 
ماه ها تالش هنرمندان و كار مداوم در فروشگاه پارس و با مساعدت مالك ساختمان و گرفتن 
مجوزهاى الزم و برگزارى نمايشگاه توسط موسسه فرهنگى هنرى خوانش، فاز دوم پروژه 
«ابقا و الغا» بيستم مهر 97 افتتاح شد،اما تنها يك روز دوام آورد و شب افتتاحيه الغا يا لغو شد.

در اين نمايشگاه باربد گلشيرى چيدمانى به نام «تهى گور مصدق»داشت.به نقل از كتابچه  
نمايشگاه،بايگانى «تهى گور مصدق» ،«مجموعه اى  است دربرگيرنده  چند دهه تاريخ حذف و 
ويرانى با تمركز بر ويرانه اى كه در گورستان ابن بابويه برجا مانده است». يعنى جايى كه شهداى 
سى ام تير 1331 در آن  مدفونند و جايى كه دكتر مصدق وصيت كرده بود آن جا به خاك سپرده

شود كه شاه نگذاشت.كار باربد گلشيرى به اين تاريخ پرداخته بود،از 1331 تا كارزار مرمت 
يادمان دكتر محمد مصدق.

در شب افتتاحيه، مالك ساختمان پارس در حضور دو  سرپرست نمايشگاه نگرانى خود را 
به باربد گلشيرى اعالم كرد و درخواست كرد كه تصوير فروهر از اثر باربد گلشيرى حذف شود، 
زيرا با برنامه هايى كه براى آن ساختمان دارند نمى خواند اما گلشيرى تن نداد، زيرا معتقد بود

حذف كسى محذوف-آن هم كسى كه يادمان دكتر مصدق به همت او نصب شده بود-تاييد 
مجدد همه  آن حذف ها و ويرانى هاست. پس گلشيرى همه آثار خود را جمع كرد و به وضعيت 
پيش آمده معترض شد، پيشتر هم بخشى از استيتمنت نمايشگاه حذف شده بود و همه اين ها 
فضا را متشنج كرده بود. اكثر هنرمندان هم اين وضعيت را برنتابيدند و به حذف واكنش نشان 
دادند و آثار خود را از نمايشگاه خارج كردند.در نهايت پروژه «ابقا و الغا» در شب افتتاحيه الغا  يا 
لغو و حذف شد. پيشتر نوشته بودم با لغوش به ثمر رسيد اما نه با لغوش ناقص ماند و مثل هميشه 
حاشيه بر متن غالب شد.ابقا و الغا بنا بود بر پايه تفكر به مساله بايگانى در ايران، به فراموشى 
تاريخى و به فرهنگ شفاهى كه ضد بايگانى است بپردازد اما خود قربانى همه  اين ها شد. ابقاوالغا 
را حكومت و نهاد قدرتمند لغو نكرد، بلكه بخشى از برگزاركنندگان نمايشگاه لغو كردند چرا

كه نتوانستند گفت و گوى خوبى داشته باشند، ترس بى جهت شان نمايشگاه را لغو كرد، عدم 
توانايى ما سرپرستان در تعامل با آن ها سبب لغو نمايشگاه شد.

ــت ابقا و الغا از هنرمندان اين نمايشگاه به خاطر همه  زحماتى كه  من به عنوان سرپرس
كشيدند و بى ثمر ماند عذر مى خواهم؛ همان بهتر كه ابقا و الغا، لغو و فراموش شود، بايگانى بار 

ديگر شكست خورد و هيچ چيز تغيير نكرد. 

تاديروزاعتراض و اعتصاب مالباختگان موسسات مالى وامروز 
تحصن واعتصاب جامعه معلمان كه قرار است اگر دولت به مطالبات  
آن ها پاسخ ندهد، اين اعتراضات ادامه  يابد.باهمه وعده هايى كه 
براى رفع مشكالت جامعه معلمى و آموزگاران داده و شنيده مى 
شود،متاسفانه ماندگاري مشكالت معيشتي واجتماعي فرهنگيان 
ــي تبديل شده است وشايد به معضلى  ديگربه روندي فرسايش
الينحل تبديل شود.همه ساله باآغازسال تحصيلى وهفته معلم 
خطابه هاوهمايش هاي متعددي درتوصيف مقام معلم و ضرورت 
ــوداماخروجي آن ها فقط به  رفع مشكالت آن ها برگزار مي ش
حرف وشعار وگفتاردرمانى محدود شده است وازعمل خبرى 
نيست.نبايد تنها با اين توجيه كه معلمى شغل انبياست،از توجه به 
نيازها وسختى هايى كه معلمان تحمل مى كنند،چشم پوشيد. 
درشرايط حاضر  وضعيت  بدمعيشتى در كنارمشكالت ديگرى 
ــكل غالب واصلى  ــان را تهديدمى كند،به مش كه جامعه معلم
معلمان تبديل شده است.به اين معنى كه درآمدمعلمان باميزان 
ــى كه متحمل مى شوند،متناسب نيست. ــئوليت وتنش مس

شواهدوقراين نشان مى دهند مشكالتى كه معلمان درگير  آن 
ــه درعملكرد مديريتى دارد.دراين ارتباط نقش  هستند،ريش
ــكالت جامعه معلمان  ــيان دربروز مش همه دولت هاومجلس
غير قابل انكار است.نكته اسفناك ماجرا آنجاست كه در برنامه 
انتخابات رياست جمهورى و به طور مشخص حسن روحانى به 
مشكالت ومطالبات جامعه معلمان اشاره ويژه اى شده بود، اما 
توجهى براى گشودن و رفع مشكالت و آالم معلمان ديده نمى 
شود و گويى دولت صداى معلمان را نشنيده و نمى خواهد بشنود 
ــرايطي رقم مى خورد كه نوك  و متاسفانه اين مشكالت در ش
همه نگاه ها و انتظارات و امداد ها متوجه جامعه معلمان است. 
امروزه از دولتمرد گرفته تا وزير و مقنن و هر رجل سياسى به رغم 
بدهكارى شان به معلم،ازمعلمان انتظاردارند،اما گوش شنوايى 
براى شنيدن انتظارات و خواسته هاى بحق شان نيست.ازمعلم 
تكليف ومسئوليت جامعه پذيرى فرزندان خودرامى خواهند، 
ــئوليت  ــى مى كنند.ازمعلم مس ــان كم توجه اما به حقوق ش
مى خواهندوبازخواستش وحتى دايره اختيارش را تنگ مى كنند، 
اما او را رها مى كنند.هرمقام مسئولى حقوقى را كه براى جامعه 
معلمان معين مى كند،بايد مكفى،رغبت برانگيز،اقتصادى،رقا

بتى،قابل پذيرش وعادالنه ومتناسب با شأن وعملكرد جامعه 
معلمان باشد.همه مسئوالن بايدبدانند كه معلمان درراستاى 
ــد تحمل كنندوببينند  ــى و بحق خود نمى توانن كنش طبيع
حقوقى را كه دريافت مى كنندفقط كفاف 10 روزاول ماه را بدهد.

معلمان نمى توانند ببينند كه چراحقوق دريافتى گروه هايى چون 
فوتباليست ها،جامعه پزشكان،كاركنان وزارت نفت،كاركنان 
بنادروكشتيرانى ازحقوق شان افزون تراست؟ بدون شك جامعه 
ــائلى از ين دست  كه فاصله طبقاتى  معلمان به شدت روى مس
واختالف سطح زندگى ومعيشتى را به رخ مى كشند،حساس و 
كاسه صبرشان رالبريزكرده است.اگر وزيرياهرمسئول طراز اولى 
نخواهد ازعهده مسئوليت محوله جامعه معلمان بر نيايد،استيضاح 

و بركنارى كمترين مكافات عمل او است.

ماهور طوسى 
كيوريتور نمايشگاه ابقا و الغا

 صالح الدين هرسنى
مدرس علوم سياسى و 

روابط بين الملل
رقيه بابائى

خبرنگار حوزه معلوالن

دولت صداى معلمان را  بشنودروايتى از يك نمايشگاه ناتمام!
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محمدرضا برزگر خالقى،محقق، حافظ پژوه و سعدى پژوه قزوينى، 
ــمند در حوزه زبان و  ــه 30 جلد كتاب ارزش مولف و مصحح نزديك ب
ادبيات است و با تربيت صدها دانشجو، دين بزرگى به گردن ادبيات و 
فارسى زبانان معاصر دارد. وي كه داراي مدرك دكتري است، الگوى 
ــود كه معلوليتش، در هيچ جاى معيار هاى  موفقى محسوب مي ش
سنجش او جايى ندارد، او استاد برجسته اى است كه سد معلوليت را 
كنار زده و دريچه  جديدى به دنياى ادبيات گشوده است.برزگر خالقى 
با پشتكار و تالش مسير زندگى اش را از كم بينايى به سوى اميد و ارتقا 
تغيير داده وبه سهم خود چراغى در جهان هستى افروخته است.كمتر 
ــگاه بين المللى امام خمينى(س) را به مقصد  از يك سال است دانش
دفترى كوچك اما زيبا و سرشار از بوى كاغذ، كتاب و سرسبزى ترك 
كرده و همزمان با چشيدن طعم آرامش دوران بازنشستگى يا به قول 
ــى روى چند جلد كتاب كار مى كند و گويا چهار  خودش سبك دوش
جلد از آن ها در نمايشگاه كتاب منتشر مى شوند.راجع به او كه مى نويسم 
ناگهان دلم مى لرزد و قلمم سست مى شود، ناگهان به همه سردمداران 
ــوم و هراس برم مى دارد كه مبادا او نيز به  فرهنگ كشور بدبين مى ش
جرگه نام آورانى بپيوندد كه ره به فراموشى برده اند؟ نكند روزها بيايند، 
ماه ها بروند و سال ها از كنارمان عبور كنند و ما يادمان برود كه متن اصلى 
زندگى هاى مان را مديون چه بزرگانى هستيم؟ نكند ناگهان دير شود و 
صبح يك روز دلگير پاييزى ناغافل با جاى خالى مردى مواجه شويم كه 
سر انگشتانش هر روز هويت و اصالت مان را گردگيرى مى كند تا سال ها 

بعد يادمان نرود كه بوده ايم و كجا بوده ايم..
ــراغ او كه حاال نماينده موفق طيف  به بهانه روز جهانى نابينايان به س
معلول و الگوى خوبى براى جامعه محسوب مى شود رفتيم تا روايت 

زندگى اش را از زبان خودش بشنويم.
40  سال رنج و غصه كشيديم  و عاقبت

چهارده، پانزده سال بيشتر نداشتم كه روى تخت بيمارستان چشم هايم 
ر ا باز كردم. چيزى به خاطر نمى آوردم، تنها پرده سياه بزرگى را مى ديدم 
ــو  ــرم به هر س كه پيش رويم آويخته اند. پرده اى كه با تكان دادن س
مى چرخيد. بارها چشم هايم را به هم فشردم. ناگهان فكرى به سرعت 
از ذهنم عبور كرد، چيزى در دلم پايين ريخت و شيشه نازك درحال 
شكستنى گلويم را گرفت. من ديگر نمى ديدم. پس از مدتى بينايى 
چشم راستم تا حدودى برگشت اما من دنبال راه ديگرى براى ديدن 
دنيا بودم و حاال حدود 40 سال از آن روز گذشته و من تمام عمر دنيايم 
را از جايى در نزديكى كتاب هايم مى نگرم. محدوديت در  بينايى هرگز 
سد راهم نشد و شايد خدا خواسته بود كه مسير زندگى من از چنين 

جايى عبور كند.
درد  عشقى كشيده ام كه مپرس

خالقى با تُن صدايى به طراوت باغچه هاى بهار، داستان را از روى تخت 
بيمارستان ادامه مى دهد: تا 15 سالگى و پيش از آسيب بينايى ام در 
ــم هايم مدتى  ــيب چش مدارس عادى درس مى خواندم، پس از آس
مأيوس بودم. آن تخت و آن بيمارستان برايم آخر خط بود. يك روز اوايل 
مهر روى تخت به اين فكر كردم االن كه من در بيمارستان هستم ،همه 
همكالسى هايم دارند به مدرسه مى روند، از فكر اينكه چرا من نمى توانم 
همراه آن ها باشم به شدت متاثر شدم و گريه كردم. كمى بعد راديوى 

كنار تختم را روشن كردم. راديو گزارشى از آموزشگاه نابينايان شهيد 
محبى فعلى در تهران پخش مى كرد، من تازه متوجه شدم چيزى به نام 

آموزشگاه نابينايان هم وجود دارد.
از اين رو كمى پس از ترخيص از بيمارستان با اصرار به مدرسه شهيد 
محبى مراجعه كرديم. پدرم تمايل داشت فوت و فن كار در بازار را بياموزم 
اما گوش من بدهكار نبود. در اين مدرسه به اين علت كه سن من از ساير 
دانش آموزان بيشتر بود به صورت شبانه روزى پذيرفته نشدم و در اين راه 
چاره اى نبود.تمام مهر و آبان آن سال هر روز ساعت چهار صبح با اولين 
اتوبوس خودم را به آموزشگاه نابينايان تهران كه ابتداى جاده كن قرار 
داشت، مى رساندم و بعد از ظهر به قزوين برمى گشتم. تا اينكه ديدم ديگر 
نمى توانم. بنابراين پدرم يك اتاق زير پله اى بسيار كوچك در تهران برايم 
اجاره كرد.از آن پس هر روز كمى نفت مى خريدم،«چراغ والور نفتى ام» 
را پر مى كردم،  يك استكان برنج رويش مى گذاشتم و شروع مى كردم 
به درس خواندن. سال هشتم مدرسه را گذراندم تا اينكه مدير مدرسه 
كه مرا دانش آموزى با اراده و عالقه مند ديده بود، تسليم شد و براى سال 

دوم در شبانه روزى مرا پذيرفت.
ياد باد آن گه خرابات نشين بودم  و مست

اين محقق قزوينى مى افزايد: بعد از كالس نهم نوبت انتخاب رشته شد. 
نمى توانم بگويم ادبيات را با عشق و عالقه چندين ساله انتخاب كردم. 
رياضى هميشه درس محبوبم بود و من بانمره 19/75عاشق رياضى و 
هندسه و حل انواع معادالت بودم، اما به دليل ضعف بينايى نتوانستم اين 
رشته و رشته علوم طبيعى از دايره انتخابم خارج شد و به ناچار با نمره 14 
در درس ادبيات وارد اين  رشته شدم.كمى بعد نگاهم به محيط تغيير كرد. 
مدرسه نابينايان را بسته تر از خواسته هايم ديدم. بنابراين دوباره به قزوين 
برگشتم و سال هاى دبيرستان را در مدرسه رهنماى قزوين گذراندم. 
ــكالتى همراه بود. مدير مدرسه مرا  البته ورودم به اين مدرسه با مش
نمى پذيرفت و در قبال اصرار من تعهد گرفت كه درخواستى از مدرسه 
نداشته باشم. فصل امتحانات از راه رسيد و من براى آنكه نمى توانستم 
از مدرسه منشى يا كمك بخواهم به فكر آموزش تايپ فارسى افتادم. 
نزد يك خانم ارمنى به نام مادام آرميك در پاساژ ساربان سبزه ميدان 
انگشت گذارى و تايپ فارسى و التين آموختم و آماده امتحانات شدم 
و پس از چهار سال به عنوان شاگرد اول اين مدرسه تنها كسى بودم كه 
بالفاصله در دانشگاه تهران و پس از چهار سال براى مقطع كارشناسى 
ارشد وارد دانشگاه تربيت تهران شدم و همزمان با آن دو سال درمجتمع 
آموزشى دهخدا يا دانشگاه بين المللى امروز به صورت حق التحريرى 

تدريس داشتم.
گل در بر و   مي در كف و معشوق به كام است

برزگر خالقى در مورد ازدواجش چنين مى گويد: با همسرم در دانشگاه 
آشنا شدم. من دانشجوى سال چهارم بودم و او سال اولى و اهل تهران 
ــترك بود. كمى بعد بيشتر با هم آشنا  بود. برخى درس هاى مان مش
ــنهاد ازدواج دادم و خانواده ها كار را تمام كردند. سال  شديم،من پيش
61 ازدواج كرديم. همسرم دوره ارشد را در قزوين ادامه داد و در برخى 
درس ها دانشجوى خودم بود.كار حرفه اى تاليف كتاب را از سال 70 يا 
72 شروع كردم و تا امروز حدود30 جلد كتاب آماده كرده ام كه 6 جلد 
را با همسرم به طور مشترك تاليف كرده ايم. مفاتيح االعجاز فى شرح 
گلشن الهيجى، اولين كتاب مشترك ما بود كه مورد استقبال خوبى 
هم قرار گرفت و االن به چاپ دوازدهم رسيده است. كتاب قصص العلما 

را كه شرح 154 نفر ...
ادامه در صفحه 10
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پارلمان 3

 دلواپسان با بهانه هاي واهي در تالش هستند جلوي بازگشايي دفتر اتحاديه اروپا در ايران را بگيرند    

توهم  خانه    وحشت!

          وضعيت بازار ارز با تاكيد بر نقش بانك مركزى  بررسي شد       

  آتش  نقدينگي  
 بر جان  بازار ارز

خالق 30 اثر ارزشمند ادبى 
به مناسبت فرارسيدن روزجهانى نابينايان با«قانون» گفت وگو كرد

چشم در خدمت جان 
؟؟؟؟

؟؟؟؟

پارلمان 3

اقتصاد 8

همين صفحه

ورزش 12

مشكالت و معضالت در كشور سبب شده است تا مردم معيشتي سخت داشته 
ــاري تازه به زندگي آن ها وارد شود ولي به نظر مي رسد عده اي  باشند و هر روز فش
ــايي گره هاي موجود قدم بردارند،  به جاي آن كه حقوق بگيرند و در مسير بازگش
به طوردايم با موضع گيري در برابر راهكارهاي پيشنهادي مي كوشند كه وضعيت 
ــه، رييس  ــمت ا... فالحت پيش ــت، حش در حالت جنگي باقي بماند! گفتنى اس
ــالمى با بيان اينكه  كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اس
جلسه اى با حضور 26 سفير كشورهاى اروپايى در تهران، در اين كميسيون برگزار 
شد، گفت:در اين جلسه سفير اتريش كه رياست دوره اى اتحاديه اروپا را برعهده 

ــورهاى اروپايى درخواست بازگشايى دفتر  دارد و همچنين برخى از سفراى كش
اين اتحاديه در تهران را مطرح كردند كه اين رويه سبب بروز وحشت ميان برخي 
دلواپسان شده است كه در تازه ترين سناريوي توطئه سازي، اين جريان همزمان 
ــايي دفتر اتحاديه اروپا در تهران حواشي به راه  ــنيدن اخباري درباره بازگش با ش
ــه از اين تصميم خبردار  انداختند. در صدر اين نمايش، روزنامه كيهان زماني ك
شد در مطلبي با عنوان «باج خواهي برجامي سفراي اروپا» مدعي شد كه مطرح 
شدن موضوع گشايش دفتر اتحاديه اروپا در تهران از سوي سفراي اروپايي فراتر از 

درخواست بوده و رنگ و بوي دستور و تاكيد داشته است. گفتني است ...

رهبر انقالب براى تكميل و ارتقاى الگوى پايه اسالمِى -  ايرانى 
پيشرفت فراخوان دادند    

فرماني براي 
چشم انداز50ساله

             سخنگوى قوه قضاييه 
مهم ترين پرونده هاي قضايي را تشريح كرد   

تحقيق از 11نظامي در  رابطه 
با حادثه تروريستي اهواز

حقوق و قضا 5سياست 2

صفحه 12

شاهين ايزديار،   برترين ورزشكارپار آسيايي
 در گفت وگو  با  «قانون»:     

نياز به انگيزه بيشتري 
نسبت به افراد عادي داريم

حسن روحاني در دانشگاه تهران:

 دانشگاهيان بايد
 در خط مقدم
 رفع مشكالت باشند
سياست 2



  در پى تدوين الگوى پايه  اسالمى-  ايرانى پيشرفت، كه در آن 
اهم مبانى و آرمان هاى پيشرفت و افق مطلوب كشور در پنج دهه  
آينده، ترسـيم و تدابير موثر براى دسـتيابى به آن طراحى شده 
است، حضرت آيت ا... خامنه اى دستگاه ها، مراكز علمى، نخبگان 
و صاحب نظران را به بررسى عميق ابعاد مختلف سند تدوين شده 
و ارائه  نظرات مشورتى جهت تكميل و ارتقاى اين سند باالدستى 
فراخواندنـد. ايشـان همچنين مركـز الگوى اسـالمى- ايرانى 

پيشرفت را موظف كردند كه با مشـورت مراجع مندرج در ابالغ، 
نظرات و پيشـنهادهاى تكميلى را بررسـى و بهره بردارى كند و 
نسخه  ارتقايافته  الگوى اسالمى -  ايرانى پيشرفت را حداكثردر دو 
سال آينده براى تصويب و ابالغ ارائه كنند؛ به  گونه اي كه از ابتداى 
قرن پانزده هجرى شمسى اجراى اين الگو با سرعت مطلوب، آغاز 
و امور كشور بر مدار آن قرار گيرد. متن ابالغ رهبر انقالب اسالمى 
به شـرح زير اسـت:«خداوند جل و عال را سـپاس مى گزارم كه با 
هدايت و توفيق او تالش نظام مند چنـد هزار تن از صاحب نظران 
و استادان دانشـگاهى و حوزوى و فرزانگان جوان براى طراحى 

الگوى اسالمى - ايرانى پيشـرفت پس از هفت سال در چهلمين 
سال پيروزى انقالب اسالمى به نتيجه رسيد. اين سند، اهم مبانى 
و آرمان هاى پيشـرفت را تدوين كرده و افق مطلوب كشور را در 
پنج دهه  آينده ترسـيم و تدابير موثر براى نيل بـه آن را طراحى 
كرده كه با تحقق آن، كه كارى عظيم و دشوار اما ممكن و شيرين 
است، كشور راه پيشرفت را خواهد پيمود و طليعه  مبارك تمدن 
نوين اسالمى - ايرانى در زيست بوم ايران رخ خواهد نمود. اكنون 
با تقدير از متفكران و استادان و صاحب نظرانى كه طراحى اين سند 

مهم و مديريت تهيه  آن را بر عهده داشته اند، مقرر مى دارد:
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ــال تحصيلي جديد، حسن روحاني به دانشگاه  همزمان با آغاز س
ــن مركز علم آموزي  ــدو ورود با تعريف از هويت اي تهران رفت و در ب
ــت. وي در ادامه  ــى و برتر  اس ــگاه تهران كهن، قديم گفت كه دانش
بااشاره به جلسه اخير دادگاه الهه براى رسيدگى به شكايت ايران از 
ــن دادگاه اخير الهه برخى چهره ها، از  همين  آمريكا افزود:«در همي
ــت از ايران در آن  ــرادى كه به وكال ــگاه تهران بودند و يكى از اف دانش
جلسه سخن مى گفت جزو همكالسى هاى ما در دوران دانشجويى 
در دانشكده حقوق بود». روحاني نكته اي نيز درباره روزهاي ابتدايي 
روي كار آمدنش گفت و اذعان كرد:«در سال 92 انتخاب شده بودم و 
ــكيل دهيم به محض انتخاب قيمت دالر  دو ماه بعد بنا بود دولت تش
كاهش يافت، بازار آرام شد و اميدها افزايش يافت. در آن دوره ما هنوز 
ــود را آغاز نكرده بود اما مردم به  كارى نكرده بوديم و دولت فعاليت خ
آينده بهتر، به تعامل بيشتر با جهان،  آرامش بيشتر و فضاى امن تر و نه 

امنيتى تر، اميدوار شده بودند».
نگاه  خاص به نقد

ــاره كرد و با  ــود نيز اش روحانى به انتقادهايي كه به وي مي ش
ــت از  ــدان گفت:« گاهى وقت ها ممكن اس نگاهي خاص به منتق
لحاظ عاطفى پذيرش انتقاد براى انسان ، زياد سخت باشد. من هم 
ــازى، 10 الى 15 انتقاد مى خوانم  وقتى در روزنامه ها و  فضاى مج
ــت، كنار مى گذارم. چون هم وقت بيشتر  مى گويم امروز بس اس
ــد اما  نقد به اندازه،  ندارم و هم نقد بيش از حد مى تواند مفيد نباش
هم مفيد و هم الزم است. يك مطلبى در بيان روايى داريم كه ممكن 
ــت براى جامعه بزرگ به نوع ديگرى معنا كنيم و آن اينكه  اگر  اس
كسى برادر مومنش را در فضاى دوستانه دو نفرى نصيحت  بكند، 
ــت اما اگر همين نقد را  به او زينت داده و مشكلش را حل كرده اس
ــارش كرده  در يك جمع عمومى بگويد، نگران، ناراحت و شرمس
است.در زندگى جمعى، خانوادگى، اجتماعى هم اينچنين است. 
ــد».  در زمينه دولت و حكومت هم مى تواند تا حدودى صادق باش
ــور داريم كه  ــتادانى در كش ــان كرد: «االن اس روحانى خاطرنش
ــه و نقد مى كنند،  ــند، مصاحب از لحاظ اقتصادى، مقاله مى نويس
ــاتيد هم داريم كه نديدم مصاحبه كنند و در روزنامه  عده اى از اس
حرف بزنند ولى مرتب براى من نامه مى نويسند. اين تاثيرگذارتر 
ــتادى كه در بحث اقتصادى نقد دارد، براى من مستقيم  است. اس
ــكر برايش  ــت مى خوانم  و پيام تش ــد من هم به دق نامه مى نويس
مى فرستم. مى گويم نامه شما رسيد، خواندم، متشكرم. يكى هم 
مصاحبه مى كند آن را مى شنوم، گاهى وقت ها نقد به اندازه بسيار 
مفيد است، نقد بيش از حد مثالش همان نمك است. نمك طعام 
ــد، نمى شود غذا را خورد».  به اندازه باشد الزم است و اگرزياد باش
رييس جمهور با بيان اينكه دانشگاه ها بايد نقاد و پرسشگر باشند و 
دولت را نقد كنند،تصريح كرد: «هيچ ترديدى در اين بحث وجود 
ــت كه اين نقادى و پرسشگرى با  ندارد. البته خواهش من اين اس
ــتادان اقتصادى را دعوت  اطالعات كافى باشد. فردا عده اى از اس
ــى از آن ها به  ــينم و صحبت كنم. برخ كردم رو در رو با آن ها بنش
صورت نامه سرگشاده و بعضى ها به صورت نامه خصوصى براى من 
نامه نوشتند. حرف هايى دارم كه با آن ها مستقيم مطرح مى كنم». 
روحانى افزود:« وقتى موضوعى را نقد مى كنيم، بايد شرايط كشور 
ــالمت و  ــتور ورزش به فردى مى دهيد، به س را بدانيم . وقتى دس

سن طرف هم نگاه مى كنيد، در چه سنى و شرايطى است به همه 
ــرايط كشور، شرايط  نمى شود يك نسخه ورزش يكسانى داد. ش
يكسانى نيست. ما بايد در اين شرايط ببينيم چه كار بايد بكنيم و 

راه حل چيست؟ نه در يك شرايط ايده آل».
طعنه به آمريكا

رييس دولت به اياالت متحده نيز طعنه زد و با طرح اين پرسش كه 
داليل اميدوار كننده براى وضعيتى بهتر در آينده چيست، گفت:«در 
ــته ، كينه توزتر از تيم فعلى دولت  ــال گذش تاريخ آمريكا  طى 40 س
آمريكا نسبت به ايران، ايرانى، نظام جمهورى اسالمى شكل نگرفته 
بود.دشمنى ها بوده اما يك نفر بوده و بقيه در دشمنى متوسط بودند اما 
االن در كاخ سفيد بدترين ها دور هم جمع شده اند». روحانى با تشريح 
اهداف گردانندگان كاخ سفيد عليه ايران اسالمى اظهار داشت:« آن ها 
كار خود را با يك جنگ روانى شروع كردند و جنگ اقتصادى به عنوان 
هدف ميان مدت آن هاست. جنگ براى موضوع كارآمدى نظام، هدف 
ــروعيت زدايى از نظام هدف نهايى آن هاست. آن تغيير  ــوم و مش س
رژيمى را كه سخن مى گويند با مشروعيت زدايى دنبال مى كنند كه 
اين مشروعيت زدايى را با جنگ روانى ، اقتصادى و موضوع كارآمدى 
پى مى گيرند». روحاني با تاكيد بر اينكه ايران اسالمى و ملت بزرگ 
ايران از همه اين توطئه ها با وحدت ، اتحاد و يكپارچگى عبور خواهد 
ــياري از جاها مى توانيم آمريكا را شكست دهيم.  كرد، گفت:« در بس
يك كسى ممكن است بگويد چرا شعار مى دهيد و شما به عنوان يك 
كشور در حال رشد و توسعه چگونه مى خواهيد آمريكاى ابرقدرت را 
با اين همه نفوذ اقتصادى، سياسى، نظامى و امنيتى در دنيا ، شكست 
ــش كه آيا آمريكا به لحاظ سياسى  دهيد؟».روحاني با طرح اين پرس
در برابر جمهورى اسالمى ايران در اين چند ماه و طبق قضاوت هاى 
جهانى ، شكست خورده يا پيروز بوده است، افزود:« هيچ كس در دنيا 
به جز چند كشور معدود نيست كه بگويد تصميم آمريكا براى خروج 
ــه احتياط مى كنند  ــت. حتى آن هايى ك ــت بوده اس از برجام، درس
اظهار تاسف مى كنند، آن هايى كه صريح تر حرف مى زنند مى گويند 
ــتباه كرده و كار خالف قانون انجام داده و برخالف مقررات  آمريكا اش
حركت كرده است». رييس جمهور افزود:« جلسه اخير مجمع عمومى 
سازمان ملل و نطق ها و سخنرانى ها را ديديد و شنيديد. آقاى ترامپ 
حتى براى ضربه زدن به ايران و تاييد سياست هايش ، جلسه شوراى 
امنيت را به رياست خود برگزار كرد اما چه پاسخى دريافت كرد.  همه 
14 عضو ديگر در شوراى امنيت سازمان ملل از برجام تعريف كردند».

تعريف اروپا
روحانى كه اين روزها حمايت هاي اروپا را از ايران دربرابر آمريكا 
ــاره به ديدارهاى خود با بيشتر رهبران اروپا  حس كرده است با اش
ــت وزير كشور مهم اروپايى به  در سفر نيويورك، گفت:« يك نخس
ــال پيش به من مى گفتند روزى پيش مى آيد  من گفت اگر پنج س
ــكا، اتحاديه اروپا به طرف ايران مى آيد،  كه در دعوا بين ايران و آمري
ــت؛ چراكه ما متحد آمريكا هستيم و  مى گفتم از محاالت تاريخ اس
امنيت و اقتصاد ما با آمريكا گره خورده و امكان ندارد اگر روزى ايران 
و آمريكا رو در روى هم قرار بگيرند، پشت سر ايران برويم». وي ادامه 
داد:« اين مساله اى كه به ذهن غيرممكن مى آمد، امروز ممكن شده 
و اتحاديه اروپا در برابر آمريكا ايستاده است و درست روز قبل اينكه 
ــوراى امنيت را برگزار كند ،  ترامپ مى خواهد عليه ايران جلسه ش

ــيه عليه آمريكا جلسه تشكيل مى دهند  اتحاديه اروپا، چين و روس
و اين حادثه، حادثه كمى نيست».رييس دولت با بيان اينكه صدا و 
سيما و دانشگاهيان كشور بايد اين موفقيت ها را براى مردم توضيح 
ــت:« حادثه بزرگى از لحاظ سياسى در دنيا اتفاق  دهند، اظهار داش
افتاده است؛ ممكن است بگوييد اروپايى ها نمى توانند شركت هاى 
خودشان را راضى كنند. اين ممكن است، اما دولت ها همه پشت سر 
ايران هستند. گاهى هم ما حريف شركت هاى خودمان نمى شويم. 
ــركت هاى دولتى هم  ــركت هاى خصوصى، گاهى حريف ش نه ش
ــويم». رييس جمهور ادامه داد:«در دنياى امروز آن هم در  نمى ش
اروپا كه اكثريت قريب به اتفاق شركت ها و بانك هاى آنان خصوصى 
بوده و بسيارى از آمريكايى ها در آن سهام دارند، اين گونه نيست اگر 
دولت يك تصميمى گرفت به راحتى بتوانند بروند پشت سر آمريكا؛ 

شركت سود و زيان و منافع خودش را حساب مى كند».
دلخوري هاي اقتصادي!

ــتي اين روزهاي مردم ايران نيز  ــكالت معيش روحانى به مش
ــايعه در فضاى مجازى  مي گويند كه  اشاره كرد و گفت:« با يك ش
ــى آماده كرديم تا به  فالن جنس كم شده است،براي مثال جنس
طور طبيعى مردم در يك ماه آن را بخرند اما اگر آن جنس را در دو 
روز خريدند، 28 روز آن قفسه خالى مى ماند. دائم دوربين عكس 
مى گيرد و مى گويد قفسه خالى است. خوب اين براى يك ماه  بوده 
ــت و بايد دوباره توليد و توزيع شود. چه  كه سه روزه خالى شده اس
كسى اين كار را كرده است؟ مشكل از دولت است؟ مشكل از مردم 
است؟ يا مشكل از توطئه بيگانه است؟ در اينجا نمى خواهم بگويم 
چه كسانى چه درصدى در مشكالت نقش دارند. ما بايد اين مشكل 
ــما دانشگاهيان بايد  را حل كنيم و دست به دست هم بدهيم و ش
در خط مقدم باشيد».وي گفت:« دولت اعالم كرده براى نيازهاى 
ضرورى جامعه غير از كاالهاى اساسى در سامانه هايى به نام نيما 
كه در آن خريد و فروش  و عرضه و تقاضا انجام مى شود، ارز را حدود  
هفت هزار 500 تومان تامين مى كند و اين كار را انجام مى دهيم». 
ــاى ديگرى هم  ــرد: «البته نيازمندى ه ــور اضافه ك رييس جمه
ممكن است به حق يا ناحق وجود داشته باشد، مانند ارز مسافر يا 
ــور يا خريد آپارتمان در فالن كشور،  درمان بيمار در خارج از كش
اما تشخيص اينكه نيت طرف مقابل چيست و درخواستش چقدر 
ــت اما در شرايط كنونى كشور راه حل  به حق و بجاست آسان نيس
مشكالت كمك به يكديگر است؛ راهش اين است كه در كنار هم 
قرار بگيريم و به هم كمك كنيم و در رأس اين موضوع دانشجويان 

عزيز، دانشگاه ها و استادان هستند».
اميد به آينده

رييس جمهور به موضوع مشكالت پيش روي كشور در ماه هاي 
ــكالت را با آرامش و اميد  آينده نيز اشاره و اضافه كرد:« بايد اين مش
ــد كه دولت مى گويد  ــتر حل كنيم. اگر در ذهن كسى اين باش بيش
كاالهاى اساسى را تامين مى كنم از كجا معلوم كه دقيق بگويد و سه 
ماه الى پنج ماه بعد چيز ديگرى نگويد، اگر اين شبهه در ذهن من آمد 
و اگر دشمنان ما آمدند اين شبهه را ايجاد كردند كه وضع بد مى شود و 
مشكل مى شود و  يك روز ناجورى به نام 13 آبان پيش روى ماست، حاال 
من بيايم بگويم كه روز 13 آبان هيچ تاثيرى نخواهد گذاشت. آمريكا هر 
كارى خواسته عليه ما انجام داده است، نه قبل از 13 آبان، قبل از 13 مهر 

انجام داده و همه كارها را كرده است. مساله اي به نام 13 آبانى نيست كه 
مردم را نگران بكند و همه اش تبليغات است».

گزارش عملكرد
همچنين پيش از سخنان رييس جمهور، سيد حسن قاضى 
ــت، درمان و آموزش پزشكى ضمن  ــمى وزير بهداش زاده هاش
ارائه گزارشى از موفقيت هاى جمهورى اسالمى ايران در حوزه 
ــال هاى پس از انقالب به ويژه در  آموزش و پژوهش در طول س
دولت تدبير و اميد، بر ضرورت حضور مسئوالن در دانشگاه ها و 
پاسخگويى آنان به سواالت دانشگاهيان و ارتباط موثرتر با آن ها 
ــد و تعالى كشور و دانشگاه ها  تاكيد كرد. وى با بيان آمارى از رش
ــالمى، خاطرنشان كرد: امروز بايد براى  در چهار دهه انقالب اس
تحقق كامل سند چشم انداز 1404 ايران در حوزه علوم و فناورى، 
ــمندان و  ــته تالش كنيم تا تعامالت علمى دانش بيش از گذش
ــجويان با نهادهاى معتبر بين المللى را گسترش دهيم و  دانش
از اين فضا براى انتقال و بومى سازى فناورى و ايجاد اشتغال در 
همه زمينه ها استفاده كنيم و در اين راستا بايد موانع موجود در 

برقرارى ارتباط با بزرگ ترين مراكز علمى جهان را برداريم و ايران 
ــه اى مراكز بزرگ جهان، مطرح  را به عنوان پذيرنده مهم منطق
كرده و تالش كنيم تا با لحاظ كردن مصاديق اقتصاد مقاومتى، 
دانش و فناورى و خلق ثروت از طريق شركت هاى دانش بنيان، 
جايگزين نفت شود. منصور غالمى وزير علوم، تحقيقات و فناورى 
نيز در سخنانى ضمن ارائه گزارشى از برنامه ها و موفقيت هاى اين 
وزارتخانه در راستاى تسهيل شرايط براى دانشجويان و استادان 
گفت: ايران در سال 2017 ميالدى، در بين 25كشور برتر علم 
دنيا با رشد 8,9 درصد رتبه اول رشد نسبى علم را به دست آورد 
ــيه و چين به ترتيب با 6,6 درصد و 4,3 درصد  و كشورهاى روس
ــتند كه نشانگر تالش دانشگاهيان،  رتبه هاى دوم و سوم را داش
دانشجويان و استادان است. همچنين محمود نيلى احدآبادى 
ــعلى كريمى رييس دانشگاه علوم  رييس دانشگاه تهران، عباس
ــتادان دانشگاه هاى  ــمرانى يكى از اس پزشكى تهران، خانم ش
وزارت علوم و آقاى ناديان يكى از دانشجويان دانشگاه هاى وزارت 

بهداشت به بيان ديدگاه ها و نظرات خود پرداختند.

سياست نامه

حسن روحاني در دانشگاه تهران:

 دانشگاهيان بايد در خط مقدم رفع مشكالت باشند

گروه سياسى

     دانشگاه مى تواند مبدأ تحوالت و مظهر اقتدار باشد
      نقادى و پرسشگرى بايد با اطالعات كافى باشد 

     به عنوان رييس جمهور هر روز ليست قيمت اجناس را مى بينم و مى دانم وضع زندگى مردم چگونه است
      با وحدت از اين دوره عبور خواهيم كرد

     در كاخ سفيد بدترين ها عليه ايران، ايرانى و نظام جمهورى اسالمى دور هم جمع شده اند
     ترامپ در شوراى امنيت با حقانيت و تدبير ايران، دست خالى بازگشت

     ماندن يا نماندن برجام مهم نيست؛ مهم منافع ملى، امنيت ملى و مصالح ملى است
     رفع مشكالت اقتصادى اولويت نخست كشور است

     براى تامين كاالهاى اساسى حدود 15 ميليارد دالر تا آخر سال هزينه خواهيم كرد
     دانشگاه بايد در كنار علم آفرينى ، كارآفرين هم باشد

      دانشگاه نقش مهمى در علم، فرهنگ، جامعه پذيرى نسل جوان، انضباط، قانون مدارى و مهارت آموزى دارد
      هر وقت بخواهيم از برجام خارج مى شويم و مشكلى ندارد

       خارج شدن مثل خراب كردن يك ديوار است به راحتى مى شود خرابش كرد اما ساختن سخت است
       كليد اصلى موفقيت دولت يازدهم اميد مردم بود
        راه دولت دوازدهم همان راه دولت يازدهم است

        دانشگاه در رشته هايى كه خودكفا هستيم و به اندازه كافى فارغ التحصيل داريم نبايد دانشجو بپذيرد
        مساله اي به نام 13 آبان نيست كه مردم را نگران بكند

          رهبر انقالب براى تكميل و ارتقاى الگوى پايه اسالمِى -  ايرانى پيشرفت فراخوان دادند    

فرماني براي چشم انداز50ساله

 مجمع تشخيص مصلحت نظام سند پيوست را به عنوان چارچوب باالدستى سياست هاى 
كلى مورد مالحظه قرار دهد و پيشنهادهاى تكميلى براى حصول اطمينان از كفايت آن را در جايگاه 
يادشده ارائه كند و پس از ابالغ نسخه نهايى الگوى اسالمى -  ايرانى پيشرفت، سياست هاى كلى نظام 

را براى انطباق با الگو بازنگرى كند.

 مجلس شوراى اسالمى با نگاه ملى به بررسى سند حاضر بپردازد و نكات ضرورى براى ارتقاى 
ــنهاد كند و تمهيدات الزم را براى تهيه و  ــتى قوانين برنامه اى كشور پيش آن را به عنوان سند باالدس

تصويب طرح ها و لوايح برنامه اى در چارچوب نسخه نهايى آن مقرر سازد.

 دولت فارغ از مالحظات زودگذر، اين سند را از جهت قابليت اجرا و تحول آفرينى بررسى كند 
ــى دولت در مركز و  ــنهادهاى عملى براى ارتقاى آن را ارائه دهد. از ذخيره مديريتى و كارشناس و پيش

استان ها براى اين منظور استفاده شود.

 شوراى عالى امنيت ملى، شوراى عالى انقالب فرهنگى وشوراى عالى فضاى مجازى در حيطه 
وظايف خود به بررسى و ارائه پيشنهاد نسبت به اين نسخه از الگو بپردازند.

 دانشگاه ها و حوزه هاى علميه و صاحب نظران اين سند را بررسى كنند و با ارائه پيشنهادهاى 
مشخص براى ارتقاى آن بيش از پيش در ترسيم هدف و مسير پيشرفت كشور مشاركت جويند.

ــاال، برنامه زمانى  ــورت مراجع مخاطب در ب ــرفت با مش ــالمى -  ايرانى پيش  مركز الگوى اس
بررسى نسخه حاضر الگو از سوى آن ها را تنظيم و نظرات و پيشنهادهاى تكميلى را دريافت و بررسى و 
بهره بردارى كند و نسخه  ارتقايافته الگوى اسالمى - ايرانى پيشرفت را حداكثر ظرف دو سال آينده براى 

تصويب و ابالغ ارائه كند.

 پس از آن، براى آماده شدن همه  دستگاه هاى كشور و كمك عمومى مردم براى اجراى الگو، 
زمانى اختصاص خواهد يافت؛ به گونه اي كه از ابتداى قرن پانزده هجرى شمسى اجراى الگوى 
ــرعت مطلوب آغاز شود و امور كشور بر مدار آن  پيشرفت اسالمى - ايرانى با مقدمات كافى و س

قرار گيرد.

صداوسيما و دستگاه هاى تبليغى و اطالع رسانى رسمى كشور، اخبار فعاليت هاى 
يادشده را بايدمنتشر كنند، البته بررسى و ارتقاى نسخه حاضر الگو در مراجع يادشده 

متمركز خواهد بود تا اين كار مهم دستخوش مجادالت روزمره نشود.

مبانى الگوى پايه  اسالمى ايرانى پيشرفت

هفت سالدر چهلمين
يد. اين سند، اهم مبانى
فق مطلوب كشور را در
ىنيل بـه آن را طراحى
وار اما ممكن و شيرين
و طليعه  مبارك تمدن
 رخ خواهد نمود. اكنون
نى كه طراحى اين سند

د، مقرر مى دارد:

رائه پيشنهادهاى 
اركت جويند.

ــاال، برنامه زمانى
بررسىو را دريافت و

فدو سال آينده براى 

راى اجراى الگو، 
اجراى الگوى 

ور برمدار آن

دين شناختى ارزش شناختى جامعه شناختى انسان شناختى جهان شناختى خداشناختى
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زمانى كه دولت روحانى، رياست كشور را 
ــاى عمرانى از اوضاع  به عهده گرفت، طرح ه
نابه سامانى برخوردار بودند. شمار اين طرح ها 
ــر 600 هزار  ــود كه حاال بالغ ب به قدرى باال ب
ميليارد تومان براى بهره بردارى از پروژ ه هاى 

عمرانى اعتبار نياز است.
ــود ندارد  ــار هنوز وج ــد اين اعتب  هر چن
ــت دولت  ــى روى دس ــاى عمران و پروژه ه
ــال 30 هزار ميليارد  مانده اند. حاال اگر هر س
ــا اختصاص  ــن پروژ ه ــراى اتمام اي تومان ب
بدهيم، حدود 20 سال زمان نياز است تا اين 
ــانيم.  ــرانجام برس طرح هاى عمرانى را به س
ــد دولت روحانى  ــى از اقدامات مفي البته يك
ــه دولت طرح ها را بر  در اين زمينه اين بود ك

اساس پيشرفت كار تقسيم بندى كرد. 
بر همين اساس، طرح هايى را كه پيشرفت 
ــتند و حداقل 80 تا 90 درصد از  خوبى داش
ــده بود، در اولويت رسيدگى  آن ها ساخته ش
ــدام نيز به  ــا در عمل اين اق ــرار گرفتند. ام ق
ــكل خورد و آن گونه كه دولت يازدهم و  مش

دوازدهم قول  داده بود، اين اتفاق نيفتاد.
ــيارى از طرح هاى عمرانى براى   حاال بس
پيشرفت خود نياز به بودجه دارند و مى توان 
گفت كه 95 درصد از اين طرح ها اگر افتتاح 
نمى شوند تنها به علت مسائل مالى است. هر 
ساله در بودجه بندى به اين مساله توجه شده 
ــبرد طرح هايى  است و بودجه اى براى پيش
ــده  كه بيش از 70 درصد از آن ها تكميل ش
ــود، اما اين مساله  است، در نظر گرفته مى ش
ــراف هايى كه دارد تاكنون به  نيز به دليل انح

موفقيت نرسيده است.
ــهرهاى  ــادى از ش ــداد زي ــون در تع  اكن
ــور مى توان طرح هاى عمرانى  مختلف كش
ــد از آن ها به دليل  زيادى را ديد كه 90 درص
ــده و بعد از  ــات روى زمين مان همين انحراف
گذشت چهار يا پنج سال هنوز به مرحله پايان 

نرسيده اند. 
ــه دولت هاى  ــه در اين زمين بايد گفت ك
ــتباه بزرگى را انجام داده است.  نهم و دهم اش
چرا كه در هر سفرى كه محمود احمدى نژاد 
ــت، يكى از اين طرح هاى  به هر استانى داش
عمرانى افتتاح شد و هيچ اعتبارى براى آن ها 
برنامه ريزى نشده بود. اين در حالى است كه 
ــن روحانى از اين كار اجتناب  دست كم حس
ــر هم اين طرح ها را  كرد و به صورت پشت س

افتتاح نكرد. 
ــده اى  ــت وع ــن دول ــى در اي ــن يعن اي
ــد  ــاى عمرانى داده نش ــوص طرح ه درخص
كه اجرا نشود. اين طرح ها كه بيشتر در زمان 
احمدى نژاد اجرا شدند، بيشتر به صورت غير 
كارشناسى بودند و مجلس نبايد اجازه افتتاح 

آن ها را مى داد.
ــا دقت  ــون مجلس ب ــن زمينه اكن  در اي
بيشترى عمل كرده است و از تصويب طرح ها 
ــدودى جلوگيرى  ــتوانه مالى تا ح بدون پش
ــا نيز هم  ــت. البته برخى از طرح ه كرده اس
اكنون هستند كه با فشار برخى از نماينده ها 
اجرا شده اند كه بايد گفت اين كار يك اشتباه 
ــت و براى جلوگيرى از  مصطلح در كشور اس
ــتر نبايد تكرار شود. هر چند  نابه سامانى بيش
اين اشتباه وقتى از سوى برخى از نماينده ها 
ــمندانه عمل  ــود، مجلس هوش مطرح مى ش
ــه  وقتى اين طرح ها به  مى كند، به گونه اي ك
صحن علنى مجلس وارد مى شوند، راى الزم 
ــيون تلفيق اين  را نمى آورند. يعنى در كميس
طرح هاى غير كارشناسى كه از سوى برخى 
از نماينده ها پيشنهاد مى شود، رد و حتي  در 
ــود  ــع حتى اجاره داده نمى ش برخى از مواق
ــن علنى مجلس براى  كه اين طرح ها به صح

راى گيرى گذاشته شوند. 

