
براي خبرهاي بيشتر به سايت روزنامه قانون مراجعه كنيد

روزنامه قانون
www.ghanoondaily.ir

فضاى مجازى مى تواند مشكالتى را ايجاد كند 
ــكالتى درخور آن است كه با نظارت و  و چنين مش
ــوند تا راه حل  رفع آن ها  پيگيرى قانونى بررسى ش
يافت شود و در اين گزاره ترديدى نيست؛ از اين رو 
ــه گانه در اين خصوص كامال  دلمشغولى قواى س
ــود اما اگر  ــت و مثبت ارزيابى مى ش قابل درك اس
صورت مساله و خبر در خصوص طرحى كه به اين 
منظور به مجلس شوراى اسالمى تقديم شده است 
دقيق و صحيح باشد، موضوع درخور تامل خواهد 
بود. اصول143 به بعد قانون اساسى، حدود وظايف 
نيروهاي مسلح را به طور كلى ترسيم و روشن كرده 
است؛ از بررسى اين وظايف و اختيارات اين نتيجه 
ــود كه اين نيرو مامور به انجام امورى  حاصل مى ش
ــت. امور نظامى ويژگى هاى  هستند كه نظامى اس
ــونت، اطاعت از دستور و  خاص خود را دارد و خش
ــى آن در تمام  ــرى از اين قبيل جزو ذات موارد ديگ
ــت كه نيروهاى  ارتش هاى جهان است. واضح اس
ــائلى مربوط به امنيت داخلى  ــلح آنجا كه مس مس
ــد،  ــان باش و خارجى و الجرم داخل در وظايف ش
ــى و موارد  ــى، اجتماع ــه جنبه هاى سياس در هم
ــان امعان  ــى فرماندهان ش ــت فرمانده ديگر تح
ــت؛ ليكن اين  نظر مى كنند و حضور خواهند داش
ــد  ــكيالتى بايد باش ورود با هماهنگى نهادها و تش
ــن اقتضاهاتى دارد.  كه وظيفه طبيعى آن ها چني
ــلح در  ــت نيروهاى مس به عبارت ديگر ممكن اس
ــوارد با وزارت اطالعات،  صورت لزوم در بعضى از م
دارايى، كشاورزى و قوه قضاييه در موارد و مسائلى 
ــه را كه داخل  هماهنگى و همكارى كنند اما آنچ
ــن وزاتخانه و  ــى اي ــارات ذات ــف و اختي در وظاي
وزاتخانه هاى ديگر است، نمى توانند انجام بدهند. 
ــلح در  ــود كه درگيركردن نيروهاى مس توجه ش
بعضى از مسائل ازجمله مديريت گذرگاه اينترنت 
ــود  ــوب نمى ش ــى  لطفى به آن ها محس بين الملل
ــد كه از نظر  ــا را در موضوعاتى وارد مى كن و آن ه
اجتماعى آسيب پذير مى شوند زيرا مسائلى مانند 
ــرح قانون  لزوم آزادى هاى فردى و اجتماعى به ش
ــور  ــردش آزاد اطالعات و منش ــى، قانون گ اساس
حقوق شهروندى به طور ناخواسته در مقوالتى قرار 
ــود، نيروهاى مسلح  مى گيرد كه اگر خدشه دار ش
ــد؛ حال آنكه تحميل  در مظان اتهام قرار مى گيرن
ــت. در حسن نيت و  چنين چيزى به آن ها روا نيس
ــرح اخير در مجلس ترديدى  قصد خير طراحان ط
ــت كه وقتى بعضى از  نيست اما اين از مواردى اس
كتب را مطالعه مى كنيم، در آن ها به كلمه «فتأّمن» 

برخورد مى كنيم.

بهمن كشاورز
حقوقدان

درگيري در مديريت گذرگاه اينترنت 
بين المللى، لطف نيست

سياسياقتصاديادداشت 

بين الملل

روز گذشته بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت مهمان بهارستان 
بود تا به سواالت  نمايندگان پاسخ دهد و مسائلى را بيان كند. 
ــاره كرد و گفت:  او در ابتدا  به عرضه نفت خام در بورس اش
ــقف يك  براى فروش نفت خام در بورس در دو مرحله تا س
ــده بود كه در بورس ارائه شد و  ميليون بشكه مجوز داده ش
مقرر شده گزارش جمع بندى آن به شوراى عالى هماهنگى 

اقتصادى قواى سه گانه براى ادامه كار ارائه شود.
پيشنهاد فروش نفت در بورس به صورت صد در صد ريالى

وزير نفت گفت: پيشنهاداتى مبنى بر اينكه نفت در بورس به 
صورت 100 درصد ريالى فروخته شود، مطرح شده كه اين 
پيشنهاد به شوراى عالى هماهنگى اقتصادى قواى سه گانه 

ارائه مى شود و ممكن است اين اتفاق رخ دهد.
تصميمى براى افزايش قيمت بنزين نگرفتيم

او همچنين به  بحث افزايش قيمت بنزين در سال 98 اشاره 
ــده است.  كرد و گفت: هيچ تصميمى در اين زمينه اخذ نش
هرچه در اين باره عنوان مى شود شايعه است و اگر تصميمى 

در اين زمينه اخذ شود صادقانه به مردم گفته مى شود
وضعيت آلودگى هوا در خوزستان مناسب نيست

 زنگنه، در جلسه علنى روز گذشته مجلس شوراى اسالمى 
ــارى، نماينده اهواز در خصوص علت  ــوال س در پاسخ به س
عدم پاسخگويى مديران نفت، عدم توزيع مناسب خدمات 
ــهردارى ها گفت : مساله  اجتماعى و عدم اعطاى ماليات ش
مطالبات اجتماعى دستگاه ها از جمله وزارت نفت مقوله اى 
است كه بنده همواره سعى كرده ام آن را جا بيندازم. اينكه 
مديران نفت تعامل خوبى با  نمايندگان نداشته و در اين باره 
اشكال وجود دارد مسئوليت آن متوجه من است و به همين 
دليل از آقاى سارى و ساير نمايندگان عذرخواهى مى كنم. 
وزير نفت درباره پرداخت ماليات بر ارزش افزوده از عوارض 
ــان كرد: در اين باره از معاونت مجلس  آاليندگى، خاطر نش
ــه اى را با نمايندگان و  ــته ام تا جلس شوراى اسالمى خواس
مسئوالن استانى برگزار كنند تا مساله حل شود. ما به دنبال 
انجام وظايف قانونى هستيم. زنگنه به موضوع آلودگى هوا 
در خوزستان اشاره و اظهار كرد: وضع آلودگى هوا و گازهاى 
ــوزد، مناسب نيست.  ــتان مى س همراه نفت كه در خوزس
ــال آينده گازى در  ــن كرده ايم تا طي دو س برنامه اى تعيي
ــود و به دنبال آن آلودگى ناشى از  اطراف اهواز سوخته نش

آن بر طرف شود.
طرحى كه بخشى از آلودگى ها را رفع مى كند

ــيمى ها  ــان كرد: قراردادى با پتروش وى در ادامه  خاطر نش
ــا را گرفته و  ــت كه بخش مهمى از گازه ــده اس ــته ش بس
ــود و پول  ــوان خوراك مصرف ش ــع آورى به عن بعد از جم
سرمايه گذارى را هم از محل خوراك بدهند. طرح ديگرى 
ــت كه اميدواريم طي  ــت اجر اس در غرب كارون نيز در دس
ــى از آلودگى ها  ــود كه بتوانيم بخش مدت دو سال تمام ش

را رفع كنيم.
مشكالت مالى داريم

ــى نيز گفت : اين  ــئوليت هاى اجتماع وزير نفت درباره مس
ــامل پرداخت هاى مربوط  موضوع مهمى است كه فقط ش

به عوارض آاليندگى و ماليات بر ارزش افزوده نمى شود. ما 
طرحى براى غرب و شرق كارون در نظر گرفته ايم كه در پنج 
ــال آينده اعتبارى بالغ بر 500 ميليارد تومان از شركت  س
نفت براى غرب كارون و 1200 ميليارد تومان  و ساير مناطق 
ــت. به دنبال اين هستيم كه  نفتى اختصاص داده شده اس
ــات اجتماعى را ارائه  از دريافت چهار درصد ماليات، خدم
دهيم. همچنين  طرح شش ميلياردى نيز داريم كه ان شاء ا... 
ــود. در حوزه انتخابى اهواز 85 پروژه  با  امسال شروع مى ش
ــى را در نظر گرفته ايم . طرح هاى  اعتبار 295 ميليارد تومان
مشخصى كه مى توان با انجام آن كارهاى مهمى را پيش برد. 
ــكالت مالى داريم  البته نمايندگان اهواز مى دانند كه مش
ــت. هيچ گاه  كه نمونه آن پرداخت مطالبات پيمانكاران اس
ــالمى مشكالت را بيان  نكردم  از تريبون مجلس شوراى اس
ــت. تالش مى كنيم با  ــكل نيس كه اين به معناى نبود مش
توانايى هاى مان مسائل را مرتفع كنيم و همواره درخواست 

كمك از مجلس شوراى اسالمى  داريم.
پول نفت به خزانه واريز مى شود

وزير نفت ادامه  داد: دوستان ما در مناطق نفت خيز و برخي 
ــركت  ــور مى كنند پول نفت توليدى در اختيار ش افراد تص
نفت قرار دارد، حال اين كه تمامى پول تا ريال آخر به خزانه 
واريز شده و مجلس شوراى اسالمى درباره آن تصميم گيرى 
مى كند. تنها مقدار كمى داده مى شود كه صرف بهره بردارى 
و طرح مسئوليت اجتماعى مى شود.زنگنه با تشريح اقدامات 
صورت گرفته شده درباره موضوع مسئوليت اجتماعى، بيان  
ــر كارآموز را آموزش  ــرب كارون 250 نف كرد: در منطقه غ
حرفه اى داده ايم كه قريب به سه ميليارد تومان هزينه شده 
است، در عسلويه و غرب كارون با محوريت آموزش و پرورش 
ــئوليت اجتماعى براى  ــتاى برنامه  مس از سال 96 در راس
توانمند كردن جوانان منطقه تالش كرديم. با اين كار 200
دانش آموز در غرب كارون از اول مرداد سال 96 تا خرداد  97

تحت پوشش آموزش و پرورش در كالس كنكور قرار گرفته 
كه دو نفر آن ها رتبه زير دو رقمى و 9 نفر رتبه كمتر از هزار 
كسب كردند. آن ها توانستند در دانشگاه هاي  معتبر قبول 
ــارى را قبول دارم كه بايد  شوند. بنده هم اين حرف آقاى س
ــاس همفكرى داشته  با مردم زندگى كرد تا آن ها با ما احس
ــترى مى خواهيد بايد در بودجه  باشند اما اگر از ما كار بيش
ــتم كه بايد ارقام قابل ذكرى  قيد شود. بنده هم معتقد هس
ــز اختصاص داده  ــه عمومى براى مناطق نفت خي در بودج
شود تا مشكالت را رفع كنيم. اگر اين اتفاق رخ نداد بايد به 
ــانيم تا بدانند به دليل كمبود منابع است.  اطالع مردم برس
اختالفى هم بين شهردارى ها و مناطق نفت خيز وجود دارد  
كه بايد اين اختالفات رفع شده تا حق شهردارى ها و مردم 

پرداخت شود.
نماينده اهواز از پاسخ هاى زنگنه قانع شد

ــات وزير نفت  ــردم اهواز از توضيح در اين ميان نماينده م
ــوال خود درباره عدم توزيع مناسب خدمات  در رابطه با س
ــهردارى ها  ــدم اعطاى ماليات ش اجتماعى و همچنين ع

قانع شد.

ــالم كرد:  ــه اى اع ــات در اطالعي وزارت اطالع
ــى از  ــج) يك ــام زمان(ع ــام ام ــربازان گمن س
ــى و اخاللگر  ــاى دالل ــبكه ه ــن ش بزرگ تري
ــى كردند.به  ــيمى را متالش محصوالت پتروش
گزارش پايگاه اطالع رسانى وزارت اطالعات، در 
اين اطالعيه آمده است: اين شبكه غيرقانونى به 
صورت سراسرى به ويژه در استان هاى تهران، 
خراسان رضوى، گيالن، قم، مازندران، گلستان، 

كهكيلويه و بويراحمد و قزوين فعاليت داشتند 
ــاى كاذب در بازار بودند. و درصدد ايجاد تقاض

ــات  ــم تخلف ــه، حج ــن اطالعي ــاس اي براس
ــارد  ــدود 500 ميلي ــبكه ح ــن ش ــى اي مال
ــالش بى وقفه  ــت و با ت ــده اس تومان برآورد ش
ــالوه بر  ــان (عج) ع ــام امام زم ــربازان گمن س
ــيمى،  ــف 10 هزار تن محصوالت پتروش كش
ــتگير  ــبكه دس ــر از عوامل اصلى اين ش 14 نف

ــدند. ــى ش ــى معرف ــتگاه قضاي ــه دس و ب
ــد:  ــات در اين اطالعيه يادآور ش وزارت اطالع
ــازار مواد  ــران و دالالن، ب ــات اخاللگ ــا اقدام ب
ــد و  ــاى اخير ملتهب ش ــيمى در ماه ه پتروش
ــاجى رشد  نرخ محصوالت صنايع غذايى و نس
پنج برابرى داشت كه با اقدامات اين وزارتخانه 
اكنون شاهد روند كاهشى قيمت ها در اين بازار 

هستيم و همچنان ادامه دارد.

ــناتور جمهورى خواه ايالت  «ليندسى گراهام»، س
كاروليناى جنوبى در سناى آمريكا يك شنبه شب در 
واكنش به بيانيه دادستانى عربستان درخصوص قتل 
«جمال خاشقجى»، روزنامه نگار منتقد هيات حاكمه 
ــلمان يك نيروى مخرب در خاورميانه  گفت: بن س
است كه خودسرانه اقدام به محاصره قطر كرد، جنگ 
ــت وزير  ــن به راه انداخت و نخس ويرانگرى عليه يم
لبنان را در حبس خانگى نگه داشت. به گزارش ايرنا، 
پس از روى كارآمدن محمد بن سلمان به عنوان وزير 
دفاع عربستان، وى ائتالف خودخوانده اى موسوم به 
ــن را به راه انداخت  ائتالف عربى براى جنگ عليه يم
ــازمان هاى حقوق بشرى،  ــاس گزارش س كه بر اس
افزون بر كشته شدن بيش از هشت هزار غيرنظامى 
و آوارگى ميليون ها نفر، همچنين 22 ميليون و 500

هزار يمنى از مجموع 29 ميليون جمعيت اين كشور 
ــده اند.  ــتانه ش نيازمند كمك هاى فورى بشردوس
ــناتور جمهورى خواه به  ــاره س ــوى ديگر، اش از س
ــدن  ــت وزير لبنان، زندانى ش حبس خانگى نخس
ــعدالحريرى» در 13 آبان 96 بود؛ وى در اقدامى  «س
ــار مقام هاى  ــا فش ــده و ب ــارف و غافلگيركنن نامتع
ــتعفا كرد. ــود اس ــام خ ــاض از مق ــعودى در ري س

ــاى عجوالنه  ــت ه ــتان همچنين با سياس عربس
ــر  ــرداد 96 نيز در اقدامى سراس ــلمان، 15 خ بن س
ــر و به  ــارات، بحرين و مص ــراه ام ــه هم عجوالنه ب

ــدن به  ــم و نزديك ش بهانه حمايت قطر از تروريس
ــه را قطع كرد. ــود با دوح ــت، روابط خ محور مقاوم

شبكه تلويزيونى الجزيره قطر به نقل از گراهام افزود: 
ــت كه تيمى با هواپيما به  باور اين امر غير ممكن اس
ــعودى را در داخل  ــد وليعهد س تركيه بروند، منتق
ــور در تركيه مثله كنند و اين كار  سفارتخانه اين كش
بدون اطالع و موافقت بن سلمان صورت گرفته باشد.

ــه وليعهد  ــا زمانى ك ــتان ت ــد: عربس وى يادآور ش
ــه  ــدرت تكي ــند ق ــر مس ــور ب ــن كش ــى اي كنون
ــل  ــادى در محاف ــكالت زي ــا مش ــد، ب زده باش
ــه رو خواهد بود. ــى روب ــى و جامعه جهان بين الملل

اين سناتور جمهورى خواه ايالت كاروليناى جنوبى 
افزود: درست است كه عربستان متحد مهمى براى 
ــت، اما زمانى كه موضوع وليعهد آن كشور  آمريكاس
در ميان باشد، اين اقدام عربستان غير منطقى است و 
خسارت زيادى به روابط اين كشور با واشنگتن مى زند.

ــته دادستانى  ــار بيانيه پنج شنبه گذش پس از انتش
عربستان، وزارت خزانه دارى آمريكا، 17 تبعه سعودى 
را براى تبرئه عامالن اصلى به ويژه وليعهد آن كشور 
ــى را از عامالن اصلى  تحريم كرد تا نگاه افكار عموم
اين پرونده به متهمان دست چندمى معطوف دارد. 
ــناتور جمهورى  ــال»، س ــز «رند پ ــش از اين ني پي
ــدن تحريم ها  ــى خوان ــا نمايش ــواه آمريكايى ب خ
ــه  ــوى وزارت خزان ــعودى از س ــهروند س 17 ش

ــج نفر از  ــم اعدام براى پن ــكا و صدور حك دارى آمري
ــه مخاطبانش  ــقجى، خطاب ب متهمان قتل خاش
گفت: فكر مى كنيد وقتى آن ها نگران اعدام هستند، 
ــوند يا نه؟ ــان اهميت دارد كه تحريم ش آيا براى ش

ــى مجلس  ــس روابط خارج ــر»، ريي ــاب كورك «ب
ــبت به  ــاره افزود: نس ــز در اين ب ــناى آمريكا ني س
ــتان در حال گذر است، سخت  ــيرى كه عربس مس
ــاى آن را بپردازد. ــه بايد به نگرانيم و بر اين باورم ك

بن كاردين،  سناتور كاركشته و 75 ساله ايالت مريلند 
ــخت است كه  نيز اعالم كرد: پذيرش اين موضوع س
ــت يك تيم عالى رتبه سعودى اما  خاشقجى به دس
بدون توصيه و راهنمايى بن سلمان كشته شده باشد.

ــد حزب دموكرات آمريكا  «باب مندز»، سناتور ارش
ــى هماهنگ براى  نيز تحريم اتباع سعودى را تالش
ــت. ــقجى دانس ــردن جزييات قتل خاش مخفى ك

ــتان كل  ــاون دادس ــلعان»، مع ــلعان الش «ش
ــته  گذش ــنبه  پنج ش ــعودى  س ــتان  عربس
ــس از  ــقجى پ ــد خاش ــه جس ــرد ك ــراف ك اعت
ــتان در  ــولگرى عربس ــاختمان كنس ــل در س قت
ــده است. ــتانبول تكه تكه و به بيرون منتقل ش اس

الشلعان همچنين براى نخستين بار فاش كرد: اين 
جنايت پس از مشاجره، درگيرى و تزريق آمپول حاوى 
مواد مخدر با  دوز باال صورت گرفت كه در نهايت منجر 

به جان باختن خاشقجى شد.

بيژن    زنگنه    مطرح كرد

تصميمى براى افزايش قيمت بنزين اخذ  نشده
وزارت    اطالعات:

شبكه اخاللگر محصوالت پتروشيمى متالشى شد

سناتور آمريكايى، بن سلمان را شخصيتى مخرب در خاورميانه دانست

وليعهد زيرضرب سناتور
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پارلمان 3

طرح سامان دهى پيام رسان هاى اجتماعى  اعالم وصول شد

تحديد  هاي    
قانوني

با چراغ سبز شهردار بازنشسته منطقه يك تهران رخ داد             

يورش شبانه به باغ  اراج
شوراي رقابت از قيمت گذاري خودرو خارج مي شود  

استمرا  رطلبي
 شوراي   رقابت!

حسن السجردى  در گفت وگو  با «قانون»:

ليبرمن  براى
 فرار از شكست استعفا داد

پارلمان 3

سرزمين 9

 فاطمه ذوالقدر، نماينده مردم تهران در گفت وگو با«قانون»:

تعداد نمايندگان براي 
مجلس يازدهم افزايش مي يابد

پارلمان 3

احمد اميرآبادى فراهانى در جلسه علنى صبح ديروز 
مجلس شوراى اسالمى از اعالم وصول طرح سامان دهى 
ــان هاى اجتماعى خبر داد. طرحي كه مي تواند  پيام رس
ــد و عالوه بر ويژگي هاي مثبتي  مانند شمشير دولبه باش

كه دارد، هزينه هايي نيز براي آزادي افراد به وجود بياورد. 
ــاماندهى پيام  ــي، طرح س ــانه هاي داخل به گزارش رس
رسان هاى اجتماعى كه در كميسيون فرهنگى مجلس در 

حال پيگيرى است و طى يك ماه اخير با...

صفحه صفحه 33

   برخي جريانات و تريبون هاي خاص براي حضور  وزيرخارجه 
   در مجلس برنامه ها داشتند ولي تيرشان به سنگ خورد   

ببرببر  هاىهاى  كاغذىكاغذى
  به  دنبال ظريف  به  دنبال ظريف

صفحات 6 و 7

قانون پالس 11

 موضوع روزنامه نگارى تحقيقى و بحران در گفت وگو  با سه روزنامه نگار واكاوى شد    

چشم كور«عقاب   روزنامه نگارى» در  بحران ها

 شيوه و شگرد جديد كالهبرداران تلفنى از مردم بررسى شد             

كالهبرداري  با حفر ه هاي امنيتى!
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اگر جامعه ايران از ايلياتى و ايل به روستانشينى 
و از روستانشينى به شهرنشينى بر مبناى نياز 
درونى هر كدام از جوامع ذكر شده به تحول و 
ضرورت به تحول، مسير رو به جلو خود را طى 

مى كرد و در طى اين تحول دستاورد هايى مهم به 
دست مى آورد كه قابل ارائه شدن به ديگران هم 

باشد، بي شك مى توانست عالوه بر تاثيرپذير 
بودن، تاثيرگذار هم باشد

مدرنيته مى توانست باعث رشد تعامل و مدارا 
به جاى كشمكش و خشونت زياد در جامعه ما 
شود ولى تغييرات مدرن و معاصر تحت لواى 

مشروطه نه تنها نتوانست آثار ياد شده باال را در 
جامعه ايران داشته باشد، بلكه پروژه نوسازى 
جامعه ايران به مدرنيزاسيون دولتى آن هم از 

نوع استبدادى آمرانه دست پيدا كرد كه خود به 
يكى از بزرگ ترين معضالت جامعه ايران بدل 

شد

نكته اي كه اين روزها بايد به آن توجه داشت اين 
است كه بعدها رهبران نهضت اسالمى از همين 
افراد حاشيه نشين و طبقه متوسط جديد كه رضا 

خان به وجود آورده و محمد رضا شاه پرورش 
و گسترش داد، طرفداران زيادى پيدا كردند 

و در تظاهرات 56 و 57 به عنوان پياده نظام در 
سرنگونى رژيم نقش بسزايى داشتند

ــت كنگره تبيين انديشه  ــومين پيش نشس س
ــروز، 27 آبان  در  ــرى دي ــام معظم رهب دفاعى مق
ــى امام خمينى(س)  ــى پژوهش ــه آموزش موسس
ــم محمد باقرى،  ــد. در ابتداى اين مراس برگزار ش
ــى رهبرى در  ــه دفاع نماينده كنگره تبيين انديش
ــخ به سواالت  ــازى، پاس ــخنانى گفت: تمدن س س
داخلى و برون مرزى در عرصه هاى مختلف است. وى 
افزود: در عرصه دفاعى نيز بايد اين ويژگى را مطرح 
كنيم كه ويلسون، رييس جمهور آمريكا، يك بيانيه 
14 ماده اى را ارائه مى دهد كه در يكى از بندهاى آن، 
پيشنهاد تشكبل جامعه ملل است كه انديشمندان 
ــكل دهند. آمريكايى تالش كردند ضوابط آن را ش

نماينده كنگره تبيين انديشه هاى دفاعى مقام معظم 
رهبرى بيان كرد: در مواجهه با جنگ تمدن هايى كه 
ــك برنامه هاى مدونى داريم  آن ها مى گويند بي ش
كه بايد با زبان علمى به جهان ارائه كنيم و اين الگو 
را به دنيا معرفى كنيم. وى تصريح كرد: قله و كانون 
ــاله تمدن سازى  نظريات مقام معظم رهبرى، مس
است و اين مساله تكيه گاه خوبى براى شكل دهى به 
تمدن نوين اسالمى است؛  از اين رو انديشه هاى مقام 
ــلوب هاى قانونى و با زبان  معظم رهبرى بايد در اس
ــود. باقرى اظهار كرد: در  علمى بايد در دنيا ارائه ش
عرصه هاى بين المللى اين نظريات بايد تبيين شود؛ 
ــان بيان مى كنند كه دوران بزن دررويى  اينكه ايش
تمام شده است، داراى يك بار نظامى و امنيتى است 
ــود. وى افزود: اين همايش پس از  كه بايد تبيين ش
ــتنادى جهان اسالم با 60  كسب حمايت پايگاه اس
ــگاهى ارتباط برقرار كرد؛ دراين عرصه  مركز دانش
ــده است  دوهزار و 370 مقاله به دبيرخانه واصل ش
كه اميدواريم با اين حضور همه جانبه شاهد تبيين 
بهتر انديشه هاى رهبر معظم انقالب باشيم. پس از 
سخنان وى با حضور هيات داوران پنج مقاله از سوى 

دانشجويان و طالب ارائه و نقد شد.

راه روشن

برگزاري پيش نشست كنگره 
تبيين انديشه دفاعي رهبري

مشكالت اقتصادي در كشور و به ويژه معضالتي 
ــت مردم به وجود آمده باعث  ــر راه معيش كه بر س
شده است تا اقشار مختلف با بحران هايي در زندگي 
ــتا به اقداماتي رو  ــوند و در اين راس خود روبه رو ش
ــايد اندكي از اين فشارخارج شوند.  بياورند كه ش
در اين بين بخشي از مردم كشورمان كه بي شك 
با مشكالت خاص خود روبه رو مي شوند نيروهاي 
ــتند. در همين حال ارتش جمهوري  نظامي هس
اسالمي و خدمه زحمت كش آن ها همواره با تمام 
مشكالت دست و پنجه نرم كردند و در اين بين به 
دليل اعتقاداتي كه داشته اند اعتراضي به وضعيت 
ــته اند و به نظر مي رسد اين نجابت،  موجود نداش
مسئوالن جديد ارتش را بر آن داشته است تا خود 
آن ها دست به كار شوند وبراي رفع مشكالت بدنه 
ارتش فعاليت هايي را در دستور كار قرار دهند. در 
ــته خبري منتشر شد كه  ــتا روز گذش همين راس
ــراي بهبود وضعيت  مي توان روزنه هاي اميدي ب
ــد. در خبر آمده بود كه در  ــيان باش زندگي ارتش
ــاون هماهنگ  ــيارى، مع ــر دريادار س ديدار امي
كننده فرمانده كل ارتش جمهورى اسالمى ايران با  
محمدباقر نوبخت، معاون رييس جمهور و رييس 
ــازمان برنامه و بودجه، دو طرف درباره بودجه  س
ــال آينده و تخصيص هاى سال  ارتش در اليحه س
جارى گفت وگو كردند. ارتش جمهورى اسالمى 
ايران كه به  اختصار آجا نيز ناميده مى شود، پيكره 
ــلح ايران را تشكيل مى دهد.  اصلى نيروهاى مس
ــلح  وظيفه اصلى ارتش، مانند همه نيروهاى مس
جهان، حفظ تماميت ارضى و دفاع از كشور در برابر 
ــت. ارتش ايران، خود  تهاجم نظامى بيگانگان اس
ــكل از چهار نيروى زمينى، هوايى، دريايى و  متش
ــت. اكنون فرماندهى كل ارتش  پدافند هوايى اس
ــالمى ايران را امير موسوي به  عهده  جمهورى اس
دارد كه پس از استعفاى از جانب رهبر معظم انقالب 
به  اين سمت منصوب شده است.  مطابق اصل يكصد 
ــى جمهورى اسالمى  ــوم قانون اساس و چهل و س
ايران، «ارتش جمهورى اسالمى ايران پاسدارى از 
استقالل و تماميت ارضى و نظام جمهورى اسالمى 
كشور را بر عهده دارد». و طبق اصل يكصد و چهل 
ــى جمهورى اسالمى ايران،  و چهارم قانون اساس
«ارتش جمهورى اسالمى ايران بايد ارتشى اسالمى 
باشد كه ارتشى مكتبى و مردمى است و بايد افرادى 
شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف انقالب 
ــد». ــالمى مومن و در راه تحقق آن فداكار باش اس

استراتژى نظامى ارتش جمهورى اسالمى ايران، 
ــت. ارتش ايران كه از  ــالمى بودن اس واليى و اس
قدرتمندترين ارتش هاى خاورميانه است داراى 
ــيله نقليه زرهى1860  2895 تانك، 1500 وس
ــنل  ــد. تعداد پرس جنگنده و 800 بالگرد مى باش
ــنل ذخيره   ــران 545000 و پرس ــال ارتش اي فع
ــت. با اين حجم از پرسنل و وظايفي  650000  اس
كه بر عهده دارد بايد نگاه ويژه به اين نهاد نظامي در 
كشور شود و به نظر مي رسد كه در همين راستا نيز 
ــئوالن دولتي و مقامات  گفت وگوهايي ميان مس

ارشد ارتش صورت گرفته است.

درنگ

حمد احمدى
اج–اجتماعى –فعال سياسى 

ا
ف

ــران بر پايه و مبناى  از اواخر قرن 18 و اوايل قرن 19 اقتصاد اي
كشاورزى (به صورت خرده مالك) و دامدارى و دامپرورى به صورت 
ارباب رعيتى و ايلى اداره مى شد ولى از اين تاريخ يعنى اوايل قرن 19

تحول بزرگى در اقتصاد ايران به وجود آمد و آن پديد آمدن شبكه 
اقتصادى تازه اى بود كه از رابطه تجارى با دو كشور روسيه و انگليس 
برقرار شده بود. بيشتر منابع تاريخى اتفاق نظر دارند كه در اين دوره 
تا اوايل قرن 20 (1914). حدود 56 درصد واردات ايران از روسيه 
و 28 درصد آن از انگلستان است. يعنى 84 درصد  واردات ما از اين 
دو كشور، كه به طور عمده كاالها و محصوالت و توليدات صنعتى 
جديد و انحصارى اين دو كشور بود.  اين بستر جديد اقتصادى خود 
ــى و فرهنگى  ــث تحوالتى در عرصه اجتماعى و سياس به خود باع

جامعه ايران شد.
ــى و اثرگذارى  ــتر جوامع، اين مراودات باعث دگرگون  در بيش
مى شود كه جامعه ايران آن روزگار نيز از اين قاعده مستثنى نبود. 
ــايد از مهم ترين تحوالت بنيادى ايران در طى قرن 19 اين بود  ش
ــته و به جمعيت روستايى  كه از جمعيت كوچر و و ايلى ايران كاس
افزوده شد و جمعيت دهقانى را از 40 درصد به 50 درصد افزايش 
ــته و به جمعيت  ــتايى نيز كاس ــور از جمعيت روس داد و همين ط
شهرى اضافه شد. به گونه اي كه اين آمار از 10 درصد به 17 درصد 
ــادى بود كه در  ــك تحول بني ــد افزايش يافت و اين ي تا 25 درص
ــهرى را افزايش داد، و  ــهم زندگى ش جامعه ايران اتفاق افتاده و س
ــد. در اين دوره ما شاهد يك  اين مهم منشأ پديده شهرنشينى ش
ــويه ميان بازرگانان خارجى و بازرگانى تازه تاسيس  تجارت دو س
ايران كه در قالب شهرنشينى نوين شكل گرفته، هستيم. ولى اين 
ارتباط بيشتر تاثيرپذير بود تا تاثيرگذار و ما در اين ارتباط تاثيرات 
ــبت به آنان گرفتيم. در اين دوره ما شاهد رقابت هر  ــترى نس بيش
ــهم خواهى هرچه بيشتر از اين  دو كشور روسيه و انگليس براى س
ــاهديم كه چگونه براى رسيدن  كشور نيمه مستعمره هستيم. ش
ــوه به دولت مردان نزديك  به مقاصد خود، با استفاده از رانت و رش
ــعى در محكم كردن جاى پاى خود و حتى شروع به يارگيرى  و س
ــى ميان دولتمردان مى كنند. به گونه اي كه در دوره اى،  و ياركش
بيشتر دولتمردان ما بين دو قطب شرق و غرب تقسيم شده بودند.

ــدرن در ايران،  ــه م ــين نيم ــرى جامعه شهرنش ــكل گي با ش
همان گونه كه ذكر شد، رابطه دو سويه اى بين تجارت تازه تاسيس 
ــكل گرفت. در اين  ــژه روس و انگليس ش ايران و تجار غربى به وي
برخورد دو طرفه يا دوسويه فقط اجناس يا كاالها مبادله نمى شد. 
ــهر هاى بزرگ و  تجار اروپايى با باز كردن دفاتر تجارى خود در ش
كوچك، و زندگى در اين شهرها، كم كم توانستند فرهنگ و تمدن 
خود را به نمايش بگذارند. از اين رهگذر خيلى از افرادى كه با آن ها 
ــتانه برقرار كرده بودند، از شيوه زندگى  رابطه كارى يا روابط دوس
ــد كردند. براي مثال  ــرت آن ها درس گرفته يا تقلي و آداب و معاش
ــايد اولين تغيير در پوشاك ما به وجود آمد.  در اولين برخورد ها ش
ــتيم از قبيل  ــيدن خاص خود را داش تا آن زمان ما طرز لباس پوش
شال، قباه، كاله نمدى. ولى در اولين برخورد توانستيم طرز لباس 
ــلوار را به عنوان  ــيدن آن ها را به نوعى تقليد كرده و كت و ش پوش
پوششى براى خود انتخاب كرديم و اين به معناي يك بازار مصرف 

كت و شلوار حداقل 5 تا 10 ميليون نفرى بود.
ــد،  ــتر ش ــات ادامه پيدا كرد و بيش ــه كه ارتباط به همين روي
ــد. درباره تاثيرپذيرى آن ها  تاثيرپذيرى ما هم به مراتب بيشتر ش
ــى و اجتماعى، تاريخ  ــى، فرهنگ ــت كم در مقوله سياس از ما، دس
سكوت مى كند و نه واكنشي ديده و نه گفتاري شنيده ايم و تعجب 
و افسوس ما از آن است كه چرا ما ايرانيان با وجود اين تاريخ و تمدن 
ــابقه مدنيت ، در اولين برخوردها هميشه تاثير  ــان و آن س درخش
ــك از مولفه هاى  ــن تاثيرپذيرى در كدام ي پذير بوده ايم؟ علت اي
زندگى ما نهفته است؟اين ها سواالتى است كه ذهن يك ايرانى را 

هميشه آزار مى دهد . 
مراحل تاثيرپذيري

ــته  از همان برخوردهاى اوليه كه جنبه تجارى و اقتصادى داش
تاثيرپذيرى از فرهنگ غربى در جامعه ايرانى شروع شده و در ادامه 
ــياحتى و تجارى و تحصيلى و دانشگاهى  با سفرهاى  تفريحى و س
طبقه تازه تاسيس بورژوازى شهرى، اين برخوردها با جوامع غربى و 
اكتسابات فرهنگ غربى بيشتر شده و بعد از تغيير پوشاك و لباس، 
ــرفت هاى جوامع  ــيد. ديدن پيش اين بار نوبت به تغيير نگرش رس
ــتان و كليه مظاهر تمدن غرب،  غربى ، مدرسه،  دانشگاه،  بيمارس
ــياري به دنبال علت آن و  بسيارى از مسافران ما را متحير كرد. بس
ــه آن با جامعه ايران رفتند، هر كسى با توجه به ميزان سواد  مقايس
ــخه اى براى جامعه ايران مى پچيده؛ يكى  و سطح آگاهى خود نس
نسخه از فرق سر تا نوك انگشت پا غربى شدن را پيچيد، بعضى ها 

هم ساخت قدرت در ايران را بزرگ ترين مشكل و معضل ديدند . 
ريشه يك تضاد

هر كسى به هر كشورى كه سفر مى كرد و با ديدن مظاهر تمدن 
ــرفت آن جامعه را در ذهن خود  آن متحير مى شد و الگوهاى پيش
براى كشورش در نظر مى گرفت. ولى هرگز هيچ يك از اين مسافران 
ــرفت آن جوامع نرفتند و  ــته و متحير به دنبال مسير پيش سرگش
ــد و يك كپى از آن  ــطحى نگرى به ظاهر توجه مى كردن فقط با س
پيشرفت را براى ايران تجويز مى كردند. فكر آن را نمى كردند، كه 
اين جوامع از قرن 17 به بعد، طى يك مسير طراحى شده و علمى 
مطابق با فرهنگ و تمدن خود به اين نقطه رسيدند. جوامع غربى و 
ما داراى دو تاريخ و فرهنگ و تمدن متضاد هستيم، آن ها حركت 
رو به جلو خود را از دو و سه قرن پيش شروع كرده بودند، تا به زمان 
ــتيم از تجربه حال آن ها براى  حال رسيدند. آن وقت ما مى خواس
ــازيم؛ بدون اينكه به گذشته خود دست بزنيم.  خودمان آينده بس
ــناختى اين بحث مطرح مى شود كه حركت  در مباحث جامعه ش
جوامع براى طى طريق و پيشبرد خود بايد بر مبناى تاريخ، فرهنگ 

و تمدن خود شكل مى گيرد. 
راهي كه كج شد

ــتا  ــينى و از روس ــه ايران از ايلياتى و ايل به روستانش اگر جامع
ــينى بر مبناى نياز درونى هر كدام از جوامع  ــهر نش ــينى به ش نش
ذكر شده به تحول و ضرورت به تحول، مسير رو به جلو خود را طى 
ــتاورد هايى مهم به دست مى آورد  مى كرد و در طى اين تحول دس
كه قابل ارائه شدن به ديگران هم باشد بي شك مى توانست عالوه بر 
ــد. بي شك اگر فرهنگ اروپايى  تاثيرپذير بودن، تاثيرگذار هم باش
ــى و تكامل را در جوامع  ــت به دليل اينكه مدارج ترق تاثيرگذار اس
ــتى طى كرده اند. ما ايرانى ها در اولين برخوردمان،ـ  خود به درس
همان گونه كه گفته شد از تجارت آغاز شده بودـ بالفاصله مجذوب 
ــعى وافرى به خرج داديم، تا از سر تا نوك  ــديم و س تمدن آن ها ش
انگشت خود را غربى كنيم، بدون اينكه توجه كنيم كه اين فرهنگ 
ــى و هم نوعى دارد  ــخ و فرهنگ و تمدن ما هم خوان وارداتى با تاري
ــنفكران ما در برخورد با  ــد كنشگران و روش يا خير.  به نظر مى رس
فرهنگ و تمدن و ساخت قدرت در غرب، دچار نوعى سردرگمى و 
تعارض شده باشند. مطالعه تاريخ غرب به ما مى آموزد كه غربيان، 

مدارج ترقى را آهسته و پيوسته و به صورت همگون طى كرده اند. 
ــينى به روستا  يعنى در طول حيات خود از زندگى بدوى و غارنش
نشينى و شهر نشينى و صنعتى و فراصنعتى با نوعى تكامل، آگاهى 
و نياز و ضرورت همراه بوده است. يعنى انگلستان صنعتى قرن 18، 
يك شبه صنعتى نشد يا دانشگاه سوربن فرانسه يك شبه دانشگاه 
ــد، بلكه از ابتدا در چندين قرن قبل، كليسايى ساخته شد كه  نش
ــب ضرورت زمان، به دانش هاى  عالوه بر آموزه هاى دينى و بر حس
تجربى و علمى هم مى پرداختند. اينان در ابتدا به مدرنيته رسيدند 
و تمامى فرهنگ كردارى و رفتارى خود را به روز كردند و بعد از آن 

بود كه خواستند و به مدرنيزاسيون دست زدند.
تفاوت جامعه ايراني و غربي

ــت زده شود يا  ــنتى دس ولى در ايران بدون اينكه به جامعه س
عاليم مدرنيته در فرهنگ جامعه (كردارى و رفتارى) ظهور كند. 
ــده بود) با همان جامعه  ــش غربى ش (فقط ظاهر افراد و نوع پوش
ــده و از آن عبور كرده و وارد  سنتى قرون 17 و 18 وارد قرن 19 ش
قرن بيستم شديم. و در طى اين مدت فقط توانستيم به صورت نيم 
بند مدرنيزاسيون را در ساخت قدرت پياده كنيم. اختيارات شاه را 
قانون مند، مجلس شورا تاسيس و به نخست وزير اختيارات قانونى 
ــروطه را واگذار كرديم. با اينكه مدرنيزاسيون را پياده كرديم،  مش
ــيديم. در مجلس بين نمايندگان يا  ولى هيچ گاه به وفاق ملى نرس
روشنفكران يا نخبگان بيشتر شاهد درگيرى و كشمكش نخبگان 

بوديم.
در اين دوران شاهد هستيم نخبگان و روشنفكرانى كه واسطه 
ــدرت بودند، از يك  ــاخت ق ــتار نظم و س تغيير در جامعه و خواس
ــر مى پروراندند و از سوى ديگر  ــو آرزوى آزادى و تجدد را در س س
خواستار ثبات و نظم و امنيت هم بودند. ولى مشكل از اينجا شروع 
ــه از درون جامعه  ــته هاى آن ها به دليل اينك ــود كه خواس مى ش
ــرب مى آمد و حتى  ــه صورت عاريتى از غ خودمان نمى تراويد و ب
گروه هاى رسمى جامعه مانند، مجلس، احزاب، مطبوعات و ... نيز 
ــكل را راهبرى كنند؛ چون اين موضوعات  نمى توانستند اين مش
ــت و هنوز تجربه نكرده بوديم، نتوانستيم به  براى مان تازگى داش

مدرنيته برسيم و فقط به مدرنيزاسيون تن داديم. 
در اوج كشمكش هاى داخلى جامعه همچنان با مدرنيته بيگانه 
ــود، به چند مورد  ــتر روشن ش ماند و براى اينكه اين موضوع بيش

اشاره مى كنم:
ــدن انسان و حس  ــت به اجتماعى ش 1- مدرنيته هرگز نتوانس

تعلق به گروه و دسته و احزاب را در ايران تقويت كند. 
2- مدرنيته هرگز در تربيت شهروند انتخابگر و مسئول كمك 

نكرد و شهروندى به معناى خاص آن توسعه پيدا نكرد.
3- مدرنيته مى توانست به انسان گرايى جديد و عزت نفس آحاد 

مردم كمك كند كه متاسفانه موفق نبود.
4- مى توانست به پروسه عام گرايى جديد در مقابل خاص گرايى 
پس از مدرنيته كمك كند. خاص گرايى منشأ  بسيارى از مشكالت 
ــت. مثل پارتى بازى و رابطه بازى و رانت. و متاسفانه  ما بوده و هس

هنوز هم در جامعه ايران به وفور ديده مى شود.
ــاى كار،  ــى را بر مبن ــت ارزش هر كس ــه مى توانس 5- مدرنيت
خالقيت و نيروى مولد و بهره ورى قرار دهد. در حالى كه در جامعه 
ما ارزش هركس بر مبناى سلسله مراتب و نسبت هاى خونى و ژن 

خوب و برتر به دست مى دهد.
ــد تعامل و مدارا به  6- و در آخر مدرنيته مى توانست باعث رش
ــود ولى تغييرات  ــونت زياد در جامعه ما ش جاى كشمكش و خش
ــروطه نه تنها نتوانست آثار ياد شده  مدرن و معاصر تحت لواى مش
باال را در جامعه ايران داشته باشد، بلكه پروژه نوسازى جامعه ايران 
به مدرنيزاسيون دولتى آن هم از نوع استبدادى آمرانه دست پيدا 
ــد.  ــى از بزرگترين معضالت جامعه ايران بدل ش كرد كه خود يك
ــت و به قول بزرگان صورتى  جامعه اى كه فقط ظاهرى مدرن داش

مدرن و سيرتى پسامدرن داشت. 

بي تجربگي هاي دردسرساز
مدرنيزاسيون دولت در ايران كه باعث ديوان ساالرى جديد شد، 
ــت و هنوز هم ادامه دارد. (ناكار آمدى دولت  ضعف هايى هم داش
خودكامگى، فساد، رانت و ...)  كه اين عوامل باعث انحراف مشروطه 
ــتان و متحدان ديروز  و سرانجام جبهه گيرى درپي داشت و دوس
ــرار داد. نيرو هايى كه  ــى را رو در روى همديگر ق و نيرو هاى انقالب
بيشتر طلب آزادى مى كردند، نه طلب زندگى آزاد منشانه، آن ها 
ــر راه آزادى آن هاست،  شاه را براى اينكه مى دانستند مانعى بر س
ــاه، هيچ برنامه اى  از سر راه برداشتند. ولى براى زندگى پس از ش
ــاه  ــتند. مردم و حتى نخبگان فكر مى كردند كه با رفتن ش نداش
ــود ولى زمانى كه شاه  ــكالت آن ها و كشور حل مى ش تمامى مش

ــيس كردند چون اولين  ــتند و مجلس ملى تاس را از سر راه برداش
ــمكش و به جان  ــا و وارداتى بود در مجلس كش تجربه مدرن آن ه
هم افتادن ها شروع شد. در آن زمان منافع ملى تعريف نشده بود و 
هنوز مفهوم ملت را با تن و جان خود حس نكرده بودند. جا به جايى 
دولت ها شروع شد، مشكالت ملت روى هم انباشته شد و سرانجام 

بزرگترين مشكل مردم نان و امنيت شد.
ــدن و امنيت ملى با تهديد جدى  ــور در حال چند پاره ش  كش
ــنه بودند. در اين اثنا انگليس كه  مواجه شد و از طرفى مردم گرس
منافع سرشارى در ايران داشت و كشور نا امن و چند پاره منافع او 
را هم به خطر مى انداخت، با كمك نخبگان داخلى وابسته به خود، 
از دل همين ديوانساالرى نيمه مدرن تازه تاسيس، رضا خان را تاج 
سرمان كرد.  ديكتاتورى چكمه پوش كه فقط او مى توانست امنيت 
ــركوب ياغيان و بازگرداندن  ــور باز گرداند. وى پس از س را به كش
امنيت به كشور، به عنوان ناجى ملت و كشور شناخته شد و با ژستى 
ــال 1311 پاره كرد و آن را  قهرمانانه قرارداد نفتى دارسى را در س
ــدن جاى پايش دوباره يك سال  استعمارى خواند. ولى با سفت ش
بعد در سال 1312 قرارداد نفتى جديدى به مراتب بدتر از قبلى با 
ــه خلق وخوى مان بوى  انگليس منعقد كرد. از همين تاريخ بود ك
نفت گرفت. پول نفت ظاهر زندگى مان را تغيير داد ولى نتوانست 
ــد. جامعه با اينكه  ــوم و خلقيات ما را تغيير ده حيات و آداب و رس
ــنت ها را نتوانست تغيير دهد و  به شدت در حال تغيير بود ولى س
سنت ها همچنان بدون تغيير در جامعه باقى ماندند تا به نسل هاى 

آينده سپرده شوند. 
ظهور طبقه متوسط

ــاهد  ــورمان ش ــار در تاريخ كش ــراى اولين ب ــير ب در اين مس
ــط جديدى بوديم؛ (كارمندان، تحصيل  شكل گيرى طبقه متوس
ــان و...) در اين  ــين ها، پزشكان، مهندس كردگان، مديران، تكنس
بخش تعريف مي شوند. تفاوت نقش طبقه متوسط در ممالك ديگر 
با بقيه طبقات در آن جوامع مشخص و پررنگ است.طبقه متوسط 
ــاركت اجتماعى، تفكر انتقادى، آزادى خواهى،  ــت كه در مش اس

عدالت خواهى، هميشه پيشتاز است. 
ــيس در ايران چون به شدت وابسته به  ولى اين طبقه تازه تاس
ــاالرى مدرن دولتى بود، در اوايل نتوانست هيچ نقشى در  ديوانس
تحوالت اجتماعى و سياسى ايران داشته باشد و بيشتر از لذت هاى 
مادى و معنوى روزمره آن استفاده مى كرد؛ چون به شدت وابسته 
ــت  ــه در دوره پهلوى دوم توانس ــود ولى همين طبق به حكومت ب
ــژه در جريان اعتصابات  ــى و اجتماعى ايران به وي در عرصه سياس
ــته باشد. در شهريور 1320 در  صنعتى دهه 20 نقش موثرى داش
حالى كه ديگر چيزى از مشروطه ايرانى باقى نمانده بود و در كماى 
ــار و پيامدهاى جنگ  ــر مى برد، پهلوى دوم با آث  رو به مرگ به س
ــور، انواع بيمارى، فقر  ــديد و فراگير در كل كش جهانى (قحطى ش
ــلطنت مشروطه شد و براى اجراى  عمومى شديد و...) جانشين س
قانون اساسى آن سوگند وفادارى ياد كرد. وى در ابتدا، به اين قسم 
پايبند بود و احزاب، گروه ها، دستجات سياسى و روزنامه ها كه در 

16 سال حكومت رضا شاه با اقتدار سركوب شده بودند، در اين دوره 
به آزادى نسبى رسيدند. و از اين فضاى باز سياسى استفاده كردند. 
ــنتى آن همچنان باقى  ولى مشكل قديمى جامعه و پيوندهاى س
ــن دوره تا كودتاى 32 به قدرت  مانده بود. دولت هايى هم كه در اي
ــت، اقتصاد و فرهنگ و  رسيدند، هيچ كدام نتوانستند بين سياس
اجتماع رابطه منطقى ايجاد كنند. اين قضيه بيشتر از اينكه دليل 
بيرونى داشته باشد، دليل درونى داشت و اينكه نخبگان، سياسى 
ــه را در متن جامعه جاى  ــتند مدرنيت و اجتماعى هيچ گاه نتوانس
ــعى كنند از مدرنيته غرب يك مدل ايرانى  بيندازند و دست كم س
ــازگارى  ــنت هاى آن س ــازند كه با فرهنگ و تمدن ايرانى و س بس
ــتند، ساختار  ــعى به اين كار داش ــد؛ اگر هم كسانى س داشته باش
ــخت بود كه هميشه با مقاومت  ــنتى داخلى جامعه به قدرى س س

سنت مواجه مى شد. 
بي توجهي به منافع ملي 

ــتگى يا عدم وابستگى هم، هر حزب و  در زمينه سياسى و  وابس
ــت وزيرى كه از حمايت اين احزاب برخوردار بود، تز  گروه و نخس
خود را دنبال مى كردند. هيچ گاه در هيچ دوره اى نخبگان سياسى 
ــور روى منافع ملى و اينكه كدام تز براى اين منافع ملى بهتر  كش
ــيدند. در عوض هر چه دلتان بخواهد  و مهمتر است به تعامل نرس
ــتيم. يكى تز موازنه مثبت، يكى موازنه  كشمكش نخبگان را داش
ــترك  ــى هيچ گاه به يك نقطه مش ــى و يكى هم بى طرفى، ول منف
نرسيديم و هر دوره وارد مرحله جديدى از هرج و مرج مى شديم. از 
نيمه دوم دهه 20 توسط تيم احمد قوام تز و رويكرد اتصال ايران به 

اقتصاد آمريكا در برابر رويكرد سنتى و قديمى مرتبط با انگليس را 
تقويت كرد، كه اين قضيه با عكس العمل شديد طرفداران سنتى 

انگليس رو به رو شد.
سرنگوني خودخواسته

ــتخراج و  ــركت هاى نفتى آمريكايى رقابت براى اس با ورود ش
ــدت گرفت و به طبع آن درآمدهاى ارزى  فروش نفت در ايران ش
ايران هم بيشتر شد به گونه اي كه درآمد ساالنه نفت در سال 1355

به رقمى حدود 20 ميليارد دالر رسيد. رشد سرمايه دارى متكى بر 
نفت روز به روز بيشتر و حكومت ساالرى و اقتدار دولتى نيز بيشتر 
ــد. به گونه اي كه در اوايل دهه 30 و بعد از كودتاى 32 مشروطه  ش
ايرانى كه به كما رفته و در بعد از پهلوي دوم كمى جان گرفته بود، 
ــت كه  ــعى داش اين بار از بين رفت. در دهه 40 دولت اقتدارگرا س
درآمد هاى وابسته به نفت را بكاهد و جهشى در كشاورزى خود به 
وجود آورد، بنابراين به اين منظور طرح اصالحات ارضى را به اجرا 
ــان مطالعه دقيقى  ــت. طرحى كه به گفته بيشتر كارشناس گذاش
روى آن انجام نشده بود و بيشتر به يك نمايش شبيه بود. در همين 
حال قاضي مرادي، استاد جامعه شناس معتقد است كه ما در ايران 
مالكيت خصوصى درست و حسابى بر زمين نداشتيم و آن چه بود، 
نسق برى بود و ايراد اساسى كه به اصالحات ارضى گرفته مى شود 
اين است كه آن بخش از كشاورزان كه قرارداد سهم برى سنتى يا 
ــتند مشمول اصالحات ارضى  همان نسق برى نداشته اند، نتوانس
شوند. اين يعنى در حدود 40 درصد روستايان فاقد زمين يا نسق 

كه به عنوان كارگر روستايى براى ديگران كار مى كردند.
ــاختار هاى حقوقى و  ــيارى از مالكان با استفاده از ضعف س  بس
ــد و ناكارآمد دولتى، توانستند بسيارى از حقوق  بوروكراسي فاس
ــيل عظيم  ــوند. و نتيجه اصالحات ارضى س دهقانان را صاحب ش
ــيه شهر هاى بزرگ  دهقانان بدون زمين و مهاجرت آن ها به حاش
ــينى در وضعيت تاسف بار به زندگى خود  و كوچك و با حاشيه نش
ادامه دادند. نكته اي كه اين روزها بايد به آن توجه داشت اين است 
ــيه نشين و  ــالمى از همين افراد حاش كه بعدها رهبران نهضت اس
ــود آورده و محمد رضا  ــط جديد كه رضا خان به وج طبقه متوس
ــترش داد، طرفداران زيادى پيدا كردند و در  ــاه پرورش و گس ش
ــرنگونى رژيم نقش  ــرات 56 و 57 به عنوان پياده نظام در س تظاه

بسزايى داشتند.

