
موضوع باال رفتن ساعت كارى معلم ها را  از چند جنبه مى شود بررسى كرد. اينكه معلم 24 ساعت 
يا كمتر تدريس داشته باشد. اين ساعت كارى معلم ها در كشورهاى مختلف متفاوت است؛ مثال در 
كشورى مانند فنالند معلم ها هر هفته 14 ساعت در مدرسه تدريس دارنداما در كشور ما 24 ساعت 
در هفته معلم بايد كار كند كه اين  با توجه به مدرك ليسانسى است كه دارد. اگر هشت ساعت در يك 
روز  را در نظر بگيريم، مى شود سه  روز در هفته و اگر 6 ساعت در هفته در نظر بگيريم، مى شود چهار 
روز در هفته كه معلم ها بايد سر كالس بروند. به هر حال 24 ساعت يك معيار جهانى است. ماجرا از 
آنجا شروع شد كه در زمان جنگ دولت براى كمك هاى مالى به معلم ها 22 ساعت كارى در هفته را به 
24 ساعت تغيير داد. ديگر اين 24 ساعت همچنان باقى مى ماند و هيچ وقت به 22 ساعت بازگردانده  
نمى  شود. همين حاالنيز كه آموزش و پرورش كمبود نيرو داريم. 10 سال است كه مسئوالن آموزش 
و پرورش حرف از تعديل مى زنند چون بودجه كم است اما اين كمبود نيرو در آموزش و پرورش هيچ 
جايگاه و اعتبارى ندارد و دليل آن هم اين است كه ما از يك ميليون نيرويى كه داريم تقريبا يك سوم آن 
نيروي ستادى است، يعنى پشتيبان معلم هستند مانند مديرها و ناظم ها اما معلم واقعى كه سر كالس 
برود، بين 600 تا 650 هزار نفر معلم  داريم. اگر اين تعداد  معلم  را بين دانش آموزان تقسيم كنيم به 
طور ميانگين 20 نفر دانش آموز براى هر معلم مى شود. اين خارج از استانداردهاى جهانى است. مادر 
كالنشهرها  35  نفر دانش آموز در هر كالسى داريم كه در مقايسه با استانداردهاى جهانى كه در هر 
كالس بين 15 تا 20 نفر هستند بسيار متفاوت است. اين اتفاقى كه افتاده، دستپخت همين تيمى است 
كه در حال حاضر در رأس وزارتخانه آموزش پرورش قرار دارند. آقاى بطحايى، وزير آموزش و پرورش 
فعلى در زمان آقاى فانى، معاونت پشتيبانى او  بود و در آنجا تعديل نيرو را در پيش گرفت و با شعار اينكه 
ما بايد تعداد معلم ها را از يك ميليون به 700 هزارنفر برسانيم به اينجا رسيده است كه حاال آموزش و 
پرورش به شدت كمبود نيرو پيدا كرده اند. طبق گفته معاونت پشتيبانى وزارت آموزش و پرورش، دو 
ميليون ساعت آموزشى روى زمين مانده است. اين كمبود را 800 هزار ساعت نيروهاى پيمانى و حق 
التدريس به دوش مى كشند و يك ميليون و دويست هزار نفر را هم معلم هاى رسمى جبران مى كنند. 
از طرف ديگر براى ايجاد انگيزه براى معلم هاى رسمى كه اضافه كار بگيرند، ايجاد شده است اما براى 
اينكه معلم انگيزه پيدا كند طبق اين طرح كه قرار است كامال داوطلبانه باشد در مرحله اول اجرا 6ساعت 
و در مرحله دوم اجرا 32 ساعت به ساعت هاى كارى معلم ها اضافه مى كنيم. در عوض آن 18 درصد 
فوق العاده ويژه  وارد احكام حقوقى معلم ها مى شود و به حقوق شان اضافه مى شود. در ادارات آموزش 
و پررورش قرار بود هر دو ماه يكبار حق الزحمه آن را به حساب معلم  واريز كنند اما در اين  هشت سال 
گذشته اين حق التدريس ها گاهى يك سال تا يك سال و نيم طول مى كشد. يعنى من معلم اضافه كار 
خرداد و ارديبهشت سال گذشته ام را دريافت نكرده ام. تاخيرهايى كه به شدت طوالنى و تحقيرآميز 
است. مادر همين چند ماه گدشته به شدت رشد قيمت دالر شاهد بوده ايم. وقتى من معلم  حقوق 
ارديبهشت ماهم را نگرفته ام و االن آبان ماه است، يعنى حق الزحمه اى كه مى خواهند به معلم بدهد 
يك سوم شده است. بنابر  اين طرح قرار است اين پول به صورت 18 درصد وارد احكام حقوقى شود و اگر 
اين پول وارد احكام حقوقى شود، به صورت ساالنه پرداخت مى شود. يعنى اضافه كارمعلم، تعطيالت 
عيد و خرداد كه دوهفته است حساب مى شود و تابستان را هم حساب نمى كنند. اما طبق اين طرح  قرار 
است 18درصد به تابستان ها هم اضافه شود و تمام سال را در بر بگيرد. از نقاط ابهام اين طرح آن است كه 
هنوز نگفته اند كه اين 18درصد چقدر مى شود و يعنى چه؟ از ايرادهاي طرح اين است كه اصول آموزش 
و پرورش نوين براى معلم حداكثر بين 20 تا 22 ساعت را براى تدريس تعيين كرده است. اگر معلم هاى 
امروز اضافه تدريس دارند اين كار درستى نيست كه به شكل قانون دربيايد و معلم ها از سر ناچارى تن 
به اضافه كار دهند. به هر حال معلم كارهاى خارج از كالس دارد و چطور اين همه ساعت را در كالس 
بگذراند؛ يعنى انگيزه اش از بين مى رود. به هر حال آموزش فرآيندى است كه بخشى از آن در كالس 
و تدريس شكل مى گيرد و بخشى از آن در خارج از كالس است. ما ساعت ها در خانه ورقه تصحيح مى 
كنيم و سوال امتحانى بيرون مى آوريم كه اين در ميزان حقوق ناديده گرفته مى شود. اين طرح ضد 
آموزش است. متاسفانه اين طرح را افرادى پياده مى كنند كه از تيم برنامه و بودجه وارد اين وزارتخانه 
شدند و اين را به ساختار آموزشى اضافه مى شود. يعنى ما هميشه براى پرداخت اضافه كارهاى معلم 
هاى آموزش و پرورش دچار مشكل شده ايم. اين بودجه از كجا مى خواهد تامين شود و چه تضمينى 

وجود دارد كه اگر اين اتفاق افتاد، اين بودجه چطور تامين شود. 

محمدرضا نيك نژاد
ككارشناس آموزشى

تصميم هاى ناكارآمد، كار معلمان را سخت تر مى كند
حقوقياقتصاديادداشت 

پس از حرف و حديث هاي فراوان در خصوص سهميه بندي دوباره بنزين 
و احياي دوباره طرح كارت سوخت، حاال اين صحبت ها به حقيقت پيوسته و 
كارت سوخت كه به عنوان طرحي ناموفق پشت سرگذاشته شده حاال روي 
كار مي آيد. اين اقدام بوي افزايش قيمت را نيز به همراه دارد. به نظر مي رسد 
كه شايعه ها به آرامي واقعيت پيدا مي كند همراه با احياي كارت سوخت 
قيمت سوخت نيز افزايش پيدا خواهد كرد. اين در حاليست كه چندي 
پيش وزير نفت اعالم كرده بود كه دولت هيچ تصميمي براي افزايش قيمت 
بنزين ندارد. در حالي طرح استفاده از كارت سوخت دوباره اجرا مي شود 
ــتر انتقادات تندي در اين خصوص ارائه داده اند. در  كه كارشناسان پيش
گزارش هاي پيشين «قانون» نيز كارشناسان احياي دوباره كارت سوخت 
را اقدامي اشتباه خواندند و آن را تكرار يك اشتباه دانسته اند، اما به هر صورت 

دولت قصد دارد اين طرح شكست خورده را باز هم اجرايي كنند.
تحويل بنزين فقط با كارت سوخت

اكنون انتصاب رييس جديد شركت ملي نفت و روي كار آمدن وزير 
عزل شده اقتصاد با احياي دوباره كارت سوخت در رسانه ها تالقي پيدا 
ــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران با  كرده است. روز گذشته ش
صدور اطالعيه اى اعالم كرد به منظور جلوگيرى از قاچاق بنزين، تحويل 
بنزين به خودروها و موتورسيكلت ها، از تاريخى كه متعاقبا اعالم خواهد 
شد، تنها با استفاده از كارت سوخت انجام شود. براساس اين اطالعيه، 
مالكان محترم خودروها و موتورسيكلت هايى كه كارت سوخت خود را 
گم كرده اند، الزم است به ترتيبى كه در رسانه ها توضيح داده خواهد شد، 
از تاريخ شنبه سوم  آذر، حداكثر تا شنبه 24 آذر 1397 نسبت به ثبت 
درخواست خود براى دريافت كارت سوخت جديد اقدام كنند. به منظور 
ــوخت، امكان دسترسى به سامانه  تسهيل در دريافت كارت جديد س
ثبت مشخصات از طريق اينترنت يا تماس تلفنى فراهم شده كه نحوه 
دسترسى و اقدام، از طريق رسانه هاى عمومى و راديو و تلويزيون به اطالع 

مردم عزيز خواهد رسيد.
عدم افزايش نرخ سوخت 

در اين اطالعيه تاكيد مى شودكه براى ثبت تقاضاى دريافت كارت 
ــط شركت ملى پخش  سوخت جديد، هيچ مبلغى از متقاضيان توس
ــهميه بندى و افزايش نرخ  دريافت نخواهد شد.اين اقدام به معناى س
سوخت نبوده و الزم است هموطنان محترم به شايعات بى اساس در اين 
مورد توجه نكنند.بنابراين از زمان فراهم شدن امكان تحويل سوخت با 
كارت براى عموم دارندگان خودروها و موتورسيكلت ها، هما ن گونه كه 
گفته شد، از تاريخى كه متعاقبا اعالم خواهد شد، بنزين صرفا با ارائه كارت 

به خودروها و موتورسيكلت ها تحويل خواهد شد.
دولت مجوز افزايش قيمت بنزين را دارد 

ــوص افزايش قيمت بنزين در  با وجود گمانه زني هايي كه در خص
ــه مجلس  ــخنگوى هيات رييس آينده به وجود آمده،  بهروز نعمتى س
شوراى اسالمى نيز با بيان اينكه دولت تصميمى براى سهميه بندى و 
افزايش قيمت سوخت ندارد، مي گويد: فعال بحث احياى كارت سوخت 
و ساماندهى مصرف سوخت مطرح است. همچنين سيد كاظم دلخوش، 
ــيون اقتصادى مجلس نيز با بيان اينكه  طبق قانون دولت  عضو كميس
مجوز افزايش قيمت بنزين را دارد، گفت كه در حال حاضر دولت به دنبال 
سهميه بندى بنزين است و بايد در اين جهت برنامه ريزى كند. به گفته 
او در واقع دولت اين امكان را دارد كه قيمت فعلى بنزين را براى سهميه 
ــود و مازاد آن را با قيمت آزاد در  در نظر بگيرد تا جلوى قاچاق گرفته ش

اختيار مردم قرار دهد.

ــف از رفتار برخى حكام  ــئوالن عالى قضايى با ابراز تاس صادق آملى الريجانى در جلسه مس
كشور هاى اسالمى،گفت: دشمنان اسالم چنين جسارتى پيدا كرده اند كه به يك كشور اسالمى 
با ثروت بى اندازه بگويد اگر دو هفته از شما حمايت نكنيم از بين خواهيد رفت. واقعا چرا بايد اين 
تحقير را تحمل كنند؟ البته برخى ديگر از حكام كشور هاى اسالمى نيز متكى به طواغيت زمان 
شده اند كه بايد هرچه سريع تر به خود بيايند و فراموش نكنند كه تنها را ه پيشرفت و رهايى در 
جهان اسالم، همان وحدتى است كه امام راحل(رضوان ا... تعالى عليه) منادى آن بود و تا امروز 
نيز سياست جمهورى اسالمى بر همين مبنا بوده است. رييس قوه قضاييه ابراز اميدوارى كرد كه 
ايران همان گونه كه تاكنون در سياست هاى كالن جهان اسالم پيشگام بوده است بتواند بيش 
ازپيش در اين عرصه تاثير گذار باشد و در عين حال رهبران برخى كشور هاى اسالمى نيز از خواب 

غفلت بيدار شوند.
كمك حكام بعضى كشورهاى اسالمى به تفرقه ميان جهان اسالم

آملى الريجانى با اشاره به جنايات رژيم صهيونيستى طى ساليان متمادى عليه ملت مظلوم 
فلسطين، اظهار كرد: در چنين فضايى متاسفانه برخى كشور هاى اسالمى به صورت پنهان و 
آشكار با دشمنان اسالم رابطه برقرار مى كنند و اين امر موجب مى شود كه دشمن به تحقق هدفش 
كه همان چندپاره كردن جهان اسالم است نزديك شود. البته ديديم كه مردم مقاوم فلسطين 
چگونه طى دو روز گنبد آهنين رژيم صهيونيستى را هدف حمله قرار دادند و آن ها را مجبور به 
تسليم براى تن دادن به خواسته هاى برحق شان كردند. رييس قوه قضاييه همچنين با اشاره به 
جنايات عربستان سعودى در يمن با پيشتيبانى آمريكا و برخى كشور هاى اروپايى، گفت: ملت 
مظلوم يمن نيز با دست خالى در برابر فجايع انسانى و جنايات جنگى بزرگى كه در آنجا ارتكاب 
مى يابد، مقاومت كرده اند و آنچه در جهان اسالم نويد بخش است، همين مقاومت ملت هاست كه 
جمهورى اسالمى نيز محور آن است واميدواريم خداوند شر مستكبران را از سر ملت هاى مظلوم 
مسلمان كم كند. آملى الريجانى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به ادامه برخورد هاى 
قاطع دستگاه قضايى با مفسدان اقتصادى تصريح كرد: نمى توان نشست و تماشا كرد كه عده اى 
زندگى ميليون ها شهروند را كه با سختى هاى فراوان تالش كرده اند زندگى متعارفى براى خود 
فراهم كنند، دستخوش منافع دنيوى خود قرار دهند و در شرايطى كه دشمن با تمام توان در 
جبهه جنگ اقتصادى و عمليات روانى فعال است، از تالطمى كه خود در بازار به وجود مى آورند 

سوء استفاده كنند.
كارگران به سختى زندگى كنند تا كسانى بگويند  700 ميليارد  رقمى نيست؟

رييس قوه قضاييه ادامه داد: ميليون ها انسان به دليل اقدامات مفسدان اقتصادى متضرر مى شوند 
و كارگر و كارمند در شرايطى دشوار تالش مى كنند زندگى خود را به پيش ببرند تا كسانى بگويند 
700 ميليارد تومان رقمى نيست؟ گويى اين افراد در فضاى ديگرى زندگى مى كنند و نمى فهمند 
در بسترى اين سخن را مى گويند كه بخشى از مردم با معضل بيكارى دست به گريبانند و حتى اگر 
شغلى داشته باشند با حقوق ماهى يك ميليون و دويست هزار تومان به واسطه سودجويى هاى 
آنان روز به روز ارزش پول شان كمتر و قدرت خريدشان كاهش مى يابد. آملى الريجانى با تاكيد بر 
اينكه قوه قضاييه بر اساس موازين دقيق شرعى و قانونى هيچ ترديدى در برخورد با مفاسد اقتصادى 
به خود راه نمى دهد، از برخى اظهار نظر ها پيرامون مجازات مفسدان اقتصادى انتقاد كرد و گفت: 
عده اى در همين زمان كه آشكارا مى بينند تمام مقررات قانونى از سوى برخى افراد زيرپا گذاشته 
شده و با كمال وقاحت از تالطمى كه خود در بازار ايجاد كرده اند سوء استفاده مى كنند، به حمايت 
از چنين اشخاصى مى پردازند و جالب است كه كمپين هاى خارجى نيز به آن ها ملحق شده اند. 
رييس قوه قضاييه ادامه داد: چنين اقداماتى نشان مى دهد كه «حقوق بشر» براى اين افراد صرفا 
لقلقه زبان است. آيا ميليون ها آدمى كه از اقدامات مفسدان اقتصادى متضرر مى شوند بشر نيستند 
و حقوقى ندارند؟ آيا تخلف از قوانين در ثبت معامالت، ارتكاب جرايم سنگين اقتصادى و اخالل 
در نظام اقتصادى، بخشى از حقوق بشر است؟ آملى الريجانى تاكيد كرد: من شخصا قاضى اين 
ــيدگى نظر بدهم، اما حسب گزارش ها روند  پرونده ها نبوده ام كه بخواهم راجع به ماهيت رس
رسيدگى ها را كامال  قابل قبول و مورد اعتماد مى دانم و اطمينان دارم كه قضات باسابقه، متدين و 
سخت گير از حيث دقت در قوانين و تطبيق احكام با موضوعات به اين پرونده ها رسيدگى كرده اند. 
به ويژه در پرونده هايى كه مجازات اعدام صادر شده است، قضات فاضل و خوش سابقه ديوان عالى 

كشور پرونده ها را به دقت بررسى كرده اند و از اين جهت جاى هيچ گونه شبهه اى وجود ندارد.

خوشايندي كشور هاى خارجى در محاكمات مدنظر ما نيست
ــايندي كشور هاى خارجى مدنظر ما  رييس قوه قضاييه با بيان اينكه در محاكمات، خوش
نيست و صرفا در چارچوب قانون آيين دادرسى خود عمل مى كنيم، خاطرنشان كرد: كسانى 
ــير تحقق نقشه بيگانگان  ــان در مس كه از اين قبيل انتقادات حمايت مى كنند، حركت ش
است. دشمنان با تشديد جنگ اقتصادى كه يكى از مهم ترين سالح هاى آن همين مفسدان 
ــار به مردمند و طبعا برخورد دستگاه قضايى با  ــتند ،در پى وارد آوردن فش اقتصادى هس
مفسدان اقتصادى، مولفه ها و محاسبات كار آن ها را به هم مى ريزد. به همين دليل چنين 
واكنش هايى نسبت به مجازات مفسدان طبيعى به نظر مى رسد. آملى الريجانى با بيان اينكه 
برخى كمپين ها كه با پول دشمن اداره مى شوند، مدعى شده اند نحوه محاكمه متهمان براى 
ما معلوم نبوده است، خطاب به آن ها اظهار كرد: مگر جزييات اين محاكمه ها بايد براى شما 
معلوم باشد؟ كشور، قانون و قاضى دارد و در چارچوب موازين قانونى و شرعى به پرونده ها 
رسيدگى مى كنيم. اينكه شما نسبت به روند محاكمات جهل داريد دليل بر نادرست بودن 
رسيدگى ها نيست. رييس قوه قضاييه با بيان اينكه دستگاه قضايى تاكنون مسير صحيح 
خود در مبارزه با مفاسد اقتصادى را طى كرده و با استجازه اخير از رهبر معظم انقالب روند 
اين مقابله سرعت بيشترى يافته است، برخورد ها با مفسدان اقتصادى را در چارچوب قانون 
و شرع و مورد تاييد بخش عظيمى از مردم عنوان كرد و افزود: اين برخورد ها با اتقان و اقتدار 
ادامه خواهد يافت البته سفارش هميشگى من به همه مسئوالن قضايى و به خصوص قضات 
شريف كه در خط مقدم جبهبه مقابله با مفاسد اقتصادى هستند اين است كه به دقت قوانين 
را رعايت كنند و توجه ويژه اى به عدالت داشته باشند. نبايد به فضاسازى هاى رسانه اى توجه 
كرد و تحت تاثير جنجال هاى تبليغاتى قرار گرفت بلكه شرع و قانون تنها معيار هايى است 

كه در رسيدگى ها بايد مدنظر قرار داد و بدون واهمه به اجراى عدالت پرداخت.
مسئوالنى كه از پولشويى اطالع دارند بايد به قوه قضاييه اطالع دهند

آملى الريجانى در بخش پايانى سخنان خود با تاكيد بر ضرورت همدلى بيشتر بين قوا و مسئوالن 
كشور، به وجود دشمنان مشترك اشاره كرد و گفت: در شرايطى كه دشمنان نابخردى نظير آمريكا 
داريم كه به اروپا مى گويد اگر سه ماه با ما همكارى كنيد جمهورى اسالمى مضمحل خواهد شد، 
همگى بايد در يك مسير و تحت رهبرى هاى داهيانه مقام معظم رهبرى حركت كنيم تا بتوانيم 
كشور را از بند مشكالت برهانيم. رييس قوه قضاييه ادامه داد: در چنين شرايطى توقع نيست كه 
برخى مسئوالن سخنان مجمل و دوپهلويى بر زبان بياورند كه موجب سوء استفاده دشمنان 
شود. بايد حواس مان جمع باشد در بسترى سخت مى گوييم كه دشمن حتى از حرف صحيح 
ما هم سوء استفاده مى كند. در چنين فضايى نبايد زمينه سوء استفاده دشمن را فراهم كرد. آملى 
الريجانى افزود: اگر پولشويى عظيمى در كشور وجود دارد چرا اين موضوع را به قوه قضاييه اطالع 
نداده ايد؟ اين موضوع نيز مانند بحث واردات غيرقانونى خودروهاست كه بعد از چند ماه به اطالع 
قوه قضاييه رسيد. قانون مبارزه با پولشويى در دهه 80 به تصويب رسيده و بر اساس آن كسانى كه 
از پولشويى مطلعند موظف به اعالم آن به مرجع قضايى هستند. رييس قوه قضاييه خاطرنشان 
كرد: نبايد سخنى گفت و بعد اصالح و بيان كرد كه مقصود چيز ديگرى بوده است. ما از فرد مسلمان 
قبول مى كنيم كه قصد سوئى نداشته است، اما نبايد فراموش كرد كه برخى سخنان اثر نادرست 

خود را مى گذارند.
مسير دشوار را نبايد با برخى اظهارات و رفتار ها دشوارتر كرد

آملى الريجانى با بيان اينكه همه مسئوالن به ويژه افرادى كه در دولت و در ميدان اصلى كارزار 
حضور دارند بايد مراقب اظهارات خود باشند، تاكيد كرد: البته نبايد برخى اظهارات نيز ابزارى براى 
وارد آوردن فشار به دولت شود. در عين حال معتقديم مسئوالن نيز نبايد سخنانى به زبان بياورند 
كه مانند خنجر به قلب نظام فرو برود. امروز بايد از سخنان همه ما شميم وحدت احساس شود. اگر 
اطالعى از وقوع جرايم داريم نبايد پنهان كارى كنيم بلكه الزم است آن را به مرجع مربوطه اعالم 
كنيم. رييس قوه قضاييه با بيان اينكه مسير دشوار را نبايد با برخى اظهارات و رفتار ها دشوارتر 
كرد، افزود: رييس جمهور محترم در جلسات مختلف گفته اند كه يقين داريم در ميانه يك جنگ 
تمام عيار اقتصادى هستيم. اين سخن درستى است و ترديدى نيست كه بهترين ابزار دشمن نيز 
همين فشار اقتصادى است لذا بايد براى كم كردن آثار اين فشار بر مردم دست به دست هم دهيم و 

از بيان سخنانى كه هيچ وجهى ندارد خوددارى كنيم.

بازگشت كارت سوخت خودروها  در دستور كار قرار گرفت

تكرار   سهميه هاي  نافرجام
آملى الريجانى در جلسه مسئوالن عالى قضايى:

ميليون ها انسان به دليل اقدامات  مفسدان اقتصادى متضر ر   مى شوند
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پارلمان 3

جمعي از قوم گرايان سعي كردند با سوءاستفاده از مشكالت كشور
 عليه جمهورشعـار در سفر روحاني به اروميه حاشيه سازي كنند

دولت براي دريافت كارت سوخت تاريخ اعالم كرد

تكرار   سهميه هاي  نافرجام
  ابعاد  حقوقى و مصاديق جرم

اخالل در نظام اقتصادى بررسى شد

تيغ قانون  بر  گردن 
اخاللگران اقتصادي

«قانون»آخرين وضعيت بسته هاي حمايتي  
وعده داده شده توسط دولت را  واكاوي كرد

بسته هاي  بيهوده    
براي  مخارج   بزرگ

سياست 2

بين الملل4 

 يوناتن بت كليا،  نماينده آشوريان در گفت وگو با«قانون»:

استانى كردن  انتخابات
  براى اقليت هاى  مذهبى

 مشكلى ايجاد  نمى كند
پارلمان 3

ــد   ــبب ش ــن روحاني س ناكارآمدي هاي دولت حس
انتقادهاي فراواني به وجود آيد و اعتراضاتي به مشكالت 
ــار مختلف ايجاد شود. همه جريان ها  كشور از جانب اقش

ــته كه از طرفداران او نيز هستند به اين رويه  حتي آن دس
ــن برخي جريان ها به  مديريتي اعتراض دارند. در اين بي

دليل دلسوزاي كه دارند از دولت انتقاد مي كنند...

صفحه صفحه 44

            وزير خارجه انگليس  براي رسيدن به اهدافي خاص وارد تهران شد    

فشار فشار دديپلماتيكيپلماتيك
SPVSPV هانت و ظريف به دنبال راه اندازي هانت و ظريف به دنبال راه اندازي

سرزمين 9

 با مجوز شوراي فني ميراث تهران، به حريم تنها اثر جهاني تهران تجاوز مي شود  

خطر خروج 
كاخ گلستان از يونسكو
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رقابت هاي نيروهاي نظامي ايران و آمريكا شايد 
در اين سال ها به رويارويي جدي منتهي نشده باشد 
ــائل مختلف با يكديگر رويارويي هايي  ولي در مس

دارند كه نمي توان از آن چشم پوشي كرد. 
يكي از آوردگاه هاي ايران و آمريكا خليج فارس 
ــش از  ــن بخ ــواره در اي ــود و هم محسوب مي ش
كره خاكي مناقشاتي وجود داشته است. در همين 
ــته فرمانده نيروي دريايي ارتش  ــتا روز گذش راس
جمهوري اسالمي ايران در گفت وگويي در پاسخ به 
ــوال كه برگزارى رزمايش هاى نظامى ايران  اين س
ــورهاى منطقا و فرامنطقه دارد؟  چه پيامى به كش
ــت كه ابتدا بايد ديد دليل اصلى برگزارى  گفته اس

رزمايش چيست؟ 
ــان دهنده  برگزارى رزمايش مانور قدرت و نش
ــورهاى همسايه  ــت و اين اقتدار به كش اقتدار اس
ــت آب هاى  ــام را دارد كه امني ــن پي ــت اي و دوس
ــت و  ــالمى برقرار اس ــورى اس ــرزمينى جمه س
ــم كه اين  ــان مى دهي ــمنان نش همچنين به دش
ــدرت دريايى قابل  ــت و ق منطقه داراى امنيت اس
ــال تجاوز به  ــكل گرفته كه اگر آن ها خي وثوقى ش
ــورمان را داشته باشند، با واكنش  مرزهاى آبى كش
ــالمى  ــديد نيروى دريايى ارتش جمهورى اس ش

مواجه خواهند شد.
ــزارى رزمايش هاى نظامى،   اما نكته ديگر برگ
افزايش آمادگى رزم است. ما در رزمايش ها ادوات و 
تجهيزات، سالح هاى مختلف و نيروى انسانى خود 
را مورد آزمايش و بررسى قرار مى دهيم تا تمرينى 
ــل برگزارى  ــادا و به همين دلي ــد براى روز مب باش
ــعاع هيچ موضوعى قرار  رزمايش هاى ما تحت الش
نگرفته و مطابق زمانبندى، رزمايش ها برگزار شده 
و باعث امنيت و خوشنودى همسايگان و نااميدى 

دشمنان شده است.

حرف بي محتواي ترامپ
اين فرمانده ارشد نظامي ايران در پاسخ به ادعاي 
ترامپ كه مدعى شده ايران در خليج فارس حضور 
كمرنگى نسبت به گذشته دارد. اين اظهارات تا چه 
اندازه واقعى است؟مي گويد كه از زمانى كه ترامپ 
ــات مجازى و  ــاده، مطالبى را در صفح روى كار آم
اظهارات خود بيان كرده كه اين ها به دور از واقعيت 

است. 
ــان مى دهد  ــارى آمارها نش ــال ج از ابتداى س
آمريكايى ها و هم پيمانانش منطقه خليج فارس را 

ــور معنادارى در منطقه  ترك كرده اند و ديگر حض
ــته نيز حضور آن ها اهميتى  ندارند و البته در گذش
براى ما نداشت و به جز ايجاد ناامنى و ايجاد شكاف 
ــورهاى منطقه، ثمره ديگرى نداشتند.  ميان كش
ــاى خود در  ــد از تعداد ناوه آمريكايى ها مى توانن
منطقه آمار بگيرند كه چند شناور درمنطقه دارند 
كه ترامپ اعالم مى كند كه ما اخطار نمى دهيم و به 

كسى اعالم نمى كنيم!
ــود تاكيد كرده ايم كه مقررات  ما به نيروهاى خ

ــود و در عبور و  بين المللى درياها به آن ها تفهيم ش

ــت از منطقه ما داشته باشند،  مرورى كه ممكن اس
به آن ها عبور بدون ضرر تفهيم شود و به هيچ عنوان 
حق ندارند از حقوق بين المللى درياها تخطى كنند 
و حضور آن ها به شدت زير ذره بين ماست و از زمين 
و هوا رصد مى شوند و تمام صحبت هاى شان شنود 
مى شود. اگر در منطقه حضور داشته باشند و البته 
ــه ندارند، لحظه  اكنون حضور معنادارى در منطق
ــتند. خانزادي به آب هاي  به لحظه زير نظر ما هس
ــاره مي كند و در پاسخ به اين  ــمال ايران نيز اش ش
ــاى خزر چگونه  ــوال كه وضعيت امنيت در دري س
است؟ رابطه ايران با همسايگان خزرى خود در چه 

وضعى است؟ 
ــايه هستيم و با  در درياى خزر پنج كشور همس
ــور ها در چند سال اخير  نيروهاى دريايى اين كش
جلسات مداومى داشته ايم و در قالب اين نشست ها 
ــى در درياى  ــه نظام ــاى خوبى در عرص تفاهم ه
ــته است و اين  ــتيم. خزر يك درياچه بس خزر داش
ــورهاى اين منطقه است و به  درياچه متعلق به كش
هيچ عنوان اجازه نخواهيم داد هيچ قدرت نظامى 
ــركت هاى غير نظامى  در  ديگرى حتى در قالب ش
ــه همين خاطر  ــى ايجاد كند و ب اين منطقه ناامن
ــتى  ناوگروه هاى زيادى در درياى خزر براى دوس
ــايه اعزام كرديم و اين  و تعامل با كشورهاى همس
روند نيز ادامه دارد. در كنار اين توسعه همكارى ها، 
ــواحل و بنادر ما در  كشورهاى ديگر نيز مرتب از س
شمال بازديد كرده اند. برگزارى مسابقات نظاميان 
ــيه  ــزر ابتكار خوبى بود كه روس منطقه درياى خ
ــرداد ميزبان  ــال اخير انجام داده كه در م در دوس
ــابقات غواصى در عمق بوديم كه شاهد تعامل  مس
ــده بوديم و ــركت كنن ــورهاى ش خوبى ميان كش

ــب كرد و بازهم تاكيد  ــورمان مقام اول را كس كش
مى كنم كه خزر جاى بيگانگان نيست.

اقتدار

مراسم يادبود درگذشت مرحوم سيد تقى نوربخش، مديرعامل فقيد 
سـازمان تامين اجتماعى و مرحوم عبدالرحمن تاج الدين، معاون فقيد 
حقوقى و امور مجلس اين سازمان با حضور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى، 
سرپرست سازمان تامين اجتماعى و بسيارى از مديران و مسئوالن كشور 
و همچنين با شركت گسترده كاركنان سازمان تامين اجتماعى در مسجد 

حضرت اميرالمومنين(ع) مرزداران برگزار شد.

حضور سياسيون اصالح طلب در مراسم نوربخش
عكس نوشت

ناكارآمدي هـاي دولـت حسـن روحاني 
سـبب شـد انتقادهاي فراواني بـه وجود آيد 
و اعتراضاتـي به مشـكالت كشـور از جانب 
اقشـار مختلف ايجاد شـود. همـه جريان ها 
حتي آن دسـته كه از طرفداران او نيز هستند 
به اين رويه مديريتي اعتـراض دارند. در اين 
بين برخي جريان ها به دليل دلسـوزي اى كه 
دارنـد از دولت انتقـاد مي كنند ولـي عده اي 
فرصت طلب به ميدان آمده اند و مي كوشـند 
كه از ايـن وضعيت براي رسـيدن بـه اهداف 
شـوم ضدايراني خود اسـتفاده كننـد. براي 
مثال در سفري كه روز گذشته حسن روحاني 
بـه آذربايجـان غربـي داشـت، گروهـي بـا 
شعارهاي ضد ايراني و توهين به پرچم مقدس 
كشـورمان كوشـيدند اميـال نهفتـه خود را 
در ميـان اعتراضـات مـردم به رخ بكشـند. 
نژادپرسـت هاي نفـوذي هيچ برنامـه و دليل 
مشـخصي براي خـود ندارند و همـواره از هر 
فرصتي سـعي مي كنند فضا را آشـفته كنند 
و حتـي برخـي از اين اقشـار، از كشـورهاي 
غريبه نيز براي اين مسـائل كمـك مي گيرند 
و مشـكالت كشـور دغدغه آن ها نيست. اين 
طيف در سفر روحاني تالش داشتند ابراز وجود 
كنند ولي بي شك سيل خروشان ايرانيان اين 
نظرات ضد ميهن  را از بين خواهند برد و براي 

آن ها هيچ جايگاهي در نظر ندارند.
نبايد از يـاد برد كه اروميه سـرزمين صدها 
شهيد است كه در هشت سـال دفاع مقدس با 
نثار خون و جان خود از اين خاك دفاع كردند . 
از ياد نبريم كه اروميه سرزمين باكري ها است 
كه هنوز پيكرشـان از جنوب بازنگشته است. 
سرزمين باكري ها كه شـرح رشادت هاي شان 
براي دفـاع از اين خاك در يادهـا باقي خواهد 
ماندو خون بهترين فرزندان اين خاك كه براي 
حفظ اين سرزمين ريخته شد، ضامن تماميت 
ارضي ايـن خاك است.بخشـي از شـعارهاي 
ديروز كه توسط گروهي اندك داده شد ربطي به 
مطالبات مردم ندارد چرا كه شعارهاي اين گروه 
بيش از آن كه در ضديت با رييس دولت باشد در 
ضديت با تماميت ارضي و جمهوريت نظام بوده 
است. جمهوريتي كه ثمره تالش مردان بزرگي 
اسـت كه نبايد به راحتي دستخوش شعارهاي 
هدفمند ضد منافع ملـي و تماميت ارضي قرار 
بگيرد و شايد از شايسته ترين رفتارهاي رييس 
جمهور ايران در اين ميـان، آن بود كه در يكي 
از نخستين سفرهاي استاني راهي اروميه شد 
تا هيچ خيال خامي تصورنكنـد كه مي تواند با 
گروهي اندك و شعارهاي خام دستانه به مردم 
و جمهوريت كشـور حمله كند.حجت االسالم 
حسـن روحاني يكي از نخسـتين سـفرهاي 
استاني خود را به آذربايجان غربي اختصاص داد 
تا نقشـه هاي اين جماعت براي ايجاد انشقاق 
در كشـور را از بين ببرد كه در ادامه محورهاي 
سخنان وي  در اجتماع مردم استان آذربايجان 
غربى و در ورزشگاه شهيد چمران شهرستان 

خوى را مي خوانيد.

ــكا را در 22 بهمن  ــخ اصلى آمري ــت ايران پاس مل
خواهدداد

دشمنان با فشار اقتصادى قادر نيستند ملت ايران را 
ز  مسير استقالل و آزادى برگردانندا

 شكست مستكبران در منطقه، ناشى از ايستادگى 
كل ملت هاى منطقه است

ــورم و ارتقاى  ــتاى كنترل ت  تالش دولت در راس
اشتغال است

ــه اروميه  ــراى احياى درياچ ــول خود ب  بر ق
ايستاده ام

2248 ميليارد تومان بودجه براى توسعه آذربايجان 
غربى پيش بينى شده است

ــنگر بزرگ حفاظت از ايران بزرگ   آذربايجان س
است

 پيامبر براى همه عالميان نيكى، اخالق، همزيستى 
مسالمت آميز و رفاه مادى و معنوى مى خواست

رييس جمهور با بيان اينكه آمريكا خيال مى كرد با 
ــار چند ماهه ملت ايران تسليم مى شود، اظهار  فش
ــارهاى آمريكا و مزدورانش براى  داشت: نمى گذاريم فش
ــكالت بزرگ ايجاد كنند و هرگز در برابر فشار  مردم مش

دست ها را باال نخواهيم برد
ــردم بزرگوار  ــت كه مهمان م ــار بزرگى اس افتخ

ومرزبانان قهرمان آذربايجان غربى هستيم
ــهر علم و فرهنگ  ــود را از دارااليمان، ش ــفر خ  س

وفقاهت، خوى آغاز مى كنم
ــريف و قهرمان ايران در برابر  از ايستادگى مردم ش

توطئه هاى اخير دشمنان تشكر مى كنم
ــد؛ روز  ــتند 13 آبان روز اندوه مردم باش مى خواس

قدرت ملت ايران شد

ــفيد بداند، ملت بزرگ ايران پيرو فرهنگ  كاخ س
عاشوراست و فقط در برابر خداوند ركوع مى كند

ــار اقتصادى، حرف ناحق و جنگ روانى فكر   با فش
مى كنند ايران تسليم مى شود

  مردم بدانند به تعهدات خود طبق فرهنگ اسالم 
وفادار بوده ايم

مى خواهند انتقام شكست هاى پياپى در منطقه را 
ز  ملت ايران بگيرندا

ــلط كنيد؛  ــش را بر منطقه مس ــتيم داع     نگذاش
مى دانيم عصبانى هستيد

 از اشتباهات خود برگرديد، نمى توانيد صادرات نفت 
ايران را قطع كنيد

ــرى  ــه نزديك ت ــايگان رابط ــا همس ــر روز ب     ه
مى كنيم برقرار 

ــلمان  ــتيد رابطه ما با ملت هاى مس  قادر نيس
ــورى آذربايجان را  ــه و جمه ــايه، تركي وهمس

تضعيف كنيد
ــارهاى آمريكا و مزدورانش براى   نمى گذاريم فش

مردم مشكالت بزرگ ايجاد كند
ــاال  ــت ها را ب ــز دس ــار، هرگ ــر فش در براب

برد نخواهيم 
 در هر شرايطى كاالهاى اساسى مورد نيازمردم را 

تامين مى كنيم
توليد سخت تر شده، اما صادرات بخش كشاورزى 

وصنعت فرصت هاى بيشترى يافته است
    آمريكا خيال مى كرد با فشار چند ماهه ملت ايران 

تسليم مى شود
 منبع اطالعاتى كاخ سفيد صهيونيست و ضدانقالب 

است كه آن آقا بى ربط مى گويد

ــه ملتى تصميم  ــت كه آمريكا علي  اولين بار اس
مى گيرد و دنيا در برابر آن مى ايستد

 سياست خارجى و حقوقدانان ما آمريكا را منزوى 
كردند

    قطعا با ايستادگى در كنار هم و هدايت رهبرى، 
آمريكا را شكست مى دهيم

 اگر تالش اين دولت نبود، ادامه روال سابق درياچه 
ا  امروز به نمك زار تبديل كرده بودر

ــيدن راه آهن  ــتان، رس     قول ديگرم به مردم اس
به اروميه بود كه امروز افتتاح خواهد شد

 استان آذربايجان غربى بايد به قلب كشور و جهان 
متصل شود

ــروژه هاى  ــوب براى پ ــارات مص ــش از اعتب     بي
آذربايجان غربى هزينه كرديم

ــتانى و  ــفر بيش از 600 تخت بيمارس  در اين س
بيمارستان 220 تختخوابى در خوى افتتاح مى شود

ــتانى   در آغاز دولت يازدهم 3782 تخت بيمارس
بوده و امروز 4139 تخت بيمارستانى

 در مناطق دورافتاده استان پزشك متخصص 
ــص مقيم  ــك متخص ــروز 117 پزش نبود، ام

مناطق محرومند
محصول كشاورزى استان از سه ميليون تن در 92

4.6 ميليون تن رسيده استبه 
ــبى را كه بخوابيم و به فكر جوانان،      خدا نياورد ش

دختران و پسران كشور نباشيم
 آيت ا... خويى شخصيت بزرگ دينى و علمى است 

كه فقط به اين شهر و استان تعلق ندارد
ــتند و افتخار  ــرزمين برخاس  باكرى ها از اين س

آفريدند بزرگ 

    جمعي از قوم گرايان سعي كردند با سوءاستفاده از مشكالت كشور در سفر روحاني به اروميه حاشيه سازي كنند    

روايتي از يك نخبه در سوريهشعار عليه جمهور

فرمانده نيروي دريايي از زير نظرگرفتن ارتش اياالت متحده در آب هاي خليج فارس سخن گفت

شنود اشباح آمريكايي

آقاى رييس جمهور 
گناه آگاهى مردم چيست؟!

ــتان بروجن استان  ــال 62 و اهل شهرس ــهيد «عليرضا جيالن بروجنى» متولد 28 بهمن س ش
ــوريه وى نيز براى اولين بار در  چهارمحال و بختيارى و ساكن شهر قم بود. با حمله تكفيرى ها به س
ــور رفت و در مجموع هفت بار ديگر به  رمضان سال 95 به عنوان نيروى داوطلب بسيجى به اين كش

سوريه اعزام شد.
 وى در آخرين اعزامش به عنوان فرمانده تيپ رسول اكرم (ص) زينبيون در نبرد بوكمال به تاريخ 
28 آبان سال 96 به شهادت رسيد. از وى يك فرزند پسر به نام اميرعلى هفت ساله به يادگار مانده است.

 دوست  اين شهيد مي گويد:«سالى كه مشاور جوان استاندار چهارمحال و بختيارى بودم مقرر شد 
براى فرمانداران سطح استان نيز مشاور جوان انتخاب و منصوب كنيم. انتصاب مشاورجوان فرماندار 

شهرستان بروجن به اينجانب سپرده شد.
ــب بود با او تماس گرفتم، به منزل ما آمد و باهم صحبت  ــيدم. ش  بين چندين نفر به عليرضا رس
كرديم. موضوع را مطرح كردم خواست اجازه بدهم تا فكر كند. گفتم مشكلى ندارد ولى من تنها كسى 
كه مد نظرم هست تو هستى. سرانجام متقاعد شد و باهم به فرماندارى رفتيم و در جلسه شوراى ادارى 

به عنوان مشاور جوان فرماندار معرفى شد. در كارش جدى و با همت بود».
 شيخ امين ابوالحسنى همرزم شهيد نيز مي گويد:«سال 95 پشت خط قراسى به من بيسيم زدند 
ــت فرماندهى گروهان گردان امام رضا (ع) را برعهده  و گفتند جوانى هست به نام ابوامير كه قرار اس
ــان دادم و على مشغول كار شد.  ــوال كرد كه خط كجاست. خط را نش بگيرد. عليرضا آمد و از من س
وقتى پرسيدم چه شد آمدى، گفت: من قبل از اينكه به منطقه بيايم موقعيت شغلى خوبى داشتم. اما 
سينه ام مى سوخت، درد داشتم و نمى توانستم ببينم عده اى نامرد به زن و مرد بى گناه حمله كرده اند 

و من آرام نشسته باشم.
 گفتم كارت را چه كردى؟ گفت تسويه كردم و براى درد سينه خودم آمدم. مى گفت من بسيجى 
ــد و كارى با دل رزمنده ها و فرماندهان كرد كه هر جا رفت  ــوريه ش صفر هستم. بسيجى وار وارد س
ــت. همه زندگى اش را براى  ــب و روز نداش ــدند. وارد هر خطى از جبهه كه مى شد ش ــقش ش عاش
ــيجى ساده را در اطالعات لشكر  خدمت رسانى گذاشته بود. در حيدريون رفيق حاج حيدر شد. بس
ــان داد تمام استعداد و وجود و اخالصش  گذاشتند. وى حسن باقرى جنگ بود. بسيجى بود ولى نش

اين ميدان است. ذره ذره شكوفا شد. با هركس كار مى كرد او را مى خواستند».

ــن روزگاي كه  ــور؛ در اي آقاى رييس جمه
ابهامات فراواني در جامعه وجود دارد و اظهارات 
ــود كرده  ــي را درگير خ مختلف اذهان عموم
است، مردم بايد بدانند كه به دنبال چه هستيد 
ــه خواهد  ــان را به كدام نقط ــن مقاومت آن و اي
ــى آيا  ــانيد؟! به عنوان مجرى قانون اساس رس
خودتان به دورنماى سياست هاى خرد و كالن 

خوشبين هستيد؟ 
ــرايط  ــور؛ با توجه به ش ــاى رييس جمه آق
موجود احساس بر اين است كه دچار روزمر گى 
ــل پراكندگى  ــه دلي ــم دولت ب ــده ايد و تي ش
ــتگى، از قواى متمركزى برخوردار نيست  وابس
و حرف هاى نگفته آنان را سنگين ساخته و در 
برابر ملت به نوعى با سيلى صورت خود را سرخ 
نگه داشته اند و اين وضعيت و عملكرد مناسب 

دولت جمهوري اسالمي نيست. 
آقاى رييس جمهور؛ عملكردهاي متناقض 
ــا افزايش  ــما دولتي ه ــا در ميان ش با گفتاره
ــت و با وجود نگرانى از  ــته اس چشمگيري داش
ــان اما خود دلواپس سرنوشت خود نيز  دلواپس
ــت و مطالبات  ــتيد چرا كه در برابر خواس هس
ــت به  ــى اعم از چپ و راس ــان هاى سياس جري
تعبيرى راه ميانه اى برگزيديد كه معلوم نيست 

چه هستيد! 
ــردم مي دانند كه  ــور؛ م ــاي رييس جمه آق
بخشى از مشكالت موجود كشور خارج از اراده 
شماست و به نوعى تحميلى است كه داليل آن 
مى تواند تحريم و ...باشد اما بخشى از مشكالت 
ــت هاى اجرايى دولت است.  هم تابعى از سياس
چنين مشكالتى را بايد بپذيريد و مهم تر اينكه 
ــاط ضعفى كه  ــى تلويزيونى نق در گفت و گوي
ــازى و  ــد اما به دليل تصميم س مى تواند نباش
ــويه كه جريان هاى  تصميم گيرى هاى يك س
معقول سياسى نقش نداشته و منتج به شرايط 

موجود شده را با مردم در ميان بگذاريد.
آقاى رييس جمهور؛ همان گونه كه توانستن 
ــت،  ــك رييس جمهور اس ــت هاى ي جزو صف
ــد  ــد جزو صفت ها باش ــتن هم مى توان نتوانس
ــورد اعتماد و باور  بنابراين رييس جمهورى م
ــكه را  ــرار مى گيرد كه هر دو روى س عمومى ق
ــد و البته به آن هم اذعان كند. با گفتار  دارا باش
ــاط  ــور و نش درمانى و اميد غير واقعى دادن ش

اجتماعى ايجاد نمى شود، همان گونه كه مردم 
ــى  در واقعيت زندگى دارند مجرى قانون اساس
هم بايد در فضاى واقعيت نقش آفرينى داشته 
ــت با مردم  ــد و مهم تر اينكه با زبان واقعي باش
ــخن بگويد. وقتى معاون اول تان دچار گاليه  س
ــده كه مى توان چنين شكايتى را  و شكايت ش
نوعى نااميدى كمرنگ به حساب آورد آيا گاليه 
ــكايت جامعه به دليل مشكالت اقتصادى  و ش
كه نوسان قيمت ها در آن مشهود است را نبايد 

نااميدى پر رنگ به حساب آورد؟!
آقاى رييس جمهور؛مردم به خوبي مي دانند 
كه دولتى هستيد كه هم مى خواهيد مالحظه 
ادبيات چپ را داشته باشيد و هم خوراك ادبيات 
راست را بدهيد، بنابراين ناگزير تبديل به دولت 
ــده ايد كه نه اين را داريد و نه آن را.  تركيبى ش
ــعار چپ و راست را  با توجه به اينكه همزمان ش
ــراييد، اكنون در مواجهه با شعارها  با هم مى س
ــده دو طيف، نه راه  و مطالبات واقعى به جا مان
ــت! اينكه با پشتوانه چه  چپ داريد و نه راه راس
جريانى به قدرت اجرايى رسيديد موضوع اين 

مطلب نيست! 
آقاى رييس جمهور؛ نگارنده بر اين نظر است 
ــون بياييد و همان گونه كه  كه به صحنه تلويزي
ــخن گفته ايد از ناكامى ها نيز  از شادكامى ها س
حرف بزنيد! مردم خصلت هاى چهارفصل را مى 
دانند و اگر با زبان واقعيت با مردم سخن بگوييد 
در ساختار روانى جامعه تاثير مثبت دارد. براي 
ــدرت منطقه اى  ــنوند كه ق مثال مردم مى ش
هستيم آن گاه تجزيه و تحليل مى كنند كه اين 
چه قدرتى ا ست كه توان تثبيت نوسان قيمت ها 
ــن كالم روى جامعه بار ايجاد  را ندارد؟! بنابراي
مى كند پس بايد به گونه اى با مردم سخن گفت 

كه متناسب با واقعيت ها باشد! 
ــوال مهم اين است  آقاى رييس جمهور؛ س
ــى  ــب يكپارچگ ــوژى در قال ــاورى و تكنول فن
اطالعات چه آورده هايى براى مردم به ارمغان 
ــو جامعه با ادبيات هاى  آورده است؟! از يك س
ــطح  ــده و همين دانايى س ــنا ش گوناگون آش
ــوى  ــت و مطالبات را افزايش داده و از س خواس
ــت و مطالبات  ديگر توانى براى پيگيرى خواس
ــت و مطالبات چه  ــت خواس ــد! انباش نمى بين
ــد؟! گناه  ــه توليد مى كن چيزى را براى جامع
آگاهى مردم چيست؟! نگارنده قصد ندارد وارد 
مصداق ها شود اما شعارى كه پشتوانه حمايت 
ادبيات قدرت را ندارد، ذهن مطالبه خواه جامعه 
ــودگى به نوعى  ــوده مى كند و اين فرس را فرس

بى اعتمادى توليد مى كند.

