
ــه همواره مورد  ــت ك حقوق زنان موضوع مهمى اس
غفلت قرار گرفته است،چنانچه درطول تاريخ بشريت، 
بزرگ ترين اهانت را نسبت به مادران خود روا داشته ايم. 
ــت خداوندى  ــه زن تجلى ومظهرخالقي به لحاظ اينك
ــت ومقام مادر باالترين مقام هاست و مادر شخصيت  اس
ــن علت كه فرهنگ  ــت . به اي فرزانه اى  در فرهنگ ماس
ــه درزبان دارد وزبان ملت ها را مادران ساخته اند.  ريش
مادران،عالوه براينكه ماانسان ها  را به وجودآورده اندوبه 
رشد وتعالى رسانده اند، زبان وفرهنگ ماانسان ها را هم 
بناكرده اند. درواقع بايد حقوق مردان وحقوق زنان بسان 
ــكل زنان ومادران جامعه  ــاوى باشد. مش يك ترازو مس
ــن حيطه،مرد ــذاران دراي ــت كه قانون گ ايران اين اس

بوده اند و اين قانون گذاران فقط زن را به عنوان همسريا 
يكى ازهمسران مى نگريستند وهيچ وقت تحت عنوان 
ــدن) قوانين را وضع  ــاعه دهنده فرهنگ وتم مادر(اش
ــذاران ما  بايد درتصويب  نكرده اند. درحالى كه قانون گ
ــان منافع  ــند وخودش ــرف باش ــواره بى ط ــون هم قان
ــند، قانون گذارى كه منافع داشته باشد،  ــته باش نداش
قانونگذارعادلى نيست. براي روشن شدن موضوع مثالى 
عرض مى كنم اميداست كه راهگشا باشد. پدرى داراى 
دوفرزند است وكيكى را  به منزل مى آوردوكاردى رابه 
ــرانش مى دهد و مى گويد كه كيك را نصف  يكى ازپس
كند اما به پسردوم اين اختياررا مى دهد كه هرنصفه اى 
ــد. اين مطلب به  ــت دارد انتخاب كن از كيك را كه دوس
ــت كه به  ــود كه برادر اول مراقب  اس ذهن متبادرمى ش
ــاوى تقسيم كند. به  ــبت مس عدالت اين كيك را به نس
لحاظ اينكه نمى داند كه برادردوم كدام نصفه يا قسمت 
ــانه اى از عدالت  ــد كرد واين نش كيك را انتخاب خواه
ــت. قانون گذاران بايد درزمان تصويب قانون عارى  اس
ــند تا بتوانند  ــيت باش ازهرگونه منافع يا طبقه يا جنس
ــانى كه براى  ــب كنند . كس ــه اى را تصوي قانون عادالن
ــرع متوسل مى شوندبايد  ازبين بردن حقوق زنان به ش
ــان ومكان  ــرعى درزم ــيارى ازقوانين ش بدانند كه بس
ــا هرگز در  ــه طورمثال، م ــت .ب خاص خويش بوده اس
ــرع درمورد ارتباط باخريد وفروش كنيزكان  قوانين ش
ــتناد نمى كنيم واين مورد رامخصوص آن  وانسان ها اس
زمان و آن مكان مى دانيم . حال چگونه است كه درمورد

ــى را فراموش مى كنيم!  حقوق برابرزنان اين اصل بديه
وسكوت كرده ايم . ممكن است تعدادى سوال كنند كه 
چرا اين جانب همواره يك حقوق دان مدافع حقوق زنان 
ــى بودهام كه تحت عنوان  بوده ام ؟  اين جانب اولين كس
عسروحرج درطالق براى زنان، حق طالق قايل شده ام. 
به علت اينكه همواره مادر برايم موجودى مقدس بوده 
ــت كه يك حقوق دان بايد طرفدار  واستداللم براين اس

ــان پايمال شده است  ــد كه حقوق ش ــان هايى باش انس
ومتاسفانه زن بودن وزن به دنيا آمدن بدين معنى است 
كه (شما كسى هستى كه فقط تكاليف داريد). اميدوارم 
ــيم كه زنان مانند ملكه ها  درآينده جامعه اى داشته باش
ــندوهرگز فرزندى به خويش اجازه ندهد كه  درآن باش
ــته باشد واصال جرات  حقوقى معادل مادر خويش داش
نكند كه خودش را با مادرخويش قياس كند. متاسفانه 
ــته اند به  ــى ازعلت هايى كه زنان درجامعه ما نتوانس يك
حقوق يكسان نسبت به مردان دست يابند اين است كه 
شاگردان وپيروان مالصدرا تاثيرزيادى برقانون گذارى 
ــبت  ــته اند ومى دانيم كه نظرمالصدرا نس ــور داش كش
ــت زنان را  ــوده. اوبه صراح ــياراهانت آميزب به زنان بس
ــت كه  ــت واعتقادداش ــم ازحيوانات مى دانس يك قس
ــكل  ــه خداوند آنان را به ش ــتند ك زنان حيواناتى هس
ــند.  ــته باش ــان آفريده تا مردان با آنان ارتباط داش انس
ــت .زمانى كه مى نگرم  ــى تاسف اس براى بنده جاى بس
ــى درآمده كه  ــه صورت قوانين ــن افكاردرجامعه ما ب اي
ــامخ مادران است. مالصدرا  ــكارا توهين به  مقام ش آش
دركتاب مشهورش به نام اسفار، زنان را درزمره حيوانات 
دانسته ومالهادى سبزوارى ازشارحان حكمت متعاليه 
نيزدرحاشيه اش براسفارازاين عقيده مالصدرا استقبال 
كرده است ! مالصدرا دركتاب اسفارمى نويسد:ازجمله 
فوايد آفرينش زمين براى انسان اين است كه خداوند آن 
را بسترى براى زاد وولد حيوانات گوناگون قرارداده است 
ــوارى  ــتند وبعضى براى س كه بعضى براى خوردن هس
وزينت وبعضى براى حمل بارخلق شده اند وبعضى ازاين 
حيوانات (زنان )براى ازدواج خلق شده اند. همان طوركه 
ــما  ــراى ش ــد ب ــرآن مى فرمايد:خداون ــد درق خداون
ــرانى آفريد. مالهادى سبزوارى  ازجنس خودتان همس
ــد:اينكه مالصدرا  درحاشيه اش براين مطلب مى نويس
ــت اشاره اى لطيف  زن را درزمره حيوانات قرارداده اس
ــت كه زنان به دليل ضعف عقول شان  به اين موضوع اس
وجمودشان برادراك  جزييات وميل شان به زينت هاى 
دنيا نزديك است كه حقيقتا وصداقتا ملحق به حيوانات 
زبان بسته شوند!و اينكه سيره اغلب آن ها چون حيوانات 
ــت لكن برآن ها صورت آدمى پوشانده  وچهارپايان اس
است تامردان ازمعاشرت وازدواج با آن ها مشمئز نشوند. 
(اسفار، چاپ داراحيا التراث العربى،جلد7،صفحه 136) 
توصيه اين جانب به پيروان مكتب مالصدرا ومالهادى 
ــان ها  ــه درك كنند كه ما انس ــت ك ــبزوارى اين اس س
ــاى مالصدرا زندگى مى كنيم. دردنيايى متفاوت ازدني

ــان ها  مالصدرا درجهان تكاليف زندگى مى كرد وما انس
دردنياى حقوق وعصررسانه وارتباطات زندگى مى كنيم. 
روزگار قديم با دنياى مدرن،اززمين تا آسمان متفاوت 
ــت .امروزه به يك دخترعاقل وبالغ نمى توانيم فقط اس

ــاب داريد يا  ــويم كه تكليف به حج تكاليف را متذكرش
ــرداريد،به لحاظ اينكه  يك زن،  تكليف اطاعت ازهمس
دردنياى مدرن به دنبال حقوق شهروندى خويش است 

نه تكاليف.
ــه اميدواريم  ــت ك ــى اس واين  تفاوت بسيارفاحش
ــگران مااين تفاوت وايدئولوژى  قانون گذاران وپژوهش

را درك كنند .
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ــه جداگانه به رييس جمهور،  وزراى امور خارجه و نفت در دو نام
ــريع در روند تصويب الحاق ايران به كنوانسيون تغيير  خواستار تس
اقليم سازمان ملل و تصويب آن پيش از اجالس آذر اين كنوانسيون 
ــيون تغيير اقليم  شدند. بيست و چهارمين اجالس اعضاى كنوانس
سازمان ملل متحد در لهستان برگزار مى شود و عالوه بر محمدجواد 
ــازمان حفاظت  ــى كالنترى، رييس س ــژن زنگنه، عيس ظريف و بي
ــت نيز با نامه نگارى به رييس  جمهور خواستار پيوستن  محيط زيس

ايران به توافق پاريس شده است.
 «پيمان پاريس» قراردادى در چارچوب پيمان نامه سازمان ملل 
ــت اين  ــت. قرار اس در زمينه تغييرات اقليمى (UNFCCC) اس
ــائل مرتبط با تعديل،  تامين بودجه  پيمان از سال 2020 به حل مس
و سازگارى با بحران انتشار گازهاى گلخانه اى بپردازد. در اين ميان 
پيوستن ايران به اين پيمان موجب مي شود كه ايران ازفهرست 10

كشور آالينده دنياخارج شود. چندي پيش نيز پيام باقري، نايب رييس 
هيات  مديره سنديكاى توليد برق  در گفت وگو با «نفت خبر» در اين 
خصوص گفت: ايران جزو 10 كشور آالينده در دنيا محسوب مى شود. 
نرخ آاليندگى درميان اين 10 كشور متفاوت است. براى مثال چين 
ــيار بااليى آاليندگى دارند، اما در هر صورت ايران  و آمريكا با نرخ بس
نيز در اين فهرست قرار دارد.  گفتني است كه 10 كشور آالينده دنيا 
شامل كشورهاي مغولستان، بوتسوانا، پاكستان، سنگال، عربستان 
سعودى، مصر، امارات متحده عربى، ايران، نيجريه  و كويت مي شود.

آاليندگي هاي اصلي در ايران
به گفته باقري يكى از داليل آاليندگى اصلى در ايران نيروگاه هاى 
حرارتى هستند كه به علت استفاده از سوخت فسيلى، طبيعتا مقدارى 
ــر مى كنند. به اين ترتيب حركت برق  از گازهاى گلخانه اى را منتش
ــت كه انطباق بيشترى با  از طريق انرژى هاى تجديدپذير روشى اس
محيط زيست دارد و مى تواند جايگزين سوخت هاى فسيلى باشد. اما 
نكته اى كه در رابطه با مفاد خود اين كنوانسيون مهم است، تعهدات 
جمهورى اسالمى ايران است. تعهدات ايران در توافق پاريس در دو 
سطح مطرح شد. اين توافق دقيقا بعد از اجراى برجام برگزار شد و قرار 
بر اين شد كه با برداشته شدن تحريم ها، ايران سهم بيشترى در ايجاد 
نيروگاه هاى توليد برق از طريق انرژى هاى تجديدپذير داشته باشد 
و اگر تحريم ها مانع شدند، ايران سهم كمترى داشته باشد. در سطح 
نخست ايران براى توليد چهار هزار مگاوات برق از طريق انرژى هاى 
تجديدپذير تعهد داد. اين ميزان در صورتى بود كه تحريم ها برداشته 
ــطح دوم، ايران تعهد توليد 12 هزارمگاوات را مطرح  ــوند. در س نش
ــوند. در واقع ايران در اين  ــرايطى كه تحريم ها برداشته ش كرد در ش
كنوانسيون به صورت مشروط، براى توليد چهار تا 12 هزار مگاوات 
ــت. اما طبيعتا به  برق از محل انرژى هاى تجديدپذير تعهد داده اس

دليل مسائلى كه بعدا پيش آمد، اين موضوع چندان پيگيرى نشد.
سهم ناچيز  انرژي تجديدپذير در نيروگاه ها

ــهم قابل توجهى از توليد برق در ايران با تكيه بر  در حال حاضر س
نيروگاه هاى حرارتى و سوخت هاى فسيلى انجام و عمدتا نيز از منابع 
گاز استفاده مى شود. اين روش شايد به لحاظ اقتصادى اشتباه نباشد 
زيرا كشورى مانند ايران از منابع ارزان و وافر انرژى گاز بهره مند است 
و مى تواند از اين منابع براى توليد برق استفاده كند. اما بايد بعد ديگر 
ــيم و آن آاليندگى نيروگاه هايى است  ماجرا را نيز در نظر داشته باش
كه از سوخت فسيلى استفاده مى كنند. به اين ترتيب ما براى كنترل 

ــت ناچار به توسعه توليد برق از طريق  آاليندگى و حفظ محيط زيس
انرژى هاى تجديدپذير هستيم. اين در حالى است كه در حال حاضر 
ــور از محل نيروگاه هاى حرارتى  بيش از 80 درصد از توليد برق كش
است و طبيعتا جايگزين كردن اين ميزان با نيروگاه هاى انرژى هاى 
تجديدپذير، كارى سهل و آسان نخواهد بود و ما نمى توانيم سهم گاز 
در توليد برق را ناديده بگيريم. به اين ترتيب مشاهده مى شود كه بايد 
ــل انرژى هاى تجديدپذير  ــان توليد برق از گاز و از مح يك تقارن مي
وجود داشته باشد و اجراى طرح هاى زيست محيطى مانع برداشت از 
منابع نفت و گاز نخواهد بود. ما در حال حاضر 80 هزار مگاوات ظرفيت 
ــور داريم كه سهم تجديدپذيرها در آن  نصب شده نيروگاهى در كش
ــيار ناچيز در صورت اجراى  ــت. اين عدد بس حدود 650 مگاوات اس
توافق پاريس به چهار تا 12 هزار مگاوات خواهد رسيد. حتى اگر ما به 
اين اعداد نيز دست پيدا كنيم، باز سهم آن از كل ظرفيت نصب شده 
ــيار كمتر خواهد بود. از طرفى حتى ما اگر طبق برنامه  توليد برق بس
ــعه موفق به نصب پنج هزار مگاوات ظرفيت توليد برق از  ششم توس
محل انرژى هاى تجديدپذير برسيم، در آن زمان كل ظرفيت نصب 
ــد. بنابراين اگر در  ــده توليد برق ما بايد به 100 هزار مگاوات برس ش
حالت خوش بينانه اين دو برنامه اجرايى شود، در سال 1400 تنها پنج 
درصد از كل ظرفيت توليد برق كشور از محل انرژى هاى تجديدپذير 
خواهد بود و اين ميزان به قدرى زياد نيست كه بتواند برداشت از منابع 

هيدروكربورى را تحت تاثير قرار دهد.   
تبعات  نپيوستن ايران به توافق پاريس 

نايب رييس هيات  مديره سنديكاى توليد برق در خصوص تبعات 
نپيوستن ايران به توافق پاريس مي گويد: در اينكه ما بايد به يك تعهد 
بين المللى توجه و در اجراى آن سهم داشته باشيم شكى وجود ندارد. 
پيش از اين نيز ايران ثابت كرده كه به تعهدات بين المللى خود هميشه 
پايبند بوده است. مثال بارز آن نيز پايبندى به تعهد بين المللى برجام 
با وجود خروج يكجانبه آمريكا از آن است. اما نكته اى كه در اين ميان 
اهميت دارد، استفاده از منابع تجديدپذير در ايران است زيرا در انس 
كامل با محيط زيست قرار دارد و كشور ما نيز از اين جهت مورد عنايت 
جدى خداوند بوده است زيرا ما در حال حاضر مى توانيم با استفاده از 
منابع تجديدپذيرى كه داريم، مى توانيم به همين ميزانى كه از منابع 
ــيلى برق توليد مى كنيم، از منابع تجديدپذير توليد برق داشته  فس
باشيم به ويژه از سمت خورشيد و باد. ايران در 300 روز سال، حدود 
80 درصد پهنه كشور از خورشيدى بهره مند است كه مى تواند توليد 

برق كند. 
ــاد نيز بهره برد  ــب توربين ها مى توان از انرژى ب همچنين با نص
ــت كه از هر دوى اين ها بهره مند باشد.  ــورى در دنياس و كمتر كش
ــتن به توافق پاريس مى تواند ما را بيشتر در مسير  به هرحال پيوس
استفاده از منابع تجديدپذير قرار دهد. اما اينكه پيوستن به پيمان 
ــور مى كند يا خير به  پاريس به لحاظ تامين سرمايه كمكى به كش
قوانين داخلى ما باز مى گردد. ما چه در اين حوزه و چه در حوزه هاى 
ــت، نيازمند به  ديگر انرژى كه از جذابيت هاى زيادى برخوردار اس
قوانين پشتيبان هستيم. يكى از مشكالت جدى ما در حوزه جذب 
ــانات نرخ ارز باز مى گردد. اين معضل در  ــرمايه خارجى،  به نوس س
ــيار مهم تر به نظر  زمينه تجديدپذيرها كه ارزبرى بااليى دارد، بس
ــائلى است كه نگرانى هايى را  مى رسد زيرا اين نوسانات يكى از مس

براى سرمايه گذاران ايجاد مى كند. 

سخنگوى وزارت امور خارجه با تاكيد بر اينكه روابط ايران با اكثر كشورهاى 
منطقه و همسايگان معقول، متعادل، مبتنى بر همكارى، گفت وگو و احترام 
است، خطاب به احمد ابوالغيط گفت: شما دبير كل اتحاديه عرب هستيد و نه 
ــورهايى خاص. به گزارش ايرنا از اداره كل ديپلماسى  مبلغ سياست هاى كش
ــامگاه يك شنبه در واكنش به  ــانه اى وزارت امور خارجه، بهرام قاسمى ش رس
اظهارات اخير دبيركل اتحاديه عرب گفت: جمهورى اسالمى ايران با اكثريت 
ــايگان خود از روابط متعادل و معقولى مبتنى بر  ــورهاى منطقه و همس كش
همكارى، گفت وگو، منافع مشترك و احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلى 
يكديگر با نگاهى به حق همسايگى، مصالح، ثبات و امنيت منطقه برخوردار بوده 
و اين يك سياست دراز مدت و اصولى بوده و خواهد بود.قاسمى افزود: جمهورى 
ــت، بيش از هميشه در كنار  ــالمى ايران در مواقع نياز، ضرورت و درخواس اس
ــازنده با دولت ها و ملت هاى آن ها بوده است.  كشورهاى منطقه و در تعاملى س
وى خطاب به احمد ابوالغيط اظهار داشت: بهتر است كه شما تحت تاثير معدود 
ــورهاى منطقه، از هر گونه اظهارنظر تفرقه افكنانه پرهيز كنيد و به خاطر  كش
آوريد شما دبير كل اتحاديه عرب و نه مبلغ سياست هاى كشورهايى خاص با 
رفتار و منش هاى ناسازگار با سرنوشت و مصالح كشورهاى عربى و مسلمان اين 
منطقه حساس از جهان هستيد.سخنگوى وزارت خارجه يادآور شد: البته از 
نظر ما، مخاطب اصلى و واقعى اظهارات آقاى ابوالغيط كشورهايى بايد باشند كه 
ساالنه ميلياردها دالر از ثروت ملت هاى شان را براى خريد امنيت از كشورهاى 
فرامنطقه اى صرف مى كنند.وى اضافه كرد: البته تنها چيزى كه به دست مى آورند 
توهين و نگرانى فزاينده از آينده خود است كه ما به عنوان يك كشور همسايه و 

مسلمان از چنين شرايطى عميقا  متاسفيم.

رييس سازمان برنامه و بودجه از اختصاص 18 هزار و 252 ميليارد تومان اعتبار 
به بخش كشاورزى براى اشتغالزايى خبر داد و گفت: براى اين اعتبار كه در اختيار 
وزارت جهاد كشاورزى قرار گرفته، 82 هزار فرصت شغلى پيش بينى شده است.

ــيه بازديد از بانك ژن مركز  ــنبه در حاش محمدباقر نوبخت عصر يك ش
ــور در جمع خبرنگاران افزود: براساس موافقت  تحقيقات كرم ابريشم كش
نامه اى كه هفته گذشته امضا شد؛ براى اين اعتبار كه در اختيار وزارت جهاد 
ــغلى پيش بينى شده است.وى  ــاورزى قرار گرفته، 82 هزار فرصت ش كش
ــته به پژوهش و تحقيق دانست و تصريح  توسعه صنعت نوغاندارى را وابس
ــم رقابت  ــنتى نمى توانيم با مصنوعات جهانى ابريش كرد: با روش هاى س
ــورها همچون چين و ژاپن در اين عرصه بسيار  كنيم چراكه بسيارى از كش
پيشرفته هستند بنابراين بايد از طريق تحقيق و توسعه اين امكان را فراهم 
كنيم كه بازدهى كار افزايش يابد.معاون رييس جمهورى با اشاره به بازديد 
خود از يكى از مراكز تحقيقاتى نوغاندارى و پيله ابريشم ، اين مجموعه به ويژه 
بانك ژن ايجاد شده را يك سرمايه ملى عنوان كرد و گفت: صنعت نوغاندارى 
ــمت عملياتى و اشتغالزايى است و  نيازمند حركت از حوزه مطالعات به س
ــاورى و دانش بااليى  ــيده درباره اين صنعت با توجه به فن گزارش هاى رس
كه در اين پژوهشكده وجود دارد، اميدبخش است.به گفته نوبخت، با توجه 
به تخصصى بودن صنعت نوغاندارى و تجربه اى كه از گذشته مردم گيالن 
داشته اند ، مى توانيم از آن براى جوانان استان، زنان و مردان گيالن به عنوان 

يك كار تخصصى بهره بگيريم.
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ورزش 12سرزمين 9

جامعه10

 نماينده ها و شخصيت هاي جريان راست گراي ايران وزير ارتباطات را زير ضرب مي برند

پا تك  به 
افسرجنگ نرم!

خانه تاريخى سوخكيان به زباله دانى 
تبديل شده است 

اتراق  بي خانمان ها
 در ميراث  داراب

تاج و ضيايي در رأس
 فدراسيون فوتبال و  واليبال ماندگار شدند 

باز نشسته  روي
 صندلي   رياست

« قانون»  در گفت وگو با جمعى از فعاالن، كارزار منع خشونت خانوادگى را بررسي كرد

حال «زار» حمايت از  زنان
پارلمان 3

ظريف تاوان ايستادگي
 مقابل پولشويي كه امري منكر است را پرداخت مي كند

استيضاح نامشروع
پارلمان 3

اين روزها درگيري بر سر فضاي مجازي افزايش يافته است 
ــه بتوانند به قدرتي  ــور براي آنك و جريان هاي مختلف در كش
حقيقي در فضاي مجازي دست پيدا كنند دست به كار شده اند 
و مي كوشند تا در اين عرصه خودي نشان دهند. آن ها مي دانند 

كه قدرت اين فضا براي رسيدن به دستاوردهاي فراوان كارساز 
بوده و براي همين ازهر اقدامي استفاده مي كنند. به گفته  منابع 
رسمي و غيررسمي، كاربران ايراني تلگرام 40 ميليون بودند و 
اين  براي برخي از جريان ها كه قافيه را در فضاي مجازي به ملت ...

صفحه   صفحه   44      

       بلواي افزايش قيمت سوخت به چالشي جدي
     براي رييس جمهور و دولت فرانسه تبديل شده است

غوغـايغوغـاي
 جنبش   ز جنبش   زرردد

موضوع الحاق ايران به كنوانسيون تغييراقليم واكاوي شد

 پيمان پاريس كليد خروج  ايران از فهرست كشورهاي آالينده  
واكنش سخنگوى وزارت خارجه به اظهارات احمد ابوالغيط :

دبيركل اتحاديه عرب هستيد نه مبلغ 
سياست هاى كشورهايى خاص

رييس سازمان برنامه وبودجه:
افزون بر 18 هزار ميليارد تومان به بخش 

كشاورزى اختصاص يافت

بهمن شريف زاده در گفت وگو با«قانون»:

گفت وگوي ملي
 منحصر به اصالح طلبان و 

اصولگرايان فاقد كارايى است
سياست 2
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در خجسته سالروز ميالد پيامبر رحمت و هدايت 
حضرت رسول اكرم(ص) و حضرت امام صادق(ع)، 
صبح ديروز مسئوالن نظام، مهمانان شركت كننده 
در سى و دومين كنفرانس وحدت اسالمى، سفراى 
ــرهاى مختلف  ــالمى و جمعى از قش كشورهاى اس
ــالمى ديدار كردند.  مردم با رهبر معظم انقالب اس
ــدار، تنها راه  ــه اى در اين دي حضرت آيت ا... خامن
سعادت و رستگارى بشريت را تبعيت از دين اسالم 
و نور قرآن دانستند و با اشاره به گسترش روزافزون 
بيدارى اسالمى و روحيه مقاومت در ميان ملت هاى 
ــتپاچگى آمريكا و متحدانش از اين  مسلمان و دس
پديده مبارك، گفتند: انقالب اسالمى به عنوان يك 
ــال مقاومت و ايستادگى ملت  الگو، به بركت 40 س
ــجره طيبه و تناورى تبديل شده  ايران اكنون به ش
ــت كه تهديدها و حركات خباثت آميز آمريكا و  اس
رژيم صهيونيستى همچون گذشته تاثيرى نخواهد 

داشت و بي شك با شكست مواجه خواهد شد.
ــخنان خود با تبريك سالروز   ايشان در ابتداى س
ــد(ص) و حضرت  ميالد نبى رحمت حضرت محم
ــالم را خورشيد فروزانى  امام صادق(ع)، پيامبر اس
ــال آن را در دوران جهل و  خواندند كه خداوند متع
فريب جاهليت، به بشريت اعطا كرد و آن حضرت با 
دين آسمانى اسالم و كتاب نورانى قرآن، زمينه فالح 

و رستگارى بشريت را فراهم كرد.
ــتمر  ــاره به نياز مس ــالمى با اش  رهبر انقالب اس
بشريت به رحمت و هدايت و نور پيامبر اسالم(ص)، 
افزودند: انسان ها امروز نيز به دليل حضور قدرت ها 
و ظلم ناشى از اعمال مجرمانه آن ها و جهل و فريب 
ــختى ها  ــكالت و س و نبود عدالت، گرفتار انواع مش
هستند كه تنها راه رهايى از اين رنج ها، پاسخگويى 
ــالم(ص) و حركت در مسير  به دعوت نبى مكرم اس

هدايت اسالم و قرآن است.
ــترش جريان  ــت ا... خامنه اى، گس ــرت آي  حض
ــالمى در منطقه  ــدارى اس ــه بي ــت و روحي مقاوم
ــير  ــه، نتيجه حركت در مس ــوان يك نمون را به عن
ــتند و گفتند: علت اينكه  هدايت اسالم و قرآن دانس
ــتكبر دنيا و در رأس آن ها آمريكاى  قدرتمندان مس
ــيا  ــزرگ به منطقه غرب آس ــيطان ب جنايتكار و ش
ــالم و بيدارى  ــتند، روحيه اقبال به اس حساس هس

اسالمى در ميان ملت هاى منطقه است. 
ــا از بيدارى  ــاره به هراس قدرت ه ــان با اش ايش
ــان كردند: در هرجايى  ملت هاى اسالمى، خاطرنش
ــلط شده، استكبار  كه اسالم بر دل و جان مردم مس
سيلى خورده است و ما به جديت معتقديم استكبار 
ــيلى  ــالمى س بار ديگر در اين منطقه از بيدارى اس
ــالمى خطاب به  ــالب اس ــورد. رهبر انق خواهد خ
ــد كردند: هرچه  ــنفكران و علماى دينى تاكي روش
ــالمى و مقاومت را  ــدارى اس ــد حركت بي مى تواني
ــا راه نجات منطقه  در منطقه تقويت كنيد زيرا تنه

گسترش اين تفكر و روحيه است.

رجعت مقدس
ــه اى همچنين خطاب به  حضرت آيت ا... خامن
ــالمى گفتند: نصيحت  حكام برخى كشورهاى اس
ــالم بازگرديد و  ما به شما اين است كه به واليت اس
تحت «واليت ا...» قرار گيريد زيرا «واليت آمريكا و 
طاغوت» براى شما فايده اى نخواهد داشت. ايشان 
ــه به جاى  ــورهاى منطقه ك ــاره به برخى كش با اش
ــالم و قرآن از آمريكا پيروى مى كنند،  تبعيت از اس
ــتكبارى  ــان كردند: آمريكا بنا بر طبع اس خاطرنش
خود، اين كشورها را تحقير مى كند و همان گونه كه 
همه ديدند، رييس جمهور ياوه گوى آمريكا، حكام 

سعودى را به «گاو شيرده» تشبيه كرد.
توهين دامنه دار

ــه تحقيرها را  ــالمى اين گون ــالب اس ــر انق رهب

ــلمان  ــتان و به ملت هاى مس توهين به مردم عربس
ــالمى در  منطقه خواندند و افزودند: برخى حكام اس
ــطين و يمن، همراِه  دو حركت جنايت آميز در فلس
آمريكا شده اند اما بي شك پيروزى با مردم فلسطين 
و با مردم يمن خواهد بود و آمريكا و دنباله روهاى آن 

در اين قضايا شكست خواهند خورد.
سنت پيروزي

حضرت آيت ا... خامنه اى، قدرت آمريكا و رژيم 
ــب ضعيف تر از  ــتى را در منطقه به مرات صهيونيس
ــتند و گفتند: رژيم صهيونيستى چندين  قبل دانس
ــال پيش، بعد از 33 روز، در مقابل حزب ا... لبنان  س
شكست خورد و دو سال بعد در مقابل فلسطينى ها، 
تنها 22 روز دوام آورد كه اين مدت در جنگ بعدى 
ــه پيش در  ــد و هفت ــت روز ش ــزه، تبديل به هش غ

ــطين، بعد از دو روز، شكست را  مقابل مقاومت فلس
ــد كه همه اين موارد نشان دهنده ضعف  متحمل ش
روزافزون رژيم صهيونيستى است. ايشان با اشاره به 
ــنت تخلف ناپذير الهى مبنى بر يارى ملت هايى  س
ــتادگى  كه با اتكا به خداوند در مقابل قدرت ها ايس
ــان كردند: در يمن نيز با وجود  مى كنند، خاطرنش
ــختى ها و جنايت هايى كه مردم اين كشور  همه س
ــتيبان  ــعود و همراهانش و دولت پش از جانب آل س
ــوند، اما بي شك  آن ها يعنى آمريكا متحمل مى ش
ــد بود. رهبر  ــن و انصارا... خواه پيروزى با ملت يم
انقالب اسالمى، پيروزى ملت فلسطين را بر اساس 
سنت الهى قطعى برشمردند و افزودند: علت اصلى 
ــش و ياوه گويى ها و  ــتپاچگى آمريكا و متحدان دس
ــتادگى و  اقدامات ظالمانه و جنايت آميز آن ها، ايس

مقاومت ملت هاى مسلمان در منطقه است كه اين 
مقاومت نتيجه خواهد داد.

غلط آمريكا
ــاره به مقاومت  ــت ا... خامنه اى با اش حضرت آي
40ساله ملت ايران با وجود همه سختى ها و فشارها، 
ــتى غلط  ــكا و رژيم صهيونيس ــد كردند: آمري تاكي
مى كنند كه ملت ايران را تهديد كنند. ايشان با اشاره 
ــت هاى تهديد و تحريم آمريكا در  به شكست سياس
قبال جمهورى اسالمى ايران، گفتند: ملت ايران به 
ــايه ايمان به خداوند و اعتقاد  بركت مقاومت و در س
ــر همه توطئه ها همچون  به وعده هاى الهى، در براب
كوه ايستاد و امروز، نظام اسالمى و ملت ايران شجره 
ــرفت و توانايى  ــت كه روز به روز بر پيش طيبه اى اس
آن افزوده مى شود و اين، يك نسخه پيشرفت براى 
ــت. رهبر انقالب اسالمى در پايان،  دنياى اسالم اس
ــا راه غلبه دنياى  وحدت و يكدلى و يك زبانى را تنه

اسالم بر توطئه ها دانستند.
دست دوستي به مسلمانان

ــالمى، حسن  ــخنان رهبر انقالب اس پيش از س
ــول  ــان اينكه رس ــا بي ــور ب ــى رييس جمه روحان
خدا(ص) در برابر همه انسان ها متواضع بود، افزود: 
ــردن همه از  ــزرِگ تاريخى بر گ پيامبر(ص) حق ب
ــرا كه براى زنان حِق نظر  جمله جامعه زنان دارد؛ چ
و راى قايل بود، در حالى كه اين حق حتى در اروپا تا 

قرن پيش به رسميت شناخته نمى شد.
ــالمى  ــى مدينه النبى را الگوى جامعه اس  روحان
ــر(ص) را تكفير  ــت و گفت: اگرچه كفار، پيامب دانس
ــان را تحريم و محاصره اقتصادى  و ايشان و ياران ش
ــختى ها را تحمل  كردند، اما پيامبر(ص) همه اين س

ــس جمهور افزود: امروز  كرد و خم به ابرو نياورد. ريي
نيز عده اى با شعار تكفير، جامعه و منطقه را ناامن و به 
نام اسالم و قرآن، جان، امنيت، ناموس و آثار تمدنى را 
ــتكبران براى  نابود كرده اند. روحانى، تالش هاى مس
ــزدوران تكفيرى و  ــيله م نا امن كردن منطقه به وس
ــار به ملت بزرگ ايران از راه  همچنين وارد كردن فش
ــت و گفت: نژادپرستان فريبكار  تحريم را ناكام دانس
ــطين را قتل عام و مردم  در منطقه، روزانه مردم فلس
يمن را بمباران مى كنند. روحاني با اشاره به همكارى 
ــيحى و افراطيون يهودى و افراطيون  افراطيون مس
ــد كه گاوچران ها  مسلمان، با كنايه گفت: چگونه ش
ــيدند و امروز اين همه ظلم  ــوارها به هم رس و شترس
ــتم بر مردم روا مى دارند؟حسن روحانى مشكل  و س
دشمنان با جمهورى اسالمى را بحث هسته اى و برجام 
ندانست و افزود: حرف آن ها اين است كه  ما هر كارى 
در منطقه كرديم شما چشم هاى تان را ببنديد؛ آن ها 
مى گويند اگر به مردم عراق ظلم كرديم، در افغانستان 
ــلطه خود ادامه داديم، مردم سوريه را به كشتار  به س
ــمال آفريقا ناامنى به  ــانديم، در ش و بى خانمانى كش
وجود آورديم و تكفيرى ها را در منطقه مسلط كرديم، 
ــكوت كنيد. وي افزود: آن ها  شما سخني نگوييد و س
ــال هاى قبل از انقالب  مى خواهند ايران همچون س
اسالمى عمل كند و از مظلومان منطقه حمايت نكند 
اما جمهورى اسالمى با تبعيت از پيامبر اسالم(ص) از 

تكفير و تحريم قدرت ها هراس ندارد.
ــايگان را  ــم گفت: همس ــت دوازده  رييس دول
برادران خود و امنيت منطقه را امنيت خود مى دانيم 
ــتى به سمت همه مسلمانان  و دست برادرى و دوس

دراز مى كنيم.

    رهبرمعظم انقالب خطاب به حكام منطقه اي:   

به واليت  اسالم   برگرديد
گروه سياسى

زماني كه نامي را براي يك موضوع يا رويداد 
انتخاب مي كنيم بايد تمام جنبه هاي مربوط به 
آن را در برداشته باشـد. براي مثال اگر برخي 
جريان هـاي سياسـي سـخن از گفت وگـوي 
ملي به ميـان مي آورند، نمي توانند آن دسـته 
يـا جناح هايـي كـه اعتقـادي به مانيفسـت  
جريان هاي خاص را ندارنـد از دايره مذاكرات 
خارج بدانند و حلقه اين گفت وگو را خالصه به 
دو جناح كنند. شـايد در دهه 70 يا اوايل دهه 
80 مي توانسـتيم مدعي شـويم كه قدرت در 
ميان دو جريان چپ و راست  تقسيم شده است 
ولي اين روزها و با توجه بـه آن كه جريان هاي 
تازه تاسيس فراواني در كشور به وجود آمده اند 
نمي توان بازي را منتهي به جريان هاي اصولگرا 
و اصالح طلب دانسـت. جدا از جريان هايي كه 
از جناح هاي راسـت و چپ به وجـود آمده اند، 
جرياني نيز وجود دارد كه رده هاي سياسي آن با 
هيچ كدام از جناح هاي سياسي ايران همخواني 
ندارد و معتقد به راهي جدا از آن هاسـت. اين 
جريان را مي تـوان همـان بهاري ها يـا ياران 
احمدي نژاد خواند؛ آن هايي كه مدت هاست در 
سياست هاي ايران خود را صاحب راي مي دانند 
و اعتقاد دارنـد كه بايد در بازي هاي سياسـي 
وارد شـوند. در همين راسـتا و براي بررسـي 
نگاه اين جريـان به گفت وگوي ملي به سـراغ 
حجت االسالم والمسـلمين بهمن شريف زاده 
رفتيم كه در ادامه مشروح گفت وگوي اين فعال 

سياسي را با«قانون» مي خوانيد.
      به نظر شما به عنوان يكي از افراد نزديك 
به محموداحمدي نژاد، گفت وگوى ملى دراين 
بازه زمانى چه كمكى مى تواند به حل مشكالت 

كشور كند؟ 
ــم افزايى انجام گيرد،  گفت وگويى كه با انگيزه ه
ــر بوده، هست و  تنها راه حل مشكالت اجتماعى بش

خواهدبود. باور و اعتقادم اين است كه همه مسائل را 
همگان دانند و يكايك انسان ها از حقيقت، بهره دارند 
ــراى همين، راه  ــد؛ ب اگرچه بهره آن ها متفاوت باش
تعالى و ترقى را در هم افزايى گسترده با انديشه هاى 
گوناگون مى دانم.به نظر من مشاجره و تنازع، نه فقط 
ــكلى را حل نمى كند كه سبب افزايش مشكالت  مش
مى شود. بنده به جاى تقابل انديشه ها و جريان هاى 
ــل با افكار  ــنهاد مى كنم. تقاب ــرى، تعامل را پيش فك
ــه در پندارى غلط دارد. آن ها كه خود  ديگران، ريش
ــد و حقيقت را فقط نزد خود  را حق مطلق مى پندارن
ــران پيش روى  ــاره اى جز تقابل با ديگ مى دانند، چ
ــفانه جريان هاى چپ و راست  خود نمى بينند. متاس
در كشور ما هميشه اثبات خويش را در تخطئه و نفي 
ــه مناظره پرداخته  ديگران تعقيب كرده اند، وقتى ب
اند، يا يكديگر را تخريب كرده يا درصدد غلبه بر طرف 

مقابل برآمده اند.
     بـا توجـه بـه انتقادهايـي كه بـه رويه 
جريان هاي سياسـي داريد، اگر قـرار به انجام 
گفت وگـوي ملي باشـد، دراين گفـت وگو چه 
مباحثى بايد مطرح  شودتا كمك حال وضعيت 

كشور شود؟
ــت كه بايد  ــا موضوعاتى اس ــردم و حقوق آن ه م
مورد توجه همه جريان هاى كشور قرارگيرد. مردم، 
ــداران اين آب و خاك هستند،  ــتوانه نظام و پاس پش

پس به نظر من براى حل بحران هاى كشور بايد مورد 
توجه قرارگيرند. آن ها كه به جاى منافع عموم مردم 
به منافع حزبى و هواداران خويش مى انديشند، توان 
و توفيق حل بحران ها و مشكالت را نخواهند داشت، 

چرا كه به هم افزايى نخواهند رسيد.
     اگر به مولفه هايي كه به آن اشـاره داريد 
توجه  شـود، اين گفت وگو براى حل مشكالت 

كالن كشور نيز كارآمد  است؟
ــم افزايى و  ــك گفت وگويى كه با انگيزه ه بي ش
ــرد، راه حل  ــان انجام گي موضوع مردم و منافع ايش
همه مشكالت كشور خواهد بود. محصول اين تعامل، 
ــت كه رافع كاستى ها  مجموعه بزرگى از حقيقت اس
ــت. تعامل جريان ها،  ــكالت اس و برطرف كننده مش
ــر پيوند زده و  ــزد آن ها را به يكديگ حقايق موجود ن
ــه مى دهد كه از  ــت را نتيج ــد بزرگى از حقيق برآين

پتانسيل بزرگى براى حل مشكالت برخوردار است.
     از آنجايي كه شـما يك روحاني هستيد، 
حوزه و همچنيـن وحدت ميـان حوزويان چه 
كمكى مى تواند بـه انجام گفت وگـوى ملى و 

مسائلى كه اين روزها دچار آن هستيم، كند؟
ــه قرائتي از دين و  ــان فقط با عرض حوزه و حوزوي
ــور را دارند كه به  ــايى از كش شريعت، توان گره گش
ــه رهايى بخش بوده و  تخطئه و تكفير نينجامد، بلك
سبب تاليف عقول و قلوب باشد. نگاه انحصارگرايانه 
و محدودكننده نه فقط مشكلى را برطرف نمى سازد  
ــى افكار  ــزود. چنين نگاه ــا خواهد اف ــه بر آن ه بلك
ــل و هم افزايى  ــه مى كند و به تعام متفاوت را تخطئ

نمى انجامد.
     آيا شـما قبول داريد ايـن گفت وگو فقط 
بايد بين دو جريان اصولگرا واصالح طلب باشد 
يا جريانـات ديگر نيـز بايد درايـن گفت وگو 

شركت كنند؟
از آنجا كه تعامل و هم افزايى،  مبتنى بر اعتقاد به 
ــت، پس منحصر  ــدى همگان از حقيقت اس بهره من
ــى مثل  ــد جريان سياس ــاختن گفت وگو به چن س
ــدت مخالف هم افزايى  اصالح طلب و اصولگرا  به ش
ــت. افراد و جريان هايى كه مخالف  و فاقد كارايى اس

ــت  وگو و  ــاى فكرى در گف ــى جريان ه حضور برخ
ــراى گفت  وگوى  ــتند، فاقد مبنا ب ــى هس هم انديش
ــيارى از جريان هاى  ــتند. متاسفانه بس سازنده هس
ــخت ايدئولوژيك قرار  ــور در پوسته س سياسى كش
دارند و به تخطئه ديگر جريان ها عادت كرده اند. وقتى 
به مناظره مى پردازند، مجادله مى كنند و به شكست 
رقيب مى انديشند. با چنين نگاهى، هرگز نمى توانند 
ــازنده بپردازند. تعامل و هم افزايى  به گفت وگويى س
فقط در پرتو باور يكديگر تحقق مى يابد و چنين باورى 
با انحصار گفت وگو به برخى جريان ها ناسازگار است.

     زياده خواهى هـاى جريانـات مختلـف 
تـا چـه حـد در جدل هـاى سياسـى كشـور 

تاثيرگذار است؟
زياده خواهى، عامل فساد و ظلم محسوب مي شود 
ــور، معلول زياده خواهى  و به نظر من مشكالت كش

برخى افراد در جامعه ماست.
     جريان هايي كه از آن ها سـخن گفته شد 
براى گفت وگو بايد چه آورده اى داشته باشند؟ 
برنامه هايى براى احقاق حقوق مردم از قبيل حق 
ــتور  آزادى و انتخاب و ديگر حقوق ملت بايد در دس
كار باشد. احقاق حقوق مردم، همه آن ها را براى يك 

ــترده جمع كرده و   پتانسيل بزرگى را  هم افزايى گس
آزاد مى سازد.

     به نظر شـما آيا اقتدارگرايان به پاى ميز 
گفت وگو مى آيند؟

ــان داده كه اگر جريان ها درصدد غلبه  تجربه نش
خويش و نفى ديگر افكار و جريان ها نباشند و به جاى 
ــكار ديگر جريان ها  ــال بهره مندى از اف رقابت به دنب
باشند،  چنان اطمينان و جاذبه اى پديد مى آورند كه 

به مرور همه جريان ها را به گفت وگو راغب مى كند.
     شـما از شـخصيت هاي نزديـك بـه 
احمدى نژاد هستيد، آيا اين جريان اعتقادى به 

گفت وگو، به ويژه گفت وگوى ملى با جناح هاي 
ديگر سياسي دارد؟

ــن باورهاى آقاي  ــى از مهم تري  تعامل و هم افزاي
ــت.  ــار اجتماعى اس ــژاد در َمِنش و رفت ــدى ن احم
ــه ها را از مظاهر عدالت و تقابل با  ايشان تعامل انديش
انديشه ها را از مظاهر ظلم در رفتار اجتماعى مى داند. 
ــه از تعامل و هم افزايى استقبال مى كنيم  ما هميش
ــت جريان ها را  ــه ها مخالفيم. نشس و با تقابل انديش
ــراى تقابل و رقابت،  ــنديم كه نه ب در صورتى مى پس
ــكالت مردم  ــت حل مش ــراى تعامل در جه بلكه ب

پذيرد. انجام 

بهمن شريف زاده در گفت وگو با«قانون»:

گفت وگوي ملي
 منحصر به اصالح طلبان و اصولگرايان فاقد كارايى است

به جاى تقابل انديشه ها و جريان هاى فكرى، تعامل را پيشنهاد مى كنم

بازي سياست

تقابل با افكار ديگران، ريشه در پندارى 
غلط دارد. آن ها كه خود را حق مطلق 
مى پندارند و حقيقت را فقط نزد خود 

مى دانند، چاره اى جز تقابل با ديگران 
پيش روى خود نمى بينند. متاسفانه 

جريان هاى چپ و راست در كشور ما 
هميشه اثبات خويش را در تخطئه و 
نفي ديگران تعقيب كرده اند، وقتى 
به مناظره پرداخته اند، يا يكديگر را 

تخريب كرده يا درصدد غلبه بر طرف 
مقابل برآمده اند

مردم، پشتوانه نظام و پاسداران اين 
آب و خاك هستند، پس به نظر من 

براى حل بحران هاى كشور بايد مورد 
توجه قرارگيرند. آن ها كه به جاى 

منافع عموم مردم به منافع حزبى و 
هواداران خويش مى انديشند، توان 
و توفيق حل بحران ها و مشكالت را 

نخواهند داشت، چرا كه به هم افزايى 
رسيد نخواهند 

گروه سياسى
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آيت ا... خامنه اي علت اينكه قدرتمندان مستكبر به منطقه غرب آسيا حساس هستند را چه مي دانند؟!