سيد هادى بهادرى
 عضو كميسيون عمران

بيش از 90 درصد از طرح هاى 
عمرانى، به دليل عدم بودجه كافى 

روى زمين مانده اند

تريبون

ــيون بهداشت مجلس،  ــخنگوى كميس حيدر على عابدى، س
بابيان اينكه مسئوليت خسارات ناشى از مشروبات تقلبى برعهده 
ــوع كاال را خريدارى  ــن ن ــت كه آگاهانه اي مصرف كنندگانى اس
ــى اين موضوع در كميسيون متبوعش به منظور  كرده اند؛ از بررس
ــر داد. عابدى، در  ــتگاه هاى مربوطه خب ــزارش از دس دريافت گ
ــت اورژانس ايران مبنى  واكنش به انتشار خبرى از سوى سرپرس
بر 69 كشته، 16 نابينايى و 170 دياليزى در اثر مصرف مشروبات 
تقلبى، در رابطه با نحوه ورود كميسيون به اين موضوع، گفت: واقعا 
شنيدن اين خبر جاى تاسف دارد، ضمن اينكه تاكنون گزارشى در 
اين مورد به كميسيون ارائه نشده، اما بي شك وارد عمل خواهيم شد 

و توضيحاتى را  از مسئوالن مربوطه در رابطه با اين آمار وحشتناك 
ــان كرد: بى ترديد مشروبات الكلى  خواهيم خواست.وى خاطرنش
ــت و اتفاقى كه افتاده همچون اين است كه  يك كاالى قاچاق اس
ــنده اى وجود داشته كه  ــنويد در يك نوع مواد مخدر ماده كش بش
جمعى از معتادان در پى مصرف آن جان خود را از دست داده باشند،  
ــتگاه ها مى توان سوال كرد و مسئوليت  در اين شرايط از كدام دس
ــت؟ عابدى تصريح كرد:  ــده را متوجه آن ها دانس حادثه ايجاد ش
وقتى كااليى به صورت قاچاق در اختيار افراد قرار مى گيرد، بدين 

ــت كه كنترل آن در حيطه اختيارات مسئوالن قرار ندارد و  معناس
دور از چشم آن ها و به صورت مخفيانه توزيع شده و بي شك از شبكه 
نظارتى تمام مسئوالن كشور دور است، بنابراين مسئوليت اصلى 
در قبال حوادثى كه در اين زمينه رخ مى دهد برعهده تمام افرادى 
است كه جنس قاچاق خريدارى كرده و با اطالع از اين موضوع،  آن 
را مصرف مى كنند. اين نماينده مردم در مجلس دهم، يادآورشد: 
ــيون مطرح  بنده بعد از تعطيالت مجلس اين موضوع را در كميس
مى كنم و در صورت اتفاق نظر ساير اعضاى آن، از مسئوالن مربوطه 

ــازمان هاى نظارتى  ــروى انتظامى و س ــس ايران، ني اعم از اورژان
ــازمان غذا و  ــارت دارند همچون س ــواد غذايى نظ كه بر قاچاق م
ــخنگوى  دارو مى خواهيم كه در اين رابطه گزارش ارائه دهند. س
ــوراى اسالمى تاكيد كرد:  كميسيون بهداشت و درمان مجلس ش
البته ما بيشتر بايد بر اين مهم متمركز شويم كه چطور مى توانيم از 
بروز اين نوع حوادث پيشگيرى كنيم كه در اين مورد نيز رسانه ملى 
مى تواند نقش اساسى داشته باشد و با آگاهى بخشى از اين حوادث 
به گونه اى اطالع رسانى كند كه افرادى كه مشروبات الكلى مصرف 
ــالمتى خود توجه كنند و ماده اى كه توليد  مى كنند حداقل به س

و توزيع آن تحت نظارت هيچ سازمانى قرار ندارد، مصرف نكنند.

بازي دو سرباخت با  مشروبات تقلبي

ــود دارد كه توانايي  ــي از روحاني وج انتظارهاي فراوان
انجام بيشتر آن ها را نداشته و ندارد. رييس دولتي كه مردم 
را به آينده اميدوار كرد ولي راهي براي رسيدن به اين اميد 
هموار نساخت اين روزها آسيب فراواني از گذشته اقدامات و 
اظهارات خود متحمل مي شود. در همين راستا روز گذشته 
كه قرار شد به دانشگاه برود، بسياري از اقشار انتظار داشتند 
ــا رويكردهاي  ــاري را در پيش بگيرد كه ب تا روحاني گفت
ــكالت كشور بگشايد.  ــد و گره اي از مش وي متفاوت باش
اظهاراتي از جنس مسائل راهبردي و كارگشا كه خارج از 
موضع گيري هاي منبري باشد. گفتارهاي ديروز روحاني 

ــوع در رويكردهاي  ــزد و اين موض چندان چنگي به دل ن
رسانه  حامي دولت مشخص است. براي بررسي تاثيرگذاري 
ــراغ شخصيت هاي سياسي رفتيم  سخنان روحاني به س
كه بيشتر آن ها مي گفتند به سخنان رييس دولت گوش 
نداده اند ولي برخي نيز اعالم داشتند كه در اين باره سخن 
نخواهند گفت. از ميان 20 شخصيت سياسي چپ و راست، 
صادق زيبا كالم و آيت ا... محسن غرويان به اين سوال ما كه 
ــخنان امروز آقاي روحاني دردانشگاه تهران را چگونه  «س
ــخنان درجهت رفع مشكالت  ارزيابي مي كنيد آيا اين س
كشور است ياخير؟» پاسخ هاي گاليه آميزي دادند كه در 

ادامه مي خوانيد.

تذكر كتبي
انتظارهاي فراوان و زمين مانده از رييس دولت

سخنان حسن روحاني از جنس تكرار بود

s ias i@ghanoondai ly . i r

ــده است مردم  ــكالت و معضالت در كشور سبب ش مش
معيشتي سخت داشته باشند و هر روز فشاري تازه به زندگي 
آن ها وارد شود ولي به نظر مي رسد عده اي به جاي آنكه حقوق 
ــايي گره هاي موجود قدم بردارند،  بگيرند و در مسير  بازگش
ــنهادي  به طور دايم با موضع گيري در برابر راهكارهاي پيش
مي كوشند كه وضعيت در حالت جنگي باقي بماند! گفتنى 
است، حشمت ا... فالحت پيشه، رييس كميسيون امنيت ملى 
ــالمى با بيان اينكه  ــوراى اس و سياست خارجى مجلس ش
جلسه اى با حضور 26 سفير كشورهاى اروپايى در تهران، در 
اين كميسيون برگزار شد، گفت:در اين جلسه سفير اتريش 
ــت دوره اى اتحاديه اروپا را برعهده دارد و همچنين  كه رياس
ــورهاى اروپايى درخواست بازگشايى  برخى از سفراى كش
دفتر اين اتحاديه در تهران را مطرح كردند كه  اين رويه سبب 
بروز وحشت ميان برخي دلواپسان شده است كه در تازه ترين 
سناريوي توطئه سازي، اين جريان همزمان با  شنيدن اخباري 
ــايي دفتر اتحاديه اروپا در تهران، حواشي به راه  درباره بازگش

انداختند.
توهم جاسوسي

ــه از اين  ــش، روزنامه كيهان زماني ك ــدر اين نماي  در ص
تصميم خبردار شد، در مطلبي با عنوان «باج خواهي برجامي 
ــد كه مطرح شدن موضوع گشايش  سفراي اروپا» مدعي ش
ــفراي اروپايي فراتر از  دفتر اتحاديه اروپا در تهران از سوي س
درخواست بوده و رنگ و بوي دستور و تاكيد داشته است. گفتني 
است ريچارد هاويت،تهيه كننده سند راهبردي اتحاديه اروپا 
درباره روابط با ايران، چندي پيش گفته بود:«توافق هسته اي، 
يك نقطه عطف بود؛ هرچند كه همه مشكالت ما با ايران درباره 
اسراييل، دموكراسي و حقوق بشر حل نشده است؟ ما بايد دفتر 
نمايندگي اتحاديه اروپا را در تهران افتتاح كنيم و گفت وگو 
درباره حقوق بشر در ايران را از سر بگيريم. پيشرفت واقعي در 
زمينه حقوق بشر امكان پذير است. نيروهايي در داخل ايران، 
درحال اعمال فشار بر حاكميت هستند و ما اميدواريم گزارش 
ما نيز باعث پيشرفت در اين زمينه شود. اكنون اروپا در ايران 
نفوذ  دارد ولي آمريكا از اين نفوذ برخوردار  نيست. ما مي خواهيم 
از اين اهرم استفاده كنيم و به جنگ در سوريه و يمن پايان دهيم 
و به سوي ساختار جديد امنيتي در خاورميانه حركت كنيم».

همچنين در پيش نويس قطعنامه «راهبرد اتحاديه اروپا درباره 

ايران»-  فروردين 93-  از هيات هاي پارلماني اروپا خواسته 
شده در سفر به ايران با منتقدان حكومت، فعاالن جامعه مدني 
و زندانيان سياسي ايران مالقات داشته باشند. عالوه بر اين در 
متن پيش نويس قطعنامه موسوم به «نقشه راه عادي سازي 
روابط اتحاديه اروپا با ايران پس از برجام» آمده است: «ميراث 
انقالبي ايران و قانون اساسي آن به عنوان يك دولت اسالمي 
ــر راه يافتن زمينه هاي مشترك  نبايد به عنوان مانعي بر س
درخصوص دموكراسي و حقوق بشر قلمداد شود». اين عبارت، 
حاوي اين پيام است كه قانون اساسي ايران (به عنوان يك دولت 
اسالمي) مغاير حقوق بشر و دموكراسي است! بنابراين خواسته 
شده كه پوسته آن را حفظ كنيم و از عمل به آن چشم بپوشيم! 
در سند مذكور از اعمال مجازات اعدام در كشورمان ابراز نگراني 
شده و از ايران خواسته شده تا به تعهدات خود بر پايه ميثاق هاي 
ــهروندان  جهاني حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ش
احترام بگذارد! برخي از رسانه هاي حامي دولت و روزنامه هاي 
زنجيره اي تاكيد دارند كه افتتاح دفتر اتحاديه اروپا در تهران به 
گسترش روابط اقتصادي و ديپلماتيك خواهد انجاميد. اين ادعا 
در حالي است كه اتحاديه اروپا حتي پس از برجام نيز به اقدامات 
ــت و هيچ تغيير  خصمانه خود عليه ملت ايران ادامه داده اس
رفتاري در اين خصوص مشاهده نشده است. مهم ترين نمونه 
از استمرار رفتار خصمانه اتحاديه اروپا در پسابرجام، تحريم 
سنگين شركت ملي نفتكش ايران و سهامداران آن است. در 
مهر 95، شركت ملي نفتكش از طرف دادگاهي در اتحاديه اروپا 
وارد تحريم بسيار سنگيني شد. براساس اين حكم كه در يك 
اليحه 27 صفحه اي به شركت ملي نفتكش ابالغ شده است، 
هيچ دادگاهي در اتحاديه اروپا حق فسخ اين حكم را تا 30 سال 
آينده ندارد و از اين پس ، بيمه هاي اروپايي نيز حق بيمه كردن 
نفتكش هاي ايراني را ندارند. مهم ترين و عجيب ترين بخش 
ــركت ملي  ــهامداران ش حكم اين دادگاه اروپايي، تحريم س
ــتا، صندوق بازنشستگي نفت و صندوق  نفتكش يعني شس
بازنشستگي كشوري است. گفتني است، تحريم شركت ملي 

نفتكش همواره در رسانه ها به عنوان بخشي از تحريم فروش 
ــت. اتحاديه اروپا درحالي به دنبال  نفت ايران تلقي شده اس
تاسيس دفتر در تهران است كه به اعتقاد بسياري از تحليلگران، 
اين دفتر نه محلي براي ارتقاي روابط دو طرف كه به النه اي براي 

جاسوسي و دخالت در امور داخلي ايران تبديل خواهد شد.
موضع گيري هاي  دوست نداشتني

اين خواب هاي آشفته كيهان و كادر تشكيل دهنده فيزيكي 
و فكري آن با حقيقت همواره فاصله فراواني داشته و اين رويه 
براي مردم روشن شده است اما نكته اي كه در اين بين نبايد از 
آن چشم پوشي كرد، موضع گيري هاي تامل برانگيز برخي 
از نمايندگان درباره بازگشايي اين دفتر است. در همين راستا 
ولى ا... نانواكنارى، رييس كميته امنيت داخلى كميسيون 
امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى گفته 
است كه سفارت ها به عنوان نماينده دولت هاى اروپايى دارند 
كار مى كنند و ايجاد دفاتر اتحاديه اروپا كارى اضافه بر سازمان 
است. نانواكنارى با اشاره به موضوع بازگشايى دفتر اتحاديه 
ــته نيز مطرح  ــورمان گفت:اين موضوع از گذش اروپا در كش
بوده است و اروپايى ها به دنبال اين موضوع هستند كه بتوانند 
دفتر اروپا را در تهران ايجاد كنند. نظام جمهورى اسالمى هم 
ــى هايى دارد و مسوالن روى موضوع  روى اين موضوع بررس
كار مى كنند.هر وقت مسئوالن نظام به جمع بندى مثبت و 
منفى رسيدند اعالم خواهد شد و بر اساس آن تصميم خواهند 
گرفت. عضوكميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس 
با بيان اينكه دولت هاى اروپايى بر ايجاد دفتر اتحاديه اروپا در 
كشور تاكيد دارند،گفت:اروپايى ها پيشنهاد بازگشايى دفتر 
اتحاديه اروپا عالوه بر سفارتخانه ها و كنسولگرى هايى كه در 
كشور وجود دارد،را دادند؛البته اين سازمان، رسميت جهانى 
ندارد به عنوان يك تشكيالت حكومتى نيست كه بخواهند 
ــاره اين موضوع بايد نظام  در تهران دفترى ايجاد كنند و درب
تصميم بگيرد. عضوكميسيون امنيت ملى و سياست خارجى 
مجلس با اشاره به حضور هيات پارلمانى اروپايى در كشورمان 

و در كميسيون امنيت ملى و مطرح كردن موضوع ايجاد دفاتر 
اتحاديه اروپا در كشور  ادامه داد :سفارتخانه ها به عنوان نماينده 
دولت هاى اروپايى دارند كار مى كنند و اين موضوع كار اضافه 
بر سازمان است. نماينده مردم بابلسر و فريدونكنار درمجلس 
شوراى اسالمى با اشاره به اين موضوع كه ايجاد دفاتر اتحاديه 
ــورمان تاثيرى بر روند اجراى برجام ندارد تاكيد  اروپا در كش
ــام ندارد؛در حال  كرد:اين موضوع ربطى به روند اجراى برج
حاضر اتحاديه اروپا در كشور خودشان و در جايى كه  مستقر 
هستند مى توانند امورات برجام را پيگيرى كنند و هر وقت كه 
بخواهند مى توانند مهمان ما باشند و موضوع برجام را پيگيرى 
و مسير صريح و روشن را دنبال كنند. عضو فراكسيون مستقلين 
واليى مجلس با اشاره به نگاه امنيتى به موضوع بازگشايى دفتر 
اتحاديه اروپا و احتمال حضور جاسوس در قالب سفير يا نماينده 
اروپا در اين مراكز تاكيد كرد:ما بايد كار قانونى خودمان را انجام 
بدهيم و بر مراقبت هاى خودمان را از نظر امنيتى انجام بدهيم.

دشمني هاي پوچ
فروردين سال 95 بود كه براى اولين بار موضوع ارتقاى 
روابط جمهورى اسالمى ايران با اتحاديه اروپا پس از برجام در 
قالب افتتاح دفتر نمايندگى دايم اين اتحاديه در تهران مطرح 
شد. هدف از اين اقدام «تعامل مجدد و تدريجى» اروپا و ايران 
ــده بود. اين مساله را «فدريكا  در دوران پسابرجام عنوان ش
موگرينى»،  مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا در سفر به 

تهران دنبال كرد. پس از سفر سال گذشته موگرينى به ايران، 
محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان در نشست 
خبرى مشترك با مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا، از 
گفت و گوى طرفين براى آماده سازى و انجام اقدامات الزم 
ادارى به منظور افتتاح دفتر نمايندگى اتحاديه اروپا در ايران 
ــخنانى كه حاكى از توافق ايران و اروپا براى  سخن گفت؛ س
راه اندازى اين دفتر بود. اين همگرايي ها عاملي شد تا اروپا در 
روزگاري كه آمريكا كمر به دشمني با ايران بسته است بنا به 
منافع خود هم كه شده به صورت تلويحي از كشورمان دفاع 
كرده و بكوشد دستاوردهاي برجام را حفظ كند؛ از طرفي در 
بيانات مسئوالن ارشد جمهوري اسالمي نيز موضع گيري ها 
ــود ولي  ــا مالحظاتي خاص گرفته مي ش ــبت به اروپا ب نس
مشخص نيست چرا همواره برخي سعي دارند تا فضا آشفته 
باشد و سياست  ايران در قبال جهان نه از روي نرمش قهرمانانه 
بلكه  با سياست هاي خصمانه پيش برود! سياستي كه مورد 
قبول مردم ومسئوالن نيست و آينده مناسبي را براي كشور 
ــئوالن بايد بدانند كه اگر قراردادي با  ترسيم نمي كند.مس
طرف هاي غربي مي بندند بايد دقت كنند تا آن ها در مسيري 
خالف منافع ملت ايران قدم بر ندارند و از طرفي جماعت را 
ــوت مي كنيم و از  آن ها  نيز به تقوا و توجه به منافع ملت دع
مي خواهيم به جمع كثير ملت بپيوندند كه عاقبت به خيري 

در اين مهم نهفته است.

           دلواپسان با بهانه هاي واهي در تالش هستند 
       جلوي بازگشايي دفتر اتحاديه اروپا  در ايران را بگيرند   

توهم خانه  وحشت!

ــاي روحاني را  ــاي آق ــت ه ــط تيترصحب فق
خواندم.ايشان فرمودندكه قصد ندارندمقصران 
ــد . همچنين  ــكالت را معرفي كنن وعامالن مش
ــت كردند  ــورد برجام صحب ــاي روحاني درم آق
ــم بگيريم كه  ــت كه تصمي وگفتند مهم اين اس
ــدن ازآن كدام يك به  ماندن دربرجام يا خارج ش

نفع مردم وكشوراست.
ــان مي دهد آقاي روحاني  ــخنان نش  اين س
دغدغه مردم را دارند. مهم اين است كه تصميمي 

ــور گرفته شود.  ــنجيده درجهت مصالح كش س
ــاله ديگري كه آقاي روحاني روي آن تاكيد  مس
ــت  ــجام ملي اس ــث وحدت وانس ــتند، بح داش
درشرايطي كه دولت آمريكا شديدترين مواضع را 
عليه ايران گرفته است كه همه بايد به يك وحدت 
كلمه برسيم . زمان مچ گيري و دعواهاي داخلي 
نيست. بايد مسئوالن ، نمايندگان مجلس ومردم 
همه با وحدت وانسجام ملي توطئه دشمنان ايران 

اسالمي را خنثي كنيم.

محسن غرويان 
استاد حوزه

روحاني دغدغه مردم را دارد

بنده دعوتنامه رسمي  وكارت مهمان ويژه براي 
حضور درآن جلسه داشتم، به اين مراسم نرفتم زيرا 
مي دانستم ايشان حرف خاصي نخواهندزد وهمان 
ــد،  را ادامه  ــت اختياركردن ــكوتي كه 18 ماه اس س
خواهند داد. حرف هاي آقاي روحاني مثل هميشه 
كلي بود، اينكه دانشگاه بايد بانشاط باشد؛مردم  بايد 
به آينده اميد داشته باشند، سهم مردم بيشترازاين ها 
است،  اسالم فرهنگ بسيارغني دارد ،ما ازآمريكا هيچ 
ترس ونگراني نداريم ،برنامه ريزي هايي براي توسعه 
ــورصورت گرفته كه به موقع به مردم  اعالم مي  كش
ــود،  اگر ترامپ فكرمي كند ما تسليم مي شويم  ش
سخت دراشتباه است؛ آقاي روحاني مخاطبان خود 
را كودكان وخردسال فرض كرده بودكه بااين حرف ها 
اميد پيدا مي كنند. جاي تاسف دارد.مطمئنم درآينده 
ــي مورد مطالعه قرارخواهدگرفت كه  پديده سياس

ــت كه  رييس جمهوري 24 ميليون  موضوع اين اس
ــت داده است .طبق  راي را دركمتر ازيك سال ازدس
نظرسنجي ها 80 درصد افرادي كه به آقاي روحاني 
راي دادندپشيمان هستند وحتي عده اي پشيمان 
ــتندكه چرا درانتخابات شركت كرده اند.   ازاين هس
سوالم اينجاست آقاياني مثل ؛ آشنا ، نوبخت، مرتضي 
ــدون  وقتي با آقاي  ــين فري واعظي ، نهاونيان وحس
روحاني درمورد وضعيت كشور صحبت مي كنند در 
اصل چه موضوعي را به ايشان منتقل مي كنند؟ تمام 
اين افراد درهمين كشورزندگي مي كنند مگر مي شود 
آمار سرخوردگي ها ونارضايتي هاي  جامعه را ندانند 
و به آقاي روحاني منتقل نكنند؟  اولين اصل احترام به 
مردم  است كه بايدبه  صورت واقعي احترام گذاشته 
شودنه  فقط درلسان ازمردم تعريف كرداما درعمل 

گامي براي آن ها برنداشت.

صادق زيبا كالم 
استاد دانشگاه

روحاني مخاطبان را خردسال مي بيند

گروه سياسى
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وزارت كشـور ايتاليا دسـتور داده 
است كه همه مهاجران خارجى از شهر 
كوچك رياچـه، واقع در جنـوب اين 
كشـور، به نقاط ديگر منتقل شـوند. 
شـهردار چپگراى رياچه كه به گرمى 
افراد پناهجو   را  مى پذيرفت، به تازگي 

به اتهام ارتكاب تخلفاتى بازداشت شده 
است.دومنيكو لوكانو - معروف به ميمو 
- به خاطر حمايت از مهاجران شهرت 
بين المللى دارد اما او به تازگي به اتهام 
سـازماندهى «ازدواج هـاى صورى» 

براى پناهجويان بازداشت شده است.

لوكانو همچنيـن متهم اسـت كه 
در اعطـاى قراردادهاى جمـع آورى و 
مديريت زبالـه اين شـهر - كه حدود 
دو هـزار نفـر جمعيـت دارد - به نفع 
شـركت هايى عمل كـرده اسـت كه 
مهاجر اسـتخدام مـى كردند.ماتئو 

سالوينى، وزير كشـور ايتاليا، و حزب 
راسـت افراطى «ليگ» او از بازداشت 
اين شهردار اسـتقبال و آن را نمونه اى 
از «اعالن جنگ دولت عليه كسب و كار 
مهاجرت»توصيـف كـرده اند.اين در 
حالى اسـت كه طرفداران مهاجران از 

دستگيرى لوكانو انتقاد كرده اند، زير آن 
را اقدام عليه «مدل رياچه » مى خوانند 
كه بر اساس آن خانه هاى بدون سكنه و 
آموزش شغلى در اختيار مهاجران قرار 
مى گرفت. اين برنامه توسعه اقتصادى 
از سـال 1998 ميالدى با حمايت مالى 

دولت مركـزى ايتاليـا و اتحاديه اروپا 
آغاز شـد.مجله فوربس در سال 2016 
ميـالدى دومنيكـو لوكانـو را يكى از 
50 رهبر بـزرگ در جهـان رده بندى 
كرد. بازداشـت وى در اوايـل اكتبر به 

اعتراضاتى در ايتاليا منجر شد.

دولت ایتالیا دستور انتقال پناهجویان از یک شهر را صادر کرد

ــت و گوى  ــه در گف ــورى فرانس رييس جمه
ــور، تاكيد  اختصاصى با راديو بين المللى اين كش
كرد كه با خروج از توافق هسته اى با ايران، چيزى 
ــود. امانوئل مكرون گفت: درباره  عايدمان نمى ش
ــته اى ايران،بايد بگويم كه ما با  موضوع توافق هس
آمريكا اختالف داريم و اين اختالف در روش ما در 

مواجهه با اين موضوع است. 
وى گفت: از زمان انتخاب دونالد ترامپ به عنوان 
رييس جمهورى آمريكا، ما همواره تالش كرده ايم 
ــته اى ايران حفظ شود. تمام تالش  كه توافق هس
ما بر اين بوده است كه ايرانى ها ازاين توافق خارج 
نشوند چرا كه اگر آن ها اين توافق را ترك كنند، در 
عمل چيزى دست ما را نمى گيرد و نمى توانيم بر 
فعاليت هاى هسته اى ايران نظارت داشته باشيم. 
رييس جمهورى فرانسه گفت: تاكيد مى كنم كه 
خروج از توافق هسته اى 2015 به هيچ عنوان مفيد 
نيست، چرا كه خطرات بسيار شديدى براى منطقه 
خاورميانه به همراه خواهد داشت اما به عقيده من، 
سختگيرى در باره ساير موضوعات مربوط به ايران، 
ــت.رييس جمهورى فرانسه گفت: من از  مفيد اس
ابتداى دوران رياست جمهورى ام نيز تاكيد كرده ام 

كه تنها را مقابله با ايران، افزايش فشارهاى سياسى 
الزام آور است و خروج از توافق هسته اى، چيزى را 
حل نمى كند. راهبرد فرانسه در قبال ايران بر چهار 
ــت حفظ توافق هسته اى،  اصل استور است. نخس
ــته اى بعد از  دوم ادامه نظارت برفعاليت هاى هس
سال 2025، سوم نظارت بر فعاليت هاى موشكى 

ــى ايران در  ــارم محدوديت نفوذ نظام ايران و چه
منطقه خاورميانه. اقدام يكجانبه رييس جمهورى 
ــت  ــروج از برجام در ارديبهش آمريكا مبنى بر خ
ــادى عليه ايران،  وبازگرداندن تحريم هاى اقتص
ــديد سران كشورهاى  از همان ابتدا با مخالفت ش

اروپايى از جمله فرانسه روبه رو شد.

مكرون: با خروج  از  توافق  هسته اى 
منفعتي  دسـت مان  را  نمى گيرد

ــدن  ــت: ناپديد ش ــى نوش لوبالگ در گزارش
جمال خاشقجى، عقالنيت جامعه بين المللى در 
خصوص حمايت از استبداد عربستان را زير سوال 
ــتانى كه بى شرمانه به نقض حقوق  مى برد؛ عربس
ــر مى پردازد و به قوانين و مقررات بين المللى  بش
ــى،از اعضاى ارشد  ــت. جيمز دورس بى توجه اس
ــكده سنگاپورى، در  انديشكده راجاراتنام انديش
يادداشتى با عنوان ماجراى خاشقجى هزينه هاى 
بالقوه سنگينى بر خاورميانه تحميل مى كند،افزود: 
سرنوشت جمال خاشقجى، روزنامه نگار گم شده 
سعودى، با فرض اينكه ناپديد شدن او كار مقامات 
ــد، پايه هاى لرزان  امنيتى يا نظامى سعودى باش
ــزل مى كند و به  ــه را بيش از پيش متزل خاورميان
اين آشفتگى بايد روابط رياض و آنكارا را نيز افزود. 

ــط عوامل  ــقجى و اينكه توس سرنوشت خاش
سعودى هنگام رفتن به كنسولگرى عربستان در 
ــند ازدواج كشته شده و  استانبول براى گرفتن س
يا اينكه از آنجا ربوده شده و به جاى ديگرى منتقل 
شده باشد، اتحاد عربستان و آمريكا را نيز در معرض 

ــات اياالت متحده  ــت. تحقيق تهديد قرار داده اس
ــقجى كه توسط اعضاى  در مورد سرنوشت خاش
ــت و جلسه ميان  كنگره آمريكا در حال انجام اس
دونالد ترامپ وخديجه چنگيز،روزنامه نگار ترك و 
نامزد خاشقجى، مى تواند منجر به تحريم هايى از 
سوى اياالت متحده و اروپا درباره  فروش اسلحه به 
عربستان سعودى شود و بر جنگ وحشيانه و نيابتى 

عربستان در يمن سايه افكند. 
ناپديد شدن خاشقجى مى تواند بر بايكوت قطر 
ــتان و امارات همراه با مصر و بحرين  توسط عربس
ــوع همچنين مى تواند  نيز تاثير گذارد. اين موض
ــدن راه حل  ــراى قبوالن ــتان ب تالش هاى عربس
ــتى كه به نفع  مساله فلسطين و رژيم صهيونيس
ــت را تحت تاثير قرار دهد. در نهايت  اسراييل هس
اگر مشخص شود عربستان مسئول ناپديد شدن 
ــت، اين امر موجب برافروختن  خاشقچى بوده اس
جرقه اى مى شود كه عقالنيت جامعه بين المللى 
ــتان را زير  ــتبداد عربس در خصوص حمايت از اس
سوال مى برد؛ عربستانى كه در نقض حقوق بشر و 

بى توجهى به قوانين و مقررات بين المللى از هيچ 
ــن حال، وجهه  ــى فروگذار نمى كند. در عي تالش
شاهزاده  محمد بن سلمان صرف نظر از سرنوشت 
ــيب جدى مى بيند و در صورتى كه  خاشقجى آس
عربستان سعودى در عرصه جهانى محكوم شود، 

ثبات در اين خاندان در معرض تهديد خواهد بود.
ــقجى صرف نظر از  ــت خاش  بنابراين سرنوش
اينكه آيا هنوز زنده است يا به شيوه اى وحشيانه 
ــى خاورميانه  ــيده باشد، نقشه سياس به قتل رس
ــن روزنامه نگار  ــد و بايد گفت اي را تغيير مى ده
عربستانى بهاى سنگينى براى اين زلزله مهيبى 
ــاهد پيش لرزه هايش در منطقه  كه هم اكنون ش

هستيم، پرداخت كرده است. 

لوبالگ: عربستان ناقض بى شرم حقوق بشر است

 

ــر معروف  ــاره خبرنگار و تحليلگ تحوالت درب
عربستانى همچنان ادامه دارد و خاندان سعودى در 
يك مهلكه تمام عيار گير افتاده است. با اينكه تالش 
هاى عربستان و شخص بن سلمان براى ردگم كردن 
كردن قضيه در جريان است اما داستان اين قدر مبرهن 
ــت كه هيچ گونه قابل «خريد» نيست.  و آشكار اس
اينجاست كه دالرهاى بادآورده نفتى در مقابل مسائل 
ــرى كم مى آورند و حتى كارى از دست  حقوق بش
متحدان قديمى رياض ساخته نيست . معلوم نيست 
ــواهد، چه برخورد و تنبيهى  با رو شدن مدارك و ش
عليه عربستان صورت بگيرد اما هر چه هست، پس 
از اوج گيرى پروژه ايران هراسى كه با هدايت دالرهاى 
كشورهاى حاشيه خليج فارس در جريان بود حاال 
ــتان زير نورافكن هاى  داستان تغيير كرده و عربس

بين المللى در حالت استيصال قرار گرفته است.
تظاهرات عليه خاندان سعودى در تركيه

ساكنان شهر استانبول تركيه با برپايى تظاهراتى 
ــعودى  ــگ ائتالف متجاوز س ــراض به جن در اعت
ــعود در يمن را  ضد يمن، توقف جنايت هاى آل س

خواستار شدند.
ــهر  ــبكه تلويزيونى العالم، در ش به گزارش ش
ــت  ــى در محكومي ــه تظاهرات ــتانبول تركي اس
ــعودى به يمن برگزار شد.  ــتان س تجاوزات عربس
تظاهركنندگان با در دست داشتن عكس بزرگى 
از عبدالملك بدرالدين، (دبيركل جنبش انصارا... 
ــهادت و زخمى  يمن)، توقف اين جنگ را كه به ش
شدن ده ها هزار غيرنظامى يمنى منجر شده است 

خواستار شدند.
شركت كنندگان، سكوت بين المللى و حمايت 
آمريكا از متجاوزان را محكوم و رويدادهاى يمن را 

جنايت هاى جنگى توصيف كردند.

ممكن است عربسـتان در فهرست سياه 
كشورهاى شرور قرار بگيرد

روزنامه آمريكايى واشنگتن پست در تازه ترين 
تحليل خود نوشت: «عربستان سعودى به صالبه 
ــت در زمره كشورهاى  ــده و ممكن اس كشيده ش
ــود كه منتقدان را به زندان  ــرورى قرار داده ش ش
مى اندازند و حتى در خارج از مرزهاى خود به قتل 
مى رسانند. اين را دونالد ترامپ هم نمى تواند بپذيرد 
اما قدرت عربستان به عنوان رهبر جهان عرب و جهان 
اسالم تا حد زيادى وابسته به حمايت آمريكاست. 
ــتان قادر به ادامه  ــتيبانى آمريكا عربس بدون پش
ــخت خود عليه ايران نيست. در ضمن  سياست س
عربستان سعودى  اگر تضعيف شود نمى تواند از راه 
حلى كه  اسراييل و كاخ سفيد براى مساله فلسطين 

در نظر گرفته اند، حمايت كند».
ــته بود كه به  ــت  روزها قبل نوش  واشنگتن پس
ــت يافته كه نشان مى دهند  اطالعاتى مخفى دس
ــتان، قصد دارد  ــلمان، وليعهد عربس محمد بن س
اين شخصيت منتقد را با توسل به حيله  به عربستان 
ــاند و در آنجا او را بازداشت كند، اما خاشقجى  بكش
فريب نخورده است. سپس او را به استانبول، محل 
زندگى نامزدش كشاندند، جايى كه در كنسولگرى 

عربستان سعودى براى هميشه ناپديد شد.
تحريم كنيد، واكنشي شديد نشان مى دهيم

ــعودى روز  ــتان س ــمى عربس خبرگزارى رس
يك شنبه اعالم كرد كه رياض به هر تحريم اقتصادى 
در واكنش به ناپديد شدن جمال خاشقجى به شدت 

واكنش نشان خواهد داد.
ــمى اين  «اس پى اى» به نقل از يك منبع رس
ــاه سعودى به هر اقدامى  كشور اعالم كرد: «پادش
عليه اين كشور با واكنشى شديدتر پاسخ خواهد 
ــى حياتى و تاثيرگذار  ــعودى نقش داد. اقتصاد س
ــش پس از آن  ــى دارد».اين واكن بر اقتصاد جهان

ــد كه دونالد ترامپ، رييس جمهورى  ــر ش منتش
ــتان را در موضوع ناپديد شدن اين  آمريكا، عربس
روزنامه نگار سعودى، تهديد به «مجازات شديد» 
كرد.خبرگزارى رسمى سعودى در ادامه نوشت: 
«پادشاهى سعودى هرگونه تهديد و تالش براى 
تضعيف اين كشور را به طور كامل رد مى كند؛ چه 
ــد و چه استفاده  اين تهديد تحريم اقتصادى باش
ــى يا تكرار اتهامات دروغين». از ابزارهاى سياس

واكنش شديد عربستان در حالى منتشر مى شود 

كه روز يك شنبه و در پى تحوالت ناشى از ناپديد 
ــع گيرى هاى  ــقجى و موض ــدن جمال خاش ش
ــهام بورس  ــاخص س بين المللى عليه رياض، ش

عربستان  هفت  درصد سقوط كرد.
عربستان همكارى نمى كند

مولود چاووش اوغلو، وزير خارجه تركيه روز شنبه 
ــتان تا كنون هيچ همكارى اي  اعالم كرد كه عربس
براى پيشبرد پرونده ناپديد شدن جمال خاشقجى 

نداشته است.

چاووش اوغلو با تاكيد بر ضرورت حفظ «صحت 
ــدن جمال  ــالمت تحقيقات درباره مفقود ش و س
ــعودى» اعالم كرد:  ــقجى در كنسولگرى س خاش
«هنوز شاهد همكارى عربستان نيستيم. ضرورى 
ــت ماموران فنى ما وارد كنسولگرى شوند. بايد  اس
ابعاد رويدادى كه تمامى دنيا به آن توجه دارد، روشن 
ــاهد هيچ همكارى از طرف سعودى  شود. هنوز ش
براى تضمين سالمت تحقيقات و روشن شدن همه 

چيز نيستيم».

او افزود: اگرچه به پيشنهاد سعودى ها قرار است 
ــترك تحقيقات ايجاد شود اما  يك براى گروه مش
ــروه، تركيه به تحقيقات  همزمان با فعاليت اين گ

مستقل خود نيز ادامه خواهد داد.
افشاگرى جديد مجتهد

«مجتهد» فعال توييترى و افشاگر سعودى در 
صفحه شخصى خود در توييتر نوشت: محمد بن 
سلمان، وليعهد عربستان سعودى كسانى را كه در 
قتل خاشقجى دست داشتند يا اطالعاتى در اين 
زمينه دارند، پنهان مى كند زيرا پانزده نفرى كه 
تركيه اسامى آن ها را اعالم كرده است، همگى در 
زندان هستند و خالد بن سلمان (سفير عربستان 
سعودى در آمريكا) به كشورش فرا خوانده شده 
ــد به زودى به آمريكا باز  ــت و به نظر مى رس اس
نخواهد گشت و بقيه كسانى كه در انجام اين كار 
مشاركت داشتند، ملزم هستند در خانه هاى خود 
بمانند. از سوى ديگر آيا غيبت سعود القحطانى،  
مشاور 40 ساله محمدبن سلمان وليعهد سعودى  
از توييتر در همين چارچوب صورت گرفته است؟

صحبت هاى مشاور  بن نايف
ــب به بن نايف،  ــوى ديگر، مشاور منتس از س
وليعهد پيشين عربستان در صفحه شخصى خود 
ــى و كم تجربگى  ــت: از علل نادان در توييتر نوش
ــتان اين است  ــلمان، وليعهد عربس محمد بن س
كه با توجه به آرام شدن نسبى امور پس از كودتا 
و همچنين عبور از طوفان بازداشت شاهزادگان 
ــر  ــعودى، گمان كرد مى تواند با اجبار يا از س س
رضايت چيزى به ترامپ بدهد و از حمايت مطلق 
ــخنان ترامپ همچون  وى برخوردار شود كه س

صاعقه بر سر وى فرود آمد.
ــت: «در صورتى كه  ــرده اس ــپ اعالم ك  ترام
ــقجى باشد،  ــتان عامل كشته شدن خاش عربس

به شدت مجازات خواهد شد».

سعودي  زيرضرب  قتل  يك  روزنامه نگار
حواشي درباره ترور جمال خاشقجى ادامه دارد

گروه بين الملل
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گروه حقوق و قضا

ستونى براى كمك به زندانيان
ــم در حوزه قضايى رسيدگى  يكى از مسائل مه
ــت؛ از اين رو سرويس  ــت زندانيان اس به وضعي
ــا از هفته آينده  حقوق و قضاى قانون بنا دارد ت
ــالت زندانيان را  ــا، دغدغه ها و مشك صحبت ه
ــه صحت بودن منتشر كند.  در صورت مقرون ب
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 مرتبطى 
دارند، تقاضا مى شود كه براى رسانه اى شدن اين 
ــا قيد عنوان «براى  موضوع، مشكالت خود را ب
گروه حقوق و قضا» به كانال يا كد پستى  روزنامه 

ارسال كنند. 
كد پستى:1591633547

از زندان به مسئوالن

@ghanoonnewspaper
www.ghanoondaily.ir

سخنگوى قوه قضاييه گفت:  در تهران از ابتداى اقداماتى 
كه براى مبارزه با اخاللگران اعم از ارزى و قاچاق سازمان يافته 
ــر از مساله اعدام،  داشتيم،196 نفر دستگير شدند كه غي

احكام شان قطعى است و هيچ اغماضى نمى شود. 
ــى اژه اى در  ــن محسن ــالم غالمحسي ــت االس حج
ــرى خود ضمن تبريك  يكصدوسى و دومين نشست خب
فرارسيدن هفته نيروى انتظامى،  گفت: نيروى انتظامى در 
ــوص اخاللگران ارزى  ماه هاى اخير به طور خاص در خص
ــت و قوه قضاييه هم  ــدى قوه قضاييه بوده اس كشور يار ج

توانسته به يارى نيروى انتظامى قدم هاى خوبى بردارد.
ــش از 49 كيفرخواست صادر  ــزود: در تهران بي وى اف
شده است و حدود 100 نفر  كيفرخواست شان صادر شده 
و تعيين وقت شده است. البته بيشتر از اين ها هستند. به طور 
كلى اين 100 كيفرخواست تعيين وقت شده و بعضي ها در 
حال رسيدگى است. در استان سيستان و بلوچستان 17 نفر 
دستگير شدند و 100 ميليون دالر گرفته اند و 300 ميليون 

دالر نزديك بود بگيرند كه از آن جلوگيرى شد.
اعالم اسـامى محكومان قطعى در استان هاى 

مختلف
ــوى 4 نفر و در  ــزود: در خراسان رض محسنى اژه اى اف
همدان 7 نفر دستگير شده اند و به پرونده شان رسيدگى شده 

و برخى نيز احكام شان قطعى شده است.
ــدور حكم قطعى در كرمانشاه  وى افزود: چند مورد ص
داشتيم از جمله نريمان بختيارى فرزند قهرمان 15 سال 
حبس و مصادره اموال، محمدرضا  آمريون فرزند على اكبر 
ــوال، وحيدمحمدى فرزند  ــس و مصادره ام 15 سال حب
محمدمراد 15 سال حبس و مصادره اموال، صديق محمدى 
فرزند حسن 5 سال حبس، حسين نيك روش 5 سال حبس، 
هومن بهره مند 5 سال حبس و مصادره اموال، محمدهادى 
يوسف شاهى فرزند نجم الدين 5 سال حبس و مصادره اموال، 
حسن عزيزى 5 سال حبس، سردارمحمدى فرزند احمد 5

سال حبس و ضبط اموال و خانم بهيه استين چيده فرزند 
ابراهيم به 5 سال حبس محكوم شدند.

ــراز  دكتر  ــه داد: در شي ــه ادام ــوى قوه قضايي سخنگ
عبدالنصيركاظمى به اتهام احتكار دارو به 12 سال حبس، 
ــال محروميت  ــاال و دو س ــادل ارزش ك جزاى نقدى مع
ــى به اتهام  ــاس عليرضا جهان ــده و در بندرعب محكوم ش
قاچاق سازمان يافته به 15 سال حبس، 30 ضربه شالق و 
جزاى نقدى، على نسرين 15 سال حبس 30 ضربه شالق 
ــى 2 سال حبس و  ــدى، محمدنفرسفيددشت و جزاى نق
30 ضربه شالق، خانم حميده احمدى 2 سال حبس و 30

ضربه شالق و جزاى نقدى، آرش حسينى به اتهام معاونت 
ــس و 10 ضربه شالق  در قاچاق سازمان يافته به 6 ماه حب
و جزاى نقدى، احمد پوريوسفى به 2 سال حبس و جزاى 
نقدى و محروميت، مزدك پورهادى 2 سال حبس و جزاى 
نقدى و 5 سال محروميت، كوكب نرسيسيان فرزند آلبرت  
2 سال حبس و 5 سال محروميت، رسول شاهرخى 2 سال 
حبس و جزاى نقدى، حسين نادرى 2 سال حبس و عقيل 
احمدى پور 6 ماه حبس محكوم شدند  و پرونده ديگر هم 
داشتيم كه مربوط به  مفاسد مالى است ولى قاچاق و دخالت 
ارزى نيست. مجيد فاتحيان كارمند اداره ثبت اسناد و امالك 
استان فارس به 10 سال حبس، 3 سال انفصال، رد مال معادل 
رشوه و جزاى نقدى، حميدرضا فرخى كارمند اداره ثبت به 
اتهام دريافت رشوه  به 10 سال حبس و سه سال انفصال و 
جزاى نقدى و 74 ضربه شالق، ايرج اسالمى فرزند صفدر 
ــال، 74 ضربه شالق و جزاى  2 سال حبس، سه سال انفص
نقدى، عبدا... راضى فرزند اكبر 2 سال حبس، 3 سال انفصال 
و 74 ضربه شالق،  مصطفى اسكندرى فرزند مرتضى 10

سال حبس، 3 سال انفصال و على اورنگى ارمند قلت به اتهام 
ارتشا به 10 سال حبس و عبدالرسول ارمى 10 سال حبس، 
ــت ا... خورشيدى  3 سال انفصال و 74 ضربه شالق و حج
پيمانكار ساخت وساز كه به اتهام پرداخت رشوه به ضبط 

وجه محكوم شده اند.
در ادامه اين نشست، خبرنگارى سوال خود را  اينگونه 
ــط با فساد اقتصادى از  مطرح كرد كه در پرونده هاى مرتب
ــوارى شدن برخى از  جمله در رابطه با ارز و سكه شاهد مت
متهمان از جمله پسر و برادرزاده متهم اصلى پرونده سكه، 
ــده خودرو و پنج  فرارى شدن يكى از متهمان زن در پرون
متهم در پرونده باقرى درمنى بوديم و حدود 11متهم در 
ــد، سرنوشت اين متهمان چه  اين پرونده ها فرارى هستن
مى شود؟ آيا خاورى تكرار مى شود يا همچون پرونده سكه 
ثامن به كشور عودت داده مى شوند، كه محسنى اژه اى پاسخ 
داد: ضابطان از نهايت اختيارات خود استفاده  مى كنند كه 
متهمان را بازگردانند و تالش ناجا هم براى بازگرداندن بيشتر 
شده است. در مورد سايرين هم اقدام مى شود و اگر افرادى 
باشند كه در مظان اتهام باشند  و در كشور باشند و بمانند و 

به احكام آن ها رسيدگى شود به نفع خودشان است؛  با اين 
حال پليس و ناجا ورود خواهند كرد. اخيرا هم در رابطه با يكى 
از پرونده ها فردى شناسايى  شده و در كشور مربوطه در حال 

تحمل كيفر است.
ــر اينكه در پرونده  وى در پاسخ به سوالى ديگر مبنى ب
درمنى كه  چندين سال است مفتوح است، پنج متهم فرارى 
هستند و آيا اقدامى در اين سال ها صورت گرفته است؟ گفت: 
اقداماتى انجام شده و مى شود اما با برخى از كشورها تفاهم نامه 

نداريم با اين حال پيگير هستيم كه مى تواند زمان بر باشد.
نبايد توقع داشـت تمام اخالل گران اقتصادي 

اعدام شوند
وى در پاسخ به  سوالى مبنى براينكه با توجه به دستور 
ــا از شدت  ــران ارزى، آي ــراى مبارزه با اخاللگ رهبرى ب
برخوردهاى قوه قضاييه كاسته شده است؟ گفت: شناسايى 
باندها و افراد سازمان دهى شده در داخل و خارج از كشور 
هنوز هم به شدت دنبال مى شود. در تهران هم گفتم كه  
13 نفر در چند روز اخير بازداشت شدند و نبايد توقع داشت 
كه همه اعدام شوند زيرا بايد افسادفى االرض درخصوص 
متهمان احراز شود. هم از نظر سرعت رسيدگى ها و  هم 
ــت كه اقدام  ــه صادر شده، مى توان گف از نظر احكامى ك
ــت و ما از نهادهاى اطالعاتى  قوه قضاييه قاطعانه بوده اس
خواسته ايم در شناسايى افراد و عناصر اصلى به ما كمك 
كنند زيرا بدون كمك آن ها دسترسى قوه قضاييه به اين 

افراد ممكن نيست.
محسنى اژه اى در مورد آخرين وضعيت پرونده افراد 
پشت پرده بحث اخالل ارزى اظهار كرد: پرونده اى تشكيل 
شده و در حال رسيدگى است و چنان چه ثابت شود آن ها 

هم در اين قضيه جرمى دارند، حتما محاكمه مى شوند.
سخنگوى قوه قضاييه در ادامه با اشاره به پرونده سكه 
ثامن گفت: چيزى كه واصل شده، تا االن 1300 نفر شكايت 

كردند كه نمى دانم تهران است يا مربوط به جاهاى ديگر.
ــوال ديگرى درباره  ــى اژه اى در پاسخ به س محسن
ــده دو نفر  ــت: فعال در اين پرون ــده سكه ثامن گف پرون
بازداشت هستند و هنوز شكايت به دادسرا خيلى زياد 

نشده است. 