راه روشن

نقد سياست

اميد فراغت
كارشناس ارشد 

علوم سياسى
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لزوم توجه به شهرهاي كوچك 
در اصالح  قانون انتخابات

اين روزها اظهارات متفاوت و فراواني درباره طرح اصالح قانون 
ــئوالن و مردم مطرح مي شود؛ طرحي كه  انتخابات در ميان مس
ــت از جانب نمايندگان مجلس هاي مختلف پيگيري  مدت هاس
مي شود و عده اي از نمايندگان در مجلس شوراي اسالمي معتقد 
هستند كه در اين دوره از انتخابات اين طرح اجرايي مي شود و تعداد 
نمايندگان برخي حوزه هاي انتخابيه افزايش خواهد يافت. قانون 
مسائل مختلفي را درباره مجلس و شيوه مديريت آن بيان كرده است 
و بنا به آنچه كه در قانون مطرح شده است، بايد به ازاي هر10 سال 
بيست نماينده به نمايندگان مجلس شوراي اسالمي البته با شرايط 
ــود. تا آنجايي كه ما خبر داريم و شواهد مشخص  خاص اضافه ش
مي كند و همگان مي دانند، در بيست سال گذشته تعداد نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي افزايش پيدا نكرده است در صورتي كه طبق 
ــاهد مي بوديم.  اين نكته را  گفته فوق، بايد افزايش كرسي  ها را ش
نيز بايد اشاره كنم كه درسه  مجلس گذشته اين طرح به تصويب 
ــوراي نگهبان آن را رد مي كرده است. حتي اليحه  مي رسيد اماش
ــد. درمجلس با دو فوريت  آن نيز ازطرف دولت به مجلس اراده ش
ــوراها رفته ودرآن جا درحال بررسي  ــيون ش راي آورد و به كميس
ــت.  نگاه هاي مختلفي به اين موضوع وجود داشته و بستگي  اس
دارد درتبصره هاوماده ها چه مطالبي گنجانده شود و آن را چگونه 
ببينند. به نظر من  اگر قرار است اين طرح استاني شود حداقل 25تا 
30درصدآن رابراي نمايندگان زنان درنظر بگيرند.  بي شك اين طرح 
از زواياي مختلف قابل بررسي است.  البته مسئوالن بايد بدانند كه به 
نتيجه رسيدن اين طرح نيازمند مولفه هاي گوناگوني است كه براي 
به نتيجه رسيدن آن نبايد به مسائل و جزييات بي توجه بود. براي مثال 
هنوز زيرساخت استاني شدن اين طرح براي كشورفراهم نيست. 
اگر اين طرح دراين مجلس مطرح شود ممكن است براي سال هاي 
آينده اجراي آن فراهم شود.اين نكته را نيز بايد مدنظر داشت كه 
اصالح قانون انتخابات درصورتي معنا ومفهوم پيدا مي كند كه دوتا 
مجلس يكي مثل مجلس سنا وديگري مجلس نمايندگان داشته 
باشيم. اگروقتي قراراست درمجلس به آب وبرق و...رسيدگي شود 
ازطرف ديگر بايد قانون نوشته شود،  نتايج خاصي به دست نمي آيد. 
اينكه برخي مي گويند بايد انتخابات به سمت استاني شدن پيش 
ــت ولي همان گونه كه اشاره كردم  ــيار خوبي اس برود، رويداد بس
بايد در ابتدا زيرساخت وجود داشته باشد. بايد توجه داشت كه چه 
مواردي در آن طرح ديده شود و همچنين شهرستان هاي كوچك 
وحوزه هاي كوچك به فراموشي سپرده نشود و همه اين مسائل به 
نوع نگاه بازمي گردد. اينكه چه مسائلي در اين اصالح گنجانده شود 
ــت. در آخر بازهم اشاره  و مصوب هاي آن چه باشد بسيار مهم اس
ــتان هاي كوچك وحوزه هاي  مي كنم كه اميدوارام سهم شهرس
ــود و اينكه افزايش نمايندگان زن را نيز در ذهن  انتخابيه ديده ش

داشته باشيم.

تريبون

موضوع اصالح قانون انتخابات اين روزها 
به مسـاله اي جديد در ميان افـكار عمومي 
مبدل شده است و برخي از جرياناتي كه اين 
اصالح را به نفع خـود مي بينند حمايت هاي 
فراوانـي از آن مي كنند و بخشـي ديگر كه 
بندهاي آن را در تضاد بـا منفعت هاي حوزه 
انتخابيه يا اقشـار نزديك به خود مي دانند 
عليـه آن مواضعـي مي گيرند. عـده اي نيز 
مي گفتند كـه اين اصـالح قانون بـا منافع 
اقليت ها در تضاد است و بايد به گونه اي باشد 
كه منافع اقليت ها در كشور پايمال نشود. در 
همين راستا و براي اطالع از مسائل مربوط به 
اين طرح كه مرتبط با اقليت هاست به سراغ 
يوناتن بت كليا،  نماينده آشوريان كشور، در 
مجلس شوراي اسـالمي رفتيم تا از نظر وي 
درباره اصالح قانـون انتخابات و موضوعات 
مربوط به آن آگاه شـويم. به نظر مي رسـد با 
گفته هاي اين نماينده، اصالح قانون انتخابات 
بيشـتر براي اقليت هاي قومي مشكل سـاز 
خواهد شـد تا اقليت هاي مذهبـي زيرا اين 
نماينـده اقليت ها انتقـاد خاصـي به طرح 
ندارد. مشروح گفت وگوي يوناتن بت كليا با 

«قانون» را در ادامه مي خوانيد.
   شما به  عنوان نماينده آشوريان كشور 
درباره جزييات طرح اصالح قانون انتخابات 

براي ما توضيحاتي ارائه دهيد.
يكى از تغييراتى كه در اصالح قانون انتخابات 
ــتانى كردن  ــت، طرح اس ــده اس در نظر گرفته ش
انتخابات است. البته اين موضوع در صحن مطرح 
ــت تا طى  ــاى آينده قرار اس ــده ولى در روزه نش

جلساتى اين بحث در دستور كار قرار بگيرد. 
   افزايش كرسي هاي حوزه هاي انتخابيه 

نيز در اين طرح گنجانده شده است؟
ــا نيز يكى ديگر از  بله افزايش تعداد نماينده ه
ــه در اصالح قانون  ــاب مي آيد ك تغييراتى به حس
انتخابات مورد توجه قرار گرفته است كه اين طرح 
در حال حاضر با مخالفت عده زيادى از نماينده ها 

مواجه شده است.
   داليلـي كـه ايـن نماينـدگان بـراي 

مخالفت هاي خود دارند چيست؟
 علت مخالفت نيز به خوبى مشخص است. چرا 
ــتان يا  كه با افزايش تعداد نماينده در يك شهرس

استان، مردم در شهرستان يا استانى ديگر انتظار 
ــز باال رود و  ــداد نماينده هاى آن ها ني دارند تا تع
ــود. بنابراين به  به مسائل آن ها بهتر رسيدگى ش
نظر مى رسد كه طرح افزايش تعداد نماينده ها در 
برخى از حوزه هاى انتخابيه طرح مناسبى نيست 
و به دليل افزايش توقعات نبايد آن را در دستور كار
قرار داد زيرا به اعتقاد من اين مساله سختى است. 
   ايـن نـكات در ميـان نماينـدگان نيز 

اعالممي شود؟
ــايد عده اى نيز مخالفت خود را به صراحت  ش
ــل افزايش  ــوع به دلي ــد، اما در مجم اعالم نكنن
ــرح افزايش تعداد  هزينه هاى مجلس نبايد به ط

نماينده ها فكر كرد. 
   بـراي اقليت هاي مذهبي مشـكلي به 

وجود نمي آورد؟
ــتانى  خير، براى ما اقليت هاى مذهبى نيز اس
ــكلى را ايجاد نمى كند  كردن انتخابات هيچ مش

ــا ايجاد نمى كند.  و اين موضوع تاثيرى در حال م
ــتانى  زيرا در حال حاضر انتخابات ما به صورت اس
و حتى كشورى برگزار مى شود. كرسى هاى ما در 
مجلس مشخص است و در مجموع پنج كرسى به 
ــورى، كليمى، زرتشتى و ارمنى  نماينده هاى آش
داده شده، بنابراين اين تغييرات نمى تواند تفاوتى 
براى ما ايجاد كند. اما برخى از برادران ما در مجلس 
با موضوع استانى كردن انتخابات مشكل دارند كه 
فكر مى كنم علت مخالفت آن ها اين باشد كه براي 
مثال در يك شهرستان مردم فردى را كه از طرف 
استان كانديدا شده را به خوبى نمى شناسند و به او 
نمى توانند راى بدهند. مشابه اين موضوع در استان 
نيز مطرح است و افراد ساكن در مركز يك استان 
كانديداهاى شهرستان را به درستى نمى شناسند 
ــوان نماينده خود در  و نمى توانند اين فرد را به عن
مجلس انتخاب كنند. هر چند كه اين بحث اكنون 
ــوراها مطرح شده و بايد به صحن  در كميسيون ش

ــت نماينده ها برسد تا بررسى شده و  بيايد و به دس
نتيجه آن مشخص شود. 

   هزينه اين اصالحات چگونه است؟
ــام مجموعه اين  ــن انج ــخصى م به اعتقاد ش
تغييرات در قانون انتخابات هزينه هاى زيادى را در 
ــنگينى را بر كشور تحميل مى كند.  بردارد و بار س
ــتانى كردن انتخابات نيز هزينه بر  حتى بحث اس
ــت و اضافه كردن40 نفر به مجموع نماينده ها  اس
با احتساب حقوق و جلساتى كه تشكيل مى شود، 
ــرز قابل توجهى افزايش  مى تواند هزينه ها را به ط
ــورى بعد از  دهد. دركل قانون انتخابات در هر كش
ــود و  يك مدت زمان خاصى دچار تغييرات مى ش

بايد مواردى از اين قانون به روز شود. 
براى همين اين موضوع توسط شوراى نگهبان 
در دستور كار قرار گرفته است. اما متاسفانه يكى 
از مشكالتى كه ما با آن مواجه هستيم اين است كه 
ــايد  هر بار قوانين خوبى را تصويب مى كنيم اما ش

يك مورد از اين قوانين هم به اجرا در نمى آيد. حتى 
براى تصويب اين قوانين ساعت ها جلسه تشكيل 
ــددى داريم، اما به هيچ  مى دهيم و بحث هاى متع
ــون برخى از  ــل نمى كنيم. اكن ــدام از آن ها عم ك
قوانين در مجلس وجود دارد  كه حدود 30 سال از 
تصويب آن ها مى گذرد، اما هنوز اجرايى نشده اند. 
من فكر مى كنم شوراى نگهبان بايد در هر صورت 
ــاس  ــد و قوانين را  براس ــه خود عمل كن به وظيف
ــى كند و آن ها را به صحن برساند تا ــرع بررس ش

اصالحات الزم انجام شده و به مرحله اجرا در آيد. 
خوشبختانه هنوز مدتى تا پايان مجلس دهم زمان 
ــت و حاال زمان خوبى براى اصالح  باقى مانده اس
قانون انتخابات است، چرا كه جامعه تصور نمى كند 
ــان  ــخصى خودش ــه نماينده ها براى منافع ش ك
ــر چند معتقد  ــات را انجام داده اند، ه اين اصالح
هستم كه انجام برخى از اين تغييرات از جمله باال 
ــتانى كردن انتخابات  بردن تعداد نماينده ها يا اس

هزينه بر است. 

       يوناتن بت كليا،  نماينده آشوريان در گفت وگو با«قانون»:  

استانى كردن انتخابات براى اقليت هاى مذهبى مشكلى ايجاد نمى كند
تغييرات در قانون انتخابات هزينه بر است

براى ما اقليت هاى مذهبى نيز استانى 
كردن انتخابات هيچ مشكلى را ايجاد 
نمى كند و اين موضوع تاثيرى در حال 
ما ايجاد نمى كند، زيرا در حال حاضر 
انتخابات ما به صورت استانى و حتى 

كشورى برگزار مى شود. كرسى هاى 
ما در مجلس مشخص است و در 

مجموع پنج كرسى به نماينده هاى 
آشورى، كليمى، زرتشتى و ارمنى داده 
شده، بنابراين اين تغييرات نمى تواند 

تفاوتى براى ما ايجاد كند

سكينه الماسي
عضو فراكسيون مستقلين واليي

ــه كارگيرى  ــال 97 را  آخرين مهلت ب ــالمي 26 آبان س ــوراي اس مجلس ش
بازنشستگان درنظرگرفته بود و قرارشد اگر بعد از اين تاريخ، همكارى بازنشستگان 
با آن اداره ونهاد مذكور داشته باشند، دستگاه هاى نظارتى طبق قانون با متخلفان 
ــبيده اند. باتوجه به  برخورد كنند ولي به نظر برخي همچنان به ميزهاي خود چس
اينكه بيكاري دركشور بيداد مي كند وجوانان زيادي دنبال شغل هستند شاهد اين 
هستيم عده اي عالوه براينكه بازنشسته شده اند  درچندين سمت وپست مشغول 
ــتند تحت هيچ شرايطي اين پست ها را ترك كنند.  به فعاليت هستند وحاضرنيس
ــتثنا بودند تا قانون مذكور را  ــاريه واس درچنين اوضاعي عده اي نيز دنبال استفس
ــان بمانند كه برخي شكست  دور بزنند و هرطور شده در سمت وجايگاه شغلي ش
ــيوه و فعاليت هايي كه عده اي  ــتند. اين ش خوردند و عده اي همچنان پيگير هس
ــتا يحيى  ــت و در همين راس در پيش گرفته اند صداي نمايندگان را درآورده اس
ــالمي  ــوراي اس ــده مردم جيرفت وعنبرآباد در مجلس دهم ش كمالى پور، نماين
ــت : « قانون  ــتگان، اظهارداش ايران درباره اجراى قانون منع بكارگيرى بازنشس
ــتگان بارقه  اميدى دردل مردم ايجاد كرد كه سمتها و  منع به كارگيرى بازنشس
پست هايى كه به صورت ارث و ميراثى در اختيار برخى از افراد دركشور قرار گرفته 
است، سرانجام واگذار و جوانان جوياى نام و تازه نفس به بدنه دستگاه هاى دولتى و 

نهادهاى غيردولتى عمومى تزريق شوند». 
در انتظار قاطعيت

اين نماينده مجلس اظهاركرد:« همواره يكى از گرفتارى ها و چالش هاى اساسى 
كشور، عدم اجراى اين قانون يا اجراى نادرست آن است كه حتى با لحاظ استفساريه 
ــود اما در اين قانون به خصوص هيچ  ــدت واثر قانون گرفته مى ش واستثنائاتى، ش
ــد». عضو فراكسيون  ــاريهاى از طرف مجلس پذيرفته نش ــتثنا و طرح استفس اس
ــالمى با تاكيد بر اينكه افراد مذكور بايد ظرف  مستقلين واليى مجلس شوراى اس
مدت قانوني  پست خود را ترك كنند و پرداخت هرگونه وجهى پس از اين مهلت و از 
هر محل و تحت هر عنوان درحكم تصرف غيرقانونى در اموال دولتى است، گفت:« 
همچنين باالترين مقام اجرايى هر دستگاه  ونهادي  وظيفه دارد، افرادي كه مشمول  
ــتند را از ادامه كار منع كنند.  براى نمونه در يك وزارتخانه وظيفه  اين قانون  هس
شخص وزير است كه اجازه ادامه فعاليت به نيروى بازنشسته در زيرمجموعه خود را 
ندهد». كمالى پور با بيان اينكه عناوين مجرمانه متفاوتى شامل افراد بازنشسته اي 
كه سمت خود را ترك نمي كنند، مى شود، گفت:« البته عمده بازنشستگان سمت 
خود را واگذار كرده اند.اماآن دسته از بازنشستگانى كه در سمت خود باقى مانده اند، 
عنوان سمتى آن ها نيز مجهول خواهد بود و كه قانون  در اين زمينه برخورد قاطعي 
ــتگاه هاى نظارتى در  ــرد». وى تصريح كرد:« قاطعيت دس با متخلفان  خواهد ك
اجراى دقيق اين قانون اهميت ويژه اى دارد و دستگاه هاى نظارتى از جمله ديوان 
محاسبات و سازمان بازرسى بايد دراجراى صحيح اين قانون ورودكنند و مجلس نيز 
پيگيرى هاى خود را تا اجراى حكم عليه متخلفان ادامه خواهد داد». نايب رييس 
كميسيون حقوقى و قضايى مجلس شوراى اسالمى يادآور شد:«كميته اى نيز در 
مجلس شوراى اسالمى روند اجراى اين قانون را رصد و پس از گذراندن دوره اى از 
اجراى اين قانون، گزارشى از نحوه اجراى آن به صحن علنى مجلس ارائه مى كند 

تا  مردم نيز در جريان نحوه اجراى قانون قرارگيرد».
استثناهاي دردسرساز

ــازند نيز درباره موانع جوان گرايى  چندي پيش علي ابراهمي، نماينده مردم ش
ــون منع به كارگيرى  ــور اجرايى با وجود تصويب قان و حضور افراد كهنه كار در ام
ــت. كاش دراين  ــتثنايى نداش ــتگان گفت :« اى كاش اين قانون هيچ اس بازنشس
ــط مى توانند  ــنى به بعد فق ــد افراد از يك س ــمتى برويم كه بگوين مملكت به س
ــه داد:« اگر  ــرى». اين نماينده ادام ــد نه كار ديگ ــاوره فعاليت كنن در زمينه مش

ــده عمل  ــوربه طورى حساب ش ــام ادارى كش ــت مى كردند و نظ دولت ها رعاي
مى كرد. زماني كه فردي بازنشسته  شده و به طور واقعى بازنشسته شود احتياجى 
ــتگان نبود». ابراهيمى در مورد كيفيت  به تصويب قانون منع بكارگيرى بازنشس
ــان گفت: «درصد رسيدگى  اين افراد به  رسيدگى افراد چندسمتى به كارهاى ش
كارها ومسئوليت شان به نسبت تعداد سمتى هاي كه دارند، كم تراست. براي مثال 
كسى كه 10 سمت دارد به هر كدام از مسئوليت هايش بيش از 10درصد نمى تواند 
رسيدگي كند». اين عضو كميسيون كشاورزى مجلس ادامه داد: «متاسفانه عادت 
كرده ايم شعارها و تاكيدات مقام معظم رهبرى را فقط تكراركنيم. اما در عمل هيچ 
اتفاقى نمى افتد. وقتى رهبرى در مورد جوانگرايى تاكيد مى كنند واقعيت اين است 
كه بايد در حد اعال  زمينه استفاده از جوانان فراهم شود وهمچنين درمقام عمل نيز 
اقدامات الزم را انجام دهيم. اين قانون تقريبا يك فتح بابى شدتا شايد نياز باشدكه 

درحوزه هاى شموليت اين قانون را افزايش دهيم».
اعتراض به بازي با قانون

يكي از مركزهايي كه سعي دارد قانون را دور بزند فدراسيون فوتبال است و در 
همين راستا محمدرضا بادامچى، نماينده مردم تهران، ري وشميرانات درواكنش 
ــع به كارگيرى،  ــاس قانون من ــيون فوتبال، گفت: « بر اس به ماندن تاج در فدراس
ــوند و سازمان امور استخدامى به هيچ  بازنشستگان نمى توانند اعاده به خدمت ش
ــمت هاى خود استعفا  ــريع تر از س وجه اجازه اين كار را نمى دهد بنابراين بايد س
ــرايط بازنشستگى متنوع است و نمى توان  دهند». اين نماينده مجلس افزود:«ش
براى تمامى افراد نسخه واحد پيچيد ، اما بر اساس قانون، بازنشستگان نمى توانند 
ــوند دراين رابطه بايد مدارك تاج به صورت دقيق بررسى شود  اعاده به خدمت ش
ــد بايد به قانون تمكين كند و  اصرار به ماندن  و اگر مدارك او دال بر رفتن وى باش
نداشته باشد». وى با تاكيد بر اينكه مستثنى شدن برخى از قانون منع به كارگيرى 
ــرد: « تمامى  ــويش اذهان عمومى را به دنبال دارد، تصريح ك ــتگان تش بازنشس
مسئوالن و مديرانى كه مشمول قانون بازنشستگى مى شوند بايد تابع قانون باشند 

و در زمان مقرر پست خود را ترك كنند». 
بادامچي تاكيد كرد:« اينكه مجلس قاطعانه در برابر مستثنى شدن شهرداران 
از قانون منع به كارگيرى ايستاد و اما برخى به دنبال پيگيرى ارائه طرح استفساريه 
ومستثنى كردن برخى مسئوالن از دايره اين قانون هستند همانند شهردارتهران 
ــد و به هيچ وجه اجازه دور زدن قانون را  با راى منفى نمايندگان روبه رو خواهد ش
نمى دهند». وي ادامه داد:« اگر رييس فدراسيون شرايط استثنائات قانون از جمله 
ــارت و فرزند شهيد را داراست مى تواند در  جانبازى باالى 50 درصد و سه سال اس
ــامل حال وى نمى شود بايد در زمان  ــت خود باقى بماند اما اگر اين شرايط ش پس

موعود از پست خود خداحافظى كند». 
ــوراى اسالمى، با بيان اينكه قانون  نايب رييس كميسيون اجتماعى مجلس ش
ــت و بايد اجرايى شود، تصريح  ــتگان مصوبه مجلس اس منع به كارگيرى بازنشس
كرد:«بازنشستگى تاج به معناى دخالت دولت در امور فوتبال نيست بلكه تمكين 

به قانون مصوب مجلس است».

تذكر كتبي

حواشي مربوط به قانون منع به كارگيري بازنشستگان  ادامه دارد

دورزدن هاي منفور
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با كوتاه آمدن نفتالى بنت، وزير آموزش 
و رهبر حزب ملى گراى خانـه يهودى كه 
خواهان كرسـى وزارت دفاع شـده بود و 
همچنين آيلت شاكد، وزير دادگسترى، 
كابينه نتانياهو احتمال برگزارى انتخابات 

زودرس در اسـرائيل كمرنگ شد.انتظار 
مى رفت بنـت در اعتـراض به رد شـدن 
خواسـته اش توسـط بنيامين نتانياهو، 
اسـتعفا دهد. اما رهبر حزب خانه يهودى 
با عقب نشينى از خواسـته  هاى سياسى 

ائتالف اش اعالم كرد در كنار نخست وزير 
اسـرائيل باقى خواهد ماند.نفتالى بنت با 
اشاره به رد شدن تقاضايش مبنى بر اشغال 
كرسى وزارت دفاع در يك برنامه تلويزيونى 
گفت: «بعضـى وقت ها برنده مى شـوى و 

بعضى اوقات مى بازى». هفته گذشـته با 
استعفاى آويگدور ليبرمن، وزير دفاع رژيم 
صهيونيستى  و كنار رفتن حزب او از ائتالف 
با كابينه، احتمال داشت با كنارگى تنها يكى 
از احزاب ائتالفى، دولت نتانياهو سـقوط 

كند. در همين راستا، نخسـت وزير رژيم 
صهيونيسـتى   با ديدار با اعضاى مختلف 
احزاب ائتالفى و تالش براى متقاعد كردن 
حمايت آن ها از فروپاشى كابينه جلوگيرى 
كند.اگر وزير آموزش حمايت ائتالف خود 

را از نتانياهو كه اكنـون وزارت دفاع را نيز 
خود اشغال كرده است دريغ مى كرد، دولت 
نتانياهو  با در اختيار داشتن حداقل كرسى 
در پارلمان، مجبور بـه برگزارى انتخابات 

زودرس مى شد.

دولت نتانیاهو از سقوط نجات پیدا کرد

ــران پس از  ــفر جرمى هانت به اي اين اولين س
تصدى  اين سمت در تير 1397 و بعد از استعفاى 
«بوريس جانسون»  وزير خارجه سابق است. جرمى 
هانت، سومين وزير خارجه انگليس است كه بعد 
ــجويان  ــور در پى ورود دانش از قطع روابط دو كش
ــران در آذر 1390، به  ــفارت انگليس در ته به س
ــتر  ــفر مى كند.پيش ــالمى ايران س جمهورى اس
ــون» وزير خارجه انگليس نيز 18  «بوريس جانس
آبان 1396 در راس هياتى سياسى و اقتصادى به 
ــدار و گفت وگو  ــفرى دو روزه و دي منظور انجام س
ــفر كرد. پيش از  با مقامات كشورمان به تهران س
ــهريور 1394 به منظور  او «فيليپ هاموند» در ش
بازگشايى سفارت انگلستان در تهران به ايران سفر 
كرده بود.جرمى هانت، پيش از انجام سفر به تهران، 
برجام را بخش مهمى از ثبات خاورميانه خواند كه 
بقاى آن مستلزم پايبندى صد درصدى اعضا به اين 
توافق است . وى تصريح كرد: مادامى كه ايران به اين 
ــد، لندن نيز به تعهداتش وفادار  توافق پايبند باش
خواهد بود.اين نخستين سفر هانت به تهران پس 
ــت. او تيرماه گذشته پس  از تصدى اين سمت اس
ــتعفاى «بوريس جانسون» كه تالش زيادى  از اس
ــكا براى ماندن  ــتاى متقاعد كردن آمري را در راس
ــرزا مى» به اين  ــوى «ت در برجام به خرج داد از س
سمت منصوب شد. جرمى هانت وزير امور خارجه 
انگليس كه به همراه هياتى به ايران سفر كرده است، 
ــا «محمد جواد  ــنبه- ب پيش از ظهر ديروز - دوش
ظريف» ديدار و گفت وگو كرد.وزيران امور خارجه 
جمهورى اسالمى ايران و انگليس در اين ديدار كه 
در محل وزارت امور خارجه برگزار شد، جنبه هاى 
مختلف روابط و مناسبات دوجانبه از جمله مسائل 
مرتبط با سازوكار مالى اروپا موسوم به اس پى وى 
ــبرد روابط اقتصادى و تجارى  (SPV) براى پيش
در چهارچوب برجام را مورد تبادل نظر و گفت وگو 
قرار دادند.طرفين همچنين در خصوص مهم ترين 
ــريع در پايان  مسايل منطقه اى از جمله لزوم تس
دادن به جنگ در يمن و نيز ساير روندهاى جارى در 

منطقه گفت وگو كردند.

تاكيد موگرينى بر اجـراى هرچه زودتر 
ساز وكار مالى اروپا

مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا ديروز 
دوشنبه  پيش از نشست  مقامات  اتحاديه اروپا در 
مورد زمان اجراى سازوكار ويژه مالى اين اتحاديه 
ــازوكار بايد «هر چه زودتر»   با ايران گفت: اين س

اجرا شود.
روزنامه وال استريت با انتشار توييتى نوشت 
ــت امروز مقامات اتحاديه  كه پيش از آغاز نشس
ــكا موگرينى در مورد  ــل از فدري اروپا در بروكس
ــژه اتحاديه اروپا  ــازوكار مالى وي زمان اجراى س

ــوال كرده كه موگرينى فقط اعالم  براى ايران س
ــود. مسئول  كرد: اين طرح به زودى بايد اجرا ش
ــت خارجى اتحاديه اروپا در ادامه تصريح  سياس
ــت كه تمامى  ــيار مهم اس كرد:  اين براى ما بس
ــى از رفتار ايران  چالش ها و پيچيدگى هاى ناش
در خاك اروپا يا  در منطقه مورد رسيدگى و توجه 
قرار گيرد، اما وى در عين حال بر حمايت از توافق 
هسته اى تاكيد كرد. موگرينى به سوال خبرنگار 
ــورد اينكه آيا  ــتريت ژورنال در م روزنامه وال اس
زمان اجرايى شدن اين ساز وكار ويژه مالى ظرف 

چند روز يا چند هفته آتى است؟ پاسخى نداد.

رايزنى هاى هلگا اشميت براى ساز و كار 
مالى ويژه با ايران

ــئول سياست  ــميت»، معاون مس «هلگا اش
خارجى اتحاديه اروپا  نيز ديروز دوشنبه پيش از 
ــورهاى عضو اتحاديه  نشست وزراى خارجه كش
اروپا، با مديران سياسى سه كشور اروپايى آلمان، 
ــازوكار مالى ويژه  ــه در مورد س انگليس و فرانس

ايران گفت وگو خواهد كرد.
ــت كه هرچند  ــتريت ژورنال » نوش « وال اس
ــى در مورد كانال  ــتيابى به راه حل نمى توان دس
ــهيل تجارت با ايران را از اين  مالى ويژه براى تس

ــت اما چنين نشست هايى از  ــه انتظار داش جلس
ــق اين طرح  ــات اروپايى براى تحق تالش مقام

حكايت دارد. 
ــراى از بين بردن  به رغم تالش هاى آمريكا ب
توافق هسته اى، ديگر طرف ها يعنى كشورهاى 
ــق پايبند  ــه اين تواف ــيه ب اروپايى، چين و روس

مانده اند.
ــا تحريم هاى  ــت ت اتحاديه اروپا در تالش اس
ــاى مختلفى چون  ــكا را از راه ه غيرقانونى آمري
قانون انسداد و به راه انداختن ساز و كارمالى ويژه 

براى تسهيل تجارت با ايران، بى اثر كند.

سخنگوى وزارت خارجه: اميد ايران به 
حفظ برجام با كمك اروپاست

از سوى ديگر، بهرام قاسمى با اذعان به سخت 
بودن روند اجراى سازوكار ويژه مالى اروپا اظهار 
ــف تا حدى با  ــت: «اين روند به داليل مختل داش
كندى مواجه است و توقع ما از اين سه كشور كه 
خواستار استمرار برجام و متعهد به آن هستند، 
اين است كه به اين موضوع سرعت بخشند البته 
با پديده نوينى روبرو هستيم كه مى خواهند ساز 
ــته  و كارى به وجود آورد كه تاكنون وجود نداش
است و تا حدى براى اجرا و نهايى شدن آن ابهامات 
وجود دارد».وى افزود: «اين موارد دليل نمى شود 
ــرعت الزم برخوردار  كه اروپا در رفتار خود از س
نباشد و اميدواريم آنان بتوانند در اين مقطع مهم 
ــان مثبت كه صحبت  ــود را در كنار بي توانايى خ
مى شود، نشان دهد و ساز وكار را به هر شكلى به 

مرحله اجرا بگذارند».
ايران هراسـى ملك سـلمان همزمان با 

سفير وزير خارجه بريتانيا به ايران
ــت در لحظاتى كه وزير خارجه بريتانيا  درس
ــغول چانه زنى هاى ديپلماتيك با مقام هاى  مش
ــا در جنوب خليج  ــايه جنوبى م ايران بود، همس
ــت به كار شد تا مبادا  هميشه فارس، دوباره دس
در اين هواى سرد پاييزى، سرعت  ماشين ايران 
ــلمان كه كشورش  ــود.ملك س ــى، كم ش هراس
ــقچى  ــل خبرنگار معروف، خاش در منجالب قت
ــكالت خود، دوباره  گرفتار شده به جاى حل مش
ــى خود عليه تهران را  موتور «سمپاشى» سياس
ــاالنه خود در مجلس  ــن كرد.او در نطق س روش
ــتان از جامعه جهانى خواست به  مشورتى عربس
برنامه هسته اى و موشكى ايران پايان دهد. نكته 
جالب اينجا بود كه بالفاصله پس از سخنان ملك 
ــى ايران در  ــلمان،يكى از  هم تيمى هاى  اصل س
باشگاه برجام، پادشاه عربستان را نقره داغ كرد.  
آلمان اعالم كرد 18 شهروند عربستان را در رابطه 
با قتل خاشقچى از ورود به كشورش با استفاده از 

ويزاى شنگن ممنوع كرده است!

فشار  ديپلماتيك
SPV هانت و ظريف به دنبال راه اندازي

وزير خارجه انگليس  براي رسيدن به اهدافي خاص وارد تهران شد

ديروز، دوشـنبه براى نخسـتين بار پس 
از خروج ايـاالت متحده از پيمان هسـته اى 
برجام، وزير خارجه  انگلسـتان به رغم گير و 

دارهاى مربـوط به برگزيت، شـال و كاله كرد 
و راهى تهران شـد تا در هواى نسبتا  دلپذير 
پايتخت ايران با همتاى ايرانى اش در خصوص 
برجام،  چانه زنى كند.جرمـى هانت به اندازه 
جواد ظريف، ديپلمات كاركشـته اى نيست 
اما به هر حال او از كشـورى به ايران سفر كرد 
كه به طور سنتى همواره در زمان تحريم هاى 

واشـنگتن عليه تهران، متحد آمريكايى ها 
محسوب مى شود. اگر كمى به عقب برگرديم 
و زمان تحريم هاى سـال 91 را مرور كنيم، به 
ياد مى آوريم كه در آن سال ها، نه تنها  در زمان 
وضع تحريم ها،  وزير يك كشور و دولت درجه 
يك به ايران سفر نمى كرد بلكه سفارتخانه هاى 
غربى يك به يك تعطيل مى شـدند يا سطح 

روابط را پايين مى آوردنـد. اينكه حاال متحد 
شـماره يك آمريكا در اين سـوى آتالنتيك 
شمالى ترجيح مى دهد در يك حركت كامال 
معكوس با واشنگتن، وزير خارجه اش را  راهى 
تهران كند ، نشان از آن دارد كه ديپلمات هاى 
ايرانى به رياسـت ظريف و با هدايت «شـيخ 
ديپلمات»  خيلى خوب توانسـته اند اجماع 

جهانى به رهبرى آمريكا عليه ايران را بشكنند 
و اروپاى غربى را به پشتيبانى از ايران در مقابل 
آمريكا قرار دهند.از پشتيبانى تئورى اروپا كه 
عبور كنيم، هنوز در ميدان عمل اتفاق خاصى 
به ويژه بـراى سـازو كار مالى جديد بـا ايران 
(SPV) نيفتاده و همين موضوع، در حال حاضر، 
اصلى ترين محور رايزنى هاى تهران - بروكسل 

است.با بازگشت اكثر تحريم هاى برداشته شده 
توسـط توافق هسـته اى ايران پس از خروج 
اياالت متحده از برجام، كشورهاى اروپايى از 
ايجاد سازو كار ويژه مالى (SPV) براى تجارت 
غيروابسـته به «دالر» براى ايران خبر دادند 
اما رويترز گفته است كه هنوز   هيچ يك از اين 

كشورها ميزبانى اين سازوكار را نپذيرفته اند.

ممهدى دل روشن 

 معاون سياسى وزير امور خارجه روز دوشنبه در چهارمين 
ــل، تحوالت منطقه اى و  همايش بين المللى نظام بين المل
ــالمى ايران كه در دانشگاه  ــت خارجى جمهورى اس سياس
عالمه طباطبايى برگزار شد، با اشاره به تالش هاى اروپايى ها 
ــت: تحريم هاى آمريكا و فشار  براى حفظ برجام اظهار داش
ــا راه خود را پيدا  ــكا هزينه هايى براى ايران دارد ولى م آمري
خواهيم كرد. كما اينكه در گذشته هم پيدا كرديم. اين طور 

نيست كه نتوانيم مسيرمان را ادامه دهيم. 
عراقچى گفت : كسى در ايران به خاطر تحريم دست ها را 
باال نخواهد برد، به خصوص اين كه شرايط ما به مراتب بهتر 

از قبل از برجام است.
معاون سياسى وزير امور خارجه با تشريح تالش هاى اروپا 
براى حفظ برجام اظهار داشت: با در نظر گرفتن اين تاريخچه 
و تالش هاست كه مى توان به اين سوال پاسخ داد كه آيا اروپا 
ــا بايد با اروپا همراهى  تالش مى كند برجام را حفظ كند و م
ــت و مى خواهد وقت  ــى اس كنيم يا تالش هاى اروپا نمايش

ايران را تلف كند.
ــوال نقش  ــه اين س ــخ ب ــان اين كه پاس ــى با بي عراقچ
تعيين كننده اى در سياست ما خواهد داشت، اظهار داشت: 
ــخ قطعى داد چرا كه نشانه هاى  نمى توان به اين سوال پاس
ــخى كه ما مى دهيم  قوى از هر دو طرف وجود دارد اما پاس
اين است كه چه اروپا نمى خواهد با ما كار كند و با ما در حال 
بازى است و آن ها هم نمى خواهند ما از منافع برجام استفاده 
ــارهاى آمريكا قرار دارد ؛ در نتيجه  كنيم و يا اينكه تحت فش
ــه اروپا هنوز يا  ــت ك هيچ تفاوتى نمى كند و نتيجه اين اس

نتوانسته و يا نخواسته سازوكارى ايجاد كند كه منافع ما در 
برجام تامين شود.

منافع ايران از برجام
ــور  ــى كه بقاى برجام به نفع كش وى تاكيد كرد: تا زمان
باشد و منافع ملى ما را حفظ كند در آن مى مانيم و اگر نباشد 

دليلى براى ماندن ما وجود ندارد.
ــى وزير امور خارجه گفت: دليل آن كه در  معاون سياس
ــم در ابعاد اقتصادى و  ــت كه ه برجام مانده ايم، منافعى اس
سياسى براى ما دارد. اين كه يك اجماع جهانى به نفع ايران 
ــروعيتى براى ما وجود دارد و قطعنامه ها  شكل گرفته و مش

برنگشته است، منافعى است كه ما از برجام داريم.
ــوراى  ــرد: اگر قطعنامه هاى ش ــان ك عراقچى خاطرنش
امنيت برگردد تحريم ها براى همه الزام آور خواهد بود، ضمن 

اين كه تحريم هاى اروپا هم برنگشته است.
ــرد: در مجموع  ــى وزير خارجه تصريح ك معاون سياس
شرايط موجود باعث شده ما نفع خود را در برجام بدانيم اما 
اين را هم بايد بدانيم كه اين وضعيت نمى تواند به اين شكل 

ادامه يابد.
وى اظهار داشت: در حال حاضر فقط تحريم هاى آمريكا 
ــت و همه كشورها  ــته ؛ اما اجماع جهانى به نفع ماس برگش
اعتراف مى كنند برنامه هسته اى ايران صلح آميز است و 13 
گزارش آژانس هم اين را تاييد مى كند و اين گزارش ها سند 

حقانيت جمهورى اسالمى است.
اروپا  حفظ برجام را در جهت حفظ حاكميت خود مى داند

ــش ديگرى از  ــى وزير امور خارجه در بخ معاون سياس

سخنانش اظهار داشت: ما در موضع بهترى از گذشته هستيم 
ــجام داخلى و وفاق ملى داشته باشيم قطعا شرايط  و اگر انس
ــه فكر صدماتى  ــا اروپا بايد ب ــته خواهد بود ام بهتر از گذش
ــت جديد آمريكا براى آن ها دارد.عراقچى  ــد كه سياس باش
ــور  ــارى كه اين كش ــرد: تحريم هاى آمريكا و فش تصريح ك

ــد حاكميت اين  ــركت هاى اروپايى مى آورن به بانك ها و ش
كشورها را به شدت زير سوال برده است وى با اشاره به ديدار 
ــد: آن ها به صراحت  خود با برخى مقامات اروپايى يادآور ش
ــه فهميديم چقدر به آمريكا  گفتند كه ما بعد از برجام بود ك
و سيطره دالر وابسته هستيم و قدرت تكان خوردن نداريم 

ــركت هاى ما به جاى دولت هاى اروپايى از وزارت  چرا كه ش
خزانه دارى آمريكا دستور مى گيرند.

6 ماه براى يافتن راه حل اروپايى فرصت كمى نبود
 عراقچى در بخش ديگرى از سخنانش گفت: تصور ترامپ 
و مجموعه ساختار سياسى آمريكا اين بود كه آمريكا در برجام 
امتيازات زيادى داده است بدون اين كه امتيازى گرفته باشد.

ــت از برجام  وى افزود: در نهايت ترامپ در 18 ارديبهش
خارج شد و بالفاصله خانم موگرينى اعالم كرد كه اروپايى به 
برجام پايبند مى مانند و به آن متعهد مى مانند و تا زمانى كه 

ايران در برجام بماند، اروپا هم خواهد ماند.
ــى وزير امور خارجه گفت: ما به درخواست  معاون سياس
ــراى جبران خروج آمريكا از برجام  اروپايى ها قبول كرديم ب
ــان روز آقاى روحانى گفتند كه  فرصتى به اروپا بدهيم و هم
ــاى برجام مهلت مى دهيم  ما چند هفته به اروپا و بقيه اعض
ــته هاى ايران را تامين كنند و اگر خواسته هاى ما را  تا خواس

تامين كنند در آن مى مانيم.
ــع تالش هاى اروپا براى تامين  عراقچى افزود: از آن مقط
ــه اقدام سمبليك هم  خواسته هاى ايران شروع شد و دو س
ــانى و تصويب  ــتند كه از آن جمله مى توان به به روزرس داش
قانون انسداد كننده اشاره كرد كه بر اساس آن به شركت هاى 
ــتر  اروپايى اجازه نمى داد از آمريكا تبعيت كند كه اين بيش

جنبه سمبليك داشت.
وى يادآور شد: عالوه بر اين به بانك سرمايه گذارى اروپا 
اجازه دادند با ايران كار كند، البته اين اجازه كلى بود و دست 

هيات مديره بانك است كه با ايران همكارى كند.

عراقچی در هامیش نظام بین امللل و تحوالت منطقه ای 
6 ماه فرصت كمى براى اروپا نبود

امانوئـل مكـرون، رييس جمهور 
فرانسـه كه طى سـفر خود به آلمان 
در پارلمـان اين كشـور حضور يافته 
بـود، بـه شـدت عليـه ملى گرايى 
افراطى موضع گرفـت و همچنين بر 
تشكيل ارتش واحد اروپا تاكيد كرد. 
ماكرون گفـت: «اروپـا و در بطن آن 
اتحاد فرانسـه و آلمان تعهد دارند تا 
نگذارند دنيا به ورطه آشوب بيفتد». 
رييس جمهور فرانسه هشدار داد كه 
دو جريان «ملى گرايـى بى حافظه» 
و «بنيادگرايـى بى نشـانه» اروپـا را 

تهديـد مى كننـد. ماكـرون كـه به 
مناسـبت روز 18 نوامبر، روز يادبود 
قربانيـان جنـگ در آلمـان، در اين 
كشور به سر مى برد گفت: «فاز جديد 
از آن جـا كه بايد بـا يكديگر بر سـر 
رويكرد هاى مـان بر سـر سياسـت 
خارجى، مهاجرت، توسعه، تشكيل 
راهبـرد دفاعى مشـترك و افزايش 
سهم مان در بودجه مشاركت كنيم، 
مى تواند ترسناك باشد». با اين حال 
او اضافه كرد: «ما بايد بـر عادت ها و 
تابو هاى مان فائق آئيم». وى در بخش 

ديگرى از سـخنانش بدون اينكه از 
كشـورى نام ببرد گفت: «اگـر اروپا 
بازيچه قدرت ها شود و به ثانوى بودن 
در صحنه بين الملـل دل خوش كند 
نمى تواند نقش خود را ايفا كند. خيلى 
از قدرت ها مى خواهند مـا را از بازى 
حذف كنند. قـدرت واقعى ما، اتحاد 
و حاكميـت ماسـت». آنـگال مركل، 
صدراعظم آلمـان در اظهاراتى پس 
از سـخنرانى امانوئل مكرون خطاب 
به وى گفت: «شـما با يك سخنرانى 
تاثيرگذار نشـان داديد كه دوستى و 

همكارى آلمان و فرانسـه تا چه حد 
اهميت دارد و اين اتحاد چه نقشى را 

در سطح اروپا بازى مى كند».
صدر اعظم آلمان اضافه كرد: «آن 
دسـته از ما كه بعد از جنـگ به دنيا 
آمده ايم، در قبـال درس هايى [كه از 

جنگ] گرفته ايم مسئوليت داريم».
 ماكـرون روز سه شـنبه 6 نوامبر 
در مصاحبه اى گفته بود كشـورهاى 
اروپايـى براى تضمين دفـاع از خود 
بايد يـك نيـروى نظامى مشـترك 

تشكيل دهند.

