
ــائل مختلفى  ــا مطرح بود و مس ــالح قانون چك مدت ه بحث اص
ــابق  ــد و عاقبت قانون اخير كه اصالحيه اى بر قانون س مطرح مى ش
است، تصويب شد و به زودى الزم االجرا خواهد شد. بررسى تفصيلى 
ــيع مى طلبد و از  ــو مجالى وس ــائل مندرج در اين قانون از يك س مس
ــت زمان و بررسى اقدامات  ــت كه با گذش سوى ديگر مستلزم آن اس
ــارى و مقاماتى كه از نظر قضايى  مجريان قانون از نظر اقتصادى و تج
ــت، ابهامات و ايرادات قانون آشكار شود و  با آن سروكار خواهند داش
مورد بحث قرار بگيرد اما آنچه فعال و پيش از مطالعات ميدانى مى توان 
ــمول متن قانون به چك هاى  گفت، اين است كه قانون گذار ضمن ش
الترونيكى و اعالم نسخ صريح مواد4و5و6 قانون فعلى و پيش بينى كد 
رهگيرى براى درج در گواهى عدم پرداخت -كه درج آن واجب تلقى 
شده است- مقرر كرده است كه به محض صدور گواهى عدم پرداخت 
مراتب از طريق سامانه بانك مركزى به سراسر ايران اعالم شود و كليه 
بانك ها و موسسات اعتبارى مكلف شده اند محدوديت هاى زير را براى 
صادركننده چك بالمحل ايجاد كنند: 1-عدم افتتاح هرگونه حساب 
ــاب ها و كارت هاى  ــدودكردن وجوه كليه حس يا كارت بانكى2-مس
بانكى به ميزان كسرى مبلغ چك 3-عدم پرداخت هرگونه تسهيالت 
ــايش اعتبار اسنادى ارزى يا  يا صدور ضمانت نامه بانكى 4- عدم گش
ريالى. البته طبق معمول استثنايى نيز پيش بينى شده است به اين نحو 
ــخاص حقوقى تجارى يا صنعتى باشد و اين  كه اگر صادركننده از اش
ــادى محل وقوع بنگاه اقتصادى  اقدامات باعث اخالل در امنيت اقتص
شود، به تشخيص شوراى امنيت استان اين عمليات به مدت يك سال 
ــد،  ــده باش ــود. اگر چك به وكالت و نمايندگى صادر ش تعليق مى ش

محدوديت ها شامل حال وكيل يا نماينده نيز مى شود.
ــامانه  ــتعالم از س ــته چك براى متقاضايان پس از اس  صدور دس
يكپارچه بانك مركزى، احراز صحت هويت متقاضى و نبود ممنوعيت 
ــت و بر مبناى اين  ــنجى او ميسر اس قانونى و وصول گزارش اعتبارس
ــبه و تعيين و روى  ــراى متقاضى محاس ــقف اعتبارى ب اطالعات، س
برگ هاى چك نوشته مى شود و اعتبار اين دسته چك از زمان دريافت 
ــت. قانون گذار چيزى به نام «چك موردى» براى كسانى  سه  سال اس
كه از فرآيند اعتبارسنجى خارج خواهند بود، پيش بينى كرده است و 
نيز براى اعمال روش متقلبانه براى دريافت دسته چك خارج از اعتبار 
ــت؛ مگر آنكه عمل  واقعى، مجازات جزاى نقدى پيش بينى كرده اس
ــديدتر باشد. بانك مركزى  ــمول عنوانى با مجازاتى ش انجام شده مش
ــات درباره چك هاى  ــه مكلف به همكارى و مبادله اطالع و قوه قضايي
ــده اند. پديده جديدى كه  ــته و معسر ش برگشتى، اشخاص ورشكس
عبارت است از امكان صدور اجراييه به طور مستقيم از دادگاه (بدون 
ــد) در اين قانون آمده است كه طرح  آنكه قبال حكمى صادر شده باش
ــت، مگر  ــتور موقت هم مانع ادامه اجرا نيس دعوا و تقاضاى صدور دس
ــرايط خاص. به هرحال همچنان كه گفته  در موارد خاص و با احراز ش
شد به نظر مى رسد تحوالتى در امر مبادالت تجارى بر مبناى چك رخ 
خواهد داد و همين طور مسائل قضايى جديدى مطرح خواهد شد. در 
ــتورالعمل هايى نيز با  عين حال در اين قانون تدوين آيين نامه ها و دس
تعيين مهلت پيش بينى شده كه گمان اين است كه تا مدت ها اجراى 

قانون را به تعويق اندازد. 