    دردسر مدرنيته وارداتي سال هاست كه ايرانيان را گرفتار كرده است    

خط  افول!
هيچ گاه نخبگان سياسى روى منافع ملى به تعامل نرسيدند

فشارهاي اقتصادي،  مسئوالن يك نهاد نظامي را 
به پاي ميز مذاكره  با  نوبخت كشاند
ارتش   و   رايزني 

بودجه اي
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محمدجواد ظريف، هفته گذشته درباره 
ــان آورد كه كام  ــه زب ــويي نكاتي را ب پولش
برخي را تلخ كرد. ماجراي هجمه به رييس 
ــي اين بود كه وزير امور  ــتگاه ديپلماس دس
ــورمان در گفت وگويى با دفاع  خارجه كش
ــت پرده  ــط با FATF از پش از لوايح مرتب
ــر داد و  ــا اين لوايح خب برخى مخالفت ها ب
عنوان كرد:«فكر مى كنم پشت برخى از اين 
فضاسازى ها منافع اقتصادى است. پولشويى 
ــت و بسياري از  يك واقعيت در كشور ماس
ــويى منفعت مى برند». محمد جواد  پولش
ظريف در ادامه گفت:«اعتقاد دارم بسياري 
از اين نگرانى ها صادقانه است، يعنى دوستان 
ما نگرانى صادقانه دارند. اما فكر مى كنم پشت 
ــازى ها منافع اقتصادى  برخى از اين فضاس
ــت. اگر كدى هم در اين باره داشته باشم  اس
امكانش را ندارم كه علنى كنم ولى كدهاى 
ــور  ــويى در كش زيادى درباره ميزان پولش
وجود دارد. من نمى خواهم اين پولشويى را 
به جايى نسبت دهم، اما جاهايى كه هزاران 

ميليارد پولشويى مى كنند بي شك آن قدر 
ــا يا صدها ميليارد  توان مالى دارند كه ده ه
هزينه تبليغات و فضاسازى كنند. من هيچ 
دستگاهى را متهم نمى كنم، من افرادى را 
كه در اين قضيه منافع دارند پشت القاى اين 
تصورات مى دانم». بعد از اين سخنان ظريف 
رسانه ها و جريان هايي كه مدعي دلسوزي 
براي كشور هستند شروع به تخريب ظريف 
ــي را بهترين جواب به  كردند ولي او خاموش
اين جماعت دانست و سكوت كرد. در ادامه 
حشمت ا... فالحت پيشه، رييس كميسيون 
ــت خارجي مجلس  ــي و سياس امنيت مل
شوراي اسالمي از دعوت محمدجواد ظريف 
به بهارستان خبر دارد و محافظه كاران با بيان 
ــد از اين  اينكه ظريف به مجلس احضار ش
دعوت كميسيون امنيت ملي ابراز خوشحالي 
ــه اي در  ــه در نهايت نتيج كاذب كردند ك
ــته ظريف با حضور در  برنداشت و روز گذش
مجلس به ادعاهاي مطرح شده پاسخ داد و 

براي مردم رفع ابهام كرد.

روشنگري ظريف
روز گذشته وزير امور خارجه در خصوص 
ــبت به  ــا و انتقادات نس ــى مخالفت ه برخ
اظهاراتش در خصوص طرح موضوع پولشويى 
گفته كه نوار اظهاراتم در اين خصوص وجود 
ــود افرادى  ــت مى ش دارد بنابراين درخواس
كه نسبت به اظهارات بنده اعالم نظر كردند 
ــد نه محتوايى  در مورد محتوا صحبت كنن
ــاخته اند؛ در واقع گاهى افراد  كه خودشان س
ــازند و آن را به خوبى شكار  ببر كاغذى مى س
ــه با خانه  ــواد ظريف ك مي كنند. محمدج
ملت گفت وگو كرده بود، در خصوص جلسه 
مشورتى بين دولت، قوه مقننه، شوراى نگهبان 
و مجمع تشخيص مصلحت نظام در راستاى 
بررسى ايرادات كنوانسيون بين المللى مقابله 
ــم (CFT) نيز ، گفت:  با تامين مالى تروريس
خوشبختانه گفت وگوهاى خوبى انجام شد 
و ادامه خواهد داشت تا نمايندگان در صورت 
ــه ايرادات  ــت يابند ك امكان به راهكارى دس
شوراى نگهبان برطرف و خواسته قوه مقننه 

نيز محقق شود. وزير امور خارجه كشورمان 
ــور خارجه نيز به عنوان  اظهار كرد: وزارت ام
بازوى مشورتى در جلسه كميسيون امنيت 
ملى و سياست خارجى مجلس حضور يافت 
و اين روند براى ارائه مشورت نيز ادامه خواهد 
داشت.  ظريف در خصوص موضوع مطرح شده 
در مورد سفر وزير خارجه انگلستان به ايران، 
افزود: هنوز اطمينان ندارم اين سفر انجام شود 
زيرا هم اكنون در انگليس بحث هايى در كابينه 
اين كشور به دليل موضوع برگزيت وجود دارد، 
به همين دليل در گذشته نيز به عقب افتاد. وزير 
امور خارجه خاطرنشان كرد: اگر اين سفر انجام 
شود مالقات ها با بنده و ساير مسئوالن مرتبط 
انجام خواهد شد و اگر هم سفر انجام نشود در 

زمان ديگرى صورت مى پذيرد.
CFT رايزني براي

درباره اين نشست توضيحات خاضي ارائه 
ــت و فقط على نجفى خوشرودى،  نشده اس
سخنگوى كميسيون امنيت ملى مجلس در 
تشريح نشست كميسيون متبوع خود گفت: 

نمايندگان در اين جلسه كه با حضور وزراى 
اطالعات و خارجه و نمايندگان دستگاه  هاى 
ــد تصميم  مربوطه درباره CFT برگزار ش
ــى ايرادات  ــد كارگروهى براى بررس گرفتن
شوراى نگهبان تشكيل دهند. خوشرودى ، با 
اشاره به نشست عصر ديروزكميسيون امنيت 
ملى و سياست خارجى مجلس گفت: نشست 
كميسيون به منظور بررسى ايرادات شوراى 
ــوراى اسالمى  نگهبان به مصوبه مجلس ش
ــاق دولت جمهورى  در خصوص اليحه الح
ــيون بين المللى  ــالمى ايران به كنوانس اس
مقابله با تامين مالى تروريسم (CFT) برگزار 
ــد. نماينده مردم بابل در مجلس شوراى  ش
ــاس تصريح كرد: اين  اسالمى بر همين اس
نشست با حضور وزراى امور خارجه، اطالعات، 

نماينده شوراى نگهبان، معاون حقوقى رييس 
جمهور، نماينده مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، نمايندگان ستاد كل نيروهاى مسلح 
ــادل نظر زيادى  ــپاه برگزار و بحث و تب و س
ــيون و ايرادات وارده  پيرامون مفاد كنوانس
ــوراى نگهبان صورت گرفت. سخنگوى  ش
ــيون امنيت ملى و سياست خارجى  كميس
مجلس شوراى اسالمى در پايان خاطرنشان 
كرد: در نهايت با نظر اعضاى كميسيون امنيت 
ملى و سياست خارجى مقرر شد كارگروهى 
متشكل از نهادهاى ذيربط تشكيل تا نسبت 
به بررسى بيشتر ايرادات مذكور و پيشنهادات 
مربوطه اقدام و در پايان، كميسيون نظر خود را 
جهت تصميم گيرى نهايى به صحن مجلس 

اعالم كند.

تذكر كتبي

برخي جريانات و تريبون هاي خاص براي حضور  وزيرخارجه در مجلس برنامه ها داشتند ولي تيرشان به سنگ خورد

ببرهاي كاغذي به دنبال ظريف!
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طرح سامان دهى پيام رسان هاى اجتماعى  اعالم وصول شد

تحديد هاي قانوني
ــوراى  ــه علنى صبح ديروز مجلس ش احمد اميرآبادى فراهانى در جلس
اسالمى از اعالم وصول طرح سامان دهى پيام رسان هاى اجتماعى خبر داد. 
طرحي كه مي تواند مانند شمشير دولبه باشد و عالوه بر ويژگي هاي مثبتي 
كه دارد، هزينه هايي نيز براي آزادي افراد به وجود بياورد. به گزارش رسانه هاي 
داخلي، طرح ساماندهى پيام رسان هاى اجتماعى كه در كميسيون فرهنگى 
ــت و طى يك ماه اخير با جنجال هاى بسيارى  مجلس در حال پيگيرى اس
همراه بوده است. چرا كه يكى از ماده هاى اين طرح كه واكنش هاى مختلفى 
ــوى وزارت ارتباطات به همراه داشته است، به موضوع تغيير مديريت  را از س
گذرگاه اينترنت بين الملل و واگذارى آن به نيروهاى مسلح برمى گردد. كميته 
فضاى مجازى كميسيون فرهنگى مجلس امروز نيز بار ديگر بررسى اين طرح 
را در دستور كار قرار داده است. پيش نويس طرح ساماندهى پيام رسان هاى 
اجتماعى از مرداد امسال در كميسيون فرهنگى به بررسى گذاشته شده است. 
در يكى از ماده هاى اين طرح قرار است با موافقت مجلس، «مديريت گذرگاه 
اينترنت بين الملل»  از دولت يعنى شركت ارتباطات زيرساخت، گرفته شده و 
«مديريت اينترنت بين الملل» در اختيار سازمان پدافند غيرعامل قرار بگيرد. 
وزارت ارتباطات در واكنش به اين طرح، واگذارى مديريت اينترنت به يك نهاد 
نظامى را راهى براى ايجاد انحصارگرايى و نيز موازى كارى با مصوبه شوراى عالى 
فضاى مجازى در همين زمينه اعالم كرده است. شوراى عالى فضاى مجازى 
ــبكه هاى اجتماعى و پيام رسان ها را با  در مرداد سال 96 طرح ساماندهى ش
تقسيم كار چند دستگاه مرتبط در كشور، مصوب كرده بود. البته پيش از اين 
تاريخ و در دي 95 عزت ا... ضرغامي، عضو شوراى عالى فضاى مجازى خبرداده 
بود كه ساماندهى فضاى مجازى در حوزه هاى مختلف در دستوركار اين شورا 
قرار گرفته و در آينده نزديك تصميماتى در حوزه هاى مختلف گرفته مى شود. 
در همان روزها درگيري ها برسر مساله تلگرام و انتقال سرور آن به ايران بسيار 
داغ بود و در نهايت نيز زماني كه نتوانستند كاري انجام دهند، اين پيام رسان 
را فيلتركردند كه اين روش را نمي توان سامان دهي ناميد.  طرح پيش نويس 
ــان هاى اجتماعى در مجلس در چهار فصل اصلى مورد  ساماندهى پيام رس
بررسى قرار گرفته و تاكنون و به گفته برخى اعضاى كارگروه مجازى مجلس 
اصالحات مختلفى روى اين طرح در نظر گرفته شده است. در فصل اول طرح به 
شرايط متقاضى و تاييد فعاليت پيام رسان هاى اجتماعى در كشور اشاره شده 
است. بر همين اساس مشخص شده كه براى فعاليت خدمات پيام رسان هاى 
خارجى و داخلى اثرگذار بايد يك پنجره واحد با رعايت قوانين كشور تشكيل 
ــود. در حالى به ايجاد پنجره واحد براى فعاليت پيام رسان هاى اجتماعى  ش
در طرح مجلس اشاره شده كه در سند مصوب شوراى عالى فضاى مجازى با 
عنوان سياست ها و اقدامات ساماندهى پيام رسان هاى اجتماعى هم به ايجاد 
پنجره واحد براى صدور مجوز فعاليت و نظارت بر پيام رسان هاى اجتماعى 

اشاره شده بود.
فصل هاي ترسناك

از سوى ديگر در فصل اول طرح ساماندهى پيام رسان هاى اجتماعى فعاليت 
اين پيام رسان ها منوط به دريافت مجوز فعاليت از هيات نظارتى شده كه بعد از 
قانونى شدن اين طرح تشكيل خواهد شد. براساس اين طرح مجلس، اعضاى 
اين هيات نظارت كه بر نحوه فعاليت اين پيام رسان ها چه داخلى و چه خارجى 
نظارت خواهند داشت شامل رييس مركز ملى فضاى مجازى(به عنوان رييس 
هيات)، معاون ذيربط يا نماينده تام االختيار وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات، 
معاون ذى ربط يا نماينده تام االختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، معاون 
ذيربط يا نماينده تام االختيار وزارت اطالعات، معاون ذى ربط يا نماينده تام 
االختيار دادستانى كل كشور، يك نماينده از كميسيون فرهنگى مجلس، 
ــازمان تبليغات، نيروى انتظامى، سازمان  ــداران، س صدا وسيما، سپاه پاس
پدافند غيرعامل، يك نماينده از مديران پيام رسان هاى داخلى و نماينده حوزه 
علميه خواهند بود. در سند شوراى عالى فضاى مجازى اما به جاى اين هيات 
نظارت كه در طرح مجلس در نظر گرفته شده كارگروهى با عضويت وزارت 
ارتباطات و فناورى اطالعات، وزارت ارشاد، وزارت اطالعات، معاونت علمى 
و فناورى رياست جمهورى، دادستانى كل كشور، سازمان تبليغات اسالمى، 
نيروى انتظامى (پليس فتا)، سپاه پاسداران و سازمان صداوسيما نحوه فعاليت 
پيام رسان هاى اجتماعى را رصد مى كرد. در فصل سوم طرح ساماندهى پيام 
رسان هاى اجتماعى با عنوان« حمايت ها» تنها وظايف حمايتى برعهده وزارت 
ــت. اين در حالى است كه در سند  ارتباطات و بانك مركزى گذاشته شده اس
مصوبه شوراى عالى فضاى مجازى عالوه بر وزارت ارتباطات و بانك مركزى 
وظايف حمايتى هم براى وزارت ارشاد، قوه قضاييه، سازمان صداو سيما، مركز 

ملى فضاى مجازى و... در نظر گرفته شده است.
انتقادهاي حقيقي در فضاي مجازي

روزنامه ايران چندي پيش و در انتقاد به اين طرح نوشته بود كه در چند روز 
گذشته و با درز كردن اطالعات در خصوص طرح ساماندهى پيام رسان هاى 
اجتماعى، واكنش ها و بحث هاى مختلفى در فضاى مجازى شكل گرفته است. 
بسيارى از كاربران در شبكه اجتماعى توييتر با انتقاد از برخى بندهاى طرح 
ساماندهى از جمله واگذارى مديريت گذرگاه اينترنت بين الملل به نهاد نظامى 
نسبت به حريم خصوصى و امنيت خود بيشتر از گذشته ابراز نگرانى مى كنند. 
در همين زمينه برخى مديران وزارت ارتباطات نيز نسبت به موازى كارى هاى 
طرح ساماندهى پيام رسان اجتماعى مجلس با مصوبه تصويب شده شوراى عالى 
فضاى مجازى در همين زمينه ابراز نگرانى مى كنند. براى مثال رضا باقرى اصل، 
عضو هيات عامل سازمان فناورى اطالعات روز سه شنبه (يكم آبان) در توييتر 
خود با اشاره به موضوع واگذارى مديريت اينترنت به نيروهاى مسلح، بررسى 
طرح ساماندهى پيام رسان اجتماعى در مجلس را موازى كارى با شوراى عالى 
فضاى مجازى دانست. او در توييت خود گفته است: «در حالى كه رويه مجلس 
عدم ورود به موضوعات تصويبى شوراهاى عالى نظير انقالب فرهنگى و امنيت 
ملى بوده است، با وجود تصويب سياست هاى حمايت و صيانت از شبكه هاى 
اجتماعى و پيام رسانه در شوراى عالى فضاى مجازى، مجلس طرح موازى ارائه 
كرده است».  در همين زمينه نيز حميد فتاحى، معاون وزير ارتباطات و رييس 
هيات مديره شركت زيرساخت كه به تازگى به توييتر پيوسته در اولين توييت 
خود اعالم كرده كه  بندى از طرح ساماندهى پيام رسان اجتماعى در مجلس 
يعنى واگذارى ورود اينترنت به يك نهاد نظامى باعث ايجاد انحصار گرايى در اين 
بخش مى شود. او با تاكيد بر اينكه زيرساخت در جلسات مشخص داليل فنى 
و قانونى اين مخالفت را اعالم كرده گفته است: «با احترام به  شأن قانونگذارى 
مجلس ما مجرى قانون خواهيم بود، اما نبايد در زمانى كه به دنبال رفع انحصار و 
تقويت اقتصاد مقاومتى هستيم انحصار گرايى رخ دهد». با وجود مخالفت هاى 
ــفاف برخى از اعضاى وزارت ارتباطات با طرح ساماندهى پيام رسان هاى  ش
اجتماعى و موازى كارى خواندن اين طرح با مصوبه شوراى عالى فضاى مجازى، 
بايد گفت اكثر نمايندگان مجلس به نوعى حاضر به پاسخگويى در اين خصوص 
نشده اند و برخى از آن ها نيز با وجود شفافيت در تالش اين طرح براى واگذارى 
اينترنت به نهاد نظامى، آن را رد مى كنند. حاال بايد منتظر ماند و ديد آيا مجلس 
در تصويب اين طرح اصالحات الزم را انجام خواهد داد يا با تصويب آن زمينه ساز 
ايجاد مشكالت بيشتر در حوزه ارتباطات و فناورى اطالعات كشور خواهند شد.

تحديدها و تهديدها
به نظر مي رسد اين طرح در راستاي تهديد و تحديد آزادي هاي اجتماعي 
ــد مجلس نيز در اين مسير سنگ  مردم ايران پيش مي رود و اينكه قرار باش
بيندازد اقدام مناسبي نيست زيرا نام ديگر اين نهاد قانونگذاري خانه ملت 
است ولي رويه اي كه برخي از نمايندگان در پيش مي گيرند با منافع ملت 
همخواني ندارد و بيشتر در راستاي عده اي قليل است اميدواريم نمايندگان 
آزاده مجلس مقابل هرگونه تضييع حقوق ملت بايستند و اجازه ندهند كه 

فشار بر مردم قانوني شود.

بازي سياست

نمايندگان طرح ها و لوايحي را در مجلس 
تصويب مي كنند كه نه تنها در دوران فعاليت  
آن ها تاثيراتي بر فضاي كشور دارد بلكه بعد 
از آن ها نيز مي تواند آثار مثبت و منفي را به جا 
بگذارد. در همين راستا اصغر  سليمى، عضو 
هيات رييسه كميسيون امورداخلى كشور و 
شوراها در مجلس شوراى اسالمى در تشريح 
شـيوه افزايش تعـداد نماينـدگان مجلس 
شـوراى اسـالمى، اظهار داشـت: موضوع 
افزايش تعداد نمايندگان مجلس از تعداد 290
نماينده فعلى به 330 نماينده، در كميسيون 
امور داخلى كشور و شوراها در مجلس شوراى 
اسالمى به تصويب رسيده و به هيات رييسه 
مجلس ارائه شده است. وي بيان كرد: اكنون 
طرح افزايش تعداد نمايندگان چاپ شده و 
در اختيار نمايندگان قرار گرفته است تا پس 
از مطالعه، پيشـنهادات خـود را ارائه كنند. 
سليمى با بيان اينكه اكثر استان هاى كشور 
افزايـش كرسـى نماينـده در دوره يازدهم 
مجلس شـوراى اسـالمى خواهند داشت، 
ادامه داد: تعداد نمايندگان 20 استان كشور 
افزايش خواهند داشت. سخنگوى كميسيون 
امورداخلى كشور و شوراها در مجلس شوراى 
اسـالمى گفت: حوزه انتخابيه تهران همان 
30 نماينده را در مجلس خواهد داشـت ولى 
تعداد نمايندگان ساير شهرستان هاى اطراف 
تهران، افزايش مى يابند. اين اظهارات سبب 
شد تا برخي انتقاداتي را در اين زمينه افزايش 
تعداد نمايندگان و شيوه آن به زبان بياورند 
و بگويند كه چـرا نبايد نماينـدگان تهران 
نيز افزايش بيابند، عـده اي معتقدند كه اين 
جلوگيري از افزايش نمايدگان تهران به دليل 
واهمه برخي جريانات خاص از افزايش تعداد 
نمايندگاني است كه با تفكرات محافظه كاران 
مخالف هستند. در همين راستا و براي اطالع 
از وضعيت اين طرح و شائباتي كه وجود دارد به 
سراغ يكي از چهره هاي اصالح طلب مجلس 
كه نماينده مردم تهران نيز هست و در ليست 
اميد حضور داشت، رفتيم كه در ادامه مشروح 

گفت وگوي او را با«قانون»مي خوانيد.
   بـر اسـاس گزارش هـا، يكـى از 
طرح هايى كـه در اصالح قانـون انتخابات 
آمده، توجه به افزايش تعداد نمايندگان در 
مجلس است و آخرين خبرها حاكى از آن 
است كه تعداد نمايندگان 20 استان كشور 
افزايـش خواهند داشـت، اما نكتـه قابل 
توجه اين اسـت كـه بـا وجود بـاال رفتن 
جمعيـت شـهر تهـران بـه خصـوص در 
سال هاى اخير، قرار شده تا حوزه انتخابيه 
پايتخت همـان 30 نماينـده را در مجلس 
داشته باشد، شما به عنوان نماينده مردم 
اين شـهر آيا از اينكه تهـران از اين طرح 

مستثنى شده، اطالع داريد؟ 

ــتم اما آنچه  ــرح مطلع هس ــن از اين ط بله م
ــت كه  ــاره مى دانم اين اس ــى در اين ب به طور كل
افزايش تعداد نماينده ها بر حسب جمعيت نسبى 
ساكن در آن شهر يا استان است و براى شهر تهران 
ــى هاى نماينده  من فكر نمى كنم كه تعداد كرس
باالتر برود و اين شهر مشمول طرح افزايش تعداد 

نماينده ها نيست. 
   در زمينه افزايش تعداد نمايندگان شهر 

تهران آيا نقش يا اظهارنظرى داشته ايد؟ 
خير من در اين زمينه تا امروز نقشى نداشته ام، 
اما در جلسات آينده اين موضوع را مطرح مى كنم. 
ــش نماينده هاى  ــى در زمينه افزاي در كل صحبت
شهر تهران هنوز نشده، چون در گذشته وقتى اين 
ــه به دليل افزايش  موضوع مطرح مى شد، هميش
هزينه، اين موضوع مورد مخالفت قرار مى گرفت. 
ــتند تا در هزينه ها صرفه جويى  چرا كه مى خواس
ــيون تصويب  ــاال اين طرح در كميس كنند. اما ح

شده است. 
   به نظر شما اينكه شهر تهران مشمول 
افزايـش تعـداد نماينـدگان نيسـت، چه 

علتىدارد؟ 
فكر مى كنم كه در اين طرح تنها به افزايش تعداد 
نمايندگان حوزه هاي انتخابيه اي توجه شده است 
ــيار دور در مجلس در نوبت قرار  كه از سال هاى بس
گرفته بودند. زيرا در مجلس هشتم و نهم  اين طرح 
روى كار آمده بود و قرار بر اين بود تا تعداد نمايندگان 
برخى از شهرستان ها افزايش يابد كه شهر تهران 
در آن ليست نبوده است. به داليل مختلفى در آن 
سال ها اين طرح به تصويب نرسيده بود و حاال دوباره 

مورد توجه قرار گرفته تا به نتيجه برسد و تنها تعداد 
نماينده هاى شهرستان هاى مدنظر در آن سال ها را 

مشمول افزايش كند. 
   آنگونه كـه از خبرهـا برمى آيد، طرح 
افزايـش تعـداد نماينـدگان مخصـوص 
شهرهايى اسـت كه جمعيت بااليى دارند و 
شما نيز به اين نكته اشـاره كرديد، جمعيت 
شهر تهران نيز در سال هاى اخير افزايش قابل 
توجهى را يافته، در اين صورت فكر مى كنيد 
كه مستثنى كردن پايتخت از اين طرح، اقدام 

درستى است؟ 
شايد اينگونه به نظر برسد كه اگر طرح افزايش 
تعداد نماينده ها به دليل باال رفتن جمعيت شهرها 
باشد، تهران نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد. با توجه به 
اينكه در حال حاضر نسبت به جمعيت شهر تهران، 
تنها 30 نفر نماينده در مجلس حضور دارد و برخى 
ــبت، يعنى جمعيت در  معتقد هستند كه اين نس
ــه با تعداد نماينده ها، با يكديگر همخوانى  مقايس
ندارد اما من در اين زمينه نگاه ديگرى دارم. ببينيد 
اكنون بيشتر مردم تهران از اطراف اين شهر آمده اند 
و شايد به طور تقريبى تنها هفت يا هشت ميليون نفر 
از جمعيت اين شهر، براى خود تهران باشند و جزئى 
از ساكنين واقعى باشند. بقيه براى اطراف هستند 
ــد. بنابراين با توجه  و به دور و بر پايتخت تردد دارن
ــد تا افزايش تعداد  به اين موضوع تصميم بر اين ش
نماينده ها تنها براى شهرستان هاى اطراف استان 
تهران باشد، چرا كه به  صورت واقعى جمعيت اين 
شهرستان ها در حال افزايش است. هر چند بايد در 
اين زمينه بيشتر مطالعه كرد تا ببينيم كه وضعيت 

چگونه است و آيا جا دارد كه نماينده هاى اين شهر 
افزايش يابد يا خير؟ 

 من فكر مى كنم كه بايد اولويت افزايش تعداد 
نمايندگان را به مناطقى داد كه محروم هستند. به 
نظر من بايد هرمزگان، يا استان هاى محروم مانند 
سيستان و بلوچستان مورد توجه قرار بگيرند. حتى 
ــهر نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد. حوزه هاى  بوش
ــتاهاى محرومى دارند و  انتخابيه اين مناطق روس
شايد بهتر باشد كه اين ها در اولويت باشند. زيرا در 
مناطق محروم هر چه تعداد نماينده ها بيشتر باشد 

بهتر است. 
   برخى معتقد هسـتند كـه ثابت نگه 
داشتن تعداد نمايندگان شـهر تهران، به 
دليل بدنه راى است كه اين راى در هر دوره 
بـه سـبد نماينـدگان ايـن شـهر ريخته 
مى شود، شايد اين گونه به نظر برسد كه اين 
موضوع باعث افزايش تعداد كرسـى هاى 
نماينده هـاى اصالح طلب در مقايسـه با 
حزب اصولگـرا خواهد شـد، چـرا كه در 
انتخابـات مجلس دهـم، هـر 30 نماينده 
اصالح طلب بودند كه بـه مجلس دهم راه 
يافتند، بـه هميـن دليل گفته مى شـود، 
تهران مسـتثنى شـده تـا اصالح طلب ها 
قدرت بيشترى در مجلس نداشته باشند، 

اين موضوع را چگونه تحليل مى كنيد؟ 
به نظر من به عنوان نماينده تهران كه با ليست 
اميد به مجلس وارد شدم اين نظر درست نيست. زيرا 
اين طرح مخصوص سال هاى گذشته، يعنى مجلس 
هشتم و نهم بود و آن زمان به تصويب نرسيد و حاال 

در دستور كار قرار گرفته است. از طرفي نيز بايد گفت 
كه هميشه اين گونه نبوده كه نماينده هاى تهران در 
مجلس از اصالح طلب ها باشند و اين يك دستى تنها 
يك بار به صورت اتفاقى در مجلس در مجلس دهم 
ديده شد. بنابراين نمى توان گفت كه به اين دليل شهر 

تهران مستثنى شده است. 
   فكر مى كنيد كـه در نهايت نتيجه چه 
مى شـود و آيا در صورتى كه در بررسى هاى 
خود متوجه شديد كه شـهر تهران نيز بايد 
مشمول طرح افزايش نماينده ها باشد، اين 
موضوع توسط هيات رييسه مورد توجه قرار 

خواهد گرفت يا خير؟ 
در حال حاضر نمى توان در اين زمينه اظهارنظر 
كرد.  به هر حال براى باال بردن تعداد نمايندگان شهر 
تهران بايد به دنبال داليل موجه بود، بايد آمارها  را 
جهت اولويت بندى شهرها در نظر گرفت و با مجمع 
نمايندگان تهران بايد جلسه گذاشت. در اين جلسه 
بايد به دنبال اين بود كه چه مسائلى را مطرح كنيم و 
پيگير شويم كه چه موضوعاتى را قبل از آمدن طرح 
افزايش نماينده هاى شهر تهران، به صحن مجلس 
مطرح كنيم. در اين زمينه بايد از قبل پيشنهاداتى 
ــتان هاى  ــيد كه اس را ارائه كرد و به اين نتيجه رس
مختلفى كه مشمول طرح افزايش نبوده اند به چه 
دليل در اين ليست نبوده اند و اين استان ها چه فرقى 
را با آن هايى دارند كه مشمول طرح هستند. بايد در 
اين زمينه جلسه اى را ترتيب داد و به مسائل شهر 

تهران توجه كرد. 
   آيا اين تغييرات تا رسيدن به انتخابات 

مجلس يازدهم انجام مى گيرد؟ 
ــود. زيرا همه مراحل به خوبى  بله انجام مى ش
ــده و اين طرح در كميسيون نيز به تصويب  طى ش

رسيده است. 

       فاطمه ذوالقدر، نماينده مردم تهران در گفت وگو با«قانون»:  

تعداد نمايندگان براي مجلس يازدهم  افزايش مي يابد
بايد اولويت افزايش تعداد نمايندگان را به مناطقى داد كه محروم هستند

فكر مى كنم كه در اين طرح تنها 
به افزايش تعداد نمايندگان 

حوزه هاي انتخابيه اي توجه شده 
است كه از سال هاى بسيار دور در 
مجلس در نوبت قرار گرفته بودند 
زيرا در مجلس هشتم و نهم  اين 
طرح روى كار آمده بود و قرار بر 

اين بود تعداد نمايندگان برخى از 
شهرستان ها افزايش يابد كه شهر 
تهران در آن ليست نبوده است. به 

داليل مختلفى در آن سال ها اين 
طرح به تصويب نرسيده بود و حاال 
دوباره مورد توجه قرار گرفته تا به 
نتيجه برسد و تنها تعداد نماينده 

هاى شهرستان هاى مد نظر در آن 
سال ها را مشمول افزايش كند

روز گذشـته بسـياري از وزراي دولـت روحاني در د يپلماسي
مجلس شوراي اسالمي پاسخگوي نمايندگان بودند. 
بيـژن زنگنه، وزيـر نفت ايـران به صحـن علي رفت، 
قاضي زاده هاشـمي وزيـر بهداشـت در كميسـيون 
مربوطه حاضر شـده بود، محمدجواد ظريف و محمود 
علوي در كميسـيون امنيت ملي و سياسـت خارجي 
حاضر شـدند و وزير آموزش و پرورش در كميسـيون 
پاسـخگوي  بهارسـتان  وتحقيقـات  آمـوزش 

سواالت نمايندگان بود.

روز وزرا ومجلس 
مجلس نگار



نوار غزه سال هاست از سوى رژيم صهيونيستى 
تحت محاصره قرار دارد وحتى واردات و صادرات 
ــت. انجام  ــديدى مواجه اس كاال با محدوديت ش
حمالت موشكى تالفى جويانه فلسطينى ها عليه 
مواضع رژيم صهيونيستى پيامدهاى عظيمى را 

متوجه اسراييل كرده است.
ــنبه گذشته پس از   رژيم صهيونيستى سه ش
حمالت شديد موشكى گروه هاى فلسطينى به 
شهرك نشينان صهيونيست غزه با ميانجيگرى 
مصر مجبور به پذيرش آتش بس شد. نتانياهو با 
اعالم موافقت خود با گروه هاى فلسطينى درباره 
آتش بس غزه مدعى شد فرماندهى كار درست را 
انجام مى دهد، هرچند كه سخت باشد.«آويگدور 
ــتى روز  ــر جنگ رژيم صهيونيس ليبرمن »،وزي
ــش بس با  ــه مخالفت با آت ــه بهان ــنبه ب چهارش

فلسطينيان در نوار غزه، استعفا كرد. 
او درباره خطر توان نظامى نيروهاى مقاومت 
ــت: امروز ما  ــزه نيز گف ــطينى در باريكه غ فلس
ــى كنيم و  ــتان خودمان آن ها را تغذيه م با دس
ــان را  ــه در آينده نزديك تالش ش درصورتى ك
متوقف نكنيم، آن ها طى يك سال حزب ا...جديد 
ــد.بر اساس سياست هاى  در نوار غزه خواهند ش
ــه (رييس دفتر  ــماعيل هني ــه تنها اس كنونى ن
سياسى جنبش حماس) بلكه همه سران حماس 
ــاس امنيت مى كنند.بنيامين نتانياهو روز  احس
پنج شنبه مشورت ها و تالش هايش را براى نجات 
ــزارى انتخابات  ــود و جلوگيرى از برگ ائتالف خ
زودهنگام به كار بست.كناره گيرى ليبرمن باعث 
ــى از رقبا در  ــد ائتالف نتانياهو فقط يك كرس ش
ــت) اين رژيم بيشتر داشته باشد. مجلس (كنس

در اين ميان نشست اضطرارى در مورد فلسطين 
ــاختمان اتحاديه عرب در  ــنبه در س روز پنج ش

قاهره برگزار شد.
ــه پايانى خود  ــوراى اتحاديه عرب در بياني ش
ــر نظاميان بى دفاع را  در اين روز، جنايت ضد غي
جنايت جنگى و ضد انسانى دانست و از سازمان 
ــت از  ــاى بين المللى خواس ــل و ديگر نهاده مل

ــزه حمايت كنند .اتحاديه  غيرنظاميان در نوار غ
ــئول كامل  ــتى را مس ــم صهيونيس ــرب، رژي ع
ــت و تاكيد  ــطين دانس ــد مردم فلس جنايت ض
ــت بايد در دادگاه هاى  كرد كه عامالن اين جناي
بين المللى محاكمه شوند. براى بررسى تحوالت 
فلسطين با حسن السجردى، كارشناس مسائل 
رژيم صهيونيستى،گفت وگويى داشته ايم كه در 

ادامه از نظر مى گذرد.
      باتوجـه بـه توافـق بـراى آتش بس 
در غـزه ، به نظر شـما داليل ايجـاد بحران 

سياسى در اسراييل چيست؟
با توجه به موضوع اخير مناقشه ميان اسراييل 
و فلسطين، بحث هاى امنيتى و نظامى ،تهاجمى 
ــرور يكى از  ــت ،ت ــراييل به نوار غزه داش كه اس
مسئوالن بلندپايه نيروهاى مقاومت،فشارهايى 
كه از سمت اسراييل در مناطق مرزى اعمال شده 
ــخ به آن، نيروهاى مقاومت با  بود؛ بالطبع در پاس
شليك بيش از 400 موشك تالش كردند پاسخ 
ــه ويژه ترور را  ــارها ،محاصره ها،تبليغات و ب فش
بدهند.لذا اين موضوع سبب شد اسراييلى ها در 
ــخت نظام امنيتى قرار بگيرند و با  يك موضع س
توجه به اينكه نيروهاى مقاومت تهديد كردند اگر 
اسراييلى ها پاسخ اين بمباران را بدهند،به شدت 

برخورد خواهند كرد. 
ــتى بحث  ــه رژيم صهيونيس ــن كابين بنابراي
ــانى كه  آتش بس را مطرح كرد.در اين ميان كس
انديشه هاى تندرو يا افكار افراطى مانند ليبرمن 
ــتعفا كردند، موضوع آتش بس را  و افرادى كه اس
در شأن خود نديدند و بارها با آن مخالفت كردند.

ــتى  ــه در كابينه رژيم صهيونيس ــه اى ك مناقش
ــك باران  ــا موش ــه ب ــي مواجه ــم، نوع مى بيني
ــط فلسطينى ها بود  سرزمين هاى اشغالى توس
ــراييل  بتواند  ــت كه اس و آتش بس براى آن اس
ــد.اين موضوع از  ــود بخش ــود را بهب وضعيت خ
درون دولت تحت فشار قرار گرفته و لذا مخالفان 
يا تندروهايى كه خواهان عدم موضع گيرى دولت 
ــطينى ها و كنار آمدن با آن ها بودند  در برابر فلس
ــد و از كابينه خود  و با اين موضوع مخالفت كردن
خارج شدند. فروپاشى كابينه آقاى نتانياهو  بيش 

از قبل متصور است.

       شـما به اسـتعفاى وزير دفاع، ليبرمن 
اشـاره كرديد .به نظر شـما اين استعفا با چه 
هدفى بود؟ آيا براى كسـب آراى بيشـتر در 

انتخابات پارلمانى آينده بود؟
ــيد، بايد بدانيد كه او از  اگر با ليبرمن آشنا باش
ــاى مختلف بود كه  چهره هاى تندرو در دولت ه
ــئوليت ،معموال طرفدار  در زمان عهده دارى مس
سياست هاى سركوب و برخوردهاى قهرآميز بود.

ــرايطى كه موازنه قدرت اسراييلى ها  در چنين ش
ــت  ــطينى ها ،موازنه مطلوب و معنادار اس و فلس
ــالش مى كنند از  ــاى افراطى ت ــوال نيروه و معم
سياست هاى قهرآميز با شدت بيشترى استفاده 
كنند، به همين جهت بحث آتش بسى كه كابينه 
ــرف ديگر  ــالم كرد ،از ط ــتى اع رژيم صهيونيس

ليبرمن طرفدار انديشه هاى افراطى و تندرو است 
در مقابل اعالم كرد كه اين سياست را نمى پذيرد 
ــتعفا مى دهد. به نظر من بيش  و از سمت خود اس
ــخص  ــم انتخابات آينده  كه مش از آنكه بخواهي
نيست  اتفاق بيفتد يا نه،  به اين موضوع ربط دهيم 
و اينكه ممكن است دولت با ائتالف شكننده ادامه 
ــتى كه نيروهاى مقاومت  كار دهد؛ به ضرب شس
ــختى كه آن ها  ــراييلى ها زدند و تهاجم س به اس
داشتند، مربوط مى شود. از همه مهم تر شكست 
نظامى كه اسراييلى ها در پس جريان موشك باران 
ــتعفا بدانيم؛  ــدند را بايد عامل اين اس متحمل ش
ــت  چرا كه ليبرمن به عنوان وزير جنگ، نتوانس
ــئوليت مستقيم  با اين موضوع مقابله كند و مس
ــت  و براى آنكه بتواند از  ــت بر گردن او اس شكس

ــتعفا كرد.نكته ديگر به  اين شكست فرار كند، اس
سياست هاى جنگى و نظامى اسراييل باز مى گردد 
ــتم  كه باز هم در حوزه وظايف ليبرمن بود. سيس
ــراييلى كه قرار بود در مقابل  دفاعى-موشكى اس
موشك هاى مقاومت از اسراييلى ها دفاع كند، از 
500 شليك شده  حداكثر60 عدد آن را  توانست 
ــك ها به شهرك هاى  رهگيرى كند و ديگر موش
ــدر براى  ــاله آنق ــورد كرد.اين مس مختلف برخ
ــخت بود كه واكنش افكار عمومى و  ــراييل س اس
تظاهرات و به نوعى اعتراض عمومى را در بسيارى 
از مناطق در پى داشت.بيش از آنكه بخواهيم اين 
ــم بايد در حال  ــتعفا را معطوف به آينده بداني اس
ــغالى  ــرزمين هاى اش حاضر به حوادثى كه در س

اتفاق مى افتد، بايد مربوط بدانيم.

       نشست فوق العاده اى در سطح نمايندگان 
كشورهاى عضو اتحاديه عرب برگزار شد.  به 
نظر شما هدف از برگزارى نشست چه بود ؟آيا 
فقط به محكوم كردن اين اقدام اسراييل بسنده  
مى كنند و تا چه حد مى تواند پيامدهاى مثبت 

براى فلسطينى ها داشته باشد؟
معموال اتحاديه عرب سرى نشست هاى روتين يا 
فوق العاده دارد.چون نشست هاى اتحاديه عرب بسته به 
تحوالت، موضع گيرى مى كند؛به نظر من اين نشست 
قابل مالحظه است.اما اتفاق مهم تر اين است كه سيكل 
رفتارهاى كشورهاى عربى در مقابل اسراييل دچار 
تغييراتى شده است كه بيشتر به سمت كنار آمدن، 
همراهى يا ايجاد ارتباط با اسراييل حركت مى كند .لذا 
اگر نشستى برگزار شود، نمى تواند تامين كننده منافع 
مردم فلسطين در مقابل اسراييلى ها باشد.همان طور 
كه مستحضر هستيد،  در كشورهاى منطقه خليج 
فارس ،كشورهاى 6 گانه كشورهاى عرب (عربستان 
،امارات يا حتى بحرين )تالش كردند ارتباطات پنهان و 
آشكارى را با اسراييلى ها داشته باشند  و حتى به سمت 
عادى سازى روابط پيش رفتند.بحث هاى مربوط به 
جهان عرب يا نشست هاى اتحاديه عرب اگر مربوط 
به فلسطين باشد، با توجه به رويكرد هاى كشورهاى 
ــى تواند كمك كننده  موثر فكر مى كنم، خيلى نم

شرايط فعلى باشد.
     9قطعنامه ضد رژيم صهيونيسـتى در 
سـازمان ملل تصويب شـد.اين موضوع چه 
آينده اى را براى فلسـطين و  دولت نتانياهو 

خواهد داشت؟
ــراييل در  ــث مربوط به اس قطعنامه ها و مباح
سازمان ملل ارائه مى شود؛ بسته به موضوع ،با توجه به 
روابطى كه اسراييل با قدرت هاى بزرگ به ويژه آمريكا 
دارد با مساله بزرگى به نام وتو مواجه مى شود.لذا اين 
وتو مى تواند پشتوانه مناسبى براى اسراييلى ها براى 
اعمال اقدامات شان باشد.در مواقعى به جهت شدت 
جنايات انجام داده، بعضى از قطعنامه ها با وتو  انجام 
نشود و با محكوميت همراه شود.در مجموع شرايط 
كلى قطعنامه هايى كه تاكنون در سازمان ملل عليه 
ــاى بزرگ همراه  ــراييل بود با حمايت قدرت ه اس
بوده و اين حمايت به نوعى توجيه كننده جنايات 

اسراييل بود. 

ليبرمن براى فرار از شكست استعفا داد
حسن السجردی، کارشناس مسائل خاورمیانه  در گفت وگو  با «قانون»:
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 «جرمى هانـت »، وزير امور خارجه 
انگليس امـروز  دوشـنبه در تهران با 
محمدجواد ظريـف، وزير امور خارجه 
مالقات مى كند. اين نخسـتين سـفر 
جرمى هانت، وزير خارجه انگليس به 

تهران پس از تصدى اين سمت است.
وزيران خارجه دو كشور 14 آبان به 
صورت تلفنى گفت وگـو كردند.وزير 
امور خارجه انگليس در اين گفت وگو 
ضمن تاكيد بر پايبندى انگليس و ساير 

اعضاى برجام به اين توافق لزوم اتخاذ 
و اجراى فورى سازوكارهاى ويژه اروپا 
را براى تدوام همكارى هاى اقتصادى 

با ايران مورد تاكيد قرار داد.
هانت همچنين امروز با دريابان على 

شمخانى نماينده مقام معظم رهبرى و 
دبير شوراى عالى امنيت ملى ديدار و 

گفت وگو خواهد كرد.
در اين ديدار كـه در محل دبيرخانه 
شـوراى عالـى امنيـت ملـى برگزار 

مى شـود، در خصـوص مهم تريـن 
موضوعـات دوجانبـه، منطقـه اى و 
بين المللى مورد عالقه دو كشور بحث 

وگفت وگو انجام خواهد شد.
انگليـس از جمله شـركاى برجام 

اسـت كه بعد از خروج آمريـكا از اين 
توافق بر لزوم حفظ آن تاكيد داشـته 
است. اين كشـور بعد از خروج آمريكا 
از برجام در مدرن سازى رآكتور اراك 

ايفاى نقش مى كند.

وزیر خارجه انگلیس امروز  در تهران با ظریف دیدار می کند

ــى آى اى» درباره  دونالد ترامپ گزارش «س
ــتان در قتل جمال  نقش مستقيم وليعهد عربس
خاشقجى، روزنامه نگار منتقد حكومت سعودى 
ــن توصيف كرد.رييس جمهورى  را خام اما ممك
ــنبه و قبل از ترك كاخ سفيد براى  آمريكا روز ش
ــگاران گفت كه «اين  ــفر به كاليفرنيا به خبرن س
ــت»؛ با اين وجود  ــيار خام اس نتيجه گيرى بس
ــت و  احتمال واقعى بودن آن را نيز ممكن دانس
افزود كه اين قتل «هرگز نبايد اتفاق مى افتاد».

ــت گزارش كامل در  ترامپ اعالم كرد كه قرار اس
اين باره را روز سه شنبه دريافت كند.خبرگزارى 
ــنبه به نقل از منابع آگاه اعالم كرد  رويترز روز ش
ــوم به  ــس اطالعات مركزى آمريكا موس كه آژان
ــى آمريكا  ــى آى اى» برخى از نهادهاى عال «س
ــور را در جريان نتيجه  ــره اين كش از جمله كنگ
تحقيقات خود در موضوع قتل جمال خاشقجى 
قرار داده است و بر اساس تحقيقات سيا، دستور 
ــقجى از سوى محمد بن سلمان،  قتل آقاى خاش
ــت.بنا بر اعالم  ــتان صادر شده اس وليعهد عربس
كاخ سفيد، آقاى ترامپ پس از انتشار اين اخبار 
ــيا و  ــپل، رييس س به صورت تلفنى با جينا هاس
ــت. مايك پنس، معاون خود گفت وگو كرده اس

سخنان ترامپ درباره گزارش جديد سيا ساعاتى 
پس از آن بيان شد كه وزارت خارجه آمريكا اعالم 
كرد كه دولت هنوز مشغول تحقيق است تا به طور 
قطعى مشخص كند چه كسى مسئول قتل جمال 
خاشقجى است. هدر ناوئرت، سخنگوى وزارت 

ــاى جديدى كه اعالم  خارجه گفت: «گزارش ه
ــن پرونده به نتيجه  مى كنند دولت آمريكا در اي
ــت. در موضوع قتل آقاى  ــت اس رسيده، نادرس
ــش هاى زيادى بى پاسخ  ــقجى هنوز پرس خاش
مانده است». ناوئرت در حالى كه بار ديگر بر حفظ 
روابط استراتژيك و مهم آمريكا و عربستان تاكيد 
ــه آمريكا به  ــت، اعالم كرد كه وزارت خارج داش
همكارى هاى خود با ديگر كشورها در اين پرونده 
ــى مى كند تا  ــق را بررس ــه مى دهد و حقاي ادام
آن هايى را كه مسئول قتل اين خبرنگار هستند، 

شناسايى كند.
اسـتعفاى مسـئول پرونده عربسـتان 

در كاخ سفيد
يك مقام ارشد كاخ سفيد كه مسئول سياست 
ــتان بود، استعفا كرد. اين  آمريكا در قبال عربس
اقدام مى تواند نشانگر بروز شكاف هايى در داخل 
دولت ترامپ بر سر واكنش نسبت به قتل جمال 
ــتن فانتن رز» بر اقدام  ــقجى باشد.«كريس خاش
آمريكا عليه دولت عربستان كار كرده و به گفته دو 
منبع آگاه، براى بررسى تحريم هاى آمريكا عليه 
ــقجى، روزنامه نگار  ــئوالن قتل جمال خاش مس
منتقد سعودى در روزهاى اخير به رياض نيز سفر 
كرده بود. اين مقام آمريكايى به طور مشخص به 
ورود نام سعود القحطانى، مشاور ارشد محمد بن 
ــتان به فهرست مسئوالن  سلمان، وليعهد عربس
اين قتل تاكيد داشته است كه سرانجام نيز نام اين 
ــعودى در اين ليست وارد شد.به گزارش  مقام س

روزنامه نيويورك تايمز، پيامدهاى دقيق خروج 
ــفيد مبهم است و همچنين مشخص  او از كاخ س
ــختگيرانه  ــت كه هوادارى او از واكنش س نيس
آمريكا در قبال قتل اين روزنامه نگار، خشم برخى 
ــته يا خير.  ــفيد را به دنبال داش مقامات كاخ س
براساس اظهارات اين دو منبع آگاه، هنگامى كه 
فانتن رز از رياض به واشنگتن بازگشت، با روساى 
ــوراى امنيت ملى نزاعى داشت. او در  خود در ش

اين شورا مدير بخش منطقه خليج فارس بود.

پنس: قتل خاشقجى، توهين به آزادى و 
استقالل رسانه هاست

ــكا ضمن انتقاد از  معاون رييس جمهور آمري
ــنگتن به  ــقجى، گفت كه واش قتل جمال خواش
پيگيرى حقايق اين پرونده ادامه  مى دهد.مايك 
ــنگتن به پيگيرى حقايق ادامه   پنس گفت : واش
ــراكت  ــان تالش خواهد كرد كه ش داده و همزم
قدرتمند و تاريخى خود با عربستان را حفظ كند.

ــركت در اجالس سازمان  پنس كه به منظور ش

ــيه(اپك)  ــيا - اقيانوس ــكارى اقتصادى آس هم
ــقجى  ــه نو رفته، گفت: قتل خاش به پاپواي گين
ــتقالل رسانه هاست. يك توهين به آزادى و اس

سخنگوى وزارت خارجه آمريكا هم اخيرا اعالم 
ــات درباره اين كه دولت اين  كرده بود كه گزارش
كشور به نتيجه گيرى نهايى در مورد قتل جمال 

خاشقجى رسيده، نادرست هستند.
ادعـاى روزنامه تركيـه اى درباره نقش 

ويژه محمد دحالن در قتل خاشقجى
ــى نوشت: در قتل  روزنامه ينى شفق در گزارش
ــقجى روزنامه نگار واشنگتن پست در  جمال خاش
كنسولگرى عربستان سعودى در استانبول يك قاتل 
ــده در خاورميانه به نام محمد  كرايه اى شناخته ش
دحالن نيز نقش فعالى داشته است.به نوشته روزنامه 
تركيه اى ينى شفق، چهار نفر كه با پاسپورت جعلى 
ــتانبول شدند به  يك روز قبل از قتل از لبنان وارد اس
سعودى ها در پاك كردن مدارك و شواهد قتل كمك 
كرده اند. بر اساس اخبار جديد به دست آمده محمد 
ــده از  ــطينى االصل و اين عضو جدا ش دحالن فلس
جنبش فتح و چهره نزديك به محمد بن زايد، وليعهد 
امارات رهبرى اين تيم را برعهده داشته است.به نوشته 
اين روزنامه، دحالن كه به عنوان مامور ويژه محمد 
ــود به همراه تيمش در قتل  بن زايد شناخته مى ش
خاشقجى نقش ويژه اى داشته است. يك روز پيش 
ــقجى، چهار  از دوم اكتبر يعنى روز وقوع قتل خاش
ــپورت جعلى وارد تركيه شده  و به  نفر از لبنان با پاس

كنسولگرى عربستان در استانبول رفتند.

سـيا، تركيه را در جريان مسـئول بودن 
بن سلمان در قتل خاشقجى قرار داده است

يك منبع تركيه اى به الجزيره اعالم كرد، آژانس 
اطالعات مركزى آمريكا (سيا) رسما چند روز قبل 
ــه وليعهد  ــود مبنى بر اينك ــت يافته خ نتايج دس
ــقجى است را  ــئول قتل جمال خاش سعودى مس
ــت.اين منبع  ــالع داده اس ــرف تركيه اى اط به ط
تركيه اى برجسته پيشتر به سايت ميدل ايست آى 
ــپل، رييس آژانس  گفته بود، زمانى كه جينا هاس
ــكا در 23 اكتبر جهت  ــزى آمري ــات مرك اطالع
ــقجى،  ــاره پرونده جمال خاش ــام رايزنى درب انج
ــعودى به تركيه رفت تيمى  روزنامه نگار منتقد س
35 نفره با خود برد كه در ميان آن ها كارشناسانى 
در زمينه رمزگشايى از نوارهاى صوتى ضبط شده، 
كارشناسان زبان شناسى و افرادى آشنا به گويش 
عربستانى بودند كه مى توانستند به خوبى كيفيت 
نوارهاى صوتى ضبط شده را بررسى كنند.با استناد 
ــى آى اى به  به اظهارات ناظران تركيه اى، آنچه س
ــاره جنايت  ــت يافته، با روايت تركيه درب آن دس
همخوانى دارد و موضع تركيه در صحنه جهانى را 
پشتيبانى مى كند.از سوى ديگر، برهان كوراوغلو، 
ــتاد روابط بين الملل تركيه گفت: تركيه اى ها  اس
ــت دونالد ترامپ،  ــع صريح دول مى خواهند موض
ــقجى  ــكا در قضيه خاش ــورى آمري رييس جمه
ــى ارگان هاى  ــد برخ ــه نظر مى رس ــد و ب را بدانن
آمريكايى به اين نتيجه رسيده اند كه تاخير در اين 

موضوع به خود آمريكا ضرر خواهد رساند.