رییس جمهور 
فرانسه:

 قدرت ما اتحاد 
ماست
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ــادى يعنى وحيد مظلومين  اعدام دو مجرم اقتص
ــتش بحث مصاديق جرم اقتصادى را بيش  و همدس
ــر زبان ها جارى كرده است به خصوص  از پيش بر س
ــرح مى كند كه  ــش را مط وقتى كه جامعه اين پرس
ــكه جرم است؟ البته كه صرف  مگر خريد و فروش س
خريد و فروش سكه خواه به هر ميزانى كه باشد، جرم 
نيست اما با سكه يا هر ابزار اقتصادى ديگر اگر شيوه  
ــود، عمل مذكور  ــش گرفته ش اخاللگرانه اى در پي
ــادى مورد تعقيب قضايى  مى تواند تحت اتهام اقتص
قرار بگيرد. از اين رو مى توان براى تنوير افكار عمومى 
جداى از مصداق اخير يعنى عملكرد سلطان سكه، به 
ــد. از زمان  بحث مصاديق جرم اقتصادى پرداخته ش
ايجاد جوامع تا قرن ها بعد، اقتصاد به عنوان عنصرى 
ناشناخته همواره مورد غفلت و بى توجهى نظام ها و 
ــت. اما با مرور زمان  حكومت هاى مختلف قرار داش
ــر به تجربه دريافت كه اداره  و افزايش جمعيت، بش
ــت يك جامعه در گرو توجه به عناصر گوناگون  درس
از جمله اقتصادى پوياست. بنابراين توجه به آن روبه 
ــدى پيرامون نقش  ــت و بحث هاى ج فزونى گذاش
اقتصاد در اجتماع، سر و سامان دادن به آن و همچنين  
ــل در نظام اقتصادى  ــات و اعمال مخ مقابله با اقدام
مطرح شد. در سال هاى اخير نيز در كشور ما افرادى 
دستگير شدند كه به عنوان اخاللگر در نظام اقتصادى 
يا پرونده شان مختومه شده است و به مجازات اعدام 
ــده اند و يا هنوز جرايم  آن ها در راهروهاى  محكم ش
ــيدگى قرار دارد. جرم ارتكابى اين افراد از چنان  رس
اهميتى برخوردار است كه رهبر انقالب نيز در ابالغ 
ــاد مقاومتى به اين  ــت هاى اقتص 24 ماده اى سياس
ــاده19 هدف از اقتصاد  موضوع توجه كرده اند و در م
مقاومتى را «شفاف سازى اقتصاد و سالم سازى آن و 
جلوگيرى از اقدامات، فعاليت ها و زمينه هاى فسادزا 
ــته اند. در حوزه هاى پولى، تجارى، ارزى و ...» دانس

جرايمى كه اخالل به حساب مى آيند
ــور شامل مجموعه  اخالل در نظام اقتصادى كش
ــت كه هر كدام از  آن ها به تنهايى براى  اقداماتى اس
ــالم زندگى جامعه  ــان طبيعى و س به هم زدن جري
ــور ما در سال1369 طى  كافى است. قانونگذار كش
ــور  قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادى كش
ــور دقيق معرفى كرده  اين مجموعه اقدامات را به ط
ــت. حاال بايد درباره جرايمى بدانيد كه مخل در  اس
نظام اقتصادى به حساب مى آيند، اين جرايم به هفت 
دسته تقسيم شده اند كه شامل موارد زير مى شود. در 
دسته نخست جرايمى قراردارند كه در نظام پولى يا 
ــور اخالل ايجاد مى كنند. قاچاق عمده ارز  ارزى كش
ــكناس و واردات و  ــكه تقلبى يا جعل اس يا ضرب س
توزيع عمده آن ها از جمله اين جرايم هستند. اخالل 
ــتم توزيع نيازمندى هاى عمومى از طريق  در سيس
گران فروشى مواد خوراكى يا ساير كاالهاى اساسى 
ــيع و احتكار عمده آن ها و پيش خريد  ــطح وس در س
فراوان توليدات كشاورزى و ساير توليدات مورد نياز 
و ضرورى جامعه به منظور ايجاد انحصار يا كمبود در 
عرضه آن ها در بازار نيز در گروه بعدى جاى مى گيرد. 
فروش غيرمجاز تجهيزات فنى و مواد اوليه هم جرم 
محسوب مى شود زيرا اين قبيل كارها در زمره دسته 
سوم جرايم مربوط به اخالل به حساب مى  آيند. يعنى 
اخالل در نظام توليدى كشور از طريق سوءاستفاده 
عمده از فروش غير مجاز تجهيزات فنى و مواد اوليه 
در بازار آزاد يا تخلف از ايفاى تعهدات  مربوط در مورد 
آن يا دادن و گرفتن رشوه به صورت عمده در سيستم 
توليد يا اخذ مجوزهاى توليدى در مواردى كه موجب 
ــت هاى توليدى كشور شود؛ جرم  اختالل در سياس

است. درباره دسته چهارم هم بايد گفت هرگونه اقدام 
ــى يا ثروت هاى  به قصد خارج كردن ميراث فرهنگ
ــود،  ــه خارج كردن آن ها نش ــو اينكه منجر ب ملى ول
ــد. كليه اموالى كه براى   ــوب خواهد ش قاچاق محس
ــور در نظر گرفته شده است؛ مال  خارج كردن از كش
موضوع قاچاق تلقى و در صورت جلب، به سود دولت 
ــود. گروه بعدى جرم اخذ مبالغ هنگفت  ضبط مى ش
ــپرده تحت  و وجوه كالن از مردم به صورت قبول س
عنوان مضاربه و نظاير آن است كه موجب حيف و ميل 
اموال مردم يا  اخالل در نظام اقتصادى مى شود، اين 
هم جرم بزرگى است كه در ادامه مى گوييم مرتكب 
چگونه جريمه مى شود. گروه ششم اقدام تشكيالتى 
ــازمان يافته براى اخالل در نظام صادراتى كشور  و س
ــت. حال اين اقدامات به هر صورت كه باشد جرم  اس
ــپردن پيمان ارزى يا تاديه  است؛  از قبيل تقلب در س
ــاى صادراتى.  ــذارى كااله ــب در قيمت گ آن و تقل
ــيس يا قبول نمايندگى در  ــامل تاس گروه هفتم ش
شركت هاى هرمى و عضوگيرى در آن هاست. شركت 
هرمى عبارت است از ايجاد گروه كه به منظور كسب 
ــش اعضاي آن، به نحوى  درآمد،به طوري كه از افزاي
كه اعضاي جديد براى كسب منفعت، افراد ديگرى را 

جذب كند و توسعه زنجيره انسانى تداوم يابد.

مجازات اخاللگر اقتصادى
ــى كه مرتكب يكى از جرايم فوق شود، با نظر  كس
ــودن آن با مد نظر  ــخيص عمده يا كالن ب  قاضى و تش
ــارات بار آمده و مبالغى كه مورد  قرار دادن  ميزان خس
ــت و آثار ديگر اين فساد  ــتفاده قرار گرفته اس سوءاس
ــك از اعمال  ــد. هري ــازات خواهد ش اقتصادى، مج
ــادى چنانچه به قصد  ــام اقتص مصداق اخالل در نظ
ــالمى ايران يا مبارزه  ضربه زدن به نظام جمهورى اس
ــادفى االرض باشد مرتكب  و مقابله با آن و در حد افس

ــد. اما در غير اين صورت به  به اعدام محكوم خواهد ش
حبس از پنج تا بيست سال حبس  محكوم مى شود و در 
ــادفى االرض باشد يا  هر دو صورت چه مورد از نوع افس
نباشد؛ دادگاه به ضبط كليه اموالى كه از طريق خالف 
ــت، حكم مى دهد.   دادگاه  ــت آمده اس قانون به دس
ــه مالى، مرتكب را به  مى تواند عالوه بر حبس و جريم
20 تا 74 ضربه شالق در مال عام محكوم كند. اما جرم 
ــادفى االرض باتوجه به ماده286 قانون مجازات  افس
ــترده،  ــالمى مصوب1392، هركس به طور گس اس
مرتكب اخالل در نظام اقتصادى كشور شود به گونه اى 
ــم عمومى و  ــديد در نظ كه عمل او موجب اخالل ش
ورود خسارت عمده به اموال عمومى و خصوصى شود 

مفسدفى االرض محسوب مى شود.
اگر جرم اخالل كم باشد

ــده، كالن يا  ــالل اقتصادى عم در مواردى كه اخ
فراوان نباشد دادگاه عالوه بر حكم بر رد مال به دست 
آمده از طريق غيرقانونى، مرتكب را به حبس از شش 
ــال و جريمه نقدى معادل دو برابر اموال  ــه س ماه تا س
ــده محكوم مى كند. مرتكبان جرايم مخل  كسب ش
ــركا و معاونان آن ها عالوه  در نظام اقتصادى و كليه ش
بر مجازات هاى تعيين شده، به محروميت از هرگونه 
خدمات دولتى يا حسب مورد به انفصال ابد از خدمت 

در دولت محكوم خواهند شد. در صورتى كه شخصى  
اقدام به عمليات اخالل در نظام اقتصادى كشور كند 
اما به دليلى خارج از اراده خود مثال دستگيرى از سوى 
ماموران نيروى انتظامى مجبور به توقف عمليات شود 
و به عبارتى نتواند جرم را تكميل كند، باز هم قانونگذار 
ــت. در صورتى  مجازات هايى براى او در نظر گرفته اس
ــه نظام جمهوري  كه در اقدامات او قصد ضربه زدن ب
ــالمي ايران و يا مقابله با آن وجود داشته باشد، و يا  اس
متهم با علم به اينكه اقدام او عليه نظام است وارد عمل 
ــه سال حبس و  ــد، مجازات او يك سال تا س شده باش
پانصد هزار تا پنج ميليون ريال جريمه نقدى خواهد 
بود. در غير اين صورت وى به عنوان كيفر بايد منتظر 
شش ماه تا دو سال حبس و دويست و پنجاه هزار ريال 

تا دو ميليون و پانصد هزار ريال جريمه نقدى باشد.
اخالل در قالب اشخاص حقوقى

اگر اقداماتى كه از مصاديق اخالل در نظام اقتصادى 
هستند، از طرف شخص يا اشخاص حقوقى انجام شود؛ 
ــا و غير آن، كليه  ــى، دولتى يا  تعاونى ه اعم از خصوص
ــد در انجام اين اقدامات دخالت  افرادى كه با علم و عم
ــته اند به مجازات مقرر براى اخالل كنندگان در  داش
نظام اقتصادى كشور محكوم مى شوند. در اين موارد 
ــئولينى كه از  ــان و به طور كلى مس مديران يا  بازرس
انجام تمام يا قسمتى از اقدامات مخل اقتصادى مطلع 
ــوند؛ مكلفند در زمينه جلوگيرى از آن اعمال  مى ش
ــه جلوگيرى از آن ها  يا  آگاه كردن مقاماتى كه قادر ب

هستند،  اقدام فورى انجام دهند. 
ــانى كه از انجام اين تكليف  خوددارى كنند،   كس
ــكوت خود و عدم اقدام به موقع، به وقوع  در واقع با س
جرم كمك كرده اند بنابراين معاون جرم محسوب و 
به مجازات معاون جرم محكوم مى شوند. جرايم مخل 
ــور به دليل تاثير ويرانگرى كه بر  نظام اقتصادى كش
ــردم دارد از جرايم  ــه و كيفيت زندگى م اداره جامع
ــوند. به اين دليل هم  مهم و چالشى محسوب مى ش
ــت تا حد امكان كم ترين  ــته اس قانونگذار توجه داش
ــبت به مرتكبان اين جرايم  مالطفت و اغماض را نس

نشان دهد. 
ــك از مجازات هاى  ــون هيچ ي بنابراين طبق قان
تعيين شده براى افراد درگير در ارتكاب اين نوع جرم 
ــن محكوميت به اعدام  ــت. همچني قابل تعليق نيس
ــال دايم از  ــى و محروميت و انفص و جريمه هاى مال
خدمات  دولتى و نهادها از طريق محاكم قابل تخفيف 
ــرم اخالل در  ــيدگى به ج نخواهد بود. به عالوه رس
ــور به دليل حساسيت و ارتباط با  نظام اقتصادى كش
حكومت، در صالحيت دادسراها و دادگاه هاى انقالب 
ــراها و دادگاه هاى موردنظر  ــت. دادس ــالمى اس اس

مكلفند فورا و خارج از نوبت به جرم رسيدگى كنند.

     ابعاد  حقوقى و مصاديق جرم اخالل در نظام اقتصادى بررسى شد     

تيغ قانون بر  گردن اخال لگران اقتصادي

غالمحسين محسنى اژه اى در حاشيه جلسه مسئوالن عالى قضايى 
در رابطه با مباحث مطرح شده در اين جلسه در جمع خبرنگاران اظهار 
ــه امروز بپردازيم، با توجه به شرايط  كرد: قبل از اينكه به مسائل جلس
كنونى كه قوه قضاييه مقابله با مجرمين را تشديد و تسريع كرده است، 
بايد توضيحاتى را در خصوص پرونده هاى اخير فساد  اقتصادى كه حكم 
مجرمين آن ها اجرا شد، بيان كنم. سخنگوى دستگاه قضا گفت: قوه 
قضاييه از قبل مبارزه با فساد را در دستور كار خود داشته است؛ اما در 
شرايط كنونى كه دشمن رسما اعالم جنگ اقتصادى كرده و اميد به 
اين جنگ بسته كه بتواند فشار را بر مردم زياد كند و وضع روزمره مردم را 
مختل كند،  اگر كسانى در اين شرايط دست به فساد خصوصا فسادى 
كه به صورت شبكه اى و اخالل در نظام اقتصادى باشد، بزنند،  در اينجا 
مى طلبد كه يك مبارزه جدى تر، متناسب با شرايط جنگى اعمال شود .  
وى گفت:  بر همين اساس استجازه اى از مقام معظم رهبرى در خصوص 
ــريع و قاطعيت در برخورد با اين پرونده ها انجام شد . سخنگوى  تس
ــن پرونده ها در حال  ــتگاه قضا افزود:  در تعيين قضاتى كه در اي دس
رسيدگى هستند،  سعى شده است هر شعبه  از سه قاضى تشكيل شود؛ 
قضاتى كه با تجربه ، متدين و داراى سابقه خوبى در اين زمينه ها هستند 
كه بحمدا... اين كار انجام شده است. سخنگوى دستگاه قضا گفت:  در 
مورد  دو  فردى كه به عنوان مفسد فى االرض و از طريق ارتكاب اخالل  در 
نظام پولى و ارزى كشور به اعدام محكوم شدند بايد عرض كنم كه ما چند 
قانون در اين خصوص داريم كه اگر كسانى شبهه اى يا بحثى دارند، مى 
توانند به آن ها مراجعه كنند.  البته من با مغرضان و معاندان كارى ندارم؛  
اما اگر كسانى شبهه اى دارند،  به اين قوانين مراجعه كنند. البته وقت 
نيست همه مفاد و مواد را توضيح دهم و فقط آدرس مى دهم تا مراجعه 
كنند.  البته اگر كسى به اصل قانون اشكال دارد آن يك بحث ديگر است؛  
چون ما ملزم به اجراى قانون هستيم. معاون اول قوه قضاييه اظهار كرد: 
ما يك قانون داريم كه مصوب سال67 است. البته درباره اين قانون بين 
مجلس و شوراى نگهبان اختالفى بود كه بعدا رفت مجمع تشخيص 
ــد.  اين قانون كه  مصلحت نظام و در سال67 تصويب و الزم االجرا ش
عنوانش تشديد مجازات مرتكبين ارتشا ، اختالس، كالهبردارى و ... بود، 
موادى دارد. وى افزود: در ماده چهار اين قانون آمده است كه چنان چه 
افرادى به صورت شبكه اى و يا كسى كه رييس اين شبكه و باند است 
ــى در حد فساد فى االرض باشد، حكم  اقداماتى انجام دهند،  اگر كس

مفسد فى االرض بر او جارى مى شود؛ آنجا هم نگفته اند كه حكم افساد 
فى االرض چه چيزى است. محسنى اژه اى گفت: اين يك  قانون در اين 
رابطه است و اگر كسانى شبهه اى دارند به اين قانون مراجعه كنند. قانون 
ديگرى هم دراين رابطه داريم كه مصوب سال69 است كه اختالفى در 
روند تصويب آن بين مجلس و شوراى نگهبان نبوده است. آن قانون، 

قانون اخالل در نظام اقتصادى كشور است.
سخنگوى دستگاه قضا اظهار كرد:  در ماده يك اين قانون آمده است 
كه چه مواردى اخالل در نظام  اقتصادى كشور است.  من خواهش مى 
ـ  بلكه  كنم  همه مردم ـ حتى الزم نيست فقط حقوقدان ها مراجعه كنند
همه مردم مراجعه كنند و بندهاى اين قانون را بخوانند كه توضيح داده 

است كه اخالل در نظام اقتصادى چيست.
معاون اول قوه قضاييه تصريح كرد: ماده يك اين قانون به اخالل در 
نظام اقتصادى اشاره كرده  و ماده  دو هم مجازات آن را تعيين كرده است 
و گفته است اگر چنانچه اخالل در نظام اقتصادى به اين گونه باشد، فرد 
مستوجب مجازات  مفسد فى االرض و اعدام است. اگر به طريقى ديگر 
باشد كه در ماده دو توضيح داده شده است، ازپنج تا 20سال حبس دارد. 

وى بيان كرد: همچنين قانون ديگرى داريم كه اخير التصويب است و در 
سال92 تصويب شده است و آن هم ماده286 قانون مجازات اسالمى 
است.  در اينجا باز قانونگذار پيش بينى كرده كه چه افرادى اعم از اينكه 
جرم شان فساد مالى باشد و يا فساد امنيتى ، سياسى ، فرهنگى، در چه 
شرايطى اين فساد مشمول افساد فى االرض است و مجرمان به اعدام 
محكوم مى شوند. محسنى اژه اى گفت: اما درباره دو نفرى كه اخيرا به 
اعدام محكوم شدند، اينجا  دادگاه تشخيص داده است و به ماده يك و دو 
قانون اخاللگران در نظام اقتصادى كشور مصوب سال69 و به ماده286

قانون مجازات اسالمى مصوب سال92 استناد كرده است. در اين قانون 
به وضوح روشن است كه چه كسانى مفسدفى االرض هستند و چگونه 

بايد مجازات شوند.
ــبهه اى كه عده اى  معاون اول قوه قضاييه تصريح كرد: اما يك ش
ايجاد مى كنند، اين است كه مى گويند اموال اين ها چطور شد؟ اتفاقا 
در متن دادنامه آمده است؛ همان طوركه درخود قانون هم آمده است 
كه اگر كسانى اخالل در نظام اقتصادى كشور داشتند و از اين طريق 
مالى به دست آوردند، اموال شان ضبط مى شود. در خود همين دادنامه 

اشاره شده است كه عالوه بر مجازات اعدام بايد اموال ناشى از جرم هم 
هر مقدارى كه تحصيل شده است، ضبط گردد. عين اين در حكم آمده 
است و االن هم اجراى احكام مشغول اين كار است و اقدام خواهد شد. 
وى  بيان كرد: شبهه ديگرى كه مى كنند اين است كه مى گويند مگر 
ــكه اى را كه بانك  سكه را بانك مركزى نفروخته است؟ اگر كسى س
مركزى فروخته است خريدارى كند، جرم است؟ محسنى اژه اى افزود: 
ما مى گوييم كه اصال  بحث خريد يا فروش سكه اى كه از ناحيه بانك 
مركزى صورت گرفته در مورد اين دو متهم به هيچ عنوان مطرح نبوده 
است. سكه هايى كه بانك مركزى فروخته است، اينكه اشكال داشته 
است يا نه بحث ديگرى است و اگر در آن جا هم كسانى خالف داشته 
باشند، تحت تعقيب قرار مى گيرند؛ اما بحث اين افراد اين موضوع نيست. 
سخنگوى دستگاه قضا توضيح داد: اين افراد اوال يك شبكه بودند؛ ثانيا 
عمده فعاليت هاى آنها در طول ساليان گذشته تاكنون در مورد مساله 
فعاليت غير مجاز ارزى چه در داخل كشور چه خروج غير قانونى ارز به 

خارج از كشور بوده است.
وى  بيان كرد: البته در مورد معامالت فردايى يا غير فردايى درباره 
سكه هم دخالت داشته اند. باز اين را هم عرض كنم كه بر اساس ضوابط، 
اين افراد مجوز الزم را هم نداشته اند؛ چون قبال  صنف اين مجوز را صادر 
مى كرد؛ اما بعدا تصويب شد كه حتما هرگونه خريد و فروش ارز يا حواله 
ــط صرافان صورت گيرد و آن صراف هم حتما بايد از  يا سكه بايد توس
بانك مركزى مجوز داشته باشد و اين دو اين مجوز را هم نداشتند؛ يعنى 
مجوز صرافى يا مجوز بانك مركزى براى خريد و فروش را نداشته اند. 
ــنى اژه اى گفت: بنابراين اين مطلب كه  بانك مركزى يا دولت  محس
سكه اى فروخته و اين ها خريده اند ولو  زياد هم باشد، درباره اين پرونده 
ــبكه اى بوده كه در راستاى اخالل در نظام  مطرح نبوده است؛ بلكه ش
ارزى و پولى كشور به صورت گسترده، هم فعاليت غيرمجاز و اخالل در 
داخل كشور داشته و هم به قاچاق ارز به خارج از كشور مبادرت داشته اند. 
سخنگوى دستگاه قضا افزود: نكته ديگر اين است كه عده اى مى گويند 
چرا افراد ديگرى دستگير نشده اند؟ اگر منظوراز افراد ديگر افراد در اين 
شبكه است، بايد گفت تمام كسانى كه در اين شبكه بوده و در داخل ايران 
بوده اند شناسايى و دستگير شده اند؛ اما از اين شبكه افرادى هم خارج از 
كشور بودند كه تحت تعقيب قرار گرفتند؛ ولى هنوز دسترسى به آن ها 

پيدا نشده است.

عدليه

سخنگوى سازمان تعزيرات حكومتى خبر داد
تشكيل 30 پرونده تخلف براى 

شركت هاى لبنى در كشور

ــازمان تعزيرات  ــر رايگانى سخنگوى س سيد ياس
ــت خبرى با اصحاب رسانه كه ظهر  حكومتى در نشس
امروز در محل سازمان تعزيرات حكومتى برگزار شد، 
گفت: 30 فقره پرونده تخلف براى شركت هاى لبنى در 
سراسر كشور تشكيل شده است كه براى 15پرونده حكم 
صادرشده است و 9 شركت لبنى به مبلغ 175ميليارد 
ــى درحق  ــه دليل گرانفروش ــه نقدى ب تومان جريم
ــه پرونده حكم برائت و  دولت محكوم شدند و براى س
12پرونده نيز در حال رسيدگى است. سخنگوى سازمان 
تعزيرات حكومتى در تشريح جزئيات احكام صادره نيز 
اظهاركرد: يك شركت لبنى معروف كه مجموع تخلفات 
گرانفروشى آن ها در پنج پرونده تجميع شده است 840 
ميليارد ريال در حق صندوق دولت محكوم شده است 
و شركت ديگرى كه در شعبه تجديدنظر پس از اينكه 
ــه پرداخت 10  ــده بود، ب در مرحله بدوى راى صادر ش
ميليارد ريال جريمه در حق دولت محكوم شدند. شركت 
ديگرى به پرداخت 34ميليارد ريال، و در پرونده ديگرى 
همين شركت نيز به 22ميليارد جزاى نقدى و شركت 
لبنى ديگرى به پرداخت 35ميليارد ريال جزاى نقدى 
محكوم شده است. سخنگوى سازمان تعزيرات حكومتى 
ــى محصوالت  ادامه داد: همچنين در بحث گرانفروش
شركت هاى لبنى شركت ديگرى به پرداخت 34 ميليارد 
ريال جريمه نقدى محكوم شده است و در پرونده ديگرى 
همين شركت به پرداخت 22ميليارد ريال محكوم شده 
است. رايگانى افزود: همچنين يك شركت لبنى ديگر 
ــركتى به پرداخت  به پرداخت 35ميليارد جريمه و ش
ــت. همچنين يك  ــده اس 56 ميليارد ريال محكوم ش
شركت لبنيات معروف در شعبه تجديدنظر به پرداخت 
ــده ديگر اين  ــده و در پرون 17ميليارد ريال محكوم ش
شركت به پرداخت 68ميليارد ريال جريمه شده است. 
ــاره به پرونده احكام صادره به مهم ترين آن ها  وى با اش
پرداخت و گفت: در استان خراسان رضوى يك شركت 
ــدات توليدكنندگان در قبال  به دليل عدم اجراى تعه
دريافت ارز و خدمات دولتى به پرداخت 261 ميليارد 
ريال جريمه و بازگرداندن 9ميليون يورو به بانك شاكى 
ــازمان تعزيرات حكومتى  محكوم شد. سخنگوى س
ــتان سيستان و بلوچستان  ادامه داد: همچنين در اس
ــتگاه گوشى  متهم رديف اول قاچاق 9هزار و 647 دس
تلفن همراه به پرداخت 43 ميليارد ريال محكوم و متهم 
ــد.  رديف دوم اين پرونده به 8ميليارد ريال جريمه ش
ــتان مركزى فردى به اتهام قاچاق  رايگانى افزود: در اس
ــد. وى با اشاره به  ــوخت 25ميليارد ريال جريمه ش س
پرونده هاى در حال رسيدگى گفت: پرونده قاچاق ارز 
ــهر رى تشكيل  به ارزش 5ميليارد ريال در تعزيرات ش
ــزاى نقدى در  و متهم به پرداخت 11ميليارد ريال ج
حق صندوق دولت محكوم شد كه اين حكم در شعبه 
تجديدنظر قطعى شده است.  رايگانى افزود: در استان يزد 
همچنين دو پرونده احتكار قطعات خودرو جمعا به ارزش 
30ميليارد ريال تشكيل ودر حال رسيدگى است. در 
استان مازندران هم پرونده يك شركت پتروشيمى براى 
احتكار به ارزش 16ميليارد ريال در حال رسيدگى است 
ــان جنوبى دو پرونده قاچاق نفت گاز  و در استان خراس
با ارزش چهار ميليارد ريال در حال رسيدگى قرار دارد. 
سخنگوى سازمان تعزيرات حكومتى گفت: در استان 
ــه آرد اعالم موجودى  ــده براى 531كيس اردبيل پرون
نشده به ارزش 3ميليارد ريال در حال رسيدگى است. 
ــان كرد: در استان گيالن هم پرونده  رايگانى خاطرنش
احتكار و قاچاق كولر و اسپيلت يك شركت معروف به 
ارزش 48 ميليارد ريال در حال رسيدگى است. همچنين 
پرونده شركت حمل و نقل به اتهام قاچاق نيتروژن به 
ــيدگى قرار دارد.  ارزش 873 ميليارد ريال در حال رس
ــازمان تعزيرات حكومتى عنوان كرد: در  سخنگوى س
استان كرمان نيز پرونده فردى به اتهام عرضه خارج از 
شبكه مواد پلى اتيلن به ارزش 174ميليارد ريال در حال 
رسيدگى است و در استان مركزى پرونده عرضه خارج از 
شبكه محصوالت پتروشيمى به ارزش 94ميليارد ريال 

در حال رسيدگى است.
ــر در بهترين  ــال حاض ــرد: درح ــى بيان ك  رايگان
سطح تعامل با قوه قضاييه هستيم و در دادستانى كل 
ــطوح  ــور حوزه معاونت اول قوه قضاييه و همه س كش
ــن پرونده هاى  ــا متخلفي ــوص برخورد ب آن در خص
ــت و به  ــورت گرفته اس ــاى زيادى ص لبنى تالش ه
ــود و همه شركت هاى لبنى كه  زودى مشخص مى ش
خودسرانه افزايش قيمت داده باشند قطعا در سازمان 
تعزيرات مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت.  سخنگوى 
ــازمان تعزيرات حكومتى تاكيد كرد: بابت حمايت  س
ــته با دو نفر از  از توليد ملى و داخلى طى روزهاى گذش
توليدكنندگان عمده درباره مشكالت توليد جلساتى 
برگزار كرديم؛ مشكالت شان بررسى شد و ما معتقديم 
بايد از اين توليدكنندگان حمايت كنيم. البته به شرطى 
كه حقوق مصرف كننده رعايت شود. رايگانى تصريح 
ــاهد بوديم شركت ملى گاز  كرد: طى يك ماه اخير ش
در قبض جديد صادره براى مشتركين كه داراى بدهى 
معوق بودند سود ديركرد پرداخت قبض را نيز اضافه و در 
مبلغ نهايى آوردند. وى گفت: اين مساله از هفته قبل در 
تعزيرات در حال پيگيرى است و همكاران ما در معاونت 
ــركت ملى گاز ايران مكاتباتى داشتند  پيشگيرى با ش
و نگاه اوليه در اين موضوع تخلف و مصداق گرانفروشى 
است. سخنگوى سازمان تعزيرات تاكيد كرد: در حال 
بررسى اين موضوع هستيم تا شركت گاز پاسخ الزم را 
ارائه بدهد اما بررسى هاى اوليه ما حاكى از اين است كه 

گرانفروشى بوده و نبايد اتفاق بيفتد.

نيمچه گزارش

گروه حقوق و قضا

    دادگاه مى تواند عالوه بر حبس و جريمه مالى، مرتكب اقتصادى را به 20 تا 74 ضربه شالق در مأل عام محكوم كند
     هركس به طور گسترده مرتكب اخالل در نظام اقتصادى كشور شود،  مى تواند تحت عنوان افساد فى االرض تعقيب شود

     اخالل در نظام اقتصادى كشور مجموعه اقداماتى است كه هر كدام از  آن ها براى به هم زدن فضاى اجتماعى كافى است
     قانونگذار سال69 در قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادى كشور، اين مجموعه اقدامات را به طور دقيق معرفى كرده است

     فروش غيرمجاز تجهيزات فنى و مواد اوليه جرم محسوب مى شود
     هرگونه اقدام به قصد خارج كردن ميراث فرهنگى يا ثروت هاى ملى ولو اينكه منجر به خارج كردن آن ها نشود، قاچاق محسوب مى شود

     اقدام تشكيالتى و سازمان يافته براى اخالل در نظام صادراتى كشور جرم محسوب مى شود

اعدام دو مجرم اقتصادى يعنى وحيد 
مظلومين و همدستش،  بحث مصاديق 

جرم اقتصادى را بيش از پيش بر سر 
زبان ها جارى كرده است؛ به خصوص 
وقتى كه جامعه اين پرسش را مطرح 

مى كند كه مگر خريد و فروش سكه 
جرم است؟ البته صرف خريد و فروش 
سكه خواه به هر ميزانى كه باشد، جرم 
نيست اما با سكه يا هر ابزار اقتصادى 

ديگر اگر شيوه  اخاللگرايانه اى در پيش 
گرفته شود، عمل مذكور مى تواند تحت 

اتهام اقتصادى مورد تعقيب قضايى 
قرار بگيرد

اخالل در نظام توليدى كشور از طريق 
سوءاستفاده عمده از فروش غير مجاز 
تجهيزات فنى و مواد اوليه در بازار آزاد 

يا تخلف از ايفاى تعهدات  مربوطه 
در مورد آن يا دادن و گرفتن رشوه 

به صورت عمده در سيستم توليد يا 
اخذ مجوزهاى توليدى در مواردى كه 

موجب اختالل در سياست هاى توليدى 
كشور شود؛ جرم است

معاون اول قوه قضاييه مطرح كرد

تشريح مبانى قانونى صدور احكام مفسدان اخير اقتصادى
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(توضيح: اين نوشتار، خالصه اى است از مقاله بلندى 
كه به كنفرانسى به مناسبت يكصدمين سالگرد انقالب 
مشروطه ايران در دانشگاه آكسفورد ارائه شده و پيشتر 
در كتاب انقالب مشروطه ايران به ترجمه ابراهيم فتاحى 

توسط نشر پارسه منتشر شده است).
ــران ، بى درنگ  ــروطه در اي ــگام تامل درباره انقالب مش هن
ــره او، حالت  ــود. نام و چه ــتارخان به ذهن متبادر مى ش نام س
خاصش در كنار رفيق و همرزمش، باقرخان و گروه تفنگچيان و 
سالح هاى شان، رايج ترين تصويرى است كه به آسانى يادآورى 
مى شود. ستارخان خود را در اذهان كسانى كه به هر صورتى با 
ــروكار دارند، حك كرده است حتى  موضوع انقالب مشروطه س
ممكن است ادعا شود كه او به اين رويداد خاص اعتبار بخشيده 
ــروطه بوده  و حداقل پس از كودتاى 1287، مظهر انقالب مش
ــخصيت اسطوره اى،  ــتارخان نمونه اى است از يك ش است. س
به مثابه مكان يادآورى كه تاثير و كاركرد نمادين آن تا به امروز 
نيز ماندگار بوده است. امروزه از وى به عنوان قهرمانى محلى در 
ــناس ترين مبارزان انقالب مشروطه  آذربايجان و يكى از سرش
در سراسر ايران ياد مى شود، مدارس، خيابان ها، مناطق شهرى 
ــده اند و به تازگى نيز  ــتوران ها به نام او نام گذارى ش و حتى رس
فضايى را در اينترنت تسخير كرده و به بخشى از واقعيت مجازى 

تبديل شده است.
ــاى او چگونه  ــخصيت و فعاليت ه ــت؟ ش اما اين مرد كيس
ــى  ــد؟ توصيفات زندگى و كردار او چه نقش به مردم معرفي ش
ــطوره اى وى دارد كه در ژرفاى  ــخصيت اس در شكل گيرى ش
ــت؟ اطالعات مربوط به  ذهن جمعى ايرانى ها ريشه دوانده اس
ستارخان، از روايت هاى تاريخى فارسى، ياد آورى هاى موردى 
ــك كتاب به او و  ــكش ي خاص، بخش هايى از كتب و حتى پيش
ــى هاى گوناگون مرتبط با  تصويرى كه به هنگام مطالعه بررس
ــت مى آيند. از سوى ديگر،  ــند، به دس او متضاد به نظر مى رس
اين پرسش باقى مى ماند كه آيا او لوطى ساده يا راهزنى بود كه 
تصادفا به جريانات انقالب كشانده شد يا شجاع ترين مرد ايران 
ــوع روايت و اغلب  ــات داد؟ بر مبناى اين ن بود كه انقالب را نج
براساس ادبيات يك سويه، دريافت تصويرى بى طرف از انقالب 
ــوار است. اين موضوع  مشروطه و افراد درگير در آن، كارى دش

عمال دغدغه ما نيست.
 برعكس، موضوع مدنظر، بخشى از تاريخ روشنفكرى دوره 
ــخصى  ــكيل مى دهد. در واقع، ديدگاه هاى ش موردنظر را تش
ــه عمدتا انقالب،  ــت ك و نظرات جانبدارانه راويان رويدادهاس
موقعيت هاى آن و قهرمانانى مانند ستارخان را به عنوان مكان 
يادآورى خلق كرده اند. در اين روند، ابعاد متفاوت انقالب، مردم و 
مكان هاى مرتبط با آن، به صورت امرى كه بايد از طريق احساس 
ميل جمعى براى معنادارى به ياد آورده شوند، به كلى دگرگون 
شده اند. اين نوشتار، بررسى زندگى و كردار ستارخان را آن گونه 
كه در منابع آمده است و نيز نحوه تبديل وى را به مكان يادآورى 

نشان مى دهد.
پيشينه ستارخان قبل از انقالب مشروطه

ستارخان، بين سال هاى 1248-1246 متولد شد. پدرش، 
حاج حسن بزاز قره داغى دو همسر و سه پسر داشت. اسماعيل 
ــر بزرگ تر) به جرم راهزنى و در زمان كودكى ستار، به دار  (پس
ــن، همراه با خانواده از قره داغ به تبريز ،  آويخته شد. حاج حس
ــالگى براى نخستين بار  درواقع جايى كه ستار در 17 يا 18 س
ــه دو نفر پناهنده قره داغى  با قانون در افتاد، كوچ كرد. پدرش ب
ــانده بودند، پناه داده  كه در يك نزاع يك قاطرچى را به قتل رس
بود. ستار براى يافتن مخفيگاهى مناسب، همراه آن ها به باغات 
ــتان قاطرچى مقتول  اطراف تبريز رفت و در آنجا، گرفتار دوس
شد. دو قاتل قره داغى، پس از زدوخورد و قتل يك قاطرچى ديگر، 
ــتگيرى،  ــاى دولتى قرار گرفتند و طى دس در محاصره نيروه
ــدگان قفقازى  ــد. چندى بعد، بازداشت ش ستار نيز زخمى ش
ــتار به زندان «نارين قلعه» در نزديكى  به دار آويخته شدند و س
ــدان، به كمك يكى  ــال تحمل زن ــاد. او پس از دو س اردبيل افت
ــلح را به دور خود  ــپس، چند فرد مس از هم بندانش گريخت. س
ــروع كرد به راهزنى. اين رويه بارها به دستگيرى  گرد آورد و ش
ــدن وى انجاميد. پس از مدتى وارد خدمت نيروى  و زندانى ش
ژاندارمرى شد و سپس به كسوت تفنگدارى مظفر الدين ميرزا، 

وليعهد ناصرالدين شاه  درآمد.
 در دوران خدمت تفنگدارى، لقب خان گرفت و عازم تهران 
ــد تا فرماندهى نيروى كمكى 50 نفره اى را كه عليه  و مشهد ش
ــرد. هنگامى كه به  راهزنان تركمن مى جنگيدند، بر عهده بگي
ــتارخان» ناميده شد. وى باز هم  تبريز بازگشت، «مشهدى س
به راهزنى روى آورد و براى گريز از دستگيرى، مجبور به فرار از 
ــال هاى 1273 و 1274 عازم سفر زيارتى عتبات  تبريز شد. س
ــيرازى، ديدار كرد.  شد و با مرجع تقليد، آيت ... ميرزا حسن ش
به روايت اميرخيزى، ستار در كاظمين متوجه شكايات خدمه 
ــامرا رفت، شاهد  ــد. هنگامى كه به س ــامرا ش حرم مقدس س
ــخره گرفتن زوار بود.  بى ادبى و اهانت خدمه سنى حرم و به س
ــيرازى رفت و او را در جريان  ــن ش وى بى درنگ نزد ميرزا حس
وضعيت اسفناك زوار قرار داد. تاسف ميرزا حسن، او را به انجام 
اقدامى ضرورى سوق داد. چندى بعد، همراه با شمارى كوچك 
از زائران تبريزى، با تازيانه و شالق به حرم بازگشت، خدمه حرم 
ــدت به باد كتك گرفت و به همين دليل همراه با يارانش  را با ش
ــتارخان به لطف دخالت ميرزا حسن شيرازى  دستگير شد. س
ــا او را براى خروج اجبارى از  از زندان عثمانى ها نجات يافت، ام
عراق به مرز ايران فرستادند. در بازگشت به كشور، باز هم شيوه 
زندگى ناآرام خود را ادامه داد و زمان بسيارى را به راهزنى، فرار و 
در زندان گذراند. هفت سال پس از نخستين سفرش به عتبات، 
ــال هاى 1280 مجددا عازم زيارت عتبات شد، اما اين بار  در س
ــان داد. در همين دوره، ستار به  خود را كامال مودب و موقر نش
ــته، در حرم امام على(ع)  دليل خستگى از شيوه زندگى گذش
توبه كرد و از آن پس هرگز وارد ستيز با قانون نشد. كار موقت او 
ــلماس، به دليل بى سوادى و اينكه  به عنوان يكى از نگهبانان س
تنها مهارتش تفنگدارى بود، در سال هاى 1283-1282 خاتمه 
ــت و به دالالن  ــتارخان به تبريز بازگش يافت. در اين زمان، س
ــروع انقالب مشروطه در  ــت. اين پيشه تا ش محلى اسب پيوس

1285، استمرار يافت.

ستارخان در انقالب مشروطه
ــان، به عضويت  ــتارخان با همراهى باقرخ در بهار 1286، س
ــن به «انجمن  ــروطه خواهان در آمد. همچني نيروى گارد مش
ــت كه در محله اميرخيز تبريز  ــروطه خواه حقيقت» پيوس مش
تاسيس و بعدها به مركز فعاليت هاى نظامى و سياسى ستارخان 
ــتين حضور عمومى او در گروه آزادى خواهان  تبديل شد. نخس
ــارج از تبريز  ــوى باغى در خ اتفاق افتاد. اعضاى اين گروه به س
ــت فرماندهى  ــداران محمدعلى ميرزا تح ــه تفنگ مى رفتند ك
ــتارخان كه براى  ــده بودند. س ــلطنه در آن مخفى ش اكرم الس
ــيار دير رسيد. هنگامى  ــتگيرى آنان داوطلب شده بود، بس دس
ــلطنه گريخته  ــيدند، مردان اكرم الس كه او و مردانش به باغ رس
بودند. با وخامت اوضاع سياسى تهران در سال 1287، ستارخان 
از انجمن حقيقت خواست تا همراه با 50 نفر به تهران اعزام شود 
تا پرچم مشروطه خواهى را بر بام ساختمان مجلس به اهتزاز در 
آورد. او تبريز را همراه با تعداد زيادى از مبارزان (بين 150 تا 300

نفر براساس منابع گوناگون) به مقصد تهران ترك كرد، اما سريعا 
ــد، زيرا حركت مجاهدين تبريز با به توپ  مجبور به بازگشت ش
بسته شدن مجلس در تير 1287 و آغاز جنگ در تبريز همزمان 
ــد.جنگ داخلى در تبريز، 11 ماه طول كشيد و طى آن، شهر  ش
ــت. در نخستين مرحله از  در محاصره نيروهاى دولتى قرار داش
جنگ كه از اوايل تير شروع و تا اواسط آن ادامه يافت، مجاهدين 
توانستند مانع از كنترل شهر توسط نيروهاى وفادار به سلطنت 
شوند. مرحله دوم نبرد هنگامى آغاز شد كه نيروهاى هوادار شاه، 
از اطراف به شهر حمله كردند، اما نتوانستند آن را به تصرف خود 
در آورند. از نيمه هاى بهمن 1287، نيروهاى دولتى دوباره تبريز 
را محاصره كردند. در اين مرحله، محاصره شديد شهر، به شيوع 
ــرانجام نيروهاى  ــنگى و مرگ مردم انجاميد. س بيمارى، گرس
ــتارخان  ــى به اين محاصره خاتمه دادند. در اين هنگام، س روس
ــاورش «اميرخيزى» و «ثقه االسالم»، روحانى  با پشتيبانى مش
سرشناس، به عنوان رهبرى نظامى ظاهر شد و نقشى قابل توجه 
ــى ايفا كرد. پس از مدتى، كنسول  در تصميم گيرى هاى سياس
ــاره به اوضاع نااميدكننده شهر،  ــيه به ديدار او آمد و با اش روس
تالش كرد تا وى را متقاعد به تسليم كند، اما ستارخان نپذيرفت 
و با زبانى عاميانه و معمولى گفت: «ما نه امنيت مى خواهيم و نه 
ــروطيت مجددا در  ــروطه هستيم و تا مش مقام. ما طرفدار مش
ــود و مجلس بازنگردد، دست از جنگ نخواهيم  ايران استوار نش
ــيد و تا آخرين نفس مقاومت خواهيم كرد تا كشته شويم».  كش
ــور مشهور شد كه در  ستارخان، هنگامى در داخل و خارج كش
ــيد نيروهاى  اوضاعى نااميدكننده و در حالى كه به نظر مى رس
دولتى غلبه يافته و ساكنان تبريز از ترس جان، پرچم هاى سفيد 
را بر خانه ها برافراشتند، او و نيروهايش پرچم ها را پايين آوردند. 
پايدارى شجاعانه و سرسختانه ستار در برابر فجايع، او را به منجى 
مشروطه و در نتيجه «ناجى ملت» تبديل كرد. پس از اين واقعه 
ــمگيرى كه از خود  ــانى، شجاعت و رشادت چش و بر اثر جانفش
نشان داد، لقب سردار ملى را به دست آورد. با پيشروى نيروهاى 
روسى، ستارخان همراه عده اى از يارانش به كنسولگرى عثمانى 
پناهنده شده و پس از تبعيد محمدعلى شاه در 25 تير 1288، به 
اين بست نشينى خاتمه داد. در اين ميان نه حاكم جديد، نه دولت 
ــتقر در تبريز،  ــى مس و نه ديپلمات ها و فرماندهان نظامى روس
ــهريور  ــتارخان و افرادش نبودند. در ش حاضر به همكارى با س
ــمت حاكم اردبيل منصوب شد. وى ناتوان از  1288، ستار به س
متحدكردن شهر در برابر منازعات داخلى و دفاع از موقعيت خود 
در برابر ائتالف دشمنان قدرتمند خارجى، تنها دو ماه در اردبيل 
ــت خورده به تبريز بازگشت. براساس برخى  دوام آورد و شكس
ــتارخان جدا از ناتوانى در پست حاكم اردبيل،  منابع فارسى، س
با مردم نيز رفتار مناسبى نداشت. واپسين تالش حكومت براى 
رهايى تبريز از حضور ستارخان و افرادش در اواخر 1288 صورت 
گرفت. از نظر حكومت، ماموريت مجاهدين در جنگ داخلى به 

ــيده و ديگر به مهارت هاى آنان نيازى نبود. برعكس،  پايان رس
ــازان آشوب هاى  مجاهدين دوباره به منبع ناآرامى ها و زمينه س
ناخوشايند تبديل شده بودند. به همين علت، به جاى واگذارى 
باغ مورد عالقه ستارخان در خارج از شهر به عنوان پاداش خدمات 
انجام شده، ائتالفي مركب از كنسول روسيه، «مخبرالسلطنه» 
ــزى، تصميم گرفتند تا او را به  و حتى انجمن ايالتى و دولت مرك
پايتخت اعزام كنند. به ستارخان گفته شد كه عدم بازگشت او به 
تبريز، به نفع مردم است. در 28 اسفند 1288، جمعيتى انبوه به 
ــمارى از افراد ارتش و گروهى از دسته موزيك نظامى،  همراه ش
ــهر تبريز همراهى كردند. در  ستارخان و باقرخان را تا حومه ش
مسير اين سفر تا تهران، شمارى از نمايندگان مجلس در قزوين 
از آنان استقبال كرده و هزاران تن از مردم منطقه مهرآباد تهران 
ــاه و اعضاى دولت در كاخ  ــان بودند. در تهران نيز ش در انتظار آن
ــتقبال كردند. طولى نكشيد  گلستان از ستارخان و باقرخان اس
ــى پايتخت كه نه دركى  كه آنان در آشفتگى ها و غوغاى سياس
ــتى با آن ها روبه رو شوند،  از آن داشته و نه مى توانستند به درس
گم شدند. از سوى ديگر، اوضاع و احوال تهران به طورى فزاينده 
ــمار قابل  ــده بود كه عمدتا دليل آن حضور ش دچار بى ثباتى ش
ــلح بود كه دولت قادر به كنترل آنان نبود. پس  توجه مردان مس
ــيد عبدا... بهبهان ، يكى از روحانيان سرشناس هوادار  از ترور س
ــروطه در تير 1289 و دو تن از فعاالن دموكرات در ماه بعد،  مش
مجلس و دولت در خصوص خلع سالح مجاهدين توافق كردند. 
ــران مجاهدين در حال  ــتارخان و ديگر س ــرايطى كه س در ش
ــالح بودند، شمار قابل  ــرايط خلع س مذاكره با دولت در مورد ش
ــرد هم آمدند.  ــن ناراضى، در پارك اتابك گ توجهى از مجاهدي

ــرف در 17 مرداد 1289 به  به رغم توافق نهايى، درگيرى دو ط
وقوع پيوست. در اين ميان، ستارخان و باقرخان از هزار مجاهدى 
كه در پارك اتابك به محاصره  نيروهاى بختيارى و ارمنى افتاده 
بودند، پشتيبانى كردند. در زدوخوردهاى متعاقب اين رويداد، 
ــتار از دولت  ــد. مدتى بعد، س ــتارخان از ناحيه پا زخمى ش س
خواست به تبريز بازگردد، اما درخواست وى ناديده گرفته شد. 