ــت  ــازمان حفاظت محيط زيس چندي پيش معاون رييس جمهور و رييس س
كشور، در نشستى با حضور محيط بانان منتخب و فرماندهان يگان هاى حفاظت 
محيط زيست استان ها  مطرح كرده بود كه  تنها انگيزه ام براى حضور در سازمان، 
ــكده محيط زيست  ــازمان است. دانش ــاخت هاى س ايجاد تحول جدى در زيرس
ــگاه محيط بانى تبديل خواهيم كرد تا نيروهاى كارآزموده  را براى  كرج را به دانش
حفاظت از محيط زيست كشور تربيت كنيم. در اين باره نكات زير مورد اشاره قرار 
ــازمان  در مديريت حال حاضر آن مبنى بر  ــت هاى اعالم شده  س مى گيرد: سياس
راهبرد مردمى شدن حفاظت محيط زيست  درواقع با  نگرش  ساختارسازى هاى 
ــت. آيا واقعا  ــكده به دانشگاه در تعارض  اس ــه اى مانند تبديل تابلوي دانش كليش
ــورمان،  نبودن تابلويى به نام  چالش هاى اصلى محيط بانى در شرايط حاضر كش
ــكالت ساختارى  ــت؟ به نظر مى رسد از اصلى ترين  مش ــگاه  محيط بانى اس دانش
سازمان متولى بستر حيات كشورمان وجود فصل مشترك عرصه هاى حفاظتى  با 
ــاورزى است. فصل مشتركى  حوزه منابع طبيعى تحت مديريت  وزارت جهاد كش
كه به جاى هم افزايى  پتانسيل هاى آن ها،  به فرافكنى هاى وظايف و كم كارى هاى 
دستگاه ها  به همديگر منجر مى شود. تازماني كه وظايف مشابه دو دستگاه اجرايى 
مورد اشاره در قالب مديريت واحدى در نيايد،  محيط بانان  حتى اگر به مدارك پسا 
دكتري هم  دست يابند،  نمى توانند در اين فضاهاى خالى  و مبهم به انجام امور الزم 
ــى  مى توانند در اجراى وظايف محوله خود  بپردازند.  محيط بانان  در نظام مديريت
ــدار كالن اجرايى  مورد تصويب و  ــند كه پروژه هاى تخريب كننده  در م موفق باش
ــرايطى كه طرح هايى از قبيل احداث سد گتوند و يا انتقال  اقدام  قرار نگيرد. در ش
ــازى در بقاياى جنگل هاى  ــتريك جاده و ويالس آب هاى بين حوزه اى، روند هيس
هيركانى و نظاير آن  صدها هزار هكتار از اراضى زنده و قابل كشت را به شوره زار و يا 
ــيوه مديريت را  نيز براى محيط بانان  بيابان  تبديل مى كند. بر فرض اگر بهترين ش
فراهم كنيم و آن ها حد اكثر مساعى خود را  نيز به خرج دهند، هرگز موجب كاهش 
ــد. آيا در واگذارى وظايف  به محيط بانان،  بحران هاى زيست محيطى  نخواهد ش
ــازهاى بى رويه درعرصه هاى  ــاخت و س كنترل تخريب اراضى منابع طبيعى  و س
طبيعى به اندازه  كنترل شكار و شمارش آمار وحوش در حال انقراض مورد تاكيد 
قرار گرفته است؟ سازمان متولى در مطلوب ترين مديريت خود نيز  نمى تواند براى 
هر موجود زنده اى در زيستگاه هاى خود گارد محافظ بگذارد. موجودات زنده اى كه 
دست درازى به آن ها  به مرز عقرب  و خفاش و ... نيز تسرى پيدا كرده است. در چنين 
فضايى است كه بردن دمپايى محيط بان توسط  يك قالده پلنگ  يا مجروح شدن 
گرگ بر اثر سانحه اتومبيل، خبرى فراگيرتر از هزاران تن زباله درمسير نوار ساحلى 
ــفانه نه تنها در جهت  اعمال مديريتى واحد  شمال كشوربه حساب مى آيد. متاس
ــت  بلكه  ــتى و منابع طبيعى  تا كنون اقدامى صورت نگرفته اس بر عرصه هاى زيس
ــتى  اخير تحت عنوان مرجع ملى به  واگذارى غيرشفاف امورمربوط به  تنوع زيس
وزارت جهاد كشاورزى و «فوكال پوينت» به سازمان حفظ محيط زيست،  چه  بسا