محكوميت يك جاسـوس به هشـت سال 
ونيم حبس

ــه سوال خبرنگارى مبنى بر  محسنى اژه اى در پاسخ ب
اينكه در راستاى مقابله با پروژه نفوذ يك شخص دوتابعيتى 
ــرد حكمى صادر شده است يا  دستگير شده آيا براى اين ف
ــر شده گفت: آقاى توكلى  نه و دقيقا به چه اتهامى دستگي
حكم شان قطعى شده و گزارش اوليه توسط وزارت اطالعات 
داده شده است. زير نظر قاضى اين فرد به هشت سال و شش  
ماه حبس محكوم شده و اين حكم قطعى است. همچنين 
اموال ايشان كه از اين طريق تحصيل شده بود ضبط شده كه 
شامل 48 هزار دالر مى شود. اتهام اين فرد جاسوسى است و 
جزئيات پرونده در حكم وجود دارد. معموال اين افراد توامان 

براى آمريكا و اسرائيل فعاليت مى كنند.
حرف هاى متفاوت شهرام جزايرى

سخنگوى قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگار ديگرى 
در رابطه با آخرين وضعيت پرونده شهرام جزايرى و اينكه 
آيا صحت دارد كه دليل فرار او از كشور بدهى مالياتى بوده 
ــرف  واحدى را مطرح  است اظهار كرد: متاسفانه ايشان ح
نكرده است. بعيد مى دانم خروج غيرقانونى ايشان صرفا به 
دليل بدهى مالياتى بوده باشد زيرا اين اقدام ريسك بااليى 
دارد و فكر نمى كنم ارزشى داشته باشد. افرادى هستند كه 
يك ميليارد رشوه مى دهند تا آزاد شوند و به همين دليل اين 

اقدام باورپذير نيست.
وى افزود: اين پرونده به دليل وجود اين ابهام و ابهامات 
ديگر و همچنين به دليل اينكه برخى از افرادى كه ايشان را تا 
لب مرز همراهى كرده بودند، در آن زمان از آن منطقه خارج 
شده بودند و جديدا در دسترس قرار گرفته اند،  هنوز منجر به 

قرار نهايى در دادسرا نشده است.
پرونده حادثه تروريستى اهواز به تهران احاله شد

ــى بر اينكه آيا  ــى اژه اى در پاسخ به سوالى مبن محسن
پرونده اى در خصوص حادثه تروريستى اهواز تشكيل شده 
است؟ گفت: پرونده در اين زمينه  تشكيل شده و به تهران 
احاله شده است تا االن از 11 نفر تحقيق شده و يك نفر در 
ــون در رسيدگى مقدماتى است از ذكر  بازداشت است و چ
اسامى معذور هستم و همه متهمان، نظامى هستند و در 

سازمان قضايى نيروهاى مسلح از آن ها تحقيق خواهد شد.
ــت خاتمى  ــاره  شكاي ــه سوالى درب ــخ ب وى در پاس
ــدى و  ــردار نق ــات از س ــور دوره اصالح ــس جمه ريي
ــم از چهار  ــا جايى كه مى دان ــان، گفت: ت برخى نمايندگ
ــار نفر  ــم اين چه ــت و نمى دان ــرده اس ــت ك نفر شكاي
ــت. ــرا اس ــده در دادس ــد. پرون ــى هستن ــه كسان چ

وى در پاسخ به اين سوال كه حكم انفصال از خدمت آقاى 
ــدم اجراى حكم در  سيف از سال 96 صادر شده بود، آيا ع
دستگاه قضايى پيگيرى نمى شود؟ با  اين حكم آقاى سيف 
ــد؟ گفت: مواردى كه  مى تواند مشاور رييس جمهور  باش
ديوان محاسبات رسيدگى مى كند، صرف تخلف است و قوه 
قضائيه به جرم ورود مى كند. اگر در حين رسيدگى به جرم 
برسند به قوه قضاييه ارسال مى كنند كه تاكنون چيزى 
ــه مى دانم به اين  ــه ارسال نكردند. تا جايى ك به قوه قضائي
پرونده در ديوان محاسبات اعتراض شده است و در مرحله 

تجديدنظر خواهى است و حكم قطعى نشده است.

وظايف دستگاه ها در رابطه با افزايش قيمت ها
معاون اول قوه قضاييه در پاسخ به خبرنگار ديگرى در 
رابطه با اينكه با توجه به اينكه كنترل افزايش قيمت ها بر 
ــوق مصرف كنندگان است؛  عهده سازمان حمايت از حق
ــو نيست، سازمان تعزيرات  متاسفانه اين سازمان پاسخگ
نيز مى گويد افزايش قيمتى به ما واصل نشده آيا قوه قضاييه 
مى تواند به اين موارد ورود كند، گفت: اينكه سازمان حمايت 
از حقوق مصرف كنندگان نظارت كافى دارد يا نه، را نمى دانم 
اما كنترل بازار و قيمت ها به دست دولت، سازمان حمايت 
از مصرف كنندگان و تعزيرات است. البته بخشى از كاالها 
ممكن است قيمت گذارى نشود اما همين كه قيمت گذارى 
ــت از حقوق  ــارت سازمان حماي نمى شود بايد تحت نظ

مصرف كنندگان باشد.
ــرات موظف است كه بازار را  وى ادامه داد: سازمان تعزي
كنترل كند اما اگر جايى باشد كه دستگاه هاى دولتى به دور 
از انصاف قيمت ها را باال مى برند، سازمان بازرسى كل كشور 
نيز وظيفه دارد ورود كند و گزارش دهد. اگر گزارش داد كه 
فالن دستگاه خالف قانون عمل كرده يا قيمت گذارى خالفى 

داشته، قوه قضاييه وارد مى شود.
محسنى اژه اى خاطرنشان كرد: بخشى از مواردى كه 
گران شده به اطالع سازمان تعزيرات رسيده است اما با توجه 
ــوان انتظار داشت كه به قيمت  به شرايط مى گويند نمى ت
سابق برگردد و اين ها به قيمت ارز مرتبط هستند. در نتيجه 
ــه نهادهاى دولتى و عمومى باشد،  اگر گزارشات مربوط ب
ــد ورود كند اما قوه قضاييه خودش  قوه قضاييه هم مى توان
تعيين قيمت نمى كند. سازمان بازرسى در پاره اى از موارد 
گران فروشى و تخلفات را طى گزارشى ارائه كرده است كه 
براى مثال فالن مجموعه و فالن وزارتخانه تخلف داشته اند.

جزييـات كشـف چنديـن كانتينـر كاغذ 
دربندرعباس

ــرى در رابطه با  ــى اژه اى در پاسخ به سوال ديگ محسن
جزييات كشف چندين كانتينر كاغذ در بندرعباس اظهار 
ــت و پرونده قابل  ــن پرونده حكم صادر شده اس كرد: در اي
ــده وجود دارد كه يكى  توجهى است. البته حدود سه پرون
دو مورد از آن ها احكام شان قطعى شده و برخى موارد هنوز 

حكم قطعى ندارند كه در صورت قطعى شدن اطالع رسانى 
مى شود اما به دليل اينكه اين موارد در دادگاه ويژه رسيدگى 
نشده، نمى توانيم جزئيات را اعالم كنيم و دستمان بسته 

است..
محكوميت يك كارمند قوه قضاييه به اتهام ارتشا 
وى در پاسخ به سوال ديگرى مبنى بر اينكه آيا جديدا 
ــى قوه قضاييه قضات يا  ــارت درون سازمان بر اساس نظ
ــدى در قوه قضاييه محكوم شده اند يا نه  كارمندان جدي
گفت: در ليستى كه ارائه شده حدود 5 نفر جزو كارمندان 
ــاى اخير مواردى  قوه قضاييه بودند و در همين هفته ه
داشتيم كه هنوز حكم شان قطعى نشده است. براى مثال 
كارمندى در قوه قضاييه به اتهام ارتشا به 10 سال حبس، 
شالق و جزاى نقدى محكوم شده است. در يك مورد ديگر 
ــر شده بازپرس ديگرى در  بازپرسى كه تعليق و دستگي
تهران اخيرا دستگير شده است و پرونده در حال ارسال به 
شعبه است چند وكيل نيز تحت تعقيب قرار گرفتند كه 
برخى از آن ها وكيل كانون وكالى دادگسترى بوده اند و 
برخى نيز از وكالى وابسته به قوه قضاييه هستند كه هنوز 

احكام شان قطعى نشده است.
نامه نگارى مكارم شـيرازى و آملى الريجانى 

در مورد مهريه
محسنى اژه اى در پاسخ به سوالى درباره مهريه و نامه 
ــه مجدد آيت ا...  ــارم و پاسخ رييس قوه و نام آيت ا... مك
مكارم گفت: داستان اين قضيه بحث فنى دارد كه اگر نگاه 
فنى به آن شود بسيار خوب است. رييس قوه قضاييه به 
مطالب اول آيت ا... مكارم شيرازى جواب فنى دادند.  قوه 
قضاييه از چند سال پيش به دنبال مساله محكومان مالى 
بوده و گاهي منشأ اين محكوميت هم مهريه است. قبال 
اگر اين فرد متمكن بود و طلب را نمى داد به درخواست 
طلبكار بازداشت مى شد. رياست قوه قضاييه نسبت به 
اين موضوع حرف داشتند و بخشنامه اى پيش از تغيير 
ــن مالى ندارند و  قانون صادر كردند كه كسانى كه تمك
ــد، نبايد زندان بروند.  مسبوق به تمكن مالى هم نيستن
االن هم افراد معسرى كه مسبوق به اعسار باشند زندان 
ــه، بازهم با روساى كل  نمى روند و با افزايش قيمت سك
دادگسترى صحبت شد و اخيرا بخشنامه اى صادر شده 
در مورد افرادى كه تقسيط مهريه داشته اند كه خارج از 
نوبت تعديل شوند و اين افراد زندان نروند. در تعديل هم 
به اين موضوع  توجه دارند كه ماهى يك سكه را چهار ربع 
سكه نكنند زيرا قيمت ها متفاوت مى شوند. بايد توانايى 
فرد را احراز كنند و براى چند ماه يك سكه حكم بدهند و 
اگر واقعا احراز شد كه فرد توانايى پرداخت را به هيچ وجه 

ندارد به زندان نمى روند.
وضعيت پرونده ثبت سفارش غيرقانونى خودرو

محسنى اژه اى در پاسخ به سوال خبرنگارى درباره 
ــاى داخلى و عرضه  ــودرو توسط شركت ه احتكار خ
ــك قطعه كوچك و  ــه بهانه موجود نبودن ي نكردن ب
ــارش غيرقانونى  ــده ثبت سف آخرين وضعيت پرون
خودرو اظهار كرد: اينكه مى گوييد ده ها هزار خودرو 
ــدارم. در خصوص احتكار،  احتكار شده، من اطالع ن
ــد يا افراد  ــار كننده دولت باش فرقى نمى كند احتك
حقيقى يا حقوقى غيردولتى. اگر ثابت شود كه احتكار 
شده و اگر كالن باشد قوه قضاييه ورود مى كند و در غير 
اين صورت تعزيرات وارد مى شود.سخنگوى دستگاه 
ــر واقعا خودرويى  ــه داد: در مورد خودرو اگ قضا ادام
باشد كه توليده شده و هيچ مشكلى ندارد و مى تواند 
ــدارد و اگر  ــه نمى كنند، فرقى ن ــود و عرض عرضه ش
ــوارد نياز به بررسى  دولتى باشد بدتر است. آيا اين م
دارد يا خير؟ آيا اين مورد را وزارت يا سازمان مربوطه 
ــان مربوطه اطالع  در جريان است يا خير؟ اگر سازم
داشته باشند و پيش فروش هم شده باشد و به تدريج 

هم توزيع شود، مشكلى ندارد.
محسنى اژه اى در پاسخ به سوال مبنى براينكه بخشى 
از درآمدهاى شهردارى ها از ساخت و سازهاى غيرقانونى 
تامين مى شود و قوه قضاييه مى تواند به اين مساله ورود 
پيدا كند؟ گفت: بر اساس ضوابط شهرسازى هر جايى 
نمى توان ساخت و ساز و بلندمرتبه سازى كرد و اگر گفته 
شود با پرداخت پول مى توانيم اين كار را انجام دهيم به 
ــات و قوانين قبلى نقض  اين معنى است كه تمام مصوب
ــد شهردارى ها براى كسب  و بال استفاده مى شود و نباي
درآمد قوانين و مقررات خود شهردارى را زير پا بگذارند 

تا كسب درآمد كنند.
سخنگوى قوه قضاييه در پايان در پاسخ به سوالى مبنى 
بر اينكه ادامه كار بازنشستگان پس از اتمام مهلت قانونى 
كناره گيرى از مشاغل شان جرم است يا تخلف؟ اظهار كرد: 
چنانچه آن هايى كه بازنشسته شده اند و كارشان به اتمام 
رسيده باشد، از آن ها بخواهند كه بمانند، نمى توانند حقوق 
بگيرند و دخل و تصرف داشته باشند و از اين لحاظ به جهت 

كيفرى ممكن است تحت تعقيب قرار گيرند.

             سخنگوى قوه قضاييه مهم ترين پرونده هاي قضايي را تشريح كرد   

تحقيق از 11نظامي در رابطه با حادثه تروريستي اهواز

   در حال حاضر196 نفر اخاللگر اعم از ارزى و قاچاق سازمان يافته  دستگير شدند كه غير از مساله اعدام، احكام شان قطعى است 
   شناسايى باندها و افراد سازمان دهى شده در داخل و خارج از كشور هنوز هم به شدت دنبال مى شود

   در حال حاضر در رابطه با  پرونده حادثه تروريستي اهواز  از 11 نفر تحقيق شده و يك نفر در بازداشت است 
   فرقى نمى كند احتكار كننده دولت باشد يا افراد حقيقى يا حقوقى غيردولتى، اگر ثابت شود كه احتكار شده و كالن باشد قوه قضاييه ورود مى كند

   شهردارى ها نبايد براى كسب درآمد قوانين و مقررات خود شهردارى را زير پا بگذارند تا كسب درآمد كنند
   افرادي كه بازنشسته شده اند  اگر از آن ها خواسته شود كه بمانند، نمى توانند حقوق بگيرند و دخل و تصرف داشته باشند

زنگانه مطرح كرد
اجراي آزمايشي طرح نظام مراقبت 

اجتماعى دانش آموزان 
مديركل پيشگيرى هاى فرهنگى اجتماعى معاون 
ــوه قضاييه  ــوع جرم ق ــى و پيشگيرى از وق اجتماع
توضيحاتى را در رابطه با طرح نظام مراقبت اجتماعى 

دانش آموزان (نماد) ارائه كرد.
ــاه آموزشى ارائه  ــه در حاشيه كارگ على محمد زنگان
خدمات مشاوره در دادگاه اطفال و نوجوانان در جمع 
خبرنگاران در رابطه با طرح «نماد»، اظهار كرد: چند 
سال قبل به اين خأل رسيديم كه برنامه هاى مناسب 
براى پيشگيرى هاى  رشدمدار كه ذيل پيشگيرى هاى 
ــت. با كمك يكى از  اجتماعى است، مغفول مانده اس
دانشگاه هاى كشور در حوزه علوم اجتماعى به نام علوم 
بهزيستى يك كارگاه رشدمدار مستقر  و  در آن كارگاه ها، 
خأل ها را شناسايى كرديم نتيجه اين بود كه پيشگيرى 
رشدمدار در سطح ساختار و برنامه اى مورد غفلت قرار 

گرفته بود.
ــدار جامعه هدف  وى با بيان اينكه پيشگيرى رشدم
مشخص دارد و جامعه هدف آن، تمامى آحاد جامعه 
ــوان كرد: مداخالت پيشگيرى  زير 18 سال است، عن
ــور، خانواده محور  رشدمدار به سه دسته مدرسه مح
ــد اين سوال در  و جامعه محور تقسيم مى شود و شاي
ذهن شكل بگيرد كه آموزش را بايد از كجا شروع كرد؟ 
مدرسه، جامعه يا خانواده؟ و به اين پاسخ دست يافتيم 
اگر پيشگيرى رشدمدار از مدرسه آغاز شود، از رويكرد 
مدرسه محور مى توان به جامعه محور و خانواده محور 

هم رسيد.
زنگانه گفت: پيشگيرى رشدمدار مدرسه محور همان 
نماد (نظام مراقبت اجتماعى دانش آموزان) است و اين 
مدل توسط مركز مطالعات جرم شناسى دانشگاه تهران 

تهيه و طراحى شده است.
ــاد، خألهايى مجددا  ــه داد: با اجراى طرح نم وى ادام
ــى مى ماند كه بايد  در سنين پيش دبستان و مهد باق
سازوكارى در اين زمينه شكل بگيرد و مهارت هاى مهد 
ــور و با استفاده از  و پيش دبستان درقالب خانواده مح

ظرفيت مهد  و پيش دبستانى ها طراحى شود.
 زنگانه در رابطه با طرح نماد توضيح داد: براى اين طرح 
ــن شد كه سازمان  يك شوراى سياست گذارى تعيي
برنامه و بودجه كشور، رييس قوه قضاييه نايب رييس و 
آموزش و پرورش مجرى طرح انتخاب شده است. يك 
مدل ائتالفى هم در كميته علمى اجرايى تعريف شده 

كه سند پروژه است.
وى اضافه كرد: شوراى عالى رفاه هم پس از شوراى عالى 
آموزش و پرورش اين سند را امضا و ابالغ كرد. اين طرح 
در 72 مدرسه كشور در 6 استان به صورت آزمايشى اجرا 
شد و با توجه به بازخورد گرفته شده،  قرار شد پايلوت 
جامع در كل مدارس يك شهرستان با مداخالت نظام 
ارجاع انجام شود كه در شهرستان نظرآباد اصفهان در 
سال تحصيلى 96-97 اين طرح پياده شد. از امسال قرار 
است يك شهرستان از هر  استان به صورت پايلوت اجرا 
شود و تا پايان برنامه ششم توسعه 105 هزار مدرسه 

تحت پوشش نظام مراقبت اجتماعى قرار بگيرد.
شناسايي دانش آموزان در معرض آسيب

مديركل پيشگيرى هاى فرهنگىـ   اجتماعى معاون 
ــوه قضاييه، با  ــرى از وقوع جرم ق اجتماعى و پيشگي
اشاره به اختصاص بودجه 27 ميلياردتومانى از رديف 
ــاد در سال  ــراى اجراى طرح نم ــوزش و پرورش ب آم
ــارد تومان اعتبار از  تحصيلى 97-98 گفت: 10 ميلي
رديف آسيب هاى شوراى اجتماعى و 20 ميليارد تومان 
اعتبار هم از محل پيشگيرى از آسيب ها براى اين طرح 

اختصاص يافته است.
ــالت اوليه و  ــل بسته هاى مداخ ــا بيان اينكه ك وى ب
ارتقايى تهيه شده است، ادامه داد: نظام غربالگرى مورد 
صحه گذارى قرارگرفته تا دانش آموزانى كه  در معرض 
آسيب هستند در اين نظام شناسايى و سپس در صورت 
ــرار بگيرند. عمده خدمات  لزوم در اختيار اورژانس ق
مشاوره اى با كمك مشاور و مربى مدارس انجام مى شود.

زنگانه مداخالت را معلم محور دانست و تصريح كرد: 
ــوزان بسيار تاثيرگذار  معلم در حوزه تربيت دانش آم
ــاور ارجاع مى دهند. موارد  است و آنان موارد را به مش
مورد نياز مربوط به خانواده هم به مراكز مشاوره انجمن 

اوليا و مربيان كه 350 مركز است ارجاع داده مى شود.
وى ادامه داد: اگر مداخالت در داخل آموزش و پرورش 
برسد نياز به ارجاع به عضو ائتالف نخواهد بود. درغير 
اين صورت به مراكز دستگاه هاى همكارى ارجاع داده 

مى شود مانند اورژانس و بهزيستى.
مديركل پيشگيرى هاى فرهنگى اجتماعى معاون 
ــوه قضاييه در  ــرى از وقوع جرم ق اجتماعى و پيشگي
پايان نظام ارجاع را هوشمند و مبتنى بر سامانه در همه 
سطوح دانست و گفت: با وجود اينكه در كشور گروهى 
كار كردن را بلد نيستيم و بيشتر كارها به صورت فردى 
انجام مى شود، در اين طرح شاهد كار شبكه اى و ائتالفى 

در كشور هستيم.

عدليه

ــب« اليحه الحاق دولت  لعيا جنيدى،  درباره تصوي
جمهورى اسالمى ايران به كنوانسيون بين المللى مقابله 
ــده اى عنوان  ــى تروريسم» (CFT) كه ع با تامين مال
ــور خيانت شده  مى كنند  با تصويب اين اليحه به كش
ــه كه CFT  يكى از  است، گفت: تمامى لوايح  چهار گان
آن هاست  همگى درباره يك بانكدارى مرسوم بين المللى 
و استانداردهايى است كه اين بانكدارى بايد داشته باشد.

معاونت حقوقى رييس جمهور در گفت وگو با ايلنا تاكيد 
ــى بر يك بانكدارى  كرد: در واقع لوايح چهارگانه مبتن
صحيح العمل و استاندارد  است كه از نظر من مغايرتى 
با آن  چه درنظام حقوقى و مالى مطلوب ما مد نظراست، 
ــورت گرفته است. وى  ندارد تا بتوان گفت خيانتى ص
تبيين نمود  كه از اين لوايح چهارگانه دو قانون از گذشته 
وجود داشته، كه االن اصالح شده است و شوراى نگهبان 
ــى اصالح قانون مقابله با تامين  اصالح يكى از آن ها يعن

ــرده و اصالح قانون پولشويى  مالى تروريسم را تاييد ك
مراحل نهايى بررسى در شوراى نگهبان و احيانا مجمع 
ــدى ادامه داد:  تشخيص مصلحت را طى مى كند.جني
دو مورد ديگر الحاق به كنواسيون هاى مبارزه با جرايم 
سازمان يافته و مقابله با تامين مالى تروريسم است كه 
هر دو در مجلس تصويب شده و در انتظار مراحل پايانى 
بررسى در شوراى نگهبان هستند. وى با  اشاره به عضويت 
قريب به اتفاق كشورهاى جهان در هر دو كنوانسيون فوق 
گفت: فراموش نكنيم كه تقربيا همه كشورهاى دنيا با 
خاستگاه هاى متفاوت اقتصادى و سياسى و اجتماعى 
و فرهنگى عضو اين كنواسيون ها هستند و فقط تعداد 

معدودى از كشورها از جمله ايران در آن ها حضور ندارند 
پس الحاق به اين معاهدات امر عجيبى نيست بلكه عدم 
ــزواى اقتصادى و مالى كشور  الحاق مى تواند موجب ان
شود.معاونت حقوقى رييس جمهورى افزود: اگر الحاق 
به اين كنواسيون ها به راستى تا بدين حد نگران كننده 
و مغاير منافع ملى هر كشورى باشد،  چرا همه كشورهاى 
دنيا  از آن ها استقبال كردند؟ آيا مى توان بر اين باور بود كه 
همه كشورها منافع ملى خود را ناديده گرفتند و به چنين 
كنواسيون هايى ملحق شدند؟  براى رفع نگرانى فوق، الزم 
نيست كه اطالعات حقوقى و تخصصى گسترده اى داشته 
باشيم،  مساله با مرورى بر فهرست نام كشورهاى عضو و 

توجه به چارچوب استانداردهاى مقرر به سادگى قابل 
 (FATF)  تحليل است.وى تاكيد كرد: گروه اقدام مالى
ــر اساس آن چند نمونه  در واقع گروه جهانى است كه ب
مشابه در سطح منطقه اى به وجود آمده است. از جمله 
اين نمونه ها گروه اقدام مالى مربوط به خاورميانه و شمال 
ــى مانند عراق، سوريه و  آفريقا است كه حتى كشورهاي
يمن كه با آن ها ارتباط نزديك داريم و نگران هستيم در 
ارتباط  مان  با آن ها موانعى ايجاد شود  در آن عضو هستند؛ 
پس مخالفان الحاق بايد با تامل بيشترى موضوع را مورد 
بررسى قرار دهند.جنيدى خاطر نشان كرد: اين لوايح 
چهارگانه مشتمل بر مجموعه استانداردهايى است كه 

حدود 85 درصد آن ها ناظر به احتراز از پولشويى است؛ 
استانداردهايى كه در  واقع مقرر مى كنند نبايد اجازه داد 
پول قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان يا كاال و جرايم مالى 
سازمان يافته در كانال هاى بانكى به سادگى تطهير شود، 
گمان نمى كنم كه كسى بخواهد يا دست كم بتواند چنين 
تطهيرى را تجويز كند؛  بى ترديد نمى توان تمام سيستم 
بانكدارى را ابزار مقاصد سوء و در خدمت تسهيل گردش 
منافع ناشى از جرم يا تخلف قرار داد. وى ادامه داد: الزم 
است بانكدارى داشته باشيم كه در آن بانك ها مراقبت 
كنند كه ابزار نقل و انتقال منابع مالى ناشى از جرم نشوند. 
از نظر من اين امر، بيش و پيش از هر چيز، يكى از الزامات  
ــت؛ بانك دارى كه تاكيد  بانك دارى واقعى اسالمى اس
مى كند مراقب باشيد پول ناشى از جرايمى مانند قاچاق 
انسان، مواد مخدر، فحشا، رشوه و ارتشا و ... آزادانه در درون 

كانال هاى بانكى به جريان در نيايد. 

معاون حقوقى رييس جمهور

لوايح چهارگانه مبتنى بر بانكدارى استاندارد است
نيمچه گزارش

در خصوص اخاللگران ارزى در 
تهران بيش از 49 كيفرخواست 

صادر شده است و حدود 100 نفر  
كيفرخواست شان صادر شده و 

تعيين وقت شده است. البته بيشتر 
از اين ها هستند. به طور كلى اين 

100 كيفرخواست تعيين وقت شده 
و بعضى ها در حال رسيدگى است. در 
استان سيستان و بلوچستان 17 نفر 

دستگير شدند و 100 ميليون دالر 
گرفته اند و 300 ميليون دالر نزديك 

بود بگيرند كه از آن جلوگيرى شد

اتهام آقاى توكلى، جاسوسى است 
و حكم شان قطعى شده و گزارش 
اوليه توسط وزارت اطالعات داده 

شده است. اين فرد به هشت  سال و 
شش ماه حبس محكوم شده و اين 
حكم قطعى است. همچنين اموال 

ايشان كه از اين طريق تحصيل شده 
بود ضبط شده كه شامل 48 هزار دالر 

مى شود. جزييات پرونده در حكم 
وجود دارد. معموال اين افراد توأمان 

براى آمريكا و اسراييل فعاليت 
مى كنند



سال ششم  | شماره    1321 |  22  صفحه                                   دو  شنبه 23  مهر  1397 |  5  صفر  1440|15    اكتبر  2018 ورزش 6

«به نظر مى رسد آقاى استيلى تيم ملى را با سيرك اشتباه گرفته 
است. اگر شما به دنبال استفاده از خرس براى سيرك هستيد بهتر 
است خرس هايى كه در ميانمار جا گذاشته ايد را استفاده كنيد». 
ــتيار  ــه احتمال فراوان جنجالى ترين واكنش دس اين آخرين و ب
ــت. ماجرا از يك  ــه مديرفنى تيم ملى اميد اس كى روش خطاب ب
ساختمان حاشيه ساز آغاز شده است؛ كى روش و فدراسيون آن را 
«پِك» ناميده اند اما پيشتر همين ساختمان با نام ايفمارك شناخته 
مى شد. سرمربى پرتغالى تيم ملى، اين ساختمان جنجالى را تبديل 
ــبى را  به يكى از بهترين مراكز تمرينى كرده كه تجهيزات مناس
ــازى بازيكنان تيم ملى مورد  در اختيار دارد و مى تواند براى بدنس
استفاده قرار گيرد. به همين دليل در برابر هر درخواستى مقاومت 
ــتفاده از آن را  ــم خودش اجازه اس مى كند و به هيچ تيمى جز تي
نمى دهد. همين موضوع جديدترين اختالف او را با يك سرمربى 
كروات رقم زد، اين بار قربانى زالتكو كرانچار بود. مردى كه پيش از 

اين نيز اختالفاتى را با كى روش داشت.
چه شد كه اين گونه شد؟

ــش از جام جهانى  ــابقه درگيرى كرانچار و كى روش به پي س
2014 برمى گردد. طاليى پوشان اصفهانى درگير ليگ قهرمانان 
بودند و كى روش نفراتى چون اميد ابراهيمى و احسان حاج صفى 
و ... را براى اردوى دو ماهه خود پيش از آغاز رقابت ها مى خواست. 

ــه خطاب كرد و  ــى روش را جنون آور و بچگان كرانچار، تصميم ك
گفت: « مثل اين است كه بخواهيم بگوييم منچستريونايتد براى 
اينكه ملى پوشانش را به تيم ملى بدهد، در جام قهرمانان اروپا بدون 
ملى پوشانش بازى كند. واقعا چنين صحبتى بچگانه است». مرد 
ــاورد و در نهايت، اميد ابراهيمى  پرتغالى نيز مطابق انتظار كم ني
ــت جام جهانى قربانى اصلى اين جدال بود.  با خط خوردن از ليس
ــر تغيير پست بازيكنان  درگيرى بعدى كى روش و كرانچار بر س
ــان در يك پست بازى  بود. بازيكنانى كه بايد در تيم باشگاهى ش
مى كردند و در تيم ملى در پستى ديگر و از نظر كرانچار اين مساله 
ــپاهان و بعضى از تيم هاى ليگ برترى ضربه وارد كرده بود.  به س
ــار بيانيه ديگرى را  ــخ به اين انتقاد كرانچ كى روش دوباره در پاس
ــى از آن آمده بود: «اگر بازيكنى در پستى  صادر كرد كه در بخش
ــد، هم براى او و هم براى  كه تيم ملى به او نياز دارد بتواند بازى كن
تيم ملى بهتر خواهد بود. موضع من متفاوت از آن هايى است كه با 
بى احترامى و برخوردهاى غيرحرفه اى رفتار مى كنند». در نهايت 
با جدايى كرانچار از سپاهان، آتش اختالف خوابيد اما بازگشت او 
به راس تيم ملى اميد دوباره اختالفات را آغاز كرد. اين بار كرانچار 
ــت و روى نقطه ضعف كى روش  درخواست استفاده از پك را داش

دست گذاشته بود. 
انتخاب گزينشى براى استفاده از كمپ

رضا شاهرودى، دستيار كرانچار در تيم ملى اميد دومين نفرى 
ــئوالن واكنش نشان دهد. او  بود كه تالش كرد به عدم توجه مس
گفت: «وقتى كمپى با آن بزرگى براى تيم هاى ملى ساخته شده 

ــد؟ به ما گفته اند كارلوس  چرا نبايد تيم اميد در كمپ تمرين كن
كى روش اين اجازه را نمى دهد. نمى دانم كى روش كه ادعا مى كند 
مربى حرفه اى است چرا اين رفتارها را مى كند. او چه مشكلى با تيم 
اميد دارد كه اجازه نمى دهد در زمين كمپ تمرين كنيم؟ بدتر از 
ــته از امكانات  آن به دروغ مى گويند كه تيم اميد خودش نخواس
ــال رنگ اين  ــتفاده كند در حالى كه ما اص ــاختمان «پِك» اس س
ساختمان را هم نديده  و مثل همه مردم  از تلويزيون امكانات چنين 

ساختمانى را مشاهده كرده ايم». 
ــتفاده از امكانات ساختمان  ــاهرودى با بيان اينكه براى اس ش
ــيون فوتبال نامه زده بوديم،  پك و كمپ تيم هاى ملى به فدراس
خاطرنشان كرد: «وقتى امكانات باشد بدون شك ما نيز استقبال 
ــد كارلوس  ــه ما اعالم مى كنن ــى در جواب نام مى كنيم اما  وقت
ــاختمان پِك و كمپ تيم هاى ملى فقط بايد در  كى روش گفته س
اختيار تيم ملى بزرگساالن باشد ديگر چه كارى از دست ما ساخته 
است؟ كرانچار سرمربى تيم اميد چند بار نسبت به شرايط موجود 
ابراز نارضايتى كرده اما پرداختن به اين مسائل در حيطه كارى او 
نيست و تالش حميد استيلى مدير تيم نيز بى فايده بوده است». 
مربى تيم اميد در پايان گفت: «از فدراسيون مى خواهيم امكانات 
ساده را در اختيار تيم اميد قرار دهد تا حداقل دغدغه زمين تمرين 
نداشته باشيم. نبايد تصميم گيرنده در همه موارد كى روش باشد. 
ــال ها عضو تيم ملى بوده ايم و هيچ وقت  ــتيلى س من و حميد اس
چنين رفتارى را از مربيان تيم ملى نديده ايم. اگر قرار است تيم اميد 

راهى المپيك 2020 توكيو شود بايد مورد حمايت قرار گيرد». 

اختالفات از كجا آغاز شد؟
ــاس آنچه  ــت اما براس ــاره فراوان اس ــه زنى ها در اين ب گمان
ــيه و عدم حضور در  ــتيلى در روس ــنيده ايم حضور حميد اس ش
ــده كى روش  تمرينات تيم ملى در روزهاى جام جهانى باعث ش
ــود و اين چنين به دنبال انتقام گيرى باشد.  ــمگين ش از او خش
هرچند كه برخى منابع معتقدند كى روش ترجيح مى داد يكى 
ــرمربى گرى تيم ملى اميد را در اختيار داشته  ــتانش س از دوس
ــيون با اين كار مخالفت كرد و عالقه اى نداشت  باشد اما فدراس
ــود. تيم ملى اميد  ــگادا دوباره تكرار ش كه تجربه حضور نلو وين
ــراى تمرين ندارد و  ــت كه محلى ب اين روزها مانند آوارگانى اس

ــى كارگران به  ــگاه خيريه عمل و مجموعه ورزش مدام از ورزش
ــته نيز اين تيم  ــگاه ها نقل مكان مى كند. روز گذش ساير ورزش
ــگاه يزدان تمرين كرد. اتفاقى كه نشان مى دهد تفكر  در ورزش
مسئوالن هيچ تغييرى نمى كند و آن ها فقط پيش از بازى هاى 
مقدماتى المپيك به فكر تيم ملى اميد هستند. بيش از 40 سال 
ــته در المپيك حاضر شود و اين بار نيز  است كه تيم ملى نتوانس
ــيون پنج ستاره حتى  بعيد است چنين اتفاقى رخ دهد. فدراس
ــدارد و به نظر  ــان را ن ــن تمرين براى ملى پوش توان تامين زمي
ــدن كى روش است نه تامين  مى رسد اولويت آن ها ناراحت نش

آينده فوتبال ايران.

گزارش

varzesh@ghanoondai ly . i r

آغاز تمرينات تيم ملـى در ورزشـگاه آزادى و 
حضور سـتاره ها در اردو سبب شـده تا دوباره تب 
بازى هاى ملى داغ شود. ملى پوشان كشورمان روز 
سه شـنبه بايد به مصاف بوليوى بروند تا آرام آرام 
آماده رقابت هاى سرنوشـت سـاز جام ملت هاى 
آسيا شوند. انتظارها، قهرمانى اسـت اما امكانات 
سخت افزارى در حد و اندازه هاى انتظارات نيست. 
شـاگردان كارلوس كـى روش اين روزهـا بيش از 
پيش تالش مـى كنند تا به سـرمربى پرتغالى تيم 
ملى ثابت كنند بايد جزو 11 بازيكن حاضر در زمين 
باشند. كى روش اما از روى سكوها نظاره گر عملكرد 
شاگردانش اسـت و به روزهاى آينده فكر مى كند. 
شايد او به لحظاتى فكر مى كند كه همين بازيكنان، 
جام را باالى سر مى برند و پس از 42 سال، قهرمانى 
را دوباره به فوتبال ايـران هديه مى كنند. تيم ملى 
فوتبال كشورمان آخرين بار در سال 1976 موفق به 
كسـب عنوان قهرمانى در جام ملت هاى آسيا شد 
و در سـال 2019 به دنبال تكرار آن اسـت. عليرضا 
جهانبخش، ستاره ايرانى برايتون انگليس، يكى از 
بازيكنانى است كه اين روزها با انگيزه باال در تمرينات 
حضور دارد.بـا او كه يكى از اميدهـاى تيم ملى در 
جام ملت هاسـت براى دقايقى همكالم شديم تا از 
شرايط حاكم بر اردوى تيم ملى بپرسيم. گفت و گوى 

جهانبخش را با «قانون» در ادامه پى مى گيريم. 
   هيجان دوباره به اردوى تيم ملى بازگشته، پس 
از آنكه ملى پوشان با 9-8 نفر تمرينات را آغاز كردند 
اين روزها كمى شرايط بهتر و استقبال خبرنگاران نيز 

از تمرينات بيشتر شده است.
چند روزى است كه اردوى تيم ملى آغاز شده و از روز اول 
تمرينات مثبت و خوبى را پشت سر گذاشتيم. چند نفر از 
بازيكنان ديرتر به اردو اضافه شدند اما همه ما آماده مى شويم 

تا در برابر بوليوى با تمام توان به ميدان برويم. 

    از دست دادن فيفادى و عدم برگزارى بازى هاى 
تداركاتى كه در شأن تيم ملى است باعث اعتراض 
برخى از ملى پوشان شده است مشكل يا كمبودى 
در اردوى تيم ملى وجود دارد كه بتواند به قهرمانى 

در جام ملت ها آسيب بزند.
مشكل و كمبود همواره وجود دارد و شرايط مى تواند 
بهتر باشد. در آستانه بازى هاى جام ملت هاى آسيا قرار 
ــت. نسبت به همين  داريم و انتظارات از تيم ملى باالس
انتظارات بايد شرايط و مسير رسيدن به نتيجه مطلوب 
ــد. بازيكنان تيم ملى و كادرفنى انتظار دارند  فراهم باش
كه مشكالت موجود در راه آماده سازى تيم ملى حل شود 
و نبايد فراموش كنيم كه رقيبان مان از تك تك روزهاى 

پيش از بازى ها به بهترين شكل استفاده مى كنند اما ما در 
اين باره با مشكالتى مواجه هستيم. به هر حال اين مسائل 
دليل بر اين نمى شود كه تالش نكنيم و تالش همه ما بر 
ــت كه با قدرت باال در جام ملت هاى آسيا حاضر  اين اس

شويم و بتوانيم نتايج درخشانى را كسب كنيم.
    در جام جهانى و در ديدار مقابل اسـپانيا براى 
نخسـتين بار بازوبند كاپيتانى تيم ملى را بستى، 
ممكن اسـت در جام ملت ها نيز كاپيتان تيم ملى 

شوى، براى اين كار آماده هستى؟
در اين باره دو مساله وجود دارد؛ نخست آنكه بازى كردن 
براى تيم ملى همواره براى من باعث افتخار است زيرا وقتى به 
سال هاى گذشته فكر مى كنم، مى بينم كه يكى از آرزوهاى 

پدر و مادرم به تحقق پيوسته، بنابراين صرف حضور در تيم 
ملى براى من افتخار بزرگى است. درباره كاپيتانى نيز بايد 
ــت. در جام  ــارى بزرگ تر براى من اس بگويم كه اين افتخ
ملت ها بازيكنان قديمى تر و بزرگ تر حضور دارند و اگر اين 
افتخار به من برسد بدون شك بهترين حس دنيا را تجربه 

خواهم كرد.
   اولين ها بـه طور معمـول داراى حس خاصى 
هستند، اولين بارى كه بازوبند را بستى چه حسى 

داشتى؟
اولين بار كه بازوبند كاپيتانى تيم ملى را بر بازو بستم به 
پدر و مادرم فكر مى كردم زيرا اين موضوع براى آن ها اهميت 

زيادى داشت.

   با وجود تمام مشكالت و كمبودهايى كه در راه 
آماده سـازى تيم ملى وجود دارد، انتظار هواداران، 
قهرمانى در جام ملت هاسـت. فكـر مى كنى اين 
انتظارها باعث فشار روانى به ملى پوشان شود يا به 

شما انگيزه مى دهد؟
ما در سه، چهار سال گذشته همواره تيم برتر آسيا بوديم 
ــان مى دهد كه تيم ملى ما از نظر انفرادى و تيمى  و اين نش
قدرت كافى را دارد اما وجه تمايز ما با ساير تيم ها در اين است 
كه همدلى بااليى داريم و كادرفنى نيز روحيه مثبتى را به ما 
اضافه مى كند. تمام تالش مان را مى كنيم تا بتوانيم به عنوان 
ــانس بااليى براى اين اتفاق  قهرمانى دست پيدا كنيم و ش

داريم. اميدوارم با قهرمانى بتوانيم دل مردم را شاد كنيم.
     پس از بازى مقابل بوليوى، اردوى ديگرى نيز 

داريد؟
بله، پيش از آغاز جام ملت هاى آسيا، يك اردوى ديگر 
نيز در پيش داريم و سپس به مسابقات اعزام خواهيم شد. 
اميدوارم در روزهاى باقى مانده بتوانيم ثابت كنيم كه بهترين 

تيم آسيا هستيم. 
    «ريش قرمز» ،اين لقبى اسـت كـه برخى از 

هواداران به تو داده اند. لقبت را دوست دارى؟
ــه من بگويند  ــگاه ب خيلى اتفاق نيفتاده كه در ورزش
ريش قرمز اما دوستان و برخى از اعضاى كادرفنى به شوخى 
مى گويند «ريش قرمز» اما اين موضوع را قبول ندارم. زير نور 
آفتاب يك مقدار رنگ ريش هايم به قرمز متمايل است اما 

فكر مى كنم بيشتر طاليى باشد تا قرمز (با خنده).
   كدام شعار را بيشتر دوسـت دارى؟ به عنوان 
مثال در خلوت خودت آن را زمزمه مى كنى و انرژى 

مى گيرى. 
گاهى خودم را تشويق مى كنم. به عنوان مثال وقتى 
دوش مى گيرم شعارهاى ورزشگاه را سر مى دهم. نمى 
توانم بگويم كه غرور اما يك مقدار خودم را دوست دارم 
(با خنده). در ايران تشويق هاى بامزه اى داريم. به عنوان 
مثال وقتى در داماش بازى مى كردم مى گفتند «كريس 
شهر باران» و مرا با رونالدو مقايسه مى كردند. گيالنى ها 
ــويق خاصى دارند كه خيلى جالب است، مى گويند  تش
«على، برادر، غيرتت را قربان برادر». من بيشتر شعارهاى 

گيالنى را شنيده ام و برايم همواره جالب بوده است.

   در انگليس چگونه تشويق مى شوى؟
برايتونى ها اسمم را صدا مى زنند، البته متنى را آماده 
كرده اند كه قرار است برايم در ورزشگاه بخوانند اما فكر 

مى كنم منتظر هستند گل بزنم و سپس آن را بخوانند. 
    متن را ديده اى؟

ــت كه البته بايد ريتم روى آن  بله، متن آن جالب اس
باشد. «بازيكن جديد آورديم، از هلند آورديم، آقاى گل 
آورديم ...» شعارشان نيز به همين شكل است اما هنوز در 

ورزشگاه نخوانده اند.
    موضوعى كه درباره تو مطرح و با اسـتقبال 
هـواداران مواجـه شـده اينكـه در موضوعات 
اجتماعى نيز پيشـقدم هسـتى، هنوز فراموش 
نكرده ايم كه به كوره هاى آجرپزى رفتى و پيراهن 
خودت را بـه كودكانى كه آنجـا زندگى مى كنند 
هديه دادى، حتى عكس پروفايل اينستاگرامت 
هنوز همان كودكى اسـت كه آرزو دارد پيراهنت 

را بپوشد.
ــت كنم اينكه من با  آنچه مى توانم درباره آن صحب
ــدم كه هرگز نديده بودم. پس از  صحنه هايى مواجه ش
انتشار تصاوير، اين شانس را داشتم كه پيش بچه ها بروم 
ــان را ببينم. تجربه عجيبى را كسب كردم،  و زندگى ش
ــادمانى و افتخار حاصل از جام جهانى و نتايجى كه  ش
ــط محدود  ــب مى كنيم فق ــابقات مهم كس ما در مس
ــود، كودكانى كه در  ــتان مان نمى ش به خانواده و دوس
ــرايط زندگى مى كنند و خيابان خواب  سخت ترين ش
هستند نيز با گل زدن شادمان هستند. چند ساعتى در 
ــزى بودم و خيلى به من  كنار كودكان كوره هاى آجرپ
ــت. به آن ها قول دادم كه با ساير بازيكنان  خوش گذش
تيم ملى نيز هماهنگ كنم و در فرصتى مناسب دوباره 
ــان بروم زيرا هركدام از آن ها يك بازيكن را  به ديدارش
با تمام وجودشان دوست دارند و شايد يك بار مالقات 
با آن ها، ذهنيت و زندگى شان را تغيير بدهد. مطمئن 
ــد به مالقات آن ها خواهم  باشيد هروقت فرصتى باش
ــد به آرزوهاى  ــدوارم روزى آن ها نيز بتوانن رفت و امي
ــد كه فكر كنند زندگى  ــند و اين گونه نباش خود برس
ــت و مجبورند  محدود به همان كوره هاى آجرپزى اس

همان جا كار كنند.  