 بيدارى 
اسالمى در 

ميان ملت هاى 
منطقه

 روحيه اقبال 
به اسالم 

نتيجه حركت در مسير هدايت اسالم و قرآن از نگاه رهبري

 روحيه 
بيدارى 

اسالمى در 
منطقه 

گسترش 
جريان 
مقاومت 
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ــور برگرفته از نگاه هاي  مشكالت كش
ــت؛  ــي جريانات اس ــت محور برخ منفع
ــيدن به  ــرگاه نيازمند رس آن هايي كه ه
هدفي باشند خوب را بد و زشت را زيبا جلوه 
ــيده  ــن جريان همواره كوش مي دهند. اي
است تا منافع خود را در صدر منافع كشور 
ــير از اهرم هاي  تعريف كنند و در اين مس
مختلفي نيز استفاده كرده اند. موضوعي كه 
اگر به آن توجهي نشود مي تواند مصايبي 
براي ملت ايجاد كند. همگان شاهد بودند 
كه محمدجوادظريف براي رو كردن دست 
ــويي دارند  ــتي بر پولش اليه هايي كه دس
ــي اين اظهارات  ــه زبان آورد ول نكاتي را ب
ــبب شد  ــايند بود و س براي برخي ناخوش
ــه او موضع گيري كنند. اين  تا عده اي علي
ــت كه حتي برخي  رويه تا جايي پيش رف
ــدند ظريف را براي اين سخنان  مدعي ش

مي خواهند استيضاح كنند. 
چاله استيضاح

ــينعلى  حس ــتا  س ا ر ــن  همي ر  د
حاجى دليگانى چندي پيش در گفت وگو 
ــتيضاح  ــاره به تقاضاى اس ــزان با اش با مي
ــور خارجه در  محمدجواد ظريف، وزير ام
مجلس گفت: نگارش طرح استيضاح وزير 
ــيد. وى افزود: اين  امور خارجه به اتمام رس
ــده و اصلى ترين  طرح در 11 بند تنظيم ش
محور آن موضوع «اظهارات اخير وزير امور 
ــيون «برنامه،  خارجه» است. عضو كميس
بودجه و محاسبات» مجلس تصريح كرد:  
معاون وزير امور خارجه به ما مراجعه كردند 
و گفتند موضوع مهلت داده شده تا 29 آبان 
چه بوده است؛ ما هم گفتيم همان  گونه كه 
آقاى ظريف از طريق رسانه ها مطالب شان را 

بيان كردند ما هم از طريق رسانه ها از ايشان 
ــتندات خود را ارائه كند.  خواستيم كه مس
حاجى دليگانى بيان داشت: درحال حاضر 
ــه حد نصاب  ــاى اين طرح ب تعداد امضا ه
ــود اين تقاضاى  الزم رسيده است و مى ش
ــتيضاح را تقديم هيات رييسه كرد، اما  اس
به دليل اينكه اين تقاضا در آخر وقت امروز 
ــا براى آن  ــدى و جمع آورى امض جمع بن
ــايد همكاران ديگر هم  آغاز شد و اينكه ش
بخواهند اين طرح را امضا كنند؛ بنابراين آن 
ــه مى داريم و پس از آن تقديم  را تا 6 آذر نگ

هيات رييسه مجلس مي كنيم.
 مجلس پشت ظريف

ــن واكنش هاي  ــدگان به اي ــا نماين ام
ــتند و انتقاد خود را  افراطي معترض هس
نيز نسبت به آن ها نشان داده اند. در همين 
ــورى، ظريف را آبرو و  راستا پروانه سلحش
ــران معرفى  ــالمى اي اعتبار جمهورى اس
كرد و گفت: صحبتى كه در مورد پولشويى 
از ايشان نقل مى شود يك بار تيتر نخست 
ــت كه  ــى از خبرگزارى هايى بوده اس يك
ــان هجمه آفرينى  ــه ايش ــن روزها علي اي
ــت كه  ــد. وى ادامه داد: چگونه اس مى كن
ــى مى توانند اين  ــانه هاى مدع ــن رس اي
ــته كنند و هيچ  موضوع را مطرح و برجس
ــود، اما  ــراى آن منظور نمى ش پيگردى ب
ــاله اي در  وقتى وزير مى گويد چنين مس
ــه قرار  ــود دارد مورد هجم ــور ما وج كش

مى گيرد؛ انتظار مى رود كه هم دولت و هم 
نمايندگان مجلس درباره ايشان رويكرد 
حمايتى در پيش بگيرند، دولت بايد وزير 
ــا رحيمى،  ــت كند.عليرض خود را حماي
ــيون  ــده مردم تهران و عضو فراكس نماين
ــالمى نيز به ايرنا  اميد مجلس شوراى اس
ــد موج هجمه هايى  گفت: به نظر مى رس
ــم و در يك بازه كوتاه  كه به صورت متراك
ــى از  ــد، ناش ــاى ظريف انجام ش عليه آق
ــرايط بين المللى ما  ــت از ش درك نادرس
ــيب هاى اقتصادى  ــى از آس و چشم پوش
ــور وجود دارد. وى افزود:  است كه در كش

ــتند ما  ــاهد هس ــه كه مردم ش همان گون
آسيب هاى بزرگى را در حوزه اقتصاد هم 
ساختارى و فرآيندى داريم كه حتما بايد 
ــيب هايى مانند قاچاق،  برطرف شود. آس
اقتصاد زيرزمينى و پولشويى موضوعاتى 
هستند كه در حوزه مبارزه با فساد بايد در 
اولويت قرار گيرند؛ منتها زيرساخت هاى 
آن بايد درست شود. اين نماينده مجلس 
ــاد و  ــرد: دولت در مبارزه با فس تصريح ك
اقتصاد زيرزمينى فعال بوده و هست، اگر 
ــبت به پولشويى  مسئول ارشد دولتى نس
ــك اين هشدار را  ــدار مى دهد بي ش هش

ــت تلقى كرد و در  بايد به عنوان يك فرص
ــازى اقتصاد از آن بهره برد  مسير سالم س
ــن را رويه اى براى تخريب وزير  نه اينكه اي
ــرار داد. رحيمى افزود: اگر  امور خارجه ق
ــبات بين المللى و  ــتى از مناس درك درس
ــته باشد  وضعيت ما در جهان وجود داش
ــمت تخريب حركت نمى كنند بلكه  به س
ــاس يك وظيفه ملى حمايت از  بايد بر اس
تيم ديپلماسى و دكتر ظريف اولويت همه 
ــايى نماينده  ــوزان باشد.بهرام پارس دلس
ــه به جاى  ــا بيان اينك ــيراز نيز ب مردم ش
ــارات ظريف، به  ــازى عليه اظه جريان س
دنبال ريشه يابى مساله پولشويى در كشور 
ــيم، گفت: صحبت هاى آقاى ظريف  باش
ــه اينكه از  ــى قرار گيرد ن بايد مورد بررس
ــويم و به ايشان  اين اظهارات برآشفته ش
ــف در مقام  ــم.  وى افزود: ظري حمله كني
وزير خارجه اظهاراتى را بيان كردند برخى 
ــاى ظريف در  ــه اظهارات آق مى گويند ك
ــت در صورتى  مجامع جهانى به ضرر ماس
كه اگر آمار چند سال گذشته را در سطح 
ــويى مطالعه كنيم  ريسك پذيرى و پولش
جايگاه كشور ما در آن مشخص است. اين 
نماينده مجلس ادامه داد: اظهارات آقاى 
ــورمان را بدتر نخواهد  ظريف جايگاه كش
كرد به اين معنا كه جايگاه ايران در عرصه 
جهانى تضعيف شود بلكه اين اظهارات به 
ــت،  ــى در جامعه ايجاد اميد كرده اس نوع

زيرا باعث شد كه مردم به مسئوالن و نظام 
به خاطر شفافيت اعتماد بيشترى داشته 
باشند. پارسايى تصريح كرد: در مسئوالن 
ــاد پولشويى  ــور ما اراده مبارزه با فس كش
وجود دارد، انتظار مى رود اظهارات ايشان 
نيز در اين راستا بوده باشد؛ انتظار مى رود 
كه دولت نيز نقش حمايتى خود را نسبت 
به ايشان ايفا كند؛ نماينده  هايى كه واقعا به 
دنبال شفاف سازى و مبارزه با فساد هستند 
ــاى ظريف دعوت  از جنبه حمايتى، از آق
كنند كه در اين زمينه توضيحاتى را ارائه 
ــاد كمك  كند كه بتوانيم به مبارزه با فس
ــاد در كشور نيازمند  كنيم. وى افزود: فس
درمان ريشه اى است اگر فقط در حد تبليغ 
ــد راه به جايى نخواهد  و شو تبليغاتى باش
ــاى ظريف در  ــرد؛ هجمه هايى كه به آق ب
روزهاى اخير صورت گرفته، سوال برانگيز 
ــه از جنبه  ــكوتى ك ــت و همچنين س اس
ــان صورت گرفته نيز  حمايتى درباره ايش
ــخصى كه  ــد؛ هر ش عجيب به نظر مى رس
ــفافيت در ايران سخن مى گويد  درباره ش
بايد اظهارات او را از نزديك بشنويم اگر نياز 
است به دستگاه هاى مربوطه توضيح دهند 

اين كار صورت گيرد. 
لزوم مقابله با تخريب گران

ــه ظريف را  اين جرياني كه هجمه ها علي
طراحي و راه اندازي كردند، صداي بلندي دارند 
ولي توانايي اقدامات الزم را ندارند بنابراين ملت 
ــت زده آن ها  نبايد نگران برخوردهاي سياس
باشند. جريان حامي ظريف بايد بكوشد تا دست 
اين افراد براي مردم رو شود و نتوانند به اهداف 
خود براي تخريب سياست هايي كه در مسير 

پيشرفت كشور تدوين مي شود، برسند.

تذكر كتبي

استيضاح نامشروعظريف تاوان ايستادگي مقابل پولشويي كه امري منكر است را پرداخت مي كند
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ــر فضاي مجازي افزايش  اين روزها درگيري بر س
يافته است و جريان هاي مختلف در كشور براي آنكه 
ــت  ــه قدرتي حقيقي در فضاي مجازي دس بتوانند ب
پيدا كنند دست به كار شده اند و مي كوشند تا در اين 
عرصه خودي نشان دهند. آن ها مي دانند كه قدرت 
اين فضا براي رسيدن به دستاوردهاي فراوان كارساز 
ــتفاده مي كنند.  بوده و براي همين ازهر اقدامي اس
ــمي كاربران ايراني  ــمي و غيررس به گفته  منابع رس
ــراي برخي از  ــد و اين  ب ــل ميليون بودن تلگرام چه
جريان ها كه قافيه را در فضاي مجازي به ملت واگذار 
ــايند نبود و تصور داشتند با به راه  كرده بودند، خوش
ــي مي توانند  ــبكه هاي به اصطالح  ايران انداختن ش
ــان را به خود اختصاص دهند  مخاطبان اين پيام رس
ولي اين گونه نشد و شكست سنگين، جريان مذكور 
را عصباني كرد تا در روندي قطره چكاني انتقام خود 

بگيرند. را از وزير 
توجيه شكست حقيقي در فضاي مجازي

در همين حال مجتبى ذوالنورى، عضو فراكسيون 
واليى مجلس با اشاره به اينكه يك چهارم پهناى باند 
ــان هاى داخلى  هاتگرام و طالگرام را هم به پيام رس
ندادند، درباره احتمال فيلتر اين دو پيام رسان اعالم 
ــدم موفقيت  ــوري، درباره چرايى ع نظر كرد. ذوالن
ــان هاى  در فيلترينگ تلگرام و كوچ مردم به پيام رس
داخلى گفت: مسير فيلترينگ از نقطه صحيحى آغاز 
ــتى در حال طى شدن بود  شد و همه مسائل به درس
ولى در ميانه راه، ناگهان يك مانع از فرعى آمد و راه را 
بست كه همان هاتگرام و طالگرام بود. نماينده مردم 
قم در مجلس شوراى اسالمى افزود: اين امر برخاسته 
از خواست دولت بود؛ آن ها مردم را با ايجاد دل نگرانى 
ــان مى ترساندند  درباره حفظ اطالعات شخصى ش
ــان هاى داخلى را  تا جلوى كوچ كاربران به پيام رس
بگيرند؛ اين گونه جلوه مى دادند كه پيام رسان داخلى 
ــت و آتو مى گيرد ولى گويى آژانس  امين مردم نيس
ــن اطالعات را ذخيره  امنيت ملى آمريكا كه تمام اي

مى كند، امين مردم است! 
ــيون امنيت ملى و سياست خارجى  عضو كميس
مجلس بيان كرد: آيا اكنون كه هاتگرام و طالگرام از 
سوى يك دستگاه امنيتى در داخل كشور راه اندازى 
شده و كاربران از طريق اين دو وارد تلگرام مى شوند 
ــات آن ها در  ــخه از اطالع و به طور طبيعى يك نس
داخل ذخيره مى شود، ديگر آن نگرانى درباره حفظ 
ــدارد؟ وى ادامه داد: اين دو،  اطالعات مردم وجود ن
ــتند؛ خودشان پيام رسان  راه رسيدن به تلگرام هس
نيستند بلكه فيلترى هستند براى رسيدن به تلگرام و 

بنابراين باز هم عيوب تلگرام سر جايش است. 
ــزود: هاتگرام  ــيون واليى مجلس اف عضو فراكس
ــتند كه  ــكن هس و طالگرام به عنوان دو ابر فيلترش
ــى پيدا  ــه تلگرام دسترس ــران از طريق آن ها ب كارب
ــى  ــى دولت اين دسترس ــن وقت ــد؛ بنابراي مى كنن
ــردم به  ــوى كوچ م ــرد، جل ــاد ك ــترده را ايج گس
ــد. وى بيان كرد:  ــان هاى داخلى گرفته ش پيام رس
ــدود 10 ميليون  ــن، در همان موج اول ح با وجود اي
ــان هاى داخلى ثبت شد كه كم نبود  كوچ به پيام رس
ــراى آن ها افزايش  ولى به دليل آنكه پهناى باند را ب
ــوى ديگر در  ــرويس دهى نكردند و از س ندادند و س
ــت  بحث امنيت اطالعات كاربران فضاى روانى درس
ــاق نيفتاد. وى توضيح  كردند، اين كوچ به كمال اتف
ــود، موج اول آن بسيار  داد: وقتى كارى شروع مى ش
ــل اول را براى  ــت؛ ولى وزارت ارتباطات قف مهم اس

ــان هاى داخلى باز نكرد كه همين امر القاى  پيام رس
ناتوانى پيام رسان هاى داخلى را به دنبال داشت و در 
ــيون روحانيت  مردم زدگى ايجاد كرد. عضو فراكس
مجلس از وزارت ارتباطات خواست توضيح دهد چه 
حمايتى از پيام رسان هاى داخلى داشته است و افزود: 
ــاخت هايى كه براى تلگرام فراهم كردند براى  زيرس
پيام رسان هاى داخلى ايجاد نشد و آن تقويت مورد 

نظر در داخل اتفاق نيفتاد. 
ــان هاى داخلى  وى با تاكيد بر اينكه بايد پيام رس
ــر طرحى قوى  ــوند، گفت: در حال حاض تقويت ش
ــان هاى داخلى در  ــت پيام رس ــد درباره تقوي و مفي
كميسيون فرهنگى مجلس در حال بررسى است كه 
اميدواريم هم به تقويت پيام رسان هاى داخلى كمك 
ــرويس به كاربران را تقويت سازد.  كند و هم ارائه س
ــود در اين حوزه  ــه راهكار خ ذوالنورى همچنين ب
ــاره كرد و افزود: پيش از آنكه به شبكه ملى دست  اش
پيدا كنيم، به راحتى مى توان با قيمت بسيار پايين تر 
و سرعت بسيار باالتر در اين حوزه خدمات دهى كرد 
ــت؛ ولى اكنون اراده  و اين امر از نظر فنى شدنى اس

بر اين نيست. 
وى درباره دليل اين امر توضيح داد: در حال حاضر 
ــد و اخذ هزينه از  ــل از فروش پهناى بان درآمد حاص
اپراتور و كاربر، بى حساب و كتاب و بسيار چشمگير 
ــت و بنده معتقدم بحث هاتگرام و طالگرام و نيز  اس
عدم تقويت پيام رسان هاى داخلى و همچنين تاكيد 
بر وجود برخى پيام رسان هاى خارجى، خالى از منافع 
مادى براى دولت نيست. عضو كميسيون امنيت ملى 
و سياست خارجى مجلس درباره احتمال فيلتر شدن 
هاتگرام و تلگرام طاليى نيز گفت: اين امر بستگى به 
ــاس رفع  عزم و اراده دولت دارد؛ دولت تاكنون بر اس
ــى  ــن زمينه جلو نرفته و اقدام اساس دغدغه ها در اي

صورت نگرفته است.
انتقادات فني

ــيدصادق  ــش س ــدي پي ــر چن ــرف ديگ از ط
ــيون فرهنگى مجلس  طباطبايى نژاد، عضو كميس
ــات وزارت ارتباطات براي در  نيز در واكنش به اقدام
ــبكه هاي اجتماعي  جريان بودن فضاي مجازي و ش
گفته بود كه اگرچه با فيلتر تلگرام، مردم تا حدى به 
پيام رسان هاى داخلى كوچ كردند ولى ورود هاتگرام 
ــن كوچ به  ــد اي ــرام طاليى به ميدان باعث ش و تلگ
صورت كامل اتفاق نيفتد.طباطبايى نژاد درباره اقبال 
مردم به پيام رسان هاى داخلى گفت: سياست گذارى 
ــت كه مردم از پيام رسان هاى  كالن كشور بر اين اس
ــند و براى اين  ــتر داشته باش ــتفاده بيش داخلى اس
موضوع بايد تمهيدات الزم را انجام داد؛ همچنان كه 
برخى از آن ها مورد توجه قرار گرفت، وام داده شد و 

حتى سرورهايى در اختيار آن ها گذاشته شد. 
نماينده مردم اردستان در مجلس شوراى اسالمى 
افزود: با فيلتر تلگرام، مردم تا حدى به پيام رسان هاى 
ــاى اينكه تلگرام كامل  داخلى كوچ كردند ولى به ج
بسته شود، هاتگرام و تلگرام طاليى وارد ميدان شد 
و همين امر باعث شد كوچ مردم از تلگرام به صورت 
ــتدالل كه  كامل اتفاق نيفتد. وى ادامه داد: با اين اس
ــان هاى داخلى به صورت تدريجى  كوچ به پيام رس
انجام شود، پيشنهاد شد هاتگرام و تلگرام طاليى تا 
ــد ولى اين امر باعث شدند كوچ  مدتى باز و فعال باش
ــود. طباطبايى نژاد توضيح  واقعى از تلگرام انجام نش
ــت اگرچه از طرفى بازدارنده بود زيرا  داد: اين سياس
مردمى كه نمى خواستند از فيلترشكن استفاده كنند 

ولى به فضاى تلگرام نياز داشتند، توانستند با استفاده 
از هاتگرام و تلگرام طاليى فعاليت خود را انجام دهند 
و از سوى ديگر، از لحاظ امنيتى نظارت هاى الزم روى 
برخى از  كانال هاى خارجى انجام شد. وى تاكيد كرد: 
امر مطلوب، استفاده مردم از پيام رسان هاى داخلى و 
ايرانى بود كه به دليل حضور هاتگرام و تلگرام طاليى 
ــد. عضو كميسيون فرهنگى  و انواع اين ها انجام نش
ــبكه هاى اجتماعى چندين  مجلس با بيان اينكه ش
سال بيشتر نيست كه ايجاد شده اند، اين تكنولوژى 
را در دنيا و در كشور ما در حال رشد و توسعه دانست 
ــان هاى  ــمت تقويت پيام رس و ادامه داد: بايد به س
ــود؛ در غير اين صورت، كشور در  داخلى حركت ش
ــادى و اجتماعى  ــاى امنيتى، اقتص تمامى زمينه ه
دچار مشكل خواهد شد. طباطبايى نژاد تاكيد كرد: 
البته ايرادات امنيتى كه به تلگرام وارد بود به تلگرام 
طاليى وارد نيست زيرا وقتى اطالعات وارد مى شوند، 
ــت و براي مثال مى توان  مصدر ورودى قابل رصد اس
ــت ولى اين كار   شبكه هايى همچون آمد نيوز را بس

روى اصل تلگرام شدنى نبود. 
ــرام و تلگرام طاليى از نظر  وى با بيان اينكه هاتگ
ــتند و يك مصدر  ــر هس ــى و اجتماعى امن ت امنيت
ــود،  مديريتى و برنامه ريزى روى آن ها اعمال مى ش
ــدر برنامه ريزى  ــچ مص ــرام هي ــر روى تلگ گفت: ب
ــورت كامل فيلتر  ــتيم؛ مگر اينكه آن را به ص نداش
ــيون روحانيت مجلس ادامه داد:  كنيم. عضو فراكس
ــرور هاتگرام و تلگرام طاليى همان سرور تلگرام  س
است كه فيلترى روى آن گذاشتند و براي مثال شده 

تلگرام طاليى. 
ــرام و تلگرام  ــراد اصلى هاتگ وى همين امر را اي
طاليى دانست و گفت: با توجه به اينكه سرور اصلى 
آن همان تلگرام است، مردم از اين برنامه به طور كلى 
خارج نمى شوند و همين باقى ماندن مردم در فضاى 
ــوند و  ــده از تلگرام اصلى خارج نش ــرام باعث ش تلگ
هنوز با فيلترشكن از آن استفاده كنند و مشترك آن 
باشند. طباطبايى نژاد با بيان اينكه هاتگرام و تلگرام 
ــالمى وارد ميدان شد،  طاليى با تدبير جمهورى اس
افزود: وقتى تلگرام وارد مرزهاى فضاى مجازى ايران 
مى شود، برنامه اى روى آن نصب مى شود كه خروجى 
ــه و البته قابل  ــب تلگرام طاليى قابل عرض آن در قال

برنامه ريزى است.
پاسخي به شبهات

ــواد آذرى جهرمى، وزير  ــت محمدج گفتني اس
ــده  ــي ايجاد ش ــدي پيش به حواش ــات چن ارتباط
ــردار جاللى،  ــان ها و ادعاى س ــن پيام رس درباره اي
رييس سازمان پدافند غيرعامل در خصوص استقرار 
سرورهاى هاتگرام و تلگرام در طبقه نهم ساختمان 
ــخ داده بود. آذرى  ــام(س) وزارت ارتباطات پاس ام
ــه وزارت ارتباطات با  ــيه تفاهم نام جهرمى در حاش
ــب و كارهاى  ــاره تامين مالى كس كميته امداد درب
نوپا، در پاسخ به سوالى در خصوص اظهارنظر سردار 
ــواره برخى افراد  جاللى گفت: متعجبم كه چرا هم
ــت، براى كشور هزينه تراشى  با صحبت هاى نادرس
ــئول، خودمان را ولو  ــه ما در مقام مس مى كنند. البت
به اين حرف ناروا، مسئول مى دانيم و ايجاد شفافيت 
مى كنيم و وظيفه خودمان مى دانيم كه پاسخ دهيم. 
ــود دزدى ابرها را ثابت يا  ــايد نش او ادامه داد: ش
ــاختمان  ــرور در طبقه نهم س ــرد اما نبودن س رد ك
ــود ثابت كرد. ما امروز از روابط عمومى  امام را مى ش
ــاعت 2، از خبرنگاران دعوت كند تا  ــته ايم س خواس

ــام را بازديد كنند  ــاختمان ام بروند و طبقه نهم س
ــى بگذارند. وزير  ــاوت افكار عموم و نتيجه را به قض
ارتباطات افزود: درهر حال در بحث فضاى مجازى، 
ــده و هماهنگ كننده  ــر و  مديريت كنن تصميم گي
مركز ملى فضاى مجازى است. ما هم نظرات خودمان 
ــم؛ در دى نظر خودمان را  را در اين خصوص داده اي
درباره نسخه هاى غيررسمى تلگرام گفته ايم؛ يك بار 
اطالعيه داديم. آذرى جهرمى در خصوص اظهارات 
پيرامون نسخه هاى غيررسمى تلگرام افزود: برخى 
ــرور در طبقه نهم است، يك بار  يك بار مى گويند س
ــش را وزارت ارتباطات تامين مى  مى گويند اينترنت
كند. خوب، همه اينترنت كشور را ما تامين مى كنيم. 
ــود حرف هاى بى ربط بزنيم و صحبت هايى  نمى ش

مطرح كنيم كه مبنايى نداشته باشد. 
او درباره حمايت از پيام رسان هاى بومى هم گفت: 
ــوند و اين كار را هم  ــم بايد حمايت ش ما هم معتقدي
ــن خصوص هم مركز  كرده ايم. مرجع قضاوت در اي
ــى كه مدام مى رود  ــت. كس ملى فضاى مجازى اس
مصاحبه مى كند خودش بگويد در راستاى حمايت 
ــان هاى بومى چه كار كرده؟ نمى شود كه  از پيام رس
مدام مطالبه كنيم و حرف بزنيم و بگوييم لنگش كن، 

فضاى جامعه اين تيپى است. 
ــخه هاى  وزير ارتباطات تصريح كرد: در بحث نس
غيررسمى هم كسانى كه در اين مساله در مركز ملى 
ورود كردند، گفته اند اين ها در دوران گذار باشند تا 
ــا برنمى گردد،  ــود. اين به م توانمندى الزم ايجاد ش
ــفاف گفته ايم. نمى دانم چرا  ما نظرات خودمان را ش
ــى آيند و صحبت هاى اين  آقايان هر از چندگاهى م
گونه مطرح مى كنند؛ فضاسازى مى كنند و با اهداف 

سياسى اين حرف ها را مى زنند.

تسويه  حساب هاي خاص
ــه معرفي وي  ــه نيازي ب ــدي نيز ك رحيم پورازغ
ــياري از  ــود آنكه بس ــا با وج ــت، در اين روزه نيس
ــالمي به عنوان خادم حرم  ــئوالن جمهوري اس مس
امام رضا(ع) فعال هستند در فضاي مجازي با انتشار 
تصويري از آذري جهرمي نوشت كه اشكالى ندارد كه 
مسئوالن خادم امام رضا(ع)مى شوند، خوب است اما 
ــتان با يكى از اين گردگيرهاى رنگى  چرا اغلب دوس
كنار استراتژيك ترين معبر مى ايستند كه خوب هم 
ــت كه چرا نمى روند  ديده مى شوند،  برايم سوال اس
ــتن غرور  ــورند؟!براى شكس توالت هاى حرم را بش

رياست شان نيز خوب است.
مغضوب انحصارطلبان

ــاله دار و آن تخريب هاي  ــاي مس  اين نصيحت ه
خاص بي شك با راهبردي انجام مي شود و از آنجايي 
كه مردم بانيان اين اقدامات را به خوبي مي شناسند، 
خيريتي در آن ها ديده نمي شود. دولت حسن روحاني 
شايد يكي از ناكارآمدترين دولت هاي بعد از انقالب 
ــايد انتقادهاي فراواني به عملكرد آن وارد  باشد يا ش
باشد ولي همين كه اجازه نداد انحصارطلبان هميشه 
ــفره انقالب، فضاي مجازي را نيز مانند  طلبكار از س
بسياري از عرصه  هاي ديگر در تسخير خود در بياورند 

جاي شكرش باقي است. 
ــر مقدار نيز  ــته و رزومه آذري جهرمي به ه گذش
ــد يا خير ولي بي شك ميزان،  ــته باش جاي نقد داش
حال امروز افراد است و اين فرد امروز به عنوان افسر 
ــان مقابله مي كند و بايد ازاو  جنگ نرم با انحصارطلب
ــته از حقوق  ــته يا ناخواس ــرد زيرا خواس حمايت ك
مردمي دفاع مي كند كه از زياده خواهي ها و تهديد ها 

خسته شده اند. 

       نماينده ها و شخصيت هاي جريان راست گراي ايران وزير ارتباطات را زير ضرب مي برند   

پاتك به افسرجنگ نرم!
آذري جهرمي مغضوب انحصارطلبان شده است

نماينده ها به دنبال تشكيل 
فراكسيوني جديد هستند

زنان و خانواده 
در رأس امور!

ــه رخ مي دهد  ــائلي كه در جامع برخي از مس
ــت و اين مشكالت  برگرفته از بحران خانواده اس
مي تواند كشور را با دردسرهايي روبه رو كند. به نظر 
مي رسد اين رويه و خطر آن به گوش مسئوالن نيز 
رسيده است و در همين راستا پروانه مافى درباره 
ــيون ويژه زنان، جوانان و  ــكيل كميس طرح تش
خانواده گفته است كه با توجه به اينكه زنان نيمى 
از جمعيت، جوانان بيش از يك چهارم جمعيت 
كشور و خانواده كل جامعه را در بر دارند، مسائل 
ــاس امروز كشور  آن ها از موضوعات مهم و حس
ــتن يك  ــد و به همين دليل داش به نظر مى رس
كميسيون ويژه كه به خوبى بتواند به مسائل اين 
گروه ها رسيدگى كند، ضرورى بود و جاى خالى 
ــد.  نماينده مردم تهران، رى،  آن احساس مى ش
شميرانات، اسالمشهر و پرديس در مجلس شوراى 
ــيون ويژه زنان، جوانان و  اسالمى افزود: كميس
ــاله مهم از  خانواده مى تواند حداقل يك يا دو مس
اين گروه هاى مخاطب را دنبال كرده و به نتيجه 
برساند و مصوبه قانونى آن را به ساير دستگاه ها ابالغ 
كند. رييس فراكسيون خانواده مجلس با اشاره 
ــيون هاى فعال در حوزه زنان، جوانان و  به فراكس
خانواده در مجلس، ادامه داد: فراكسيون ها جنبه 
رسمى ندارند؛ آن ها بيشتر محل گپ و گفت و طرح 
موضوع و برخى بررسى هاى مقدماتى هستند و 
الزاما مباحث مطروحه در آنجا به يك مصوبه يا طرح 
ختم نمى شود. وى با بيان اينكه فراكسيون ها گاه 
بازوى مشورتى هستند و گاه به صورت گعده هاى 
فكرى و كارى، گفت: حوزه زنان، جوانان و خانواده 
به بيش از فعاليت فراكسيونى نياز دارد. انتظارات و 
مطالبات زنان و قانونگذارى جهت تسهيل شرايط 
ــت و الزم بود  آن ها از اهميت بااليى برخوردار اس
ــالمى به آن ها پرداخته  ــوراى اس در مجلس ش
شود. مافى افزود: مسائل جوانان نيز از مسائل مهم 
كنونى كشور است زيرا جوانان ما نسلى مطالبه جو 
هستند كه انتظارات انباشته اى دارند و نرسيدن به 
بخش عمده اى از آن ها باعث شده دچار نااميدى و 
سرخوردگى شوند. عضو فراكسيون زنان مجلس 
تاكيد كرد: نگاه دقيق و متمركز به مسائل حوزه 
جوانان و وضع قوانينى كه به نفع آن ها باشد، براى 
ــود. وى ادامه داد:  ــور اثرگذار خواهد ب آينده كش
وضعيت خانواده اعم از استحكام و تقويت بنيان 
آن و مسائلى همچون طالق، نرخ ازدواج، سالمت 
خانواده و غيره يكى از چالش هاى اجتماعى مهم 
ــت؛ بنابراين بايد با نگاه مبتنى بر وضع  كشور اس
قوانين متناسب نسبت به اعضاى خانواده اعم از 
زن، مرد و كودك به آن نگريست و حوزه خانواده 
را بيش از پيش مورد حمايت قرار داد. وى با بيان 
اينكه موضوع راه اندازى كميسيون زن و خانواده را 
از ابتداى ورود به مجلس دنبال كرده، توضيح داد: 
ايجاد كميسيون دائمى در اين خصوص به داليل 
ادارى ميسر نشد؛ اما تشكيل كميسيون ويژه كه 
ــائل موقت ايجاد مى شود  براى طرح برخى مس
ــاص را پيگيرى مى كند، با  و برخى موضوعات خ
چنين مشكالت و موانع ادارى روبرو نخواهد بود. 
عضو هيات رييسه كميسيون شوراها و امور داخلى 
در مجلس با بيان اينكه براى قانونگذارى در اين 
ــت مجلس تالش خود را داشته  حوزه ها الزم اس
ــيون از اهميت  باشد، گفت: تشكيل اين كميس
ويژه اى برخوردار است و در دستور كار صحن علنى 
نيز قرار گرفته؛ اميدواريم مجلس در روز بررسى اين 
موضوع راى الزم را به آن بدهد. سهيال جلودارزاده، 
عضو فراكسيون زنان مجلس نيز چندي پيش از 
در نوبت قرار گرفتن طرح تشكيل كميسيون ويژه 
زنان، جوانان و خانواده در صحن علنى خبر داد و 
گفت: الريجانى نسبت به تشكيل اين كميسيون 
قول مساعدت و همكارى داد. سهيال جلودارزاده 
ــاره به پيگيرى تعدادى از نمايندگان براى  با اش
تهيه طرح تشكيل كميسيون ويژه زنان و خانواده 
و قرار گرفتن آن در نوبت رسيدگى در صحن علنى 
ــواده به عنوان يك نهاد  مجلس گفت: بايد به خان
كامال موثر و زنده نگريسته و در قانونگذارى به آن 
توجه شود و هدف كميسيون ويژه زنان اين است 
كه به خانواده به عنوان يك سلول بنيادى در جامعه 
ــميرانات،  نگاه كند. نماينده مردم تهران، رى، ش
اسالمشهر و پرديس در مجلس شوراى اسالمى 
با اشاره به پيش بينى براى تركيب جنسيتى اين 
كميسيون، افزود: اعضاى كميسيون ويژه زنان 
بايد از نمايندگان زن و مرد متخصص شكل گيرد، 
زيرا الزاما مشكل زنان را زنان به وجود نمى آورند. 
بسيارى از مردان هم نسبت به اين موضوع واقف 
هستند و براى حل آن تالش دارند زيرا در خانواده 
ــالح قوانين براى  خود زنانى دارند كه به فكر اص
ــتند.  بهبود زندگى و حضور آن ها در جامعه هس
عضو كميسيون اجتماعى مجلس با تاكيد بر اينكه 
براى حل مشكل زنان، بايد زنان و مردان به يكديگر 
كمك كنند، ادامه داد: سابقه تشكيل كميسيون 
زنان و خانواده به مجلس پنجم برمى گردد كه به 
مسائل زنان، جوانان و خانواده رسيدگى مى كرد 
و در همان دوره، اتفاقات خوبى براى جامعه زنان 
كشور افتاد. وى كه در كميسيون زنان مجلس پنجم 
عضويت داشته، درباره همپوشانى فعاليت هاى اين 
كميسيون با فراكسيون زنان توضيح داد: اگرچه 
ــاتى برگزار و نسبت به  در فراكسيون زنان جلس
ــود يا در صحن  موضوعات تصميم گيرى مى ش
ــد كه محل  رايزنى مى كنيم ولى بايد جايى باش
ارجاع بسيارى از قوانين باشد تا ازديد خانواده به 

موضوعات نگاه كند.

تريبون
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شاه حسـين مرتضـوى، معـاون 
سخنگوى رياست جمهورى افغانستان  
اعالم كرد   كـه رويا رحمانـى به عنوان 
سفير افغانستان در اياالت متحده آمريكا 
انتخاب شـد.خانم رحمانى پيش از اين 

در سال 195 به عنوان سفير افغانستان 
در اندونزى انتخاب شـده بـود. وى هم 
اكنـون جايگزين حمـدا... محـب در 
واشـنگتن مى شـود.رويا رحمانى در 
دانشگاه كلمبياى شهر نيويورك و مك 

گيل كانـادا تحصيل كرده اسـت و قبل 
از سـال 95، مدير بخش همكارى هاى 
منطقه اى وزارت خارجه افغانستان بود.
اين تغيير در حالى صورت گرفته است 
كه روز پنج شنبه دونالد ترامپ، رييس 

جمهورى اياالت متحـده آمريكا اعالم 
كرد احتماال از افغانستان ديدار خواهد 
كرد. دونالد ترامپ تاكنون چنين ديدارى 
از نيروهاى آمريكايى نداشته است اما 
مايك پنس، معاون اول رييس  جمهورى 

آمريكا ماه دسامبر سال گذشته ميالدى 
به صورت غيرمنتظـره از پايگاه هوايى 
بگرام در افغانستان ديدار كرد.عالوه بر 
خانم رحمانى، افغانستان زنان ديگرى 
را هم به عنوان سفير انتخاب كرده است. 

هم اكنون ثريا دليل سفير افغانستان در 
سوييس است و شكريه باركزى به عنوان 
سـفير در نروژ در حال ماموريت است. 
شاه گل رضايى هم سفير افغانستان در 

تاجيكستان است.

یک زن سفیر افغانستان در ایاالت متحده آمریکا شد

ــنبه در  ــاى خيابانى روز ش ــى ناآرامى ه در پ
ــونت ها را  ــه خش ــس، رييس جمهور فرانس پاري

محكوم كرده است.
ــه درگيرى  ــوز، در حالى ك به گزارش يورو ني
ــوخت  ــه افزايش قيمت س ــان ب ــان معترض مي
ــوم به «جليقه زردها» در خيابان شانزه ليزه  موس
ــت، امانوئل  ــب ادامه داش ــى از ش پاريس تا پاس
ــه در توييتى نوشت:  مكرون رييس جمهور فرانس
ــكرم از نيروهاى تامين نظم براى شجاعت  «متش
ــانى كه به آنان  و حرفه اى گرى شان. شرم بر كس
حمله كردند. شرم بر كسانى كه بر ديگر شهروندان 
و روزنامه نگاران تعدى كردند. شرم بر كسانى كه 
ــورد ارعاب قرار دادند. در  نمايندگان منتخب را م

جمهورى فرانسه جايى براى خشونت نيست».
دو خبرنگار تلويزيونى فرانسه حاضر در تجمع 
شهر تولوز كه روز شنبه به اتهام «همدستى با دولت» 
هدف حمله معترضان قرار گرفته بودند به دادگاه 
شكايت كرده اند. دو روزنامه نگار نيز در شهر بزيه در 
جنوب فرانسه كه با شعارهاى «عوامل خودفروخته 
به مكرون» مورد حمله جليقه زردها قرار گرفته بودند 

شكايت مشابهى را تسليم دادگاه كرده اند.
زخمى شدن چند  پليس

 و بازداشت ده ها فرانسوى
ــان درگيرى هاى  ــس، در جري بنا به آمار پلي
تظاهركنندگان با پليس در شانزليزه در روز شنبه، 
24 نفر شامل پنج مامور پليس زخمى شدند. 69 

نفر نيز بازداشت شده اند.
درگيرى زمانى رخ داد كه معترضان به سمت 
ــانزه ليزه حركت  كاخ اليزه در مجاورت خيابان ش
ــين آبپاش  ــك آور و ماش كردند. پليس با گاز اش
ــعى در متفرق كردن تظاهركنندگان داشت و  س
ــتن  معترضان با آتش زدن صندلى كافه ها، شكس
شيشه مغازه ها و پرتاب كپسول هاى گاز آتش زا به 

مقابله برخاستند.
ــدگان از  ــده تظاهركنن ــود عم ــه مى ش گفت
ــوم به «بلك  ــان موس ــت ها، نقاب پوش آنارشيس

بالك ها» بوده اند.
واكنش  كستنر و لوپن

ــه،  ــور فرانس ــتنر، وزير كش ــتوف كس كريس
ــت افراطى را از  ــته به جريان راس نيروهاى وابس
نيروهاى بسيار فعال در جريان تظاهرات روز شنبه 

خوانده است.

ــت افراطى  ــزب راس ــن، رهبر ح ــن لوپ ماري
ــان از دولت  ــجام ملى» با حمايت از معترض «انس
براى عدم صدور مجوز براى تظاهرات در شانزليزه 

انتقاد كرده است.
مقامات فرانسه براى روز شنبه مجوز تجمع در 

محوطه مقابل برج ايفل را صادر كرده بودند.
تعداد معترضان در سراسر كشور

مطابق آمار وزارت كشور تعداد تظاهركنندگان 
در سراسر فرانسه بيش از 106 هزار نفر برآورد شده 
است كه در مقايسه با رقم 282 هزار و 710 نفر شنبه 
گذشته كاهش در شمار معترضان خيابانى را نشان 
مى دهد. با اين حال خشونت و درگيرى در جريان 

تظاهرات فراتر از هفته گذشته گزارش شده است.
معترضان براى شنبه هفته آينده، يك دسامبر، 

فراخوان تكرار تجمع داده اند.
ــه قصد دارد در چارچوب سياست  دولت فرانس
تشويق عمومى به استفاده از خودروهاى هيبريدى و 
كاهش خودروهاى متكى به سوخت فسيلى، از ابتداى 
سال آينده ميالدى ماليات بر هر ليتر گازوييل را 6.5 و 
هر ليتر بنزين 2.9 سنت افزايش دهد. امرى كه جرقه 

اعتراضات سراسرى را زده است.
«جليقه زرد» هاى فرانسـه چه كسـانى 

هستند و چرا اعتراض مى كنند؟
ــات  ــه در اعتراض ــوى ك ــهروندان فرانس ش
ــوخت از روز  ــرى عليه افزايش ماليات س سراس
ــهرهاى  17 نوامبر در خيابان ها و بزرگراه هاى ش
مختلف فرانسه شركت مى كنند خود را «جليقه 
زرد»ها نام نهاده اند. «جليقه زرد»، جليقه اى به 
رنگ زرد شبرنگ است كه طبق قوانين راهنمايى 
و رانندگى در فرانسه هر خودرو بايد به آن مجهز 
ــد تا در صورت نقص فنى و توقف خودرو در  باش
ميان بزرگراه ، صاحب خودرو جليقه زرد رنگ را 

بر تن كند.
ــهروندانى هستند  ــتر ش «جليقه زرد» ها بيش
كه با وجود كار و درآمد، در گذران زندگى و معاش 
ــدان، كارگران و  ــد. كارمن ــكل برمى خورن به مش
خانواده هايى كه در حومه شهرهاى بزرگ يا مناطق 
روستايى زندگى مى كنند و براى رفت و آمد و زندگى 

روزمره به خودروى شخصى وابسته هستند.
ــى  ــات اعتراض ــوان تجمع ــه مى ت ــا اينك ب
ــى دانست  «جليقه زرد» ها را يك حركت سياس
ــته به طيف  ــود را وابس ــركت كنندگان خ اما ش

سياسى يا حزب خاصى نمى دانند و نمى خواهند 
ــى و رهبرى  ــان با مطالبات حزب خواسته هاى ش

جناحى منحرف شود.
ــت  ــه از چپ تا راس جناح هاى مختلف فرانس
ــه زردها» اعالم  حمايت خود را از حركت «جليق
ــى از اعضاى  ــن حال فرانك بولر يك كرده اند. با اي
شناخته شده اين جنبش به بى بى سى مى گويد: «ما 
نمى خواهيم كسى جنبش ما را به نام خود مصادره 
كند. ما رهبر جنبش نمى خواهيم. انقالب فرانسه با 
جنگ آرد آغاز شد. اكنون اين جنگ براى ما، جنگ 

ماليات سوخت است».
جنبشـى براى قيمت سـوخت كه حاال 

جنبشى مالياتى شده است!
جنبش «جليقه  زرد» ها با اعتراض به افزايش 
ــد اما اكنون اين جنبش  ــوخت آغاز ش قيمت س
ــده  ــى عليه ماليات ش اعتراضى تبديل به جنبش
ــى كه به گفته تحليل گران اولين و  است. جنبش
ــراى دولت مكرون  ــش فراحزبى ب مهم ترين چال

محسوب مى شود.
ــنجى ها، 69 درصد از  ــن نظرس ــق آخري طب

ــه از جنبش اعتراضى «جليقه  شهروندان فرانس
ــن طور بيش  ــت مى كنند. همي ــا حماي زرد» ه
ــرون در  ــدگان به مك ــد از راى دهن از 50 درص
ــز از اين اعتراضات  انتخابات رييس جمهورى ني

مى كنند. حمايت 
روايت ليبراسيون  از آغاز اعتراضات

ــيون درباره اولين  ــوى ليبراس روزنامه فرانس
ــد كه دو راننده بين   جرقه هاى اعتراض مى نويس
ــهرى نزديك به  ــهرى جوان اهل سنه مرن، ش ش
پاريس، روز دهم اكتبر در صفحه اى در فيس بوك 
فراخوانى براى «راه بندان سراسرى در اعتراض به 
افزايش قيمت سوخت» به راه انداختند. فراخوانى 
كه بيش از 200 هزار نفر در فيس بوك قول شركت 

در آن را دادند.
برونو لوفور، يكى از اين راننده ها به ليبراسيون 
مى گويد: «من در شهر زندگى نمى كنم و استفاده 
از وسايل نقليه عمومى نيز به علت تاخير هميشگى 
ــت. اولين نانوايى  و دقيق نبودن امكان پذير نيس
نزديك در پنج كيلومترى خانه من قرار دارد. من 
ــخصى استفاده  مجبور هستم كه از خودروى ش

ــوخت  كنم و توانايى پرداخت افزايش ماليات س
را ندارم».

چرا دولت مى خواهد ماليات بر سوخت را 
افزايش دهد؟

ــه، اليزابت بورن درباره  وزير راه و ترابرى فرانس
قيمت سوخت اعالم كرد كه بر اساس مصوبه جديد 
دولت فرانسه از ابتداى سال آينده ميالدى ماليات 
بر هر ليتر گازوييل 6.5 و هر ليتر بنزين 2.9 سنت 

افزايش خواهد يافت.
افزايش قيمت سوخت در واقع ناشى از وضع 
ــه منظور  ــت. اين ماليات ب ــر كربن اس ماليات ب
ــده است.  كاهش گاز گلخانه اى در نظر گرفته ش
ــوا اوالند، رييس جمهورى پيشين  دولت فرانس
فرانسه در سال 2014 براى اولين بار اين ماليات 
ــه قصد  ــرد. دولت فرانس ــوخت را وضع ك بر س
ــات بيفزايد.  ــزان اين مالي ــه تدريج به مي دارد ب
ــعه  ــت و توس طبق داده هاى وزارت محيط زيس
ــوخت 60 درصد از  ــه، ماليات بر س پايدار فرانس
ــود. بنابراين  ــوخت را شامل مى ش كل قيمت س
ــوخت  ــد باقى مانده كه روى قيمت س 40 درص

ــذارد، نتيجه تغيير  مصرف كنندگان تاثير مى گ
قيمت نفت جهانى است.

پاسـخ دولت مكـرون به خواسـته هاى 
«جليقه زرد» چيست؟

ــه سه  امانوئل مكرون، رييس جمهورى فرانس
ــن اعتراضات «جليقه زرد »ها  روز پس از آغاز اولي
ــمى به بلژيك به آن واكنش نشان  در سفرى رس
داد و بدون نام بردن از جنبش «جليقه زرد» اعالم 
كرد: «تنها با گفت وگو و ارائه توضيحات است كه 
مى توان به اين اعتراضات پايان داد. دولت اكنون با 
يك جنبش اعتراضى مواجه شده است. ما بايد با 

يك روحيه جمعى مسئول باشيم ».
رييس جمهورى فرانسه درباره استراتژى دولت 
ــدف در واقع افزايش  ــح داد كه ه اين گونه توضي
ــيلى به منظور كاهش  ماليات بر سوخت هاى فس
ــار  ــت ولى در عين حال براى اقش آلودگى هواس
كم درآمد، كمك هايى براى خريد خودروهاى كم 

آالينده در نظر گرفته خواهد شد.
توييت اعتراضى مكرون

ــردن اعتراضات، مكرون موضع  با ادامه پيدا ك
سخت ترى در پيش گرفت و در حساب توييترى 
خود خشونت ناشى از اعتراضات را محكوم كرد و با 
اعالم اعزام ارتش براى برقرارى نظم از معترضان 

«جليقه زرد» خواست تا به قانون احترام بگذارند.
اعتـراض وزيـر سـابق محيط زيسـت 

مكرون به 
نيكول اولو، وزير پيشين محيط زيست كه در 
ــتان به علت اختالفش با رويكردهاى دولت  تابس
ــته باالخره سكوت  ــتعفا داده بود، شب گذش اس
ــه اى تلويزيونى با قبول  ــت و در مصاحب را شكس
ــئوليت در برابر «جليقه زرد» ها گفت: «من  مس
ــه تالش كردم  ــتعفا بى وقف هفته هاى قبل از اس
ــى در نظر  ــد، كمك هاي ــار كم درآم تا براى اقش
ــى به حرف من گوش نداد و  ــود اما كس گرفته ش
ــن را محدوديت بودجه  ــنهادات م دليل رد پيش

كردند». اعالم 
دولت مكرون قرار است سه شنبه هفته آينده، 
ــاى دولت در  درباره آخرين تحوالت و تصميم ه
ــتى توضيحاتى را ارائه  زمينه ماليات محيط  زيس
ــنيده ها حاكى از كاهش ماليات محيط  دهد. ش
زيستى به منظور «قابل قبول » و «دموكراتيك» 

كردن اين تغييرات است.

غوغاي جنبش   زرد
بلواي افزايش قيمت سوخت به چالشي جدي براي رييس جمهور و دولت فرانسه تبديل شده است

دوران ماه عسـل امانوئل مكـرون و مردم 
فرانسـه تمام شـده و ديگر خبرى از آن شور 
و نشـاط مربوط به دوران انتخابات نيسـت. 

مكرونى كه بدون حزب وارد صحنه انتخابات 
شـد و توانست فضاى سياسـى را به تسخير 
خود در آورد حاال بـا بزرگ ترين حركت هاى 
اعتراضى سال هاى اخير فرانسه مواجه شده 
اسـت. در يك هفته گذشـته جليقـه زردها 
به كرات بزرگراه هاى سراسر فرانسه را بستند 
يا با حركت بسيار آهسته در جاده ها مشهور به 

«عمليات حلزون» ترافيكى سنگين به وجود 
آوردند. آن ها همچنين دسترسى به انبارهاى 
سوخت، برخى از مراكز خريد و همچنين برخى 

كارخانه ها را غيرممكن كردند.
 مكرون با دسـت گذاشـتن روى موضوع 
حساسى چون محيط زيسـت و گران كردن 
سوخت، سـعى دارد استفاده از اتومبيل هاى 

الكترونيكى را ترويج دهد اما اين مسـاله به 
مذاق بسـيارى از  مردم خـوش نيامده و حاال 
«قيام جليقه زردها» دولت مكرون را حسابى 
در معرض آچمز قرار داده است. مكرون اينك 
بر لبه تيغ قرار دارد و اين امكان وجود دارد گران 
كردن «شش سـنت» قيمت بنزين، به قيمت 
آتش گرفتن صندلى رياسـت جمهورى او در 

اليزه تمام شود! اين خاصيت يك دموكراسى 
واقعى است كه يك مطالبه اقتصادى به هيچ 
وجه امنيتى نمى شود و معترضان حق دارند 
نسبت به گران شـدن فقط «6 سنت» قيمت 
بنزين به خيابان بيايند و براى شرايط موجود، 

نظر خود را بيان كنند.
به هر حال، مكرون در پيچ تاريخى مهم قرار 

گرفته و احزاب دسـت راستى هم از وضعيت 
موجـود در حال ماهيگيرى هسـتند. به نظر 
مى رسد كه مكرون انتخاب هاى متنوعى ندارد 
و احتمال بااليى وجود  دارد كه براى حفظ دفتر 
خود در اليزه و آرام كردن «شانزه ليزه» بى خيال 
گران كردن قيمت سوخت شود. مكرون بايد 
بين ماندن و محيط زيست يكى را انتخاب كند!

ممهدى دل روشن 

ــران اتحاديه اروپا  ديروز  يك شنبه  س
ــترك خود در  25 نوامبر در اجالس مش
ــمى توافق برگزيت  بروكسل به طور رس

را تاييد كردند.
ــور  ــران 27 كش ــه، س ــن جلس در اي
اروپايى موافقت خود را با توافقنامه 600 
صفحه اى خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و 
همچنين بيانيه 26 صفحه اى ضميمه آن 

حول آينده روابط تجارى اعالم داشتند.
ــا از اتحاديه اروپا  خروج نهايى بريتاني
هنوز براى نهايى شدن به موافقت مجلس 

نمايندگان بريتانيا نياز دارد.
ــس نمايندگان  ــران اروپا از مجل رهب
ــته اند توافق برگزيت ارائه  بريتانيا خواس
ــت وزير ترزا مى را  ــط نخس ــده توس ش

تاييد كند.
روز شنبه پس از برگزارى نشستى 11 
ــخ به درخواست اسپانيا  ساعته براى پاس
درباره سرنوشت تنگه جبل الطارق پس از 
برگزيت، سرانجام اعالم شد كه توافقات 
الزم حاصل شده و به اين ترتيب نشست 

ــران اتحاديه اروپا براى  روز يك شنبه س
تصويب نهايى پيش نويس برگزيت طبق 

برنامه مسجل شد.
ــيون  ــود يونكر، رييس كميس ژان كل
ــخ به خبرنگاران با تراژدى  اروپا، در پاس
ــا از اتحاديه اروپا  خواندن خروج بريتاني
براى هر دو طرف، گفت كه اطمينان دارد 
ــته پيشنهادى براى  مجلس بريتانيا بس

برگزيت را تاييد خواهد كرد.
شمار عمده اى از نمايندگان مجلس 
ــت خود را با  ــش از اين مخالف بريتانيا پي
ــده توسط ترزا  طرح برگزيت پذيرفته  ش

مى ابراز كرده بودند.
ــت وزير دانمارك،  مارك روت، نخس
ــريك تجارى قابل توجه  كه كشورش ش
ــمار مى رود نيز اظهار كرد:  بريتانيا به ش
هيچ كس برنده نيست. همه بازنده ايم اما 
ــت  اين توافق يك مفاهمه قابل قبول اس
كه به خانم مى فرصتى براى دستيابى به 

راه حل داده است.
همچنين دونالد توسك، دبير اجالس 

ــت:  ــل، گف ــه در بروكس ــران اتحادي س
هيچ كس دليلى براى خوشحالى نخواهد 
داشت اما دوستان تا به آخر دوست باقى 

خواهند ماند.