بر روند اين دو گانگى و ابهام در وظايف دستگاه هاى اجرايى مربوطه  افزوده  است. 
ــت  در جهت توسعه مشاركت مردمى،   كاش  مديريت سازمان حفظ محيط زيس
تمام پارك ها و عرصه هاى طبيعى  كشور را به دانشگاهى  براى ارتقاي  آگاهى هاى 
عمومى از مخاطرات موجود و شيوه هاى حفاظت از بقاياى به جا مانده تبديل كند. 
در اين انبوه پرشمار از  دانشگاه هاى مردمى،  چه بسيار اساتيد  از درون خود مردم 
ــتخدامى خود  ــاتيدى كه  نه  دغدغه اى براى ارتقاي  پايه هاى اس برمى خيزند.  اس
ــته و نه دولت با امكانات محدود خود ناگزير ازجبران مدارك آكادميك  آنان   داش
ــتر حيات به دست مى آيد  ــگاه عالوه بر پايدارى بس خواهد بود.  آنچه در اين دانش

تمرين و ممارست جامعه  در مناسبات مدنى با همديگر است.

ــت كه به علت  زلزله، يكي از رخدادهاي طبيعي زمين اس
ــاق مي افتد كه  ــل زمين اتف ــي از مواد مذاب داخ ــار ناش فش

مي تواند خسارات غيرقابل جبراني را به بار بياورد.
ــاه در حالى  ــترى كرمانش ــب 6,4 ريش زلزله يك شنبه ش
ــار بار زلزله باالى  ــال قبل تا االن چه اتفاق افتاد كه از آبان س
ــتر و ده ها بار زلزله پايين تر از آن اتفاق افتاده است كه  6 ريش
نمونه هايى از آن عبارتند از: يك شنبه 21 آبان 96 زلزله7,3

ــتر؛ چهارم شهريور97 زلزله  ريشتر؛  31 تير 97 زلزله 6 ريش
6,2 ريشتر و يك شنبه چهارم آذر 97 زلزله6,4 ريشتر. اين در 
حالى است كه براساس مطالعات زمين شناسى و ژئومورلوژى، 
چنين چيزى بى سابقه بوده و تاكنون براى دو يا سه بار متوالى 
ــت. زلزله  ــن چيزى اتفاق نيفتاده اس در هيچ جاى دنيا چني
ــاه، 771 مصدوم داشت و اكثر آن ها از  يك شنبه شب كرمانش
شهرهاي ثالث باباجاني و سرپل ذهاب بودند. در آبان سال 96

نيز بر اثر زلزله 7,3 ريشتري، بيشتر از 700 نفر كشته و بيش از 
هفت هزار نفر مصدوم شدند. مردم زلزله زده كرمانشاه از آبان 
سال 96 كه از زلزله آسيب ديدند تاكنون خدمات قابل توجهى 
دريافت نكرده اند و خيلى از آن ها اكنون نيز در چادر و كانكس 
زندگى مى كنند. قسمت جالب ماجرا اين بود تاكنون مسكن و

مأمنى كه براى آن ها ساخته شده بود، در اين زلزله هاي پياپي 
ويران شده است. دولت روحانى نيز وعده هايى را كه به مردم 
ــرپل ذهاب و ثالث باباجانى داده بود، تاكنون عملى نكرده  س
ــت. مردم اين منطقه زلزله زده از سال قبل تاكنون به علت  اس
ــكالت فراوني شده اند  توجه نكردن دولت به آن ها دچار مش
ــد و بيماري هايي  ــي رو آورده ان ــي از آن ها به خودكش و خيل
ــت. در اين زمينه آنچه  ــايع شده اس زيادي در ميان آن ها ش
ــت، نااميدي و جو حاكم بر اين منطقه است  شايان توجه اس
ــد تا اين  ــيدگي كن ــريع تر به آن رس كه دولت بايد هر چه س
ــود و براي به  ــه نارضايتي عمومي تبديل نش نااميدي مردم ب
دست آوردن اعتماد عمومي دچار مشكل نشود. در اين زمينه 
ــكل هاي مردم نهاد (ان جي او ها) وظيفه  ــازمان هاي و تش س
دارند كه به مشكالت مردم زلزله زده كرمانشاه كمك كنند تا

آن ها بتوانند خدمات ضروري را دريافت كنند و در اين سرماي 
ــد. در ضمن تاكنون  ــرپناهي براي خود تهيه كنن پاييزي س
كمك هاي مردمي براي مردم اين منطقه قابل توجه بوده اما 
ــطح ويراني ها در زلزله هاي پياپي كرمانشاه به حدي است  س
كه براي جبران آن نياز به خدمات و كمك هاي مالي و معنوي 
بيشتري دارد كه هم دولت روحاني و هم مردم و سمن ها بايد 
بيشتر به آن توجه بيشتري كنند. كرمانشاه به كمك هاي مالي