   عليرضا جهانبخش در گفت و گو  با «قانون»:   

وقتى كاپيتان تيم  ملى شدم  به پدر  و مادرم  فكر كردم
وقتى به كوره هاى آجرپزى رفتم، صحنه هايى را ديدم كه پيش از اين هرگز نتوانسته بودم ببينم

براى حضور قدرتمند در جام ملت ها، نيازمند امكانات و شرايط بهتر هستيم، آنچه حريفان دارند و ما نداريم
بازيكنان و اعضاى كادرفنى گاهى به شوخى به من مى گويند ريش قرمز اما به نظرم ريش هايم طاليى است نه قرمز

فكر مى كنم هركدام از تيم هاى مختلف ملى در همه بخش ها و رده هاى مختلف بايد كادر 
فنى و مديريت جداگانه و با برنامه هاى خاص خودشان داشته باشند. همه اين برنامه ها بايد 
جداگانه  از جانب فدراسيون حمايت شود چرا كه هركدام از اين تيم ها سياست هاى مستقل 
و خاصى دارند. چند سالى  است كه كى روش اين كميته فني را تحريم كرده است و به هيچ 
وجه وجود اين كميته را تاييد نمى كند و تاكنون با اعضاى آن جلسه اى برگزار نكرده است. 
در بحث مشكالت به وجود آمده بين تيم اميد و تيم بزرگساالن دو مشكل وجود دارد؛ابتدا 
اينكه اختياراتى كه به كى روش داده شده نامحدود است و دوم اينكه فدراسيون فوتبال يك 
ــيون براى تيم ها برنامه بدهد و بخواهد كه  كميته فنى مقتدر و توانمند ندارد كه به فدراس
اجرا شود.اما نقش فدراسيون فوتبال در جلوگيرى از بروز اين مشكالت چيست؟  تيم هاى 
بزرگساالن، اميد، جوانان و تيم هاى بانوان هركدام بايد جايگاه خاص و مستقل خودشان 
ــده است و به طور عملي نظر و اظهار  را داشته باشند اما در فدراسيون همه مسائل ادغام ش
وجودى ديده نمى شود. وجود كميته فنى جزو اساسنامه فدراسيون جهانى و آسيايى است. 
ــيون امكانات و بودجه را براى تيم هاى مختلف درخواست كند نه  اين كميته بايد از فدراس

ــتيلى (مدير تيم اميد) با جايگاهى مشخص و تعريف شده به دنبال زمين،  اينكه حميد اس
ــد. همه اين مسائل كار كميته فنى  بازى تداركاتى و هماهنگى با تيم ملى بزرگساالن باش
است وگرنه استيلى فرد توانمندى است.در حال حاضر شرايطي به وجود آمده كه  مربى تيم 
ــيركى وجود داشته باشد، اين سيرك  ملى بى احترامى مى كند اما اگر در فوتبال ايران س
همان تيم ملى بزرگساالن است كه بازيكنى جزو فهرست دعوت  شدگان نيست اما به اردو 
ــت نه درخواستى كه يك مدير براى  مى آيد و در تمرينات شركت مى كند. اين سيرك اس
ــت كه امكانات فدراسيون فوتبال براى همه  فراهم شدن نياز هاى تيمش دارد. طبيعى اس
تيم هاست اما زمانى كه حتى كى روش و تيم ملى در ايران نيستند، كسى نبايد بازهم از اين 
امكانات استفاده كند. بدون شك اين وظيفه فدراسيون فوتبال است كه بايد در موضوعات 
دخالت و مشكالت را مديريت كند. درست است كه تيم ملى بزرگساالن بايد در اولويت باشد 
اما اين تيم كه ديگر در همه ساعات نمى خواهد از زمين چمن و پِك استفاده كند. بايد يك 
هماهنگى صورت بگيرد تا همه بتوانند از امكانات كمپ تيم ملى استفاده كنند. پِك فقط 
ــت و دو تيم مى توانند به راحتى از تمام امكانات اين مجموعه  مخصوص 25-24 نفر نيس
استفاده كنند. كى روش هيچ فردى را در ايران قبول ندارد و به نظر من فدراسيون بايد در اين 
موضوعات قاطعيت نشان دهد و اوضاع را مديريت كند تا دو تيم بتوانند از امكانات ساختارى 
ــتفاده كنند. اگر دو تيم با تعامل و همكارى تمرينات شان را برگزار  ــيون فوتبال اس فدراس

كنند، هيچ مشكلى به وجود نخواهد آمد.

اتفاقات رخ داده پيرامون تيم ملي اميد و بزرگساالن، در روزهاي 
ــته است. وقتى يك مربى را  اخير حاشيه هاي فراواني را در پي داش
ــود و  با التماس در تيم ملى نگه مى داريم، نتيجه اش همين مى ش
جالب اينجاست كه مديريت نيز بلد نيستند تا اين اتفاقات رخ ندهد. 
ــت، زمانى كه پرتغالى ها  كى روش خيال مى كند دو قرن پيش اس
ــعلى دلوارى پيدا شد و مقابل شان  در جنوب ايران بودند اما رييس
ايستاد. كى روش هم حاال نبايد كارى كند تا او را با لگد از ايران بيرون 
ــند، با  بيندازند. افرادى كه براى كى روش مطلب و بيانيه مى نويس
ــكل دارند. يك زمان ممكن است كه  نظام جمهورى اسالمى مش
سرمربى تيم ملى مصاحبه كند و به او بگويند كه چه چيزهايى بگويد 
و يك زمان هم براى اين مربى مطلب و بيانيه مى نويسند و آن هايى 
كه اين كار را مى كنند با ما عناد دارند. در اينكه كى روش توسط اين 
ــكى وجود ندارد و پشت صحنه اتفاقاتى  افراد مديريت مى شود ش

ــت. در همه جاى دنيا در تمامى مباحث،  مى افتد كه تاسف آور اس
خط قرمزهايى براى افراد وجود دارد ولى براى كى روش خط قرمزى 
وجود ندارد و او در هر زمينه اى يكه تاز است. اين مربى هيچ مديريتى 
ــت، من در  در كنترل كردن خط قرمزها براى خودش متصور نيس
بخش فنى و برخى مسائل مديريتى براى او احترام قائل هستم ولى 
اين مربى، جماعتى كه در فدراسيون فوتبال هستند را قبول ندارد. 
او فدراسيون را به صورت كامل تحت كنترل خودش درآورده است.  
كى روش طورى در مورداين ساختمان حرف مى زند كه انگار پك 
را از جيب پدرش ساخته است. اين ساختمان براى تمامى تيم هاى 
ــت. كى روش هر چه  ــت و فقط براى تيم بزرگساالن نيس ملى اس
ــد كه مردم قواى تحليل  دلش مى خواهد مى گويد ولى او بايد بدان
بااليى دارند. بهتر است كى روش اين حرف ها را در موزامبيك بزند 
نه در ايران. نبايد فراموش كرد كه اوضاع در فدراسيون نيز مساعد 
ــيون فوتبال تعطيل است،  نيست و بايد بگويم مديريت در فدراس
ــه مديريت. اگر كركره  ــيون فوتبال نه عزت وجود دارد ن در فدراس
ــند و كى روش هم همين طورى بچرخد  فدراسيون را پايين بكش

خيلى بهتر است!

بازيكنان تيم ملى اميد در پى درگيرى كى روش و كرانچار، زمين تمرين ندارند و هر روز در يك ورزشگاه تمرين مى كنند

تيم ملى آوارگان

مديريت در فدراسيون  فوتبال تعطيل استتيم ملي اميد و بزرگساالن نيازمند هماهنگي هستند
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ــد  ــه مانن ــد: هم ــو مى گوي ــن آغداشل آيدي
ــه قلب خود  ــاد را ب ــه خط ميرعم من نيستند ك
ــه از آن  ــد، بلك ــى كنن ــا آن زندگ ــد و ب بچسبانن
ــد يك  ــر مى كنن ــون فك ــد چ ــه مى گيرن فاصل
ــك اثر نو. ــه سمت ي ــت و مى روند ب اثر كهنه اس

ــام در  ــاس صاحب ن ــاش و هنرشن ــو نق آغداشل
ــازار خوشنويسى  ــق ب ــاره رون ــى درب گفت وگوي
ــى  ــاره خوشنويس ــى درب ــد: « وقت ــى گوي م
ــود منظور  ــد مشخص ش ــود باي ــت مى ش صحب
ــا خوشنويسى  ــت ي ــى اس ــى سنت خوشنويس
ــه نقاشى خط كار  ــده؛ خوشنويسانى ك مدرن ش
ــت و به  ــان بسيار باالس ــت آثارش مى كنند قيم
ــو مى زند. كم نيستند  كار هر نقاش معاصرى پهل
ــط كار كردند و  خوشنويسان سنتى كه نقاشى خ
قيمت كارشان باالى صدها ميليون تومان است».

ــان» افزود:«اما  نقاش مجموعه «شفاعت فرشتگ
ــورد استقبال  بايد بررسى شود چرا هنر سنتى م
شايسته قرار نمى گيرد و تا حدود زيادى قيمت ها 
ــه جوهره و  ــن موضوع مربوط ب درجا مى زنند. اي
كيفيت اثر نيست، بلكه مرتبط است با افرادى كه 
خريدار آثار هنرى هستند، رو به هنر معاصر دارند 
ــد. ممكن است  ــر قديمى ندارن و عالقه اى به هن
ــدرن 10برابر  قيمت يك نقاشى پيش پاافتاده م
ــد. اين رسم  ــط ميرعماد باش قيمت يك تابلو خ
ــد روز و رقابت هاى سليقه اى است. فاصله  زمانه، م
ــان سنتى است. جهان  گرفتن جهان مدرن از جه
ــودش را دارد». ــز قيمت گذارى هاى خ مدرن ني

آغداشلو با اين توضيح كه آثار كالسيك در حراج هاى 
بزرگ قيمت گذارى هاى بسيار بااليى دارند و ركورد 
ــاران» كه مختص  هم مى زنند ، گفت:« حراج «ب
خوشنويسى است اگر به درستى انجام شود مى تواند 
ــى را آرام آرام تثبيت كند. منتها  قيمت هاى واقع
قيمت ها بايد واقعى و به قيمت باشد. نه اينكه در  

ايران اثرى را صدها ميليون برآورد كنند و نظير آن را 
مثال در كريستيز بتوان چند ده ميليون خريد. فكر 
نكنيم اگر قيمت باال اعالم شود حيثيت مى آورد. 
ــه پيدا  ــر ادام ــاران» اگ ــرد: حراج«ب ــه ك او اضاف
ــد قيمت آثار  ــد باشد مى توان كند و كار خود را بل
ــه جايى برساند  ــاى سنتى ايران را ب بسيار گرانبه
ــد. البته  ــن اتفاق بيفت ــت و بايد اي كه حق آن اس
بيشتر افرادى كه در اين حراج ها شركت مى كنند 
ــق را بخوانند كه  ــط نستعلي ــال نمى توانند خ اص
ــى دهد جامعه تا اين  مايه افسوس است و نشان م
ــى فاصله است».  ــدازه از هنر خوشنويسى سنت ان
ــد زيادى  ــه درص ــح ك ــن توضي ــا اي ــو ب آغداشل
ــد ارزش هاى  ــى ايران واج ــه هنر سنت از مجموع
ــه داد:«اين  ــت، ادام ــز اس ــر شگفت انگي بى نظي
ــا هنر  ــده است ام ــرم تثبيت ش ــه نظ موضوع ب
ــت  ــن نسب ــران اي ــر اي ــال اخي ــدرن 100س م
ــده نيست».  ــت تثبيت ش ــدارد و به اين نسب را ن
نقاش مجموعه «خاطرات انهدام» با تاكيد بر اينكه 
ــن از ارزش هاى  ــال فاصله گرفت فرهنگ ما در ح
كهن است، گفت:« كارهايى شده كه هنر گذشته 
ــى جايگزين  ــه فرهنگ ــاى آن در زمين و ارزش ه
ــود، دهه هاست  ــى ش ــاى معاصر جهان ارزش ه
ــد و به زور هم  ــورت مى گيرد منتها نش اين كار ص
ــه عكس دهد. همه  نمى شود و ممكن است نتيج
ــاد را به قلب  ــط ميرعم ــن نيستند كه خ مانند م
ــد. بلكه از آن  ــا آن زندگى كنن خود بچسبانند و ب
فاصله مى گيرند چون فكر مى كنند يك اثر كهنه 
ــو. اغلب مردم  ــه سمت يك اثر ن است و مى روند ب
ــر همسو شوند. جهان  مى خواهند با جهان معاص
ــودش را مى كند. حركت  ــار خ معاصر هم دارد ك
ــار آغاز  ــن از دوره قاج ــان معاصر داشت رو  به جه
ــده است». ــه دارد، حتى تشديد هم ش شد و ادام

ــح داد:« متاسفانه جامعه  آغداشلو در پايان توضي
سعى مى كند از هر چيزى كه به گذشته و به كهن 
بودن ارتباط دارد فاصله بگيرد. در اين ميان فاجعه 
ــار فرهنگى بشر  وقتى است كه ارزشمندترين آث
ــه دنيا نيز  ــاب بيايد.درست است ك كهنه به حس
ــر در حركت است و  به سمت آينده و جهان معاص
ارزش هايى كه االن خلق مى شود جهانى مى شود 
ولى نكته قابل تامل اينجاست كه در برخى ممالك 
ــز پاسدارى  ــراث گذشته ني ــه شدت از مي ديگر ب
ــراج «باران»به  ــرح اوليه ح ــود. از اين رو ط مى ش
جهت اهميت بخشى به آثار كهن شايسته است و 
ــص و ايراد برگزار شود تا  بايد با قدرت و كم ترين نق

مقدمه اى بر پاسدارى از ارزش ها شود.

ــى و  ــى در س ــش تجرب ــاب بخ ــات انتخ ــو هي عض
ــن بخش را  ــران، اي ــم كوتاه ته ــن جشنواره فيل پنجمي
ــواره مى تواند  ــت و گفت:جشن ــوزش دانس ــد آم نيازمن
ــا  ــه اى سينم ــى و پاي ــوزش زيرساخت ــش آم در بخ
ــه دهد. ــى ارائ ــرد خوب ــى عملك ــاه تجرب ــم كوت و فيل

ــزه فيلم كوتاه  ــده، فيلمساز بوشهري برنده جاي تيام يابن
ــده و عضو هيات  ــرز 2015 آمريكا ش ــدون م سينماى ب
ــن جشنواره  ــى و پنجمي ــى در س ــاب بخش تجرب انتخ
ــه اهميت برگزارى  ــت. او با اشاره ب فيلم كوتاه تهران اس
ــر گفت: به  ــد و تعالى هن ــى براى رش ــن رويدادهاي چني
ــران، جايگاهى براى  ــاه ته ــواره فيلم كوت نظر من جشن
ــر برقرارى  ــت تا عالوه ب ــدار فيلمسازان اس مالقات و دي
ــه در يك  ــه را ك ــد آنچ ــارى، بتوانن ــد ك ــالت مفي تعام
ــى كنند. ــت، ارزياب ــه اس ــاه گذشت ــم كوت ــال بر فيل س

ــازان در جشنواره  ــور فيلمس ــزود: حض ــن اف اوهمچني
ــدان اين  ــك مى كند كه هنرمن ــران، كم فيلم كوتاه ته
ــرى را كه  ــى يكديگر و مسي ــاى ذهن ــوزه بتوانند فض ح
ــد؛ بنابراين اين  ــرار دارد، ارزيابى كنن فيلم كوتاه در آن ق
ــك شايانى مى كند. ــم كوتاه كم ــه رشد حوزه فيل روند ب

ــى و پنجمين  ــش تجربى در س ــات انتخاب بخ عضو هي
ــه طور حتم اين  ــران ادامه داد: ب جشنواره فيلم كوتاه ته
ــوزه فيلم  ــن رويدادها در ح ــى از مهم تري ــواره يك جشن
ــالق و مست عد  ــان شناسايى افراد خ ــت كه امك كوتاه اس
ــازه مى دهد كه  ــر فراهم مى كند و اج را در حوزه اين هن
فيلمسازان از سراسر كشور و با هر سن و سالى مورد ارزيابى 
ــه دست آورند. ــراى بروز و ظهور ب قرار گيرند و فضايى ب

يابنده بر تاثيرگذارى بخش بين الملل تاكيد كرد و گفت: 
ــل كمپين هايى ايجاد  ــش بين المل الزم است كه در بخ
ــازان داخلى و خارجى امكان  شود تا به واسطه آن فيلمس
صحبت كردن و تبادل نظر را به دست آورند زيرا اين بخش 
ــى تاثيرگذارباشد. به شدت مى تواند بر فيلمسازان داخل

او تصريح كرد: براى شخص من تعامالتى كه با كارگردان ها 
ــل برقرار  ــش بين المل ــى در بخ ــاى خارج و فيلمسازه
مى كردم، بسيار آموزنده بود تا جايى كه گاهى اين بخش، 
حتى جوايز را نيز در حاشيه قرار مى داد؛ بنابراين ضرورى 
ــش بين الملل باشيم  ــدن بخ ــه شاهد پررنگ ش است ك
ــش و مهم است. ــه كليت اين بخش قابل ستاي هر چند ك

كارگردان فيلم كوتاه «رنگان 99» جذب مخاطب را يكى 
ــران دانست  ــواره فيلم كوتاه ته از بخش هاى مهم جشن
ــم كوتاه تهران  ــا امروز جشنواره فيل و گفت: به نظر من ت
ــه خوبى عمل كند تا  توانسته در عرصه جذب مخاطب ب

ــور، بارها جشنواره  ــن حضور پرش جايى كه به واسطه اي
ــه طور حتم با  ــر گرفته است اما ب سانس هاى ويژه در نظ
ــون ژانر بندى  ــال رويكردهايى چ تبليغات بيشتر و اعم
ــب در اين حوزه افزود. كردن آثار مى توان بر جذب مخاط

ــان كرد: به  ــزارى جشنواره، بي ــاره فضاى برگ يابنده درب
ــاظ موقعيت مكانى فضاى  نظر من پرديس چارسو به لح
مناسبى براى مخاطبان حوزه فيلم كوتاه است زيرا اغلب 
عالقه مندان براى رفت و آمد به اين فضا راحت هستند اما 
به طور حتم چارسو فضاى مناسبى براى تعداد مخاطبان 
باالى اين بخش نيست و پرديس ملت فضاى مناسب ترى 
ــوع اكران فراهم مى كند. را براى عالقه مندان گسترده و ن

ــن دوره از جشنواره  ــى در اي ــار تجرب ــاره سطح آث او درب
ــش تجربى  ــه در بخ ــى از مشكالتى ك ــرد: يك ــان ك بي
ــت، عدم  ــه جشنواره نيس ــا مختص ب ــود دارد و تنه وج
ــال خانه  ــا اينكه امس ــش است كم ــت از اين بخ شناخ
ــدا نكرد. ــزه اى اه ــى جاي ــش تجرب ــز در بخ سينما ني

كارگردان فيلم كوتاه «سرنگ» تصريح كرد: يكى از عمده 
مشكالت در حوزه سينماى تجربى به بحث آموزش مربوط 
است؛ بنابراين بايد براى اين بخش يك تعريف درست به 
فيلمسازان جوان ارائه شود تا اين معضالت را شاهد نباشيم.

ــه اشتباه  ــازان ب ــارى از فيلمس ــه داد: بسي ــده ادام يابن
ــك اثر تجربى  ــار ساختارشكنى، ي مى انديشند كه هر ك
است و اغلب آثار سورئال با فضاهاى فانتزى يا متفاوت به 
بخش تجربى نسبت داده مى شوند. حتى در برخى از موارد  
فقط كارهايى كه ديالوگ ندارند يا در ساخت آن ها از فرم 
خاصى استفاده مى شود، تجربى ديده مى شوند.درحالى كه 
بخش تجربى يك چارچوب آموزشى و ساختار مشخص 
ــخ آن را بررسى كرد. ــت آن بايد تاري دارد كه براى شناخ

ــاى تجربى زبان تصوير  او تاكيد كرد: در واقع بحث سينم
و گرامر سينماست ؛يعنى ما بايد درى را به روى مخاطب 
ــه نكرده است.  ــش از آن نديده و تجرب بگشاييم كه تا پي
ــراى سازندگان   ــز من پيشنهاد دادم كه ب در اين راستا ني
تمامي آثارى كه در اين بخش از جشنواره پذيرفته نشدند، 
ــرا ما در  ــى برنامه ريزى كنيم زي ــاپ آموزش يك ورك ش
زيرساخت ها و پايه هاى آموزشى دچار مشكالتى هستيم.

ــرد: تاكيد ما بر  ــاه «اعتراف» بيان ك كارگردان فيلم كوت
سينماى تجربى  فقط به دليل خود اين بخش نيست زيرا 
ــد، مى توانند با  ــه در اين حوزه كار مى كنن فيلمسازانى ك
فرم هايى آشنا شوند كه از آن ها مى توان در ديگر حوزه هاى 
سينما به عنوان تكنيك هاى زيبايى شناسانه استفاده كرد 
ــى در سينماى تجربى  كما اينكه در دهه 50 تكنيك هاي

وجود داشت كه امروزه در سينماى وحشت ژانر اصلى است 
بنابراين ما نيز مى توانيم چنين نگاهى به سينماى تجربى 

داشته باشيم و آن را دنبال كنيم.
معرفى هيات انتخاب بخش مستند سى و پنجمين 

جشنواره بين المللى فيلم كوتاه تهران
ــش مستند سى و  ــاب آثار بخ ــن هيات انتخ همچني
ــران  نيز  ــى فيلم كوتاه ته ــواره بين الملل پنجمين جشن

معرفى شد.
ــورد و مهدى  ــور، شيرين برق ن ــان مظاهرى پ پژم
گنجى با حكم سيدصادق موسوى دبير سى و پنجمين 
ــران، به عنوان  ــم كوتاه ته ــواره بين المللى فيل جشن
ــن جشنواره  ــش پويانمايى اي ــات انتخاب آثار بخ هي
ــى  ــور كارشناس ــان مظاهرى پ ــوب شدند.پژم منص
ــاى شاهنامه  ــت مستنده ــى سينما، ساخ كارگردان
ــان طغيانگر،  ــان كيومرث، انس ــاه تهماسبى، وارث ش
ــر، وادى هفت واد،  ــه يك شه ــان چند هزارسال داست
ــى، آب در  ــراث فرهنگ ــدن گمشده، مي جيرفت تم
ايران، درياچه اى كه بود، سعدى شاعر مصلح، داستان 
ــار سرخ، ايران  ــرق، دستگرد يزد شاپوران، غب توليد ب
ــك كاوش باستان شناسى،  از پس هزاره ها، رامهرمز ي
ــان را در كارنامه  ــد ايرانى و تخت سليم الموت، مسج
ــو هيات علمى نخستين  خود دارد. وى همچنين عض
ــد و باستان  شناسى موزه  گردهمايى سينماى مستن
ــن جشنواره  ــاب يازدهمي ــات انتخ ــى و عضو هي مل
ــت. ــوده اس ــت – 96 ب ــا حقيق ــد -سينم مستن

ــل در رشته  ــام تحصي ــس از اتم ــن برق نورد پ شيري
ــوره در مدرسه  ــاه س ــا از دانشگ ــى سينم كارشناس
C e n t r a l  I n s t i t u t e  f o r ــى  ي سينما

ــه ادامه تحصيل پرداخت  Technology استراليا ب

ــه كارگردانى سينما به  و پس از پايان تحصيل در رشت
ــن مستندسازان سينماى  ايران بازگشت. عضو انجم

ــاه ايران است و فيلمسازى  ايران و انجمن فيلم كوت
ــاه و تجربى  ــد فيلم كوت ــا ساخت چن ــال 76 ب را از س
ــه كارگردانى  ــار وى مى توان ب ــرد. از جمله آث آغاز ك
ــوف و صبح به خير  ــى كس ــاه داستان ــاى  كوت فيلم ه
ــه: مستندساز،  ــد حرف ــاى مستن ــزا و فيلم  ه مونالي
ــى، روزها  ــالق، شاعران زندگ ــى از يك ط صحنه هاي
ــن به عنوان  ــاره كرد. او همچني و در انتهاى فصل اش
ــم مستند از جمله «آى  تدوينگر، تدوين چندين فيل
آدم ها» به كارگردانى رخشان بنى اعتماد و «جشن 
تكليف» به كارگردانى فيروزه خسروانى را در كارنامه 
كارى خود به ثبت رسانده است. در كنار مستند «21 
ــاى اخير  ــورد در سال ه ــن برق ن ــن»، شيري روز و م
ــى و زنان  ــاى اجتماع ــازى با موضوع ه به مستندس
ــورد تاكنون  ــل پرداخته است. برق ن به صورت مستق
ــى را كسب كرده است. جوايز متعدد ملى و بين الملل

ــه رشته سينما با گرايش  مهدى گنجى، دانش آموخت
ــن مستندسازان  ــو پيوسته انجم ــردارى، عض فيلمب
ــر در زمينهى به تصوير ــت. وى در سال هاى اخي ايران اس

كشيدن زندگى كارآفرينان و حوزه كسب وكار فعال بوده است. 
مستندهاى باتو مهتاب، اراده هاى آهنين، من مى خوام شاه 
بشم، مجموعه تلويزيونى جلوه، مجموعه اشتغال و صنعت، 
مادرم منيژه معدن كار است، همه اوراق هويت من، پازلى ها 
ــى هستند. او جوايز  و مجموعه كارستان از جمله آثار گنج
ــرى خود دارد. متعدد ملى و بين المللى را نيز در كارنامه هن

ــى از  ــم» يك ــاه بش ــوام ش ــن مى خ ــد «م ــم مستن فيل
ــاره زندگى يكى  ــه درب ــار گنجى است ك شاخص ترين آث
ــواده اش است. ــه او با خان ــت توريسم و رابط از فعاالن صنع

سى و پنجمين جشنواره بين المللى فيلم كوتاه تهران به منظور 
شناسايى و معرفى برترين آثار كوتاه در سطح ملى و بين المللى 
ــم ازان از 18 تا 23 ــاد رقابت سازنده بين فيل و همچنين ايج

آبان97 برگزار خواهد شد.

       تيام يابنده، عضو هيات انتخاب    
      بخش تجربى جشنواره فيلم كوتاه تهران   مطرح كرد    

سينماى تجربى
 نيازمند آموزش

نگارخانه

آيدين آغداشلو: 

خط ميرعماد را به قلب خود مى چسبانم

قاب ها كه نخستين بار در دهمين جشنواره سينماحقيقت به نمايش درآمد درباره 
قاب عكس  هايى است كه صادق زيباكالم (استادتماِم دانشكده حقوق و علوم سياسى) به 
ديوار اتاق كارش در دانشگاه تهران آويخته است؛ عكس هايى از شخصيت ها و دوره هاى 
مختلف تاريخى كه خود او در جايى از فيلم، دليل جمع شدن  آن ها در كنار هم را عالقه اش به 
گذشته جامعه ايران مى داند و مى گويد آنچه باعث شده به افزودن اين قاب ها و نصب شان 
ــه وارد اين اتاق  ــه دهد واكنش جالب آدم هايى است ك روى بخش  هاى خالِى ديوار ادام
مى شوند؛ آدم هايى از اقشار و طبقه هاى مختلف كه بعضى از آن ها براى نخستين بار با اين 
تصويرها روبه رو مى شوند  و به همين دليل حتى تصوير قوام السلطنه را با عكس پدر استاد 

زيباكالم اشتباه مى گيرند!
قاب ها با حضور كارگردان فيلم در يك كارگاه قاب سازى آغاز مى شود. جايى كه او قصد 
دارد براى عكس مورد نظرش يك قاب سفارش دهد. در پايان درمى يابيم فيلمساز قرار است 
اين قاب را به زيباكالم هديه دهد و روى ديوار اتاق او از خود يك يادگارى به جا بگذارد. اما آنچه 
در فاصله اين دو سكانس، بدنه اصلى فيلم را تشكيل مى دهد واكنش شخصيت محورى ماجرا 
(زيباكالم) در قبال عكس ها و مهم تر از همه، واكنش او در برابر مستندى است كه درباره 
اين قاب ها ساخته مى شود. فيلم، بعد از سكانس ابتدايى كه ذكرش رفت، مسير حركت 
زيباكالم به سوى اتاق كار خود (در دانشكده حقوق و علوم سياسى) را پى مى گيرد؛ بخشى 
كه او فرصت پيدا مى كند با تعدادى از كارمندان و كاركنان دانشگاه تهران شوخى كند  و مثل 
زمان هايى كه در سخنرانى ها و گفت وگوهاى خود به حاشيه هاى پررنگ تر از متن مى پردازد 
(خوشبختانه نمونه هايش بسيارند!) شگرد معروف و رسانه اى خود را آشكار سازد؛ شگردى 
شامل نوعى شوخ طبعِى آميخته به كنايه هاى واقعى كه در قاب ها در معرفى يوسف مواليى 
به عنوان «رأس استكبار جهانى» و همچنين اشاره به اتاق هايى نظير «قطب علمى حقوق»، 
«انجمن علوم سياسى» و «دفتر اوراسياى مركزى» به عنوان «مراكز مورد عالقه آمريكايى ها 
و سرويس هاى جاسوسى انگليس!» نمود يافته است (بگذريم كه شوخى هاى بعضا منشورى 

او دايره كمى گسترده ترى را در بر مى گيرد!).
از اين زاويه، مهم ترين و در حقيقت، اصلى ترين بخش قاب ها لحظه هاى جذابى است كه 
او درباره تعدادى از عكس هاى روى ديوار توضيح مى دهد؛ عكس هايى كه از دوران مشروطه 
تا كودتاى 28 مرداد، دوران پهلوِى دوم، انقالب اسالمى، جنگ تحميلى و حتى برخى مقاطع 
مهم سال هاى اخير (نظير حوادث پس از انتخابات سال 88) را نيز در بر مى گيرند. زيباكالم 
در اين بخش از فيلم مى كوشد تصوير نامتعارفى از فراز و فروِد روزگار و مفاهيم نهفته در دل 
عكس هاى به جامانده از تاريخ معاصر ايران ارائه دهد؛ تصويرى از به گفته او «ديوار اميد» كه 
«هميشه هم سياه و ترس آلود و خوفناك نيست» و «در عمق آن گشايش و سپيدى ديده 

مى شود».
البته اين عكس هاى به ظاهر ناهمگون و نامتناسب فقط به ستارخان، باقرخان، شهيد 
چمران، شهيد باكرى، شهيد همت و حتى قوام السلطنه و هاشمى رفسنجانى محدود نيست  
و چهره ها و لحظه هاى تاثيرگذار ديگرى را هم در بر مى گيرد. به عنوان مثال در جايى از فيلم 
او به لحظه وداع تلخ يك رزمنده با همسر و فرزندش اشاره مى كند و مى گويد: «كودكى كه 
در اين عكس مى بينيم، اگر روزى از خواب بيدار شود و بگويد پدرم را مى خواهم، چه جوابى 
داريم به او بدهيم؟!» يا در بخشى ديگر به اتومبيل سوخته محمد مصدق در ظهر روز 28

مرداد 1332 اشاره مى كند و مى گويد: «ما ايرانى ها هيچ وقت نخواستيم نقش خودمان را در 
كودتاى تاريخى 28 مرداد ببينيم. هر وقت از كودتا صحبت به ميان آمده گفته ايم عمليات 
آژاكس، سازمان سيا، سرويس هاى اطالعاتى انگليس و اسناد ديگرى كه همه شان هم 
درست و واقعى است  اما واقعيت اين است كه آمريكايى ها و انگليسى ها نه يك سرباز به ايران 

فرستادند و نه حتى يك تانك و زره پوش. كودتا را كه از هشت صبْح شروع و تا ساعت يِك 
بعدازظهر ادامه داشت خود ما ايرانى ها انجام داديم! هزاران نفر از مردمى كه آن وقت ها در 

تهران زندگى مى كردند...».
به عبارت ديگر، نكته اى كه به عكس هاى اتاق كارِ آقاى دكتر بُعد و روح تازه اى مى بخشد 
تحليل هاى جذاب و كم سابقه او درباره اين قاب هاست؛ تحليل هايى كه البته در برخى موارد، 
از اشتباه و خطا هم مصون نيست. به عنوان مثال او پس از اشاره به شادروان غالمرضا تختى به 
عنوان «نماد مبارزه با حكومت شاه» و همچنين «فردى برخوردار از مرام بچه تهرونى هاى 
قديم» به تصويرى از او هنگام دريافت مدال اشاره مى كند و درباره دليل عالقه خود به آن 
مى گويد: «در اين عكس، تختى شق ورق ايستاده و حاضر نيست تا محمدرضا پهلوى مدال 
را به گردنش بياويزد». در حالى كه با استناد به فيلمى كه از آن روز و آن لحظه موجود است 
مى توان گفت عكس مورد نظر پيش از خم شدن تختى براى دريافت مدال گرفته شده است! 
در حقيقت بايد گفت آنچه باعث شده بخش اضافى فيلم (فصل شوخى زيباكالم با تعدادى 
از همكارانش در دانشگاه) نيز مثل بدنه آن كم وبيش جذاب باشد، شوخ طبعى موجود در 
شخصيت نامتعارف و غيرقابل پيش بينى او است؛ شخصيتى كه اينك در نگاهى اجمالى به 
حوادث اجتماعى و سياسِى چهار دهه گذشته مى توان گفت همواره در متن و حاشيه بسيارى 
از جنجال ها حضور داشته است (از يكى از آخرين نمونه هايش مى توان به حضور او در اژدها 
وارد مى شود و روايت ماجرايى غيرواقعى به تقاضاى كارگردان فيلم اشاره كرد!) شايد به 
همين خاطر و به شكل بى سابقه اى بخش «سخن كارگردان» به ضمايم دى وى دِى اين 
فيلم اضافه شده است. گزينه  بى سابقه اى كه كيوان مهرگان در آن به شكلى صادقانه هيجان 
خود نسبت به توزيع قاب ها در برخى فروشگاه هاى محصوالت فرهنگى را آشكار كرده 
است و ضمن اشاره به «فيلمبردارى يواشكى فيلم در دانشگاه تهران» مى گويد: «چند سال 
پيش كه قاب ها ساخته مى شد، در خواب هم نمى ديديم كه روى پرده برود يا منتشر شود! 
ولى خوشبختانه امروز اين رويا به حقيقت پيوسته است و شاهد صدور مجوز براى توزيع آن 
هستيم. به همين دليل از شما خواهش مى كنم به  جاى تهيه كپى غيرقانونى، نسخه اصلى 
فيلم را تماشا كنيد و از اين طريق به تداوم سينماى مستقل كمك كنيد». در نهايت بايد گفت 
آنچه قاب ها را به يك مستند كم وبيش جذاب، مفّرح و در عين حال ديدنى تبديل كرده 
است، همين در هم شكستِن مرزها و محدوديت هاست؛ محدوديت هاى كليشه شده اى 
كه سال هاست «مميزى»  سليقه اى را به يك «جذابيت فرامتنى» تبديل كرده است اما 
كمرنگ شدن مرزهاى نامريى و از بين رفتن هيبت غيرواقعى آن نشان مى دهد بسيارى از 

اين  نظارت ها در عمل كامال- پوچ بوده است. پوچ؛ و البته ديگر هيچ!

مستند «قاب ها» از كيوان مهرگان نقد و بررسى شد 

ديوارى براى قاب ها 

پرده نقره اى

اميد نجوان 
منتقد فيلم
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قيمت گوشى تلفن همراه طي ماه هاي گذشته روند افزايشى داشته و  اين روزها خبرهاي زيادي در 
خصوص كاهش قيمت موبايل مي شنويم،  اما تاثيرچنداني در قيمت ها مشاهده نمي شود. بسياري 
ــد و در انتظار افت قيمت موبايل و به بار نشستن  از كاربران فضاي مجازي از اين موضوع گاليه دارن
صحبت هاي مسئوالن هستند. رييس اتحاديه فروشندگان تلفن همراه اعالم كرد كه اگر 600 هزار 
دستگاه گوشى توقيف شده توسط سازمان حمايت قيمت گذارى شود و از سوى ديگر ارز نيمايى براى 
واردات اين محصول تامين شود، قيمت موبايل تا 40 درصد كاهش خواهد يافت. اين در حالى است 
كه در هفته گذشته نيز سخن از ارزانى موبايل تا  دو ميليون تومان در برخى برندها بود. البته پيش از اين 
فالح جوشقانى،  معاون وزير ارتباطات و فناورى اطالعات درباره داليل افزايش قيمت موبايل در بازار 
اين گونه توضيح داد كه بازار تلفن همراه، بازارى وابسته به ارز است كه نوسانات نرخ ارز در قيمت آن تاثير 
مى گذارد، اما بيش از 30 درصد افزايش قيمت گوشى تلفن همراه در بازار به دليل كمبود عرضه است.

گوشي ها در مرحله قيمت گذاري
در اين شرايط ابراهيم درستى نايب،  رييس اتاق اصناف تهران و رييس اتحاديه فروشندگان گوشى 
تلفن همراه در اين باره گفت: هم اكنون 600 هزار دستگاه گوشى تلفن همراه در گمرك توقيف شده 
كه به دليل پرونده هاى تخلف گذشته يا ديركردن در مراحل ترخيص و تامين ارز است. اين كاال منتظر 
قيمت گذارى از سوى سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان بوده كه بايد هر چه سريع تر 

انجام شود و با عرضه اين موبايل ها، بازار اين كاالى ضرورى نيز رنگ آرامش به خود بگيرد. اگر ارز نيمايى 
به صورت مستمر و منظم براى واردات موبايل اختصاص پيدا كند و واردكنندگان بتوانند سهم بازار را 
تامين كنند،قيمت تلفن همراه در آينده اى نزديك با كاهش قابل توجهى مواجه مى شود، اما هم اكنون 

يكى از مسائلى كه سبب مى شود قيمت موبايل افزايش يابد، كمبود جنس و كاال در بازار است.
كاهش قاچاق موبايل

درستى با بيان اينكه در هفته گذشته شاهد افزايش 15 تا 25 درصدى قيمت موبايل و تبلت در 
بازار بوديم،  تاكيد كرد: اگر اتفاقاتى كه مطرح كردم از قيمت گذارى تا تامين ارز و سهم بازار رخ دهد، 
شاهد كاهش قيمت موبايل تا 40 درصد و حتى بيشتر خواهيم بود، اما بايد اين نكته را مدنظر قرار داد كه 
فروشنده موبايل، گران فروش نيست و عمده تخلف براى توزيع كنندگان و واردكنندگان تلفن همراه 
است، البته اين مساله را كه برخى فروشندگان هم ممكن است مرتكب تخلف و گران فروشى شوند، 
منكر نمى شويم اما گرانى در بازار موبايل داليل ديگرى دارد. در راستاى اجراى طرح رجيسترى تلفن 
همراه قاچاق موبايل كاهش يافته است. در گذشته نه چندان دور،  ساالنه بالغ بر 2000 ميليارد تومان 
تلفن همراه به كشور قاچاق مى شد، اما از زمانى كه طرح رجيسترى اجرايى شده قاچاق آن به صفر 
رسيده است. بنابراين مسئوالن بايد هر چه سريع تر در راستاى ساماندهى بازار موبايل اقدامات الزم را 

انجام دهند تا التهابات بازار آن برطرف شود.

هجوم به بازار سكه باعث شده تا اين روزها شاهد حباب يك ميليونى باشيم كه 
حاال اين حباب به 400 هزار تومان رسيده است و در صورتى كه وضعيت بازار عادى 
شود،  شاهد كاهش 800 هزار تومانى سكه خواهيم بود. در اين ميان كسانى كه براى 
سرمايه گذارى و حفظ ارزش پول خود اقدام به خريد كرده اند، ضرركنندگان اصلى 
هستند. باقر معبودى نژاد رييس اتحاديه فروشندگان طال، نقره و جواهر مشهد در 
خصوص وضعيت خريد و فروش طال در 6 ماه اول سال جارى گفت: متاسفانه به 
دليل كاهش قدرت خريد مردم، باال رفتن قيمت ارز و قيمت جهانى طال  شاهد 
ركود سنگين و كم سابقه اى در بازار طال هستيم. با اين حال با توجه به افزايش قيمت 
ارز مردم براى حفظ ارزش سرمايه خود رو به خريد سكه و طالى آب شده آورده اند 
زيرا در صورت خريد مصنوعات طال هنگام فروش به سبب ماليات ارزش افزوده و 

اجرت مقدار زيادى از قيمت خريد كسر مى شود؛ بنابراين صرفه اقتصادى ندارد.
ركود سنگين تر مي شود

معبودى نژاد تصريح كرد: در6 ماه اول سال جارى نسبت به همين مدت در
سال قبل 80 درصد معامله مصنوعات طال كاهش يافته است و همين باعث شده 
كه بسيارى از همكاران ما قيد فعاليت در اين حوزه را بزنند و تغيير شغل دهند كه 

اين امر در مرداد و شهريور بيش از ساير ماه هاى ديگر بوده كه اين نشان دهنده 
اين است كه هر چقدر جلوتر مى رويم ركود سنگين تر مى شود. از 900 فعال اين 
صنف تا االن حدود 200 پروانه غيرفعال شده و در صورت ادامه روند موجود اين 

وضعيت بدتر خواهد شد.
بخشنامه هايي كه باعث ركود بازار شدند

ــى بيشتر به دنبال خريد  معبودى نژاد تصريح كرد: زائران خارجى و داخل
نقره هستند به طورى كه از ابتداى سال تاكنون ما شاهد رشد خوبى در فروش 
مصنوعات نقره اعم از انگشتر و گردنبند بوده ايم ضمن آنكه بدليجات نيز وضعيت 
خوبى دارد. در خصوص علل اين ركود نيز بخشنامه هاى بانك مركزى تاثير زيادى 
بر بازار مى گذارد كه متاسفانه در اين مدت شاهد بوديم كه اين بخشنامه ها بدون 
كار كارشناسى و بر مبنى آزمون و خطا بود و هر بخشنامه اى كه از نظر دولت خوب 
نباشد بعد از چند هفته تغيير مى كند؛ به طور مثال سه ماه قبل گفتند هر فرد ايرانى

تا سقف 10 هزار يورو مى تواند وارد يا خارج كند بعد از چند هفته اين سقف برداشته 
شد و دوباره االن اعالم شده كه اين سقف پنج هزار يورو است. در اين ميان تكليف 

فعال اقتصادى معلوم نيست و نمى داند چگونه برنامه ريزى كند.

ــي وزير صنعت، معدن و  پرحاشيه ترين وزير كابينه روحان
تجارت است كه  در هفته هاي اخير شايعات زيادي در خصوص 
استيضاح و استعفاي او بيان شده است. اما حاشيه ها و شايعاتي 
ــي استيضاح محمد  ــده، به نوع ــه در اين خصوص مطرح ش ك
شريعتمداري را عقب انداخته است. چند معاون اين وزارتخانه 
نيز زير ذره بين قرار گرفتند و استعفاي خود را بر اساس قانون 
جديد بازنشستگي تحويل داده اند. عد ه اى از افراد زير مجموعه 
ــدان افتادند.  ــر تخلفات شان به زن ــه نيز به خاط اين وزارتخان
ــت از توليد و صنعت  ــى شريعتمدارى در حماي بنابراين ناتوان
ــادن و رونق بخشى به معادن  ــى به سمت مع و هدايت نقدينگ
ــه يكي از پر مشكل ترين و كشور نيز مشهود بود. اين وزارتخان

ــور در حال حاضر است. حاال  پر بحث ترين وزراتخانه هاي كش
خبرها حاكي از انتقال شريعتمداري وزير صمت به وزارتخانه

ــه با انتقادات زيادي روبه رو  تعاون، كار و رفاه اجتماعي است ك
ــان اينكه چنين شخصى از يك  است. به گفته يكي از نمايندگ
ــر منتقل شود، پاك كردن صورت  وزارتخانه به وزارتخانه ديگ
مساله است. بعيد مى دانم كه مجلس هم از پست جديد وزارت 
براى شريعتمدارى استقبال كند؛ چرا كه بحث استيضاح ايشان 
ــت. در اين ميان هنوز دولت  هم در همان وزارتخانه مطرح اس

ــه نظر مى رسد دولت  در حال رايزنى براى انتخاب وزراست؛ ب
نسبت به برخى وزرا تصميم گرفته اما هنوز تصميمات خود را 

نهايى نكرده است. 
در انتظار ليست جديد وزراى پيشنهادى

ــع مجلس شوراى  ــو كميسيون صناي سعيد باستانى، عض
اسالمى با بيان اينكه هنوز رييس جمهور ليست جديد وزراى 
پيشنهادى خود را اعالم نكرده است، افزود: اگر اين ليست هفته 
آينده ارائه نشود، استيضاح وزير صنعت در صحن علنى مجلس 

صورت خواهد گرفت. احتمال دارد هفته آينده استيضاح وزير 
ــت جديد وزراى  ــر رييس جمهور ليس صنعت انجام شود. اگ
ــاى صنعت، كار و اقتصاد  پيشنهادى خود را براى وزارتخانه ه
اعالم كند و شريعتمدارى جزو گزينه هاى پيشنهادى وزارت 

كار باشد، موضوع استيضاح لغو خواهد شد. 
وزير جلسه استيضاح را عقب انداخت

ــور ليستى را اعالم نكرده  او با بيان اينكه هنوز رييس جمه
ــده ارائه نشود، استيضاح  است، افزود: اگر اين ليست هفته آين

ــورت خواهد گرفت.  ــن علنى مجلس ص وزير صنعت در صح
ــاى انجام شده، قرار بود طرح استيضاح  براساس برنامه ريزى ه
محمد شريعتمدارى وزير «صمت» در جلسه 16 مهركميسيون 
ــود اما به دليل عدم  صنايع مجلس شوراى اسالمى بررسى ش
حضور او جلسه استيضاح برگزار نشد. طراحان استيضاح وزير 
به اين جمع بندى رسيدند كه فرصتى24ساعته به وزير دهند 
ــر كميسيون صنايع و  ــح روز سه شنبه 17 مه تا در جلسه صب
معادن پارلمان جهت رسيدگى و بررسى استيضاح حاضر شود 
ــم باعث شد تا طراحان  كه غيبت وزير صنعت در اين جلسه ه
استيضاح به اين جمع بندى برسند كه نامه استيضاح وزير براى 

رسيدگى در جلسه علنى تقديم هيات رييسه مجلس شود.