واكنش ترزا مى
در پى اعالم نتيجه راى گيرى اتحاديه 
اروپا، ترزا مى در يك نشست خبرى گفت 
ــه اروپا بهترين  ــرح مصوب اتحادي كه ط

ــا در خروج از  توافق ممكن براى بريتاني
ــت. وى با يادآورى اينكه  اتحاديه اروپاس
بايد اين طرح به تصويب پارلمان بريتانيا 
هم برسد، گفت كه طى هفته هاى آينده 

ــبرد  ــوان خود را براى دفاع و پيش تمام ت
اين توافق به كار خواهد گرفت.قرار است 
ــا در پارلمان اين  ــرايط خروج بريتاني ش
كشور بررسى و درباره آن راى گيرى شود 
ــدار  در حالى كه برخى از نمايندگان هش
داده اند كه به آن راى منفى خواهند داد. 
خانم مى گفت كه مهم است نمايندگان 
ــات اين طرح  ــى جزيي ــس از تمام مجل
ــند و براساس  ــته باش آگاهى كامل داش
ــم گيرى كنند. وى  ــود تصمي آگاهى خ
گفت كه اطالعات تفصيلى در اين مورد 

را در اختيار نمايندگان خواهد گذاشت.
ــيده است تا  او گفت كه زمان آن رس
بريتانيا از اين مرحله عبور كند و به آينده 
ــاره به   ــت وزير بريتانيا با اش بنگرد. نخس
ــمارى از رهبران اروپايى از  ابراز تاسف ش
خروج بريتانيا از اين اتحاديه، گفت كه در 
غم ساير رهبران اروپايى در مورد برگزيت 
شريك نيست.حدود 10 روز پيش، ترزا 
مى، نخست وزير بريتانيا در يك نشست 
فوق العاده با اعضاى هيات دولت، شرايط 

ــور را با آنان مطرح و اعالم  خروج اين كش
كرد كه اين شرايط مورد قبول همكارانش 
ــه، روز بعد  ــت. با اين هم قرار گرفته اس
تعدادى از اعضاى دولت به نشانه مخالفت 
با اين شرايط از سمت خود كناره گرفتند.

ــروج بريتانيا از  فرصت نهايى براى خ
ــال آينده  اتحاديه اروپا روز 29 مارس س

- حدود چهار ماه ديگر- است.
واكنش نخست وزير هلند

ــت وزير هلند، پس  مارك روته، نخس
ــنبه  ــل در روز يك ش ــه بروكس از ورود ب
گفت اعالميه اى كه قرار است در نشست 
ــود، جنبه نهايى  روز يك شنبه مطرح ش
ــره ديگرى  ــدار داد كه مذاك دارد و هش
ــراز اميدوارى  در كار نخواهد بود. وى اب
ــن اعالميه را  كرد كه پارلمان بريتانيا اي

تصويب كند.
ــت كه روى  وى گفت: اين توافقى اس
ميز قرار دارد و فكر نمى كنم چيز ديگرى 
ــن حتى  ــزود: م ــه اف ــد.   روت در كار باش

نمى خواهم تصور راى منفى را بكنم.

برگزیت در فاز اجرا

معاون سياسى وزير امور خارجه از دو 
واقعه مهم در روابط ايران و اروپا خبر داد و 
توضيح داد: يكى از آن ها سومين سمينار 
همكارى هاى صلح آميز هسـته اى ايران 
و اتحاديـه اروپا و ديگـرى چهارمين دور 
گفت وگوهاى عالى رتبه سياسى ايران با 
اين اتحاديه است. سـيد عباس عراقچى 
روز يك شنبه در حسـاب توييترى خود 
نوشـت: در اوج تحريم هـا و فشـارهاى 
آمريـكا، فـردا دو  واقعـه مهـم در روابط 
ايران و اروپا در بروكسـل اتفاق مى افتد. 

وى در ادامه نوشـت: سـومين سـمينار 
«همكارى هـاى صلح آميـز هسـته اى 
ايران و اتحاديه اروپا» بـا حضور صالحى 
و «چهارميـن دور گفت وگوهـاى عالـى 
رتبه سياسـى ايران و اتحاديـه اروپا» با 
مسئوليت اين جانب و خانم اشميد اين دو 

واقعه مهم است.
على اكبـر صالحـى، رييس سـازمان 
انرژى اتمـى و معـاون رييس جمهورى، 
چهـارم آذردر راس هياتـى بـراى 
حضـور در سـومين سـمينار عالى رتبه 

همكارى هاى صلح آميز هسـته اى ايران 
و اتحاديـه اروپـا كـه 5 و 6 آذر برگـزار 
مى شود، راهى بروكسل، پايتخت كشور 

بلژيك شد.
نشسـت  ليـن  و ا ر  سـمينا يـن  ا
همكارى هـاى هسـته اى ايـران و اروپا 
بعد از خروج آمريكا از برجام و بازگشـت 
تحريم هـاى يك جانبه اين كشـور عليه 
ايران است. قرار است هلگا اشميد، معاون 
رييس سياسـت خارجى اتحاديه اروپا و 
سيد عباس عراقچى، معاون سياسى وزير 

امور خارجه كشورمان نيز در اين سمينار 
سخنرانى كنند.

ظريف: احتمال بازگشت به غنى 
سازى هميشه وجود دارد

از سـوى ديگـر،  وزيـر امـور خارجـه 
جمهورى اسالمى ايران در پاسخ به پرسش 
شـبكه خبرى  راى نيوز 24 ايتاليا در باره 
اينكه آيا شما به عقب بر مى گرديد و غنى 
سازى را از سـر خواهيد گرفت؟ گفت: اين 
يك احتمال است. البته ما حق آن را داريم 

چرا كه آمريكا توافق (برجام) را نقض كرد.

عراقچی: 
دو واقعه مهم در 
روابط ایران و اروپا 

رخ می دهد

۲۷ کشور اروپایی توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را تایید کردند
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ــبختي  برخي زنان مهريه را تضميني براي خوش
ــد و بدين جهت  ــويي مي دانن و پايداري زندگي زناش
ــتون هاي  ــعي دارند تا س با تقاضاي مهريه هاي باال س
ــارغ از اينكه  ــتحكم تر كنند اما ف ــان را مس زندگي ش
ــقف زندگي  ــته اند س هيچ گاه مهريه  هاى باال نتوانس
ــي گاهي،  ــي نجات دهد و حت ــان زده را از ويران طوف
ــند زن سعي  زماني كه اختالفات به اوج خود مي رس
مي كند با بخشش مهريه، خود را از جهنمي كه در آن 
ــد؛در همين حال گاهي  زندگي مي كرده خالص كن
ــن برخي زنان  ــيله اي براي انتقام گرفت نيز مهريه وس
ــت و در صورتي كه مرد راضي  از همسرشان شده اس
ــتن آن وي را وادار  به طالق زن نباشد با به اجرا گذاش
ــايد زماني كه زن و مرد در كنار  به طالق مي كنند. ش
ــبختي روزگار مي گذرانند  يكديگر و در كمال خوش
گرفتن مهريه معنا و مفهومي نداشته باشد و بسياري 
ــت  ــت مهريه را هم نكنند؛ اما درس از زنان فكر درياف
زماني كه ساز ناسازگاري  ها كوك مي شود و اختالفات 
شكل جدي تري به خود مي گيرند فكر گرفتن مهريه 
مي شود وسيله اي براي انتقام از مرد و زني كه سال ها 
ــت زندگي را تحمل كرده اقدام  ــكالت ريز و درش مش
ــا دليل اين موضوع  به گرفتن مهريه خود مي كند. ام
ــوال بايد گفت كه هرچند  چيست؟ در پاسخ به اين س
ــاوي حقوق ميان زنان و مردان موضوعي است كه  تس
شرع نيز در مواردي به آن تاكيد كرده اما قوانين جامعه 
ــئوالن نه تنها در اجراي آن يعني مساوات ميان  و مس
ــياري  از  ــت نگمارده اند بلكه در بس زنان و مردان هم
موارد و به عينه حقوق زنان، مورد تعرض و آسيب قرار 
مي گيرد و مهم ترين مصداق آن نيز مردانه بودن طالق 
در جامعه است؛ به عبارت ديگر وقتي به داليل گوناگون 
ــل به جدايي  ــت و تماي زني قادر به ادامه زندگي نيس
دارد و مرد نيز از اين كار سرباز مي زند، زن مجبور است 
مهريه خود را به اجرا گذاشته و از آن به عنوان حربه اي 
براي گرفتن طالق استفاده كند در حالي كه در صورت 
ترويج و استفاده از شروط ضمن عقد از جمله حق طالق 

مي تواند از بسياري از اين مشكالت كاسته و ديگر نبايد 
نگران به اجرا گذاشتن مهريه از سوي زنان و به دنبال 
آن زنداني كردن مردان بود.  يكي ديگر از داليل را نيز 
ــان به ويژه زنان  ــدم حمايت جامعه از زن مي توان به ع
ــت. زناني كه به هر دليلي  ــيب ديده و مطلقه دانس آس
ــوهر خود را از دست مي دهند يا حتي  سرپرست يا ش
ــه نيازمند حمايت جدي  طالق مي گيرند در حالي ك
هستند به نوعي از جامعه طرد مي شوند. حال اين زن 
ــتي فرزند يا فرزنداني  كه در بسياري از موارد سرپرس
ــر موظف به  را نيز بر عهده دارد با جدايي يا فوت همس
تامين مخارج و نيازهاي زندگي است و بيش از هر زمان 
انتظار پشتيباني و ياريگري از سوي جامعه و مسئوالن 
ــالمت روزگار بگذراند. پس در  ــد در س را دارد تا بتوان
ــرمايه اي  اين حالت گرفتن مهريه خود را به نوعي س
براي ادامه زندگي تلقي كرده و اميدوارست به واسطه 
دريافت آن بتواند اندكي از مشكالت اقتصادي خود را 

كاهش بدهد.
طبق عرف و شرع، مهريه حق زنان است و بايد در 
طول زندگي به آنان پرداخت شود. مهريه مالى است 
كه مرد به هنگام ازدواج، براى پرداخت به زن بر عهده 
ــرع  مهريه حق زن  مى گيرد. به عبارت ديگر طبق ش
ــت و او مى تواند بالفاصله پس از عقد آن را مطالبه  اس
كند، و حتي اين حق پس از فوت زن به ورثه او مى رسد 
ــرد مطالبه كنند و قرآن به  و آنان مى توانند آن را از م
مردان توصيه مى كند مهريه زنان را با رضايت كامل 
ــد در صورت دلزدگى، زن  پرداخت كنند و حق ندارن
را آزار دهند تا از مهريه خود صرف نظر كند يا بخشى 
ــار و اطالعات قوه  از آن را بازگرداند. رييس مركز آم
ــته از «مطالبه مهريه» به عنوان  قضاييه هفته گذش
ــر داده اما  ــور خب ــته قضايى در كش پنجمين خواس
ــدن  تالطم هاى اقتصادي در ماه هاي اخير و گران ش
سكه سبب شد تا بسياري از مردان ناتوان از پرداخت 
ــار زندانيان مهريه  ــوند و آم مهريه راهي زندان ها ش
ــوع به دغدغه اي  ــدت افزايش يافت و اين موض به ش
مهم براي دستگاه قضا و مسئوالن تبديل شد و بدن 
لحاظ در انديشه راهكارهايي براي كاهش اين معضل 
باشند.  مديرعامل ستاد ديه با تاكيد بر اينكه وضعيت 
محكومان مهريه به دليل افزايش قيمت سكه بسيار 

ــت: برخى از اين افراد، كسانى  ــت گفته اس بغرنج اس
ــده و نمى توانند  ــار آن ها ثابت ش ــتند كه اعس هس
ــد، از همين رو در  ــط اول مهريه را پرداخت كنن قس
زندان به سر مى برند. در حال حاضر موضوع افزايش 
ــت به گريبان مردانى شده است كه  قيمت سكه دس

ــخيص دادگاه مهريه زنان را به  پيش از اين بنا به تش
ــطى پرداخت مى كردند اما حاال بسيارى  شكل قس
ــكه ديگر توان  ــديد قيمت س ــا تغييرات ش از آنان ب
پرداخت آن را ندارند. در اين راستا بايد گفت مشكل 
ــت كه نياز به  ــان مهريه موضوعي اس افزايش زنداني

فرهنگ سازي در جامعه دارد در حال حاضر بسياري 
ــم وهم چشمي تقاضاي  از دختران تنها به دليل چش
مهريه هاي باال دارند و پسران نيز بدون درنظر گفتن 
عواقب آن با آن موافقت مي كنند كه اين امر نيازمند 

فرهنگ سازي است و قانون گذارى متناسب است.

      ابعاد حقوقى مهريه هاى نجومى با محور چالش هاى اجتماعى ناشى از آن بررسى شد    

 َصداق هاى بى صداقت
ستونى براى كمك به زندانيان

يكى از مسائل مهم در حوزه قضايى رسيدگى 
ــت؛ از اين رو سرويس  به وضعيت زندانيان اس
حقوق و قضاى «قانون» بنا دارد تا از هفته آينده 
ــكالت زندانيان را  صحبت ها، دغدغه ها و مش
در صورت مقرون به صحت بودن منتشر كند. 
ــث ارتقاى  ــار اين مهم عالوه برآنكه باع انتش
سطح دانش حقوقى آحاد مردم مى شود، شايد 
به حل دغدغه هاى افراد در بند كمك شايانى 
كند. به اين دليل از تمام كسانى كه مشكالت 
ــه براى  ــود ك ــد، تقاضا مى ش ــى دارن مرتبط
رسانه اى شدن اين موضوع، مشكالت خود را با 
قيد عنوان «براى گروه حقوق و قضا» به كانال 
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رييس كل دادگسترى استان تهران:
راى قطعى دادگاه 

تجديدنظر اعضاى باند 
واردات شكر صادر شد

غالمحسين اسماعيلى رييس كل دادگسترى استان 
ــروه حقوقى و قضايى  ــو با خبرنگار گ تهران در گفت وگ
ــدور راى قطعى دادگاه  ــاره به ص خبرگزارى ميزان با اش
تجديدنظر در مورد يكى از پروند ه هاى مفاسد اقتصادى 
ــكيل شعب  گفت: در اين پرونده كه مربوط به قبل از تش
ــت، يكى از باند هاى مهم جرايم اقتصادى كه در  ويژه اس
ــكر مرتكب جرايم ارتشا، كالهبردارى،  حوزه واردات ش
جعل اسناد دولتى اعم از اسناد اعتبارى وغيره شده بودند، 
تحت تعقيب قرار گرفته و نهايتا 15 نفر از اعضاى اصلى باند 
كه برخى از آنان از كارمندان يكى از بانك ها و دفاتر اسناد 
رسمى هستند؛ به تحمل حبس، شالق، جزاى نقدى، و 
محروميت از حقوق اجتماعى محكوم شده اند. وى اسامى 
محكومين اين پرونده را مهدى شمس، محمود مقدم فر، 
حسن نامدارى، محمد مصاحبى پيرموسايى، سيف ا...

روزبهانى، مرادعلى محمدى ماتك، سيد محمد ساجدى، 
ــيدمحمود موسوى، افشين  مهدى محمدى مقدم، س
شريفى پور، ابوالقاسم عنايت اللهى، ايرج فرشباف، سيد 
مجتبى شبيرى، حسن نامدار و  سعيد سيف اعالم كرد و 
گفت: در اين راى كم ترين مجازات حبس تعيين شده دو 

سال و بيشترين آن 13سال حبس است.
سخنگوى سازمان تعزيرات حكومتى:

يك شركت توليدكننده 
محصوالت سلولزى در تهران 

152ميليارد جريمه شد
ــازمان تعزيرات  ــخنگوى س سيدياسر رايگانى س
حكومتى از جريمه 152 ميليارد ريالى مديرعامل يك 
ــلولزى خبر داد. سخنگوى  شركت توليدكننده مواد س
ــازمان  ــازمان تعزيرات حكومتى گفت: با گزارش س س
حمايت از مصرف كننده و توليد كننده در مورد تخلف يك 
ــلولزى (دستمال كاغذى)،  شركت توليدكننده مواد س
پرونده تخلف تشكيل و در تعزيرات حكومتى استان تهران 
مورد رسيدگى قرار گرفت. وى افزود: پس از بررسى ها و 
رسيدگى به پرونده مشخص شد كه اين شركت در سال 96

اقدام به گرانفروشى 14 ميليون كيلوگرم از توليدات مواد 
اوليه سلولزى كرده كه بر همين اساس متهم به پرداخت 
152 ميليارد و 928 ميليون ريال جريمه نقدى محكوم 
و حكم به ممهور كردن پروانه شركت به مهر تخلف براي 
مرتبه اول صادر شد. رايگانى همچنين گفت: در بازرسى 
از يك دستگاه خودروى كشنده داراى تانكر گاز مايع ال 
پى جى مشخص شد در تانكر مخصوص گاز مايع تعداد 
سه ميليون و 900 هزار نخ سيگار قاچاق جاسازى شده 
است. وى افزود: ارزش اين محموله كه از بوكان بارگيرى و 
به سمت مركز كشور در حال انتقال بود، چهار ميليارد و 640

ميليون ريال است. رايگانى همچنين از كشف محموله 
گوشى تلفن همراه در زنجان خبر داد و گفت: تعداد 589

دستگاه گوشى تلفن همراه در يك سمند جاسازى شده بود 
كه اين سمند پس از تعقيب و گريز در جاده دندى به زنجان 
متوقف و فردى در اين خصوص دستگير شد. سخنگوى 
ــرد: ارزش اين محموله نيز  ــازمان تعزيرات تصريح ك س
6  ميليارد ريال است و هر دو پرونده متشكله در تعزيرات 

حكومتى زنجان در حال رسيدگى است.
پس از پايان دوره محكوميت

فرد محكوم به كاشت نهال 
صاحب شغل شد

فرد محكوم به مجازات جايگزين حبس پس از پايان 
ــده درآمد.  ــتخدام نهاد پذيرن دوران محكوميت به اس
سيد آبادى رييس حوزه قضايى داورزن در اين رابطه اظهار 
كرد: متهمى كه مرتكب بزه بريدن بوته ها و درختچه هاى 
ــده بود در حكم  ــتان داورزن ش بيابانى در كوير شهرس
ــوم به خدمات عمومى  مجازات جايگزين حبس، محك
80 ساعت نهال كارى(دو هزار نهار تاغ و آتريپلكس) شد. 
وى گفت: اين حكم تحت نظارت اداره منابع طبيعى در 
ــن هاى روان در منطقه  «طرح بيابان زدايى و تثبيت ش
ــد. اين مقام قضايى افزود: در ادامه  كانون بحران» اجرا ش
از آنجا كه پيمانكار مشاركتى اجراى طرح از نحوه عملكرد 
محكوم عليه ابراز رضايت كرد، محكوم عليه پس از اجراى 
ــط پيمانكار مربوطه  حكم و اتمام دوره محكوميت توس
استخدام شده و همچنان مشغول كاشت نهال و ساير امور 

محوله است.

خبر

ــروز در جمع  ــادى ظهر ام عباس جعفرى دولت آب
خبرنگاران ضمن تبريك ميالد پيامبر اكرم(ص) و امام 
جعفر صادق(ع)، آخرين وضعيت پرونده هاى اقتصادى 
ــوالى در مورد پرونده  اخير را تشريح كرد و در پاسخ به س
معاون ارزى سابق بانك مركزى گفت: پرونده آقاى عراقچى 
ــت به دادگاه ارسال  و ساالر آقاخان با صدور كيفرخواس
شده است. وى در رابطه با آخرين وضعيت پرونده شهرام 
جزايرى نيز تصريح كرد: كيفرخواست اين پرونده هفته 
گذشته صادر شده و به دادگاه ارسال خواهد شد. دادستان 
تهران در تشريح آخرين وضعيت پرونده هاى ارزى با اشاره 
به نكات مطرح شده در جلسه امروز بيان داشت: نكته اول 
اينكه مردمى كه امروز مى خواهند ارز  بفروشند، وقتى به 
صرافى ها مراجعه مى كنند، صرافى ها زير قيمت خريدارى 
مى كنند لذا از بانك مركزى مى خواهيم كه تدبيرى براى 
ــا تاكيد بر اينكه حال كه  اين موضوع در نظر بگيرد. وى ب
ــند بايد صرافى ها  ــوند ارز را بفرش مردمى حاضر مى ش
ــت،   قيمتى بدهند كه مورد تاييد بانك مركزى هم هس
اين راهكار را براى جذب دالر هايى كه در خانه هاى مردم 
است موثر دانست و افزود: وقتى اين دالرها به بازار سرازير 
شود، هم بازار مديريت خواهد شد و هم اينكه اعتماد مردم 
ــدن  را جلب مى نمايد. جعفرى دولت آبادى عملياتى ش
وعده دولت و بانك مركزى براى سپرده هاى ارزى  اعالم 
كرد و بيان كرد: دومين پيشنهاد مطرح شده در اين جلسه 
ــراى عملياتى كردن  اين بود كه دولت و بانك مركزى ب
ــپرده هاى ارزى كه وعده آن قبال داده شده بود، اقدام  س
كند. وى خاطرنشان كرد: امروز افراد زيادى در خانه خود 
ارز نگهدارى مى كنند كه در اين زمينه گزارش هايى مبنى 
بر سرقت طال و ارز به دادستانى واصل مى شود،  بنابراين اگر 
بانك مركزى تضمين دهد كه بانك ها حساب هاي سپرده  
ــان را در اين  ــايش مى كنند تا مردم ارزهاى ش ارزى گش
حساب ها بگذارند، حتما مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
تكميل پرونده صرافى هاى غيرمجاز با همكارى 

بانك مركزى و دادستانى
دادستان تهران با تاكيد دوباره بر نظارت بر صرافى هاى 
غيرمجاز افزود: نكته ديگرى كه در جلسه امروز مورد تاكيد 
قرار گرفت،  نظارت بر صرافى هاى غيرمجاز است؛ چراكه 
امروز گزارش هايى مبنى بر فعاليت بدون مجوز تعدادى 
ــتان ها به دادستانى  صرافى در تهران و برخى از شهرس
ــت كه بانك مركزى در اين  ارسال مى شود پس بهتر اس
ــتانى همكارى كند و پرونده صرافى هاى  بخش با دادس
غيرمجاز را تكميل كند و به آن ها مجوز دهد يا از چرخه 

فعاليت خارج نمايد تا افرادى كه مجوز ندارند نتوانند به 
خريد و فروش ارز اقدام كنند.

صدور 25 كيفرخواست براى متمهان ارزى
جعفرى دولت آبادى با اشاره به صدور كيفرخواست 
ــتگير  برخى از متهمان ارزى كه ظرف يك ماه اخير دس
شده اند، گفت: از 146 متهمى كه ظرف يك ماه اخير و در 
رابطه با ارز دستگير شده اند 25 كيفرخواست امروز صادر 
گرديده و به زودى در نوبت محاكمه قرار خواهند گرفت كه 
از اين افراد تعدادى با وثيقه آزاد شدند و حدود صد و اندى 
نيز در بازداشت هستند. وى با اشاره به اقدامات ارزشمند 
دادستانى تهران در با همكارى دادسراى پولى و بانكى در 
ــان كرد:  يكى از اقدامات مهمى كه  حوزه ارز، خاطرنش
ــراى پولى و بانكى در مديريت ارز با همكارى بانك  دادس
مركزى و ساير دستگاه ها انجام داد همكارى در جمع آورى 
دالالن ارز است كه به نحوى نمى خواهند بگذارند قيمت 

ارز پايين آيد.
بازداشت مدير عامل عظيم خودرو 

دادستان تهران گفت: اين دستگيرى ها موثر بوده و اين 
كار ادامه خواهد داشت تا ارز به قيمت واقعى خودش برسد 
كه مورد تاييد بانك مركزى هست. جعفرى دولت آبادى 
در پاسخ به سوالى در رابطه با بازداشت مديرعامل شركت 
عظيم خودرو و اتهامات وى و تعداد شكات، اظهار كرد: 17

پرونده پيش فروش خودرو در دادستانى تهران مفتوح 
است و از جمله شركت هايى كه پرونده هاى آن ها مفتوح 
است شركت عظيم خودرو  بود. وى با اشاره به بازداشت دو 
متهم در رابطه با اين پرونده، گفت: اين شركت صرفا 150

ــته، ولى متاسفانه  فقره مجوز پيش فروش خودرو داش
ــام داده ومجموع  ــروش انج ــار هزار پيش ف حدود چه
مطالبه شكات  700 ميليارد تومان است و حسب اعالم 
200 ميليارد تومان اموال متهمان است. دادستان تهران 
با هشدار نسبت به اينكه پرداخت سود و فعاليت پولى براى 
شركت هاى پيش فروش خودرو ممنوع است، ادامه داد: 
در بخش شركت هاى ليزينگى و فروش خودرو با مشكل 
ــتيم؛ چراكه افرادى فراتر از اختيارات خود،  مواجه هس
ــى كه اتومبيلى  ــروش مى كنند در حال خودرو پيش ف

وجود ندارد.

 ممنوعيت هر نـوع فعاليت پولـى در رابطه با 
شركت هاى پيش فروش خودرو

وى افزود: در شركت مفتاح رهنورد 1400شاكى دارد، 
متهم مدعى است كه به شكات سود پرداخت كرده، ولى 
بعضا شكات تكذيب مى كنند. جعفرى دولت آبادى تاكيد 
ــركت هاى پيش فروش  ــود توسط ش كرد: پرداخت س
خودرو و ليزينگ ممنوع است و مردم بايد توجه كنند و 
بدانند كه پول را فقط بايد به شركت هايى كه مجوز رسمى 
ــود بگيرند، مشكالتى كه  دارند بدهند و اگر بخواهند س
اكنون رخ داده، پيش مى آيد. وى يادآور شد: هر نوع فعاليت 
پولى در رابطه با شركت هاى پيش فروش خودرو ممنوع 
است و اين شركت ها فقط مى توانند خودرو را اگر مجوز 
خريد و فروش داشته باشند تعهد كنند، ولى نمى توانند 
سود پرداخت كنند؛ چراكه مضاربه كالن است و اخالل 
تلقى مى شود. جعفرى دولت آبادى يادآورشد: شركت 
عظيم خودرو پرونده ديگرى نيز دارد كه در يكى از نواحى 
ــود. دادستان تهران در  است كه بايد با يكديگر ادغام ش
رابطه با اقدامات صورت گرفته در زمينه حمايت از توليد و 
جلوگيرى از بيكارى كارگران،  تصريح كرد: يكى از تاكيدات 

رياست قوه قضاييه تامين امنيت اقتصادى و تداوم اشتغال 
در مراكز توليد است، امروز كه ارز به دليل تحريم به سختى 
تامين مى شود قوه قضاييه در اين بخش با حساسيت زيادى 

ورود كرده است.
پرداخت حقوق در موضوع هفت تپه

ــكالت  وى در رابطه به ورود قوه قضاييه براى حل مش
واحدهاى توليدى خاطرنشان كرد: در پرونده هاى هفت 
ــركتى در مريوان و مشكالت قطعات  تپه خوزستان، ش
خودرو مربوط به ايران خودرو و سايپا،  گزارش شده بود كه 
فعاليت اين شركت ها در حال تعطيل شدن است لذا در هر 
مورد با مشورت هايى كه انجام شد، دستورات كتبى ارائه 
گرديده كه دستگيرى ها و تعقيب هاى اتهامى و تشكيل 
پرونده هاى قضايى، موجب وقفه در توليد، بيكارى كارگران 
و عدم تداوم فعاليت نشود. جعفرى دولت آبادى تصريح 
كرد: در مورد هفت تپه مقرر كرديم كه مديرعامل حقوق ها 
را زودتر پرداخت كند و اداره كارخانه غير از اتهام پرونده اى 
است. دادستان تهران ادامه داد: در مورد پرونده خودروها به 
گمرك نامه نوشته شد كه كليه قطعاتى كه توقيف شده در 
اختيار خودروسازها قرار گيرد و دستور رفع آن ها صادر شده 

كه شركت هاى خودروساز به خصوص سايپا و ايران خودرو 
بعدا مدعى نشوند كه ما نمى توانستيم توليد را ادامه دهيم. 
وى بيان داشت: يكى از معاونين مامور شده كه اين اموال را به 
خودروسازها تحويل دهد و امروز هم قرار است پيگيرى شود 
و اميدواريم اين قطعات زودتر به خودروسازها تحويل شود. 
جعفرى دولت آبادى افزود: مورد ديگر كارخانه اى بود كه با 
وجود مشكالتى كه در رابطه با پرونده قضايى آن مطرح شد، 
قوه قضاييه مساعدت كرد كه بين ادامه اجراى حكم و عدم 
تعطيلى شركت هاى تجارى، وقفه اى ايحاد نشود. دادستان 
تهران تاكيد كرد: در عين حال كه معتقديم متهمان بايد 
ــازان و  ــود و خودروس تعقيب و احكام صادره بايد اجرا ش
ــازان نبايد با اقداماتى مانع وقفه شوند و با وجود  قطعه س
اينكه دادستانى با اينكه براى اين موارد پرونده هاى قضايى 
مفتوح و متهمان در بازداشت و نوبت محاكمه و تعقيب دارد 
در هر سه مورد با مساعدت قضايى مقرر شد اين مشكالت 
حل شود. وى در مورد تعداد دستگيرشدگان اين پرونده ها 
گفت: يكى از شركت ها سه محكوم در حال اجراى حكم 
دارد، يكى از شركت ها چندين متهم بازداشتى دارد و متهم 
اخيرش نيز امروز خودش را معرفى كرده است و اعالم كرديم 
كه اين معرفى بايد با اداره شركت توام شود و در يك مورد نيز 
پرونده به دادگاه رفته و در نوبت محاكمه است و اموالى كه 
توقيف شده در واقع قطعاتى بود كه بايد تحويل مى شد ولى 
اين اقدام صورت نگرفته بود و دادستانى اين موانع را برطرف 

كرد تا كه مراكز توليدى با مشكل مواجه نشوند. 

عدليه

دادستان تهران خبر داد

صدور كيفرخواست در پرونده شهرام جزايرى

ــائلى كه در نظام حقوق خانواده در نظام  يكى از مس
جمهورى اسالمى ايران مطرح است و به عنوان يكى از 
ــود، مساله   موضوعات فقهى، حقوقى مهم تلقى مى ش
ــنتى ديرينه در اسالم بوده  صداق يا مهريه است كه س
ــانه   ــت كه طى قرن هاى متمادى ماهيت آن از نش اس
ــى براى زنان  ــودن براى مرد به تضمين مهر و محبت ب
ــت كه در عمل دود اين تغيير ماهيت  ــده اس تبديل ش
ــم بانوان مى رود و به  ــم مردان و هم به چش هم به چش
هيچ وجه به نظر نمى رسد تامين مناسبى جهت رعايت 
ــد. مهريه و صداق نشانه  حقوق زنان و تعهد مردان باش
مهر و محبت مرد است و تعهدى است كه مرد به همسر 
خويش مى دهد به عبارت ديگر مرد به ميزان توان مالى 
ــرايط اقتصادى خود مبلغى را كه معموال در عرف  و ش
ــخص مى شود،  ــكه بهار آزادى مش ايران به صورت س
ــى زن پس از عقد  تعيين مى كنند كه طبق قانون مدن
ــود و مى تواند آن را مطالبه كند. اما  مالك مهريه مى ش

ــورد  ازدواج ها  ــال هاي اخير در م طبق عرفي كه در س
ــكل گرفته، مردان بدون اينكه توان پرداخت مبالغ  ش
ــه از ابتدا  ــند تعهدى مى كنند ك ــته باش مهريه را داش
ــايد هيچ گاه در طول عمر خويش به توان  مى دانند ش
ــند و هيچ گاه نتوانند چنين  ــكه نرس پرداخت 500 س
ــت  تعهدى را انجام بدهند كه در حقيقيت تعهدى اس
ــخص قصد جدى مبنى بر انجام آن ندارد و البته  كه ش
عنوان آن صداق است و هيچ صداقتى در آن وجود ندارد 
و تماما مبتنى بر كذب و دروغ است و جالب اينجاست كه 
خانواده هاى دختران نيز نسبت به اين دروغ بى تفاوت 
هستند و به چنين اشخاصى اعتماد مى كنند. پس زن 
ــت كه در واقع طبق عرف مالك آن  مالك مهريه اى اس
نيست و پس از عقد به وى تحويل نمى شود و فقط و فقط 
طبق عرف، هنگام وقوع اختالف و رسيدن كار به طالق، 
به عنوان يك اهرم فشار و يك تضمين براى بانوان توسط 
ايشان استفاده مى شود. بررسى پرونده هاى طالق نشان 
مى دهد كه در بيشتر موارد مهريه نمى تواند تضمينى 

ــد و البته حتى پرداخت آن نيز  براى بقاى زندگى باش
ــود و چه بسا بسيارى از  در بيشتر موارد محقق نمى ش
بانوان ناچار به گذشت از حق خويش مى شوند و همان 
موضوع «مهرم حالل و جانم آزاد» را به زبان مى آورند. 
ــام حقوقى مهريه، در  با توجه به اصالحات اخير در نظ
ــات ديگر، مهريه هاى تا  قانون حمايت خانواده و مصوب
110سكه باعث مى شوند كه شخص بابت عدم پرداخت 
آن محكوم به حبس شود و مازاد بر اين ميزان منوط به 
اثبات توان مالى و مالئت زوج است و موجب حبس مرد 
نمى شود. جالب اينجاست كه مطالبه  مهريه با توجه به 
ــود و در نوسانات اخير نرخ طال  نرخ روز محاسبه مى ش
ــاهد اين امر بوديم كه بسيارى از مردانى كه توان  نيز ش
ــتند، از اين پس  پرداخت اقساط مهريه سابق را نداش
بايد چندين برابر مبالغى را بپردازند كه سابقا مقرر بوده 
ــوء نرخ ارز بر زندگى مردانى از اين  است، و همين اثر س
ــت، براى از بين بردن آينده  آنان كفايت دارد. پس  دس
صداق و مهريه نه تضمينى براى بيشتر زنان شده است، 

آنچنان كه انتظار بسيارى از بانوان است و نه اينكه نشانى 
از صداقت مردانى است كه بايد از ابتدا با صداقت به دنبال 
ازدواج باشند، غافل از اينكه زندگى خويش را با دروغى 
شيرين آغاز مى كنند كه در پايان راه، تلخى آن تلخ تر از 

تمام تلخى هاى روزگار است. 
ــكل و بحران مهريه و  به نظر مى رسد براى حل مش
ــت كه حقوق زنان نيز بهتر  صداق در ايران و به اين جه
ــرعى آنان  ــود به طوري كه حق قانونى و ش رعايت ش
ــرار بگيرد كه  ــود، بايد نكاتى مد نظر ق نيز پرداخت ش
ــت اندركاران و قانونگذار  ــنهاداتى است براى دس پيش
ــراي برطرف كردن  محترم كه به دنبال راه حل هايي ب
ــابه  ــتند، اول اينكه مش ــي از آن هس ــكالت ناش مش
آزمايش ازدواج، پيش از ازدواج بايد كارشناس رسمى 
دادگسترى شرايط اقتصادى و توان مالى مرد را بررسى 
ــغل، ميزان درآمد، داشتن  ــائلى مانند ش كنند و مس
ــول از قبيل آپارتمان،  خودرو و اموال منقول و غيرمنق
ــى كرده و بر اساس آن ها،  زمين كشاورزى و ... را بررس

ــخص  ميزان توان مالى مرد را جهت تعيين مهريه مش
كنند كه مى توان از يك ميزان تا ميزان باالترى متغير 
باشد. به عنوان نمونه مى توان گفت چنين مردى فقط 
ــكه به عنوان مهريه براي  مى تواند بين100تا200س
همسر خود درنظر بگيرد. دوم اينكه الزم است قانونگذار 
ــانات نرخ طال نيز تصميمي جدي اتخاذ  در مورد نوس
كند تا ضمن رفع اين مشكل، شخص متعهد مجبور به 
پرداخت سه ياچهار برابر مبلغ سابق نباشد، كه بهترين 
راه، تعيين مبالغ مشخصى است كه البته چنانچه در طى 
ــود با توجه به نرخ رسمى  سال هاى زندگي دريافت نش
ــت و به نرخ روز  ــبه اس تورم بانك مركزى قابل محاس
توسط زن دريافت مى شود، اما از نوسانات غيرمتعارف 
ــد گاهي دامن اقتصاد ما  و عجيب نرخ طال كه هر از چن
ــيارى از  را مى گيرد در امان مى ماند و در عين حال بس
اشخاصى كه هم اكنون در حبس به سر مى برند را نيز در 
بر نمى گيرد و تا حدى به بهبود شرايط كمك مى كند. 
سوم پرداخت الزامى و قانونى بخشى از مهريه در ابتداى 
ازدواج به زوجه است كه مى تواند تا حدى از صورى بودن 
تعيين مهريه بكاهد و تا حد زيادي آن را واقعى تر كند و 

حقوق ايشان نيز به نحو بهترى رعايت  شود.

ضرورت تمهيد قانون گذارانه در مهريه محمد مهاجري
مدرس دانشگاه و دكتري حقوق
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زاگرس با چتر جنگل هاى سـبز بلوط در تاريخ جاودانه 
است. دير زمانى است كه حيات جنگل هاى زاگرس به دليل 
قاچاق چوب، اسـتفاده بى رويه از چوب درختان به عنوان 
سوخت زمسـتانى وزغال چوب براى پخت كباب و درست 
كردن چاى زغالى و بدتر از همه قطع شـبانه درختان براى 
تصرف اراضـى منابع طبيعى و تبديل آن به تاكسـتان هاى 
انگور سياه به مخاطره افتاده است، جنگل هايى كه گونه هاى 
عظيم آن را بلوط زاگرس تشكيل مى دهد؛ بلوطى كه براى 
سنجاب قوت اليموت است و موجب پراكنش رويش و براى 
ما انسـان ها مظهر تخريب و سوء اسـتفاده، امروزه در ديار
كردستان با 374هكتار پوشـش جنگلى، فشار فرط فقر و 
تنگدستى روستانشينان مرزى قطع شبانه درختان و قاچاق 
چوب را به مثابه استان هاى شمال كشـور شوربختانه رقم 
زده است و اين پديده نامبارك برحيات مبارك جنگل هاى 
كردستان چنگ زده است، شراره هاى آتش كه رخسار سبز 
را سياه مى كند براى دشـمنى با جنگل هاى منطقه زاگرس 
كافى نبود كه اين روزها كباب چى ها و قهوه خانه ها با پختن 
گوشت كباب زغالى و جوشاندن و دم كردن چاى زغالى تبر 
بر قامت لرزان درختان جنگلى كردستان و منطقه اورامانات 
در كوهساالن و ارتفاعات شاهو مى زنند، جاى افسوس است 
كه به اسـتناد آمار رسمى مسـئول روابط عمومى اداره كل 
منابع طبيعى كردستان تنها در آبان امسال بيش از 120تن 
چوب قاچاق از قاچاقچيان كشف مى شود كه سهم كشفيات 
چوب قاچاق شـده در همين ماه در شهرستان قروه 50 تن، 
بيجار 40 تن و سـنندج 30 تن از 22 خودرو حامل غير مجاز 
چوب گزارش شده است كه تاكنون 40 پرونده قطع درخت 
و سه مورد پرونده حمل غير قانونى چوب در دادگاه استان 
كردستان تشكيل شده است، صداى فغان مدافعان محيط 
زيست به ويژه اعضاى تشـكل زيست محيطى انجمن سبز 
چيا مريوان كه بارها در زمان  دكتر «معصومه ابتكار» عنوان 
نخست انجمن زيست محيطى را كسـب كردند به رسانه ها 
كشيده شده است؛ در شهريور امسال نيز دو عضو دلسوز اين 
انجمن به نام هاى شريف باجور و اميد كهنه پوشى به همراه
دو نفر از ياران شركت پيمانكارى اطفاى حريق منابع طبيعى
كردستان به نام هاى محمد پژوهى و رحمت حكيمى در حين 
اطفاى حريق جان خود رافـداى جنگل هاى مريوان كردند
ودرتاريخ جاودانه شدند. كردسـتان در چند سال گذشته 
آشتى با طبيعت را الگوى رفتار نمادين كرده است از جمله 
جنبش تفنگ شكنى و تبر و اره برقى شكنى كه هر دو جنبش  
عنوان نماد تفنگ سـبز و تبر سـبز لقب گرفته اند و پروسه 
تفنگ شكنى احمد عزيزى شكارچى مريوانى كه در بهمن 
سـال 92  به اصرار دختر خردسـالش در روستاى «دركى» 
مريوان انجام شد. اين اتفاق در آن زمان رسانه اى و در جهان 
ذهن ها بايگانى شد؛ اما آبان امسـال در روستاى سردوش 
مريوان در ميدانچه اى جانيان جان درختان،  تبر و اره برقى 
را شكستند و با جنگل هاى بلوط دست آشتى دادند. اينكه 
اين روزها كردستان خاستگاه  آشـتى و مهربانى با طبيعت 
شده، جاى بس خرسندى است كه اميد مى رود جنبش تبر 
شـكنى با تعبير و توصيف « تبر سـبز» به ديگر استان هاى 
كشـور نيز سـرايت كند. «قانون» در ميزگردى اختصاصى 
فلسفه تبر شكنى به همراه شكستن اره هاى برقى را در گفت 
وگو با دو چهره از چهره هاى شـاخص و فعال انجمن زيست 
محيطى چيا مريوان و يك كارشناس ارشد مهندسى محيط 
زيست شـاغل در حفاظت محيط زيست كردستان كاويده 
اسـت كه در اين ميزگرد «آمانج قربانى» كارشـناس ارشد 
مهندسـى محيط زيسـت وكارمند حفاظت محيط زيست 
كردسـتان، ايرج قادرى كارشناس ارشـد تربيت بدنى و از 
اعضاى هيات موسـس انجمن سـبز چيا و سـمكو عظيمى 
كارشـناس ارشـد معمارى از اعضاى فعال انجمن سبز چيا 
افزون بر تحليل فلسفه تبر سبز ، عملكرد ضعيف و چكشى 
دولتمـردان در فرآيند صيانـت از جنگل هـا، غفلت نهاد 
آموزشـى آموزش و پرورش در تدويـن و تبيين دروس در 
سه مقطع تحصيلى و رويكرد رسانه ملى را در فرآيند اطالع 
رسانى و آموزش شـهروندان به چالش و نقد صريح كشيده 

اند كه از منظر شما مخاطبان «قانون» مى گذرد. 
     در آبان امسـال در حركتى زيبا و كاركردگرايانه دو 
اره برقى و سـه تبر با هدف آشـتى با طبيعت در روستاى 
سـردوش از توابـع بخـش خاوميرآباد مريوان شكسـته 
شـدند؛ ابتدا قبل از پرداخت و تحليل اين سوژه خبرى، ما 
به خوبى مى دانيم كه كردستان و منطقه زاگرس سرزمين 
بلوط است كه ساليان متمادى با دو عامل تخريب انسانى و 
طبيعى از جمله بريدن بلوط براى تامين سوخت زمستانى، 
قاچاق چوب و آتش سـوزى طبيعى و غيـر طبيعى مواجه 
بوده و در اين شـكى نيسـت كه پهنه اطلـس زاگرس كه 
همان بلوط زيباست رو به نابودى است. به نظر شما آيا اين 
رسم اره برقى و تبر شـكنى به يك فرهنگ غالب در ديار 
كردسـتان در راسـتاى كاهش ضريب نابودى جنگل هاى 
اسـتان تبديل مى شـود يا اينكه در نهان يك نماد متولد 
شـده   و مى ميرد، جرقه اين تفكر اره برقى و تبرشكنى از 

كجا نشات گرفت؟
ــخ به اين سوال به همان شيوه مطرح  آمانج قربانى : براى پاس
ــى عوامل تخريب جنگل هاى زاگرس  پرسش نكاتى جهت بررس
ــت كه به اين صورت مى توان به آن اشاره كرد كه  نياز به توضيح اس
بلوط،جنگل و زاگرس واژگانى اند كه هزاران سال است زندگى را 
براى ساكنانش معنا بخشيده اند اما متاسفانه چند سالى است كه 
ــى تخريب جنگل ها را در  چه عوامل طبيعى و چه عوامل مصنوع
زاگرس تشديد بخشيده است،به هر حال با پذيرش تاثيرات متنوع 
ــا همان عوامل  ــن عوامل خارجى ي ــم اكنون اي عوامل طبيعى ه
ــى برخى از  ــت هاى غيركارشناس ــوع نگرش، سياس مصنوعى، ن
متوليان امر، تصميمات و شرايط و نحوه حكمرانى بر جنگل هاى 
زاگرس است كه گره كورى را جايگزين چاره يابى اين بحران كرده 
ــدت گرفتن اين روند اين دفاع اجتماعى  ــت و به ناچار با به ش اس
ــتى را بدون مزد و  مردمانى است كه براى مقابله مبارزه اى سرش
منت شروع كرده است تا هم ناماليمات زمانه را سازماندهى كرده 
ــيل  ــتيالى آتش را در دل ها افزون كنند و هم س و هم اميد بر اس
ــِت طغيان را همسوى آشتى خود  خروشان نادمان دست در دس
كنند.دور از واقعيت نيست كه اذعان كنم فعاليت هايى كه در اين 
ــبز چيا در جوامع محلى انجام داده است مزيد بر  راستا انجمن س
علت براى رخدادهاى بى نظير اجتماعى شده است و شكستن تبر 
و اره برقى نيز در اين مقطع هرچند كه به پيشنهاد مردم روستاى 
ــط بانيان قطع درختان بلوط هاى منطقه با همان  ــردوش توس س

ــور اين انجمن  ــا اقدامات آموزش مح ــت ام تبرها و اره ها بوده اس
بدون شك از عوامل مهم اين انديشه سبز بوده است.اين اقدام كه 
تحت عنوان تبر سبز شهرت يافته است در شرايطى خود را جنبش 
ــژه گرى به طبيعت  ــت كه ذهنيت اب مهربانى با طبيعت يافته اس
ــه امرى تنهانمادين  روبه فزونى بوده و اين اقدام نه تنها محدود ب
نيست بلكه ادامه انقالبى ذهنيتى است كه با اسلحه سبز هويدا شد 
ــرمايه دارى  ــت كه به جاى س و در برهه حاضر داراى گفتمانى اس
ــال و صنعت  ــت اجتماعى را دنب ــى اخالق  و سياس و صنعت گراي
اكولوژيك را به عنوان يگانه رهيافت حل معضالت محيط زيستى 

در آينده ندا خواهد زد.
ــه نظر من  ــوال ب ــمت دوم س  ايرج قـادرى: ابتدا جواب قس
ــأت گرفت.  ــه اين تفكر از كجا نش ــنگرتر خواهدبود كه جرق روش
ــردوش مريوان يكى از اكوسيستم هاى  ــتاى س جغرافياى روس
ــت كه همواره ذهن انجمن سبز چيا را  ــاس و غنى منطقه اس حس
ــتى گياهى و جانورى بااليش  به خاطر تراكم جنگلى و تنوع زيس
به خود مشغول كرده بود. اين نقطه مرزى به دليل مين گذارى ها 
ــرى و چه به خاطر  ــر موقعيت قرار گي ــختى تردد چه به خاط و س
خطرات ناشى از آثار جنگ تحميلى از محل هاى كم تردد به شمار 
مى رفت كه با وجود آثار سوء آن تنفسى به حيات جنگل و جانوران 
داده بود و بعد به خاطر مسير بودن قاچاق كاال تردد بيشترى يافت، 
اساسا مردم كمتر در فكر تخريب و بيشتر سرگرم ارتزاق از طريق 
دادوستد و جابه جايى كاال شدند اما بعد از بستن راه ورود و خروج 
ــد، مردم  ــرايط اقتصادى بدى كه بر كل جامعه حاكم ش كاال و ش
دوباره به سوى منابع سنتى درآمد كه همان بهره بردارى از زمين و 
دامدارى بود، روى آوردند كه با پيشرفت ابزارها از سويى و افزايش 
ــار زيادى از تخريب در اين منطقه  جمعيت در مدت زمان كمى آث
به چشم مى خورد. سردوش از روستاهايى بود كه در اطفاى حريق 
ــت و اين مساله  ــركت داش جنگل هاى اطراف خود نيز فعاالنه ش
ــتى نمايان مى  ــيل خوبى را براى اهداف محيط زيس وجود پتانس
ــاخت كه به خصوص بعد از فوت كاك شريف باجور و كاك اميد  س

حسين زاده اين پتانسيل به حد اعال رسيد. 
جرقه اين كار بعد از سلسله اقداماتى مانند احياى چشمه هاى 
قديمى براى استفاده جانوران و پاكسازى روستا ازسوى جوانان و 
البته كسب عنوان روستاى كتاب خوان به واسطه ايجاد كتابخانه 
ــادل اطالعات در بين خود مردم  و وجود مركزى فرهنگى براى تب
ــبز چيا در ميان  صورت گرفت كه بالفاصله موضوع را با انجمن س
گذاشتند كه درنهايت منجر به شكستن دو اره برقى و چند تبر شد. 
هدف از اين توضيحات نشان دادن سطحى نه ايده آل بلكه مطلوب 
از تغيير در روستاى مبدا جنبش شكستن تبرها  «تبر سبز» است. 
ــى فراگير تبديل مى شود را اكنون نمى توان به  اينكه آيا به جنبش
صراحت اعالم كرد اما آنچه حايز اهميت است، پشتيبانى رسانه ها 
ــت تا به عنوان فرصتى جهت طرح  و اذهان عمومى از اين اقدام اس
مساله تخريب جنگل ها نه فقط در زاگرس كه در البرز نيز به مساله 
ــئوالن را نيز به پاى  ــود و بتواند عالوه بر مردم، مس روز تبديل ش
ــاند.اما پر واضح است كه در خود  حفاظت واقعى از جنگل ها بكش
سردوش اين حركت نمودى از هويت نوساخته اى است كه به آن 
ــأ توجه عمومى به حفظ و احياى طبيعت  افتخار مى كنند و منش
ــده است كه بسيار به آن خوشبينيم.  و گام درمسير اكوتوريسم ش
ــادى مى تواند يك بخش  گاهى حركت اينچنينى  براى مدت زي
ــازد. البته ذكر اين نكته نيز ضرورى  ــبت به تخريب ايمن س را نس
ــتن تبر به صورت نمادين به معناى از ميان بردن  ــت كه شكس اس
ذهنيت تخريب است و نه كنار گذاشتن تبر به مثابه يك ابزار. اين 
ابزارى مثل تبر نيست كه خوب يا بد بودن را منجر مى شود؛ بلكه 
ــت كه به كاركرد آن معنا مى بخشد. تبر سبز  به كار گيرنده آن اس
ذهنيت زيست محيطى دارد و هرگز به منظور ريشه كن كردن و از 

ميان برداشتن بر قامت درختان فرود نخواهد آمد.
سمكو عظيمى : ما درگذشته هم چنين حركتى را تجربه كرده

و بازتاب هايش را ديده ايم، تفنگ سبز يك واقعيت بود كه مى شود 
سال ها از آن حركت به نيكى ياد كرد و بازتاب هاى مثبتش را به ياد 
آورد. مطمئنا تبر سبز نيز اثر مثبت خود را در آينده نشان مى دهد؛ 
ــتگى به فعاالن محيط زيست و رسانه ها دارد  البته تاثيرات آن بس
ــى كنند. همان طور كه اطالع  كه تا چه اندازه بتوانند آن را همگان
داريد تخريب جنگل ها به داليلى در سال هاى اخير رو به افزايش 
بوده و به مرز بحران رسيده است، در روستاى سردوش كه روستايى 
ــش از هر جاى  ــت، اين تخريب بي ــى پهناورى اس با عرصه جنگل
ــبز چيا چندين بار در روستا و محل ديگرى بوده و ما در انجمن س

ــده ايم كه بتوانيم تخريب ها را كاهش دهيم،  تخريب ها حاضر ش
حادثه فوت شدن دو تن از اعضاى انجمن( زنده يادان شريف باجور 
و اميدكهنه پوشى) كه در راه حفاظت از همان جنگل ها جان شان 
ــتاى  ــد براى مجموعه اى از جوانان روس را فدا كردند، تلنگرى ش
مذكور كه دست از تخريب برداشته و با شكستن اره و تبرهاى خود 
به جمع محافظان محيط زيست بپيوندند. بايد به اين نكته نيز اشاره 
كرد كسانى كه تبر و اره هاى خود را كنار گذاشته اند، محدود به اين 
چند نفر نيست و بيش از 50 نفر تبرهاى خود را زمين گذاشته اند 
ــتان به صورت نمادين اره و تبرهاى خود را به  كه اين تعداد از دوس

نمايندگى از دوستان خود شكستند.
 آيا آمارى دقيق از وسعت جنگل هاى زاگرس در دست 
داريد ودر آمارهاى غير رسـمى و رسمى ساالنه چند هزار 
اصله درخت يا بـه نوعى چند هزار تن از وسـعت هكتارى 
عظيم جنگل هـاى بلـوط در شهرسـتان هـاى مريوان، 
سروآباد يا منطقه اورامانات كردستان، كرمانشاه، ايالم و 
لرستان با هدف تامين سوخت زمستانى نابود مى شود، مگر 
سوخت توزيعى شـركت فرآورده هاى نفتى كردستان به 
روستاهاى فاقد امكانات سيستم گرمايشى گاز نمى رسد؟

ــتان در حال انجام  آمانج قربانـى: بله اين اتفاق نيز در كردس
ــى اين مناطق و  ــعه يافتگ ــت اما تفاوت آن باز هم به عدم توس اس
بهره گيرى از مردم محلى توسط قاچاقچيان و استفاده از آنان تنها 
به عنوان دستمزد باز مى گردد. البته در موارد گوناگونى نيز بيمارى 
ــودمحوران درمان بيمارى را  زغالى بلوط بهانه اى شده است تا س
ــد و از اين طريق ــوازن خود در مناطق اعالم كنن علت حضور نامت

ــت باعث  ــى كنند و مورد ديگر نيز كه سال هاس اقدام به پاك تراش
تخريب مى شود، واگذارى جنگل ها به مراجعى مورد تاييد است 
ــده حيات وحش مى شود نام  كه از آنان به عنوان حلقه هاى گم ش
برد و بدون وجود عزم راسخى از سوى نهادهاى متولى براى مقابله 
جدى با آنان نمى توان اميدوار بود، اينكه ساالنه چند هزار هكتار 
ــى و غير طبيعى مى  ــاى زاگرس قربانى حوادث طبيع از جنگل ه
ــمى كه بخواهيم براى  ــيده نيست اما آمار رس شوند بر كسى پوش
ــت نداريم.   ــانه ها اعالم كنيم در دس ــن داده مهم به رس تحليل اي
درختان كردستان يا قربانى شراره هاى آتش مى شوند يا اينكه لبه

ــند و افقى مى ميرند. امروزه  تيز تبر را بر تنه عمودى خود مى بوس
با ادعاى مسئوالن كشورى و كردستان ضريب نفوذ گاز طبيعى تا 
روستاهاى دور دست استان رفته است و شعله هاى آبى گرمابخش 
ــت؛ اما اينكه چرا  ــتاهاى صعب العبور برفگير شده اس منازل روس
هنوز  درختان در خواب زمستانى كفن سفيد مرگ به تن نمى كنند 
ــوال هاى تامل ــگفتى و س به اميد جوانه هاى بهارى، جاى بس ش

برانگيز بى پاسخ است.