پس از افشای اطالعات سازمان  سيا در واشنگنت  پست و  ابراز نظر  اخري  ترامپ اتفاق افتاد

استعفاى مسئول پرونده خاشقجى  در كاخ سفيد

ففاطمه  خسروى

 بنياميـن نتانياهو، نخسـت وزير رژيم 
صهيونيسـتى در جلسـه كابينـه گفـت: 
اسـراييل در مرحله امنيتى حساسـى به 
سر مى برد و برگزارى انتخابات كار درستى 
نيست. درخواست براى برگزارى انتخابات 

زودهنگام اشتباه و غيرضرورى است.
وى رخدادهـاى مربـوط به سـرنگونى 
دولت در سال 1990 و توافق اسلو و انتفاضه 
را در اين راسـتا يادآور شد.نتانياهو تاكيد 

كرد: بايد بـراى ممانعت از اشـتباهات هر 
كارى را كه الزم باشد، انجام دهيم.

به دنبـال آتش بس اسـراييل و حماس 
بعد از سلسـله حمالتى در غزه، آويگدور 
ليبرمـن، وزير جنگ رژيم صهيونيسـتى 
استعفا كرد. اسـتعفاى وى بحران سياسى 

را در دولت نتانياهو به وجود آورده است.
براسـاس گـزارش رسـانه هاى عبرى، 
نتانياهو قـرار بود  رأس سـاعت 6:30 عصر 

ديروز يك شنبه در تالش براى نجات دولت 
ائتالفى خود و راضى كردن موشـه كحلون، 
رييس حزب «كوالنو» و  وزير دارايى اسراييل 
براى ترك نكردن دولـت و نيز در عين حال 
موافقت با تعيين نفتالى بنت به عنوان وزير 

جنگ به جاى ليبرمن با او ديدار كند.
طبق گـزارش اين رسـانه ها، در صورت 
تعيين بنت بـه عنوان وزير جنـگ، تعداد 
اعضاى ائتالف حاكم در پارلمان اسـراييل 

61 عضو باقى مى ماند و اين يعنى هر دولت 
جديدى كـه نتانياهو تعييـن كند، ضعيف 
خواهد بود و امكان براندازى اش در هر سلب 

راى اعتمادى از دولت ممكن خواهد بود.
يسراييل كاتس، وزير اطالعات اسراييل 
در كنفرانسـى خبرى گفت:  هيچ راه حل 
سياسى با غزه وجود ندارد و اسراييل بايد 
قدرت بازدارندگى از دسـت رفته خود را 

بازيابد.

نتانیاهو:  
درخواست برگزاری 
انتخابات زودهنگام 

را اشتباه دانست
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ــام كالغ: 20 تصوير  ــا ن ــدا ب ــرى آمي ــروه هن ــگاه گ نمايش
ــت. ــه تماشاس ــژده ب ــرى م ــا در گال ــن روزه ــت، اي 20 رواي

ــيار  ــگاه بس ــه كالغ در اين نمايش ــه نگاه ها ب ــه تنوع زاوي گرچ
ــان كارها را  ــتركى مي ــه مش ــت در آن ها وج ــت، دق ــاد اس زي
ــى از مباحث  ــايد ناش ــتراكاتى كه ش ــد. اش ــكارتر مى كن آش
ــت. به  ــوژه اس ــينه س ــى هنرمندان آميدا در حوزه پيش گروه
ــت درونيات  ــر از ثب ــا را فرات ــا همه آثار پ ــل، تقريب همين دلي
ــت مى كنند. ــه اى رواي ــس خود قص ــته و در پ هنرمند گذاش

ــا تكنيك چاپ  ــت كه ب ــى از اين آثار اس ــرخ» يك «فتح باغ س
ــت. اين  ــده اس ديجيتال و در ابعاد و مختصات يك گليم اجرا ش
ــده است. ــعر فتح باغ اثر «فروغ فرخزاد» كار ش اثر با الهام از ش

ــر از آثار زيباى  ــى، يكى ديگ ــته» اثر عطيه ضيغم «زمين خس
نمايشگاه است كه با تكنيك ميكس مديا كار شده است. هنرمند 
ــته  ــده، كالغ را نشس ــى ش ــفيد نقاش در اين اثر كه بر زمينه س
ــت. ــى كرده اس ــر زنى از جنس گياه و طبيعت نقاش بر باالى س

يكى ديگر از ويژگى هاى كالغ در قصه هاى ايرانى، خبر پراكنى 
ــت كه صداى كالغ همواره با آرزوى  ــت. به همين دليل اس اس
ــت. تابلوى «كالغ ها خبرآورده اند» در  خوش خبرى همراه اس
ــان را تركيب كرده تا كالغ ها بر  يك فضاى سورئال درخت و انس
ــان ها، به نوعى خبر از محتويات ذهنى بشر بدهند. فراز سر انس

شگون و بدشگونى كالغ در مناطق مختلف دنيا از جذابيت هاى 
ــه با  ــك» ك ــوى «كالغ و لبس ــت؛ دو تابل ــه اس ــگ عام فرهن
ــاى مهتاب گونه اى خلق  ــمعى و اكروليك، فض تكنيك مداد ش
ــعى كرده اند ــنگ هاى چشم نظر س ــتفاده از س كرده اند، با اس

ــد. ــب بگذارن ــش روى مخاط ــگونى كالغ را پي ــوع بدش موض
ــانه تنها وجه آثار اين نمايشگاه نيست.  اما حضور طبيعت و افس

فضاهاى شهرى نيز در آثار برخى از هنرمندان ديده مى شود. 
ــان مى دهد  ــيم برق نش مانند تابلويى كه كالغ ها را روى س
ــر در  ــينه و س ــت به س ــان كه دس ــى با هيبت انس يا كالغ هاي
ــده اند. تابلوى  ــاختمان كم و بيش محو ش گريبان، در ميان س
ــت  ــده اس ــور» كه با تكنيك ميكس مديا كار ش «ربايندگان ن
ــه مى زند. ــى اروپا كناي ــيك نقاش ــه فضاهاى كالس به نوعى ب

ــه تابلو با عنوان «كين آمدن از كجا و رفتن  در اين نمايشگاه، س
به كجاست؟» بيش از باقى آثار از سوژه عبور كرده و در واقع نگاه 
هستى شناسانه ترى به چرخه حيات در ذهن هنرمند دارد. سارا 

نوروز كرمانشاهى اين آثار را خلق كرده است.
ــويه  ــه س ــد ك ــود دارن ــز وج ــارى ني ــان آث ــن مي در اي
ــا را  ــوع، آن ه ــه موض ــا ب ــاد آن ه ــى ش ــه نوع ــگ و ب رنگارن
ــور  ــت. همان ط ــرده اس ــر ك ــك ت ــازى نزدي ــه تصويرس ب
ــته اند. ــى نظر داش ــرى ايران ــدان به نگارگ ــى هنرمن كه برخ

ــدا» ، درباره  ــرى «آمي ــروه هن ــت گ ــن رزاقى، سرپرس محس
ــوژه كالغ را در  ــال و نيم پيش س ــگاه گفت: «دو س اين نمايش
ــطوره هاى  ــم. در فرهنگ هاى مختلف اس ــوان كردي گروه عن

ــى مردم  ــاور عموم ــه با ب ــود دارد ك ــاره كالغ وج ــادى درب زي
ــا به آن  ــد كه اعض ــن تناقض باعث ش ــالف دارد. اي خيلى اخت
ــاله بپردازند». ــدام از ديدگاهى به مس ــوند و هر ك عالقه مند ش

او درباره تجربه كار گروهى در اين سطح گفت:« روزى كه شروع 
ــوژه غريبه بودند. بعدا به قصه هاى عاميانه و  كرديم بچه ها با س
ــطوره  ها مراجعه كرديم و ديديم كه ابعاد گسترده اى وجود  اس
دارد. به همين دليل هركس تم شخصى خود را پيدا كرد و روى 
آن كار كرد و روايت شخصى خودش را بيان كرد.مطالعه در اين 
ــه يافتيم خود  ــود و عالوه بر كتاب هايى ك زمينه براى ما مهم ب
ــت وجو كردند.  ــان جس هنرمندان هم در زمينه مورد عالقه ش
هركس ذهنيت خودش را داشت و بسته به آن به پرورش ايده اش 
پرداخت. حدود يك سال طول كشيد كه كار به جايى برسد كه 
بتوانيم شمايى كلى از آثار را در اختيار گالرى مژده قرار دهيم ».

ــت. آثار اين  ــن رزاقى با تكنيك روان نويس كار كرده اس محس
هنرمند داراى يك نوع ظرافت و پيچيدگى است كه رد آن را در 

نگارگرى ايران و هنر شرق آسيا مى توان گرفت.
آميدا در سال90 به همت مريم ارشادى فارسانى، معصـــومه 
ــاز  ــى، گلنـــ ــه تــوكل ــروزى، هال ــت به ــارزاده، بهدخ اعتب
ــن  ــزاده، آزاده خيــــرآبادى، زيبــــــا ذاكر، محس خانعليــ

ــــــاهورانى، آيســــان  رزاقى، الهام شايــــــان فر، مريم ش
صادقى، عطيه ضيغمى، پريسا طالع زاده، الهه فرمانيان، فهيمه 
فريمانه، پيمان مبـاركى، اميرمحمدخانى، حميده معتمــــدفر، 
ــيمين هنـــــرور شكل  ــــارا نوروز كـــرمـــانشاهى و س س

ــگاه كالغ 20 تصوير 20 روايت عصر  كه 25  گرفته است.نمايش
آبان در گالرى مژده به نشانى سعادت آباد، خيابان عالمه شمالى، 
خيابان هجدهم شرقى، پالك 27، آغاز به كار كرده تا 2 آذر هر روز 

از ساعت 12 تا 20 به تماشا خواهد بود.

ــاز شهير يونانى از معدود  تئو آنگلو پلوس فيلمس
ــينما را تغيير داده  ــت كه جهان س كارگردانانى اس
است. وى در كنار بزرگانى چون آندرى تاركوفسكى، 
استنلى كوبريك ، الكساندر ساكاروف و ... چهره اى 
ــه كرده كه  ــه مخاطب ارائ ــينما را ب مبتكرانه از س
ــرگرمى و كاتارسيس (پااليش  تماشاى آن   فقط س
روح ، نظريه ارسطو) نيست و محتوا و فرم ارائه شده 
توسط اين فيلمساز معناى عميقى از فلسفه دوست 
داشتن ، جدايى و جنگ حاصل مى كند . براى اينكه 
ــازى آنگلو پلوس بيشتر  با روحيات و آرمان فيلم س
ــى آثار وى به نكته هاى حاصل  آشنا شويد در بررس

شده از هريك خواهم پرداخت . 
بازيگران سيار و آنتى سمبولسيم 

ــت آزادى از جنگ دارد ، اين  آنگلو پلوس برداش
برداشت صلح طلبانه و زمانبندى شده است . همين 
دو عنصر كافى است تا نمود عينى زندگى در محتواى 
ــردرگمى تعدادى بازيگر در بلبشوى  اين اثر كه س
سياسى يونان را نشان مى دهد به خوبى حلول كند . 
داستان اين اثر مخاطب را به چند موضوع انسانى در 
ابعاد مختلف ارجاع مى دهد . اول اينكه رابطه هايى 
ــكل  ــود ش ــكيل مى ش كه ميان اين بازيگران تش
ــتان به خود مى گيرند و اين  شگفت انگيزى در داس
رابطه هركدام نقاط ضعف و قدرت خاص خود را دارند 
و مهم ترين بُعدشان اخالقى بودن يا نبودن آن هاست 
. دوم داستان در برشى از زمان ، نه به لحاظ تاريخى 
بلكه به لحاظ زمانى ، روايت مى شود كه نمادگرايى و 
سمبوليسم زدگى ، باعث شده است هنر اين بازيگران 
در برابر سياست هاى غير عقالنى به پا خيزد و از اين 
عنصر به عنوان ابزارى براى بيان درون داستانى (قوه 
ــتانى (حق طلبى در  محرك فيلمنامه) و برون داس
برابر ظلم حاصله) استفاده كنند . سوم اينكه دوربين 
آنگلو پلوس نه تنها در اين اثر بلكه در تمامى آثارش 
همان طور كه بر شخصيت هايش تاكيد نمى كند به 
اندازه راويانه عملكرده است . مخاطب شخصيت ها 
ــت مى كند و  را هم عينى و هم ذهنى قصه گو برداش
ــاخصه خود نوآورى غيرمحسوسى است كه اين ش

ــينمايى از خود بروز داده  ــاخت آثار س مولف در س
ــاخصه هاى روانى و  است . بازيگران سيار داراى ش
ــخصى از آنگلو پلوس است كه به دليل  عاطفى مش
هم معنا بودن در تمامى آثار وى در ادامه به آن اشاره 

خواهم كرد . 

ابديت و يك روز ، گفت و گويى بر سر تنهايى
ــى توان  ــوس را م ــك روز» آنگلوپل ــت و ي «ابدي
ــيقى  ــده ترين اثر او ناميد . فيلمى كه با موس ديده ش
ــاز مورد عالقه اين فيلمساز  النى كاريندور ، آهنگس
ــيارى از آثارش از اسم او به  كه به همين دليل در بس
عنوان معشوقه شخصيت ها استفاده كرده ، به آنچه 
ــت كرده نزديك  انگلو پلوس از مرگ و زندگى برداش
ــت . مردى كه روزهاى پايانى زندگى خود را  شده اس
سپرى مى كند با پسر بچه اى خيابانى آشنا مى شود 
گفت و گويى سرشار از معنا گرايى و فلسفه با وى دارد ، 
مدام خاطرات خود را به صورت زنده و امروزى در برابر 
ــمان خود تداعى مى كند ، همه چيز را فراموش  چش
شده مى بيند و .... . اين ابژه از سينما نه مستقل است 

و نه عجيب و غريب. تنها به دليل دغدغه محور بودن 
ــخصى در زندگى يك بار با آن  سوژه كه در واقع هر ش
ــده ، از اصالت و جذابيت خاصى برخوردار  روبه رو ش
است . در اين اثر عشق به نحوى تعريف مى شود و زير 
سوال مى رود كه تنهايى شخصيت داستان مشخص 
نباشد اما آنچه از ابتدايى ترين پالن هاى فيلم مشخص 
مى شود تنهايى شخصيت است و اين تضاد موجود در 
محتواى اثر مقياس درستى از تعادل و به هم ريختگى 
شخصيت را كه هم در فرم (ساختار ارائه آن) و هم در 
محتوا وجود دارد، است . آنجلوپلوس اساسا شخصيت 
هاى پير و غم زده اى در سينمايش دارد اما اين پيرى 
حاصل سال ها جوانى و انباشت تجربه از زندگى است 
ــت نمى آيد از همين رو در  كه به اين آسانى ها به دس

ــكوت را در بسيارى از  ــخصيت داستان، س اين اثر ش
موقعيت ها به جاى هر توضيِح توجيه كننده اى ترجيح 
ــتفاده از  مى دهد. نماد انگارى آنگلو پلوس مانند : اس
ــوارانى كه روپوش زرد دارند ، استفاده از  دوچرخه س
اتوبوس در شب براى جا به جايى شهرى ، سكوتى كه 
همراه با صداى خش دارى مانند پارازيت راديو است 
و ... نه تنها در اين اثر بلكه در بيشتر آثار اين كارگردان 

ديده مى شود و به امضاى وى تبديل شده است . 
دشت گريان، شاهكار مشترك النى و آنگلو 
ــه دارايى  ــت گريان هم ــرات مى گويم دش به ج
ــت . آنگلوپلوس در اين اثر همه  ــينماى يونان اس س
زيبايى سينما را به نمايش گذاشته است . از انتخاب 
ــى از  ــه همانند يك تابلوى نقاش ــن هايى ك لوكيش

ــه هرازگاهى  ــى رودخانه ك ــده اى در نزديك دهك
ــدن آن وجود دارد  احتمال باال آمدن آب و غرق ش
تا استفاده از همه قدرت موسيقيايى النى كاريندور 
ــر از آن  ــيقى متن اين فيلم خب ــاخت موس براى س
ــت  ــاز به آنچه مخاطب قرار اس مى دهد كه فيلمس
احساس كند احترام گذاشته . داستان در مورد پسر 
و دختر دلباخته اى است كه دختر  به رغم ميلش با 
ــنايى  پيرمرد متمولى ازدواج كرده . در اين بين آش
ــوازد و قصد  ــرى كه به خوبى آكاردئون مى ن با پس
ــه آرمان ها را به  ــرفت در اين عرصه را دارد هم پيش

هم زده است . 
نكته مهمى كه اين فيلم را از ديگر آثار آنگلو پلوس 
ــاخته ،  ــاى مختص خود را س متمايز كرده و نماده
ــاس و منطق در اثر است . به معناى  همپوشانى احس
ــتان از جميع جهات عليه خواسته اين دو  آنكه داس
حركت مى كند . از مردمان دهكده تا وضعيت سياسى 
و جنگى كه اتفاق مى افتد . نكته مهم فيلم در استفاده 
ــود . در پالنى مى  از ميزانسن معنا گرا خالصه مى ش
ــت مقابل خانه  ــفند از درخ بينيم كه تعدادى گوس
قديمى دخترآويزان هستند و اين نما عالوه بر اينكه 
نشان دهنده كشتار در جنگ است، ويرانى زندگى در 
آن دهكده را به خوبى به تصوير كشيده است . باال آمدن 

آب  و استفاده از قايق براى رسيدن به مقصد .
 معناى ابژه اين است كه تمامى سد هاى اخالقى 
ــده و عالوه بر آن  ــور شكسته ش و مرزى در آن كش
ــته ــرزمين برخاس طبيعت نيز عليه آدم هاى آن س

اما به اندازه مولف هنرمندانه اين قضيه را نشان داده 
ــاس نا اميدى در مخاطب به وجود  كه ذره اى احس
ــرك ، هم به  ــتن و تح ــن روى آب زيس نمى آيد . اي
لحاظ جمعى در داستان اتفاق مى افتد و هم به لحاظ 
انفرادى و هرگاه جمعى به سوى جمع ديگر حركت 
ــيدن اين دو دلباخته  ــتان عليه رس مى كنند داس
ــرگاه انفرادى حركت  ــر پيش مى رود و ه به يكديگ
مى كنند آن دو در شرايط متفاوت با يكديگر روبه رو 
ــد . درواقع اين اثر پر از رمز و راز است كه  خواهند ش
قطعا با يك بار تماشاى آن نمى شود همه رشته هاى 
خيال آنگلو پلوس و النى كاريندور را واكاوى كرد اما 
ــاس مثبت و عشق به زيستن به  همين بس كه احس
ــوى مولف به مخاطب القا خواهد  وسيله سينما از س
شد . اين فيلم اولين اثر از سه گانه آنگلو پلوس است 
كه به دليل مرگ وى ناتمام ماند و در البه الى زمان 

محو شد .
غبار زمان و مرگ تدريجى رويا 

ــا ويليام دافوئه همكارى  آنگلو پلوس در اين اثر ب
ــه كاريندرو موسيقى آن را  كرده است و مثل هميش

ــاخصه  نواخته . اين فيلم به لحاظ روايت در زمان ش
ــد . در واقع ويليام دافوئه  عجيبى از خود بروز مى ده
ــوقه خود است  در اين اثر به دنبال بازگرداندن معش
اما به تدريح در مى يابد كه پس از اين سال ها چيزى 
ــتاندن از خود به جاى نگذاشته و ... . اين  براى بازس
فيلم را حتما بايد بعد از دشت گريان تماشا كرد چرا 
كه دومين اثر از سه گانه آنگلو پلوس است و در ادامه 
ــت  ــى كند . در واقع در تيتراژ دش آن ايفاى نقش م
ــه گانه است اما به دليل  گريان نمود كاملى از اين س
آنكه به تكامل نرسيده است اين سه گانه در مجراى 
ــاز  ــده . اما در اين اثر فيلمس ــى زمان خفه ش تنفس
ــتانى خود را به باورى عرفانى تبديل  ــته داس گذش
ــت گريان مشاهده  مى كند . يعنى همه آنچه در دش
شده چيزى جز يك روياى شيرين نبوده براى اينكه 
ــخصيت قهرمان اثر ، به  هم اكنون ويليام دافوئه ، ش
اين جايگاه از زندگى برسد . ديگر از آن عشق بى پروا و 
پر سوز و گداز خبرى نيست و فيلمساز تماما منطقى 

به خاطرات شخصيت هايش مى نگرد . 
ــت به رابطه زمان و آنگلو پلوس اشاره  جالب اس
ــم كه همه آثار وى  كنم و اين نكته را فراموش نكني
همان طور كه خود او در يك كنفرانس خبرى عنوان 
كرده ، مشروحى از روياهاى به هم پيوسته است كه 
ــكيل مى دهند اما اين كل واحد  يك كل واحد را تش
ــا نيمه تمام  ــال 2012 ب به دليل مرگ مولف در س
ــخه از اين سه گانه با نام «فردا»  گذاشتن آخرين نس
ناتمام مى ماند و هيچ كليتى به مفهوم عميق كلمه 
تشكيل نمى شود تا همچنان زمان بى انتها و به غايت 

دست نيافتنى باقى بماند . 
ــينما سخن  ــوفى بود كه با س آنگلو پلوس فيلس
ــان را مخاطب يا  ــد بود كارگردان مى گفت . او معتق
منتقدان انتخاب نمى كنند بلكه اين زمان است كه 
ــن اعتقاد از همذات پندارى  آنان را برمى گزيند و اي
ــت وى نشات  ــته و نوع برداش مولف با شرايط زيس

مى گيرد . 
ــت .  زمان ركن اصلى همه آثار اين كارگردان اس
ــان را باز مى گرداند ،  آنگلو پلوس در فيلم هايش زم
جلو مى برد اما هرگز سدى بر سر راه آن قرار نمى دهد 
و به اين ناتوانى همواره اعتراف مى كند .  آنگلو پلوس 
فيلمسازى است كه غرق زمان شد و به اين باور رسيد 
كه عقربه هاى جلو رفته هرگز به عقب باز نمى گردند 
بلكه دورتازه اى را شروع مى كنند . از آنگلو پلوس آثار 
ديگرى همچون : رنبور دار ، نگاه خيره اوليس ، چشم 
اندازى در مه و ... در عالم سينما وجود دارد كه ديدن 
ــاى تكميل كننده اى از  و درك هركدام از آن ها معن

رمان را ارائه مى دهد . 
نگارخانه

نمايشگاه «از كالغ هاى خبرچين تا كالغ فروغ فرخزاد» نقد و بررسى شد  

در مرز نقاشى-تصويرسازى

با پايان يافتن مهلت قانونى به كارگيرى بازنشستگان، 
ــر از زحمات و  ــا تقدي ــالمى ب ــاد اس وزير فرهنگ و ارش
ــته،در احكامى جداگانه پنج  تالش هاى مديران بازنشس
ــوب كرد.در اين ميان  مدير جديد اين وزارتخانه را منص
اما شگفتى انتصاب مديران ، به انتصاب حسين انتظامى 
مربوط مى شد. در حالى كه براى روزها شايعه انتصاب اين 
مدير به معاونت سينمايى بود در نهايت نيز حكم معاونت 

به نام اين مدير سابق معاونت مطبوعاتى زده شد.
على اصغر كارانديش مروستى؛ معاون حقوقى

همچنين به گزارش ايلنا در حكمى از سوى سيدعباس 
صالحى، على اصغر كارانديش مروستى به عنوان معاون 
حقوقى، امور مجلس و استان ها منصوب  شد.على اصغر 
كارانديش مروستى داراى مدرك تحصيلى كارشناسى 
ارشد و از مديران با سابقه وزارتخانه هاى كشور و فرهنگ 
و ارشاد اسالمى است  كه از زمان آغاز به كار دولت يازدهم 
ــعه مديريت و منابع در اين  عهده دار سمت معاونت توس
ــاور  ــوابق كار انديش همچنين مش وزارتخانه بود. در س
امور مجلس وزير كشور و معاون امور مجلس و پشتيبانى 
ــش از اين  ــم مى خورد.پي ــتى به چش ــازمان بهزيس س

سيدهادى حسينى در اين سمت مشغول خدمت بود.
الدن حيدرى؛ معاون توسعه مديريت 

الدن حيدرى  كه پيش از اين مديركل دفتر حقوقى 
ــا حكم صالحى به  و مالكيت معنوى اين وزارتخانه بود ب
عنوان معاون توسعه مديريت و منابع منصوب شد.حيدرى 
داراى مدرك تحصيلى كارشناسى ارشد حقوق از ابتداى 
ــركل دفتر حقوقى  دولت يازدهم تاكنون به عنوان مدي

ــغول خدمت بوده  ــوى اين وزارتخانه مش و مالكيت معن
ــوق مولفان و  ــت. طرح هايى همچون صيانت از حق اس
پديدآورندگان آثار فرهنگى و هنرى  در دوره مسئوليت 

قبلى حيدرى تدوين شده است.
محمدرضا بهمنى؛ رييس مركز 

ــم ديگرى  ــالمى در حك ــاد اس ــر فرهنگ و ارش وزي
ــز فناورى  ــوان رييس مرك ــى را به عن محمدرضا بهمن
ــانه هاى ديجيتال اين وزارتخانه منصوب  اطالعات و رس
ــته در حكمى از  ــال گذش كرد.محمدرضا بهمنى نيز س
سوى  صالحى به عنوان مشاور وزير در گسترش ارتباطات 
ــغول به فعاليت در وزارت فرهنگ و ارشاد  فرهنگى مش
ــگاه علوم و  ــالمى بود. وى عضو هيات علمى پژوهش اس
فرهنگ اسالمى و دانش آموخته دكترى سياستگذارى 
ــيدمرتضى موسويان از  ــت.پيش از اين س فرهنگى اس
مديران باتجربه حوزه فناورى اطالعات به عنوان رييس 

اين مركز مشغول خدمت بود.
حسـن صفرخانـى؛ مديـركل جديـد دفتـر 

عملكردمديريت
همچنين وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى در حكم ديگرى 
حسن صفرخانى را به عنوان مديركل دفتر عملكرد مديريت 
ــن صفرخانى  كه داراى  ــه منصوب كرد.حس اين وزارتخان
ــتگاه هاى  دولتى است  سوابق اجرايى قابل توجه در  دس
ــال 96  رايزن فرهنگى جمهورى  پيش از اين و تا پايان س
ــالمى ايران در تركيه بود.پيش از اين مظاهر برادران از  اس
مديران با سابقه سازمان برنامه و بودجه  مسئوليت اداره كل 

دفتر مديريت عملكرد اين وزارتخانه را بر عهده داشت.

حسين انتظامى؛ سرپرست سازمان سينمايى 
ــين  ــن  در حكمى جداگانه حس ــى همچني صالح
ــت  ــد خود را به عنوان سرپرس ــتيار ارش انتظامى دس
سازمان سينمايى منصوب كرد.انتظامى  از مديران نام 
آشناى عرصه فرهنگ است كه تا چندى پيش مسئوليت 
معاونت امورمطبوعاتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى را
بر عهده داشت. اين مدير رسانه اى كه سابقه مديرعاملى

موسسه همشهرى و مديرمسئولى روزنامه جام جم را در 
كارنامه خود دارد،در ماه هاى اخير به عنوان دستيار ارشد
ــبرد اهداف و برنامه هاى وزارت فرهنگ و وزير،در پيش

ارشاد اسالمى نقش موثر داشته كه شفاف سازى عملكرد  
وزارتخانه از جمله آن هاست. انتظامى با مدرك تحصيلى 
ــئوليت  ــتراتژيك،  مس دكتراى تخصصى مديريت اس
ــار و دسترسى آزاد به اطالعات  را  دبير كميسيون انتش
ــن محمدمهدى حيدريان  ــده دارد.پيش از اي نيز بر عه
ــازمان بود. ــس اين س ــينمايى  ريي ــابقه س مدير باس

ــان در حالى  ــدى حيدري ــنا، محمدمه به گزارش ايس
ــال و نيم از حضورش در رأس مديريت  كه فقط يك س
ــينمايى را ترك كرد، آن هم در  ــازمان س مى گذرد، س
ــدند. ــرايطى كه تنها برخى از وعده هايش عملى ش ش

ــابقه در  ــاه كه اين مدير باس ــدت حدودا20 م در اين م
سازمان سينمايى بود، اگرچه در بسيارى از برنامه هاى 
ــواالت خبرنگاران مى شد اما  سينمايى پاسخگوى س
بيشتر تالش مى كرد از هر حاشيه و جنجالى دورى كند 
ونهايت شامگاه 26 آبان هم خبر انتصاب حسين انتظامى 

به سرپرستى سازمان سينمايى منتشر شد.  

نيم نگاه

حسين انتظامى جايگزين محمدمهدى حيدريان شد

از معاونت مطبوعات به حوزه سينما

         واكاوى تئوآنگلوپلوس و سينمايش 

كارگردانى كه در زمان گم شد على رفيعى وردنجانى 
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365 روز از رقـص زمين و دهان گشـاده مـرگ در ازگله 
كرمانشـاه گذشـت، آبان 96، پاييـز روياهاى شـهروندان 
كرمانشـاهى و جوالنگاهى براى جوالن مـا روزنامه نگاران و 
عكاسان بود و هست، چه بسـيار ديديم و نوشتيم اما چگونه 
ديدن و چگونه نوشـتن از يك رخداد تلخ را بـه چه ميزان از 
دانش و علم روزنامه نگارى بحران درك كرده ايم بايد بر روى 
ميز نقد حرفه اى كارشناسان گذاشـت. اگرچه اين روزها به 
بهانه سـالگرد زلزله كرمانشـاه دوباره صفحه هاى نخسـت 
رسانه ها به ضجه مادران داغديده، چشم اشك آلود كودكان 
والدين از دست داده و تصوير مزار دست جمعى قربانيان زلزله 
اختصاص مى يابد،دوست داريم 21 آبان كرمانشاه را به گونه اى 
ديگر تورق بزنيم. به جاى تقويم نگارى امر سـوژه به فرآيند 
برساخت گرايى سوژه زلزله كرمانشاه از منظر روزنامه نگارى 
بحران و ميزان شـناخت ماروزنامه نگاران محلى و كشـورى 
از اين علم مهم در بسـيج افكار عمومى بپردازيم و «تكست 
و كانتكسـت» را بكاويم و خـود و ضريب توانايـى قلم خود 
را قضـاوت كنيم كه آيـا ما روزنامه نـگاران سـوژه را قربانى 
مي كنيم يـا اينكه حرفـه اى شـهروندان را بـا كاركردهاى 
اطالع رسـانى روشن و درسـت همسـاز و همگون مى كنيم، 
روزها، هفته ها و ماه هاى نخست بحث زلزله كرمانشاه داغ بود
و همه روزنامه نگاران و حتى غير روزنامه نگاران از كرمانشاه 
مى گفتند ونقل هر محفل و مجلسى شده بود اما طبق عادت 
بعد از چهار مـاه اين رخداد تلـخ در تقويم سـالگردها نقش 
خورد و امروز نيز به مثابه همه حوادث بحران زا ورق مى خورد 
به مانند سـالگرد زلزله بـم، رودبـار، منجيل، بوييـن زهرا، 
بمباران شيميايى حلبجه، سردشـت،زرده ، كشتى سانچى، 

آتش سوزى پالسكو و هزاران مورد ديگر.
 آنچه در اين ميزگرد به بهانه سالگرد زلزله كرمانشاه مورد 
ارزيابى« روزنامه قانون»  قرار گرفته اسـت؛ ميزان آشـنايى 
روزنامه نگاران با الفباى روزنامه نگارى بحران اسـت كه اميد 
مى رود بـا خوانـش و تاويل اظهـارات دكتر «مينـو بديعى» 
روزنامه نگار و گزارشگر پيشكسوت رسانه هاى ايران، دكتر 
«منصور ساعى» دكتراى تخصصى علوم ارتباطات از دانشگاه 
عالمه طباطبايى و «مسعود رفيعى» از روزنامه نگاران ميانسال 
و باسـابقه مجالت تخصصـى و روزنامه هاى معتبـر، دولت و 
مسئوالن دانشگاه عالمه طباطبايى به ويژه رييس (دانشكده 
ارتباطات)، چاره اى بـراى را ه اندازى رشـته روزنامه نگارى 
بحران بينديشند تا شاهد بى سوادى در روزنامه نگارى بحران 

در بحران هاى طبيعى و غيرطبيعى كشور نباشيم.
21 آبان سالگرد زلزله دلخراش كرمانشاه بود و برهمين 
اسـاس ضرورت دارد كه افـزون بـر بازخوانـى و بازتحليل 
دوباره اين حادثـه دلخراش، بـه بحث مهـم روزنامه نگارى 
بحران بپردازيم، همچنانكه شـما اسـتاد بزرگـوار مى دانيد 
در بحران هايى كه جنبه ملى دارند رسـانه ها در جهت ايجاد 
بسـيج ملى نقش دارند و از ايـن رو درمواردى مجـاز، حتى 
موظف هسـتند كه از برخى اصول مربوط به رعايت بى طرفى 
در گزارش هاى خبرى عدول كننـد و قواعد معنوى و اخالقى 
را برتر شـمارند، ايـن تخطى بايـد بين رسـانه هاى مختلف 
همخوان باشـد، حال با اين شـرايط خبرنگاران وعكاسـان 
روزنامه ها، نشـريات محلى و خبرگزارى هـا چقدر با رعايت 
الفبـاى روزنامه نـگارى بحـران در ايجاد بسـيج ملى  نقش 

دارند؟ و داشتند
ــانه ها، خبرنگاران و  ــوربختانه روزنامه ها و رس مينو بديعـى : ش
ــمى در اجراى روزنامه نگارى بحران و توجه  عكاسان رسانه هاى رس
ــاه كامال ناموفق  ــتر جامعه به موضوع زلزله كرمانش دادن هرچه بيش
ــهروند خبرنگاران بسيار فعال تر بودند  عمل كردند و در اين زمينه ش
ــريع تر و بهتر  ــبكه هاى مجازى  خيلى س ــال كاربران ش و در عين ح
ــتند خبرهاى مربوط به زلزله را در اسرع وقت در  عمل كرده و توانس
ــبكه هاى مجازى قرار دهند. البته من به كرمانشاه و سرپل ذهاب  ش
ــى در اين مورد براى ايسنا تهيه كنم اما  رفته بودم كه توانستم گزارش
هيچ رسانه اى از من حمايت نكرد و نتوانستم از امكانات هيچ رسانه اى 
ــاهد بودم برخى از خبرنگاران و گزارشگران  استفاده كنم. در آنجا ش
ــختانه كار  ــتند و سرس ــرپل ذهاب داش مطبوعات، چادرهايى در س
ــادى در افكار عمومى  ــان بازتاب زي ــالش مى كردنداما فعاليت آن وت
ــت كه مخاطبان روزنامه ها تا حد  نداشت. اين به آن دليل بوده و هس
ــته اند!  اين خبرنگاران  ــانه هاى مكتوب را كنار گذاش زيادى اين رس
ــلط كامل داشتند اما  ــيارى بر الفباى روزنامه نگارى تس با اينكه بس
ــيج ملى عليه زلزله مشاركت كنند.  نتوانستند آن گونه كه بايد در بس
ــه هولناك و مهيب  ــه در زلزله بم و پيش از آن زلزل من يادم مى آيد ك
گيالن و زنجان در سال 69 با اينكه به هيچ وجه امكانات رسانه اى امروز 
وجود نداشت، خبرنگاران بسيار موفق تر در تشريح يك بحران ملى و 
بسيج افكار عمومى از همه لحاظ چه كمك رسانى و چه آگاهى دهى و 

اطالع رسانى عمل كردند.
منصور ساعى: روزنامه نگاران و خبرنگاران ايرانى با وجود اينكه 
ــتعد بحران هاى طبيعى(زلزله،  در كشورى زندگى مى كنند كه مس
ــوزى و انفجار و تصادفات) است اما  سيل و ...) و غير طبيعى(آتش س
ــش خبرى بحران را  ــى روزنامه نگارى بحران و پوش آموزش تخصص
نديده اند. در واقع گرچه بحران را تجربه كرده و مى كنند اما با شيوه و 
نحوه بازنمايى آن از نظر حرفه اى و اخالقى آشنايى ندارند. بخشى از 
اين موضوع برمى گردد به اينكه متاسفانه تجربه زيسته روزنامه نگارانى 
كه در بحران ها حضور داشته اند، مستند نشده و به صورت يك كتاب

يا دوره آموزشى درنيامده است. بنابراين هربار كه بحران رخ مى دهد 
ــتباهات و خطاهاى حرفه اى و  از نو چرخه را آغاز مى كنيم و دچار اش

زيرپاگذاشتن كدهاى اخالقى مى شويم.
ــى و  ــانه هاى اجتماع ــى رس ــن، در دوره كنون ــالوه براي  ع
ــانه اى  ــهروندخبرنگاران- كه توليدكنندگان آماتور محتواى رس ش
هستند- به رقيبى جدى تبديل شده اندو قدرت بسيج افكار عمومى 
ــنتى و جريان اصلى گرفته اند. در واقع يك كليپ،   را از رسانه هاى س
عكس و تصوير يا پيام يك فرد مشهور در رسانه هاى اجتماعى موجب 
واكنش عمومى مخاطبان مى شود اما مطالب خبرنگاران در البه الى 
اين محتواها گم مى شود. به نظر من رسانه هاى جمعى به دليل  تاخير 
ــانه هاى اجتماعى  ــانى در حين بحران در رقابت با رس در اطالع رس
مى بازند. خبرنگاران بايد حين بحران و پس از آن توليد محتوا و حضور 
در رسانه هاى اجتماعى را جدى بگيرند زيرا بايد قبول كنيم كه اكنون
ــعه زيرساخت هاى ــانه هاى اجتماعى به دليل توس ضريب نفوذ رس

ارتباطى و تلفن همراه هوشمند بسيار افزايش يافته و قابل مقايسه با 
رسانه هاى جمعى سنتى نيست.

اجازه مى خواهم در آغاز يادى كنم از قربانيان  مسـعود رفيعى:
آن زلزله دلخراش؛چه آنان كه با زلزله قربانى شدند و چه آن هايى كه 
ــئوالن و متوليان امور، پس از زلزله به نحوى از انحا  با بى تدبيرى مس
قربانى روحى، عاطفى، جسمى و مالى شدنداما پس از اين گراميداشت 

ــا در درك  ــش بگويم ما اساس ــخ به اين پرس كوچك بگذاريد در پاس
ــكل داريم.اگر بخواهيم اصطالح روزنامه نگارى  بحران است كه مش
بحران را بخش بخش كنيم تركيبى از دو كلمه روزنامه نگارى و بحران 
به دست مى آيد.فعال روزنامه نگارى اش را بگذاريم كنار و بپردازيم به 
كلمه بحران.ما االن مدت هاست كه در كشورمان يك قرائت واحد از 
مفهوم «بحران» نداريم كه حاال بخواهيم به دنبال يك بازشناخت و به 
نوعى يك متدلوژى از آن بگرديم.اين مساله بسيار مهمى است.وقتى 
ــود،بديهى است كه احدى  هركسى از ظن خود يار اين مفهوم مى ش
ــى كند.همين حاال  ــايد بازنماي ــد آن را آنچنان كه بايد و ش نمى توان
ــمار زيادى از انواع بحران ها  كارشناسان و صاحب نظران بسيارى، ش
ــيد  ــمرند؛نه يك بار و دوبار؛بلكه اگر ديده باش ــور برمى ش را در كش
ــانه ها در كار بازنمود بحران هايى  كه حتما ديده ايد صبح تا شب رس
هستند كه به زعم آن ها كشور را در خود فروبلعيده. بحران آب،بحران 
ــالى،بحران ارز،بحران بيكارى،بحران گرانى و انواع و اقسام  خشكس
مسائلى كه مى شود آن ها را به شكل بحران ديد.اما درست وسط همين 
بگو مگوها يكباره رييس جمهور مى آيد و با صداى بلند مى گويد ما در 
ايران بحران نداريم.ايشان حداكثر آنچه خيلى از كارشناسان بحران 
ــاله يا تهديد قلمداد مى كند.اين طور است كه  معرفى مى كنند را مس
ــاله خوانش ما از بحران. اينكه چه چيزى واقعا  مواجه مى شويم با مس
ــخ را فاتحان  ــت؟بنا بر آن قول معروف كه مى گويد «تاري بحران اس
ــند» اگر نگاه كنيم،بايد ببينيم بحران را چه كسانى روايت  مى نويس
ــراغ رييس پيشين بانك مركزى  مى كنند؟اگر همين حاال برويد س
ــه كل يا در حالتى  ــيد چرا بحران ارز به وجود آمد،ب ايران و از او بپرس
ــى را تكذيب مى كند يا  ــر از كل،چنين بحران خوش بينانه كمى كمت
ــجويى كه آن طرف دنيا مشغول تحصيل  باورش ندارداما اگر از دانش
ــتند  ــور برايش مى فرس ــت و اموراتش را با پولى كه از داخل كش اس

مى گذراند،همين سوال را بكنيد نگاهى كامال متفاوت دارد.
ــن فقره هم ما  ــراى اينكه بگويم در اي ــال را زدم ب اين يكى، دو مث
ــت» يا همان متن و زمينه مواجهيم.يعنى بايد  با«تكست و كانتكس
ــاله را  ــه زمانى و چه جايگاهى دارد مس ــى و در چ ببينيم كه چه كس
تعريف مى كند.به ياد متنى افتادم كه در آن آورده شده بود فاجعه اين 
روزها از معناى خود تهى شده است!به گمان من هم، ما در روزگار تهى 
شدن كلمات از معناى حقيقى خود و بار كردن معانى ديگر بر كلمه ها 
به سر مى بريم.اين آفت بسيار بزرگى است.استاد ناصر تقوايى سال ها 
پيش در مصاحبه اى گفته بود يك روز تلويزيون را روشن كردم و ديدم 
ــى دارد به چيزى مى گويد آزادى كه من تمام  ــخصيت سياس يك ش
عمرم آن را استبداد مى دانستم!خب روشن است كه خوانش هاى ما 
برسازنده مفاهيم اند.ما بايد ببينيم چه كسى دست به تفسير مسائل 
مى زند.مثال پديد ه اى مثل داعش براى خاورميانه يك بحران بزرگ 
ــى ها،خالفتى بود كه مثال  ــت اما براى خود داعش بود و هنوز هم هس
ــام پياده كند و آن ها نه  مى خواست سيره سلف صالح را در عراق و ش
ــانى قلمداد نمى كردند بلكه خود را  تنها خود را بحرانى سياسى-انس
حق مطلق مى پنداشتند.پس اين شد يك بعد ماجرا و البته من گمان 

مى كنم بعد اساسى ماجرا هم همين است.
ــورى كه به زعم من هم بحران هاى زيادى وجود دارد ولى   در كش
ــكاف عملى  ــان امر نمى خواهند آن ها را باور كنند، ش برخى از متولي
ــود.بعد ديگرى كه به طور  ــكاف مفهومى پديدار مى ش هم فراتر از ش
ــاى روزنامه نگارى  ــگاران و الفب ــه روزنامه ن تخصصى بر مى گردد ب
ــت ببينيم كدام روزنامه نگار از كدام  ــت كه بايد نخس بحران،اين اس
رسانه و جريان سياسى دارد دست به روايت بحران مى زند،تا بتوانيم 
ــود.اما شوربختانه از  حدس بزنيم ماجرا از كدام ديدگاه روايت مى ش
اينها مهم تر مساله كمرنگ شدن اعتماد عمومى به رسانه هاست كه 
ــت.يك رسانه زمانى  هزار و يك دليل دارد و البته جاى آن اينجا نيس
مى تواند به اتحاد و وفاق ملى دامن بزند كه اعتماد عمومى را پيش تر 
جلب كرده باشد.اگر چنين چيزى وجود نداشته باشد روزنامه نگارى 
ــا كارويژه اين ژانر  ــى مى كند،چرا كه اساس بحران هم كمى قالب ته
ــت و اگر روايت  ــم،روايت واقعيات پديده هاى بحرانى اس از ژورناليس
مكتوب يا تصويرى از يك بحران در رسانه اى منتشر شود كه به سالح 
اعتماد عمومى مسلح نيست،انتظار اثربخشى و ايجاد وفاق و ...تا حد 

زيادى بيهوده است.
بگذاريد يك مثال ديگر هم بزنم و بحثم را تمام كنم.چندماه پيش 
ــت و همكار خوب مان نادر فتوره چى روايتى توييترى از زندان  دوس
ــر كرد و سر و صداى  ــبى را در آنجا گذرانده بود منتش فشافويه كه ش
ــا خود همراه كرد  ــيارى برانگيخت و خواننده توييت ها را چنان ب بس
ــافويه را گويى با گوشت و استخوان لمس  كه درد و رنج زندانيان فش
مى كرد.اين به گمان من عميق ترين و در عين حال مينى مال ترين نوع 
روزنامه نگارى بحران بود كه در حساب توييتر فتوره چى منتشر شداما 
اگر خبرنگارى با دوربين صداوسيما به آن زندان رفته بود يقينا روايتى 
ديگر بيرون مى آورد كه هيچ كدام از شاخصه هاى روايت فتوره چى در 
ــت.خب يكى وضع را بحرانى ديده و ديگرى بر اساس  آن وجود نداش

خط و مشى خود و رسانه اش، همه چيز را گل و بلبل مى بيند.
ــد منظور اصلى نظر من اين است  ــن شده باش گمان مى كنم روش
ــت بايد  ــاى روزنامه نگارى بحران، نخس ــتن الفب كه براى به كاربس
ــناخت بحران را آموخت و بعد از آن تكنيك هاى روايتگرى  الفباى ش
ــم آورد تا بتوان به  ــپس قواعد اخالقى و رسالتى كار را پيش چش و س
ــيج عمومى عليه  ــتگى ملى يا منطقه اى و ...براى مقابله و بس همبس
ــاه من گمان نمى كنم  بحران دست يافت.در خصوص زلزله كرمانش
ــانه انجام  ــابه توسط اصحاب رس ــبت به موارد مش كار ويژه ترى نس
ــتيم به ويژه با مشاهده  ــد.از آنجا كه ما ملتى عاطفى هس گرفته باش
چند تصوير دردناك از زلزله زدگان ،سيل پتوها و آب معدنى هاى مان 
ــى راه مى افتد و به علت  ــوى مراكز جمع آورى كمك هاى مردم به س
ضعف اطالع رسانى،حتى به نيازسنجى منطقه بحران زده هم توجه 
ــانه اى و الفباى  ــايد بهتر باشد تجديد نظرى در كار رس نمى كنيم.ش
ــگارى و خبرنگارى  ــران در آكادمى هاى روزنامه ن روزنامه نگارى بح

انجام دهيم. شايد نتايج بهترى عايدمان شود.

 روزنامه نـگار درمقابلـه بـا اوضـاع و احـوال بحرانى 
بايـد از دو گونه مهارت كشـف و شـم، خالقيـت لحظه اى و 
عمليات منظم و گام به گام با شـيوه هاى از پيش انديشـيده 
شده برخوردار باشـد. به نظر شـما با توجه به تحليل گزارش 
خبرى و غير خبرى منتشر شـده و فتوژورناليسم ثبت شده 
در رسـانه هاى كشـور پيرامون - زلزله 21 آبان سال گذشته 
كرمانشاه - آيا خبرنگاران وگزارشگران از اين دو نوع مهارت 

برخوردار هستند؟
 مينو بديعى: من اعتقاد دارم نسل هاى گذشته روزنامه نگاران در 
مقايسه با نسل امروز از مهارت و خالقيت هاى روزنامه نگارى برخوردار 
بود.گاه گزارشگر نسل گذشته به رغم كمترين امكاناتى كه داشت با 
بهره گيرى از همه اصولى كه براى خبرنگار بسيار مهم است، بهترين 
گزارش هاى خبرى را به ويژه در ارتباط با زلزله مى نوشت و موج آفرينى 
مى كرد. يك گزارشگر قديمى به نام فريدون گيالنى گزارشى را درباره 
ــت كه به عنوان الگوى گزارش نويسى در سطح  زلزله بويين زهرا نوش
مطبوعات و محافل دانشگاهى روزنامه نگارى مطرح شد، تيتر معروف 

اين روزنامه نگار اين بود « نه بر مرده، بر زنده بايد گريست» 
ــگر امروز انگيزه ندارد و شوق و شور او براى كار  شوربختانه گزارش
بسيار كم است. او گاهى به حداقل دستمزدها قانع است و هيچ حركتى 

هم براى بهبود كار خويش انجام نمى دهد .
ــانه ها در ايران قبل از  منصور ساعى: بسياري از خبرنگاران رس
ــش خبرى بحران  ــيده شده براى پوش ورود به بحران طرحى انديش
ندارند. بيشتر مبتنى بر ابتكارات و خالقيت فردى در هنگام مواجهه 
با پديده بحران زاست. البته گرچه خالقيت خوب است اما اگر همراه 
با پيامدسنجى نباشد مى تواند بحران را تشديد كند يا موجب تقويت 
احساس گرايى و ملتهب كردن بيشتر فضاى جامعه و ايجاد اختالل در 
فرآيند مديريت بحران، كاهش سرمايه اجتماعى نهادهاى امدادى و 

اختالل در كمك رسانى به آسيب ديدگان مى شود.
من معتقدم پاسخ به اين پرسش را هم مى توانيد  مسعود رفيعى:
در پاسخم به پرسش قبلى بگيريد.روزنامه نگارى و خبرنگارى،دانشى 
ــف و شم  ــت كه اگر كش ــا و عميقا چندوجهى و  چندبعدى اس اساس
ــكل نمى گيرد. ــا ش ــد، اساس و خالقيت و عمليات منظم در آن نباش

ــواد چندگانه توليد  ــتفاده از اين م يعنى هركس محتوايى بدون اس
ــواى مطبوعاتى» بر  ــتى يا محت كند،نمى توان نام« توليد ژورناليس

آن گذاشت.
ــگاران ما از اين  ــگاران و روزنامه ن ــوص اينكه آيا خبرن اما در خص
ــاله نسبى است  مهارت ها برخوردارند يا خير؟بايد بگويم كه اين مس
ــمارى از روايتگران بحران در ايران، بيشتر و در شمارى كمتر  و در ش
ــت.در مجموع بايد گفت در خصوص زلزله استان كرمانشاه به جز  اس
ــانى هاى خبرى  ــه و بخش هايى از اطالع رس چند گزارش قابل توج
ــره توليدات با محوريت  ــد در زم روتين،باقى موارد را چندان نمى ش
ــران كه فقط  ــاب آورد.آخر نگاه به بح ــگارى بحران به حس روزنامه ن
ــفيدنمايى و قربان  ــوى ماجرا، فقط س سياه نمايى نيست يا از آن س

صدقه اين و آن رفتن!