هجدهمين نمايشگاه بين المللي 
صنعت ، در تهران آغاز  به  كار  كرد

ــران كه در  ــن المللي صنعت ته  هجدهمين نمايشگاه بي
ــن المللى صنعت خاورميانه  نوع خود بزرگ ترين نمايشگاه بي
ــا 24 مهرهر روز از ساعت 9 تا 17 محسوب مى شود، از امروز ت

ــت داخلى و خارجى از  باحضور و مشاركت بيش از 560 شرك
ــور خارجى در محل دايمى  جمهورى اسالمى ايران و 11كش

نمايشگاه هاى بين المللى تهران گشايش مى يابد. 
ــى هجدهمين  ــى و اطالع رسان ــط عموم به گزارش رواب
ــم گشايش اين نمايشگاه  نمايشگاه بين المللي صنعت، مراس
ــور مقامات وزارت  بزرگ امروز شنبه بيست و يكم مهر با حض
ــى ايران،خانه صنعت و  ــارت، اتاق بازرگان صنعت، معدن وتج
ــاى انجمن ها و اتحاديه هاى مرتبط در  معدن و همچنين روس
محل دايمى نمايشگاه هاى بين المللى تهران برگزار مى شود. 
ــت بازرگانى  ــر عامل شرك ــى، مدي ــد خضرايى قهرمان محم
بين المللى ايدرو و رييس ستاد برگزارى هجدهمين نمايشگاه 
ــن نمايشگاه،بزرگ ترين و  ــت: در اي ــت گف بين المللي صنع
ــاى صنعتى داخلى و خارجى از  برترين كارخانه ها و شركت ه
كشورهاى مختلف گردهم آمده اند، تا ضمن ارائه جديدترين 

ــت بپردازند. وى با  توليدات و خدمات خود، با يكديگر به رقاب
ــاه بين المللي صنعت 180 بيان اينكه در هجدهمين نمايشگ

ــان و 380 شركت داخلى  ــور جه ــت خارجى از 11 كش شرك
ــن، تايوان،روسيه، ژاپن،  حضور دارند، افزود:آلمان، هند، چي
ــه كشورهايى هستند  الجزاير، سوئيس، ايتاليا، چك و فرانس
ــى، نوين ترين توليدات و خدمات  كه در كنار شركت هاى ايران
خود را ارائه مى كنند. مدير عامل شركت بازرگانى بين المللى 
ــاه بين المللى  ــرد: اهميت بزرگ ترين نمايشگ ايدرو اضافه ك
ــا تعدادى از كشورهاى  صنعت خاورميانه موجب شده است ت
ــورت پاويون در اين  خارجى از جمله هند، چين و آلمان به ص
نمايشگاه حضور داشته باشند. وى خاطرنشان كرد: هجدهمين 
ــر 30 هزار متر  ــن المللي صنعت در فضايى بالغ ب نمايشگاه بي
ــاز محل دايمى نمايشگاه هاى  مربع و در هفت سالن و فضاى ب
ــدس قهرمانى به  ــد. مهن ــا خواهد ش ــى تهران برپ بين الملل
ــرد و گفت: برنامه ريزى  برنامه هاى جانبى نمايشگاه اشاره ك
شده است تا در طول برگزارى هجدهمين نمايشگاه بين المللي 
صنعت چند هيات تجارى، اقتصادى و سرمايه گذارى خارجى 
و داخلى از استان هاى مختلف كشور در محل نمايشگاه حضور 
ــاى ايرانى وارد  ــد از نمايشگاه با شركت ه يابند و ضمن بازدي

مذاكرات صنعتى و اقتصادى شوند. 

شركت سايان كارت در چهارمين 
نمايشگاه تراكنش (ITE) با محصوالت 

جديد حضور پيدا خواهد كرد
به گزارش روابط عمومى شركت سايان كارت، معاون توسعه 
ــارت، رسول حسين زاده در آستانه  و كسب و كار شركت سايان ك
ــرد: شركت  ــاه تراكنش، اعالم ك ــن نمايشگ برگزارى چهارمي
ــن دوره نمايشگاه  سايان كارت  مانند سال هاى قبل در  چهارمي

تراكنش ايران حضور دارد.
ــن گلستان واقع در  ــان كارت در غرفه  39 سال وى افزود : ساي
ــران (بوستان گفت وگو)  نمايشگاه هاى تخصصى شهردارى ته
ميزبان عالقه مندان عرصه صنعت  خواهد بود و اين شركت در سه 
روز برگزارى نمايشگاه تراكنش برنامه هايى نيز در نظر گرفته است.

ــن نمايشگاه  ــان داشت: چهارمي ــن زاده در ادامه بي حسي
تراكنش ايران  از بيست و دوم تا بيست و چهارم آبان سال جارى 
ــاى مختلف اين  ــه سايان كارت در بخش ه برگزار  مى شود ك
ــت تخصصى و كارگاه آموزشى  نمايشگاه چون سمينار، نشس
حضور پيدا خواهد كرد.وى ضمن اشاره به سرعت رشد صنايع 
ــدف از حضور سايان كارت در  مالى و بانكى در كشور ، گفت: ه
ــدى از تجربيات ساير  اين نمايشگاه تبادل اطالعات و بهره من

صاحبان كسب و كارهاى حوزه  مالى و بانكى و تعامل و همكارى 
بيشتر با آن هاست. 

ــارت همچنين از  معاون توسعه كسب  وكار شركت  سايان ك
رونمايى محصوالت جديد اين شركت خبر داد .

حجت ا... صيدى در بازديد از گروه 
صنعتى گلرنگ

ــى حمايت  ــدرت از توليد داخل ــران با ق ــادرات اي بانك ص
ــران در بازديد از سه  ــد كرد.مديرعامل بانك صادرات اي خواه
ــگ، از آمادگى اين بانك براى  زير مجموعه گروه صنعتى گلرن
ــاى توسعه اى شركت ها و  ــدى از برنامه ها و طرح ه حمايت ج

واحدهاى توليدى كشور خبر داد.
ــران، حجت  ا...  ــى بانك صادرات اي به گزارش روابط عموم
صيدى طى بازديدى از سه شركت «صنعت غذايى كورش»، 
ــوده» در شهرك  ــزى ماريناسان» و «ماستر ف «صنايع سلول
صنعتى اشتهارد، در گفت وگو با مديران اين شركت ها، گفت: 
بانك صادرات ايران با هدف افزايش اشتغال، كمك به سرمايه 
ــد شركت هاى داخلى،  در گردش و راه اندازى طرح هاى جدي
تسهيالت الزم را در اختيار آن ها قرار خواهد داد و در اين راستا 

از ظرفيت هاى داخلى و خارجى خود استفاده خواهد كرد.

ــام شده در اين شركت ها  وى با اشاره به اقدامات خوب انج
ــازار با  ــد و افزايش سهم ب ــازى تولي ــادرات، بهينه س براى ص
جايگزين كردن توليدات با كيفيت داخلى، افزود: بانك صادرات 
ــاى مناسبى در حوزه  ــى نيز از ظرفيت ه ايران در شرايط فعل
تجارت بين الملل و مبادالت ارزى در اروپا، آسياى ميانه و حوزه 
خليج فارس برخوردار است. تقريبا هيچ تقاضايى در اين بخش 
بدون پاسخ نمانده و حمايت از توليد داخل و دانش فنى بومى با 

قدرت ادامه خواهد داشت.
ــاى داخلى  ــت شركت ه ــر اينكه تقوي ــا تاكيد ب صيدى ب
صادركننده محصوالت با كيفيت، صرفه جويى قابل مالحظه اى 
ــرد: بانك صادرات  نيز در زمينه ارزى خواهد داشت، تاكيد ك
ــل دارد و  ــارت بين المل ــى در تسهيل تج ــش بسزاي ايران نق
شركت هاى تجارى كشور، مى توانند از خدمات شعب خارجى 

بانك صادرات ايران در 28 نقطه جهان استفاده كنند.
مهدى فضلى، مديرعامل گروه صنعتى گلرنگ نيز در ديدار 
ــا توجه به همكارى  با مدير عامل بانك صادرات ايران گفت: ب
نزديك موسس گروه صنعتى گلرنگ با مرحوم مهندس مفرح، 
ــه، روحيه همدلى و  بنيان گذار بانك صادرات ايران در گذشت
همكارى بيشتر براى آغاز فصل جديدى از همكارى با مجموعه 

اين بانك وجود دارد.

بازار سكهبازار موبايل

گزارش كوتاه

خبر ترويجي

شريعتمدارى در آستانه استيضاح

كمبود گوشي تلفن همراه  در بازار همچنان وجود دارد

سراشيب قيمت موبايل
حباب 400 هزار توماني 

كاهش قيمت 800 هزار توماني سكه پيش بيني شد

آشفته بازار بازار ارز و به طور خاص جهش دالر در چند 
ــه تمام ابعاد اقتصادى و  ماه اخير به قدرى شدت داشته ك
حتى غيراقتصادى  زندگى ما ايرانيان را تحت تاثير خود قرار 
داده است. در اين 6 ماهه اخير كه شاهد افزايش مداوم قيمت 
ارز (با تاكيد بر دالر به عنوان ارز مرجع) بوده ايم و حتى اوايل 
مهر به نرخ بى سابقه 19 هزار تومان نيز رسيد، شايد كمتر 
روزى بوده است كه عامالن اقتصادى، جوياى قيمت دالر 
نشوند و كمتر كسى را مى شناسيم كه خود يا از آشنايانش به 
نيت سفته بازى وارد بازار دالر، طال يا كاالهاى با دوام چون 
خودرو نشده باشد كه همگى تحت تاثير قيمت ارز هستند. 
از منطق علم اقتصاد كه بنگريم اين رفتار عامالن اقتصادى 
ــاى خود است،  ــظ ارزش دارايى ه درست و درجهت حف
هرچند كه از بعد اجتماعى و نگاه اقتصاد كالن به عميق تر 
ــال حاضر ما قصد  ــران ارزى دامن مى زند. در ح شدن بح
نداريم به عواقب اين سفته بازى هاى سوداگرايانه بپردازيم 
بلكه هدف تحليل نقش بانك مركزى (به عنوان متهم اصلى 
از نگاه عموم) در آشفتگى بازار ارز است. در اين گزارش از دو 
منظر ريشه يابى جهش قيمت دالر و سياست هاى اخير 
بانك مركزى براى كاهش قيمت دالر و نقش بانك مركزى 

نقد مى شود.
تاثير رشد نقدينگي

در ريشه يابي معضالت بازار ارز به طور خالصه مي توان 
گفت آنچه كه  سبب آشفتگى اين بازار بوده است ابتدا بايد 
در رشد باالى نقدينگى در چند سال اخير ( به طور متوسط 
ــادى پايين)  ــال در شرايط رشد اقتص ــد در س 25 درص
دانست كه اين افزايش نقدينگى نيز ناشى از افزايش پايه 
پولى يا پول پرقدرت كه در قسمت دارايى هاى ترازنامه 
بانك مركزى موجود هستند، بوده كه درنهايت افزايش 
ــل دارد كه اين عوامل  ــه در چهار عام پايه پولى نيز ريش
ــزى، دارايى هاى  ــى دولت به بانك مرك عبارتند از: بده
ــى بانك مركزى و  خارجى بانك مركزى، دارايى فيزيك

بدهى بانك ها به بانك مركزى. 
در ميان اين عوامل، عامل اول پس از برنامه سوم توسعه 
ــد سال اخير  ــده و در افزايش نقدينگى در چن ممنوع ش
تاثير چندانى نداشته است، مورد دوم در دهه 80 به دليل 
درآمدهاى فزاينده نفتى و فروش دالر نفتى دولت به بانك 
مركزى و چاپ اسكناس در قبال آن ملموس بوده و البته در 
دوره چهار ساله اخير نيز كه قيمت نفت پايين بوده، نقش 

كمتر ولى بسزايى در افزايش نقدينگى اخير داشته است. 
ــه صورت   ــك مركزى ب ــل بان ــل اين مشك براى ح
ــد دالرهاى نفتى را  ــل توانايى نپذيرفتن خري غيرمستق
نداشته و راه حل فعلى ورود پول هاى نفتى به صندوق توسعه 

ملى است. مورد سوم نيز تغييرپذيرى بسيار كمي داشته و در 
رشد پايه پولى محلى از اعراب ندارد. ولى فاكتور چهارم از پايه 
پولى يعنى مطالبات بانك مركزى از بانك ها در سال هاى 
اخير رشد شديدي داشته و علت اصلى فوران نقدينگى در 

چهار ساله اخير بوده است.
افزايش تعداد بانك ها

 در سال 84، تعداد 16 بانك در كشور داشته ايم كه اين 
رقم به 31 بانك در سال 92 رسيده است؛ يعنى تقريبا دو 
برابر. اگر به اين افزايش تعداد بانك ها، موسسات اعتبارى 
غير بانكى را نيز اضافه كنيم به عدد شايان توجهى در تعداد 
بانك ها وشبه بانك ها مى رسيم. البته علت اصلى افزايش 
بانك ها، قانون اجازه تاسيس بانك هاى خصوصى بوده كه 
با هدف رقابتى كردن بازار بانكى كشور و ارائه خدمات بهتر 
در جهت حل مشكل كمبود نقدينگى بنگاه ها و در نهايت 
ــه در برخى موارد مانند تبديل  نيل به توسعه بوده است ك
بازار انحصارى بانك ها به يك فضاى غيرانحصارى، موفق 

نيز بوده اند.
كم كاري نظارتي بانك مركزي

مساله حايز اهميت در مورد افزايش افسار گسيخته 
ــش نظارتى بانك  ــه بانك مركزى، نق بدهى بانك ها ب
مركزى است؛ در حالي كه از طرفي در طول سال هاي 
ــوص كم كاري به خرج  اخير بانك مركزي در اين خص
داده است، به ويژه پس از تحوالت نظام بانكى اين بانك 
بايد  به اصطالح چهارچشمى بر فعاليت بانك ها نظارت 
ــراى استانداردسازى هاى بين المللى  مي كرد و در اج
مانند كميته بازل اهتمام زيادى مى ورزيد كه اين امر 
ــك مركزى از  ــع افزايش مطالبات بان مى توانست مان
بانك ها شود. از سوي ديگر قانون، قدرت كافى و وافى 
به بانك مركزى به عنوان ديده بان سيستم بانكى نداده 
است، به خصوص كه اقتصاد سياسى و مساله بانك هاى 
ــى بانك مركزى  ــوان نظارت ــى و نوظهور بر ت خصوص

غيرمستقل مى چربد. 

سياست هاي غلط
ــاى ارزى اخير بانك  اگر از منظر تحليل سياست ه
ــل ديگري است.  مركزى به مساله بنگريم، ماجرا شك
ــاه بانك هاى مركزى  ــن سياست ارزى اشتب بزرگ تري
ــرخ ارز اسمى» به جاى  ــر «تثبيت ن در چهار سال اخي
تثبيت نرخ ارز واقعى بوده است. آن هم در شرايطى كه 
ــى دو و نيم برابر شده  و تجربه  در دولت يازدهم نقدينگ
بسيار ناموفقى نيز  از اين سياست در گذشته داشته ايم. 
چرا كه در نتيجه سياست مذكور سه بار در سال هاى 73، 
78 و  91 جهش قيمت ارز را شاهد بوده ايم. البته پس از 

شروع تالطم بازار ارز، سياست ارزى دالر 4200 تومانى 
ــاه بود كه نتيجه عكس داد  به وضوح يك سياست اشتب
ــاب بانك مركزى نوشت؛  و نبايد اين سياست را به حس
چراكه مصوبه هيات دولت بود. پس از آن بخشنامه هاى 
ــه تعطيلى  ــزى و دستور ب ــوي بانك مرك متعدد از س
صرافى ها نيز به مثابه هيزم ريختن به آتش جهش قيمت 
ــى بيشتر نزد عامالن  ارز بود كه نتيجه آن ايجاد بدبين
ــده اى است كه  ــه عرضه دالر در آين اقتصادى نسبت ب
برجامى نيز وجود ندارد. در چنين شرايطي نداشتن توان 
ــك مركزى جهت سامان  قانونى و اختيار الزم براى بان

دادن به بازار ارز، شوراى هماهنگى اقتصادى متشكل از 
قواى سه گانه را برآن داشت تا روز شنبه، هفتم مهر سال 
ــك مركزى براى دخالت در  جاري اختيارات الزم به بان
بازار ارز از طريق صرافى ها و بانك ها داده شود. اختياراتى 
ــرده شد. چنان كه  ــوان «بى سابقه» نام ب كه از آن با عن
گويى فقط بانك مركزى كشور ماست كه چنين توان فرا 
قوه اى و ماوراى قانون دارد! حال آنكه اصوال اين حداقل 
اختياراتى است كه نهاد ضامن حفظ ارزش پولى بايد از 
ــس از اين تنفيذ اختيارات  آن برخوردار باشد. اكنون پ
جديد، بانك مركزى با استفاده از فضاى رسانه اى و بولد 

كردن نتيجه آتى سياست هاى جديد، سعى به كاهش 
نرخ ارز داشت كه در نتيجه نرخ دالر در 48 ساعت حدود 
50 درصد كاهش يافت. نتيجه اى كه شايد از نظر عامالن 
اقتصادى يك كاميابى بزرگ براى سياست هاى جديد 
ــم اقتصاد، نوسانات  بانك مركزى باشد. اما از منظر عل
شديد ارز و نرخ هاى تاثيرگذار ديگر مانند نرخ دستمزد، 
ــت مثبت و چه در  ــرخ انرژى چه در جه سود بانكى و ن
جهت منفى نكوهيده است؛چرا كه نوسانات شديد عامل 
بى ثباتى و نااطمينانى است كه براى يك اقتصاد در حال 
توسعه به منزله سمى مهلك است و كمتر اقتصادخوانى 
است كه ثبات را پيش شرط اوليه رشد اقتصادى نداند. 
اشتباه بزرگ ديگر بانك مركزى تعيين نرخ بود، آن هم 
نرخ حدود 10هزار تومانى برا خريد دالر توسط بانك هاى 
ــه اين نرخ مانند نرخ  عامل و صرافى ها. طبيعى است ك
4200 تومانى توسط عامالن اقتصادى باور نشد و ديديم 
ــت دالر، دوباره دالر  كه پس از يك هفته از كاهش قيم
به كانال 14 هزار تومانى بازگشت. بهتر بود در شرايطى 
كه بازار به شدت دچار نوسان و التهاب است ابتدا بانك 
ــرخ ارز را در پيش  ــت كاهش تدريجى ن مركزى سياس
ــوك روانى و اقتصادى  مى گرفت و پس از گذراندن ش
مربوط به 13 آبان و ايجاد ثبات نسبى، اقدام به تك نرخى 
كردن دالر حول قيمت منطقى و اقتصادى (بين 7500

ــاري از اعالم  ــرده و تا زمان انجام چنين ك تا 8500)  ك
ــا تمام اين اوصاف  هر نرخ دستورى اجتناب مي كرد. ب
ــي براى پيشگيرى از  به نظر مي رسد كه در شرايط فعل
بحران هاى ارزى و تورم هاى فزاينده بيشتر بايد سعى در 
توقف موتور توليد نقدينگى بى قاعده شود كه براى اين 
كار قدم اول اصالح نظام بانكى از طريق تنفيذ اختيارات 
قانونى ثابت به بانك مركزى و افزايش توان بانك مركزى 
ــل از دولت و  ــه نهادى مستق ــت تبديل شدن ب در جه

نهادهاى حكومتى است.

          وضعيت بازار ارز با تاكيد بر نقش بانك مركزى  در گزارشى تحليلي بررسي شد       

  آتش  نقدينگي   بر جان  بازار ارز
در سال 84، تعداد 16 بانك در كشور داشته ايم كه اين رقم به 31 بانك در سال 92 رسيده است

علت اصلى افزايش بانك ها، قانون اجازه تاسيس بانك هاى خصوصى بوده كه با هدف نيل به توسعه انجام شده است
قانون اجازه تاسيس بانك هاى خصوصى در برخى موارد مانند تبديل بازار انحصارى بانك ها به يك فضاى غيرانحصارى، موفق عمل كرده است

اميرمحمد گلوانى
بزرگ ترين سياست ارزى اشتباه 

بانك هاى مركزى در چهار سال 
اخير «تثبيت نرخ ارز اسمى» به 
جاى تثبيت نرخ ارز واقعى بوده 

است؛ آن هم در شرايطى كه در دولت 
يازدهم نقدينگى دو و نيم برابر شده  

و تجربه بسيار ناموفقى نيز  از اين 
سياست در گذشته داشته ايم؛ چرا كه 

در نتيجه سياست مذكور سه بار در 
سال هاى 73، 78 و  91 جهش قيمت 

ارز را شاهد بوده ايم

پس از شروع تالطم بازار ارز، سياست 
ارزى دالر 4200 تومانى به وضوح 

يك سياست اشتباه بود و نبايد آن را 
به حساب بانك مركزى نوشت چرا 

كه مصوبه هيات دولت بود. پس از آن 
بخشنامه هاى متعدد از سوي بانك 

مركزى و دستور به تعطيلى صرافى ها 
به مثابه هيزم ريختن به آتش جهش 

قيمت ارز بود كه نتيجه آن ايجاد 
بدبينى بيشتر عامالن اقتصادى نسبت 

به عرضه دالر در آينده اى است كه 
برجامى نيز وجود ندارد



ــي رو به دريا و جنگل به صورت  «ويال، اكازيون با منظره  روياي
ــي را پيدا  ــذاري است»؛ كمتر كس ــاط بلندمدت آماده واگ اقس
ــاي مجازي روبه رو نشده  مي كنيد كه با اين نوع آگهي ها در فض
ــر محيط زيست استان هاي  باشد. آگهي هايي كه چوب حراج ب
ــي اسماعيلي، نماينده مردم  شمالي كشور مي زنند. به گفته عل
ــاز در استان مازندران  نور و محمودآباد، 75 هزار ويالي غيرمج
شناسايي شده اند. ويالهايي كه هر روز در ساحل و جنگل به دليل 
غفلت و ناكارآمدي مسئوالن، سبز مي شوند و بازار سوداگران و 
دالالن ويالسازي غيرمجاز را داغ مي كنند.براساس آمار سازمان 
امور اراضي كشور، استان هاي مازندران، تهران و البرز به ترتيب 
جزو سه استان نخست تخريب و ساخت وساز غيرمجاز هستند.

در دو دهه اخير 20 هزار هكتار اراضى كشاورزى مازندران تغيير 
كاربرى داده شده اند.

ــاي كشور مجزا  ــدران رااز بسيارى از استان ه ــه مازن اما آنچ
ــه دريا و جنگلش  ــاص آن است. مازندران ب مى كند موقعيت خ
معروف است. بسيارى از تهرانى ها براى يافتن آسايشي هرچند 
ــل و دريا را در پيش مى گيرند.  كوتاه مدت، راه اين استان و جنگ
ــل  و جنگل خواري، قصه  ــي كشاورزي، ساح قصه تخريب اراض
امروز و ديروز نيست. شايد بتوان گفت از زمانى كه شهرى به نام
ــاي مازندران جايى براى تهران شكل گرفته است، جنگل و دري

ــي از دود و ترافيك اين شهر بوده  فرار و آسايش شهروندان تهران
ــوه و شاليزارها  ــروز ديگر خبري از آن جنگل هاي انب است اما ام
ــد، ويالهاي  ــان كه نگاه مي كني ــر نقطه از اين است نيست. به ه
ــاي آن شاليزارها  ــي را مي بينيد كه ج بزرگ و كوچك رنگارنگ
ــه كارشناسان، يكي از  ــاي رويايي را گرفته اند.به گفت و جنگل ه
ــدران طرح هاى هادى آفت هاي شاليزار، باغ  و جنگل هاي مازن

روستايى است. روستاهايي كه هر روز حريم آن ها بيشتر مي شود 
ــل و باغ  ها دارند. اين  ــي به سوي شاليزار، جنگ و پيشروي عجيب
ــال و اقتصاد آن ها تاثير مطلوبي  رشد بادكنكي روستاها بر اشتغ
نگذاشته است. براساس آمار، دو برابر ميزان واحدهاي مسكونى 
استان مازندران، ويالسازى انجام شده است كه بخش بزرگي از 
ــادي صورت گرفته است. بارشد و  آن در روستاها به بهانه طرح ه

ــه اراضي كشاورزي و  ــي و هجوم جمعيت ب گسترش شهرنشين
باغ ها، درحال حاضر دامنه شهرها به شاليزار  و باغ هاي مازندران 
رسيده است. اين همسايگي موجب افزايش ارزش افزوده اراضي 
كشاورزي شده است. عدم حمايت از كشاورزان، افزايش ارزش 
ــت به دست هم  ــاورزي، همه اين عوامل دس افزوده اراضي كش
داده اند تا اغلب كشاورزان مازندراني عطاي كشاورزي را به لقاي 
آن ببخشند و به تفكيك و تغييركاربري اراضي خود به مسكوني 
روي آورند. با كمي تامل در آگهي هاي فروش ويال مي توان به اين 
مساله پي برد كه حتي ويالسازي نيز براي كشاورزان مازندراني 
ــر اين سود نصيب دالالن مي شود.  سود هنگفتي نداشته و بيشت
ــل 65 ميليون  ــا مي توانيد با پرداخت حداق به عنوان نمونه شم
ــد. براساس شواهد  ــال در مازندران خريداري كني تومان يك وي
مبلغي كه براي خريد زمين به كشاورزان پرداخت مي شود بسيار 
ناچيز است و سود اصلي آن در جيب دالالن مي رود اما اين مبلغ 
نشان دهنده يك اتفاق تلخ است. مي توان با پرداخت حداقل 65

ميليون تومان، كشاورزي يك استان را به راحتي از چرخه خارج 
ــان شد.به گزارش ايسنا،  كرد و موجب بيكاري و فقر در آن است
ــه اينكه يكى از  ــدران با اشاره ب عضو هيات علمى دانشگاه مازن
اقدامات زمين خواران پس از تصاحب زمين، ساخت ويال و سپس 
فروش آن است، اظهار كرد: تمام هدف اين افراد، كسب منفعت 

اضافه از يك منبع رايگان است.
ــح كرد: مشخص شود چه دارايى  محمدعلى احسانى تصري
به چه كسى تعلق دارد زيرا شخصى كه زمين خوار باشد مسلما 
ــداده و مالى  ــت آورده كارى انجام ن در مقابل چيزى كه به دس
ــاه مازندران با  ــرده است.عضو هيات علمى دانشگ پرداخت نك
ــراف تخصيص منابع  ــه زمين خوارى موجب انح اشاره به اينك
ــه در مقابل مالى كه  ــان كرد: نپرداختن وج مى شود، خاطرنش
ــد به درستى از  ــردن به دست آيد موجب خواهد ش بدون كار ك
ــاده قرار گيرد به دليل  منابع استفاده نشود و اگر هم مورد استف
ــه كاركردن مايوس  ــت آوردن، ديگران را نسبت ب آسان به دس
ــار درست افراد تاثير مى گذارد  خواهد كرد و اين موضوع در رفت
ــاد در سطح پايين تر  ــد و در نتيجه اقتص و انحراف ايجاد مى كن

ــر و بيكارى پنهان  ــى توليد اقتصادى كمت قرار مى گيرد، يعن
زياد مى شود.

ــواران، منابع را بدون كار و  يك استاد اقتصاد گفت: زمين خ
ــن موجب مى شود تا افرادى كه  استحقاق به دست مى آورند و اي
ــد آن كار را رها  ــت آوردن دارايى مثبت كار مى كنن براى به دس

كرده و اقتصاد دچار مشكل مى شود.
احسانى خاطرنشان كرد: وزارت جهاد كشاورزى و به ويژه 
ــى چون جنگل، ساحل و  سازمان منابع طبيعى بايد زمين هاي
مراتع را كه پس از ملى شدن اراضى متعلق به دولت بوده و ملى 
محسوب مى شود مشخص كرده و در يك نقشه كلى اين اموال 
را به بخش عمومى برگردانند.محمد امين جعفرى، كارشناس 
مديريت گردشگرى با اشاره به اينكه گردشگرى عالوه بر اثرات 
ــت ناصحيح اثرات منفى نيز  مثبت بى شمار، در صورت مديري
دارد، اظهار كرد: تخريب محيط و از بين رفتن اراضى ملى يكى 
ــت ناصحيح به  ــه به دليل مديري از مهم ترين مواردى است ك

وجود مى آيد.
ــج شتاب زده  ــى از نتاي ــه زمين خوارى يك ــا بيان اينك وى ب
ــص و با نگاهى  ــارت و برنامه ريزى مشخ ــدون نظ گردشگرى ب
ــرد: نبود ساختارهاى شفاف و  ــت، خاطرنشان ك سوداگرانه اس
مشخص قانونى داراى قدرت بازدارندگى يكى از داليل افزايش 
ــازه مى دهد به آسانى به  زمين خوارى است كه به سوداگران اج
ــت گردشگرى ورود با  ــن كارشناس مديري فعاليت بپردازند.اي
ظاهر جذاب و فريبنده سرمايه گذارى گردشگرى را يكى ديگر 
ــت: سرمايه گذارى  ــوارى برشمرد و گف از عوامل رشد زمين خ
ــال و ... پوششى براى پنهان  ــه توسعه و اشتغ گردشگرى به بهان

ساختن چهره زشت پديده زمين خوارى است.
وى با بيان اينكه زمين خوارى و تعرض به اراضى ملى اغلب 
ــد، تصريح كرد: مسئوالن در  توسط افراد غيربومى رخ مى ده
ــى تسامح و  ــال سرمايه گذار غيربوم حوزه گردشگرى در قب
تساهل بيشترى به خرج مى دهند اين در حالى است كه افراد 
بومى از حس «تعلق مكان» برخوردار هستند و براساس آمارها 
نيز درصد كمترى از معترضان به طبيعت و اراضى ملى را شامل 

مى شوند.جعفرى خواستار شفافيت ساز و كار جذب و فعاليت 
ــا اين پديده شوم  ــت برخورد و مقابله ب سرمايه گذاران در جه
ــه اثرات زيانبار  ــت: آگاه سازى جوامع محلى نسبت ب شد و گف
ــب حفاظت از  ــدت مى تواند موج ــى در بلند م چنين اقدامات

محيط زيست شود.
پيش از اين سردار سيدمحمود ميرفيضى، فرمانده انتظامى 
مازندران از كشف 21 هزار ميليارد ريال زمين خوارى و رهاسازى 
ــان در 6 ماهه گذشته  220 هزار مترمربع از اراضى ملى در است
سال 97 خبر داده و در جمع خبرنگاران گفته بود: طمع ورزى 
ــراى تصاحب منابع  ــل افراد ب ــى از مهم ترين دالي مجرمان يك
ــردم و آيندگان است،  ــه م ــدادادى كه حقوق عام طبيعى و خ
محسوب مى شود. تصاحب امالك و اراضى با جعل اسناد ملكى و 
هويتى، نشانه گذارى هاى خود ساخته و تبانى با افراد ذى نفوذ از 

نمونه هاى بارز آن است.
ــى از جرايم اقتصادى است   وى افزوده بود: زمين خوارى يك

ــت ثروتى را تصاحب  كه زمين خواران فقط با روش هاى نادرس
ــد آن نداشته اند و از ــود هيچ گونه نقشى در تولي مى كنند كه خ

اثرات زمين خوارى مى توان به گرانى بخش مسكن، روى آورى 
ــه بخش كشاورزى  ــت شهرنشينى و عدم توسعه ب مردم به سم

اشاره كرد.
فرمانده انتظامى مازندران ادامه داد: تغيير كاربرى و تصرف 
ــراد سودجو در سال هاى  غيرقانونى اراضى ملى توسط برخى اف
ــراى مقابله با آن، پليس  اخير به معضلى جدى تبديل شده كه ب

گام هاى موثرى برداشته است.
ميرفيضى، ارزش مجموع زمين هاى آزادسازى شده از ابتداى سال 
جارى تاكنون را بالغ بر 21 هزار ميليارد ريال عنوان كرده و گفته توجه 
به موانع، چالش ها و راه هاى مقابله با زمين خوارى و جرايم مرتبط با آن 
از راه هاى كاهش اين معضل اقتصادى در جامعه است. مقابله با زمين 
خواران به منظور حفظ حقوق آيندگان و جلوگيرى از بين رفتن مواهب 

الهى و منابع طبيعى نيازمند يك عزم و اراده ملى و همگانى است.

سونامي زمين خواري در مازندران
محيط زيست

سياوش آريا
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استان خوزستان به اَنگيزه داشتن اَنبوه يادمان هاى 
تاريخى و باستانى بى همتا و سهيم بودن در شكل گيرى 
تمدن ايرانى و وجود سه اثر تاريخى ثبت شده در سازمان 
جهانى يونسكو پس از استان پارس ، مهم ترين استان 
ــت باستان شناسان  كشور به شمار مى آيد كه به بهش
ــان اَنديكا در شمال  نامدار است. در اين ميان، شهرست
خاورى خوزستان كه جزو سرزمين هاى بختيارى نشين 
است، همواره از ارزش بسيار فراوانى از ديدگاه تاريخى و 
ــوده است اما وضعيت يادمان هاى  فرهنگى برخوردار ب
تاريخى شهرستان اَنديكا به اَنگيزه پراكنش آثار و دور از 
دسترس بودن بيشتر آن ها و همچنين كمبود نيروهاى 
ــاه بسيار بدى  يگان حفاظت ميراث فرهنگى از جايگ
برخوردار است. از سويى، به اَنگيزه نبود آموزش در ميان 
توده مردم، دست اندازى به يادگارهاى تاريخى و فرهنگى 
در حد بسيار بااليى جاى دارد و بيشتر يادمان هاى ملى و 
تاريخى  اَنديكا مورد بى مهرى و دستُبرد سوداگران اَموال 
ــه يكى از مهم ترين چالش هاى  فرهنگى قرار گرفته و ب
پيش روى سازمان ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع 

دستى تبديل شده است.
زخم يادگار نويسي بر تن تاريخ

ــى و اتاقك كنار آن  اما بناى باستانى ستون دار سنگ
كه شايد بتوان آن را گورَدخمه ناميد، در منطقه حفاظت 
ــدر» اَنديكا در «تنگ  شده و شكار ممنوع كوه «شو و لن
ــى را پشت سر مى گذارد.  ِدز» روزگار اندوهبار و دردناك
اَنبوه يادگارى نويسى ها با رنگ در جاى جاى اين يادمان 
تاريخى، آن را بيشتر همانند يك تابلو نقاشى كرده است 
تا يادگارى به جا مانده از روزگار باستان. سودجويان اَموال 
فرهنگى و نابخردان فرومايه به اَنگيزه پوچ يافتن گنج در 
گذشته به بخش هايى از اين يادمان بى مانند (منحصر به 
فرد) آسيب رسانيده و آن را شكسته اند. بدتر از همه آنكه، 
اين مكان به سرپناهى اَمن براى نگه دارى گوسفندان در 
زمان بارندگى ها تبديل شده است كه ِسرگين (مدفون) 
اين جانوران سراسر كف بنا و پيرامون آن را فراگرفته است و 
بوى بد ِسرگين ها، مايه آزار اَندك گردشگران و كارشناسان  
ــى و بيولوژيكى (ُگل سنگ ها)  شده است. عوامل طبيع
ــن يادگار تاريخى  و گذشت زمان به همراه رها كردن اي
بى همتا، آسيب هاى برگشت ناپذيرى را به جاى گذاشته 
است. اين درحالى است كه اين يادمان باستانى  در كشور 
يگانه و بى همتا بوده و از ارزش بسيار فراوانى از ديد مطالعات 
ــه، به اَنگيزه  ــوردار است. با اين هم باستان شناسى برخ
رسيدگى نكردن سازمان ميراث فرهنگى و كمبود بودجه 
در گوشه اى به حال خود رها شده است.در همين زمينه، 
يكى از باستان شناسان كه در سرزمين هاى بختيارى نشين 
پژوهش هاى فراوانى را انجام داده است، گفت : « با نگرش به 
نگاره هاى (عكس) موجود از اين يادمان باستانى و تجربه ها 
و مواردى از اين دست كه در سرزمين هاى بختيارى نشين 
ــى توان ُچنين گفت كه سرزمين  با آن رو به رو بوده ام، م
بختيارى از هزاره هاى دور وجود داشته و اين گونه نبوده 
ــدن دودمان «اِليمايى ها»  كه به ناگهانى و با روى كار آم

اِشغال شده باشد، يعنى در آنجا مردمان ديگرى نيز بوده اند. 
زمانى كه ما از اِليمايى ها سخن مى گوييم در واقع، داريم از 
دوره اى گفت و گو مى كنيم كه شهر باستانى شوش كه 
ُگستره قلمرويى اَش اين سرزمين را هم در بَر مى گرفته 
ــت. از همين روى،  از قدرت چندانى بهره مند نبوده اس
ما   در تاريخ گذارى بخشى از آثار اين منطقه بايد بگوييم 
ــى در اين بازه  ــا دوره ساسانى. يعن «پَساهخامنشى» ت
زمانى كه از دوره پس از هخامنشى تا آغاز دوره ساسانى كه 
شهريارى (امپراتورى) ساسانى بر همه جا چيره مى شود، ما 
با دگرگونى هايى (تحوالت) رو به رو هستيم. همان گونه كه 
در سرزمين پارس «َفراته داران» يا دودمان «پََرتَركه ها» يا 
شاهزادگان پارسى، فرمانروايى مى كنند اما از آنجا كه در اين 
منطقه فرمانروايى مركزى از ميان مى رود، همان رويدادى، 
رُخ مى دهد كه ما   در شاهنامه به خوبى با آن رو به رو هستيم 
و فردوسى آن را بازگو مى كند كه اين بخش به گونه ملوك 
طوايفى اداره مى شود. قلمرويى كه ما امروزه به آن قلمرو 
اِليماييسم مى گوييم از پارس تا مرزهاى ميان رودان (بين 
النهرين) و از شمال زاگرس تا درياى پارس (خليج فارس) را 
بسته به شرايطى كه نيروهايى همچون يونانى ها يا پارت ها

(اَشكانيان) بر آنجا چيره مى شدند، در بَر مى گرفته و همواره 
ُگسترة قلمرو خودشان را افزايش مى دادند».

يادماني فراهخامنشي
جعفرمهركيان درباره كاربرى اين بناى باستانى افزود : 
« به ديدگاه من نام گذارى اين يادمان به عنوان گورَدخمه 
ــه هيچ روى درست نيست. هر  و پيوند آن با اِليمايى ها، ب
ــه روى سنگ هاى اين  چند كه، قلم زنى ها و كارهايى ك
ــى شايد بتوان اين  اثرانجام شده، براى ما آشناست. يعن

اثر را وابسته (مربوط) به دوره اِليمايى دانست، ولى بهتر و 
درست تر اين است كه آن را فراهخامنشى - اِليمايى بناميم. 
زيرا درست نيست كه ما هر چيزى را در اين منطقه به نام 
اِليمايى ها نام  گذارى كرده و هر سازه دست َكندى را به نام 
گوردخمه بشناسانيم (معرفى كنيم). درست است كه ما 
گوردخمه هايى را در اين منطقه داريم و با يك دريچه اى 
ــه دور از دسترس هستند. اين  ــاز مى شوند ك به بيرون ب
ــا 45 سانتى متر پهنا دارند يا  دريچه ها  كه نزديك 40 ت
كوچك ساخته شده اند، زمانى كه وارد آن ها مى شويم، مى 
بينيم يك فضاهايى را با تراش به وجود آورده اند كه براى 
جاى دادن كالَبد انسانى است و كمى باالتر جاى دارد. برخى 
فضاها هم بوده كه در پيوند با كالبد انسان ساخته شده است. 
براى نمونه مكانى هايى كه ظرفى مى گذاشتند يا نذرى در 
آن جاى مى دادند يا چيزهايى از اين دست. به هر روى، ما   
در كنار اتاقك با بنايى رو به رو هستيم كه ستون دار است و

تا رسيدن به دژ و سنگ بستر و كاوش در پيرامون آن، شايد 
بتوان آنجا را آرامگاه دانست كه دور از ذهن است اما به اَنگيزه 
شرايطى كه اين مكان نسبت به رودخانه  و دره دارد و نامى

كه ممكن است سينه به سينه و در چندين هزار سال تكرار 
شده باشد، با دز يا دژ رو به رو هستيم. من با اين واژه به فراوانى 
در بررسى هاى چندين ساله خودم در كوه هاى بختيارى 
و كوچ هايى كه به شكل ستونى (عمودى) و ترازى (افقى) 
ــوده ام و با اين گونه سازه ها  با بختيارى ها كرده، رو به رو ب
آشنايى كامل دارم. «ِدزها»، پناهگاه هايى هستند كه در 
دسترس نبوده و حتي گاهى راه هاى دسترسى به اين دزها 
را در همان زمان، بسته و كور مى كردند. يعنى كارى كرده 
اند كه هر كسى نتواند وارد آنجا شود. گاهى نيز به گونه اى 

آن نقطه ها را گزينش (انتخاب) مى كرده كه حتي ديده 
نمى شدند. يعنى تا هنگامى كه شما به نزديك كوه نرفته و 
به آن نچسبيده باشيد، نمى توانستيد در كنار آن ببينيد كه 
به موازات كوه، يك دز جاى دارد. پس ما با دزهاى فراوانى 
ــون از آن بهره برده  آشنايى داريم كه در دوره هاى گوناگ

شده است».
يادماني كه آرامگاه نيست

ــرى از  ــش ديگ ــاس در بخ ــن باستان شن اي
سخنانش  گفت : « من اين بنا را اقامتگاه فصلى و اَشرافى 
مى دانم. يعنى وابسته به بزرگ زادگان و نجيب زادگانى 
ــان در شرايط آب و هوايى بسيار  كه دست كم از اين مك
ــى مى كرده اند  ــل هايى از سال زندگ خوب آن، در فص
ــدى از آرامگاه در اينجا رو به رو  زيرا ما با هيچ گونه شواه
نيستيم. همچنين بايد موقعيت راهبردى (استراتژيك) 
ــى آن را نيز در نظر  و چشم انداز زيبا و شرايط پناهگاه
بگيريم. از سويى، با ريزه كارى ها و آراستگى هايى كه بر 
روى اين اثر انجام شده است، مى توانيم آن را يك اقامتگاه 
فصلى اَشرافى بناميم. حتي اگر گاهى اين ستون ها هم 
نباشد، چندان مهم نيست زيرا از ديدگاه زمين شناسى 
يك اليه اى وجود دارد كه آن اليه سخت است و زير آن، 
الية ُسستى جاى دارد. در اينجا، شايد به گونه طبيعى يك 
گودى وجود داشته كه كسانى كه اين مكان را ساخته اند 
با تراشيدن و منظم كردن درون آن، اينجا را به اين شكل 
درآورده اند. پس اين بحث كه كدام بخش، نخست وجود 
داشته و كدام بخش دوم را بايد كنار بگذاريم».اين استاد 
دانشگاه كه روى دوره اِليمايى ها پژوهش هاى فراوانى را 
انجام داده است، در دنباله سخنانش افزود : « پافشارى 

من بر آرامگاه نبودن اين بنا، از اين روى است كه من در 
درون آرامگاه هاى پادشاهان هخامنشى در نقش رستم 
و پارسه (تخت جمشيد) رفته و نمونه هاى تابوت هاى 
سنگى و فضاى پيرامون آن را ديده ام. ما هيچ نيازى به اين 
همه آراستگى و نظم و ترتيب براى ديواره ها در آرامگاه ها 
نداريم و به هيچ روى نمى توان اين بنا را آرامگاه دانست».

رازهاي يادمان انديكا
مهركيان در بخش ديگرى از سخنانش گفت : « در 
بناى ستون دار ما با يك نيم ستون كه آشكار است كامل 
ــه رو هستيم كه براى من  بوده و از ميان رفته است، رو ب
يك چيستان (معما) است. آيا ما نيم ستون ديگرى هم 
در اين بنا داشته ايم؟ زيرا به ديد من، جاى آن نيم ستون 
به تنهايى مناسب نيست، مگر توازنى (قرينه اى) داشته 
ــاز ما را به يك  ــه همه اين ديدگاه ها ني باشد. هر چند ك
بررسى اساسى در آنجا نشان مى دهد. همچنين اتاقكى 
ــون دار جاى دارد را نمى توان با  كه در كنار اين بناى ست
استوارى و محكمى گورَدخمه يا آرامگاه دانست. بلكه 
بايد با احتياط گفت كه شايد پس از مرگ يكى از بزرگانى 
كه اينجا زندگى كرده اند، به عنوان آرامگاه از آن بهره برده 
باشند كه باز هم نياز به بررسى هاى بيشتر باستان شناسى 
ــم در دوره اى پس از ساخت  در اين مكان است. شايد ه
بناى ستون دار، پديدار شده باشد و يكى از كاربرى هاى 
آن را با احتياط بتوان گورَدخمه ناميد اما به هر روى، بايد 
با بررسى هاى كارشناسانه درباره كاربرى آن سخن گفت 

تا مورد پذيرش جامعه علمى قرار گيرد».
ــن يادمان  ــاره شناخت اي ــان شناس درب اين باست
ــزود : « اين  ــال پيش، اف ــف آن در دو س باستانى و كش

ــه تازگى كشف شده  بناى تاريخى، مكانى نيست كه ب
ــوده و من هم  ــز شناسايى شده ب ــرا پيشتر ني باشد زي
ــرور (آقاى) سردارى  نشانِى آن را داشته ام. اين بنا را س
در گذشته در مجله باستان پژوهى  معرفى كرده است. 
ــره) ساالنه  ــه در َهمايش (كنگ همچنين سال گذشت
ــوى بانو عاطفه  ــازى خوزستان از س معمارى و شهرس
ــرى و صنايع  ــاون ميراث فرهنگى، گردشگ َرشنو، مع
ــت ميراث  ــوب سلطانى، سرپرس ــان و اي دستى است
ــر را به ثبت ملى  ــان اَنديكا كه اين اث فرهنگى شهرست
ــاه مهرى معرفى  ــه عنوان يك نيايشگ رسانده است، ب
ــم باَشندگان  ــه َهمايش و ه ــم هيات رييس شد كه ه
ــام پرسش و  ــزه ها (داليل) و انج و كارشناسان با اَنگي
ــده، اين فرضيه را  پاسخ و چرايى اَنگيزه هاى مطرح ش
نادرست دانسته و رد كردند... اما درباره باستان شناسى 
اِليمايى ها بايد گفت كه با موضوع پيچيده و ناشناخته اى

 رو به رو نيستيم. چند سالى است كه پژوهش هايى روى 
نگارَكندهاى (نقش برجسته) اِليمايى آغاز شده است كه 

چند مورد از آن ها را من شناسايى و ثبت ملى كرده ام».
جويندگان گنج

 مهركيان درباره آسيب هاى وارده به اين يادمان 
ملى گفت : « شوربختانه اين بناى ارزشمند و بى همتا 
ــورد دست اندازى قرار  از سوى نابخردان فرومايه، م
گرفته و انبوه يادگارى نويسى ها آسيب هاى برگشت 
ناپذيرى را به آن وارد كرده است. از سويى، زمانى كه 
ما هيچ نگهبان يا دورپايى را در آنجا نگماشته ايم كه 
براى مردم از ارزش اين گونه يادمان ها سخن بگويد، 
ديگر نبايد بيش از اين انتظارى داشته باشيم. در كل، 
ــن يادگارهاى  ــا درباره ارزش اي كسى وجود ندارد ت
باستانى به مردم آگاهى داده و به آن ها آموزش دهد. 
هر چند كه اين كوتاهى از ما و همكاران مان نيز است. 
همچنين بخشى از آسيب ها نيز به نابودى گوشه اى 
ــت و سودجويان  ــى انجاميده اس ــان مل از اين يادم
ــاى بى همتا را  ــى، بخش هايى از اين بن اَموال فرهنگ
ــو آن ها را گرفت.  ــه اميدوارم بتوان جل شكسته اند ك
ــا فعاليت هاى  ــرى از اين آسيب ها، تنه براى پيشگي
ــت. بايد با برنامه ريزى و  امنيتى- فيزيكى كافى نيس
انجام تمهيدات ويژه و آموزش به مردم و آشنا سازى 
ــى، بتوان ازخود  آنان با پيشينه و فرهنگ پُربار ايران
مردم براى نگاهبانى از يادمان هاى تاريخى بهره برد 

تا از اقدام هاى سوداگرانه پيشگيرى شود».
اين يادمان باستانى ارزشمند را با نگرش به موقعيت 
راهبردى و جايگاه قرارگيرى آن در كنار سازه هاى آبى و 
چشمه هاى آب، مى توان اقامتگاه فصلى اَشرافى دانست 
كه وابسته به يكى از بزرگان يا فرمانروايان بومى قدرتمند 
و ثروتمند بوده است كه از ديد زيبايى شناسانه و آرايش 
ــن در ساخت آن  هاى معمارى به بهترين روش ممك
بهره برده شده است. اين مجموعه را بى گمان مى توان 
يكى از شاهكارهاى هنر و معمارى يادمان هاى تاريخى 
استان و حتي كشور دانست كه خويشكارى ما را در برابر 
ــش از پيش سنگين تر و  پاسدارى و حفاظت از آن، بي

دشوارتر خواهد كرد.