ايرج قادرى: متاسفانه تاكنون به داليل مختلف، آمارى جهت 
تعيين ميزان واقعى تخريبات و استخراج داده ها اعالم نشده و آمار 
ــوى نهادهاى ملى و  مورد استفاده ما همان آمارهاى رسمى از س
بين المللى بوده است ولى در مورد چرايى استفاده از چوب جنگل 
ها با وجود سوخت توزيعى شركت فرآورده هاى نفتى به خصوص 
درمنطقه مرزى مريوان مى توان به چند دليل اشاره كرد كه عمده 

آن تهيه زغال براى مصارف كبابى و قليان است. 
ــتوران  ــر كبابى ها و بعضى از رس ــهرى مثل مريوان اكث در ش
ــتفاده مى كنند و در  ــال چوب براى مصارف خود اس ها هنوز از زغ
ــده و به وفور مشاهده  ــيار باب ش چند سال اخير چاى زغالى بس
مى شود. باور عمومى بر لذت بخش تربودن كباب وچاى روى زغال 
ــه از زغال به فراوانى  ــت و مردم در تفريحات خود حتى در خان اس
ــت و منابع طبيعى و  ــى مثل بهداش ــوى ادارات بهره مى برند. ازس
محيط زيست هم برخوردى سلبى را تا كنون نداشته ايم  و انگار با 
ــت و  وجود پرونده هايى در دادگاه براى متخلفان نيز، محيط زيس
ــده اند. البته اين تمام ماجرا نبوده و به داليلى كه  جنگل ها رها ش
براى سردوش هم ذكر شد، مردم به تخريب جنگل ها براى تغيير 
كاربرى و تبديل آن ها به باغات به ويژه انگور سياه كه در اين سال ها 
ــى جنگل ها را كه  ــته روى آورده اند. دولت زمان ــى داش بازار خوب
مردم به صورت سنتى مانند امالك پر كاربرد خود مى شناختند از 
ــتانده و بعد از قطع ارتباط  آن ها تحت عنوان اراضى ملى و ... باز س
ــان با جنگل ها، آن را رها و نگاه يار و ياور  ــى ايش مالكانه و احساس
ــت كه نمود آن تخريباتى است كه در  را به دشمنى بدل كرده اس
ــت.مديريت ناكارآمد، نگاه از  ــده اس بعضى جاها به فخر تبديل ش
مركز و ديدگاه اقتصادى نسبت به منابع طبيعى مردمان زاگرس 
ــت. البته الزم به ذكر است  را به جان دارايى هاى خود انداخته اس
قاچاق سوخت به خارج از مرزها و استفاده از جنگل مانند گذشته 

نيز تاكنون به ما گزارش شده است.
ــطح جنگل و  ــار و اطالعات دقيقى از س سـمكو عظيمى: آم
ــت اداره منابع طبيعى است كه متاسفانه  درختان منطقه در دس
هيچ وقت آمار دقيق و صحيح تخريب ها را در اختيار عموم و رسانه ها 
ــوزى جنگل ها توسط اين نهاد  قرار نمى دهند. ارائه آمار آتش س

مى تواند گوياى اين واقعيت باشد. 
ــه به دليل ــوخت در اين منطق ــتفاده از چوب به عنوان س اس

گازكشى با مناطق روستايى وجود ندارد اما به شيوه غير مستقيم 
يعنى تبديل چوب به زغال از عمده مشكالت تخريب جنگل در اين 

منطقه محسوب مى شود.
      آيا قاچاق چوب در كردستان نيز به مثابه استان هاى 
شمال كشـور متداول و رايج است، چون گفته مى شود كه
ساكنان محلى كه شـبانه به جان درختان مى افتند براى
افرادى غير بومى كه به نوعى به قاچاق چوب در كردستان 
مشـغول هسـتند كار مى كنند؛ آيا اين گمانه زنى ها كه در 
محافل غير رسمى شنيده مى شود صحت دارد و اگر دارد 
بيشـتر قاچاقچيان يا قاتـالن تنه درختـان تنومند بلوط 

زاگرس كجايى هستند و چرا برخورد نمى شود؟
ــازمان فائو با معيار   ــاس آمار مربوط به س آمانج قربانى: بر اس
(low forest cover countriesLfcc )، وسعت جنگل هاى 
ــور در بازه زمانى سال هاى 2009تا  ايران نسبت به كل خاك كش
ــزار و 750 كيلومترمربع وحدود 6/72 2012 رقمى برابر 110 ه

درصد برآورد شده است؛ رقمى كه اگر طبق آمارهاى غير رسمى 
ــور كه 6/5 هكتار آن را به  كه 14 ميليون هكتار از جنگل هاى كش
ــه اى واقعى داشته باشيم و  ــت، مقايس زاگرس اختصاص داده اس
مقبوليت آن را تاييد كنيم با مشكل جدى و جبران ناپذيرى هم در 

زاگرس و هم در البرز مواجه خواهيم شد.
با فهم اين داشته ها و اشاره به نابودى بخش عظيمى از جنگل ها 
ــينان از درخت براى  در زاگرس، مورد بعدى استفاده زاگرس نش
ــتفاده از بخش عظيمى از  ــت. اس ــتانى اس ــوخت زمس تامين س
جنگل ها به منظور تامين مصرف سوخت متاثر از توسعه نيافتگى 
ــبت به  ــت هاى تبيينى مركزگرا نس زاگرس و از طرفى نوع سياس
ــى اين مناطق و همچنين عدم امكان دسترسى  جغرافياى سياس
ــتانى، صعب العبور و  و تسهيل گرايى براى مناطق سخت كوهس
ــايان ذكر است اقدامات  بدون جاده هاى دسترسى است. البته ش
ــال هاى اخير در حال انجام بوده است  ــتا در س موثرى در اين راس
ــفانه عدم مطالعات اثرات ارزيابى زيست محيطى جهت  كه متاس
ــام امور در  ــرى براى انج ــا خود گام ديگ برطرفكردن اين خأله
مسيرهاى منتهى به مناطق بوده است كه مثال بارز آن جنگل هاى 
عثمانوند كرمانشاه است كه در جريان لوله گذارى گاز 11 كيلومتر 

از اين جنگل ها نابود شد.
ــاق چوب  ــادى از قاچ ــه گزارش هاي زي  ايـرج قـادرى : بل
ــان و چه به صورت  ــورت تنه درخت جنگل هاى زاگرس چه به ص
ــد جنگل و  ــزى تر و فاق ــتان هاى اغلب مرك ــاير اس ــى به س زغال

كشورعراق به دست ما مى رسد.
ــبانه نيست. درروز روشن هم   قاچاق هايى كه البته هميشه ش
اين دست از كارها مشاهده شده و متاسفانه هنوز ادامه دارد و ميزان 
اعالمى از كشف محوله هاى قاچاق در مقابل واقعيت هاى موجود 

بسيار ناچيز و انگار براى اعالم حضورى صرف است. 
اينكه چه گروه هايى پشت قاچاق اين چوب ها هستند و توسط 
چه كسانى و به كجا مى روند را من دقيقا نمى دانم؛ اما آنچه واضح 
ــر مرغ براى يافتن تخم هاى  ــت تاراج اين سرزمين و بريدن س اس

طالست.
ــفانه قاچاق چوب در زاگرس نيز رواج  متاس سمكو عظيمى:
پيدا كرده و در ماه هاى اخير اين شايعات به واقعيت تبديل شده اند. 
ــتر به مناطق خارج از استان و زاگرس  چوب هاى قاچاق شده بيش
انتقال داده مى شوند، اين به آن معناست كه مشترى براى اين نوع 
ــتند كه با كمك افراد محلى اين  چوب بيشتر افراد غير بومى هس

تخريب ها را انجام مى دهند.
 در خصوص برخورد با قاچاقچيان چوب، نهاد مرتبط با اين امر 
اداره منابع طبيعى است كه متاسفانه تعداد افراد استخدامى اين 
ــتان هاى كردستان  ــيع شهرس اداره در حد اداره جنگل هاى وس
نيست و توانايى رسيدگى به تمام تخريب ها را ندارند. از سوى ديگر
جدا از بضاعت اندك اداره مذكور، عدم وجود دادسراى اختصاصى
ــت كه معموال اندك پرونده هاى براي جرايم زيست محيطى اس
ــوى اداره منابع طبيعى بدون رسيدگى باقى ــده از س تشكيل ش

مى مانند. مهم تر از تمام موارد ذكر شده، فساد ادارى و چشم پوشى 
از تخلف ها را مى توان عمده ترين عامل تخريب دانست.

     شـمارى از روان شناسـان معتقـد هسـتند كه اين 
فرهنگ و عرف سـمبل گرايـى و المان گرايى بعد از سـر 
تراشـيدن معلـم مريوانـى بـا هـدف همدلـى و همذات 
پندارى بـا دانش آموز مريضش، در كردسـتان بـا ميل به 
«جاودانگى نام» مرسوم شده است، حاال به تاييد يا رد اين 
نظر روان شناسى كارى ندارم؛ اما شما در كسوت يك مدافع 
محيط زيستى بايد مراقب اين آسـيب نهان نيز باشيدكه 
فردى يا افرادى از طبيعت براى ماندگارى نام بهره نجويند؟

ــوال نيز الزم است بيان كنم  آمانج قربانى : در پاسخ به اين س
ــمبل گرايى از اتفاقى مشخص  كه باوجود چنين فرضيه اى كه س
ــد، معتقدم اين سرزمين روزانه  در كردستان استارت خورده باش

ــت كه نماد  ــان هايى بوده اس ــته انس ــر لحظه تجربه زيس و در ه
همزيستى و ترويج مهربانى را عموميت و وراى تعلقات، كار جمعى 
و گروهى را نيز تداوم بخشيده اند و اينكه صفت زشت سربريدن ها 
كه شمارى از بدخواهان وحدت اقوام ايرانى در چند دهه گذشته 
براى بدنام كردن كردستان باهدف تفرقه افكنى قوام اقوام ايرانى 
ــيدن هاى همدلى  ــى زدند، جاى خود را به سرتراش به آن دامن م
ــوز مبتال به بيمارى  ــم  با يك دانش آم و همذات پندارى يك معل
ــعله هاى آتش خود را به مهربانى دست هاى  ــخت مى دهد و ش س
ــپارد، خود خروجى دستاوردهايى است  شريف كردستان مى س
ــال ها بنيان نهاده و محيط زيست نيز در  كه آموزش صحيح را س
اين راستا پااليش چهره هاى ماندگار و متعهد به خدمت طبيعت 
ــگاه ناپاكى و ناماليمات  اجتماعى جوامع را عهده دار بوده و هيچ

ماندگار نخواهد بود.

ايرج قادرى : مساله براى ما همان گونه كه اشاره كرديد فراى 
دروغ بودن يا درست بودن اين مساله، ميزان تاثير پذيرى جامعه از 
موج به وجود آمده از حركتى است كه با هر نيتى آغاز شده. اينكه ما 
به عنوان كنشگران محيط زيست تا چه ميزان مى توانيم اين تلنگر 
را به يك تفكر تبديل كنيم كه در نهايت به تغييرى مثبت در رفتار 
اجتماعى مردم تبديل شود، بسيار مهم است تا بعد از فروكش جو 
ــانه اى بتوانيم پايدارى آن رفتار را در جامعه ببينيم. هر چند  رس
شخصا خوشحالم كه اگر سمبل گرايى و نماد شدنى در منطقه ما 
وجود دارد، گرايش آن به نشان دادن رفتارهايى انسانى و مهربانانه 
است و البته معتقدم كه تصادفى نيست كه تفنگ شكارى در اين 
ــربازى مريوانى براى نجات يك سگ  منطقه شكسته مى شود، س
درمانده پايش قطع مى شود و اهالى يك روستا در تصميمى گروهى 
ــتن تبر و اره مى كنند.  ــتن تخريب با شكس ــعى در كنار گذاش س
جامعه مدنى در اين شهر توانسته فايلى زيست محيطى را در افكار 
مردم بگشايد كه هر روز بيشتراز پيش شاهد نمودهاى مثبت آن 
هستيم و اين مساله فراى نيات نمادها توانسته حركتى رو به جلو 
ــت ايجاد كند. مرزهاى  در راستاى حفاظت و احياى محيط زيس
اين نمادها خوشبختانه فراى جغرافياى مريوان رفته و انعكاسات 
ــور به خصوص در مناطق غربى به  مثبت آن را از گوشه و كنار كش
ــاهد  ــت جغرافيايى، فرهنگى و ... ش داليل مختلف از جمله قراب
ــت محيطى مورد توجه قرار  ــتيم. همين كه كنش هاى زيس هس
ــود، خود گوياى  مى گيرد و به نحوى در فضاى مجازى داغ مى ش

باالرفتن توجه عمومى به مسائل مربوط به طبيعت است.
سـمكو عظيمى : اين نظر تا حد زيادى مى تواند درست باشد 
اما نه در همه موارد. در سال هاى اخير بسيار ديده ايم كه بسيارى 
ــت معرفى كرده و اسم و رسمى  از افراد خود را حامى محيط زيس
ــده است؟ بدون شك «هرچه  از جان  در كرده اند، اما نتيجه چه ش
برون آيد نشيند الجرم بر دل»، خوشبختانه در سال هاى گذشته 
ــد و خود را به يك ــا از جان برون آمده ان در اين خطه اغلب نماده

فرهنگ تبديل كرده اند. نمونه هاى آن در مريوان و اورامانات هنوز 
ــد و تراشيدن سر  موجودند؛ تفنگ سبز به يك جنبش تبديل ش
معلم مريوانى يك فرهنگ را ساخت، همچنين حركت هاى نمادين 
ــال هاى اخير توانست رنگ ديگرى به  زنده ياد شريف باجور در س
فعاليت مدنى و افراد فعال مدنى بدهد و اين گونه كارها را چند پله 
جابه جا كرد كه اين مرحوم مدافع زيست محيطى نيز مانند ديگر

شخصيت هاى اين خطه ثابت كرد كه چيزى به نام اسم و رسم در 
كردن معنايى ندارد. در خصوص تبر سبز نيز خبرهاى خوبى در راه 

است و به زودى بازتاب مثبت آن را خواهيم ديد.
    كردسـتان چند سـالى اسـت بـا رفتارهـاى المان 
گرايانه به نوعى به گزاره مهم سمبليستى زيست محيطى 
تبديل شـده اسـت و بازتاب اين كنش ها عقالنيت گراى 
آشـتى با طبيعت، واكنش هاى خوبى در رسـانه ها و افكار 
عمومى داشته اسـت ، هنوز در اذهان شـهروندان ايران 
و جهان ماندگار اسـت، دختر بچه اى كه متضرعانه از پدر 
شكارچى اش در مريوان خواسـت كه تفنگ شكار خود را 

ششيروان يارى

تبرس       «قانون» در خصوص وضعيت جنگل هاي ايران
تبر به دستان جنگل هاى كردستان در اقدامى نمادين در ر
باوجود فرياد جنبش تبرسبز، جنگل ه

سمكو عظيمي:
 بحران محيط زيست در ايران مختص به 

جغرافياى خاصى نيست، از هامون گرفته تا 
اروميه و فريدون كنار تا خوزستان همه داراى 
يك درد مشتركند و آن تخريب محيط زيست 

است كه تبعات منفى آن را روزانه مشاهده 
مى كنيم. در خصوص كردستان نيز مشكل 

همان است اما با مدل خود، در سال هاى اخير 
سدسازى، آتش زدن جنگل ها، انتقال آب، 

شرايط جوى و مشكالتى ديگر وضعيت 
محيط زيست را تاسف بار كرده است و اگر 

نهادهاى اجرايى هر چه زودتر فكرشان را به 
كار نيندازند و به صورت عملى وارد نشوند، آينده 

بدى در انتظارمان خواهد بود

sarzamin@ghanoondai ly . i r
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بشـكند و پدر نيز در ميدانچه اى از روستاى محل زيست 
درخواست دختر را اجابت كرد و بازتاب جهانى نيز داشت.
گاهى مردم مى پرسـند كه ايـن دختر بچه عضو تشـكل 
زيست محيطى يا دفاع از حيوانات نبوده است، ريشه اين 
عاطفه و عطوفت در ناخودآگاه يك دختر بچه را آيا ناشى 
از تاثير پذيرى از محتواى برنامه هاى رسـانه شنيدارى يا 
ديدارى مى دانيد يا اينكه ازكتب نظام آموزشى كه به نظرم 
خيلى كم ، گذرا و سطحى به مقوله محيط زيست پرداخته 
است، نشأت مى گيرد. در نهايت گفتمان آشتى با طبيعت 
از ديار كردسـتان كليد خورده است،دوسـت دارم از نظر 
شما كارشـناس و فعال محيط زيسـتى بدانم تاثير گذارى 
تفنگ شـكنى در نهادينه كردن هژمونى گفتمان آشـتى 
با محيط زيسـت چـه ميـزان ازخميرمايه گـى نگرش به 
رفتاربرونى عملگرايانه تبديل شـد؛ آيا روند عالقه وافر و 
ميل وافر درونى به شكار حيوانات و پرندگان در كردستان 
كاهش يافت يا فقط يك پروگانداى تبليغاتى – رسـانه اى 
بود كه چون حبابى چند صباحى  بر سـطح رودخانه افكار 

عمومى نمايان شد و تركيد؟
ــت  آمانج قربانى: درك اين عنوان كه حفاظت از محيط زيس
ــه اى را بارها مورد  ــه جامع ــت ك ــت، گذارى اس امرى همگانيس
سالخى نقد قرار داده و به سمت ايجاد يك فرم اجتماعِى آفرينشگر 
ــيدن به چنين سطحى  ــت و براى رس روندى جنبشى داشته اس
ــناختى، درونى كردن اين ارزش عميق  از رضايتمندى جامعه ش
ــت كه با استفاده از آموزش  ترين و پايدارترين رفتار اجتماعى اس
ــت؛ به صورتى كه داشتن سواد ــازى امكان پذير اس و فرهنگ س
ــواد خواندن و ــت محيطى براى حيات بشرى را از داشتن س زيس

ــكل تا زمانى كه فرد خود را  ــتن برتر تلقى مى كند، به اين ش نوش
ــمار آورده و ديدگاه ابزارى و مصادره گرى  جزيى از طبيعت به ش
خود را نسبت به طبيعت به همراهى با آن بدهد و هر نوع كاستى در 
محيط را تجميعى از زشتى و آاليش در فرهنگ و آداب و رسوم آن 
جامعه بپندارد و به فرهنگ صحيح حفاظت از محيط زيست تن در 
دهد در مسير درست كمال بشرى اقدام كرده و پاسداشت طبيعت 
را به مثابه پاسداشت حقوق انسانى خود تعريف و با سنجش چنين

ــه فرهنگ عامه خود  ــه اقدامات پيرو آن را ب رفتارى درباره جامع
تبديل مى كند و با رفتن به سوى چنين فاضله اى ديگر حفاظت از 
محيط زيست كنشى روزانه خواهد شد و چنين جامعه اى تدوينگر 
جامعه اى اخالقى اكولوژيكى است و در اين باره به جرات مى توان 
گفت كه رفتار يلدا دختر بچه اى كه پدر شكارچى خود را وادار به 
چنين اقدامى(شكستن تفنگ شكار) مى كند، نتيجه عموميت و 
همگانى بودن مساله اجتماعى محيط زيست در جغرافيايى است 
ــبز چيا و اعضاى كميته هاى  ــال ها انجمن س ــتر از آن س كه پيش
ــبانه روزى تالش كرده اند تا به  مختلف آن از سال78 براى آن ش
فرهنگ غالب منطقه تبديل شود،توضيح بيشتر اينكه اين تاثيرات 
تا جايى فراگير بوده كه بنده خود به عنوان فارغ التحصيل دانشكده 
ــت در كالس هاى ــازمان حفاظت محيط زيس ــت س محيط زيس

درسى ام اقدامات آموزشى و رفتارهاى ميدانى انجمن سبز چيا را 
ــتادان بين المللى به عنوان الگوهاى تدوين شده جهت فهم  از اس
محيط زيست در جوامع محلى به عنوان نقاط ضربه گير و پيرامونى 
ــم انجمن  چهار گانه فراروى خود مى ديدم بى آنكه تا آن زمان اس

را شنيده باشم.
بنابراين بعد از اتفاق مبارك تفنگ سبز و جنبش پيرو آن شاهد 
ــته جمعى عده زيادى از تفنگ ها توسط شكارچيان  تحويل دس
ــكارى بوديم و بنده به عنوان كسى  به انبارهاى مهمات اسلحه ش
ــكار و حتى گاوبانگى حيات  كه در سال هاى اخير نيز در فصل ش
ــفر كرده ام، شاهد حضور شكارچيانى  وحش به مناطق اورامان س
ــال تالش براى  ــان طبيعت در ح ــا نام حافظ ــوده ام كه اكنون ب ب
ــرايط بحرانى و زمستان گذرانى اند مراقبت از حيات وحش در ش

ــبز را نيز با حمايت شما و  ــت كه بتوان تبر س و اين نويد خوبى اس
ــدى نهادينه كرد كه  ــانه هاى مختلف به عنوان فرهنگ جدي رس
ــد و عده اي نتوانند با  از اين به بعد تبرها هيچ درختى را قطع نكنن
ــودجويانه خود پروژه هاي صلح آميز براى حفاظت از  برداشت س

محيط زيست را با مشكل روبه رو سازند.
ايرج قادرى: بعد از شكستن تفنگ شكارى توسط آقاى احمد 
ــيارى بوديم كه  ــكار و نهان بس ــاهد كاركردهاى آش عزيزى ما ش
خوشبختانه هنوز هم در حال رخداد مثبتند كه شايد نمونه اخير 
آن نيز شكستن اره ها و تبرها بود. در دنياى امروز طبعا بسيارى از 
رفتارها معلول مسائل مختلفند. هيچگاه نمى توان نقش آموزش 
يك معلم دلسوز، يك روحانى در مسجد، يك داستان شفاهى در 
جمع مردم، رسانه ها و اخم و ناراحتى يك كودك به خاطر تنفر از 
خون پاشيده شده بر جسم يك كبك و... را ناديده گرفت. كل اين 
رفتار ها مى توانند در نهايت منجر به تصميم در راستاى يك اقدام 
ــبز چيا در مورد شكار كردن و  شوند، اما آموزش اعضاى انجمن س
خطرات ناشى ازآن در مساله شكسته شدن آن تفنگ بسيار حايز 
اهميت بود. اين انجمن با بنر، پوستر و حضور در روستاها مداوم در 
مورد اين معضل با مردم به تبادل نظر مى پرداخت و روستاى آقاى 
عزيزى شصتمين روستايى بود كه يك هفته قبل از شكسته شدن 
تفنگ شكارى به آن مراجعه شده بود. درست است كه ساير مسائل، 
همه ذهن احمد عزيزى را به چرخشى نمادين براى كنار گذاشتن 
شكار سوق داده بود؛ اما نمى توان آن حضورو تاثير حرف هاى يك 
ــت. اساس كار ما بر  انجمن را با آن فاصله زمانى ناديده و كم انگاش
ــد و اگر راه  ــكل گرفته كه رفتارهاى غلط قابل تغييرن اين باور ش
صحيح در پيش گرفته شود، اين تغيير زودتر صورت خواهد گرفت 
ــا حداقل در منطقه  ــاهدات عينى و ميدانى م و به گفته آمار و مش
ــتان به جرات  ــروآباد و بازخوردها از ساير مناطق اس مريوان و س
مى توان گفت كه شكار كردن در اين استان به شدت كاهش يافته 
و با تقبيحى همگانى روبه رو شده و اكنون بعد از چندين سال نتايج 
آن مثل افزايش تعداد گونه هايى كه درگذشته هدف شكار بودند 
آشكار است هر چند هستند سوداگرانى كه نمى خواهند دست از 
شكاربكشند و در اين راه نيز سدى از حاكميت را به صورتى جدى 
ــاس نمى كنند. به نظر من جنبش «تفنگ  پيش روى خود احس
ــى موفق بود و فراى سطوح  ــتان ما جنبش ــبز» حداقل در اس س
ــردم جاى گرفت،  ــق باورهاى عموم م ــكار كه در عم رودخانه اف
اميدوارم براى تخريب جنگل ها نيز بتوانيم در آينده چنين صريح 

و سربلند حرف بزنيم.
سمكو عظيمى: شكستن تفنگ توسط آقاى احمد عزيزى در 
زمانى بود كه دختر ايشان هنوز به مدرسه نرفته بود يعنى درس و 
مدرسه بر او تاثيرى نداشته است، در خصوص رسانه هاى ديدارى 
نيز، همه مى دانيم كه زمان اختصاص يافته به مسائل محيط زيست

آن قدر كم است كه نمى توان سهمى نيز براى آن قايل شد. كودكان 
ــتار نظر خوبى ندارند و روحيه  ــبت به خون و كش در ذات خود نس
آن ها را آزار مى دهد و معموال در برابر آن واكنش نشان مى دهند، 
روح مهربان آقاى عزيزى نيز تحمل اشك هاى يلدايش را نداشت 
و تصميم به كنار گذاشتن شكار گرفت كه با ابتكار انجمن سبز چيا 

جنبش تفنگ سبز بعدى جهانى پيدا كرد. 
ــبز  ــال از جنبش تفنگ س ــج س ــدود پن ــت ح ــس از گذش پ
ــكارچيان  ــيارى از ش ــت و بس هنوز تاثيرات مثبت آن موجود اس
تفنگ هايشان را زمين گذاشتند و اكنون از حاميان محيط زيستند. 
     به نظر شـما نهادهاى آموزشـى  به ويـژه آموزش و 
پـرورش در گنجاندن دروس بـا محتواى محيط زيسـت 
در سـه مقطع تحصيلى غفلت كرده اند و چرا مسـئوالن و 
فعاالن زيسـت محيطى به جاى يك رفتار سطحى و گذرا 
مثل كشور فنالند ، دانمارك و اسـتراليا به وزير آموزش و 
پرورش فشار نمى آورند كه يك كتاب ويژه محيط زيست 
به دروس مقاطع تحصيلى اضافه كننـد و تنها در البه الى 

دروس ساده علوم به آن پرداخته نشود؟
ــرفته برنامه ريزان بر اين اصل  آمانج قربانى: در جوامع پيش
ــتند كه فرهنگ يا به عبارتى راه و روش زندگى جوامع  واقف هس
ــت،نحوه زيست،طرز مصرف  انسانى در برگيرنده اقتصاد،معيش
ــت،آداب و رسوم،نظام ازدواج و  خوراك و پوشاك،مسكن،سياس
خويشاوندى،تفكرات مذهبى و متافيزيكى و همه امور انسانى و غير

انسانى است. عالوه بر تاكيد سازه هاى مدنى در دو سال گذشته در 
اين رابطه تدريس واحد درسى انسان و محيط زيست براى پايه دوم 
دبيرستان نيز توسط آموزش و پرورش پيشنهاد شد.در سال هاى 
ــور ما از بحث هاى  ــت محيطى در كش اخير توجه به مسائل زيس
ــده است؛ در حالى  ــانه ها و ادبيات توجيهى مسئوالن ش مهم رس
كه سرزمين ما از اين منظر به سوى بحران رفته كه در صورت عدم 
توجه به بسترهاى آموزشى عنوان شده در سال هاى آتى مشكل ما 
دوچندان شده و ديگر نه تنها اين آموزش ها مثمر ثمر نخواهد بود، 

بلكه از آن ها به عنوان قدم هاى پوپوليستى ياد خواهد شد.
ضرورى است كه آسيب شناسى مساله از گذشته هاى نه چندان

ــوت تبديل كرده و اميدى بر بهبودى  دور بتواند نقاط ضعف را به ق

ــا اوايل دهه 70  ــد. مى دانيم كه در دهه  60 ت وضعيت كنونى باش
ــت نيز بود(مناطق حفاظت  كه دوران نفى ارزش هاى محيط زيس
ــدى حول محور  ــراها واح ــده-هنريك مجنونيان) در دانشس ش
محيط زيست ارائه مى شد تا بازخوردى مثبت براى ايجاد فرهنگ 
ــد؛درصورتى كه در حال حاضر با  در خوروضعيت كنونى بوده باش
تسريع انواع مشكالت(افزايش جمعيت،گرمايش جهانى،كم آبى 
ــى در اين باب در دو دهه گذشته جايگاهى  و ...)تدوين كتب درس
ــته تا اينكه نمود فراوانى و روزمرگى  در نظام آموزشى ايران نداش
اوضاع تاسف بار محيط زيست ضرورت تدوين واحد درسى انسان 
ــتان مورد توجه قرار داد.  ــت را در مقطع دوم دبيرس و محيط زيس
جالب اينكه در همان حال و از طرفى باعدم استفاده و به كارگيرى 
ــت(فارغ التحصيالن)در  ــدان به محيط زيس متخصصان و متعه
ــى  ــرى آن ها براى تدريس اين واحد درس اجراى امور و به كار گي

پرسش هاى گوناگونى مطرح  شد. 
ــى عالى با مدنظر قرار دادن اهدافى در جهت نيل نظام آموزش

ــور و با توجه به پارامترهاى متعدد در جهت  ــعه جامع كش به توس
سياست گذارى در امور مختلف از جمله پذيرش دانشجو در مقاطع 

مختلف گام بر مى دارد. 
ــعه و شكوفايى  ــانى در توس به اين صورت كه نقش نيروى انس
جامعه به قدرى مهم و داراى ارزش است كه بنابر عقيده بسيارى از 
روشنفكران و دانشمندان منابع انسانى متخصص و ماهر موجود در 
يك جامعه از مهم ترين دارايى هاى آن به حساب مى آيند؛ بنابراين 
ــتيابى به بهره ورى و بهبود كيفيت نظام آموزشى را مى توان  دس

اثر گذارترين عامل در توسعه كشورها دانست.
با اين اوصاف نيز مى دانيم كه آموزش محيط زيست به عنوان 
ــعه پايدار نقش  يكى از بخش هاى جدايى ناپذير از چارچوب توس
حياتى ايفا مى كند و براى دستيابى به چنين هدفى، بردن دانش 
ــار مختلف جامعه از رسالت هاى مهم و علم آن رشته در بين اقش
ــود كه براى مصداق وتعميم نظام آموزشى كشور محسوب مى ش

ــاى جديد علمى را  ــند كه يافته ه واقعى آن بايد متخصصانى باش
ــطح دانش و توان علمى در اختيار مخاطبان خاص  متناسب با س
قرار دهند كه در حال حاضر چنين اقدامى را فقط در حركت هاى 

مدنى خواهيم ديد.
ــفانه نتوانسته به  ــارهايى بوده و متاس ايرج قادرى: البته فش
ــوزش و پرورش را وادار  ــد كه نهادى با اهميت باالى آم حدى باش
ــت محيطى و واحدهاى مجزاى آن براى  به گنجاندن متون زيس
ــر كار جامعه  ــدو اين نقدى جدى ب ــع مختلف تحصيلى كن مقاط
ــت كنده بگويم كه  ــت. اما رك و پوس فعاالن زيست محيطى اس
ــا فاقد ارزش و جايگاهى است  ــت در اين كشور اساس محيط زيس
ــاى جمهورى است كه  ــت. انگار حياط خلوت روس كه حق آن اس
مى خواهند بگويند نقش زن براى ما مهم است؛ چرا كه همان گونه 
ــت، نقش  ــى كمرنگ اس ــائل باالى دولت ــان در مس كه نقش زن
محيط زيست نيز به آن صورت است و براى سايرين آن ها درظاهر 
معاونتى است كه بيشتر نقش مستشار سريال طنز آقاى مديرى را 
دارد تا نظر موافق خودرا اعالم كند. دراين كشور اولويت با مسائلى 
بوده كه مخرب محيط زيست بوده اند و نمره ما در مديريت منابع 
طبيعى و ذخاير ژنتيكى مان مردودي است. واداشتن دولتمردان 
به اهميت به مسائل محيط زيستى بسيار كار سختى است و غالبا 
ــته باشد. البته حقيقت  وقتى اهميت مى دهند كه كار از كار گذش
ــتى نيز  ــات و انجمن هاى محيط زيس امر ضعف نهادها و موسس
ــفانه بعضا مى بينيم و مى شنويم كه با نگاهى غير  هست كه متاس
ــرمايه از بودجه و زمان را با كلى هياهو صرف كرده  علمى كلى س
ــات دهند؛ در حالى  ــگ و گربه را نج اند تا براي مثال جان چند س
ــيار مهم ترى نيز وجود دارند و اساسا موضوع  كه اولويت هاى بس
ــات درونى شان  ــير خود خارج مى كندتا چند نفر احساس را از مس
ــگران  ــت در حيطه كنش ــود.درهر صورت اين ضعفى اس ارضاش
طبيعت كه نتوانستند نه دولت و نه حتى مردم را بيدار و آگاه كنند.

سمكو عظيمى: قبل از هر چيز فعاليت هاى فعاالن و نهادهاى 
ــتن بى انصافى است، در  ــطحى و گذرا دانس ــتى راس محيط زيس
ــال هاى اخير اين نهادها بيش از نهادهاى دولتى بر مردم تاثير  س
ــاده مى توان اين واقعيت ها را ديد، اما در  گذاشته اند و با نگاهى س
خصوص گنجاندن دروس محيط زيست در مقاطع تحصيلى، بدون 
ــت و بايد هر چه زودتر اين امر محقق شود و  شك يك ضرورت اس
ــه اين دغدغه را  تا جايى كه من خبر دارم، فعاالن اين حوزه هميش

داشته و آن را گوشزد كرده اند.
 افسوس كه در نهاد آموزشى ما از مقوله محيط زيست به عنوان 
ــا به مثابه  ــود و كودكان م ــده و مى ش آموزش همگانى غفلت ش
ــود در مدارس  ــت خ ــتراليايى ها يا فنالندى ها با محيط زيس اس
ــازى مقام  ــا در فضاى مج ــوند؛ در حالى اين روزه ــنا نمى ش آش
عالى رتبه استراليا را ديديم كه در كف خيابان براى سلفى گرفتن 
ــيده بود و اين  با كوچك ترين كانگروى اندام جثه چگونه دراز كش
ــور رسانه اى كرد،  حركت را به نمادى از كانگروگرايى در اين كش
ــت خود  ــراى جانوران و محيط زيس هنگامى كه چنين مقامى ب
ــار به الگويى  ــك اين رفت ــود بدون ش چنين احترامي قايل مى ش
همگانى براى آموزش غير مستقيم كودكان تبديل مى شود؛ اين 
ــر تفكيك زباله تشدد  ــت كه در مدارس ما هنوز بر س درحالى اس
ــى آموزش وپرورش مقوله  آرا وجود دارد و معموال در نهاد آموزش
مهم محيط زيست كه خاستگاه سرشت آدمى است ناديده گرفته 
ــود با اين تعريف به يقين مى توان گفت كه يلداى به مدرسه  مى ش
ــتقيم  ــكل ها مس نرفته از تبليغات محيطى، كالمى و رفتارى تش

آموزش ديده است. 
      نقش رسـانه ها در كمك به حفـظ و صيانت طبيعت 
و آشـتى با طبيعت را چگونـه ارزيابى مى كنيـد، به ويژه 
رسـانه هاى محلى و روزنامه هاى كشورى نه صداوسيما يا 

همان رسانه ملى؟
ــترك جامعه  آمانج قربانى: آگاهى از مهم ترين نيازهاى مش
ــتقيمى در بهبود كيفيت محيط زيست  معاصر است كه تاثير مس
ــاى مختلف  ــمى گروه ه ــوزش غير رس ــان دارد، آم زندگى انس
شهروندان در مورد مسائل محيط زيست شهرى مثل آلودگى هوا، 
ــهرى و مانند آن يكى از  ــكالت دفع زباله هاى ش آلودگى آب، مش
روش هاى كارآمد در بهبود رفتار آن ها در مواجهه با محيط زيست 
به شمار مى آيد و اصلى ترين ابزار توسعه فرهنگ زيست محيطى، 
ــت .گام اول در آموزش افراد  ــناخت و تعامل با محيط اس ايجاد ش
ايجاد توانمندى و تغيير رفتار و استفاده بهينه از منابع است.براى 
ــانه ملى اقدام در خور را در حد چالش  تبيين اين فهم در ايران رس
ــبكه هاى اجتماعى  ــت اما ش و بحران هاى موجود انجام نداده اس
ــت و در  ــحالى اس ــى خوش و فعاليت فعاالن اين عرصه جاى بس
رسانه هاى ملى و محلى چون هفته نامه ها، ماهنامه ها و روزنامه ها 
ــتان و  ــت، در اين رابطه در كردس نيز مكمل اين اقدامات بوده اس
ــيروان، ماهنامه چيا با گستره  ــور هفته نامه س مناطق غربى كش
ــور و بخش هاى محيط زيست روزنامه هاى  پراكنش در غرب كش
ــايت هاى اطالع رسانى فعاالن  كشور از جمله روزنامه قانون و س
عرصه فرهنگ سازى و تبيين جامعه اخالقى اكولوژيكى به عنوان 
ــانه هاى دولتى  ــى از طرف رس رهيافت همگام با خألهاى آموزش
ــرف برنامه هاى  ــه خود را ص ــترين هزين چون تلويزيون كه بيش

ايدئولوژيك محور كردند، جاى بسى اميد است.

ايرج قادرى: رسانه واقعا مهم است و نقش آن نيازى به اثبات 
ــاى تك بعدى و  ــود آزادى و نگاه ه ــانه هاى ما از نب ندارد ولى رس

ايدئولوژيك نسبت به مسائل در رنجند. 
نوشته ها و تصاوير با خواست هاى مردم فاصله گرفته اند و كارها 
ــده است.  و  تحريرات خوب هم فداى عدم اعتماد و فاصله مردم ش
مردم ساليق شان با وجود دنياى مجازى و ماهواره فرق كرده و ديگر 
ــانه هاى محلى از حيث  نمى توان در لفافه با آنان سخن گفت. رس
تعداد مخاطب شايد كمى بهتر از ساير رسانه ها باشند ولى به نظر 

من متاسفانه نتوانسته اند نقشى را كه مى توانند ايفا كنند. 
ــانه ها را ناديده  البته در بدترين حاالت نيز نمى توان نقش رس
گرفت. رسانه ديدارى يا همان جعبه جادويى تلويزيون، از مفهوم 
ــتند را در صدر برنامه ها  محيط زيست تنها بازنشر فيلم هاى مس
ــه ملى گرايى  ــى گرايانه ن ــت و به همان نگرش ميل قرار داده اس
ــد و چنين  ــيه عليه متن بازنمايى مى كن ــت را حاش محيط زيس
رسانه اى كه مى تواند جامعه هدف را با محيط زيست آشتى دهد

ــتى، روح  ــريال هاى گاه تخريب گر محيط زيس خود با پخش س
ــت كه امروزه در رسانه هاى  مخاطب را مى آزارد؛ اين در حالى اس
ديدارى جهان فرآيند عمل جراحى حيوانات به جاى حيات وحش 
و شكار آهو و گوزن با چنگال سلطان جنگل پخش مى شود تنازع 
بقا ذات طبيعت انسانى و حيوانى است اما اينكه خشونت به كودك 
مخاطب تلويزيون به عينه بر آنتن رسانه ملى مى رود، جاى بسي 

افسوس و شوربختى است.
سمكوعظيمى: بايد يك واقعيت را قبول كرد، مردم خيلى كم 
مطالعه مى كنند به خصوص اكنون كه فضاى مجازى همه چيز را 
به حاشيه رانده است؛ اما شبكه هاى تلويزيونى هنوز مخاطب خود 
ــانه هاى ديدارى بتوانند خأل موجود را  را تا حدودى دارند. اگر رس
ــت را جدى پيگيرى كنند مطمئنا ــاله محيط زيس پر كرده و مس

تاثير خوبى به خصوص روى كودكان خواهد داشت و انتقادى هم 
از رسانه ها به ويژه رسانه هاي ملى دارم كه بحث محيط زيست در 

برنامه هاى توليدى- پوششى بسيار كم است.
    در نهايـت از زاويـه ديـد شـما فعـال و مدافـع 
محيط زيست، سرانجام محيط زيست كردستان و كشور با 
روند مديريت دولت و فرهنگ تخريب گراى نهادينه شده 
در ذهن مردم چگونه ورق مى خورد، مولفه هاى زيرساختى 
وروسـاختى مرگ محيط زيست كردسـتان در مقايسه با 
استان هاى ديگر كشـور را در چه مواردى مى دانيد و اين 
تمايز ناشـى از چيسـت، آيا دولت در پيچش نسخه هاى 
صيانت محيـط زيسـت مركزگرايـى و پيرامون نگرى را 

لحاظمى كند؟
آمانج قربانى: جهت درك آسيب هاي محيط زيست ايران و به 
تناسب آن كردستان، درنهايت به كليتى از سوءمديريت كشور و در 
نهايت معضالت محيط زيستى كردستان اشاره مي كنم. با اعتقاد 
ــتى ريشه در ذهنيت سرمايه دارى  به اينكه  معضالت محيط زيس
جهانى داشته و دولت ايران نيز مستثنى از اين هژمون نظام نبوده 
ــاس علم آمايش  ــده بر اس ــى هاى انجام ش مى دانيم طبق بررس
سرزمين و اعالم موجودى هاى منابع طبيعى براى برآورد نيازهاى 
ــكون و پى بردن به آمار 27صدم درصد براى هر  ساكنان كره مس
نفر و كاهشى دو برابرى نشان از عدم توجه به وجب به وجب خاك 
ــت رفتن كشتزارها و رشد جمعيت  اين سرزمين است كه با از دس
در آينده نزديك اين سهم سرانه به 14 درصد هم كاهش مى يابد.

ــى و  ــكيل بيابان هاو عدم توجه به برنامه هاى آمايش از طرفى تش
ــتى و نيز ناتوانى و ضعف در مديريت مناطق  ارزيابى محيط زيس
مختلف اراضى تاثير مي گذارند؛ هر چند موضوع را از حيث اهميت 
ــر با نگاهى كارا اين موضوع را آن به صورت جهانى مى نگرند اما اگ
ــوق دهيم به وضوح تالش هاى برخى به مرزهاى طبيعى ايران س

ــورمان را در به خشكاندن اين داشته هاى  از مديران ناكارآمد كش
طبيعى خواهيم ديد.

از شور شدن درياچه اروميه از غنى ترين پارك هاى ملى ايران 
گرفته تا به باد دادن پتانسيل هاى موجود در تاالب هورالعظيم در 
ــور،تخريب مناطق چهار گانه تحت حفاظت سازمان  جنوب كش
ــكرى،ايجاد  ــورى و لش ــت به بهانه هاى مختلف كش محيط زيس
ــاندن تمام عرصه هاى جنگلى  كلكسيونى از سدها يا به آتش كش
ــان از تالش چشمگير ما در به  اعم از زاگرس و البرز همه و همه نش
اتفاق قول بودن مان در به نابود كردن عرصه هاى محيطى اين مرز 

و بوم است.
در اين راستا استان كردستان كه داراى نقش مهمى در تامين 
ــور نيز  ــج حوزه اصلى و دو حوزه كوچك كش آب مناطق پاياب پن

است، بى نصيب از اين حوادث نبوده است.
ــى كانى بل  ــمه طبيع ــد و نابود كردن چش احداث چندين س
ــك منطقه(در  ــرايط اكولوژي ــن تضمين كنندگان ش از مهم تري
ــا نمونه ناگفته ــاالن) و چنده ــده كوس داخل منطقه حفاظت ش

ــد آزاد، چندين شهرك صنعتى در  ديگر ،نيروگاه تلمبه ذخيره  س
شهرستان هاى استان و خطوط انتقال هاى مختلف پتروشيمى از 
اين مصايب بوده يا از طرفى انتقال آب بين حوزه اى و رخدادهاى 
ــار و آتش  ــداوم گرد و غب ــروز و ت ــر طبيعى مانند ب طبيعى و غي
ــى و مرتعى) در  ــاى طبيعى (جنگل ــوزى هاى متعدد عرصه ه س
ــيارى بر محيط ــته و آثار و تبعات بس سطح استان به وقوع پيوس

زيست استان كردستان بر جاى گذاشته است و به قول آقاى كهرم، 
ــرو گرفته، مرجعيت  ــت آب را از وزارت ني ــرى مديري آقاى كالنت
#كنوانسيون_تنوع_زيستى را به وزارت جهاد كشاورزى واگذار 
ــت.   ــپرده اس ــكارچى س كرده و حفاظت از حيات وحش را به ش
حكايت محيط زيست كشورمان، امروز حكايت لك لك و روباهى 
است كه در خانه اسير شده  بودند. صاحب خانه آن قدر براى روباه 
ــقاب غذا ريخت تا هر دو از گرسنگى  در كوزه و براى لك لك در بش
تلف شدند. آفت اصلى محيط زيست كشور ما هم سوء مديريت و 

فقدان تدبير است.
ايرج قادرى: اگر وضع مديريتى كشور به اين گونه باشد كه در 
چند دهه گذشته شاهدش بوديم، به هيچ وجه آينده اى روشن در 
انتظار محيط زيست و مردم نخواهد بود و استان ما هم از اين قاعده 
ــايد به داليل متفاوتى مثل ميانگين بارش  ــت و ش مستثنى نيس
ــعه يافتگى صنعتى و ...  باالتر، پوشش گياهى مناسب، عدم توس
كمى ديرتر اما دير يا زود اين كشتى كه همه مسافران آن هستيم 

غرق خواهد شد. 
ــئوالن در رابطه با مديريت  ــاى بعضى از مس هر چند زبان ادع
صحيح، علمى و اصولى مثل آنچه در مورد سد گتوند ديديم، گاهي 
ــت مرز نمى شناسد اگر چه زمان توالى  دراز است، اما محيط زيس

رخدادهايش فرق داشته باشد.
ــت در ايران مختص به  سـمكو عظيمى: بحران محيط زيس
ــه و فريدون  ــت، از هامون گرفته تا ارومي جغرافياى خاصى نيس
ــتركند و آن تخريب  ــك درد مش ــتان همه داراى ي كنار  وخوزس
محيط زيست است كه تبعات منفى آن را روزانه مشاهده مى كنيم. 
در خصوص كردستان نيز مشكل همان است اما با مدل خود، در 
سال هاى اخير سدسازى، آتش زدن جنگل ها، انتقال آب، شرايط 
ــكالتى ديگر وضعيت محيط زيست را تاسف بار كرده  جوى و مش
ــت و اگر نهادهاى اجرايى هر چه زودتر تدبيري نينديشند و به  اس

صورت عملى وارد نشوند، آينده بدى در انتظارمان خواهد بود.