روزنامه نـگاران ما به ويژه پيشكسـوتان و اسـتادان 
رسـانه، نمونه هاى بارزى از روزنامه نگارى بحران را در جنگ 
تحميلى تا زلزله هـاى رودبار،منجيل و بم تجربـه كرده اند، 
بحران هايى كـه براى آن هـا صف بندى مشـرب ها  و احزاب 
اتفاق نمى افتـد؛ بلكه واكنش كل جامعـه در قالبى از وحدت 
شـكل مى گيـرد در چنين حاالتـى مديريت اسـتعدادهاى 
موجود، در كنار رهبرى آن اسـتعدادها اهميـت مى يابد اما 
نقش روزنامه نگار در چنين هنگامه هايى نه رهبرى اسـت و 
نه مديريت، بلكه سرويس دادن و خدمت به سه رأس مثلثى 
اسـت كه خود در درون آن قرار گرفته اند : رهبرى، مديريت 
و مردم، اين سـه رأس آيا در مديريـت روزنامه نگارى بحران 

كرمانشاه قابل رويت است اگر نه چرا؟
مينو بديعى: نقش اصلى خبرنگاران و روزنامه نگاران نه مديريت

ــت. نقش رسانه در  جامعه يا مردم و مسئوالن به لحاظ مديريتى اس
حقيقت اطالع رسانى دقيق است و گذشتن از سد دروازه بانان خبر و 
در حقيقت داورى بى طرفانه اخبار بحران هاى اجتماعى نظير جنگ و 
زلزله و .   .. حضور آدم هاى سياسى البته به اعتقاد من كسانى كه مروج

سانسور بودند در نخستين روزنامه نظير كيهان و بعدها روزنامه هاى 
ــالت روزنامه نگاران نابود شده و از بين  ديگر موجب شد كه شأن و رس
ــت روزنامه نگاران در دوره اصالحات نيز  ــتگيرى و بازداش برود. دس
موجب شد كه كار روزنامه نگارى با سياست اشتباه گرفته شود. درست 

        براى به كاربستن الفباى روزنامه نگارى بحران، نخست بايد الفباى شناخت بحران را آموخت
        در خصوص زلزله كرمانشاه گمان نمى كنم كار ويژه ترى نسبت به موارد مشابه توسط اصحاب رسانه انجام گرفته باشد

         بسياري از خبرنگاران رسانه ها در ايران قبل از ورود به بحران، طرحى انديشيده شده براى پوشش خبرى بحران ندارند
        روزنامه نگار امروز بايد يك تحليلگر و يك مفسر سياسى در رده باال باشد اما در اجراى كار تخصصي نبايد از ديدگاه خود استفاده كند

        در زلزله بم يا رودبار و منجيل اهميت اصلى براى روزنامه نگاران اطالع رسانى بود
        تجربه زيسته روزنامه نگارى بحران در ايران همواره با آزمون و خطا روبه رو بوده است

         روزنامه نگار ايرانى تا چه ميزان دانش مديريت بحران دارد؟ تا چه ميزان به تاثيرات پيام هاى رسانه اى بر روح و روان و 
فكر و ذهن مردم آشنايى دارد؟

عبدالعزيز مولودى
دكترى جامعه شناسى سياسى 

ع
د

يادداشت

خبر

ــالياد وقوع زلزله و به  شب 21 آبان در حالى براى س
ــى ايران در استان دو  ــنهاد انجمن جامعه شناس پيش
ــر برديم كه هنوز آن سان كه  دقيقه را در خاموشى بس
ــانى به زلزله زدگان انجام  ــت خدمت رس شايسته اس
نشده است. شرايط بعد از وقوع زلزله نيز هنوز به حالت 
عادى در نيامده است. يك سال قبل در چنين روزهايى، 
ــيار خفيف تر زلزله و اطالع از  مردم منطقه با تجربه بس
ــاه عمدتا از طريق شبكه هاى  جريان اتفاقات كرمانش
اجتماعى، با اظهار همدردى با مردم منطقه و مشخص 
شدن ناتوانى امداد رسانى، به يكباره براى كمك رسانى 
ــا و گروه هاى  ــده، در قالب هيات ه به مردم حادثه دي
امدادى متعدد به صورت خودجوش به فعاليت پرداخته 
و كار جمع آورى كمك ها و ارسال آن را بر عهده گرفتند. 
ــدت امر به گونه اى بود كه ناهماهنگى هاى زيادى  ش
ــال و توزيع كمك ها، به ازبين  در نحوه جمع آورى، ارس
ــيارى از آن ها انجاميد. حتى شنيده شد كه  رفتن بس
سوءاستفاده هايى نيز در اين بين صورت گرفت.وجود 
تجربه هاى قبلى زلزله در كشور و از جمله زلزله بم كه هنوز 
هم ظاهرا برخى مشكالت را با خود به دوش مى كشد، 
موجب شد تا نخبگان و سازمان هاى مردمى مانند انجمن 
سبز چيا و برخى موسسات خيريه كرمانشاه، به تجميع 
تالش ها و تشكيل هياتى براى هدايت فعاليت هاى در 
ــاماندهى دريافت، انبار و توزيع مناسب  حال انجام و س
كمك ها بپردازند. اولين نشست شخصيت ها و نهادهاى 
ــنندج برگزار شد  مردمى عمل كننده، در حالى در س
ــى انتقاداتى  ــانى دولت ــوز از نظر نوع كمك رس كه هن
ــت. در عين حال، برخى از شخصيت ها كه  وجود داش
در زلزله هاى قبلى حضور داشتند، از تجربه خود در امر 
كمك رسانى  و مخصوصا نارسايى ها و ناهماهنگى هاى 
ايجاد شده مى گفتند و اينكه نبايد همه توان خود را به 
يكباره مصرف كرد. آنان مى دانستند كه ممكن است تا 6 
ماه و حتى يك سال هم موضوع باز بماند و وضعيت عادى 
نشود.اكنون و با سپرى شدن يك سال، شايد بهتر بتوان 
به درستى تحليل آن ها اذعان داشت كه موضوع هنوز باز 
است. هنوز كمك رسانى ها مخصوصا در نواحى شهرى 
شايسته نيست و تخريب ها برجاى مانده است. ويژگى 
ديگرى كه شايد در تجارب قبلى كشور وجود نداشته ولى 
در حادثه كرمانشاه خود را نشان داد و غيرعادى مى نمود، 
تكرار زلزله در روزها و ماه هاى بعد از وقوع آن است كه در 
هر بار نيز به تناوب تخريب ها و مشكالت بيشتر را دامن 
مى زد. بروز فشار روحى و روانى و متعاقب آن خودكشى 
هاى متعدد، بيانگر عمق آسيبى بود كه زلزله و نارسايى ها 
ــب، ايجاد كرده بود. اكنون و با  ــانى مناس در كمك رس
گذشت يك سال از فاجعه زلزله در كرمانشاه، مى توان 
ــت پرداخت و با نگرش انتقادى  به تحليل آنچه گذش
ــكالت در ايجاد هماهنگى  بر برخى نارسايى ها و مش
مشترك، به آسيب شناسى موضوع پرداخت. شايد با 
درك و تشخيص نكات مثبت و منفى اقدامات انجام شده، 
بتوان در آينده از تكرار اين تجربه جلوگيرى كرد.با وصف 
ــى همه نيروهاى عمل  اين بايد از تالش فردى و جمع
كننده در جريان كمك رسانى به نيكى ياد كرد. مرحوم 
ــريف  ابوبكر معروفى از بوكان و مخصوصا مرحوم «ش
باجور» از آن دسته اند. وجود شريف باجور، الهام بخش 
كثيرى از جوانان و اقشار ديگر جامعه در انجام فعاليت 
هاى داوطلبانه و بشردوستانه شد و شمع وجود خود را در 
اين راه برافروخت، يادش گرامى و همواره در دل زنده باد.

ــه ورود  ــاره ب ــور، با اش ــتان كل كش معاون دادس
ــوالت لبنى از  ــتانى به گرانى هاى اخير محص دادس
تشكيل جلسه با حضور دستگاه هاى دولتى و بخش 
ــى اين  ــل توليد و توزيع) براى بررس خصوصى (عوام
ــزان ،محمدجواد  ــزارش مي ــر داد. به گ موضوع خب
ــور در امور حقوق  حشمتى معاون دادستان كل كش
ــتانى  كل به گرانى هاى  ــاره به ورود دادس عامه ، با اش
ــه با حضور  ــى از برگزارى جلس اخير محصوالت لبن
دستگاه هاى دولتى و بخش خصوصى (عوامل توليد 
و توزيع) به رياست دادستان كل كشور در روز گذشته، 
براى بررسى اين موضوع خبر داد.معاون دادستان كل 
كشور ادامه داد: در اين جلسه مباحث مختلف مطرح و 
تصميماتى نيز اتخاذ شد.وى در رابطه با تثبيت قيمت ها 
گفت: ستاد تنظيم بازار در جلسات هفته گذشته براى 
تنظيم قيمت جديد محصوالت لبنى مصوباتى داشته 
كه به دليل نهايى نشدن هنوز اعالم نكرده اند.حشمتى 
ــوب، همه ارگان ها  گفت: بعد از ابالغ قيمت هاى مص
ــت و مفاد آن را  ــق داده و از آن تبعي بايد خود را تطبي
اجرايى كنند، واحد هاى توليدى نيز كه مدعى هستند 
مواد اوليه شركت هاى توليدكننده لبنيات (شير) به 
ــت بايد ايرادات خود را مرتفع  اندازه كافى و وافى نيس
ــت: البته آنچه واحد هاى توليدى  كنند.وى بيان داش
محصوالت لبنى بر آن ادعا دارند از موضوعاتى است كه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت پيگير حل آن است اما 
دادستانى كل كشور در راستاى احقاق حقوق عامه به 

اين موضوع ورود كرده است.

زلزله كرمانشاه بعد از يك سال

معاون دادستان كل كشور خبر داد:
ورود دادستانى به موضوع 

گرانى  محصوالت لبنى

    موضوع روزنامه نگارى تحقيقى و بحران د

چشم كور«عقاب   روزنام
مسعود رفيعي:

بايد نخست ببينيم كدام روزنامه نگار از كدام 
رسانه و جريان سياسى دارد دست به روايت 

بحران مى زند،تا بتوانيم حدس بزنيم ماجرا از 
كدام ديدگاه روايت مى شود.اما شوربختانه 

مهم ترين مساله، كمرنگ شدن اعتماد عمومى 
به رسانه هاست

مينو بديعي:
يك گزارشگر قديمى به نام فريدون گيالنى 

گزارشى را درباره زلزله بويين زهرا نوشت 
كه به عنوان الگوى گزارش نويسى در سطح 

مطبوعات و محافل دانشگاهى روزنامه نگارى 
مطرح شد، تيتر معروف اين روزنامه نگار اين بود 
« نه بر مرده، بر زنده بايد گريست». شوربختانه 

گزارشگر امروز انگيزه ندارد و شوق و شور او 
براى كار بسيار كم است

ششيروان يارى
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ــر سياسى  ــت كه روزنامه نگار امروز بايد يك تحليلگر و يك مفس اس
ــا در اجراى تخصص  ــد ام ــى در رده باال باش و حتى يك فعال سياس
روزنامه نگارى نبايد از ديدگاه خود در اين ارتباط استفاده كند. نوشتن 
ــريح زندگى  از جنگ يا بحران هاى طبيعى نظير زلزله و توصيف و تش
ــتن ديدگاه  ــالت روبه رو بودند به معناى نوش مردمى كه با اين معض
ــى كردن يك موضوع خبرى  ــى يا حتى جامعه شناسانه بررس سياس
نيست، هدف اطالع رسانى و آگاهى دهى در درجه اول است. در زلزله 
بم يا رودبار و منجيل اهميت اصلى براى روزنامه نگاران اطالع رسانى 
بود.مسلم است كه از رنج هاى مردم در ارتباط با بحران ها بايد نوشت 
ــار ديدگاه هاى غيرمنطقى در  و حتى نقد كرد اما اين به معناى انتش
ــر  ــت، اينكه زيد و عمر بر س مورد يك رويداد يا رويدادهاى مهم نيس
ــى  يا  ــد و در بحران هاى بزرگ اجتماعى، سياس قدرت با هم بجنگن
حتى بحران هاى طبيعى، حرف هاى فرقه گرايانه و گروه گرايانه خود 

را بزنند.
ــران در ايران  ــته روزنامه نگارى بح منصور سـاعى: تجربه زيس
همواره با آزمون و خطا روبه رو بوده است زيرا همان طور كه قبال اشاره 
كردم، مستندسازى تجربه هاى روزنامه نگارى بحران در ايران انجام 
نشده است. اين مثلت رهبرى، مديريت و مردم بايد مبتنى بر تجربه 
زيسته بومى و برساخت آن باشد. روزنامه نگار ايرانى تا چه ميزان دانش 
ــانه اى بر  مديريت بحران دارد؟ تا چه ميزان به تاثيرات پيام هاى رس
ــه ميزان به ابعاد و  ــنايى دارد؟ تا چ روح و روان و فكر و ذهن مردم آش
ــزان از افكار عمومى و  ــگارى آگاهى دارد؟ تا چه مي مراحل روزنامه ن
مخاطبان شناخت دارد؟ و... اين ها سواالتى است كه به نظرمن در ميان 
بسيارى از روزنامه نگاران ايرانى حتى روزنامه نگارانى كه در بحران ها 
حضوردارند، پاسخ مثبتى نمى توان يافت. بنابراين در زلزله كرمانشاه، 
ــتقل و بى طرفانه و  ورزقان، بم و... روزنامه نگاران ايرانى نه به طور مس
مبتنى بر خواست و انتظارات مخاطب؛ بلكه از زاويه دوربين رسانه و 
ــش خبرى بحران پرداختند و هر  سياست هاى رسانه اى خود به پوش
بحرانى در ايران بهانه اى براى حمله به نهادهاى رسمى و دخالت امر 
ــت. بنابراين قربانيان دخالت امر  سياسى در يك بحران طببيعى اس
ــى در بحران هاى طبيعى، مردم هستند. روزنامه نگاران ايرانى  سياس
سه تا چهار ماه بعداز زلزله كرمانشاه، ديگر آن سوژه را دنبال نكردند.

ــه روزهاى داغ وقوع  ــگارى بحران فقط محدود ب به عبارتى روزنامه ن
ــانه ها از رويكرد  ــت و بعداز فروكش كردن داغ حادثه، رس بحران اس
گزارشگرى تحقيقى و گزارشگر توسعه براى رصد و پايش بازسازى و 

ترميم خسارت ها كمتر استفاده مى كنند.
ــخصا موضوع  ــد بگويم چون مش مسـعود رفيعى: اينجا هم باي
ــيرين و ...  ــرپل ذهاب، قصرش ــاه ، س ــه كرمانش ــه زلزل را مربوطه ب
ــم از نقش مثبت  ــبى ديد.هم مى تواني كرده ايد،مى توان ماجرا را نس
كارهاى رسانه اى در بهبود اوضاع زلزله زدگان در روزهاى نخست پس

از زلزله بگوييم و هم مى توانيم از فراموشى رسانه اى در زمانى كمتر از 
ــال پس از زلزله انتقاد كنيم كه آقايان و خانم هاى روزنامه نگار  يك س
بحران،شما يا نمى دانيد بحران چيست يا اينكه يك دليلى بايد براى 
نسيان خود پيداكنيد كه چرا زلزله زدگان كرمانشاه را تنها گذاشته ايد.

ــتانى از راه خيلى از آن ها هنوز هم در چادر و كانكس اند و دوباره زمس
رسيده كه سوزش پير آدم را در مى آورد!

ــده اى مى گويند بحران كه  ــگارى نداند كه به پدي وقتى روزنامه ن
ــاعت و دو  ــدت را در برمى گيرد و نه يك س يك بازه زمانى طوالنى م
ساعت،چطور مى توان نام «روزنامه نگار بحران» بر او گذاشت؟چنين 
روزنامه نگارى هيچ توجيهى براى اين پرسش ندارد كه چرا مثال 6 ماه

يا يك سال از آخرين حضورت در كرمانشاه مى گذرد؟!
ــران زده ها  ــم بح ــت كه بايد برگرديم و بحران را از چش اينجاس
ببينيم تا بتوانيم روايتگرى صادق و بى طرف باشيم.براى زلزله زدگان 

كرمانشاه،بى شك خود زلزله مقدمه بحران بوده و نه خود آن.
بحران اصلى در واقع زندگى پس از زلزله است و ازين جهت است 
ــف اين زندگى باشند كه  كه راويان بحران بايد روايتگر خالق و كاش
متاسفانه من مورد دندان گيرى در اين زمينه نديده ام.مضاف بر اين ها 
روزنامه نگارى بحران،اساسا در حوزه كشف احتماالت هم بايد فعال 
باشد و بحران ها را پيش از وقوع شناسايى و بازنمايى كندكه متاسفانه 

در اين زمينه هم ما وضع خوبى نداريم.
روزنامه نـگاران ما در سـال گذشـته بـا موضوع هاى 
متعددى از جمله زلزله كرمانشـاه و كشـتى سـانچى مواجه 
شـدند. يكى از ويژگى هاى روزنامه نگارى بحـران در چنين 
اوضـاع  واحوالى گذشـته از وظايـف روزانه مألـوف خويش 
با وظايف معنـوى و اخالقى فراتـر از اصـول و قواعد معمول 
مهارت هاى خويش روبه رو مى شـود، وظيفه روزنامه نگارى 
تشخيص نگرش و گرايش جامعه است، موردى كه در حادثه 
زلزله بم؛ «حسن سربخشيان» عكاس مشهور ايرانى در مورد 
بحران زايى يا بحران زدايى تذكر داد كـه ما در مواقع بحران؛ 
بحران زدايى كنيم نه بحران زايى! چـرا براى رفع اين معضل 
ميان دانشگاه و صاحبان رسانه ارتباط برقرار نمى شود، تا اين 

نقص آموزشى برطرف شود؟
ــرايط كنونى كار خود را مى كند و  ــگاه در ش مينو بديعى: دانش
ــل جزيره هاى دور از هم  روزنامه كار ديگر و هر دوى اين ارگان ها مث
ــانس  ــتند. در حالى كه در دوره ما و در زمانى كه ما در دوره ليس هس
ــكده با روزنامه پيوند اساسى  روزنامه نگارى درس مى خوانديم دانش
ــيارى از آنان  ــاق همدوره هاى من كه بس ــت، اكثر قريب به اتف داش
ــتند كار خود  ــتادان تراز اول روزنامه نگارى هس صاحب نظران و اس
ــروع كردند. در دانشگاه تعليم  ــكده با روزنامه ش ــال اول دانش را ازس
ــه پياده مى كردند.  ــكل عملى در روزنام مى ديدند و تئورى ها را به ش
اساسا رسالت  دانشگاه تربيت روزنامه نگاران متخصص و باسواد كافى 
ــه گاهى به آگهى نامه و بولتن  بود، اما االن چه روزنامه يا روزى نامه ك
سازمانى بدل شده، ساز خود را مى زند و دانشگاه ساز خود را . يك نكته 
ــل هاى گذشته روزنامه نگار و  ديگر وبسيار مهم اين است كه بين نس
نسل هاى فعلى فاصله افتاده است و اين نسل ها حرف يكديگر را اصال 
نمى فهمند اين متاسفانه بدترين فاجعه در روزنامه نگارى امروز است، 
ــبكه هاى اجتماعى با اقيانوسى كه حداقل  آن هم در شرايطى كه ش

اطالعات در آن نيم ميلى متر است قد علم كرده اند .

ــت و بى لكنت اش را بخواهيد پاسخ من به  مسـعود رفيعى: راس
پرسش شما اين است كه نه اغلب صاحبان رسانه در جاى درست خود 
قرار دارند و نه اغلب صاحبان و مديران دانشگاه ها.ما عمدتا فقط حرف 

تعامل هاى دوسويه را مى زنيم!
مثال مى گوييم تعامل مجلس و دولت!ولى يك جايى مى بينيم در 
ــين كار،آن افتضاح سياسى به بار مى آيد  جلسه استيضاح وزير پيش
كه البته هيچ كس هم پيگير مدعيات دوطرف در آن جلسه نشد.اين 
چه جور تعاملى است كه فقط در پشت پرده جريان دارد و اگر از پرده 
ــانه ها و مديران  برون بيفتد افتضاح به بار مى آورد.در باب مديران رس
ــت.مثل خيلى جاهاى ديگر.مثال در  ــگاه ها هم همين طور اس دانش
كشورهاى توسعه يافته فالن كمپانى به فالن دانشگاه مى گويد دو نفر 
با مدرك دكترى مى خواهم براى فالن بخش كارخانه.بعد دانشگاه به 
ــيه و با آزمون آن دو نفر را جذب و تربيت مى كند و به بازار  طور بورس
ــور ما، اما وضع تعامل دانشگاه با  ــتد. در كش هدف مورد نظر مى فرس
صنعت و جاهاى ديگر آنقدر بلبشو است كه مثل ريگ دكتر و مهندس 
داريم و اغلب يا بيكارند يا در جايى غيرمتناسب با تحصيالت خودشان 

يك لقمه نان در مى آورند.
ــخ خاصى به پرسش شما بدهم جز  با اين وصف من نمى توانم پاس
ــد وجود دارد و  ــاره مى كني ــتى به آن اش اينكه اين نقصى كه به درس

حاالحاال هم رفع نمى شود.
شـما كه صاحب نظر رسـانه و تحصيـالت آكادميك و 
تجربه سـاليان بى شـمار روزنامه نگارى داريد بفرماييد اين 
شكاف ميان دانشگاه عالمه طباطبايى ( دانشكده ارتباطات) 
با بدنه رسانه ناشى از چيست. به قول دكتر فرقانى چرا اين دو 
نگرش موازى هم حركت نمى كنند و درتقابل هم، صف آرايى 

مى كنند؟
ــت كه خود را كنار  ــگاه اس مينو بديعى: به خاطر اينكه اين دانش
مى كشد و مثال هيچ روزنامه اى را قابل آن نمى داند كه در آن روزنامه 
ــن مدت كوتاهى  ــى داير كند. م مثال كالس هاى كوتاه مدت آموزش
ــم را كردم كه استادان  مدير آموزش روزنامه صمت بودم و همه تالش
تراز اول اين رشته را به اين روزنامه بياورم و براى بچه هاى نسل جديد 

كالس تشكيل دهم . 
خودم هم مدتى در اين كالس ها تدريس مى كردم . من به شدت از 
كار جوانانى كه در اين روزنامه مثال گزارش مى نوشتند انتقاد مى كردم 
اين جوانان عليه من با مدير مسئول صحبت مى كردند درحالى كه در 
كالس هاى آموزشى همه بايد بنا را بر فراگيرى بگذاريم نه اينكه خود 
ــتاد كه كمترين امتيازش  را عالمه دهر بدانيم و توجهى به حرف اس
ــال تجربه عملى اش از ما بيشتر است حال به  اين است كه چندين س

دانشش كارى نداريم،  نكنيم. 
ــتر رپرتاژ آگهى  ــا كه بيش ــاى مطلب ضعيف م ــم مارا پ اينكه اس
ــده ايم. من اعتقاد دارم كه  ــت بگذارند ما خبرنگار درجه يك نش اس
دانشگاهيان بايد اين سد را بشكنند و وارد روزنامه ها شوند. هم اكنون 
ــتادان تراز اول ارتباطات  مدير آموزش روزنامه همشهرى يكى از اس
ــى روزنامه  ــطح كيف ــوزش هايى كه مى دهد در س ــت اما چرا آم اس
همشهرى تاثير ندارد. گزارش هاى بى جان، مقاالت كم خواننده و فقط 
ــتن آاگهى هاى زياد جزو ويژگى هاى اين روزنامه است . يك روز  داش
بخواهند پشتوانه مادى شهردارى را از اين روزنامه بگيرند، در يك روز 

معلوم نيست به چه سرنوشتى دچار مى شود.
ــگاه ها و موسسات  منصور سـاعى: اصوال در سرفصل هاى دانش
ــوزش داده  ــته روزنامه نگارى در آن ها آم ــى كه رش علمى و آموزش
مى شود، يك درس يا سرفصل روزنامه نگارى بحران ندارند. به نظرمن 
ــور ايران، ضرورى است كه يك مقطع  به دليل بحران خيز بودن كش
ــد در مورد روزنامه نگارى  ــى يا كارشناسى ارش تحصيلى كارشناس
بحران تعريف شود تا افرادى متخصص را براى پوشش خبرى بحران 
ــت. متخصصان  ــوند.  اين يك نياز جدى اس در ايران آموزش داده ش
روزنامه نگارى بحران مى توانند موجب كاهش آسيب ها و به حداقل 
رساندن خسارت هاى انسانى و مادى شوندزيرا قبل از وقوع بحران ها

به مردم شيوه مواجهه با بحران ها را آموزش مى دهند و در حين بحران 
ــتگى افكار عمومى، ايجاد همدلى  به امر اطالع رسانى و ايجاد همبس
ــاركت اجتماعى براى گذار از دوره بحران مى پردازد و سپس به  و مش

پايش و رصد منظم بازسازى ها و ترميم آسيب ها مى پردازد.
ــرار را نبايد  مسـعود رفيعى: من در اين باره معتقدم كه اصال ق
ــت كنيم.چرا كه  ــگاه عالمه صحب ــا روى دانش ــم كه مصداق بگذاري
ــت و از  ــور اس ــى از بدنه آموزش عالى در كش ــگاه هم جزي اين دانش
ــت،رنج  ــوزش عالى در ايران دارد و كم هم نيس همان نقايصى كه آم
ــگاه ها در ايران به شيوه نظاميه هاى چندين  مى برد.به زعم من دانش
ــت ندارند و در  ــوند،يعنى توليد دانش و معرف قرن پيش اداره مى ش
خوش بينانه ترين حالت،مترجم و راوى دانشى هستند كه تازه گمان 
ــرى هم هست و ديگر نقيضى روى  مى كنند كل گنجينه معرفت بش

دستش نيامده.
يعنى شيوه به گونه اى كه چهارتا كتاب و جزوه را مى دهند دست 
دانشجو و مى گويند برو پى كارت و بخوان و بيا و نمره ات را بگير.بديهى 
است كه اين روش منجر به توليد دانش نمى شود!دانش امرى خالقه 
و پر بسامد است كه فقط و فقط در كشف و شهود و پرسش و نقد مدام 
شكل مى گيرد و نه امرى فروافتاده در گذشته اى نامعلوم.دانش نگاهى 

رو به جلو است، نه رخدادى در جهان ماضى.
حاال چرا من بايد تصور كنم يك دانشگاهى در بدنه آموزش عالى 
ــف و  ــه مى دانيم ،مى تواند به كش ــتى هايى ك ايران با مجموعه كاس
شناخت علوم تازه دست يابد و مضاف بر اين ها بيايد و خودش را با بدنه 

رسانه اى كشور هماهنگ كند.
ــانه ها و اصحاب رسانه نيز  ــوى ديگر همان طور كه گفتم رس از س
همين وضع را دارند و بيشتر جناحى و ايدئولوژيك هستند تا تخصصى 

و تعامل محور.

         به نظر شـما گزارشـگرى بدون مشـاهده، مصاحبه و 
تحقيق مى تواند اثر گذار باشـد نوعى كه هم اكنون به عنوان 
گزارش پشت ميز نشسته به عينه مى بينيم و برهمگان محرز 
است كه تنهاگزارش هاى ماندگار از اسـتاد مينو بديعى، ليال 
رستگار، فرقانى و ... در اين زمينه داريم كه با باز روايت جهان 
زيسته مشاهده گران،  گزارشى ماندگار خلق كرده است، آيا 
مى توان ضجه مادرى در زبان بدن و آواى محزون حنجره اى 
زخمى نديد و نشـنيد و گزارش نوشـت يا اينكه وخامت يك 
ويرانه را بـه عينه رويت نكـرد و دامنه ها و ابعـاد بحران را به 
درستى، روشـنى و جامعيت تشـريح و توصيف كرد، چيزى 
كه هم اكنون متاسفانه باب شده است؟ كجاست آن گزارشى 
كه مينو بديعـى مى گويـد« نگو، نشـان بده» يا چرا چشـم 
عقاب روزنامه نـگارى كه همان گزارش اسـت امروز چرا كور 

مى كند؟ جلوه
مينو بديعى: اصال گزارش نويسى بدون تحقيق، بدون مصاحبه، 
ــاهده و بدون ارائه آمار و .      . . گزارش نيست. يعنى چه كه من  بدون مش
ــينم و از زمين وهواى دور و برم يا از روى اينترنت  پشت مانيتور بنش
ــه مى خواهم بنويسم .من يادم  ــاي مدرس گزارش بنويسم. مگر انش
ــه هم مى رفتم كتاب ــاى دوره مدرس ــتن انش مى آيد كه براى نوش

ــد  ــاز باش مى خواندم. حال براى يك گزارش روزنامه اى كه جريان س
ــى دارم. ــق و پژوهش و بررس ــاز به تحقي ــوج آفرينى كند من ني و م

ــتم. من بايد زمانى  ــاهده دقيق من  يك ميرزا بنويس هس بدون مش
ــم. در حال حاضر كه ــن پيچش مو را ببين كه ديگران مو مى بينند م
ــام مطلب ضعيف انتقادى كاربران شبكه هاى اجتماعى، انواع و اقس

ــى مى گذارند و  ــايت هاى اينترنت ــى يا س ــبكه هاى اجتماع را در ش
ــى زبان مطالب و فيلم هاى مهملى را كه  ماهواره هاى خارجى فارس
مى گيرند با گوشى هاى شان به عنوان گزارش يا رپرتاژ! نشان مى دهند 
ــى را خواند . آخر اين چه گزارشى است كه از  بايد فاتحه گزارش نويس
ــراى يك كانال  ــيب زمينى كه خريده ايم فيلم بگيريم و ب دوكيلو س
ــه، تفكر، مطالعه،  ــتيم. جدا خنده دار است . انديش تلويزيونى بفرس
ــى است. در حال حاضر اين  تحقيق و پژوهش زير بناى گزارش نويس
همه مساله در جامعه وجود دارد يك خبرنگار روزنامه زحمت به خود 
نمى دهد كه خود را به سر كوچه برساند و با دو نفر آدم در مورد معضل 
وحشتناك گرانى مصاحبه كند. اين تنبلى و تن پرورى  و بيكاره ماندن 
خبرنگار امروز واقعا توى ذوق مى زند. نهايتش مى روند فالن مصاحبه 
ــوند و  ــه تريبون آن آدم تبديل مى ش ــئول كه ب مطبوعاتى فالن مس

چرنديات! اورا مى نويسند. جدا اسفناك است .
منصور ساعى: هر شيوه روزنامه نگارى، زمانى مى تواند اثرگذار 
ــده از سوى  ــد كه اوال مبتنى بر واقعيت هاى اجتماعى تجربه ش باش
ــورت فيزيكى در  ــد. در واقع روزنامه نگار بايد به ص روزنامه نگار باش
ــه كند و با  ــود و آن ميدان را تجرب ــوع بحران وارد ش ميدان اصلى وق
استفاده از اصول حرفه اى و رعايت كدهاى اخالقى به توليد تصويرى 

واقعى و تاثيرگذار بر مخاطبان بپردازد.
مسعود رفيعى: بديهى است كه گزارش پشت ميزى،حتى ارزش 
وقت گذاشتن و خواندن را هم ندارد خاصه اگر بناباشد روايتگر بحرانى 
ــد.همه مى دانيم مثال هايى كه زديد از آن جهت به مثال و  عميق باش
مثل بدل شده اند كه با رنج و زحمت خلق شده اند و نه با نشستن پشت 

ميز و فشردن چند كليد حروفچينى.
ــت كه وضع روزنامه نگاران ايران  اما اين را هم نبايد ناديده انگاش
هيچ خوب نيست و مضافا كه رسانه هاى ما هم هيچ عالقه اى به هزينه 
كردن در تهيه محتواها ندارند.من به چشم خود ديده ام كه بسيارى 
ــخصى خودشان  از عالقه مندان به روزنامه نگارى بحران با هزينه ش
ــت به خلق روايت هاى خاص  ــاندند و دس را به مناطق زلزله زده رس
ــگرى و روايت  و منحصربفرد خود زدند.مى خواهم بگويم اگر گزارش
نويسى پشت ميزى در رسانه هاى ما باب شده،داليل چندگانه اى دارد 

كه در بحث ما نمى گنجد.
 نيمـه دوم دهـه 50 و 60 هجـرى شمسـى بـا حضور 
روزنامه نگاران و گزارشـگران متبحر و خبره اى چون استاد 
مينو بديعى ، ليال رستگار، حسـين قندى و فريدون صديقى 
يك دوره طاليى در عرصه روزنامه نـگارى درايران( روزنامه 
كيهان) محسوب مى شود، چرا در پروسه زمانى اين تجارب 
دانشگاهى و عملى/ تجربى گزارش نويسى به نسل هاى دهه 
70، 80 و 90 انتقال نيافته اسـت. چه چيزى مانع و سد انتقال 
اين دانش مهم روزنامه نگارى به نسل نو است و اگر ممكن است 
اسامى ازروزنامه نگاران و گزارشگران دهه هاى 50، 60 و 70 را 
براى روزنامه نگاران امروز تشريح كنيد تا بر همگان آشكار و 
عيان شود كه ديروز و امروز ما چه خبر است و اين البى گرى و 

رانت گرايى هم در حوزه رسانه مشهود است؟ 
ــه گرفتند. نمونه اش  مينو بديعى: براى اينكه فرصت ها را از هم
ــه اى بروم و خيلى  ــازه نمى دهند به روزنام خود من. حتى به من اج
ــتانم كارى ندارم اما من تالشى  ساده مقاله نويس شوم . به ديگر دوس
ــگارى امروز بمانم و  هرچند ناچيز انجام دادم كه در عرصه روزنامه ن
تجارب خود را به همكاران جوانم انتقال دهم اما اين همكاران جوان  
ــفانه نادرستى مى رسند . هرنسل از  در ارزيابى نسل ما به نتايج متاس
روزنامه نگاران بر دوش نسل قبل بايد بايستد يا ايستاده است اما نسل 
ــته رااز خود دور مى كند . متاسفم نسل  جديد گاه با لگدى نسل گذش
ــد و بخواهد از او چيزى  ــايق ارتباط با نسل گذشته باش جديد بايد ش
ياد بگيرد . مگر ما دنبال استادان خود نبوديم . روزنامه نگارى از جان 
گذشتن است و خود زندگى است و اين مساله رانت خوارى و البى گرى 
ــانه مكتوب را به چشم  ــد نابودى رس را بر نمى تابد و اگر اين گونه باش

خود خواهيم ديد.
منصور ساعى : اين سوال را شايد بهتر است كه خانم دكتر بديعى 

پاسخ بدهد.
ــعر  ــه همان دليلى كه ش ــر مى كنم ب مسـعود رفيعى : من فك
شاعران،حكمت حكيمان،سرپنجه نوازندگان و شوق عالمان روزگاران 
گذشته به اهالى روزگار حال منتقل نشده.اما دليل اين وضع را بايد در 
نقاطى ديد و برشمرد كه شمارى از آن ها در زمره نقاط ممنوعه و تاريك 
جامعه ما هستند.جامعه را اگر درست واكاوى كنيم،خودش راه را براى 

تحليل به ما نشان مى دهد.
ــت كه از سياست تا  ــما در اشكاالتى نهفته اس پاسخ به پرسش ش
ــت.اين اقتصاد، فرهنگ و اجتماع ايرانى را آلوده و پرپيرايه كرده اس

ــت.تعجب نكنيد اگر بگويم مثال  موضوع به هيچ وجه تك علتى نيس
آشفته بازار خودروى داخلى در ايران،علتى در نهاد خانواده هم داردو 
ــور ما،علتى هم در  ــت بحران در كش ــامان مديري يا مثال اوضاع نابس

ضعف هاى جامعه مدنى و ضعف دموكراسى در كشور دارد.
مى خواهم بگويم هيچ كدام از پديده هاى آزاردهنده اى كه با آن ها

روبه رو هستيم تك علتى و تك ساحتى نيستند و از همين روست كه ما 
مدت هاست  در پي نوستالژى هاى مان مى گرديم تا گرد آرزوهاى مان.

بد نيست اشاره اى هم به اين نكته بكنم كه اخيرا طرحى با موضوع 
ــته ام كه در حال رايزنى با چند نهاد  ــم بحران در ايران نوش ژورناليس
ــان مى كنم  ــتم و گم ــوص عملياتى كردن آن هس ــط در خص مرتب
روزنامه نگارى بحران در ايران نياز به نوعى پااليش جدى و حياتى دارد 
ــورمان يا با بحران ها يا با تهديدهاى در شرف بحران  چرا كه ما در كش
زيادى روبه رو هستيم كه مسلما نياز به تمركز بر روزنامه نگارى بحران 

را صدچندان مى كند.

        روزنامه نگاران ايرانى سه تا چهار ماه بعداز زلزله كرمانشاه، ديگر آن سوژه را دنبال نكردند، بحران فقط محدود به 
روزهاى داغ وقوع آن بود 

        بعداز فروكش كردن داغ حادثه، رسانه ها از رويكرد گزارشگرى تحقيقى براى رصد و پايش بازسازى و ترميم خسارت ها 
كمتر استفاده مى كنند

        مى توانيم از نقش مثبت كارهاى رسانه اى در بهبود اوضاع زلزله زدگان در روزهاى نخست پس از زلزله بگوييم و از 
فراموشى بعد از آن انتقاد كنيم

        وقتى روزنامه نگارى نداند كه به پديده اى مى گويند بحران كه يك بازه زمانى طوالنى مدت را در برمى گيرد ،چطور 
مى توان نام «روزنامه نگار بحران» بر او گذاشت؟

عدليه

ــگيرى از وقوع جرم قوه قضاييه اعالم  معاون پيش
ــائل  ــتان تهران به مس كرد: 40 درصد دعاوى در اس
ــزارش ايرنا ،محمدباقر  ــاط دارد.به گ خانوادگى ارتب
ــامانه تصميم در طرح  الفت در مراسم رونمايى از س
ــتان تهران  ــت: در اس ــش طالق، گف كنترل و كاه
ــواده  ــه مباحث خان ــاوى ب ــد دع ــرا 40 درص ظاه
ــا دعاوى  ــود ت ــن تالش مى ش ــاط دارد، بنابراي ارتب
ــيدن به مرحله دادرسى به مراكز  خانواده قبل از رس
ــت در كاهش  ــوق داده شوند كه اميد اس مشاوره س
ــود. ــه 30 درصدى حاصل ش و كنترل طالق نتيج

ــاوره پيش  ــازى مراكز مش ــاره به فعال س وى با اش
ــاوى در  ــور، افزود:  دع ــتان كش ــالق در 30 اس از ط
ــال اينكه اين  ــت و احتم خانواده ها رو به افزايش اس
ــده است. ــتر ش ــود بيش دعاوى به طالق منتهى ش

ــه  ــا ب ــات عمدت ــب اختالف ــرد: اغل ــه ك وى اضاف
ــالق و دعواهاى  ــه اى، ط ــوا، درگيرى هاى ريش دع
ــود كه به دليل مطالبه نفقه  خانوادگى تبديل مى ش
ــوند. ــانده مى ش و مهريه و امثال آن به دادگاه ها كش

ــوه قضاييه گفت:  ــگيرى از وقوع جرم ق معاون پيش
ــال هاى اخير، اجازه مداخله  بر خالف گذشته  در س
بزرگ ترها و ريش سفيدها براى حل اختالفات زوج ها 
ــود. امروزه در تهران پيوندهايى رخ  مشاهده نمى ش
مى دهد كه دو طرف هيچ سنخيت و آشنايى عميقى 
از خانواده هاى يكديگر ندارند و در نتيجه پس از مدتى 
ــود. ــليقه اى نمايان مى ش ــات فرهنگى و س اختالف

ــاعدت و برخورد  ــرد: گاهى امكان مس الفت تاكيد ك
ــازش ختم  ــفيدها به س ــر بزرگ ترها و ريش س موث
ــح مى دهيم كه به  ــود به همين دليل ترجي نمى ش
صورت تخصصى مشاوران خبره به اين امر بپردازند.

ــواده  ــاى خان ــت: در دادگاه ه ــار داش وى اظه
ــم و اطالعات در  ــتن عل ــرت كار و نداش به دليل كث
ــى و مددكارى  ــى، جامعه شناس ــوزه روان شناس ح
ــاعدت براى  ــه امكان مس ــج يا 10 دقيق در مدت پن
ــدارد. ــم وجود ن ــدون صدور حك ــل مداخالت ب ح

ــاس قانون حمايت از خانواده به  وى اضافه كرد: بر اس
اين نتيجه رسيده ايم كه در كنار دادگاه خانواده، قوه 
قضاييه مكلف شود مراكز مشاوره تخصصى ايجاد شود و 
پس از انجام سازش ماهانه يا هر دو فصل يك بار زوجين 
ارتباط خود را با مشاور قطع نكنند و براى رسيدن به اين 
هدف 6 مركز غربالگرى در تهران راه اندازى شده است.

معاون پيشگيرى از وقوع جرم قوه قضاييه اظهار داشت: 
برخى افراد نبايد ازدواج كنند چون اختالل شخصيتى 
دارند يا اينكه معتاد هستند و ازدواج  آنان از ابتدا دچار 
ــت، بنابراين اگر تالش كنيم اين افراد سر  مشكل اس
ــم كرده ايم. ــترك  خود باقى بمانند، ظل زندگى مش

ــاوره كنترل و كاهش  ــد:  در بحث مش الفت يادآور ش
طالق ما مداخله مستقيم نخواهيم داشت.

حجت االسالم امينى گفت: راى و تدبير قضايى تكيه 
بر مجموعه اى از آگاهى ها دارد كه صرفا محدود به دانش 
ــالم على رضا امينى در  ــود. حجت االس قضايى نمى ش
مراسم تحليف كارآموزان قضايى استان تهران با قدردانى 
از تالش همكاران معاونت منابع انسانى در تامين كادر 
ــت: در سال هاى اخير  ــتگاه قضا اظهار داش قضايى دس
بخشى از قضات با تجربه ما بازنشسته و از دستگاه قضا 
خارج شده اند و ما از حضور و تجربه اين عزيزان محروم 
ــديم. در مقابل، بالغ برپنج هزار نفر وارد دستگاه قضا  ش
شده اند.معاون منابع انسانى قوه قضاييه در بخش ديگرى 
ــخنان خود خطاب به كارآموزان خاطر نشان كرد:  از س
ــما «خوب تصميم گرفتن و تصميم خوب  انتظار از ش
ــما در كار پيش رو اين  گرفتن» است شرط موفقيت ش
ــت كه دانش حقوقى و قضايى خود را توسعه دهيد؛  اس
ــما در طول دوران تحصيل و دوران آموزشى بخشى  ش
ــد به آنچه  ــت آورده ايد، اما نباي ــش را به دس از اين دان
آموخته ايد بسنده كنيد. بخشى از اين دانش در تجربه 
ــت كه بايد از آن بهره مند  همكاران قضايى ما نهفته اس
ــويد. در واقع بخش مهم دانش قضا، آن چيزى است  ش
كه در دادگسترى به عنوان آراي قضايى جريان دارد.اين 
مقام عالى قضايى در ادامه بيان كرد: دانشى كه براى كار 
قضايى الزم است فقط دانش حقوقى و قضايى نيست و 
ــاله  فقط به دانش حقوقى بسنده  براى تحليل يك مس
ــته هاى ديگرى هم نيازمنديم. راى  نمى شود و به دانس
ــه اى از آگاهى ها دارد  ــه بر مجموع و تدبير قضايى تكي
ــود.امينى در  كه  فقط محدود به دانش قضايى نمى ش
خصوص مهارت هاى الزم براى كار قضايى اظهار داشت: 
كار قضايى با مجموعه اى از ارتباطات انسانى عجين است 
و ارتباط خوب، صحيح، موثر در گرو آن است كه از مهارت 
ارتباطى برخوردار باشيم.بخشى از مسائل پيش روى شما 
مشكالتى است كه خارج از متن براى شما پيش مى آيد 
و شما بايد نسبت به نحوه حل آن وقوف داشته باشيد.اين 
مقام عالى قضايى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره 
به ضرورِت سالمت و عزت نفس در كار قضايى خطاب به 
كارآموزان گفت: لغزشگاه ها براى قاضى از نظر تعداد و 
عمق بيشتر است. منصب قضا امانتى دست شماست و 
شيطان مى خواهد شما در اين امانت خيانت كنيد. جايى 
كه قدرت و توان تصميم گيرى وجود دارد شيطان هم 
قسم خورده و در كمين است. ما بايد دايم مراقب باشيم 
و به يكديگر هم تذكر دهيم. اين معنا بايد دغدغه شب و 

روز ما باشد.
معاون منابع انسانى قوه قضاييه در پايان سخنان خود 
بيان كرد: سالمت و عزت در گرو يك زندگى آگاهانه و 
هدفمند است. يك انسان خوب و سالم، آگاهانه و هدفدار 
زندگى مى كند. درك درست از زندگى و داشتن هدف 
ــان ارزش مى دهد. وقتى براى خودمان  متعالى به انس
ــى كه عزيز است  ــيم عزت داريم. كس ارزش قايل باش

امانت دار هم هست.

معاون پيشگيرى قوه قضاييه مطرح كرد:
40 درصد دعاوى در تهران 

خانوادگى است

معاون منابع انسانى قوه قضاييه مطرح كرد:
 دانش، مهارت و سالمت 

 شروط موفقيت در قضاوت 

در گفت وگو با سه روزنامه نگار واكاوى شد  

مه نگارى» در بحران ها
منصور ساعي:

در زلزله كرمانشاه ، ورزقان، بم و... 
روزنامه نگاران ايرانى نه به طور مستقل و 
بى طرفانه و مبتنى بر خواست و انتظارات 

مخاطب، بلكه از زاويه دوربين رسانه و 
سياست هاى رسانه اى خود به پوشش خبرى 

بحران پرداختند و هر بحرانى در ايران بهانه اى 
براى حمله به نهادهاى رسمى و دخالت امر 

سياسى در يك بحران طببيعى است
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ــتفاده از راهكارهاى  به دنبال دور زدن تحريم ها و اس
جديد، مسئوالن صحبت هايى را در خصوص جايگزينى 
ــوييفت مطرح كرده اند. اخيرا نيز يك مقام آگاه  براى س
ــاره به آغاز فرآيند اتصال بانك هاى  در بانك مركزى با اش
ــان مالى ايرانى، گفت: بانك  ــامانه پيام رس خارجى به س
مركزى در حال ايجاد و استقرار بسترهاى ديگر ارتباطات 

مالى در جهان است.
بانك هـاى خارجـى كشـورها بـه اين سـامانه 

متصلمى شوند
ــان مالى  ــامانه  پيام رس ــدازى س ــوص راه ان اودرخص
جايگزين سوييفت، اظهارداشت: موضوع در حال پيگيرى 
ــورها در حال همكارى  است و در اين زمينه با برخى كش
هستيم. بانك هاى خارجى در حال اتصال هستند و دانه 

ــامانه جايگزين متصل مى شوند. اين مقام  دانه به اين س
مسئول با تاييد اينكه همه بانك هاى ايرانى به اين سامانه 
ــوال كه اين سامانه در  متصل شده اند، در پاسخ به اين س
چارچوب سپام است، گفت: بله تقريبا در همان چارچوب 
ــت و بانك مركزى در  ــتر فقط سپام نيس است. البته بس
حال ايجاد بسترهاى جديد است و حتى با برخى بانك ها 

كانال هاى متفاوت ديگرى راه اندازى مى شود.
توافق همكارى بالكچين روسـيه با آزمايشگاه 

بالكچين ايران
ــت و فعاليت ــت آمريكا عضوي ــوييفت به درخواس  س

بانك هاى ايرانى به غير از 12 بانك را به حالت تعليق درآورد. 
ــيه  ــت رمزنگارى و بالكچين روس به تازگى اتحاديه صنع
ــگاه بالكچين ايران كه يكى يك توافق همكارى با آزمايش

ــئول  ــازمان هاى متخصص در زمينه بالكچين و مس از س
معرفى فناورى ديجيتال است، به امضا رسانده است. يورى 
پريپاچكين، رييس اتحاديه صنعت رمزنگارى و بالكچين 
روسيه گفته است: «تجربه و تخصص شركتش مى تواند در 
ايران كه وضعيت به علت قطع سوييفت پيچيده تر از روسيه 
است، مورد استفاده قرار بگيرد.  بر اساس اطالعات ما، توسعه 
فعال يك شبكه ايرانى مشابه سوييفت در حال حاضر در حال 
انجام است. ابزارهاى رمزنگارى اقتصادى مى تواند كامال به 
طور موثر براى دور زدن محدوديت ها استفاده شود و به همين 
دليل است كه از اين پتانسيل بايد در اين موقعيت ژئوپولتيكى

كنونى استفاده كرد».   به تازگى عبدالناصر همتى، رييس بانك 
مركزى ايران اعالم كرد تهران از گزينه هاى بانكى جايگزين به 

دنبال قطع  سوييفت  استفاده  خواهد كرد.

ــاورزى اعالم كرده كه با توجه به نياز  در حالى وزير كش
ــت قرمز با ارز 4200تومانى  داخلى و توليد و واردات گوش
ممنوعيت صادرات دام پابرجا مى ماند كه رييس مجمع ملى 
صادركنندگان دام زنده به اين صحبت ها واكنش نشان داده 
و گفته معادله اشتباه وزارت جهاد كشاورزى است. به گفته او 
واردات گوشت قرمز كمك به مصرف كننده و صادرات دام 

كمك به توليدكننده است و اين دو ارتباطى به هم ندارد.
بايد ممنوعيت صادرات گوشت ادامه داشتهباشد

ــر اينكه اجازه  ــا تاكيد ب ــته محمود حجتى ب روز گذش
صادرات دام از كشور را نمى دهيم، اظهار كرد: قيمت گوشت 
ــد كه بايد ممنوعيت  ــازار به ما اين پيام را مى ده قرمز در ب
صادرات دام از كشور ادامه داشته باشد. ضمن اينكه صدور 
ــت ارز آزاد در حالى كه نهاد ه هاى  اجازه صادرات دام با قيم
ــت. واردات  ــود، جايز نيس دامى با ارز دولتى تامين مى ش
ــت قرمز نيز با ارز دولتى انجام مى شود. با اين شرايط  گوش

صادرات دام اجحاف به مردم است.
عدم كاهش قيمت گوشت مربوط به شبكه توزيع است

وى در پاسخ به اين پرسش كه ممنوعيت صادرات دام بر 
كاهش قيمت ها بى تاثير بوده و از نظر كارشناسان اصرار بر 
ادامه آن اشتباه است، گفت: عدم كاهش نرخ گوشت قرمز 

در بازار به مشكالت شبكه توزيع باز مى گردد و چاره انديشى 
براى آن بر عهده مسئوالن مربوطه است. حجتى با اشاره به 
اينكه ما متولى توليد هستيم و نظارت بر عملكرد و تخلف 
در سيستم توزيع بر عهده ما نيست، تاكيد كرد: مسئوليت 
ــط و انتظامى  ــتگاه هاى ذى رب افزايش قاچاق متوجه دس
است. حجتى درباره راهكار اين وزارتخانه براى جلوگيرى از 
رسوب دام در دامدارى ها با ادامه ركود بازار گوشت داخلى، 
ــاورزى اجازه زيان دامدارن را  اظهار كرد: وزارت جهاد كش
نمى دهد و در صورت لزوم تدابيرى الزم انديشيده مى شود.
اجراى سياست صادرات دام سبك در ازاى واردات 
ــور هفته گذشته از ركود  رييس شوراى تامين دام كش
حاكم بر بازار گوشت داخلى را مربوط به واردات بى رويه و 
بى برنامه دانست. وى با اشاره به تشديد قاچاق دام داخلى از 
كشور در پى ركود بازار گوشت دام داخلى، راهكار توقف آن 
را اجراى سياست صادرات دام سبك در ازاى واردات و اجازه 
كيلوگرم  خروج دام هاى هاى سنگين با وزن بيش از450

عنوان كرد.
معادله اشتباه وزير در ارزيابى بازار گوشت قرمز 

ــده، ادامه  ــدگان دام زن ــع ملى صادركنن رييس مجم
ممنوعيت صادرات به دليل توليد و واردات گوشت قرمز با 

ارز 4200تومانى را معادله اشتباه وزارت جهاد كشاورزى 
دانست و گفت: واردات گوشت قرمز كمك به مصرف كننده 
و صادرات دام كمك به توليدكننده است و اين دو ارتباطى 
ــاره به استدالل هاى وزير  به هم ندارد. منصور پوريان  با اش
ــادرات دام از  ــه ممنوعيت ص ــاورزى براى ادام جهاد كش
كشور، اظهار كرد: سهم پرواربندان دام سبك و سنگين از 
نهاد ه هايى كه با ارز دولتى وارد مى شود بسيار اندك است و 
تاثيرى در كاهش هزينه هاى توليد آن ها ندارد.وى تاكيد 
كرد: بيشتر سهم نهاده هاى دامى كه شامل ذرت و سوياست، 

نصيب مرغداران مى شود.
واردات گوشـت با ارز دولتى صرفـا براى مصرف 

داخلى است
ــت قرمز با ارز دولتى را  پوريان همچنين واردات گوش
ــت و گفت: گوشت قرمزى  براى بازار مصرف داخلى دانس
كه با ارز دولتى وارد مى شود براى مصرف بازار داخلى است 
ــت كه اين گوشت ها دوباره صادر شوند،  و قرار بر اين نيس
ــرايط  طرح ممنوعيت صادرات به دليل واردات  با اين ش
ــت با ارز دولتى موضوعيت ندارد. به گفته او افزايش  گوش
ــار اقتصادى بر توليدكنندگان رخ  قاچاق نيز به دليل فش
ــاورزى مى تواند به عنوان  ــت و وزارت جهاد كش داده اس
ــزايى در كاهش آن داشته باشد.   متولى توليد نقش به س
افزايش تقاضاى بازار براى دام هاى سنگين ماده نيز وجود 
ــنگين ماده از قيمت كمترى برخوردار  دارد. دام هاى س
ــراى اين دام ها  ــتند و اين امر موجب افزايش تقاضا ب هس

شده است.
نياز به اجراى سياست صادرات فصلى

ــرايط سخت اقتصادى موجب شده  وى با بيان اينكه ش
ــته فرصت طلبان بدهند، افزود:  دامداران تن به اين خواس
وزارت جهاد كشاورزى بايد نسبت به نتايج منفى ادامه اين 
ــد.او همچنين از وزارت جهاد كشاورزى  روند هشيار باش
ــت «صادرات فصلى» را براى دام كشور  ــت سياس خواس
اجرا كنند.  با صدور اجازه صادرات در فصول زمستان و بهار 
ــود، امكان جايگزين  عالوه بر خروج بازار دام داخلى از رك
گله هاى پير با جوان فراهم مى شود و توسعه توليد را شاهد 

خواهيم بود.