سرانجام او در 25 آبان 1393 تهران درگذشت. 
ستارخان و ظهور اسطوره اى ملى 

ــاهدان عينى و  ــاس روايت هاى تاريخى، ش ستارخان براس
ــماران اخير، به مثابه چهره اى برخوردار از جايگاه واقعى  گاه ش
تاريخى و سياسى در خاطره ها باقى مانده است. در واقع وى به 
مكان يادآورى تبديل شد، زيرا داراى كاركردى نمادين بود كه 
او را به كانون مركزى پايدار حافظه و هويت تبديل كرده است. 
حال اين پرسش مطرح است كه توصيف هاى مختلف از كردار و 
زندگى ستارخان، در ارائه شخصيت اسطوره اى از او، كه به شدت 

در ذهن جمعى ايرانى ها ريشه دارد، چه نقشى داشته است؟ 
ــخ دانان انقالب  ــارى» در مقاله اى (1993)، تاري «رضا افش
ــيم كرد كه عبارت اند  ــه گروه مختلف تقس ــروطه را به س مش
ــنت گرايان.  ــتها)، نخبه گرايان و س از: مردم گرايان (پوپوليس
براساس اين دسته بندى، مردم گرايان، از جمله احمد كسروى، 
در بررسى هاى خود بر مردم معمولى تمركز كرده و مجاهدين 
تبريز را ستوده اند. تاريخ دانان نخبه گرا، همانند فريدون آدميت 
ــان مردمى تأكيد  ــى، بر اصالح طلبان و قهرمان يا ابراهيم صفاي
ــنت گرايان، از جمله ناظم االسالم كرمانى و  كرده اند. تعبير س
ــانى از تاريخ انقالب مشروطه، عمدتا شامل  مهدى شريف كاش
ــيارى از  ــت. بس ــروطه اس جانبدارى از مجتهدان طرفدار مش
نويسندگان انقالب مشروطه نه تاريخ دان به معناى دانشگاهى 
ــتان نويس بودند. آن ها رويدادها  كلمه بلكه عمدتا راوى يا داس
ــه عنوان چهره اصلى  را به روايت خود نقل كرده و چهره اى را ب
ــناس نظير  نمايش داده اند. اين فرد مى تواند يك روحانى سرش
ــر يپرم خان  ــناك ارمنى نظي ــالم (فتحى) يا يك داش ثقة االس

(رائين) يا يك لوطى مانند ستارخان (اميرخيزى) باشد.
ــتارخان هرگز به  ــف، س ــاس مندرجات متون مختل براس
ــت الف  ــه نرفت و حتى به روايت اميرخيزى، نمى توانس مدرس
ــريف، متعصب،  ــردى عامى، اما ش ــخيص دهد. او ف را از ب تش
ــده و از قرائن به نظر مى رسد كه فردى مغرور  شيعه توصيف ش
ــؤال اساسى اين  ــتگو و صاحبدل بوده است. س بلندپرواز، راس
ــواد، بى مهارت و فاقد  ــاده، بى س است كه فردى اين چنين س
ــتثناى راهزنى و تفنگدارى،  هرگونه تجربه جنگى، البته به اس
چگونه به قهرمان انقالب مشروطه تبديل شد؟ حتى آن دسته 
ــندگانى كه به ضعف ها يا معايب فردى و كارى او اشاره  از نويس
ــه دفاع از  ــد غيرعادى او را ب ــجاعت و تعه دارند، نمى توانند ش
مشروطه انكار كنند. گرچه به نظر مى رسد كه ستارخان همانند 
ــروطه و  هم عصران خود، درك چندانى از معنا و پيامدهاى مش
اجراى آن نداشت، اما به هواخواهى مشروطه خواهان برخاست 
ــد. برخى از وقايع نگاران  و با قدرت عليه نيروهاى دولتى جنگي
ــتارخان به خاطر  ــن باورند كه س ــروطه بر اي تاريخ انقالب مش
ــرادر بزرگترش،  ــه دليل اعدام ب ــرى از دولت قاجار ب انتقام گي
ــال هاى جوانى، به  ــدن خودش در س ــماعيل، و زندانى ش اس
ــاس بى صبرانه در  ــروطه خواه پيوست.  بر اين اس نيروهاى مش
ــتبدادى بود و هنگامى  انتظار فرصتى براى مبارزه با دولت اس
ــتبد هستند،  كه دريافت مردم ايران نيز گرفتار اين دولت مس
به نيروهاى مشروطه خواه پيوست. در اين بررسى ها، هم چنين 
به اشتياق او براى اثبات دليرى و باور اصولى به رذالت استبداد 
ــت. اين امر چندان شگفت آور  ــاره شده اس و مزيت عدالت، اش
ــالمى  ــى از صفات عمده حكمرانى اس ــت، زيرا عدالت يك نيس
ــروطه،  ــپيده دم انقالب مش ــد. در س ــمار مى آي مطلوب به ش
«عدالت» نخستين خواسته انقالبيون بود و مفاهيم مشروطه يا 

مشروطيت حدود يك سال بعد مطرح شدند.
ــتارخان، با خصوصيات   بسيارى از ويژگى ها منتسب به س
معمول لوطى ها قابل تطابق است. «اريك هابسبام» در كتابى 
ــان اجتماعى را افرادى معرفى مى كند  به عنوان راهزنان، راهزن
ــوند. آنان به لطف  ــادى تلقى نمى ش ــر مردم، مجرم ع كه از نظ
ــارقان  ــاوران فقرا و در مواردى نيز «س ــان به عنوان ي تصويرش
شريف» از مجرمانى كه صرفا در پى حفظ و بقاى خود هستند، 
ــبام معطوف به راهزنان  ــوند. گرچه توجه هابس متمايز مى ش
ــهرى آنان را  ــوده و معادل ش ــتايى ب اجتماعى در جوامع روس
ــوان در خصوص  ــى يافته هاى او را مى ت ناديده مى گيرد، برخ
ــران به لوطى گرى  ــهرى به كار برد كه در اي نوعى از راهزنى ش
معروف شده است. به گفته او، «تمامى راهزنان در برابر اطاعت 
ــدوده قدرت  ــت مى كنند، خارج از مح ــردارى مقاوم و فرمانب
ــان اعمال كنندگان قدرتند و به همين علت،  هستند، و خودش
ــمار مى آيند». راهزنى و شورش، گرچه  شورشيان بالقوه به ش
ــا انقالبات را  ــده و راهزنان، تقريب به ندرت به انقالب تبديل ش
هدايت و رهبرى نكرده اند، اما در مواردى كه انگيزه هاى انقالب 
ــده اند. در اين  را عدالت خواهانه تلقى كرده اند، به آن ملحق ش
موارد «انقالبيون اعتماد خود را از طريق از خودگذشتگى، ايثار 
و فداكارى يا به بيانى ديگر، از طريق رفتار شخصى خودشان به 

نمايش گذاشته اند».
ــل صنعتى ايران، اغلب به صورت  لوطى گرى در جامعه ماقب
ــد ه اى عمومى بوده  ــب «حيدرى و نعمتى» پدي گروه هاى رقي
ــت. آن ها داراى قواعد رفتارى خاص خود بودند. به محله اى  اس
كه به آن تعلق داشتند وفادار بوده و بدكارى هاى خود را عمدتا 
ــد. ايده آل هاى آنان، گرچه  در محله هاى رقيب انجام مى دادن
ــا اغلب آنان اراذل  ــتوار بود، ام بر مبناى فتوت و جوانمردى اس
و اوباش معمولى بودند. در عين حال، لوطى ها مى توانستند به 
ــند. آنان مى توانستند  طور همزمان افرادى محترم و بدنام باش
در عين تعهد به عدالت اجتماعى و آسايش مردمى وارد مسائلى 
ــوند. لوطى هاى ايران، عموما برخاسته از  همچون قماربازى ش
ــهرى بوده، به ارزش هاى مذهبى وفادار مانده و  طبقات فقير ش
به سنت ايرانى پيش از اسالم كه بر پايه فرهنگ حماسى مدعى 

فضيلت هايى نظير انسانيت و پهلوانى بود، وابستگى داشتند. 
ــه عنوان يك لوطى  ــتارخان نه تنها بر توانايى هاى خود ب س
ــدار از عتبات نيز  ــه به هنگام دي ــرد، بلك در آذربايجان پاى فش
ــگ داخلى يازده ماهه در  همانند يك لوطى رفتار كرد طى جن
ــاى معنوى و حتى  ــاال از حمايت و راهنمايى ه تبريز، او احتم
ــى يك يا چند حامى برخوردار بود. گفته مى شود كه ثقة  سياس

االسالم، رهبر جماعت شيخى تبريز و يك مشروطه خواه، مزايا 
و محاسن مشروطه را براى ستارخان و همراهانش تشريح كرد. 
همچنين، گفته شده است كه او چهره اصلى پشت صحنه بوده 
ــتارخان از  ــاس ديدگاه  «فتحى»، هنگامى كه س ــت. براس اس
طريق به پايين كشيدن پرچم هاى سفيد برافراشته بر خانه هاى 
تبريز، مانع از تسليم شهر به محاصره كنندگان شد، اين كار را با 

موافقت ثقة االسالم انجام داد. 
ــده  ــا، از فرصت فراهم ش ــتارخان، همراه ديگر لوطى ه س
ــجاعت و  ــان دادن ش ــروطه خواهى، براى نش در جنبش مش
مهارت هاى جنگاورى و اثبات خود به ديگر قشرهاى جامعه نظير 
روشنفكران طبقه متوسط و تجار مشروطه خواه استفاده كرد. 
ــل هاى متعدد لوطى هايى كه شجاعت  او به عنوان جانشين نس
ــتبدادى به مثابه انسان هاى زنده  و مخالفت آنان با حكومت اس
ــطوره  ــته و نيز با بهره گيرى از اس در بين مردم تبريز رواج داش
ــدرت جادويي  ــد كه بر ق ــوى توده هايى تكريم ش لوطى، از س
ــره او عمدتا به خاطر  ــتند. با اين حال، نام و خاط او صحه گذاش
ــت، زيرا  ــران، همچنان باقى مانده اس ــنفكران اي فعاليت روش
ــته هاى خود،  ــتارخان را در نوش ــكل گيرى اسطوره س آنان ش
ــد تصوير  ــاى متعدد مى توانن ــد. مثال ه ــى و عينى كردن عمل
تغيير يافته او را نشان دهند. كسروى، يك جوان شاهد انقالب 
ــتارخان در تبريز را اين گونه  مشروطه نخستين ديدارش با س

مى كند: روايت 
ــان انبوهى، راه باز مى كرد  «نيك به ياد دارم كه چگونه از مي
و تفنگ به دست و گيوه به پا، با همراهان خود از ميدان توپخانه 
مى گذشت. من بار نخست بود كه او را مى ديدم و از چهره مردانه 
و از چابكى رفتار و از خويشتندارى او در شگفت شدم»؛ توصيف 
او از تاثيرگذارى ستارخان، آشكارا نشان دهنده تمجيد راوى از 

اين مرد و ويژگى غالب كل روايت او است.

«ملك زاده» نيز اين قهرمان افسانه اى را «ناجى آخرين لحظه» 
توصيف كرده است. در زمانى كه مشروطه خواهان تمام اميدها را از 
ــتبداد، سراسر شهر را فراگرفته بود،  دست داده بودند و سياهى اس
مردى از ميان برخاست: «يك مرد باريك اندام بلندقد سياه چهره 
از طبقه سوم يا به قول معروف اواسط الناس كه كمترين معروفيتى 
نداشته و دوره عمرش را به كسب و كارهاى كوچك گذرانده بود و از 
زمانى كه ستاره آزادى در افق تبريز طلوع كرد، با يك ايمان راسخ و 
قلبى پاك، براى حفظ وطن و آزادى تفنگ بر دوش گرفته و در صف 
مجاهدين وارد شده بود». دوستدار پرشور ديگر ستارخان، مشاور 
ــى زندگى  ــگى او «اميرخيزى» بود. وى در بررس و همراه هميش
ــنديده و خصايل ستوده  اين قهرمان، فهرستى بلند از صفات پس
ستارخان را ارائه كرده است: «شجاعت و رشادت، عزم و اراده، كوه 
آهنين، مهارت در فنون جنگ مراعات، احتياط، درست قولي، حق 
شناسى، گذشت و اغماض، ياد دوستان، تعصب، انصاف و مروت». 
به اين صفات برجسته، ويژگى هاى ديگرى نظير اعتماد به نفس كه 
به او اجازه مى داد تا در برابر حمله يك گروه 50 نفره ايستادگى كند؛ 
حب وطن، تدين و اعتماد به رحمت خداوندى نيز افزوده شده است. 
اين تصوير آرمانى از ستارخان، در برابر روايت هايى قرار دارد كه به 
ابعاد مساله دار شخصيت و رفتار او اشاره كرده اند. با اين حال اگر چه 
مثال «صفايى»، ستارخان را مردى مغرور و بلندپرواز توصيف كرده 
است، به ويژگى هاى نظير بى باكى، تعصب و صداقت وى نيز اشاره 
دارد. به باور «رايين»، ستارخان به رغم تمام ويژگى هايى كه از او يك 

قهرمان ساخته بودند، تنها يك انسان بود. 

ــت  ــن اس ــتارخان، ممك ــه س ــه زندگى نام ــگاه ب ــا ن ب
ــار محلى يا  ــك عي ــه او هم ي ــيم ك ــدى برس ــن جمع بن به اي
ــع  ــى و مداف ــان مل ــك قهرم ــم ي ــور» و ه «راهزن سلحش
ــت. افزون بر اين، حتى ممكن است  ــروطه خواهى بوده اس مش
ــده ملى در  ــطح يك فرمان ــت تا س بگوييم كه او تنها مى توانس
ــى او به راهزنى در كوه ها  تبريز باال برود، زيرا بخش اعظم زندگ
ــته بود. نكته بديهى اين است كه  ــهر گذش و لوطى گرى در ش
ــتارخان به هر دليلى، در اوضاع و احوالى نااميدكننده، نشان  س
ــت. او مردم  ــجاع و داراى هوش استثنايى اس داد كه مردى ش
ــى متقاعد و مجاهدين را  تبريز را به تحمل 11 ماه جنگ داخل
ــد كه او مرد استفاده از  به ادامه نبرد ترغيب كرد. به نظر مى رس
ــتارخان زمانى به شهرت رسيد كه  فرصت ها و لحظه ها بود. س
ــت.  جامعه به مردى باهوش و آوازه يك لوطى نترس، نياز داش
بعدها نيز ظاهرا آوازه و موقعيت خود را به اين دليل از دست داد 
ــنام شخصيتى اش، بر  كه اجازه داد جنبه هاى نه چندان خوش
ــاز به مهارت هاى  ــه كند. او در مواردى كه ني ديگر جنبه ها غلب
ديپلماتيك و سياسى داشت، مثال مقام حاكم اردبيل و مجاهد 
ــت خورد، اما داستان زندگى او پس از  پيشگام در تهران، شكس
پيروزى مشروطه خواهان تا زمان مرگ زودهنگامش در تهران 
ــطوره اى او در حافظه  در 47 سالگى، لطمه اى به شخصيت اس
ــتارخان همچنان به عنوان  ــا وارد نمى كند. س جمعى ايرانى ه
ــدار حافظه جمعى  ــروطه، كانون مركزى و پاي نماد انقالب مش
ــجويان تاريخ  ــراى ايرانى ها و دانش و هويت، مكان يادآورى، ب
ــبت به اصالت  ــت. تاكيد متون تاريخى نس ايران باقى مانده اس
ــوادى او، ويژگى عمومى اكثريت ايرانى ها در آغاز  پايين و بى س
ــانه هاى بلندهمتى او در حمايت  ــت- همراه با افس قرن 20 اس
ــخصيت يك شيعه مخلص،  از فقرا و افراد ناتوان و همچنين ش
ــا تبديل كرد. او  ــتارخان را به قهرمانى ايده آل براى توده ه س
نماينده فضيلت هاى مردى بود كه همذات پندارى با او را براى 
بسيارى از مردم ايران آسان كرده بود. در اين راستا او به انقالبى 
ــى آن را افراد بسيارى، از جمله  كه اهداف روشنفكرى و سياس

خود وى نمى توانستند و نتوانستند درك كنند، معنا بخشيد. 
ــاس ديدگاه «هالبواج» محيط اجتماعى، شكل بندى و  براس
محتوى حافظه جمعى را مشخص مى كند. در ارتباط با تاريخ ايران و 
به ويژه انقالب مشروطه و اهميت آن در تكوين و توسعه ناسيوناليسم 
ــاز شيوه يادآورى انقالب  ايرانى، بايد به محيط اجتماعى زمينه س
مشروطه، توجه كامل كرد. يكى از اين محيط ها بايد «مردم عادى» 
باشند. حال اين پرسش مطرح مى شود كه آن ها درباره مشاركت 
ــر دارند و آيا قهرمانان محلى  خود در انقالب، چه چيزى را به خاط
آنان، واقعا و به صورت موثر بر حافظه جمعى تاثير داشته اند؟  اكثر 
وقايع نگاران انقالب مشروطه، به آن گروه از پژوهشگران دانشگاهى 
ــق ندارند.  ــتند»، تعل ــتندات رويدادها هس كه در پى «ثبت مس
روايت هاى آنان حاكى از نظرات شخصى و ديدگاه هاى جانبدارانه اى 
ــت كه از چهره ها و گروه هاى موردنظر، هوادارى مى كنند. چه  اس
بسا برخى از آنان به اين دليل نوشتن رويدادهاى محفوظ مانده در 
خاطره هاى خود را آغاز كردند كه نگران فراموش شدن «چيزى كه 
واقعا روى داده» بودند. به گفته پل ريكور، حافظه و يادآورى حداقل 
ــى است. بنابراين،  ــت، نوعى مبارزه عليه فراموش در معناى نخس
چيزى كه ما به ياد مى آوريم، صرفا بازمانده موجوديتى بزرگتر است. 
دولت ها و نمايندگان آنان، اغلب به حفظ دوره هاى معين تاريخى 
و رويدادهاى خاص در ذهن جمعى و نيز اطمينان در اين مورد كه 
ديگر رويدادها به سرعت فراموش شده اند، دلبستگى دارند. آنان 
معموال تالش مى كنند تا حافظه اى سياسى يا رسمى را مبتنى بر 
كتاب هاى تاريخى و متون تاريخى كتاب هاى درسى ايجاد كنند 
ــند. در  تا از اين طريق، از تعبير تاريخى خاص خود دفاع كرده باش
اين مسير، ممكن است برخى شخصيت هاى رويدادى تاريخى به 
ياد آورده و برخى ديگر به بوته فراموشى سپرده شوند. با اين حال، 
ــك «ضد خاطره»  ــده، در صورت وجود ي رويدادهاى فراموش ش
همچنان ممكن است به بخشى از خاطره جمعى تبديل شوند تا با 
نسخه رسمى گذشته يك ملت مقابله كند. در خصوص ستارخان، 
ممكن است اين گونه استنتاج شود كه او در زمره كسانى قرار گرفت 
كه از سوى تاريخدانان حرفه اى و غيرحرفه اى به عنوان قهرمانان 
انقالب مشروطه در يادها و خاطره ها وارد شده و مى شوند و اينكه 
حافظه رسمى، به او به عنوان يكى از چهره هاى ماندگار اطمينان 
كرد. بنابراين، به دليل روايت هاى آنان و عمدتا به خاطر تصاويرى 
متعدد كه در كتاب هاى مرتبط با انقالب مشروطه به چاپ رسيده 
اند، در ميان چهره هايى قرار دارد كه تجسم انقالب به شمار مى آيند.

            107 سال از  مر گ سردار ملى گذشت    

 ستارخان، تجسم انقالب مشروطه  ايران
چگونه ستارخان از يك لوطى تبديل به قهرمان بالمنازع انقالب مشروطه ايران شد

براساس ديدگاه «هالبواج» محيط اجتماعى، 
شكل بندى و محتوى حافظه جمعى را 

مشخص مى كند. در ارتباط با تاريخ ايران 
و به ويژه انقالب مشروطه و اهميت آن در 

تكوين و توسعه ناسيوناليسم ايرانى، بايد 
به محيط اجتماعى زمينه ساز شيوه يادآورى 

انقالب مشروطه، توجه كامل كرد. يكى از 
اين محيط ها بايد «مردم عادى» باشند. حال 
اين پرسش مطرح مى شود كه آن ها درباره 

مشاركت خود در انقالب، چه چيزى را به خاطر 
دارند و آيا قهرمانان محلى آنان، واقعا و به 

صورت موثر بر حافظه جمعى تاثير داشته اند؟ 

ستارخان، بين سال هاى 1246-1248 
متولد شد. پدرش، حاج حسن بزاز قره داغى 
دو همسر و سه پسر داشت. اسماعيل (پسر 
بزرگ تر) به جرم راهزنى و در زمان كودكى 

ستار، به دار آويخته شد. حاج حسن، همراه با 
خانواده از قره داغ به تبريز ، درواقع جايى كه 
ستار در 17 يا 18 سالگى براى نخستين بار 
با قانون در افتاد، كوچ كرد. پدرش به دو نفر 

پناهنده قره داغى كه در يك نزاع يك قاطرچى 
را به قتل رسانده بودند، پناه داده بود

آنجا پيستور هتم
استاد مطالعات انسانى دانشگاه كيل
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ــنبه 29 آبان به  ــاعت 9 صبح به تاريخ سه ش  س
ــد در وطن،محمدعلى  ــاعر تبعي ــه زادروز ش بهان
ــوم. ــه هاي تهران مي ش ــپانلو راهي پس كوچ س

ــرد و غبار  ــه هم گ ــانه اي ك ــوه اي  افس تهران،بي
ــم بزك  ــار دارد و ه ــه رخس ــخ ب ــي تاري از كهنگ
ــي گذرم  ــان ميرداماد م ــدن را!از خياب مدرن ش
ــاد، با  ــوار ميردام ــم : بل ــه  مي كن ــر لب زمزم وزي
ــال ديگر، از ما مى آورد ياد... لحظه هاى آزاد 50 س

قدم هاي كوتاهم،سنگفرش هاي كهنه اين شهر را 
ــمارد.در حالي كه يكي از آخرين كتاب هاي  مي ش
ــه رنگش،ميان دست هايم  ــپانلو را با آن جلد س س
مي فشارم،تصوير خموده شاعر ميان انگشت هايم 
گم مي شود.«قايق سواري در تهران»،شاعرانه اي 
ــور واقعيت را با وهم و رويا  كه به قول سيمين دانش
در هم مي آميزد.شعرهايى پر از خيال و تصويرهاى 

بديع؛پر از رنگ و نور و صد البته پر از تهران!
سفر در زمان،78 سال پيش،تهران!

ــرن  ــاز ق ــس از آغ ــال پ ــان،19 س زاده آب
ــرق تهران، خيابان رى،  خورشيدي،در تهران، ش
ــران مصور و  ــا مجله  ته ــپان ب كوچه آصف بود.س
ــزرگ و كتاب هايى كه  ــادر ب ترقى، با قصه هاى م
ــعدى و نظامى و  ــاهنامه تا س پدر كارمندش از ش
ــي خواند، بزرگ  ــود برايش م ــى كه بلد ب قصه هاي
ــاعر  ــال هاي كودكي اين چنين در ذهن ش شد.س
ــته بود:«من بچه  اول بودم پدرم براى اين  نقش بس
ــتن را پيش از  كارها حوصله داشت. نقاشى و نوش
ــت ها و  ــه به من ياد داد. با يادداش رفتن به مدرس
ــدم. حافظه  گاهى  ــى از آن دوره بار آم خاطره هاي
ــايد  ــم دارم كه همه چيز را حفظ مى كند. ش مزاح
بتوانم بعضى از تم هاى سمفونيك را با دهنم بزنم اما 
اغلب آهنگ هاى كوچه و بازار را هم بلدم. بهترين 
ــال رفتم مدرسه  رازى  مدرسه اى كه بعد از سه س
ــه  دارالفنون  ــى را در مدرس ــيكل ادب بود، دوره  س
ــخصيت من بسيار  گذراندم كه در شكل گيرى ش
ــون يكى از  ــه دارالفن ــت.من در مدرس تاثير داش
شاگردان خوب ادبيات بودم و زين العابدين موتمن 
يكى از سه، چهار معلم عالى دارالفنون بود. كالس 
ــورى، بيضايى،  ــايش در مدرسه غوغا بود. آش انش
ــگ وعباس پهلوان كالس  نادر ابراهيمى، نوذر پرن
ــن و احمدرضا(احمدى) هم  باالترهاى ما بودند. م
ــنيديم كه يكى از كالس  پايين تر بوديم. ما مى ش
ــاى  ــى از اين ها جواب انش ــا اين هفته يك بااليىه
ــن امكان را  ــد. دارالفنون اي ــرى را مى ده آن ديگ
ــان را تعطيل كنيم  ــه كالس خودم به ما مى داد ك
ــس كردم اگر  ــر كالس آن ها برويم. اما من ح و س
ــت كه از آن فاصله  ــت دارم بهتر اس ادبيات را دوس
ــى، بزرگ ترين  ــم غير از برخ ــرم. تمام دنيا ه بگي
ــوق آمدند.  ــكده طب يا حق ــنده ها از دانش نويس
ــم حقوق  ــتر ه ــيا ماركز و پل اس ــل گارس گابري
ــد،  ــه تمام ش ــال كه مدرس ــد. همان س خوانده ان
ــه كنكور  ــردم.در دوره اي ك ــركت ك در كنكور ش

ــد و تمام  ــخت ترين روزهاي خود را مي گذران س
ــته ها  ــگاه تهران.كل رش ــك دانش ــود و ي ايران ب
ــگاه  ــتند و قبولى در دانش ــر ورودى داش هزار نف
ــاپ مى كردند  ــه برخى كارت چ آنقدر مهم بود ك
ــتم عالوه بر دانشكده  «فالنى دانشجو». من توانس
ــوم». ــوق هم قبول ش ــكده حق ادبيات، در دانش

ــق ديرينه  اما در ابتدا حقوق را انتخاب كرد و از عش
خود ادبيات پارسي،فاصله گرفت چراكه معتقد بود 
دانشكده حقوق و دانشكده طب بيش از دانشكده 

ادبيات به ادبيات ايران خدمت كردند.
ــنده اش  ــا همقطاران نويس ــداق اين مدع مص
ــين صادقى،  ــكده حقوق بودند.غالمحس در دانش
ــپان در  ــى و... س ــرام صادق ــى، به ــى مدرس تق
ــد!روزي كه به  ــاعر ش ــكده حقوق ش همان دانش
ــابق،به  ــوران پليس رژيم س ــل امنيتي،مام دالي
ــپانلو در ميانه  ــرده بودند،س ــه ك ــگاه حمل دانش
ــته در  ــر شكس ــد و همان روز با س غائله زخمي ش
ــتان،كاغذي برداشت،نوشت و شاعر شد! بيمارس

ــتقل شدن به سرش زد و  بعد از ليسانس هواي مس
شتابان به سمت متن زندگي دويد.

تحصيالت تمام شد و به خدمت سربازى رفت.
ــهرى كه با نام آورانى چون هوشنگ  به اصفهان،ش
ــيرى و محمد حقوقى در ُجنگ اصفهان آشنا  گلش

شد.قبل از گذراندن دوره سربازي نيز اولين كتابش 
ــنامه «درمحاصره»  ــد. ترجمه نمايش ــر ش منتش
آلبركامو كه در چاپ دوم«شهربندان» نام گرفت. 
ــز توپخانه  ــم در دوره  مرك ــعر او ه اولين كتاب ش
ــر  ــر طرفه منتش اصفهان با نام «آه بيابان» در نش
ــپان و دوستانش  ــاراتى بود كه  س شد. طرفه انتش
ــر رادى، بهرام  ــدى، اكب ــه احمدرضا احم از جمل
بيضايى، مهردادصمدى، اسماعيل نورى عال، نادر 
ــر راه اندازي كرده بودند. ابراهيمى و چند نفر ديگ

ــارات را راه  ــتيم و انتش «نفرى 100 تومان گذاش
ــد كتاب  ــان با 600 تومان مى ش انداختيم. آن زم
ــا 1200 تومان  ــهاى چاپ كرد. ب حدود 90 صفح
شروع كرديم به چاپ كتاب. كتاب هاى منتشرشده 
ــاب فروش ها و  ــتيم پيش كت ــت مى گذاش را امان
ــت مى ديد چقدر  ــك نفر مى رف هفته اى يك بار ي
ــع مى كرد. بعد از  فروخته اند و مبلغ فروش را جم
كم شدن كسر 25 درصدى كتاب فروش ها، وقتى 
ــد يك كتاب ديگر  پول  نزديك 600 تومان مى ش

مى كرديم».  منتشر
نوبت او هم رسيد و يك كتاب 96 صفحه اى با نام 
ــر كرد و اين نشانه  ورود جدي او  «آه بيابان» منتش
به عرصه شاعرى بود.بعد هم گير و دار زندگى پيش 
آمد.شايد دو،سه كتاب منتشر كرده بود كه ازدواج 

كرد و بالفاصله بچه دار شد. همه چيز روي دور تند 
افتاده بود،به قول خود سپانلو «همين طور تند و تند

ــا همين طور  ــل م ــبه مى رفتيم. نس چاپار دو اس
ــانس، سربازى،  ــير را طى كرد. ليس شتابناك مس
افسرتوپخانه، ازدواج و بچه دار شدن،حتى زندان. 
شايد اين شتاب ها يك جور پيرى و پختگى زودرس 
به آدم مى دهد. وقتى شما هنوز اين مسير ها را طى 

نكرده ايد، هنوز تجربه مستقيم نداريد».
از دو راهي انتخاب تا اسطوره سازي تهران

اما سپانلو در عرصه جدي زندگي و كار،تصميم 
ــاعرى را انتخاب كند نه داستان نويسي  گرفت ش
را.چراكه معتقد بود وقتى يك داستان 10 صفحهاى 
ــتان كوتاه قلمداد  ــود آن را يك داس نوشته مي ش
ــعر 10 صفحهاى نوشته  مي كنند. اما وقتى يك ش
ــد را پيدا  ــعر بلن ــا ارزش يك ش ــود،واژه ه مي ش
مي كنند!تاكنون بيش از 60 عنوان كتاب از او چاپ 
ــده كه 22 تا از آن ها شعر هستند.انگار سپان در  ش
ــت نفس بگيرد و خستگى  ــعرهايش مى توانس ش

در كند.
ــرايى و رمان را در  شايد آن تمايالت داستانس
ــعرهايش تزريق مي كرداما براى گذران زندگى  ش
ــوي كرد.از آلبر كامو  ــروع به ترجمه آثار فرانس ش
ــپان خود مريد  ــه كه س ــاعر قرن بيستم فرانس ش

ــعار او بود و او را معلم زندگي مي دانست. سبك اش
صداي گيراي سپانلو،چند صباحي نيز مهمان امواج 
راديويي بود.زماني كه همزمان با اشتغال در راديو، 
در مجله «فردوسى» نيز مطالبى به چاپ مى رساند.

ــه در دوره فعاليت  ــات جالبى ك از جمله اتفاق
ــتى  ــه وى با آگاتا گريس ــپانلو رخ داد، مصاحب س
ــاعر تهران  ــپانلو را ش ــى بود.س ــنده جناي نويس
ــعرهاي سپانلو  ــهري كه در اكثر ش مى خوانند؛ش
ــت.اين عالقه به حدى بوده كه او  ريشه دوانيده اس
در آثارش همواره تهران را به اسطوره تبديل كرده 
ــم زمان»،«هيكل  ــت.اين ويژگى در آثار«خان اس
تاريك» و «قايق سوارى در تهران» متجلى است.

ــعر،مى توان به  از جمله ديگر آثار وى در زمينه ش
ــندباد  ــاك»، «رگبارها»،«پياده روها»، «س «خ
ــى گيرم»  ــض وطنم را م ــوم» ،«نب غايب»،«هج
ــاره كرد.عالوه بر اين دست  ــاعت اميد» اش و «س
ــپانلو تجربه بازيگري نيز  فعاليت ها، محمد على س

داشته است.
او در سال 80 در فيلم سينمايى «رخساره» به 
كارگردانى راما قويدل در مقابل ميترا حجار بازى 
ــم هاى ديگرى  ــت كه او فيل كرد.اين در حالى اس
ــى محمدرضا  ــه كارگردان ــايى» ب ــون «شناس چ
ــتارخان» به كارگردانى على حاتمى  اعالمى،«س
ــر تقوايى  ــران» از ناص ــش در حضور ديگ و «آرام
ــه افتخارات اين  ــت.از جمل نقش آفرينى كرده اس
ــته مى توان به دريافت جايزه شواليه  شاعر برجس
ــعر ماكس ژاكوب فرانسه  ــه  وجايزه ش شعر فرانس

اشاره كرد. 
نام تمام مردگان يحيي است!

ــت 94 به علت سرطان در  ــپانلو درارديبهش س
ــم از گيتي فرو بست. چه  ــجاد چش بيمارستان س
ــز بود، در  ــه متولد پايي ــى تصور مى كرد او ك كس
ــه در پاييزدو  ــور كند ك ــاري از كنار زندگى عب به
ــد و نام  ــه بودن ــتانش رفت ــش از آن دوس دهه پي
ــده بود،  ــپانلو كه اگر در همان پاييز متوقف ش س
ــراى حذف  ــود كه ب ــت ب ــي در فهرس آذر خونين
ــب آنكه  ــرده بودند. عجي ــه ك ــان تهي دگرانديش
ــات ايران گرفت. ــت تقدير  در بهار او را از ادبي دس
هم خانه و وصي اش مهدي اخوت جايي مي گفت:

ــم؛ گاهى روى  ــش مى كن ــه حس ــوز در خان « هن
ــم اما متوجه  ــوالى مى پرس برمى گردانم و ازش س
ــت و جو ،سپان  را در  مى شوم كه نيست!»اين جس
عين آشنايي به من باز شناساند!شاعرى با خالقيت 
عالى، تخيلي قوى و تصوير پردازي آگاه.شاعرى كه 
ــت و تهران هم او را!اين شهر  تهران را دوست داش
ــتنى بى كرانه؛شهرى كه تمام خيابان  دوست داش
ــپان دينش را به  ــره انگيزند.س هايش زيبا و خاط
شهرش ادا كرد،شاعري از آن نسل درخشان كه كم 
ــهري كه آرام آرام زير  كم دارند تمام مي شوند و ش
ــود و همه چيز  گام هاي زمان دارد فراموش مي ش
را فراموش مي كند،حتي مردماني را كه روزگاري 
عاشقانه دوستش داشتند و محمد علي سپانلو كه 
ــب در اين  اين چنين مرگش را تصوير كرد:«هر ش

كشور،ما رفتگان با برف و بوران باز مي گرديم...»

    به بهانه زادروز محمدعلى سپانلو كه بسيارى او  را شاعر تبعيدى در وطن مى دانستند    

اسطوره غبارآلود شعر
بيتامحسنى

ــدود كارگردانان هاليوودى  برادران كوئن از مع
ــاى مختلف  ــتن در ژانره ــتند كه تجربه زيس هس
ــتر  ــبك خود را دارند . اين بار «تصنيف باس اما به س
ــاخته اين دو برادر داراى  اسكروگز» جديدترين س
ــت كه صنعت  ــى نوينى اس ــى و قصه گوي ابعاد ادب
مدرن در اين زمينه را در پيوند با سينما يارى خواهد 
ــتان هاى كوتاهى است كه  كرد . اين اثر شامل داس
ــبت به  ــوع (موضع مولف نس ــى در يك موض همگ
سوژه) هم كالم هستند. اما نقد بر اين اثر سينمايى 
ــژه هاى ادبى  ــود كه فيلم را اب ــروع مى ش از آنجا ش
ــينما  ــدن مديوم س احاطه كرده اند و اجازه ديده ش

را نمى دهند . 
سمفونى مردگان هاليوود

ــاخت فيلم «مردى كه  برادران كوئن را براى س
ــتايش مى كنم . نه به خاطر اينكه  ــت» س آنجا نيس
ــون» در آن به  ــاب تورنت ــم «بيلى ب بازيگر محبوب
ــر بيش از هر  ــا اينكه اين اث ــش پرداخته ي ايفاى نق
ــيك و متعهد به فرم و  ــوودى ديگرى كالس اثر هالي
محتواى سينماست ، به خاطر اينكه داستان فيلم به 
شدت دراماتيك است و كمتر نمونه ديگرى از آن را 

در هاليوود مى توان پيدا كرد . 
ــتر  ــفانه در «تصنيف باس چنين عنصرى متاس
اسكروگز» يافت نمى شود . به نظر مى رسد برادران 
كوئن كه مادام سوداى شكستن تابوهاى سينمايى 
ــر مى پرورانند اين بار تابوى جديدى را خود  را در س
به وجود آورده اند . اول بگويم كه فيلم اصال وسترن 
ــى از درگيرى ها و  ــت بلكه تنها تصوير كوچك نيس
ــخصيت هايى است كه مى خواهند قهرمان بازى ش
هرطور شده هدف خود را از پاى درآورند . در داستان

ــكروگز كه  ــتر اس ابتدايى اين اثر مى بينيم كه باس
صداى مخملى دارد وارد كافه اى مى شود ، حاضران 
ــى پندارند تا اينكه ــت و پا م در آن كافه اورا بى دس
ــد و همه را به ضرب تك ــلحه مى كش اسكروگز اس

ــه اينجا همه چيز  ــاى در مى آورد . تا ب گلوله اى از پ
ــى رود و انتظار مخاطب از فيلم  كوئن مابانه پيش م
ــت اما جلوتر كه مى  ــده اس اين دو برادر برآورده ش
ــردى كه مى  ــتان هاى ديگرى مانند م رويم و داس
ــه نگهبانى مضحك  ــى دزدى كند ك خواهد از بانك

ــود و  ــت مفتضحانه اى روبه رو مى ش دارد ، با شكس
به طرز غريبى در نهايت اعدام مى شود . همين طور 
داستان ها يك به يك از لحاظ فرمى نزول مى كنند

ــيم كه تعدادى  ــتان آخرى مى رس تا اينكه به داس
ــيدن به هتلى نشسته اند  ــكه اى براى رس در كالس
ــد و در نهايت  كه همگى مرموزانه صحبت مى كنن
ــينمايى به كجا  ــود اين مرموزيت س معلوم نمى ش
ختم خواهد شد . فيلمنامه بيشتر از اينكه سينمايى 
باشد فرم ادبى قابل توجهى به خود گرفته است كه 
اگر همان طور كه براى شروع هر داستان از مضامين 
ــتان خوانى و تورق كتاب استفاده شده تا پايان  داس
فيلم به صورت داستانى حكايت مندانه ، ارائه مى شد 
ــم اما اين گونه  ــتم آن را يك اثر بديع بنام مى توانس
نشده است و در اين آشوب گرى هاليوود عليه هنر و 
صنعت برادران كوئن نيز گول تكنيك هاى سينمايى 

را خورده اند . 
داستان ها حكايت مى شوند 

ــتان ها را  ــونده داس ــا اگر به طور دنبال ش اما صرف
ــيم كه داستان ها  پيگيرى كنيم به اين نتيجه مى رس
ــتراكى با هم دارند كه قهرمانانى متمايل به  نقاط اش
ــده اند و اوج آن را مى توان به  ــي را متصور ش خودكش
داستان دخترى ربط داد كه از ترس اسير شدن توسط 
ــتباه مى كشد . ابژه  كومانچى هاى ياغى خود را به اش

خودكشى در تمام داستان ها چيزى ميان كشته شدن 
توسط ديگران و كشته شدن توسط خود به اشتباه ، باقى 
مانده است . تفكيك فرم سينمايى به ستايش اين اثر 
كمك مى كند ؛ برادران كوئن اگرچه فيلمنامه اى مانند 
«مردى كه آنجا نيست» در دست ندارند اما همچنان 
در نورپردازى ، تفكيك و انتخاب رنگ ها ، لوكيشن ها 
ــكى وار ، چشم انداز مخملى از  با دورنماهاى تاركوفس
ــته اول عمل كرده اند  طبيعت و ... همچنان ناب و دس
ــكافانه اى مى توان ابژه هاى مختلفى از  و به طرز موش
آنان را در هر اثر جست و جو كرد . اما اگر بنا باشد سينما 
داستانى ادبى را روايت كند كه صرفا قدرت پند دهنده 
آن بيشتر از قدرت متفكرانه ان باشد ، مى توان فيلم هاى 
مستند جنگى توليد كرد و با هزينه كمترى به خواسته 

قلبى خود رسيد . 
به نظر مى رسد برادران كوئن در اين اثر خود را يك 
ــد از تجارب به  ــزرگ زده اند . آن ها مى خواهن محك ب
دست آمده بعد از ساخت آثارى مانند : «اُ برادر كجايى» 
، «بزرگ كردن اريزونا» ، «گذرگاه ميلر»، «جايى براى 
ــزار» ، «اراده قوى» ،  ــت» ،  «درود بر س پيرمردها نيس
ــش بگيرند كه اين راه به  «فارگو» و ... ؛ راه تازه اى در پي
ــينماى متزلزل هاليوود آن هم براى  مدرنيسم در س
ساخت آثار وسترن گرايش پيدا كند كه متاسفانه چنين 

نشده است و برادران كوئن در آن راه  قرار ندارند . 

پرده نقره اى

نقدى بر سينمايى «تصنيف باستر اسكروگز»، جديدترين ساخته برادران كوئن

مردانى كه آنجا نيستند

«غوغاى 250 ميليون دالرى» اثر جديد 
خالق هرى پاتر

جانى دپ به سينما بازگشت
ــاهد اكران توفانى  ــينماى جهان ش ــته گيشه س هفته گذش
ــگفت انگيز» بود كه با فروش 253  قسمت دوم فيلم «جانوران ش
ــيِنما رفت. به گزارش خبرآنالين، در  ميليون دالرى روى پرده س
ــيِنما در اختيار فيلم هايى  ــته اكران س حالى كه هفته هاى گذش
ــن «گرينچ» و البته در برخى نقاط  مثل «حماسه كولى»، انيميش
ــگفت انگيز:  جهان مثل چين «ونوم» بود، اين هفته «جانوران ش
ــينماى جهان توفان به پا كرد. ــه س جنايات گريندلوالد»در گيش

سال ها از زمانى كه فيلم هاى جادويى «هرى پاتر» روى پرده سيِنما 
ــته ، اما اين دنياى جادويى به پايان راه  خودنمايى مى كردند، گذش
نرسيده است و در داستان هاى «جانوران شگفت انگيز» به حيات 
خود ادامه مى دهد.«جانوران شگفت انگيز» همان دنياى جادويى 
است كه ماجراهاى آن سال پيش از زندگى «هرى پاتر» مى گذرد 
ــن و كالين فارل گرفته  ــتاره هاى دنياى بازيگرى آز ادى ردمي و س
ــخصيت هاى آن روى پرده سيِنما جان  تا جود ال و جانى دپ به ش
بخشيده اند.جى كى رولينگ نويسنده و خالق سرى داستان هاى 
«هرى پاتر» در مجموعه فيلم هاى «جانوران شگفت انگيز» پا را از 
دنياى ادبيات بيرون گذاشته و در كسوت فيلمنامه نويس به عوامل 
پشت دوربين پيوسته است.در فيلم هاى «جانوران شگفت انگيز و 
زيستگاه شان» و «جانوران شگفت انگيز: جنايات گريندلوالد» باز 
ــگى دنياى «هرى پاتر» پشت  هم ديويد ييتس كارگردان هميش
ــت دارد.در فيلم تازه كه هفته گذشته  دوربين فرمان كار را در دس
ــد و به فروش 62 ميليون دالرى رسيد، جانى  در آمريكا افتتاح ش
دپ نقش شخصيت شرور را بازى مى كند و روبه روى ادى ردمين و 
جود ال قرار گرفته است. با نگاهى به فروش آمريكاى شمالى مشخص 
است كه بخش عمده فروش 253 ميليون دالرى اين فيلم در هفته 
ــور ديگر به دست آمده است. ــته خارج از آمريكا و در 79 كش گذش

يكى از مهم ترين اخبار درباره «جنايات گريندلوالد» حضور جانى 
دپ در يكى از نقش هاى اصلى بود كه جنجال زيادى آفريد. عمده 
مخالفت ها با حضور جانى دپ در اين فيلم از سوى كسانى بود كه باور 
داشتند اتهامات امبر هرد (همسر پيشين جانى دپ) عليه اين بازيگر 
حقيقت دارد. البته در اين ميان جى كى رولينگ از بازى دپ در اين 
فيلم حمايت كرد.در فيلم «جنايات گريندلوالد» ادى ردمين همانند 
قسمت قبلى نقش نيوت اسكمندر را بازى مى كند كه در همراهى با 
آلبوس دامبلدور جوان (با بازى جود ال) به نبرد شخصيت شرورى به 
نام گريندلوالد مى روند تا جلوى جناياتش را بگيرند. از ديگر بازيگران 
فيلم مى توان به كاترين واترستون، دن فوگلر و كالديا كيم اشاره كرد. 
همان طور كه پيش بينى مى شد بيشتر تماشاگران فيلم افراد باالى 25 
سال بودند كه 70 درصد تماشاگران را تشكيل مى دادند.«جانوران 
ــگفت انگيز: جنايات گريندلوالد» با صرف بودجه 200 ميليون  ش
ــت و از جمله آثار پرهزينه سيِنماست. ــده اس ــاخته ش دالرى س

رقيب سرسخت «جانوران شگفت انگيز» در گيشه آمريكا انيميشن 
ــاند و بخش عمده اى  «گرينچ» بود كه خانواده ها را به سيِنما كش
ــى را جذب خود  ــاى خانوادگ ــاگران بالقوه ديگر فيلم ه از تماش
ــون و 200 هزار دالرى  كرد.«گرينچ» هفته پيش فروش 38 ميلي
داشت كه براى فيلم در دومين هفته اكران رقم خوبى است. به اين 
ترتيب فروش فيلم پس از 10 روز اكران به بيش از 126 ميليون دالر 
رسيده است.سومين فيلم پرفروش گيشه آمريكاى شمالى «حماسه 
كولى» با بازى رامى ملك است كه داستان زندگى فردى مركورى 
مشهور را روايت مى كند.اين فيلم از جمله پرفروش هاى گيشه جهانى 
است و تا اين جاى كار در جهان به فروشى نزديك به 400 ميليون دالر 

دست پيدا كرده است.

سينماى جهان

على رفيعى وردنجانى 
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ــت كه بحث اصالح نظام بانكى در كشور  مدت هاى مديدى اس
شنيده مى شود؛ موضوعى كه هميشه تنها در حد حرف و سخن باقى 
مانده و هيچ وقت جامه عمل به آن پوشانده نشده است. پس از انتخاب 
فرهاد دژپسند به عنوان وزير اقتصاد در كشور، رييس جمهور از وى 
خواست تا موضوع اصالح نظام بانكى را در اولويت برنامه هاى وزارت 
ــند اين موضوع را به عنوان  اقتصاد و دارايى قرار دهد. فرهاد دژپس
نخستين هدف خود به عنوان وزير اقتصاد خواند؛ اين در حالى است كه 

بانك مركزى نيز سال جارى را سال اصالح نظام بانكى برشمرده بود.
عزم جدى براى اصالح نظام بانكى

ــطوح اقتصادى ايران قرار  اصالح نظام بانكى در برنامه تمام س
گرفته و اين بار عزم دولت براى تحقق اين امر بيش از گذشته جزم 
شده و وزير اقتصاد نيز آغاز مرحله اجرايى اين اصالح را اعالم كرده 
است؛ موضوعى كه شايد اين بار به دور از شعارها و موانعى كه سر راه 
آن قرار دارد، به سرانجام خوشى برسد. مشكالت بانك ها، عدم وصول 
مطالبات آن ها، رقابت ناسالم ايجاد شده، بنگاه دارى و مواردى از اين 
قبيل سبب شده تا از سال ها پيش بحث اصالح نظام بانكى توسط 
اقتصاددانان و مسئوالن به دفعات تكرار شود اما متاسفانه هيچ گاه اين 
شعارها جامه عمل به خود نپوشيده است.طبق گزارش ايسنا، اين بار 
به نظر مى رسد كه با تاكيد همه جانبه دولت بر اين موضوع و مشكالت 
اقتصادى كه ايران در شرايط فعلى با آن ها دست و پنجه نرم مى كند، 
مى توان شانس بيشترى براى تحقق اين امر قايل شد. اين اقدام در 
ــود كه وزير امور اقتصادى و  حالى قرار است در سال جارى انجام ش

دارايى اعالم كرده كه اصالح نظام بانكى از دو هفته پيش آغاز شده و 
اين كار مرحله به مرحله پيش خواهد رفت. دژپسند در اين خصوص 
گفته است:  بانك ها از بابت باال بودن ميزان مطالبات شان دچار مشكل 
هستند، در اعداد و ارقامى كه به عنوان مطالبات بانك ها اعالم مى شود، 

تامل و براساس تعاريف، آن ها را بررسى مى كنم.
حسابرسى بدهى دولت به نظام بانكى

وى با بيان اينكه بدهى دولت به نظام بانكى ادعايى است كه بانك ها 
آن را مطرح مى كنند و ما نمى توانيم تا زمانى كه اين ادعا حسابرسى 
نشده باشد آن را بپذيريم، ادامه داد: بايد با مردم صادق باشيم و مباحث 
را شفاف بگوييم، چراكه شفافيت راهكار مبارزه با فساد است و از كسى 
كه افشاگرى آن منتهى به صدور حكم مى شود بايد قدردانى كرد. طبق 
آن چيزى كه بانك مركزى ايران در سال 95 به عنوان برنامه دولت براى 
اصالح نظام بانكى اعالم كرده است، نخستين گام اين اقدام، تقويت 
نقش نظارتى اين نهاد است كه بتواند به عنوان سياست گذار و ناظر، نقش 
قدرتمند خود را در جهت اصالح سازوكار بانكى ايفا كند كه شايد تنها 
بخشى كه تاكنون از برنامه اصالح نظام بانكى ايران اجرا شده اين مرحله 
باشد. بر اساس اين برنامه، هدف بخش نخست برنامه اصالحى مقدماتى 
كه زير نظر بانك مركزى انجام مى پذيرد، تقويت نقش نظارتى و سپس 

تقويت نقش سياست گذارى پولى بانك مركزى است. آسيب شناسى 
نظام بانكى نشان مى دهد در صورت اقتدار ناظر بانكى، سازوكارهايى 
فعال مى شدند كه مى توانستند مشكالت فعلى شبكه بانكى را در مراحل 

ابتدايى متوقف كنند.
سامان دهى بدهى هاى دولت و بازارپذير كردن آن ها

بخش دوم برنامه اصالحى كه با محوريت وزارت امور اقتصادى و 
دارايى انجام مى شود، سامان دهى بدهى هاى دولت و بازارپذير كردن 
آن هاست. مشكل شبكه بانكى از دو بعد تنگناى مالى و پايدارى مالى 
بر اقتصاد اثر گذاشته و تنگناى مالى از مسير كاهش منابع در دسترس 
ــوم اين برنامه،  ــده است. بخش س ــديد ركود ش بنگاه ها موجب تش
ــى براى ارتقاى  ــرمايه بانك هاى دولتى و غيردولت ارتقاى كفايت س
سالمت شبكه بانكى و افزايش قدرت تسهيالت دهى بانك هاست. بر 
اساس اصول بانك دارى و بر اساس مقررات كميته بال به منظور مهار 
درجه ريسك پذيرى مديران بانك ها در استفاده از سپرده هاى افراد 
ــطح حداقلى از پوشش ريسك را از  جامعه، الزم است بانك ها يك س
طريق سرمايه سهام داران فراهم كنند، بنابراين تمام بانك ها از جمله 
ــرايط حداقل  بانك هاى دولتى بايد با توجه به اندازه ترازنامه خود، ش

سرمايه را دارا باشند.