سبزن و بررسي جنبش تبرشكني ميزگردي  برگزار كرد    
روستاى سردوش مريوان تبرها و اره هاى برقى را شكستند

هاى زاگرس هنوز  ايستاده مى ميرند

آمانج قربانى:
از شور شدن درياچه اروميه از غنى ترين 
پارك هاى ملى ايران گرفته تا به باد دادن 

پتانسيل هاى موجود در تاالب هورالعظيم در 
جنوب كشور،تخريب مناطق چهار گانه تحت 

حفاظت سازمان محيط زيست به بهانه هاى 
مختلف كشورى و لشكرى، ايجاد كلكسيونى 
از سدها يا به آتش كشاندن تمام عرصه هاى 

جنگلى اعم از زاگرس و البرز همه و همه تالش 
چشمگير ما را در به اتفاق قول بودن مان در 

نابود كردن عرصه هاى محيطى اين مرز و بوم 
مى رساند. در اين راستا استان كردستان كه 

داراى نقش مهمى در تامين آب مناطق پاياب 
پنج حوزه اصلى و دو حوزه كوچك كشور نيز 
است،  بى نصيب از اين حوادث نبوده است

ايرج قادري:  
گزارش هاي زيادى از قاچاق چوب جنگل هاى 

زاگرس، چه به صورت تنه درختان و چه به 
صورت زغالى به ساير استان هاى اغلب 

مركزى تر و فاقد جنگل و كشورعراق به دست 
ما مى رسد. قاچاق هايى كه البته هميشه شبانه 

نيست. درروز روشن هم اين دست از كارها 
مشاهده شده و متاسفانه هنوز ادامه دارد و ميزان 

اعالمى از كشف محوله هاى قاچاق در مقابل 
واقعيت هاى موجود بسيار ناچيز و انگار براى 

اعالم حضورى صرف است. اينكه چه گروه هايى 
پشت قاچاق اين چوب ها هستند و توسط چه 

كسانى و به كجا مى روند را من دقيقا نمى دانم اما 
آنچه واضح است، تاراج اين سرزمين و بريدن 

سر مرغ براى يافتن تخم هاى طالست

sarzamin@ghanoondai ly . i r
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بهروز افخمى راه فراستى را در چگونگى اظهار 
ــك اثر هنرى  ــر موضوع ، فرد يا ي نظر و ايراد نقد ب
ــت .در همين ابتدا جا دارد به اين  پيش گرفته اس
نكته اشاره كنم كه افخمى نيز مانند حاتمى كيا از 

فيلمسازان وابسته است.
او به طرز نامحسوسى با جريان فرهنگى پيش رو 
ــينمايى كه اتفاقا  مخالفت مى كند، نه به لحاظ س
ــت بلكه به لحاظ ايجاد بستر  ــاز بدى نيس فيلمس
عقيدتى در آثارش و البته نظراتى كه بر ضد يا تاييد 

ديگران ارائه مى دهد. 
ديوارى كوتاه تر از هدايت 

تريبون صدا وسيما را به همين راحتى براى بيان 
نظرات درباره دگرباشان چه حقيقى و چه اتهامى 
به يك فرد نمى دهند. حال تعجب آور آنكه اين فرد 

بهروز افخمى است.
ــد  ــه مى دانن ــه هم ــان اينك ــا بي ــى ب افخم
صادق هدايت همجنس گرا بوده، مى خواهد خود 
ــس روزنامه ها ،فضاى مجازى  را بار ديگر نقل مجل
ــت يا غلط بودن اين نظريه  و ... كند.كارى به درس
ــوع را بيان كنم  ــم اين موض ندارم فقط مى خواه
ــته  ــر روزى من بگويم بهروز افخمى سردس كه اگ
ــينما و تلويزيون است، آيا اين حرفم  دگرباشان س

سنديت دارد يا خير!
ــتيم . هم  ــاى متقلبى هس ــا آدم ه ما ايرانى ه
براى خلق يك اثر هنرى و هم براى چگونگى ارائه 
ــت داريم با كوبيدن ديگران پى  نظرات مان . دوس
ــهرت خود را محكم كنيم . ما ايرانى ها آدم هاى  ش

ذاتا حسودى هستيم. 
ــت و آثار  ــر از هداي ــوارى كوتاه ت ــر دي درظاه
ادبى اش نبوده كه افخمى به عنوان يك كارشناس 
سينمايى در آن برنامه تلويزيونى حضور پيدا كرده 

است تا درباره آن اظهار نظر كند. 
ــات ايران  ــدنى از ادبي ــه جدا ناش هدايت ريش
افرادى چون صادق هدايت ، بهرام صادقى ،  است.
هوشنگ گلشيرى و رضا براهنى بودند كه ادبيات 
ايران را ادبيات كردند و در اين وانفسا اگر همه آثار 
افخمى را از سينماى كم بضاعت ايران درز بگيرم، 

اتفاق خاصى رخ نخواهد داد. 
سوز پر گداز حسرت 

ــان را  ــت كه دگر باش در زندگى زخم هايى اس

التيام نيست. اگر چه افخمى با زيركى به اين نكته 
ــكلى بدون مايه  كه : «چرا در آثار هدايت زنان، ش
ــد» اين نظر را  ــى به خود مى گيرن در فضاي بيرون
ــاره داشت از  تاييد مى كند اما بايد به اين نكته اش
روى هيچ داستانى نمى توان گرايش هاى جنسى 
و احساسى نويسنده را حدس زد، چه رسد به اينكه 

با قاطعيت درباره آن اظهار نظر كنيم . 
به عنوان مثال اگر ما بدانيم كه افخمى سردسته 
ــار وى  ــان به آث ــت، نگاه م ــان سينماس دگرباش
ــت از يك  تغيير خواهد كرد ! و اين نگاه ممكن اس
ــد. چه بسا كه اين گونه  سوءتفاهم پيش آمده باش
ــتى  ــد اما اثر هر مولفى جدا از زندگى رئاليس باش

او است.
 مى توان با قدرت تمام گفت كه اين نظر پشتوانه 
ــى عميقى دارد كه منجر به نابودى پيشينه  سياس
ــد. اگر با همين دنده پيش  ادبيات ايران خواهد ش
برويم به اين نتيجه مى رسيم كه همه نويسندگان 
ــار  ايرانى تمايل به هم نوع خود دارند و بايد از انتش
ــم؛ در صورتى  ــان جلوگيرى به عمل آوري آثارش
ــتن كوچك ترين  كه آثار خارجى زبان بدون داش
ــتن نويسنده كه مشخصا  اطالعى از پيشينه زيس
ــت در ايران  ــالع از آن نيس مى گويم نيازى به اط

ترجمه و  چاپ مى شوند . 

از كجا معلوم كه مثال جوجو مويز يك نويسنده 
همجنس گرا نباشد كه «من پيش از تو» و «بعد تو» 
را با افكار فراجنسى خود خلق كرده است و چرا در 
آثار جوجو مويز مردها عليل ، ناتوان در رسيدن به 
هدف احساسى خود و شكل و شمايلى دگرباشانه 
ــى داراى مضامين باالى  ــان همگ ــرا زن دارند. چ

احساسى و انسان دوستانه هستند. 
پس به اين نتيجه مى رسيم كه افخمى در بيان 
نظر الكن مانده و مى خواسته چيزى را بيان كند كه 
منابع كافى از آن در دسترس نيست . اين ها همگى 
ــته ايرانى دارد كه ما انگار  ــه در فرهنگ زيس ريش

بيگانه پرستيم. 
سعى مى كنيم انسان هايي را تاييد كنيم كه از ما 
دور هستند يا به زبان ما سخن نمى گويند، چرا بايد 
تا وقتى كيارستمى در سينماى ايران است، كرور 
كرور آثار كالسيك و مدرن غربى از شبكه تماشا و 
نمايش پخش شود؛ در صورتى كه خود غربى ها و 
به خصوص فرانسوى ها «خانه دوست كجا است» 

نگاه مى كنند . 
ــا مادامى  ــگ نقادانه ت ــن فرهن ــفانه اي متاس
ــورت بگيرد،  ــى ص ــه از روى ناآگاه ــه اين گون ك
ــز  ــر را ني ــگ و هن ــا از فرهن ــى م ــدك داراي ان

خواهد سوزاند . 

نيم نگاه

در پى اظهار نظر بهروز افخمى براى صادق هدايت

مرثيه اى  براى  دگر باش ها

ــى و در روز كتابگردى،  ــه  كتابخوان ــاله در هفت هر س
ــرى دارند،لبريز از  ــواى ديگ ــال و ه ــى ها ح كتابفروش
عالقه مندان به كتاب هستند و پر بحث درباره بحران ها و 
مشكالت ادبيات.به همين مناسبت در روز پنج شنبه،يكم 
ــر  ــا روز كتابگردي،در نش ــال جاري و همزمان ب آذر س
ــد كه دريكى از آن ها مهدى  مركز نشست هايى انجام ش
ــنده  ــى مستور(نويس ــس)، مصطف ــتان نوي ربى(داس
ــنده و  ــين خورشيدفر(نويس ــگر) و اميرحس و پژوهش
روزنامه نگار) حول محور معضل ادبيات داستانى امروز و 

وجود بحران در آن به گفت وگو نشستند.
جاي خالي توليد فكر

ــنده  كتاب  ــتور نويس ــداى بحث مصطفى مس در ابت
«استخوان خوك» و «دست هاى جذامى» درباره  اساس 
وجود بحران در ادبيات امروز گفت: «وجود بحران در ادبيات، 
ــينه وجود دارد،  اين  كلى ا ست اما چيزى كه به شكل پيش
ــد هنر در ايران دچار يك معضل  ــت كه به نظر مى رس اس
اساسى است. مثل مساله  روشنفكرى، توليد علم، نقد و ... به 
نظر من ريشه  آن نيز در چند چيز است.براى مثال به لحاظ 
تاريخى هنر ما مبتنى بر فلسفه نيست و به قول استاد شفيعى 
ــال اخير توليد فكر نداريم، به همين  كدكنى ما در 200س
دليل است كه در هنرمندان ما چيزى به عنوان فرديت شكل 
نمى گيرد. اين در حالى  است كه جوهره  هنر از همين نقطه 
شروع مى شود.آثار هر نويسنده ريزش فكر او هستند و غنى 
شدن فرديت در نويسنده بر نوشته  او تاثير مى گذارد. آنچه كه 
ما امروزه به عنوان داستان مى شناسيم، محصول غرب است 
و تفاوت مهم و ماهوى اش با آنچه درگذشته وجود داشت، 
ــاله  وجود فرديت در آثار است.داستان نويس  همين مس
امروزى در تالش است تا چيزى را بيافريند كه وجود خارجى 
ندارد.آنچه نويسنده روى كاغذ مى آورد از عدم مى آيد و بيس 
و سنگ بناى آن بيش از هرچيز به فرديت بازمى گردد و در 
واقع مى توان چنين گفت كه هر چه فرديت بزرگ تر باشد 

اثر نيز بزرگ تر است».
ــنده ريزش فكر اوست و همه   او ادامه داد: «اثر هر نويس
ــكالت ما در ادبيات و هنر بازمى گردد به اينكه ما هنوز  مش
نتوانسته ايم فرديت هاى عميق خلق كنيم و هنرمان با مفهوم 

انديشه بيگانه است».
به دنبال جبران عقب افتادگي تاريخي

ــاب  ــنده  كت ــى نويس ــدى رب ــث، مه ــه  بح در ادام
«آن گوشه  دنج سمت چپ» گفت: «ابتدا بايد معلوم شود 
كه وقتى در مورد بحران در ادبيات حرف مى زنيم در مورد 
چه حرف مى زنيم و چه كسى حرف مى زند؟ واقعيت اين 
است كه انسان هاى متفاوتى با ديدگاه هاى مختلف درباره  
ــده اى معتقدند به دليل  اين موضوع صحبت مى كنند. ع
خوانده نشدن كتاب فارسى، بحران در خوانش آثار فارسى  
است، عده اى فكر مى كنند ادبيات ما خالى از محتواست و به 
همين دليل بحران ادبيات در انديشه است. عده اى معتقدند 

ــت و در نتيجه صحبت از بحران در  بحران در نقد ادبى  اس
ادبيات امروز يك كالف سردرگم است. ادبيات مانند خيلى 
چيزهاى ديگر از جمله دانشگاه، عكاسى، سينما و ... در پى 
جبران عقب افتادگى تاريخى  است. مهم ترين مساله  ادبيات 
امروز آموزش است.بسياري از رشته ها مانند سينما،تئاتر و ... 

امروزه در ايران آكادمى دارند. اما ادبيات به نوعى چوب دو سر 
طالست. ادبياتى ها امروزه هم از جانب عالقه مندان به ادبيات 
كالسيك و هم از جانب قدرت كوبيده مى شوند. آن ها به نوعى 
تحت فشارند.ما قادر به ايجاد جايگاهى براى ادبيات داستانى 
حتى در رشته هاى دانشگاهى نبوده ايم.درست است كه 
نبوغ، هميشه توانايى نشان دادن خود را دارند،دانش انباشته 
رشد مى كند و تالش هاى فردى شكل مى گيرد و افراد خود 
را نشان مى دهند ولى هر چه در زمان به سمت جلو مى آييم 
تعداد افرادى كه سطح دانش انباشته را در خود رشد داده اند، 
كمتر مى شود. امروز در تمام دنيا پذيرفته شده كه ادبيات 
بايد در سطحى آموزش داده شود. ما نمى توانيم براى ظهور 
مجدد نوابغى مانند ساعدى، هدايت، بيضايى و ... صبر كنيم. 
تا وقتى كه به نوعى بحث آموزش را مثل باقى رشته ها براى 
رشته  ادبيات داستانى كه بتواند نثر بنويسد، نداشته باشيم، 
ــت. مى توان در كنار خاقانى، هدايت هم  اوضاع همين اس
تدريس كرد. براى مثال از ضعف هاى آموزش در ايران اين 

ــوند بدون اينكه حتى بدانند  است كه بچه ها بزرگ مى ش
كتابى تحت عنوان «تهران مخوف» وجود دارد. ادبيات بايد 
تبديل به يك جريان شود. اگر وجود بحران در ادبيات را قبول 
كنيم، اساسى ترين مساله بحران آموزش است. آوانگاردترين 
فيلسوف هاى غربى در بهترين آكادمى هاى فلسفه در آلمان، 

فرانسه و ... تحصيل كرده اند، اگرچه كه بعد از تحصيل آن 
ــيده اند اما ايرادى در چنين كارى  كرسى را به چالش كش
نيست. ولى بحث آموزش بحثى  است كه دير يا زود بايد به 
آن پاسخ داد و بچه ها در دوران پيش از دانشگاه الاقل بايد تنه  

ادبيات مدرن 150 سال اخير را بشناسند».
ــران امروز  ــيدفر بحث را چنين ادامه داد: «بح خورش
ادبيات داستانى در ايران محرز است. ما در داستان نويسى 
ــينما و ... تفاوت دارد.  دچار مساله  خاصى هستيم كه با س
ــت كه دانش آموز در ايران 12 سال درس  حيرت انگيز اس
ــور راخودش  مى خواند بدون آنكه يك رمان از ادبيات كش
خوانده باشد. تا امروز هيچ نهادى در ايران اين تعهد را براى 
خود قايل نبوده است كه آثار توليد شده در يك سال را بخواند 
و بررسى كند. كسى نمى داند نويسنده هاى ايرانى راجع به 
چه سوژه اى بيشتر مى نويسند، از چه تكنيك هايى بيشتر 

استفاده كرده اند، متاثر از چه بوده اند و ...».
زن در ايران دچار از هم گسيختگي است

 در ادامه مصطفى مستور درباره تاثير عدم فرديت و بحران 
توليد اثر بر داستان امروز ادامه داد: «آنچه امروز توليد مى شود 
ــت. اگر منظور از بحران در ادبيات خوانده  شبه داستان اس
ــوال پيش مى آيد كه آيا با خوانده  ــت، اين س نشدن آن اس
ــط مخاطبان ديگر بحرانى وجود نخواهد  ــدن آن توس ش
داشت؟ به نظر مى رسد كه ادبيات عامه پسند، مخاطبان و 
خوانندگان بسيارى دارد. اما به زعم من ما ادبياتى نداريم كه 
بحران داشته يا نداشته باشد. اگر برنامه هاى تمام شبكه هاى 
تلويزيون ملى را در يك كفه  ترازو و در كفه  ديگر آن يكى از 
فيلم هاى ميشائيل هانكه را قرار دهيم، باز كفه  فيلم هانكه 
سنگين تر است. دليل چنين اتفاقى اين است كه هانكه يك 
فيلمساز فيلسوف است. شما پس از ديدن اثر او ديگر آن آدم 

قبل نخواهيد بود».
اين نويسنده در پاسخ به اين پرسش كه مالك برترى اثر 
چيست، افزود: «براى مثال در مورد عشق هاى مثلثى آثار 
مختلف و اغلب ضعيفى توليد شده اند، اما كتاب «چراغ ها را 
من خاموش مى كنم» اثر زويا پيرزاد در همين رابطه است. 
دليل تفاوت اين اثر با آثار ديگر، وجود نگاهى تازه به مقوله اى 
ــت. پس مى توان به چنين  بسيار كليشه اى و تكرارى  اس
موضوعى نيز با نگاهى تازه پرداخت. جامعه به دليل توليد 
انديشه در آن زاياست اما چيزى كه وجود ندارد، نقد سازنده 
است. هر داستان چهار ركن اصلى از جمله زبان، شخصيت، 
ساختار و درون مايه دارد و از اين چهار مورد، زبان و ساختار 
معطوف به فرم و دو مورد ديگر معطوف به انديشه هستند. 
چيزى كه ادبيات امروز ما از آن رنج مى برد، عدم وجود عنصر 
ــت و در مورد مبحث آموزش نيز، به نظر من از  جذابيت اس
كالس هاى نوشتن خالق، نويسنده بيرون نمى آيد. مى توان 
به نويسنده گفت چه ننويسد اما هرگز نمى توان به او آموزش 
داد كه چه بنويسد، دليل چنين اتفاقى بسيار روشن است زيرا 
هنر از جنس خالقيت، اما نقد و آموزش از جنس علم است. 
هنر گزاره هاى علمى درست و غلط برنمى دارد. از داليل باالتر 
بودن كيفيت ادبيات زنان در ايران، مى توان به اين اشاره كرد 
كه زنان مى دانند چه مى خواهند اما نمى توانند به آن برسند. 
زن در ايران دچار از هم گسيختى ا ست و اين بهترين شرايط 

براى نوشتن داستان است».

نويسندگي يك رشته همه كاره هيچ كاره است!
ــث را اين گونه ادامه  ــتان نويس، بح مهدى ربى،داس
ــاله  زيبايى شناسى، درباره  نبوغ چنين  داد: «كانت در رس
مى گويد: نبوغ محل انباشت دانش است و مهارت آن قدر 
ــد، آن بازى نبوغ است.  ــد مى كند كه به بازى مى رس رش
چرا بايد يك نفر براى كسب تجربه مچاله شود؟ در اينكه 
ــت. در اينكه  رنج ها ادبيات را پرمايه مى كنند، بحثى نيس
انسان ها فرديت دارند، بحثى نيست. اما نويسندگى يك 
رشته  همه كاره هيچ كاره است. نمى توان هميشه منتظر 
ــى مهارت ندارد و دانشى در او انباشته  نبوغ ماند. اگر كس
ــت، چطور مى توان انتظار نبوغ داشت؟ ما بايد  ــده اس نش
انديشه  انتقادى را رشد بدهيم. بايد آموزش داده شود. منابع 
خوانده شود. تحصيل داشته باشيم. مِن نويسنده راه خود را 
مى دانم اما آن ها كه نمى دانند و تجربه ندارند، چه؟ چقدر 
بايد منتظر يك همينگوى 24 ساله باشيم كه در جريان 
جنگ و انقالب و بحران هاى پر تالطم اجتماعى اثرى فاخر 
ــته  چندمهارتى است. بايد  بنويسد؟ نويسندگى يك رش
فضاها باز باشد تا يك جوان مستعد 18 ساله بداند از كجا 
شروع كند. مى توان به او نشان داد كه ادبيات رشته اى با يك 
مهارت نيست. ما در ايران براى نويسنده ها استايل زيستى 
ــخص نكرده ايم. به اصطالح مى توان گفت در ادبيات  مش
پول نيست. ادبيات امروزه از زيست مردم عقب افتاده است. 
عشق، عصيان شخصى، روابطى كه از سر مى گذرانيم و در 
كل تجربه هاى مخاطب از محتوايى كه در داستان ها وجود 
دارد و در ادبيات خلق مى شود، فراتر است. مخاطب حس 
مى كند از نويسنده جلوتر است زيرا تجربه هاى نويسنده به 

دليل استايل زيستى اش محدود است».
اميرحسين خورشيد نويسنده  كتاب «تهرانى ها» در 
ادامه  گفت و گو بحران هاى ادبيات را در موارد مختلفى ديد 
ــور در ادبيات ايران، سرانه   كه از جمله  آن ها به وجود سانس
ــاى حامى ادبيات  پايين مطالعه و خصوصى بودن نهاده
ــت: «معروف شدن نويسنده ها در  اشاره كرد. او اظهار داش
دنيا تنهابه دليل ذوق و نبوغ آن   ها نيست بلكه نهادهاى حامى 
تاثيرگذار هستند. رمان فارسى بدون شك ضعيف تر از تئاتر 
و سينماى فارسى نيست اما تمام بودجه اى كه صرف چاپ 
كتاب هاى يك نشر مى شود، شايد نصف بودجه  يك فيلم 

گيشه اى نيست».
ــور در ادبيات  ــتور در مورد وجود سانس مصطفى مس
اين گونه گفت: «سانسور نه ممكن است و نه مفيد، اگر شعرى 
بنويسيم كه از اول تا آخر مشغول فرياد زدن موضوعى باشد، 
با حذف يك خط از آن نمى توان صدايش را خاموش كرد زيرا 
با حذف يك بخش از اثر نمى توان تاثير آن را به كل منكر شد. 
سانسور حتى مفيد نيست».  در پايان اين نشست مهدى 
ربى بحث را اين گونه تمام كرد: « من همچنان معتقدم كه 
دانش انباشته جز با آموزش به وجود نمى آيد. اين نقل قول 
از گلشيرى بوده كه بيان داشته است:« در فضايى كه كسى 
ادبيات را متوجه نمى شود، ما مجبوريم خودمان مخاطب را 
بسازيم. به زعم من الزم نيست تجربه با سختى و زحمت طى 
15 سال به دست بيايد. با مدون كردن و طبقه بندى دانش و 
آموزش، مى توان سطحى از دانش را براى حركت به نويسنده 

منتقل كرد».

      معضالت و بحران هاى ادبيات داستانى امروز بررسي شد     

فرياد خاموش ِ واژه ها

آثار هر نويسنده ريزش فكر او 
هستند و غنى شدن فرديت در 

نويسنده بر نوشته  او تاثير مى گذارد. 
آنچه كه ما امروزه به عنوان داستان 
مى شناسيم، محصول غرب است 
و تفاوت مهم و ماهوى اش با آنچه 

درگذشته وجود داشت، همين مساله  
وجود فرديت در آثار است

جامعه به دليل توليد انديشه در آن 
زاياست اما چيزى كه وجود ندارد 

نقد سازنده است. هر داستان چهار 
ركن اصلى از جمله زبان، شخصيت، 

ساختار و درون مايه دارد و از اين 
چهار مورد، زبان و ساختار معطوف 

به فرم و دو مورد ديگر معطوف به 
انديشه هستند

ععلى رفيعى وردنجانى 

ححانيه درى

   ادبيات به نوعى چوب دو سر طالست. ادبياتى ها امروزه هم از جانب عالقه مندان به ادبيات كالسيك و هم از جانب قدرت كوبيده مى شوند
   سانسور نه ممكن است و نه مفيد، اگر شعرى بنويسيم كه از اول تا آخر مشغول فرياد زدن موضوعى باشد، با حذف يك خط از آن نمى توان صدايش را 

خاموش كرد
   از داليل باالتر بودن كيفيت ادبيات زنان در ايران، مى توان به اين اشاره كرد كه زنان مى دانند چه مى خواهند اما نمى توانند به آن برسند. زن در ايران 

دچار از هم گسيختگى  و اين بهترين شرايط براى نوشتن داستان است
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ــال و روز  ــهر داراب، ح تنها بادگير تاريخى و ملى ش
ــت سر مى گذارد.  خوبى ندارد و روزگار را به سختى پش
فضاى بيرونى و پشت بادگير خانه تاريخى سوخكيان به 
جايگاهى براى انباشت زباله تبديل شده است. تنها خانه 
قديمى و تاريخى شهر داراب پارس (فارس) كه به ثبت ملى 
نيز رسيده، خانه «سوخكيان» است كه وجود بادگيرى 
زيبا  ارزش آن را دوچندان كرده و به ويژگى هاى هنرى و 
فرهنگى آن افزوده است. با اين همه و به دليل رسيدگى 
نكردن از سوى سرپرستان (مسئوالن) سازمان ميراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى شهر داراب به اين 
يادمان ملى و تاريخى، بادگير آن در خطر آسيب جدى 
ــده است.  جاى گرفته و در واقع زنگ خطر آن نواخته ش
فضاى بيرونى و پشت بادگير از زاويه ديد خيابان اصلى و 
در واقع، سمت چپ خانه سوخكيان كه به اندازه يك خانه 
عقب نشينى كرده و بن بستى را پديد آورده به جايگاهى 
براى انباشت زباله هاى خانگى و پالستيكى و پسماندهاى 
ساختمانى تبديل شده است. همچنين اين مكان به جايگاه 
و سرپناهى امن براى ولگردان و معتادان تبديل شده است 
كه در بازديد ميدانى نگارنده، هنوز خاكسترآتش ولگردان 
برجاى مانده بود و صحنه زشت و ناخوشايندى را به نمايش 
گذاشته و درخور شان يك يادمان ملى و تاريخى نيست و 
دهن كجى به يادگارهاى نياكانى به شمار مى آيد. از سويى، 
بخشى از پايين ديواره ها و كاهگل پشت ديوار بادگير خانه 
سوخكيان فرو ريخته و يا پوسيده و خورده شده و به مرمت 

و بهسازى فورى نياز دارد.
 خطر ريزش تنها بادگير شهر داراب

ــتدار ميراث  ــا فوالدفر دوس  در همين زمينه، عيس
ــهر داراب  گفت : « تنها بادگير تاريخى شهر  فرهنگى ش
داراب در خانه سوخكيان جاى دارد كه وضعيت بسيار بدى 
را مى گذراند و هر دم بيم آن مى رود كه فرو ريزد. آجرهاى 
بخش پايين پشت بادگير از سازه جدا شده و بر روى زمين 
ريخته است. خشت هاى ديوار سازه و بخش پايين بادگير، 
پوسيده و خورده شده است. از همين روى از استوارى آن 
كاسته و سست و ناتوان شده است و با توجه به فرا رسيدن 
ــتان و بارندگى هاى پيش رو و بادهاى فصلى  فصل زمس
ــاى دارد».فوالدفر در بخش ديگرى از  در خطر ريزش ج
سخنانش دربارة خانه تاريخى سوخكيان افزود: « خانه 
ــت و  زير نظر سازمان  سوخكيان به ثبت ملى رسيده اس
ــت. بادگير اين خانه تاريخى نياز به  ميراث فرهنگى اس
ــازى و مرمت اضطرارى دارد و بايد هر چه زودتر به  بهس
آن رسيدگى شود. وگرنه روز به روز وضعيت بدترى پيدا 

خواهد كرد. همچنين دركنار درِ ورودى خانه كه تابلوي 
ــازمان ميراث فرهنگى به نشانه  ثبت ملى آن از سوى س
ــده است، پسماندهاى (نخاله)  هشدار و آگاهى نصب ش
ــت و زننده اى رابه  ساختمانى ريخته شده كه چهره زش
وجود آورده و جاى بسى افسوس و شگفتى دارد كه اين 
تابلو هم نتوانسته است از نابخردى و بى فرهنگى هاى برخى 

از افراد در اين زمينه، پيشگيرى كند».
بادگير خانه سوخكيان، نماد شهر داراب

اين دوستدار ميراث فرهنگى داراب در پايان گفت : «در 
پايين ديوارى كه بادگير بر روى آن بنا شده است و در واقع، 
در بخش پشت آن، با انبوه زباله هاى خانگى و پالستيكى 
و گاه پسماندهاي ساختمانى رو به رو هستيم كه چهره 
زننده اى را به نمايش گذاشته است. همچنين نم و رطوبت

به بخش پايين ديواره اين بخش رخنه (نفوذ) كرده است. 

همه اين رويدادها در حالى رخ داده، كه تنها بادگير تاريخى 
ــهر داراب در خطر ريزش قرارگرفته است و نياز  و ملى ش
است كه اين يادگار ارزشمند كه هم نماد خانه سوخكيان 
و هم نماد شهر داراب است به درستى پاسدارى و حفاظت 
شود تا بتوانيم آن را به آيندگان كه دارندگان (صاحبان) 
اصلى اين سرزمين هستند، واگذار كنيم. از سويى، بودن 
اين بادگير مى تواند الگويى براى ساخت بادگيرهاى ديگر 
در خانه هاى اين شهر تاريخى شده و به يك نماد فراگير 
تبديل شود. از همين روى، حفظ و پاسدارى از تنها بادگير 
شهر داراب امرى بايسته (ضرورى) به شمار مى آيد و نبايد 

در اين زمينه كوتاهى كرد».
بادگير داراب، نيازمند مرمت هاى فورى

ــى و ملى  ــه در خانه تاريخ ــهر داراب ك تنها بادگير ش
سوخكيان جاى گرفته و به نمادى از شهر داراب تبديل شده 

ــازى هاى فورى است و  است، اكنون نيازمند مرمت و بهس
ــازمان ميراث فرهنگى و سرپرستان شهرى بايد هرچه  س
زودتر در اين زمينه، اقدام كنند و پيش از فرارسيدن فصل 
ــت به كار شوند و نگذارند  زمستان و آغاز بارندگى ها دس
خدشه و آسيبى به نماد شهر داراب وارد شود. يادمان باشد 
كه يادمان هاى تاريخى، ميراث نياكان پاك سرشتمان است 
كه به امانت به ما سپرده شده و ما خويشكارى (وظيفه) داريم 
ــت ما رسيده است به  تا آن ها را همان گونه كه سالم به دس
آيندگان و فرزندان اين سرزمين واگذار كنيم. در پايان انتظار 
مى رود همان گونه كه بخش درونى خانه سوخكيان در حال 
مرمت و بهسازى است، بادگير زيباى اين خانه را هم فراموش 
نكنيم.خانه تاريخى سوخكيان از سوى افراد نابخرد و فرومايه 
مورد دست اندازى (تعرض) قرار گرفته و چهره آن خدشه دار 
ــت. بر پيكره و ديوار بيرونى خانه سوخكيان زخم  شده اس

ديوارنويسى خودنمايى مى كند و صحنه زشت و زننده اى 
را به نمايش گذاشته است. افراد نابخرد با رنگ بر روى ديوار 
يادمان ملى، تبليغ كار و پيشه هاى (شغل ها) خويش را كرده و 
به آن آسيب رسانده اند. اين در حالى است كه تابلوى ثبت ملى 
خانه سوخكيان در كنار ديوار برپا و هشدارهاى الزم نيز بر روى 
آن نگاشته شده است. اما گويا، اين هشدارها كارساز نبوده و 
برخى از مردم و افراد نابخرد بدون انديشه و بى پروا و بى توجه 
به ثبت ملى اثر و تابلو، به آن دست اندازى كرده و به اين يادگار 
ملى آسيب رسانده و چهره آن را خدشه دار و صحنه زشتى 
برجاى گذاشته اند. همچنين در كنار ديوار خانه سوخكيان، 
چند ماهى است كه شن و ماسه و پسماندهاى ساختمانى 
ريخته شده است. از سويى، بخش سمت راست و پايينى ديوار 
خانه و كنار در چوبى آن، فرو ريخته و ترك و شكاف هاى ژرفى 
(عميق) بر روى ديوار، پديد آمده است كه با توجه به آغاز فصل 
سرما و زمستان خطر ريزش آن بسيار فراوان است و بايد هر 

چه زودتر مورد مرمت و بهسازى جاى گيرد.
يكى ديگر از موارد و دشوارى هاى خانه سوخكيان، چشم 
انداز ديدارى يا همان منظر بصرى آن است كه بسيار زننده به 
نظر مي آيد. سيم هاى برق كه هركدام رو به سويى دارند از هر 
سمت و سو و بسيار نازيبا از بيرون ديوار خانه به درون هدايت 
شده و صحنه زشتى را به نمايش گذاشته و چشم انداز آن را 
خدشه دار كرده است. از همين روى، جا دارد تا سرپرستان 
سازمان ميراث فرهنگى هرچه زودتر در اين زمينه، اقدامى 

انجام دهند.
خانه اى تاريخى كه بدون تكليف است

ــوس  ــه همواره مايه نگرانى و افس يكى از مواردى ك
ــهر داراب درباره خانه  ــتداران ميراث فرهنگى ش دوس
سوخكيان بوده و گاليه هاى فراوانى را نيز، به همراه داشته 
است، تعيين تكليف اين يادمان ملى است. سال هاى سال 
ــوخكيان بر روى مردم و دوستداران  است كه در خانه س
ــهر داراب بسته است و بدون  ميراث فرهنگى و تاريخ ش
كاربرى ويژه اى در گوشه اى روزگار را به سختى مى گذراند. 
هرچند كه، هم اينك مرمتگران در حال مرمت و بهسازى 
درون خانه هستند. خانه تاريخى سوخكيان سال ها است 
كه بنا بوده از سوى سازمان ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنايع دستى به خانه صنايع دستى و خانه فرهنگ شهر 
ــود، ولى همچنان بدون تكليف بوده و  داراب تبديل ش
درهاى آن نيز بر روى عالقه مندان تاريخ و فرهنگ ايرانى 
بسته است. همچنين پيشتر و در سال هاى گذشته، خانه 
سوخكيان دفتر انجمن دوستداران ميراث فرهنگى داراب 
ــت كه اين خانه، بدون تكليف  ــت. اما سال هاس بوده اس
مانده و درهاى آن بسته است و همين امر مايه دل نگرانى 
ــتار  ــده و خواس ــتداران ميراث فرهنگى داراب ش دوس

بازگشايى و كاربرى فرهنگى براى اين يادمان ملى شده اند. 
ــتداران ميراث فرهنگى داراب مى گويند، سازمان  دوس
ميراث فرهنگى سال هاست كه پيمان بسته (وعده كرده) 
خانه سوخكيان را به خانه صنايع دستى و مركز فرهنگى 
تبديل كند، ولى همچنان اين يادمان ملى بدون تكليف 

است و در آن به روى مردم بسته است.
متخلفان ميراث فرهنگى، جريمه شده اند  

با پيگيرى هاى فراوان نگارنده و آگاهى رسانى و فرستادن 
ــى به مركز روابط عمومى  نگاره هاى (عكس ها) ديوارنويس
يگان حفاظت سازمان ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع 
دستى كشور و پيگيرى به هنگام و مناسب يگان حفاظت 
سازمان ميراث فرهنگى و دايره حقوقى سازمان، خوشبختانه 
متخلفان ميراث فرهنگى و افرادى كه ديوار نويسى بر روى 
ــده و برابر با حكم  خانه سوخكيان انجام داده اند، احضار ش
دادستانى، گناهكار (خاطى) خويشكارى (وظيفه) دارد تا 
ديوارنويسى را با همكارى مرمت كار پاك كرده يا به پرداخت 
ــازمان ميراث  ــود. در غيراين صورت س جريمه محكوم ش
فرهنگى، ديوارنويسى را پاك خواهد كرد. همچنين نگارنده 
ــى و رفتن به سازمان ميراث  با چاپ نگاره هاى ديوارنويس
فرهنگى استان، موضوع را به آگاهى مديركل سازمان ميراث 
فرهنگى و بخش حراست سازمان رسانده است. به هر روى، 
اگر سازمان ميراث فرهنگى و دايره حقوقى اين سازمان در 
زمينه دست اندازى به يادمان هاى تاريخى كشور به هنگام 
ــازمان ميراث فرهنگى  ــوند و دادگاه ها نيز با س وارد كار ش
همكارى خوبى داشته باشند، گناهكاران ميراث فرهنگى 
زودتر به دام افتاده و با آنان برخورد خواهد شد و همين امر در 

كاهش آسيب هاى ميراث فرهنگى تاثيرگذار خواهد بود.
خانه سوخكيان

خانه تاريخى سوخكيان در خيابان هالل احمر و در كنار 
سازمان هالل احمر داراب جاى گرفته است. اين خانه تاريخى 
برجاي مانده از دوره پهلوى يكم بوده و بناست در آينده به خانه 
صنايع دستى شهر داراب و خانه فرهنگ تبديل شود. سنگ 
الشه، گچ، خشت خام در ديوارها و آجر در نما از مصالحي است 
كه در بناي خانه سوخكيان از آن بهره گرفته شده است. اين 
خانه به گونه يك مجموعه بوده كه در برگيرنده سه بخش 
است : 1ـ  ساختمان و حياط اصلى 2ـ  اندرونى، بيرونى و به 
ــت 3ـ   بخش پيوست يا  گمان فراوان بارانداز نيز داشته اس
همان الحاقى. آرايش هاى (تزيينات) اين خانه شامل گچ برى و 
نقاشى بر روى گچ در سقف ها و در نماى ساختمان و سقف هاى 
آجرى، بهره گيرى از كاشى در ازاره سر و لب درونى سازه و بهره 
از گچ بر روى ستون هاست. خانه سوخكيان تا كنون تعيين 
حريم نشده است! و با شماره 4679 در تاريخ 11 دى 1380 

به ثبت ملى رسيده است.

انگار قرار نيست تلخى هاى محيط بان هاى ايران تمام شود؛ انگار قرار 
نيست طبيعت بى رمق اين سرزمين نفسى تازه كند و جانى بگيرد. هر روز 
و هر ساعت اين آب وخاك، ناگهان گره مى خورد به حادثه اى براى يكى 
از مدافعان سبزپوش تنهاى طبيعت ايران زمين؛ مدافعانى كه دولت ها 
براى آن ها بودجه ندارند ...  محيط بان ها ايستاده و در نبرد با دشمنان 
ــت.  ــن تمام ماجراى زندگى و كار آن ها نيس طبيعت مى ميرند؛ اما اي
محيط بان ها با تنهايى، بى پناهى، تجهيزات ناقص و بر دوش كشيدن بار 
اضافى ناشى از كمبود نيرو سر مى كنند و در تنهايى جان مى دهند و گاه تا 
ساعت ها پس از مرگ، كسى از حوادثى كه براى آن ها پيش مى آيد با خبر 
نمى شود. دولت ها مى آيند و مى روند؛ شعار مى دهند و با آن شعارها راى 
مى گيرند اما در عمل، محيط بان ها همچنان تنها و دست خالى هستند.

هفته گذشته جسد محيط بان 29 ساله ورامينى «ميالد عباس زاده» در 
حالى در پاسگاه محيط بانى و بر روى تخت خوابش كشف شد كه به نظر 
مى رسيد ساعت ها از مرگ او گذشته است؛ به گونه اى كه جنازه خشك 
ــايد اگر «ميالد عباس زاده» تنها نبود و كسى مى توانست  شده بود.ش
كمك هاى اورژانسى به او بدهد زندگى اش نجات مى يافت. اما او تك و 
تنها، در پاسگاه محيط بانى «مكرش» واقع در «منطقه حفاظت شده 
كوير» خوابيد و ديگر بيدار نشد. اتفاقى كه در تمام طول سال و ماه و روزها 
و ساعت ها براى بسيارى از محيط بانان ايرانى مى افتد. چه آن ها كه در 

پاسگاه مى مانند و چه آن هايى كه به گشت و ماموريت مى روند.
محمودرضا خسروى رييس «منطقه حفاظت شده كوير» ورامين 
ــوز گفت:«روز  ــكان ني درباره حادثه مرگ محيط بان ورامينى به اس
ــيفت پاسگاه هاى ما بود.  پيش از حادثه يعنى 30 آبان، زمان تغيير ش
ــاعت 7 شب به ــد و من در س ــاعت 4 بعداز ظهر شيفت تعويض ش س

ــورم را عوض كرديم و تا  واحدمحيط بانى مكرش رفتم. آنجا روغن موت
8 شب هم آنجا بودم. حال ميالد خيلى خوب بود و مشكل خاصى هم 
ــد روز بعد برايش ببرم». نداشت. يكسرى لوازم نياز داشت كه قرار ش

او افزود:« عصر فردا يعنى يكم آذر ساعت 3، وسايل را تهيه و به پاسگاه 
مراجعه كردم؛ وقتى رسيدم ديدم موتور برق روشن است و در پاسگاه 
ــت. تعجب كردم؛ چون معموال بچه ها كه براى گشت  ــته اس هم بس
ــى جواب نداد.  مى روند موتور را روزها خاموش مى كنند. در زدم و كس

ــگاه رفتم و از پنجره نگاه كردم؛ ديدم ميالد روى تخت  ــت پاس ازپش
خوابيده است. به موبايلش زنگ زدم جواب نداد. بعد برگشتم و با سنگ 
ــان و .... به در زدم. باز هم جوابى نيامد. با رييس اداره تماس گرفتم. ايش

ــده بود و تكان نمى خورد.  هم زنگ زدند ولى باز هم جواب نداد. خوابي
ــدم شيشه را  ــت و عادى نيست. مجبور ش ديدم اوضاع مشكوك اس
ــت در را چرخاندم و به داخل رفتم. به پاى چپ  ــتم و كليد پش شكس
ــت. فهميدم اتفاقى افتاده  ــده اس ــت زدم ديدم خشك ش ميالد دس
است».  خسروى گفت: « همان موقع به رييس اداره و فرمانده كالنترى

«جوادآباد»  و نيروهاى هالل احمر و اداره آگاهى زنگ زدم؛ آن ها آمدند 
ــاعت از فوتش گذشته است». و بعد از معاينه گفتند كه حدود 7-8 س

ــه گفت:  ــن در ادام ــر» ورامي ــده كوي ــس «منطقه حفاظت ش  ريي
ــت. يكى از  ــن داش ــال س ــود و 28 يا 29 س ــان خيلى جوان ب «ايش
ــفانه از دست رفت. آن  ــيار خوب و دلسوز ما بود كه متاس نيروهاى بس

ــودرو، يك ربع  ــگاه با خ ــيفت بود و فاصله جاده تا پاس روز، روز اول ش
ــتم و بارها به ايشان  ــتر نبود. خود من هم در منطقه حضور داش بيش
ــر بدهند خودم  ــه هر زمان نياز بود خب و بقيه محيط بان ها گفته ام ك
ــدا نكرد». ــن كار را هم پي ــان فرصت اي ــانم. اما ظاهرا ايش را مى رس

خسروى يادآور شد:« در بررسى هاى اوليه نيروهاى اورژانس، تشخيص 
ــايد اگر كسى  ــكته قلبى بوده است و ش ــد كه علت مرگ، س داده ش
ــان كارى كند». ــت براى ايش ــت هم احتماال نمى توانس حضور داش
ــوم ميالد  ــغلى مرح ــاره وضعيت ش ــش درب ــه پرس ــخ ب او در پاس
ــيفت  ــتخدام نبود و قراردادى بود و ش ــان اس عباس زاده گفت: «ايش
ــت. ظاهرا3-4 ــتراحت بوده اس ــان هم پنج  روز كار و پنج روز اس ايش
ــت». ــاق افتاده اس ــيده اين اتف ــگاه رس ــاعت بعد از اينكه به پاس س

ــفانه به دليل كمبود نيرو در تشكيالت محيط  خسروى گفت:«متاس
زيست، اغلب نيروها هم در پاسگاه و هم در حين گشت، تنها هستند و راه 

براى حل اين مشكل استخدام نيروى جديد است. محيط بانى ها نيروى 
كافى ندارند و اين را بارها خود مسئوالن سازمان گفته اند».

ــازمان حفاظت محيط زيست كشور،  عيسى كالنترى رييس س
ــا چند روز  ــت هفته پژوهش و فناورى كه تنه ــم گراميداش در مراس
ــر ضرورت ــتانى بود ضمن تاكيد ب ــهادت محيط بان گلس پس از ش

ــد از ظرفيت  ــا بيان اينكه  باي ــتى ب ترويج پژوهش هاى محيط زيس
ــتفاده  ــوزش محيط بانان اس ــت» براى آم ــكده محيط زيس «دانش
ــتند و بايد  ــت هس ــود گفت: «محيط بانان، مروجان محيط زيس ش
ــه داريم  ــتا برنام ــوند و در همين راس ــت ش ــوزه آموزش تقوي در ح
ــكده محيط بان تغيير پيدا كند». ــت به دانش دانشكده محيط زيس

ــان  ــراى چنين تصميمى، كارشناس ــر  بودن اج ــالوه بر  زمان ب اما ع
ــت نيز آن را نقد كردند. بهزاد سعيدپور عضوهيات علمى  محيط زيس
ــانه ها گفت كه « اگر منظور رييس  ــت به رس ــكده محيط زيس دانش
سازمان محيط زيست اين است كه دانشكده محيط زيست فقط بايد 
به آموزش محيط  بانى بپردازد؛  اشتباهى فاحش است و به نظر من اين 
ــاوران خوبى در اين زمينه  ــان مى دهد كه آقاى كالنترى مش ايده نش
ــكده  ندارد؛ چراكه آموزش محيط  بانى تنها يكى از ظرفيت هاى دانش
محيط زيست است و نمى توانيم تنها به يكى از ظرفيت هاى دانشكده 
ــود». ــنده كنيم و اين ايده نمى تواندمنجر به تصميم جامعى ش بس

ــن، اين منطقه  ــده كوير» ورامي به گفته رييس «منطقه حفاظت ش
ــا 14 محيط بان كه  ــعت دارد تنها ب كه در حدود 250 هزار هكتار وس
ــود كه بر اساس ساعات  با رييس خود 15 نفر هستند حفاظت مى ش
ــت محيط  ــيفت تنها هش ــان ايران، در هر ش ــى كار محيط بان قانون
ــتند. اين  ــتراحت هس ــد و هفت نفر ديگر در حال اس بان كار مى كنن
ــت. ــار محيط بانى دائم و يك محيط بانى فصلى اس منطقه داراى چه

چندى پيش معاون «يگان حفاظت محيط زيست كشور» گفته بود كه 
« طبق استاندارد جهانى به ازاى هر هزار هكتار بايد يك محيط بان وجود 
داشته باشد؛ اما با توجه به وسعت مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت 
محيط زيست كه به 17 ميليون هكتار مى رسد، به ازاى هر 8500 هكتار 
يك محيط بان وجود دارد و اين به معناى كمبود محيط بان تا 8,5برابر 

استانداردهاى جهانى در ايران است».

ــر جمعيت كل  ــه « در حال حاض ــد كرده بود ك او همچنين تاكي
ــده محيط زيست كار مى  نيروهايى كه در سطح مناطق حفاظت ش
كنند سه هزار نفر است؛ در حالى كه طبق چارت مصوب سازمان محيط 
زيست، بايد 7340 نفر محيط بان در مناطق چهارگانه باشند. در حال 
ــت». حاضر 50 درصد نيرو كمبود داريم كه به علت كمبود بودجه اس

ــت همچنين  ــازمان حفاظت از محيط زيس معاون يگان حفاظت س
ــاعت كار محيط بان هاى ايران بيش از حد قانونى است.  خبر داد كه س
ــورى موظف به  ــاس قانون خدمات كش ــت: «نيروهاى ما بر اس او گف
ــيفت كارى  ــتند درصورتى كه با ش ــاعت خدمت در ماه هس 176س
ــاعت مى رسد. به عبارت ديگر محيط بانان  آن ها اين ميزان به 432 س
ــورى فعاليت مى كنند». ــاعت مازاد بر قانون خدمات كش ما 256 س

ــور كه  ــال 1397 كل كش ــاس ضوابط اجرايى قانون بودجه س براس
ــتگاه هاى اجرايى ابالغ شد استخدام نيروى انسانى  اوايل سال، به دس
ــازمان ادارى واستخدامى كشور» امكان پذير  جديد تنها با مجوز «س
است. شايد به همين دليل است كه موضوع كمبود نيروى محيط بان 
ــدنى تبديل شده است. ــاله اى حل ناش ــت به مس در ايران سال هاس

ــد و  ــف مى آين ــاى مختل ــى دولت ه ــى و فيزيك ــاى علم آزمون ه
ــا و محيط بانى ها  ــا براى محيط بان ه ــا هيچ كدام از آن ه مى روند، ام
ــان بودجه عمومى  ــى كه ميلياردها توم ــد. آن ها در حال بودجه ندارن
ــات  ــت و حي ــه طبيع ــان ب ــاى آسيب رس ــراى طرح ه ــور را ب كش
ــدهاى بى فايده و پرزيانى  ــاخت س ــهروندان از جمله س شهرها و ش
ــراى جذب  ــت، خرج مى كنند ب ــان خالى اس كه نيمى از ظرفيت ش
ــور پول ندارند. ــت كش ــتگاه متولى محيط زيس نيروى الزم در دس

چنين رويكردى هر روز يك محيط بان را به مسلخ مى فرستد؛ يك روز 
با تير شكارچى غيرمجاز، روز ديگر با مرگى كه در خواب رخ داده و معلوم 
نيست علت آن فشار كار است يا فشار روحى ناشى از حفاظت تك نفره 
در شب هاى دراز و پرخطر يك پاسگاه منطقه چند هزارهكتارى يا نبود 
همراهى كه به دادشان برسد.  در هر صورت، اين انفال خداوندى، زندگى 
مردمان، ميراث طبيعى كشور، و آينده بچه هاى اين سرزمين است كه 
هر روز به بهانه اى از دست مى رود و ابرچالشى جديد را براى اين آب وخاك 

به همراه دارد.