 بانك ملى ايران به عنوان
 بزرگ ترين بانك دولتى كشور

به گزارش روابط عمومى بانك ملى ايران، كريم ريگى زادگان، سرپرست 
ــم كه با حضور مهراله  ــتان فارس، بانك در اين مراس اداره امور شعب اس
ــازمان نوسازى  ــانى مهر معاون وزير آموزش و پرورش و رييس س رخش
ــپيدان در مجلس شوراى  ــور، عالءالدين خادم نماينده س مدارس كش
اسالمى، سرافراز موصلى مديركل نوسازى مدارس استان فارس، حجت 
االسالم درويشى نماينده ولى فقيه و امام جمعه بيضا و جمعى از مسئوالن 
محلى برگزار شد، با بيان اينكه بانك ملى ايران به عنوان بزرگترين بانك 
ــالت اصلى خود در ارائه خدمات مالى و پولى به  دولتى كشور عالوه بر رس
ــئوليت هاى اجتماعى و تعهدات خود در اجراى  هموطنان، هرگز از مس
ــت، تاكيد كرد: امروز همه  طرح ها و خدمات عام المنفعه غافل نبوده اس
ــترى در جهت رفع  ــازمان ها و نهادها بايد با شتاب و سرعت عمل بيش س
ــد. وى ديدگاه مديريت كالن بانك  دغدغه ها و نيازهاى مردم تالش كنن
ملى ايران را مبتنى بر حضور پررنگ و تاثيرگذار در طرح هاى عام المنفعه 
ــى، آنچه كه در  ــئوليت هاى اجتماع عنوان و ابراز كرد: مفتخريم در مس
توان داشته ايم، محقق كرده ايم. سرپرست اداره امور شعب استان فارس 
بانك ملى ايران اظهار اميدوارى كرد در آينده نيز با حمايت دستگاه هاى 
اجرايى از بانك ملى ايران، اقدامات موثر ديگرى را در حوزه مدرسه سازى 
و خدمات عام المنفعه در ساير نقاط استان شاهد باشيم. در ادامه نماينده 
سپيدان در مجلس شوراى اسالمى از توجه دكتر حسين زاده مديرعامل 
ــور قدردانى كرد و گفت: بانك ملى  بانك ملى ايران به مناطق محروم كش
ايران هميشه حساسيت ويژه اى به مناطق كم برخوردار داشته كه اين امر 
بعد مردمى بودن اين بانك را بيش از پيش نمايان مى سازد. در پايان كلنگ 
ــط نماينده ولى فقيه و امام  ساخت مدرسه شهداى بانك ملى ايران توس

جمعه بيضا زده شد.

 برنامه ريزى الزم  براى افزايش سهميه تهاتر
عضو هيات مديره بانك صادرات ايران روند تهاتر 85 هزار ميليارد ريال 
ــور را در اغلب استان ها  ــال 97 كل كش مطالبات بانك در قالب بودجه س
ــهميه تهاتر  ــرد و از برنامه ريزى الزم  براى افزايش س مطلوب ارزيابى ك
مطالبات اين بانك از محل انتشار اوراق خزانه اسالمى خبر داد. به گزارش 
روابط عمومى بانك صادرات ايران، رضا صديق در افتتاحيه دوره تخصصى 
ــتان ها و مناطق مختلف تهران با اعالم  ويژه معاونين مديريت شعب اس
ــاره قرار داد و  اين خبر، بهبود منابع و تغييرات مثبت آتى بانك را مورد اش
گفت: ظرفيت بودجه كل كشور در سال 97 امكان وصول مطالبات بانك را 
فراهم كرده كه سابقه نداشته و در اين راستا، مديريت شعب در استان هاى 
ــور با جديت به دنبال وصول مطالبات و افزايش منابع بانك هستند و  كش
با بهره گيرى از اين ظرفيت، اتفاق خوبى در بانك رخ خواهد داد. صديق با 
اشاره به افزايش بيش از 100 درصدى نرخ سهام بانك از زمان بازگشايى، 
ــهم با توجه به شرايط و عملكرد مثبت  تاكيد كرد: روند افزايش قيمت س
بانك و مسير كاهش زيان دهى آن، روند عادى و منطبق بر متغيرهاى مالى 

بانك بوده است.
ــش ادامه دار زيان بانك  ــت در اجراى برنامه مدون براى كاه  وى از دق
ــال 97 خبر داد و افزود: همه كاركنان بانك به منظور استفاده  تا پايان س
از حداكثر ظرفيت و امكانات براى كاهش مطالبات و بهبود ساختار مالى 
در جهت سودآورى بانك بسيج شده اند.  عضوهيات مديره بانك صادرات 
ايران از راهكارهاى عملياتى ويژه براى چهار ماه پايانى سال جارى در تحقق 
ــتان ها تاكيد  اهداف بانك نيز خبرداد و بر فروش اموال مازاد بانك در اس
كرد. وى از فروش اموال مازاد به عنوان هرس كردن شاخ و برگ زائد بانك 
براى بهبود صورت هاى مالى بانك ياد كرد و گفت: تالش مى كنيم تا پايان 
سال تمامى امالك مازاد بانك تعيين تكليف و در معرض فروش قرار گيرد 

و شرايط فروش آن ها نيز به صورت صريح و شفاف به اطالع عموم برسد.

 شمارش معكوس براى گشايش هجدهمين 
نمايشگاه بين المللى لوازم خانگى تهران

ــركت توليدى حوزه لوازم خانگى داخلى و  صاحبان صنايع و صدها ش
خارجى از جمهورى اسالمى ايران و ديگر كشورهاى مختلف جهان از يكم 
تا چهارم آذر با حضور در هجدهمين نمايشگاهبين المللى لوازم خانگى 
تهران  توليدات و خدمات نوين خود را  ارائه و در معرض ديد مخاطبان قرار 
مى دهند. به گزارش روابط عمومى انجمن صنايع لوازم خانگى ايران در اين 
نمايشگاه كه در محل دائمى نمايشگاه هاى بين المللى برگزار مى شود 312 
شركت داخلى و خارجى حضور دارند. دبير كل و رييس ستاد برنامه ريزى 
ــركت كنندگان در  ــن لوازم خانگى ايران گفت: از ميان ش و اجرايى انجم
هجدهمين نمايشگاه بين المللى لوازم خانگى ايران تعداد 259 شركت 
داخلى و 53 شركت خارجى هستند.  دكتر انصارى افزود : دراين نمايشگاه 
انواع يخچال فريزر،كولر،ماشين لباسشويى،اجاق گاز،بخارى،آبگرمكن

ــومينه،انواع لوازم صوتى و تصويرى،بلور، سرويس آشپزخانه و  ،پكيج،ش
غيره در معرض ديد عالقه مندان قرار خواهد گرفت. دكتر انصارى افزود: 
همچنين قرار است در روزهاى برگزارى هجدهمين نمايشگاه بين المللى 
لوازم خانگى، سفراى كشورهاى خارجى و چند هيات تجارى و بازرگانى 
از كشورهاى مختلف در نمايشگاه حضور يابند و با توليد كنندگان لوازم 
ــوند. وى افزود: ايجاد زمينه مشاركت  ــورمان وارد مذاكره ش خانگى كش
سرمايه گذاران خارجى از مهم ترين اهداف اين نمايشگاه است. دبيركل و 
رييس ستاد برنامه ريزى و اجرايى انجمن صنايع لوازم خانگى ايران در ادامه 
ــور ساالنه حدود 8 ميليارد  گفت:گردش مالى توليد لوازم خانگى در كش
دالر است و 75 درصد انواع لوازم خانگى مورد نياز كشور نيز در داخل توليد 
ــور 400 واحد توليدى  ــود. وى افزود: در صنعت لوازم خانگى كش مى ش
كوچك و بزرگ به صورت رسمى فعال هستند و يك ميليون و سيصد هزار 

نفر به صورت مستقيم و غير مستقيم در اين صنعت فعاليت دارند.

صنعتگران نساجى در مسير تهران
بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي صنعت نساجى ايران با حضور 9 
كشور برگزار مى شود. ده ها شركت، كارگاه و كارخانه حوزه نساجى و صنايع 
ــورهاى جهان از 11 تا 14 آذر در تهران گردهم  وابسته از ايران و ديگر كش
ــدات و توانمندى هاى خود؛ زمينه هاى  مى آيند و ضمن ارائه آخرين تولي
ــرمايه گذارى، مبادالت تجارى و بازرگانى را فراهم كرده و با يكديگر به  س

گفت وگو و تبادل اطالعات و فناورى هاى نوين اين صنعت مى پردازند. 
به گزارش روابط عمومى و اطالع رسانى بيست و چهارمين نمايشگاه بين 
المللي ماشين آالت، مواد اوليه، منسوجات خانگي، ماشين هاي گلدوزي و 
محصوالت نساجي تهران؛ در اين نمايشگاه بيش از 220 شركت داخلى و 

خارجى حضور و مشاركت دارند. 
على مرادى رييس ستاد برگزارى بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي 
صنعت نساجى ايران گفت: در اين نمايشگاه 141 شركت داخلى و 80 شركت 
خارجى  از  9 كشور ايتاليا، سوييس، رومانى، بلژيك، تايوان، تركيه، آلمان، 
چين و اتريش جديد ترين توليدات و خدمات خود در حوزه صنعت نساجى 

را ارائه مى كنند. 
ــاجى تهران موجب شده است  ــگاه نس وى با بيان اينكه اهميت نمايش
ــورت پاويون (گروهى) در  ــورهاى ايتاليا، آلمان، چين و تركيه به ص تا كش
نمايشگاه حضور داشته باشند، گفت:  انجمن ماشين آالت و قطعات ايتاليا 
 ( ACIMIT) و انجمن ماشين و قطعات نساجى آلمان(VDMA) امسال 
دو پاويون مهمى هستند كه امسال براى نخستين بار در نمايشگاه حضور 
دارند.   رييس ستاد برگزارى بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي صنعت 
ــاجى ايران گفت: برگزارى 15 كارگاه علمى و دو همايش تخصصى با  نس
حضور متخصصان و استادان دانشگاه ها و همچنين برنامه ريزى براى بازديد 
چند هيات تجارى و بازرگانى خارجى؛  برخى از برنامه هاى جانبى بيست و 

چهارمين نمايشگاه بين المللي صنعت نساجى ايران است. 

مراودات بانكى

گزارش كوتاه

خبر ترويجي

اتصال بانك هاى خارجى به جايگزين سوييفت  

داستان مشكالت صنعت خودرو در كشور ما تمامي 
ندارد. از كيفيت خودروها و قيمت باالي آن ها گرفته تا 
ضرردهي هميشگي خودروسازان و قطعه سازان. موضوع 
ــي از چالش هاي  ــا  نيز كه يك ــذاري خودروه قيمت گ
ــت. دو روز پيش رييس  ــگي در اين صنعت اس هميش
ــازان همگن در اين خصوص گفت كه  انجمن قطعه س
ــت درخصوص قيمت خودروهاى  در جلسه اي قرار اس
پر تيراژ 50 ميليون تومانى تصميم گيرى  شود. محمد 
رضا نجفى منش، درباره آخرين وضعيت قيمت گذارى 
ــرات مختلف و  ــه به نظ ــود: «با توج خودروها گفته ب
ــازها، وزارتخانه و  ــوى خودروس ــى كه از س فرمول هاي
انجمن هاى قطعه سازى بيان شده، مقرر شد جلسه اى 
در وزارتخانه با حضور مديران عامل خودروسازها، معاون 
صنايع وزير و احتماال نماينده اى از سوى انجمن ها براى 
ــت خودروهاى  تصميم گيرى نهايى در خصوص قيم
پرتيراژ 50  ميليون تومانى تشكيل شود».  البته ظاهرا 
هنوز اين جلسه برگزار نشده و برخي تصميم گيري ها در 
اين باره به روزهاي آينده موكول شده است.  با اين حال 
به نظر مي رسد با حذف شوراي رقابت از قيمت گذاري 
ــده است،  اتفاق  خودرو كه اين روزها بحث آن مطرح ش

خوبي در اين زمينه رخ دهد.
خروج شوراي رقابت از قيمت گذاري

ــاره  ــن درب ــازان همگ ــن قطعه س ــس انجم ريي
تصميم گيري ها در حوزه قيمت گذاري خودرو بيان كرد: 
برخى تصميم گيرى ها در اين حوزه نهايى شده بود كه 
با تغيير وزير به عقب افتاد از جمله اينكه شوراى رقابت 
ــازمان حمايت و  از روند قيمت گذارى خارج شده و س
ــقف قيمت خودروهاى  ــتاد تنظيم بازار س احتماال س
50 ميليون تومانى پر تيراژ را مشخص كنند. عضو اتاق 
ــت براى  ــران در خصوص اينكه آيا قرار اس بازرگانى ته
هر بخش از بازار خودرو اعم از ثبت نامى يا فروش نقدى 
فرمولى خاصى ارائه شود، گفت: خير. چنين چيزى اصال 
مطرح نيست و در صورت تصميم گيرى نهايى در جلسه 
ــان خواهد بود؛  امشب براى تمام مدل ها، فروش يكس
البته پيشنهاد ما اين است كه اجازه بدهيم بازار عرضه 
و تقاضا قيمت را مشخص كند و با چند درصد پايين تر از 
حاشيه بازار خودرو عرضه شود. اكنون 95 درصد ثبت 
ــود و منفعت اقدام به اين  نام كنندگان خودرو براى س
كار مى كنند و مصرف كننده نهايى نيستند؛ اما اگر اين 
اختالف قيمت از بين برود قيمت ها كاهش پيدا مى كند 
و  واقعى مى شود. برخى از آقايان مخالف افزايش قيمت ها 
هستند اما بايد اين را در نظر داشته باشند كه اگر به ميزان 
واقعى قيمت ها افزايش پيدا نكند، اين صنعت تعطيل 
خواهد شد و مسئول بيكارى 550 هزار نفر كارگر فقط در 

حوزه قطعه سازى، اين آقايان هستند.

انحراف از عرف بين الملل
ــا و  ــذاري خودروه ــث قيمت گ ــوص بح در خص
ــد زاوه،  ــود، فرب ــكيل ش ــرار بود تش ــه اي كه ق جلس
كارشناس خودرو به «قانون» مي گويد: در حال حاضر 
ــده است. احتماال  هنوز نتيجه تصميم گيري اعالم نش
ــتي را بگيرند. ولي  مي خواهند تاييديه مراجع باالدس
ــه  از دوره قبل كه ارز  ــود اين بود ك اتفاقي كه افتاده ب
بسيار گران شده بود، شوراي رقابت به بهانه اينكه بازار 
ــث قيمت گذاري ورود  ــت به بح خودرو انحصاري اس
كرد. معتقدم درواقع شوراي رقابت حتي اگر براي رفع 
موانع انحصار نياز باشد كه بازار را در كوتاه مدت كنترل 
ــال رفع موانع طول  كند، نمي توانيم بپذيريم كه 9 س
ــال فرمول قيمت گذاري  ــوراي رقابت 9 س بكشد و ش
داشته باشد و ساالنه قيمت اعالم كند. در اين سال ها 

ــت در آن چيزي  ــي بحث كنترل رقاب از مبناي منطق
ــت، انحراف پيدا شده بود. اين  كه عرف بين الملل اس
ــت را در آن لحاظ كنيم  ــم كيفي كه ما فرمولي بنويس
ــتيم و به صنعت فشار وارد كنيم  و سفت و محكم بايس
بعد هيچ كاري با انحصاري كه در صنعت خودرو ايجاد 
ــيم اين انحراف از وظايف است و  مي شود نداشته باش
شوراي رقابت نتوانسته كارش را در اين سال ها درست 
ــوراي رقابت  انجام دهد. اكنون اگر اين بحث خروج ش
از  قيمت گذاري اجرايي شود، به عقيده من بسيار كار 
درستي است حتي سازمان حمايت را هم معتقدم كه 

مرجع درستي براي قيمت گذاري نيست.
تعيين قيمت در حاشيه بازار

ــناس خودرو ادامه مي دهد: واقعيت اين  اين كارش
است كه قيمت خودرو و هر كااليي بايد در بازار تعيين 

ــتوريزه كه قيمتش 4000 ــود. فكر كنيد شير پاس ش
تومان است، اگر توزيع نصف شود در بازار مي شود 10

هزار تومان و تجارتي اين وسط اتفاق مي افتد. كاال كه 
خودش را محدود به حسابداري صنعتي نمي كند. كاال 
در حاشيه بازار قيمت خود را تعيين مي كند و بر مبناي 
ــازمان حمايت  ــورد، اينكه حتي س ــت مي خ آن قيم
ــد فقط عوض  ــده باش ــذاري تعيين كنن در قيمت گ
ــت؛ در صورتي كه همه  كردن صورت مساله غلط اس
ــت. بازار بايد تعيين كننده قيمت  اين فرايند غلط اس
باشد و كارخانه در قيمت گذاري بايد كامال آزاد باشد. 
ــار را هم از بين  ــعي كنيم موانع انحص كنارش بايد س
ببريم  و واردات را آزاد كنيم، تعرفه ها را كاهش دهيم و 
از طرفي اجازه دهيم توليد صورت بگيرد و  موانع براي 

توليدكنندگان جديد نداشته باشيم. 

كاهش توليد و چالش تحويل خودرو
زاوه ادامه مي دهد: آمار مي گويد توليد خودرو در كشور 
كاهش يافته است. بر اساس آمار، توليد خودرو در شهريور 
47 درصد حداقل كاهش داشته است. تحويل خودروهاي 
ثبت نام شده در شرايط فعلي يك معضل بزرگ خواهد بود  و 
دقت كنيد كه بخش زيادي از اين مشكالت ناشي از مديريت 
عجيب و غريب تجارت خارجي است كه در چند ماه اخير 
اتفاق افتاد. ابطال مكرر ثبت سفارش ها، پروسه هاي ثبت 
صدور مجوز كه بسيار پيچيده و زمان برند. اثر اين ها در راحتي 
تجارت، كسب و كار و توليد خود را نشان داده و نتيجه اش اين 
شده كه تيراژ توليد پايين آمده و اين به اين معني است كه 
نه تنها تعهدات قبلي را نمي توانند اجرا كند بلكه تعهدات 
جديد را هم قطعا نمي توانند پاسخ دهند. اين مشكل صنعت 
خودرو ايران را به شدت عميق مي كند. بنابراين وضعيت 

صنعت خودرو مي تواند وضعيت بحراني باشد.
آسيب بنگاه داري دولت

اين كارشناس خودرو در خصوص كيفيت پايين و قيمت 
ــود در اين موضوع تصريح  باالي خودروها و تناقض موج
مي كند: در مورد مشكل عدم كيفيت خودروها و قيمت هاي 
ــبت به كيفيت بايد گفت كه  اين ناكارآمدي  بسيار باال نس

سيستماتيك است. پارادوكسي است كه از طرفي مي گويند 
خودمان مي خواهيم همه جنس ها را توليد كنيم و مديريت 
كنيم از طرف ديگر هم نمي توانند نه به قيمت و نه به كيفيت 
درستي كاال را توليد كنند و نه حتي مشخصات فني، محصول 
وارد خط توليد مي شود. در ايران 40 سال طول مي كشد تا 
محصول از خط توليد خارج شود در حالي كه در دنيا امكان 
ندارد كه يك محصول اين قدر طوالني در خط توليد بماند. 
ــال بيشتر نمي توان يك  پنج سال 6 سال نهايت هفت س
محصول را توليد كرد. اين فضا ناشي از ناكارآمدي است كه 
حضور دولت در بازار و در صنعت ايجاد كرده؛ يعني مديران 
عامل خودروسازي ها  حتي اگر خصوصي هم باشند، بدون 
نظر وزير و مقامات باالدستي نمي توانند انتخاب شوند. عينا 
اين مشكل در انتخاب معاونان شان نيز وجود دارد. يعني اين 
سيكل پر از مسئول بي مسئوليت است و عده اي هستند كه 
مي توانند در اين سيكل تاثير بگذارند، بدون اينكه مسئوليتي 
متوجه شان شود. اين مشكلي است كه به نوعي كل اقتصاد 
ــتند  ــت؛ يعني ارگان هاي زيادي هس ايران درگير آن اس
ــت دارند بدون اينكه  كه در مديريت اجرايي اقتصاد دخال
مسئوليتي داشته باشند و جوابي پس دهند. عينا در صنعت 
خودرو همين داستان وجود دارد. خاطرتان باشد در دوره 
آقاي احمدي نژاد به طور مرتب مي گفتند كارخانه تاسيس 
كنيد كارخانه خارج  از كشور داخل كشور و اين ها اقتصادي 
نبود بنابراين  تهي شدند از نقدينگي.  در دوره ايشان سايپا 
خودش، خودش را خريد و شركت ها  از نقدينگي تهي شدند. 
ــي نيامد به مقامي كه اين دستور را داده  هيچ وقت هم كس
بود اعتراض كند كه چرا اين اتفاق افتاده است. همه اقتصاد 
ايران دچار اين معضل است و دولت عوض سياست گرداني 
اصرار عجيبي دارد كه مديريت اجرايي و بنگاه داري كند. 
بنابراين وقتي دولت  دارد بنگاه داري مي كند، اقتصاد دچار 
آسيب مي شود و در همه جاي دنيا نيز به همين شكل است. 
متاسفانه رويه فعلي دولت كاهش بنگاه داري نيست بلكه به 
شدت دنبال افزايش بنگاه داري است و مي تواند وضعيت را 
وخيم تر كند. در حال حاضر صنايع خودروسازي ايران با خطر 
ورشكستگي عمومي مواجه هستند و هر لحظه امكان دارد كه 
اين اتفاق در آن نهادينه شود و چه قطعه ساز و چه خودروساز 
دچار ورشكستگي شوند.  حل اين مشكالت نيازمند تغيير 
پارادايم هاست. يعني مشكل، مشكل شخص نيست. مشكل 
مديرعامل اين شركت يا آن شركت نيست. مشكل پارادايمي 
است كه بر اين سيستم حكومت مي كند. ذهنيتي است كه 
دولت با آن اقتصاد را مديريت مي كند. آن ذهنيت اشكال دارد 
و بايد عوض شود، بازار به سمت رقابتي تر شدن برود. بازاري 
كه بسته است فقط براي خوشايند شخص وزير يا معاون 
ــود و هر پروژه اي براي  وزير امكان دارد هر دروغي گفته ش
خوشايند اين افراد اجرا شود ولي واقعا چيزي كه اجرا مي شود 
تاثيرگذار و مطالبه بازار نيست .  بايد مكانيسم قيمت، كيفيت،  
مشخصات فني همه را بسپاريم به بازار و بگذاريم بازار در اين 
خصوص تصميم بگيرد. مطمئن باشيد اگر اين كار را بكنيم 

نتايج خوبي مي گيريم.                 

       طبق تصميم گيري هاي جديد در حوزه قيمت گذاري خودرو قرار است شوراي رقابت از قيمت گذاري خودرو خارج شود     

استمرارطلبي شوراي رقابت!
بر اساس آمار، توليد خودرو در شهريور حداقل 47 درصد كاهش داشته است

تحويل خودروهاي ثبت نام شده در شرايط فعلي يك معضل بزرگ خواهد بود  
بخش زيادي از مشكالت ناشي از مديريت عجيب و غريب تجارت خارجي است كه در چند ماه اخير اتفاق افتاد

فربد زاوه: 
در مورد مشكل عدم كيفيت خودروها 

و قيمت هاي بسيار باال نسبت به 
كيفيت بايد گفت كه  اين ناكارآمدي 

سيستماتيك است. پارادوكسي 
است كه از طرفي مي گويند خودمان 

مي خواهيم همه جنس ها را توليد 
كنيم و مديريت كنيم از طرف ديگر 

هم نمي توانند نه به قيمت و نه به 
كيفيت درستي كاال را توليد كنند؛ حتي 

مشخصات فني محصول وارد خط 
توليد نمي شود. در ايران 40 سال طول 
مي كشد تا محصول از خط توليد خارج 
شود در حالي كه در دنيا امكان ندارد كه 

يك محصول اين قدر طوالني در خط 
توليد بماند

گروه اقتصاد      

معادالت اشتباه آقاى وزير 

صادرات دام همچنان ممنوع است
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ــس از ديگري در باغ هاي تهران  مال ها و برج ها يكي پ
مي رويند، گويا پاياني براي تراژدي باغ كشي در پايتخت 
ــال در  وجود ندارد. هفت هزار هكتار باغ، تنها طي  13 س
ــت. مرثيه اي كه بايد بر آن خون  ــده  اس تهران ناپديد ش
ــت. اين روزها در هر كوى و برزنى كه مى نشينيد،  گريس
ــبز پايتخت است.  صحبت از بين رفتن باغ ها و فضاى س
ــبز و خرمي معروف بود كه  تهران روزگاري به باغ هاي س
ــيدند و هوش از سر  مانند زمردي در پايتخت مي درخش
مردمش مي بردند اما امروز تنها خاطره اي از آن همه باغ  
در ياد تهراني ها مانده است.اندك باغ هايي كه در چند دهه 
ــي ندارند، هر روز  اخير باقي مانده اند نيز حال و روز خوش
خبري از يورش بيل هاي مكانيكي، قطع درختان، ريختن 
ــيد پاي درختان، آتش زدن درختان و... از آن ها  سم و اس
منتشر مي شود. اخباري كه دل هر دوستدار اين سرزمين 
ــد بدانيد كه در بيشتر  را به درد مي آورد. شايد جالب باش
پرونده هاي نابودي باغ هاي تهران پاي ارگان هاي دولتي 

درميان بوده است. 
يورش شبانه به باغ «اراج»

ــازمان  ــي از باغ هاي تحت مالكيت س باغ «اراج» يك
ــت كه در چند روز گذشته، اخبار  اوقاف و امور خيريه اس
ــيه هاي فراواني به دنبال داشته است.  مربوط به آن حاش
ــهردار بازنشسته منطقه يك تهران،  گويا با چراغ سبز ش
ــبانه به باغ يورش برده اند و آنجا گودبرداري  بولدزرها ش
ــاغ اراج دوباره  ــبانه ب انجام داده اند. خبر گودبرداري ش
اين باغ را به صدر اخبار پايتخت بازگردانده است. محمد 
ساالرى؛ رييس كميسيون شهرسازى و معمارى شوراى 
ــخصي  ــن اقدام در صفحه ش ــهر تهران  با انتقاد از اي ش
ــازمان اوقاف هم به  ــت: «اميدوارم س خود در تويتر نوش
ــت محترم بنياد مستضعفان باغات وقفى  تاسى از رياس
ــهروندان  ــوده و در اختيار ش ــاغ حفظ نم را به صورت ب
ــا مى كند.چند هفته  ــى غوغ ــد. نظارت همگان قرار ده
ــيون ماده 5 با بارگذارى باغ اراج  پيش در جلسه كميس
مخالفت كردم، مهندس افشانى هم حمايت كرد. ظاهرا 
شهردار منطقه براساس توافقى در گذشته دستور شروع 
به كار داده اند. فعال با پيگيرى همكارانم در شوراى پنجم 
گودبردارى متوقف شد».الهام فخارى، عضو ديگر شوراي 
شهر نيز در اظهارنظري در اين باره گفت: «با گزارش مردم 
محله اراج و پيگيرى اعضاى شوراى شهر تهران عمليات 
گودبردارى و مداخله در باغ اراج متوقف شد. دست مريزاد 
به مردم، دست مريزاد به شوراياران كه بهترين مدافعان 
شهر هستند. دست مريزاد ويژه به مردم و شوراياران محله 
اراج منطقه يك تهران».فخاري با اشاره به اينكه باغ اراج  
ــته از شهرداري  ــازمان اوقاف است در گذش متعلق به س
درخواست  پروانه 30-70 داشته است، گفت: «با اين در 
خواست موافقت نشد و چون بخشي از درختان راآتش زده 
ــيون ماده هفت، مبلغ چهار ميليارد تومان  بودند كميس
ــال تبصره يك قانون حفاظت و  جريمه كرد و راي به اعم
ــترش كه توقيف و تملك ملك توسط شهرداريست  گس
ــتور اقدام داده است.  كرد. اما ظاهرا شهردار منطقه دس
ــتقر در ناحيه هماهنگ شد كه كار متوقف  با عوامل مس

ــيون ماده هفت به ان  ــود تا از طريق دبيرخانه كميس ش
رسيدگي شود».

سريال تكراري باغ كشي
ــت كه باغ مورد هجوم قرار  اما اين نخستين بار نيس
مي گيرد. شهريور ماه سال 94 بود كه خبر آتش سوزي 
عمدي باغ اراج با اعتراض شديد شهروندان و كنشگران 
محيط زيست مواجه شد. شوربختانه در آن آتش سوزي 
سه چهارم درختان براي هميشه نابود شدند. براساس 
ــبز تهران،  ــا و فضاي س ــازمان پارك ه گزارش هاي س
ــت و در سال  ــاحت باغ اراج  22 هزار و 600 متر اس مس
ــبز در اين  ــزار و 400 اصله درخت س 83 بيش از يك ه
ــنيده ها حاكي از آن است كه  باغ وجود داشته است. ش
ــتور شفاهى شهردار  گود بردارى شبانه باغ اراج به دس
بازنشسته منطقه يك انجام شده است. هادى كاشانى، 
ــوز، درباره  ــكان ني ــن محله به اس ــورايارى اي دبير ش
ــبز ــرى اين زمين فضاى س ــرداري گفت:« كارب گودب
عمومى است اما بر مبناي تفاهم انجام شده امكان ساخت

ــده است كه  بر مبناى 30-70 براى اين زمين صادر ش
ــد طى چند هفته مالك توانسته باشد بر  به نظر نمى رس
ــد. شهردار منطقه  ــاس اين تفاهم پروانه گرفته باش اس
ــته است و مشخص نيست  يك جزو شهرداران بازنشس
ــردارى را صادر كرده كه مالك  در چه زمانى اجازه گودب
شبانه اقدام به گودبردارى كرده است.  بر اساس تماسى 
كه با شهردار ناحيه داشتيم اعالم شد مجوز گود بردارى 
ــت. اگر براساس توافق  به صورت شفاهى داده شده اس
ــد مالك اجازه گودبردارى در 30 درصد ملك را  هم باش
دارد.هنوز آمارى از درختان بر جا مانده در اين باغ پس 
از آتش سوزى هاى پى در پى مشخص نيست و اين گود 
ــيون ماده 7 داده شده است.  بردارى بدون راى كميس
پرونده آتش سوزى هاى اين باغ در شعبه ويژه روحانيت 
در حال بررسى است و هنوز براى ما مشخص نيست راى 
دادگاه چه بوده است. ديواركشى باغ بدون پروانه خالف 
ديگر مالك است. چطور با يك دستور شفاهى مجوز گود 

بردارى داده اند».

خشكاندن عمدي باغ اراج
آبيارى نكردن باغ توسط مالك و همچنين تبديل قسمتى 
از باغ به محل تخليه نخاله هاى ساختمانى بارها مورد اعتراض 
اهالى قرار گرفته بود. باغى كه امروز با عنوان باغ اوقاف، شناخته 
مى شود تا سال 1332 تحت مالكيت حاج ميرزا حسين حاج 
محمدعلى كنى بوده كه ايشان به علت آنكه فرزندى نداشته، 
باغ 22 هزار و 600 متر مربعى خود را وقف امور خيريه كرده 
است. براساس  گزارش هاى محلى، ملك وقف امام حسين(ع) 
ــانى به درختان باغ نيز براساس سلسه  ــبكه آبرس بوده و ش
قنواتى بوده كه از دوران گذشته داخل باغ تعبيه شده و البته 
سال هاست كه نسبت به اليروبى آن ها سهل انگارى صورت 
گرفته است. شايد جالب باشد بدانيد كه شهرداري در توافقي 
كه با مالك انجام داده است، 70 درصد از فضاي اين باغ را تحت 
ــبز كرده است.  مالكيت خود قرار داده و تبديل به فضاي س
اقدامي كه با اعتراض كنشگران محيط زيست نيز مواجه شد 
چراكه شهرداري با تبديل باغ به پارك بسياري از درختان را 
نابود كرده است.  با توقف عمليات گودبرداري در باغ اراج همه 

چشم اميدها به شهردار جديد پايتخت است، پيروزحناچى، 
شهردار منتخب تهران، پرونده طوالنى در برخورد با متخلفان 
ــاورزى و باغ به مسكونى و تجارى  تغييركاربرى اراضى كش
ــتين آزمون او در  در كشور دارد، شايد باغ اراج بتواند، نخس
شهردارى تهران در راستاى حفظ و احياى باغ هاى پايتخت 
باشد. بايد منتظر ماند كه آيا حناچى از اين آزمون سربلند 

بيرون خواهد آمد يا خير؟
باغ برال

اما باغ اراج تنها قربانى ساخت و ساز در اين محله نيست، 
در همسايگي آن، باغ «برال» قرار داد؛ باغي كه چندين سال 
است كه مال سازان به آن چشم طمع دوخته اند. هر لحظه 
ممكن است به دليل قانون «حقوق مالكانه» مجوز ساخت 
پروژه اي مانند «اطلس مال» در اين باغ صادر شود. باغي كه 
اگر افكار عمومي نسبت به حفظ آن حساسيت نشان ندهد، 
محكوم به فناست. اين باغ كجاست؟ در منتهي اليه شمال 
غربي محله «اراج» نياوران، باغ معروفي به نام «برال» وجود 
دارد. اين باغ متعلق به تيمسار «برال يهودي» بوده است كه 
پس از انقالب، به اسراييل مهاجرت مي كند و امالكش در 

نياوران مصادره مي شود.
ــار وزارت دفاع و  ــز در اختي ــاغ «برال» ني مالكيت ب
ــازهايي  ــاخت و س ــپاه قرار مي گيرد. در دهه 60 س س
ــاختمان هاي اداري به نام مجتمع  ــوله و س به صورت س
«شهيد شاه آبادي» در اين باغ انجام مي شود اما باوجود 
اين ساخت و سازها ، حدود نيمي از اين ملك همچنان 
به عنوان باغ باقي مي ماند. نكته جالب و مهم درباره اين 
ــت كه قنات اصلي محله اراج در اين باغ واقع  باغ اين اس
ــاغ مي تواند  ــده و يكي از داليل حفظ نيمي از اين ب ش
ــرال» زماني به  ــد.پاي باغ «ب ــات باش وجود همين قن
ــد كه مالك آن تصميم به  ــهرداري تهران كشيده ش ش
فروش آن گرفت. براساس شواهد، سه  سال پيش وزارت 
ــركت «شستان» واگذار مي كند.  دفاع اين ملك را به ش
هلدينگ «شستان» نيز اين ملك را به شركت «سمت 
ــراي خريد  ــد. مالكان جديد ب ــوي» واگذار مي كن و س
ــا با روياي  ــي پرداخت مي كنند. آن ه آن مبلغ هنگفت
ــاي 100درصدي اين  ــاخت مجتمع تجاري در فض س
ــت مي كنند. اما پس  ملك، اين مبلغ هنگفت را پرداخ
ــهرداري تهران  ــدور مجوز به ش ــه مالك براي ص از آنك
ــاله مي شود كه اسناد  مراجعه مي كند، متوجه اين مس
ــهر تهران  ملك به صورت باغ بوده و در طرح تفصيلي ش
نيز اين ملك به صورت لكه فضاي سبز ديده شده است. 
ــج براي صدور  ــيون ماده پن پرونده اين ملك به كميس
ــيون ماده پنج مجوز  مجوز ارجاع داده مي شود. كميس

ــاختي تنها براي 30 درصد از اين ملك صادر و اعالم  س
مي كند كه 70 درصد باقي مانده از ملك نيز طبق قانون 
ــود. تمامي درخت هاي باغ،  بايد به شهرداري واگذار ش
پالك كوب و شناسنامه دار هستند. طبق قانون، صدور 
ــي درخت ها منوط به  ــوز، قطع يا جابه جاي هرگونه مج

اعالم نظر كميسيون ماده هفت است.
شهردارى براى اعالم نظر كارشناسى طبق قانون، اين 
پرونده را به يكى از شركت هاى مشاوره خود واگذار مى كند. 
پرونده درخواست مجوز براى ملك، به شركت مهندسى و 
مشاوره اى به نام «پارس بوم» براى اظهار نظر كارشناسى 
ارجاع داده مى شود. اين شركت نيز با واگذارى بيش از 30 
درصد از ملك مخالفت كرده و بيان مى كند بخشى از اراضى 
اين ملك بايد براى اجراى برخى پروژه هاى عمرانى شهر 
آزادسازى شود. پس از انجام اصالحيه هاى مورد نظر، مالك 
مى تواند در آن 30 درصد از ملك ساخت و ساز انجام دهد. از 
آنجايى كه مالك براى اين ملك هزينه گزافى پرداخت كرده 
است، ساخت و ساز تنها در 30 درصدملك مقرون به صرفه 
نبوده و به همين دليل به نظر كارشناسى اعتراض كرده و 
دوباره اقدام به رايزنى  با شهردارى براى گرفتن درصد بيشتر 
مى كند. پس از پيگيرى هاى مالك براى تصرف بيشتر از 
30 درصد، سرانجام شهردارى به مالك پيشنهاد احداث 
دهكده سالمت( هتل بيمارستان) را مى دهد. در صورت 
اجراى چنين طرحى، مالك مجاز به ساخت تمامى سطح 
پس از اصالح و اجراى پروژه دهكده سالمت خواهد بود. در 
ــته، باغ به صورت متروكه رها شده است.اما  سه سال گذش
نگرانى كه درباره اين باغ وجود دارد، مساله حقوق مالكانه 
است. طبق قانون، شهردارى بايد ظرف مدت زمان18ماه، 
حق و حقوق مالكانه را پرداخت كند. اين كار با تملك ملك 
از سوى شهردارى يا صدور مجوز براى مالك انجام مى شود.  
به دليل آنكه اين مدت زمان طى شده است، شهردارى بايد 
براى اين باغ تصميم گيرى كند. باتوجه به اينكه شهردارى 
درحال حاضر حتى هزينه هاى جارى خود مانند پرداخت 
حقوق پرسنل را از بانك شهر وام مى گيرد و خزانه شهردارى 
ــت، توانايى تملك اين باغ را ندارد و تنها راه باقى  خالى اس
ــت. اگر وضعيت پرونده باغ «برال»  مانده، صدور مجوز اس
همچنان بالتكليف بماند، مالك مى تواند در دستگاه قضايى 
ــهردارى به دليل عدم صدور مجوز شكايت كند. اگر  از ش
مالك وارد پروسه قضايى شود،مى تواند براى صدور مجوز 
از دستگاه قضايى حكم بگيرد.  در اين صورت شهردارى نيز 

ملكف به  صدور پروانه ساختمانى براى اين باغ است.
سايه مصوبه شوم برج باغ بر تهران

مصوبه برج باغ خيانتي به پايتخت بود، فاجعه اي كه 
پس از تصويب آن 6 هزار هكتار از باغ هاى تهران را نابود 
ــوراي دوره پنجم اين مصوبه ابطال شد اما  كرد.  در ش
باوجود ابطال، شنيده ها حاكي از آن است كه همچنان 
باغ كشي در تهران ادامه دارد؛ چرا كه شهرداران مناطق 
حاضر نيستند از درآمد هاي هنگفت تغييركاربري باغ 
ــورا را  اجرايي  به مال يا برج دست كشيده و مصوبه ش
كنند،  به تعبير ديگر مصوبه شوراي شهر بر زمين مانده 
است. حال زمان آن رسيده است كه مسئوالن از خواب 
غفلت بيدار شده و براى حفظ اندك باغ هاى باقى مانده 
ــاى فعلى نابود  ــند. اگر باغ ه تهران، تدبيرى بيانديش
شوند، ديدن آسمان آبى تهران براى همه شهروندانش 

رويايى دست نيافتنى خواهد شد.

     با چراغ سبز شهردار بازنشسته منطقه يك تهران رخ داد    

يورش شبانه به باغ اراج
تراژدي باغ كشي در پايتخت ادامه دارد

انگار هنوز مسئوالن جزيره  سرخ هرمز نمى دانند 
ــت كه بايد حفظ  فقط خاك چند رنگ جزيره نيس
ــى مانده از  ــود، بلكه مهم تر، بناهاى تاريخى باق ش
گذشتگان و حتى استعمارگران دوره هاى پيشين 
ــى برخوردارند؛  ــره هم از اهميت خاص در اين جزي
ــكان دفن زباله، آواربردارى  نه اين كه به راحتى به م
ــاختمانى و هر اتفاق ديگرى تبديل  و نخاله هاى س

شوند، جز حفاظت!
ــهر و  ــئوالن شوراى ش ــوز مس ــد هن ــر چن ه
ــوهاى  ــز از پس ش ــره هرم ــى جزي ميراث فرهنگ
ــره برنيامده اند، اما به  رنگين كمانى اجتماعى جزي
ــراف  اين هم فكر نمى كنند كه روزى با اين همه اس
ــره، باالخره  ــاك  رنگين جزي ــت و پاش خ در ريخ
ــرور از بين  ــش درآمدزايى خاكى كه به م براى بخ
مى رود، چه چيز را بايد جايگزين كنند؟خانه و بازار 
«زعفرانى ها»، «قصر بى بى»، آب انبار «دو خواهر»، 
ــرى پوالك»،  ــر»، خانه «ج ــد «حضرت خض گنب
پاسگاه قديم و اصال بدتر از همه «قلعه پرتغالى ها» كه 
خيلى ها جزيره را اصال به خاطر اين قلعه شناختند! 
قلعه اى كه آن را يكى از ارزشمندترين بناهاى جزيره 
مى نامند و حتى از گردشگرانى كه قصد بازديد از آن 

ــاس  ــم هزينه دريافت مي كنند، اما براس را دارند ه
ــه بناهاى  ــراى توجه ب ــگران ب حقوق اوليه  گردش
تاريخى و مناسب بودن فضا براى بازديد آن ها، به نظر 
ــد حتى در مورد اين قلعه چنين مواردى را  نمى رس

رعايت كرده باشند.
ــراث فرهنگى كه براى  اميد ابراهيمى فعال مي
ــت با مشكالتى مواجه  ورود به قلعه هرمز هم نخس
ــنا مى گويد: به نظر نمى رسد قلعه  ــده بود، ايس ش
پرتغالى هاى جزيره دست كم در چند سال گذشته 
مورد مرمت قرار گرفته باشد، به نظر مى رسيد فقط 
ــالم و مناسبى  حدود 70 درصد قلعه در وضعيت س

قرار داشتند.
ــازهاى مختلف و ايجاد  او با اشاره به ساخت وس
ــاغل مختلف در اطراف قلعه پرتغالى ها اظهار  مش
ــم» در محدوده   ــد «حري مى كند: به نظر مى رس
ــم تعيين حريم  ــدارد، اگر ه ــال معنايى ن قلعه اص
ــد،  ــده باش ــراى اين محوطه ى تاريخى انجام ش ب
شايد اصال مسئوالن قلعه و ميراث فرهنگى جزيره 
ــرى  ــد. دور تا دور قلعه يكس ــى ندارن از آن اطالع
ساخت وساز انجام شده است، ديوارى روى جداره  
ــاخته اند و از سوى ديگر  اصلى قلعه پرتغالى ها س

ــگران ندارند. ــبى با گردش برخورد چندان مناس
ــاى قلعه و حتى در  وى ادامه مى دهد: دور ديواره
بخش هايى از قلعه كه زياد در چشم نيستند، تقريبا 

به زباله دانى تبديل شده است.
در طول دست كم يك سال گذشته، دوستداران 
ــدان در تماس  ــى هنرمن ــراث فرهنگى و برخ مي
ــب قلعه  ــنا از وضعيت نامناس ــزارى ايس با خبرگ
پرتغالى ها و برخى بناهاى تاريخى اين جزيره ابراز 
نگرانى كرده و نسبت به تخريب قريب الوقوع آن ها 
ــدار داده اند، اما  ــرى پوالك» هش مانند خانه «ج
ــبت به اين ابراز نگرانى ها  تاكنون هيچ توجهى نس

وجود نداشته است.

رييس سازمان جهاد كشاورزى آذربايجان غربى 
گفت:  اصالح الگوى كشت، توسعه و ترويج آبيارى هاى 
ــيه درياچه اروميه با  مدرن در اراضى كشاورزى حاش
هدف صرفه جويى و جلوگيرى از هدررفت منابع آبى 
ــازمان در راستاى كمك به  از مهم ترين برنامه هاى س

احياى درياچه اروميه است.
به گزارش ايسنا، اسمعيل كريم زاده گفت: در اين 
راستا  بيشترين طرح هاى آماده بهره بردارى در اين سفر 

مربوط به طرح هاى مديريت آب و خاك است.
وى با بيان اينكه احياى درياچه اروميه از مهم ترين 
ــت،  دغدغه هاى رييس جمهور و دولت دوازدهم اس
ــردارى در بخش  ــاى آماده بهره ب اظهاركرد: طرح ه
ــفر شامل اجراى  كشاورزى استان هم زمان با اين س
ــازى انهار و  ــارى،  مرمت و بازس ــاى نوين آبي روش ه
ــى،  ــى ابيارى و زهكش ــبكه فرع اليروبى قنوات، ش
ــايت هاى گلخانه اى، طرح هاى مرتبط در  تكميل س
زير بخش هاى صنايع تبديلى و غذايى،  بهبود توليدات 
دامى،  بهبود توليدات گياهى  و طرح هاى آبخيزدارى و 

مديريت شيالت است.
وى تاكيد كرد:  در اين سفر كلنگ يك واحد گوسفند 
ــى با  اعتبارى بالغ بر 140 ميليارد   داري  پنج  هزار راس

ــت وزير جهاد  ــتان اروميه نيز به دس ريال  در شهرس
كشاورزى به زمين زده خواهد شد.

كريم زاده  اضافه كرد: در اولين سفر  دكتر روحانى 
ــراى آبيارى  ــزار هكتار اج ــتان در حدود  28 ه به اس
تحت فشار كه در استان مصوب شده بود عملياتى مى 
شود؛ در حال حاضر با عنايت رياست جمهورى، بيش 
از 61 هزار و 570 هكتار از اراضى كشاورزى با استفاده 
از اعتبارات صندوق توسعه ملى به سيستم هاى آبيارى 
ــده كه بيش از 2,5 برابر ميزان  ــار تجهيز ش تحت فش
مصوب است كه در آينده نزديك به بهره بردارى خواهد 
رسيد. رييس سازمان جهاد كشاورزى آذربايجان غربى 
خاطر نشان كرد: 42 ظرفيت جذب سرمايه گذارى در 
بخش كشاورزى در استان شناسايى و امكان سنجى 
شده است كه از سرمايه گذاران در اين زمينه استقبال 

و حمايت مى كنيم.
وى با تاكيد  بر تسريع در اتمام پروژه هاى نيمه تمام و 
برطرف كردن مشكالت واحدهاى نيمه فعال ادامه داد: 
250 واحد صنايع تبديلى و تكميلى در بخش كشاورزى 
استان نيازمند به روزرسانى تجهيزات و نوسازى است.

ــاورزى آذربايجان غربى  ــازمان جهاد كش رييس س
ــبرد اهداف و  ــتاى پيش همچنين اضافه كرد:  در راس

ــاورزى استان با  برنامه هاى توسعه پايدار، بخش كش
تصويب پيش نويس طرح هاى پيشنهادى كه بسيارى 
از شاخص هاى توسعه بخش كشاورزى استان را ارتقا 
ــان اعتبار مورد  ــر 1300 ميليارد توم مى دهد، بالغ ب
ــدن، گام مهمى در  نياز است كه در صورت مصوب ش
جهت رونق و شكوفايى اقتصاد بخش كشاورزى استان 

برداشته خواهد شد.
ــب 468 پروژه  ــرح در قال ــد: 36 ط وى يادآور ش
ــارد ريال و  ــر 1490 ميلي ــارى بالغ ب ــرف اعتب با ص
ــتقيم 1003 نفر در سطح استان  ــتغال زايى مس اش
به دست وزير جهاد كشاورزى و با دستور رييس جمهور 

افتتاح و كلنگ زنى مى شود.

ــود؛ اگر تير اول را  همه ماجرا از شليك نخستين گلوله آغاز مي ش
ــت و  اگر شليك نكند مقتول.  اين قصه پرغصه  او شليك كند، قاتل اس
محيط بانان ايران زمين است. محيط بانان اين حاميان و پاسداران طبيعت 
و حيات وحش ايران كه در همه سال ها وظيفه خود را انجام داده اند، حال 
با دستان پر يا خالى، براى شان فرقى نداشته است. اما باوجود اين وظيفه 
سخت و سنگين كم ترين حقوق را دربين مشاغل دولتي دريافت مى كنند 
و مانند بقيه پاسداران ايران  زمين از بذل جان خويش نيز دريغ نداشته اند.

حال محيط بانان مانند محيط زيست كشور خوش نيست و محيط بانان 
ــت، مجلس و ــى مي تواند دول ــد. اين حام ــود حامى رنج مى برن از نب

ــان را دارند؟ بسيارى از مسئوالنى كه  قانون باشد اما به راستى كدام ش
درچند سال اخير از كنار مشكالت معيشتي محيط بانان،خأل  يا نقص 
ــتند، وضعيت محيط بانان كشور را به اينجا  قوانين با بي تفاوتي گذش
ــانده اند؛ جايي كه محيط بانان در دو راهي قاتل يا شهيد مي مانند.  رس

116 شهيد محيط بان كشور گواه روشني بر اين مساله است كه قوانين 
ــت.  و امكانات موجود براي حمايت از اين مدافعان طبيعت كافي نيس
محيط باني نيز همچون سكه  اي، دو روي دارد. يك روي آن سكه شهادت 
محيط بانان و تنها گذاشتن خانواده با مشكالت بسيار است و  روي ديگر 
سكه، قوانين ناقص محيط بانى، اعدام ، زندان و ديه است. اين روي سكه 
هنگامى رخ مى نمايد كه محيط بان به عنوان مامور قانون، ناچار به شليك 
شود. محيط بانان اگر دست به اسلحه نبرند يا مجاز به حمل آن نباشند يا 
بايد چشم به روى متخلف ببندند يا شهادت و مصدوميت را به جان بخرند.
آنگاه كه در مقابل شكارچيان غيرقانونى دست به سالح شوند و كشته از

شكارچيان باشد، خطر زندان و اعدام آنان را تهديد مى كند.هيچ قانونى 
ــمى دولت چنان نيروى انتظامى و نظامى ارزيابى  آنان را ماموران رس

نمى كند.آنان در هر حال قربانى هستند.
آن روي ديگر سكه  اين وضعيت را « سعيد موميوند» محيط بان 
همداني تجربه كرده است. او كه در جريان درگيري، يكي از شكارچي 

غيرمجاز را هدف گلوله قرار داده، هم اكنون پاي چوبه دار قرار دارد.

دوسال بعد از درگيرى شكارچيان غيرمجاز با محيط بانان در «منطقه 
حفاظت شده نشر» همدان كه منجر به درگيرى و كشته شدن يكى از 
شكارچيان شد، حاال دادگاه همدان، محيط بان «سعيد موميوند» را 
ــال پيش به اتهام قتل عمد در زندان است، به قصاص اعدام  كه از دوس
محكوم كرده است. اين در حالى است كه فرمانده يگان حفاظت سازمان 
حفاظت محيط زيست كشور، مى گويد شليك محيط بان به شكارچى

غيرمجاز، نه عمدى كه سهوى بوده است. «محبت خانى» به اسكان گفت 
كه در اين مرحله بايد يك اليحه خوب و بسيار قوى را تنظيم و تدوين 
ــور كنيم. كرده و براى اعتراض به راى قصاص، تقديم ديوان عالى كش

ــز رخ داده؛  ــاهدان مى گوينداين  اتفاق تلخ  در حين تعقيب وگري ش
ــد و به طور عمدى به سمت  ــنگرى باش نه اينكه محيط بان پشت س
ــودروى  ــد از توقيف خ ــليك كند. محيط بان ها بع ــكارچيان ش ش
ــليك، ابتدا چند بار فرمان ايست داده اند؛ اما  متخلفان، طبق قانون ش
ــتاده اند. بعد از آن بود كه يكى از محيط بانان منطقه  شكارچيان نايس
ــليك «تير هوايي» كنند؛  براى مى خواست حسب وظيفه اقدام به ش

ــليك كند؛ اما ناهموار بودن زمين و  همين تفنگش را رو به باال برد تا ش
ــردى را دوچندان مى كند،  تيراندازى در حين دويدن كه خطاى هر ف
ــكارچيان اصابت مى كند. ــده به يكى از ش باعث شليك زودتر تير ش

ــگان حفاظت محيط  ــيدمحبت خانى، فرمانده ي ــرهنگ جمش س
ــال  ــكان مى گويد: اين اتفاق در س ــور، دراين باره به اس ــت كش زيس

ــت؛ رايى مبنى بر اينكه  ــده اس 95 افتاده و راى آن در همدان صادر ش
ــت. قتل، عمدى بوده و محيط بان را به قصاص نفس محكوم كرده اس

او مى افزايد:« پس از آن، ما فرجام خواهى كرديم و اكنون پرونده در «ديوان 
عالى كشور» در دست بررسى است و ما اميدواريم كه راى را بشكنند».

ــوز قطعى  ــده هن ــد كه حكم صادر ش ــى تاكيد مى كن  محبت خان
ــت. ــان تعيين كننده اس ــن مي ــى، در اي ــوان عال ــت و راى دي نيس

ــا اقدام ما  ــر اينكه قطع ــرهنگ محبت خانى همچنين با تاكيد ب س
ــل، غيرعمدى  ــر من قت ــد: « از نظ ــت مى گوي ــراى احقاق حق اس ب
ــى را بدهد». ــر قطع ــى پرونده نظ ــد قاض ــت؛ هرچند باي ــوده اس ب

فرمانده يگان حفاظت محيط زيست كشور به اسكان مى گويد: «من 
ــاهده كنم؛ چرا كه  اخيرا به صحنه قتل رفتم تا از نزديك صحنه را مش
ــى صحنه در  ــت من رخ نداده بود. در بررس اين حادثه در زمان مديري
همدان دريافت بنده اين بود كه تيراندازى به طور سهوى بوده است. اگر 
تيراندازى محيط بان عمدى بود، راى درست و قابل قبول ما نيز بود؛ اما 
بررسى شرايط حاكى از اين است كه حادثه ناخواسته رخ داده است».