ضرورت اصالح نظام بانكى
ــود و قطعا  ــه اينجا ختم نمى ش ــام بانكى ايران ب اما اصالح نظ
ــرى از تكرار دوباره  ــدت و مهم ترى براى جلوگي برنامه هاى بلندم

مشكالت بانكى در صورت تحقق اين سه مرحله، اعمال خواهد شد.
با وجود همه مشكالتى كه در شرايط فعلى كشور، در اقتصاد وجود 
دارد، اينكه بتوان مشكالت نظام بانكى را حداقل در سطح مقدماتى 
برطرف كرد؛ موضوعى است كه چندان دور از ذهن به نظر نمى رسد، 

اما بايد ديد كه اين بار كه عزم دولت براى اين اتفاق جزم شده و اين امر 
در صدر برنامه هاى وزير امور اقتصادى و دارايى و از سوى ديگر بانك 
مركزى قرار گرفته، اين اقدام اجرايى مى شود يا خير؟دولت، وزارت 
امور اقتصادى و دارايى، بانك مركزى و ساير نهادهاى مسئول در اين 
امر، كار بسيار سختى براى به هدف رساندن اين وظيفه دارند و قطعا 
موانع بسيارى بر سر اين راه خواهد بود كه بايد به مرور و پله به  پله از سر 
راه برداشته شوند تا نظام بانكى ايران به آنچه مطلوب است، تغيير يابد.

ــته به  ــه در چند ماه گذش ــى ك ــى از بازارهاي يك
ــدت تحت تاثير وضعيت نرخ ارز قرار گرفت، بازار  ش
ــش قيمت ها در اين  محصوالت ديجيتال بود.  افزاي
ــوارد خريد  ــيارى م ــدازه اى بود كه در بس بازار به ان
ــدت سخت  ــتريان به ش اين محصوالت را براى مش
ــه تا  مى كرد و حتى در برخى محصوالت افزايش س
ــاهد بوديم. در همان زمان با وجود  چهار برابرى را ش
افشاگرى هاى وزير ارتباطات و اعالم نام شركت هاى 
متخلف، بارها از سوى مسئوالن اعالم شد كه پس از 
رسيدگى به تخلفات، قيمت اين محصوالت كاهش 
خواهد يافت اما تا به امروز شاهد كاهش قيمت در اين 

محصوالت نبوده ايم. 
ــندگان اين محصوالت نيز براى عدم  البته فروش
ــتند. وقتى  ــت داليل خاص خود را داش كاهش قيم
ــد كه چرا كااليى را كه  ــوال مى ش از فروشنده اى س
ــه قيمت ارز آزاد  با ارز 4200 تومانى وارد كرده ايد ب
ــخ تنها يك جمله بود: اگر  به مردم مى فروشيد، پاس
چنين كارى نكنيم نمى توانيم خريد جديد بزنيم! با 
ــى با كاهش قيمت دالر  اين اوصاف مى بينيم كه حت

در هفته هاى اخير اما شاهد هيچ نوع كاهش قيمتى 
در كاالهاى مصرفى كه وارداتى هستند، نبوده ايم.

ترخيص كاالها از گمرك
با اين وجود اما روز گذشته رييس اتحاديه فناوران 
رايانه تهران از كاهش قيمت محصوالت ديجيتال در 
ــر داد. محمد مهدى ميرمهدى  هفته هاى آينده خب
ــيارى از  ــان اينكه درحال حاضر بس كميجانى  بابي
ــده  است، گفت:  كاال هاى ديجيتال در گمرك دپو ش
با توجه به جلساتى با مديران گمرك برگزار شد، طى 
ــادى از كاالهاى وارداتى در  هفته هاى اخير حجم زي
گمرك باقى مانده و اين محصوالت به زودى ترخيص 

و روانه بازار خواهند شد.
اين محصوالت با دالر 4200 تومانى وارد شده اند، 
به همين دليل با ترخيص اين كاالها تا نيمه آذر شاهد 
ــت  افت 40 درصدى قيمت ها خواهيم بود، بهتر اس

مردم براى خريد عجله نكنند.
بسته شدن سايت ثبت سفارش

اين مقام مسئول ادامه داد: عدم مديريت صحيح 
منجر به بسته شدن يك هفته اى سامانه ثبت سفارش 

ــد محصوالت  ــده، درحال حاضر حدود 98 درص ش
ديجيتال وارداتى است، اگر سامانه ثبت سفارش به 
ــود، شاهد تداخل عرضه  روى واردكننندگان باز نش
ــم بود. دودرصد از محصوالت  و تقاضا در بازار خواهي
ديجيتالى موجود در بازار توليد داخل است، لوازمى 
ــپيكر ها و صفحه كليد ها مونتاژ شده و راهى  مثل اس

بازار مى شوند.
كسادى بازار محصوالت ديجيتال

پس از افزايش يكباره نرخ ارز در ماه هاى ابتدايى 
ــيارى در ميان  ــات بس ــاهد تخلف ــال جارى، ش س
ــم. كاالهايى كه  واردكنندگان برخى از كاالها بودي
ــده ارز 4200 تومانى  براى واردات آن ها به واردكنن
تخصيص داده شده بود اما قيمت آن ها در بازار با ارز 
آزاد محاسبه مى شد. به هر جهت مدت زيادى است 
كه بازار محصوالت ديجيتال به دليل قيمت باالى اين 
محصوالت و همچنين كاهش قدرت خريد مردم به 
دليل بحران اقتصادى به بازارى كساد و سرد تبديل 
شده است و شايد كاهش قيمت ها در اين بازار كمكى 

بزرگ به فروشندگان و مردم باشد.

روز گذشته اختتاميه رويداد هفته كارآفرينى در وزارت كار، با گراميداشت 
ياد سيد تقى نوربخش، رييس فقيد سازمان تامين اجتماعى برگزار شد. در اين 
جلسه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى با قدردانى از كارآفرينانى كه در كوره راه ها 
اهداف خود را پيدا مى كنند، از جوانان خالق و صاحب ايده خواست تا از فرصت 
انتخابات مجلس براى رسيدن به عرصه هاى مديريتى كشور تالش كنند. محمد 
ــريح اهميت توجه به كارآفرينى پرداخت  ــه به تش شريعتمدارى در اين جلس
ــهيل گرى مى خواهند نه نظارت غيرمتعارف. و گفت: كارآفرينان از دولت تس

پيشرفت ايران در شاخص جهانى كارآفرينى
وى تاكيد كرد: در حمايت از توسعه كارآفرينى، به  رغم اختالف نظرها و تعارضاتى كه 
ممكن است بين قوا وجود داشته باشد اما بايد يكپارچه عمل كنيم. بايد براى انديشه هاى 
نو در كشور كه با تحمل سختى ها براى ارتقاى نام ايران تالش مى كنند، ارزش قائل شد و 
در برابر كارآفرينان سر تعظيم فرود آورد. كارآفرينان جوان از كوره راه ها خود را به اهداف 
رسانده اند، اظهار آمارها نشان مى دهد كه در شاخص جهانى كارآفرينى 17 رتبه در 
سال 2018 پيشرفت كرده ايم و ايران پنجمين كشورى است كه بيشترين ارتقا را در 
زمينه كارآفرينى در اين سال داشته است. اين آمارها نشان مى دهد كه كارآفرينان با 
درك فرصت ها و پذيرش ريسك توانسته اند از كوره راه ها خود را به هدف برسانند. در 
اين ميان نقش كسب و كارهاى نوپا در افزايش رتبه ايران و همچنين اشتغالزايى را نبايد 
ناديده بگيريم و آمارها نشان مى دهد كه كسب و كارهاى نوپا با تكيه بر جوانان در حوزه 

ICT مهم ترين ركن در پيشرفت هاى اخير بوده است.

استفاده از راهكارهاى نوين در كسب و كارهاى سنتى
وزير كار با اشاره به مقاومت كسب و كارهاى سنتى در برابر كسب و  كارهاى 
ــب و كارهاى سنتى را به سمت استفاده  نوپا گفت: موضع دولت اين بود كه كس
از راهكارهاى نوين هدايت كند تا در يك فضاى رقابتى فرصت كار براى كسب 
ــما جوانان جايگاه هاى مديريتى را نيز تجربه  و كارهاى نوپا نيز فراهم شود. ش
خواهيد كرد، از شما مى خواهم كه در انتخابات بعدى مجلس حضور پيدا كنيد، 
ــت و مى توانيد با ورود به  ــى باز اس چرا كه باالخره عرصه هايى براى دموكراس

عرصه هاى مديريتى كشور، توسعه و تحول را با خود همراه داشته باشيد.
جايگزينى جوانان با مديران بازنشسته

شريعتمدارى گفت: شوراى نگهبان ممكن است 6 نفر پيرمرد مثل من را به 
ــما كه صرفا بر  خاطر حرف هايى كه در جاهايى زده اند، رد صالحيت كند اما ش
كارآفرينى متمركز بوده ايد و از اين حرف ها نزده ايد بياييد و سنگرها را بگيريد. 

فكر نو شما در كشور بالندگى ايجاد مى كند. 
ــتگان از  ــتگى و الزام رفتن بازنشس وزير كار در ادامه، اصالح قانون بازنشس
پست هاى مديريتى را مثبت دانست و گفت: خوب است كه مديران بازنشسته 
ــزه و خالق بدهيم. ما  ــا را به جوانان باانگي را با احترام بدرقه كنيم و جاى آن ه
قديمى ها عادت كرده ايم كه طبق معمول كار نكنيم و بيت المال را آتش بزنيم،  
ــكل بگيرد و با حضور جوانان رويه هاى  اين غلط است، بايد روند معكوس آن ش

گذشته نيز اصالح شود.

بانك

كارآفرينىديجيتال

اصالح نظام بانكى شروع شد

بسته هاي حمايتي بحث داغ اين روزهاي محافل 
ــت. در خصوص اين بسته ها  اقتصادي و رسانه هاس
ــو انتقاداتي مطرح مي شود و از سوي ديگر  از يك س
تاكيد بر انجام آن از سوي دولت به چشم مي خورد. 
ــته هاي  ــز مرحله اول اجراي بس چند روز پيش ني
ــته حمايتى دولت  حمايتي كليد خورد. اجراى بس
ــموالن كميته امداد و بهزيستى  در دو مرحله (مش
ــى كاركنان دولت  ــت جبران و مددجويان) و سياس
ــوق) از روز  ــاب حق (واريز 200هزار تومان به حس
ــد. اين تصميم  21 آبان به صورت مرحله اى آغاز ش
از سوى دولت زمانى آغاز شد كه نرخ ارز در ماه هاى 
ــروع به افزايش كرد و به تبع آن  ــال 96 ش پايانى س
قيمت كاالها و خدمات مصرفى خانوار با رشد قيمتى 
ــئوالن  ــد، به اين منظور مس ــى روبه رو ش محسوس
دولتى از چندين ماه پيش به فكر تهيه بسته حمايتى 
از خانوارهاى كم درآمد و افراد تحت پوشش افتادند. 
ــان اقتصادي سياست حمايتي  برخي از كارشناس
ــد و معتقدند اين  ــد مي كنن ــه اي دولت را نق و ياران
ــد و مبلغ اين بسته ها  طرح ها بايد تداوم داشته باش
ــد تا توان خانوارهاي كم درآمد  بايد بيش از اين باش
افزايش پيدا كند. آن ها معتقدند به جاي ارائه يارانه 
يا بسته هاي حمايتي به اقشار كم درآمد بهتر است 
به زيرساخت هاي كشور اهميت بيشتري داده شود.

نيمى از مردم بسته حمايتى مى گيرند
ــريعتمدارى وزير تعاون،   روز گذشته محمد ش
ــيه برگزارى نخستين  كار و رفاه اجتماعى در حاش
ــودكان داراى معلوليت  كنفرانس ملى حمايت از ك
ــته هاى  ــگاران اظهار كرد: توزيع بس در جمع خبرن
حمايتي به خانواده هاى واجد شرايط آغاز شده است 
و اين در حالى است كه بر اساس برنامه ريزى نيمى از 
جمعيت كشور از اين طرح استفاده خواهند كرد. وى 
ــت افراد تحت پوشش  با بيان اينكه در مرحله نخس
ــازمان  نهادهاى حمايتى از جمله كميته امداد و س
بهزيستى و همچنين افراد پشت نوبت اين بسته ها را 
دريافت مى كنند، گفت: قدم بعدى و در واقع مرحله 
ــت جبرانى دولت براى كارمندان است.  دوم سياس
ــارى كه حقوق ثابت و به نوعى  بر همين اساس اقش
ــدان) انجام  ــا از طريق دولت (كارمن پرداخت آن ه
مى شود در مرحله دوم بسته هاى حمايتى را دريافت 
مى كنند و در واقع اين افراد كسانى هستند كه حقوق 
آن ها از طريق سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد 

و دارايى تامين مى شود.
زمان مرحله دوم توزيع بسته هاي حمايتي

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى درخصوص زمان 
ــته هاى حمايتى به اين اقشار  مرحله دوم توزيع بس
ــده و با هماهنگى  ــت: اميدواريم در روزهاى آين گف
سازمان برنامه و بودجه اين مرحله نيز آغاز شود. در 
ــت طى هفته آينده و در فيش  همين زمينه قرار اس
حقوقى آن ها به طور متوسط مبلغ 200 هزار تومان 
شارژ شود.شريعتمدارى در ادامه درخصوص مرحله 
ــته حمايتى  ــن مرحله بس ــوم و افرادى كه در اي س
دريافت خواهند كرد، گفت: تالش مى شود به محض 

ــود و در اين  ــوم آغاز ش پايان مرحله دوم، مرحله س
مرحله گروه هاى بيمه شدگان، كارگران و ساير اقشار 
از اين بسته ها استفاده خواهند كرد.وزير تعاون، كار 
ــارات پيش بينى  ــاه اجتماعى درخصوص اعتب و رف
ــته هاى حمايتى در سه مرحله گفت:  شده براى بس
اعتبارات در نظر گرفته شده در اين سه مرحله، سه 
هزار ميليارد تومان است.وى همچنين در پاسخ به 
ــراى توزيع  ــش كه آيا مراحل بعدى نيز ب اين پرس
بسته هاى حمايتى پيش بينى شده است، گفت: در 
اين زمينه ما تالش مى كنيم اما اين موضوع بستگى 
ــال 98 دارد. تمام  ــارات در بودجه س به تامين اعتب
كارمندانى كه حقوق آن ها زيرسه3 ميليون تومان 
ــد روز آينده آغاز  ــت در مرحله دوم كه طى چن اس
مى شود بسته حمايتى خود را دريافت خواهند كرد.
خانواده هايى كه مشمول بسته حمايتى نشده اند

ــن اجتماعى  ــازمان تامي ــت س به گفته سرپرس
ــان براى دريافت  افراد و خانواده هايى كه شرايط ش
بسته هاى حمايتى فراهم است اما هنوز نتوانسته اند 
ــايت  ــته ها را دريافت كنند مى توانند به س اين بس
سازمان بهزيستى مراجعه و اين بسته ها را دريافت 
ــه هيات دولت،  ــتورالعمل و مصوب كنند. طبق دس

بسته هاى حمايتى براى تمامى افراد تحت پوشش 
نهادهاى حمايتى، كاركنان دولت و بيمه شدگان و 
ــتمرى بگيران صندوق بازنشستگى كشورى و  مس
تامين اجتماعى پيش بينى شده است. با آغاز توزيع 
ــا  يا افرادى  ــته هاى حمايتى چنانچه خانواده ه بس
ــده اند مى توانند اعتراض  ــمول اين بسته ها نش مش
ــتى وارد كنند و در  خود را در سايت سازمان بهزيس
اين رابطه در اسرع وقت به اعتراض آن ها رسيدگى 
خواهد شد.سامانه اشاره شده سامانه به روزى است 
و خانواده ها و افراد مى توانند با مراجعه به اين سامانه 
عالوه بر ثبت مشخصات خود اعتراض خود را مبنى 

بر عدم توزيع بسته حمايتى اعالم كنند.
منابع اين طرح تامين شده است

ــازمان تامين اجتماعى درخصوص  سرپرست س
ــت: در اين  ــته هاى حمايتى گف ــع بس فرآيند توزي
خصوص مركز روابط عمومى وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى و همچنين سازمان بهزيستى اطالع رسانى 
ــت. با اعالم توزيع بسته هاى  به روزى را خواهند داش
ــموالن اين طرح، حدود يك ميليون  حمايتى به مش
ــازمان اعتراض خود را  نفر نيز با مراجعه به سايت س
به عدم توزيع بسته هاى حمايتى داشته اند كه به اين 

موارد نيز رسيدگى خواهد شد.در خصوص زمان توزيع 
بسته هاى حمايتى به بيمه شدگان نيز منابع اين طرح 
ــازمان برنامه و بودجه تامين شده و  كامال از سوى س
مشكلى نداريم و به زودى اين بسته ها در اختيار اين 
افراد قرار خواهد گرفت. بسته هاى اشاره شده عالوه بر 
افراد تحت پوشش نهادهاى حمايتى به بيمه شدگان 
صندوق بازنشستگى كشورى و تامين اجتماعى نيز 

داده خواهد شد.
به اين شـماره پيامـك بزنيد تا از «بسـته 

حمايتى» مطلع شويد
روز گذشته در رسانه هاى مختلف اخبارى مبنى 
بر شماره پيامك براى اطالع از مشمول بودن بسته 
ــا پيچيد.محتواى اين  ــانه ه حمايتى دولت در رس
ــتان خانوار براى اطالع از  خبر اين بود كه «سرپرس
ــته حمايتى هستند  اينكه مشمول دريافت اين بس
ــماره پيامك  ــى خود را به ش ــه مى توانند كد مل يا ن
5000499 ارسال كنند و پس از چند ساعت پاسخ 
ــتمى، مدير كل امور  آن را دريافت كنند.» احد رس
ــاه اجتماعى درباره  ــاون، كار و رف رفاهى وزارت تع
شماره پيامك 5000499 براى مشمول شدن بسته 
ــگاه هاى  ــامانه زير نظر فروش حمايتى گفت: اين س

ــامانه هاى  ــت. س ــته حمايتى اس توزيع كننده بس
ــده بود اما  پيامكى در دوره هاى قبلى راه اندازى ش
ــود از سوى  ــماره اى كه در اخبار ديده مى ش اين ش
ــت. ريس پليس پيشگيرى پايتخت  وزارت كار نيس
ــين رحيمى نيز در اين باره گفته است:  سردار حس
ــهروندان جهت اطالع از اينكه مشمول دريافت  ش
ــتند يا خير فقط كد ملى خود  ــته حمايتى هس بس
ــال كنند. ــده 5000499 ارس را به پيامك اعالم ش

ممكن است كالهبردارانى در پوشش هاى مختلف 
به بهانه تسريع در ارائه بسته هاى حمايتى نسبت به 
ــهروندان از طريق  اخذ اطالعات شخصى و مالى ش
تماس هاى تلفنى، ارسال پيامك يا مراجعه حضورى 
اقدام كنند كه شهروندان بايد هوشيار باشند و از ارائه 
اطالعات خوددارى كنند و هر گونه اطالع رسانى در 
اين خصوص از طريق مراجع رسمى انجام مى گيرد.

بسته هاي حمايتي دردي را دوا نمي كند
در همين حال وحيد شقاقي شهري در گفت وگو 
با «قانون»  مي گويد: قدرت خريد در سال 96 هنوز 
ــيده بود كه بحران  به قدرت خريد در سال 90 نرس

ــد.  با بحران ارزى دوم كه از آذر سال  96   دوم آغاز ش
آغاز شد، تاكنون بيش از200 درصد پول ملى ما در 
برابر دالر كاهش پيدا كرده است. اين اتفاق موجب 
ــال 96 ، قدرت خريد  شده كه سال 97 نسبت به س
خانوارها  كاهش پيدا كند. در مجموع سال 90 و 91 
ــول ملى در مقابل   و 97 حدود  500 درصد ارزش پ

دالر كاهش پيدا كرده است. 
بسته هاى حمايتى  فقر را كاهش نمي دهد

ــار در  ــز آم ــرد: مرك ــان ك ــقاقى خاطرنش ش
ــط فقر را ميانگين هزينه  گزارش هاى خود معيار خ
ــت. براساس  ــوم در نظر گرفته اس و درآمد دهك س
ــال 94 ، 37 درصد جامعه ما زير خط  اين آمار در س
فقر بودند. با  بحران ارزى سال 97 اين ميزان به 50 
درصد رسيده است. به عبارتى براساس تعريفى كه 
از خط فقر بيان شد؛ 50 درصد خانوارهاى جامعه ما 
زير خط فقر هستند. اين نشان مى دهد كه به دليل 
ــترش فقر در جامعه  دو بحران ارزى از دهه 90  گس
ما آغازشده است. او اذعان داشت: در اين ميان براى 
ــته  حمايتى  ــر در جامعه نمى توان به بس كاهش فق
ــت اكتفا كرد.  دولت كه از 50 تا 200 هزار تومان اس
ــان يا 200 هزار تومانى  با حمايت هاى 40 هزار توم
ــى از خانوارها وجود  امكان تداوم زندگى براى بخش
ــادى در ادامه گفت:  ــناس اقتص ــن كارش ندارد.اي
ــه اى جزيى  ــن حمايت هاى ياران ــا اي نمى توانيم ب
ــران مقابله كنيم.  ــده در اي ــكيل فقر پيش آم با تش
خانوارهاى ما احتياج به كمك هاى يارانه  اى بيشتر 
ــجم دارند. از سوى ديگر  و به صورت پيوسته و منس
ــم هايى براى باز توزيع  ما نيازمند نهادها و مكانيس
ثروت هستيم. دولت بايد دست به بازتوزيع اساسى 
ثروت از كانال اصطالح نظام مالياتى، نظام يارانه اى و 

نظام بازار كار بزند.
بازتوزيع ثروت به وسـيله اصالح سيستم 

مالياتي صورت مي گيرد
ــه مي تواند  ــت چگون ــه اينكه دول ــخ ب او در پاس
ــد: از طريق  ــش را تامين كند، مي گوي منابع اين بخ
اصالح نظام مالياتي. نظام مالياتى اكنون در خدمت 
دهك هاى پردرآمد است  و به ضرر دهك هاى پايين 
انجام مى شود و نياز به اصالح جدى دارد. نظام مالياتى 
ــام دهد. دولت بايد  بايد وظيفه بازتوزيع ثروت را انج
ــفافيت اصالح نظام  عزم جدى در حاكميت براى ش
ــد. يك درآمد پايدار داشته باشد و  ــته باش مالى داش
حمايت هاى يارانه اى منسجم، ملموس و مشهود را 
ــاى يارانه اى مقطعى و اندك  انجام دهد. با حمايت ه
ــديد فقر در كشور جلوگيرى كنيم.  نمى توانيم از تش
ــدى نيازمند  ــك پايين درآم ــراى پنج ده اكنون ب
ــته  ــهود و پيوس حمايت هاى يارانه اى ملموس، مش
هستيم. مصداق آن كارت هوشمند كاالهاى اساسى 
ــى بايد به  پنج  است. كارت هوشمند كاالهاى اساس
ــواد غذايى و مايحتاج  دهك درآمدى براى تامين م
اساسى آن ها ارائه شود. اين اقدام نياز به منابع دارد و 
بايد با بازتوزيع ثروت و درآمد صورت  گيرد. متاسفانه 
ــت گروه خاصى صورت  ــديد ثروت در دس تجمع ش
گرفته به دليل ضعف نهادهاى مربوطه است. در حال 
حاضر اين بسته هاى حمايتى هيچ  دردى را دوا نمى 

كند و نمى تواند جلوى فقر را بگيرد. 

        آخرين وضعيت بسته هاي حمايتي  وعده داده شده توسط دولت بررسي شد     

بسته هاي بيهوده    براي  مخارج  بزرگ
خانوارهاى ما احتياج به كمك هاى يارانه  اى بيشتر و به صورت پيوسته و منسجم دارند

با حمايت هاى يارانه اى مقطعى و اندك نمى توانيم از تشديد فقر در كشور جلوگيرى كنيم

وحيد شقاقي شهري: 
 با حمايت هاى يارانه اى مقطعى و اندك 

نمى توانيم از تشديد فقر در كشور 
جلوگيرى كنيم. اكنون براى پنج دهك 

پايين درآمدى نيازمند حمايت هاى 
يارانه اى ملموس، مشهود و پيوسته 
هستيم. مصداق آن كارت هوشمند 

كاالهاى اساسى است. كارت هوشمند 
كاالهاى اساسى بايد به  پنج  دهك 
درآمدى براى تامين مواد غذايى و 

مايحتاج اساسى آن ها ارائه شود. اين 
اقدام نياز به منابع دارد و بايد با بازتوزيع 

ثروت و درآمد صورت  گيرد

گروه اقتصاد      

رييس اتحاديه فناوران رايانه تهران خبر داد

كاهش قيمت محصوالت ديجيتال
اعتراف تلخ وزير

 ما قديمى ها عادت كرده ايم كار نكنيم و بيت المال را آتش بزنيم!
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ــد؛ واي به روزي  ــش مي زنن «هرچه بگندد نمك
ــراث ايران زمين،  ــال و روز مي كه بگندد نمك»، ح
تداعي كننده اين ضرب المثل مشهور است. شوراي 
فني ميراث كه بايد پاسدار آثار تاريخي تهران باشد، 
خود به آفت بزرگي براي ميراث پايتخت تبديل شده 
است. هنوز چند روزي از خبر خوش اثبات هفت هزار 
ــت كه تجاوز به حريم تنها  سالگي تهران نگذشته اس
ــر دوستداران  اثر جهاني تهران، همچون آواري بر س
ميراث اين سرزمين خراب شد. با مجوز شوراي فني 
اداره ميراث فرهنگي تهران كه در گذشته صادر شده، 
قرار است حريم كاخ جهاني گلستان شكسته شود و 
ــر خروج تنها ميراث  اگر چنين اتفاقي رخ دهد؛ خط
جهاني تهران، از فهرست يونسكو وجود دارد. اما شايد 
جالب باشد بدانيد علي اصغر مونسان، رييس سازمان 
ــتي و گردشگري كشور  ميراث فرهنگي، صنايع دس
ــال جاري، در پيامي به متجاوزان به  ــط آبان س اواس
عرصه، حريم و حريم منظر كاخ جهاني گلستان و پهنه 
بازار اخطار و هشدار داد و دستور حفظ بناي تاريخي 
ــيگارچي را صادر كرد. واكنشي كه موجب  سراي س
ــان و كنشگران ميراث فرهنگي  اميدواري كارشناس
كشور شد. هم اكنون دوباره تمامي نگاه ها به مونسان 
ــه اثر جهاني و  ــت متجاوزان ب براي كوتاه كردن دس

ارزشمند كاخ گلستان است. 
سايه شوم ملك ناصرخسرو بر كاخ گلستان

تخريب خانه هاي تاريخي و تعرض به حريم، عرصه 
ــريال تلخ اما تكراري  و حريم منظر آثار تاريخي به س
ــت؛ گويا در اين ميان مديران  ــده اس تهران تبديل ش
ــهري و ميراث فرهنگي به اين تخريب ها و تجاوزها  ش
ــده، متجاوزان به  ــا در آخرين پرون عادت كرده اند. ام
ــته و  ــوم پا را فراتر گذاش ــي اين مرز و ب ميراث تاريخ
ــر و جهاني كاخ  ــم طمع به اثر بي نظي هم اكنون چش
ــود؛  ــتان دوخته اند. ماجرا از بهار 95 آغاز مي ش گلس
زماني كه مالكي در خيابان ناصر خسرو؛ سوداي ساخت 
ــر مي پروراند. او  بنايي بلندتر از عمارت بادگير را در س
درخواست خود را به شوراي فني وقت ميراث فرهنگي 
ــه اي كه با حضور اعضاى  ــال كرد. در جلس تهران ارس
شوراى فنى تهران شامل سپيده سيروس نيا، معاون 
ــادى، مدير كل  ــرو آب ميراث فرهنگى، رجبعلى خس
ميراث فرهنگى استان تهران، سيد محيط طباطبايى، 
ــاور پژوهشگاه ميراث  عضو شوراى فنى تهران و مش
فرهنگى، كيانوش تكلو،  معاون حقوقى ميراث فرهنگى 
استان تهران، عليرضا قلى نژاد، عضو پژوهشگاه ميراث 
فرهنگى و شوراى فنى تهران، اسكندر مختارى، عضو 
ايكوموس و شوراى فنى؛ برگزار شد؛ در كمال ناباوري 
با درخواست مالك موافقت شد و مجوز احداث بنايي 
با ارتفاع 10/5 متر و دو طبقه زيرزمين، صادر شد. اين 
ــت جهانى كاخ  ــم بالفصل مجموعه ثب ملك در حري
گلستان قرار دارد و آسيب منظرى و ساختارى را كاخ 
گلستان وارد مي كند.  اما مالك حتي به مجوز شوراي 
فني نيز بسنده نكرده و فندانسيوني به ارتفاع 12/5 در 
حريم كاخ گلستان بنا نهاده است، بنايي كه هم اكنون 

سايه شوم آن كاخ جهاني گلستان را تهديد مي كند. 

براساس قانون، در حريم كاخ گلستان تنها مجاز 
ــتيم. همچنين طبق  ــه 7/5 متر هس به صدور پروان
اعالم سازمان آتش نشاني، گودبرداري و حفر چاه در 
ــت. نكته قابل توجه اينجاست  اين منطقه ممنوع اس
حتي اگر قانون و هشدارهاي سازمان آتش نشاني را 
ــش ، پاسخ داده شود، كه  ناديده بگيريم؛ بايد به پرس
شوراي فني ميراث فرهنگي براساس چه استداللي 
اجازه حفاري در منطقه تاريخي با پيشينه هفت هزار 

ــنيده ها حاكي از آن  ــت؟ ش ــاله را صادر كرده اس س
ــراث تهران درحال  ــت كه مديران فعلي اداره مي اس
بررسي پرونده تخلف ديگري از اين بنا هستند، گفته 
مي شود كه مالك اين بنا به كاخ گلستان تعرض كرده

ــت، درصورت اثبات آن به گفته ابراهيم شقاقى،  اس
ــازمان ميراث فرهنگى،  مديركل حقوقى و امالك س
صنايع دستى و گردشگرى، از آن در دادگاه شكايت 

شد.  خواهد
كابوس كاخ گلستان در تكيه دولت

ــالي جان كاخ  ــن روزها ب ــده ديگري كه اي  پرون
ــت؛ ملكي در خيابان تكيه دولت  ــده اس گلستان ش
ــگران ميراث فرهنگي بر اين باور  است. برخي كنش
ــتند كه بناي خيابان تكيه دولت و ملك مذكور  هس
در خيابان ناصر خسرو هر دو متعلق به يك نفر است. 
براي ملك خيابان تكيه دولت، هيچ مجوزي از سوي 
شوراي فني ميراث فرهنگي تهران صادر نشده است 
و اين بار معاونت وقت اداره ميراث فرهنگي تهران در 
ــخصا اقدام به صدور مجوز نوسازي  سال 95، خود ش
ــبختانه طبق اعالم نظر شهرداري  كرده است. خوش
تهران، تاكنون هيچ گونه پروانه ساختماني براي ملك 
ــاله اي كه مي تواند  ــده است. مس مورد نظر صادر نش
ــاخت و ساز اين  بهترين فرصت براي جلوگيري از س

ــتان براي مسئوالن  ملك و تجاوز به حريم كاخ گلس
فعلي ميراث فرهنگي كشور باشد. اين ملك درست 
ــت كاخ گلستان و  در حوالى شواهد تكيه دولت پش
ــه حكيم هاشم  ــجد و مدرس همجوارى با بازار و مس
ــته بانك تجارت  واقع شده است. اين ملك در گذش
ــوز ميراث فرهنگى  ــوى دوم بوده كه با مج دوره پهل
ــت.براي اين ملك نيز مجوز 10/5  تخريب شده اس
ــوي معاون وقت  متر ارتفاع و دو طبقه زيرزمين از س

ميراث تهران صادر شده است. شهردارى منطقه 12 
ــت كه براى ملك واقع در كوچه تكيه  اعالم كرده اس
ــت كاخ گلستان پروانه ساختمانى  دولت واقع در پش
صادر نكرده است. هر چند شهردارى معتقد است فقط 
به دليل احتمال خطر و ريزش اين ساختمان تخريب 
شده اما برخى كارشناسان ميراث فرهنگى معتقدند 
ساختمان بانك تجارت هم واجد ارزش تاريخى بوده و 
تا سال ها احتمال خطر و ريزش آن را تهديد نمى كرده 
ــه دولت در  ــويى مالك ملك كوچه تكي ــت. از س اس
ــى را مطلع نكرده  مرحله گودبردارى ميراث فرهنگ
و به تبع آن ميراث هم بر اقداماتش نظارت نداشته و 
نقشه هاى معمارى هم به ميراث داده نشده و طرحش 

مصوب نيست.
تخلف در حريم كاخ گلستان

ابراهيم شقاقى، مديركل حقوقى و امالك سازمان 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى در اين 
زمينه در گفت وگو با خبرنگار «چمدان» ضمن ابراز 
ــدوده كاخ  ــف از اقدامات صورت گرفته در مح تاس
ــتان در خصوص  ــمند و ثبت جهانى كاخ گلس ارزش
ــرو  ــى از ملك خيابان ناصر خس احتمال تعلق بخش
به كاخ گلستان و سازمان ميراث فرهنگى گفت: «از 
همكارانم خواستم تا اين موضوع به دقت بررسى شود 
كه آيا بخشى از ملك متعلق به كاخ گلستان هست يا 
ــد مصداق تصرف عدوانى است و  خير اگر چنين باش
ــازمان ميراث فرهنگى در اين خصوص به دادگاه  س
ــكايت خواهد كرد. از سويى حتى اگر روى  صالحه ش
اتفاقات و مباحث عرصه و حريم كاخ گلستان بخواهيم 
ــوراى فنى آن زمان  چشم ببنديم و فقط به مجوز ش
استناد كنيم كه البته چنين نيست باز هم مجوز 10/5 
متر صادر شده نه 12/5 متر و ارتفاع بيشتر تخلف به 

شمار مى آيد و بايد اين ارتفاع كاهش يابد».
ــوى  ــقاقي در خصوص عدم صدور پروانه از س ش
ــم اظهار كرد:  ــهردارى براى ملك تكيه دولت ه ش
«مجوز ميراث فرهنگى مجوز اوليه است و در نهايت تا 
شهردارى پروانه صادر نكرده كسى حق گودبردارى 
ــهردارى  ــبختانه در اين خصوص ش ــدارد. خوش ن
ــى  ــوع از ابعاد كارشناس ــى موض ــد تا بررس مى توان

پروانه اى صادر نكند».
ــش كه آيا در صورت محرز  او در پاسخ به اين پرس
شدن تخلف، امكان شكايت سازمان ميراث فرهنگى از 
شوراى فنى تهران به دليل صدور مجوزهاى ساخت و 
ساز در عرصه و حريم كاخ گلستان فراهم است، گفت: 
ــت وقتى همكاران  ــفر بودم هنگام بازگش «من در س
حقوقى شرحى از اين پرونده را در اختيارم گذاشتند 
بسيار تعجب كردم  و متاسفم شدم و مانند كسانى كه 
ــتان را دنبال مى كنند، اين پرسش  موضوع كاخ گلس
برايم مطرح است كه چرا شوراى فنى وقت تهران چنين 

مجوزهايى را صادر كرده است؟»
خواب آشفته كاخ گلستان

اما اين نخستين بار نيست كه شوراي فني تهران، 
نقشه شومي براي كاخ جهاني گلستان كشيده است. 
روزهاي نخست آبان سال جاري نيز زمزمه هاي تخريب 
سراي سيگارچي؛ خواب كاخ گلستان را آشفته كرد. اما 
ــط رييس سازمان ميراث  اين بار تمامي نقشه ها توس

ــگري  كشور، نقشه  فرهنگي،  صنايع دستي و گردش
برآب شد و مونسان، در پيامي به تمامي افرادي كه قصد 
ــتان و  تعرض به عرصه، حريم، حريم منظر  كاخ گلس
پهنه بازار تهران داشتند، هشدار و اخطار داد و در نامه اي 
ــيگارچى و ممانعت از هرگونه  دستور حفظ سراى س

اقدام را در اين بناى تاريخى، صادر كرد.
سراي سيگارچي با جنجال رسانه اي نجات يافت.

پس از رسانه اى شدن موضوع صدور مجوز تخريب از 
سوى شوراى فنى تهران براى ساخت بنايى به ارتفاع 
ــن و كريدورى به  10/5 متر همراه با7/5 متر زيرزمي
ــيگارچى در  ــراى س مترو 15 خرداد به جاى بناى س
ابتداى خيابان بوذرجمهرى (15 خرداد) كه هرچند 
بنا متعلق به دوره پهلوى است، اما موقوفه منيرالسلطنه 
ــال پيش اينجا را وقف كرده است.  است و وى 125 س
ــوراى فنى تهران اجازه تخريب و نوسازى با 10/5  ش
ــن را صادر كرد و  به طور  متر ارتفاع و دو طبقه زير زمي
ــاره نكرده و اعالم شده كه از زير  واضح به زيرزمين اش
اين بنا راهى به ايستگاه مترو متصل شود و يك كريدور 
ايجاد شود! حال اين پرسش مطرح است كه اين اقدام 
ــن آن كه اخيرا  ــازار خواهد كرد؟ ضم چه كمكى به ب
ــهردارى روى جداره  شهردارى و بخش زيباسازى ش
ــاير بناهاى  ــيگارچى و س ــراى 1080 مترمربع س س
اطراف آن اقدامات بهسازى نسبتا خوبى انجام داده اند 
ــاختمان يك بناى سرپا و سالم  و در حال حاضر اين س
ــردر ورودى سراى  است. نكته قابل تامل آن كه بر س
سيگارچى حك شده: موقوفه منير   السلطنه 1311 ه.ق 

(1272 ه.ش).
ــن  ــران همچون حس ــهر ته ــوراى ش اعضاى ش
ــوراى  خليل آبادى رييس كميته ميراث فرهنگى ش
ــجد جامعى و حجت نظرى  ــهر تهران و احمد مس ش

نسبت به اين اقدام شوراى فنى تهران اعتراض كردند.
همزمان اين موضوع از سوى محسن شيخ االسالمى 
معاون ميراث فرهنگى و دالور بزرگ نيا رييس ميراث 
ــرار گرفت.  ــى ق ــتان تهران مورد بررس فرهنگى اس
ــان رييس سازمان ميراث  همچنين على اصغر مونس
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى هم پس از اطالع 
ــوى شوراى فنى ميراث  از اقدامات صورت گرفته از س
ــه اى خطاب به مديركل ميراث  فرهنگى تهران در نام
ــراى  ــالم كرده بود كه س ــتان تهران اع فرهنگى اس

سيگارچى بدون تغيير حفظ شود.
سخن آخر

ــتان و بازار  ــراي كاخ گلس ــل پرتالطم ب آبان فص
ــراث جهاني تهران لرزيد؛  تهران بود و بارها قامت مي
ــدار آن  ــط افرادي كه بايد محافظ و پاس آن هم توس
ــت نمونه  ــند. پرونده هايي كه مصداق بارز «مش باش
ــي نمي توان از  ــاله اي كه به راحت ــت» مس خروار اس
ــخص نيست در آينده  ــت؛ چرا كه مش كنار آن گذش
ــوراي فني  ــي اخذ مجوز از ش چند ملك ديگر مدع
گذشته يا فعلي ميراث تهران خواهند بود. به همين 
ــازمان به اين مساله  دليل، بايد نهاد هاي بازرسي س
ــال هاي اخير از  ــرده و پرونده هايي كه در س ورود ك
شوراي فني ميراث مجوز اخذ كرده اند را بررسي كند؛ 
شايد با اين اقدام ديگر شاهد دست درازي به ميراث 

نباشيم.  پايتخت 

     با مجوز شوراي فني ميراث تهران، به حريم تنها اثر جهاني تهران تجاوز مي شود    

خطر خروج كاخ گلستان از يونسكو

 ماجرا از بهار 95 آغاز مي شود 
زماني كه مالكي در خيابان ناصر 

خسرو؛ سوداي ساخت بنايي بلندتر 
از عمارت بادگير را در سر مي پروراند. 

او درخواست خود را به شوراي فني 
وقت ميراث فرهنگي تهران ارسال 
كرد.   در كمال ناباوري با درخواست 

مالك موافقت شد و مجوز احداث 
بنايي با ارتفاع 10/5 متر و دو طبقه 

زيرزمين، صادر شد

آبان ، فصل پرتالطم براي كاخ گلستان 
و بازار تهران بود و بارها تن ميراث 

جهاني تهران لرزيد؛ آن هم توسط 
افرادي كه بايد محافظ و پاسدار آن 
باشند. پرونده هايي كه مصداق بارز 

«مشت نمونه خروار است» مساله اي كه 
به راحتي نمي توان از كنار آن گذشت؛ چرا 

كه مشخص نيست در آينده چند ملك 
ديگر مدعي اخذ مجوز از شوراي فني 

گذشته يا فعلي ميراث تهران خواهند بود 

انگار تصميم گرفته اند پل «قشالق» سنندج را زباله دانى 
ــه انگار فقط  ــه پل اصفهان ك كنند، پلى هم دوره سى وس
قدمتش به آن پل اصفهانى را يدك مى كشد و نه توجه و نه 
ارزشى كه گردشگران و مسئوالن ميراثى به آن مى دهند». 
ــفارش ــان اردالن» به س ــليمان خ ــال قبل «س 394 س
«شاه صفى» پلى شش دهانه روى رودخانه «قشالق» در سه
كيلومترى شرق شهر سنندج  و در مسير سنندج به همدان

ــاحت را با آجر مى سازد،  هر  امروزى در حدود 78 متر مس
چند گفته مى شود اين پل دست كم يك بار در دوره ى قاجار 
مرمت شده است، اما به نظر مى رسد بعد از آن، «پل قشالق» 
كه به دليل هم دوره بودن اش با سى وسه پل اصفهان، به آن 
سى وسه پل سنندج هم مى گويند ديگر روى مرمت و توجه 
را نديده است. از سوى ديگر گفته مى شود، هيچ دستگاهى 
مالكيت و در واقع نظارت براى رسيدگى و توجه به اين اثر 
تاريخى را بر عهده نمى گيرد، حتى هنوز مشخص نيست اين 

اثر با توجه به موقعيت كنونى اش در فهرست آثار ملى به ثبت 
رسيده يا خير؟به گزارش ايسنا حميدرضا عرب پور،ـ    فعال 
ميراث فرهنگىـ    مى گويد: روى يكى از دهانه هاى اين پل، 
كتيبه اى كه خوانش آن به سختى امكان پذير است، تاريخ 
ساخت پل و تعميرات در دوره هاى مختلف روى آن نوشته 
شده است، اما متاسفانه آن كتيبه هم آن قدر آسيب ديده، 
كه به نظر نمى رسد بتوان آن را بررسى و بازخوانى كرد. وى با

اشاره به اين كه دو طرف پل مانع هايى قرار دارد تا از حركت 
ــود و حتى در فاصله ى 500 ماشين روى آن جلوگيرى ش

مترى اين پل قديمى، يك پل ماشين رو ساخته شده،  ادامه 
مى دهد: اين اثر قديمى معمارى خاصى دارد، اما متاسفانه  
ــخص است كه  ــبى دارد و مش وضعيت فوق العاده نامناس
ــت.او به گفته هاى  ــت به آن رسيدگى نشده اس سال هاس
مردم بومى منطقه اشاره مى كند كه گفته اند تا چند سال 
قبل هر شش دهانه ى پل، پر از آب مى شد، اما اكنون فقط 

ــه تا چهار دهانه آب مى گيرد، اظهار مى كند: اگر  در بهار س
ــده را  ــه روى يكى از دهنه هاى پل ايجاد ش ترك بزرگى ك
ــر تا سر زير پل را گرفته اند  ناديده بگيريم، زباله هايى كه س
ــبى به اين پل تاريخى داده اند را نمى توان  و چهره  نامناس
ــل از نظر فيزيكى  از ذهن دور كرد، در واقع وضعيت اين پ
اصال قابل مقايسه با سى و سه پل اصفهان نيست.وى با بيان 
اين كه در يك طرف پل، كوهى قرار گرفته و از دامنه ى كوه، 
خانه هاى مسكونى ساخته  شده اند، مى گويد: پايه هاى پل، 
مستحكم هستند، اما به نظر مى رسد باالى پل خاكى است 
و اصال به ان رسيدگى نمى شود، گويا تصيم گرفته اند پل را 
به زباله دانى تبديل كنند، انواع و اقسام زباله ها را مى توان در 
اين منطقه ديد.عرب پور همچنين به وجود دريچه هاى در 
ــاره مى كند كه در طول چند سال گذشته با سيمان  پل اش
ــده اند و ادامه مى دهد: در بخشى از پل از شمال به  بسته  ش
ــته كه حتى به آن ها نيز جنوب آن، حجره هايى وجود داش
ــت، البته اين بخش از حجره ها ــده اس هيچ رسيدگى نش

خوشبختانه هنوز سالم اند. در اين حجره ها، يك فرد مى تواند 
ــود آب تا آن بخش باال مى امده  بايستد، حتى گفته مى ش
است. اين فعال ميراث فرهنگى با اشاره به وجود نقاشى هايى 
ــگاه كردستان، اضافه  از اين پل در موزه سنندج و در دانش
مى كند: معمارى و حجره هاى پل به شكل معمارى سنندج 
ــكل گرفته اند،  اين  ــهر هزار تپه معروف است، ش كه به ش
معمارى خود يك ويژگى خاص براى پل قشالق است، كه 
متاسفانه امروز به آن توجهى نمى شود.«پل قشالق» در سه 
ــنندج  و روى رودخانه قشالق به  كيلومترى شرق شهر س
سفارش شاه صفى و توسط «سليمان خان اردالن»  در سال 
1046 هجرى قمرى در مسير سنندج به همدان به صورت 
خط مستقيم و داراى حدود 78 متر درازا، 3 متر پهنا و شش 
ــش يافته با آجر ساخته  دهانه پل با طاق هاى جناغى پوش
ــده و از آثار دوره صفويه و زنديه بوده و در دوره هاى بعد  ش

به ويژه در دوره قاجاريه تعمير و بازسازى شده است.

ميراث فرهنكى

«سى وسه پل» سنندج در غربت!

كوير لوتكوير شهدادكوير ورزنه
ايرانگرد  ى

ــى از محيط بانان همدان،  ــدور حكم قتل عمد براى يك به دنبال ص
فرمانده يگان حفاظت محيط زيست از فرجام خواهى اين پرونده خبر 
داد و گفت: تا سه هفته آتى نتيجه راى ديوان عالى كشور براى پرونده 

سعيد موميوند، محيط بان استان همدان، اعالم مى شود.
جمشيد محبت خانى، در گفت وگو با ايسنا اظهاركرد: ديوان عالى 
يا راى را مى شكند و اعالم مى كند كه قتل عمد نبوده يا اينكه حكم تاييد 
مى شود. اگر قتل عمد تاييد نشود وارد فاز جديد مى شويم و اگر تاييد 

شود بايد نسبت به دريافت رضايت از اولياى دم اقدام كنيم.
ــاره جزييات درگيرى  ــت، درب فرمانده يگان حفاظت محيط زيس
محيط بان همدان با متخلف اظهار كرد: در آذر سال 95 سه متخلف با 
ــرـ يكى از مناطق تحت مديريت  يك خودروى پيكان وارد منطقه نش
سازمان محيط زيست در استان همدانـ  شدند. دو تن از محيط بانان 
اين منطقه كه در حال گشت زنى بودند با متخلفان برخورد كردند كه 

يكى از آنان موميوند بود.
ــم بود به محض  ــابقه دار ه ــه داد: يكى از متخلفان كه س وى ادام
ــود و اقدام به فرار مى كند.  مشاهده محيط بانان از خودرو خارج مى ش
ــت  ــف بوده چند بار فرمان ايس ــال تعقيب متخل محيط بان كه در ح
مى دهد، متخلف توجه نمى كند و بعد به سمت تپه مى رود. محيط بان 
ــليك تير هوايى مى كند اما به دليل فراز و  در حين دويدن اقدام به ش
نشيب زمين و در اثر حركات بدن تير كمى زودتر شليك شده و به كمر 
ــتان  ــد. متخلف زخمى و بالفاصله به بيمارس متخلف برخورد مى كن
منتقل مى شود و حدود دو هفته در بيمارستان زنده بود امادر نهايت 

جانش را از دست داد. 
ــيدگى  ــت، بعد از رس به گفته فرمانده يگان حفاظت محيط زيس
ــوى  ــت كه تيرى كه از س ــدان اين اس ــخيص قاضى هم قضايى، تش
محيط  بان به طرف متخلف شليك شده، سهوى نبوده است بنابراين 
راى بر قتل عمد و قصاص نفس صادر شده است. به نظر قاضى پرونده  
ــت و ــده اس ــط محيط بان رعايت نش ــالح توس قانون به كارگيرى س

محيط بان بايد ابتدا تير هوايى سپس به سمت متخلف شليك مى كرد. 
ما هم معتقديم كه محيط بان ميموند قصد شليك تيرهوايى داشته اما 

سهوا بر اثر ناهموارى زمين تير به متخلف اصابت كرد.
محبت خانى اظهار كرد: پرونده براى تاييد راى به ديوان عالى ارسال 
شده است. اداره كل حقوقى سازمان محيط زيست پيگير اين موضوع 

است و حتى فرجام خواهى روى پرونده انجام شده است.
ــاره به بازديد ميدانى از  فرمانده يگان حفاظت محيط زيست با اش
ــان موميوند و بازديد  ــر گفت: با توجه به صحبت با محيط ب منطقه نش
ميدانى از منطقه وقوع حادثه، تحليل من اين است كه تير سهوا شليك 
ــت. محيط بان قصد شليك تير هوايى داشته و  شده و عمدى نبوده اس

تنها بر اثر فراز و نشيب زمين تير به متخلف برخورد كرده است.