محيط زيست

ــتقامت و آزاد گى ايرانيان از تاريخ پرفراز و نشيب  د ماوند ، نماد  اس
ــت و به نسلى كه د ر تخريب  ــرزمين به سالمت عبور كرد ه اس اين س
ــپرد ه شد ه است.  ــت و ميراث خود  شهره اند ، به امانت س محيط زيس
ــت. اما هم اكنون  بى قانونى، پيكر د ماوند  را زخمى و رنجور كرد ه اس
ــان آن نياز به  ــد ه كه براى د رم ــرطانى تبد يل ش اين زخم به غد ه س
ــت و د يگر طرح هاى مقطعى  ــه يابى اساسى اس يك جراحى و ريش
ــك روز د  الالن ويال به جان  ــت. ي و كوتاه  مد ت د واى  د رد   د  ماوند   نيس
ــربرمى آورد  و روز  ــت هاى د ماوند  مى افتند  و ويالها د ر آن جا س د ش
ــتاى  ــاختن جاد ه اى جد يد  براى روس ــتاييان هوس س د يگر روس
ــى و مخربى كه د ولت به نام  خود  مى كنند . پروژه هاى غيركارشناس
ــريال تلخ اما  ــرا مى كند  نيز به س ــانى د ر اين منطقه اج خد مات رس
ــود  ند ارد . ــت كه گويا پايانى براى آن وج ــد ه اس تكرارى تبد يل ش
اما به تازگى عالوه بر مشكالت د ماوند ، مساله  د يگرى كه د رباره اين كوه 
مورد  توجه قرار گرفته، بحث وقوع آتشفشان و به د نبال آن وقوع زلزله 
ــش مطرح است كه آيا د ماوند  به زود ى  د ر تهران است. حال اين پرس
فوران مى كند  و از آنانى كه پيكرش را زخمى  كرد ه اند ؛ انتقام خواهد  
ــكل د هانه آتشفشان د ماوند   گرفت؟ برخى كارشناسان از تغيير ش
خبر مى د هند . برخى نيز اعالم نظر د رباره آن را به بررسى و سنجش 
د قيق آن موكول مى كنند . د ماوند  فوران بكند  يا نه، مهم اين است كه 
نفس هاى آن به شماره افتاد ه است و اما مسئوالن همچنان د ر خواب 
هستند . د ر اين ميان تنها سازمان محيط زيست با اعمال ممنوعيت 
كوهنورد ى د ر ارتفاع بيش از چهار هزار و پانصد  متر قصد  نجات آن را 
د ارد ؛ غافل از آنكه اين مساله به تنهايى نمى تواند  مرهمى بر زخم هاى 
د ماوند  باشد . عضو هيات علمى پژوهشگاه بين المللى زلزله از اجراى 
پروژه مشترك با كشور فرانسه در زمينه وضعيت آتشفشان دماوند 

ــدن سطح زمين  خبر داد و گفت: در اين مطالعات فرضيه گرم تر ش
ــدن مواد مذاب در  در ناحيه قرارگيرى يخچال ها به دليل جابه جا ش
اتاقك ماگمايى دماوند مورد بررسى قرار مى گيرد، كه تاكنون نتايج 
اوليه  از آن استخراج شده است.به گزارش ايسنا، شهريور  سال جارى 
سيل مخربى در مسير دره «گزنك» به قله دماوند (دره تلو نيز ناميده 
ــود) رخ داد كه تا دو روز بعد از آن نيز ادامه داشت. اين سيل در  مى ش
روستاى گزانه موجب تخريب كامل پارك اين مركز جمعيتى شد و 
با گذر از روستاى گزانه و تخريب ديواره آبراهه، در تالقى با رود هراز 
ــيب وارد كرد. مسير  و مسير جاده هراز، به باغات منطقه گزنك آس
ــيع گزنك به قله دماوند در محدوده  عبورى سيل، دره نه چندان وس
ــت. اين مسير، راه دسترسى به  بخش الريجان استان مازندران اس
قله دماوند از يال شرقى است كه به حالت كمانى از قله به سمت شرق 
و جنوب شرق تا جاده هراز و رودخانه هراز ادامه دارد.  وسط دره، مسير 
رودخانه محلى تلخاب قرار دارد كه مسير سيل نيز در راستاى همين 
ــير رودخانه از ”گزنك“ در كناره جاده هراز رودخانه بوده است. مس

ــرف به گزانه و گزنك را تشكيل  تا قله دماوند كه مسير آبراهه اى مش
ــت.در مسير گزنك به  مى دهد، داراى طولى معادل 13 كيلومتر اس
قله در آبراهه طويل كه مسيل شناخته شده منطقه نيز است، تغيير 
ارتفاع در ابتدا چندان زياد نيست، ولى در طول 6 كيلومتر حدود1000

متر به ارتفاع افزوده مى شود (حدود 17 درصد شيب)؛ ولى در ادامه، 
شيب به شدت تند مى شود، به گونه اى كه از ارتفاع حدود 2600 متر

ــدود 5600 مترى در مجاورت  در فاصله تقريبى 7 كيلومترى به ح
ــيب).  چنين مورفولوژى و شيب  ــد (حدود 43 درصد ش قله مى رس
تندى، قدرت تخريب بااليى به اين سيل داده است. به باور محققان 
اين امر به دليل تغييرات اقليم و گرم شدن هوا بوده است، به گونه اى 
كه در تابستان سال جارى در ارتفاع 2 هزار متر قله آتشفشان دماوند 
ــت. اخيرا  دكتر  زارع، عضو  دماى هوا 26 درجه سانتى گراد بوده اس
هيات علمى پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله با 
همكارى محققانى از كشور فرانسه بررسى فرضيه جديدى درباره ذوب 
شدن يخچال هاى دماوند را در دستور دارند.دكتر مهدى زارع، استاد 
پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله و عضو وابسته 
شاخه زمين شناسى  فرهنگستان علوم در گفت وگو با ايسنا با اشاره به 
اتاقك ماگمايى آتشفشان دماوند، توضيح داد: اتاقك ماگما در حداقل 
ژرفاى 3 هزار مترى در قله دماوند واقع است و بررسى آن به اين دليل 
اهميت دارد كه جابه جا شدن ماگما مى تواند با  فشار به سنگ هاى در 
برگيرنده ماگما راهى را براى خروج ماگما به سطح زمين ايجاد كند. 
ضمن آنكه نزديك شدن ماگما به سطح زمين مى تواند به  داغ تر شدن 
ناحيه اى در سطح زمين در محدوده سامانه آتشفشانى دماوند بينجامد.
وى از اجراى طرح مطالعاتى مشترك بر روى آتشفشان دماوند
ــا همراهى ــون پژوهش هايى ب ــان كرد: اكن خبر داد و خاطرنش

ــه و با  ــبورگ»  فرانس ــه و رصدخانه علوم زمين «استراس موسس
Jacques)  «هدايت و همكارى مشترك من و دكتر «ژاك هيندرر

ــته «گرانى سنجى» در  Hinderer) استاد و پژوهشگر برجس
حال اجراست.

ــان مى دهد  ــج اوليه اين تحقيقات نش به گفته اين محقق، نتاي
ــى به صورت روند شمالىـ   كه ناهنجارى هاى مغناطيسى و گرانش
جنوبى در پيرامون قله در ژرفاى سه تا هفت كيلومترى وجود دارد.

وى در اين باره توضيح داد: مواد مذاب (ماگما) از راه شكستگى ها به 
ــنگ هاى در برگيرنده پيرامون خود  دليل چگالى كمتر نسبت به س
ــمت باال حركت مى كند. زمانى كه ماگما نمى تواند به بيرون از  به س
اتاقك راه بيابد، فشار با افزايش جابه جايى در شكستگى ها مى تواند 
ــأهاى توليد و رخداد  ــرد: اين امر يكى از منش رخ دهد. زارع تاكيد ك
ــت. عضو هيات علمى  ــانى اس خرده لرزه ها در محدوده قله آتشفش
پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى با بيان اينكه موقعيت اتاقك هاى

ــى مشخص كرد، يادآور شد:  ماگما را مى توان با مطالعات لرزه شناس
امواج لرزه اى ناشى از زمين لرزه در ماگما با سرعت كمتر از سنگ هاى 
پيرامونى عبور مى كنند و اين تغيير سرعت امواج لرزه اى كه از جنس 
امواج صوتى هستند، مى تواند محل و موقعيت دقيق  اتاقك ماگمايى را 
براى ما مشخص كند. وى در پاسخ به اين سوال كه آيا سيل هفته اول 
شهريور 97 گزنك كه به صورت سيالب ناگهانى موجب خسارت شد، 
مى تواند با فعاليت هاى ماگمايى كوه آتشفشان دماوند مرتبط باشد

يا خير، پاسخ داد: هفته اول شهريور سال جارى در دره هراز و پيرامون 
قله دماوند باران نباريد؛ ولى اولين مشاهدات از ذوب بخشى از يخ هاى 

دماوند در ارتفاع سه هزار مترى و در نتيجه وقوع سيل هاى ناگهانى را 
ــان كرد: اولين ارزيابى ها دليل اين ذوب  در پى داشت. زارع خاطر نش
ــون قله دماوند در  ــدن را گرم بودن هواى مازندران و ناحيه پيرام ش
تابستان سال جارى (حدود دو تا سه درجه بيش از متوسط سال هاى 
قبل) بيان مى كرد. بنابراين در يكى از دره هاى قله دماوند، يخ ها آب 

شدند و اين موضوع باعث ايجاد سيل شد.
وى در عين حال از بررسى فرضيه جديدى در اين زمينه خبر داد 
و در اين باره توضيح داد: فرضيه ديگرى كه اكنون مشغول بررسى آن 
هستيم، گرم تر شدن سطح زمين (در ناحيه قرارگيرى يخچال ها) به

دليل جابه جا شدن مواد مذاب در اتاقك ماگمايى و احتماال در راستاى 
شكستگى هايى است كه با روش هاى ژئوفيزيكى پى جويى شده اند. به 
گفته وى، بر اساس اين فرضيه جابه جايى مواد مذاب آتشفشان دماوند 
منجر به ايجاد پديده هاى مختلف از جمله ذوب يخ ها و يخچال ها  و 

سيل گزنك  شد.

محيط زيست

سياوش آريا

محيط بان ورامين در تنهايى جان داد

مدافعان طبيعت در غربت وطني 

    خانه تاريخى سوخكيان به زباله دانى تبديل شده است   

اتراق بي خانمان ها درميراث داراب

جابه جايى مواد مذاب آتشفشان دماوند
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منصوره ميرقاسمى

كارزار منع خشونت خانوادگى، فعاليت جمعى 
از زنان براى ثبت و انتشار خشونت در خانواده ها، 
با هدف ممانعـت از افزايش و تكـرار آن و آگاهى 
بخشى به قربانيان و زنان خشونت ديده است كه 
از آذر سال 95 آغاز شد. اين فعاالن سعى كردند در 
قالب شبكه هاى اجتماعى به گفت وگو با زنانى كه 
در خانه و محيط كار يا زندگى خود در معرض انواع 
و اقسام خشونت قرار گرفتند، مصاحبه و نتايج آن 
را براى آشنايى ديگر زنان ثبت و منتشر كنند.  در 
آستانه دوسالگى كارزار منع خشونت خانوادگى 
و همزمان با نزديك شدن به روز جهانى مقابله با 
خشونت عليه زنان، با «بنفشه جمالى» و «جلوه 
جواهرى» كه از ابتـدا در اين حركت جمعى فعال 
بوده اند گفت وگويى كرده ايـم. در اين گفت وگو، 
اين دو فعال حقوق زنان به اهداف، عملكرد، موانع 

و دستاوردهاى كارزار اشاره كرده اند.
        كارزار منع خشـونت خانوادگى چيست، 

چگونه و از چه زمانى آغاز به فعاليت كرد؟
ــونت خانوادگى حركتى مستقل و  كارزار منع خش
ــط تعدادى از فعالين حقوق زنان  جمعى است كه توس
ــهر ايران راه اندازى شده است.  اين كارزار  از چندين ش
آذر 95 هم زمان با بيست وپنج نوامبر، روز جهانى منع 
خشونت عليه زنان،  فعاليت خود را با برگزارى نشستى 
ــما آغاز كرد. در اين نشست، فعالين  در شهر تهران رس
حقوق زن از شهرهاى مختلف حضور داشتند. هدف از 
ــت معرفى كارزار و چرايى ضرورت  برگزارى اين نشس
تصويب قانونى جهت منع خشونت خانگى بود. هدف 
كارزار تالش براى تصويب قانون منع خشونت خانگى 
ــانى عمومى و رسيدن به  عليه زنان از طريق اطالع رس

اجماع در جامعه مدنى است.
        چرا از بين خشـونت هاى رايـج در جامعه 
و انواع خشـونت ها عليه زنان موضوع خشونت 

خانگى را براى اين كارزار برگزيديد؟
ــونت خانگى يكى از شايع ترين خشونت هاى  خش
مبتنى بر جنسيت است كه در جهان بر اساس روابط 
صميمى بين افراد و در محيط خصوصى رخ مى دهد. 
بر اساس آمارهاى رسمى جهانى از هر سه زن يك زن 
نوعى از خشونت خانگى را در طول زندگى خود تجربه 
ــفانه به دليل محدوديت هاى  مى كند. در ايران متاس
هميشگى كه وجود داشته است آمار رسمى در خصوص 
خشونت خانگى نداريم. تنها منبع رسمى كه مى توان 
ــت كه در سال 1383 ــى اس به آن ارجاع كرد پيمايش

ــط وزارت كشور در خصوص  در 28 مركز استان توس
همسرآزارى انجام شد. بر اساس اين پيمايش 66 درصد 
از زنان ايرانى در طول زندگى مشترك خود حداقل يك 
نوع خشونت خانگى را تجربه كرده اند. در سال هاى اخير 
هم شاهد انتشار آمارهاى پراكنده اى از سوى بهزيستى 
و سازمان اورژانس كشور در خصوص خشونت خانگى 
ــس اورژانس اجتماعى طى  بوده ايم. به طور مثال ريي
ــونت خانگى  ــا روزنامه ايران گفت خش مصاحبه اى ب
ــته 20 درصد افزايش داشته است. آمار  در سال گذش
ــب و تاثيراتى  ــونت خانگى در ايران و عواق باالى خش
ــونت به جا مى گذارد ما را بر آن داشت كه  كه اين خش
ــانى در  ــدازى كارزارى با هدف آگاهى رس به فكر راه ان
خصوص خشونت خانگى و ضرورت تصويب قانونى براى 

پيشگيرى از اين خشونت فراگير  بيفتيم.
        كارزار مشـابهى هـم (در دنيـا يا كشـور 

خودمان) بوده يا اولين كارزار در اين مورد است؟
ــى در خصوص مبارزه با  در دنيا كمپين هاى مختلف
ــته و دارد. اما در  ــونت خانگى عليه زنان وجود داش خش
خصوص ايران تا جايى كه من اطالع دارم تابه حال عليرغم 
ــونت  فعاليت هاى فردى يا گروهى كه در خصوص خش
خانگى وجود داشته است فعاليتى به اين شكل كه شامل 
ــهرهاى مختلف باشد، وجود نداشته  چندين گرو ه از ش
ــت كه در حوزه زنان  است. ضمن اينكه اين اولين بار اس
با يك پيشنهاد مشخص و ايجابى پيش مى رويم. نكته 
ــت كه ما در راه اندازى كارزار منع خشونت  ديگر اين اس
ــورهاى  ــعى كرديم از تجربيات زنان در كش خانگى س
ديگر بخصوص كشورهاى مسلمان و كشورهايى كه به 
لحاظ فرهنگى نزديك به ما هستند و همچنين تجربيات 
گروه هاى داخلى كه در خصوص مبارزه با خشونت خانگى 
فعاليت داشته اند، بهره ببريم. يكى از اين تجربيات تالش 
گروه هاى زن در لبنان و افغانستان بوده است. به ويژه در 
ــال ها تالش كردند تا بتوانند  لبنان فعالين حقوق زن س

پيشنهاد قانونى خود را به كرسى بنشانند. 

        ايده راه انـدازى كارزار از چـه زمانى به ذهن 
گردانندگان آن رسيد؟

چند سال پيش تعدادى از حقوقدان ها و وكالى فعال 
در زمينه حقوق زنان به دليل نبود قانونى در خصوص منع 
خشونت خانگى تصميم به نوشتن يك پيش نويس قانونى 
در ارتباط با منع و پيشگيرى خشونت خانگى گرفتند. يكى 
از اهداف كارزار جمع آورى نظرات زنان به ويژه زنان خشونت 
ديده و متخصصان و فعاالن مدنى (در حد توان و امكاناتى 
ــانى آن  كه دارد) بر روى اين پيش نويس قانون و به روزرس
است. مى خواهيم با آگاهى رسانى و اطالع رسانى، حمايت 
همگانى را در خصوص ضرورت تصويب قانونى براى مبارزه با 
خشونت خانگى جلب كنيم. هدف ما تصويب قانونى است كه 
رويكردى ترويجى،  پيشگيرانه،  ترميمى و حمايت گر داشته 
باشد و منافع همه زنان خشونت ديده (از جمله مهاجران) 
را به ويژه در زمينه ابعاد پنهان خشونت در نظر بگيرد. ثبت 
روايت ها و تجارب زيسته زنان در زمينه  خشونت خانگى از 
طريق گفت و گوى چهره به چهره و به كارگيرى آن در اصالح 

قانون پيشنهادى از اقدامات ديگر اين كارزار است.
        شروع كارزار چگونه اطالع رسانى شد؟

همان طور كه قبال هم عنوان شد كارزار فعاليت رسمى 
خود را با برگزارى نشستى در چهارم آذر 95 هم زمان با روز 
ــونت عليه زنان آغاز كرد. در اين نشست،  جهانى منع خش
ــا خواندن بيانيه آن معرفى و  اهداف و فعاليت هاى كارزار ب
عنوان شد هر فردى در هر كجاى ايران و هر ايرانى در خارج از 
ايران چنانچه با اهداف آن موافق باشد،  مى تواند به آن بپيوندد 
ــتاى اهداف آن گام بردارد يا حمايت خود را از اين  و در راس

حركت جمعى اعالم كند. 
        فعاليت كارزار به چه صورت بوده است؟

ــى داراى دو كارگروه  ــونت خانگ ــع خش كارزار من
ــت. در كارگروه آموزش، داوطلبان  رسانه و آموزش اس
ــزارى كارگاه هاى  ــونت خانگى با برگ كارزار منع خش
ــهرهاى  ــونت خانگى در ش ــف در خصوص خش مختل
ــه با انواع  ــانى در رابط مختلف در حقيقت به اطالع رس
خشونت خانگى و ارائه راه كارهاى فردى و جمعى براى 
ــركت كننده در  ــونت به افراد ش مواجهه با اين نوع خش
اين كارگاه ها مى پردازند. همچنين براى مستندسازى 
ــته زنان در خصوص خشونت  روايت ها و تجربيات زيس
ــود روايت هاى خود از  ــته مى ش خانگى از آن ها خواس
ــند. در نهايت هم نظرشان  ــونت خانگى را بنويس خش
روى پيش نويس قانون (پيش گفته) پرسيده مى شود. 
ــانه در حقيقت به توليد محتواى رسانه اى  كارگروه رس
ــانى مرتبط با خشونت خانگى،  در خصوص آگاهى رس
ــونت ها مى پردازد. در كارگروه  انواع و مبارزه با اين خش
رسانه همچنين روايت هاى جمع آورى شده از كارگاه ها 
ــوند. اين كارگروه در اين  مستندسازى و منتشر مى ش
مدت توانسته حدود 40 فيلم/انيميشن كوتاه ترويجىـ  
آموزشى را زيرنويسى يا توليد كند. يكى ديگر از اقدامات 
فعاالن كارزار، اطالع رسانى چهره به چهره در مكان هاى 

عمومى از جمله خيابان، پارك و پاساژهاست. 

        آيا كارزار دايمى اسـت يا فعاليـت آن زمان 
مشخصى دارد؟ چرا و چگونه به پايان مى رسد؟

ــان و هدف  ــه راه مى افتد زم ــى كارزارى ب معموال وقت
محدودى دارد تا در بازه زمانى آن بتواند به ترويج خواسته اش 
بپردازد. كارزار يك فعاليت محدود به لحاظ زمانى و شيوه 
عملكرد و اهداف خاص آن كه پيشتر گفته شد، است. ابتدا 
بازه زمانى يك ساله را براى آن درنظر گرفتيم اما يك سال 
ديگر هم زمان آن تمديد شد. به اين ترتيب فعاليت كارزار 
ــونت (اوايل آذر) ادامه خواهد داشت.  تا دهه مبارزه با خش
ــخصى را تعيين كرديم تا به طور هدفمند  ما فرصت مش
خواسته مشخص خود را به ميان مردم (به اندازه توان مان) 
ببريم و اين مساله را در جامعه به مساله عمومى تبديل كنيم 
تا بتوانيم راه حلى كه براى آن ارائه داده ايم را مطرح و ارزيابى 
كنيم. اما از همان ابتدا انتظار نداشتيم بتوانيم به اين هدف 
برسيم. انتظار ما گام برداشتن در اين مسير و نزديك شدن 
به هدف مان با تالش جمعى بود. مى دانستيم فرايند تغيير 
قانون در كشور ما يك فرايند طوالنى و انرژى بر است كه گاه 
نسل ها طول مى كشد. بسيارى از قوانين ما از دهه 1300

تغيير نكرده اند. تنگ نظرى قانونگذار در ايران براى هر نوع 
تغيير قانونى مطابق شرايط روز گاهى شگفتى آفرين است. با 
اين وجود معتقديم اگر در اينجا زندگى مى كنيم مى بايست 
تغيير ايجاد كنيم. معتقديم هر كدام از فعاليت هاى جمعى از 
جمله اين كارزار مى تواند قدمى در راه رسيدن به هدف كاهش 
خشونت باشد و نبايد نااميدى پيشه كرد. اگر كارزار تا يك ماه 
ديگر ادامه دارد فعاليت هاى ديگرى مى تواند از دل آن يا ديگر 

كنش ها سربكشد.
        اكنون كه در پايان فعاليت كارزار هستيد آن را 

تا چه حد مفيد مى دانيد؟
ــخ دادن به اين سوال سخت است چون  تا حدودى پاس
بررسى نكرده ايم كه چقدر توانسته ايم منشا اثر باشيم. اما 
ــتاوردهاى كارزار از آن  تنها چيزى كه به عنوان يكى از دس
ــتن سكوت در  مى توانم به جرات نام ببرم، كمك به شكس
زمينه خشونت خانگى است. پيش از اين در چندين كارگاه 
ــونت خانگى عليه زنان براى گروه هاى  پيشگيرى از خش
مختلف زنان حضور داشته ام. در بخشى از كارگاه ها معموال 
ــونت خانگى مطرح بود. اما هيچ گاه  ــتن تجربه خش نوش
تجربه هاى زيادى دريافت نكرده بوديم. اما تجربه همكارانم 
ــان در كارگاه هاى  ــيارى از زن ــان داد كه بس در كارازر نش
ترويجى كارزار، سكوت شان را شجاعانه شكستند و تجربه 
خود را بر روى كاغذ نوشتند. انتشار اين تجربه ها (با حفظ 
ــت سكوت را تا  ــت اهميت شكس نام و هويت افراد) توانس
ــان دهد، به طورى كه تجربه هاى قابل توجهى  حدى نش
ــتان،  از زنان ايرانى از مناطق مختلف ايران از جمله خوزس
سيستان و بلوچستان، آذربايجان، كردستان و ... به كانال 
كارزار فرستاده شد. با برخى آن ها توانستيم صحبت كنيم 
و مشاوره هاى محدودى هم در حد توان داديم. نوشتن اين 
تجربه ها قرار نيست مردان را هدف بگيرد؛ قرار است بگويد 
من يك مساله دارم و در ميان همين مردم زندگى مى كنم، 
آيا مى توانى مساله من را ببينى؟ قرار است راه حل بيافريند. 

تا زمانى كه سكوت باشد، اعتراضى نباشد،  مساله اى عنوان 
ــود،  پس به دنبال راه حل هم نيستيم. اما برخالف  نمى ش
ــا كار خارق  ــت آمد. نه آنكه م ــتاورد به دس انتظار اين دس
ــيم، به نظر من زمانش رسيده بود. االن  العاده اى كرده باش
ديگر آسيب ديدگان خشونت نمى خواهند سكوت كنند. 
نمى خواهند قربانى باشند. مى خواهند صدا باشند و تغيير 
ايجاد كنند. از طرف ديگر نكته اى كه به خصوص اين روزها 
هم بسيار مد شده است، تهاجم به كسى است كه خشونت 
كرده است. به اعتقاد ما اعمال خشونت امرى اكتسابى است 
نه ذاتى. اگر مردى دست به خشونت عليه شريك جنسى، 
همسر، فرزندان يا خواهرش مى زند به دليل عرف جامعه 
و آموزشى است كه ديده است؛ هر چند اختيار او را نمى توان 
كتمان كرد. اما مقابله با خود او راه چاره نيست و او هم يك 
انسان است. تاكيد ما چيزى كه در اين دو سال آن را ترويج 
كرديم اين بوده و هست كه ما به دنبال ترويج انتقام نيستيم، 
به دنبال حل مساله هستيم. مردى كه خشونت مى ورزد 
لزوما نبايد برچسب خشونتگر بخورد چرا كه همين برچسب 
او را از هرگونه تغيير باز مى دارد. بايد دنبال داليل و رفع آن بود. 
ترويج چنين رويكردى در ايران كه هنوز قانون قصاص حاكم 
است و خانواده مقتول كه بيشترين احساسات را دارند بايد 
درباره سرنوشت كسى كه به قتل رسيده نظر بدهند كار به 

غايت سختى است. 
        به تازگى از طرف دولت اليحه اى به نام تامين 
امنيت زنان در برابر خشونت براى بررسى به حوزه 
علميه قم فرستاده شده اسـت تفاوت آن با اهداف 

كارزار چيست؟
يكى از تفاوت ها براساس شنيده هاى مان اين است كه 
ــونت عليه زنان است اما ما  آن قانون به طور كل درباره خش
در كارزار بر روى موضوع خشونت خانگى عليه زنان متمركز 
هستيم. تفاوت دوم در موضوع نيست در رويكرد است. ما تا 
حدى كه در توان مان بود مى خواستيم اين حركت جمعى و 
مشاركتى باشد. بعدا اشاره مى كنم با چه مشكالتى در اين 
زمينه مواجه بوديم. اما به هر صورت اين رويكرد را داشتيم 
و در قدم اول، پيش نويس قانون وكال را به صورت اينترنتى 
ــر كرده و به صورت كاغذى نيز در اختيار كسانى كه  منتش
مى خواستند قرار داديم. اصرار ما بر اين بود كه به ويژه زنان 
كه اغلب با اين موضوع دست و پنجه نرم مى كنند نظر خود 
ــند. براى همين تا حد  را در رابطه با بندهاى قانون بنويس
ممكن قانون را در 13 بند ساده كرديم و از شركت كنندگان 
در كارگاه هاى آموزشى ـ ترويجى مان نظر خواستيم. جالب 
ــديم اكثر نظرهاى زنان  اينكه با بررسى نظرها متوجه ش
شركت كننده در كارگاه ها در متن نوشته شده مستتر است.  
در حالى كه اين هم نظرى به همين ميزان از وكاليى كه در 
كارگاه هاى مشورتى نظرشان را دريافت كرديم، نبود. يكى 
از داليل آن به طور خاص اين بود كه اول اينكه از ابتدا وقتى 
كه اين پيش نويس نوشته مى شد بسيار به تجربه پرونده هاى 
خشونت مراجعه شد.ديگر اينكه در نوشتن پيش نويس، 
بيش از آنكه توجه به نظر دولتمردان و شانس پذيرش پيش 
نويس در مجلس باشد، رو به سوى مصالح و منافع گروه اصلى 

هدف داشت. همسويى نظرات زنان با اين پيش نويس، نه 
تنها حس خوشايندى داشت از اين كه متن نوشته شده در 
راستاى خواسته بسيارى از كسانى است كه با آن ها توانستيم 
گفت وگو كنيم بلكه نويد آن را مى دهد كه چنين متنى اگر 
تبديل به قانون شود خاك نمى خورد و مورد استفاده قرار 
مى گيرد. بنابراين حتى اگر موانع كار باعث شده باشد كه 
نتوانسته باشيم با گروه هدف به اندازه كافى ارتباط بگيريم، در 
پله اول مشاركت كه اطالع رسانى است موفق بوديم (البته به 
ميزان دسترسى مان به رسانه ها). اما اليحه دولت اصال چنين 
چيزى را مد نظر قرار نداده است. اين اليحه هرگز به اطالع 
عمومى نرسيد. ما نمى دانيم اين هندوانه سربسته چيست؟ 
هر بار به ما مى گويند اين ميزان جرم انگارى كرده، اين ميزان 
تغيير كرده ولى در اساس نمى دانيم چه بوده و چه شده. حاال 
ــرف مى زنند حس مى كنيم از يك  هر بار كه از تغيير آن ح
متنى دارد چيزهايى كم مى شود و معلوم نيست به چه شتر 
گاو پلنگى تبديل شده است. االن هم كه به قم فرستاده شده 
است. اين گونه روند قانون گذارى در ايران كه مطلقا خواسته 
مردم را نمايندگى نمى كند و تنها نظر گروه خاصى از مردم را 
در بردارد قطعا به قانونى بدون پشتوانه تبديل خواهد شد. 
اين پشتوانه در دو مرحله ضرورى بود. مرحله تصويب قانون 
تا مردم به پشتيبانى از چيزى كه مى خواهند بيايند و روند 
تصويب تسريع شود. دوم در مرحله به كارگيرى آن بود. يك 
زن خشونت ديده زمانى مى تواند از قانون براى پيشگيرى از 
خشونت استفاده كند كه آن قانون شرايط او را در نظر بگيرد. 
او شايسته ترين فرد است براى نظردهى درباره چنين قانونى. 
ــت كه بين اين دو متن قانونى شكاف بسيار ايجاد  اينجاس
مى شود. در واقع همان شكافى كه ميان حامالن آن (مردم 

و دولت) ايجاده شده است. 
        در طـول برپايى كارزار با مشـكل يا انتقادى 

مواجه نشديد؟ 
ــرى با انتقاد مواجه  قطعا مانند هر حركت جمعى ديگ
بوديم و كارهاى مان با اشكال همراه است. همه انتقادها شايد 
در اينجا قابل بيان نباشد اما به چند نمونه آن اشاره مى كنم. 
يكى از انتقادها اين بود كه به اندازه كافى در رسانه ها عمومى 
نشد. دو دليل داشت يكى اينكه نيرو و توان مان كافى نبود 
دوم اينكه از همان ابتدا سعى كرديم بيشتر به جنبه عملى كار 
توجه كنيم تا رسانه اى. البته بخش اعظم دليل دوم به موانع 
پيش روى مان برمى گردد. چون نمى خواستيم انجام اين 
فعاليت كه كامال اجتماعى است حساسيت برانگيز شود و با 
حربه امنيتى شدن كنار گذاشته شود.انتقاد ديگر كه بيشتر از 
داخل جمع كارزار مطرح بود، عدم گسترش فعاليت هاى آن 
به مناطق مختلف ايران در حد الزم بود. موانع بر سر راه فعاالن 
حقوق زن زياد است. مشاركت به حداقل  هايى از باز بودن 
فضاى اطالع رسانى و ترويج و فعاليت نياز دارد كه بر هيچ كس 
پوشيده نيست هر روز دست ها تنگ تر مى شود. بسيارى از 
فعاليت ها با برچسب امنيتى كنار گذاشته مى شود. در چنين 
فضايى ايجاد اعتماد ميان مردم هم به سختى ممكن است. 
مثال  اگر فضايى نداشته باشيم كه بتوانيم ديگران را دعوت 
كنيم تا به اين فضا بيايند، در فضاهاى خانگى دست به عمل 
مى زنيم كه خود به خود نوعى بى اعتمادى ايجاد مى كند. 
به خصوص كه گروه مخاطب اصلى ما زنان هستند،  زنانى 
كه در خانه خشونت مى بينند و براى شان تصويب چنين 
قانونى اهميت دارد. پس اين زنان بسيارى شان با خشونت 
ــط همسران شان يا پدران شان  اجتماعى مواجهند و توس
كنترل مى شوند. چنين افرادى مى بايست به فضايى وارد 
شوند كه بتوانند آن فضا را هم به همسر خود معرفى كنند. 
ــا در حد امكانات و  ــوى ديگر هر كدام از اين فعاليت ه از س
توان فعاالن كارزار انجام شده است. چرا كه در اين فعاليت 
جمعى همه كارها را با نيروى انسانى و توان مالى خودمان 
انجام مى دهيم و از هيچ سازمانى تا كنون حمايت نشده ايم. 
طبيعتا با مشكالت اقتصادى پيش رو، گسترش كارزار با 
اطالع رسانى چهره به چهره در شهرهاى مختلف به توان مالى 
اعضاى كارزار بستگى دارد. كما اينكه در برخى از شهرهايى 
ــت نتوانستيم ورود  كه فاصله زيادى با فعاالن كارزار داش
كنيم؛ على رغم آنكه كسانى پذيراى ما بودند. در حالى كه 
هنوز هم بهترين راه ارتباطى حضور مستقيم است. موضوع 
ديگر اين است كه هيچ كدام از اهداف كارزار كمك اورژانسى 
نبوده؛ اما از آنجا كه سازمان هاى محدودى دراين زمينه فعال 
هستند يا اصال سازمانى نيست، مجبور مى شويم وقتى زن 
خشونت ديده اى به ما مراجعه مى كند، به كار او رسيدگى 
كنيم. اما واقعيت اين است كه توان ما در اين زمينه از همان 
ابتدا بسيار محدود بود. رسيدگى اورژانسى يك كار حرفه اى 
است. تنها يك گروه آموزش ديده مى توانند اين كار را برعهده 
بگيرند. اين موضوع باعث شد در ميانه راه تصميم بگيريم از 
مددكاران، روانشناسان و وكال درخواست مشاوره رايگان يا با 
هزينه پايين بدهيم. يا به اطالع رسانى درباره راه هاى كوچك و 
ميانبر قانونى دست بزنيم. اما طبيعتا بسيار دست و پا شكسته 

در اين زمينه عمل كرده ايم. 

    « قانون»  در گفت وگو با جمعى از فعاالن، كارزار منع خشونت خانوادگى را بررسي كرد     

حال «زار» حمايت از زنان

 ديروز 25 نوامبر روز جهانى خشونت عليه زنان بود. از سال 1981، 
ــال (معادل چهارم يا پنجم آذر) به عنوان روز جهانى  25نوامبر هر س
ــت. اين روز براى يادآورى  رفع خشونت عليه زنان برگزيده شده اس
ــونت عليه زنان انتخاب شده است.  عزم همگانى براى مبارزه با خش
ــازمان ملل متحد در 17 اكتبر 1999 نام گذارى  مجمع عمومى س
اين روز را به عنوان روزى جهانى تصويب كرد. زنان همواره در جهان 
ــيارى قرار گرفته اند و در ايران نيز اين چنين  مورد خشونت هاى بس
ــونت هايى كه در خيابان، محل كار و خانه در معرض آن  ــت. خش اس
قرار مى گيرند و گاهى هيچ فريادرسى براى آن نيست. حتى قوانين 
نيز توانايى جلوگيرى از اين خشونت ها را ندارند. خشونت هايى كه به 
داليل مختلف و اولين دليلش ترس بى آبرويى و قضاوت شدن، قرباني 

را مجبور به سكوت مى كند.
قربانى تجاوز متهم نيست

در جوامعى مذهبى تر و سنتى تر،  اين خشونت ها و آسيب ها بيشتر 
است. در ايران موارد خشونت عليه زنان، در مواردى مانند پرونده هاى 
خاصي چون تجاوز به زنان يا اسيدپاشى گاه حتي متهم هاى آن شناسايى 
نشدند ديده مى شود. در پرونده تجاوز به دختران ايرانشهرى امام جمعه 
اهل سنت ايرانشهر گفته بود كه به 41 نفر از دختران ايرانشهرى تجاوز 
ــت اما بعد از چندى گفتند كه تنها چهار يا پنج نفر از قربانيان  شده اس
حاضر به شكايت شدند. اين در حالى است كه «ركنا» در 28 خرداد از 
قول عليرضا خانى؛ دادستان ايرانشهر نوشته است: « نخستين گزارش 
19 خرداد 97 با موضوع آدم ربايى به ما اعالم شد. ابتدا موضوع آدم ربايى 

ــده بود. در ادامه اين تحقيقات دو دختر ديگر نيز جداگانه به  مطرح ش
دادسرا رفته و شكايت هاى شان را ثبت كردند. اين دو دختر جوان اظهار 
داشتند سال گذشته از سوى چهار نفر مورد آزار و اذيت قرار گرفته اند. اما 
آن موقع از اعالم شكايت خوددارى كرده بودند از آنجايى كه مشخصاتى 
كه دو دختر جوان در رابطه با مردان شيطان صفت مى دادند با مشخصات 
پژو سواران يكى بود، اين احتمال مطرح شد كه افراد يك باند، سناريوى 
اين آزار و اذيت را اجرا كرده اند». آن طور كه دادستان گفته، دو قربانى در 
سال گذشته نيز به آن ها تجاوز شده بود اما از اعالم شكايت خوددارى 
كرده بودند. اين همان موضوعى است كه بسيارى از زنان و دختران ايرانى 
با آن دست به گريبانند. در بعضى از شهرها پديده آزار جنسى چنان تابويي 
است كه دختران بايد اين داغ را به گور ببرند چون اگر كسى از اين ماجرا 
باخبر شود آن ها را مى كشد. اعضاى خانواده هم جز همين افراد هستند. 
حال بايد با چنين قوانينى چه كرد؟ چرا بايد به زنان قربانى تجاوز به چشم 
متهم نگاه كرد؟ چه بسا كه به بيمارى هاى متعدد روحى و جسمى دچار 
مى شوند و بعضى از آن ها سر از آسايشگاه هاى روانى درمى آورند چون 
نمى توانند دردشان را بگويند كه مبادا كشته شوند. طبق گزارشى كه 
ايسنا در سال گذشته منتشر كرد. فريد براتى در دومين همايش ملى 
ــكى قزوين گفته بود:  ــونت عليه زنان در دانشگاه علوم پزش منع خش
بخش هايى از خشونت ها  ناديده گرفته شده است و ما اطالعات و آمار 

دقيقى در اين مورد نداريم چراكه بسيارى از زنان خشونت انجام شده را 
گزارش نمى دهند. او همچنين گفته بود: بر اساس تحقيقات انجام شده در 
تهران 27درصد زنانى كه موردتحقيق بودند، به نوعى دچار خشونت شده 
بودند، حدود 6 درصد نيز دچار خشونت جنسى و هشت درصد خشونت 
عاطفى و روانى را مطرح كرده بودند. درواقع مى توان گفت در تهران اغلب 
خشونت ها خشونت روانى است و از هر سه  زن، يك زن دچار خشونت

شده است؛  اين در حالى است كه در برخى از استان ها خشونت عليه زنان 
بيشتر از تهران است چراكه به لحاظ فرهنگى و ساير شرايط، وضعيت زنان 
در شهر تهران، خيلى بهتر از مناطق ديگر كشور است. معاون پيشگيرى از 
آسيب هاى اجتماعى سازمان بهزيستى كشور گفته بود: خشونت عليه 
زنان برگرفته از فرهنگ مذكر و مردساالر است درواقع تاريخ كشور ما 
جامعه مردساالر بوده است، متاسفانه آنچه تا به امروز در فرهنگ ادبيات 
ــتر  ــق داريم نيز به جاى روابط عاطفى بين زن و مرد بيش در مورد عش
مردانه است. وى گفت: خشونت در جامعه، مجزا از ساير اشكال آسيب  
در جامعه نيست، بنابراين كار وسيع را مى طلبد و در كنار فرهنگ سازى و 
آموزش هاى همگانى بايد بر روى جمعيت هايى كه بيشتر مورد خشونت 
قرار مى گيرند، متمركز شويم. اصلى ترين بحث در مورد مقابله با خشونت 
عليه زنان، بحث هاى پيشگيرانه و تاكيد بر فرهنگ سازى و آموزش هاى 

همگانى است.

نقش دستگاه هاى قضايى در كنترل آمار آزار و اذيت زنان
اما اى كاش در روزى كه روز جهانى خشونت عليه زنان است زنان از 
خشونت هاى بسيارى كه از صبح يك روز كه از خواب بيدار مى شوند تا 
شب بنويسند. اما اين اتفاق نمى افتد يا اگر هم بيفتد بسيار كم است. چه 
بسيار از زنانى كه در محل كار به عناوين مختلف از سوى همكاران خود 
مورد خشونت هاى كالمى يا حتى فيزيكى قرار مى گيرند اما درباره آن 
صحبت نمى كنند و همين باعث مى شود كه چنين فرهنگى رشد كند 
و حتى جامعه به سمت قوانينى كه بايد در مقابل چنين رفتارى بايستد، 
نرود. اما رفتار مردم و همچنين دستگاه هاى قضايى كشورهاى مختلف 
در كنترل اين رفتارها و خشونت ها نقش بسيارى دارند. مثال در كشورى 
مانند آمريكا زنانى بودند كه آزادانه درباره خشونت هاى جنسى اى كه 
ترامپ رييس جمهور آن ها انجام داده بود، صحبت كردند بدون اينكه 
از مجازات آن بترسند اما در بعضى از كشورها با اينكه تجاوزها بسيار 
عميق تر است اما زنان نمى توانند درباره آن با كسى صحبت كنند چون 
قوانينى براى حمايت از خود نمى بينند و چه بسا كه مجازات شوند. 
ــيارى از زنان براى ادامه دادن  ــت بس در خانواده ها هم اين چنين اس
زندگى با همسرشان انواع خشونت هاى فيزيكى و حتى ضرب و شتم 
را به جان مى خرند تا زندگى شان را حفط كنند و بعد از طالق درگير 

خشونت هايى كه از سوى جامعه به آن ها وارد مى شوند، نشوند. 

جنبش «مى تو» در حمايت از زنان آزار ديده 
مدت ها پيش در هاليوود جنبشى به نام «مى تو» يا «من هم» 
راه افتاد كه در آن زنان از خشونت ها و آزارهاى جنسى كه از سوى 
مردان مى ديدند را مى نوشتند. با راه افتادن اين جنبش و بعدتر،  
ــونت و تعرض جنسي به عنوان چهره  انتخاب اين قربانيان خش
سال، اين سوال در ذهن ايجاد مى شود كه وضعيت آزار جنسى در 
كشور ما چطور است و آيا حاال كه چنين جنبشى در كشورهاى

ــت و به جاى خاموش شدن بر  مختلف در حال شكل گرفتن اس
اثر مرور زمان، روز به روز شعله ورتر مى شود، قربانيان خشونت و 
آزار جنسى در ايران هم سكوت شان را خواهند شكست؟ فضاى 
ــون از آن ها  ــه آن ها مى دهد؟ قان ــى چنين اجازه اى را ب اجتماع
ــاگرى خشونت  حمايت مى كند؟ فضاى فرهنگى براى اين افش
ــال ها با درد آزارهاى جنسى  فراهم است؟ اما زنان ايرانى هم س
زيسته اند و آن را تحمل كرده اند اما فرهنگ سازى براى امنيت 
ــود. بايد گوش ها فرياد اعتراض زنان را  زنان بايد از جايى آغاز ش
بشنود كه آن ها هم مى خواهند مانند مردان راحت در اين جامعه 
ــان راه مى روند، نگران  زندگى كنند، بدون اينكه وقتى در خياب
مزاحمانى باشند كه هر لحظه از راه مى رسند و آن ها را اذيت مى 
ــيار ستودنى  كنند. جمعى از فعاالن حقوق زنان در حركتى بس
اقدام به نصب پوسترهايى با شعار«من آزار مى بينم تو سرگرم مى 
شوي» كردند كه در آن از مجازات هاى قضايى آزارهاى كالمى در 
خيابان مى گويد كه شامل مجازات و حبس مى شود. اما بسيارى

از زنان بعد از تجاوزهاى جنسى به دادگاه و دادسرا مراجعه نمى 
كنند چون راه پرپيچ و خمى را بايد براى اثبات اين تجاوز ى كنند 

و شايد اين تجاوز ثابت شود يا نه. 

نيمچه گزارش

امروز مى خواهم از او بنويسم...از اويى كه هميشه 
ــده است  و هماره بر دل مهربان و رئوفش ظلم روا ش
ــاخته است.از او...  و دل نگرانش را نگران تر از قبل س
ــا و بردبارى اش و  ــش، از محبت و صف از جواهر درون
ــته و دارد. امروز  ــا دل او داش ــى كه زمانه ب از جفاهاي
ــم؛ از بانوانى مهربان و صبور و  مى خواهم از او بنويس
ــتم هايى كه جامعه در حق شان روا داشته است.  از س
زن و جفاها و ستم هاى عديده اى كه همواره از جامعه 
و خانواده بر او يورش برده شده است. مى خواهى اين 
ــونت ها را برايت نام ببرم؟ دلت به درد  ستم ها و خش

نمى آيد؟ مى توانى صبورى كنى؟ 
ــمانت مى كشانم اما بيا و  ميدانم اشك را بر چش
گوش به درد دلى ساده بده و با ما همراه شو... فقط 
ــت با اين دردها  چند دقيقه... با مايى كه سال هاس
ــك و ضرب و  ــونت تنها كت ــده ايم:  خش عجين ش
ــتان ناپدرى و حتى  ــتمى كه او از بچگى با دس ش
ــا پدرش با آن بزرگ شده ، نيست. خشونت  چه بس
ــى هايى كه با آن قد كشيده  ــزاها و فحاش تنها ناس
ــت، او  امروز نيز كه بزرگ شده لحظه به لحظه  نيس
ــونت هاى عديده اى روبروست.چه بگويم از  با خش
تفاوت هاى فاحشى كه پدر بين او و برادرانش قائل 
مى شد و حتى اجازه تحصيل در شهرى ديگر را به 
ــر بودنش؛ چه بگويم  او نمى داد فقط به جرم دخت
ــرش به دليل ارتقاى  ــادت و خشونت همس از حس
ــونت تنها ضرب و  شغلى وى در محل كارش؛ خش
شتم نيست... چه بگويم از اسيدپاشى ها و قتل هاى 
ناموسى كه زنان جامعه را در بر مى گيرد... چه بگويم 
ــئوليت هاى عديده  ــاغلى كه عالوه بر مس از زن ش
ــادرى كند،  ــت م ــل كارش در خانه مى بايس مح
همسرى خوب باشد، كدبانو باشد، مهربان و صبور 

باشد و آخر همه اين ها وظيفه اوست.
ــت،  ــونت تنها كتك و تهديد و ارعاب نيس خش
خشونت آن لحظه اى است كه پسران جوان به خود 
ــان را براى متلك پراندن  اجازه مى دهند دهان  ش
ــونت آن  به دختران پاكدامن محله باز كنند. خش
لحظه اى است كه مردان جامعه به خود اجازه تنه 
زدن و سوء استفاده هاى مختلف از زنان و دختران 
ــونت آن لحظه اى  جامعه را به خود مى دهند. خش
است كه مردان تحصيل كرده ما با چشمان حريص 
ــيرى ناپذير خود همكاران خود را مى آزارند.  و س
خشونت تنها ضرب و شتم نيست. چه بگويم حتى 
از خشونتى كه زنان جامعه براى همنوعان خود روا 
مى دارند.به دختران مجردى كه سن ازدواج آن ها 
باال رفته است، لقب ترشيده مى دهند و براى زنان 
ــوهر لقب بيوه و مطلقه را انتخاب مى كنند و  بى ش
ــرحد جنون  در حصار اين چند كلمه آن ها را تا س
آزرده خاطر مى سازند.خشونت آن لحظه اى است 
ــان پاكدامن  ــرمانه به زن ــنهادهاى بى ش كه پيش
ــود چرا كه مى دانند به لقمه اى  جامعه داده مى ش
نان نياز دارند. خشونت آن دخترانى هستند كه در 
شبكه هاى مجازى تن و اندام و زيبايى خود را ملعبه 
ــاخته اند و خود نمى دانند چه بر سر  درآمدزايى س

خود مى آورند. 
آزارهايى كه گاهى اوقات حتى باعث خودكشى 
بعضى از كاربرها شده است. خشونت آن لحظه اى 
ــخصى  دختركى كه  ــس ش ــد عك ــت كه چن اس
ــرحد  ــى افتد، او را تا س ــت ناجوانمردى م به دس
ــكوت هايى را كه  ــاند و چه حق س جنون مى كش
ــاده بپردازد  ــت به خاطر چند تصوير س نمى بايس
ــر رهايى يابد. سكوت  و چگونه از اين دام پردردس
ــان، آزارهاى جنسى كه  دختران، دم بر نياوردنش
ــان مى بيينند و به حكم  از اقوام و معلمان و اطرافي
ــكوت كنند و دم  دختربودن شان بايد هميشه س
برنياورند.امروز مى خواهم از او بنويسم و از دردها 
ــونت هايى كه در جامعه بر او روا مى  و رنج ها و خش
دارند و هيچ كس هم كارى برايش نمى كند... فقط 
ــوژه اى  هراز چند گاهى، مطلبى براى چند روز س
ــر و صدايى به پا مى كند و بعد از  ــود و س داغ مى ش
چند هفته همه چيز به فراموشى سپرده مى شود.

ــونت هايى كه بر دل مظلوم او روا داشته  آه از خش
مى شود و هيچ كس دوايى براى دردهايش ندارد.