محبت خانى افزود: «مشاهدات من حاكى هستند كه محيط بان طبق 
وظيفه قانونى، بعد از بى توجهى شكارچيان به «فرمان ايست»،  قصد 
ــكارچيان را وادار به ترك تخلف و توقف  شليك تير هوايى داشته تا ش
ــته، تفنگ ديرتر باال  ــوارى زمين، به طور ناخواس كند؛ اما در اثر ناهم
ــليك كرده و به مرحوم اصابت كرده است». آمده و يك قدرى زودتر ش

ــبه عمد»  ــال تبديل پرونده به قتل «ش ــر اينكه ما به دنب او با تاكيد ب
ــيار قوى را  ــتيم گفت: «در اين مرحله بايد يك اليحه خوب و بس هس
ــاص، تقديم ديوان  ــراى اعتراض به راى قص تنظيم و تدوين كرده و ب
ــد يا نكند  ــت حكم را تاييد كن ــور كنيم. ديوان ممكن اس عالى كش
ــد داد». ــى را انجام خواه ــازمان مجددا اقدامات ــه در آن صورت، س ك

محكوميت محيط بان هاى ايرانى به قصاص اعدام مى رود تا به يك مساله 
در جريان انجام وظايف ادارى اين قشر تبديل شود. كارشناسان مى گويند 
ــهيم كردن جوامع  آموزش محيط بان ها،  آموزش جوامع محلى و س
حاشيه نشين از عايدات و منافع مناطق حفاظتى و نيز اصالح قوانين و 
لوايح حمايتى محيط بان ها و جنگل بان ها مى تواند  در اين راه به بهبود 

شرايط كمك هاى شايانى كند.

محيط زيستميراث فرهنگى

محيط زيست

درياچه اروميه در دوراهي احيا و نابوديميراث را زباله داني كردند

ننجمه جمشيد ى

           با چراغ سبز شهردار بازنشسته منطقه يك تهران، بولدزرها شبانه به باغ يورش برده اند و در آنجا گودبرداري انجام داده اند
      آبيارى نكردن باغ توسط مالك و همچنين تبديل قسمتى از آن به محل تخليه نخاله هاى ساختمانى بارها مورد اعتراض اهالى قرار گرفته بود

      بر مبناى تفاهم،  امكان ساخت بر مبناى 30-70 صادر شده كه به نظر نمى رسد طى چند هفته مالك توانسته باشد بر اساس اين تفاهم پروانه گرفته باشد
      اين گود بردارى راى كميسيون ماده 7 را ندارد. پرونده آتش سوزى ها نيز در شعبه ويژه روحانيت در حال بررسى است و مشخص نيست راى دادگاه چه بوده است

اين نخستين بار نيست كه باغ اراج 
مورد هجوم قرار مي گيرد. شهريور 

سال 94 بود كه خبر آتش سوزي 
عمدي باغ با اعتراض شديد 

شهروندان و كنشگران محيط زيست 
مواجه شد. شوربختانه در آن 

آتش سوزي سه چهارم درختان 
براي هميشه نابود شدند

براي محيط بان همداني حكم اعدام صادر شد

مدافع طبيعت پاي چوبه دار
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 در همين دو ماهى كه از سال تحصيلى جديد پشت 
سر گذاشته ايم، دو حادثه تصادف اتوبوس دانش آموزان 
مدرسه اى را در جاده هاى كشور داشته ايم. يكى حادثه 
واژگونى مينى بوس حامل دانش آموزان پسر در محور 
اللى-تاراز در استان خوزستان كه در آن 16 دانش آموز 
مصدوم شدند و ديگرى واژگونى اتوبوس حامل دختران 
دبيرستانى شهرستان بستان آباد در آزادراه زنجان-تبريز 
كه سه  نفر كشته و 38 دانش آموز نيز مصدوم شدند. مهر 
سال گذشته بود كه اتوبوس حامل دانش آموزان نخبه 
ــيراز تصادف كرد و در آن  هرمزگانى نيز در نزديكى ش
9 دانش آموز كشته، دو نفر قطع عضو و  دو نفر نيز قطع 
ــى از اين حوادث مربوط به باال بودن  نخاع شدند. بخش
ــت كه با آن دانش آموزان  استهالك اتوبوس هايى اس
ــافرت ها و اردوهاى اجبارى مى برند. در حالى  را به مس
ــود اردوهاى راهيان نور اجبارى نيست  كه گفته مى ش
ــا نخواهند بروند يا  ــه به اين اردوه اما دانش آموزانى ك
والدين شان به آن ها رضايت نامه ندهند، با برخوردهايى 
از سوى مدارس مواجه مى شوند. اما اين نگرانى والدين 
نگرانى به حقى است و از سويى مسئوالن هم بايد شرايط 
اعزام به اردوها را امن تر كنند. ديروز نماينده آموزش و 
ــه كميته هماهنگى اجراى طرح هاى  پرورش در جلس
ــل و نقل  ــازمان حم ــى پليس راهور از س ويژه ترافيك
جاده اى خواست تا بر اتوبوس هاى حمل و نقل اردوهاى 
دانش آموزى نظارت كنند. به گزارش ايسنا، اميرى در 
كميته ويژه بررسى طرح زمستانه امسال كه در شهرك 
ــيارى از دانش آموزان در  آزمايش برگزار شد، گفت: بس
مسيرهاى اردويى خود با اتوبوس تردد مى كنند. در اين 
ــت كه  زمينه ضمن قدردانى از اقدامات پليس، الزم اس
ــتا  نظارت ها نيز افزايش يابد. او ادامه داد در همين راس
نيز از سازمان حمل و نقل جاده اى درخواست داريم بر 
ــاى دانش آموزى نظارت كنند. اين  اتوبوس هاى اردوه
در حالى است كه سال گذشته بعد از حادثه اى كه براى 
دانش آموزان هرمزگانى افتاد،قرار شد  اردوهاى شبانه از 
سيستم اردويى دانش آموزان حذف شود و هيچ اتوبوسى 
ــد. به هر حال معلمان  شبانه حامل دانش آموزان نباش
ــى كه كمك هاى اوليه  مدارس مانند يك راهنما و كس
بلد است، نمى تواند به دانش آموزان كمك كند. از سوى 
ديگر رانندگانى كه قرار است براى اردوهاى دانش آموزى 
فعاليت كنند بايدد مهارت هاى خاصى را ديده باشند. 
چندى پيش نيز على رمضانى، مديركل فرهنگى-هنرى 
اردويى و فضاهاى پرورشى با اشاره به اينكه وزير آموزش 
و پرورش دستور ايجاد مركز كنترل اردويى را داده  است، 
توضيح داد: اين مركز كنترل اردويى وظيفه رصد كردن 

اردو از زمانى كه از مقابل مدرسه حركت مى كند تا زمانى 
كه به مقصد مى رسد را به عهده دارد. اين سامانه به نحوى 
است كه اگر كسى دوره هاى مورد نظر را آموزش نديده 
ــتم به او اجازه حركت نمى دهد. رمضانى  ــد، سيس باش
ــپهتن براى كنترل حركت  ــتم س به استفاده از سيس
اتوبوس هاى اردويى دانش آموزان اشاره كرد و گفت: با 
ــس راه صورت گرفته، مقرر  توجه به همكارى كه با پلي
شده است؛ سامانه سپهتن كه به عبور و مرور ماشين ها 
نظارت دارد، در اختيار ما نيز قرار داده شود تا ما نيز مسير 
ــاى دانش آموزى را رصد  حركت خودروها و اتوبوس ه
كنيم.او با اشاره به جزييات اين دستورالعمل توضيح داد: 
تمام كسانى كه در اردوهاى دانش آموزى حضور دارند از 
جمله مربيان و عوامل اجرايى اردو بايد آموزش هاى الزم 

در خصوص اردوى دانش آموزى را ديده باشند، در غير اين 
صورت حق همراهى در اردو  را ندارد. رمضانى همچنين 
با اشاره به لغو تردد اتوبوس هاى اردويى از ساعت 23 شب 
تا پنج صبح گفت: با توجه به بررسى هايى كه پليس راه و 
وزارت راه انجام داده است، بيشترين آسيب ها و تصادفات 
از ساعت 23 شب تا پنج صبح است، به همين دليل براى 
كاهش آسيب ها حركت اتوبوس هاى دانش آموزى را در 

اين ساعات ممنوع كرديم.
اى كاش رضايت نمى دادم

ــش مى آيد و  ــراى اتوبوس ها پي وقتى حادثه اى ب
دانش آموزان تصادف مى كنند، پدر و مادرها بارها و بارها با 
خودشان مى گويند كه اى كاش هيچ وقت رضايت نامه اى 
براى بردن بچه هاى شان به اردو را امضا نمى كردند. بارها 

اين صحنه را در ذهن هاى شان مرور مى كنند و دوباره 
مى رسند به بيمارستان و تختى كه بچه هاى شان روى 
آن بسترى شده اند. اگر هم فرزند دانش آموزشان فوت 
كرده باشد كه تا عمر دارند به اين فكر مى كنند كه چرا 
ــان به اردو به او رضايت نامه دادند يا  براى رفتن بچه ش
ــتر مراقبت مى كردند. در اين حالت هر  اينكه از او بيش
ــئوالن آموزش و پرورش انجام دهند  كارى هم كه مس
جاى خالى فرزند خانواده آن ها را نخواهد گرفت. رمضانى 
در ادامه صحبت هايش با اشاره به آموزش 160 هزار نفر 
از مديران، مربيان و كسانى كه در اردوهاى دانش آموزى 
فعاليت دارند، گفت: تالش بر اين است كه اين افراد در 
بحث اردوهاى دانش آموزى به روز باشند. عالوه بر اين 
تدوين آيين نامه اردو را به اين دليل كه كار قانونى باشد، 

ــرح كرديم كه  ــوراى عالى آموزش و پرورش مط در ش
ــته مورد تصويب قرار گرفت و منتظريم  در هفته گذش
ــتان ها و مدارس  پس از تاييد رييس جمهورى براى اس
مناطق ارسال شود.وى با بيان اينكه در حال مذاكره براى 
تامين اتوبوس هاى ويژه اردويى هستيم، گفت: وسايل 
نقليه اى كه امروز براى اردوهاى دانش آموزى استفاده 
مى شود از همين اتوبوس هاى عمومى است. از ديدگاه ما 
به عنوان كارشناس اردويى اين وسيله ها كيفيت الزم را 
ندارند تا در اردوها به كار گرفته شوند، به همين دليل در 
كميسيون ايمنى راه ها تامين اتوبوس هاى ويژه اردويى را 
در دستور كار قرار داديم و در دو هفته گذشته اين موضوع 
ــت محترم جمهورى  ــد و پس از تاييد رياس مصوب ش
ــوس ويژه اردو كه اصطالحا به  مى توانيم از تعدادى اتوب
ــود و تنها براى  آن ها اتوبوس هاى دماغ دار گفته مى ش
اردوهاى دانش آموزى، سرويس مدارس و اياب و ذهاب 
ــتفاده كنيم. رمضانى ادامه داد:  دانش آموزان است، اس
همچنين مصوب شد كه بعد از وارد كردن تعدادى از اين 
اتوبوس ها، وزارت صمت هم تا سه سال اين ماشين ها را 
توليد كند تا بتوانيم از اين به بعد از اتوبوس هاى ويژه اى 
كه داراى امنيت كافى است، استفاده كنيم.رمضانى در 
واكنش به نگرانى والدين نسبت به اردوهاى دانش آموزى 
ــكالت درون  ــرى مش گفت: در برگزارى اردوها يك س
ــتمى مطرح بود كه آموزش و پرورش سعى كرد،  سيس
ــكالت را برطرف كند، اما يك سرى مشكالت  اين مش
ــود دارد كه در  ــتم آموزش و پرورش وج بيرون از سيس
ــتيم آن ها را نيز برطرف كنيم. خيلى تالش  تالش هس
ــيون ايمنى راه ها اين اجازه  صورت گرفت تا در كميس
به ما داده شود كه تعدادى اتوبوس وارد كنيم، با تامين 
اين اتوبوس ها آسيب هاى بسيار كمى را شاهد خواهيم 
بود و نگرانى ها و دل مشغولى ها كاهش پيدا خواهد كرد.

ــى  مديركل فرهنگى هنرى اردويى و فضاهاى پرورش
درباره اردوى شب مانى دانش آموزان در مدارس توضيح 
ــده و در  داد: اين موضوع تنها در يك حد طرح عنوان ش
ــان خبره در حال  مرحله كارشناسى است و كارشناس
بررسى آن هستند و برگزارى آن بعد از تاييد شوراى عالى 

آموزش و پرورش امكان پذير است.
ــان خواهد برد، زيرا   از ديدگاه من اين كار خيلى زم
ــيب ها حل نشود، به هيچ وجه  تا زمانى كه مسائل و آس
ــوى ديگر وزير  اجازه چنين كارى را نخواهيم داد.از س
ــاد براى اتوبوس هاى  آموزش و پرورش نيز به امنيت زي
ــوزان در اردو تاكيد كرده كه حتما بايد  حامل دانش آم
در اردوهايى كه دختران و معلم هاى شان مى روند، يك 
مرد حضور داشته باشد. او گفته است: يكى از كارهايى 
كه به لحاظ امنيتى انجام خواهيم داد، اين است كه در 
ــته باشد تا  اردوهاى دخترانه حتما يك مرد وجود داش
ــتادن و  بتواند امنيت الزم را در مواقع ضرورى مثل ايس

توقف در بين راه براى اقامه نماز و صرف غذا فراهم كند. 
ــتين بار در سال  آيين نامه اردوهاي دانش آموزي نخس
1381 در جريان حادثه پارك شهر هنگامي كه تعدادي 
دانش آموز هنگام قايق سواري در استخر پارك شهر غرق 
شدند، با دستور وزير اسبق آموزش و پرورش به مدت يك 
سال تهيه و تصويب شد؛ بعد از آن هم تغييراتي در برخي 

قوانين صورت گرفت.
 سفر بدون رضايت ممنوع! 

وي همچنين درباره لزوم بازنگري در قوانين اردوهاي 
دانش آموزي گفت: اينكه بگوييم كدام بند از قانون نياز 
ــت، زيرا هر روز در كشور  به بازنگري دارد كار سختي اس
ــاهد تصادفات جاده اي و خطاهاي انساني هستيم و  ش
ــه تحت تاثير قرار  حال اگر بخواهيم به دليل يك حادث
ــش آموزي را منحل  گرفته و به طور كامل اردوهاي دان
كنيم كاري نشدني است. البته اين به معناي شانه خالي 
كردن از وظايف مربيان در برابر دانش آموزان نيست. البته 
ــناس  چندى پيش نيز عادل عبدي، حقوقدان وكارش
آموزشي درباره رضايت نامه هاى دانش آموزى به روزنامه 
ايران گفته بود: مربيان نمي توانند به زور و بدون رضايت 
ــاس قانون  ــه اردو ببرند، زيرا براس اوليا، دانش آموز را ب
ــئوليت دانش آموزان برعهده مربيان است و اگر در  مس
اردويي حادثه اي براي دانش آموزي رخ دهد آن ها بايد 
ــند. حال اگر دانش آموزي بدون رضايت  پاسخگو باش
ــود، درصورت  ــرده و دچار حادثه ش والدينش به اردو ب
ــت و دادگاه هم  ــكايت والدينش، مربي مسئول اس ش
ــواهد موجود چنانچه تشخيص دهد مربي  براساس ش
ــت، مطابق قانون براي او حكم صادر مي كند.  مقصر اس
اما اينكه گفته مي شود در حادثه داراب دانش آموزان را 
ــان به اردو برده اند، خيلي  بدون رضايت نامه والدين ش
بعيد است زيرا بسيار كم اتفاق مي افتد كه دانش آموزان 
دختر دير به خانه بروند، زيرا خانواده ها چنين چيزي را 
نمي پذيرند. اين درحالي است كه اتوبوس دانش آموزان 
داراب ساعاتي از شب گذشته بود كه حركت كرد. پس مي 
توان گفت كه خانواده ها از موضوع اطالع داشتند. ازسويي 
ديگر اين دانش آموزان از فرزانگان و افرادي بودند كه در 
مدارس فعاليت هاي اجتماعي داشتند. از اين رو  مقررات 
ــبت به اين دانش آموزان بيشتر بوده   پذيري مربيان نس
ــت كه اين دانش آموزان بدون رضايت  و بسيار بعيد اس
والدين به اردو رفته باشند. اما يكي از نكات مهم اصول و 
ضوابط اردو هاي دانش آموزي است؛ چرا كه از زماني كه 
دانش آموزان خانه را ترك كرده و وارد مدرسه مي شوند، 
مسئوليت آن ها برعهده مدير و مربيان مدرسه است و اين 
موضوع نيز در خصوص اردوهاي دانش آموزي صدق مي 
كند. موضوع ديگري كه مطرح بوده اين است كه آيين نامه 
فعلي اردوهاي دانش آموزي تا چه ميزان حافظ سالمت 

دانش آموزان است و چه نكاتي را مد نظر قرار داده است.

      «قانون» از  وضعيت اتوبوس ها و تصميم گيرى براي سفرهاى برون شهرى در مدارس گزارش مي دهد    

هراس  والدين از  اردوهاى دانش آموزى

  روابط عاطفى مطلوب معلمان با شاگردان در تمامى مقاطع هميشه 
از مهم ترين سطح  روابط به حساب مى آيد  و همواره بايد مورد تقويت قرار 
گيرد. اينكه معلمان روابط عاطفى در سطح دبستان با كودكان برقرار كنند 
و همدلى با آن ها مى تواند باعث شود كه اين كودكان نسبت به معلم خود 
احساس همسو  و  همانند پدر يا  مادر خود داشته باشند، در اين صورت 
اگر در خانه دچار مشكلى شوند يا مورد آزار و اذيت قرار گيرند چه از طرف 
دوستان و يا خانواده ،مى توانند با مطرح كردن اين موضوع باعث شوند 
معلم به عنوان فردى كه به اين كودكان نزديك شده، كمك كرده و موضوع 
را با مشاور مدرسه در ميان بگذارد تا بتوانند  مشكالت عاطفى كودك را  

برطرف و  از آسيب رسيدن به درس هايش جلوگيرى كنند.
ــت كه معلم بتواند محيطى براى  اولين نكته حايز اهميت اين اس
كودكان فراهم كند كه آن ها از لحاظ روانى در آرامش و به دور از استرس 
باشند تا بتوانند باعث شوند اين كودكان به يادگيرى دروس عالقه مند 
شوند ، باور اشتباهى كه در گذشته نه چندان دور در مدارس اتفاق مى 
افتاد كه تنبيه و  زور،   سازو كار اصلى تربيت و فراگيرى آموزش بود و نه تنها 
باعث پيشرفت نمى شد بلكه خيلى از كودكان در آن زمان حس انزجار از 

مدارس را داشته يا افت تحصيلى داشتند و يا ترك تحصيل مى كردند و اين 
حالت زور بايد جاى خود را به سيستم نوين آموزشى و حس همدلى بين 
كودك و معلم بدهد ، زيرا كودكان همواره پايه ريزى هاى شخصيتى كه 
در سنين كمتر فرا گرفته اند، در زمان مدرسه مى شود اين پايه ريزى ها را 
تقويت و شكوفا كرد و برعكس كودكانى كه با آسيب همراه بودند با گرفتن 
مشاوره صحيح و تقويت هاى بيرونى باعث شويم در بزرگسالى چالش ها 
را با موفقيت پشت سر بگذارند، همان هايى كه در كودكى بناى آن ها 

ريخته شده بود.
دومين نكته استفاده از پاداش ها و تقويت هاست، زمانى مى تواند 
شكل مفيدى به خود بگيرد كه معلمان ارتباط عاطفى خوبى با كودكان 
داشته و محيط آرامى براى آن ها فراهم كرده باشند و وقتى كودكان در 
فعاليت ها و تكاليف موفق بودند مورد تشويق قرار گيرند؛ نه اينكه از تقويت 
به عنوان ابزارى براى باج دهى به كودكان استفاده كنيم تا به شرط گرفتن 
جايزه درس بخوانند. مطمئنا اين گونه تقويت ها نمى تواند مفيد و باعث 
بقاى تغيير رفتارى باشند. سومين نكته اين است بدانيم معلمان با داشتن 
صبر و حوصله در پاسخويى به كودكان به جاى رفتارهاى تكانشى باعث 
مطلوب تر شدن رابطه عاطفى خود با آن ها مى شوند همواره با لبخند 
پاسخگوى كودكان باشند و اينكه معلمان بايد تالش كنند تا روش هاى 

نوين آموزشى را فرا گيرند تا فرزندانى موفق به اجتماع تحويل بدهند.
 معلمان مى توانند باعث شوند اعتماد به نفس شاگردان شان به طور 
مطلوبى باال رود و براى اين كار از جمالت مثبت مانند آفرين ، احسنت، تو 

مى تواني  استفاد كنند و از جمالت منفى كه عزت نفس و اعتماد به نفس 
كودكان را پايين مى آورد استفاده نكنيم. مى توانيم با دقت به نظرات و 
پيشنهادات آن ها گوش كنيم،  وقتى به شاگردان اهميت بدهيم آن ها 
بيشتر تالش مى كنند كه موفق باشند يا وقتى به آن ها مسئوليتى بدهيم 
باعث افزايش اعتماد به نفس آن ها مى شويم و عكس همين موضوع 
ــاگردان را بزرگ تر از حد معمول  زمانى است كه معلمان اشتباهات ش
نشان مى دهند و تكرار آن باعث مى شود كه دانش آموز احساس كند كه 
هر كارى انجام مى دهد اشتباه است و با پايين آمدن اعتماد به  نفسش به 

فردى منزوى و تنها تبديل مى شود.
چهارمين نكته اين است كه بايد هميشه بين معلم و شاگرد برقرار 
باشد، احترام متقابل است درست همانگونه كه معلم دوست دارد كودكان 
به آن ها احترام بگذارند معلمان نيز بايد به شاگردان شان احترام و در نحوه 
برخورد با آن ها اصولى را رعايت كنند كه خود اين اصول باعث بهتر شدن 
رابطه عاطفى معلم و شاگرد مى شود. وقتى به دانش آموزان لبخند بزنيد 
و از آن ها به خاطر سكوت و يا انجام كارهاى مربوطه تشكر كنيد باعث 
مى شويد كه آن ها نيز اين طرز برخورد را از شما فرا گيرند و در اجتماع در 

روابط خود استفاده كنند.
پنجمين نكته اين است زمانى كه در كالس هستيد سعى كنيد در 
همه جاى كالس قدم بزنيد. وقتى تكاليف كالسى به شاگردان مى دهيد 
هنگام انجام و نظارت كنار آن ها بنشينيد اين باعث دلگرمى آن ها و نزديك 
شدن شان به معلم شده و ياد مى گيرند اگر هم مشكلى داشتند با شما 

درميان بگذارند زيرا شما به آن ها حس نزديكى و اعتماد را داده ايد.  اينكه به 
همه شاگردان كالس اهميت بدهيد، بهتر است تا اينكه فقط بخواهيد يك 
نفر را برجسته نشان دهيد زيرا اين كار باعث مى شود همه شاگردان كالس 
به جاى آنكه خود تالش كنند آن گونه كه بايد باشند بيشتر تالش مى كنند 
تا شبيه آن نفرى كه شما برجسته نشان داده ايد بشوند و ديگر به دنبال ايده 
جديدى براى پروراندن خود نخواهند بود. معلمى مى تواند موفق باشد 
و محيطى صميمى برقرار كند كه در خارج از مدرسه نيز با شاگردانش 
ارتباط داشته باشد و اگر آن ها دچار مشكل شدند بتوانند به آن ها كمك 
كنند اين كار باعث شده ميزان ارتباط و همدلى  بين معلم و دانش آموزان 

ــه استفاده از تنبيهات بدنى  به نحو مطلوبى باال رود. در محيط مدرس
مى تواند بسيار نامطلوب بوده و نه تنها باعث دورى بچه ها از معلماش 
ــبت به معلم در ذهن دانش آموزان  مى شود بلكه حالتى از بدبينى نس
پرورانده خواهد شد، مى توان به جاى تنبيه و قانون هاى سخت گير از 
قوانين لذت بخش و همكارى هاى گروهى بين شاگردان استفاده كرد 
تا مشاركت عمومى آن ها را نيز باال برد. در آخر اينكه اهداف اكثر معلمان 
اين است فرزندانى را در اجتماع تربيت كنند كه بتوانند آينده اى مطلوب 
ــان تالش كنند و ما نيز بايد براى  داشته و در جهت پيشرفت جامعه ش

تحقق اهداف معلمان تالش و با آن ها همكارى  كنيم.

ساعت 9 و 48 دقيقه شامگاه بيست و يكم آبان 1397 ، دقيقا يك 
ــيدى از وقوع زلزله كرمانشاه سپرى مى شود و دقايقى  سال خورش
ــود!  از چندى  ــالگى خود وارد مى ش بعد، آن بالى طبيعى به دو س
ــالياد آن حادثه طبيعى در  پيش، زمزمه هايى براى بزرگداشت س
فضاى رسانه و محافل دانشگاهى و نيز بين بخشى از سمن ها و انجمن 
هاى مردمى شروع شده است و به طور يقين، بسيارى در اين وادى 
ــت...  . نگارنده بالطبع حضور ميدانى  به ايفاى نقش خواهند پرداخ
ــبانه روز) در هيات مشاور، امدادگر  و  در جريان امداد (حدود 60 ش
در نهايت روابط عمومى و ...  نيز مشاهده نزديك خدمات  امدادى و 
درمانى و در نهايت بازسازى مردم، ان جى اوها،سلبريتى ها و دولت، 
ــر  ــل آورده كه در مجال خود، مكتوب و منتش تجارب زيادى حاص
خواهد شد اما در اين ايام و در آستانه سالگرد آن بالى طبيعى، واجب 

مى بيند نكاتى چند را محض يادآورى و تاكيد، معروض دارد:
ــان و مشاوران  1-  همه مى دانيم و به صورت ويژه تر روان شناس
ــمند و در خور  ــى در جاى خود، چه اندازه ارزش كه نعمت فراموش
ــت... آنگاه كه دردى را تجربه مى كنيم، عزيزى را  ــكرگذارى اس ش
ــت سر مى گذاريم يا  از دست مى دهيم، صحنه اى دلخراش را  پش
كابوسى شبانه، خواب از سرمان مى پراند چه نيك و بجا و ارزشمند 
است فراموشى اين لحظات و به تاريخ سپردن آن...پس بى مناسبت 
ــى ان جى اوها و  ــانه اى ها و روابط عموم ــود اگر كه از رس نخواهد ب
ــبكه هاى  ــا و كانال هاى ش ــهروند خبرنگاران و ادمين گروه ه ش

ــيم كه به جاى ظهور مجدد  اجتماعى بخواهيم و انتظار داشته باش
ــا و فيلم هاى آن  عكس هاى روز حادثه، بارگذارى مجدد كليپ ه
ــب و رخدادهاى تلخ متعاقب آن و نيز ياد آورى دردهاى تجربه  ش
شده، تعهد كنيم و وفا كه تصاوير، فيلم و نگاشته هايى را بر بال رسانه 
سوار كنيم كه درد را كاهش دهند و خاطره را آرامش خاطر عنايت 
ــده اميد پيوند دهند... كنند و چشمان را به دريچه هاى گشوده ش

قصد ندارم كه دردهاى فعلى آسيب ديدگان را ناديده انگارم اما اين 
ــته ها و تصاوير و كليپ هاى  را هم مى دانم كه بسيار گفته ها، نوش
منتشرشده ما نتوانست مسئوالن به خواب رفته را بيدار كند و با كمال 
تاسف، خواب شان نيز چنان سنگين شده كه به مرحله ُكما رسيده 
است و مگر كه خدا، لطفى كند و گرنه آش همان آش و كاسه، همان 
ــت... پس چه بهتر كه اين بار تمركز مان به جاى ساختن  كاسه اس
ــتوار گرداندن ستون اعتماد آنان به  سقف خانه آسيب ديدگان، اس

خود و داشته هاى شان باشد!
شايد بسيارى ُخرده گيرند و نارو زنند كه : اى بابا، اين بندگان 
ــد و از دست رفت! قبول  خدا، داشته هاى شان كه همه زايل ش
دارم كه حادثه در حد فاجعه بوده است و به ويژه با سهل انگارى 
هاى مسئوالن مسئوليت نشناس و ندانم كارى هاى گاه و بيگاه 
امدادگران(با عرض پوزش از خيل بيدارگران بسيار)، تا مرز مرگ 
اميد و اعدام عزت نفس نيز پيش رفته است اما يقين دارم كه هنوز 
نفس هاى رهايى بسيار است به شرط آن كه در مسير خود هدايت 
شود...  .  پس بياييم به جاى انگشت نهادن بر خألها،نداشته ها، 
نكرده ها فقط اين يكبار بر استعداده، ظرفيت ها، شدنى ها تمركز 
كنيم، شايد كه اميد وعزت نفس و انرژى زايل شده، برگردد... و 

ــان را به جاى هدر دادن  اگر هم آن نمى كنند حداقل خطاب ش
انرژى در گوش هاى پر از پنبه مسئوالن خودى، به سوى قلوب 
ان جى اوها، سازمان ها و متوليان بين المللى فرياد كنند، شايد 
كه حداقل ها كه رفع تحريم ها باشد، اتفاق افتد و خود در هزينه 

هاى خودتحميل آسيب ديدگان، تعديلى آفريند...  .
2- هنوز هم مصرم اگر كه آن روزهاى اولى بعد از زلزله، در اولين 
اقدامات امدادى و بازسازى، ايده #هرشهر_يك_روستا يا محله اى 
ــان را زنجير  ــم و همدلى جغرافيايى م ــهرها را پيش مى بردي از ش
مى كرديم، سقف خانه هاى آسيب ديدگان  با آن همه سيل مهربانى 
هم ميهنان ترميم مى شد اما بنا براين گذاشتيم تا از نكرده ها سخن 
ــتاى   ــن بار فارغ از هزينه هاى مادى، در راس نگوييم، پس بياييد اي
تجديد بناى عزت نفس و اميد آسيب ديدگان، به ريسمان جغرافياى 
ــون و آزمايش و  ــگرى مدنى خود، حلقه زنيم و اگر براى آزم كنش
تجربه هم باشد، پايلوت گونه، روان شناسان، مشاوران، مددكاران، 
روان درمانگران، روانپزشكان،پزشكان و پرستاران و.  . دواطلِب يك 
ــازى، بر يك  ــهر از جغرافياى ايران زمين، در قالب يك تيم بازس ش
ــيب ديده(البته با علم بر  روستا يا محله اى از شهرهاى مناطق آس
اقدامات صورت گرفته و هماهنگى هاى ضرورى با گروه هاى مؤثر 
ــوند و در مدت زمانى معين و موردنياز به صورت  قبلى) متمركز ش
نوبتى و كشيك، به خدمات رسانِى روان شناختى، راهنمايى، مشاوره 
و روان درمانى و جسم درمانى موردى بپردازند كه اين يك، هيچ كم 

از مسقف كردِن خانه هاى مردمان مناطق زلزله زده ندارد، دارد؟!
ــئوليت شناس هم به جاى سكوت و  3- آن عده از مسئوالن مس
ــودنى مسئوالن  خودخورى به پا خيزند و توجيه گرى هاى نابخش

مسئوليت نشناس و مسئوليت گريز را در محافل خودى شان، فرياد 
برآورند و از «الك انفعالى» به«سكوى كنشگرى» تغيير جهت دهند 
ــيب ديدگان با مواد قانونى و دستورالعمل  و از حقوق زايل شده آس
ادارى و ارتباط ساختارى، خالصانه و جسورانه دفاع كنند كه شكى 

نيست مؤثرخواهد افتاد...  .
ــران صاحِب  ــاد و امدادگ ــازمان مردم نه ــى اوها و س 4- ان ج
ــا هدايت و راهنمايى  تجربه حضور در ميدان خدمات داوطلبانه، ب
ــى و آزمون، همت كنند، همه آن  اساتيد و ليدرهاى صاحب ُكرس
ــت  ــون ها و كارهاى كرده و نكرده، شكس ديده ها و تجربه ها و آزم
ــور  ــران را بى دخل و تصرف و سانس ــا و موفقيت هاى خود و ديگ ه
ــل از تجربه و تجارب  ــتند كنند تا حداق و بى تعارف، مكتوب و مس
ــگرى هاى دواطلبانه در ميادين مشابه ديگر، نتايج  حاصل از كنش
ــن همه مال و  ــود و اي ــى ترى حاصل ش بهتر، ملموس تر و اثربخش

انرژى و زمان و نفرساعت كار، كم رمق و كم اثر جاى ديگر هدر نشود 
ــيارى زد كه كم و موثر  (هرچند كه بايد بوسه سپاس بر دستان بس
يا بسيار و اثربخش حضور يافتند و مينياتورى از عشق ومهربانى به 

همنوع خلق كردند).
ــاعت ها نفر و  ــنهاد مى شود سرجمع س 5- آخر نكته هم پيش
مترمكعب ها انرژى و خروارها هزينه ريالى و  ارزى براى نشست ها، 
همايش ها، كنفرانس ها، يادبودها و امثالهم سالگرد زلزله، محاسبه و 
تمهيدى اتخاذ شود قبل از مصرف و هزينه كرد، هريك خوداظهارى 
ــرف هزينه در  ــد و به جاى ص ــازى  كنن و گروه اعالمى، معادل س
گردهمايى هاى روتين و كم رونق و كم اثر، متمركز شود و براى ايجاد 
يك مركز مطالعات يا اقدام مشترك مهربانانه در مناطق زلزله زده، 
جايگزين شود.باشد هريك رسالت خود را در قبال مسئوليت فردى 

و اجتماع، بهينه ادا كنيم...

گروه جامعه 

نگاه

آسيب

ارتباط عاطفى مطلوب بين معلم و  دانش آموز

مسئوليت هاي فردي و اجتماعي در قبال حادثه ديدگان فراموش شد

زلزله كرمانشاه و مسئوالن به «كما» رفته!

حسين بهاولى
كارشناس ارشد روانشناسى بالينى

رئوف آذرى
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سرقت با كپى كردن عابربانك

رييس پليس فتاي تهران از شناسايى و كشف فروشندگان 
ــكيمر (كپى بردارى از كارت عابربانك) خبر  دستگاه اس
داد و گفت: متهمان در پوشش فروشنده  و درج آگهى در 
سايت هاى فروش اهداف مجرمانه خود را عملى مى  كردند.

به گزارش گروه اجتماعى باشگاه خبرنگاران پويا، سرهنگ 
تورج كاظمى با اعالم خبر بازداشت فروشندگان دستگاه 
اسكيمر (كپى بردارى از كارت عابربانك) درباره جزييات 
ــايى  ــار كرد: تحقيقات پليس براى شناس اين خبر اظه
ــروع و پس از تحقيقات  ــتگاه، ش عامالن فروش اين دس
ميدانى پيرامون شناسايى افرادى كه در سايت هاى درج 
آگهى فروش، اقدام به ثبت آگهى كرده بودند، در يكى از 
محله هاى تهران، فردى شناسايى و در يك عمليات پليسى، 
متهم با دو دستگاه اسكيمر دستگير شد.رييس پليس 
فتاي تهران خاطرنشان كرد: در تحقيقات بعدى با همكارى 
ــف دوم در قهوه  متهم و طى يك قرار صورى، متهم ردي
خانه اى در تهران شناسايى و دستگير شد كه از وى تعداد 
ــكيمر و 200 كارت خام عابربانك كشف  15 دستگاه اس
شد. با دستگيرى دو نفر، تحقيقات پليس براى شناسايى 
شاكيان پرونده متناسب با شگرد مجرمان آغاز و تعدادى 
از مالباختگان شناسايى شدند.رييس پليس فتاي تهران 
ــتفاده از  ــهروندان هنگام اس به كاربران توصيه كرد: ش
ــتگاه پوز، مخصوصا دستگاه  كارت بانكى و خريد از دس
پوزسيار، حتما تمامى عمليات هاى بانكى و تراكنش هاى 
خريد، توسط خودشان انجام پذيرد و در صورت مشاهده 
دستگاه هاى ناشناس و شبيه دستگاه اسكيمر سريعا به 

پليس اطالع دهند.
كشف خط لوله پنج كيلومترى 
انتقال سوخت قاچاق در قشم

فرمانده پايگاه دريابانى قشم از شناسايى و انهدام پنج هزار 
ــوخت قاچاق در سواحل يكى از  متر خط لوله انتقال س
روستاهاى اين جزيره خبر داد.  سرهنگ شهريار فتاحى با 
اعالم اين خبر گفت: پنج  هزار متر خط لوله انتقال سوخت 
قاچاق در سواحل يكى از روستا هاى اين جزيره  شناسايى و 
انهدام شد. مرزبانان روز گذشته با استفاده از منابع اطالعاتى 
باخبر شدند قاچاقچيان در ساحل روستاى صلخ اقدام به 
راه اندازى و باز سازى يك خط لوله انتقال سوخت قاچاق از 
ساحل به دريا هستند.فرمانده پايگاه دريابانى قشم اظهار 
ــزام و پس از كمى  كرد: بالفاصله مرزبانان به موقعيت اع
جست وجو موفق شدند ابتداى اين خط لوله را در ساحل 
ــريعا اقدام به بيرون  و انتهاى آن را در دريا پيدا كرده و س
كشيدن لوله ها از زير ماسه هاى دريا كنند.سرهنگ شهريار 
فتاحى تصريح كرد: قاچاقچيان اين خط لوله  كه  پنج هزار 
متر طول داشت را با استفاده از لوله هاى PVC در سايز هاى 
چهار و پنج اينچى به طرز ماهرانه اى زير ماسه هاى دريا 
پنهان و از آن طريق قصد داشتند  سوخت قاچاق را از ساحل 

به دريا و درنهايت به شناور هاى متخلف انتقال دهند.

كشف هرويين از رستورانى
 در محله شوش

رييس پليس مبارزه با موادمخدر تهران از دستگيرى مواد 
فروش سابقه دار با بيش از دو كيلوگرم هرويين در شوش 
ــاره به عمليات  خبر داد.سرهنگ محمد بخشنده با اش
پليس براى دستگيرى و برخورد با سوداگران مرگ اظهار 
كرد: ماموران پايگاه ششم پليس مبارزه با موادمخدر تهران 
بزرگ در راستاى اقدامات خود براى برخورد با سوداگران 
مرگ از فعاليت موادفروش سابقه دارى كه پيش از اين نيز 
دستگير شده بود باخبر شده و اقدامات وى را تحت نظر قرار 
دادند.وى با بيان اينكه در تحقيقات ماموران مشخص شد 
اين فرد در يك رستوران موادمخدر را پنهان كرده و اقدام به 
توزيع آن مى كند ،گفت: ماموران پس از هماهنگى با مقام 
قضايى به اين محل رفته و اقدام به دستگيرى متهم كردند.

بخشنده با بيان اينكه متهم هنگام دستگيرى سعى داشت 
با قمه به ماموران حمله كرده و فرار كند، گفت: اما با اقدامات 
ماموران اين فرد ناكام مانده و دستگير شد.رييس پليس 
مبارزه با موادمخدر تهران با اشاره به انجام بازرسى رستوران 
ــوش اظهار كرد: در بازرسى از اين  مذكور در محدوده ش

رستوران مذكور دو كيلو و 256 گرم هرويين كشف شد.

نجات 50 كارگر 
از حريق ساختمانى در فرشته

ــانى و خدمات ايمنى  ــازمان آتش نش ــخنگوى س س
ــدود 50 كارگر از حريق  ــهردارى تهران از نجات ح ش
يك ساختمان ادارى تجارى در خيابان فرشته خبر داد.

ــيدجالل ملكى در اين باره گفت: وقوع حادثه آتش  س
ــته به سامانه 125  سوزى ساعت 11  شنبه شب گذش
اطالع داده شد كه در پى آن ستاد فرماندهى ، 6 ايستگاه 
آتش نشانى به همراه خودروى تنفسى و پشتيبانى را 
ــارى ادارى در حال  به محل حادثه كه يك مجتمع تج
ساخت در خيابان شهيد فياضى (فرشته) بود، اعزام كرد.

وى با اشاره به حضور عوامل آتش نشانى در محل گفت: 
پس از حضور آتش نشانان مشاهده شد كه حريق در يك 
ساختمان در حال ساخت هفت طبقه كه هفت طبقه 
ــت رخ داده و كانون آن انبارى حدودا  نيز زيرزمين داش
200 مترى در طبقه منفى سه  است كه بالفاصله يك 
گروه از آتش نشانان عمليات اطفاى حريق را آغاز كردند.

ملكى با بيان اينكه تعدادى از كارگران اين ساختمان در 
طبقه منفى 6 در حال استراحت بودند،افزود:  گروهى از 
آتش نشانان نيز با عبور از كانون حريق و دماى باال خود را 
به محل اسكان كارگران رسانده و حدود 50 نفر از آنان را 
در حالى كه در شرايط بدى محبوس شده و امكان خروج 
ــالمت خارج كرده و به فضاى باز انتقال  نداشتند به س
دادند.سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى 
شهردارى تهران با بيان اينكه اگر آتش نشانان به موقع 
به اين كارگران نرسيده بودند ممكن بود دچار خفگى 
شوند، خاطرنشان كرد: گروه ديگر ى از آتش نشان نيز 
ــعله هاى آتش را مهار كرده و مدتى بعد  دقايقى بعد ش
نيز آن را به طور كامل اطفا كردند.ملكى اضافه كرد: در 
اين حادثه به يك آتش نشان و دو كارگر آسيب هايى وارد 
شد كه براى دريافت خدمات درمانى به اورژانس تحويل 
ــدند.وى با بيان اينكه علت اين حادثه از سوى  داده ش
ــى و اعالم خواهد شد،  كارشناسان آتش نشانى بررس
گفت: آتش نشانان پس از ايمن سازى محل در ساعت 

4:15 بامداد به عمليات خود خاتمه دادند.

رويداد

ــماره  ــن ش ــه اي ــزن ب ــابمو رو ب  «كل حس
ــه لنگ لنگم.  ــريع بزن ك ــط س 60379911....، فق
ــيوه جديد  ــوره». اين ش ــت مى خ چكم داره برگش
ــت كه به تازگى مد شده است. چند  كالهبردارى اس
ــياد با شيوه هاي گوناگون  سالى مى شود كه افراد ش
ــت به كالهبردارى تلفنى مى زنند. زمانى تحت  دس
ــه كارت كالهبردارى هاى  ــا كارت ب عنوان خريد ي
ــان رو شده با  ميليونى مى كردند و حاال كه دست ش
شماره تلفن هاى اعتبارى براى اين و آن اين پيامك 
را مى فرستند و در نهايت سر برخى را بدون آنكه فكر 

كنند كاله مى گذارند. 
ــردارى تلفنى هم  ــيوه ديگرى از كالهب البته ش
ــدن در قرعه كشى  ــت كه تحت عنوان برنده ش هس
ــيوه با شماره تلفن  برنامه تلويزيونى است. در اين ش
ــا عنوان اينكه در  رندى به طعمه ها زنگ مى زنند و ب
قرعه كشى برنده شده اند و فالن بازيگر و ورزشكار هم 
در برنامه راديويى يا تلويزيونى حضور دارد طعمه را 
ــروع مى كند به سوال  گيج مى كنند و فرد ديگرى ش
ــه اش را با  ــخصات و طعم ــردن و گرفتن مش پيچ ك
چرب زبانى و فريب پاى دستگاه عابربانك مى كشاند 

و در نهايت پول هاى حساب وى را خالى مى كند.
ــان  ــر از قرباني ــا چندنف ــزارش ب ــن گ ــا در اي م
ــرده و نظر يكى از  ــى گفت و گو ك كالهبردارى تلفن
ــيوه و  كارآگاهان قديمى تهران را در رابطه با اين ش

شگرد جويا شده ايم.
ــتانه كالهبردارى  ــاله كه در آس «نرگس» 25 س
ــى را كه  ــد اطالعات ــه و مى ترس ــرار گرفت تلفنى ق
ــرار داده باعث  ــته در اختيار كالهبرداران ق ناخواس
ــود. او درباره تماس افراد شياد چنين  دردسرش ش
ــماره  09216148725 با من تماس  مى گويد:« ش
گرفت. گفت من از طرف همراه اول تماس مى گيرم، 
شما چون همه  قبض هاتون توى يك سال اخير رو به 
ــامانه همراه پرداخت كرديد و  صورت اينترنتى يا س
ــتيد و كمك كرديد،  توى فرهنگ سازى دست داش

توى قرعه كشى شركت داده و برنده شده ايد.
ــيد صاحب خط خودتونيد؟ گفتم بله. اسمم  پرس
ــه؟ گفتم بله. گفت  ــت اين نام خودتون رو گفت و گف
جايزه پنج ميليون تومن كمك هزينه سفر به عتبات 
عالياته. االن برنامه  ما زنده در حال پخشه، آقاى آذرى 
ــتن، وصلتون مى كنيم  ــان برنامه هس جهرمى مهم

لطفا صحبت سياسى و اين ها نكنيد.
مردى تحت عنوان مجرى برنامه از من يك  سرى 
سوال درباره نحوه و كيفيت سرويس هاى همراه اول 
ــه، همكارانم االن  پرسيد و بعد گفت مباركتون باش
ــه راهنماييتون مى كنن. صداش  براى دريافت هدي

خيلى هم قطع و وصل مى شد.
ــرد، اطالعات  ــت ك ــه باهام صحب ــدى ك نفر بع
ــماره  تلفن، زمانى كه خط رو گرفتم،  شخصى ا م (ش
ــون  ــاب دارم  و شعبش ــون حس بانك هايى كه توش
ــات مثل  ــرى اطالع ــام و يك س ــماره كارت ه و ش
ــد گفت ما  ــرام خوند. بع ــت و ب نام والدينم) رو داش
كمك هزينه رو در دو حواله  دوميليون و 500 به دوتا 

كارت براتون واريز مى كنيم.
ــد از اون دوتا كارت  اما گفت بايد همين االن بروي
ــاب دارم رو نام برد) از  ــون حس (بانك هايى كه توش

خودپرداز موجودى بگيريد. گفتم كارت ها همراهم 
ــد از واريز موجودى  ــت، گفت نيازه كه قبل و بع نيس
ــيد كه مبلغ واريز شده. گفتم  بگيريد تا مطمئن بش

موجوديم رو مى  دونم. گفت رسيد چاپى الزمه.
ــك كرده بودم، گفتم كه االن  من ديگه جدى ش
ــماره  مادرم رو گرفت  نمى تونم برم دم خودپرداز، ش
ــرد و گفت كه بايد بريد دم  و با هردوتامون صحبت ك
ــد و به مادرم گفت تماس  خودپرداز موجودى بگيري
رو قطع نكنيد االن، بعد از گرفتن موجودى، عدديك 

رو بگيريد تا پروسه رو ادامه بديم.
ــام موجودى  ــن اول تم ــاط رو قطع كرد، م ارتب
ــه كارت ديگه، بعد زنگ  ــابم رو انتقال دادم به ي حس
زدم به همراه اول. با اپراتور صحبت كردم و شماره رو 
ــت اصال،  اعالم كردم، گفت مربوط به همراه اول نيس
ــع قضايى پيگيرى كنيد  هرچه زودتر از طريق مراج

تا كارى نكردن.
ــم رفته بود دم خودپرداز  توى اين فاصله مادرم ه
ــه كارت ديگه.  ــش رو انتقال داده بود به ي و موجودي
ــرد، گفته چرا  ــت مى ك ــخصى كه باهاش صحب ش
ــه ما بهتون واريز  تراكنش انجام داديد و االن نمى ش
ــته بود كه با حساب  كنيم ديگه، بعد هم ازش خواس
سپرده ا ش موجودى بگيره. مادرم هم گفته اون كارت 
دم دستم نيست.طرف گفته پس ما مقدار كمترى رو 
ــابتون  و يك سرى مدارك نام  واريز مى كنيم به حس
برده كه فردا با اينها بريد بانك تا پول رو از حالت بلوكه 
ــا 110 تماس گرفته و  دربياريد و قطع كرده.مادرم ب
ــماره رو اعالم  ــه چه اتفاقى افتاده، ش توضيح داده ك

كرده و گفتن كه كالهبرداريه و پيگيرى مى كنن.

ــماره مجددا با من تماس گرفت و گفت ما يك  ش
ــز كنيم به جاش  ــدارى از مبلغ رو نمى تونيم واري مق
ــال مى كنيم. گفتم  براتون دو ماه مكالمه رايگان فع
ــه. گفت اس ام اس آن هم االن براتون مياد. منم  باش

گفتم باشه و قطع كردم.
ــون  ــادرم) كارت هايى كه باهاش ــن و م هردو (م
ــد كه انتقال وجه  تراكنش انجام داده بوديم (هرچن
بود) سوزونديم و شماره رو به همراه اول و پليس اعالم 
ــى بالك كرديم و داستان  كرديم و بعد از توى گوش
ــد. اما هنوز برام ترسناكه كه اون كالهبردار،  تموم ش

همه  اطالعتمون رو داشت».
ــه  ــعه دهنده وب، در صفح ــات، توس ــن ابي حس
شخصى توييتر خود با انتشار سندى اعالم كرد يكي 
ــدن و تجارت  ــاى وزارت صنعت، مع از زيرپورتال ه
ــه راحتى اطالعات  ــت كه ب داراى حفره امنيتى اس
ــارقان قرار  ــترس س هويتى تمام ايرانى ها را در دس
ــايت سوءاستفاده  مى دهد. وى براى اينكه از اين س
ــت. اين فرد  ــر نكرده اس ــود آدرس آن را منتش نش
ــايت مذكور به اطالعات ثبت  احوال  اعالم مى كند س
ــرد متخصص با  ــته و يك ف ــى (API) داش دسترس
دانستن الگوى كارت ملى و با برنامه نويسى يك نرم 
ــاده مى تواند در كمتر از نيم ساعت به تمامى  افزار س
ــدا كند. وى  ــى پي ــات هويتى مردم دسترس اطالع
ــخصات  ــراى اثبات حرف هاى خود مش همچنين ب
ــابق (محمود احمدى نژاد)  هويتى رييس جمهور س
ــاى آن را در صفحه  ــرده و تصويرى از كد ه را پيدا ك

اجتماعى خود منتشر كرده است.
ــتيار وزير ارتباطات و فناورى  ــجاد بنابى، دس س

ــيب پذيرى  اطالعات در امور جوانان در خصوص آس
ــت عنوان  ــق به وزارت صنع ــايت دولتى متعل در س
ــديم، مركز  كرد پس از اينكه از اين موضوع مطلع ش
ــاط برقرار كرده  ــعه دهنده وب ارتب ماهر با اين توس
ــه ما ارائه  ــات دقيق ترى ب ــتيم تا اطالع و از او خواس
ــئوالن حوزه  ــبانه مس ــد. همچنين به صورت ش كن
ــن خبر آگاه كرديم و آ ها نيز  IT وزارت صنعت را از اي

تمامى سامانه هاى وزارت صنعت را كه به API فعال 
ــى  ــت  احوال مجهز بوده اند، مورد بررس اطالعات ثب
ــايت ها،  ــتى از تمامى س قرار داده و پس از تهيه ليس
ــايت ها به تيم هاى تخصصى مركز ماهر براى  اين س
ــدند. در نهايت  ــى هاى امنيتى ارجاع داده ش بررس
ــته يك حفره امنيتى در سامانه  ــنبه گذش صبح ش
ــايى شد و  آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت شناس
به آن وزارتخانه اطالع رسانى كرديم. در حال حاضر 
ــك  ــت. بدون ش ــامانه مورد نظر غير فعال اس نيز س
ــاردهنده اين موضوع و ارسال  ــن نيت فرد انتش حس
ــريع در  ــز ماهر، موجب تس ــات دقيق به مرك اطالع
ــد. اگر اين سامانه ها  شناساسى و حل اين مشكل ش
ــات و قواعد ملى  ــات مركز ملى تبادل اطالع از امكان
ــازمان فناورى اطالعات بهره مند مى شدند، اين  س

حفره امنيتى نيز به وجود نمى آمد.
شيو ه جديدى از كالهبردارى تلفنى

ــرى» كه تحت  ــام «رضا جعف ــه اى به ن مالباخت
ــرقت  كالهبردارى ديگرى قرار گرفته ماجراى به س
ــابش را اين گونه  ــان از حس ــون توم ــن دو ميلي رفت
براى مان تعريف مى كند:«سرظهر توى خونه خواب 
ــرم گفت شماره اى  بودم كه برام پيامك اومد. همس

ــريع بزن به حسابم كه  پيام داده كه اون امانتى رو س
لنگ لنگم. توى خواب و بيدارى يادم افتاد به يكى از 
دوستام دو ميليون تومان بدهكارم. رفتم توى سايت 
بانك و به اون شماره حساب بدون اونكه چك كنم به 
اسم چه كسى هست دو ميليون واريز كردم به خيال 

اينكه دارم بدهى دوستم رو پرداخت مى كنم.
ــتم زنگ زد و گفت اگه توى دست و  روز بعد دوس
ــت دو ميليون رو براش كارت به كارت  بالم پول هس
ــش گفتم كه روز  كنم. خيلى تعجب كرده بودم، به
ــار نرفت و گفت  ــن كار رو كردم ولى اون زير ب قبل اي
ــابش واريز نشده.  حتى يك ريال از طرف من به حس
ــم و اونجا بود كه  ــاب گرفت رفتم بانك و پرينت حس
ــادى رفته. به شماره اى كه  ــرم كاله گش فهميدم س
ــن خاموش بود.  ــود زنگ زدم ولى تلف پيامك داده ب
رفتم دادسرا شكايت كردم و فهميدم اين كالهبردار 
روزى براى 200 نفر همين پيامك رو مى فرستاده و 
ــخصات حساب رو چك  اون روز من بدون اينكه مش
ــن فراهانى  ــول رو ريختم به حسابش».محس كنم پ
كه چند روز پيش با اين شگرد سرش كاله رفته به ما 
ــبم و هر روز كلى به حسابم پول  مى گويد:«من كاس
ــه و گاهى چندبار مجبورم به حساب اين  واريز مى ش
و اون پول واريز كنم. چند روز پيش پيامك رسيد كه 
ــن كارت. كارت هاى خودم گم  اون پول رو بزنم به اي
ــدن. فكر كردم به يكى از كاسب هاى تيردوقلو كه  ش
بايد به كارتش پول مى زدم بايد پول واريز كنم. بدون 
اينكه بهش زنگ بزنم سريع مبلغ رو زدم به حسابش 
ناغافل كه دارم پول رو مى ريزم به حساب كالهبردار! 
چند ساعت بعد به دوستم زنگ زدم و گفتم كه بدهى 
ــابش ولى اون گفت كه هيچ پولى  رو ريختم به حس
ــده. از حسابم پرينت گرفتم و  به حسابش ريخته نش

فهميدم سرم كاله رفته».
ــرهنگ كارآگاه محمدرضا ذاكر  در اين رابطه س
ــا جرايم جعل و  ــابق مبارزه ب ــتقامتى، معاون س اس
كالهبردارى پليس آگاهى تهران دليل  اين سرقت ها 
ــراى اينكه  ــياد ب را چنين عنوان مى كند:« افراد ش
دست به كالهبردارى و اخاذى بزنند معموال به دنبال 
شيوه هاى جديدى هستند. با توجه به بروز مشكالت 
ــه دليل طمع  ــه  برخى از مردم ب اقتصادى در جامع
ــت اگر  فريب اين افراد را مى خورند. در پرونده نخس
كسى كه تماس گرفته و اطالعاتى را مى دهد كه براى 
ــت بايد تلفن را قطع و موضوع را  اين خانم عجيب اس
ــريعا به پليس گزارش مى داد كه خوشبختانه اين  س
خانم در لحظات آخر متوجه كالهبردارى بودن اين 
ماجرا شده است. اما در پرونده هاى بعدى كسانى كه 
ــده اند بايد با بررسى شماره تلفن و حساب  متضرر ش
ــت آن مطمئن  ــال كننده پيام از هوي و تماس با ارس
ــا چنين  ــراى برخورد ب ــدند. همكاران من ب مى ش
ــعى و تالش خود را  كالهبرداران و شيادانى همه س
مى كنند ولى متاسفانه مى بينم برخى از مالباختگان 
يا به نكات امنيتى توجه نكرده اند يا فريب وعده هاى 

پوچ كالهبرداران را خورده اند».
اگر كسى به شما زنگ زد و گفت كه در قرعه كشى 
فالن شركت يا برنامه  تلويزيونى برنده شده ايد و اسم 
ــتگاه  و فاميل دقيق خود را بگوييد يا برويد پاى دس
ــودى بگيريد يا به اين  خودپرداز و از كارت تان موج
ــانى شما  ــماره پول واريز كنيد تا هديه تان به نش ش

ارسال شود، چه كار خواهيد كرد؟

       شيوه و شگرد جديد كالهبرداران تلفنى از مردم بررسى شد    غالم اسكندرى

      كالهبرداري با حفركالهبرداري با حفر  ه هاي امنيتى!  ه هاي امنيتى!  