محيط زيست

«محيط بان همدان» در انتظار راى ديوان عالى كشور 

گروه سرزمين
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ــعه،  طرح «معلم تمام وقت» از ابتكارات معاونت توس
مديريت و پشتيبانى وزارت آموزش و پرورش است كه اين 
روزها موجب نارضايتى و اعتراض بسيارى از فرهنگيان شده 
است. ماجرا از آنجا شروع شد كه الهيار تركمن، معاون توسعه 
و مديريت و پشتيبانى با اعالم تصويب طرح معلم تمام وقت 
در شوراى توسعه مديريت گفت: با افزايش    6ساعت اضافه 
تدريس كامال اختيارى در هفته به معلمان، 25 درصد به 
فوق العاده ويژه اضافه خواهد شد . وى مزاياى اين طرح را  با 
احتساب حقوق مستمر 12 ماه، نداشتن تاخير پرداخت هاى 
ــبه در پاداش پايان خدمت و حقوق  حق التدريس و محاس
بازنشستگى عنوان مى كند. همچنين مى افزايد: معلمان 
ــان و قرار گرفتن  به ازاى كسر6 ساعت از حق التدريس ش
ــاعت اضافه تدريس  ــس، ماهانه 24 س آن در اضافه تدري
ــت كه تقريبا معادل همان مقدار پولى كه از  خواهند داش
ــد، از افزايش  ــاعته دريافت مى كردن حق التدريس24 س
ــان دريافت خواهند كرد؛  25 درصد افزايش حق شغل ش
با اين تفاوت كه اين مبلغ را در پايان هرماه دريافت كرده و 
در بازنشستگى شان محاسبه خواهد شد و در 12 ماه سال 
پرداخت خواهد شد.اما معلمان با طرح اين موضوع كه اكنون 
به عنوان كارمند نيمه وقت نيستند كه بخواهند به معلم تمام 
وقت تبديل شوند، معتقدند اين نوع طرح ها در  ابتدا  اختيارى 
است و بعد از اجرا احتمال اين وجود دارد كه در سال هاى آتى 
به صورت يك طرح اجبارى به فرهنگيان تحميل شود. در 
ادامه نظر برخى كارشناسان حوزه آموزش و پرورش را راجع 

به طرح معلم تمام وقت بخوانيد:
لطفا طرح خوب  را تعريف كنيد

«پس از مطرح شدن طرح معلم تمام وقت، پرسش ها و 
نقدهاى فراوانى از سوى معلمان و كارشناسان در ارتباط با 
آن منتشرشد، اما ارائه دهندگان بدون روشن كردن زواياى 
مبهم اين طرح بر خوب بودن و مزاياى آن اصرار دارند.ناگفته 
ــغلى ، شاخص هاى  پيداست در هر زمينه تخصصى و ش
علمى و پژوهشى براى ارزيابى طرح ها و برنامه هاى مرتبط 
با آن حوزه وجود دارد و زمانى طرحى خوب و داراى مزيت 
قلمداد مى شود كه حايز اين شاخص ها باشد. «حفيظ ا... 
ــي در اين باره مي گويد: حال  مشهور»  ،كارشناس آموزش
ــز بايد تعريفى از  ارائه دهندگان طرح معلم تمام وقت، ني
ــوب در آموزش و  ــاخص ها و ويژگى هاى يك طرح خ ش
پرورش به عنوان مهم ترين نهاد اجتماعى و فرهنگى يك 
كشور داشته باشند و بر اين اساس ميزان انطباق طرح مورد 
نظر را با اين تعريف بيان كنند. در حالى كه طى چند سال اخير 
با افزايش آمار دانش آموزان كالس ها در مدارس دولتى، بر 
خستگى و فشارهاى جسمانى و روانى معلمان افزوده شده 
ــوال بود كه چگونه حضور  است، بايد منتظر پاسخ اين س
بيشتر معلم در اين گونه كالس هاى غير استاندارد كه هيچ 
گونه شباهتى با فضاى اتاق هاى تصميم گيرى و برنامه ريزى 
طرح هاى آموزشى ندارد، به نفع معلم خواهد بود. چگونه 
ــور براى ايستادن  مى خواهيم شعار سند چشم انداز كش
ايران در رتبه اول علمى منطقه را بدون فراهم كردن اسباب 
و زيرساخت هاى آموزش و پرورش كيفى تحقق بخشيم.

مشهور تاكيد مي كند: درست در همين روزهايى كه هدف 
از طرح معلم تمام وقت كمك به بهبود معيشت معلمان بيان 
مى شود، بسيارى از كالس هاى دوره ابتدايى با گنجاندن 
چهار ساعت دروس هنر و ورزش در يك روز،آن روز را بدون 
معلم سپرى مى كنند، چراكه آموزش و پرورش حاضر به 
پرداخت مبلغى به عنوان حق التدريس به آموزگاران داراى 
تقليل ساعت تدريس نيست و ترجيح مى دهد يك روز كامل 
دانش آموزان در مدرسه رها باشند اما هزينه اى بابت حضور و 
اضافه كار ى معلم شان نپردازد. حال چگونه مى توان پذيرفت 
كه به يكباره معيشت معلم دغدغه طراحانى شده است كه 
هر روز شرايط كارى براى معلمان را سخت تر كرده اند.به 
نظر مى رسد اتاق فكر آموزش و پرورش خود بايد مخالف 
اول اين چنين طرح هايى باشد و با الگو گيرى از نظام هاى 
آموزشى موفق دنيا فرصتى را براى مطالعه، پژوهش و آماده 
سازى معلمان فارغ از هر دغدغه اى فراهم كند اما ظاهرا اين 
اتاق فكر، رياضت اقتصادى را  اولويت اول و جايگزين كيفيت 
آموزشى قرار داده است و خود محلى براى پيشنهاد و تصويب 

طرح هاى ضد آموزشى و به زعم خودشان، طرح خالقانه شده 
است تا آخرين تيشه ها را بر ريشه و پيكر نحيف نهاد تعليم و 

تربيت وارد كند.
اما و اگرهاى طرح معلم تمام وقت

على بهشتى نيا،ديگر كارشناس آموزش و پرورش نيز 
ــت: پس از قانون خدمات كشورى و  در اين باره معتقداس
طرح رتبه بندى معلمان، حال نوبت طرح جديد معلم تمام 
ــفته تر كند. رو  ــت كه ذهن آشفته معلمان را آش وقت اس
نمايى از طرح معلم تمام وقت در ماه گذشته و حضور قابل 
تامل على الهيار تركمن (معاون توسعه مديريت و پشتيبانى 
وزارت آموزش و پرورش) در برنامه گفت وگوى ويژه خبرى 
شبكه دوي  سيما در اين هفته خبر مهم آموزش و پرورش 
ــت. آقاى  ــا و اگرهايى نيز داش ــان بود كه ام براى فرهنگي
الهيار با تاكيد بر اختيارى بودن طرح، افزايش 18 درصدى 

ــتگى  فوق العاده ويژه و تاثير اين افزايش بر احكام بازنشس
فرهنگيان، از طرح معلم تمام وقت تمام قد دفاع كردند. تا 
زمانى كه جزييات  اين طرح منتشر نشده است، نمى توان 
نقد و تحليلى دقيق به آن داشت؛ اما با نگاهى گذرا به كليات 
ــه جنس اين  ــوان دريافت ك ــم تمام وقت مى ت طرح معل
ــين و ابتر وزارت آموزش و پرورش  طرح با طرح هاى پيش
يكسان است. بهشتي نيا مي افزايد: تجربه تاريخى معلمان 
نشان مى دهد كه همواره طرح هاى پيشين و طرح هايى 
ــه جويى در منابع مالى  چون معلم تمام وقت با هدف صرف
آموزش و پرورش و با شعارهايى پر طمطراق، چون كمك 
ــيت و اقتصاد معلم و بهبود كيفيت آموزش براى  به معش
دانش آموزان بوده است. با بى تفاوتى دولت ها از گذشته تا 
به امروز و ناكارآمدى تصميم گيران نظام آموزشى و ايجاد 
شكاف چند اليه ميان معلمان و وزرات آموزش و پرورش، 
اعتماد جامعه ى فرهنگيان از اين وزارتخانه رخت بر بسته 
ــت و معلمان ديگر نمى توانند با عينك خوش بينى به  اس
ــس نگاه كنند.جناب  طرح هاى آموزش و پرورش و مجل
آقاى الهيار تركمن! معلمان چگونه مى توانند به طرح ظاهرا 
اختيارى  شما خوش بين باشند، زمانى كه آن ها تجربه تلخ  
طرح تدريس 6 ساعت مديران و معاونان را همراه خود دارند؟ 
طرح  6 ساعت تدريس مديران و معاونان هم در ابتدا با هدف 
فاصله نگرفتن آن ها از تدريس و شعارهايى از اين دست آغاز 
شد و در نهايت به غير از تضييع حقوق مديران و معاونان و 
دانش آموزان و بى اعتبار شدن درس هايى چون انشا و  ورزش 
و هنر، نتيجه اى در بر نداشت. از شروع اجراى اين طرح زمان 
زيادى نمى گذرد و مديران و معاونان فراموش نكرده اند كه 
اين طرح نيز با قيد اختيار آغاز شد و امروز به اجبار مقيد شده 
است.وي تصريح مي كند: معلمان حق دارند بپرسند پس 
از چند دهه سرانجام قانون خدمات كشورى چه شد و چرا 
هيچگاه اجرايى نشد؟ معلمان حق دارند بپرسند سرانجام 
طرح رتبه بندى معلمان به كجا رسيد؟ معلمان حق دارند 
ــند كدام طرح وزارتى در چند دهه گذشته كيفيت  بپرس
آموزش و معيشت معلمان را بهبود بخشيده است؟ و كسى 
هم حق ندارد به نام معلم و دفاع از معيشت و حقوق معلمان و 
آموزش با كيفيت، براى معلمان اميد واهى ايجاد كند. جناب 
آقاى الهيار تركمن بهبود حقوق و معيشت معلمان هيچ قيد 
و شرط و طرحى نمى خواهد و بهتر است به عنوان عالى ترين 
مقام مالى وزارتخانه به پرسش هاى معلمانى پاسخ دهيد كه 
اعتمادشان از طرح هاى شما و وزارت متبوع و دولت محترم 

براى  تغيير وضعيتشان سلب شده است.

آرزوهاي برباد رفته 
آموزش و پرورش با تفسيرى يك سويه  از عبارت تمام 
ــدن معلمان در تدارك افزايش ساعات تدريس  وقت ش
معلمان، ازسقف 24 ساعت فعلى به 36 ساعت، مى خواهد 
معلمان  نيز مانند ديگر كاركنان دولت از صبح شنبه تا عصر 
پنج شنبه را به كار پيِش پا افتاده تدريس! در فضاى كالس 
محصور كند. فروغ تيموريان ،ديگر كارشناس فرهنگي 
نيز با بيان اين مطلب چند سوال مطرح كرده و خطاب به 
مسئوالن آموزش و پرورش مي گويد: اگر ساعات كارى 
معلم افزايش يابد  چه نفعى براى دانش آموز و نظام آموزشى 
دارد؟ جناب معاون! مگر كار كردن هاى 24 ساعته و 25 
ساعته نيمه وقت است كه تصميم بر تمام وقت كردن آن 
گرفته شده است؟ جناب وزير! چه اصرارى بر جا انداختن 
اين طرح اجبارى داريد؟ با اين كارمى خواهيد بگوييد معلم 

تا حاال نيمه وقت كار مى كرده اند و حاال شما در حال اصالح 
اين طرح هستيد  ؟ وي مي گويد: شكى نيست كه تبديل 
معلم  به فردى كه مانند ماشين با وجود خستگى از صبح 
تا عصر  تدريس كند با بحث كيفيت آموزشى تناقض دارد 
و به ضرر دانش آموز است. از اين گذشته مانند روز روشن 
است كه اين طرح، طرحى براى صرفه جويى در هزينه ها 
و جبران كمبود دبيردر حال و آينده است  اما درد آنجاست 
كه مديران غيرصادقانه آن را طرحى رفاهى براى معلمان 
معرفى مى كنند. حتى اگر اين طرح منجر به افزايش حقوق 
معلمان هم بشود، تدريس اين ساعت هاى طوالنى براى 
آموزش بسيار زيان آور و مخرب است. اين طرح با چه نظر 
سنجى اي در حال پياده شدن است. داده هاى نظرسنجى از 
كجا استخراج شده و تا چه حد صحيح و درست بوده است؟  
تمام وقت شدن معلمان را با رفع دغدغه هاى معيشتى، 
بايد مانند استادان دانشگاه در تالش موثر آنان در خود- 
انگيزشى، بالندگى شغلى، ارتقاى صالحيت هاى حرفه 
اى، پژوهش، مطالعه، توليد علم و ايجاد فرصت مطالعاتى- 
پژوهشى جست وجو كرد؛ نه در تحميل كارِ  د ومعلم، به 
يك معلم. على رغم وجود فضاى مخالفت با اين طرح به 
نظر مى رسد مسئوالن آموزش و پرورش با لجاجت زياد 
و يك سو نگرى سعى  در اجراى آن دارند و حرف هاى شان 
را هر بار از يك تريبون به گوش معلمان مى رسانند.به گفته 
وي، اجراى اين طرح در ادامه سالخى كردن اليحه رتبه 
بندى با چاقوى صرفه جويى، عالوه بر كاشتن بذر نااميدى 
ــاندن مدارس  در دل معلمان، حاصلى جز به ضعف كش
دولتى ندارد. چه كسى جوابگوى فشار كارى زياد بر معلم 
هاست؟ رفتن در كالس هاى 35 تا 40 نفره كه معلم مجال 
يك لحظه استراحت را ندارد يا دست و پنجه نرم كردن با 
مشكالت جسمانى در سال هاى پايانى كارش  را چگونه 
توجيه مى كنيد؟ زير نظام هايى مانند ارزشيابى، نظام جامع 
هدايت تحصيلى، برنامه درسى و توليد محتوا... تنها در 
كنار معلم باانگيزه و توانمند قادرند به نظام آموزشى، جانى 
دوباره بخشيده وپويايى را در دل آموزش زنده نگه دارند.

چنين نگاه ايستا، مكانيكى و شايد قرون وسطايى به حرفه 
معلمى، از جمله موانع محكمى است كه برنامه درسى را در 
رسيدن به اهداف خود، ناكام گذاشته است. اصرار  پى در پى  
در اجرايى شدن غلط و زود هنگام چنين طرح هايى، اين  
شائبه را تقويت مى كند كه سناريويى از پيش تهيه شده كه 
قصد دارد با فرو كاستن ازجايگاه شغلى معلم به كارمندى، 
اعتبار و جايگاه تخصصى آن را هدف قرار بدهد.اين طرح جز 
افزايش معلمان خسته و بى انگيزه، مدارس شلوغ، دونوبته و 
پر تراكم و نهايتا كوچ اجبارى جمع كثيرى از دانش آموزان 
مدارس دولتى به مدارس غير دولتى هيچ پيامد ديگرى در 

پى نخواهد داشت. 

      كارشناسان آموزشي نقدهاي جدي به طرح جديد آموزش و پرورش وارد كردند   

سناريوي معلم تمام وقت!

قيمت شير و فرآورده هاي آن به طور چشمگيري رو به افزايش است 
ــت و نه مسئولي  آن را پيگيري  و گراني افسار گسيخته آن را نه پاياني اس
ــا 100 درصدي برخي محصوالت ــاي اخير افزاش ت مي كند.در هفته ه

لبني سبب شده بيش از هميشه ميزان مصرف لبنيات توسط مردم با نزول 
مواجه شود و اين مساله تهديدي جدي براي آينده سالمت كشور به شمار 
مي رود.سخنگوى وزارت بهداشت در همين باره با اشاره به كاهش مصرف

شير و لبنيات در سال هاى گذشته مي گويد: به نمايندگى از وزارت بهداشت 
صراحتا هشدار مى دهم كه با افزايش قيمت شديد اخير شير و لبنيات و با 
توجه به كاهش قدرت خريد مردم، سرانه مصرف شير و لبنيات در معرض 
كاهش قابل توجه است.  دكتر ايرج حريرچى در نشست خبرى اخير خود با 
اشاره به كاهش سرانه مصرف شير و لبنيات در كشور گفت: متاسفانه سرانه 
مصرف شير و لبنيات كه قبال هم در كشور پايين بود، با حذف يارانه شير و 
لبنيات در سال 89 به دنبال اجراى هدفمندى يارانه ها و نيز به دنبال تورم 
شديد سال هاى 90 و 91 و كاهش قدرت خريد خانوارها در سال هاى 90 و 
91، كاهش قابل توجه مصرف شير و لبنيات در خانواده ها به وجود آمد و

در سال هاى بعد هم كاهش تدريجى در مصرف شير و لبنيات داشتيم. در 
همين سال ها بيمارى ها و عوارض مربوط به مصرف كم شير و لبنيات در 
كشور به وضوح افزايش يافته است. بنده به نمايندگى از وزارت بهداشت 
صراحتا هشدار مى دهم كه با افزايش قيمت شديد اخير شير و لبنيات و با 
توجه به كاهش قدرت خريد مردم، سرانه مصرف شير و لبنيات در معرض 
كاهش قابل توجه است و كنترل قيمت و نيز اختصاص منابع هدفمند براى 
تامين شير و لبنيات مورد نياز مردم و نيز اقدامات حمايتى نظير توزيع شير 
در مدارس يا بسته هاى غذايى حمايتى غنى از شير و لبنيات براى فقرا و 
اقشار آسيب پذير از ضروريات اين مقطع زمانى است.حريرچى در ادامه 
درباره كنترل تورم هرينه هاى سالمت نيز گفت: با اقدامات انجام شده، 9 ماه 
متوالى است كه تورم حوزه سالمت از تورم عمومى جامعه به ميزان معنى دار 
و كامال واضحى پايين تر است. تورم حوزه سالمت كه در ربع قرن گذشته به 
طور متوسط 40 درصد از تورم عمومى جامعه بيشتر بوده است، در سال 96
تقريبا به سطوح مشابه تورم عمومى جامعه كاهش پيدا كرد. از آبان سال 96
روند نزولى تورم سالمت شدت بيشترى پيداكرد و در دوره 9 ماهه بهمن  96

تا مهر سال 97 هر ماهه تورم سالمت از تورم عمومى كشور كمتر بوده است.  
وى افزود: در مهر مسال تورم عمومى ماهانه بهداشت و درمان 2.2 درصد 
در مقابل4.6 درصد تورم عمومى بنا به اعالم بانك مركزى بوده است و تورم 

سالمت مهر نسبت به مهر گذشته 19.1 درصد است كه تقريبا نصف تورم 36
درصدى عمومى كشور در يك سال منتهى به آخر مهر است.وى با بيان اينكه 
ممكن است با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزايش تورم و گرانى، اين موفقيت 
بسيار بزرگ از لحاظ ذهنى ملموس نباشد و نيز ممكن است گفته شود كه 
تورم حوزه سالمت روند معمول خود را داشته است و در مقابل تورم عمومى 
كه افزايش پيدا كرده است، كمتر خود را نشان مى دهد، گفت: در سال هاى 
91 و 92  كه تورم عمومى به صورت شديدى افزايش پيدا كرد، تورم بخش 
سالمت به طور واضحى بيشتر از تورم عمومى بوده است كه اقدامات وزارت 
بهداشت و همكارى جامعه پزشكى و توليد كنندگان و واردكنندگان دارو و

ملزوكات پزشكى مانع تكرار اين موضوع و جلوگيرى از فشار بر مردم شد.
اصالح تعرفه هتلينگ  بيمارستان ها

ــت در شرايط تورمى  ــت واضح و قطعى دولت و وزارت بهداش سياس

كنونى كه قدرت خريد خانوارها خصوصا در مورد هزينه هاى خوراكى و 
مسكن دچار محدوديت است، كنترل قيمت در حوزه سالمت و جلوگيرى 
از هرگونه فشار مضاعف به مردم و بيماران است و خواهد بود.حريرچي با 
بيان اين مطلب گفت: بنده از جامعه پزشكى و دندانپزشكى و داروسازى و 
پرستارى و پيراپزشكى و نيز تامين كنندگان ملزومات مصرفى و تجهيزات

ــكى كه على رغم افزايش هزينه ها در تعامل خوب با دولت و وزارت  پزش
بهداشت و بيمه ها و با رعايت شرايط اقتصادى مردم با تعرفه هاى قانونى 
به خدمت رسانى مشغول هستند، تشكر مى كنم. البته افزايش هزينه هاى
ــاير هزينه ها، اصالح تعرفه بعضى خدمات مثل هتلينگ پشتيبانى س

بيمارستان ها را ضرورى مى كند كه شوراى عالى بيمه در اين زمينه پيشنهاد 
و مصوبه داشته است.وى در ادامه با اشاره به سالگرد زلزله كرمانشاه، در مورد 
مقاومت بيمارستان ها در مقابل زلزله و فرسودگى بيمارستان ها گفت: با 

اجراى برنامه جايگزينى بيمارستان هاى فرسوده طى 10 سال گذشته، 
ميزان درصد فرسودگى تخت هاى كل كشور  از 73 درصد به 45 درصد و 
تخت هاى استان تهران از87 درصد به 66 درصد تقليل يافته است كه هنوز

رقم بسيار قابل توجه و نگران كننده اى است. البته در صورت جايگزينى 
ــال 1399، اميدواريم  بيمارستان هاى در دست اجرا و طبق برنامه تا س
ــور و استان تهران به ترتيب  ميزان درصد فرسودگى تخت هاى كل كش
به  30 درصد و 38 درصد كاهش يابند. معاون كل وزارت بهداشت افزود: 
جهت اصالح وضعيت فوق، وزارت بهداشت اقداماتى مانند ايجاد شركت

مادر تخصصى ساخت و توسعه فضاهاى بهداشتى و درمانى و تحويل كليه 
پروژه هاى با پيشرفت كم و پروژه هاى شروع نشده در سطح تهران و كشور 
جهت انجام عمليات اجرايى در يك برنامه زمانى مشخص تا افق 1404، 
خلق منابع جديد از طريق فروش و تهاتر امالك مازاد دانشگاه هاى علوم 
پزشكى جهت تامين منابع مالى ساخت از جمله بيمارستان هاى تجريش و 
رازى تهران كه خود جايگزين بيمارستان فرسوده است، فاينانس خارجى 
بيمارستان ها به ويژه بيمارستان هاى بزرگ در كشور از جمله كالنشهرها، 
تهران، شيراز، تبريز و مشاركت با ساير نهادها و سازمان ها در كشور از جمله 
بنياد مستضعفان و ستاد اجرايى فرمان امام (س) در ساخت بيمارستان ها 
در كشور به ويژه در مناطق محروم از جمله اهواز، دزفول و شهرهاى استان 
كرمان و سيستان و بلوچستان است.وى ادامه داد: در تهران نيز شهر تهران 
به شش حوزه درمانى و تعريف هشت مگا هاسپيتال (1500 تختخوابى) 
ــده و دو پروژه از آن ها يكى در  در مناطق شش گانه تهران حوزه بندى ش
منطقه 22 با اخذ وام از بانك جهانى و يكى در مرز منطقه6 و 2 با همكارى 
خيرين و بخش خصوصى آغاز شده است.  همچنين تعريف و جايگزينى 
ــهر تهران در محل هاى خود  بيمارستان هاى اقمارى در سطح بافت ش
بيمارستان ها يا نزديك به آن ها از جمله بيمارستان اميراعلم، بيمارستان 
فيروزگر، بيمارستان لوالگر، بيمارستان اكبرآبادى، بيمارستان لقمان و ... 
از ديگر اقدامات مان است. البته همزمان با طرح جايگزينى بيمارستان ها، 
مقاوم سازى بيمارستان هايى كه بهسازى آن ها از لحاظ فنى و اقتصادى 
توجيه پذير يا به داليل مديريتى حايز اهميت بود، در دستور كار وزارت 
بهداشت قرار گرفته است. در سال هاى گذشته بيمارستان سينا يتهران، 
شهيد محمدى بندرعباس و فريده بهبهانى در بهبهان مقاوم سازى شده و 
عمليات مقاوم سازى بيمارستان هاى امام على (ع) چابهار و امام حسين (ع) 

رفسنجان در حال انجام است.

گروه جامعه 

بهداشت

سخنگوي وزارت بهداشت درباره كاهش شديد مصرف لبنيات هشدار داد

سفره هاي خالي از شير

ــت، درمان و  ــاى وزارت بهداش ــاس گزارش ه بر اس
آموزش پزشكى، ايران ركورددار باالترين آمار مرگ ناشى 
از بيمارى هاى قلبى و عروقى (روزانه 300 نفر) در دنياست 
و 39 درصد مرگ ها در ايران ناشى از بيمارى هاى قلبى و 
عروقى است.در مجموع بيمارى هاى قلبى و عروقى رتبه 
ــت علت مرگ و مير در جهان را به خود اختصاص  نخس
ــتر مردم دنيا هر ساله بيشتر از هر عامل  داده است و بيش
ــت مى  ديگرى جان خود را به علت اين بيمارى ها از دس
ــال  دهند؛ به طورى كه 17,5 ميليون نفر در جهان در س
2012 به علت بيمارى هاى قلبى و عروقى فوت كردند و 
اين بيمارى ها 31 درصد از كل موارد مرگ و ميرها را شامل 
مى شوند و از اين مرگ ها حدود 7,4 ميليون به بيمارى 
عروق كرونر قلب و 6,7 ميليون ناشى از سكته هاى قلبى 
ــت.برخى پزشكان بر اين باورند  و مغزى مرتبط بوده اس
كه مى توان از بروز بسيارى از بيمارى هاى قلبى و عروقى 
با اصالح عوامل خطر رفتارى مانند استعمال دخانيات، 
رژيم غذايى و كاهش وزن و چاقى و همچنين انجام فعاليت 
هاى جسمانى پيشگيرى كرد. افراد مبتال به بيمارى هاى 
قلبى و عروقى يا افرادى كه در معرض خطر اين بيمارى با 
عاليم فشار خون باال، ديابت، افزايش چربى خون هستند 
نياز به تشخيص زودهنگام و استفاده از مشاوره و خدمات 
پزشكى مناسب براى پيشگيرى از اين بيمارى ها دارند.

ميرمحمد انورى، استاد دانشگاه علوم پزشكى تهران در اين 
زمينه به ايرنا مى گويد: مهم ترين علت بروز بيمارى هاى 
ــت. تصلب شرايين  ــرايين اس قلبى و عروقى، تصلب ش
سبب مى شود سرخرگ هاى گوناگونى كه به بخش هاى 
ــانند، به تدريج سخت و تنگ  مختلف بدن خون مى رس
شوند و توانايى آن ها براى انتقال اكسيژن و  مواد غذايى به 
سلول هاى بدن كاهش يابد. گرفتگى عروق كرونر قلبى 
باعث بروز سكته قلبى مى شود كه اين عارضه بر اثر رسوب 
چربى در درازمدت در ديواره هاى عروق به وجود مى آيد. 
رسوب بافت چربى در رگ ها بر اثر عواملى همچون فشار 
خون باال، ديابت، كشيدن سيگار و داشتن سابقه خانوادگى 
ــى و چربى باال موجب  در زمينه ابتال به بيمارى هاى قلب
مى شود تا رسوب بافت چربى در درون رگ ها تشكيل شود. 
درحال حاضر ابتال به بيمارى هاى قلبى و عروقى در ايران 
حدود 10 سال پايين تر از متوسط جهانى بوده است و اين 
به معنى آن است كه ما 10 سال زودتر نسبت به متوسط 
جهانى دچار اين بيمارى مى شويم. آمار مرگ و مير ناشى از 
بيمارى هاى قلبى در كشورمان باالتر از كشورهاى پيشرفته 
بوده و پيشگيرى از اين بيمارى ضرورى است. كلسترول باال 
خطر ابتال به بيمارى هاى قلبى و عروقى را افزايش مى دهد، 
در حالى كه هزينه پيشگيرى از بيمارى هاى قلبى كمتر 
از مصرف ساليانه غذاهاى آماده در يك خانواده است. 50 
ــورمان اضافه وزن دارند، اين  درصد جامعه شهرى كش
در حالى است كه تحقيقات نشان مى دهد چاقى شديد 
به تنهايى مى تواند خطر نارسايى قلبى و مرگ و مير ناشى 
از بيمارى هاى قلبى را افزايش دهد. ابتال به بيمارى هاى 
قلبى و عروقى در سنين پايين نيز در حال افزايش است 
ــت و فعاليت بدنى نداشته  و وقتى فرد رژيم غذايى درس
باشد، عملكرد قلب ضعيف تر و ديواره هاى قلب ضخيم تر 
شده، قدرت پمپ كردن قلب كمتر مى شود و ديواره هاى 
سرخرگ ها ممكن است سفت و باريك تر شوند. عالوه بر 
سفت و سخت شدن سرخرگ ها، ابتال به ساير بيمارى ها 
مانند فشارخون باال نيز ممكن است مشكل را تشديد كنند. 
درد يا ناراحتى در قفسه سينه، درد يا ناراحتى در بازوها، شانه 
چپ، آرنج، فك يا پشت از عالئم بيمارى قلبى به ويژه سكته 
بوده و فرد ممكن است دچار تنگى نفس، احساس استفراغ، 

سرگيجه و ضعف، عرق سرد و رنگ پريده شود. 

شب هاي سرد تهران نزديك و نزديك تر و نگراني ها از 
وضعيت كارتن خواب ها و بي خانمان هاي شهر مضاعف تر 
مي شود. با اين حال فرماندار تهران به تازگي گفته كه 5000

هزار ظرفيت براى بى خانمان ها در سامانسراها ايجاد شده 
و با هماهنگى با وزارت بهداشت قرار است خانواده بيماران 
شهرستانى در نمازخانه بيمارستان ها اسكان داده شوند.

عيسى فرهادى (فرماندار تهران) اظهارداشت:همچنين 
گشت هاى شهردارى در طول فصل سرما در سطح شهر 
حضور دارند و كارتن خواب ها و بى خانمان ها را به مددسراها 
و گرمخانه ها منتقل مى كنند.فرماندار تهران خاطرنشان 
كرد: همچنين اتوبوس هايى در سطح شهر تهران حضور 
ــات الزم از جمله گرمايش در آن ها تعبيه  دارند كه امكان
ــده و در صورتى كه افراد بى خانمان و كارتن خواب در  ش
ــب ها براى اسكان  ــهر حضور داشته باشند، ش سطح ش
ــكان داده مى شوند. ــده و اس به اين اتوبوس ها منتقل ش

فرهادى در واكنش به اينكه گفته مى شود حدود هزار و 
500 زن كارتن خواب و معتاد در سطح شهر تهران حضور 
دارند، تصريح كرد: اين آمار صحت ندارد، اما با همكارى 
ــكان فراهم كرده ايم.وى  بهزيستى براى اين زنان نيز اس
همچنين در خصوص عدم پذيرش معتادان متجاهر در 
بيمارستان ها براى درمان گفت: اگر در اين خصوص موردى 
به ما اعالم شود، قطعا پيگيرى خواهيم كرد.فرماندار تهران 
همچنين با اشاره به مكاتبات انجام شده با ديگر دستگاه ها 
در خصوص ساماندهى خانواده بيماران شهرستانى گفت: 
ــتان ها نيز مكاتباتى براى ساماندهى خانواده  با بيمارس
بيمارانى كه براى درمان به تهران مراجعه مى كنند، شده 
ــت خانواده اين بيماران در نمازخانه هاى 183 و قرار اس

بيمارستانى كه در تهران وجود دارد، اسكان داده شوند.

سالمت

در شهر

مرگ روزانه 300 
ايراني بر اثر 

بيماري هاي قلبي 

پناهگاه پنج هزار نفره
 براي كارتن خواب ها

فروغ تيموريان
كارشناس آموزشي:

اجراى اين طرح در ادامه سالخى 
كردن اليحه رتبه بندى با چاقوى 
صرفه جويى، عالوه بر كاشتن بذر 

نااميدى در دل معلمان، حاصلى جز   
به ضعف كشاندن مدارس دولتى ندارد. 

چه كسى جوابگوى فشار كارى زياد 
بر معلم هاست؟ رفتن در كالس هاى 

35 تا 40 نفره كه معلم مجال يك لحظه 
استراحت را ندارد  يا دست و پنجه نرم 

كردن با مشكالت جسمانى در سال هاى 
پايانى كارش  را چگونه توجيه مى كنيد؟

علي بهشتي نيا
كارشناس آموزشي:

معلمان حق دارند بپرسند پس از چند 
دهه سرانجام قانون خدمات كشورى 

چه شد و چرا هيچ گاه اجرايى نشد. 
معلمان حق دارند بپرسند سرانجام 

طرح رتبه بندى معلمان به كجا رسيد. 
معلمان حق دارند بپرسند كدام طرح 

وزارتى در چند دهه گذشته كيفيت 
آموزش و معيشت معلمان را بهبود 

بخشيده است و كسى هم حق ندارد 
به نام معلم و دفاع از معيشت و حقوق 

معلمان و آموزش با كيفيت، براى معلمان 
اميد واهى ايجاد كند

حفيظ ا... مشهور
كارشناس آموزشي:

اتاق فكر آموزش و پرورش خود بايد 
مخالف اول  چنين طرح هايى باشد 
و با الگو گيرى از نظام هاى آموزشى 
موفق دنيا، فرصتى را براى مطالعه، 

پژوهش و آماده سازى معلمان فارغ 
از هر دغدغه اى فراهم كند اما ظاهرا 

اين اتاق فكر، رياضت اقتصادى 
را اولويت اول و جايگزين كيفيت 

آموزشى قرار داده است و خود محلى 
براى پيشنهاد و تصويب طرح هاى 

ضد آموزشى و به زعم خودشان، 
طرح خالقانه شده است 
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ايرانى در مالزى 
معاون جنايى پليس آگاهى تهران از دستگيرى قاتلى خبر 
داد كه در شهر كواالالمپور مالزى، جوان ايرانى را به قتل 
رساند. سرهنگ على وليپور گودرزى با اعالم خبر بازداشت 
ــده بود،  قاتلى كه در مالزى مرتكب قتل جوان ايرانى ش
اظهار كرد: تابستان سال 91 در يك نزاع و درگيرى در شهر 
كواالالمپور كشور مالزى جوان ايرانى به قتل رسيد. عامل 
جنايت پس از ارتكاب جرم به ايران گريخته و تا به امروز  
متوارى بود كه  دقايقى قبل به هويت مشخص (33 ساله) 
در يك عمليات پليسى توسط عوامل اداره دهم دستگير و 

به ارتكاب قتل با انگيزه نزاع و درگيرى  اعتراف كرد.
جزييات درگيرى در 

بيمارستان امام خمينى اهواز
مدير روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور 
اهواز با اشاره به درگيرى در بيمارستان امام خمينى(س) 
ــانى بيمارستان  اهواز گفت: اين درگيرى به خدمات رس
ــاره به وقوع  ــت. فرهاد حمزه لويى با اش مرتبط نبوده اس
درگيرى در بيمارستان امام خمينى(س) اهواز، اظهار كرد: 
يك شنبه شب گذشته حوالى ساعت 22، راننده يك خودرو 
با پليس راهور در مركز شهر درگير مى شود و با توجه به اين 
درگيرى پليس راهور از نيروى انتظامى درخواست يگان 
امداد مى كند. وى افزود: هنگام اين درگيرى، چرخ يك 
خودرو روى پاى همراه راننده خودرو مى رود و اين مساله 
باعث مى شود كه پليس به همراه راننده خودرو و همراهى 
كه آسيب ديده به اورژانس بيمارستان امام خمينى(س) 
ــگاه علوم  اهواز مراجعه كنند. مدير روابط عمومى دانش
پزشكى جندى شاپور اهواز ادامه داد: در بيمارستان امام 
خمينى(س) بستگان راننده خودرو با پليس راهور درگير 
مى شوند و مردم حاضر در محل از اين درگيرى فيلمبردارى 

و در فضاى مجازى منتشر مى كنند.
ــچ ارتباطى با  ــرد: اين درگيرى هي حمزه لويى عنوان ك
خدمات رسانى بيمارستان امام خمينى(س) اهواز نداشته 
و خدمت رسانى در اين بيمارستان روند خود را داشته است.
جزييات سانحه لندينگ كرافت 

در حوالى جزيره ابوموسى
ــتان  ــى اداره كل بنادر و دريانوردى اس  معاون امور درياي
هرمزگان جزيياتى از آخرين وضعيت امدادرسانى به پنج 
سرنشين شناور لندينگ كرافت«ريحان»را اعالم كرد كه 
شب گذشته در حوالى جزيره بوموسى دچار سانحه شده 
بود.  اسماعيل مكى زاده  رابطه اظهار كرد: شناور لندينگ 
كرافت «ريحان» حامل بار شيشه ساختمانى كه ساعت 
11 شنبه شب بندر شهيد باهنر را به سمت لنگرگاه ترك 
و 10 شب از لنگرگاه عازم بندر شارجه شده بود، به داليل 
نامعلومى در هفت مايلى شرق جزيره بوموسى دچار سانحه 

واژگونى شد و از ادامه حركت بازماند.
ــناور در ساعت 20  وى افزود: در پى اعالم اضطرار اين ش
شامگاه يك شنبه 27 آبان به مركز هماهنگى جست وجو و 
نجات (MRCC) اداره كل بنادر و دريانوردى هرمزگان، 
ــناور ناجى از بنادر لنگه و بوموسى  بالفاصله دو فروند ش
ــا  ــناور ندس به همراه يك فروند يدك كش و دو فروند ش
جهت امدادرسانى به پنج سرنشين اين لندينگ كرافت 
به موقعيت اعزام شدند. به گفته معاون امور دريايى اداره 
كل بنادر و دريانوردى استان هرمزگان، در جست وجوى 
اوليه يك نفر از خدمه اين شناور كه از ناحيه دست دچار 
ــط گروه هاى امدادى، نجات  مصدوميت شده بود، توس
يافت و در ادامه نيز پيكر دو نفر از جانباختگان توسط تيم 
غواصى از آب گرفته شد. مكى زاده با بيان اينكه هم اكنون، 
شناور در وضعيت نيمه غرق قرار دارد، اظهار كرد: وضعيت 
جسمى دريانورد نجات يافته كه به بيمارستان بندر لنگه 
منتقل شده، مساعد گزارش شده است. اين مقام مسئول 
خاطرنشان كرد: عمليات جست وجو و نجات توسط دو 
فروند شناور ناجى اداره كل بنادر و دريانوردى، شناورهاى 
ــكوى نفتى  نظامى و يك فروند يدك كش اعزامى از س
ــين مفقود  مبارك در منطقه براى نجات جان دو سرنش
همچنان ادامه دارد. وى اضافه كرد: عالوه بر اين، تيم هاى 
مردمى هميار ناجى شامل سه فروند  شناور لندينگ كرافت 
و يك فروند قايق براى كمك به عمليات جست وجو و نجات 
نيز در منطقه حضور دارند. معاون امور دريايى اداره كل بنادر 
ــتان هرمزگان گفت: ظهرديروزنيز يك  و دريانوردى اس
فروند بالگرد براى انجام پايش هوايى به منطقه اعزام شد كه 
هم اكنون در آسمان منطقه است. مكى زاده خاطرنشان 
كرد: همچنين تيم هاى غواصى و بررسى سوانح دريايى 
به همراه تجهيزات تكميلى جهت كمك به عمليات، در 
صحنه حضور دارند. اخبار تكميلى پيرامون علل دقيق 
ــانحه و جزييات بيشتر پس از اتمام عمليات  وقوع اين س
جست وجو و نجات و تحقيقات كارشناسى تيم بررسى 
ــتقر در منطقه، توسط روابط عمومى  سوانح دريايى مس
اداره كل بنادر و دريانوردى استان هرمزگان اعالم مى شود.

مرگ دردناك درون 
چادر مسافرتى

ــتايى كه براى گرم كردن خود درون چادر  كشاورز روس
ــتفاده كرده بود دچار گاز گرفتگى و  از گاز پيك نيكى اس
آتش سوزى شد. مجيد گريوانى، مدير عامل اين سازمان در 
اين باره اظهار كرد: صبح روز  گذشته با دريافت خبرى مبنى 
بر آتش سوزى چادر مسافرتى و مرگ كشاورز روستايى 
بالفاصله دو اكيپ از ماموران آتش نشانى به محل حادثه 
اعزام شدند. وى محل حادثه را در نزديكى روستاى كالغ 
آشيان بجنورد برشمرد و افزود: در محل حادثه كه زمين 
كشاورزى بود، مرد جوان براى فرار از سرما و گرم نگه داشتن 
خود از گاز پيك  يكى استفاده كرده بود و اين مساله دچار 
مرگ وى شد. مدير عامل سازمان آتش نشانى بجنورد با 
بيان اينكه علت دقيق حادثه در دست بررسى است، ادامه 
داد: پزشكى قانونى در نهايت علت مرگ را تشخيص خواهد 
داد، اما شواهد و آثار بر جا مانده، حاكى از آن است كه گاز 

پيك نيكى در قسمتى از چادر در حال استفاده بوده است.
گريوانى تصريح كرد: استفاده از گاز پيك نيكى در چادر 
همواره موجب به وجود آمدن حوادث گاز گرفتگى بوده و 
عالوه بر آن با توجه به مواد استفاده شده در ساخت چادر، 
كمترين تماس با شعله موجب آتش سوزى سريع در چادر 
خواهد شد. بنابر اعالم مدير عامل آتش نشانى، مرد جوان 
پس از گاز گرفتگى با تماس گاز پيك نيك با چادر مسافرتى 

متاسفانه دچار آتش سوزى شده است.

رويداد

خودم زندگي ام را تباه كردم، همه پل هاي پشت 
سرم را خراب كردم و راه برگشتي نگذاشتم. آشنايي 
من و محبوبه باعث مشكالتم شد. صميميت بيش از 

حد من با محبوبه اين بال را بر سرم آورد. 
15 ساله بودم كه زمزمه هاي ازدواج من شروع شد. 
مادربزرگم مرتب به من مي گفت دختر اگر سنش باال 
برود بايد كنار مادرش بنشيند. زود باش دختر، تا بر 
ــن كن. زودتر به  و رويي داري تكليف خودت را روش
يكي از اين خواستگارها كه آمد بله بگو و برو سر خانه 

و زندگي ات .
ــم، مرتب مرا  ــت از مادربزرگ ــه تبعي ــه هم ب بقي
ــه  نصيحت مي كردند ولي من فقط به درس و مدرس
فكر مي كردم. دوست داشتم به دانشگاه بروم، تا آنجا 
كه مي توانستم مقاومت كردم ولي اين مقاومت فقط 
ــالگي به  ــالگي دوام يافت. باالخره در 15 س تا 15 س
ــاي اطرافيان به  ــرزنش ه خاطر اصرار خانواده و س
يكي از خواستگارانم كه از هر لحاظ مورد تاييد همه 
ــي آمد، جواب  ــن خودم هم از او بدم نم بود و در ضم
ــكل  ــرم مرد خوبي بود، هيچ مش مثبت دادم. همس
خاصي در زندگي نداشتم اگر هم مساله خاصي پيش 
ــا آن را حل كنيم.  ــالش مي كرديم ت مي آمد با هم ت
همسرم مرد فهميده اي بود و از ازدواج با او احساس 

پشيماني نمي كردم.
ــرم مهدي به دنيا آمد.  ــال دوم زندگي مان پس س
وجود پسرم شور و شوقي به زندگي مان بخشيده بود. 
دو سال بعد از تولد مهدي، دخترم مريم نيز متولد شد. 
ديگر حسابي سرگرم خانه و زندگي شده بودم. از صبح 
تا شب مشغول پخت و پز و رسيدگي به بچه ها بودم. 
همسرم مرتب به من كمك مي كرد و نمي گذاشت كار 
خانه و رسيدگي به فرزندان فشاري به من وارد كند. 
شوهرم مرتب مرا تشويق مي كرد كه ادامه تحصيل 
بدهم. او از عالقه واقعي من به درس اطالع داشت، من 
هم تصميم داشتم زماني كه فرزندانم كمي بزرگ تر 

شدند درس خواندن را ادامه دهم اما...
ــد كه حدود يك سال  همه ماجرا از آنجا شروع ش
قبل يكي از همسايه ها به جاي ديگري نقل مكان كرد 
و خانواده ديگري در آنجا ساكن شدند. پس از آشنايي 
ــايه جديد، رفت و آمدهاي مان آغاز شد. يك  با همس
ــايه كه رابطه نزديك و دوستانه اى با  روز خانم همس
من پيدا كرده بود به خانه ما آمد و در بين حرف هايش 

ــرا كمي به  ــرزنش مي كرد و مي گفت چ مدام مرا س
ــتي و خودت را درگير كارهاي خانه  فكر خودت نيس
كرده اي، من يك روز در ميان باشگاه ورزشي مي روم و 

بعد از من خواست كه همراه او به باشگاه بروم.
ــوهرم  ــازه بده با ش ــه او گفتم اج ــخ ب من در پاس
صحبت كنم. او هم قبول كرد. وقتي همسرم به منزل 
ــتم و او بالفاصله  ــا او در ميان گذاش آمد موضوع را ب
ــت مرا پذيرفت، از وقتي به باشگاه مي رفتم  درخواس
ــاس خوبي داشتم،  خيلي سرحال شده بودم و احس
ــده بود و از اين  ــرم متوجه تغيير روحيه من ش همس

وضعيت خيلي راضي بود.
ــدم كه  ــنا ش در كالس ورزش با افراد زيادي آش
ــيار خوبي بودند و ارتباط ما  اكثر آن ها خانم هاي بس

ــگاه بود و بعد از آن  با هم فقط در محيط كالس و باش
هيچ ارتباطي نداشتيم، يكي دو ماه از باشگاه رفتنم 
مي گذشت كه متوجه شدم مسير رفت و آمدم با يكي 
ــت. با يكديگر قرار  از اين زنان به نام محبوبه يكي اس
گذاشتيم تا با هم به باشگاه برويم و برگرديم، همين 
ــد روز به روز ارتباط مان بيشتر شود،  مساله باعث ش
ــه او اعتماد  ــه منزل ما آمد و من ب حتي چندين بار ب

كامل پيدا كردم.
ــگاه، يكي از  ــت از باش ــير برگش يك روز در مس
ــنايان را ديدم كه قبال براي مدتي كه پدرم دچار  آش
مشكالت مالي شده بود به خانواده مان كمك مي كرد. 
از ديدن او خيلي خوشحال شدم و آدرس و شماره اش 
را گرفتم. بعد از رفتن او، محبوبه اصرار داشت بداند كه 

آن آقا كيست. من هم همه چيز را به او توضيح دادم.
ــماره تلفن او  ــه بهانه اي ش ــد محبوبه ب مدتي بع
ــدم محبوبه با  ــي بعدها متوجه ش را از من گرفت ول
ــتي برقرار كرده است. هر چه با  آن فرد ارتباط دوس
ــن كار بردارد  ــت از اي محبوبه صحبت كردم كه دس
قبول نمي كرد. آن فرد خودش زن و بچه داشت و اين 
ــنايي او و محبوبه شده بودم به  من بودم كه باعث آش
همين دليل دچار عذاب وجدان شده بودم، بنابراين 

با او قطع رابطه كردم.
ــت، ديگر خبري از او نداشتم تا اينكه  مدتي گذش
ــت  يك روز صداي زنگ هاي مداوم در، مرا به وحش
ــردم و محبوبه را ديدم،  ــه در را باز ك انداخت. با عجل
ــيدم  او نگران آن مرد بود، ليواني آب به او دادم و پرس

چه اتفاقي افتاده است، در جواب گفت بيچاره شدم، 
ــت و نيروي انتظامي كه دنبال  دايي ام قاچاقچي اس
ــتگير  ــرش را دس ــه منزلش رفته و همس او بوده، ب
ــه پليس معرفي  ــر مي كند من او را ب كرده، او هم فك
كرده ام؛ امروز وقتي به خانه رفتم يك چاقو برداشت 
و مي خواست مرا بكشد. من هم مجبور شدم اسم آن 
فردي كه آشناي شما بود به او بدهم و متاسفانه شماره 

تو را هم دادم و گفتم كه آن مرد را مي شناسي.
ــر زخم خورده  ــزود: او االن مثل يك بب اين زن اف
ــده انتقام بگيرد، در اين  است و مي خواهد هرطور ش
ــم از ترس تمام بدنم يخ  لحظه مانده بودم چه كار كن
كرده بود، من من كنان به محبوبه گفتم فكر بچه هاي 
ــام دادي؟ و  ــن كاري را انج ــرا چني مرا نكردي؟ چ
ــاعت بعد  ــه ام بيرون كردم، نيم س محبوبه را از خان
صداي زنگ تلفن به صدا درآمد، دايي محبوبه بود، او 
از من خواست كه با آن آقا (آشناي مان) قراري بگذارم 
وگرنه زندگي ام را نابود مي كند، ابتدا طفره رفتم ولي 
باالخره مجبور شدم با او قرار بگذارم. سر قرار رفتم و 
ديدم دايي محبوبه سوار يك موتور در حال نگهباني 
ــت. من تا آن مرد را ديدم به طرفش رفتم، همان  اس
ــرعت به ما نزديك شد، من  لحظه دايي محبوبه به س
ــه روي زمين افتاده بود  فرار كردم ولي او آن مرد را ك
مورد ضرب و شتم قرار داد. بعد از آن من به اورژانس 
زنگ زدم و خودم به اينجا آمدم، اگر همسرم به مساله 

پي ببرد ناراحت مي شود.
نظر مشاور

انسان ها در چگونگي برقراري رابطه با ديگران و حد 
ــكل هستند.  و مرز روابط و تداوم ارتباطات، داراي مش
گاهي اوقات برخوردهاي نامناسب، اعتماد و صميميت 
ــتن  بيجا با افراد غريبه و حضور آن ها در زندگي و نداش
ــب در برخورد  مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي مناس
ــود. زماني كه  ــكالت مي ش با ديگران باعث ايجاد مش
ــته  مهارت هاي ارتباطي الزم در خانواده ها وجود نداش
باشد افراد در اكثر شرايط دچار بحران هاي روحي، رواني، 

جسمي، اجتماعي و خانوادگي مي شوند.
مى توان با ارتقاى مهارت هاى رازدارى و آموزش 
آن به فرزندان خود از بروز چنين اتفاقاتى پيشگيرى 
كرد. متاسفانه برخى از افراد در شجاعت گفتن «نه» را 
ندارند و اين مساله به آن ها آسيب هاى زيادى مى زند. 
پيشنهاد مى شود كسانى كه دچار چنين مشكالتى 
ــاوره و مددكارى با  ــتند با مراجعه به مراكز مش هس

راه حل هاى جديد آشنا شوند.