يادداشت 

خشونت تنها 
ضرب و شتم نيست 

جنبش هاي اجتماعي و تالش براي منع خشونت عليه زنان

قربانيان خشونت سكوت نكنند
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خودكشى دختر 9 ساله

 با تقليد از فيلم باليوودى

ــودرزى، معاون  ــرهنگ كارآگاه على وليپور گ س
ــى تهران از  ــى پليس آگاه ــارزه با جرايم جناي مب
مرگ دخترى 9 ساله اى خبر داد كه پس از ديدن 
صحنه حلق آويز شدن قهرمان يك فيلم باليوودى 
ــينمايى خودش را  ــخصيت فيلم س به تقليد از ش
ــايد همانند قهرمان فيلم پس  حلق آويز كرده تا ش
ــده و اين بار حيات ابدى  از دقايقى مجددا زنده ش

پيدا كند . 
سرهنگ كارآگاه على وليپور گودرزى در توضيح 
اين خبر گفت: ساعت هفت شب چهارشنبه هفته 
ــته از مركز درمانى ... واقع در شهرك رضويه  گذش
خبر فوت مشكوك دخترى 9 ساله به نام ستاره به 

كالنترى 169 مشيريه اعالم شد . 
ــر نظريه تيم  ــرى و براب ــوران كالنت با حضور مام
ــى روى گردن،  ــكى مبنى بر وجود آثار خفگ پزش
بالفاصله موضوع به اداره دهم پليس آگاهى تهران 

اعالم شد . 
با تشكيل پرونده مقدماتى با موضوع فوت مشكوك، 
ــتاره در دستور كار كارآگاهان  تحقيقات از مادر س
ــك صاحب  ــه با كم ــتاره ك ــرار گرفت؛ مادر س ق
ــان و در غيبت پدر  سوپرماركت محل سكونت ش
ــل كار ) دخترش  ــتاره ( به علت حضور در مح س
ــود  در اظهاراتش به  ــانده ب را به مركز درمانى رس
كارآگاهان گفت: همراه ستاره و پسرم كه كوچك تر 
از ستاره است، يك فيلم سينمايى هندى گذاشته 
ــتان فيلم به گونه اى بود  و آن را تماشا كرديم. داس
كه در يك قسمت از فيلم قهرمان داستان حلق آويز 
ــده و  در ادامه فيلم مجددا زنده مى شد. با پايان  ش
ــپرخانه  ــام به داخل آش فيلم براى آماده كردن ش
رفتم و بچه ها نيز در حال بازى كردن بودند؛ متوجه 
ــتاره چه زمانى به داخل اتاق خوابش  نشدم كه س
رفت. پس از دقايقى ستاره را صدا كردم اما جواب 
ــا باز جوابى  ــتاره را صدا زدم ام مرا نداد؛ مجددا س
ــپزخانه بيرون آمده و  نيامد. به دنبال ستاره از آش
به سمت اتاق خواب بچه ها رفتم  ناگهان ستاره را 
ــتيكى كه از در كمد ديوارى  ديدم  رشته اى پالس
ــت؛  ــده بود، دور گردن دخترم قرار داش آويزان ش

نمى كرد. ستاره حركت 
ــيدم و با صداى بلند او را صدا زدم اما صدايى   ترس
از ستاره نيامد.  به سرعت به داخل كوچه آمده و از 
اهالى محل كمك خواستم. صاحب سوپرماركت 
محل با شنيدن فرياد، التماس و خواهش هايم براى 
ــل خانه آمد. گردن  كمك كردن به دخترم به داخ
ستاره را از داخل رشته پالستيكى در آورد؛ چندين 
ــتاره نفس  ــس مصنوعى داد ] اما س بار به او [ تنف
نمى كشيد. به سرعت ستاره را سوار ماشين كرده 
ــكى تالش  ــانديم. تيم پزش و به مركز درمانى رس

زيادى كرد اما ستاره مرده بود.
ــان اداره دهم با مراجعه به محل  در  ادامه  كارآگاه
ــتاره  ــى اظهارات مادر س ــتاره به بررس زندگى س
پرداختند. جسد ستاره نيز به پزشكى قانونى منتقل 
شد و برابر نظريه تيم پزشكى اعالم شد كه هيچ گونه 

آثار ضرب و شتم روى جسد وجود نداشته است. 
ــودرزى، معاون  ــرهنگ كارآگاه على وليپور گ س
ــى تهران با  ــى پليس آگاه ــا جرايم جناي مبارزه ب
ــيدگى به پرونده  اعالم اين خبر گفت: در ادامه رس
فوت دختر 9 ساله پرونده با موضوع فوت مشكوك 
ــن خصوص  ــات تكميلى در اي ــكيل و تحقيق تش
همچنان در دستور كار كارآگاهان اداره دهم پليس 

آگاهى تهران قرار دارد .
نجات معجزه آساى كودك 

ناشنوا از ميان درز ديوار

ــان درز انقطاع دو  ــه در مي ــنوايى ك ــودك ناش ك
ــده بود، با تالش همه جانبه  ــاختمان گرفتار ش س

آتش نشانان نجات يافت.
ــته در پى مفقود شدن پسربچه  ــب گذش شنبه ش
ــى و  ــراز نگران ــى و اب ــم عروس ــاله در مراس 6 س
ــامانه 125، بالفاصله  ــواده كودك با س تماس خان
آتش نشانان به محل حادثه در تهرانسر، بلوار الله، 

خيابان نفت شمالى اعزام شدند.
آتش نشانان پس از حضور در محل حادثه با بررسى 
ــتفاده از تجربيات خود و با  دقيق ساختمان و با اس
مرور تصاوير دوربين هاى مداربسته تاالرعروسى 
ــودك را در  ــى و خروج ك ــدند محل نهاي موفق ش

پشت بام شناسايى كنند.
ــى درز انقطاع بين  نيروهاى عمليات پس از بررس
ــدند كودك از  ــاختمان مجاور متوجه ش تاالر و س
ــقوط  ــاختمان س طبقه پنجم به طبقه همكف س
ــنوايى و  كرده و امكان خروج ندارد كه وضعيت ش
ــانان دشوار  عدم تكلم كودك كار را براى آتش نش
ــانان در يك عمليات حساس  مى كرد اما آتش نش
و دقيق به شكافتن قسمت هايى از منزل مسكونى 
ــق به نجات اين  در طبقه همكف پرداختند و موف

كودك شدند.

رويداد

ــر حياط «باغ  ــاران مى دوند تا زودت  بچه ها زير ب
ــند. همه چيز  ــود و به سالن برس موزه قصر» تمام ش
مهياست تا دو ساعتى فراموش كنند بيرون ازآن  در 
ــت جز نازيبايى هاى زندگى.  براى آن ها خبرى نيس
همهمه شان همراه با صداى موزيك در سالن فرخى 
يزدى باغ موزه شنيدنى است. صد و خورده اى كودك 
ــت  ــت به همت پويش «بدسرپرس كار و بدسرپرس
ــده اند تا دقايقى ساز  ــت» اين جا جمع ش تنهاتراس
ناكوك زندگى شان  را با اجراى كنسرت و برنامه هاى 
جانبى كه براى شان تدارك ديده شده فراموش كنند.

ــبيه هم به نظر مى آيند؛ شبيه   انگار همه شان ش
ــى، هرگز  ــه خاطر روزمرگ ــك بچه هايى كه ب تك ت
ــان.  نگاه خسته و  نتوانستيم يا نخواستيم ببينيم ش
ــت  آفتاب  ــت، پوس بى رمق، زخم هاى تكه تكه دس
ــوخته و رنگ پريده  شان حكايت  خورده، صورت س
ــت. بچه ها روى پاى شان  اين بى پناهان كوچك اس
بند نيستند. سالن پر شده از صداى دست و جيغ شان. 
«كامران تفتى» و «سامان گوران» مهمانان افتخارى 
برنامه هستند و  به ترتيب روى سن مى روند. كامران 
ــت ولى به خاطر  ــمى ناخوش احوال اس از نظر جس
ــق آن ها مى آيد. هنگام اجرا مرتب با  بچه ها و به عش
كلمات مهربانانه آن ها را خطاب مى كند و مى گويد: 
ــتيم و مى خواهيم و وظيفه  «همه ما عاشق شما هس
داريم كنار شما بمانيم». بچه ها خوشحالند و برايش 
ــى، نوبت  ــراى زنده تفت ــد از اج ــت مى زنند. بع دس
گوران است. سامان گوران قبل از رفتن روى صحنه 
ــروع كرده. گويى جز خنده كودكان  هم كارش را ش
ــد. با اجراى سامان بچه ها  صدايى به گوش نمى رس
ديگر روى صندلى هاى شان نشسته اند. از فرط شادى 
آرام و قرار ندارند. ايستاده اند و دست مى زنند. حضار 
سالن با ديدن اين صحنه و تصوير شادى بچه ها اشك 
ــادى كوتاه مدت كودكان  مى ريزند. ديدن همين ش
براى آن ها لذت بخش است. سامان پر از انرژى است. 
خوب مى داند كه انگار قرار است امشب شبى خاص 
را براى اين  بچه ها رقم بزند و بايد با تمام توان اين مهم 
را انجام دهد. بى وقفه مى خواند و باال و پايين مى پرد. 
بچه ها را روى سن كنار خودش مى آورد و با خودشان 
بقيه برنامه را اجرا مى كند. پسربچه افغان پا به پاى او 
ــادند آنقدر شاد  حركاتش را انجام مى دهد. بچه ها ش
ــد بيرون از آن در چيزى  كه شايد اصال يادشان نباش

انتظارشان را نمى كشد جز رنج زندگى. 
افتتاحيه اى با حضور كودكان كار و بدسرپرست 
ــرت براى كودكان كارو بدسرپرست  اجراى كنس
ــت پويش  ــود كه به هم ــى ب ــمتى از برنامه هاي قس
«بدسرپرست تنهاتر است» در «باغ موزه قصر» و در 
ــگاه «آرزوهاى خط خطى» برگزار شد.  قالب نمايش
نمايشگاهى  يك هفته اى با موضوع «كودك و زلزله» 
ــالگرد زلزله «سرپل ذهاب»   كه بهانه  شروعش با س
بود وروز اختتاميه اش مصادف شد با روز جهانى منع 

خشونت عليه كودكان. 
نمايشگاه با حضور كودكان و جمعى از هنرمندان 
ــود. عكس ها زندگى تلخ كودكان زلزله  افتتاح مى ش
را در خود جا داده. كودكانه هايى ويران شده به دست 
ــان از اميد  ــى روزگار. بعضى عكس ها نش جبر طبيع
ــد در كنار ويرانه ها. تمام  دارد؛ اميد به زندگى هر چن
ــودكان را  ــانه دارند؛ اينكه ك عكس ها فقط يك نش

ببينيم و دريابيم.  
ــايه رحيمى» دبير پويش، بالغ بر  بنا به گفته «س
ــط 183 عكاس از شهرهاى  1200 فريم عكس توس

ــابقه عكس «كودك  مختلف ايران به دبيرخانه مس
ــاتيار امامى»، «راهب  ــد و «س ــال ش و زلزله» ارس
ــابقه  ــدى» و «كامبيز ديرباز» داورى اين مس هماون
ــار 45 عكاس براى  ــتند. در نهايت آث را بر عهده داش
ارائه در نمايشگاه آرزوهاى خط خطى انتخاب شد. به 
گفته رحيمى قراربر اين شد درآمد حاصل از فروش 
آثاردر اختيار گروهى خير قرار بگيرد وصرف ساخت 
مدرسه اى  براى كودكان زلزله زده روستاى «شنقال 

خالدى» شود. 
اختتاميـه اى با خلـق اثـر روز جهانى منع 

خشونت عليه كودك
ــال رحمتى»  ــگاه «جم در روز اختتاميه نمايش
ــده اى از  ــاركت ع ــت با مش ــد كاريكاتوريس هنرمن
ــت خود با چينش دويست و  همكاران كاريكاتوريس
ــم تابلويى با موضوع منع  خورده اى قطعه در كنار ه
خشونت كالمى عليه كودك خلق كرد. پرفورمنسى 
ــاركت اين تعداد از هنرمند  ــايد تا كنون با مش كه ش
ــراى پرفورمنس  ــده بود. رحمتى بعد از اج اجرا نش
مى گويد « هميشه وقتى كودكان كار را سر چهارراه ها 
ــرتى از ته دل مى گفتم كه كاش من  مى ديدم با حس
توانى داشتم.كاش مى شد كارى بكنم.اما همان زمان 
فكر مى كردم كه چه كار مى خواهى بكنى؟ معضالت 
اجتماعى را برطرف مى كنى؟ اشتغال ايجاد مى كنى؟ 
ــه كن مى كنى؟ در حمايت از كودكان  اعتياد را ريش
قانون وضع مى كنى؟  هيچ كدام از دستم بر نمى آمد. 
ــى در برابر اين  ــرت عميق ناتوان من مى ماندم و حس
ــودات نازنين  ــونتى كه كودكان، اين موج همه خش
ــد از اجراى  ــان بودند. اما حاال بع و بى پناه درگيرش
ــاس كردم كه هر  ــراى اولين بار احس پرفورمنس ، ب
كسى مى تواند قدم موثرى براى بهبود شرايط بردارد. 
ــكالت را ريشه اى حل نكند.  هر چند كه آن قدم مش
امروز به همت دوستانم و كارتونيست هاى حرفه اى و 
بچه هاى كمپين اين قدم را برداشتم. من اين تابلو را 
ــرپل اهدا مى كنم تا با فروش آن بتوانم  به كودكان س
سهمى در ساخت مدرسه و آموزش كودكان كشورم 

داشته باشم». 
ــت  ــدى و هرمز و نشس ــتند هن اكران فيلم مس

ــودكان در جامعه،  ــاى ازدواج ك ــى پيامده تخصص
پرفورمنس قصه كودكان آسيب ديده به روايت دانش 
آموزان رشته تئاتر، اكران خيريه فيلم سينمايى گرگ 
بازى به نفع ساخت مدرسه در روستاى شنقال خالدى 
در كنار برگزارى مسابقه و نمايشگاه عكس كودكان 
و زلزله برنامه هاى ديگر كمپين بود كه در يك هفته 

گذشته اجرا شد. 
سارينا، دنيا، كودكان ماهشهرى و بچه هاى 

شوشتر را به ياد داشته باشيم 
در مراسم اختتاميه كه با اجراى «فرزاد حسنى» 
ــن خوش آمد گويى  ــز ديرباز ضم همراه بود، كامبي
ــى را براى  ــط خطى متن ــان آرزوهاى خ ــه مهمان ب
ــاى خط خطى حكايت  ــرد. «آرزوه حضار قرائت ك
ــا آگاهى و  ــت كه ن ــز رنج هاى كودكانى اس غم انگي
ــان را به  ــاى رنگارنگ ش ــاى ما آرزوه ندانم كارى ه
تصاوير مخدوشى تبديل كرده و هيچ پناهى ندارند. 
كم كارى و بى توجهى به كودكان از هر نوعى كه باشد، 
ــونت  ــونت ندارد و در مبارزه با خش تعريفى جز خش

حاجت هيچ استخاره نيست.
ــه كودكان از  ــونت علي در روز جهانى مبارزه با خش
ــرما و چادرنشينى در سرپل  «سارينا» ياد كنيم كه س
ــم از كودكان  ــيرين از او گرفت، ياد كني ذهاب جان ش
ــكنجه هاى خانواده  «ماهشهرى» و «نگار» كه زير ش

سنگدل، زخمى شدند، يادى كنيم از «دنيا ويسى» كه 
زير آوار سوء مديريت جان باخت و «كودكان شوشترى» 
ــان در  ــرض به روح و جسم ش ــا اخبار تع كه اين روزه

شبكه هاى اجتماعى دست به دست مى چرخد.
ــى، كودكان  ــى و اجتماع ــاى طبيع در بحران ه
ــرى كه توان دفاع و محافظت از خود را  به عنوان قش
ندارند نيازمند توجه ويژه افرادى هستند كه مديريت 
ــوانح  ــر عهده دارند. به عنوان مثال، در س بحران را ب
ــارت  ــاه، عالوه بر خس ــل زلزله كرمانش طبيعى مث
ــد كه از جنبه هاى مختلف  متعدد، اين كودكان بودن
روحى، روانى و جسمى آسيب ديدند، بيمارى و مرگ 
برخى از اين كودكان بر اثر سرما و مشكالت بهداشتى 
بعد از زلزله از آن جمله است ضمن اينكه در مدت يك 
سال گذشته پس لرزه هاى مداوم باعث ترس كودكان 
ــتاهاى اطراف شده و آن ها را رها  سرپل ذهاب و روس
ــنگين بر دوش مسئوالن،  نمى كند و اين وظيفه س
ــنگينى مى كند كه  نيكوكاران و فعاالن اجتماعى س
ــرايطى نگاه ويژه و برنامه ريزى مناسبى  در چنين ش

براى كمك به كودكان داشته باشند».
نسـبت به آگاه سـازى جامعه براى عواقب 

خشونت عليه كودكان اقدام كنيم 
اين هنرمند در ادامه سخنانش مى گويد: «از سوى 
ديگر 28 آبان برابر با 19 نوامبر در تقويم جهانى، روز 

ــونت عليه كودكان نام گذارى شده  جهانى منع خش
ــت، هدف از نام گذارى اين روز، ايجاد حساسيت  اس
ــش هر نوع  ــور رفع و كاه ــع جهانى به منظ در جوام
ــى كه توان  ــت. كودكان ــونت عليه كودكان اس خش
ــد و گاه در خانواده،  دفاع و محافظت از خود را ندارن
مدرسه يا حتى در جامعه مورد استثمار و آسيب قرار 
مى گيرند و باز اين وظيفه سنگين بر دوش مسئوالن 
و فعاالن اجتماعى سنگينى مى كند كه نسبت به آزار 
و شكنجه هيچ كودكى بى تفاوت نباشند و نسبت به 
آگاه سازى جامعه براى عواقب خشونت عليه كودكان 

اقدام كنند».
سخنگوى پويش «بدسرپرست تنهاتر است» در 
روز جهانى منع خشونت عليه كودكان در آيين پايانى 
ــاى آرزوهاى خط خطى مى گويد  مجموعه برنامه ه
ــاه و روز  ــالگرد زلزله كرمانش ــبت س «اين دو مناس
جهانى منع خشونت عليه كودكان، فرصت مناسبى 
براى طرح انواع آسيب هايى بود كه روح، روان جسم 
و آينده كودكان را به مخاطره مى اندازد؛ بديهى است 
كه طرح چنين موضوعاتى و آسيب شناسى اقدامات 
ــود كه  ــده مى تواند به راهكارهايى منجر ش انجام ش
ــونت در بحران هاى  كمترين نتيجه آن كاهش خش
طبيعى و اجتماعى بعدى است. پويش بدسرپرست 
ــت با درك همين اهميت تصميم گرفت.  تنهاتر اس
ــادآورى  ــبت و باهدف ي ــن دو مناس ــا اي همزمان ب
ــژه دارند  ــاز به مراقبت وي ــخ كودكانى كه ني قصه تل
ــى آرزوهاى خط خطى  مجموعه برنامه هاى فرهنگ

را برگزار كند.
اميدوارم هيچ كودكى قربانى ناآگاهى نشود 
ــفر دو روزه اش به كرمانشاه  ــاره به س ديرباز با اش
ادامه مى دهد: «روز اول مهر كه به همراه همكارانم و 
دوستان رسانه اى به سرپل ذهاب رفتيم، در ميان آن 
ــامانى توجه ما بيش از همه به  همه آوار اندوه و بى س
ــد كه زلزله ويرانش كرده و ميز و  مدرسه اى جلب ش
نيمكت هايش بيرون از كانكس چيده شده بود، برق 
آفتاب اول مهر آنقدر تند و تيز بود كه همان روز اول 
ــه را تعطيل و بچه ها را روانه خانه كردند. البد  مدرس
ــرما به بچه ها مجال نشستن در آن  اين روزها هم س

كالس بى سقف و ديوار را نمى دهد. 
ــه و دانش آموزانش از ذهن مان  تصوير آن مدرس
ــود را براى  ــم توان خ ــد و تصميم گرفتي خارج نش
بازسازى اين مدرسه به كار بگيريم و اين گونه بود كه 
ــد در كنار دنبال كردن همه اهداف فرهنگى  قرار ش
ــراى آرزوهاى  ــش خيريه نيز ب و اجتماعى، يك بخ
ــن برنامه  ــا همه عوايد اي ــى تعريف كنيم ت خط خط
ــه از روز  ــل دهيم ك ــروه خيريه اى تحوي ــه گ ها را ب
نخست زلزله در سرپل ذهاب مستقرشده و به مردم 
خدمت رسانى مى كنند و از آن ها قول بگيريم ساخت 
اين مدرسه را در اولويت كارهاى انسان دوستانه خود 

قرار دهند».
 او در پايان با تاكيد و سپاس از همكارى و همراهى 
ــانه، مديران و  ــتان هنرمند خود، اصحاب رس دوس
كاركنان باغ موزه قصر و به خصوص بچه هاى  پويش 
ــت اظهار اميدوارى كرد كه  ــت تنهاتر اس بدسرپرس
ــه هيچ كودكى  ــه روزى بينجامد ك تالش همه ما ب
قربانى خشونت و نا آگاهى نشود و هدف از اجراى اين 
برنامه را يادآورى شرايط سخت كودكان آسيب ديده 

و كاهش آالم آن ها اعالم كرد.
شعرى زيبا حسن ختام حرف هاى ديرباز شد: 

«ما هنوز هم براى آمدن باران
به دعاى پر لكنت كودكان محتاجيم
باور كنيد تنها اشاره روشن آن هاست

كه گاهى به گوش سنگين آسمان مى رسد».

 ليال زلفى گل

       وقتى نمايشگاه «كودك و زلزله» بهانه اى مى شود براى شاد شدن كودكان رنج ديده    

      آآ  رزورزو  هاى خط خطى شده كودهاى خط خطى شده كود  كان فركان فر  اا  موش شده موش شده 

دو سارق مسلحى كه با وبگردى در فضاى 
مجازى به ويژه سايت ديوار اقدام به شناسايى 
طعمه هـاى خـود و در ادامه سـرقت از آن ها 

مى كردند از سوى پليس دستگير شدند.
ششم آبان 97 يكى از شهروندان با مراجعه 
به كالنتـرى 140 باغ فيض به مامـوران اعالم 
كرد كه توسط دو سرنشين جوان يك خودرو 
تيباي سفيد رنگ مورد سرقت مسلحانه قرار 

گرفته است.
با تشـكيل پرونـده مقدماتى بـا موضوع 
سرقت مسـلحانه و طى هماهنگى با بازپرس 
شـعبه هشـتم دادسـراى ناحيه 34 تهران، 
پرونده براى رسـيدگى در اختيار اداره يكم 

پليس آگاهى تهران قرار گرفت.
مالباخته پس از حضور در اداره يكم پليس 
آگاهى در اظهاراتـش به كارآگاهـان گفت: 
گوشى تلفن همراهم را 20 ميليون تومان براى 
فروش در سـايت ديوار آگهى كرده بودم كه 
شخصى ناشناس طى تماس تلفنى با معرفى 
خود به عنـوان خريدار گوشـى تلفن همراه، 
مبلغ 300 هزار تومان به عنوان پيش پرداخت 
معامله به حسابم واريز كرد؛ اين شخص براى 
انجـام معامله و تحويل گرفتن گوشـى تلفن 
همراه با من قرار مالقات گذاشت . براى ساعت 
هفت شب در محدوده ميدان دهكده المپيك 
قرار مالقات گذاشـتيم كه رأس سـاعت، دو 
جوان حدودا 35 سـاله با يك خودرو تيباي 
سفيد رنگ در محل قرار حاضر شدند. آن ها 

با معرفى خود به عنوان خريدار گوشى، ابتدا 
درخواست ديدن گوشى را كردند كه به محض 
نشان دادن گوشى تلفن همراه ناگهان يكى از 
آن ها كلت كمرى را از زير لباسش خارج كرد 
و با تهديد به شـليك اقدام به سرقت گوشى 
تلفن همراهم كرد و بالفاصله با خودرو تيبا از 

محل متوارى شدند.
با آغاز رسـيدگى به پرونـده، كارآگاهان 
بـا انجـام تحقيقات ويـژه پليسـى موفق به 
شناسـايى خودرو استفاده شـده در سرقت 
از سوى سـارقان مسلح شـدند. با شناسايى 
مالك خودرو ، تصوير وى به مالباخته نشـان 
داده شد اما به عنوان سـارق مورد شناسايى 

قرار نگرفت. 
در ادامـه تحقيقـات از صاحـب خـودرو 
تيبا در دسـتور كار كارآگاهان قـرار گرفت؛ 
مالك خودرو تيبا پس از حضور در اداره يكم 
پليس آگاهـى در اظهاراتش عنـوان كرد كه 
خودرو شـخصى اش را براى فـروش در يك 
نمايشـگاه اتومبيل در شهرستان بهارستان 
به امانت گذاشـته اسـت و هيـچ اطالعى از 
موضوع اسـتفاده از خودرويش در سـرقت 

مسلحانهندارد . 
همزمان با شناسايى نمايشگاه خودرو در 
شهرستان بهارستان، پرونده مشابه ديگرى 
به اداره يكم ارجاع شد كه طى آن سارقان به 
همين شيوه و شـگرد طى تماس با مالك يك 
گوشـى تلفن همراه و واريز پيش پرداخت به 

حساب صاحب گوشى ( مالباخته ) با يك پژو 
405 نقره اى رنـگ در محل معاملـه حاضر و 
اقدام به سرقت مسلحانه گوشى تلفن همراه 
به ارزش تقريبى 15 ميليون تومان كردند كه 
با شناسـايى مالك خودرو پـژو 405، مجددا 
همـان نمايشـگاه اتومبيـل در شهرسـتان 

بهارستان مورد شناسايى قرار گرفت. 
كارآگاهـان در ادامـه تحقيقات پليسـى 
اطالع پيدا كردند كه فرزند مالك نمايشگاه به 
نام «مراد» 34 ساله  از مجرمان سابقه دار در 
زمينه سرقت به ويژه سرقت خودرو است كه 
آخرين بار به اتهام سرقت خودرو دستگير و 
روانه زندان شده و اواخر سال گذشته با پايان 
دوران محكوميتش از زندان آزاد شده است . 
تصوير مراد از سيستم جامع پليس آگاهى 
استخراج و به رويت مالباختگان رسيد كه هر دو 
نفر آنها مراد را به عنوان سارق مسلح و شخصى 
كه در زمان سرقت آن ها را با سالح كمرى تهديد 

كرده، مورد شناسايى قرار دادند . 
با شناسـايى مراد به عنـوان متهم اصلى 
پرونـده، كارآگاهان بـا اخذ نيابـت قضايى 
بـه شهرسـتان بهارسـتان اعـزام شـده و 
بـا شناسـايى محـل تـردد وى در محدوده 
نمايشـگاه پدرش، سـرانجام او را در هنگام 
تردد با تيباى متعلق به يكى از فروشـندگان 

خودرو دستگير كردند . 
مراد در همان تحقيقـات اوليه صراحتا به 
هر دو سرقت مسـلحانه از شـكات پرونده و 

همچنين انجام سـومين سـرقت مسلحانه 
مشابه در محدوده فلكه دوم صادقيه تهران 
پيـش از زمان دسـتگيرى اعتـراف كرد؛ در 
ادامه مراد يكى از دوسـتان خود به نام حميد  
34 سـاله  را بـه عنـوان همدسـت در انجام 
سـرقت ها معرفى كرد كه حميد نيز در همان 
روز در شهرستان اسالمشـهر دستگير و به 

اداره يكم پليس آگاهى منتقل شدند . 
مـراد در اعترافاتش بـه كارآگاهان گفت: 
به واسطه سـوابق متعدد در سـرقت خودرو  
به سرعت شناسايى و دسـتگير مى شدم  به 
تصور اينكه با تغيير شيوه و شگرد سرقت ها 
توسط پليس شناسايى نخواهم شد، پيشنهاد
سـرقت مسـلحانه از خريداران گوشى هاى 
تلفن همراه گران قيمت را با يكى از دوستانم 
به نام حميد مطرح و سرقت هاى خود را آغاز 
كرديـم . گوشـى هاى مسـروقه را بـه نصف 

ارزش واقعى شان  در شهرسـتان بهارستان 
مى فروختيم و پول آن را صرف اجاره ويال در 

شمال و موادمخدر مى كرديم . 
سـرهنگ كارآگاه على وليپـور گودرزى، 
معاون مبارزه با جرايـم جنايى پليس آگاهى 
تهران با اعالم اين خبر گفت: متهمان پرونده 
در همان تحقيقات پرونده به هر سـه سرقت
مسلحانه به شيوه و شگرد فوق اعتراف كردند 
كه با صدور قـرار قانونـى از سـوى بازپرس 
پرونده، آن ها براى انجام تحقيقات تكميلى 
و شناسـايى ديگر جرايم ارتكابى در اختيار 
اداره يكم قرار داده شـدند؛ ازتمامي شكات 
و مالباختگانـى كـه به اين شـيوه و شـگرد 
مورد سرقت به عنف مسـلحانه قرار گرفتند 
دعوت مى شـود براى شناسـايى متهمان به 
نشـانى اداره يكم در خيابان وحدت اسالمى 

كنند. مراجعه

اين دو سارق مسلح با استفاده از سايت ديوار نقشه خود را عملى مى كردند

سرقت مسلحانه با وبگردى
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ديدار جذاب و پر حاشيه دو تيم كه با حرارت خاصى خصوصا روى 
سكوها در استاديوم بارانى آزادى برگزار مى شد با تساوى بدون گل خاتمه 
يافت. پرسپوليس در شرايطى كه دو بازيكن خود را به دليل مصدوميت 
شديد مجبور شد در نيمه دوم از زمين خارج كند، در نهايت با تساوى بدون 
گل اين ديدار خانگى را خاتمه داد. تراكتورسازى در اين ديدار نمايش 
نترس و تكنيكى قابل اعتنايى به نمايش گذاشت و به پشتوانه ستاره هاى 
خود توانست بازى پاياپايى را برابر حريف به اجرا بگذارد و در نهايت در 
شرايطى كه باران تنها مانع ارائه كيفيت دو تيم بود، با تساوى بدون گل 

شاگردان برانكو و تقوى به كار خود خاتمه دادند. 

شرح بازي
ــار زيادى به  ــى نيمه اول فش ــازى در دقايق ابتداي تراكتورس
ــد تا بارش باران  ــپوليس وارد كرد و اين باعث ش خط دفاعى پرس
ــوردن بازيكنان  ــر خ ــى كه با چند بار س ــتباهات خط دفاع و اش
پرسپوليس نيز همراه بود، چند موقعيت براى سفيدپوشان تبريزى 
ــت گرفت و  ــپوليس بازى را در دس ــكل گيرد. در ادامه اما پرس ش
توانست چند موقعيت روى دروازه تراكتور شكل دهد. تراكتور اما با 
سود بردن از خط ميانى تكنيكى خود و ايجاد موقعيت هاى با برنامه 
و تاكتيكى خط دفاعى پرسپوليس را همچنان در چالش قرار داد. 
دقايق پايانى نيمه اول اما بار ديگر پرسپوليس با منشا و عليپور چند 
موقعيت مناسب شكل داد. اوج حمالت و موقعيت پرسپوليس اما 
روى ضربه ايستگاهى بشار رسن در ثانيه هاى پايانى بود كه فروزان 

با واكنشى ديدنى آن را دفع كرد. در نيمه دوم نيز اين تراكتورسازى
بود كه در دقايق ابتدايى نمايش بهترى برابر پرسپوليس داشت و 
ــار قرار داد. با اين حال بعد از دقايقى پرسپوليس  آن ها را تحت فش
ــد موقعيت جدى روى دروازه  نبض بازى را در اختيار گرفت و چن
تراكتورسازى داشت كه با عملكرد مناسب خط دفاعى به نتيجه 
نرسيد. مصدوميت كمال كاميابى نيا و آسيب از كتف باعث شد تا 
برانكو مجبور به تعويضى زودهنگام در نيمه دوم و تغيير تاكتيك در 
تيمش شود. حضور ربيع خواه باعث شد تا روند هجومى پرسپوليس 
كند شود و در ادامه مصدوميت شايان مصلح كامال خط دفاعى اين 
تيم را دگرگون كرد. با اين حال در نيمه دوم نيز گلى از خط دروازه 
ــاوى بدون گل حاصل تالش دو  فروزان و بيرانوند عبور نكرد تا تس

تيم در اين ديدار بارانى، پرحرارت و خشن و البته جنجالى باشد.

گل، آفسايد بود!
تنها صحنه جنجالي اين ديدار از نظر داوري، گل آفسايدي بود 
ــان حاج صفي وارد دروازه بيرانوند كرد. محسن قهرماني،  كه احس
ــم داور در آن صحنه  ــوت داوري در اين باره گفت: «تصمي پيشكس
درست بود». وى در مورد اينكه بازيكنان تراكتورسازى به خوردن 

توپ به سر شجاع خليل زاده استناد مى كردند، توضيح داد: «به هيچ 
عنوان ربطى به اين موضوع ندارد؛ به سر ربطى ندارد. زمانى آفسايد 
اعالم مى شود كه بازيكن به توپ ضربه مى زند و در تصاوير تلويزيونى 
مشخص بود كه هنگام ضربه زدن توپ توسط بازيكن تراكتورسازى، 

حاج صفى در آفسايد قرار داشت».

پرونده

سرخپوشان تبريزي و تهراني بازي جنجالي هفته را با تساوي پشت سر گذاشتند

جنگ بي ثمر

ــانى به ايثارگران كه  «طبق ماده 60 قانون خدمت رس
ــت، جانبازانى كه باالى  متمم قانون خدمات كشورى اس
25 درصد جانبازى دارند و قبل از موعد بازنشستگى خود 
ــته كرده اند، براى يك بار با نظر عالى ترين مقام  را بازنشس
دستگاه مى توانند دوباره به كار برگردند». اين خبري بود 
كه كميته ملي المپيك پيرامون احتمال ماندگاري رييس 
فدراسيون فوتبال منتشر كرد. مدت هاست اخباري مبني بر 
احتمال تعليق فوتبال ايران و حذف از جام ملت ها در صورت 
كناره گيري مهدي تاج در برخي از رسانه هاي حامي رييس 
فدراسيون منتشر مي شود؛ رسانه هايي كه در هفته هاي 
اخير با عدم موضع گيري پيرامون مهدي تاج نشان دادند 
از او حتي در برابر سرپيچي از قانون نيز حمايت مي كنند. 
ــت و در واليبال نيز  البته اين اتفاق منحصر به فوتبال نيس
شرايط مشابهي وجود دارد. براساس شنيده هاي «قانون»، 
ــيون واليبال برنامه ويژه اي براي رسانه هايي دارد  فدراس
كه در اين مدت بارها از لزوم جدايي احمد ضيايي، رييس 

بازنشسته فدراسيون واليبال مطلبي منتشر كرده اند.
سه شرط مهم مجلس 

ماجراي جدايي مهدي تاج و احمد ضيايي از فدراسيون 
فوتبال و واليبال بارها سوژه رسانه ها شده، اين دو نفر نيز 
ــد  بارها از لزوم تبعيت از قانون گفته اند اما به نظر مي رس
اتفاقي كه در عمل رخ مي دهد فارغ از ادعاهاست. در واقع 
تاج و ضيايي هرگز از قانون تصويب شده توسط نمايندگان 
ــا جايي تابع  ــان دادند تنها ت مردم تمكين نكردند و نش
قانون هستند كه به نفع آن ها باشد. به هر ترتيب آخرين 

ــت كه تمام  ــيون فوتبال حاكي از آن اس اخبار از فدراس
ــاوران و معاونان مهدي تاج بايد از قانون منع به  حلقه مش
كارگيري بازنشستگان تبعيت كرده و استعفا كنند. اتفاقي 
كه نشان مي دهد او حاضر شده تمام معاونان خود را قرباني 
ــان قاضي زاده  بقا كند اما اين پايان ماجرا نبود زيرا احس
ــمي، نماينده مجلس در برنامه «حاال خورشيد» از  هاش
لزوم جدايي مهدي تاج گفت و عنوان كرد در صورت عدم 
استعفا، فدراسيون موظف به پرداخت ماليات است و حق 
استفاده از بودجه دولتي و ورزشگاه هايي از جمله آزادي 
را ندارد. نكته جالب اينكه فدراسيون فوتبال تا اين لحظه 
ماليات خود را پرداخت كرده و مشكلي از اين بابت ندارد. 
ــكل بزرگي نيست زيرا  بودجه هاي دولتي نيز به نظر مش
فدراسيون فوتبال رديف بودجه اي ندارد و تمام كمك ها 
ــيون پرداخت  در قالب كمك هاي عمومي به اين فدراس
مي شود اما عدم استفاده از ورزشگاه هاي دولتي مي تواند 
مشكل بزرگي باشد كه فدراسيون فوتبال را با چالش جدي 

مواجه خواهد كرد. 
كمي صبوري كنيد

ــت كه براساس شنيده هاي  نكته جالب تر اما اين اس
ــازمان بازرسي كل كشور،  «قانون» از وزارت ورزش و س
فدراسيون فوتبال با وجود اعالم كميته ملي المپيك، ملزم 
به اجراي قانون خواهد شد و در واقع جدايي مهدي تاج تا 
ــت. جالب است بدانيد يك منبع موثق  15 آذر قطعي اس
در وزارت ورزش به «قانون» گفت: «كمي صبوري كنيد و 
اجازه بدهيد براساس روال قانوني، تاج و ضيايي كناره گيري 
كنند». اين منبع همچنين عنوان كرد پرداختن بيش از 
حد رسانه ها به اين موضوع باعث پيچيده تر شدن ماجرا 
ــانه هايي از جمله «قانون» كه  مي شود. به هر ترتيب رس
ــت همچنان به اين  همواره معتقدند قانون در اولويت اس
ماجرا مي پردازند و در صورت عدم جدايي تاج و ضيايي، نقد 

كردن و پرداختن به موضوع داليل عدم تمكين اين دو نفر 
به قانون را مورد نقد قرار دهد. شنيده ها از فدراسيون فوتبال 
نيز حاكي از احتمال جدايي مهدي تاج پس از رقابت هاي 
جام ملت هاي آسياست. در واقع وزارت ورزش قصد دارد با 
كمترين هزينه، رييس فدراسيون فوتبال را بركنار كند و به 
همين دليل اين اتفاق را به بهمن  امسال موكول كرده است. 
هرچه كه باشد لزوم جدايي مهدي تاج و احمد ضيايي از 
فدراسيون فوتبال و واليبال ضرروري به نظر مي رسد و در 
صورتي كه اين اتفاق رخ ندهد، سازمان بازرسي كل كشور 

به موضوع رسيدگي خواهد كرد.
اظهارات ضد و نقيض درباره يك موضوع

از چند روز گذشته عوامل فعلي و پيشين فدراسيون 
شروع به گفت وگو درباره احتمال تعليق ورزش ايران در 
صورت كناره گيري مهدي تاج كرده اند تا رييس فدراسيون 
را حفظ كنند. غفارى، مدير پيشين بخش روابط بين الملل 
فدراسيون فوتبال در توجيه عدم تمكين تاج به قانون گفته 
است: «موضوع تعليق مساله كوچكى نيست. بارها و در 
موارد مختلف از جمله در مورد خودمان سابقه و تجربه الزم 
ــته ايم. ديده ايم كه فيفا با جديت برخورد مى كند.  را داش
ــاله دخالت دولت به معنى اصطالح دولت در ادبيات  مس
ما نيست بلكه مقصود، مجموعه حاكميت است و شامل 
بر دولت، مجلس و ساير قوا مى شود. اين طور نيست كه به 
فيفا بگوييم دولت دخالت نكرده بلكه مجلس است، فيفا 
حاكميت را به معنى دولت مى شناسد و هيچ دخالتى را 
نمى پذيرد. در اساسنامه هم اگر به قوانين و مقررات اشاره 
ــنامه، فيفا و اى اف  ــده مقصود قوانين مرتبط با اساس ش
سى است كه استقالل و شخصيت حقوقى فدراسيون را 
حفظ مى كند». يكي ديگر از افرادي كه طي گفت وگوهاي 
متعدد از لزوم حفظ مهدي تاج گفته، احمدرضا براتي است. 
رييس كميته حقوقى و تدوين مقررات فدراسيون فوتبال 

معتقد است «بر اساس ماده يك اساسنامه اين فدراسيون، 
ــيون فوتبال يك نهاد غير دولتى است و هيچ قيد  فدراس
ــدارد. بنابراين واضح و  ديگرى اعم از عمومى و غيره هم ن
روشن است كه فدراسيون فوتبال مشمول قانون منع به 
ــت». اين در حالي است كه  كارگيرى بازنشستگان نيس
همين فرد در سال 90 كه علي كفاشيان رياست فدراسيون 
فوتبال را برعهده داشت گفته بود: «در ماده يك اساسنامه 
فدراسيون فوتبال، ابهامي وجود دارد و در آن نوشته شده 
ــد موسسه غير  ــه غير دولتي و بايد نوشته مي ش موسس
دولتي عمومي و اگر اين اتفاق مي افتاد، هيچ مشكلي پيش 

نمي آمد. علي 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 قابل قبول است».
فقط اين دو نفر مستثني هستند؟

اظهارات ضد و نقيض عوامل فدراسيون فوتبال درباره 
يك قانون ادامه دارد و به مرور زمان تغيير مي كند. اتفاقي 
ــبيه به تاثير منافع شخصي  كه به نظر مي رسد بيشتر ش
در اظهارات دارد تا منافع عمومي. هرچه كه باشد حضور 
مهدي تاج و احمد ضيايي در فدراسيون فوتبال و واليبال، 

ــون باعث  ــت. همين قان ــس از 15 آذر غيرقانوني اس پ
جدايي روساي 10 فدراسيون ورزشي شده اما درباره دو 
فدراسيون هنوز اجرا نشده است. همه اين اتفاقات در حالي 
بود كه رييس كميته ملي المپيك بارها در گفت وگوهاي 
خصوصي عنوان كرده بود مقدمات جدايي تاج و ضيايي 
فراهم شده و اين دو نفر نيز شامل قانون شده اند اما در جلسه 
پشت در هاي بسته اي كه بين صالحي اميري، سلطاني فر و 
مهدي تاج رخ داد چه گذشت را نمي دانيم. جلسه اي كه 
باعث شد به صورت رسمي اعالم شود تاج ماندگار است و در 

رأس امور بودن مجلس را زير سوال برد.

    تاج و ضيايي در رأس فدراسيون فوتبال و  واليبال ماندگار شدند

باز نشسته روي صندلي رياست
يك منبع موثق در وزارت ورزش به «قانون» گفت: كمي صبوري كنيد، هر دو رفتني هستند

براساس شنيده ها، فدراسيون واليبال برنامه ويژه اي براي رسانه هاي منتقد ضيايي دارد

ممحمد         آقايي فرد        

گروه ورزش

واكنش حميدرضا گرشاسبي، مديرعامل پرسپوليس به احتمال جدايي از اين تيم
مي خواهم بروم

محمد تقوي، سرمربي تراكتورسازي:
هواداران غافلگيرمان كردند

محمدرضا زنوزي، مالك تراكتورسازي:
براي هواداران پرسپوليس متاسفم

سعيد مظفري زاده، كارشناس داوري:
مديريت داورصحيح بود

مديرعامل پرسپوليس تاكيد كرد كه عالقه مند به رفتن از اين باشگاه و برداشتن بار از روى 
دوشش است.حميدرضا گرشاسبى پيش از ديدار پرسپوليس و تراكتورسازى در پاسخ به 
اين سوال كه با وجود اجرا شدن قانون منع به كارگيرى بازنشستگان، آيا صادقانه عالقه مند 
به ماندن در مديريت پرسپوليس است، گفت: صادقانه مى خواهم بروم. او درباره قرعه دشوار 
پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا، خاطرنشان كرد: در دوره قبل هم عده اى معتقد بودند

پرسپوليس نمى تواند در آسيا موفق شود. ما نشان داديم هر وقت تيمى وارد حاشيه نشود و 
همدل و يكنواخت جلو بروند، خداوند كمك مى كند كه نتايج خوبى بگيرند. امسال با توجه 
به اينكه محروميت مان به پايان مى رسد، تيم را تقويت مى كنيم. هدف مان قهرمانى در ليگ 
قهرمانان آسيا، ليگ برتر و جام حذفى است. مديرعامل پرسپوليس تاكيد كرد: نمى خواهيم 
ــب مى كنيم. گرشاسبى درباره  جامى را براى تيم هاى ديگر بگذاريم و همه جام ها را كس
برنامه برانكو براى فصل نقل و انتقاالت و ارائه فهرست نيازمندى هاى تيم گفت: فهرست 
نقل و انتقاالت هماهنگ شده و ظرف روزهاى آينده به مديريت تحويل داده مى شود. اكثر 
بازيكنان به پرسپوليس عالقه دارند و به محض دريافت پيشنهاد به تيم ما ملحق مى شوند.

وى در واكنش به اينكه بعد از 15 آذر كه زمان اجرا شدن قانون منع به كارگيرى بازنشستگان 
است، چه كار خواهد كرد، گفت: ما تا 15 آذر فرصت داريم و اگر بار از روى دوش مان برداشته 
شود، خدا را شكر مى كنيم. اگر قرار بر ماندن باشد، مثل هميشه كم فروشى نمى كنيم و كار 

را با شدت و قدرت بيشترى پيش مى بريم. با توجه به تمام تهديدها از قبيل بدهى  بازيكنان و 
مربيان پيشين و اتمام محروميت از فصل نقل و انتقاالت تا چندى بعد، االن در وضعيت خوبى 
قرار داريم و بهتر كار مى كنيم. مديرعامل باشگاه پرسپوليس با بيان اينكه دنبال گرفتن 
پست و سمت نيست، افزود: در عمرم دنبال پست و ماندن در سمتى نبودم ولى در هر سمتى 
بودم، با تمام وجود كار كردم. هر وقت هم بار را از روى دوشم برداشتم، به سنگر ديگرى رفتم. 
گرشاسبى درباره ارائه پيشنهاد مربيگرى از سوى كره اى ها به برانكو، خاطرنشان كرد: برانكو 
از لحظه اى كه وارد پرسپوليس شده، پيشنهادهاى خوبى داشته اما عاشق پرسپوليس و ايران 
است. ايران و پرسپوليس اولويت 100 درصدى او هستند. او يك فصل و نيم ديگر با ما قرارداد 
دارد. او در واكنش به شايعه مذاكره اين باشگاه با دو مهاجم خارجى تراكتورسازى، تاكيد كرد: 
به هيچ عنوان با دو بازيكن خارجى تراكتورسازى صحبت نكرديم. اين كار در مرام ما نيست. 
پرسپوليس بزرگ تر از آن است كه اين كار را انجام دهد. گرشاسبى همچنين در واكنش به 
تشبيه شرايط كنونى مديران بازنشسته به بالتكليفى، گفت: خودم را بالتكليف نمى دانم. تا 
ثانيه آخر كه در پرسپوليس هستم، كار مى كنم. وى درباره اجراى كنسرت پيش از بازى هاى 
پرسپوليس و زمان اجراى گروه چارتار به سرپرست آرمان گرشاسبى گفت: پسرم كنسرت 
اجرا نمى كند اما اميدوارم در جشن قهرمانى در سوپرجام و نايب قهرمانى در ليگ قهرمانان 

آسيا، در محفل خصوصى پرسپوليسى ها اجرا  كند.

ــاوى بدون گل تيمش مقابل  محمد تقوى پس از تس
ــپوليس ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: بايد از  پرس
هواداران تراكتورسازى تشكر كنم كه ما را غافلگير كردند. 
ما در نيمه اول سعى كرديم بازى را روى زمين انجام دهيم، 
اما اين را فراموش نكنيد كه ما مقابل تيمى بازى مى كرديم 
كه يك هفته پيش در فينال آسيا بازى مى كرد. وى در ادامه 
افزود: روى گلى هم كه زديم، من حق را به داوران مى دهم. 
باالخره آن ها در هر شرايطى سعى مى كنند تصميم درست 
ــودم. با اين حال  را بگيرند. من هنوز آن صحنه را نديده ب

ــد كه  بازى تا حدود زيادى كه قول داده بودم، آن طور ش
تماشاگران از بازى لذت ببرند. سرمربى موقت تيم فوتبال 
تراكتورسازى در خصوص اينكه به داور مسابقه مى گفت 
كه توپ به سر مدافع پرسپوليس خورده و آفسايد نيست 
در حالى كه طبق قوانين در اين صورت نيز آفسايد اعالم 
ــود، گفت: در جريان بازى تنش هايى كه به وجود  مى ش
مى آيد، در آن شرايط است. كاش فوتباليست بوديد تا اين 
هيجان ها را بيشتر درك مى كرديد و من هم از داور مسابقه 

اگر اعتراضى داشتم، عذرخواهى مى كنم.

ــره اي محبوب در تبريز  محمدرضا زنوزى، چه
ــازي تبريز كه با  ــت. مالك جنجالي تراكتورس اس
خريدهاي خود، يك تيم پرستاره را به دست محمد 
تقوي سپرده است پس از تساوى بدون گل تيم هاى 
ــپوليس گفت: «بازى  فوتبال تراكتورسازى و پرس
ــى خوب بازى  ــازى خيل يك طرفه بود و تراكتورس
ــود و دو پنالتى براى ما  كرد. قضاوت داور عادالنه نب
نگرفت». وى در اين خصوص كه با وجود بيانيه هاى 
او و كاپيتان هاى دو تيم، اختالفاتى ميان هواداران 

تراكتورسازى و پرسپوليس ايجاد شد و تماشاگران 
ــرد: «براى  ــد، تصريح ك ــى كردن عليه هم فحاش
هواداران پرسپوليس متاسفم. آن ها فحاشى را آغاز 
كردند اما هواداران ما چيزى نگفتند». مالك باشگاه 
تراكتورسازى درمورد شرايط آنتونى استوكس و لى 
هرى اروين گفت: «در اين خصوص از مديريت باشگاه 
سوال كنيد». زنوزى درباره اينكه تماشاگران تبريزى 
پرچم ژاپن را در دست داشتند، خاطرنشان كرد: «اين 

اقدام به خاطر سوگيتا بود و دليل ديگرى نداشت».

ــناس داورى فوتبال ايران تمامى  ــعيد مظفرى زاده، كارش س
تصميمات اكبريان را تاييد و عملكرد وى را بى نقص دانست. سعيد 
مظفرى زاده در خصوص عملكرد اكبريان در بازى تراكتورسازى و 
ــپوليس گفت: «كمال كاميابى  نيا در دقيقه 33 بازى به علت  پرس
اعتراض بى مورد به درستى با كارت زرد جريمه شد. در دقايق پايانى 
نيمه اول باز هم كمال كاميابى نيا با تكلى روى فروزان خطايى كرد 
اما به علت اينكه در لحظه آخر پاى خود را جمع كرد هيچ كارتى به 
وى تعلق نمى گرفت. در دقيقه 56 مهاجم تيم تراكتورسازى به علت 
انجام خطا در محاسبات خود با كف پا روى ساق مصلح رفت كه به 

علت سهوى بودن تنها اعالم خطا كافى بود و هيچ كارتى نداشت». 
ــورج عيوض محمدى در يك  وى در ادامه گفت: «در دقيقه 60 ت
صحنه سخت به درستى گل تراكتورسازى را مردود و آفسايد اعالم 
كرد. در دقيقه 65 هم سوگيتا تعادل خود در محوطه جريمه را از 
ــتى بازى را ادامه داد. همچنين در  ــت داد كه اكبريان به درس دس
دقيقه 74 هم صحنه مشابهى براى سوگيتا به وجود آمد كه آن نيز 
پنالتى نبود و ادامه بازى درست بود. در مجموع بازي بسيار سخت و 
پربرخوردى بود كه تيم داورى به درستى با صحنه ها برخورد كردند 

و با مديريت درست آن را به پايان رساندند».