ــاز دارد تا نااميدي مردم اين منطقه  و معنوي دولت و مردم ني
به بي اعتمادي تبديل نشود و بايد در زمينه اقدامات اساسي را 
انجام داد. مردم كرمانشاه در حال حاضر به جاي وعده  و وعيد و 
سلفي گرفتن، نياز به اقدامات اساسي و عملي دارند كه آن ها را

دربرابر مشكالت و سرماي شديد پاييزي كه هر روز نيز بيشتر 
مي شود، محافظت كند. 

بهمن كشاورز
 حقوقدان

عبدالحسين طوطيايى
 پژوهشگر حوزه كشاورزى

زلزله هاي پياپي كرمانشاه و  ناشى از معضالت آنهر نقطه از كشور دانشگاه محيط زيست استخوانشى بر قانون اصالحيه قانون صدور چك
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ايران براي همه ايرانيان است! شعاري كه بيشتر 
ــالمي آن را به زبان مي آورند  مسئوالن جمهوري اس
ولي در برخي اوقات بسياري به آن اعتقادي ندارند و 
عمل نمي كنند. ماجرا اين است در اصل بيست و هفتم  
قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران آمده  است كه 
تشكيل اجتماعات و راهپيمايى ها، بدون حمل سالح، 
ــرط آنكه مخل به مبانى اسالم نباشد آزاد است  به ش
ــد كه اجراي قانون اساسي نيز در  ولي به نظر مي رس
ــت زيرا روز گذشته دو تجمع در  كشور سليقه اي اس
تهران برگزار شده است ولي مسئوالن امر دو  برخورد 
متفاوت داشته اند و اين رويه شايسته نظام جمهوري 

اسالمي نيست. 
برخورد زنان معترض

گفتني است روز گذشته تعدادى از فعاالن زن در 
مقابل مجلس شوراى اسالمى تجمع كردند و خواستار 
ــگيرى و منع  تصويب قانونى همه جانبه نگر براى پيش
ــدند. تجمع كنندگان  خشونت عليه زنان در ايران ش
ــتند كه روى آن نوشته  ــت داش پالكاردهايى در دس
ــتيم كه  ــان تصويب قانونى هس ــده بود: «ما خواه ش
ــز حمايتى از زنان  ــاد خانه هاى امن و مراك در آن ايج
ــر ايران را در دستور كار خود  خشونت  ديده در سراس
ــتيم كه  قرار دهد»، «ما خواهان تصويب قانونى هس
دستور ايجاد واحد ويژه رسيدگى به خشونت خانگى 
ــس زن و ضابطان  ــور قاضى، پلي ــان را با حض عليه زن
ــادر كند. «در  ــوزش ديده» ص قضايى و انتظامى آم
ايران از هر سه زن متاهل، دو زن خشونت خانگى ديده 
ــت ما در همين چارچوب خواهان تصويب قانون  اس
همه جانبه براى پيگيرى و منع خشونت خانگى عليه 
ــتيم» و «خواهان بررسى قانون پيشنهادى  زنان هس

ــونت خانگى عليه زنان هستيم». همچنين  منع خش
ــته مطالبى  ــت برخى از  تجمع كنندگان، رش در دس
ــده در ايران  ــونت دي كه حاوى روايت هاى زنان خش
ــط اعضاى كارزار منع خشونت خانوادگى  بود و توس
ــد. بعد از انتشار اين  جمع آورى شده بود، ديده مى ش
ــا تجمع كنندگان به  اخبار ناگهان خبري از برخورد ب
گوش رسيد و در همين راستا فريده اوالد قباد، رييس 
ــيون زنان در گفت وگو با اعتماد آنالين گفت:  فراكس
برخورد با زنانى را كه مقابل مجلس تجمع كرده بودند 
ــيون زنان مجلس بررسى مي شود. نماينده  در فراكس
تهران و رييس فراكسيون زنان مجلس درباره برخورد 
دوگانه با تجمع زنان در مقابل مجلس گفت: برخورد 
ــت. بايد براى  ــت نيس دوگانه با تجمع كنندگان درس
ــان تجمع مى كنند  مردمى كه براى مطالبات بحق ش
فضايى باز و با امنيت فراهم كنيم كه آن ها امكان طرح 
ــند. او تاكيد كرد: من به  ــان را داشته باش مطالبات ش
عنوان رييس فراكسيون زنان اين موضوع را پيگيرى 
مى كنم و اين موضوع و تجمع امروز زنان مقابل مجلس 
در فراكسيون زنان مطرح خواهد شد، چون ابهاماتى 