       روزهاى پر استرس زن جوان به خاطر دوستى خيابانى    قانون پالس

      وقتى اعتماد بيجا دروقتى اعتماد بيجا در  دسردسر  ساز مى شودساز مى شود

رييس پليس پايتخت از دستگيرى 184 سارق پايتخت 
كه تا به اين لحظه به بيش از سه هزار سرقت اعتراف كردند، 

خبر داد.
سردار حسين رحيمى در حاشيه اجراى طرح دستگيرى 
سارقان كه روز گذشته در مقر پليس آگاهى پايتخت برگزار 
شد با حضور در جمع خبرنگاران اظهاركرد:  همكاران من در 
مجموعه پليس آگاهى در روزهاى اخير 184 سارق را كه در 
قالب 45 باند فعاليت مى كردند شناسايى و پس از اخذ دستور 
قضايى دستگير كردند. افراد دستگير شده سارقان مسلح، 
ــارقان كيف قاپ و ... بودند كه بر اساس  ــارقان منازل، س س
اعترافات اين افراد تاكنون به بيش از سه هزار فقره انواع سرقت 

اعتراف كردند و تحقيقات از اين افراد ادامه دارد.
ــردار رحيمى با بيان اينكه 90 نفر از دستگير شدگان  س
ــكاب جرايم مختلف  ــار به اتهام ارت پبيش از اين چندين ب
دستگير شده و به زندان رفته اند، گفت: حدود 40 نفر از اين 
افراد نيز براى اولين بار دستگير شدند و بقيه تنها يك بار سابقه 

دستگيرى داشته اند.
وى با اشاره به برخى از پرونده هاى مهم اين طرح گفت: 
ــرقت مسلحانه از طال فروشى را  دو باند در حالى كه قصد س

داشتند پيش از ارتكاب جرم شناسايى و دستگير شدند.
رييس پليس پايتخت اضافه كرد: همچنين باند 11 نفره 
كه اقدام به سرقت دالر و ارز و لوازم قيمتى در شمال تهران 
كرده بودند نيز شناسايى و دستگير شدند كه تاكنون به 17 

فقره سرقت از منزل اعتراف كرده اند.
ــتگيرى اعضاى باندهفت نفره  ــردار رحيمى از دس س
ــراد را تحت عنوان  كالهبرداران نيز خبر داد وگفت: اين اف
برنده شدن در مسابقات تلفنى به بانك كشانده و حساب شان 

را خالى كرده بودند.
به گفته  وى، مالباختگان، افراد مختلفى از جمله پزشك، 
ــان در سراسر كشور بوده  خلبان، و ... بودند و دامنه فعاليت ش
است. سردار رحيمى از دستگيرى كيف قاپان خشن نيز خبر داد 
و گفت: اين افراد به شكلى وحشيانه اقدام به سرقت از شهروندان 

مى كردند، به طورى كه تنها دو نفر از مالباختگان آنان به كما رفته 
و البته در حال حاضر حال شان بهتر شده است.

رييس پليس پايتخت در بخش ديگرى از سخنان خود 
در پاسخ به پرسشى درباره  اجراى طرح سراسرى كاهش و 
تعويق آن گفت: با توجه به تشكيل صف هاى طويل در برابر 
ــدن مردم تصميم به تعويق  مراكز معاينه فنى و معطل ش
اجراى اين طرح گرفته شد اما از طرفى ديگر با توجه به اين 
كه در نيمه دوم سال شاهد افزايش آلودگى هواى شهر تهران 
هستيم ديگر نمى توان به خودروهاى آالينده و فاقد معاينه 
فنى اجازه تردد داد. بنابراين از سوم آذر تمامى خودروهاى 
ــطح شهر  ــط دوربين هاى س فاقد معاينه فنى معتبر توس

جريمه و اعمال قانون خواهند شد.
رحيمى همچنين با اشاره به برخى از تبليغات محيطى 
ــده نيز گفت: در برخى از اين  كه در اين خصوص منتشر ش
تبليغات اشتباه نگارشى وجود داشته و نوشته شده كه تمامى 
خودروها بايد براى دريافت معاينه فنى اقدام كنند در حالى 
كه اين موضوع صحيح نيست و خودروهايى كه چهار سال از 
تاريخ توليدشان گذشته بايد براى دريافت معاينه فنى اقدام 
كنند و خودروهاى كمتر از چهار سال سن برابر قانون نياز به 
دريافت معاينه فنى ندارند اما مهم آن است كه همه  خودروها 

بايد معاينه فنى معتبر داشته باشد.

دستگيرى 184 سارق با سه هزار سرقت در تهران
رييس دانشكده علوم پزشكى شوشتر از تشكيل تيم 
ويژه متشكل از پزشك، روا پزشك و مشاوران سالمت 
روان براى رسيدگى فورى، ويژه و تخصصى به وضعيت 
جسمى و روانى به خانواده ها و آسيب ديدگان تعرض 

جنسى اخير شوشتر خبر داد.
دكتر فرهاد ابول نژاديان اظهار كرد: در مواقع بروز

بحران هاى اجتماعى، صيانت از سالمت جسم و سالمت 
روان افراد درگير از اهميت ويژه برخوردار است و موجب 
بازگشت سريع تر افراد آسيب ديده به اجتماع مى شود 
ــكيل اين تيم ويژه، مسئوليت  بنابراين قرار است تش
اين مهم را برعهده داشته باشد. هماهنگى هاى الزم با 
فرماندارى و دادستانى شهرستان شوشتر انجام شده 
ــكى شوشتر به صورت ويژه  و تيم دانشكده علوم پزش
ــأن و حرمت خانواده ها و آسيب ديدگان،  و با حفظ ش
رسيدگى به اين افراد را انجام مى دهد و زمينه الزم براى 

بهبود اوضاع آن ها را فراهم  مى كند.
ــت امور زنان و  پيش از اين معصومه ابتكار، معاون
ــت جمهورى گفته بود كه براى روشن خانواده رياس

شدن جزييات پرونده تجاوز به پسران نوجوان شوشترى 
گزارشى از استان مربوطه خواسته ايم كه در صورت لزوم 

درباره آن اعالم نظر مى كنيم.
ــران نوجوان  ــاره به پرونده تجاوز به پس وى با اش
ــيدگى به وضعيت پرونده اين  ــترى درباره رس شوش
نوجوانان بيان كرده بود كه در همين راستا براى روشن 
ــى از استان مربوطه  شدن جزييات اين مساله گزارش
درخواست كرده ايم كه در صورت بررسى اين پرونده 

اگر الزم باشد درباره آن اعالم نظر مى كنيم.
ــه آموزش هاى  ــوال ك ــن س ــخ به اي وى در پاس
ــيما چه تاثيرى در  خودمراقبتى در مدارس و صداوس
ــات دارد،گفته بود: يكى از  جلوگيرى از بروز اين اتفاق
مسائل مهمى كه با آموزش و پرورش در اين زمينه مطرح 
كرده ايم مساله خود مراقبتى است چراكه به نظر مى رسد 

آموزش هاى خودمراقبتى كودكان و نوجوانان براى عزت 
نفس و امنيت آن ها موضوعى كليدى است.

 ابتكار  با اشاره به اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان 
افزوده بود: خود مراقبتى از مسائلى است كه در اين اليحه 
مورد تاكيد قرار گرفته و براى آن تقسيم كار دستگاهى 
ــده، اميدواريم كه به زودى اجرايى شود. همچنين  ش
ــئوليت  در اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان مس
دستگاه هاى مختلفى مانند سازمان بهزيستى، اورژانس 
اجتماعى، وزارت آموزش و پرورش و... در حوزه آموزش 

و توان افزايى كودكان و نوجوانان مشخص شده است.
ــاره به حادثه آزار و اذيت  يك روان شناس نيز با اش
ــترى گفته بود: بايد جزييات روانى اين  پسران شوش
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.
ــير ياراحمدى در خصوص پيامدهاى آزار و  اردش
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 

ممكن است از كودكان سوءاستفاده كنند.
وى با اشاره به حادثه آزار و اذيت پسران شوشترى 
ــود،  ــى ش افزود: بايد جزييات روانى اين تجاوز بررس
ــتفاده گر جنسى هستند  اما غالبا افرادى كه سوءاس
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. بيشتر كسانى كه اقدام به تجاوز به كودكان 
ــى بوده اند و  مى كنند اغلب مورد سوءاستفاده جنس
ممكن است قربانيان خود را از بين كودكان يا هم جنس 

خود انتخاب كنند تا به لذت جنسى برسند.
ممكن است تجاوزگران اقدام به باج گيرى يا تهديد 
به انتشار فيلم يا عكسى از اين افراد مورد تجاوز قرار كنند 
كه بايد والدين خودمراقبتى را به فرزندان خود آموزش 
دهند. همچنين بايد مسائل جنسى در مدارس آموزش 

داده شوند.
وى همچنين بر لزوم آموزش عاليم و نشانه هاى 
ــى تاكيد و تصريح كرد: شايد  يك فرد آزارگر جنس
ــه گونه خاصى  ــى ب تصور كودكان از آزارگر جنس
ــى ممكن  ــد در حالى كه يك كودك آزار جنس باش
ــد. اين  ــو و ...) باش ــت جزو محرم ها (دايى، عم اس
افراد بيمار هستند و ممكن است در هر طيفى قرار 
ــه در جامعه ما به  ــفانه به دليل اينك بگيرند. متاس
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 مواد مخدرهاى صنعتى مى تواند يك 
فرد را به يك آزارگر جنسى تبديل كند و ما بايد اين 

موارد را به خانواده ها آموزش دهيم.
وى عنوان كرد: سيستم آموزشى در زمينه مسائل 
جنسى ضعف دارد. در حالى كه بايد به كودكان 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 است به يك بيمار و براى 

انتقام از جامعه، به آزارگر جنسى تبديل شوند.
ــتفاده  همچنين اگر افرادى كه مورد سوءاس
جنسى قرار گرفته اند، درمان نشوند ممكن است 
ــردگى،  دچار اختالالتى از جمله اضطراب، افس
ــوند. بنابراين  ترس شديد و حتى خودكشى ش
بايد خودمراقبتى به كودكان آموزش داده شود و 
بدانند كه پس از آزار ديدن يا تجاوز بايد بالفاصله 

موضوع را اطالع رسانى كنند.

تشكيل تيم ويژه رسيدگى به وضعيت روانى  تعرض جنسى در  شوشتر

عضو هيات علمى پژوهشكده علوم زمين با بيان 
اينكه بسته به اينكه آتشفشان دماوند در چه فصلى 
فعال شـود، منطقه اى را تحت تاثير قرار مى دهد، 
گفت: بر اسـاس مطالعات جهانى احتمال فعاليت 

انفجارى آتشفشان دماوند در آينده وجود دارد.
دكتر مرتضـى طالبيـان، عضو هيـات علمى 
پژوهشـكده علوم زمين ديروز در دومين جلسه 
پايش آتشفشان دماوند با بيان اينكه آتشفشان ها 
داراى مراحـل مختلـف زندگى هسـتند، افزود: 
مرحله تولد، مرحله تكامل كه آتشفشـان داراى 
فعاليت زيادى است و مرحله خفتگى كه آتشفشان
خاموش محسوب مى شود، از جمله مراحل زندگى 
يك آتشفشان به شـمار مى رود. در دنيا هر ساله 
50آتشفشـان فـوران مى كننـد و همچنيـن بر 
اساس آمارهاى جهانى تا كنون بر اثر فعاليت هاى 

آتشفشانى 260 هزار نفر كشته  شده اند.
طالبيان با اشاره به فعاليت آتشفشان دماوند، 
خاطرنشـان كرد: مطالعـات نشـان مى دهد كه 
خاكسترهاى آتشفشـانى و جريان هاى گدازه اى 

در اطراف اين قله وجود دارد.

اين محقق جريان هاى گلى را از ديگر نشانه هاى 
فعال بودن آتشفشـان دماوند در گذشته دانست 
و گفت: اين جريان هاى گلى به دليل سـيالب هاى 
عظيمى است كه در تاريخ فعاليت دماوند ايجاد شده 

و در جاده هراز قابل مشاهده است.
عضو هيات علمى پژوهشـكده علوم زمين با 
تاكيد بر اينكه فوران هاى آتشفشانى با زمين لرزه 
همراه اسـت، اظهار كرد: اين زمين لرزه ها براى ما 
مفيد خواهد بود، چرا كه هشدارى است براى فعاليت 

قله هاى آتشفشانى.
وى آلودگى خاك، انتشار گاز و همچنين پديدار 
شـدن منابع آب هاى زيرزمينـى را از ديگر اثرات 
زيست محيطى فعاليت آتشفشان ها دانست و گفت: 
بر اساس مطالعات انجام شده، فعاليت آتشفشان 
دماوند در ابتدا به صورت فوران گدازه اى آرام و در 

مرحله بعد يك فوران انفجارى است.
به گفته عضو هيات علمى پژوهشـكده علوم 
زمين، هر چند كه فوران گدازه باعث تخريب منطقه 
وسيعى مى شود، ولى مزيت آن اين است كه مى توان 

محدوده آن را شناسايى كرد.

طالبيان با اشـاره به وجود پنج آتشفشـان در 
كشور، تاكيد كرد: آتشفشـان هاى تفتان، بزمان، 
سهند و سـبالن نيز وضعيتى همانند آتشفشان 

دماوند دارد.
وى آتشفشـان دماونـد را بزرگ تريـن قلـه 
خاورميانه با ارتفـاع 5670 متر عنوان كرد و گفت: 
اين آتشفشان در نزديكى شهرهاى تهران، آمل و 
سواحل شمالى كشور قرار دارد كه فعال شدن آن 

ساكنان اين مناطق را تحت تاثير قرار خواهد داد.
عضو هيات علمى پژوهشـكده علوم زمين با 
تاكيد بر اينكه هفت هزار سال قبل آخرين فعاليت 
آتشفشـان دماوند اسـت، افـزود: تا كنـون اين 

آتشفشان هيچ فعاليتى نداشته است.
طالبيان با اشاره به مخاطرات آتشفشان دماوند، 
تاكيد كرد: در صورتى كه دماوند فعال شود و خروج 
گاز صورت گيرد، به همراه اين خروج گاز خاكستر
فوران مى كند كه مى تواند منطقه وسيعى را تحت

تاثير قرار دهد.
وى از اجراى مطالعات مدل سـازى در خصوص
اين آتشفشـان خبر داد و يادآور شـد: بر اسـاس 

مدل سازى ها بسـته به اينكه آتشفشـان در چه 
فصلى رخ دهد، مى تواند وسـعت زيـادى را تحت 

تاثير قرار دهد.
به گفته عضو هيات علمى پژوهشـكده علوم 
زمين، اگر دماوند در فصل زمسـتان فعال شود، به 
دليل وجود بادهاى غربى منطقه اى را تحت تاثير 
قرار مى دهد و در صورتى كه در تابستان فعال شود 

تهران تحت تاثير مخاطرات آن قرار خواهد گرفت.

طالبيان در عين حال با تاكيد بر اينكه در فعاليت 
آتشفشانى بر خالف زلزله مى توان هشدار به موقع 
ارائه داد، خاطرنشـان كرد: ولى بر اساس مطالعات 
جهانى احتمال فعاليت انفجارى دماوند در آينده 
وجود دارد. بر اين اسـاس نياز است تا با استفاده از 
روش هايى چون ايجاد شبكه لرزه نگارى، رادارى، 
پايش گازهاى خروجى و پايش آب هاى زيرزمينى 

اقدام به پايش اين آتشفشان كرد.

احتمال فوران انفجارى دماوند در آينده نزديك
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مسئوليت داشتن يا نداشتن مساله مهمى است. اگر 
شما به عنوان يك مسئول پست و سمتى داشته باشيد، 
حرف ها و رفتار شما به شدت  زير ذره بين قرار گرفته و 
از سوى ديگر بايد در راستاى اهداف سازمانى كه در آن 
مشغول هستيد گام برداريد. اما اگر مسئوليت نداشته 
ــيد قادر خواهيد بايد آزادانه صحبت كرده و بدون  باش
ــر زبان آوريد.  ــى به دل راه دهيد، حقايق را ب آنكه ترس
ــود و حرف هاى قبل مسئوليت و  اينكه فردى پيدا ش
بعد از مسئوليتش يكى باشد، جزو نادرترين انسان هاى 
ــت. يكى از افرادى كه پيش از مسئوليت در  روزگار اس
فدراسيون فوتبال حرف هاى جالبى بيان مى كرد و پس 
ــرد، احمدرضا براتى  از آن حرف هايش به كل تغيير ك
است. براتى پست هاى فراوانى در فوتبال ايران داشته و 
امروز به عنوان «رييس كميته حقوقى و تدوين مقررات 
فدراسيون فوتبال» مشغول به فعاليت است. وى در سال 
ــيون فوتبال به واسطه  90 كه صحبت از تعليق فدراس
بازنشستگى على كفاشيان بود، سمتى در فدراسيون 
فوتبال نداشت و به همين دليل در گفت وگوى جالبى 
ــى از جمله دولتى  ــاره كرد. نكات به نكات ارزنده اى اش

بودن فدراسيون فوتبال و اينكه كفاشيان به عنوان يك 
بازنشسته بايد از فدراسيون فوتبال كنار رود. برخى از 
ــدن، را مرور مى  ــئول ش حرف هاى براتى، پيش از مس
كنيم:«در ماده يك اساسنامه فدراسيون فوتبال، ابهامى 
وجود دارد و در آن نوشته شده موسسه غير دولتى و بايد 
ــه غير دولتى عمومى و اگر اين  نوشته مى شد موسس
اتفاق مى افتاد، هيچ مشكلى پيش نمى آمد. البته اين 
مساله قابل حل بوده و موسسه غير دولتى، يا خصوصى 
يا عمومى است و فدراسيون فوتبال موسسه غير دولتى 
عمومى است. با اين مساله، آن ها طبق قوانين خود بايد 
عمل كنند و ما در قوانين خود داريم كه اگر اين سازمان ها 
قسمتى از بودجه خود را از دولت بگيرند بايد طبق قوانين

دولتى با آن ها برخورد شود. على كفاشيان  با استناد به 
بند ب ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه به دليل اينكه 
بازنشسته است، حق فعاليت به عنوان رييس فدراسيون 
فوتبال را ندارد و اين مساله كامال قابل قبول است». نكته 
جالب توجه جناب براتى اين صحبت ها بود:« ورود قوه 
ــور كه زير نظر قوه  ــازمان بازرسى كل كش قضاييه و س
قضاييه فعاليت مى كند، در اين زمينه دخالت دولت در 
فوتبال به حساب نمى آيد و حتى اگر دخالت حاكميت 
به حساب بيايد، دخالت بى جايى نبوده و مورد قبول فيفا 
خواهد بود زيرا با اين كار، يكى از قوانين كشورمان نقض 

شده است. فيفا هيچ گاه نمى گويد اگر كسى مقررات 
ــورش را نقض كرد، از مصونيت قضايى برخوردار  كش
است و به طور حتم آن ها هم با اين مساله موافق هستند 
چون آن ها به قوانين كشورها احترام مى گذارند. فيفا 
ــچ گاه با اجراى  ــورد خواهد كرد و هي با دخالت ها برخ
قوانين كشورها مخالفتى ندارد». از گذشته دور شده و 
به زمان حال باز مى گرديم. با اجرايى شدن قانون منع 
به كارگيرى بازنشستگان، فدراسيون نشين ها دست به 
هركارى زدند تا از صندلى و ميز خود دور نشوند. از جلسه 
با فيفا تا شيخ سلمان و سرانجام نيز AFC با تهديد به 
ــيون فوتبال نگه دارد!  تعليق توانست تاج را در فدراس

جالب آنكه جناب آقاى براتى كه اين روزها در فدراسيون 
ــمت دارد درباره منع به كارگيرى بازنشستگان مى  س
ــت كه فدراسيون  فرمايد:« نكته حايز اهميت اين اس
ــكيالت دولتى محسوب نمى شود  فوتبال نهاد يا تش
ــمول ماده واحده قانون ممنوعيت به كارگيرى  و از ش
بازنشستگان خارج است». آقاي براتى، به مخاطب حق 
مى دهيد كمى گيج شود؟! چطور در سال 90 به استناد 
ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه على كفاشيان بايد 
مى رفت و حضورش غيرقانونى بود و فدراسيون فوتبال 
دولتى بود و فيفا نيز دخالتى نمى توانست بكند اما امروز 

تمام آن حرف ها نقض شد. 

ــال هاى اخير حرف و حديث هاى زيادى را به همراه داشته و  تشكيل شوراى فنى آزاد و فنى در س
ــت. گاهى اين شورا نقش مشورتى داشته  در نهايت هم مشخص نشد حد و حدود اين شورا چقدر اس
ــته، شوراى فنى  ــتى اما هر گاه پيروزى وجود داش ــائل مهم كش و گاهى هم تصميم گيرنده در مس
تصميمات خود را ستايش كرده اما گاهى كه شكستى رقم خورده، شوراى فنى باخت را گاهي تقصير 
سرمربى انداخته است و هيچ گاه اشتباه هاي خود را قبول نكرده است، كما اينكه در همين مسابقات 
ــتادن محمد على گرايى از وزن 77 كيلوگرم به 72 كيلوگرم تصميمى كامال  جهانى بوداپست، فرس
اشتباه بود كه يك مدال مسلم جهانى را از كشتى فرنگى ايران گرفت و جدى ترين شانس مدال ايران 
ــد اما هيچ كدام از اعضاى شوراى فنى اشتباه خود را در تاييد  به راحتى و با تصميمى اشتباه قربانى ش

اين تصميم غلط نپذيرفتند.
ــاخص كشتى ايران   با روى كار آمدن محمد بنا و غالمرضا محمدى كه هر دو از مربيان بزرگ و ش
هستند، به نظر مى رسد بايد دامنه اختيارات شوراى فنى را نسبت به گذشته محدودتر كرد و اين شورا 
بايد نقش مشورتى داشته باشد نه تصميم گيرنده و حكم كننده. خصوصيات اخالقى محمد بنا براى 
همگان شناخته شده است و همه مى دانند كه آب بنا و شوراى فنى توى يك جوى نمى رود؛ بنابراين 
ــيون تحت كنترل حميد بنى تميم تصميم گرفته كه او را به عنوان سرمربى انتخاب  حاال كه فدراس
ــت آن ها را براى انتخاب تيم ملى كامال باز  كند، بايد به سرمربيان آزاد و فرنگى اختيار تام دهد و دس
بگذارد چرا كه در نهايت نتايج به پاى محمد بنا و غالمرضا محمدى نوشته مى شود و اگر خداى ناكرده 
شكستى در كار باشد، اعضاى شوراى فنى به طرز عجيبى از دسترس خارج مى شوند؛ اتفاقى كه پس 
از مسابقات جهانى بوداپست افتاد و اكثر آن ها پاسخگوى نتايج نبودند. بدون شك غالمرضا محمدى 
و محمد بنا هركدام روش هاى منحصر به فردى براى انتخاب كشتى گيران و تيم ملى دارند و اگر به اين 
دو نفر اعتماد شده، بايد به تصميمات و ساليق آن ها هم احترام گذاشت و در اين ميان نظرات شوراى 
فنى كه همگى از مفاخر كشتى ايران هستند، بايد نظراتى مشورتى باشد نه حكم كننده. البته بايد ديد 
ــت يا خير كه همه اين مسائل به انتخاب  پس از استعفاى رسول خادم شوراى فنى وجود خواهد داش

رييس جديد فدراسيون كشتى منوط مى شود.

پروندهيادداشت

ــول خادم از  ــي و جدايي رس ــتي فرنگ ــت محمد بنا به تيم ملي كش بازگش
فدراسيون، اتفاق مهمي بود كه ورزش اول كشور را تحت تاثير قرار داده است. 

كارنامه محمد بنا كارنامه موفق و قابل دفاعي است.
ــث افتخارآفريني براي  ــه مدال طال و دو برنز را در المپيك گرفت و باع  او س
ــفانه در آن مقطع، اراده اي وجود داشت كه دو برنز را به  كشورمان شد. اما متاس
ــه طال و دو برنز در المپيك  عنوان شكست تلقي كنند اما به زعم من،  كسب س
ــاي جهاني  ــه در رقابت ه ــت ك ــت اين در حالي س ــاق مثبت و مفيدي اس اتف
ــه 20 ماه به  ــي گيريم. نكته اول اينك ــتان در 10 وزن فقط يك برنز م مجارس
ــب  ــراي عملكرد موثر در المپيك نيازمند برنامه ريزي مناس المپيك مانده و ب
ــتيم. نكته مهم اينكه با نگاه به المپيك 2020 بايد تحوالت را مديريت مي  هس

 رديم اما راهبرد متفاوتي در پيش گرفتيم و زمان را از دست داديم. 
ــم رضايي و حميد  ــوروزي، قاس ــال حاضر اميد ن فراموش نكنيد كه در ح
سوريان در تيم ملي حضور ندارند و تيم قهرمان المپيك، يازدهم دنيا شده است. 
ــفيد ببينيم اما معتقدم با حضور بنا مي توان به حضور در  نمي خواهم سياه و س
المپيك اميدوار باشيم. آن چيزي كه به نظر من مي رسد اينكه نبايد از او انتظار 
شق القمر داشته باشيم. ظرفيت هاي فني محدود و زمان كوتاه باعث به وجود 

آمدن اين نگاه شده است. 
در حال حاضر معتقدم محمد بنا فارغ از حاشيه هايي كه براي كشتي رخ داده 
است بايد به دنبال اجراي برنامه هايش باشد. بنا همواره پاسخگوي نتايج خود 
ــته بايد از او حمايت شود.  بوده و حال كه دوباره قبول مسئوليت كرده و بازگش
ــت و بايد نگاه حمايتي به آن وجود داشته باشد. ما  كشتي ورزش اول كشور اس
دو شخص مهم را در كشتي داريم (خادم و بنا) كه متاسفانه به دليلي نمي توانند 

با يكديگر كار كنند. 
برخي مي گويند اين موضوع مصداق بارز دو پادشاه در يك اقليم نمي گنجند 
ــاد وارد بوده و او  ــري انتق ــيون خادم يك س اما به نظر من در حوزه فني فدراس
اشتباه هايي انجام داده است. اگر بخواهم به صورت مختصر در اين باره صحبت 
كنم بايد بگويم كه فضاي فرنگي با آزاد متفاوت است و اين درك وجود نداشت. 
در حال حاضر فدراسيون كشتي اگر به محمد بنا اعتماد كرده بايد به او اختيار 
ــتند كه منجر به عدم همكاري شده،  تام بدهد. اينكه خادم و بنا اختالفاتي داش
ــته باشيم و شرايط بهتري را براي  امري قطعي است اما بايد نگاه رو به جلو داش
كشتي فرنگي رقم بزنيم. بنا عاشق كارش است و كادرفني خوبي را جمع آوري 
خواهد كرد. اين موضوعي است كه همه كارشناسان را اميدوار نگه داشته است.

ابتدا الزم مي دانم به رسول خادم بابت خدمت به كشتي ايران خسته نباشيد 
ــي كردند. در مجموع  ــالى كه بودند كارهاي مثبت بگويم. او در اين 6 ، هفت س
اميدوارم ثبات به فدراسيون بازگردد زيرا مشكل اصلي كشتي، در حال حاضر 
ــت. اينكه در آستانه 20 ماه مانده به المپيك،  عدم حضور رييس فدراسيون اس
ــكان دار اصلى فدراسون مشخص نباشد،  بخواهيم انتخابات برگزار كنيم و س
ــت اما چون سرپرست  ــت. البته بنى  تعميم  مشغول انجام كارهاس خوب نيس
ــايد نتواند تفكرات اصلى خودش را كامل پياده كند. به هرحال كشتى  است ش
ــود.  ــدوارم هرچه زودتر از اين بالتكليفى خارج ش ما به آرامش نياز دارد و امي
ــت. اى كاش خادم در  تغييرات در راس كادرفنى تيم هاى ملى اتفاق خوبى اس
حوزه رياست مى ماند و بحث فنى را به دوستان ديگر واگذار مى كرد. اميدوارم 
ــاز گردند. غالمرضا  ــتى ب با برنامه ريزى و حمايت خوب، روزهاى خوب به كش
ــت در بدنه مربيگرى حضور دارد. او سابقه هدايت  ــال اس محمدى چندين س
تيم هاى نوجوانان، جوانان و بزرگساالن را دارد و به كشتى اشراف خوبى دارد و 
فكر مى كنم مى تواند موفق باشد. در مورد حضور محمدبنا و اينكه گفته مى شود 
ــند، بايد به عنوان مربى بگويم اين مساله  او و خادم نمى توانند در كنار هم باش
ــت كه كارهايى كه من مى خواهم انجام بدهم  ــوم اس در ورزش معمول و مرس
بدون شك با يك نفر ديگر فرق دارد. صحبت هايى در گذشته بود كه مى گفتند 
ــرات خاصى تكيه مى كند و ديديم كه  محمد بنا گلخانه اى كار مى كند يا به نف
بعدها چه در كشتى فرنگى و چه در كشتى آزاد بيشتر شد. حضور بنا را در كشتى 
ــال بايد قبول كنيم چه در آزاد و چه در  فرنگى بايد به فال نيك بگيريم. با اين ح
فرنگى از لحاظ كيفيتى افت كرده ايم و روى اين مساله بايد كار شود. ما در اين 
چندساله  از آن كشتى ايرانى فاصله گرفته ايم. بچه هاى ما زيرگيرهاى خيلى 
خوبى بودند. اگر به گذشته برگرديم مى بينيم كه كشتى گير ما هر زمان توانست 
به پاى حريف برسد، مدال جهانى گرفت اما اين مساله االن كمرنگ شده است. 
ــاالن را به هم متصل كند و  بايد سيستمى باشد كه نوجوانان، جوانان و بزرگس
رده به رده ترفيع بدهد. روى هم رفته نظرم اين است كه نه تنها در رده هاى پايه 
ــده اند. در حال حاضر  ــاالن هم آن فنون ناب ايرانى كم رنگ ش بلكه در بزرگس
سه تغيير مهم را در كشتى كشورمان به وجود آمده است. به نظرم دوستان بايد 
در بحث فنى تمام برنامه هاى شان را تا هرروزى كه هستند اجرايى كنند. بايد 
استعدادهايى كه مى توانند  كمك حال كشتى باشند را سريع شناسايى و روى 
آن ها برنامه ريزى كنند. ما از لحاظ پشتوانه ضعيف بوديم كه االن نفرات اول مان 

نيز ضعيف شدند. 

ــت كه مي تواند باعث  بازگشت محمد بنا به كشتي فرنگي اتفاق بزرگي اس
ــود. او رزومه موفقي دارد و در المپيك نشان داد كه مي تواند حركت رو  رونق ش
به جلو و درخشاني داشته باشد. اختالف بنا و رسول خادم باعث شده اين دو نفر 
نتوانند در كنار يكديگر كار كنند، در حالي كه معتقدم تركيب اين دو مي توانست 
باعث قهرماني هاي پياپي تيم ملي شود. اما اختالفات بر سر چه بود؟ محمد بنا 
ــد و به دنبال اجراي برنامه هايش است. خادم اما  مي خواهد حرف خودش باش
به دنبال افرادي مي گردد كه بله قربان گو باشند. بنابراين بنا نمي تواند با خادم 
ــتند كه مدنظر دارند و آن  كار كند. در واقع هر دو نفر به دنبال برنامه هايي هس
ــب مي دانند. در حال حاضر 20 ماه تا المپيك  ــتي، مناس را براي پيشرفت كش
باقي مانده، آيا مي توانيم دوباره قهرمان جهان شويم؟ بدون شك مي توانيم به 
جايگاه اصلي مان بازگرديم. ما بهترين كشتي گيرها را داريم، كشتي گيرهايي 
ــت و استعدادهاي مناسبي  كه در سال هاي گذشته به آن ها توجهي نشده اس
ــتي توصيب نكرد كه اگر اين گونه بود  هستند. خادم قوانين خوبي را براي كش
ــته بايد ثمره آن را مي ديديم. هركسي جاي خادم بيايد  ــال گذش طي هفت س
قوانين داخلي را به روز رساني كند و به دنبال استعداديابي باشد. از جمله قوانين 
عجيبي كه خادم در كشتي تصويب كرد، قوانين مسابقات قهرماني كشور بود. 
ــه گروه برگزار شد اما هيچ كشتي گيري  جالب است بدانيد اين مسابقات در س
از آن به تيم ملي نرسيد. نكته عجيب تر اينكه يك كشتي گير در قهرماني كشور 
ــت و مي گويند تو بايد براي  چهار پيروزي به دست آورده اما قهرمان نشده اس
پنجم، ششمي تالش كني. چرا؟ چون در پوئن شماري از ساير كشتي گيراني كه 
چهار پيروزي به دست آورده اند عقب تر است. اين نگاه صحيح نيست زيرا گاهي 
ــاير گروه ها هستند و امتياز گرفتن از آن ها  حريفان يك گروه، قدرتمندتر از س
دشوار است. معتقدم اين قوانين مربوط به دوران عقب افتادگي كشتي است و با 
حضور رييس جديد بايد به دنبال به روزرساني آن باشيم. اما بزرگ ترين اشتباه 
خادم اين بود كه خودش را سرمربي تيم ملي كرد و اين موضوع باعث شد ساير 
مربياني كه توانايي فني كافي را براي حضور در تيم ملي داشتند، بي انگيزه شوند. 
فراموش نكنيم كسي كه كرسي بين المللي دارد بايد از باالتر به كشتي نگاه كند. 
در واقع به دنبال اتفاقات كالن تري براي كشتي باشد اما رسول خادم با گرمكن 
ــك مي رفت و مانند همه مربيان رفتار مي كرد. در پايان  از اين تشك به آن تش
الزم مي دانم به غالمرضا محمدي براي حضور در پست سرمربي گري تيم ملي 
كشتي آزاد تبريك بگويم. او كاربلد و بسيار عالقه مند و مشتاق به اين كار است. 

همه ما اميدوار به توانايي هاي فني و مديريتي او هستيم. 

هنوز صحبتى نشده كه بمانيم يا برويم. قبل از اينكه محمدبنا منصوب بشود 
با ما تماس تلفنى گرفتند و مشورت گرفتند. من نيز نظرم را دادم كه الخير فى ما 
وقع! به هرحال در اين شرايط و با توجه به اين حاشيه ها و سر و صداها، بهترين 
گزينه ايشان است كه خداراشكر مورد استقبال هم قرار گرفته است. اينكه گفته 
ــليقه داشته اند، طبيعى است. هر دو آدمى  مى شود خادم و بنا با هم اختالف س
ممكن است با هم اختالف سليقه داشتند باشند چون مانند هم فكر نمى كنند 
اما به هرحال در راستاى يك هدف مى توانند هماهنگى هايى با هم داشته باشند. 
ــود در كنار هم نمى توانند كار كنند را بعيد مى دانم اين طور  اينكه گفته مى ش
باشد. شايد محمد بنا نظارت خاص خودش را دارد اما خادم و بنا در گذشته كنار 
ــرفت برسد. او  ــتى فرنگى ما به پيش هم كار كرده اند. اميدوارم با حضور بنا كش
كارنامه موفقى دارد و شخصيتى دارد كه مى تواند تيم را مديريت كند. من يكى 
ــيون مى ماند. قرار  ــتم كه مى گويم كاش رسول خادم در فدراس از افرادى هس
نيست هميشه همه تيم ها پشت سر هم قهرمان شوند. تيم آلمان در جام جهانى 
قبلى به برزيل را هفت گل زد و رفت به قهرمانى رسيد اما امسال در گروه خودش 
ــت. همين آمريكا چندسال پيش،  ــد. باخت هم جزيى از ورزش اس چهارم ش
يازدهم شد. دو سال است كه اول دوم مى شود. سيستم كار خادم به گونه اى بود 
ــه به تدريج بيايد و با يك روند خاصى  كه روى نوجوانان و جوانان كار مى كرد ك
بچه ها جايگزين شوند. كاشته هاى خادم فردا، پس فردا، يك سال يا دو سال بعد 
محصول مى دهند. ما حتى ممكن است سال آينده هم در كشتى چيزى نشويم. 
اما در آينده جوانان مى آيند و جايگزين مى شوند و هميشه هم همين طور بوده 
است. انتظار و توقع از كشتى ما باالست. اين را قبول دارم اما هميشه كه ما اول و 
دوم نبوده ايم. اين در ورزش طبيعى است. در مورد شوراى فنى حرف هايى كه 
ــه در شوراى فنى ساز مخالف زده  است كه از بيرون مى زنند. من خودم هميش
ام اما هيچ كس جلوى من را نگرفت كه نظرم را منطبق با نظر خادم كنم. هفت 
ــه نفر يك راى بدهند و چهارنفر راى ديگرى  نفر در شورا هستيم، ممكن بود س
ــورا اين گونه كار مى كرد. در واقع شورا تصميم گير نبود، تصميم ساز  بدهند. ش
ــائل  ــاوره مى داديم و هيچ وقت هم او در مس ــيون مش بود. ما به رييس فدراس
مختلف به كسى اصرار نكرد يا به قول معروف نظرش را ديكته نكرد. يعنى شورا 
ــفانه در حال حاضر ما فقط متكى به  استقالل خودش را هميشه داشت. متاس
ــده نتوانيم نتيجه بگيريم. اين  آمادگى بدنى هستيم و ضعف تكنيكى باعث ش
در كشتى االن جواب نمى دهد. بايد بچه هاى ما بتوانند در سرپا، شگرد داشته 
باشند. اميدوارم محمدبنا با سليقه و روش خودش اين نقص را برطرف مى كند.

از كشتى ايرانى فاصله گرفته ايمنبايد از بنا انتظار شق القمر داشته باشيم كاشته هاى خادم دو سال ديگر محصول مى دهندنگاهي به همه اشتباه هاي خادم در فدراسيون
نگاه سومنگاه اول نگاه چهارمنگاه دوم

حسن رنگرز
پيشكسوت كشتي

محسن كاوه
مربى پيشين تيم ملى كشتى آزاد

اكبر فالح
پيشكسوت كشتي آزاد

محمد دليريان
عضو شوراى فنى كشتى فرنگى ايران

به تصميمات مربيان احترام بگذاريمجهت باد را درياب...
على كيانى موحد

روزنامه نگار

حدود 20 ماه به المپيك باقي مانده اما ورزش اول ايران درگير مشكالتي شده كه به نظر مي رسد دود آن در 
نهايت به چشم ورزش خواهد رفت. جدايي رسول خادم از فدراسيون كشتي هرچند حاشيه هايي را به دنبال 
داشت اما هرگز نمي توان از كنار عملكرد موفق او به سادگي گذشت. خادم نيز مانند بسياري از مديران كشور، 
اشتباهاتي داشت اما چهره هايي را به كشتي معرفي كرد كه تبديل به قهرمانان شدند. عليرضا كريمي و حسن 
يزداني از جمله كشتي گيراني هستند كه در گفت وگوهاي خصوصي خود همواره خادم را الگوي يك مدير موفق 
مي دانند. ساير ملي پوشان نيز اعتقاد دارند رسول خادم به آن ها توجه مي كرده و جدايي اش مي تواند به كشتي 
آسيب برساند. موضوع مهم تر اما بازگشت محمد بنا به كشتي فرنگي است. آقاي خاص كشتي وقتي شرايط اين 
رشته ورزشي را ديد ترجيح داد دوران انزواي خود را فراموش كرده و دوباره سرمربي تيم ملي شود. اما اختالفات 
خادم و وزارت ورزش و كميته ملي المپيك از كجا شروع شد كه در نهايت رييس فدراسيون كشتي تصميم به 
استعفا گرفت؟ اگر از ماجراي كشتي گرفتن ورزشكاران ايراني با ورزشكاران رژيم صهيونيستي كه منجر به صدور 
بيانيه هاي خادم عليه وزارت شد چشم پوشي كنيم، اختالفات مالي مهم ترين دليل جدايي خادم از فدراسيون 
كشتي بود. او اعتقاد داشت فدراسيون تحت مديريتش حدود 120 ميليارد تومان بودجه نياز دارد در صورتي كه 
بودجه اين فدراسيون حدود چهار ميليارد تومان است. او معتقد بود كميته ملي المپيك بايد قيد برخي از رشته هاي 
ورزشي را بزند و منابع مالي را در اختيار فدراسيون كشتي قرار دهد، اتفاقي كه منطقي به نظر نمي رسد. به هر ترتيب 
بازگشت محمد بنا به كشتي فرنگي و جدايي رسول خادم از فدراسيون باعث شد از كارشناسان كشتي بخواهيم 

نظر خود را درباره اين اتفاقات بگويند تا پرونده ويژه اي براي اتفاقات مذكور منتشر كنيم. 

       كارشناسان عملكرد رسول خادم در فدراسيون كشتي و حضور محمد بنا در رأس كادرفني كشتي فرنگي را ارزيابي كردند    

عمارعمار  ت   ويرت   وير  ان   اسطوان   اسطوررهه



نماينده مجلس: 
رحمانى فضلى با دولت همسو نيست

رحمانى فضلى: به جان خودم سعى كردم 
ولى هنوز نتونستم سوى دولت  رو بفهمم!

روحانى: من مى دانم آنچه كه دولت 
انجام داده از توقع شما كمتر است 

 

خوبه كه مى دونم، نه؟

محمد دهقان، نماينده مجلس: 9مدير سابق 
بانك مركزى در زندان هستند 

االن يه هيات دولت و يه بانك مركزى 
كامل توى زندان  داريم

موالوردى:
 كانديداى استاندارى خراسان رضوى نيستم

 
چون دوست دارم برم كوهنوردى

 همين جا مى مونم

كرباسچي: اينكه دولت سخنگو ندارد يعني سخني ندارد
مردم: اينجوري بود 

االن وزير كار و اقتصاد و... هم نداشتيم

وزارت بهداشت: هزينه هاى اقتصادى و مرگ ناشى از آلودگى هوا، در تهران 2.6 ميليارد دالر است
سعى كنين يه كم ارزون تر بميرين

نعمت احمدي، فعال اصالح طلب: قاليباف كاريزماي الزم براي رياست مجلس را ندارد
قاليباف: دقيقا، من فقط كاريزماي رياست جمهوري دارم

تهران، دوازدهمين شهر آلوده جهان
اتوبوس هاى شهرى يه 

نيش گاز بدن اول ميشيم

وزيركار: دستمان در جيب يكديگر است
مردم: ولى هميشه يه دست ديگه 

جيبا رو از قبل خالى كرده

مسعود كرباسيان، عضو هيات مديره شركت ملى نفت ايران شد

كرباسيان: من كه دالر  رو گرون مى كردم برات، بذارم برم؟
روحانى: تو هم بمون

پور
ين 

حس
 ثنا 

ح: 
طر
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فروشندگان: و با دالر 15000 تومانى 
به فروش خواهيم رساند!