ــود، پرچم ايران  ــت هواداران تراكتورسازي ديده نمي ش «تنها پرچمي كه دس
ــته در حاشيه ديدار پرسپوليس  است» اين بخشي از شوخي هايي بود كه روز گذش
ــوخي هايي توام با انتقاد از سوي  ــازي فضاي مجازي را در بر گرفت. ش و تراكتورس
ــرد. اين در  ــاره مي ك ــور پرچم هاي ژاپن اش ــه ماجراي حض ــواداران رقيب كه ب ه
ــت كه پيش از اين نيز انتقادهايي پيرامون برخي هواداران تراكتوري كه با  حالي اس
ــگاه حاضر مي شدند مطرح شده بود. هرچند كه  پرچم آذربايجان يا تركيه در ورزش
ــت هاي اينستاگرامي  ــعود شجاعي و سيد جالل حسيني در پس دو روز گذشته مس
ــعارهاي تفرقه انگيز خودداري كنند اما اين  از هواداران درخواست كرده بودند از ش
پست هاي اينستاگرامي نيز مانع از ملتهب شدن جو ورزشگاه آزادي نشد. هواداران 
ــعار دادند تا جايي كه مسعود  ــازي بارها عليه يكديگر ش ــپوليس و تراكتورس پرس
شجاعي از سيد جالل حسيني درخواست كرد هواداران سرخپوشان تهراني را آرام 

كند و اجازه بدتر شدن اوضاع را ندهد. 
ماجراي حضور پرچم هاي ژاپني چه بود؟

ــازي بارها با پرچم ژاپن،  ــتقالل و تراكتورس در هفته هاي اخير هواداران اس
تصاويري را در فضاي مجازي منتشر كرده و براي پرسپوليسي ها كري خوانده 
ــيماآنتلرز در  ــان تهراني در برابر كاش بودند. اشاره آن ها به شكست سرخپوش

ديدار فينال ليگ قهرمانان آسيا بود. اتفاقي كه واكنش تند پرسپوليسي ها را به 
همراه داشت. اين در حالي است كه پيش از اين هواداران اوراواردز ژاپن در فضاي 
مجازي به حمايت از پرسپوليسي ها پرداخته بودند. كري خواني در فضاي مجازي 
جزو جذابيت هاي فوتبال است و اين موضوع تا زماني كه به شعارهاي تفرقه انگيز 
ــكلي را به وجود نخواهد آورد. از اين رو صرف حضور  و قوميتي ختم نشود، مش
ــكلي نداشت و آن ها حق داشتند به  هواداران تراكتوري با پرچم هاي ژاپني مش
هر شكلي براي رقيب خود كري بخوانند، موضوعي كه البته درباره آوردن پرچم 

تركيه و آذربايجان صدق نمي كند. 
كري مرسوم فوتبالي بود

به هر ترتيب روز گذشته ديدار پرسپوليس و تراكتورسازي با نتيجه  صفر- صفر 
به پايان رسيد تا دو تيم در انديشه بازي هاي بعدي خود باشند. نكته قابل توجه اينكه 
در اين ديدار شعار نژادپرستانه اي سر داده نشد اما متاسفانه شعارهايي عليه مرحوم 
هادي نوروزي در دقايقي از بازي شنيده شد كه با فرهنگ سازي بيشتر مي توان در 
مقابل اين موضوع نيز ايستاد. آنچه قطعي به نظر مي رسد اينكه حضور تراكتوري ها 
ــگاه آزادي از نظر عرف ايرادي ندارد و جزو كري هاي مرسوم  با پرچم ژاپن در ورزش

در فوتبال تلقي مي شود. 

نكته اول

نكته پنجمنكته چهارمنكته سوم

نكته د      وم

هواداران تراكتور با پرچم ژاپن براي پرسپوليسي ها كري خواندند
تضعيف روحيه به سبك همه دنيا



وزير بهداشت: تمام پس گردنى ها را
 اين روزها به دولتى ها مى زنند

 
مردم: عوضش ما داريم 

كف گرگى ها رو تحمل مى كنيم

صداوسيما: 78 درصد تهرانى ها 
بيننده تلويزيون

 
90 درصد تهرانى ها: ما جزو 
اون 22 درصد باقى مونده ايم

مديران شهرستان پل دختر براي 
مقابله با سيالب ممنوع الخروج شدند

 
كارشناسان: يعني مي خوايد از مديران 

به عنوان آب بند استفاده كنيد!؟

خبرآنالين: سال 98 سال سخت 
براى اقتصاد ايران است

 
سال 98: اى بابا

 اسپويلم نكنين ديگه

ايرنا: يك زن سفير افغانستان در آمريكا شد
زن ايرانى: بزن قدش، منم باالخره 

^_ ̂ رضايتنامه كوهنورديم رو از ولى ام گرفتم  

توضيحات وزير اقتصاد درباره انتخاب فرزند وزير كشور به عنوان مشاور جوانان در وزارت اقتصاد
اوال كه باباش وزيره؛ ثانيا اولى بس نيست؟!

تبليغ پالتو پوست روباه توسط سفير صنايع دستي!
خانم سفير: از شكار كردن تا پوست كندن روباها تماما با دست انجام مي گيره

آفتاب: امالك الكچري فرشته و زعفرانيه 
در اروپا مشتري ندارند

برخي مسئوالن: ديگه گفتيم 
جهنم و ضرر ما برمي داريم

استاد دانشگاه: ايران روى خطرناك ترين
 گسل جهان قرار دارد

مردم: خطرناك تر از اون
 گسل مديريت بحرانمونه

حسن نژاد، عضو كميسيون اقتصادى مجلس: امروز شاهد نرخ تورم باالى 40درصد هستيم

نرخ تورم: من 11درصدم
 من 11درصدم، من 11درصدم!
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و شهردار
انتخاب: تهران در انتظار برف و باران و باد

سرد بير: مسعود  مرعشي 
معاونان اجرايي: مريم آقايي- علي بايبورد ي- حامد  مهرباني - مهرشاد  مرتضوي

نويسند گان: مهد ي استاد احمد - مريم آقايي- ثنا اجاللي- 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- عمادالدين كريميان- 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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ــتيد و از هواى  ــماها تو خونه هاتون نشس ــن االن كه ش همي
ــور با  بارونى پاييز لذت مى بريد، يه عده از مديران عزيز كش
ــته مجبور به بازنشستگى شدن. حتى پاداش هاى  قلب شكس
ــون دادن هم نتونسته كمى  500 تا 900 ميليونى اى كه بهش
ــون روى اين  ــم اين عزيزان كم كنه و االن اكثرش ــار غ از ب
ــتن و «روزاى روشن  صندليا كه تكون تكون مى خوره، نشس
ــون  ــنون و به خاطرات خوش خدمت ش خداحافظ» رو مى ش

فكر  مى كنن. 
ــيم و بى خود نمك روى زخمشون  البته بهتره كه منصف باش
نپاشيم. همه تقصيرها هم گردن اونا نيست. الحق و االنصاف 
ــته نشن.  ــون مقاومت و تالش كردن كه بازنشس خيلى هاش
ــتن كه  ــانس نيس ــل جناب تاج خوش ش ــى همه كه مث ول

تالش هاشون مثمر ثمر واقع بشه.
ــب اجراى اين  ــيد مورد عجي ــورد عجيب بنجامين، ببخش م
ــته شدن  ــر و نوه بازنشس قانون اينه كه تو برخى از موارد پس
ــتگى نرسيده. يا  ــون هنوز به سن بازنشس در حالى كه پدرش
بعضى از جاها مدير 58 ساله بازنشسته شده و به جاش مدير 
63ساله اومده. البته اين نشون ميده كه از نظر مسئوالن سن 
ــال بد نكنن كه مى تونن جاى  ــط يه عدده. پس جوونا خي فق

خالى اين عزيزان رو پر كنن.
باز هم خدا خير بده به بعضى از اين سازمان ها كه بذر اميد رو 
تو دل مردم زنده نگه مى دارن. دوستانى كه از اين سازمان ها 
ــن اصال غصه نخورن. چون از قديم گفتن  ــته مى ش بازنشس
ــتگى اى كه نكشدت حتما قوى ترت مى كنه. باالخره  بازنشس

چند وقت پيش، يكى مرا به جشن عروسى اش دعوت كرد. من هم كه چندصد 
ــمت خط فقر پايين ترم تصميم داشتم به هيچ وجه  كيلومترى از گودترين قس
ــان را نروم اما هميشه كه روزگار باب ميل آدم پيش نمى رود. يعنى  مجلس ش
تقريبا هيچ وقت طورى كه مى خواهى پيش نمى رود ولى اين دفعه ديگر پونه 
نه درِ خانه  مار و نه توى خانه  مار، بلكه رسما وسط خود مار سبز شده بود! يعنى 

عمال هيچ راه گريزى نداشتم. يعنى داماد، شوهر عمه ام بود!
ــان تمام شد و زمان اعالم هداياى فاميل رسيد. در بعضى از طوايف  مجلس ش
براى كاهش هزينه ها همان شِب جشن، هدايا را جمع مى كنند. واقعا اين كار 
كارى است خداپسندانه، خيرخواهانه، شرافتمندانه و انسانى منتها فقط از دريچه  

ديد پدر داماد!
گاهى هم به قدرى سرعت انجام اين كار خير باال مى رود كه مدت ها بعد اعالم 
آخرين كادو، هنوز موفق نشده اى حتى اولين تكه  ران را وارد معده  مبارك كنى!

يكى از اقوام كه به «آمپلى فاير» معروف است، وظيفه  خطير اعالم كادوها را 
برعهده داشت. وقتى نوبت به من رسيد، كادويى با خودم نبرده بودم ولى گفتم 
بگويد يك «ربع» مى دهم. واقعا هم به هر مرارتى كه بود، يك ربع سكه خريده 

بودم اما يادم رفته بود با خودم ببرمش.
ــلوغى، «ربع» را «رب» شنيده بود با تعجب شديد از روى سن  او كه در آن ش

پايين آمد و سرش را آورد دِر گوشم.
آمپلى فاير: تو مطمئنى مى خواى اين همه هزينه كنى واسه اون شتر؟؟؟

من: اين چه طرز حرف زدنه بى شعور؟ داماد، شوهر عمه  منه نكبت.
آمپلى فاير: اتفاقا چون شوهر عمته دارم ميگم. فردا پشيمون مى شيا.

من: نه بابا تازه اين كمم هست براشون.
ــن برد و اعالم كرد ايشان  ــيد و با خودش روى س ناگهان آمپلى فاير مرا كش

به سواالت زير پاسخ دهيد و تا زمان باقى است برنده خوش شانس 
250 گرم پسته خندان شويد.

 سـوال اول- «پسته از كيلويى حدود 50 هزار تومان به كيلويى 
ــاير مغزها هم گران  ــيده و همين طور س حدود 200 هزار تومن رس
شده». به نظر شما كدام گزينه بهترين واكنش را به اين خبر داشته 

است؟
الف) ساير مغزها: آخ جون االن ما رو صادر مى كنن، ميشيم فرار ساير 

مغزها. خيلى كالس داره وجدانا.
ــه اون كمده كه  ــال عيد اگه ب ــنده اين مطلب: امس ب) پدر نويس
ــى با آرپى جى مى زنمت  آجيل ها رو توش قايم مى كنم، نزديك بش

پست فطرت!
ــتش كه دور از جون شما  ــنده اين مطلب خطاب به دوس ج) نويس

شكست عشقى خورده  است: پسته نخور! غصه بخور!
ــته خندان و كمى بى ادب: پوستم هم نمى تونيد بخوريد  د) يك پس

بدبخت ها!
ــن، من رو  ــكرى مى كردي ــته غيرخندان: يادتونه ناش ــك  پس ه) ي

نمى خوردين؟ حقتونه!
و) نويسنده مطلب خطاب به پسته غير خندان: بخورمت!

ــكبار بسته بندى خطاب به پرسنل: از امروز تو  ز) مدير كارخانه خش
هر بسته يه دونه پسته بذاريد و فضاى بيشترى رو به هواى دل انگيز 

پاييزى اختصاص بديد!
ح) ادمين پيج «جمله هاى سنگين، كمرشكن»: گران باش همچون 
پسته! آدم ها چيزهاى مفت را مفت از دست مى دهند خاك برسرها!

ط) احمدى نژاد: من فعال دارم در مورد كام بك  رويايى تيم چارلستون 
باترى در ليگ راگبى آمريكا توييت مى كنم و  بهشون تبريك ميگم. 

ولى نگران نباشيد بهار نزديك است.
ــارف در 1400   سـوال دوم- «الياس حضرتى: جهانگيرى و ع
ــما كدام گزينه بهترين واكنش را به  ــوند». به نظر ش كانديدا مى ش

اين خبر داشته است؟
الف) عارف: من كه با حرف نزدن و كم محلى همه رو جذب خودم 

كردم. خيالم راحته.
ــئوليت هايى با تالش و  ــاب عارف: اوووف. چه مس ــازاده جن ب) آق

پشتكار خودم در انتظارمه.
ج) جهانگيرى: من با تبديل واحد پول ملى از ريال به جهانگيرى به 

جنگ حباب ها خواهم رفت.
د) احمدى نژاد: بهار نزديك است. (شناسنامه اش را دم دست گذاشته 
ــتون باترى آمريكا توييت  ــاب به بازيكنان تيم راگبى چارلس و خط
مى كند: هر وقت خواستم بيام سازمان ملل حتما بهتون سر مى زنم).

 سوال سوم- در چند روز گذشته شاهد تب و تاب جمعه سياه و 
يا حراج جمعه در ايران بوديم. كدام گزينه بهترين واكنش را به اين 

موضوع داشته است؟
الف) احمدى نژاد: خوب شد يادم انداختيد،توييتر را باز كرده و خطاب 
ــرى آمريكا توييت مى كند:  ــتون بات به بازيكنان تيم راگبى چارلس

.(happy black Friday
ب) صاحب فروشگاه اينترنتى: همان طور كه مى دانيد جمعه سياه، 
سنتى آمريكايى است كه در آستانه كريسمس و  سال نوى ميالدى، 
ــال نو خود را با تخفيف  انجام دهند و اين  مردم مى توانند خريد س
كامال با شرايط كشور ما همخوانى دارد. مردم ايران از ديرباز در آذر، 
خريدهاى سال نو خود را انجام مى دادند و ما سعى مى كنيم با ارائه 
ــى هر چند كوچك به مردم عزيز  ــاس بنجل در اين ايام خدمت اجن

كشورمان ارائه دهيم.
ج) احمدى نژاد: خوب شد يادم انداختيد، توييتر را باز كرده و خطاب 
به مردم آمريكا و به خصوص بازيكنان تيم راگبى چارلستون باترى 
.«pishapish happy New year»  :آمريكا توييت مى كند

د) گزينه الف و ج

نوشتم شعرى از اوضاع ايران 
و گفتم درددل هايى فراوان

 
ز درد كارگرهايى كه هستند 

گرسنه، درپى يك لقمه نان
 

از اين كه بيست و سى توى خبرهاش
نمى گويد ازاين اوضاع، چندان

 
به جايش مى كند دائم گزارش  

كه خاشقچى چطور آمد به پايان
  

خالصه درددل ها كرده بودم
دلم پرغصه و جانم پريشان

ولى خواننده هاى خوب شعرم 
فقط يك نكته را ديدند در آن

 
كه «خاشقجى» درست است و عرب ها 

نباشد حرف چ در حرف هاشان!
 

بله حق احتماال با شما بود 
ولى آيا مراد از شعر بود آن؟

 
هميشه مشكل اصلى همين جاست

كه گردد اصل حرف از ديده پنهان

به فرعيات مى چسبيد و اصال
نمى بينيد اصل حرف انسان!

اهميت ندارد رنگ آجر
اگر ديوار خانه گشت ويران

بود لب كالمم آنچه مى گفت
به ما استادمان با روى خندان

«اال ياايهاالطالب ناشى
عليكم بالمتون ال بالحواشى!»

يه جايى به كمبود نيرو برمى خورن و مجبور مى شن دوباره 
ــه يه جوون خام و ناكاربلد و پررو  ــراغتون. نمى ش بيان س
ــول بازيا مال قديم  ــكار رو كه مدير كرد. اين سوس و طلب
ــتيم. االن كه  ــى به اندازه كافى نداش ــود كه رجل سياس ب
ماشاال از هر انگشتمون يه پيررجل پخته و كاربلد مى ريزه . 
ــت به قانون عمل  ــازمانى خواس تازه اگه خدايى نكرده س
ــرس به دلتون راه نديد.  ــت كار براتون نزد، ت كنه و برگش
ــاور رو ازتون گرفتن؟ درسته كه حقوقش  ــت مش مگه پس
ــت. ولى اگه پاداش بازنشستگى تون  به اندازه مديريت نيس
ــا دالر بخريد و  ــودش رو بگيريد ي ــك و س ــد بان رو بذاري
ــادى قبلى تون برگرديد.  ــيد، مى  تونيد به زندگى ع بفروش
ــختى و ندارى  اينجورى بچه ها هم تو ديار غربت طعم س

رو نمى كشن.
ــدن فقط ضربه  ــته ش اين كه بعضى از اين عزيزان بازنشس
ــردم عادى هم زخم خورديم از اين  ــت. ما م به اون ها نيس
ــت كرديد، كى  ــوالوردى رو بازنشس ــرا. االن خانم م ماج
ــته كه ما در هر صورت  ــهروندى ما رو بده؟ درس حقوق ش
ــم» ولى بد نبود خانم موالوردى هم يه كم  «دوام مى آوري
ــهروندى مون رو  دوام مى آورد ما كه حقوق هاى معوقه ش
ــتن. خيلى  ــنى هم نداش ــون س گرفتيم مى رفت. البته ايش

خوب مونده بودن.
ــدن. اين ديگه  ــتاندار هم اين وسط بيكار ش ــرى اس يه س
ــده كه  ــتاندار ش ــى تلخه. طرف با كلى اميد و آرزو اس خيل
ــد اين قانون همه  ــرداره براى نمايندگى مجلس. بع خيز ب
ــى رو نقش بر آب كرده. بى خود  ــاى يه جوون قديم روياه
ــور وقت نمى كنه حكم شهردار تهران رو  نيست وزير كش
بزنه. چون مجبوره كلى وقت بذاره، تحقيق كنه كه يه بار 

خدايى نكرده يه اصالح طلب استاندار نشه.
ــرايى كه اين قانون درست كرده، اميدواريم  با همه دردس
ــه  ــاى ديگ ــب قانون ــراى تصوي ــس ب ــاى مجل نماينده ه
ــه به مديران  ــترى انجام بدن تا اين هم ــى بيش كارشناس
ــاد. دو روز ديگه همين  ــار ني خدوم و زحمت كش مون فش
چندصد ميليونى كه به عنوان پاداش بهشون داديد، ارزش 
ــتگى  ــت ميده و اين نوگالن باغ بازنشس خودش رو از دس

بايد دنبال يه كار جديد باشن.

ــتم شاخ در  مى خواهد گران ترين هديه  جمع را تقديم كند. من كه عمال داش
ــاد كه تمام داده، پدر عروس هم نيم، بقيه هم  ــى آوردم به او گفتم پدر دام م
ــدود ولى آمپلى فاير بدون توجه به  ــه يا ربع داده اند يا چيزى در همين ح ك

حرف هايم مدام عبارت «بابا تو ديگه كى هستى؟» را تكرار مى كرد!
ــكل عالمت تعجب شده بودم كه همزمان خود  ديگر در آن مرحله كامال ش
داماد، پدر داماد و پدربزرگ داماد براى دستبوسى و عرض تشكر از من روى 
ــه نفر از روى سن، خبرنگار شبكه  خبر  ــن آمدند! بعد از پايين رفتن آن س س

آمد باال! 
ــد كه شما تصميم گرفتين چنين هديه  نفيسى رو به اين  خبرنگار: چطور ش

زوج تقديم كنين؟
من: مگه طال چقد كشيده باال؟؟؟ 

ــدگان عزيز عرض كنم كه منظور  ــگار: اختيار دارين. البته خدمت بينن خبرن
ايشون از طال، طالى سرخه.

من: سرخ ديگه چيه آقا؟ قابشو ميگين؟ 
خبرنگار: بياييم اين گونه با هم مهربان باشيم و فضاى جامعه رو آكنده بكنيم 

از دوستى و عشق و نيكى. 
داشتم با خودم مى گفتم يا دارم يك خواب كامال ِچرت مى بينم يا مشكل از 
ــابه بوده كه يكهو مديرعامل يك كارخانه  رب گوجه با هيات  محتويات نوش

همراهش آمد روى سن! 
مديرعامل: خوشبختم جناب. اگه كادوى مد نظرتون رو از ما بخرين براتون 

10 درصد تخفيف لحاظ ميشه. چطوره؟
مِن احمق كه فكر مى كردم يك ربع سكه روى دست او باد كرده قبول كردم 

ربعش را بخرم تا بلكه ديگر از آن كابوس طوالنى راحت شوم. 
كاغذ جلويم را سريعا امضا كردم و خواستم فورا مبلغش را روى چكم بنويسد. 
ــت. امضا كردم. آن شب خالِص خالِص خالص شدم تا فردا صبحش  نوش

كه مرا با قپانى بردند! 
حاال در كنج اين سلول انفرادى فقط يك توصيه براى جوانان دارم: اگر واقعا 
زندگى تان را دوست داريد، خيلى بيشتر به تفاوت «ربع» با «رب» توجه كنيد!

طيبه رسول زادهانژكسيون

Angel Boliganطرح

osama hajjajطرح

ــا از دو طبقه مختلف  ــه من و نيم ــت: «بل آنچه گذش
باالخره با هم ازدواج و فرار كرديم به سمت ناكجاآباد 
و بين راه مان مسيرمان ختم شد به هتل دورافتاده پدر 
ــتاره سينما هم همان جا  ــيما راد، س نيما كه البته با س
آشنا شديم. سيما راد اصرار زيادى به امضا دادن دارد 
ــا هم كه مغرور دو عالم! رفتيم روى مخش و آمد  و م
سراغ مان و نيما چيزى پرت كرد سمت سرش و االن 
هم گوشه اتاق مان در حالت اغما افتاده! مادر نيما هم 

همان موقع با وكيلش ما را پيدا كرد...».
سيما راد را لوله كرديم و انداختيمش توى كمد. روزبه 
هم خيلى اصرار داشت برود توى كمد مراقب باشد تا 
جسد منبسط نشود و يكهو از كمد نيفتد و چون دكتر 
ــت، مشكلى ندارد با هم توى كمد باشند اما  محرم اس
با نيما پرتش كرديم از اتاق بيرون و همان موقع مادر 
ــربازى كوتاه قد پشت در ايستاده  نيما با وكيلش و س
ــان داد و گفت: «همينه!  ــرباز نش ــد. من را به س بودن
ــرباز نگاهى به من كرد و كالهش را در  بگيرش». س
ــه گرفتش كه خانم! من از صبح  آورد و گفت: «نميش
ــت،  ــون ميگم مخ بچه پولدار زدن جرم نيس دارم بهت
ــن را كنار زد و  ــى منفوريه!». مادر نيما م فقط تواناي
پريد نيما را بغل كرد و همان طور كه داشت شانه هاى 
ــرش را ماساژ مى داد، نيما گفت:«مامى ديگه فكر  پس
ــى. رفتى پليس آوردى  ــال پذيرفت كردم بعد از 10 س
ــيكه؟!» همه اين پولدارها به  ــه زن من؟! اين ش واس
ــيك بودن  ــند كه فقط ش ــه اى از كمال مى رس درج
ــت، نه چيز ديگرى.  ــان مهم اس ــان برايش اعمال ش
ــت  ــه دزدى و كيف قاپى ما اه و پيف اس ــى آفتاب يعن
ــر پروژه ساخت برج هاى الهيه پول مردم را  اما اگر س
ــت، مشكلى ندارد. وكيل  باال بكشيم چون شيك اس
ــر تا پاى من را نگاه  ــد و س مادر نيما وارد اتاق مان ش
ــما خانواده ات مى دونه اينجايى؟» از  كرد و گفت: «ش
ــتادم و  ــد صدايى آمد. رفتم جلوى در كمد ايس در كم
كمرم را تكيه دادم بهش و گفتم:«خانواده كه مى دونه 
هيچى، باباى نيما هم كامال راضى و در جريانه». نيما 
ــط  ــش را باال انداخت كه بحث پدرش را وس ابروهاي
نكشم اما به نظرم مردى كه توى ويالى يواشكى اش 
پرورش پرى دريايى راه انداخته، به هرحال اليق باج 
دادن است. ادامه دادم: «شما اصال ميدونيد شوهرتون 
ــان جان؟ مى تونم  ــت كه افتاديد دنبال ما مام كجاس
ــدش مى آيد  ــتم ب ــان صداتون كنم؟». مى دانس مام
ــت كه بين  ــال اس ــم و چند س ــش كن ــان صداي مام
زن هاى متمول مد شده بچه هاى شان به اسم كوچك 
صداى شان مى كنند تا رفاقت و فاصله سنى كم شان با 
ــان را بكنند توى چشم همديگر. مادر نيما  بچه هاى ش
ــوهر  ــت روى تخت و گفت: «ش خنده اى كرد و نشس
ــه هم نگاه  ــكار» من و نيما ب ــن؟! فريبرز رفته ش م
كرديم. نيما گفت: «مگه ميدونى؟!» دستش را كشيد 
ــيما راد بود را  ــامپويى كه آلت قتل س روى تخت و ش
ــامپو  ــت و گفت: «آره ديگه. همه مى دونن. ش برداش
ــاس؟! آقا چرا نمى گيرى اين دختره رو؟»  جاش اينج
ــرباز و گفتم: «يه دستبند بزن به دست  رفتم طرف س
ــرباز مچم را انداخت  ــبك شه!». س من، اين يكم س
ــتبند. توى چشم هايش تحسين خاصى برق  توى دس
ــتى روى  ــد و دس ــى زد. نيما به مادرش نزديك ش م
ــرش كشيد و گفت: «مامى تو االن مشكلى ندارى  س
ــكار بابا؟!» مامى از جايش بلند شد و رفت سمت  با ش
پنجره و گفت: «نه ديگه بابات مرده دلش مى خواد». 
زدم توى پيشانى خودم و گفتم: «خانم اين چه حرفيه 
ــاله رو برديد  ــرده دلش ميخواد؟! مگه بچه چهار س َم
ــوپرماركت؟». چپ چپ نگاهم كرد و گفت: «همه  س
ــه  ــت دارن! فريبرِز منم واس ــت دوس مردا خب گوش
ــت گراز مى ميره رفته با رفقاش دهكده ساحلى  گوش
واسه شكار». با دست هاى بسته ام دوباره تكيه دادم به 
در كمد و گفتم: «واال اونى كه ما ديديم گراز نبود!». 
ــه و كبكبه و پول و  ــا اين همه جذبه و دبدب ــك ب طفل
ــته هم مغز توى سرش  وكيل و خدمه اندازه يك پس
ــت كه بداند كه هيچ آدم عاقلى براى شكار گراز  نيس
ــلوارك  نمى رود لب دريا خانه بگيرد و يك چمدان ش
طرح آناناسى با خودش ببرد. گفتم:«در جريان هستيد 
ــت؟» نيما سرباز و وكيل  كه گراز حيوان دريايى نيس
ــاره مى كرد  را به بيرون هدايت كرد. با ابروهايش اش
كه دهانم را ببندم. مادر نيما نگاهم كرد و گفت: «وا! 
مطمئنى؟ پس اونا چى ان با هم خودكشى ميكنن؟».

ــادر من. صدبار بهت گفتم  نيما گفت: «نهنگه اون م
ــزى، اول برو اون  ــكار يه چي بابا بهت ميگه ميرم ش
ــران رو كه  ــتانداران و حيوانات اي ــس پس كتاب اطل
ــال داريم نمونه اش  ــگاه كن ببين اص ــرات خريدم ن ب
ــيره ميماله». پشت حرف نيما را  ــرت ش رو يا داره س
ــازه همون نهنگم توى درياى  گرفتم و گفتم: «كه ت
مازندران نيست. االن ميگن اونطرفا فقط پرى دريايى 
مى زنن». مادرش چند قدم آمد نزديكم و گوشه يقه ام 
ــخره ميكنى؟» لبخندى  ــت و گفت: «منو مس را گرف
زدم و گونه اش را ماچ كردم و گفتم:«نه من دوستون 
ــن كمد نكش اونورتر  ــا. فقط منو از جلوى اي دارم باب
ــتش را از يقه ام برد دور  ــه پسرت بد ميشه». دس واس
ــيما راد از  گردنم و از جلوى كمد هولم داد. هيكل س

پشت در كمد افتاد جلوى پايش...
اين قصه ادامه دارد...

داستان

باشگاه طنزپردازان جوان

مونا زارع

محسن گائينى

ارمغان زمان فشمىاختيارات شاعريعليرضا مصلحىطنزآزاد

روزاى روشن
 خداحافظ

رب نطلبيده

عاشقانه اى بى قانون
قسمت نهم

پسته نخور! 
غصه بخور!

حاشيه پردازى

  از نفس افتاده   
ژان لوك گدار

ميشل: من عاشقتم.
پاتريشيا: ولى من نمى دونم عاشقت هستم يا نه!

ميشل: ِكى مى فهمى عاشقمى يا نه؟ 
پاتريشيا: به زودى.

ميشل: به زودى يعنى ِكى؟ يه ماه؟ يه سال؟
پاتريشيا: به زودى يعنى به زودى.

ميشل: زنا عادتشونه كارى رو كه مى تونن تو هشت ثانيه انجام بِدن، تو هشت روز انجام ميدن. 
هيچ فرقى بين هشت ثانيه و هشت روز قائل نيستن.

   شارژ

   عدالت غذايي
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وحيده فالحى
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برو كار ميكن مگو نيست نان !برو كار ميكن مگو نيست نان !

instagram.com/nishkhat
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عباس احمدى

هفته نامه گل آقا
رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت:

نرخهاي ما با نرخهاي بين المللي هماهنگ نيست

ه
رررررر
ن

    بـــزودي  

آثار منتخب نخستين مسابقه جهاني 
كاريكاتور نيش خط  1396

 Selection Cartoons of  The first

 Nishkhat international

Cartoon Contest   2017

به ياد امير سهيلى كاريكاتوريست فقيد كشورمانبه ياد امير سهيلى كاريكاتوريست فقيد كشورمان

تسليت به كاريكاتوريست ها 
و خانواده امير سهيلى عزيز

شوربختانه با خبر شديم، امير سهيلى شب گذشته در يك حادثه رانندگى 
در مسير جاده كامياران_ سنندج دار فانى را وداع گفت.

ــنندج بود كه به عنوان كارتونيست و  گفتني است وى متولد 1362 در س
ــرياتى همچون  طنزپرداز فعاليت مى كرد و در بخش مطبوعات هم با نش

كورده وارى و سيروان و... همكارى داشت.
سهيلى چهار نمايشگاه انفرادى و 16 نمايشگاه گروهى را برپا كرده بود و 
عالوه بر راهيابى به فستيوال هاى جهانى، داراى هشت ديپلم افتخار نيز بود.
ــال 88 به صورت حرفه اى فعاليت خود را آغاز كرده  و به عنوان  وى از س

رييس و مدرس انجمن كارتون و كاريكاتور كردستان فعاليت مى كرد.
ــهيلي و هنرمندان  ــر س ــواده امي ــوار را به خان ــانحه ناگ ــخط اين س نيش
ــليت مى گويد و براى روح اين هنرمند  ــورمان تس كاريكاتوريست كش

آرامش و براى بازماندگان صبر و شكيبايى را آرزو مى كند.

روزنامه كارتون، كاريكاتور و طرح نيشخط



چوب حماقتم را 
خور دم
موريانه

 ناراحت شد

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

محمدمهدى معارفىكاريكلماتــــــور

نيشخط خـاطـره در حاشيه آلودگي هواي اين روزها در تهران
چهار شنبه  25آذر  1394جواد تكجو
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گردو مى شكنى با كلى تالش و دغدغه
 دستانت زخم مى شوند و خون آلود
 بعد كه بازش مى كنى، مى بينى تمامش
 منزل كرم و آفت شده ! 
بيرونش سالم و درونش سياه!
حكايت بعضى از آدم هاست!!
#ساناز هستم، يك مالك

nishkhat

nishkhat

براى امير سهيلى كار يكاتوبراى امير سهيلى كار يكاتوريست در گذشته كشـور مانريست در گذشته كشـور مان

رضا متين

طرح: ساسان خادم
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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

شما    ره       477

محسن ظريفيان

ناتوانى دولت ناتوانى دولت 
در بر ابر مطالبات اقتصاديدر بر ابر مطالبات اقتصادي



من از طريق پوستم 
آب مى خورم!

2

2

 ايده هاى بيست، حاال بگو نوزده
نويسنده: ليز پيشون

قانون بچه ها ضميمه  روزانه      روزنامه قانون
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كودك و نوجوان 

444

«پرويز شهريارى»

كوشندگان كودك:

اولين روزنامه كودك و نوجوان كشور

@roustaeeali

ميشناسيش؟

بچه هاي عزيز!
ــال 1356 در تهران به دنيا آمد. وي بازيگر  در 9 آبان س
ــد: «من كارم را از  ــت. او درباره خودش مي گوي ايرانى اس
سال 75 در تئاتر گروه آقاى رجب پور شروع كردم و حتى 
ــا كارگردان هاى خوبى  ــتم ب اگر نقش هاى كوتاهى داش
ــى در «اعتراض» آقاى  ــراي مثال نقش كوتاه كار كردم؛ ب
ــاى فرمان آرا يا  ــتم يا «خانه اى روى آب» آق كيميايى داش
«چشم هايش» آقاى قريبيان. فكر مى كنم همچنان آن دو 
سكانس، بهترين سكانس هايى است كه در زندگى ام بازى 
كردم و اولين حضور حرفه اى ام در تلويزيون با آقاى حسن 
ــه «محاكمه» هم يك نقش خوب و  هدايت بود. در مجموع

اساسى داشتم».
ــن هنرمند خوب  ــام اي ــدس بزنيد كه ن ــما بايد ح حاال ش
كشورمان چيست. كساني كه درست حدس بزنند، هم در 
ليست كساني كه پاسخ صحيح داده اند قرار مي گيرند و هم 
ــتگاه تبلت شركت داده مي شوند.  در قرعه كشي يك دس

منتظر يم.

؟؟؟؟مي شناسيش
؟؟

جواب شماره قبل  مي شناسيش

رضا شفيعى جمرضا شفيعى جم

محيا عزيزى، سپيناز رضايى، معصومه محمدى 
سيف،حميد وحيدى، پوراروج، رومينا خطيبى، 
احسان شهبازى، على ظاهرى، سپيناز رضايى و  

امير حسن پور.

ممييشنشنشنشنااساساسيشيشيش مشمششمشمشمااارارارهههقبقبقبلللل جججواوابببب

مصطفى رحماندوست

گنجشك الال
سنجاب الال
آمد دوباره
مهتاب الال
الالالاليى
الالالاليى

گل زود خوابيد
مثل هميشه

قورباغه ساكت
خوابيده بيشه

الالالاليى
الالالاليى
جنگل الال
بركه الال

شب بر همه خوش
تا صبح فردا

الالالاليى
الالالاليى

شب بخير كوچولوشب بخير كوچولو

اهميت آموزش مديريت مالى به كودكاناهميت آموزش مديريت مالى به كودكان

فردا را فردا را 
از امروز پس انداز كن!از امروز پس انداز كن!

دوستاني كه پاسخ صحيح داده اند:
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نام كتاب:  ايده هاى بيست، حاال بگو نوزده
نويسنده: ليز پيشون

مترجم: آتوسا صالحى
ناشر: نشر افق

بهاء: 17500 تومان
تعداد صفحات:320 صفحه

ــتاد بهانه  ــت كه اس ــر بچه هاى وروجكى اس درباره كتاب: تام گيتس از آن پس
ــت او جانش به  ــا اينكه معلمش هم از دس ــت. ب آوردن و از زير كار در رفتن اس
لبش رسيده، از كارهايش خنده اش مى گيرد.تام در زندگى اش دو چيز را خيلى 
دوست دارد: بيسكويت و شكالت! دوستى به نام درك هم دارد كه اگر ولش كنى، 

مى خواهد هر شب در خانه او بماند و خوش بگذراند.

من از طريق پوستم آب مى خورم!من از طريق پوستم آب مى خورم!

اين كتاب  توسط:  نگين حسينى از مالرد

به«قانون بچه ها» براي معرفي پيشنهاد شده

ــه اي يا  ــا نزديك برك ــد حتم من باي
ــم كه آب كنارش  جايي زندگي كن
ــه .آخه اگه پوستم خشك بشه  باش

ــن از طريق  ــرم. مي دونيد؟ م  مي مي
ــمم  ــت تنم آب مي خورم. تنفس پوس

ــت تنم. يعني نصفي  از دو طريقه، هم بيني، هم پوس
ــت. بچه ها من زبان چسبنده  از بيني و نصفي از پوس
ــراى گرفتن و بلعيدن  و عضالنى اي دارم كه ازش ب
مواد غذايى استفاده مى كنم. بر خالف شماها، زبان 
من به عقب دهانم متصل 
نيست، پايه زبانم جلوتره 
و اين  به من كمك مي كنه 
ــافتى  ــه مس ــم روب زبان
خيلى دورتر پرت كنم و 

بچسبانم.

جوراب هاي لنگه به لنگه 
يك همسايه دلسوز

دختر كوچولويى را كه به مدرسه مى رفت،
متوقف كرد و گفت:

كوچولو! عجب جوراب هاى عجيبى
به پا كردى؛يك لنگه قرمز و يك لنگه آبى!
دختر كوچولو با صداى بچگانه اش گفت:

عجيب تر اينكه يك جفت مثل 
همين جوراب ها هم
توى خانه دارم!
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جايزه بهترين صداگذارى بخش ملى سى وپنجمين جشنواره بين المللى 
فيلم كوتاه تهران براى انيميشن «گرگم و گله مى برم» به حسين قورچيان 

اهدا شد.
ــنگ معين با  ــه كارگردانى امير هوش ــى «گرگم و گله مى برم» ب پويانماي
تكنيك انيميشن ديجيتال به مدت 8 دقيقه بدون كالم در سال 1396 در 

امور سينمايى كانون توليد شده است.
كودكان، داستان آشناى گرگ و بزغاله ها را در مدرسه به شكل نمايِش 
ــراغ بزغاله هايش و گرِگ  ــكى به اجرا در مى آورند. بِز مادر در ف عروس
ــوند و مثل هميشه گرگ  ــمگين در تنهايى اش، با هم رودررو مى ش خش

شكست مى خورد، اما...
ــزه اى از  ــر بار كه جاي ــزه اش گفت: ه ــان دريافت جاي قورچيان در زم
ــگاه برايم تكرارى  ــنواره فيلم كوتاه مى گيريم هيجان دارم و هيچ جش
ــاه پرتنوع ترين و  ــم كوت ــنواره هاى فيل ــه نظرم جش ــود چراكه ب  نمى ش

جسورانه ترين جشنواره هاى سينمايى هستند.
ــاه تهران  ــنواره بين المللى فيلم كوت ــى وپنجمين جش ــم پايانى س مراس
عصر روز 22 آبان 1397 با حضور هنرمندان عرصه فيلم كوتاه و بلند و 

مسئوالن سينمايى در سالن همايش هاى برج ميالد برگزار شد.

ــنواره فيلم  ــه مى برم» از جش ــنواره فيلم «گرگم و گل ــه مى برم» از جش «گرگم و گل
كوتاه تهران جايزه گرفتكوتاه تهران جايزه گرفت

خود را به فرزندان تان ديكته نكنيد!خود را به فرزندان تان ديكته نكنيد!
ــر كارى كه آن ها  ــان بايد ه بعضى والدين گمان مى كنند فرزندان ش
ــان خواهدرفت؛ در حالى  ــد، وگرنه آبروى ش مى خواهند، انجام دهن
ــتند و  ــتقل و جدا از ما هس كه بايد بدانيم فرزندان ما افرادى كامال مس
ــليقه ما رفتار كنند. گاهى هم  ــه مطابق ميل و س دليلى ندارد كه هميش
والدين مى خواهند نوجوان، ناكامى هاى زمان خودشان را براى آن ها 
جبران كند و به همين دليل به طوردايم با او اختالف سليقه دارند و از او 
ايراد مى گيرند؛ گرچه در مواردى ديده مى شود عاليق و خواسته هاى 

نوجوان برخالف نظر والدينش است.
ــر و  ــو با من بيرون نيا! با اين س ــى والدين مى گويند: «اصال ت گاهى حت
ــورد من چى فكر  ــت كردى، مردم در م وضعى كه براى خودت درس
ــا نوجوان، تاثير  ــت هاى والدين از ارتباط ب ــن!» اين نوع برداش مى كن
ــذارد و كارى مى كند كه نوجوان  ــيار مخربى در ذهن او باقى مى گ بس
ديگر نتواند محيط خانواده را محيط امنى براى خود خود بداند و در آن 

احساس راحتى و آسايش بكند.
يادمان باشد فرزندان نمايندگان ما نيستند كه حتما بر طبق ميل و عالقه 
ما رفتار كنند؛ بنابراين اگر كارى هم مى كنند كه مخالف سليقه ماست، 
ــيم براى اينكه ما احساس خوبى داشته باشيم،  نبايد انتظار داشته باش

حتما آنان خواست خودشان را ناديده بگيرند.
ــرده و ارتباط بهترى  ــوان را به خوبى درك ك براى اينكه بتوانيم نوج
ــه دوران نوجوانى  ــت نگاهى ب ــاظ با او برقرار كنيم، بهتر اس از هر لح
خودمان و خواسته ها و عاليق در آن دوران بيندازيم. آيا ما با مجموعه 
رفتارها و سرمشق هاى والدين مان موافق بوديم كه اكنون توقع داريم 

نوجوان مان با تمامى افكار و عقايد ما موافق باشد.

« پرويز شهريارى » « پرويز شهريارى » 
رياضيدان، مترجم و نويسندهرياضيدان، مترجم و نويسنده

ــته 22  ــان ، درگذش ــهريارى (زاده دوم آذر 1305 در كرم ــز ش پروي
ارديبهشت 1391 در تهران) رياضيدان، مترجم و نويسنده و از چهره هاى 

ماندگار ايران در زمينه دانش و آموزش و پرورش بود.
پدرش دهقان زاده اى بود كه روى زمين هاى اربابى كارگرى مى كرد. پس 
از مرگ پدر، مسئوليت خانواده به دوش مادرش (گلستان شهريارى) بود.

ــد و دوران كودكى  ــن جامعه بودن ــاى درآمدى پايي ــواده از اليه ه اين خان
شهريارى از نظر معيشتى دوران سختى بود. او تا سال سوم دبيرستان را در 
ــهر كرمان گذراند و وارد دانشسراى مقدماتى  دبيرستان ايرانشهر در ش
ــد و براى ادامه تحصيل به  ــد. در خرداد 1323 دانش آموخته ش كرمان ش

تهران رفت.
او در سال 1332 در تهران در رشته رياضى از دانشكده علوم دانشگاه تهران 
و دانشسراى عالى (دانشگاه تربيت معلم تهران كنونى) دانش آموخته شد. 
او يك سال در شيراز آموزگار بود و در سال 1333 به تهران رفت. آن روزها 
در دبيرستان انديشه و دبيرستان هاى وابسته به گروه فرهنگى خوارزمى 
ــگاه تهران در كالس هاى روزانه و  آموزش مى داد. در دانشكده فنى دانش
شبانه دانشگاه تربيت معلم و در اراك در مدرسه عالى علوم هم آموزگار بود.

پس انداز چيست؟
در زبان ساده، پس انداز، يعني صرفه جويي كردن در آنچه 
ــالح عامه مبادا  ــت آورده ايم براي روزي كه در اصط به دس
ــما اهل پس انداز كردن هستيد؟ يا  ــت. آيا ش نام گرفته اس
ــت  ــد. در فردايي كه نامعلوم اس اصال اعتقادي به آن داري
«پس انداز» مي تواند پشتوانه خوبي براي تك تك ما باشد. 
شايد بسياري از شما بر اين عقيده باشيد كه درآمدتان حتي 
كفاف زندگي ساده را نمي دهد، پس ديگر چه پس اندازي؟! 
اما اين حرف با اين كه ظاهري درست دارد، منطقي نيست. با 
تمام اين تفاسير مي توان بخش كوچكي از درآمد ماهيانه را 
ولو بسيار كم براي فرداها كنار گذاشت و آن را به سنگ بناى 
سرمايه اى بزرگ و چشمگير تبديل كرد، حتما شنيده ايد 
ــود». اما سوال  كه«قطره قطره جمع گردد وانگهي دريا ش
ديگر اين است كه آيا آموزش پس انداز به كودكان ارزش و 
اهميتي دارد يا خير؟مطمئنا داراي ارزش و اهميت است. 
ــت بايد  اما براي انتقال اين مفهوم به كودكان در گام نخس

خود به اين عقيده استوار باشيم. 
چگونه پس انداز كردن را به آنان بياموزيم

در ابتدا مي بايد درباره اينكه چگونه و چرا پس انداز مى كنيد 
با بچه ها صحبت كنيد. بچه ها با نگاه كردن و گوش كردن به 

شماست كه ياد مى گيرند. به محض اينكه كودك تان شمردن 
ــخگويى به  ــول را نيز به او معرفى كنيد و در پاس را آموخت، پ
ــيد. مشاهده و تكرار، دو  سواالت شان نقش فعالى داشته باش

ــد كودكان  ــت. همزمان با رش راه مهم آموزش به كودكان اس
ــه فرزندان خود  ــان توضيح دهيد. ب ارزش هاى پول را براى ش
ــدار پول خود را  ــداز كنند، چطور مق بگوييد كه چطور پس ان
افزايش دهند و از همه مهم تر چطور آن را خرج كنند. تفاوت بين 

نيازها، خواسته ها و آرزوها را به كودكان بياموزيد.
 بيان اين موارد آن ها را براى تصميم گيرى نسبت به خرج كردن 
ــان درآينده آماده مي كند. براى آموزش ارزش  صحيح پول ش
ــت. پير يا  ــداز به كودكان تعيين هدف ضرورى اس پول و پس ان
ــى هدفى ندارند به  ــد، افرادى كه در زندگ جوان فرقى نمى كن

جايى نمى رسند. 
ــاب  ــان حس ــود  به بانك ببريد و براى ش  آن ها را با خ
ــى از راه هاى موفقيت هاى مالى  پس انداز باز كنيد. يك
آينده كودكان اين است كه عادت پس انداز كردن را از 
ــنين كم آغاز كنند. اما به ياد داشته باشيد هنگامى  س
كه فرزند شما تصميم گرفت بخشى از پس انداز خود را 
براى خريدهاى دل خواهش بردارد درخواست او را رد 
نكنيد. چرا كه در اين صورت نسبت به پس انداز پولش 

دل سرد خواهد شد.
ــان روش منظمى را  ــول به آن براى آموزش اهميت پ
هنگام خريد كردن در پيش بگيريد. رفتن به خواروبار 
فروشى ها اغلب به عنوان يكى از اولين تجربه هاى پول 
خرج كردن كودكان به شمار مى رود. هنگامى كه براى 
خريد به فروشگاه هاى مخصوص كودكان مى رويد به 
آن ها بگوييد كه چطور خريد مى كنيد و چگونه تفاوت 
قيمت ها، جنس، قابليت ترميم، گارانتى و ساير موارد 

مربوطه را درنظر مى گيريد. 
اگر خرج كردن طبق برنامه ريزى انجام شود سرگرمى 
ــتن برنامه در  خوب و مفيدى خواهد بود. اما عدم داش
ــن 30-20 درصد از  اين زمينه اغلب باعث از بين رفت

پول شما مى شود.
ــائل مالى خود   به كودكان اجازه دهيد كه در مورد مس
تصميم گيرى كنند زيرا آن ها از انتخاب هاى خودشان 
درس مى گيرند. اما مى توانيد قبل از خريد گفت وگويى 
با فرزند خود داشته باشيد و به او ياد بدهيد كه پيش از 

خريدهاى مهم خود، تحقيقاتى را انجام دهد.
ــد فرا  ــورت او از همان كودكي و در آغاز رش  به اين ص
ــود را مديريت كرده و به  مي گيرد كه چگونه درآمد خ

فكر فرداي خود باشد.

جييجاداد ثروروت و  ىااىا ا نين ج جنبنبههههـهـ ىىكىكى ا اززمهممهمهم تتر ي ي ي پپسپس ا انددندازازاز
ززاز ما  رارارىىىى يسيسي لالالبب ب ببابا اينينينح ح تتتـت. مامامامامامننننننااساسساس تشتشتشتشتشتنننننپپاپاپاپايهيهيهيهيهيه م م ممممالالاالالىىىىى ادااددا
ررصرفهفهفهفه ج جووويويىىىووپسپسپساا اندندندازازاز ر راااا ييميميتت هاهاا الالاالالىىىىى ننانانانانببب ب بززززررزرگسگسگگ دردردردردرد د د ددوروروورور
ااااززززززططرطرطرطرطريقيقيققيقآآآ آزززززمزموونونونوونوو و خخطاططا و و ف فـرـرااگرگرفته ايم. در مدارسسنيزز
ى شوششوشودددد ههنمنن ديد به اين مساله پردااختختخخ آآننطوطور كهكه بايايدووششا
ن مهـم رااازازه ههماانن ـتـت تتتااااياا پسپسب بررعهعهـدـدههماما و والالديدينناساا

ووكوكودككىىىىىببببهبه ف فررزرزرزندندانانم مانان ب بياياموموزيم.م.

  آن ها را با خود به بانك ببريد و براى شان حساب 
پس انداز باز كنيد. يكى از راه هاى موفقيت هاى 

مالى آينده كودكان اين است كه عادت پس انداز 
كردن را از سنين كم آغاز كرده و تجربه كنند

على روستايىيى
اهميت آموزش مديريت مالى به كودكاناهميت آموزش مديريت مالى به كودكان

فردا را از امروز پس انداز كن!فردا را از امروز پس انداز كن!
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