ــاره به حادثه آزار و اذيت پسران شوشترى گفت:  يك روان شناس با اش
بايد جزييات روانى اين تجاوز بررسى شود اما غالبا افرادى كه سوءاستفاده گر 
جنسى هستند افرادى هستند كه سابقه مورد تجاوز قرار گرفتن دارند و به 
شكل هاى متعدد داراى اختالالت روان شناختى هستند كه در دوره كودكى 
و نوجوانى مورد غفلت قرار گرفته اند.اردشير ياراحمدى در خصوص پيامدهاى 
آزار و تجاوز به كودكان، اظهار كرد: معموال افرادى كه آزارگر جنسى هستند، 
بيمار روانى با اختالالت روان شناختى مشخص هستند كه در طول زندگى 
مورد شناسايى قرار نگرفته اند. در واقع يك فرد بزرگسال داراى اختالل روانى 
ــاره به حادثه آزار و اذيت  ممكن است از كودكان سوءاستفاده كند.وى با اش
پسران شوشترى افزود: بايد جزييات روانى اين تجاوز بررسى شود، اما غالبا 
ــتند افرادى هستند كه سابقه مورد  افرادى كه سوءاستفاده گر جنسى هس
تجاوز قرار گرفتن دارند و به شكل هاى متعدد داراى اختالالت روان شناختى 
هستند كه در دوره كودكى و نوجوانى مورد غفلت قرار گرفته اند. بيشتر كسانى 
كه اقدام به تجاوز به كودكان مى كنند اغلب مورد سوءاستفاده جنسى بوده اند 
و ممكن است قربانيان خود را از بين كودكان يا هم جنس خود انتخاب كنند 
تا به لذت جنسى برسند.ياراحمدى با تاكيد بر لزوم آموزش خودمراقبتى به 
كودكان از سوى والدين بيان كرد: ممكن است تجاوزگران اقدام به باج گيرى 
يا تهديد به انتشار فيلم يا عكسى از اين افراد مورد تجاوز كنند كه بايد والدين 

خودمراقبتى را به فرزندان خود آموزش دهند. همچنين بايد مسائل جنسى 
در مدارس آموزش داده شود.وى همچنين بر لزوم آموزش عاليم و نشانه هاى 
ــايد تصور كودكان از آزارگر  يك فرد آزارگر جنسى تاكيد و تصريح كرد: ش
جنسى به گونه خاصى باشد در حالى كه يك كودك آزار جنسى ممكن است 
جزو محرم ها (دايى، عمو و ...) باشد. اين افراد بيمار هستند و ممكن است در هر 
طيفى قرار بگيرند. متاسفانه به دليل اينكه در جامعه ما به مسائل جنسى به 
چشم يك «تابو» نگاه شده است، هيچ وقت كودك آزارهاى جنسى شناسايى 
نشده اند و به كودكان نيز آموزش هاى الزم داده نشده است. امروز اعتياد به 
ــى تبديل  مواد مخدرهاى صنعتى مى تواند يك فرد را به يك آزارگر جنس
كند و ما بايد اين موارد را به خانواده ها آموزش دهيم.وى عنوان كرد: سيستم 
ــى ضعف دارد. در حالى كه بايد به كودكان  آموزشى در زمينه مسائل جنس
آموزش دهيم گه اگر مورد تجاوز يا آزار قرار گرفتند، موضوع را به فرد بزرگسال 
قابل اعتماد انتقال دهند. افرادى كه مورد تجاوز جنسى قرار بگيرند ممكن 
ــى تبديل شوند.  ــت به يك بيمار و براى انتقام از جامعه، به آزارگر جنس اس
همچنين اگر افرادى كه مورد سوءاستفاده جنسى قرار گرفته اند، درمان نشوند 
ممكن است دچار اختالالتى از جمله اضطراب، افسردگى، ترس شديد و حتى 
خودكشى شوند. بنابراين بايد خودمراقبتى به كودكان آموزش داده شود و 
بدانند كه پس از آزار ديدن يا تجاوز بايد بالفاصله موضوع را اطالع رسانى كنند.

مديركل حفاظت محيط زيست استان البرز برخورد خودروى عبورى 
ــه ديده كه در ــر داد و گفت: گرگ حادث در جاده چالوس با يك گرگ خب

ــتخوان ران شده  بود در بيمارستان  اين تصادف دچار شكستگى كامل اس
ــت و براى طى مراحل  ــكى تهران مورد جراحى قرار گرف مركزى دامپزش

ــد. ــار منتقل ش نقاهت به مركز تيمار حيات وحش كوهس
ــودرو هنگام برخورد  ــفانه صاحب خ فردين حكيمى اظهار كرد: متاس
ــط بوميان منطقه به محيط زيست  با اين گرگ توقف نكرده و حادثه توس
ــتان هايى است كه  ــتان البرز از معدود اس ــت. اس ــده اس گزارش داده ش

ــيب ديده دارد. ــاخت هاى مورد نياز براى كمك به حيوانات آس زيرس
وى با اشاره به رسيدن فصل سرد و احتمال نزديك شدن حيات وحش

ــتان گفت: از تمامى ساكنان  به خصوص كل و بز به حاشيه روستاهاى اس
ــت مى شود از هر گونه آسيب  منطقه و عالقه مند به حيات وحش درخواس
زدن يا هر گونه اقدامى كه موجب ايجاد وحشت و سلب آرامش حيات وحش

مى شود خوددارى كرده و با ماموران يگان حفاظت محيط زيست همكارى 
ــكار و صيد، زنده گيرى يا  ــاهده هرگونه تخلفات ش كنند و در صورت مش
ــيب ديده يا زخمى مراتب را بالفاصله به اداره حفاظت  مشاهده حيوان آس
ــن 32228391 الى 92 يگان  ــماره تلف ــت اطالع داده يا با ش محيط زيس
ــى در خصوص حضور  ــت تماس حاصل كنند.حكيم حفاظت محيط زيس
ــته در منطقه  ــت: اين گرگ روز گذش ــهر  كرج گف يك گرگ در محمدش
ــد اين گرگ از ابتدا توسط انسان  جعفرآباد زنده گيرى شد. به نظر مى رس

ــده و به همين دليل خوى وحشى گرى خود را از دست داده و  نگهدارى ش
اهلى شده است. وى با بيان اينكه هيچ خسارتى از جانب اين گرگ به كسى 
وارد نشده، خاطرنشان كرد: گرگ مورد نظر به دليل اينكه اهلى شده امكان 
رهاسازى در طبيعت را ندارد چون ممكن است پس از رهاسازى دوباره به 
ــود به همين دليل به صورت موقت به يك مركز نگهدارى  انسان نزديك ش

ــت. ــده اس تحويل داده ش

بررسى جزييات روانى حادثه آزار و اذيت پسران شوشترى

جراحى يك گرگ  در بيمارستان  دامپزشكى 

قانون پالس: سـرهنگ كارآگاه على وليپور گودرزى، 
معاون مبـارزه با جرايـم جنايى پليس آگاهـى تهران از 
دسـتگيرى قاتلى خبر داد كه پـس از ارتـكاب جنايت 
خانوادگى، جسد همسرش را در منطقه على آباد استان 

گلستان رها كرده بود. 
سرهنگ على وليپور گودرزى در توضيح اين خبر گفت: 
23 آبان كشف جسد متعلق به زن جوانى در منطقه على آباد 
استان گلستان به پليس آگاهى اين شهرستان اعالم شد؛ 
با حضور كارآگاهان پليس آگاهى استان گلستان در محل 
كشف جسد و انجام بررسـى هاى اوليه مشخص شد كه 
متوفى بر اثر خفگى ناشى از انسداد مجارى تنفسى به قتل 
رسيده است. همزمان با كشف جسد زن ناشناس در استان 
گلستان، اعضاى خانواده زن جوان با مراجعه به كالنترى 
135 آزادى عنوان كردند كه دامادشـان مدعى است كه 
دختر آن ها اقدام به خودكشى كرده و او جسد همسرش 
را به استان گلستان منتقل كرده است. بالفاصله پرونده 
مقدماتى در اين خصوص تشكيل و براى ادامه تحقيقات 
در اختيار اداره دهم ويژه قتل پليـس آگاهى تهران قرار 
گرفت.كارآگاهـان اداره دهـم پليس آگاهى بـا توجه به 
اظهارات همسر فقدانى مبنى بر اينكه جسد همسرش را 
به استان گلستان انتقال داده و جسد را در منطقه على آباد 
اين شهرستان رها كرده، موضوع را با پليس آگاهى استان 
گلستان در ميان گذاشتند. در ادامه  ضمن شناسايى هويت 
جسد زن ناشناس، به كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهى 
تهران نيز اعالم شد كه علت مرگ متوفى خودكشى نبوده 
و اين زن به قتل رسيده است. با اطالع از خبر وقوع جنايت، 
كارآگاهان اداره دهم با هماهنگى با بازپرس شـعبه دوم 

دادسراى ناحيه 27 تهران، همسر مقتول را در حالى كه پس 
از مرگ همسرش در خانه پدرزنش حضور داشت در ساعت 

يك ظهر 26 آبان  دستگير كردند.
 همسر مقتول در اظهارات اوليه منكر ارتكاب هرگونه 
جنايت شد اما در ادامه تحقيقات پليسى به ارتكاب جنايت 
در محل سـكونتش واقع در منطقه دركه تهران اعتراف 
كرد و به كارآگاهان گفت: نزديك هشـت سال است كه با 
همسرم ازدواج كرديم اما طى اين مدت دايما با هم اختالف
داشتيم و هر روز اين اختالف بيشتر مى شد تا اينكه شب 
جنايت همسرم از من در خواست كرد تا برايش يك قرص 
آرام بخش ببرم . همسرم از مدت ها پيش از قرص هاى آرام 
بخش اسـتفاده مى كرد. از همين فرصت استفاده كردم و 
برايش نوشيدنى مسـموم تهيه كردم. پس از آن به حمام 
رفتم و زمانى كه از حمام بيرون آمدم  همسرم را ديدم كه 
هنوز با صداى بلند نفس مى كشد. پارچه اى برداشته و آن را 
دور گردن همسرم انداختم و آنقدر نگه داشتم كه جان داد. 
جنازه را داخل صندوق عقب خودرو شخصى ام قرار داده و
مستقيم به استان گلستان رفتم و جنازه را رها كردم. پس از 
آن به خانه پدرزنم رفته و به آن ها عنوان كردم كه دخترشان 
خودكشى كرده و آنجا ماندم تا كسـى به من شك نكند.   
سـرهنگ كارآگاه على وليپور گودرزى، معاون مبارزه با 
جرايم جنايى پليس آگاهى تهران با اعالم اين خبر گفت: 
با توجه به شواهد و قراين به دسـت آمده و نهايتا اعتراف 
صريح متهم به ارتكاب جنايت، قرار بازداشـت موقت از 
سوى بازپرس صادر و متهم براى انجام تحقيقات تكميلى 
در اختيار اداره دهم ويژه قتل پليـس آگاهى تهران قرار 

گرفته است .

قتل همسر و صحنه سازى براى فرار از اتهام
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مهدى محمدى، مربى تيم ملى كشتى فرنگى اميد  در مورد انتقاداتى 
كه به عملكرد اين تيم در مسابقات اميدهاى جهان مى شود، گفت: نمى دانم 
اين انتقادات فنى است يا براى رسيدن به منافع شخصى اما ما تنها 6 ماه 
است كه تيم را تحويل گرفته ايم و تنها يك اردوى 6 روزه در سنندج برگزار 
كرديم كه هيچ كدام از نفرات اصلى نبودند و دو اردوى كوتاه مدت پيش از 
اعزام در تهران داشتيم كه در مجموع 20 روز هم تيم در اختيار ما نبود. البته 
من هم معتقدم پتانسيل كشتى فرنگى ما اين نيست اما وقتى در مسابقات 
جهانى بزرگساالن در 10 وزن يك برنز شانسى مى گيريم چه توقعى بايد 
داشته باشيم. خدرى، ارسالن، دلخانى، اسدى، فالح و حيدرى يا در اردوى 
تيم هاى ملى جوانان بودند يا در بزرگساالن. تنها  سه نفر از كشتى گيرانى كه 
گزينه هاى خودمان بودند (ابراهيمى، محسن نژاد و يوسفى) مدال گرفتند. 
سكوى 60 كيلوگرم اميدهاى جهان را ببينيد، قهرمانان جهان و المپيك 
روى اين سكو بودند. براى محسن نژاد سكوى ارزشمندى بود.مربى تيم 
ملى كشتى فرنگى اميد در ادامه گفت: در اين سال ها در اردوى تيم هاى ملى 
نوجوانان و جوانان كدام فن را به كشتى گيران آموزش داده ايم؟ تمام برنامه 
ما شده آمادگى جسمانى، در حالى كه در كار كردن روى دست ها، زدن در 
خاك، نشستن در خاك و ... از دنيا عقب هستيم. دو سال است در رده جوانان 
قهرمان جهان مى شويم. با 11 مدال كه هفت عدد آن طالست اما كداميك 
ــاالن حضور دارند؟ مگر مى شود از 11 مدال  از اين نفرات در تيم بزرگس

جهانى يك نفر در بزرگساالن نباشد؟ پس حتما يك جاى كار ما ايراد دارد. 
چرا  نكات فنى را نمى بينيم و دنبال حاشيه هستيم؟ ما كه نمى توانستيم 
معجزه كنيم.محمدى افزود: حال كشتى فرنگى ما بعد از 2013 خراب شد. 
درست است در برخى سال ها روى سكوى جهانى رفتيم، اما حال كشتى 
ما خراب بود. افرادى كه فقط انتقادات غيرفنى مى كنند چيزى از كشتى 
نمى فهمند. اگر متوجه بودند امروز حال كشتى فرنگى ما اين نبود كه در 10 
وزن يك برنز شانسى بگيريم. چطور ممكن است در بزرگساالن آسيا نهم 
شويم اما از ما انتظار دارند در 20 روز تيم را قهرمان جهان كنيم. متاسفانه 
برخى از مطرح كردن چنين مسائلى تنها به دنبال منافع شخصى خودشان 
هستند و دل شان براى كشتى نمى سوزد. آن ها كه ادعا مى كنند، در كدام 
باشگاه كار مى كنند؟ من بعد از خداحافظى در كشتى چهار سال است كه 
در كرج باشگاه دارم. خيرآبادى ده ها شاگرد در كردستان دارد و نوربخش 
20 سال است در باشگاهش كشتى گير مى سازد. متاسفانه برخى بدون 
اينكه اطالعى از قوانين روز دنياى كشتى داشته باشند كوركورانه انتقاد 
مى كنند. اگر اين طور پيش برويم كشتى ايران به 20 سال قبل برمى گردد. 
همه براى كشتى زحمت كشيده اند، اما برخى  چون منافع شان از دست 
رفته مغرضانه انتقاد مى كنند. اين افراد وقتى هستند مى گويند تيم ما بايد 
قهرمان شود اما وقتى نيستند منتظر شكست و باخت كشتى مى نشينند 
تا زبان باز كنند.محمدى در مورد اينكه گفته مى شود با توجه به حضور 

تعداد زيادى از كشتى گيران تيم اميد در اردوهاى جوانان و بزرگساالن 
خيرآبادى، تمرينات مشترك با اين تيم ها را نپذيرفته، گفت: دروغ محض 
است. بارها خيرآبادى پيشنهاد برگزارى تمرينات مشترك را به كادر فنى 
اين دو تيم داده است اما نپذيرفته اند. خدرى را به ما ندادند در حالى كه هيچ 
برنامه اى براى او نداشتند. درباره ساير كشتى گيران هم همين طور. كادر 
فنى جوانان و نه بزرگساالن با برگزارى تمرين مشترك با اميدها موافقت 
نكردند.وى در ادامه گفت: خدرى سه سال قبل قهرمان جوانان جهان شد 
و حاال بايد قهرمان بزرگساالن جهان مى شد اما چه اتفاقى افتاده است كه 
هنوز درجا مى زند؟ متاسفانه آنقدر ضعف و فقر فنى داريم كه سال ها بايد 
كار كنيم. خدا كند افرادى بيايند كه متوجه شرايط كشتى فرنگى شوند. 
برخى فكر مى كنند خيرآبادى آمده است كه سرمربى تيم ملى بزرگساالن 
ــان به خطر افتاده انتقاد مى كنند. مطرح كردن  شود و چون جايگاه ش
چنين مسائلى هيچ كمكى به كشتى نمى كند.محمدى ضمن انتقاد از 
حضور كشتى گيران در مسابقات متعدد داخلى گفت: كشتى گيرانى 
مانند يوسفى و چوبچيان دومين سفر خارجى خود را تجربه مى كردند اما 
روى سكوى جهانى رفتند. سوريان تنها يك بار درسال وزن كم مى كرد 
كه نتيجه اش هم قهرمانى در دنيا بود. نمى دانم اين همه وزن كم كردن 
براى چيست و چه برنامه اى پشت آن بود. اين هجمه از انتقادات بى انصافى 
است. نه جوانان و نه بزرگساالن نه تنها كمكى نكردند بلكه دست ما را توى 

حنا گذاشتند.مربى تيم ملى كشتى فرنگى اميد در پايان اظهار داشت: 
كشتى ما به بيراهه مى رود. نوربخش و خيرآبادى سال ها دست راست و 
چپ بنا بودند و او بارها گفته بود اگر نباشند من هم نيستم. نوربخش چند 
كشتى گير قهرمان جهان المپيك به تيم ملى تحويل داده است؟ ويترين 
افتخارات كشتى رده سنى بزرگساالن است. قهرمانى در نوجوانان، جوانان 
و اميدها زمانى ارزشمند است كه نتيجه اش در بزرگساالن نمود پيدا كند. 

نبايد خودمان را با قهرمانى در اين رده ها فريب بدهيم. مگر روسيه و آمريكا و 
يا ژاپن نمى توانند هر ساله قهرمان رده هاى پايه جهان شوند؟ اما آنها ديدشان 
وسيع تر است. از سال2000 تا 2016 كشتى آزاد دوطال و كشتى فرنگى  سه 
مدال طال در المپيك ها گرفت در حالى كه آمريكا 12 طالى المپيك گرفت. 
آن ها نمى توانند تيم هاى شان را هر ساله قهرمان جهان كنند؟ برنامه آن ها  

طورى است كه به المپيك نگاه مى كنند.

هيات رييسه فدراسيون فوتبال از قبل تعيين كرده بود كه مجمع عمومى 
فدراسيون فوتبا را براى بررسى مسائل جارى اين فدراسيون در آذر سال جارى 
تشكيل خواهد داد  اما با وجود نزديك شدن به اين موعد هنوز مشخص نيست 
جلسه مجمع عمومى برگزار مى شود يا خير. اهميت برگزارى اين جلسه وقتى 
بيشتر مى شود كه بدانيم 6 عضو فدراسيون فوتبال بازنشسته هستند و قرار 
ــود.  پس ازابقاى مهدى تاج در  است در مجمع عمومى اين موضوع مطرح ش
فدراسيون فوتبال  اعالم شد كه موضع فعاليت ساير بازنشسته ها در فدراسيون 
ــد. على كفاشيان، حيدر بهاروند،  فوتبال در مجمع عمومى مطرح خواهد ش
فريدون اصفهانيان، محمود اسالميان و عبدالكاظم طالقانى اعضاى بازنشسته 
هيات رييسه هستند و محمدرضا ساكت دبيركل فدراسيون نيز مشمول قانون 
منع به كارگيرى بازنشستگان هستند. جابه جايى دبيركل به هيات رييسه 

بازمى گردد اما تكليف ساير افراد بازنشسته بايد در مجمع مشخص شود. در 
واقع اين افراد بايد از سمت خود كنار رفته و مجمع عمومى اعضاى جديد هيات 
رييسه را انتخاب كنند. با اين حال حرف و حديث هايى مطرح شده مبنى بر 
اينكه گزارش مالى هنوز آماده نشده و به همين دليل ممكن است مجمع عمومى 
فدراسيون با تاخير برگزار شود.  در جلسه روز شنبه هيات رييسه اعالم شد كه 
صورت هاى مالى آماده نيست و همين موضوع مى تواند برگزارى مجمع عمومى

فدراسيون فوتبال را در هاله اى از ابهام قرار دهد. اين اتفاقات در حالى رخ مى دهد 
كه پس از جلسه سه جانبه مسعود سلطانى فر، رضا صالحى اميرى و مهدى تاج 
پس از ابقاى رييس فدراسيون فوتبال، ساير افراد بازنشسته بايد اين فدراسيون را 
ترك كنند و اين اتفاق با برگزارى مجمع عمومى در آذر رخ خواهد داد. حال با اين 
شرايط سوال اين است كه آيا صورت هاى مالى تا آذر آماده خواهد شد يا خير؟ 

ــتى فرنگى انتخاب شد، انتخابى جذاب كه در  محمد بنا باز هم به عنوان سرمربى تيم ملى كش
صورت تجديد نظر بنا در برخى از تصميمات و همچنين استفاده از مربيان به روز و كارآمد مى تواند 
اميدها براى بازگشت كشتى فرنگى به روزهاى اوج را بار ديگر زنده كند. محمد بنا بار ديگر و اين بار با

حكم حميد بنى تميم سرپرست فدراسيون كشتى به عنوان سرمربى تيم ملى كشتى فرنگى انتخاب 
شد، انتخابى كه به شرط انجام برخى تحوالت در نحوه كار اين مربى كاركشته و پرافتخار مى تواند 
تصميمى منطقى، عقالنى و رو به جلو باشد.بنا تجربه بى نظيرى در مديريت كشتى گيران و ايجاد يك 
ارتباط دوستانه همراه با نظم و ديسيپلين منحصر بفرد در تيم ملى دارد، مهارتى كه بدون شك از عهده 
معدود مربيانى همچون رسول خادم، غالمرضا محمدى و محمد بنا برمى آيد و همين امر نيز افتخار 
بزرگى همچون المپيك 2012 را براى بنا و كشتى فرنگى ايران البته با توجه به قوانين آن زمان كشتى 
كه باب ميل كشتى گيران ايرانى بود رقم زد اما مشكل اصلى كشتى فرنگى ايران ناتوانى كشتى گيران 
در اجراى فنون مخصوصا در حالت سرپاست و معدود كشتى گيرانى همچون محمد على گرايى

ــتى و نه اصرار بر زير كتف زدن و بيرون بردن حريفان از  توانايى اجراى فن در كش و قوس هاى كش
تشك كشتى را دارا هستند. در ذهن مردم، محمد بنا نامى است كه خاطرات خوش المپيك لندن را 
تداعى مى كند، بنابراين چهره شاخص كشتى فرنگى ايران مسئوليت سنگينى را بر عهده گرفته و 
بايد اشتباهات را به حداقل برساند تا دوباره خاطرات خوش گذشته تكرار شود. بنابراين از سرمربى با 
سابقه تيم ملى انتظار مى رود شيوه هاى قديمى در تمرينات بدنسازى و برنامه ريزى تمرينى را كنار 
بگذارد چراكه با توجه به تغييرات گسترده در قوانين كشتى فرنگى و لزوم به روز شدن مربيان تيم ملى، 
تيم ملى كشتى فرنگى به تفكراتى مدرن و همسو با كشتى روز دنيا نياز دارد كه در اين راه محمد بنا بايد 
از مربيان فنى، به روز و كاركشته استفاده كند. با نگاهى به تجربه المپيك ريو، اين بار بدون شك بايد

شاهد تغييرات جدى در نحوه تمرينات محمد بنا در بخش هاى مختلف و استفاده او از مربيان به روز 
و كاركشته باشيم، در غير اين صورت طولى نخواهد كشيد كه هم محمد بنا مربى دوست داشتنى 

كشتى ايران و هم كشتى فرنگى از اين انتخاب بهره الزم را نخواهند برد.

يياسرسماوات

     محمدى  منش، سرمربى تيم بسكتبال پگاه تهران در گفت و گو  با «قانون»:   

به جاى حمايت از بخش خصوصى، مدام حاشيه مى سازند

كشتي

منهاى فوتبالدرنگ

به بهانه بازگشت آقاى نابغه به تيم ملى كشتى
بناى ويران ترميم مى شود

بهانه هاي بازنشستگي
صورت هاى مالى،  نقطه ابهام فدراسيون

مربى تيم ملى: ُكشتى ما به بيراهه مى رود

سـوپرليگ بسـكتبال ايـران هرچند اين 
فصل را بـدون قهرمان و نايـب قهرمان فصل 
گذشـته آغاز كرد و با انصراف دانشـگاه آزاد 
تراژدى غيبـت تيم هاى مطـرح و قديمى در 
سـطح اول بسـكتبال ايران تكميل شـد اما 
اين ليگ يك تازه وارد داشت كه همه دوست 
داشـتند بيشـتر آن را بشناسـند. تيم پگاه 
تهران كـه همان تيم اسلم اسـپورت بـود، با 
هدايت رضا محمدى منش و جمعى از بازيكنان 
قديمى و خوب و جوان بسكتبال ايران، تيمى 
ناشناخته در جمع مدعيان امسال است. تيمى 
كه هرچند هفته نخست را با پيروزى بر پدافند 
رعد در دزفول آغاز كرد اما در سـه هفته بعد 
سه شكست پياپى تجربه كرد تا باپنج امتياز، 
درست در ميانه جدول سوپرليگ قرار بگيرد. 
اين تيم پنج شـنبه گذشـته ديدارى بسـيار 
تماشـايى برابر شـهردارى گـرگان در تاالر 
بسـكتبال برگزار كرد كه بدون شـك يكى از 
زيباترين مسـابقات اين فصل تاكنون است. 
در پايان آن ديدار و در فشـردگى مسـابقات 
هفتـه چهـارم فرصت نشـد تـا با سـرمربى 
ايـن تيم هم كالم شـويم امـا او صبـح ديروز 
(يك شـنبه) پاسـخ تماس ما را داد و داستان 
ظهور ايـن تـازه وارد را براى مـا تعريف كرد. 
داسـتانى كه بخش هايـى از آن را از زبان رضا 

محمدى منشمى شنويد.
       پـس از شـروع رويايى پـگاه در هفته 
نخست، اين تيم متحمل سـه شكست پياپى 
شـد. چه اتفاقى براى شـما پـس از هفته اول 

افتاده است؟ 
اتفاقى نيفتاده، پگاه خوشبختانه يا متاسفانه درست 
ــما بازى ما را برابر  در ميانه جدول قرار گرفته است و ش
شهردارى گرگان هم ديديد. ما نبرد پاياپايى برابر اين تيم 
داشتيم كه براى نخستين بار از بازيكن خارجى خود هم 
استفاده مى كرد. شهردارى مى دانست كه پس از هفته 
ــود اما تالش  ــوپرليگ آغاز مى ش چهارم، تعطيالت س
ــود را (پرى پتى)  به  زيادى كرد كه بازيكن آمريكايى خ
اين بازى برساند. پس گرگانى ها مى دانستند كار سختى 
برابر ما دارند. از سوى ديگر شما برگه  آمار بازى را ديده ايد؟
      بله و همين حاال  نيز مقابل من قرار دارد! 
ــيار خب. توجه كنيد. در يك بازى پاياپاى تيم  بس
شهردارى تبريز 44 پرتاب آزاد داشت و تيم ما 21 پرتاب...

      متوجه منظورتان نمى شوم. يعنى شما به 
قضاوت داوران معترضيد؟

نه! من چنين حرفى نزدم. فقط اشاره من به نزديك 
بودن بازى و فرصت هاى دو تيم بود. ما يك ديدار پاياپاى 
ــر خارجى آن ها نبود،  با تيم گرگان برگزار كرديم و اگ
خيلى برتر بوديم. به هرحال من قصد كمرنگ كردن 
ــه مجموعه تيم خوب  ــروزى گرگانى ها را ندارم و ب پي
شهردارى تبريك مى گويم. ما آن ديدار را باختيم و حاال 

خوشبختانه يا متاسفانه در ميانه جدول قرار گرفتيم! 
      بنويسم خوشبختانه يا متاسفانه؟!

(مى خندد) خوشبختانه از اين نظر كه تيم ما بسيار 
دير تشكيل شد و با وجود اين حاال در رتبه پنجم جدول 
قرار گرفته ايم. متاسفانه از اين نظر كه ما ديدارهاى مان را 
برابر پتروشيمى و شيميدر فدا كرديم! ما مى دانسيتم با 
اوضاعى كه داريم و مدت زمان كوتاهى كه از تشكيل تيم 
ــت مى خوريم و تمركز  مى گذرد، در آن دو ديدار شكس
خود را روى بازى با شهردارى گذاشته بوديم. به هر حال 
ما بازى خوبى انجام داديم و شما فقط نشانه هايى از پگاه 

واقعى را در ديدار برابر شهردارى ديديد. 

      هدف گـذارى پـگاه ايران در سـوپرليگ 
چيست؟ به نظر مى رسد شما نيم  نگاهى به حضور 

در جمع چهار تيم پايانى داريد.
به هرحال ما نخستين حضور خود را تجربه مى كنيم. 
تيم تازه تاسيسى هستيم و به زمان احتياج داريم. شما وضع 
ما را مثال با تيمى مثل پااليش نفت آبادان مقايسه كنيد 
كه چهار ،پنج بازيكن كليدى خود مانند سعيد داورپناه 
و محمد حسن زاده را حفظ كرده است. تيم ما ولى بدون 
خارجى و بدون بازيكن ملى پوش با چند بازيكن جوان و 

آينده دار در آخرين لحظات بسته شد. 
      مى توانم دوباره سوالم را تكرار كنم؟!

نه، نيازى نيست! من در ادامه توضيح مى دهم. شما از 
هدف گذارى ما پرسيديد. هدف اول ما حفظ  تيم در سال 
ــت و مى خواهيم در رتبه چهارم تا  نخست حضورمان اس
ششم جدول رده بندى قرار بگيريم. البته هدف بزرگ ترى 
ــد نيم نگاهى به حضور در  هم داريم و همان طور كه گفتي
جمع چهار تيم پايانى هم داريم. اگر بتوانيم در كمركش 
جدول قرار بگيريم، در پلى آف با تيمى هم قدرت خود روبه رو 
مى شويم و شانس زيادى براى حضور در نيمه نهايى داريم. 

      فكر مى كنيد ابزار اين كار را هم داريد؟
ــگاه اصلى را خواهيد ديد. ما  گفتم در ادامه تيم پ
ــه مدت ها بود به  ــل محمد اوجاقى را ك بازيكنى مث
دليل آسيب ديدگى از ميدان هاى بسكتبال دور بود، 
دوباره به سطح يك بسكتبال ايران بازگردانديم. او 
اين هفته ها آنقدر خوب بازى كرده كه فكر مى كنم 
ــعيد محمدى،  ــت. س جايش در تيم ملى خالى اس
بازيكنى بود كه در تيم ملى جوانان با من كار كرده و 

مهره قابل اتكايى است. 
ــابهى دارد. آن ها  ــاع مش ــم اوض ــم زاده ه قاس
ــتند كه در گذشته اغلب  بازيكنان بسيار خوبى هس
نيمكت نشين بودند و حاال در تيم ما به عنوان استارتر 
به ميدان مى روند. ما احمد بوستانيان را داريم كه با 
توجه به فيزيك خاصش حتى مى تواند به تيم ملى 
هم كمك كند. مدتى است روى باالتنه او كار كرديم 
ــتانيان هم تقويت شوند او بازيكن  و اگر پاهاى بوس
بسيار موفقى خواهد بود. معتقدم خروجى ليگ بايد 
به سود تيم هاى ملى باشد و هدف ما هم همين است 
كه چنين بازيكنانى را تحويل  تيم هاى ملى بدهيم.

      حاال كه صحبت از حفظ و بقاى پگاه شد، 
شايد صحبت هاى محمدرضا فالحت را شنيده 
باشـيد كه گفته بود تيم پـگاه دوام نمى آورد 
و داسـتان بسـتن قرارداد در آشـپزخانه را 

مطرحكرد.
خدا را شكر كه ديديد پگاه باقى ماند و به كار خود 
ادامه مى دهد. درباره فالحت هم بايد بگويم او پيش 
ــگاه آزاد  ــاگرد من بود. زمانى كه تيم دانش از اين ش
منحل شد، برخى دوستان به من گفتند محمدرضا 
تيم ندارد. من هم من باب آشنايى قبلى با او صحبت 
ــان فالحت گفت  ــن حرف هاى م ــردم اما در ضم ك
ــت. اين كه تيم ما  شايعاتى درباره تيم ما شنيده اس
ــد! من هم گفتم بسيار خب پس به  منحل خواهد ش
تيمى برو كه منحل نشود! كل گفت و گوى ما همين 
بود. هيچ چيز ديگرى بين ما رد و بدل نشد و او اصال 

به باشگاه نيامده كه امكانات ما را ببيند. 
      پس بحث بستن قرارداد در آشپزخانه از 

كجا مطرح شد؟ 
ــاى مختلف  ــه در رده ه ــت ك ــال اس من 15 س
ــكتبال  ــال مدرس بس ــرى مى كنم و 14 س مربيگ
ــال 81 راه آهن را قهرمان ليگ  فدراسيون بودم. س
ــرمربى آن تيم در ليگ برتر  يك كردم و سال بعد س
ــهردارى دزفول را كه حاال با نام  ــال 93 ش بودم. س
ــوپرليگ بازى مى كند به اين ليگ  پدافند رعد در س
ــحالم كه حاال بدون آن كه سمتى در  رساندم. خوش

فدراسيون داشته باشم تيم پگاه را به ليگ آوردم. 
      اما پرسش من درباره موضوع ديگرى بود!

ــتانى گفتم كه  ــا را خطاب به دوس بله. من اين ه
ــت.  ــى رزومه ندارد. نه اين طور نيس مى گويند فالن
سال هاست در بسكتبال كشور فعاليت مى كنم. سال 
پيش هم با سايپا تمام كرده بودم اما اشتباه من اين 
بود كه موضوع حضور سايپا را زود اعالم كردم. برخى 
ــتند سايپا  ــيطنت مى كنند، نگذاش كه هميشه ش
ــال اما تا لحظه  آخر صبر كرديم.  به ليگ بيايد. امس
ــانى هستند كه  ــت كه هميشه كس موضوع اين اس
شيطنت مى كنند. حاال در اين اوضاع و احوال ليگ 
ــكتبال كه تيم هاى قهرمان و نايب قهرمان سال  بس
گذشته حضور ندارند و برخى ديگر هم قيد تيم دارى 
ــه از حضور بخش خصوصى  را زده اند، به جاى اينك

استقبال كنند، مدام حاشيه مى سازند.
      آيـا پـگاه پشـتوانه مالى بـراى بقا در 

سوپرليگ را دارد؟ 
ــما بياييد و امكانات ما را  ــت دارم ش بسيار دوس
ــروى انتظامى را در  ــگاه ني ببينيد. ما خوابگاه دانش
ــكتبال آزادى تمرين  اختيار گرفته ايم و در تاالر بس
ــود ولى پس از بازى با  ــايد باورتان نش مى كنيم. ش
شهردارى گرگان به بازيكنان مان پاداش هم داديم. 

ــازى كردند. ما  ــت، خيلى خوب ب چون به  رغم باخ
هفته اول هم به آن ها پاداش داديم. ما اهداف بزرگى 
ــانه اى  ــيارى از آن ها را رس را دنبال مى كنيم كه بس

نكرديم، چون از همين شيطنت ها مى ترسيم. 
      ممكـن اسـت كمـى از آن برنامه هـا را 

تشريح كنيد؟
ــال هاى  بله. خروجى كارهاى پايه اى مارا در س
ــم كه 114 ــا هلدينگى داري آينده خواهيد ديد. م

شركت زيرمجموعه اش هستند.
ــپورت را  ــركت اسلم اس ــت كه ش ــال اس  دو  س
ــور براى  ــتان كش ــم و در 17 اس ــدازى كردي راه ان
ــت مى كنيم. با  ــكتبال ايران فعالي ــكوفايى بس ش
مساعدت و حسن توجه استاندار و فرماندار اردبيل، 
هشت و نيم هكتار زمين در خلخال در اختيار ما قرار 
ــعى داريم بزرگ ترين سايت بين المللى  گرفته و س

بسكتبال را در آن منطقه راه اندازى كنيم. 
  پيداست برنامه هاى متعددى براى آينده داريد.

ــرده ام. در  ــفر ك ــور جهان س بله من به 30 كش
ــى در آلمان زندگى  ــتان دوره ديده ام و مدت صربس
ــكتبال و جوانان  ــراى خدمت به بس كرده ام. حاال ب

كشورم اينجا هستم. 
      چرا با  وجود سـرمايه گذارى و استفاده 
از نام يك برند، تيم شما تماشاچى و طرفدارى 
ندارد. بـراى مثـال در فوتبـال تيم بـادران 
طرفـداران خاصى دارد. چرا شـما از اين الگو 

پيروى نمى كنيد؟
ــواداران  ــته ما ديديد كه ه ــما در بازى گذش ش
شهردارى گرگان، با ميل و رغبت خودشان به سالن 
ــويق  ــور  با تمام توان تش ــان را آن ط آمدند و تيم ش
كردند. اين تماشاگر قابل احترام است نه تماشاگرانى 
كه با اتوبوس به سالن بياوريم! من اين نوع هوادارى 

را قبول ندارم.
 البته اين را هم بگويم قرار است از هفته هاى بعد، 
ــير، قهوه،  ــركت پگاه محصوالت خود را مانند ش ش
شيركاكائو و نسكافه را رايگان در اختيار تماشاگران 

حاضر در تاالر بسكتبال آزادى قرار دهد. 
      بعد از تعطيالت ليگ،بازى بسيار سختى 
در آبادان داريد. دربـاره ديدار با پااليش نفت 

هم صحبت مى كنيد؟
متاسفانه تيم تازه وارد ما در هفته هاى اول به تور 
تيم هاى قدرتمند خورد. ما چهار بازى انجام داده ايم 
ــه ديدار آن با تيم هايى بود كه در جدول باالتر  كه س
از ما قرار گرفته اند. پااليش نفت هم با بردهاى پياپى 
اوضاع بسيار خوبى دارد. ضمن اينكه ما بايد در خارج 
از خانه بازى كنيم و هفته بعد از آن هم در مشهد به 
ميدان برويم. البته فكر مى كنم اين برنامه ريزى در 

دور برگشت به سود تيم ما باشد.



روزنامه ايران: 40 تصوير از اقتصاد ايران
 

اقتصاد ايران: حداقل يكيشم 
خوب نشده بذارم پروفايلم!

شرق: جانشين در غياب رييس كيست

واليتى: نمى دونم دقيقا از چى 
حرف ميزنى، اما من در خدمتم

واكنش فرماندار رشت به فيلم منتشر شده 
برخورد با نوازندگان خيابانى:

چرا  اينجورى مى كنن؟

نقوى حسينى: مديرعامل كشت و صنعِت 
هفت تپه فرارى است

مردم: سريع بريد  
پروازهاى كانادا رو چك كنيد

كارت ملى، كارت بانكى و «سيم كارت به نام» براى خريد ارز الزامى شد
متقاضيان ارز براى محكم كارى، كارت پايان خدمت و
 سند شش دانگ منزل و استشهاديه معتمدين محل نيز 

به همراه داشته باشن

امام جمعه شهركرد:گاهى صدا و سيما موسيقى هايى پخش مى كند كه كم از ترانه هاى زمان طاغوت ندارد
ديگه يه «ايران اگر دل تو را شكستند» كه اين حرفا رو نداره

شگفت انگيزترين درياچه هاى دنيا در همسايگى ايران
و شگفت انگيزترين درياچه هاى سابق دنيا در ايران

موالوردى: پرونده دانشجويان ستاره دار 
بسته مى شود

و به زير بغل آن ها زده مى شود
ظريف: توييتر دست ما را بسيار باز كرده است
مردم: اينستاگرام  بياين كه كال 
سبك زندگيتون هم عوض ميشه!

عضو اتاق بازرگاني: قيمت خودرو امشب تعيين مي شود
عهد كرديم كه ديگر گرانش نكنيم

به جز از امشب و فرداشب و شب هاي دگر!
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چشم هايم را باز كردم و خودم را در نزديك ترين وضعيت به سينماى ايران 
ديدم. سيما راد با صورت خونى افتاده بود روى كمرم و دستش نمى گذاشت 
چشم هايم را كامل باز كنم. چرخى زدم و هولش دادم تا از جايم بلند شوم. 
نيما گوشه اتاق با دهان باز به من و سيما راد نگاه مى كرد. گفتم:«ُمرده؟!» 
نيما سرى تكان داد . صورت سيما را چرخاندم و با انگشتم چشم هايش 
را باز كردم. گفتم:«من كشتمش؟!» نيما پارچه توى دستش را كشيد كف 
زمين تا لكه هاى خون را پاك كند و گفت:«نه من كشتمش ديگه. يادت 
نيست مگه؟» درست يادم نبود. اما شب قبل من خواب بودم كه سيما راد 
ــرم و صدايم كرد. از الى چشم هايم  در اتاق مان را باز كرد و آمد باالى س
ــت چيزى بگويد كه…بقيه اش يادم نبود و نيما  نگاهش كردم مى خواس
گفت:«كه من حموم بودم. صدا شنيدم فكر كردم كسى مزاحمت شده. از 
توى حموم شامپو پرت كردم بيرون كه بره گم شه. خورد توى سرش مرد!» 
ــامپو؟! از اون شامپوهاى اشانتيون هتل؟!»  نيما را نگاه كردم و گفتم:« ش
ــت را باال گرفت و  ــامپوى اندازه كف دس ــرش تاييد كرد و قوطى ش با س
گفت:«آلت قتاله. نمى فهمم من! اينو توى كله كفترم بزنى بال نمى زنه بره 
ــامپوى توش  اون وقت اين چطورى با اين خونريزى مغزى كرده؟! تازه ش
نصفه بود» به نيما نگاه كردم و گفتم:«حاال اين كه چطورى با اين ُمرده 
به كنار! تو جدى وقتى مى بينى يكى باالى سر زنت وايساده، واسه دفاع از 
همسرت يه شامپوى سه در پنج سانتى پرت مى كنى خودتم نمياى بيرون؟! 
ملت با تبر از ناموسشون محافظت مى كنن» هرچند مى دانستم همين هم 
براى نيما و خانواده اى كه از آن آمده حركت قهرمانانه اى بوده چون نهايت 
خشونتى كه توى اين خانواده هاى پولدار اتفاق مى افتد اين است كه شب 
از شدت عصبانيت شام نمى خورند. دستم را گرفتم جلوى دهان سيما راد . 
نفسى ازش بيرون نمى آمد. بالشت روى تخت را پرت كردم طرف نيما و داد 
زدم:«خاك بر سرت! دو روز نذاشتى عروس يه خانواده سطح باالى هتل 
ــم. باز برگشتم نقطه اول االن شدم عروس يه خانواده قاتل سابقه  دار بش
دار!» تلفن را برداشتم و زنگ زدم به روزبه دكتر خانوادگى مان كه خودش 
را برساند اين جا. ما از وقتى بچه بوديم دكتر خانوادگى مان كه روزبه بود تمام 

ما در خوابگاه روح داشتيم. اين را تا روز آخرى كه از آنجا آمدم بيرون هيچ كس 
ــب ها از صداى برخورد قابلمه با زمين در  قبول نكرد. با اينكه گاهى نصف ش
ــدم يا وقتى مى رفتم حمام از حمام هاى بغلى صداهاى  آشپزخانه بيدار مى ش
عجيب و غريب مى آمد يا ساعت سه نصف شب يكى انگار روى درها ناخن 
مى كشيد ولى همه سخت معتقد بودند كه اينجا روح ندارد و اين چرت و پرت ها 
حاصل توهمات من است. فقط حورى اين حرف ها را باورمى كرد. ولى او هم 
ــر وقت از حضور يك روح در خوابگاه با او صحبت  ــگار برايش مهم نبود. ه ان
ــيد.  مى كردم يك جورى حرف را عوض مى كرد. اصال از اين چيزها نمى ترس
كال دختر شجاعى بود. آن روز كه طبقه اول خوابگاه آتش گرفت حورى تنها 
ــرى بود كه رفت توى دل آتش و دود و چند نفرى كه گير كرده بودند را  دخت
نجات داد. موهاى صافى داشت كه بدون آنكه شانه كند هميشه لخت و مرتب 
از دو طرف شانه اش آويزان بودند. خيلى شوخ طبع بود و عاشق دست انداختن 
اين و آن. مثال هيچ وقت توى اتاقش حضور نداشت ولى جورى كه انگار كمين 
كرده باشد تا دستت را باال مى بردى كه در بزنى از يك گوشه ظاهر مى شد و 
نفس هايش را پشت گردنت حس مى كردى. معموال توى پله هاى طبقه منفى 

يك يعنى طبقه حمام ها مى نشست و كتاب مى خواند و ناخن مى جويد.
با اين همه من تنها دوست حورى بودم. يا او تنها دوست من بود؛ خيلى فرقى 
نمى كرد. به خاطر راه دور و كرايه زياد، دير به دير به خانه سر مى زدم. به نظرم 
حورى هم وضعيتى مشابه من داشت. رابطه مان داشت خوب پيش مى رفت 
و من به هم اتاق شدن با او براى ترم بعد فكر مى كردم. ولى آن شبى كه من 
و او تنها توى خوابگاه مانده بوديم و قرار شد توى يك اتاق بخوابيم نظرم 

زمان دبستان ما، معلم، بچه ها را اول سال در 
يك گروه ادد نمى كرد بنابراين براى دوست 
شدن با كسى بايد مى رفتى بهش مى گفتى 
«با من دوست مى شى؟» كه البته من همان 
ــت  كار را هم بلد نبودم و صميمى ترين دوس
ــتانم باباى مدرسه بود. خيلى هم  دوره دبس
ــم حتى به من جارو زدن  با هم خوش بودي
ــه  ــه مدرس ــاد داده بود و خودش گوش را ي
ــا نظرهاى  ــرد ب ــعى مى ك ــت و س مى نشس
ــرفت كنم . البته  ــازنده در اين حرفه پيش س
ــه كالس دوم  ــال كه من ب ــد از يك س بع
ــيده بودم فهميدم خانمش از اينكه او با  رس
ــت  مجردهايى مثل من مى گردد ناراحت اس
و به دوستى ما خاتمه داد. دوست بعدى من 
پيرمردى بود كه جلوى مدرسه بستنى يخى 
و لواشك  مى فروخت. باحال ترين رفيقم بود. 
ــت حوصله ام سر برود و  هيچ وقت نمى گذاش
ــته بوديم تا  ــه جوى آب نشس هروقت گوش
گذر عمر را ببينم، لواشك ها را به من مى داد 
ــورم. اين كارش  ــا آنها را در همان آب بش ت
ــود و يك وقت  ــد صبرم زياد ش باعث مى ش
ــته باشم. يك  ــك ها چشم بد نداش به لواش
روز كه صحبت مان گل انداخته بود راجع به 
ــه به او گفتم. يك دفعه صدايى  باباى مدرس
ــى كه  ــاف كرد و گفت: هيچ وقت با كس ص
تازگى از يك رابطه بيرون آمده دوست نشو. 
او از شما به عنوان وسيله اى براى فراموشى 
ــتفاده مى كند. من با تعجب  نفر قبل خود اس
گفتم: هنوز كه فضاى مجازى اختراع نشده 
ــا رو از كجا مى دونى؟ گفت  ــو اين جمله ه ت
ــال  ــت وانت خوندم و من را ول كرد. س پش
ــعر را ياد گرفته بودم كه سر زلف  بعد اين ش
ــا چون ما در  ــر زلف دگرى. ام ــد س تو نباش
ــى  ــل مى كرديم تنها كس ــه بايد كچ مدرس
ــود و من  ــت ناظم مان ب ــر زلف داش كه س
ــودم. او هم خيلى  ــده ب با او خيلى رفيق ش
دوستم داشت و حتى موقعى كه ليست سياه 
ــرش بد مى گويند را به  كسانى كه پشت س
ــم مى داد. همين  ــكالت به او مى دادم يه ش
ــد من بين بچه ها ديده بشوم و  كار باعث ش
باعث معروفيتم شد. ديگر تا سه ميز اطرافم 
ــت و همه پچ پچ كنان من  كسى نمى نشس
را نشان مى دادند كه اين نتيجه جذبه اى بود 
ــن داده بود. البته  ــتى با ناظم به م كه دوس
ــه از بچه هاى  ــى كه بعد از مدرس كتك هاي
ــوردم كمى درد  ــياه مى خ ــت س داخل ليس
داشت ولى باعث مى شد مرد بشم. االن كه 
ديگر براى خودم مردى شدم مى فهمم اين 
ــه درس هاى عميقى به من دادند  بزرگان چ
ــتن  و اميدوارم هرجاى اين كره خاكى هس

خاكشون بقاى عمرم باشه.

در خبرها صحبت از خاشقچى است
توى بيست و سى غرض خاشقچى است

هفت تپه، شوشتر را بى خيال
جاى آن ها در عوض خاشقچى است

پيش روى مشكالت داخلى
آن  كه مى خواند رجز خاشقچى است

هر كانالى مى زنى، مجرى آن
با تو مى گويد:«مرض! خاشقچى است!»

از هماهنگى اين كانال ها
مى كنم همواره حظ، خاشقچى است!

شد خوراك چند ماِه بيست و سى 
آش پختند، آشپز خاشقچى است!

آن كه در شطرنج  هاى زندگى
كرده ما را آچمز، خاشقچى است!

مى شود نُقل مجالس، نَقل او
آن كه باشد مثل گز، خاشقچى است

شد بروس لى قاتلش پيدا مگر؟
خون او رنگين تر از خاشقچى است؟!

بى خيال فقر و فحشا و فساد
جاى اين ها الغرض خاشقچى است!