روحانى: سال آينده هم كاالهاى اساسى را با دالر 4200 تومانى وارد خواهيم كرد

كارگاه هاي آموزش طنزنويسي  
مسعود مرعشي 
(سردبير روزنامه طنز «بي قانون»)

برگزار مي شود
شماره تماس:

09302615080 
تماس با مدير اجرايي كارگاه از ساعت 10 الي 19

 شناسنامه       «بي قانون» اولين روزنامه طنز ايران (ضميمه روزانه روزنامه قانون)
سرد بير: مسعود  مرعشي 

معاونان اجرايي: مريم آقايي- علي بايبورد ي- حامد  مهرباني - مهرشاد  مرتضوي
نويسند گان: مهد ي استاد احمد - مريم آقايي- سحر بهجو-علي بايبورد ي-صفورا بياني-شهاب پاكنگر- افسانه جهرميان

 سعيد ه حسني- حسام حيد ري فريورخراباتي- آرزو د رزي- طيبه رسول زاد ه - علي رضازاد ه - مونا زارع- علي زراند وز
ارمغان زمان فشمي- محمد  زند يه - زهرا ساروخاني- پد رام سليماني -آيد ين سيارسريع-شهرزاد  سمر- سحر شريف نيك

مهد يسا صفري خواه- حسن غالمعلي فرد - محمد  امين فرشاد  مهر- زهرا فرنيا-امير قباد  فرهي- شاهين قد ياني مرتضي قد يمي
عليرضا كارد ار- احمد رضا كاظمي-  عابد كريمي- علي مسعود ي نيا -محمد  علي محمد  پور- مهرشاد  مرتضوي- عليرضا مصلحي 

وحيد  ميرزايي- مهرد اد  نعيمي- علي هد يه لو
كارتونيست ها: عليرضا پاكد ل- محمد رضا ثقفي-  ثنا حسين پور -   الله ضيايي-  احسان گنجي-پانته آ  واعظ نيا 
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ــى اغماض  ــهر بود و با كم ــام مردان ش ــامان الگوى تم ــدر س پ
فيزيولوژيكى مى توانست الگوى تمام زنان شهر هم باشد. هر سال 
ــه اى در ميدان اصلى  به مدت يك هفته او را در محفظه اى شيش
شهر به نمايش مى گذاشتند تا مردم يك وقت احساس بى الگويى 
نكنند و يادشان بماند كه چطور بايد با بچه هاى شان رفتار كنند و 
ــامان يك پسر داشت كه  تربيت صحيح را فراموش نكنند. پدر س
اگر اسمش را بگويم احتماال اطالعات جديدى نصيب تان نخواهد 
شد. او در تربيت تنها فرزندش طورى عمل كرده بود كه تبديل به 
ــده بود. سامان از اينكه هر سال پدرش را در  الگويى مثال زدنى ش
محفظه اى شيشه اى به نمايش مى گذاشتند احساس خوبى نداشت. 
ــى را به ياد باغ  ــه از اين جهت كه اين نوع نمايش دادن هر كس ن
وحش مى انداخت. اتفاقا اين بعد مساله به شدت باعث خوشحالى 
سامان مى شد. ناراحتى اش به اين دليل بود كه فكر مى كرد پدرش 
ــتى نيست بلكه به شدت هم انسان مزخرف و  نه تنها الگوى درس
ــت كه حتى صالحيت نگهدارى از يك بالشت را ندارد و  ابلهى اس
ــتى به او بدهند قطعا روز بعد نمى شود به آن  ــب بالش اگر يك ش
ــت زد يا حتى به آن نگاه كرد. سامان در كودكى براى  بالشت دس
پدرش نقش همان بالشت را داشت. شايد ذهن تان به سمتى رفته 
باشد كه فكر كنيد كه سامان در كودكى قربانى آزار جنسى پدرش 
ــت و صرفا چون  ــت، كه بايد بگويم خير موضوع اين نيس بوده اس
بالشت جلوى چشمم بود از آن استفاده كردم. البته در سطح جهان 
ــته اند. سامان از اين  افرادى چنين تجربه تلخى را در كودكى داش
ــته نبود اما در دورترين تا نزديك ترين خاطراتش پدرش را به  دس
ــه روان او تجاوز مى كرد به ياد مى آورد. پدرش  عنوان فردى كه ب
معتقد بود سختگيرى اساس يك تربيت درست است و اگر اين طور 
ــيده  ــرش به چنين درجات بااليى در زندگى رس نبود پس چرا پس
است؟ اين جمله را در يكى از تجمعاتى كه دور حفاظ شيشه اى اش 

ــايى از خودش آزاد  ــر اول: آقاى احمدى نژاد گفته: «مش خب
شد و به همين دليل هر روز يك عطر دل انگيزى را منتشر 

مى كند».
اگر سختى زندگى به حافظه شما هم فشار آورده بايد يادآور 
شوم كه ايشان هشت سال رييس جمهور كشورمان بوده  اند 
ــور همچين چيزى را گفته بايد  ــر كپ كرده ايد كه چط و اگ
ــت  ــان را راحت كنم كه االن در دوران خوبى اش اس خيال ت
ــى روزنامه ها و  ــك چيزهايى مى گفت كه در برخ و قبال ي

نشريات هم قابل چاپ نبود.
اما بايد ديد آن عطر دل انگير كه آقاى مشايى منتشر مى كند 
چيست؟ آيا همان رايحه خوش خدمت است كه هشت سال 
بويش دماغ مان را پر كرده بود؟ آيا با توجه به سوابق درخت 
بودن ايشان، اين عطر مى تواند مربوط به گرده افشانى و اين 
صحبت ها باشد؟ آيا ايشان درخت نارنگى بوده و االن كه بار 
داده عطر نارنگى اش زندان را پر كرده و رحيمى و بقايى در 

سلول بغل دستى  دل شان خواسته؟
خبر دوم: بازداشت يك  كمك خلبان ژاپنى به دليل نوشيدن 

اخيرا يكى از چهره هاى مطرح سينماى كشور به شفاف سازى در مورد صادق 
هدايت، يكى از چهره هاى نه چندان مطرح و عينكى كشور پرداخته. از آنجا 
كه فيلم گفت وگو به صورت كامل منتشر نشده، ما در اينجا بخش هاى حذف 

شده و قابل تامل صحبت هاى ايشان را آورده ايم:
يك- نام اصلى كتاب «بوِف كور»، «چوِب شور» است. اين داستان در مورد 
پسربچه اى است كه در مسير خريد چوب شور، به دستشويى مى رود و به دليل 
اينكه از قديم االيام در فرهنگ ايرانى جاى آب سرد و گرم دستشويى ها جابه جا 
بوده، دچار سوختگى 90 درصد از ناحيه هرچه نه بدتر مى شود. او بعد از چند 
ــد و از زور درد اين جمالت را مى گويد: «در زندگى  ــغ بنفش بيرون مى آي جي
ــت كه مثل خوره روح را آهسته در انزوا مى خورد و مى تراشد.  زخم هايى هس

اين دردها را نمى شود به كسى اظهار كرد».
ــنا  ــى هاى هدايت صحت ندارد. بار اول او به قصد ش دو- ماجراى خودكش
ــت و به زور او  ــنا بلد نيس به داخل آب مى پرد اما ماهيگيران فكر مى كنند ش
ــنا بلد است، جلوى  را نجات مى دهند. حتى مى گويند او براى اثبات اينكه ش
ماهيگيران قورباغه و پروانه و كرال مى رود و در آب كله معلق مى زند اما باز 
آن ها نمى فهميدند. مرتبه دوم هم هدايت به قصد پخت يك نيمروى باصفا 
ــاز مى كند اما كبريت را پيدا نمى كند و نهايتا يادش مى رود. كه البته  گاز را ب
ــوى اش ظاهر شده و شير گاز را مى بندد. اصال  موسيو ايمنى همسايه فرانس

هدايت همين االن هم زنده است و در ميدان خراسان بزازى دارد.
سه- گياهخوارى هدايت دروغ محض است. او عاشق شيشليك بوده و بارها 

بر سر استخوان آبگوشت با شين پرتو و بزرگ علوى دست به يقه شده اند.
چهار- صادق هدايت به شدت زن ستيز بوده و اين مساله در تمامى آثارش 
ــم مى خورد. مثال شما به خالصه قصه شوكران ساخته من و خالصه  به چش

داش آكل نوشته صادق هدايت توجه كنيد:
خالصه داستان شوكران: مهندس محمود بصيرت به مالقات دوستش 
ــتار بيمارستان، سيما  مى رود. در جريان اين مالقات مهندس بصيرت با پرس
ــنايى اين گونه است كه دوست مهندس به  ــنا مى شود. جريان آش رياحى آش
ــدا در مى آورد. لحظاتى بعد  ــتاران را به ص اغما مى رود و مهندس زنگ پرس
ــه آشن نذرى به اتاق آن ها مى آيد.  ــيما با يك كاس در فضايى كامال رئال، س
ــتار مى گويد: «حيف  مهندس محمود بصيرت هم بعد از مقدمه چينى به پرس
وقتى كه واسه مالقات اين دوستم گذاشتم، آخر هفته با خانواده مياييم مالقات 
ــما». سيما از خجالتش فرار مى كند، دوست مهندس نيز در حالى كه به او  ش
خيره شده و سيگار مى كشد، تمام دستگاه ها را از بدن خودش جدا مى كند. در 
قسمت پايانى فيلم، از بخش مراقبت هاى ويژه بيمارستان صداى دست و دايره 
مى آيد: «نون و سرم آورديم، بصيرتتون رو برديم/ نون و سرم ارزونيتون سيما 
ــت مهندس نيز از بخش اعصاب و روان مرخصى  رو نمى ديم بهتون». دوس
ساعتى گرفته و جلوى عروس و داماد در حال لرزاندن است. به اين ترتيب در 

اين فيلم به جايگاه زنان ارج نهاده مى شود. 
خالصه داستان داش آكل: نام اصلى داستان داش آكل، داش كاكل 
ــت كه بعد از فوت حاجى صمد، داش كاكل  ــت. ماجرا از اين قرار اس اس
ــود. او يك  ــت، وصى او مى ش ــول با موهايى كاُكلى اس كه جوانى سوس
ــود، در عوض با  ــق مرجان دختر حاجى صمد نمى ش دل نه صد دل عاش
ــت كرده و زارت و زورت به او  ــت پرتقال تفنگى درس لوله خودكار و پوس
ــود؛ او سوسك در كيف مرجان  ــليك مى كند. كار به اينجا ختم نمى ش ش
قرار مى دهد و او را با خود به ورزشگاه نمى برد و به او اجازه كوهنوردى و 
ــاده روى و هرگونه بيرون روى ديگرى را نمى دهد. يك جاهايى مرجان  پي
ديگر تصميم مى گيرد بيرون روى اش را با داش كاكل در ميان بگذارد اما 
ــط  ــتيزى اش ادامه مى دهد تا نهايتا وس داش كاكل پا نمى دهد و به زن س
ــه اولين بار عبارت «يه طوطى دارم  ــك مهمانى مجردى مى    ميرد. او ك ي
حرف مى زنه» رو باب كرده بود، قبل از مردن از مرجان مى خواهد كه اين 
ــاند. عصر همان روز مرجان قفس طوطى  طوطى را به برادر بزرگش برس
را جلويش گذاشته و به آن نگاه مى كند، كه ناگهان طوطى با لحن داش 
ــتن!» مرجان شاكى  ــت رو كش كاكل مى گويد: «قيصر! كجايى كه داداش
شده و طوطى را فشار مى دهد كه مهمل نبافد. طوطى بعد از چند بار غلط 
ــردم گفتن، اين بار با لحن داش كاكل مى گويد: «مرجان... مرجان... تو  ك
ــتيزى  ــبيه داش كاكل قاه قاه مى خندد و به زن س فيلى من فنجان!» و ش

دراماتيكش در داستان هاى هدايت ادامه مى دهد.

ــت ظرف  ــيدم. بابا داش ــت چه بويي داره؟» اين را من پرس «درخ
ــت و مامان سعي داشت صداي چيك چيك چسب پوشكم  مي شس
ــك مذكور قبال يك بار  را به زور درآورد كه در نمي آمد. اينكه پوش
چيك چيك كرده و استفاده شده بود هم در اين مقاومت فعلي اش 
بي تاثير نبود. دوباره پرسيدم: «درخت چه بويي داره؟» مامان گفت: 
«از كجا بدونم بچه؟ بده من اون گوشي رو معلوم نيست چي ديدي 
باز!» بابا با حوصله اي كه ازش بعيد بود گفت: «درست جواب بچه 
رو بده. اين پس فردا مي خواد آينده مون رو بسازه!» مامان پوزخندي 
زد و جواب داد: «بفرما جوابشو بده آقاي با حوصله و عقل كل» بابا 
گفت: «قند عسل بابا يه بار ديگه سوالت رو تكرار كن تا بگم بهت!» 
دستم را دراز كردم و گوشي را گرفتم دستم و شمرده شمرده گفتم: 
ــت هاي كفي اش شلوار  «مي گم درختا چه بويي دارن؟» بابا با دس
ــيد باال و گفت: «خانم، كش اين  مامان دوزش را تا زيرگردنش كش
شلوار رو خيلي شل دوختي!» مامان با خنده گفت: «چي شد؟ چرا 
جوابشو ندادي با حوصله؟» بعد هم رو كرد به من گفت: «بستگي 
به درختش داره هاني» گفتم: «مثال «ليمو ماير» چه بويي داره؟» 
ــت را انداخت دور كمرم و با آن پوشك را محكم  مامان كش ماس
ــت ولي  ــرش را خاراند و بعد فرياد زد: «مرد، آب هس كرد و پس س
ــت: «درخت چي  ــد اون آب رو!» بعد رو به من گف ــت. ببن كم اس
چي؟» گفتم: «ليمو ماير ديگه! حاال اگه اونو نمي دوني عيب نداره. 
ــه؟» مامان گفت: «واال چي بگم.  بوي درخت «تيل پات» چطوري
مي دوني اين مباحث نيازمند بحث زياد و تخصصيه. حاال بيا غذاتو 
ــرف مي زنيم.» همان لحظه بود كه ديدم  بخور بعد راجع بهش ح
زيرچشمي به بابا عالمت داد كه چيزهايي كه گفته ام را سرچ كند. 
همين شد كه زدم زير گريه كه غذا نمي خواهم و اصال غذا را بدهد 
ــت  باباي بي فرهنگم بخورد و هرچند كه مامانم هم بي فرهنگ اس
ــد و اصال من خوبم كه انقدر  ــذاي من كمكي به آن ها نمي كن و غ
ــاكت شو بي تربيت.  ــم و... تا اينكه مامان جيغ زد: «س دانا و باهوش
ــك و بغض آلود گفتم:  ژن تو و ما نداره.» كمي نگاهش كردم و اش
ــيرين داره كه يكي  ــت «ليمو ماير» يه بوي خفن ليموي ش «درخ
ــبوترين درختاي دنياست؛ «تيل پات» هم بدبوترين درخته  از خوش
ــره! حاال ياد گرفتيد؟» بابا از  ــه انقدر بده زبون از توصيفش قاص ك
ــوم... آره. ما قاصريم كال. تو  ــپزخانه گفت: «قاصر؟ قاصر... ه آش
ــن هم گفتم: «برگ درخت  ــرگ كدوم درخت بودي دخترم؟» م ب
ــت: «زبون درازيش به تو  ــدرم.» بابا رو به مامان گف «ليمو ماير» پ
ــوش و تواناييش» بابا زد  ــت: «به عالوه ه ــه!» مامان هم گف رفت
ــدن دعوا كافي بود. صداها  ــروع ش زير خنده. همين خنده براي ش
داشت اوج مي گرفت كه گفتم: «درخت مشايي چه بويي مي ده؟» 
ــدند و به من نگاه كردند. بعد با هم  ــاكت ش مامان و بابا هر دو س
گفتند: «همووون، خبر عطر دل انگيز مشايي رو خونده!» بعد مامان 
گوشي را از دستم قاپيد و گفت: «از امروز گوشي ممنوع. چه معني 
داره بچه اي كه هنوز دندونش درنيومده گوشي بازي كنه؟» دوباره 
گفتم: «مي گم درخت مشايي چه بويي داره؟» مامان و بابا بي محلي 

كردند و رفتندپي كارشان.
ــردم. نه غذا  ــي زدم و مدام تكرارش ك ــوالم قفل ــب روي س تا ش
ــايي  ــتم بدانم درخت مش خوردم و نه جيش كردم. فقط مي خواس
ــابي از دستم خسته شده  ــب بابا كه حس چه بويي مي دهد. آخرش
ــا بدبوتره؟» گفتم:  ــات» از همه درخت ــود گفت: «گفتي «تيل پ ب
ــت: «اين درختي كه مي گي از اونم بدبوتره، فقط هنوز  «آره!» گف
ــفش نكردن. حاال بكپ مثل يه كپيده قشنگو بذار  گياه شناسا كش

ما هم بكپيم. مرسي، عح!» 

ــكل گرفته بود بيان كرده بود و بعد مردم برايش دست زدند.  ش
ــفتى گرفته بود نگاه  ــت فرزندش را به س يك از مردان كه دس
ــودش گفت: «مادرت رو  ــمگينى به كودك انداخت و با خ خش
ــته خيلى سريع به  ــيدن به اين خواس مى خوام» و بعد براى رس
همسرش زنگ زد تا اطالعات تربيتى جديدى كه به دست آورده 
بود را با او به اشتراك بگذارد. خالصه اينكه پدر سامان به شدت 

تاثيرگذار عمل مى كرد. 
روزى سامان پس از چند ماه به خانه پدرى اش سر زد. يك ماه 
ــرده بود و از نظر روانى  ــود كه مصرف قرص هايش را قطع ك ب
ــدت به هم ريخته به نظر مى رسيد. برخالف تمام ديدارها  به ش
ــود گفت  ــردى برخورد كرد و حتى مى ش اين بار با پدرش به س
ــت براى كسى سوال باشد كه چرا  ناديده اش گرفت. ممكن اس
ــال ها پيش از دنيا  ــد؟ مادرش س ــامان حرفى زده نش از مادر س
رفته بود (كامال مشخصه كه نويسنده فراخه. از نظر ذهنى!) بله 
ــاعته غذايى خورد  پدرش را ناديده گرفت و پس از خوابى10 س
ــراى اولين بار بدون هيچ  ــت و ب و بعد رو به روى پدرش نشس
گونه مالحظه اى حرف هايش را به پدرش گفت. پدرش واكنش 
ــان نداد. سرى تكان داد و از خانه بيرون رفت. البته  عجيبى نش
ــر تكان دادن و بيرون رفتنش چند عمل ديگر هم  قطعا بين س
از او سر زد ولى خب نياز به بيان نيست. اگر مى خواهيد دقيق تر 
فضا را در ذهن تان شبيه سازى كنيد و از طرفداران نوشته هايى 
ــا خواندن اين متن را  ــا توصيفات زياد و دقيق ايد بايد همينج ب
ــت؟). بله پدرش از خانه بيرون  ــف كنيد (يك كم دير نيس متوق
رفت و ديگر برنگشت. فرداى همان شب جسد پدرش را درون 
همان محفظه شيشه اى پيدا كردند. خودش را كشته بود. سامان 
ــاس گناه نكرد. حتى ناراحت هم نشد. در واقع براى اولين  احس
ــت و تصميم  بار در زندگى اش حس كرد كه چقدر آزاد و رهاس
گرفت تمام كودكانى كه در زيرزمين خانه خودش زندانى كرده 
بود و منتظر مى ماند تا از گرسنگى بميرند و بعد از آن ها عكس 
ــامان چنين  مى گرفت تا آلبومش را كامل كند را آزاد كند. بله س
فعاليتى هم داشت. به هر حال آسيب روانى كه از دوران كودكى 
شروع شده باشد ممكن است چنين تاثيراتى هم داشته باشد. اما 
ــتان ربطى به كودكان و زيرزمين و سامان و  نتيجه اخالفى داس
اين ها ندارد و نتيجه داستان اين است كه مجسمه سازى خيلي 
مهم است و مى شود مجسمه الگوهاى انسانى را در ميدان نصب 

كرد و در شيشه نگه شان نداشت.

الكل در پروازى از لندن
ــافران اعالم  ــت به مس اين كمك خلبان ژاپنى وقتى داش
مى كرد در فاصله هزار پايى از سطح زمين قرار دارند ناگهان 
ــت: «هزارپااااا، خخخخ  فكر كن  قارت قارت خنديد و گف
هزارپااااا...» و همين مسخره بازى هايش باعث شد لو  برود. 
در پى اين رسوايى، وزير راه، رييس جمهور و امپراتور  ژاپن 
ــتعفا دادند. همچنين خلبان، مهمانداران، مسافران آن  اس
ــرواز و معلم هاى كالس اول تا چهارم اين كمك خلبان  پ
دست به خودكشى دسته جمعى زدند و هواپيما هم خودش 

را به  كوه كوباند تا ديگر اين روزها را نبيند. 
خبر سوم: مرد كانادايى كه در جنگل گم شده بود به خطوط 
ــيب زد تا پيدا شود، وقتى هليكوپتر براى تعميرات  برق آس

رسيد او را نيز نجات داد اما مجبور شد خسارت بدهد.
بر اساس گزارش هاى رسيده از خبرنگار ويژه ما در كانادا، 
ــنيدن ماجرا، كل  رييس اداره برق ونكور و حومه بعد از ش
ــرق و حقوق  ــت هاى ب ــيس نيروگاه، پس هزينه هاى تاس
كارمندان اداره از ابتداى تاسيس كشور كانادا تا به امروز را 
در جريمه  او لحاظ كرد. او كه از چند روز قبل به معاون خود 
گفته بود: «اون آقا رو مى بينى كه عكسش رو ديوار اتاقمه؟ 
اسمش خاوريه، الگوى من تو زندگى ايشونه، مى خوام اين 
پوال رو اختالس  كنم برم تا آخر عمر تو ايران راحت عشق 
ــده با يك ترفند هوشمندانه  و حالمو بكنم». اما فرد گم ش
ــيدن رييس اين اداره به اهداف شومش شد. او  مانع از رس
ــت، از  بالفاصله بعد از ديدن مبلغ جريمه به جنگل برگش
ــم، من  ــك درخت بلوط باال رفت و گفت: «من گيالس ي

گيالسم!»
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آن خواننده پرطرفدار، آن آلبوم هايش پرخريدار، 
ــداده فريبا، آن رو كرده به ژينا، آن خالق  آن دل
آلبوم مسافر و بازيگر پر پرواز، آن كه موسيقى 
ــل خشايار  پاپ را در ايران كرد آغاز، آن از نس
ــاى انتقادى، آن  ــادى، آن صاحب ترانه ه اعتم
ــش تا ناف باز،  ــق پاك باز، آن يقه پيراهن عاش
ــده  خواننده «آدم فروش» و «دهاتى»، پلى ش
ــى هاى قاطى پاتى، آنكه كس نديده  در عروس
ــتيلى، شيخنا و موالنا  خواننده به اين خوش اس
ــادمهر عقيلى (كثرا... كنسرته العزيز) از كبار  ش
ــاز و  خوانندگان جالى وطن كرده بود و در س
آواز به غايت بود و پيوسته با معشوقى كه او را 
گذاشته و رفته بود در جنگ و دعوا بود و مدام 
ــت شـدى  مى گفت: «رفتى با يكى ديگه دوس
هيچ خيـااااالى نيـست» و مى گفت: «عمرا اگه 
لنگمو پيدا كنى» و حقا كه هيچ خيالش نبود و 

لنگه اش نيز پيدا نمى شد. رحمه ا... عليه.
ــداى كار او آورده اند كه در آن زمان كه  در ابت
جز شيخ بيژن خاورى (حفظ ا... لپه الكشيدنى) 
ــه هر كوى كه  ــران نبود و ب ــده اى در اي خوانن
ــته بود كه «وقتى  ــدى اين صدا برخاس مى ش
ــن ها، مرغابى ها  كه پا مى ذاره دريا به روى ش
ــونو تو دريا» شادمهر ظهور  ــورن پرهاش مى ش
ــت كه ژل آتوسا را مد كرد و  كرد و او همو اس
بدين سبب برخى از قدما «كراش االولين»ش 

گويند كه به راستى او را سزاست.
ــه خوش تيپ  ــت او آورده اند ك ــرح منزل در ش
ــاز مى كرد و خط  ــط ب زمانه بود و فرق از وس
ــد مى انداخت  ــت و گردنبن ريش كج مى گذاش
ــش كراش هاى  ــصتى روي ــران دهه ش و دخت
ــتند و چون گيتار دست مى گرفت  عجيب داش
ــد و خنج ها بر  ــد؛ گيس ها مى كندن و مى خوان
ــوش كه بر  ــيار بيه ــيدند و بس صورت مى كش
زمين نمى افتاد. چندان كه گيتار به سبب او در 
ــد و مريدان جعبه خالى گيتار روى  ايران مد ش
دوش مى انداختند و در كوچه ها قدم مى زدند و 
مى خواندند: «اگر روزى رسد دستم به دامانت 
ــانت  ــم جان را قربانت ولى بى لطف و احس كن
چگونه؟» مگر اندكى از اجر و مقامى كه شيخ 
ــى ا... مقامه و  ــد. اعل ــت آن ها را نيز رس داش

مقامهم اجمعين.
در منزلت مقام او همين بس كه بسيار جوانان 
ــان به درازا  ــام مى رفتند و كارش ــون به حم چ
مى كشيد در زير دوش ترانه او مى خواندند كه: 
«آخر يه روز اين گريه ها، سوى چشامو مى بره، 
عطرت داره از پيرهنى كه جا گذاشتى مى پره» 
ــون بيرون  ــت مى گفتند و چ ــه راس ــا ك و حق
ــان كمتر شده بود  ــوى چشمان ش مى آمدند س
از بسيارى گريه كه در زير دوش كرده بودند.

ــود و چون از  ــانس ب ــت كه بدش ــر اس در خب
ــت، خوانندگى  ــرون گذاش ــران پايش را بي اي
ــد و از  ــرت و آهنگ و همه چى آزاد ش و كنس
ــرون مى ريخت چندان  ــوار خواننده بي در و دي
ــت: «فقط آهنگ من  ــه او با خودش مى گف ك
ــت كه خودش هم حال  خار داشت؟» نقل اس
ــودش درگيرى  ــت و با خ خودش را نمى دانس
بسيار داشت. او را ديدند بر جايى نشسته بود و 
ناله مى كرد. گفتند: «چه شده يا شيخ؟» گفت: 
«مى خوام برم پا ندارم، مى خوام نرم جا ندارم، 
ــم نا ندارم ...» و  ــه كنم دل ندارم، داد بزن گري
ــت الى غيرالنهايه. مريدان  ــور مى گف همين ط
ــه داداش استراحت كن» و بيش  گفتند: «باش

از آن سوال نكردند.
ــت. مى گفت: «با كي  و او را جمالت عالى اس
ــو نبردي» و  ــن ببازم ت ــي عزيزم؟ م مي جنگ
ــا اينجا اونجا نه» و  ــت: «بيا بيا اينجا بي مى گف
ــگل من» و  مى گفت: «ژينا گل من، گل خوش
مى گفت: «بوى علف مى ده تنم» و اين آخرى 

را خيلى ساده مى گفت.
ــيخ را  ــت كه روزى ش در اخبار غريب آمده اس
ــت: «كى با يه  ــوقى مى گف ديدند كه به معش
ــت كنه؟» مگر  ــن مى تونه آروم جمله مثل م
معشوق پررو بازى در آورد و گفت: «خب آروم 
كن ديگه ... بگو يه جمله رو آروم كن ... مگه 
ــه  پيچ داد.  نگفتى؟ آروم كن ديگه؟» و گير س
ــت. گفت:  ــيخ تاملى كرد و جمله هيچ نداش ش
«اين هفته شنبه بين التعطيلينه» پس معشوق 
ــتمعين را آرامشى  را و جمله حاضران را و مس

پديد آمد كه هيچ كس تا به حال نديده بود.
ــم رويا،  ــبى در عال ــزرگان گويد ش ــى از ب يك
ــت. كسى ندا سر مى داد:  ديدم دادگاهى برپاس
ــاكام دهه  ــق هاى ن ــئول اين همه عش «مس
ــد و  ــصتى ها كيه؟» پس در حجره اى باز ش ش
ــاد زد: «منم» پس  ــادمهر بيرون آمد و فري ش
ــتم و فيلم پر پرواز را پلى كردم و  از خواب جس

با صحنه چاقو خوردن بابك زار زار گريستم.
ــد،  ــد كه چون وقت وفاتش نزديك ش آورده ان
ــد و گفت: «داداش  ــروح بر او وارد ش قابض ال
ــت رو يه بار ديگه  ــگ آدامس خروس اون آهن
ــادمهر يقه جر داد و فرياد  برام مى خونى؟» ش
ــه بابا؟ آدم فروش ...  زد: «آدامس خروس چي
ــما اينو ياد نمى گيريد؟» و از شدت غم  چرا ش

غصه جان به جان آفرين تسليم كرد.
ــت. هاتفى ندا  ــان رف ــون از اين جه ــس چ پ
ــه ارزد؟ كه حميد  ــن جهان به چ ــر داد: «اي س
ــادمهر عقيلى اش رود؟» و  ــرادش ماند و ش هي

زار زار مى گريست. رحمه ا... عليه.

تذكره الهمگان

سه شنبه ها با اينا

حسام حيدرى

محمدامين فرشادمهر

صفورا بيانىطنزآزاد2

مريم آقايينوزاد دانا

در دنيايى كه مجسمه اى 
ساخته نمى شد

صادق هدايت
 زنده است

ذكر شيخنا و موالنا 
شادمهر عقيلى 

(رضوان ا... عليه)

مشايى از خودش 
آزاد شد

عطر دل انگيز 
مشايي يا «تيل پات»

قسمت 395  - ريز پالت هاى كمدى 30   

Gallow Humor  موقعيت
اين موقعيت طبق تعريف، از منظر قربانى روايت مى شود يا حداقل ابراز 
همدلى است. يك قربانى جورى از مشكالتش مى گويد كه باعث خنده 

ــت و در نهايت باعث مى شود  ــاخه كمدى سياه اس ــود، اين زيرش مى ش
مشكالت به اندازه  قبل وحشتناك به نظر نيايند. اين جهان پر از چيزهاى 
وحشتناك است: مرگ، مبارزه، درد، شكنجه، تجاوز، بيمارى، گرسنگى، 

برده دارى، اعتياد، تحقير ناعادالنه، افسردگى، نژادپرستى و ... كه عموما 
ــاق مى افتد. در مقابل تنها يك راه  ــراى آدم هاى بى دفاع و بى گناه اتف ب
براى بهتر كردن دنيا وجود دارد و آن طنز است. آدم هاى جدى يا آن هايى 
كه ژست شرافتمندى مى گيرند معموال تذكر مى دهند كه اين موضوعات 
خنده دار نيست. اما واقعيت اين است كه قدرت درمانى در طنز و كمدى 
ــما بتوانيد به مشكالت خودتان بخنديد، اگر بتوانيد با  وجود دارد. اگر ش

ــكالت تان شخصى را به خنده بيندازيد، هم خودتان  صحبت درباره مش
احساس بهترى خواهيد داشت و هم هضم مشكالت آسان تر خواهد شد. 
كمدين هاى بزرگ معتقد بودند درباره جهنم هم مى شود چيز بامزه خلق 

كرد. 
آن ها باور داشتند كه خنده بهترين درمان است اما اين سبك روش هايى 

دارد كه در آينده در موردش صحبت خواهيم كرد. (ادامه دارد)



شما    ره       475
4صفحه

ضميمه روزانه كارتون، كاريكاتور و طرح روزنامه قانون

طراوت نيكى

2سه شنبه  29 آبان 1397 |12ربيع االول  1440   |20  نوامبر  2018

كارگـر 
و حقوق كارگر!

instagram.com/nishkhat
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    بـــزودي  

آثار منتخب نخستين مسابقه جهاني 
كاريكاتور نيش خط  1396

 Selection Cartoons of  The first

 Nishkhat international

Cartoon Contest   2017

يوري كوزوبوكين

هفته نامه گل آقا
تهران شايد تنها پايتخت جهان باشد كه

 بيست سالي است كتاب تلفن ندارد.

آنتونيو نري ليكن

نيشخط خـاطـره
چهار شنبه 18  آذر 1394



از روى 
برج آز ادى 

در بند پيداست

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

حامد اشرف زارعىكاريكلماتــــــور

نيشخط خـاطـره 3 دسامبر، روز جهاني معلوالن 
چهار شنبه  18آذر  1394محسن ظريفيان
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 شخصى به دارالحكومه رفت و گفت :
 از كسي پولى طلب دارم و پس نمى دهد !
گفتند : آيا شاهد داري؟
گفت : خدا 
گفتند : كسى را معرفي كن 
 كه قاضى او را بشناسد!
عبيدزاكانى
#كاكو

nishkhat

ا

nishkhat

هالك هم زير  گر انى كم آوردهالك هم زير  گر انى كم آورد

على قناعت
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ضميمه روزانه كارتون، كاريكاتور و طرح روزنامه قانون

instagram.com/nishkhat
سردبير: كيوان وارثى

همكاران:  جواد عليزاده احمد عبداللهى نيا  مهدي احمديان  آروين   سحرآويژه  رضا اسماعيلي
 جوادتكجو  بهرنگ جدي   جالل حاجي زاده  مجتبي حيدرپناه  حميد رضا حيدري صفت 

 ساسان خادم   راضيه درزي  منصوره دهقاني  فرشيد رجبعلي  ابوالفضل رحيمى  احمد رفيعي وردنجاني  
محمدطحاني  عليرضا صديقي   سمانه روح اللهي   سعيد شعباني   شهرام شيرزادي  نسرين شيخي  

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
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ابوالفضل رحيمى

مصاحبه نود با رييس فيفامصاحبه نود با رييس فيفا



سرعت من از رعد و برق تندتر است!

2

2

 پسر زن جادوگر
نويسنده: كلى بارنهيل

قانون بچه ها ضميمه  روزانه      روزنامه قانون
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كودك و نوجوان 

442

حسين شادمهر

با شعر شاد شرشر
باران دوباره باريد
باران صبحگاهي
از ابر پاره باريد

زنگ مسابقه بود
اين رعد و برق گويا
باران شروع شد تند

باريد در همه جا

در جيك جيك گنجشك
باران ترانه اي شد
بر شاخه شكسته

باران جوانه اي شد

باران چه قطره قطره
بر دست و صورتم ريخت

يك شعر شاد و تازه
در فكر من برانگيخت

«عباس يمينى شريف»

كوشندگان كودك:

ترانه بارانترانه باران

اولين روزنامه كودك و نوجوان كشور

   ااااااااااااااسسسسسسسسسسسسستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت!!!!!!!!!!!!!!!!!!

من مريضم  حالم بده،  تب دارم ، داغم ،  گرممه،  وااي يكى به دادم برسه !من مريضم  حالم بده،  تب دارم ، داغم ،  گرممه،  وااي يكى به دادم برسه !
داشتم ناله ميكردم كه مامان رسيد و گفت : چرا  انقدر سروصدا مى كنى؟بلند شو بايد بري مدرسه .داشتم ناله ميكردم كه مامان رسيد و گفت : چرا  انقدر سروصدا مى كنى؟بلند شو بايد بري مدرسه .

دوباره گفتم: واااي...من مريضم ، حالم بده ، تب دارم ،داغم...وقتى مامان و ديدم كه مشكوك نگاهم دوباره گفتم: واااي...من مريضم ، حالم بده ، تب دارم ،داغم...وقتى مامان و ديدم كه مشكوك نگاهم 
مى كنه گفتم :مى كنه گفتم :

باورت نميشه نه ؟ االن بهت ثابت مي كنم و دماسنج رو گذاشتم زير زبونم .باورت نميشه نه ؟ االن بهت ثابت مي كنم و دماسنج رو گذاشتم زير زبونم .
مامانم تا دماسنج رو ديد روپوش مدرسه رو برداشت و اومد سمتم دماسنجم از دهنم كشيد بيرون مامانم تا دماسنج رو ديد روپوش مدرسه رو برداشت و اومد سمتم دماسنجم از دهنم كشيد بيرون 

و گفت : و گفت : 
عزيزم اون دماسنج خيلى وقته كه خرابه و همه ما مى دونيم .عزيزم اون دماسنج خيلى وقته كه خرابه و همه ما مى دونيم .

انقد براى مدرسه نرفتن انرژيت رو تلف نكن لطفا .انقد براى مدرسه نرفتن انرژيت رو تلف نكن لطفا .

دماسنج خراب!دماسنج خراب!

شيما شيرآقايىشيما شيرآقايى

عي
 زار

يما
:  ش

گر
وير

تص

اهميت آموزش خويشتندارى به كودكاناهميت آموزش خويشتندارى به كودكان

قدرى تحمل كن!قدرى تحمل كن!
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نام كتاب:  پسر زن جادوگر
نويسنده: كلى بارنهيل
مترجم: مريم عزيزى

ناشر: نشرهوپا
تعداد صفحات:464 صفحه

درباره كتاب: مكثى كرد، انگشت زخمى  اش را به لب برد و خون را مكيد.
براى يك لحظه، انگار كه تصميمى گرفته باشد، چشم  هايش را بست و باز كرد... 
ــد و دودى بدبو از جرز  ــا لرزيدن ــقف به جيرجير افتادند، تيرچه  ه الوارهاى س

تخته  هاى كف بيرون زد. خانه از جادو بو گرفت: بوى ...

سرعت من از رعد و برق تندتر است!سرعت من از رعد و برق تندتر است!

اين كتاب  توسط: سونيا لشگرى از تهران

به«قانون بچه ها» براي معرفي پيشنهاد شده

زياده.  خيلي  من  سرعت  شاهينم،  من 
درواقع من سريع ترين پرنده در هنگام 

شكارم. روش من تو شكار اين  جوريه 
كه در ارتفاع باال پرواز مى كنم، بعد به 

طور ناگهانى به شكارم حمله مى كنم و 
پشت گردنش رو مى گيرم. ما براى اينكه قادر باشيم در 
سرعت هاى باال تنفس بكشيم، سيستم تنفسى خاصى 
داريم. هنگامى كه سيستم تنفسى ما توسط شما كشف 
شد، از اون در طراحى موتور هاى جت استفاده كرديد. 
توي  بودن  ولى  ساله،  الى10  هشت  ما،  متوسط  عمر 
دوستان مون كه 
تا 20 سال هم 

عمر كردن.

الگو
من از مهم ترين الگوهاى فاميلم.

همه به بچه هاشون ميگن:
اين رو مى بينى؟!

سعى كن مثل اين نشى.
ناهار 

سر ناهار دستم خورد به بطرى آب و
همش ريخت توي غذاى بابام. 

هر كسي بود داد و بيداد راه مي انداخت.
ولى بابام هيچي نگفت؛ 

فقط بشقابش رو با بشقابم عوض كرد.
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كتاب «اولين تعطيالت تابستانى من» شامل خاطرات ستايش درخشنده 
كه هفت سال دارد، توسط انتشارات حديث قلم منتشر و راهى بازار نشر 

شد.
ــتايش درخشنده  ــتانى من» شامل خاطرات س «اولين تعطيالت تابس
دخترى هفت ساله، به تازگى توسط انتشارات حديث قلم منتشر و راهى 

بازار نشر شده است.
نويسنده اين كتاب، چندى پيش اولين تجربه تعطيالت تابستانى را درك 
كرده و توانسته براى اولين بار خاطرات خود را بنويسد.  مدير انتشارات 
حديث قلم كه اين كتاب را چاپ كرده، معتقد است معموال نويسندگان 
كتاب هاى كودك، افراد بزرگسالى هستند كه از زبان كودكان مى نويسند 
و همين امر باعث ايجاد گسل بين خواسته كودك و نويسنده مى شود. اما 
كتاب «اولين تعطيالت تابستانى من» ثابت مى كند دنياى كودكان به مراتب 

بزرگ تر از آنى است كه نويسندگان كودك تصور مى كنند.
به گفته مسئوالن نشر مذكور، بخشى از دست خط نويسنده هم در كتاب 
ــد. شايد اين كتاب  منتشر شده تا پاسخگوى شائبه هاى احتمالى باش
نمونه اى براى تكليف مهارت محور باشد، تا خود دانش آموزان، جرات 
نگارش ذهنيت هاى خود را براى انتقال تجربه هاى خاص خود، آن هم به 

صورت خالق و واقع گرايانه به هم سن هاى خود را كسب كنند.
ــه به ترتيب  ــده اند ك ــار فصل گردآورى ش ــن كتاب در چه مطالب اي
عبارت اند از: برنامه ريزى، قدرشناسى، بهشت به سرزنشش نمى ارزد، 

انتخاب درست كلمه.

خاطرات دختر هفت ساله خاطرات دختر هفت ساله 
در قالب كتاب چاپ شددر قالب كتاب چاپ شد

سهمى از كار خانه به كودكان بدهيد!
كودكان بعد از چهارسالگى به طور خودكار دوست دارند در كارهاى خانه يا 
دسته جمعى نقشى فعال داشته باشند.  يكى از كارهايى كه به كودكان احساس 
بزرگ شدن و انجام كارها را به صورت مستقالنه مى دهد، چيدن سفره يا ميز 

شام است.
ــال و نيم تا دو سالگى با  ــن يك س كودكان در آغاز راه رفتن يعنى حدود س
حداكثر قواى بدنى شان بشقاب غذاى خود را برداشته و جابه جا مى كنند. اين 
رفتار كودك براى خودش بسيار جذاب و حيرت انگيز است اما والدين به 
داليل مختلف از جمله اينكه كودك غذايش را روى زمين نريزد يا ظرف غذا 

را نشكند واكنشى سريع نشان داده و فوري بشقاب را از كودك مى گيرند.
اين واكنش والدين باعث اعتراض كودك شده و احساس خوشايند را از او 
سلب مى كند.  بنابر اين بهترين راهكار اين است كه والدين رفتار آماده كردن 
سفره يا ميز غذا را به كودك خود آموزش دهند. كودكان كم سن و سال معموال 

توانايى درك آموزش هاى رسمى را ندارند.
ــت دارند پديده ها را تجربه كنند بنابر اين در اين مواقع  آن ها بيشتر دوس
ــرده و با بازى بدون رقابت اين  والدين بايد خود را همبازى كودك فرض ك
رفتار را به كودك ياد دهند. آرايش سفره يا ميز غذا يكى از نكاتى است كه 
كودكان بزرگسال تر يعنى بعد از سن هفت سالگى بيشتر آن را درك مى كنند. 
ــن نيز با كودك همراه شده و به او كمك كنند تا  والدين مى توانند در اين س

بشقاب ها،قاشق و چنگال، ليوان ها و... را سرجاى خودش بگذارند.
والدين اگر مى خواهند دخالت خود را به طور مستقيم كمتر كنند، مى توانند 
طرحى از سفره را براى كودك ترسيم كرده يا توضيح دهند و انجام كارها و 
آرايش سفره را به طور مستقل به كودك بسپارند. دخالت نابه جاى والدين در 
اين قبيل موارد انگيزه استقالل كودك را خدشه دار كرده و خالقيت او در انجام 

كارها را با اختالل روبه رو مى كند.

«عباس يمينى شريف»«عباس يمينى شريف»
ــندگان كودك ايران  ــاعران و نويس ــريف، از نخستين ش عباس يمينى ش
ــت. او بيش از 30  كتاب براى كودكان دارد كه از آن ميان شعر با الفبا،  اس
ــرد. برخى ازاين  ــتى،  پلنگ يكه تاز، كتاب توكا و... مى توان نام ب باغ دوس
ــى جوايزى دريافت  ــى و فرهنگى ايرانى و بين الملل آثار از كانون هاى ادب
كرده است. او از بنيان گذاران شوراى كتاب كودك و انجمن پژوهش هاى 
آموزشى پوياست و سردبيرى و مديريت شمارى از مجله هاى كودكان را 

نيز بر عهده داشته است.

ــد و كودكى خود را در روستاى دربند  ــال 1298 در تهران زاده ش او در س
ــرود اما سرودن براى كودكان  سپرى كرد. او از دوران كودكى شعر مى س
ــوزگارى، با ادبيات  ــراى مقدماتى آم را هنگامى آغاز كرد كه در دانش س
كودكان ديگر كشورها آشنا شد. در سال 1321 براى نخستين بار يكى از 
ــد. يك سال بعد با برنده شدن  سروده هايش در روزنامه نونهاالن چاپ ش
ــاعر كودكان شناخته  در نخستين مسابقه شعر براى كودكان به عنوان ش
ــروده هايش به كتاب هاى درسى دوره دبستان راه  شد و از سال 1324 س
يافت. از ديگر فعاليت هاى او، بنيان گذارى جايزه ادبى عباس يمينى شريف 
براى تشويق نويسندگان و تصويرگران ايرانى، نگارش كتاب اول ابتدايى، 
كتاب اول و دوم براى بزرگساالن نوآموز، كتاب هاى آموزشى براى پدران 

ومادران و مقاله هاى آموزشى و اجتماعى در روزنامه كيهان آن زمان بود.

سهمى از كار خانه به كودكان بدهيد!سهمىى زز كككااارر خخخااننهه بهه ككووددككاانن ببددهييددددد!!!!

ــى در اوصاف االشراف در تعريف  خواجه نصير الدين طوس
صبر مى گويد: «نگاه دارى نفس از بى تابى هنگام وقوع امرى 
كه مطلوب نيست را صبر گويند». صبر، خويشتندارى است 
بر انجام چيزى كه عقل و شرع آن را اقتضا مى كنند، يا حفظ 
كردن خويش از چيزى كه عقل و شرع خويشتندارى از آن را 

اقتضا مى كنند». 
ــى (Self-Control)  در  ــا خودكنترل ــتندارى ي خويش
ــر انداختن نياز براى  كودكان نيز يعنى توانايى در به تاخي
رسيدن به چيزي بهتر در آينده. بعضى مواقع كج خلقى ها 
ــتن دار نيستند، حتى  و سركشى هاى فرزندانى كه خويش
صبورترين والدين را هم آزار داده و باعث مى شود كه از كوره 
در بروند؛ چه براى خريد به يك فروشگاه شلوغ رفته باشيد، 
چه با خانواده به تعطيالت و چه در خانه باشيد، اين رفتارها 
ــوش و نا اميد كنند. اما اگربه  مى توانند شديدا شما را مغش
ــتندارى را آموخته و به آن ها بياموزيد كه  فرزندان، خويش
ــدون فكر، رفتارهاى خود  به جاى واكنش هاى ناگهانى و ب
ــد، اداره كردن اين  را در موقعيت هاى مختلف كنترل كنن

ناهنجارى ها كمى آسان تر خواهد بود. 
چگونه  صبر و خود كنترلي را به كودكان بياموزيم

     براى آموزش اين رفتار مى توان به ميزان بزرگى كارها، به 
كودك پاداش هاى بزرگ ترى داد. بدين ترتيب كودك ياد 
مى گيرد پاداش بزرگ تر را به پاداش كوچك تر ترجيح دهد. 

. مثال كودكى كه در خيابان اظهار گرسنگى يا تشنگي مى كند 
مى توان در حد معقول، با پيشنهاد يك پاداش كه مورد عالقه 
ــا به مكان  ــت كه كمى صبر كند ت ــت از وى خواس كودك اس
ــيدن به آن پاداش بزرگ تر،  مناسبى برسيد.كودك براى رس

مطمئنا از لذت كوچك تر صرف نظر خواهد كرد.

     مى توان در منزل قبل از خوردن يك غذاى لذيذ از كودكان 
خود بخواهيد چند دقيقه اى خوردن غذا را براي خواندن دعا 

به تاخير بيندازد. 
     بازى هاى فردى و گروهى كه الزمه آن انتظار كشيدن براى 
ــد ذهنى و اجتماعى و  ورود به بازى است نقش مهمى در رش
عاطفى كودكان داشته و موجب افزايش خودكنترلى كودكان 

مى شود .
     فعاليت ها و سرگرمي هايي براي فرزندتان در نظر بگيريد كه 
صبر و حوصله اش را به چالش مي كشد، مانند كاشتن يك گياه 
در گلدان يا بازي با جورچين ها. البته كاشتن گياه بهترين تمرين 

ــت؛  چون كودك مي آموزد با مراقبت از  براي صبر اس
دانه ها، همراه با صبرو حوصله گياه رشد مي كند.

ــخص ترين راه براي آموزش صبر به كودك اين       مش
ــيد. به ياد داشته باشيد كه  ــما صبور باش است كه ش
فرزندتان رفتارها و واكنش هاي شما را با دقت مي بيند، 
ــما به صورت مكرر صبر وتحمل خود را از دست  اگر ش
بدهيد، يك رفتار منفي را تقويت مي كنيد،  و به گونه اي 
غير مستقيم نابردباري را به او آموزش مي دهيد. پس 
ــت اين حالت براي تان ايجاد  در مواقعي كه ممكن اس
شود، نفس عميقي كشيده و رفتار خود را كنترل كنيد. 
ــور مى كنند كه پدر  ــتباه تص      بعضى از والدين به اش
ومادر خوب بودن يعنى اين كه آن ها نياز فرزندشان را 
ــت كه به نظر  بالفاصله برطرف كنند، اين در حالى اس
روان شناسان، آنان بزرگ ترين اشتباه خود را در تربيت 
ــتاى تربيت سالم و آموزش  مرتكب مى شوند. در راس
صبر، الزم و ضرورى است كه گاهى تامين حاجت فرزند 
به تعويق بيفتد؛يعنى اين كه والدين بايد  بالفاصله بعد 
ــته اش را مطرح كرد، نيازش را  از اينكه كودك خواس
ــود كه كودك نه  برآورده نكنند.  اين رفتار باعث مى ش
ــراى برآوردن  ــود كه والدينش صرفا ب تنها متوجه ش
ــى فراتر از آن دارند  نيازهاى او موجود نيستند و ارزش
ــه نتيجه، نياز به  ــيدن ب بلكه ياد مى گيرد كه  براى رس

فرصت هست. 

اهميت آموزش خويشتن دارى به كودكاناهميت آموزش خويشتن دارى به كودكان

قدرى تحمل كن!قدرى تحمل كن! ىلىر روستايى عع

اناى حبحبسسووبابازداششاشـتـتنناسـت.  تغتغتغت ب بهههممع «صص«صببر»»»درردرل ل
تختختختييايايارىرىرىب ب ب بازازازازدددد دارارارددد ىلىلىلىااا شيشيشيشيشيشـتـتـتـتـتـتنننننرارارراا ااا اززززفعفعففع رههرهرهرگاگاگگاهههههككسكسكسكسكسكسىىىىىىخوخوخوخوخو
ددردر ممممعنعنعناىاىاى ع ععامامام آ آ آنننن بابابابابرراراينينييييينينين ص صصبرببر رررااا بننبنبنبن صصصصبربر ك كككردردددهههاساساسسـتـتتتتت..
دودودوداازززز ««ب«ب«بازاززازدااداششـشـشـتنتنتن خخخ ممىىتوتوانانا ا اااينين گگگگگونوننـهـهههتت ت تعررعرعرعريفيفيفيفيفككك كردرددرد:::
يديديديديدنننننببهبهبهبههه هدفدففدفيي ياااموموموجبجبجب تت تاخاخخاخيرييرير د د د دررر للللىلىككك كههههمامامامانعنعنعنع ر رررسـســسس عمعمعمع

ررسيديدننبهبه ه هدفدف مىىشوشودد». 

( Self-Control) خويشتندارى يا خود كنترلى
يعنى توانايى به تاخير انداختن نياز براى رسيدن به 

چيزي بهتر در آينده

 بعضى مواقع كج خلقى ها و سركشى هاى 
فرزندانى كه خويشتندار نيستند، حتى 

صبورترين والدين را هم آزار داده و باعث 
مى شود كه از كوره در بروند؛ چه براى خريد 

به يك فروشگاه شلوغ رفته باشيد، چه با 
خانواده به تعطيالت و چه در خانه باشيد، اين 
رفتارها مى توانند به شدت شما را مغشوش 

و نا اميد كنند
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