طبيعت پاييزى فلورد سوادكوهطبيعت پاييزى الهيجانموزه پارس شيراز
ايرانگرد ى

         يادمان هاي تاريخي خوزستان؛ بهشت باستان شناسان درحال نابودي است  

غبار فراموشي  بر ميراث   انديكا

گروه سرزمين



اليحه مجوز هزينه 10 ميليارد تومانى شهردارى تهران در 
مراسم اربعين امسال در حدود 15 روز مانده به برگزارى اين 
مراسم باالخره به تصويب اعضاى شوراى شهر تهران رسيد. اين 
اليحه كه از جمله لوايح ماه هاى اخير شوراى شهر بود، ديروز با 
11 راى موافق مصوب شد تا شهردارى در فرصت باقى مانده تا 
برگزارى راهپيمايى عظيم اربعين فرصت هزينه كرد براى ارائه 
خدمات به زوار حسينى را داشته باشد. موضوع ورود و هزينه 
كرد شهردارى تهران در برگزارى آيين راهپيمايى اربعين از 
جمله موضوعاتى بود كه برخى اعضاى شوراى شهر تهران 
از سال گذشته نيز نقدهايى به آن داشتند و ديروز در جلسه 
شوراى شهر دوباره مطرح شد. به عقيده برخى اعضاى شورا، 
از آنجا كه طبق قانون بايد درآمدهاى هر شهرى تنها در همان 
شهر هزينه شود، هزينه كرد شهردارى تهران در شهرهاى 
مرزى و شهرهاى ديگر كشورها قانونى نيست. از سويى، برخى 
اعضاى شورا عقيده دارند ورود دستگاه هاى دولتى و عمومى 
به مراسم دينى صحيح نيست و از اين رو با اختصاص هزينه 
شهردارى براى اربعين مخالف بودند. از سويى، برخى ديگر 
از اعضاى شورا در موافقت با ورود شهردارى به موضوع اربعين 
تاكيد داشتند كه چون شهروندان زيادى از تهران در پياده روى 
اربعين حضور دارند، شهردارى بايد نقش جدى در اين مراسم 
داشته باشند. در جلسه ديروز شوراى شهر تهران موضوعات 
مختلفى در بررسى اليحه مجوز هزينه شهردارى در مراسم 
اربعين مطرح شد و با حاشيه هايى نيز همراه  بود. به خصوص 
آنكه برخى اعضا همچون على اعطا در اعتراض به شيوه اداره 
جلسه شورا در هنگام بررسى اليحه اربعين اقدام به ترك صحن 
شورا كردند. چنانچه از سوي رييس شورا اعالم شد كه چه اين 
اليحه راي بياورد چه راي نياورد، شهرداري در اربعين هزينه 

مي كند كه اين امر انتقاد برخي شورايي ها را در پي داشت.
  مخالفان چه گفتند؟

ــو امانى عضو شوراى اسالمى  اما در جلسه ديروز شهربان
شهر تهران به عنوان يكى از مخالفان ورود شهردارى به موضوع 
ــورا درباره مراسم  اربعين، گفت: سال گذشته در صحن ش
اربعين صحبت كرديم. در پايتخت كشور و ساير شهرها نه 
تنها شيعيان بلكه ساير هموطنان دينى ما  مانند اقليت هاى 
مذهبى از جمله ارامنه، هيات هاى مذهبى دارند. بحث سال 
گذشته ما درباره شفافيت و صرفه جويى در هزينه ها بود كه در 
اين راستا  بيان شد چراغى كه به خانه رواست به مسجد حرام 
است. ما اين جمله را از همين مكتب ياد گرفتيم. امروز باب 
شده است كه پيام هاى تهديدآميز ارسال مى كنند. پيام هايى 
FATF مانند پيام هايى كه به نمايندگان مجلس براى تصويب

ارسال شده است و امروز در رابطه با اربعين حسينى و نمايشگاه 

عطر سيب نيز اين پيام هاى تهديدآميز در شبكه هاى مختلف 
به اعضاى شورا ارسال مى شود. يكى از بحث هايى كه بايد مورد 
توجه قرار گيرد، اين است كه مگر شيوه امام حسين(ع) براى 
نهادينه كردن فرهنگ و نشر عاشورا كار مردم نبود؟ چرا اين 
كار را دولتى مى كنيد؟ مگر قبل از انقالب چراغ مساجد را مردم 
روشن نگه نمى داشتند؟ اين همبستگى و همكارى مردم در 
مناسبت هاى دينى و آيينى جزيى از فرهنگ ماست. ما وظيفه 
ــوارض دريافت مى كنيم در  داريم بودجه اى را كه از محل ع
همان شهر هزينه كنيم. اين عضو شوراى شهر تهران تاكيد كرد: 
اختصاص اين بودجه در اختيار شهردار تهران است. سوال من 
اين است كه آيا شهردار از رديف هاى بودجه اى هر آنچه  راكه 
بخواهد هزينه كند به شورا مى آورد؟. خير در اختيار خودشان 
ــار براى هميشه بايد  است و هزينه مى كنند؛ بنابراين يك ب
بازى هاى سياسى را كنار بگذاريم گويى يك بخش از جامعه 
مذهبى است و دلسوزى براى دين دارد و يك بخش ندارد و 
اين درست نيست. سه كميسيون تخصصى اين مساله را رد 
كرده اند. شهردار ى براى اختصاص تمامى بودجه ها از شوراى 
شهر مجوز بگيرد؟ مى دانيم اين كار را نخواهد كرد؛ چراكه هرجا 
كه صالح مى دانند هزينه مى كنند و ما نيز نظارت مى كنيم. اگر 
ضرورت زيادى دارد كه حتما مبلغى را براى مراسم اربعين در 
نظر بگيريم بايد از بودجه سال آينده رديف بودجه اى تعيين 
شود. حسن رسولى، نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه 
شوراى شهر تهران نيز با اشاره به اينكه هر عضو شوراى شهر 
تهران ماهانه پنج ميليون و 900 هزار تومان هزينه دارد، افزود: 
به نمايندگى از شورا آمادگى دارم در صورت توافق چند ماهي  
از هزينه خود را براى كمك به برگزارى مراسم اربعين اختصاص 
دهم. برخى از دوستان از من مى خواهند كه با اليحه مجوز 
انجام هزينه براى مراسم اربعين حسينى مخالفت نكنم زيرا 
در سطح جامعه مناسب نيست كه بيان شود عضو شورا براى 
هزينه كرد برگزارى مراسم اربعين توسط شهردارى مخالف 
است.براساس تشخيص و وظيفه دينى و اخالقى و سوگندى 
ــوق آن ها باشيم و از  كه براى مردم ياد كرديم كه مدافع حق
بيت المال صيانت كنيم،  مخالف اين اليحه هستم. اين اليحه 
در چهارم شهريور سال جارى تقديم شورا شد و در قالب اين 
اليحه 10 ميليارد تومان به منظور تامين خدمات مطلوب و 
مناسب و فراهم كردن امكانات و تجهيزات ضرورى، رفاهى، 
بهداشتى و كمك به ايجاد پايگاه هاى مورد نياز براى زائران 
ايرانى عتبات عاليات در ايام اربعين حسينى تقاضا شده است. 
اين اليحه در جلسه مشترك سه كميسيون برنامه و بودجه، 
سالمت و خدمات شهرى مورد بررسى قرار گرفت  وخروجى 
اين جلسه اين بود كه با توجه به هزينه كرد اعالم شده در اين 
اليحه از محل رديف بودجه هاى مصوب سال 97 شهردارى 
تهران تحت عنوان «اعتبار پيش بينى نشده»،  هزينه اى در 
اختيار شهردار تهران قرار گرفته و با توجه به اينكه هزينه كرد 

رديف پيشنهاد شده در اختيار شهردار است،  از اين رو تاييد 
اليحه مورد بحث و موضوعيت تشخيص داده شده است.در دو 
رديف هزينه اى و سرمايه اى در بودجه سال جارى 67 ميليارد 
تومان در اختيار شهردار تهران قرار گرفته تا براساس تشخيص 
خود هزينه كند. همچنين در يك رديف بودجه سال جارى 
ــراى برنامه هاى آيينى، عاشورايى  تحت عنوان كمك به اج
ــارد و 360 ميليون تومان به  و اربعين حسينى نيز دو ميلي
شهردارى اجازه پرداخت كمك داده شده است؛ به عبارتى 
در مجموع 69 ميليارد و 360 ميليون تومان به صورت جارى 
و تملك دارايى به اختيار شهردار تهران گذاشته شده تا در هر 
موضوعى از جمله برنامه اربعين به لحاظ مديريتى تشخيص 

دهد و هزينه كند.
 چراغى كه به خانه رواست!

ــه رواست به  ــه چراغى كه به خان رسولى با بيان اينك
مسجد حرام است، افزود: امروز عده كثيرى از طلبكاران 
شهردارى بالتكليف هستند. خانواده اى كه سال ها قبل 
ــاى عمرانى شهرى به  ــراى اجراى پروژه ه ملك خود را ب
ــدن دالر در اختيار  ــران ش ــت كارشناسى قبل از گ قيم
ــت نكرده و  ــش را درياف ــه و هنوز پول شهردارى گذاشت
ــن پيمانكارانى كه در  امروز خانه به دوش است. همچني
ــه طالق كشيده شده  زندان هستند و خانواده هايى كه ب
اند؛بنابراين خواهش مى كنم اعضاى شوراى شهر روزهاى 
دوشنبه به معاونت مالى و ادارى شهردارى سرى بزنند و 
ببينند شهردارى با چه وضعيتى مواجه است.ما نمايندگان 
مردم هستيم و بايد انتخاب كنيم و هزينه نكردن در اين 
ــم و بايد منافع  ــت، ما وكيل مردم هستي باره به نفع ماس
ــى مناسب جايگاه  ــدان را انتخاب كنيم. گردگوي شهرون
وكالى مردم نيست. قطعا براساس تشخيص و وظيفه دينى 
و اخالقى و سوگندى كه براى مردم ياد كرديم كه مدافع 
ــه هستم. اين عضو  حقوق آن ها باشيم مخالف اين اليح
ــه داد: شهردار تهران اختيار  كميسيون بودجه شورا ادام
دارد كه از رديف اعتبارى كه حدود 70 ميليارد تومان است 
براى كمك به برگزارى مراسم اربعين هزينه كند. اينكه 
ــا طرح باشد فرقى نمى كند،  اين كمك به صورت اليحه ي
اما از اعضاى شوراى شهر تهران مى خواهم كه با مردم رو 
راست باشند و گرفتار سياسى كارى نشوند. رسولى درباره 
پيشنهاد براى جذب كمك هاى مردمى براى تامين مالى 
و خدماتى مراسم اربعين نيز گفت: شهردارى تهران فاقد 
ــم با مردم در كف  اعتبار است. خواهش مى كنم همكاران
خيابان صحبت كنند. اين كه فراخوان داده شود، خيرين 
براى كمك صف بكشند بايد بگويم كه طلبكاران و كسانى 
كه مى خواهند خود را به آتش بكشند،  مقابل شهردارى 
صف خواهند كشيد؛بنابراين از همكارانم مى خواهم آنچه 

را كه در باور مردم است در اين اليحه ببينند .

 لزوم همكارى مديريت شهرى در خدمت رسانى 
به زائران اربعين 

اما سيد ابراهيم امينى ، نايب رييس شوراى اسالمى شهر 
تهران در موافقت با اين اليحه گفت: در آستانه اربعين حسينى 
ــرى در برگزارى اين مراسم  قرار داريم و نقش مديريت شه
ــى در رسانه ها  بزرگ معنوى و عبادى ، سياسى و اجتماع
مورد كند و كاو است. ديدگاه هاى مختلفى در اين خصوص 
ارائه شده و برخى با نگرش افراطى مدعى دخالت حداكثرى 
مديريت شهرى در مراسم اربعين هستند. برخى ديگر نيز 
ــت شهرى هيچ نقشى  با نگرش تفريطى معتقدند مديري
نبايد در اين مراسم داشته باشد و هزينه اى در اين خصوص 
از سوى مديريت شهرى انجام نشود. در نگاه ابتدايى همان 
گونه كه دولتى كردن مراسمى چون اربعين صحيح نيست، 
ــش از يك ميليون نفر از  بى تفاوتى مديريت شهرى كه بي
شهروندان تهرانى در آن شركت مى كنند،پذيرفتنى نيست. 
به ويژه اين كه نيازهايى در طول سفر براى شهروندان تهرانى و 
ديگر هموطنان به وجود مى آيد كه در اين راستا ستاد اربعين 
در وزارت كشور تشكيل شده و برخى ازوظايف به شهردارى 
كالنشهرها از جمله تهران واگذار شده است. طبيعى است 
ــالت در درون  ــود داشته باشد حداقل مشك اين انتظار وج
كربال و نجف برآورده شود.البته در ديدارى كه رياست شورا 
با مسئوالن عراقى داشتند بخشى از نگرانى مسئوالن عراقى 
بزرگ جلوه دادن كمك ها بود كه به معناى عجز دولت عراق 
در خدمت رسانى قلمداد نشود.امينى با تاكيد بر اينكه بخش 
كوچكى از فعاليت اين مراسم بزرگ بر عهده شهردارى تهران 
است، افزود: اميدواريم امسال نيز بهتر از سال گذشته كه با 
هزينه اى بسيار كمتر از دوره هاى قبل و در چهارچوب وظايف 
محوطه صورت گرفت اقدامات انجام شود، البته بخش قابل 
ــران در داخل كشور و  توجهى از فعاليت هاى شهردارى ته
پايانه هاى مرزى است كه به زائران ايرانى خدمت رسانى در 
حوزه هاى نظافت ، حمل و نقل كوتاه مسير ، ستاد گمشدگان 
و تسهيل ارتباطات شهروندان با همكارى وزارت ارتباطات 
ــوراى شهر به شهردارى  انجام خواهد شد. اما در نهايت ش
تهران مجوز داد تا در دو هفته پيش رو تا اربعين براى برگزارى 
هرچه بهتر اين مراسم هزينه 10 ميلياردتومانى داشته باشد.

  تعيين تكليف هرچه زودتر بازنشستگى شهردار
ــردار تهران با اعضاى  ديروز ، جلسه هم انديشى شه
ــز برگزار شد و  ــل از جلسه علنى شورا ني شوراى شهر قب
محسن هاشمى رييس شورا درباره جزييات اين جلسه 
ــده، انتصابات اخير  ــات مطرح ش گفت: يكى از موضوع
ــوص آن نظراتى داشتند و  بود كه بعضى از اعضا در خص
ــواردى در خصوص ديدار  ــد. همچنين م صحبت كردن
ــورا مطرح شد كه  امشب نمايندگان تهران با اعضاى ش
ــع به كارگيرى بازنشستگان مطرح بود  موضوع قانون من
و اينكه در اين جلسه چه موضوعاتى مطرح شود، چگونه 
ــا استفساريه به نتيجه  ــه برويم و آي به سمت استفساري
ــوال خبرنگاران  ــى در پاسخ به س خواهد رسيد؟هاشم
ــرى در مورد شهردار  ــوص اينكه چرا تصميم گي در خص
ــده است؟ گفت: روز  ــن اندازه به طول انجامي تهران به اي
ــرى و الهوتى رييس فراكسيون  گذشته من، آقايان الوي
ــى وزير كشور  ــاون جديد عمران شهرى جلسه اى با مع
ــات ادارى اعالم  داشتيم كه در آن جلسه ديوان محاسب
ــن قانون خواهند شد  كرده كه شهرداران شامل حال اي
ــت جمهورى پاسخ خود  اما هنوز معاونت حقوقى رياس
را به صورت كتبى ارائه نكرده است. بنابراين درخواست 
شد كه اين هفته نظر قطعى اعالم شود. همچنين شهردار 
تهران جلسه اى با وزير كشور داشت و درخواست كرد كه 
هر چه زودتر تكليف اين موضوع روشن شود و اعالم كرد 
كه در صورت شفاف سازى قانون، حتى يك ساعت خالف 
ــوراى شهر تهران با بيان  آن عمل نخواهد كرد. رييس ش
ــرات در شهردارى نيز  اينكه در اين جلسه موضوع تغيي
ــران اعالم كرد  مطرح شد، خاطرنشان كرد: شهردار ته
در برخى از موضوعات، اختالف نظراتى با آقاى ميرزايى 
داشتند كه ممكن است در روند بررسى برنامه پنج ساله 
نيز كار به درستى انجام نشود. در اين جلسه افشانى تاكيد 
ــردارى را نمى دهد و نمى گذارد  كرد اجازه تضعيف شه
ــاد شده، شهردارى دچار بلبشو  به دليل حاشيه هاى ايج
ــرد، بر پاى  ــر قاطعانه عمل خواهد ك شود، تا لحظه آخ
تصميم گيرى هاى خود خواهد ايستاد و اگر صالح بداند بر 

اساس اختيارات خود، تغييرات را انجام مى دهد.
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ادامه از صفحه 1
...از علماى قزوين است،استاد شفيعى كدكنى  در دوره ليسانس وقتى فهميد من اهل قزوين هستم 
پيشنهاد داد وبا هم روى آن كار كرديم.تصحيح شرح مرزبان نامه كه 7سال زمان برد، كتاب شرح گلشن راز 
الهى، تصحيح مصباح الهدايه از كاشانى وشرح كليله دمنه نيز حاصل همكارى مشترك من و همسرم است.

كه من دلشده اين ره نه به خود مى پويم
اين مدرس دانشگاه خود را مديون استاد شفيعى كدكنى مى داند و ادامه مى دهد:  استاد كدكنى از دوره 
دانشجويى همواره به من لطف داشتند. در گذشته ارتباطمان بيشتر بود و حاال كهولت سن و گرفتارى هاى 
روزمره گاهى اين ارتباط را به تاخير مى اندازد.يك بار كه براى مشورت در خصوص تصحيح شرح غزليات 
موالنا به منزل استاد كدكنى رفته بودم،  ايشان ديوان سنايى را به من پيشنهاد دادند.قبال هم يك كار 
سنگين با خود استاد انجام داده بودم  اما ديوان سنايى7سال زمان برد و مستقيما  زير نظراستاد كدكنى 

آماده شد،  مقدمه آن را هم خود استاد  در منزلش براى مان آماده كرد.
راهيست راه عشق كه هيچش كناره نيست

خالقى، كتاب ها و آثارش را مانند فرزندانش مى داند. او توضيح مى دهد:با تمام شدن هر كتاب احساس 
سبك بارى مى كنم.در تمام كتاب ها بخشى از خودم را جا مى گذارم. وقتى مشغول كار تصحيح و تاليف 
مى شوم، گذر زمان را حس نمى كنم. ادبيات جنبه هاى روحى انسان را غنى مى كند. در اين سال هاآن قدر 
در كتاب ها غرق شده ايم و آن ها را ورق زده ايم كه همه پاره شده اند.ويژگى من اين است كه وقتى كتابى را 
مى نويسم سعى مى كنم با شخصيت آن كتاب يكى شوم. االن جلد دوم كتاب خاقانى را دست كار دارم، 
با خاقانى همراه شده ام و با  او در قرن 5  يا 6  زندگى مى كنم.  وقتى كتابى را تمام مى كنم تا يكى دو ماه هنوز 
درگير آن هستم و هر بار شروع كردن كتاب جديد از من زمان مى گيرد.هنگام كار  روى كتاب رازهايى از 
گلشن راز، در حال و هواى شيخ محمود شبسترى بودم و براى آغاز كتاب بعدى ام دچار دوگانگى شده 
بودم. درست مانندكسى كه بخواهد از كشورى به كشور ديگر برود.كتاب شاخ نبات حافط 19 ماه زمان برد. 
براى اين كتاب از فرصت مطالعاتى كه داشتم استفاده كردم. يك سال تدريس نگرفتم و مدام در دفتر كارم 
مشغول شاخ نبات شدم. در تمام آن مدت احساس مى كردم حافظ كنار من است.حسى كه حاال آن را ندارم، 

وقتى آن كتاب را مى خوانم گاهى از خودم مى پرسم اين مطالب را چه كسى نوشته؟
از اين رويدادهاى حسى نتيجه گرفته ام كه انسان بايد همه كارهايش رابا عشق و با دل انجام دهد. كارى 
كه با عشق شروع شود ماندگار مى شود.چيزى كه عاشقانه باشد نمى ميرد. به قول حافظ: «هرگز نميرد 

آنكه دلش زنده شد به عشق»
دست از طلب ندارم تا كام من برآيد

اين چهره موفق،   اميد و توكل را دو توشه هميشگى براى معلوالن مى داند و تاكيد مى كند: ما بدون هر 
يك از اين دو  باز نده ايم. بايد باور داشته باشيم كه خداوند «من ال يحتسب» و از جايى كه فكرش را نمى كنيم 
كمك مان مى كند. پيام من به همه دوستان داراى معلوليت اين است كه اين يك بيت شعر را سرلوحه كار 
خود قرار دهند وتا جاى ممكن تالش كنند وكوتاه نيايند: دست از طلب ندارم تا جان من برآيد، يا جان رسد 
به جانان يا جان ز تن درآيد.اينكه برخى رسانه ها  مى گويند معلوليت، محدوديت نيست تنها يك شعار است

به نظر من معلوليت محدوديت است اما بايد معنا شود.
ــود ندارد. فقط محدوديت برخى به  همه انسان ها محدوديت هايى دارند،هيچ انسان كاملى وج
چشم مى آيد و محدوديت عده اى نيز به چشم نمى آيد. مهم اين است كه انسان خودش را آن گونه كه 
هست بپذيرد،  برخى افراد نمى توانند،  بنابراين افسرده مى شوند. ما پشتوانه هايى مانند عشق، عقل، 
تفكر، اراده و شعور داريم.قبول دارم گاهى پذيرفتن محدوديت سخت است اما قانون اميد و تالش آن 
ــان توانايى هايى هم داريم پس روا نيست كه همه  را آسان مى كند. همه ما در كنار محدوديت هاى م
داشته هاى مان را فداى يك چيز بكنيم. من تصميمم را گرفته ام. تا آخرين نفس كار مى كنم و به نظرم 
همه افراد هم بايد به اندازه توان خود تالش كنند.يكى از دوستان من وقتى فرزندش10 روزه بود بدون 
اينكه او را ببيند شهيد شد. من كه به خاطر معلوليتم نتوانسته بودم به جبهه بروم همان موقع به او گفتم 
ــان موقع تا امروز دست از تالش  تو  رفتى، من ماندم اما قول مى دهم كه با تمام توانم كار كنم و از هم
برنداشته ام.هرگز فكر نكردم كه وقتم تلف شده بلكه هميشه از كارم بيشترين لذت را برده ام. از كتاب 
روح  االرواح جمله اى آموخته ام و اين روزها زياد به آن فكر مى كنم.«دل بريان به مرغ بريان نياسايد» 
اين جمله معناى عميقى دارد. به گمانم مى گويددل سوخته با خواسته هاى ساده و پيش پا افتاده به 

آرامش نمى رسد، بهاى دل هاى آگاه بسيار باالست و به قول حافظ:
«فلك به مردم نادان دهد زمام مراد؛   تو اهل فضل و دانشى همين گناهت بس»

مرا در خانه سروى هست كاندر سايه قدش /       فراغ از سرو بستانى و شمشاد چمن دارم
ــر دارم. حامد و سجاد  اولى دكتراى شيمى تجزيه از دانشگاه  اين الگوى موفق ادامه مى دهد: دو پس
تهران و دومى دكتراى مكانيك از دانشگاه علم و صنعت دارد. دو پسر زحمت كش و فعال كه از داشتن شان 
بسيار خوشحال و راضى ام. هميشه در زندگى تالش كردم تا بچه ها احساس كمبود و معلول بودن پدرشان 
را نكنند،نوه ام على، تمام دارايى من است و خوشبختانه خيالم از بابت زندگى بچه ها راحت است.پسرها 
به كمك هم شركتى را ثبت كرده اند و با تحريم هاى اخير بخش زيادى از اقالم مورد نيازشان را با يك سوم 

قيمت توليد مى كنند.
نه هر كه چهره برافروخت دلبرى داند

خالقى در خصوص توجه سازمان بهزيستى به سال هاى فعاليتش مى گويد: در اين سال ها 
هرگز از سازمان بهزيستى سراغم نيامده اند. البته كمكى هم نمى توانستند به من بكنند. چون من 
هميشه به خودم متكى بودم. حتى در قبولى دانشگاه هم از هيچ سهميه اى استفاده نكردم. هميشه 
خودم درس خوانده ام و همه قبولى هايم نتيجه زحمات خودم بوده. حتى خيلى وقت هابه جاى آنكه 
مساعدتى به من بشود، از ادامه مسيرم ممانعت هم شده. در مقطع ارشد مدتى پس از ثبت نام براى 
ورودى دانشگاه تربيت مدرس از دانشگاه براى شركت در امتحانات درخواست منشى كردم. وقتى 
متوجه معلوليت من شدند حتى با آزمون دادنم هم مخالفت كردند. درست چند روز قبل از آزمون 
وقتى همه داشتند درس مى خواندند و خود را براى آزمون آماده مى كردند مرا به كميسيون هاى 
پزشكى مى بردند تا در مورد آزمون دادنم تصميم گيرى كنند. تا اينكه خودم گفتم اجازه بدهيد 
آزمون بدهم شايد اصال قبول نشدم و در نهايت تنها  دو نفر در اين آزمون قبول شدند كه يكى شان من 
بودم.گذر خودم يك بار به بهزيستى افتاده. زمان سربازى پسر دومم به اين سازمان مراجعه كرديم و 

بر اساس قانون حمايت از معلوالن سجاد به عنوان كفيل من از خدمت سربازى معاف شد.
ــم و هم آن ها  ــى نگرفته ام. هم نيازنداشت ــون هيچ كمك ديگرى از بهزيست به جز اين تاكن
نمى توانستند به كسى كه راهش را پيدا كرده كمكى بكنند. االن هم اگر كارى از دستم بربيايد 

خوشحال مى شوم براى بهزيستى انجام دهم.
پيرانه سرم عشق جوانى به سر افتاد

خالقى اظهار مى كند: معلوليت نبايد مبنا و مالك گزينش ها قرار گيرد. هرگز نيازى نديدم كه 
به عنوان يك معلول تشويقم كنند. اگر تشويقى قرار است صورت بگيرد بايد بر مبناى توانايى افراد 
باشد. من بارها رتبه اول ارزشيابى دانشجويان را كسب كرده بودم، چندبارى هم به عنوان استاد نمونه 

شناخته شدم اما در هيچ يك از اين موارد «معلوليت» مالك تجليل نبود.
در تمام سال هاى تدريس سه برابر ساير اساتيد زحمت مى كشيدم. آن ها كتاب هاى مورد نظر 
را مى خريدند و به دانشجو معرفى مى كردند اما من بايد كتاب را تهيه مى كردم،آن را به فايل صوتى 
تبديل مى كردم، سپس آن را گوش مى دادم، به بريل برمى گرداندم و تازه آماده تدريس آن مى شدم.

حاال پس از 30 سال، مرور خاطرات خوش آن روزها برايم بسيار گرامى است.
هر گه كه ياد روى تو كردم جوان شدم

اين حافظ پژوه داراى معلوليت اضافه مى كند:سال 66 استخدام شده بودم سال 96 هم به قصد 
باز كردن جا  براى جوان ترها بازنشسته شدم. البته بازنشسته كلمه خوبى نيست. كمى بار منفى به 
همراه دارد.وقتى براى يك كنگره علمى به هندوستان مراجعه كرده بودم شاهد مراسم بازنشستگى 
يك پروفسور بودم. آن ها در اين مراسم يك شال سبز بر دوش اين پروفسور انداختند و به او گفتند 
تو تمام وظايفت را انجام دادى، از امروز سبك دوش مى شوى و بارى كه تاكنون به دوش داشتى از 
دوش تو برداشته شد.من هم از سال قبل سبك دوش شده ام اماهمچنان احساس پويش و جوانى 

مى كنم ويك چيز ارزشمند به نام «رضايت» برايم باقى مانده است.
اى مدعى برو كه مرا با تو كار نيست

برزگر خالقى تاكيد مى كند: وقتى معلوالن توانمند شوند ديگر نيازى به بهزيستى نخواهند 
ــت  را داشته باشد. از معلوالن و به خصوص  داشت. سازمان بهزيستى و دولت هم بايد نگاه حماي
نيازهاى اساسى آن ها از جمله شغل، مسكن يا ازدواج از آن ها بايد حمايت شود. وقتى براى معافيت 
سربازى پسرم به بهزيستى مراجعه كرده بودم ديدم بيشتر كاركنان اين سازمان افراد تندرست 
هستند، گويا قانون استخدام 3 درصدى معلوالن در خود اين دستگاه هم چندان رعايت نشده. االن 
معلوالن تحصيل كرده زيادى هستندكه بيكارند، در حالى كه بايد توسط دولت حمايت شوند و پا 

به عرصه هاى مديريتى بگذارند.

چون كوى دوست هست به صحرا چه حاجت است
اين سعدى پژوه در خصوص حاصل زندگى اش مى گويد: وقتى به گذشته نگاه مى كنم همه 
اتفاقات افتاده را لطف و رحمت خدا مى بينم. در هر مرحله اى كه مى خواستم كارى انجام دهم 
شرايط خودبه خود مهيا مى شد.براى انجام پايان نامه دكترى به كتاب هايى نياز داشتم كه يك 
نسخه ا ش در تركيه و خارج از دسترس بود. در مراجعه به يكى از كتابخانه هاى تهران متوجه شدم 
يك نسخه از اين كتاب موجود است اما امانت داده نمى شود. رييس اين  كتابخانه وقتى مرا مصمم 
ديد، اجازه داد فيلمى از صفحات داخلى كتاب بگيرند و به من بدهند.براى پايان نامه ارشد نيز به 
گلشن الهيجى نياز داشتم كه در مخزن كتابخانه قرار داشت.آن موقع هم فيلم كتاب در اختيارم 
قرار داده شد.يك سيستمى بر نظام آفرينش حاكم است كه شايد بتوان نامش را امدادهاى غيبى 
گذاشت.البته اين يك موضوع شخصى است كه نبايد گفته شود و انسان ها تا جاى ممكن بايد بر 

عقل و اراده خود تكيه كنند.

گروه جامعه

خالق 30   اثر ارزشمند ادبى،    به مناسبت فرارسيدن روزجهانى نابينايان  با «قانون» گفت وگو كرد
چشم در خدمت جان 

گفت و گو

منصوره ميرقاسمى

ــودم و حساب كتاب هاى تا  غرق در افكارم ب
آخر ماه رو رديف مى كردم و به باقيمانده حقوقم 
و كلى كار انجام نشده فكر مى كردم كه همه آن 

با كلى هزينه توأم بود.
ــچ و اعصاب خردى  ــار پيچ در پي دراين افك
غوطه ور بودم كه زنگ پيامك گوشيم من را به 

خود آورد. گوشى را برداشتم. 
دلم مى خواست همسرم، دوستم يا عزيزى 
يك خسته نباشى برايم فرستاده باشد تا در اين 
ــى دريافت كنم.  ــرى، انرژى مثبت بحبوحه فك
ــم درونى كه  ــأ بيرونى دارد وه شادى هم منش

حاصل آن شادابى است. 
ــى باد» راستش  «هفته سالمت روان گرام
ــن پيامك كلي تعجب  را بخواهيد با خوندن اي
ــا؟ اينجا؟  ــى و بيرونى؟ كج كردم. منشأ درون
ــادى و وجود اين  ــن بحبوحه اقتص ايران؟ با اي
ــه در پول پوشك دختر  همه مشكالت؟ منى ك

و پسرم موندم؟ 
ــم رو با استقبال از همين  منى كه فرزند دوم
ــه دنيا آورده  ــادى و اجتماعى ب پيام هاى اقتص
ــى برايش  ــه دنياى قشنگ ــد اينك بودم به امي
بسازم؟ منى كه چند هفته است حتى نتوانستم 
ــى خودم اضافه  يك قوطى رب به يخچال خال
ــه درد آورد. منشأ  ــم را ب ــن پيامك دل كنم؟  اي
ــر منشأ بيرونى چيزى جز  درونى و بيرونى؟ مگ
ــج، رب و پوشك است؟  طال ، دالر، ماشين، برن
مگر منشأ درونى چيزى جز نگرانى هاى مادرانه 
من براى دختر سه ساله و پسر شش سالم است 
؟ مگر هزينه مهد كودك،شير خشك، پوشك، 
ــه بچه هايم بايد فقط  لباس گرم و خرمالويى ك
ــى از دور ببيند، اجازه  تو مغازه هاى ميوه فروش
مي دهد كه به منشأ درونى و بيرونى فكر كنم؟ 
واقعا بايد چه كار كرد؟ مگر قرار نيست موج دوم 

تحريم هم از راه برسد؟
 ديگر آن وقت قرار است چى بشود؟ درست 
ــوج دومى در  ــا مى گويند م ــه خيلى ه است ك
ــد ماند و بدتر  ــت و همين اوضاع خواه كار نيس

نمى شود اما مگر من يك مادر نيستم؟
ــه و نگرانى و  ــزاران دغدغ ــت و ه   مادراس
فكرهاى جورواجور... چطور مى شود به سالمت 
روانى فكر كرد؟ چطور مى توانيم تو اين اوضاع 
ــى داشته باشيم؟  وخيم اقتصادى امنيت روان
ــك توهين به  ــن پيامك ي ــر من اي اصال به نظ
مخاطب است !!! واقعا چه كار بايد كرد؟ چطور 
ــت كنيم و اين  ــت روان مان مراقب بايد از سالم

سالمت را به بچه هاي مان انتقال بدهيم؟ 
ــا شب دنبال يك  پدر و مادرى كه از صبح ت
ــم مرتب از  ــب كنار ه ــان مى دوند و ش لقمه ن
ــى زنند و  ــه و معوقه حرف م قسط، چك،سفت
ــا و تشويش ها را مى  بچه ها همه اين نگرانى ه
ــور بايد امنيت روانى را  بينند و مى شنوند، چط
ــود؟ واقعا قابل اجرا  به خونه ببرند؟ واقعا مى ش

كردن است؟ 
ــى اميدوار و  البد خيلى بايد قوى باشى.. خيل
خيلى هوشيار ... كه البته ما نيستيم و هر آن كسى 
ــى بينيم نيستند...منشأ  كه در اطراف مان هم م

درونى و بيرونى؟!!! مساله اين است...

نگاه

منشأ درونى و بيرونى؟!
مساله اين است...    اليحه هزينه 10 ميليارد تومانى در راهپيمايى اربعين باالخره تصويب شد     

مجوز  پرحاشيه  شورا  به  شهردارى!



افشين اعاليى

ــال ردى از عامل درگيرى  ــس تهران به دنب قانون پالس: پلي
ــى را به قتل  ــو پسر جوان ــت كه با چاق ــان نبرد اس مرگبار خياب

رسانده است.
ــق مركز  ــه از طري ــال گذشت ــر 11 دى س ــت پنج عص ساع
ــزاع و درگيرى در خيابان نبرد ،  فوريت هاى پليسى 110 وقوع ن

خيابان عالمه شمالى به كالنترى 132نبرد اعالم شد. 
با حضور ماموران مشخص شد جوانى 26ساله به علت اصابت 
ضربات جسم تيز به ناحيه سينه وگردن به قتل رسيده است كه 
ــس آگاهى تهران و  بالفاصله موضوع به اداره دهم ويژه قتل پلي
ــده مقدماتى با موضوع  قاضى كشيك ويژه قتل اعالم شد و پرون
ــه رسيدگى در اختيار  «قتل عمـد» تشكيل و پرونده براى ادام

اداره دهم پليس آگاهى تهران قرار گرفت. 
اظهارات خانواده مقتول 

ــان گفت: داخل خانه  ــول در اظهاراتش به كارآگاه مادر مقت
ــواب بيدار شد. موبايل پسرم زنگ  بوديم كه پسرم ( مقتول )از خ
ــه صحبت كرد. پس از آن، پسرم از  خورد و او با عصبانيت شروع ب
خانه بيرون رفت. از او پرسيدم كجا مى روى كه گفت چيز مهمى 
نيست. از اوخواستم كه بگذارد تا برادرش نيز با او بيايد اما گفت كه

اين موضوع به خودش مربوط است. چند دقيقه اى از رفتن پسرم 
نگذشته بود كه صداى فرياد و داد و بيداد از داخل كوچه آمد. وقتى 
به بيرون از خانه رفتم، پسرم را خون آلود مشاهده كردم كه روى 
زمين افتاده بود.پس از رسيدن اورژانس به من اعالم شد كه پسرم 

فوت كرده است . 
تحقيقات پليسى 

ــالاع پيدا كردند كه  كارآگاهان با انجام تحقيقات پليسى اط
مقتول شب قبل نيز با يكى از دوستانش به نام «آرش» درگير شده 
ــه جنايت در زمان درگيرى منجر  و برابر اظهارات شاهدان صحن
به جنايت آرش نيز حضور داشته است كه بالفاصله محل سكونت 
آرش در همان محدوده وقوع جنايت شناسايى و او دستگير شد.

ــس آگاهى تهران عنوان  آرش پس از انتقال به اداره دهم پلي
ــوع جنايت دخالتى  ــه در درگيرى حضور داشته اما در وق كرد ك
نداشته و جنايت توسط يكى از دوستان مقتول به نام بهزاد انجام 

شده است. 
ــول و بهزاد به  ــرى مابين مقت ــوص علت درگي آرش در خص
كارآگاهان گفت: مقتول از چندى پيش با دختر جوانى آشنا شده 
بود كه گويا بهزاد نيز با همين دختر سابقه دوستى داشت همين 
موضوع سرآغاز اختالف و در ادامه درگيرى آن ها شده بود تا اينكه 
ــت و از او خواست تا براى  روز جنايت بهزاد با مقتول تماس گرف

صحبت به پارك داخل محل بيايد ؛ هنوز صحبت مابين مقتول و 
بهزاد آغاز نشده بود كه درگيرى آن ها شروع شد. من قصد پايان 
ــان مقتول روى زمين افتاد و  دادن به درگيرى را داشتم كه ناگه

بهزاد با موتورسيكلت از محل متوارى شد.
سرهنگ كارآگاه على وليپور گودرزى، معاون مبارزه با جرايم 
ــت: در ادامه  ــا اعالم اين خبر گف ــى پليس آگاهى تهران، ب جناي
اقدامات پليسى، كارآگاهان اداره دهم با شناسايى محل كار متهم 
اصلى پرونده در منطقه شمال شهر تهران( به عنوان پيك موتورى 
يك رستوران ) و همچنين محل سكونتش در خيابان نبرد اطالع 
ــوارى شده و پس  ــس از ارتكاب جنايت مت پيدا كردند كه وى پ
ــن در ادامه رسيدگى  از آن هيچ اطالع از وى وجود ندارد بنابراي
ــوم دادسراى ناحيه  ــى بازپرس شعبه س به پرونده و با هماهنگ
ــدون پوشش تصوير متهم صادر شده  27 تهران، دستور انتشار ب
ــه شناسايى تصوير متهم پرونده شده  است. از كسانى كه موفق ب
ــاه يا محل هاى تردد اين شخص  و اطالعاتى در خصوص مخفيگ
دارند درخواست مى شود هرگونه اطالعات خود در اين خصوص 
را از طريق شماره تماس 51055437 در اختيار كارآگاهان اداره 

دهم قرار دهند. 

ــال ردى از پسربچه پنج  ــه دنب ــس تهران ب قانون پالس:پلي
ــر در پى  ــادرش برگرداند. اين پس ــه م ــا آن را ب ساله اى است ت

اختالفات خانوادگى و از سوى پدرش ربوده شده است.
ــوع فقدان پسربچه اى  پنج ساله  24 خرداد پرونده اى با موض
به نام «كارن» از شعبه چهارم بازپرسى دادسراى ناحيه 27 تهران 

به اداره يازدهم پليس آگاهى تهران ارجاع شد. 
ــم در اظهاراتش به  ــور در اداره يازده مادر كارن پس از حض
كارآگاهان گفت:با توجه به مشكل شديد خانوادگى كه با همسرم 
ــت پسرم به نام كارن از  و اعضاى خانواده اش پيدا كرده ام حضان

سوى دادگاه به من داده شد.
ــرم را در كالنترى تحويل  روز چهارشنبه  در قراِر دادگاه، پس
پدرش دادم، پدر كارن بايد پسرم را روز پنج شنبه باز مى گرداند 
اما روز پنج شنبه  در تماس تلفنى مرا تهديد كرد كه ديگر پسرم 
را نخواهم ديد و قصد دارد كارن را از كشور خارج كند. از آن زمان 

تاكنون ديگر نه از كارن و نه از پدرش هيچ اطالعى ندارم. 
ــه اين پرونده و  ــان اداره يازدهم در ادامه رسيدگى ب كارآگاه
ــارن در منطقه صادقيه تهران  در مراجعه به محل سكونت پدر ك
ــه قبلى از محل  ــارن با طرح و برنام اطالع پيدا كردند كه پدر ك
ــواده  او نيز  ــدام از اعضاى خان ــوارى شده و هيچ ك سكونتش مت

اطالعى از وى ندارند. 
ــده، هماهنگى الزم با بازپرس  در ادامه رسيدگى به اين پرون

پرونده براى انتشار تصوير كارن انجام شده است.
ــه شناسايى تصوير كارن  ــي كسانى كه موفق ب پليس از تمام
شده اند و اطالعى از محل سكونت وى در اختيار دارند درخواست 

ــوص را از طريق  ــات خود در اين خص مى كند تا هرگونه اطالع
ــار كارآگاهان اداره يازدهم  شماره تماس 51055511 در اختي

پليس آگاهى تهران قرار دهند. 

استاندار خراسان رضوى شايعه دستگيرى فرمانده انتظامى 
ــا رشيديان در  ــوى را تكذيب كرد.على رض پيشين خراسان رض
ــده انتظامى پيشين خراسان  واكنش به شايعه دستگيرى فرمان
ــن چيزى را  ــرد: من چني ــى، اظهار ك ــات مال ــه اتهام رضوى ب
نشنيده ام.وى با بيان اينكه او قبل از تاسوعا بيمار و به بيمارستان 
ــرى آنژيو شد، ما نيز  ــزود: وى توسط دكتر شبست منتقل شد، اف
ــت نيز فرماندهى نيروى  به عيادت شان رفتيم. پس از اين كسال

ــط جسمى، ديگر ــه با توجه به شراي ــه ما اعالم كرد ك انتظامى ب
ــت،  بنابراين براى اين پست سرپرست قادر به ادامه خدمت نيس

ــادر كريمى،  ــس از تغيير ق ــد.در روزهاى گذشته و پ تعيين ش
ــت بيمارى، شايعاتى در فرمانده انتظامى خراسان رضوى به عل

برخى رسانه هاى غربى و شبكه هاى اجتماعى مبنى بر بركنارى 
و دستگيرى فرمانده انتظامى خراسان رضوى به دليل آنچه اين 

رسانه ها فساد مالى  وى اعالم كردند، منتشر شده بود.