درمان هاى پدرم را انجام مى داد. امثال نيما قبولش ندارند و مى گويند 
به اين ها دكتر نمى گويند اما از نظر خانواده ما هركسى هرچيزى به ما 
بدهد كه دردمان را كم كند دكتر است و بعدش درست است كه مدرك 
ــال توى كارگاه اسكلت سازى جمجمه ها را  ــكى ندارد اما چند س پزش
ــت. مهم تر اينكه  ــتش بلد اس پيچ مى كرده و آناتومى را عين كف دس
ــت هم جنس درمانى اش مرغوب! و خداروشكر  هم دستش سبك اس
پدرم موقع مصرف جنس هايش دچار اگزماى پوستى و پف زير چشم 
ــود. دو ساعت بعد روزبه توى اتاق مان بود و داشت همراه من و  نمى ش
نيما به جسد نگاه مى كرد و آدامسش را مى تركاند. نيما گفت:«مرده؟!» 
ــد و گفت:«جدى اين سيما راده؟! ببين چى جورى  روزبه نزديك تر ش
گريم مى كنن اينارو بى شرفا.منو بگو چقدر ذهنم رو گذاشتم سر اين تو 
ــم» نيما داد زد:«دكتر! مى گم مرده؟!» روزبه من را نگاه كرد كه  تنهايي
يعنى گند زدى با اين ازدواجت و گفت:«خونريزى مغزى كرده عزيزم. 
ــامپوى اشانتيون را  ــده يا توى كماس» ش فكر كنم يا مرگ مغزى ش
ــت» روزبه جمجه  ــانش دادم و گفتم:«با اين آخه؟! صد گرمم نيس نش
ــيما راد را دست زد و گفت:«نه اين توش خيلى خاليه. يه حبه قندم  س
ــرت مى كردى از حجم مغزش بزرگ تر بوده خونريزى مى كرده.قاتل  پ
ــان دادم ، نيما گفت:«قاتل چيه؟! مى گى كه  ــد؟» نيما را نش كدومتوني
نمرده» روزبه از توى جيبش پودرى در آورد و ريخت روى ميز و دماغش 
را نزديك برد و گفت:« نه داداش نمرده ولى برگشتنى هم نيست ديگه. 
من مى گم قايمش كنيد ولى خاكش نكنيد فعال» روزبه را از يقه اش 
بلند كردم. بچه هاى محله ما ذره اى شعور ندارند كه جلوى چهارتا آدم 
حسابى نبايد شروع به مصرف كنند و بقيه نگاه شان كنند. صدبار هم بابا 
اين نكته را به جوان هاى محل گوشزد كرده كه يا به اندازه همه داشته 
باشيد كه بتوانيد تعارف كنيد يا آن يك مثقال را جلوى همه ولو نكنيد. 
شايد كسى نداشت ولى دلش خواست! نيما به سيما راد خيره مانده بود 
و گفت:«قايمش كنيم؟! آدميزاده كجا قايمش كنيم؟» دور اتاق را نگاه 
كردم و روزبه گفت:«بندازينش از پنجره بيرون مثال خودشو پرت كرده» 
ــيدم از حجم بخت و اقبالم كه بعد از 10 سال وسط  نفس عميقى كش
يك خانواده اشرافى هم باز داريم خالف مى كنيم و به جاى اينكه االن 
ــد و براى شادابى پوستم دارو تجويز كند، باز  دكتر آز توى اتاق مان باش
ــتاده و دارد كثيف ترين راه هاى ممكن را  روزبه استامينوفن جلويم ايس

تجويز مى كند.
هر سه رفتيم لب پنجره . نيما گفت:«خوبه آقا همينكارو بكنيم.» نيما 
و روزبه جسد سيما راد را بلند كردند و من پنجره را باز كردم و قرار بود 
با شماره سه پرتش كنند بيرون كه مادر نيما همراه وكيلش از پايين 
پنجره دست تكان داد و داد زد:«به دختره بگو از جاش تكون نخوره!» 
و اين قصه ادامه دارد….

عوض شد. نصف شب توى تخت هاى مان دراز كشيده بوديم كه يكهو 
شوخ طبعى اش گل كرد. تا مى آمدم بخوابم پاهايم را قلقلك مى داد. وقتى 
برمى گشتم كه عصبانى نگاهش كنم مى ديدم بالفاصله توى تختش دراز 
ــيده و مى خندد. نه اينكه بخندد بيشتر دندان هايش را نشان مى  داد.  كش
سه بار اين كار را كرد. دفعه آخر كه شاكى شدم با دلخورى پشتش را به 
من كرد و خوابيد. ولى مثل بچه اى كه نمى تواند جلوى خودش را بگيرد  
دوباره قلقلكم داد. بعد هم پتو را از رويم كشيد. تا برگشتم ديدم همان جور 
پشت به من خوابيده. ولى اين بار سرش را 180 درجه چرخاند و خنديد. 
ديگر شورش را درآورده بود. آمدم بلند شوم و حالش را بگيرم، كه يكهو از 
پشت سرظاهر شد و شروع كرد به ادا و اصول درآوردن. از جا پريدم. تا به 
سمتش خم شدم از در اتاق زد بيرون و فرار كرد. از تخت پريدم پايين كه 
دنبالش كنم و يقه اش را بچسبم ولى توى راهرو نبود. يكهو از آشپزخانه 
صداى برخورد قاشق با زمين آمد. گفتم حتما آنجا پنهان شده. ولى وقتى 
رسيدم كسى توى آشپزخانه هم نبود. فورى رفتم سمت پله هاى حمام. 
ولى آنجا هم نبود. از دستشويى هاى خوابگاه هم صدايى نمى آمد. ديگر 
جايى جز اتاقش نبود كه نگشته باشم. با عصبانيت تا آخر راهرو و به سمت 
ــش دويدم. ولى در كمال بهت و ناباورى هيچ اتاقى ته كريدور وجود  اتاق
ــت. فكر كردم خوابم. توى گوش خودم زدم. ولى بيدار بودم. كسى  نداش
توى خوابگاه نمانده بود كه از او بپرسم داستان از چه قرار است. سراسيمه 
ــا را پاييدم. هيچ صدايى نمى آمد. يك لحظه ياد روح افتادم. بعد  همه ج
ــتم توى اتاقم. در را از  اتفاقات را توى ذهنم مرور كردم. بالفاصله برگش
پشت قفل كردم. صداى ناخن را كه روى در شنيدم جيغ زدم. به حورى 
التماس كردم كارى با من نداشته باشد. تند تند وسايلم را داخل يك ساك 
ــت در تكيه دادم تا در را باز نكند. چيزى تا صبح نمانده بود  ريختم. پش
ــال مى گذشت. هوا كه كمى روشن شد ساكم  ولى هر لحظه اش هزار س
ــى  ــدم كس را محكم توى بغلم گرفتم. در را باز كردم و وقتى مطمئن ش
توى راهرو نيست دويدم. تا خود ترمينال فقط  دويدم. بعد از دو هفته كه 
با ترس و لرز برگشتم هيچ كس حرف هايم را باور نكرد. هيچ كس حورى 
را نمى شناخت. وقتى اين وضعيت را ديدم وسايلم را جمع كردم و تا پايان 
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ــيده ام و زل زده ام به  ــوى گوش هايم صداى آب مى پيچد. دراز كش ت
آسمانى كه  نمى بينمش. آب آرام آرام زير تنم مى خزد. خنكى اش  زير 
ــرم را قلقلك مى دهد و خودش را به پشت گردنم مى رساند. چيزى  َس
ــور مور مى كند و خودش را  ــتم را م نمى گذرد كه خنكى اش همه  پش
زير پاهايم مى رساند. آب آرام آرام مرا همچون جزيره اى كوچك دوره 
ــد و موج هايش را به ديواره هاى تنم مى كوبد. نفس هايم بريده  مى كن
بريده اند، آنقدر كه گاهى گمان مى كنم ديگر نفس نمى كشم و با هر 
نفسى كه ديگر نمى كشم آب باال و باالتر مى آيد. مى خواهم چشم هايم 
را در چشم خانه بچرخانم،  اما هر چه زور مى زنم نگاهم از روى آسمان 
تكان نمى خورد. بوى دريا به مشامم مى رسد. مرغ هاى هوايى باالى 
سرم پرواز مى كنند و گهگاه براى شكار ماهى اى بخت برگشته درون 
آب فرو مى روند و وقتى از آب بيرون مى آيند به جاى ماهى تكه اى از 
تن آدمى بيچاره را به منقار دارند. كمى آن سو تر ملوان ها آواز مى خوانند 
ــند، درون تور پر است از  ــان را از آب مى كش و تورهاى ماهيگيرى ش
ماهى هايى كه سرشان شبيه آدميزاد است و پايين گردن شان دنبالچه اى 
همچون باله دارند. سرها مدام دهان هاى شان را مى بندند و باز مى كنند 
و هر بار چشم هاى شان سياه تر و گشادتر مى شود. ماهيگيرها  موهاى 
ــپس آن ها را  ــا را مى گيرند و آن ها را از تور در مى آورند، س آدم ماهى ه
توى دست شان مى چرخانند و دنبالچه شان را مى گيرند و جمجمه شان 
ــاحل مى كوبند. خوِن آدم ماهى ها همه  ــنگ هاى كنار س را بر تخته س
ــوار بر امواجم و بى آنكه بدانم كجاى  ــاحل را سرخ مى كند. من س س
ــوى ناكجاآبادى ديگر مى روم. بى هيچ حركتى روى آب باال  جهانم س
مانده ام، به صليبى بى مسيح مى مانم كه ميخ هايش را به آب  كوبيده اند 
و رهايش كرده اند. هوا ابرى ا ست. هواى ابرى هميشه دلگيرم مى كند. 
مرغ هاى هوايى آنقدر آدم خورده اند كه شكم شان سير شده و نشسته اند 
روى دكل كشتى اى شكسته و  زل زده اند به قتل عاِم آدم ماهى ها  در 
ــاحل. من اما هيچ كدام از اين ها را نمى بينم، خيال شان مى كنم. اما  س
اين ديگر خيال نيست، اينكه روى آب شناورم، آن هم بى هيچ تكانى، 

همچون جنازه ها...
   

ــت كف اتاق و گفت: «همين جا بود كه پدرم رو آب بُرد...» سه  نشس
ــه زد و زير لب زمزمه  ــت هايش آرام به كف اتاق تّق بار با نوك انگش
كرد. رگ هاى شقيقه اش بيرون زده بودند و صورتش از خشم سرخ و 
كبود شده بود. به خودش فحش مى داد. يكهو اشك توى چشم هاى 
درشتش حلقه زد و همان طور كه با تنفر به كف اتاق زل زده بود، گفت: 
«غريب بود... مرگش خيلى غريبانه بود... آخه كى باورش مى شه يه روز 
آب بياد توى خونه  آدم و پدرت رو با خودش ببره؟» با ُمشت كوبيد كف 
اتاق. دور دهانش كف نشسته بود. اشك هايش مانند قطره هاى درشت 
باران روى زمين مى چكيدند و همچون بچه رودهايى كوچك همانجا 
ــدند. كف اتاق پر بود از همين رودبچه ها كه با تخسى و  جارى مى ش
ــان را روى زمين مى كشيدند، به كرم هايى كوچك و  شيطنت خودش
باريك مى مانستند كه مدام پيچ مى خوردند و در هم مى لوليدند . دوباره 
ُمشتش را روى زمين كوبيد و با خشم گفت: «دلم مى خواد اين خونه  
نحس رو خرابش كنم، اما نمى شه، نمى ذارن، مى گن اگه اين خونه رو 
خراب كنى همه محل رو آب مى بره» كسى نمى دانست زير خانه آب 
ــه در آن خانه بود را آب برده بود  ــود يا نه. از وقتى پيرمرِد مهربانى ك ب
هيچ كس جرات نداشت پايش را آنجا بگذارد. تنها گاهى پسرش آنجا 
مى آمد و به در و ديوار خانه فحش مى داد، به زمينش ُمشت مى كوبيد، 
چند قطره اشك مى ريخت و بعد تور ماهى گيرى اش را برمى داشت و 
مى رفت پِى بدبختى خودش. همين كه از خانه بيرون مى رفت صداى 
ــه و از در و ديوارهايش بوى نم بيرون مى زد.  ــد توى خان آب مى پيچي
آوازش بدجور غمگين بود و بوى نمش هم تا مغز استخوان فرو مى رفت 
و اندوهش آدم را زمين گير مى كرد. صداى آب و بوى نم آنقدر زياد بودند 
كه اهالى محل پنجره هاى شان را مى بستند و پنبه در گوش هاى شان 
ــيدن آن همه اندوه را  ــنيدن و بو كش مى چپاندند. هيچ كس ياراى ش
نداشت. مى گفتند: «وقتى پيرمرد رو آب برد، خوشى هم از اينجا رفت». 

   
دختركى روى سينه ام نشسته و با دست هاى سفيد و كوچكش به آب 
ــم هايش خيس اند و قطره هاى اشكش يكى يكى  چنگ مى زند. چش
درون آب مى چكند و موج هايى كوچك مى آفرينند. فرياد مى زند: «كجا 
مى خواى برى؟» نگاهش به من است. چقدر برايم آشناست، كجا او را 
ديده ام؟ دلم مى خواهد لُپش را آرام بكشم و قربان صدقه اش بروم. اما 
نمى توانم خودم را تكان بدهم. يك مرغ دريايى خودش را به موهاى 
وزِ دختر بچه مى رساند و چنگالش را در آن فرو مى برد. دخترك جيغ 
مى كشد و به سختى موهايش را از چنگال مرغ دريايى بيرون مى كشد. 
ُمشت هايش را گره مى كند و محكم آن ها را به سينه ام مى كوبد و فرياد 
مى زند: «ببين همه موهامو َكند!... پاشو ديگه... حاال چه وقِت رفتنه؟ 
ــت... اگه برى ديگه نمى تونم پيدات كنم...»  اين دريا تهش پيدا نيس
مى دانم تِه اين دريا كجاست . اما دلم نمى آيد دخترك كه هنوز نمى دانم 
كيست چشمش به ته دريا بيفتد. تِه دريا جاى ترسناكى ا ست، پر است از 
آدم هايى كه آنجا اسير شده اند و آرام آرام تن شان آب مى رود و تبديل به 
دنبالچه اى باله مانند مى شود، بعد هم سرهاى شان روى تن كوچك شان 
سنگينى مى كند و اسم شان مى شود «آدم ماهى». آدم ماهى ها يا خوراك 
مرغ هاى هوايى مى شوند يا وقتى كه هوس ساحل به سرشان مى زند 
درون تور ماهى گيرها گرفتار مى شوند و مغزشان خوراك ماهى گيرها 
مى شود. يكهو به خودم مى آيم. خبرى از دخترك نيست. شايد هرگز 
دختركى روى سينه ام نبوده. يك مرغ هوايى روى سينه ام نشسته و يك 
دسته موى وز الى چنگالش در باد تكان مى خورد، درست شبيه موهاى 
دخترك. حاال رسيده ام به ته دريا. انگار صداى باز و بسته شدِن دهاِن 

آدم ماهى ها را مى شنوم. شايد هم صداى دهاِن خودم است...
   

تورش را انداخت درون آب و گفت: «تقصير من بود. نبايد توى خونه 
ــد به آب. رگ هاى  ــتم. قلبش ضعيف بود». خيره ش تنهاش مى ذاش
شقيقه اش دوباره بيرون زده بودند. سيگارى الى لب هايش گذاشت و 
همان طور كه كبريت را روى زبرى جعبه مى كشيد، گفت: «تا ديد شيِر 
آب از جا در رفته هول شد...» آتش كبريت را نزديك سيگار برد و آن را 
گيراند. كبريت سوخته را توى آب انداخت. كبريت روى آب شناور ماند 
و همچون مگسى كه خود را به شيشه مى كوبد مدام خودش را به ديواره  
سنگى ساحل مى زد. دود را بيرون داد و گفت: «دلش نمى خواست خونه 
ــرش رو آب ببره. اونقدر هول شده بود كه قلبش طاقت  و زندگى پس
نياورد و همونجا وسط خونه...» نتوانست حرفش را تمام كند. پكى ديگر 
به سيگارش زد و دودش را بلعيد. خيره شده بود به خط افق. پنبه  سيگار 
ــى آب اونو با خودش برد...» ته  ــد و گفت: «به همين راحت را آرام جوي
سيگار را انداخت توى آب، ته سيگار به چوب كبريت سوخته پيوست و 
هر دو در رقابتى ديوانه وار و پوچ خودشان را به ديواره سنگى مى كوبيدند 
. گفت: «توى تنهايى ُمرد... هيچ وقت نفهميدم چطورى م ُرد... همه اش 
حدس و گمانه...» شروع كرد به بيرون كشيدن تورش از آب. همانجور 
ــيد، گفت: «تنها چيزى كه مى دونم اينه كه آب اون  كه تور را مى كش
رو كشت و با خودش برد» آدم ماهى ها يكى يكى الى تور پيداى شان 
ــان را باز و  بسته مى كردند و دنبالچه هاى  ــد. مدام  دهان هاى ش مى ش
ــتش را برد الى  ــان را تكان تكان مى دادند. دس كوچك  و بد قواره ش
ــر بزرگش را همچون  ــور و موى يكى از آدم ماهى ها را گرفت و س ت
فانوس برابرش نگه داشت. كمى چشم هايش را تنگ كرد و همان طور 
كه زل زده بود به چشم هاى بى رمِق آدم ماهى گفت: «مهربونيش كار 
دستش داد» اين را كه گفت ماهى را توى دستش چرخاند، دنبالچه اش 
ــنگى كه كنارش بود زد.  را گرفت و جمجمه اش را محكم به تخته س

خوِن آدم ماهى همه جا را سرخ كرد. 
   

ــى  ــم را مى بندم و باز مى كنم. كس ــاحل. مدام دهان ــيده ام به س رس
ــرم را همچون فانوس روبه رويش  ــت مى اندازد الى موهايم و س دس
ــم هاى بى رمقم نگاهش مى كنم. چهره اش برايم  نگه مى دارد. با چش
آشناست، اما او را همچون دخترك به ياد نمى آورم. چشم هايش را تنگ 
مى كند و كمى بعد مرا توى دستش مى چرخاند و دنبالچه ام را مى گيرد. 

دنيايم وارونه مى شود و با شتاب سوى تخته سنگى كه...

گنبدكبود

انژكسيون

حسن غالمعلى فرد

طيبه رسول زاده

ارمغان زمان فشمياختيارات شاعريبهراد معينىباشگاه طنزپردازان جوان

عاشقانه اى بى قانون!
قسمت هشتم

خاطرات خوابگاه شماره 84
داستان يك روح

قصه آدم ماهى ها

دوستى 
خاشقچىعموخرسه

اد ناتينگهام
ــنيده ايد كه «چرا نمى توانم خوشحال باشم؟»  ــوال را ش چند بار اين س

چندبار اين سوال را از خودتان پرسيده ايد؟
چرا نمى توانيم خوشحال باشيم؟

به نظر من جست وجوى خوشحالى و رضايت خاطر با برخى موانع جدى 
همراه است. 

ــال ها كار با مراجعانم متقاعد شده ام انسان ها لزوما براى  اوال در طول س

ــى زندگى مى كنيم كه  ــده اند.ثانيا در دنياي ــحالى برنامه ريزى نش خوش
ــد و اين عادات بد نمى گذارند  ــى عادات بد را به ما تزريق مى كن به راحت

خوشحال باشيم و رضايت خاطر پيدا كنيم.
 در اين دنيا «اگر فقط» هاى زيادى ياد مى گيريم- براى مثال، اگر فقط 
ــى كه  ــين خوب يا يك كس يك كار خوب، يك خانه بزرگ، يك ماش
ــقم باشد داشتم، غمى نداشتم (و حتما خوشبخت مى شدم). در اين  عاش

دنيا ياد مى گيريم خود را با دوستان و همسايگان مان و حتى با غريبه ها 
ــه كنيم و فرض را بر اين بگذاريم كه آن ها «باالتر»، «شادتر» و  مقايس

بهتر از ما هستند.
 اين دنيا به ما القا مى كند كه اگر به داشته هاى ديگران برسيم، خوشبخت 
خواهيم شد. به اين ترتيب خوشبختى به رويدادها، پيشرفت ها، دستاوردها 

و اموال گره مى خورد.
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يوري كوزوبوكين

هفته نامه گل آقا
به منظور ايجاد يك مركز تحقيقات نجوم

 رصد خانه مراغه احيا مي شود.

آنتونيو نري ليكن

    بـــزودي  

آثار منتخب نخستين مسابقه جهاني 
كاريكاتور نيش خط  1396

 Selection Cartoons of  The first

 Nishkhat international

Cartoon Contest   2017

نيشخط خـاطـره
چهار شنبه 18  آذر 1394



به جنگ
 كه مى انديشم 
زخمى مى شوم!

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

محمد آئين پرستكاريكلماتــــــور

نيشخط خـاطـره شيوع آنفلوآنزا در كشور
چهار شنبه  18آذر  1394جواد تكجو
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نابه جا ترين توقعم اين بود
 كه از قهوه تلخ 
فال شيرين مى خواستم
#بهار نژند

nishkhat

nishkhat

دن كريتو
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محسن ظريفيان  حميد عيني خراساني  مهدي فرد  وحيده فالحي  محمد هادي لطفي مسعود ماهينى  
على ميرايى  طراوت نيكي  مهناز يزداني   هادي كاظمي    طاهر شعباني    پويا عبدلي    اميرمنصوررحيميان  

  ماكان پوراحمد جكتاجي    پريسا نورالهي    داود هوشمند    رضا متين    متين اسالمي    علي قناعت

شما    ره       474

هادى لطفى

مسئول مربوطه!
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كودك و نوجوان 

441

على روستايى

تاپ تاپ تاپ موسيقى زندگى
اگه گفتين كه از كجاست

و صداى چى؟
صداى منه قلب درون سينه ت
صداى منه قلب بدون كينه ت

با هر صدا  ميدم خون رو
تو  رگ هات

تا  ببره به سر و دست و پاهات
اگه مى خواى حالم باشه روبه راه
نرمش كن و بدو كمى توى راه

تو  ورزش سالمتى بدن
ورزش بكن تا خوب باشه

حال من

   «كريس ريدل »
كوشندگان كودك:

قلبقلب

اولين روزنامه كودك و نوجوان كشور

متل ها، كليد گنج هاي كهنمتل ها، كليد گنج هاي كهن
حكايت:پرنده طاليىحكايت:پرنده طاليى

شعر:شعر:           قلب           قلب

همين صفحههمين صفحه

اعظم السادات سيادتاعظم السادات سيادتخال هاى كقشدوزك

كفشدوزك خال هايش را  شسته بود و روى بند پهن كرده بود كهكفشدوزك خال هايش را  شسته بود و روى بند پهن كرده بود كه
 يك بادى آمد و  يكى از آن ها را برداشت و به دور دور برد... يك بادى آمد و  يكى از آن ها را برداشت و به دور دور برد...

ناراحت و پريشان، غصه مى خورد تا اينكه خانم پلنگه با يك خال سياه كوچولو توى دستش آمد و گفت:ناراحت و پريشان، غصه مى خورد تا اينكه خانم پلنگه با يك خال سياه كوچولو توى دستش آمد و گفت:
 اين خال شماست؟ بين خال هاى روى تن من قايم شده بود!  اين خال شماست؟ بين خال هاى روى تن من قايم شده بود! 

كفشدوزك خيلى خوشحال شد. كفشدوزك خيلى خوشحال شد. 
آن ها با هم تو آفتاب نشستن و منتظر خشك شدن آن ها با هم تو آفتاب نشستن و منتظر خشك شدن 

بقيه خال هاى كفشدوزك شدن كه بعد با هم به گردش بروند...بقيه خال هاى كفشدوزك شدن كه بعد با هم به گردش بروند...

اولين تجربيات در پيدايش ادبيات كودكاولين تجربيات در پيدايش ادبيات كودك  

طلوع ادبيات كودك طلوع ادبيات كودك 
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  متل ها، كليد گنج هاي كهنمتل ها، كليد گنج هاي كهن
ققققققققققققققققققققققققصصصصصصصصصصصصصصصصصصهههههههههههههه ههههههههههههههههههههاااااااااااااااااااااااااا  وووووووووووووووووووووووووووو ممممممممممممممتتتتتتتتتتتتتتتتتلللللللللللللللللللللللل هههههههههااااااااااااااااااا ننننننننننننننققققققققققققققققققققققققققققششششششششششششششششششششششششششششششششششش بببببببببببببببببببببببسسسسسسسسسسسسسسسسيييييييييييييااااااااااااررررررررررررررر ممممممممممههههههههههههههههههههمممممييييييييييييييييييي ددددددددددددددددددددرررررررررررررررررررر ااااااااااااااااااننننننتتتتتتتتقققققققققاااللللللللللللللللل فففففففففففففففرررررهههههههههههنننننننننننگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ ههههههههااااااااا ووووووووووووو  سسسسسسسسسسنننننننتتتتتتت ههههههههااااا دددددددداااااااااااااشششششششششششتتتتتتتتهههه ااانننننننندددددددد وووووووووووووووووو دددددددداااررررررررررررررننننننننننننننننننددددددددددددددددددددددددد....... آآآآآآآآآآآننننننننننننننننننننن هههههههههههههاااااااااا مممممممممممممنننننننننننننننننننععععععععععععععععكككككككككككككككككككككككككككككسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ككككككككككككككككككككككككككككنننننننننننننننندددددددددددهههههه دددددددددرررررررردددددددددددددهههههههههههههااااااااااااااااااااا  ووووووووووووووو تتتتتتتتتتتللللللللللللخخخخخخخخخخخ كككككككككككككككككككككككككككاااااااااااااااااااااااااااااامممممممممممممممميييييييييييييييي  هههههههههههاااااااااا،،، آآآآآآآآآآآآآآرررررررررررزززززززززززوووووووووووووووههههههههههاااااااااااا  ووووووووووووووووووووووووووووو ررررررررررررررررررررررررررررررررووووووووووووووووووووووووووووووووييييييييييييااااااااااااااااااااااااااههههههههااااااااااااااايييييييييييييييييييي مممممممررررررررررررررددددددددددممممممممممممماااااااااااااااننننننننننننننننننننننننن
پپپپپپپپپپپپپپيييييييييييييششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششيييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننننن  ههههههههههههههههههههههههههسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتننننننننننننننننننننننددددددددددد.... ااااااااااازززززززززززززززززززززززز طططططططططططططططططررررررررررررررررررررررريييييييييييييييققققققققققققققققققققققققققققققق آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآننننننننننننننننننن ههههههههاااااااا ممممممممممممميييييييييييييييي تتتتتتتتتتتتتتتوووووووووووووووووووووووووووووااااااننننننننننننننننننننننننننن بببههههه نننننننوووووووووووووووووووععععععععععععععععععععععععععععععععع ننننننگگگگگگگگرررررررررررررشششششششششش ممممرررررررددددددددمممممممم گگگگگگگگگگگگگگگذذذذذذذذذذذذذذذذششششششششششششششتتتتتتتههههههههه بببببببببهههههههههه ججججججججهههههههههههاااااانننننننننننننننن پپپپپپپيييييييررررررررررررااااااااااامممممممممممممممووووووووووووووووووونننننننننننننننننننن ششششششششششششششششششششششششششششششششااااااننننننننننننننن ووووووووووو   ههههههههههههههههههههههمممممممممممممممچچچچچچچنننننننننيييييننننننننننننننننن ببببببببهههههههههههههههههه شششششششننننننناااااااااااخخخخخخخخختتتتتتتهههههه هههههاااااا وووووووو نننناااااااااااااااششششششششششششششششششششنننننننننننننننااااااااااااخخخخخخخخخخخخخخختتتتتتتتتتتتتتتتههههههههه هههههههههههههااااااااااااا وووووووووووووو دددددددغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددغغغغغغغغغغههههههه ههههههههااااااااايييييييييييييييييييييييي  ششششششششششششششششااااااااااااااااااانننننننننننننننن  پپپپپپپپپپپپپپپپپپپيييييييييييييييييييييييييييي بببببببببببببببببببببببببرررررررررررررررررررررررررردددددددد.... 
اااااااااااااااااااازززززززززززززز ااااااااااااااااييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ررررررررروووووووووو مممممممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتللللللللللللللللللللللللللل ههههههههههههههههههاااااااااااااااااا  گگگگگگگگگگگگگگگگگگگنننننننننججججججججججججيييييييييييييينننننننهههههههههه هههههههههههههاااااااااااااااااايييييييييييييي بببببببببسسسسييييياااررررررر  ححححححااااااااااائئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئزززززززززززززززززززززززززززززززززز اااااهههههههمممممممييييييييتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ببببببببببببببببببببهههههههههههههههههههههههههههه شششششششششششششششششششممممااااااااااررررررررررررررررررررررررر مممممممممممممممممميييييييييييييييييييييييي آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآيييييييننننننندددددددددد.... گگگگگگگگگگگننننننننججججججججججييييييييينننننننننههههههههههه ههههههههااااااااااااااايييييييييييييييييييييييييييييييييي كككككككككههههههههههههه  قققققققققققققههههههههههررررررررمممممممااااااااااااااااااانننننننننااااااااااننننننننننننننن ووووووووووو خخخخخخخخااااائئئئنننننننننننننناااااااااانننننننننننننننننننننننننننن تتتتتتتتتتتتتتااااااااااااااررررررررريييييييخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ  رررررررررااااا بببببههههههههه آآآآآآآييييييييييننننننننننننننددددددددددددددددددددددددگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگاااااااااااننننننننننننننننن مممممممييييييييييي ششششششششششششششششششننننننننننننناااااااااااااااااسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسااااااااااااااااااننننننننننننننننننننننندددددددددددددددددد وووووووو  حححححححححححححححححاااااااااااااااوووووووووووووووووييييييييييي آآآآآآآآآآآآآآآمممممممموووووووووووووووووووووززززززززززززززززززههههههههههه ههههههههههههههههههاااااااييييييييييييييييييييييييي 
بببببببببببببببيييييييييي شششششششششششششششششششششممممممممماااااااااااارررررررررررررررررررررريييييييييييي  ههههههههههههههههههههسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتننننننننننننننننننننننددددددددددد.......  مممممممممممممممممممماااااااااا سسسسسسسسسسسسسسسسعععععععييييييي ددددددددددددددداااااااااااررررررررررررررررررييييييييمممممممم ااااااااززززززززززززيييييييييييييينننننننننننن ببببببببببهههههههههههه ببببببببببععععععععععدددددددددددددددددددد ننننننننهههههههه ددددددددددررررررررر ههههههههههرررررررررر ششششششششششششششششششششششـــــــــــممممممممممااااااااااااااارررررررررررررررررههههههههههه،،،، اااااااااااممممممممممممممماااااااااااااااااااااااااا بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببهههههههههههههههههههههه طططططططططططططططططططووووووووووووووووووورررررررررررررررر ممممممممددددددددددددددداااااااااااااوووووووووووووومممممممم ااااااااايييييييييننننننننن  گگگگگگگگگگنننننننججججججججججيييييييييييننننننههههههه ههههههههااااااايييي بببببببيييييييي مممماااااااننننننننننندددددددد رررررررررررررررررررررررااااااااا بببببببببببببببببببببههههههههههههههههه شششششششششششششششششششششــــــممممممممممممااااااااااااا  ممممممممممممعععععععععععععععععررررررررررررررررررررفففففففففييييييييي ككككككككككنننننننننننننييييممممممممممممم تتتتتتتتتتتتاااااااااااااا دددددددددددررررررررررررررررررررر اااااااااننننننتتتتتتتتتتتتتتتتتتههههههههههههههاااااااااااااااااا ممممممممممممممججججججججججججججججججججججممممممممممممممممممموووووووووووووووووووووععععععععععععههههههههههههههههه ااااااااااييييييييي 
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پرنده طاليى

روزى، روزگاري پيرمرد و پيرزن فقيري در آسياب خرابه اي زندگي مي كردند. سال هاي سال بود كه پيرمرد پرنده 
مي گرفت و  مي برد بازار مي فروخت و از اين راه زندگي فقيرانه اش را مي گذراند. روزي از روزها، وقتي رفت دامش 
را جمع كند، ديد پرنده طاليي قشنگي افتاده توي دام. پرنده را گرفت و خواست آن را بگذارد توي توبره اش كه يك 
دفعه قفل زبان پرنده واشد و گفت «اي مرد! من چندتا جوجه دارم و االن منتظرند براي شان غذا ببرم. بيا و من را آزاد 
كن. در عوض هر چه بخواهي به تو مي دهم». پيرمرد گفت «اي پرنده طاليي! من آرزو دارم از زندگي در اين آسياب 
ــوم و با زنم در خانه خوبي زندگي كنم». پرنده طاليي گفت «آزادم كن تا تو را به آرزويت برسانم».  خرابه خالص ش
پيرمرد پرنده طاليي را آزاد كرد. پرنده طاليي پيرمرد و پيرزن را برد به خانه قشنگي كه در كنار جنگلي قرار داشت 
و همه جور وسايل آسايش و خورد و خوراك در آن مهيا بود. پرنده طاليي گفت «اين خانه و هر چه در آن است مال 
شما. با هم به خوبي و خوشي زندگي كنيد». بعد، يكي از پرهايش را داد به آن ها گفت «هر وقت با من كاري داشتيد، 
اين پر را آتش بزنيد، خيلي زود حاضر مي شوم» و خداحافظي كرد و پر زد و رفت. پيرزن و پيرمرد خيلي خوشحال 
شدند كه بخت با آن ها ياري كرد و زندگي شان از اين رو به آن رو شد. ديگر هيچ غم و غصه اي نداشتند. صبح به صبح 
ــتند توي ايوان و سماور را آتش مي كردند.  از خواب بيدار مي شدند. با هم گشتي مي زدند. بعد مي آمدند مي نشس
صبحانه مي خوردند و باز در ميان سبزه و گل ها گشت مي زدند و وقت مي گذراندند تا ظهر بشود و شب برسد. نه با 
كسي كاري داشتند و نه كسي با آن ها كاري داشت. دو سه سالي گذشت. يك روز پيرزن به پيرمرد گفت «تا كي بايد 

تك و تنها در گوشه اين جنگل سوت و كور زندگي كنيم؟»
ــياب خرابه با چه مشقتي صبح را به  پيرمرد گفت «زبانت را گاز بگير و اين حرف را نزن. مگر يادت رفته در آن آس
شب مي رسانديم و شب را به صبح و هر وقت برف و باران مي آمد، يك وجب زمين خشك پيدا نمي شد كه روي آن 

بنشينيم و مجبور بوديم با كاسه و كوزه از زير پاي مان آب جمع كنيم و بريزيم بيرون».
پيرزن گفت «نخير! اين طور هم كه تو مي گويي نيست. آدميزاد قابل ترقي است و نبايد قانع باشد. فوري پرنده طاليي 

را حاضر كن كه فكري به حال ما بكند واال در اين بر و بيابان، بين اين همه جك و جانور دق مي كنم». پيرمرد وقتي ديد 
گوش زنش به اين حرف ها بدهكار نيست و هر چه به او مي گويد فايده اي ندارد، رفت پر را آورد و آتش زد. پرنده طاليي خيلي زودحاضر شد و گفت «چه خبر شده؟» پيرمرد گفت «از اين زن بپرس». 
پيرزن گفت «اي پرنده طاليي، ما در اينجا خيلي ناراحتيم. مونس ما شده كالغ و زاغچه و هيچ تنابنده اي دور و بر ما نيست كه با او خوش و بش كنيم. ما را ببر به شهر كه اين آخر عمري مثل آدميزاد 
زندگي كنيم. از اين و آن چيز ياد بگيريم تا پس فردا كه مرديم و از ما سوال و جواب كردند، پيش خداي خودمان رو سفيد بشويم». پرنده طاليي گفت «اشكالي ندارد. اينجا را همين طور بگذاريد و 
دنبال من بياييد». پرنده آن ها را به شهري برد و عمارت بزرگي در اختيارشان گذاشت كه از شير مرغ گرفته تا جان آدميزاد در آن وجود داشت. پيرزن تا چشمش به چنين دم و دستگاهي افتاد، ذوق 
زده شد و به پيرمرد گفت «ديدي هي مي گفتم آدميزاد نبايد قانع باشد و تو همه اش مخالفت مي كردي و نق مي زدي. حاال اينجا براي خودت كيف كن». پرنده طاليي گفت «كار ديگري با من نداريد؟» 

گفتند «نه! برو به سالمت».پرنده طاليي باز هم يكي از پرهايش را به آن ها داد، خداحافظي كرد و رفت.
پيرمرد و پيرزن زندگي تازه شان را شروع كردند. همه چيز براي شان آماده بود. روزها در شهر گشت مي زدند. شب ها به مهماني مي رفتند و خوش و خرم زندگي مي كردند. يكي دو سال بعد، پيرزن 
به شوهرش گفت «اي پيرمرد! حاال كه اين پرنده طاليي در خدمت ما هست و هر چه بخواهيم براي مان آماده مي كند، چرا به اين زندگي قانع باشيم؟» پيرمرد گفت «تو را به خدا  دست از سرم بردار 
و اين قدر ناشكري نكن كه آخرش بيچاره مي شويم». پيرزن گفت «دنيا ارزش اين حرف ها را ندارد. ياال برو پر را بيار آتش بزن كه حوصله ام از دست اين زندگي سر رفته». خالصه! زور پيرزن به 
شوهرش چربيد. پيرمرد هم از روي ناچاري رفت پر را آورد و آتش زد. پرنده طاليي حاضر شد و گفت «ديگر چه خبر شده؟» پيرمرد گفت «نمي دانم. از اين پيرزن بپرس». پيرزن گفت «اي پرنده 
طاليي ما از اين وضع خيلي ناراحتيم». پرنده پرسيد «چه مشكلي داريد؟» پيرزن جواب داد «دلم مي خواهد شوهرم را حاكم اين شهر بكني و من هم بشوم ملكه». پرنده طاليي گفت «اينجا را همين طور 
ــيدند به قصري كه در آن وزير و خزانه دار و كلفت و كنيز و جالد دست به سينه آماده خدمت بودند.  بگذاريد و دنبال من راه بيفتيد». پرنده از روي هوا و آن ها از روي زمين راه افتادند و رفتند تا رس
پرنده گفت «از همين حاال شما صاحب اختيار اين شهر هستيد. اگر كاري با من نداريد، ديگر بروم». گفتند «برو به خير و به سالمت». پرنده طاليي باز هم يكي از پرهايش را به آن ها داد و خداحافظي 
كرد و رفت. پيرزن و پيرمرد در مدتي كه حاكم و ملكه شهر بودند، آن قدر خودخواه و خوش گذران شدند كه به كلي مردم را فراموش كردند. پيرزن وقتي به حمام مي رفت به جاي آب، تنش را با 
ــود. يك روز پيرزن رفت حمام و آمد روي ايوان قصر لم داد توي آفتاب. در اين موقع تكه ابري در آسمان  شير مي شست و بعد مي گرفت در آفتاب مي خوابيد كه چين و چروك پوستش صاف بش
پيدا شد و جلو آفتاب را گرفت. پيرزن عصباني شد. شوهرش را صدا زد و گفت «اي ريش سفيد! چرا اين ابر جلوي آفتاب را گرفته؟» پيرمرد گفت «من از كجا بدانم».پيرزن گفت «ياال برو پر را بيار 
آتش بزن كه با پرنده طاليي كار دارم». پيرمرد گفت «اين دفعه چه خيالي داري؟» پيرزن داد كشيد «لغز نخوان پيرمرد. زود كاري را كه مي گويم بكن و اال پوستم نرم نمي شود». پيرمرد رفت پر را 
آورد و آتش زد. پرنده طاليي حاضر شد و گفت «اين دفعه چه مي خواهيد؟» پيرمرد گفت «نمي دانم، از اين پيرزن بپرس». پيرزن گفت «اي پرنده طاليي، جلو آفتاب نشسته بودم كه اين تكه ابر آمد 
و سايه اش را انداخت روي من. مي خواهم فرمان زمين و آسمان را بدي به من كه بتوانم به همه چيز امر و نهي كنم». پرنده طاليي گفت «اينجا را همين طور بگذاريد و دنبال من بياييد». پرنده از جلو و 

آن دو به دنبال او راه افتادند. وقتي از شهر رفتند بيرون، يك دفعه پرنده غيبش زد. هوا تيره و تار شد. باد تندي آمد و به قدري خاك و خل به پا كرد كه چشم چشم را نمي ديد.
ــته در آن زندگي مي كردند. پيرمرد آهي از ته دل كشيد و به زنش گفت «اي فالن فالن  پيرزن و پيرمرد دست هم را گرفتند و كورمال كورمال رفتند جلو تا رسيدند به آسياب خرابه اي كه در گذش

شده! ما را برگرداندي جاي اول مان. حاال برو كاسه اي پيدا كن و آب كف آسياب را بريز بيرون كه بنشينم زمين و خستگي در كنم».
___________________________________________________________________________________________________________________
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ــنده و تصويرگر ايتاليايى خبر از انتشار مجموعه  لوكا نوولى نويس
كتاب علمى خود از سوى كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان 

داد.
ــالم، من صفر هستم»، «سالم، من  اين مجموعه  علمى با نام هاى «س
زمين هستم»، «سالم، من روبات هستم»، «سالم، من زمان هستم» كه 
از سوى انتشارات بريوسكى منتشر شده، قرار است به ترجمه على 
خاكبازان و حسين ابوالقاسمى وارد بازار كتاب كودك ايران شود.

ــى گفت وگويى به  ــر ط ــن اث ــى خالق اي ــوكا نوول ــاس ل بر اين اس
ــاب موضوع هاى  ــار كت ــت: «اين چه ــن اثر پرداخ ويژگى هاى اي
ــده اند و با تصاويرى طنز به  مختلف دارند اما در يك قالب خلق ش
بيان مسايل علمى در قالب سير تاريخى براى كودكان 9 تا 12 سال 
مى پردازند». گفتنى است كه نوولى متولد شهر ميالن ايتاليا در سال 
ــت. او به عنوان نقاش و طراح فعاليت خود را با  1947 ميالدى اس

روزنامه هاى كشور ايتاليا آغاز كرد.
از اين هنرمند آثارى در حوزه ى كودك همچون انيشتين، نيوتون، 
لئوناردو داوينچى و آثارى در حوزى جغرافيا براى كودكان منتشر 

شده است.
حق نشر اين مجموعه از سوى امور بين الملل كانون پرورش فكرى 

كودكان و نوجوانان از ناشر اصلى خريدارى شده است.

كتاب هاى علمى لوكا نوولى به دست 
كودكان ايرانى مى رسدكودكان ايرانى مى رسد

ــتن كودكان و عادت  خيلى از والدين تصور مى كنند كه فعال نگه داش
دادن آن ها به ورزش سخت است اما 60 دقيقه تحرك براى كودكان 
ــويق كودكان به  ــختى نيست. بهترين راه تش و بازى و ورزش كار س
ورزش و تفريح، آموزش والدين و آگاه كردن آن ها به اهميت تحرك 

در كودكان است.
كودكان را تشويق كنيد تا با دوچرخه، اسكيت واسكوتر ورزش كنند. 
در عين حال حتما به آن ها توصيه كنيد كه از كاله ايمنى و پدهاى زانو 

براى اين كار استفاده كنند.
به كودكان خود آموزش دهيد تا جايى كه امكان دارد پياده روى كنند. 

به خانه دوستان خود و براى خريد به مغازه بروند و در پارك بدوند.
ــيقى و موزيك  ــداى موس ــد تا با ص ــيقى بگذاري ــودكان موس براى ك
ــيار جالب و  حركات موزون انجام دهند. اين كار حتى براى آن ها بس

هيجان انگيز است.
ــى را تعيين كنيد.  ــاعت خاص براى انجام ورزش كودكان برنامه و س
كودكان مى توانند با دوستان خود در پارك  هاكى و اسكيت و فوتبال 
بازى كنند. دقت كنيد محيطى كه قرار است كودك در آنجا بازى كند 

ايمن و پاكيزه باشد.
ــودكان كوچك تر  ــه از ك ــد كه چگون ــودكان بزرگ تر ياد دهي به ك

محافظت كنند.

 «كريس ريدل » «كريس ريدل » 
كريس ريدل، نويسنده و تصويرگر بريتانيايى است كه 13 آوريل 1962 
در شهر كيپ تاون در آفريقاى جنوبى متولد شد اما در كودكى به لندن نقل 
ــروع به درس خواندن كرد. در سال  ــه هاى انگليسى ش مكان و در مدرس
 (Ben and the Bear) «ــتين كتاب او با عنوان بن و خرس 1985 نخس
ــد در حالى كه هم زمان تصويرگرى كتاب ساير نويسندگان را  منتشر ش
نيز برعهده داشت.كريس ريدل، نويسنده  اى است كه آثار او براى هر دو 
گروه كودكان و بزرگساالن آشنا هستند. او همچنين كارتونيستى است 
كه به همراه «كوينتين بليك» خانه تصويرگرى را در سال 2014 در كينگ 

كراس لندن گشوده است.
ــت كه آثار خود را در نشريات  ــى اس ــتى سياس كريس ريدل كارتونيس
ــريه ها، مى توان به نشريه  ــاند؛ از جمله اين نش مختلف لندن به چاپ رس
ــريه همچنان  ــاره كرد كه همكارى او با اين نش ابزرور (Observer) اش
ادامه دارد. نشرياتى چون اكونوميست (همكارى از سال 1980-1981)، 
ــتند كه ريدل با آنان  اينديپندنت و گاردين نيز از ديگر نشريه هايى هس
همكارى داشته است. نقاشى هاى ريدل به ويژه به خاطر كاريكاتورهاى 
ــذاب  درون  ــر فانتزى ج ــگفت انگيز و عناص ــات ش ــمندانه ، جزيي هوش
ــبب  ــران متمايز مى كند. آثار او تاكنون به س ــبك او را از ديگ آثارش، س
ــوى كودكان و بزرگساالن مورد  ــمندانه و جذاب و گيرا از س سبك هوش
ــه 20 كتاب بوده  ــت. او تا كنون خالق نزديك ب ــتقبال قرار گرفته اس اس
ــته و همچنين  ــود بر عهده داش ــندگى آنان را خ كه تصويرگرى و نويس

كتاب هاى بسيارى را از ساير نويسندگان تصويرگرى كرده است.

ــر  ــه قرن پيش، كودكان و نوجوانان در سراس تا قبل از دو، س
ــتند و حتى بعضا به حساب  طول تاريخ جايگاه ويژه اى نداش
ــدند. به دنيا مى آمدند، دوران طفوليت را پشت  آورده نمى ش
ــتند، ايام نوجوانى و به دنبال آن جوانى را سپرى  سر مى گذاش
ــرانجام بدون اين كه خود آگاه باشند، جامه اى  مى كردند و س
مانند جامه پدر يا مادر به تن مى كردند و ناچار بودند همچون 
پدر و مادر بينديشند، همچون آن ها زندگى كنند و كم كم به 
كسوت و سن و سال پدر و مادر نايل شده  و  زندگى بزرگسالى را 
آغاز كنند.  مورخان بر اين باورند كه ادبيات كودكان و نوجوانان 
زمان شروع معينى ندارد و  از هنگامى كه مادر  و كودك وجود 
داشته اند، شكلى از ادبيات كودك نيز خلق شده است. عده اى 
ــت دگرگونى هاى  ــاپ راـ  كه توانس ــش صنعت چ هم پيداي
به سزايى به وجود آوردـ طليعه ادبيات كودك مى دانند. به هر 
حال با غور  و تحقيقاتى چند مى توان گفت: قرن هفده ميالدى 
طليعه اى بود براى بعضى حركت هاى فرهنگى در راستاى رشد 
و اعتالى ادبيات كودكان و نوجوانان و به تقريب مى توان گفت: 
فرم ابتدايى ادبيات، هنرها و روانشناسى كودك در اين سده در 
كشورهاى مختلف اروپايى شكل گرفت و به طور جسته گريخته 
در  زمينه هاى مختلف كارهايى مقدماتى انجام شد. كارهايى كه 
زير بنايى بود براى آينده اين قشر عظيم جامعه. كارهايى مانند 
نقل اسطوره ها، حكايت ها، متل ها و افسانه هاى قديمى از زبان 
مادربزرگ ها و پدربزرگ ها و انتقال آداب و رسوم و فرهنگ اجداد 
ــط اين قرن در كشور  و نياكان به كودكان و نوجوانان. در اواس
فرانسه، نويسنده اى به نام «شارل پرو» ضمن قلم زنى هايى كه 
ــتان واره هايى كوتاه و  براى بزرگساالن داشت، حكايات و داس
مختصر هم براى كودكان جمع آورى كرد و براى آن ها خواند 
و باب قصه گويى را گشود، ولى به علت نبودن پيش زمينه هاى 
مناسب و عدم تجربه كافى نتوانست توجه مخاطبين را به خود 
ــانى كه عالقه مند بودند  جلب كند.  بعد از «پرو»  دو تن از كس
ــند و خدمتى به آن ها  ــمى به كودكان داشته باش گوشه چش
كنند «برادران گريم» بودند كه در آلمان كتاب هايى در زمينه 

حكايات، متل ها، و داستان هاى كودكانه جمع آورى كردند و ضمن 
ــبت به چاپ آن ها هم اقدام كردند و  قرائت آن ها براى بچه ها، نس
بيشتر از «پرو» مورد توجه و تمجيد قرار گرفتند. ولى هنوز هم همه 
اين اقدامات، كوچك و ناكارآمد بود و نتوانست توجه همگان را به 

احساسات پاك و عواطف لطيف اطفال معطوف دارد و پلى بين نسل 
امروز و فرداى تاريخ به منظور ايجاد ارتباط احداث كند.  قرن هجده 
ــده قبل بود و موضوع روانشناسى و ادبيات كودك بيش از  تداوم س
پيش رشد كرد و تقريبا به نقطه اوج خود نزديك تر شد و در كشورهاى 
مختلف اروپايى كارهاى نسبتا پخته ترى براى بچه ها انجام شد.  ولى 
اين تازه گام هاى اول بود و نيازهاى گوناگون كودكان و نوجوانان را 
پاسخ نمى داد و به آن ها توجه كافى نمى شد. در قرن نوزده كارهاى 
مقدماتى كم كم جاى خود را به كارهاى حساب شده و منسجم داد. 
اولين گام مهم در اين ارتباط، افتتاح كتابخانه مخصوص كودكان 
و نوجوانان در سال 1861 در شهر منچستر انگلستان بود كه نقطه 
عطفى در تاريخ ادبيات كودك به حساب مى آيد. زيرا افتتاح چنين 
ــتن كتابداران ويژه، نويسندگان ويژه و  كتابخانه اى مستلزم داش

شعراى ويژه بود كه به تدريج در طول تاريخ به وجود آمد و 
نقطه درخشانى در تاريخ آموزش و پرورش جهان شد.  بعد از 
منچستر طولى نكشيد كه در ساير كشورهاى اروپايى و بعضا 
شرقى به تبعيت از انگلستان كتابخانه ها و مراكز فرهنگى، 
تفريحى خاص اطفال به وجود آمد و رفته رفته حساب اين 
قشر از حساب بزرگساالن جدا شد و آمار كتاب ها و نشرياتى 
كه براى گروه هاى مختلف كودكان تهيه شد، سير صعودى 
پيدا كرد و ساالنه ميليون ها كتاب در زمينه روانشناسى و 
شعر و ادب كودك به دست چاپ سپرده شد و رفته رفته 
چهره اجتماعى و فرهنگى اروپا دگرگون شده، مواد و منابع 
مختلف كتابى و غيركتابى (سمعى و بصرى) براى نوجوانان 
تهيه و در اختيار آن ها قرار گرفت.  از جمله كشورهاى شرقى 
ــده توجه كافى به ادبيات كودكان نشان داد  كه در اين س
كشور ژاپن بود. ژاپنى ها در اوايل قرن نوزدهم مجموعه هاى 
چند جلدى از افسانه هاى مردم خويش را براى كودكان و 
نوجوانان منتشر كردند و بچه هاى آن روزگار را با فرهنگ و 
ادبيات غرب آشنا كرده و با انتشار چندين مجله مخصوص 
ــبت به تربيت فكرى و فرهنگى نسل جوان  كودكان، نس
اهتمام ورزيدند.  اما سزاوار نيست كه مقاله يا كتابى در ارتباط 
ــت و ذكر خيرى از  با پيدايش ادبيات كودكان جهان نوش
«پدر ادبيات كودكان» نكرد . اولين نويسنده اى كه به طور 
جدى فقط براى كودكان شروع به كار كرد، كسى نبود جز 
«هانس كريستين اندرسن».  اين مرد كه نام او  امروزه زينت 
بخش بزرگ ترين جايزه ادبيات كودكان در جهان است، در 
سال 1805 ميالدى در شمال اروپا، در كشور دانمارك، پا 
به عرصه وجود گذاشت.  آندرسن بيشتر عمر خود را وقف 
ــانه هاى عاميانه تخيلى و داستان هاى  بچه ها كرد و افس
توصيفى زيبايى براى آن ها نوشت و خيلى زود جاى خود را 
در دل كودكان و نوجوانان باز كرد، به طورى كه او را پايه گذار 
ادبيات جديد براى كودكان و نوجوانان مى دانند. بدون شك 
آندرسن يكى از مشهورترين پيشگامان ادبيات كودك در 
جهان است كه به لحاظ عشق و عالقه وافرى كه به بچه ها 

داشت «پدر ادبيات كودكان» لقب گرفت.

ل كا ل ل ا ا لكك كا ل ل ا ا ك

اولين تجربيات در پيدايش ادبيات كودكاولين تجربيات در پيدايش ادبيات كودك  

طلوع ادبيات كودك طلوع ادبيات كودك 

مورخان بر اين باورند كه ادبيات كودكان و 
نوجوانان زماِن شروع معيّنى ندارد و از هنگامى 

كه مادر و كودك وجود داشته اند، شكلى از ادبيات 
كودك نيز خلق شده است، عده اى هم پيدايش 

صنعت چاپ را طليعه ادبيات كودك مى دانند

راهكارهايى براىراهكارهايى براى
 افزايش فعاليت كودكان افزايش فعاليت كودكان
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