اين پسر از سوى پدرش ربوده شده است عامل درگيرى مرگبار خيابان نبرد را شناسـايى كنيد

 درخواست كمك براى پيدا شـدن پسـربچه پنج سـاله

 تكذيب دستگيرى فرمانده انتظامى سابق خراسان رضوى
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جانشـين رييس پليـس پايتخت شـايع ترين جرايم 
در تهران در تابستان امسال را تشـريح و سرقت لوازم و 

قطعات خودرو را از جمله آن ها ذكر كرد.
سـردار حميد هداونـد دربـاره بيشـترين جرايم رخ 
داده در پايتخت در سه ماهه دوم سال 97 گفت: سه جرم 
بيشـترين فراوانى را از نظر وقوع در تهران داشته اند كه 
البته هم به اين جرايم و هم ديگر جرايم كه فراوانى كمترى 
داشته و بعضا حتى انگشت شمار هم بوده اند به فوريت از 
سوى ماموران پليس رسيدگى شده و خوشبختانه قدرت 

كشف پليس نيز افزايش يافته است.
وى نخسـتين جرم را «سـرقت لوازم و قطعات خودرو» 
همچون كامپيوتر خودرو، باترى و ... اعـالم كرد و گفت: در 
اين زمينه الزم است شهروندان موارد ايمنى را رعايت كنند، 
خودروى خود را در مكان هاى مناسـب پـارك و حتما آن را 

به دزدگير مجهز كنند. قفل هايى براى پيشگيرى از سرقت 
باتـرى و كامپيوتر خودرو وجـود دارد كه توصيه مى شـود 

شهروندان از آن استفاده كنند. 
جانشـين رييس پليس پايتخت دومين جرم را «سرقت 
داخل خودروها» ذكر و اظهاركرد: متاسفانه در تابستان امسال 
شاهد وقوع تعداد قابل توجهى سرقت از داخل خودروها بوديم. 
مواردى بود كه پنل دستگاه پخش صوت، كيف، عينك آفتابى، 
لپ تاپ و ... از داخل خودروها به سرقت رفته است. در اين مورد 
هم شهروندان بايد توجه كافى را داشته باشند و از قرار دادن
لوازم گران قيمت در خودرو و به خصوص مقابل ديد خوددارى 
كنند. در بيشتر مواردى كه سرقت از داخل خودرو انجام شده، 
مالباخته خود ادعـا كرده كه يا ضبط خـودرو را جدا نكرده يا 

لوازمى مانند كيف ، لپ تاپ و ... را روى صندلى خودرو قرار داده 
است.هداوند با بيان اينكه الزم است شهروندان از نگهدارى 
اقالم گران قيمـت در خودرو خـوددارى كنند،به رانندگان 
توصيه كرد كه حتى براى چند دقيقه ترك خودرو نيز چنين 

وسايلى را داخل خودرو نگذارند. 
وى افزود: متاسفانه يكى از محل هايى كه شاهد چنين 
سرقت هايى بوده ايم، مقابل ادارات، بانك ها و به خصوص 
اماكنى چون سينماها، سـالن هاى تئاتر و... است چراكه 
سارق با اطالع از زمان نسبى حضور فرد در محل، اقدام به 
سرقت از داخل خودروها مى كند. وى با اشاره به سومين جرم 
شايع در پايتخت نيز گفت: قاپ زنى ها - كه شامل كيف قاپى و 
سرقت گوشى است - سومين جرم شايع در پايتخت در تابستان 

97 بود. در اين موارد سارقان اقدام به قاپيدن كيف شهروندان يا 
تلفن همراه شان مى كردند و به سرعت متوارى مى شدند حتى 
در مواردى متاسفانه سارقان كيف يا تلفن همراه افراد را از پنجره 

ماشين كه شيشه اش پايين بوده سرقت و فرار مى كردند.
جانشين رييس پليس پايتخت ادامه داد: براى پيشگيرى 
از چنين حوادثى به شهروندان توصيه مى كنيم حتما كيف يا 
تلفن همراه خود را در سمت نزديك به ديوار بگيرند، تا حد 
امكان از تلفن همراه خود در خيابان استفاده نكنند و پول و 
وجه نقد زياد با خود حمل نكنند همچنين از قراردادن تلفن 

همراه روى پا يا جلوى خودرو خوددارى كنند.
هداوند بـا تاكيد بر اينكـه پليس به سـرعت به تمامى 
جرايم در تهران رسـيدگى مى كند، گفت: بسيارى از اين 
موارد منجر به كشـف و دسـتگيرى سـارقان شده است 
اما به طور قطع هوشـيارى مردم نيز در كاهش اين جرايم 

موثراست.
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 سوانح رانندگى 
جاده هاى مازندران

 9 هزار زخمى برجاى گذاشت
پزشكى قانونى مازندران اعالم كرد كه در نيمه نخست 
سال جارى 9 هزار و 400 نفر بر اثر سوانح رانندگى در 

محورهاى اين خطه شمال كشور مصدوم شدند.
ــار مصدومان ناشى از سوانح  بر اساس اين گزارش، آم
رانندگى در محورهاى درون و برون شهرى مازندران در 
نيم سال اول نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9 درصد 
بيشتر شد. اين در حالى است كه طبق گزارش پزشكى 
قانونى مازندران آمار جان باختگان سوانح رانندگى در 
اين مدت نسبت به مدت مشابه حدود 9 درصد كمتر شد 

به طورى از 330 نفر به 302 نفر در سال جارى رسيد.
بيشترين مرگ و مير ناشى از سوانح رانندگى درمازندران 

مربوط به جاده هاى برون شهرى با 230 نفر بود.
طبق گزارش پزشكى قانوني مازندران جاده سارى با 51 
كشته مرگبارترين و فريدونكنار با دو كشته امن ترين 
محور استانى در اين مدت بود. شهرستان هاى آمل با 
ــار تلفات جاده اى  49 و بابل با 30 كشته بيشترين آم

را در نيمه نخست سال جارى به خود اختصاص دادند.
ــدود 340 هزار تردد  ــال جارى ح در نيمه نخست س
ــدران به ثبت رسيد كه  خودرويى در محورهاى مازن
نسبت به مدت مشابه سال قبل هشت درصد بيشتر شد.

ــور اصلى و  ــزار و 700 كيلومتر مح ــدران 10 ه مازن
روستايى دارد و سه هزار و 600 كيلومتر آن را محورهاى 
اصلى تشكيل مى دهد كه در اين بين جاده هراز با تردد 
ــردد ترين محور  ــزار دستگاه خودرو پرت روزانه 60 ه

كشورى محسوب مى شود.
 مرگ زن 35 ساله در دستگاه 

خرمنكوب
فرماندهى انتظامى شهرستان نيشابور از مرگ زن 35 
ساله اى كه هنگام كار با دستگاه خرمنكوب دچار حادثه 

شده بود، در اين شهرستان خبر داد.
فرمانده انتظامى شهرستان نيشابور گفت: حدود ساعت 
17روز شنبه گذشته در پى اعالم مركز 110 مبنى بر يك 
مورد حادثه منجر به فوت در محدوده بازار طيور  از توابع 
بخش مركزى ماموران انتظامى كالنترى 11 طالقانى به 
همراه عوامل امدادى به محل اعزام شدند. در اين حادثه 
زنى 35 ساله به همراه همسرش در حال خرمن كوبيدن 
با يك دستگاه تراكتور بودند كه چادر اين زن به دستگاه 
گير كرده و در داخل دستگاه خرمنكوب گرفتار مى شود.

سرهنگ حسين دهقان پور تصريح كرد: جسد با كمك 
نيروهاى امدادى از داخل دستگاه خارج و با دستور مقام 

قضايى به سردخانه منتقل شد.
 كشته شدن 11 مهاجر در سانحه 

رانندگى در يونان
ــم 11 مهاجر در  پليس يونان از كشته شدن دست ك

سانحه رانندگى در اين كشور خبر داد.
پليس يونان اعالم كرد: در اين حادثه رانندگى كه روز 
گذشته در شمال شرق اين كشور اتفاق افتاد، 11 نفر 

كشته شدند.
بنابر اعالم پليس، خودرو حامل اين مهاجران با كاميونى 
كه در مسير مقابل در حال حركت بود، برخورد كرده و 

باعث مى شود دچار حريق شود.
خبرگزارى رويترز نوشت: گفته شده راننده كاميون 
ــرده  است. هرچند،  ــم به در ب در اين حادثه جان سال
ــار شده و در  سرنشينان خودرو ديگر داخل آن گرفت

آتش سوختند.
پدر دنيا ويسى: 

 از شايعه سازان شكايت مى كنم
ــه درباره دخترش  ــى درباره شايعاتى ك پدر دنيا ويس
ساخته اند گفته چنين سخنان زشت و زننده اى درمورد 
قتل وتجاوز به دنيا واقعيت ندارد وفقط داغ دل خانواده، 

اطرافيان، مردم شهر و استان رابيشتر كرده است.
ماجراى دنيا ويسى دختر  هفت ساله كردستانى كه بر 
اثر ريزش ديوار مدرسه فوت كرد وارد فاز جديدى شده 
و پدر دنيا ويسى گفته كه از كسانى كه در فضاى مجازى با 
آبروى دخترش بازى كرده اند و از بانيان شايعه پراكنى ها 

شكايت خواهد كرد. 
بر اساس اين گزارش، امجد ويسى پدر دنيا ويسى در 
گفت وگو با سايت محلى كردستان خبر با بيان اينكه از 
كسانى كه درمورد دخترم شايعه پراكنى كردند شكايت 
ــدت داغدار از  ــت: ما در طول اين م مى كنم، گفته اس
دست دادن دختر عزيزمان و مراسم سوگوارى بوديم 
كه شنيدن اين شايعات قلب ما را به درد آورد و مطمئنا 
با كسانى كه اين سخنان زشت ساخته و پرداخته ذهن 

مريض شان است، برخورد خواهيم كرد.
او افزود: چنين سخنان زشت و زننده اى در مورد قتل 
ــط داغ دل خانواده  ــا واقعيت ندارد و فق و تجاوز به دني
اطرافيان و مردم شهر و استان را بيشتر ساخت. اكنون 
بعد از مراسم ختم دخترمان قطعا از كسانى كه با آبروى 
دخترم بازى كردند و شايعه ساختند شكايت مى كنم و 

پيگيرى هاى قضايى را انجام خواهم داد.
ــت خبرنگاران  ــرد: در چندين نوب وى خاطرنشان ك
استانى و مسئوالن به روستاى ما آمدند و خود پيگير 
اين قضيه بودند و جاى براى شايعه و سخنان نابجا كه در 
شأن انسان نيست، نمى ماند. دنيا هنگام آوردن توپ از 
تونل ايجاد شده در ديوار، سرش به آجرى خورده و ديوار 
فروريخت و متاسفانه قبل از رسيدن به بيمارستان جان 

شيرين خود را از دست داد.
ــرد كه حتما پيگير اين قضيه  ويسى بار ديگر تاكيد ك
خواهد شد وتا مشخص شدن و شناسايى شايعه سازان 

تالش و اين امر را از مراجع قضايى پيگيرى خواهد كرد.
ــى كسانى كه در اطالع  وى در پايان از مردم و تمام
ــا نگذارند  ــش دارند خواست ت رسانى دستى بر آت
افراد از خدا بى خبر با افتادن اتفاقاتى در شهر و ديار ما 
بتوانند با آبروى مردم بازى كنند و مردم و جامعه را با 

اين شايعات دل آزرده و ناراحت كنند.
دنيا ويسى، دانش آموز كالس اول ابتدايى دبستان 
ــان سنندج روز  ــاش از توابع شهرست روستاى گرم
ــوار حياط مدرسه  دوشنبه 16 مهر بر اثر ريزش دي

جان باخت.

خبر

ــا مراجعه به يكى از   چندى پيش زن ميانسالى ب
ــادى كه به بهانه كمك  دادسراهاى تهران از مرد شي

از او و دخترش كالهبردارى كرده بود، شكايت كرد.
ــردارى چنين  ــات كالهب ــاره جزيي اين زن درب
ــدا درآمد و با  ــه آيفون خانه به ص گفت:«روز گذشت
توجه به اينكه در حال آشپزى بودم از دخترم خواستم 
ــگ را زده.  حواسم به غذا بود كه  تا ببيند چه كسى زن
دختر كوچكم آمد و سراسيمه گفت آقايى مى گويد 
ــده و سريع براى  كه خواهرم سر كوچه حالش بد ش

كمك بيايد.
ــردم كه چادر  از شنيدن اين حرف آنقدر هول ك
ــى خبرى از خواهرم  سر كردم و دويدم سر كوچه ول
ــه نكند اورژانس خواهرم را  نبود، دلم هزار جا رفت ك
ــا او را به بيمارستان  به بيمارستان برده يا همسايه ه
رسانده اند. از نگرانى چيزى نمانده بود كه غش كنم. از 
چند نفر از مغازه دارهاى محل پرسيدم آيا زن جوانى 
را ديده اند كه حالش بد شده باشد و آمبوالنس آمده 
ــود. يكى از مغازه دارها  باشد اما كسى چيزى نديده ب
گفت از ظهر كسى را نديده كه بيهوش شود وگرنه او 

در اين مدت اين صحنه را مى ديد.
يك ربع بعد كه به خانه برگشتم دخترم گفت كه 
پول را گرفته ام يا نه؟ با تعجب گفتم چه پولى و او در 
جواب گفت بعد از رفتن من، همان مرد دوباره آيفون 
را زده و گفته كه حال خواهرم خوب نيست و من پول 

مى خواهم تا خواهرم را به بيمارستان ببرم.
ــا پول مى خواهم  دخترم به تصور اينكه من واقع
ــول آورده و تحويل مرد  ــزار تومان پ از كمد 500 ه

ناشناس داده است.
ــه خواهرم  ــادم افتاد ك ــرا تازه ي ــد از اين ماج بع
ــر بخواهد به خانه ام  شهرستان زندگى مى كند و اگ
ــراه با  ــد، در ضمن او  هم ــگ مى زن ــد قبلش زن بياي

شوهرش براى زيارت به مشهد رفته اند».
ــارات اين زن به تيمى  بازپرس پس از شنيدن اظه
ــا اگر مرد شياد را  از كالنترى مربوطه ماموريت دادند ت

شناسايى كردند او را بازداشت و به دادسرا منتقل كنند.

ــرى اين بار به  ــن ماجرا شكايت ديگ با گذشت اي
كالنترى شد كه مردى به بهانه كمك دست به سرقت 
ــن زن در تحقيقات  گردنبند زن جوانى زده است.اي
به پليس گفت:«در حال تماشاى تلويزيون بودم كه 
آيفون خانه به صدا درآمد و مردى با صداى هراسان 
ــال رفته و من بدون  گفت كه مادرم سر خيابان از ح
ــوم سريع به  ــگ بزنم و مطمئن ش اينكه به كسى زن
ــردم خبرى از  ــر طرفى را كه نگاه ك خيابان رفتم. ه
مادرم نبود. برگشتم خانه تا موبايل بردارم كه پسرم 
ــه براى بردن  ــگ در را زده و گفته ك گفت مردى زن

مادربزرگ به بيمارستان پول به او بدهد».
بدين ترتيب و با توجه به اينكه تعداد سرقت ها در

حال افزايش بود و از طرفى بررسى ها نشان مى داد كه 

مرد شياد در منطقه كوچكى دست به سرقت مى زند 
چند تيم با لباس مبدل ماموريت يافتند هنگام ظهر 
ــرا مى گذاشت  ــاى خود را به اج كه اين مرد نقشه ه

شروع به گشتزنى كنند.
چند روز بعد از اين ماجرا ماموران با داد و فريادهاى 
زن ميانسالى خود را به او رساندند. اين زن لباس مرد 35 
ساله اى را گرفته بود و ادعا مى كرد او دزد است. مرد جوان 
كه با ديدن ماموران پليس رنگ و رويش پريده بود ادعا 
كرد اين زن او را اشتباه گرفته است. ماموران با بازرسى 
بدنى از او انگشتر طال و 120 هزار تومان به دست آوردند 
كه زن ميانسال مدعى شد اين مرد از كيفى كه دخترش 

در اختيار او گذاشته، سرقت كرده است.
اين زن به ماموران گفت: خانه بودم كه زنگ مان به 

صدا درآمد. اين مرد گفت خواهرم سرخيابان تصادف 
كرده. سريع سر خيابان رفتم و ديدم خبرى نيست. 
بدو بدو به سوى خانه رفتم تا به خواهرم زنگ بزنم كه 
اين مرد را ديدم كه مقابل خانه دستش را توى كيفم 
ــول و انگشترم را  ــراى او آورده، كرده و پ كه پسرم ب
برداشت. او با ديدن من فرار كرد تا اينكه موفق شدم 

بعد از چند كوچه تعقيب او را بگيرم.
ــول و انگشترى از  مرد جوان حتى با پيدا شدن پ
جيبش همچنان ادعاى بى گناهى كرد و گفت پول و 
انگشتر متعلق به مادرش است. با اين وجود و ادعاى 
ــوران كالنترى با دعوت از  بى گناهى مرد شياد، مام
ــا دزد پول هاى شان را  دو مالباخته ديگر خواستند ت

شناسايى كنند.

دو زن مالباخته همراه با كودكان خود به كالنترى 
آمدند و بچه ها با ديدن مرد جوان گفتند دزد همين 
ــن سرنخ مرد جوان كه  مرد است. با به دست آمدن اي
ــد سابقه دزدى و  بررسى سوابقش هم نشان داد چن
بازداشت در پرونده خود دارد به ناچار لب به اعتراف 

گشود و به دزدى هايش اعتراف كرد.
گفت و گو با دزد دروغگو

«خسرو» 35 ساله اسـت و  سه سابقه دزدى از 
سال هاى گذشته در پرونده اش دارد. جوان قدبلند 
با چهره اى موجه اسـت. اصال به او نمى خورد دزد 
باشـد ولى او يك دزد قديمى و سـابقه دار است. 
مى خواهد هر طورى  شده،  رضايت شاكى هايش 

را بگيرد.
  اعتياد دارى؟

ــد ماه است  ــواد مى كشيدم ولى چن تا پارسال م
پاكم.

  زن و بچه هم دارى؟
ــه كى  ــر وگرن ــدا رو شك ــردم خ ــه. ازدواج نك ن

مى خواست شكم آن ها را سير كند.
 زندان هم رفتى؟

چند ماه تو بودم و6 ماه مى شود كه بيرونم.
  اين شگرد دزدى چطور به ذهنت آمد؟
توى زندان از يكى از هم بندى هايم ياد گرفتم.

  نمى ترسيدى كه بازداشت شوى؟
نقشه من طورى بود كه به اين راحتى ها دستگير 
نشوم ، ولى اين نقشه آخرم الكى الكى باعث شد گير 
بيفتم. اين زن خيلى زرنگ بود كه مرا به دام انداخت.

  چقدر گيرت آمده تا حاال؟
شايد  سه ميليون.

 با پول هاى دزدى چه كردى؟
خرج بدهى و خورد و خوراك.

  تا چه زمانى مى خواسـتى بـه اين كارت 
ادامه بدهى؟

نمى دانم.
  كسى را دارى بيايد دنبال كارت؟

پدرم هست ولى نمى آيد.
  چرا؟

از كارهايم خسته شده.

    دزدى هاى مرد دروغگو از خانواده ها و كودكان  

    اين شگر    اين شگر  د رد ر  ا در زا در ز  ندان ياد گرندان ياد گر  فتمفتم
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كاروان پارالمپيـك ايـران در بـازى هاى 
آسيايى جاكارتا موفق شد به مقام سوم دست 
پيدا كنـد اما عالوه بر كسـب ايـن عنوان كه 
بهترين عملكرد ورزش جانبـازان و معلوالن 
ما در بازى هاى آسـيايى محسـوب مى شود، 
درخشش شناگر ايرانى در اين مسابقات اتفاق 
بسـيار مهمى بو كه نه تنها مردم قـاره پير را 
شگفت زده كرد بلكه آوازه اش در دنيا پيچيد 
و شايد حاال بيشتر از آنكه صحبت از مدال هاى 
زياد ايران باشـد، صحبت از معجزه شـاهين 
ايزديار در اين رقابت هاسـت. پسرى كه حاال 
به نام مايكل فلپس آسـيا شـناخته مى شود. 
به همين دليل با شـاهين ايرانى كه نشان داد 
تخصص شـكار كردن در آب را دارد گفت وگو 

كرديم كه در ادامه آن را پي مي گيريم.
    شـما با كسـب 6مدال طال، طاليى ترين 
عضو كاروان ايران شديد. در ابتدا از حس اول 

شدن و مدال طال گرفتن بگويد.
ــار خوبى دارم.  ــم. حس بسي خدارا شكر مى كن
ــال كسب كنم .  ــم 6 مدال ط ــم كه توانست خوشحال
ــك ايرانى شدكه  ــار نصيب ي ــم اين افتخ خوشحال

پرافتخارترين ورزشكار اين دوره از بازى ها باشد. 
    آيا بـه اين فكر مـى كرديد كه امسـال 

6مدال طال به دست بياوريد؟
بله. من در دو دوره قبلى بازى هاى پارآسيايى نيز

مدال گرفته بودم اما در هيچكدام از آن ها تا اين حد 
موفق نبودم. در بازى هاى2010 دو مدال طال گرفتم 
ــش از بازى هاى جاكارتا  كه بهترين عملكردم تا پي
ــت بين المللى مدال  بود. پس از آن در هيچ تورنمن
ــال خداراشكر پس از 8سال  طال نگرفته بودم. امس
توانستم اين طلسم را بشكنم و طال گرفتن را شش بار

تكرار كنم. با توجه به تمريناتى كه انجام دادم و پشت 
سر گذاشتم و همچنين فشارى كه تحمل كرده بودم، 
پيش بينى مى شد كه در اين دوره از رقابت ها به اين 

تعداد مدال طال برسم.
    همانگونه كه اشاره كرديد، بسيارتالش 
كرديد و تحت فشار زيادى بوديد به طورى كه 
در مدتى كوتاه، در مسـابقات مختلف حاضر 
شـديد. چگونه آمادگى خودتان را تا اين حد 
حفظ كرديد و به كارتان با قدرت ادامه داديد؟ 
ــن مسابقات حاضر شدم و  با آمادگى بااليى در اي
تمرينات مستمرى كه داشتم. از قبل مى دانستم كه 
اين مسابقات فشرده است و بايد در شش روز، 7ماده 

را شركت كنم. طى شش روزى كه مسابقات برگزار 
شد نيز با تمريناتى كه داشتم آمادگى خودم را حفظ 
ــردم. خيلى  ــم بگويم باالتر ب كردم و حتى مى توان
ــار شنا و در  ــك شناگر در هر چه سخت است كه ي
اين سطح از رقابت ها خوب ظاهر شود و شش مدال 
ــدا كمك كرد و من نيز با  طال بگيرد. فكر مى كنم خ
تمريناتى كه داشتم و همچنين با دعا و حمايت هاى 

مردم توانستم به اين موفقيت برسم.
    يك مدال نقره هم به دسـت آورديد، آيا 

اين نقره هم مىتوانست طال باشد؟
مدال نقره اى كه گرفتم در رشته 400متر بود كه 

ــى آيد. يك شناگر  يك رشته استقامتى به حساب م
نمى تواند سرعتى رو باشد و همزمان در  استقامتى نيز 
كار كند. من در تمامى رشته هاى سرعتى طال گرفتم  
ــه استقامتى كه 200متر مختلط  و در يك رشته نيم
انفرادى بود نيز طال گرفتم. اما صادقانه بگويم زورم به 
400متر نرسيد و نقره گرفتم. در اين ماده رقيب قزاق 
ــد از من نقره و برنز گرفته من كه در تمامى ماده ها بع

بود، طال گرفت چون ماده 400 متر تخصص خودش 
بود و فقط در آن رشته خوب شنا مى كند.

    پس شـناگر قزاقسـتان، اصلـى ترين 
رقيب شـما در اين بازى ها بود. به جز او، كدام 

كشورها رقابت نزديكى با شـما داشتند و آيا 
مى توانستند مدال شما را تهديد كنند؟

بله رقيب اصلى من شناگر قزاق بود اما شناگرانى 
از اندونزى و هند نيز خيلى خوب شنا كردند. شناگر 
ــاده نزديك به من  مالزى  و شناگر هندى در چند م
بودند به خصوص در همين ماده آخرى كه 100متر 
ــر هندى با 20-30  صدم بعد  كرال پشت بود، شناگ

از من  به مدال نقره رسيد.
    برنامه شماپس از  بازگشت به ايران چيست؟

آيا به حفظ اين جايگاه فكر مى كنيد؟
بله. صد در صد. بايد بتوانم از عنوان و موفقيتى كه 

ــم. من  پس از دو يا سه هفته  به دست آوردم دفاع كن
ــم را در مشهد شروع مى  استراحت، دوباره تمرينات
ــدن براى مسابقات جهانى و  كنم و استارت آماده ش

پارالمپيك2020 را خواهم زد. 
    شـما در 7 ماده 6طال گرفتين و به همين 
خاطر بـا مايكل فلپـس، قهرمـان آمريكايى 
دنياى شنا كه در هشت ماده هشت طال گرفت 
مقايسه مى شـويد. در مورد اين مقايسه چه 

نظرى داريد؟
مردم عزيز  به من لطف دارند كه اين لقب را به من 
ــك 27 مدال طال دارد و  داده اند اما فلپس در المپي
من با او قابل قياس نيستم. تمام تالشم را كردم كه در 
همه  ماده ها طال بگيرم  و خداراشكر 6تا نصيبم شد. 
ــار ادوار باز هاى  ــه پرافتخاترين ورزشك خوشبختان
ــن بايت خوشحالم نه به خاطر  پارآسيايى شدم. از اي
شخص خودم بلكه به دليل اينكه اين افتخار نصيب 
يك ورزشكار ايرانى شد. موفق شدم از بين اين  همه 
ــدال ترين ورزشكار  ورزشكار، پر افتخارترين و پرم
ــاران قرار  ــدول رنكينگ ورزشك باشم و در صدر ج
ــث سربلندى  ــه توانستم باع ــرم. خوشحالم ك بگي

كشورم و مردم عزيز باشم. 
    نظر شما در مورد عملكرد كاروان ايران 

در اين دوره از بازى ها چيست؟
ــزى هايى  ــا برنامه ري ــم ب ــر توانستي خداراشك
ــص محمود  ــا زحمات شخ ــده بود و ب كه انجام ش
ــه پارالمپيك و همچنين  خسروى وفا، رييس كميت
ــاروان عملكرد خوبى  ــت ك جناب رضايى سرپرس
ــان اين بود كه از  داشته باشيم. در اين دوره  قصدم
رتبه چهارم به رتبه سوم برسيم و خداراشكر اين رويا 
محقق شد.  حتى مى توانستيم به رتبه دوم برسيم و 
با كره جنوبى فاصله بسيار كمى داشتيم. سرپرست 
ــراى اينكه به رتبه سوم برسيم  كاروان گفته بود ما ب
روى مدال هاى شنا حساب باز كرده ايم. خداراشكر 
ــن وظيفه اى كه روى دوش  مى كنم و خوشحالم، اي
من و اعضاى تيم شنا بود را تا جايى كه به من مربوط 
ــرا كردم و توانستم سهمى  مى شد به نحو احسن اج
در تعيين رنكينگ ايران دركل بازى ها داشته باشم.

    به نظر مى رسد ورزش هاى پارالمپيكى 
ما در چندسال اخير مورد توجه بيشترى قرار 
گرفتند به طوريكه ورزشكارانمان شكوفايى 
بيشترى داشـته اند و به موفقيت هاى بزرگى 
دست پيدا كرده اند.آيا قبول داريد كه در اين 

زمينه جهش داشتيم؟
ــه مى دانيد  ــور است. همان گونه ك بله. همين ط
ــاى پارآسيايى به رتبه  ما در دو دوره گذشته بازى ه
ــال 2010 و چه در  ــده بوديم. چه در س چهارم رسي
سال 2014. ولى در اين دوره توانستيم به رتبه سوم 

برسيم. با رتبه دوم تنها چند دو مدال فاصله داشتيم. 
ــا تعداد ورزشكار كمتر  اين افتخار بزرگى است. ما ب
توانستيم موفق باشيم و به اين جايگاه برسيم و جزو 

سه كشور برتر آسيا باشيم. 
    چه مشـكالتى پيش روى شـما و ساير 
ورزشكاران هست كه اگر برطرف بشوند، مى 
توانيد بـه موفقيت هاى بزرگتر و بهتر دسـت 

پيدا كنيد؟
ــه بيشترى شود بدون  اگر به پارالمپيكى ها توج
شك انگيزه بيشترى پيدا مى كنند و خيلى موفقتر 
خواهند بود. در واقع اين افراد نياز به انگيزه بيشترى 
ــه هم هزينه هاى  نسبت به افراد عادى دارند چراك
ورزشى براى آن ها  بيشتر است و هم اينكه مشكالت 
بيشترى دارند. با توجه به شرايط جسميشان شغل 
ــى شغلى پيدا مى كنند. به  خاصى ندارند يا به سخت
همين دليل ورزش كردن شغل اصلى آن ها مى شود. 
عاله براين، رفت و آمد و تردد نيز براى ما مشكل است. 
اگر به اين ورزشكاران اهميت بدهند مى توانند خيلى 

موفقتر از هميشه باشند.
    6مدال به عشـق دربى معروف گرفتيد! 
االن راضى هستيد از پرسپوليس كه در آستانه 

حضور در فينال آسياست؟
ــدوارم بازى  ــال هستم و امي ــه. بسيار خوشح بل
ــزار مى شود  ــد كه اول  آبان برگ برگشت مقابل الس
ــد و درنهايت قهرمان  ــه فينال برسن را نيز ببرند و ب
ــدا بخواهد اين اتفاق مى افتد. من  آسيا بشود. اگر خ
دنبال كرى خواندن نيستم. به تمام تيم هاى فوتبال 
ــه هرحال هركس،  ــرام مى گذارم. اما ب كشورم احت
ــورد عالقه من  ــه دارد و تيم  م ــورد عالق يك تيم م
ــه همه تيم هاى  ــس است. اميدوارم ك هم پرسپولي
ــاره اى موفق باشند و هركس  ايرانى در بازى هاى ق
ــگ قهرمانان  ــى دارد، در سطح يك لي كه شايستگ

قرار بگيرد.
    چـه نتيجـه اى را بـراى  بازى برگشـت 
پرسپوليس مقابل السد پيش بينى مى كنيد؟

ــت ولى با توجه  ــن بازى سخت اس پيش بينى اي
ــس در زمين حريف كرد  به بازى  قبلى كه پرسپولي
ــاه آزادى حداقل دو گل به  ــم در ورزشگ فكر مى كن

السد بزند.
    در پايان اگر حرفى ناگفتـه مانده، براى 

مخاطبان بيان كنيد.
از تمام كسانى كه برايم زحمت كشيدند ممنونم. 
ــى خوبم مهدى  ــادرم و همچنين از مرب ــدر و م از پ
ضيايى، مربى بدنسازم اميرعلى سعادتمند،  پزشك 
روانشناسم صابر مهرى و ماساژورم فرشيد شخصى. 
ضمن اينكه از شما و ديگر رسانه ها كه در اين مدت به 

مسابقات ما توجه داشتيد تشكر مى كنم.

تيم ملى فوتبال ايران در آسـتانه جام ملت هاى آسيا به 
مصاف تيم بوليوى خواهد رفت. آغاز دور دوم تمرينات تيم 
ملى حرف و حديث هاى زياى را پيرامون تمرينات و بازيكنان 
حاضر در اردو به همراه داشت. به همين دليل با يكى از مربيان 
تيم ملى در دهـه60 گفت و گـو كرديم تا نظـر او را در مورد 
اوضاع و شرايط تيم ملى جويا شويم. مهدى مناجاتى يكى از 
بازيكنان پروش يافته در مكتب پاس تهران است كه روزهاى 
تلخ و شيرين زيادى را در سطح فوتبال ملى و باشگاهى ايران 

تجربه كرده است كه در ادامه اين گفت و گو را مى خوانيد.
     در حال حاضر تيم ملى را در چه شرايطى مى بينيد؟

كارى به تيم ملى نداريم. متاسفانه قديمى ها را فراموش كرده اند. 
ــدارد. ما مربيان  ــت هستند.كسى كارى با ما ن شايد اين طور راح

قديمى هم در خانه نشستيم و به كار خودمان مشغول هستيم. 
     تيم ملى ما قرار اسـت روز سه شنبه با بوليوى بازى 
كند. به نظر    شما اين بازى مى تواند براى تيم ملى ما مفيد 

باشد؟
ــد اما به نظر من وقتى  در فوتبال هر بازى مى تواند مفيد باش
صحبت از تيم ملى مى كنيم، فدراسيون فوتبال و مسئوالنش بايد 
بتوانند با تالش و رايزنى تيم هاى بزرگتر و نامدار را مقابل تيم ملى 
ما قرار بدهند.شايد از بازى با بوليوى تجربه اى به دست بياوريم اما 
حريفمان بايد تيمى باشد كه همان تك بازى چيزى را به فوتبال 

ما اضافه كند و باعث پيشرفت ما شود.
     ما براى آمادگى جام ملت هاى آسـيا بـا يك تيم از 
آمريكاى جنوبـى بازى تداركاتـى داريم. آيـا اين بازى 

مى تواند به ما براى جام ملت ها كمك كند؟
ــاى بين المللى مانند جام  وقتى قرار است تيم ملى در بازى ه
جهانى يا جام ملت ها بازى كند، تيم هايى كه قرار است با آن ها به 
صورت تداركاتى بازى كنيم، بايد شبيه به حريفان ما در آن تورنمنت 
باشند.براى مثال اگر قرار است در تورنمنتى با يك تيم اروپايى بازى 
كنيم، بازى با تيم هاى شرق اروپا مانند بوسنى يا تيم هاى ديگرى كه 

در همين سبك و سطح هستند، مى تواند كمك كند. 
     پس يعنى بهتـر بود كه براى جام ملت ها بيشـتر با 

تيم هاى آسياى بازى مى كرديم.
بله. چون وقتى كه شما در گروهى قرار مى گيريد بايد با نوع بازى 
حريفان آشنا باشيد. در زمان سابق كه ما با تيم ملى كار مى كرديم يا 
در خدمت بزرگان تيم ملى و  مربيان قديمى مانند مرحوم دهدارى، 
رنجبر، بياتى و... بوديم. ليستى از تيم هايى كه مى توانستند براى بازى 
تداركاتى مثمرثمر باشند تهيه مى شد و در مورد آن ها تصميم گيرى 
مى كرديم. مسلم است وقتى شما با يك تيم آسيايى بازى داريد بايد 
ــوت كنيدكه سبك بازيش به  تيم هايى را براى بازى تداركاتى دع
حريفان شما بخورد. تا اين بازى تداركاتى براى شما يك تمرين خوب 

باشد اما ما به اين مساله توجه زيادى نداريم.

     ممكن است تيمى مانند بوليوى از تيم هاى آسيايى 
كه ما بخواهيم با آن ها بازى كنيم، قوى تر باشد.

ــت. در واقع بازى  ــل تمرين اس ــى مانند مث  بازى تداركات
تداركاتى بايد نوع بازى حريفان را در ذهن بازيكنان تداعى كند. 
ــف برنامه ها و حركات تيمى  هرچند كه امروزه تيم هاى مختل
مختص خودشان را دارند اما مى شود از تيم هايى كه شبيه هم 
هستند، مشقى نوشت تا در روز امتحان كار بهترى را انجام داد. 
ــارى مى شود. تيم ما  متاسفانه فكر مى كنم در اين موردكم ك
در مسابقات شركت مى كند  و بازيكنان در همان بازى ها و در 
زمين از حريفشان شناخت پيدا مى كنند. من فكر مى كنم تيم 
ــال ما بيشتر برنامه  مقابل ما اگر بنگالدش هم باشد روى فوتب
ريزى مى كند تا ما كه فوتبال بزرگ آسيا هستيم اما اين كار را 

خيلى كمتر انجام مى دهيم.
     آيا تنوع حريفان نمى تواند تيم ملى را آماده تر كند؟ 
چرا اما بايد ببينيم براى چه كارى و كجا آماده مى شويم. برخى 
ــال در همه جاى دنيا  ــى گويند امروز فوتب از آقايان روشنفكر م
ــه اين حرف اشتباه است. سبك  نزديك به هم است در صورتى ك
فوتبال آمريكاى جنوبى با اروپا فرق مى كند يا سبك فوتبال آفريقا

با آسيا تفاوت دارد. اين را با ديدن بازى ها به خوبى متوجه مى شويم 
و خداراشكر در حال حاضر تلويزيون ما بيشتر فوتبال هاى روز دنيا 
را نشان مى دهد. همه مى توانند ببينند. من فكر مى كنم آقايى كه 
مسئوليت تيم ملى ما را بر عهده گرفته و چندين سال است كه به 

دالر حقوق مى گيرد به اين مساله توجه زيادى ندارد. 
     با اين حسـاب بازى تداركاتى  مناسب عامل مهمى 

براى موفقيت در يك تورنمنت است.
متاسفانه ما در اين موضوع ضعيف هستيم و اين به ضرر فوتبال 
ــدى داريم. اين  ــان بچه هاى بسيار مستع ماست. ما در فوتبالم
بازيكنان تيم ملى به اعتقاد من از نظر فكرى و بدنى بسيار آماده و 
سرحال هستند اما ما فقط در زمان نزديك به مسابقات با نوع بازى 
ــا تيم هايى كه مشابه  حريفانمان آشنا مى شويم.  درصورتيكه ب
حريفان احتمالى ما هستند بازى كنيم و سبك كارى  خودمان را 
با آن ها تنظيم كنيم. من در چندسال اخير چنين چيزى نديده ام. 
تنها زمانى با سبك كار تيم مقابل آشنا مى شويم كه به داخل زمين 
ميرويم. درهمان روز است كه از نظر بدنى، سيستمى و تكنيكى  
حريف را مى شناسيم و فقط در همان بازى است كه بازى حريف را 
مى شناسيم. بعد هم كه بازى تمام مى شود خداحافظى مى كنيم 
و مى رويم تا ببينيم در آينده چه پيش مى آيد! اين مساله كمبود 
و ضعف فوتبال ماست. بازى تداركاتى مانند الفباست كه اگر آن 
را خوب ياد بگيريم  بهتر مى توانيم صحبت كنيم. بازى تداركاتى 
باعث مى شود تيم با شناسايى بهترى وارد زمين شود و به مصاف 
حريفانش برود. اگر اين كار به خوبى انجام شود بچه هاى باهوش ما 

مى توانند كارايى خيلى بهترى در مسابقات داشته باشند.

     عالوه بر صحبت هاى فنى، صحبت هاى حاشيه اى 
مختلفى هم در اطراف تيم ملى وجود دارد. به عنوان مثال 
حضور سردار آزمون در تيم ملى پس از اينكه با تيم ملى 
خداحافظى كرد. او حتى مدتى درگير فيلم مسـتند در 
مورد اسـبش بود اما در نهايت با نظر سرمربى به تيم ملى 

اضافه شد. 
اين خوب نيست كه بازيكن اسبش را به تيم ملى ترجيح بدهد! 

آيا براى تيم ملى فقط سردار آزمون وجود دارد؟
     كى روش معتقد است او كيفيت بيشترى نسبت به 

ديگر مهاجمان ايرانى دارد. 
خوشبختانه در كشور ما، سطح بازى باشگا ها باالست. اين را به 
آقايانى مى گويم كه انتخابشان فقط مربى خارجى است. آيا اين 
مربى خارجى تا به حال بازى پرسپوليس با فالن تيم شهرستانى را 

تماشا كرده است؟ يا همين طور در مورد استقالل؟
     به هرحال تيم ملى منتخب بهترين هاست و شايد هر 

فوتباليستى نتواند در اين سطح به خوبى كار كند.
يك ليستى تهيه شده و حدود 30 بازيكن مشخص به تيم ملى 
دعوت مى شوند. كار آقايان راحت شده و فقط چند نفر خط مى 

خورند و جا به جا مى شوند.
     كى روش به انسجام تيمى اهميت زيادى مى دهد و 
شايد به همين خاطر كمتر به نام هاى تازه يا ناآشنا توجه

دارد.
ــان باشگاهى كه  ــان تيم ملى بايد با مربي در انتخاب بازيكن
ــى كنند و در مسابقات  زحمت مى كشند و بازيكنان را آماده م
ــاى مربى حتى يك  ــت كرد اما اين آق شركت مى دهند، صحب
ــورد بهترين بازيكنان ليگ   جلسه مربيان برگزار نكرده تا در م
ــز مربى تيم ملى  ــى و امثال من ني ــوال كند.من نوع از آن ها س
بوده ايم. ما در وهله اول از مربيان باشگاهى مشورت مى گرفتيم

و در مورد بازيكنايى كه مدنظرشان بود، پرس و جو مى كرديم. 
مى پرسيديم چه بازيكنى در كدام پست بهتر است؟ چه بازيكنى 
ــى شناسند كه در  ــى خورد؟ آيا بازيكنى را م به درد تيم ملى م
سطح تيم ملى باشد؟ از همه مشورت مى گرفتيم اما اين آقا در 
اين چندسال يك جلسه با مربيان باشگاه ها نداشته يا حتى سر 

تمرين يك تيم باشگاهى نرفته است.
     در حال حاضر يكى از مشكالت تيم ملى فاصله اى 

است كه بين مربيان ليگى و مربى تيم ملى افتاده است.
مربيان باشگاه هاى ما واقعا آنقدر كوچك نيستند كه نتوانند 
ــر فهم و كالس فوتبال  در مورد تيم ملى نظر بدهند. آن ها از نظ
سطح بااليى دارند. بسياى از مربيان فعلى و حتى سابق ما در قديم، 
بازيكنانى بودند كه خودشان در زمين، همه جا و مقابل تيم هاى 
مختلف بازى مى كردند و سيستم ها را به خوبى مى شناختند اما

سرمربى تيم ملى تك و تنها براى خودش تعيين تكليف مى كند 

و مسئوالن هم فقط مى خواهند كارها بارى به جهت حل شوند 
و بازى ها به پايان برسند. من براى بازيكنان باشگاهى كه زحمت 

مى كشند ناراحتم و از اين بابت متاسفم.
     بازيكنان فعلـى و به خصوص لژيونـر تيم ملى نيز 
كيفيت بااليى دارند و شـايد جايگزين پيدا كردن براى 

آن ها كار غيرممكنى باشد.
ــارج از كشور بازى مى كنند   نمى خواهم بازيكنانى كه در خ
ــار فوتبال اين ممكلت هستند  را نفى كنم. آن ها بزرگند و افتخ
ــات يك تيم باشگاهى  ــاى مربى يك بار رفته تمرين اما آيا اين آق
ــا كدام بازى  ــك تماشا كرده است؟ شم در شهرستان را از نزدي
ــال اروپا بازى مى كند  ــده ايد؟ اينكه در فوتب سردار آزمون را دي
يعنى از همه بازيكنان بهتر است ؟ من معتقدم فوتبال باشگاهى 
ــل روسيه نيست. من سطح  ما كمتر از ليگ هاى كشورهايى مث
فوتبالمان را باال مى دانم. سردار آزمون ايرانى است و براى همه ما 
عزيز و قابل احترام است. مانند همه ورزشكاران ايرانى كه در هر 
نقطه اين كره خاكى زحمت مى كشند و تالش مى كنند اما شما 
كه تبليغ سردار آزمون را مى كنيد آيا در زمين هاى خاكى ايران 
نگاه كرديد ببينيد چه بازيكنان بزرگى داريم يا حتى بازى هاى 
باشگاه هاى مختلف مارا نگاه كرده ايد؟ هيچ كس هم نمى گويد 
ــورده اند و مى  ــه خاك فوتبال اين مملكت را خ براى آن هايى ك
خورند كمى ارزش قائل شويد. كمى به بازيكنان و مربيان ايرانى 
ــى رسد رييس فدراسين هم  احترام بگذاريد. متاسفانه به نظر م
اين موضوع را فراموش كرده و  من از مهدى تاج گله مند هستم. او 
در فوتبال اصفهان سال ها كار كرده و فردى مانند او بايد بيشتر به 
فوتبال داخلى كمك كند. نمى دانم با اين وضعيت در چه مى شود 

اما اميدواريم هرچه هست براى فوتبال اين مملكت خير باشد. 
     يكى از موارد سوال برانگيز تيم ملى نبود نام رامين 
رضاييان در ليست است در حالى كه اين بازيكن در كنار 

تيم است و با تيم تمرين مى كند.
به نظر من ما دموكراسى را كامل اجرا مى كنيم اما دموكراسى 

ــد فكر مى كنم فردا مى بينيد  ما هركى به هركى است! با اين رون
يك نفر از آن طرف كوه پيدا مى شود و با بقچه مى آيد، بقچه اش 
را كنار زمين مى گذارد مى رود در تمرينات تيم ملى شركت مى 
كند. اميدوارم خدا آخر و عاقبت فوتبال كشور ما را با اين شرايط  

به خير كند!
     به نظر شـما چه نتيجه اى در جـام ملت ها خواهيم 
گرفت؟ كى روش گفته بود حتى مقـام دومى هم براى ما 

شكست است.
ــى زد. به نظر من  ــا حرف اول را م تيم ايران، هميشه در آسي
ــوده است اما امروز مى  بيشتر افتخاراتمان نيز از مربيان ايرانى ب
ــاوره يا يك جلسه با حضور  بينيم كه فدراسيون فوتبال يك مش
اين مربيان كه فهم و شعور بااليى دارند، برگزار نمى كند. به نظر 
ــر بيشتر از مربيان خارجى كه  من اين مربيان مى توانند صد براب
وارد كشور ما مى شوند كارايى داشته باشند چون عرق ملى دارند. 
بيشتر مربيان خارجى دنبال پول هستند.تيم ملى فردا چه اول 
بشود چه آخربشود راهشان را مى كشند و مى روند و اين تيم براى 
ــوزد كه فوتباليست هاى اين  ايراى ها مى ماند. دلم از اين مى س

مملكت ديده نمى شوند. 
     كى روش در بعضى از بازى ها به ورزشگاه مى رود و 
دستيارانش نيز در اكثر بازى هاى باشگاهى، در ورزشگاه 

حاضر مى شوند. 
دستيار نقش مهمى در تيم دارد اما اگر مربى خودش پاى كار 
ــازى را ببيند و براى مربى  باشد بهتر است يا اينكه يك دستيار ب
توضيح بدهد؟ آيا اين دستيارها به شهرستان ها رفته اند تا بازى ها 
و بازيكنان شهرستانى را ببينند؟ آن ها بهتر است وقت بگذارند 
و بروند زمين هاى خاكى را نگاه كند تا ببيند چه بازيكنان خوب 
و با كيفيتى در فوتبال ايران هستند اما در فوتبال ما ايرانى بودن 
فراموش شده و مربيان و بازيكنانى كه براى رشد فوتبال اين كشور 
زحمت مى كشند و هيچ توقع و چشمداشتى هم ندارند، به هيچ 

وجه ديده نمى شوند.  

گپ

ممحمد سجاد بهي

مهدى مناجاتى،مربى پيشين تيم ملى در گفت وگو با «قانون»:

به دالر حقوق مي گيرند اما فوتبال روز دنيا را نمي بينند 

            شاهين ايزديار،   برترين ورزشكارپارالمپيك آسيايي در گفت وگو با «قانون»:        

نياز  به  انگيزه  بيشتري  نسبت  به  افراد  عادي   داريم
  به  عشق  پرسپوليس، 6 طال   گرفتم!
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مى گفتم از محاالت است
پرايد:اگه 5سال پيش هم كسى به من مى گفت 

قيمتت ميشه چهل تومن، ازش تست الكل مى گرفتم

روحانى:دانشگاه نبايد مكان احزاب باشد
دانشگاه فقط محل 
استورى و پست و 
اليو گذاشتن است

 شناسنامه       «بي قانون» اولين روزنامه طنز ايران (ضميمه روزانه روزنامه قانون)

فارس: فروش سواالت آزمون وكالت 97
 فقط 900 هزار تومان!

يك بنگاه مدرك سازى: دو تومن ديگه  
بذارين روش من مدركش رو 

بهتون ميدم

روحانى با حضور در دانشگاه تهران
 سال تحصيلى جديد را تبريك گفت

 
دانشجويان: مرسى ولى ما ديگه 

كم كم وقت ميان ترم هامونه

روحانى: سال 92 هنوز كارى نكرده بوديم
 اما دالر ارزان شد!

 
مردم: پس تا 1400 هم

 بى زحمت دست به چيزى نزنيد!

روحانى: در سال 92 به محض انتخابم به عنوان رييس جمهور قيمت دالر كاهش يافت

روحانى خطاب به دالر:
 اول آشناييمون يادم مياد يادم مياد...

ايسنا: 727 هزار نفر با يك شغل راضى نمى شوند! 
^_ واليتى: اما گاهى يك نفر با 727 هزار شغل راضى مى شود̂ 

روحانى: ليست تغيير قيمت ها را هرروز مى بينم و مى دانم مردم چه مى كشند
وى افزود: چه طورى اينقدر مقاوميد شما؟

روحانى: هر روز ليست قيمت ها را مى بينم

و مى گويم
 على بركت ا...

روحانى: علت موفقيت هاى مان در دولت يازدهم اميد مردم به آينده بود 

كه در دولت دوازدهم با تدبيرمون
 از بين رفت

ظ نيا
 واع

ه آ 
 پانت

ح: 
طر

يك مرتاض هندى:
 اين طفليا كه ديگه فقط مونده رو ميخ بخوابن

مرعشى:براى رياضت اقتصادى بايد آماده شويم
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ــت مى گويند كه از عذاب و  ــى به شخصى مازوخيس  در روان شناس
ــكنجه اى كه خودش متحمل مى شود، لذت مى برد. اين شخص  ش
ــنبه (كه فحش خورترين تايم  ــت دارد كه ساعت هفت صبح ش دوس
ــخصى از خانه خارج شود و ساعت ها در  ــت) با اتومبيل ش هفته اس
ترافيك بماند. او از ماندن در ترافيك لذت مى برد و هر چه ترافيك 
بيشتر و صداى بوق و دود كاميون ها و آلودگى هاى سمعى، بصرى 
ــش مي آيد. او در ترافيك يك  ــتر خوش و هوايى افزايش يابد، بيش
ــه بار گوش كند. به طورى  آلبوم تصنيف 700دقيقه اى را مى تواند س
ــظ بخواند. هدف  ــودى آن را موبه مو از حف ــت مل كه در راه برگش
ــن يك عكس از  ــاپ معروف و انداخت ــه يك كافى ش ــيدن ب او رس
ــيب زمينى و لوبيا و تخم مرغ، براى  ــينى اى شامل سوسيس و س س
ــتن است. اين شخص نمى تواند خودش سوسيس را  استورى گذاش
سرخ كند و نيمرو درست كند. دوست دارد 50 هزار تومان پول يك 
سينى بدهد اما استورى اش، ريپالى خور باشد. او صبح شنبه خود را 

اين گونه لذت بخش مى كند.
شخص مازوخيست از وسايل حمل و نقل عمومى استفاده نمى كند. 
چون با خودش مى گويد اگر من سوار مترو يا اتوبوس شوم و دختر 
ــتفاده  ــايل حمل و نقل عمومى اس ــدس خانم بفهمد من از وس اق
ــش مى آيد؟ من با مترو 20 دقيقه اى به  مى كنم باز هم از من خوش
ــم و دختر اقدس خانم مرا در مترو ببيند بهتر است،  محل كارم برس
ــه ساعت در ترافيك گير كنم و دختر اقدس خانم  مرا با  يا اينكه س

خودروى شخصى ام  ببيند؟ پس در ترافيك مى مانم.
ــايل حمل و  ــتفاده از وس ــت نمى داند كه با اس ــخص مازوخيس ش
ــد و در زمانش  ــى نه تنها زودتر به محل كارش مى رس نقل عموم
صرفه جويى مى كند، بلكه در هزينه هاى جارى زندگى اش هم سود 

ــت با يك  اگر براى بار اول مى خواهيد با مترو جايى برويد، الزم اس
سرى اصطالحات مربوط به آن آشنا شويد.

ــوى يار حامد  ــوط: پيچيده ترين معضل دنيا پس از گيس ــه خط نقش
ــه توجيهى  همايون. براى يادگيرى خوانش آن نياز به يكى دو جلس
ــان دهنده  ــه نش در محضر بزرگان مترو داريد. هر رنگ در اين نقش
ــان يكى از  ــت و در همين رابطه كارشناس ــى از خطوط متروس يك
مهم ترين داليل محدوديت در توسعه خطوط مترو را عدم تشخيص 
ــط آقايان مى دانند. همين االن هم به  رنگ هاى نزديك به هم توس
ــت و خط 3 آبى كمرنگ بعضى  ــر اينكه خط 2 آبى پررنگ اس خاط
مسافرها كال قاطى مى كنند و مثال به جاى جوانمرد قصاب در خط 
قرمز، با خط سبز رنگ مى روند وردآورد. حاال شما ببينيد وقتى قرار 
ــت در آينده خط 8 سرخابى و خط 7 صورتى باشد چه دردسرى  اس

درست شود. 
خط زرد حاشيه سكو: خطى كه قاعدتا نبايد از آن عبور كرد اما عده 
ــت و كى  ــان مى خواهد ببينند قطار كجاس اى مى كنند چون دل ش

رييس كميسيون اجتماعى مجلس از بازنشستگان عزيز خواسته كه تا 24آبان 
وسايل شان را جمع كرده و بار سفر ببندند. ما نمى فهميم اين دوستان چه 
عجله اى براى حذف مديران باتجربه كشور دارند. حاال سى چهل سال مدير 
بودند، ده دوازده سال هم روش. ما جوان ها به بيكارى و ول چرخيدن عادت 
ــان براى  ــتاده ايم كه هنوز هيچ كدام ش داريم . تازه براى صد جا رزومه فرس
مصاحبه دعوت مان نكرده اند. پس بيخود به اسم ما به اين عزيزان فشار وارد 
نكنيد. يك بار ديديد از شدت استرس قلب شان از كار افتاد. تازه اين بزرگان 
ول نكن شان از اين قديمى هاست و به اين راحتى ها اتصالى نمى كند. باز خدا 
را شكر بازنشستگان عزيز خودشان به فكر خودشان هستند و به اين اعتقاد 
دارند كه دل بايد جوان باشد. از قديم هم گفته اند سن فقط يك عدد است. 
مثال در خبرها آمده بود كه كه برخى از اين غنچه هاى باغ مديريت كل اعداد 
و ارقام  پرونده خدمت شان را دستكارى كرده اند تا بتوانند سايه شان را بر سر 
فدراسيون نگه دارند... برخى هم مجبور شده اند اين چندرغاز پس اندازى را 
كه در اين 30 سال مديريت جمع كرده اند، بدهند تا تاريخ پرداخت بيمه شان 
را جابه جا كنند بلكه بتوانند بيشتر در پستى كه دارند بمانند. البته واقعا براى 
كسى كه اين 600 ميليون را گرفته تا كار اين مدير را راه بيندازد، متاسفيم. 
پول يك پيرمرد خوش قلب خوردن ندارد. انشاا... كه از گلويت پايين نرود. 
بعضى از اين بزرگواران هم خيلى آينده نگر بوده اند و مى دانستند كه چنين 
صندلى هايى به كسى وفا نكرده. پس روى صندلى هاى بخش خصوصى 
ــرمايه گذارى كرده اند. اين گونه اگر  ــته اند و در آنجا هم س هم زنبيل گذاش
ــدند باز 35 تا شغل غيردولتى  ــته ش ــغل دولتى بازنشس از مديريت دوتا ش
ــان باقى مى ماند. يك عده از مديران هم كه كم كم بايد گواهى از  براى ش
كارافتادگى شان را ضميمه گواهى بازنشستگى شان كنند، دارند پشت سر هم 
حكم هاى جديد براى اطرافيان و دوستان شان مى زنند. اين گونه هم ثابت 
مى كنند درباره شان زود قضاوت شده و هنوز كلى كار از آن ها برمى آيد. هم 
مى توانند در گوشه گوشه سازمان تحت نظرشان يادگارى به جا بگذارند تا 
هيچ وقت رايحه خوش خدمت شان از بين نرود بلكه از مديرى به مدير ديگر 
انتقال پيدا كند. اصال چه معنى دارد كسانى كه يك عمر زير دست اين مدير 
كار مى كردند بعد از بازنشستگى اش، نفس راحتى بكشند و يك ليوان آب 

خوش از گلوى شان پايين برود.  
ــن پدربزرگان و  ــاى بعضى از اي ــان را بگذاريد ج ــما خودت در نهايت ش
ــال براى صندلى ات زحمت بكشى،  مادربزرگان زحمتكش. اين همه س
ــوه بدهى،  ــوى رش ــرآب همه رقيبانت را بزنى، گاهى حتى مجبور ش زي
ــه درحال پاچه خوارى باشى، حاال كه خودت مدير شده اى و توقع  هميش
دارى زيردستانت حداقل 20 سال از مديريت مدبرانه ات تعريف كنند، دوتا 
ــروى. واقعا احترام ها از  ــوان جوياى نام بيايند بگويند بايد جمع كنى ب ج
بين رفته. اين جوانان خام فكر مى كنند اگر بازنشستگان بروند خودشان 
ــينند. نه عزيزم. انقدر جوان دم بازنشستگى منتظر اين  جاى شان مى نش
موقعيت بوده اند كه نوبت به شما نمى رسد. پس برويد از خدا بترسيد. چون 
ــت تا 24 آبان برخى از اين بازنشستگان به دليل كهولت سن  ممكن اس
خدايى نكرده از دنيا بروند و فرداى قيامت جلوى تان را بگيرند كه چرا دل 

يك پيرمرد زحمتكش را شكسته ايد.

مبلغى اندوختم در بيست سال
بلكه وياليى بگيرم در شمال

قيمت ويال گران شد ناگهان
صاحبش خنديد: خانم! بى خيال!

خواستم تا رهن سازم خانه اى
گفت بنگاهى كه اين باشد محال!

با خودم گفتم كه فردا مى كنم
از نمايشگاه ماشين ها سوال

بى خبر از آن كه بدتر مى شود
صبح فردا باز هم وضع ريال

يك سفر گفتم به خارج مى روم
مى كنم با دوستانم عشق و حال!

دوستم بى پول بود و گفت نه
نيست هنگام سفر اين وقت سال!

با خودم گفتم طال بايد خريد
شد گران  تر آن هم از روى روال

من شدم بدبخت ظرف چند روز
مى دهم بدتر از اين را احتمال

ارزش پولم شود اندازه ى
يك دو كيلو موز و سيب و پرتقال

گرچه شد كرباسيان هم  بركنار
كم نشد يك ذره از اين اختالل!

ــايل جهيزيه و عروسى خود  مى برد. فرض كنيد اين فرد بخواهد وس
ــاژ يا  را بخرد. حداقل بايد يك هفته در ترافيك گير كند كه به پاس
ــا مغازه داران  ــد. يك هفته هم ب ــع تجارى مورد نظرش برس مجتم
ــه دور مى زنيم بر مى گرديم». در  ــف چانه بزند و بگويد «ما ي مختل
ــر هم بدون هيچ خريدى دوباره يك هفته در ترافيك بماند و به  آخ
ــد. به جاى اين همه مشقت مى تواند يك بار سوار خط  خانه اش برس
ــلوار دامادى  ــود. از مبلمان و فرش و آباژور و كت ش ــك مترو بش ي
ــايد باى سايد همه اش، دونه اى  گرفته تا تلويزيون اولِد و يخچال س
ــى در بعضى از  ــد. حت ــه تاش پنج تومان به فروش مى رس ــه، س س
ــتند كه مدل دامادى مو مى زنند به چه  ــتگاه ها آرايشگرانى هس ايس
ــى  ــتگاه هم محضر و تاالر عقد و عروس ــى. در يكى دوتا ايس زيباي
هست. يعنى مى خواهم بگويم اگر اراده كنيد، مى شود در عرض 20 

دقيقه يك زندگى را با تمام قشنگى هايش شروع كرد.
ــگفتى هاى جديد و  ــال ازدواج كرده ايد مترو براى تان ش ــر هم قب اگ

خاص خودش را دارد به هر حال. 
ــط دونفر در جهان  ــابه كوكاكوال را فق ــى مى گويند فرمول نوش حت
ــر در خط يك مترو كار  ــك ندارم يكى از آن دونف ــد. من ش مى دانن

مى كند.
ــت ما نباشيد.  ــت مازوخيس ــبيه دوس ــعى كنيد ش ــما س خالصه؛ ش
ــويد ترس تان مى ريزد و عاشقش  ــوار ش مترو ترس ندارد، يك بار س
ــويد و تازه هر روز به اطرافيان تان اصرار مى كنيد كه با هم به  مى ش

مترو سوارى برويد و در آنجا استورى بگيريد.

ــد تا اگر وسط راه گير كرده بود، خودشان بروند و بگيرند از  مى رس
يقه اش و بياورند توى ايستگاه. نمى دانيم چطورى ولى حتما همين 
است وگرنه بنده دليل ديگرى براى اين حركت خطرناك نمى بينم. 
ــت و  ــان مى دهند قطار االن دقيقا كجاس آن تابلوهايى هم كه نش
ــن عزيزان بكند  ــد نمى تواند كمكى به اي ــد دقيقه ديگر مى رس چن
چون اين ها احتماال در كودكى آسيب روحى ديده اند (مثال پدرشان 
ــان  قول دوچرخه در ازاى معدل 20 داده ولى بوقش را هم براى ش
ــم خودشان به چيز  نخريده) و به همين خاطر نمى توانند به جز چش

ديگرى اعتماد كنند.
ــالم مى كند و معموال  ــتگاه ها را اع ــرو: صدايى كه ايس ــده مت گوين
اصرار عجيبى به اشتباه انجام دادن اين كار دارد. در شلوغى صداى 
ــى به آن كوچك ترين اهميتى نمى دهد و براى  ــتفروش ها كس دس
ــده و زير نظر مشاور تحت درمان  ــردگى ش همين جديدا دچار افس
ــدن با توجه به تابلوهاى  ــت. وى با گفتن «لطفا پس از پياده ش اس
ــى در راهنمايى  ــد» نقش مهم ــود را انتخاب كني ــير خ راهنما مس
ــيرمان را با  ــه جاى تابلوهاى راهنما مس ــافران دارد وگرنه ما ب مس
ــير يا خط انتخاب  ــتفاده از قطب نما يا حتى با بخت و اقبال و ش اس

مى كرديم.
ــه و همه جا كار مى كند به غير از زمانى  ــيله اى كه هميش پله برقى: وس
ــت كه  ــاز داريد. خرابى اش هم اكثرا به اين دليل اس ــما به آن ني كه ش
ــتر هستند و دارند  عده اى حس مى كنند مامور ويژه پليس، كاراگاه داكس
ــره اى مى دوند و اگر از روى پله برقى ندوند و  ــه دنبال يك قاتل زنجي ب
جا بمانند متهم را گم مى كنند. به طور معمول اين خرابكارى با زحمات 
ــين هاى زحمتكش مترو سه الى چهار ثانيه بعد از اينكه شما نفس  تكنس
ــى مثل ببر حركت  ــده و پله برق ــيديد جبران ش زنان به آخرين پله رس
ــخصى داشته و كال با  ــما خصومت ش ــان دهد فقط با ش مى كند تا نش
قيافه تان حال نمى كند. فقط سعى كنيد با پله برقى هاى ايستگاه تجريش 
در نيفتيد كه يكى دو تا نيستند و اگر خراب شوند بايد قبل از تصميم به 
عبور از پله ها مطمئن شويد كه هزينه 10جلسه فيزيوتراپى زانوهاى تان 

را در جيب تان داريد يا اينكه خودتان بلديد آن ها را چطورى بماليد.

على باييوردىطنزآزاد2

مهدي عزيزيطرح

محمدرضا ثقفيطرح

ــته  ــتخوانى نشس پيرمردى چرك و چروك و اس
پاى پله هاى معبد، درست پاى مجسمه بودا. روى 
ــانى اش خالى سفيد چسبانده و شالى نارنجى  پيش
ــزى كه در او  ــته. تميزترين چي ــرش بس دور كم
ــپيد است كه انگار تازه  مى توان ديد همان خال س
آن را روى پيشانى نشانده. موهايش خاكسترى اند 
ــود  ــرب كه انگار ماه ها مى ش ــرب، آن قدر چ و چ
ــته. دنده هايش جورى از زير پوست  آن ها را نشس
ــود  ــش بيرون زده اند كه مى ش ــروك و بد رنگ چ
ــمرد. بودا با شكمى بزرگ و  ــان را ش دانه دانه ش
ــر جايش نشسته و  ــينه هايى آويزان س لخت و س
ــتخوانى  است  مى خندد. پيرمرد آن قدر تكيده و اس
ــته بود،  ــال نارنجى را به كمر نبس ــه اگر آن ش ك
ــد و به شاخه اى خشك  كنار هيبت بودا گم مى ش
ــه اش داده و  ــمه تكي ــت كه پاى مجس مى مانس
ــك چيز به هم  ــرد و بودا تنها در ي ــد. پيرم رفته ان
شبيه اند، گوش هاى شان. گوش هاى هر دوى شان 
ــان بزرگ و زشت و  ــت و نرمه گوش ش بزرگ اس
ــتر  ــت و بزرگ كه بيش ــت، آن قدر زش آويزان اس
ــوش آدميزاد. بودا  ــوال مى مانند تا گ به گوش هي
ــرش برق مى زند. پاى مجسمه  ــت و س كچل اس
ــير  ــه اى ش ــت جلوى پاى پيرمرد، كاس بودا، درس
ــده و  ــه آويزان ش ــد و ده ها موش از كاس نهاده ان
ــه فرو برده اند. پيرمرد با  ــان را در كاس سرهاى ش
ــاز زل زده به  ــم هايى بى حال و دهانى نيمه ب چش
ــير و موش هايى كه دوره اش كرده اند.  ــه ش كاس
ــير در  ــيدن ش ــا گاه و بى گاه از هوِل نوش موش ه
ــه غوطه ور مى شوند و همان طور كه دست وپا  كاس
ــير شناور  ــان روى ش مى زنند، چرك هاى تنش ش
ــدد. زل زده به روبه رو  ــد. بودا هنوز مى خن مى مانن
ــگار آن دورها چيزى براى خنديدن پيدا كرده  و ان
ــتن از آن را ندارد. كمى آن  ــم برداش و خيال چش
سو تر، درست آن سوى ديگر مجسمه بودا، پيرزنى 
چرك و چروك و استخوانى نشسته و تكيه داده به 
سكوى مجسمه. موهايش خاكسترى اند و چرب. 
ــرخ چسبانده و حلقه اى  روى پيشانى اش خالى س
ــالى  ــت. ش ــار بينى اش آويزان اس ــك از كن كوچ
ــده و زل زده به  ــرخ و چرك دور خودش پيچي س
موش هايى كه از دامنش باال مى روند و خودشان 
ــانند. موش ها  ــك او مى رس ــينه هاى خش را به س
ــرو مى كنند تا  ــان را در تن پيرزن ف دندان هاى ش
ــيره جانش را بمكند اما چيزى گيرشان نمى آيد  ش
و براى همين چنگ مى كشند به تن استخوانى او 
ــپس همان طور كه بينى و سبيل هاى شان را  و س
مدام مى جنبانند رد كاسه شير را مى گيرند و سوى 
ــتش را  ــد. بودا هنوز مى خندد. يك دس آن مى رون
ــكمش گذاشته و دست ديگرش را جورى  روى ش
ــب مى كند، اما  ــزى طل ــه انگار چي ــرده ك دراز ك
ــت، به همان  نگاهش به جايى در دور دست هاس
ــه خنده دارى كه نمى خواهد از آن دل بكند.  صحن
ــود و با احتياط انگشتش را  پيرمرد كمى خم مى ش
ــه شير فرو مى برد. موش ها جيغ مى كشند  در كاس
ــا پيرمرد خم به  ــت او را گاز مى گيرند. ام و انگش
ابرو نمى آورد. با انگشتش كمى شير را هم مى زند. 
چرك هاى تِن موش ها روى شير مى چرخند و در 
گرداب كوچكى كه در مركز كاسه پديد آمده جمع 
مى شوند. پيرمرد انگشتش را سوى گرداب مى برد، 
چرك ها با كمى شير به نوك انگشتش مى چسبند 
و بعد آرام آرام انگشتش را از كاسه بيرون مى آورد 
ــباند، درست  ــانى اش مى چس و نوك آن را به پيش
ــاره زل مى زند  ــپس دوب ــپيدش. س روى خال س
ــير و موش هاى غوطه ور در آن. آن  ــه ش به كاس
ــر پيرزن نشسته اند و  ــو تر، چند موش روى س س
ــان را الى موهاى او خالى مى كنند .  فضله هاى ش
ــده و  ــينه پيرزن آويزان ش ده ها موش ديگر از س
ــش را مى َجَوند. اما پيرزن خم به ابرو نمى آورد.  تن
ــتش را به آرامى روى يكى  كمى بعد، پيرزن انگش
ــذارد و خونى كه از آن بيرون زده  از زخم ها مى گ
ــوار مى كند و آن را به  ــتش س ــر انگش را روى س
ــباند، درست روى همان خاِل  پيشانى اش مى چس
ــپس دوباره زل مى زند به كاسه شير و  ــرخ. س س
موش هاى گرسنه اى كه سر در كاسه فرو برده اند. 
ــاخته اند و  ــودا هنوز مى خندد. تنش را از طال س ب
ــد  رنگ طاليى اش در زير آفتاب چنان مى درخش
ــم را مى زند. هزاران نفر اينجا ايستاده اند،  كه چش
چشم دوخته اند به بودا و همگى مى خندند. كسى 
پيرمرد و پيرزن را نمى بيند. كسى موش ها و كاسه 
ــحور خنده بودا و رنگ  شير را نمى بيند. همه مس
ــده اند. از تماشاى خنده  اى كه انگار  طاليى اش ش
ــود دل آشوبه مى گيرم. مى روم  هرگز تمام نمى ش
ــمه مى رسانم. كودكى  ــت مجس و خودم را به پش
پشت مجسمه پنهان شده و خودش را چسبانده به 
ــتونش. چرك است و نحيف. چهره اش تركيبى  س
ــت، انگار  ــاى همان پيرمرد و پيرزن اس از چهره ه
ــد، اما هيچ خاِل رنگى اى روى  كه فرزندشان باش
ــه زل زده به من  ــانى اش ندارد. همان طور ك پيش
ــارد. از ميان  ــت هايش مى فش چيزى را توى دس
ــش دِم يك موش بيرون زده و تكان تكان  چنگال
ــوش را به دندان  ــى بعد، كودك م مى خورد. كم
ــم هاى سياهش به  مى كشد و همان طور كه چش
ــت، خونى چرك و بد رنگ از كنار دهانش  من اس
ــتش را مى زند به  ــپس انگش ــود. س جارى مى ش
خونى كه از كنار دهانش جارى شده، بعد نيم خيز 
ــتش را مى چسباند به كپِل بودا و  مى شود و انگش
ــيطنت آميز تحويلم مى دهد. روى كپل  خنده اى ش
بودا پر است از خال هاى سرخ و بد رنگ، انگار كه 
ــد. اما با اين حال،  ــتى شده باش دچار بيمارى پوس

بودا هنوز مى خندد...

گنبد كبود

طنز آزاد3

حسن غالمعلى فرد

صفورا بيانى

ارمغان زمان فشمياختيارات شاعريطيبه رسول زادهطنزآزاد1

ترافيك فرهنگى 
فرهنگ ترافيكى

فرهنگ اصطالحات مترو

زير پوست شهر 
چه خبر است؟

قصه 
خنده بودا

وزير اختالل!بازنشسته نشو لعنتى

قسمت 383 -   ريز پالت هاى كمدى 18
گيك بودن

مثال واضح اين ويژگى را در سريال بيگ بنگ تئورى مى بينيم كه چهار كاراكتر 
گيك دارد كه رفتار و عاليق شان روى كاراكتر ساده اى مثل پنى نيز تاثير مى گذارد. 

اين تاثيرها را مى توان در مواقعى به وضوح ديد كه پنى جمالت معروف مجموعه 
فيلم هاى جنگ ستارگان و مجموعه سريال هاى پيشتازان فضا را به كار مى بََرد. 
ــناختن بازى اول-شخص است كه  نمونه  ديگر آن، چگونگى رفتار پنى بعد از ش

پنى معتاد اين بازى مى شود و دوستانش، بهداشَتش، ظاهرش و همچنين شغلش 
را فراموش مى كند.

در قسمت اردوكشِى بيِكرفيلد پنى، برنادت و ايمى چندين كتاب كميك از مغازه 
كتاب فروشِى استوارت تهيه مى كنند. پيش از آن فكر مى كردند هيچ عالقه اى به 
كميك نخواهند داشت ولى پس از خواندن تنها يك كتاب كميك به بحث و ستيز 
درباره  شخصيت ها و داستان هاى آن ها مى پردازند. تاثيرات علمى لئونارد و شلدن 

بر روى پنى فقط به كتاب ها و فيلم ها محدود نمى شود. اين موضوع را مى توان در 
ــمت روكش توپولوژى  ديد كه پنى  از قضيه گربه شرودينگر آگاه مى شود و  قس
سعى مى كند تا مفهوم آن را به مردى كه با آن در قرار است، توضيح دهد. همچنين 
در قسمتى ديگر پنى سالست و توانايى خود را در «اوبى دوبى» با داشتن مكالمه اى 
ــان مى دهد؛ در حالى كه شلدن و لئونارد هم در حال مكالمه  مخفيانه با ايمى نش

مخفيانه خود در زبان كلينگان هستند.
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على قناعت

هفته نامه گل آقا
فيلم حمله يك جنگنده آمريكايي

 به مزارع گندم عراق
 در تلوزيون بغداد نشان داده شد.

حفاظت از حيوانات

گرگور   زموفسكي
نيشخط خـاطـرهيكشنبه 10 آبان 1394

    بـــزودي  

آثار منتخب نخستين مسابقه جهاني 
كاريكاتور نيش خط  1396

 Selection Cartoons of  The first

 Nishkhat international

Cartoon Contest   2017



وقتى
 روشن بين باشى 

شب و روزت 
يكى ست!

داودهوشمند

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

 مژگان سقراطىكاريكلماتــــــور

نيشخط خـاطـره
همزمان با اوعضاي بحراني آب و هوا در غرب و جنوب غرب كشور

رييس سازمان محيط زيست زير فشار سياسي منتقدانش است
يكشنبه 10 آبان  1394 عليرضا صديقي
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اينا كه تو دانشگاه 
تو ى انجمنى چيزى عضو ميشن
 بعد كارت ميندازن گردنشون 
خيلى خوبن 
يعنى در حد رييس سازمان ملل
 فاز ميگيرن

nnishkhat

نقش برخى رسانه ها
 در نوسانات قيمت دالر

nishkhat
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كودك و نوجوان 

418

على روستايى

من و بابا دوتايي
وقت غروب هميشه
يه بازي خوب داريم

كه هيچ عوض نمي شه

من مي شينم رو دوشش
مي بردم آسمون
قد بلندي دارم

چه كيفي داره آخ جون

حس مي كنم بزرگم
مثل آدم بزرگ ها
ببين چه قدي دارم

درست شبيه اون ها 

دنياي اون ها انگار 
يه رنگ ديگه داره

هر چيزي شكل ديگه است
خيلي قشنگه، آره

«جان هوير آپدايك»
خالق مجموعه رمان هاى

 خرگوش

كوشندگان كودك:

من و بابامن و بابا

اولين روزنامه كودك و نوجوان كشور

ىىىى

آينده هر يك از ما ، همين روزهايى است كه پيش رو داريم و مى توانيم با تالش و كوشش مان رقم بزنيم.آينده هر يك از ما ، همين روزهايى است كه پيش رو داريم و مى توانيم با تالش و كوشش مان رقم بزنيم.
آينده را مى توان ساخت و از همين حاال بايد براى آن برنامه ريزى كرد.آينده را مى توان ساخت و از همين حاال بايد براى آن برنامه ريزى كرد.

ــيم كه خواستن ، توانستن است؛ خواستن  ــت و هميشه در گوشه ذهن مان ياد داشته باش ــيم كه خواستن ، توانستن است؛ خواستن براى آينده بايد آرزو وهدف داش ــت و هميشه در گوشه ذهن مان ياد داشته باش براى آينده بايد آرزو وهدف داش
انگيزه و محركى قوى براى ر سيدن به تمامى رويا ها وسر منزل مقصود است.  براى يك آينده خوب ، مى توانيم شاد باشيم، انگيزه و محركى قوى براى ر سيدن به تمامى رويا ها وسر منزل مقصود است.  براى يك آينده خوب ، مى توانيم شاد باشيم، 
ــت كودك بود، از ته دل خنديد، به همه محبت  ــت كودك بود، از ته دل خنديد، به همه محبت اميد داشته باشيم و مثبت باشيم.اصال براى ساختن يك آينده عالى بهتر اس اميد داشته باشيم و مثبت باشيم.اصال براى ساختن يك آينده عالى بهتر اس

كرد، زالل بود  و مثل آينده بودو آبى آبى مثل آسمان. 
 بايد كودك بود، زيرا كودكان امروز مردم بايد كودك بود، زيرا كودكان امروز مردم

 خالق و شجاع ديروز بوده اند. ...   خالق و شجاع ديروز بوده اند. ...  
مى توانيم حس و حال كودكانه داشت باشيم،

 زيرا همه كودكان، هنرمندان و فرشته اى هستند
 كه در خشدگى قلب شان آن ها را از ستارگان هم

 به خدا نزديكتر كرده است. به خدا نزديكتر كرده است.
كودكان شكوفه هاى رنگارنگ و خوشبوى كودكان شكوفه هاى رنگارنگ و خوشبوى 

عالم هستند كه بدون آن ها نه پدرها ، عالم هستند كه بدون آن ها نه پدرها ، 
پدر بودند و نه مادران جايگاه بهشتى داشتند.

نويد  صنعتىنويد  صنعتى آينده را مى توان   ساختآينده را مى توان   ساخت

ستندستندد
 همهههممم

كودكان آموزش پذير و مصايب و مشكالت شانكودكان آموزش پذير و مصايب و مشكالت شان

من نيز مى توانممن نيز مى توانم
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نام كتاب: حماسه؛ سرآغاز
نويسنده:    آرمان آرين 

ناشر:نشر افق
بها: 16000 تومان

تعداد صفحات:352  صفحه
ــداى يكتا به  ــت، نيرويى كه خ ــده اس درباره كتاب: فره  ايزدى از جهان رانده ش
فرمانروايان نيكو مى  بخشد و تا وقتى كه خوبى پابرجا باشد در ميان شان مى ماند. 
جهان از طرفى در معرض هجوم و پيشروى هيوالهاست و از طرفى اسير توطئه و 
ــاه. پَتَش ُخوآرَگر كه عجيب ترين آدم روى زمين و موجودى  نيرنگ عليه پادش
نيمه بشرى و نيمه اهريمنى، آخرين اميد هفت كشور براى نجات فره  ايزدى است.

من برگ نيستم، مارمولكم!من برگ نيستم، مارمولكم!

اين كتاب  توسط:  اميد رئيسى از تهران

به«قانون بچه ها» براي معرفي پيشنهاد شده

مارمولك  يه  دم برگي ام.  مارمولك  من 
حاال  تا  كسي  كمتر  كه  عجيب  بسيار 

زندگي  ماداگاسكار  تو  من  ديده. 
مي كنم و نهايتا طولم به 33 سانتي 

متر ميرسه. 
اندامى بسيار نازك دارم؛ با دست و دمى كه 

اصال شباهت به حيوونايي كه تا حاال ديدين،  نداره. 
همچنين چهره ا م. اونم خيلي عجيبه. مثال چشمايى دارم 

وحشتناك، صد رحمت به زامبي. 
ــتر شبيه به   از صدام نگو! صدام!بيش
ــب غريبه.  ــه. دهنمم عجي جيغ زدن
ــما. وقتي كه مي خوام  البته به ديد ش
ــه كه به نظر  داد بزنم اونقد باز ميش
ــه نظر  ــته م بزرگ ب ــبت به جس نس

مي رسه. خالصه عجيب غريبم.

زندگى
طرف داشت واسه دوستش تعريف مى كرد: 

آره، چند وقت پيش داشتم توى جنگل مى رفتم، 
كه يك دفعه يك شير وحشى بهم حمله كرد، 

منم نتونستم فرار كنم
 اونم منو گرفت و خورد

دوستش ميگه: 
آخه چطورى ميشه؟ 

تو كه االن زنده اى و دارى زندگى ميكنى!
يارو ميگه: 

اى بابا، كدوم زندگى؟ 
تو هم به اين ميگى زندگى.
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ــتان دخترى  ــمند» روايت داس ــد دخترك دانش كتاب «مارى ادلن
ــعى در تحقق  ــا س ــد بلكه ب ــر نمى كن ــط فك ــت كه فق كنجكاو اس
ــيدن به افكارش، عالوه بر تجربه  چند و چون دغدغه هايش  بخش
ــراى تجربه، درك و  ــا هر قدم ب ــد كه او را ب به چرايى هايى مى رس

كشف هاى بعدى مهيا مى كند
ــا بيتى و  ــته آندري ــمند» نوش ــرك دانش ــارى ادلند دخت كتاب «م
تصويرگرى ديويد رابرتس كه به تازگى با ترجمه احمد تصويرى 
ــارات مبتكران منتشر شده،  ــوى واحد كودك و نوجوان انتش از س
ماجراى دختربچه اى به نام مارى  را بيان مى كند كه دوست دارد از 
همه چيز سردربياورد. تا اين جاى كار موضوع زياد عجيب نيست. 
بيشتر كه نه، شايد بشود گفت تمام بچه ها كنجكاو هستند كه بدانند 
ــان  ــيا و پديده ها به ويژه جهان پيرامون ش كى اند؟ چى اند؟ و از اش
سردر بياورند. اين حس البته وقتى اتفاق مى افتد كه ما اين كتاب را 

گذرا خوانده باشيم؛ به عبارتى جدى اش نگرفته باشيم.
اما اگر چنين نباشد، «مارى» يا «همان دختربچه  اين قصه» ديگر مانند  
بسيارى از هم سن و سال هاى خودش نيست. بلكه از جمله كودكانى  
است كه با عبور از داالن هايى، نام «قهرمان» به خود مى گيرد. عموما 
ــودش به ويژه  براى خود كودكان  هريك از اين داالن ها در نوع خ

كمتر از تونل وحشت نيست.

تالش دخترى كنجكاوتالش دخترى كنجكاو
 براى تحقق افكارش براى تحقق افكارش

فيلم هاى ترسناك با كودكان چه مى كنند؟
شايد ديدن فيلم هاى ژانر وحشت براى ما بزرگترها كه در جايى امن نشسته ايم 
و مشغول خوردن تنقالتيم و اطمينان داريم كه اتفاق بدى براى مان نمى افتد يك 
نوع هيجان ارضايى دلپذير باشد، گر چه در واقع زير جلد به ظاهر خاموش مان 
هم زمان با تجربه اين لذت دارد اتفاقات فيزيكى ناخوشايندى نظير باال رفتن 
فشار خون و افزايش ضربان قلب مى افتد اما براى كودكان كه در تشخيص بين 
ــتى ندارند مى تواند اثرات سوء و مخرب  واقعيت و خيال هنوز مرزبندى درس
بسيار باالتر و جدى تر باشد چرا كه آن ها از قوه تخيل بسيار بااليى برخوردارند 
ــت. پس واضح است كه آثار سوء و  و دست ابزار ترس در واقع همان تخيل اس
مخرب اين فيلم ها ماندگارى طوالنى تر و همچنين عميق ترى در آن ها  نسبت 
ــن موارد هر چه  ــود.  در اي ــان پاك نمى ش به ما دارد و در كوتاه مدت از ذهن ش
ــوس و خواب هاى  ــتر دچار كاب ــند بيش ــاس تر و باهوش تر باش كودكان حس
ــان مى دهد كه تا چه اندازه عوامل نامساعد  ــوند و اين خود نش ترسناك مى ش
محيطى مى تواند كودكان را تحت تاثير خويش قرار دهد.اين نوع فيلم ها توليد 
اضطراب و استرس مى كنند و جالب است بدانيد كه اين اضطراب در افرادى كه 
مستعد اضطراب و استرس هستند با پايان يافتن فيلم به انتها نمى رسد بلكه تا 
مدت ها در فكر و نگاه آن ها و در خيال و كابوس هاى شبانه اشان باقى مى ماند و 
آرامش شان را به هم مى ريزد. حاال تصورش را بكنيد كودكى كه هنوز نمى داند 
اين تصويرها خيالى اند و در واقعيت اتفاق نمى افتند چقدر مى توانند در برابر 

ديدن اين تصاوير دچار بحران روحى و روانى گردند. 
ــوند و بدين گونه در  ــد باعث اختالل در خواب كودكان ش اين فيلم ها مى توانن
رشد آن ها تاثير منفى بگذارند. از ديگر آثار سوء اين فيلم ها اين است كه اين 
تصاوير مى توانند مستقيما حس شفقت و لطافت قلب كودكانه شان را با تكرار 
نشانه روند، همان «داشته» با ارزشى كه آن ها را در نگاه ما قابل احترام و متفاوت 
از خود مى كند، هر چند شايد هدف سازندگان اين نوع فيلم ها اين موضوع نباشد 
ــته در بچه ها رخ مى دهد. كودكان در  اما اين اتفاق با ديدن اين تصاوير ناخواس
ــخت الگو پذيرند بنابراين الگوبردارى  اين سنين به دنبال الگو مى گردند و س
از قهرمانان اين قصه ها كه قهرمانان دنيايى خيالى هستند مى تواند براى آنان 
در دنياى واقعيت خطرات بسيارى را به دنبال داشته باشد.بنابراين به والدين 
توصيه مى شود در انتخاب فيلم براى كودكان شان دقت الزم را مبذول نمايند و 
در هنگام ديدن حتما در كنار كودكان شان بمانند تا در مواقعى كه تصاويرى از 
آن نوع كه شرح داده شد در فيلم وجود داشت توضيحات الزم را به آن ها بدهند 
و نيز اين اطمينان را كه اين اتفاقات خاص دنياى خيال است و هرگز در واقعيت 

اتفاق نمى افتند.

«جان هوير آپدايك»«جان هوير آپدايك»
خالق مجموعه رمان هاى خرگوشخالق مجموعه رمان هاى خرگوش

ــك (John Hoyer Updike) (زاده 18 مارس  جان هوير آپداي
ــنده رمان و داستان  ــته 27 ژانويه 2009) نويس 1932 - درگذش
ــود. از 1955  ــى ب ــرى آمريكاي ــد ادبى و هن ــاعر، منتق ــاه، ش كوت
ــرعت در عرصه   همكارى اش را با مجله  نيويوركر آغاز كرد و به س
ــه خاطر رمان هاى  ــد. او بيش از همه ب نثر و نظم و نقد صاحب نام ش
ــدو ، خرگوش برگرد،  ــا از جمله خرگوش ب چهارگانه خرگوش ه

خرگوش پولدار است و خرگوش در آرامش به شهرت رسيد.
آپدايك نگارش مجموعه رمان هاى خرگوش (َربيت) را با نوشتن 
ــال 1960 آغاز كرد.  رمان خرگوش، بدو (Rabbit, Run) در س
ــگاه او را به عنوان يك  ــتين رمان از چهارگانه خرگوش، جاي نخس
ــا درباره  ــرى از رمان ه ــته تثبيت كرد . اين س ــس برجس رمان نوي
شخصيتى به نام هرى «ربيت» انگسترام است كه داستان زندگى او 
در اين مجموعه پيگيرى مى شود. قهرمان اصلى اين رمان ها در قالب 
يك بسكتباليست دبيرستانى، فروشنده، خانه دار، و شوهر خيانتكار 

به عنوان نمادى از طبقه متوسط جامعه آمريكا، ظاهر مى شود.
ــانتور(1963)،  ــه(1959)، س ــن نوان خان ــار وى؛ جش ــى آث برخ
ــخه ى  ــران ايست ويك(1984)،نس ــا(1968)، جادوگ زوج ه
ــال  راجر(1986) و اس (1988) از جمله رمان هاى اويند. او در س
ــتر: مقاله و نقد  ــى كتابى با عنوان ماده  بيش 2000 در زمينه  نقد ادب

منتشر كرد.
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كودكان آموزش پذير تمركز  و دقتشان محدود است، اين افراد  
ــان انگيزه اي نشان نمى دهند، ممكن  براى فراگيرى از خودش
ــد كه در هنگام فراگيرى با آن  است علت آن شكست هايى باش
مواجه شده اند. در اين دسته ممكن است كساني پيدا شوند كه 
از نظر فراگيرى در كارهاي عملى و غير كالمى به حد متوسط 
كودكان عادى برسند، به شرط آن كه  در موسسات خاص و تحت 
نظر مربيان كار بلد،  فعاليت كنند. البته بسيار ديده مي شود كه 
كودكان آموزش پذير در كنار كودكان  عادي، در مدارس عادي 
به علت تعصب پدر و مادري كه  حاضر به پذيرفتن شرايط كودك 
خود نيستند، تحصيل مي كنند.  اين والدين نمي دانند كه با اين 
عمل خود نه تنها به بچه هاي ديگر در آموزش، صدمه مي زنند، 
بلكه باعث آسيب رساندن به كودك خويش نيز مي شوند.زيرا 
ــكال است نمي تواند  كودكي كه در دريافت اطالعات دچار اش
در كنار كودكان معمولي به علت اختالف سطح بهره وري، بهره 
كافي ببرد. چرا كه مدارس كشور ما واجد شرايط مطلوب براى 
اين گونه كودكان نيست و چنين افرادى خيلى زود  به كمبودهاى 
خود پى مى برند. همكالسي هاي شان آن ها را در بازى هاي خود 
شركت نمي دهند و آنان را تمسخر مى كنند، معلمان شان هم 
به دليل عدم پيشرفت توجهى به آن ها نمى كنند در نتيجه عقده 
حقارت نيز به كمبودها و نارسايى هاى آنان اضافه مى شود.لذا توجه 
به كودكان آموزش پذير در هر جامعه اى بايد در اولويت برنامه ها 
باشد تا اين كودكان تحت اتخاذ تصميمات نادرست دچار آسيب 
بيشتري نشوند.البته امروزه پژوهش درباره كودكان استثنايى با 
هدف يافتن راه كارهاي مناسب تر براى جبران كمبودهاى آنان، 

تسهيل در امر آموزش و دستيابى سريع به آن چه در آموزش مدنظر 
است، بسيار گسترش يافته است ومراكزي براي استفاده اين دسته 
از كودكان در جاي جاي جهان بوجود آمده است اما آن چه هنوز به 
اندازه نياز به آنان پرداخته نشده است، فرهنگ سازي در اين زمينه 
ــت. آموزش اين نكته به والديني كه داراي اين دسته كودكان  اس
هستند، كه اگرچه پذيرش اين اتفاق براي آنان بسيار دردناك است 

بايد قبول كنند كه فرزندشان دچار ناتواني ذهني است و اتفاقا اگر به 
او  اهميت مي دهند بايد او را به مراكز آموزشي خاص اين افراد ببرند تا 
تحت نظارت مربيان خاص بتوانند پيشرفتي حاصل كنند و شانس 

بيشتري براي فرداي خود داشته باشند.
علل عقب ماندگي كودكان

عوامل متعددي وجود دارد كه باعث بروز عقب ماندگي مي شود :
1. اختالالت زيادي كه علل اصلي آن ها شناخته شده نيست ولي با 
عقب ماندگي همراهند، عده اي از عفونت ها، مسموميت ها، عوامل 
مكانيكي مانند ضربه، عوامل كروموزومي ناشناخته ، اشعه ايكس و …

2. عقب ماندگي به علت اتفاقات دوران بارداري، شكي نيست كه رشد 
جنين از بدو تشكيل تحت تاثير شرايط بدني و رواني مادر قرار مي گيرد. 
به علت رابطه بسيار نزديك بين مادر و جنين بايد گفته دكتر آرنولد 

گزل را پذيرفت كه مي گويد : « اهميت حوادث دوران نسبتا 
كوتاه بارداري از حوادث دوران زندگي كمتر نيست». دكتر 
گزل به آثار عوامل ارث در رشد و تكامل هوش و شخصيت 
زياد تاكيد مي كند و عقيده دارد كه كودكان همان طوري 
هستند كه به دنيا آمده اند. هر كودك با ديگر كودكان فرق 
دارد و لو اينكه در محيط يكنواخت زندگي كرده باشد وي به 

هيچ وجه اثر عوامل محيطي را  انكار نمي كند.
ــد فوق العاده  در مرحله زندگي داخل رحمي به علت رش
جنين، سه چهار ماهه اول دوران بارداري اهميت به سزايي 
دارد و اكثرا  اختالالت بدني و نقايص عضوي در همين دوران 
از زندگي جنين به وجود آمده و به رشد خود ادامه مي دهند.

عواملي كه در دوران بارداري بر روي جنين اثر دارند عبارتند 
از:

ــرخجه،  ــفليس، بيماري س ــادر :س ــاي م 1. بيماري ه
توكسوپالسنموريس و …

2. سن مادر  و حاالت رواني او :تحقيقات نشان مي دهد كه 
ــي سالگي به بعد تغييراتي پيدا  در كروموزوم خانم ها از س
مي شود كه ممكن است باعث زاييدن كودكان عقب مانده 
ذهني بشود. بهترين سن ازدواج و زايمان طبق تحقيقات 
انجام شده بين 20 تا 28 سالگي گزارش شده است. قبل از 
اين دوران احتمال زايما ن هاي مشكل زياد است و بعد از اين 
سن نيز مخاطرات آوردن كودك عقب مانده بيشتر مي شود.

ضمنا  اثر ناراحتي هاي رواني مادر غير قابل انكار است. چون 
اكثر بيماري هاي رواني باعث بي اشتهايي، اختالالت خواب و 
تغييرات بيوشيمي و هورموني مي شوند مسلما   اين تغييرات 

در جنين در حال رشد بي تاثير نخواهد بود .
3. اثر اشعه ايكس:تاثير اشعه ايكس در جنين قطعي است 
ــد جنين،كمبود  واكثرا باعث اختالالتي از قبيل عدم رش
وزن، عدم رشد مغز، نارسايي هاي هوشي و باالخره نقايص 
بدني مي شود. اگر اشعه ايكس به مدت طوالني و درمان هاي 
اوليه بارداري به بدن و مخصوصا  به شكم و ناحيه لگن مادر 
تابيده شود خطر آن به مراتب بيشتر است. اثر اشعه ايكس 
در اواخر دوران بارداري يا نزديك زايمان با روش هاي صحيح 
آن به مدت خيلي كوتاه و يك يا دوبار، خالي از خطر گزارش 

شده است .

00 تا 7070 اسـت،  515 انان ب بيـيـنن شوشوشب بههر آنـن هـههـه ه ه 1كسكسـاـاننينيكك ك
داداداداد ا ا ازززز هدهدهدده م ممىىىىشوشوشونددندند.اااينينينااافرففرفر نانانان وخوخوخوخوخو احاحاحاحححاحاآآ آآآآمموموموموموزشزشزشزشزشپ پپ پ پ پذذيذيذيذيذيذيرررررر اصاصااصاصااصطالطالطالطالطال
كركركركخخخ خوبببوبيييازاز ممفافاهيهيهيممم دندننننندند ووو ددد ننننظرظرظظظ د دددريريافافافافففتنتننتن لللغاغاغاغغغاغاتتتتتضعضعضضعضعيفيففيففففيفف
حلححلحـاــاـاظظظعاعاعاطفطفطفطفىىىى ىندندندندندارارندندندووو واا ازززز وزوزششششكالكالكالكالمـمم نندادارنرنـدـد..آمآمآآآآ
منمنمىىىآوآووآورنرنرندد.د.دردردرباابارههرهره اياياينننن تتتت وواكاكاكاكنشنشنشنشنش هههاىاىاىاىالالال الزمززمزمزمر رراااابهبهبهبهبهددد دسـسسسس

كوودكاكاننبابايديد چچههكركرد؟د؟

  توجه به كودكان آموزش پذير در هر جامعه اى 
بايد در اولويت برنامه ها باشد تا اين كودكان 
تحت اتخاذ تصميمات نادرست والدين خود 

دچار آسيب بيشتري نشوند

كودكان آموزش پذير و مصايب و مشكالت شانكودكان آموزش پذير و مصايب و مشكالت شان

من نيز، مى توانممن نيز، مى توانم ىلىر روستايى عع
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رنگ آميزى كن؟
 رنگ كن، 

عكس بگير و بفرست.

يي ريحانه پوالديريحانه پوال