در اين خصوص وجود دارد.
سياست هاي دوگانه

اين برخوردها در حالي صورت گرفت كه همزمان 
ــانه هاي محافظه كار، در  ــداد و به گفته رس با اين روي
ــت فرهنگيان با  ــده اي در قام ــران ع طرف ديگر ته
ــعارهايى ضد آمريكا و آل سعود، حمايت  سردادن ش
خود را از مردم مظلوم يمن اعالم كردند. دراين تجمع، 
فرهنگيان با در دست داشتن پالكاردهايى با مضامين 
ــعارهايى در حمايت از  ضد آمريكايى و آل سعود، ش
مردم مظلوم يمن و محكوم كردن جنايت هاى رژيم 

صهيونيستى، آمريكا و آل سعود سر دادند.
ادامه در صفحه 3
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فراكسيون زنان مجلس، قول پيگيرى برخورد با معترضان ديروز مقابل پارلمان را داده است

ــدرت براي  ــتفاده  از اهرم هاي ق ــي و اس بازي هاي سياس
رسيدن به منافع در كشور تمامي ندارد و به نظر مي رسد تمام 
ــد از اين راهبرد  ــت دارن جريان هايي كه  در اين مرز و بوم زيس
ــر كار  ــواه اصالح طلبان و اعتداليون بر س پيروي مي كنند، خ
ــند، خواه تندروها و اصولگرايان؛ تفاوتي ندارد و وضعيت  باش
ــبب  ــي رود. موضوعي كه اين روزها س به همين روال پيش م
ــفانه هيچ كدام از مسئوالن  آشفتگي اذهان شده است و متاس
نيز پاسخ روشن و واضحي براي مردم در اين زمينه نمي دهند، 
ــت؛ مساله اي كه  ــهردار تهران اس ماجراي تاييد صالحيت ش
ــردم پايتخت را دچار  در اين روزهاي ناخوش بيش از پيش م
ــت. هرچند كه پيروزحناچي در اين  ــفتگي افكار كرده اس آش
روزگاري كه سرپرستي شهرداري را نيز در اختيار دارد به مسير 
ــت زده عاملي  خود ادامه مي دهد ولي اين نوع بازي هاي سياس
براي دل چرك شدن شهروندان مي شود. تهران پايتخت ايران 
اسالمي ازشهرهاي مهم وحايز اهميت كشور محسوب مي شود 
و از طرف ديگردراين كالنشهرمشكالت زيادي وجود دارد كه 
نيازمند مديريت دقيق وكارآمدي است و اين كشمكش هاي 
بي فايده جز خيانت به ملت هيچ دستاوردي ندارد.وقتي قانون 
منع به كارگيري بازنشستگان به تصويب نمايندگان رسيد، اين 
قانون شامل حال شهردار تهران نيز شد و اعضاي شوراي شهر 

پيروز حناچي را به جاي افشاني برگزيدندو ...

همين صفحه و همين صفحه و 33

جلسه اتحاد شوم مثلث پان عربيسم، پان تركيسم و صهيونيسم
 با حمايت دولت دانمارك عليه منافع ايران برگزار شد

خواب ز مستانى

 در برابر تحرك جدايى طلبان
ايرانيان 6

حيدر عبداللهي
گروه سياسىدانشجوي دكتري ادبيات فارسي
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سـردار باقرزاده، مسـئول كميته جست وجوى 
مفقودان سـتاد كل نيروهاى مسـلح، صبح ديروز 
سـه شـنبه 6 آذر 97 در منزل شـهيد حق شناس 
در شاهين شـهر حاضر شد و از كشـف پيكر شهيد 
حق شناس همراه با نامه هاى مادر اين شهيد بزرگوار 

به فرزندش خبرداد.
سـردار باقرزاده در اين رابطه گفت: مضامين اين 
نامه بسيار تعجب برانگيز است و نشان مى دهد كه 

هنوز اين اسـناد و مدارك با ما حرف مى زنند و پيام 
انقالب ، امام(س)، شـهدا و خانواده هاى شـهدا را 
مخابره مى كنند، اين نامه در 28 خرداد سـال 61 از 
طرف مادر شـهيد ودر اوج بحبوحه جنگ تحميلى 

نوشته شده و سالم مانده است.
مسئول كميته جسـت وجوى مفقودان ستاد كل 
نيروهاى مسـلح با بيان اينكه از دو نامـه رونمايى 
مى شود كه براسـاس اين نامه ها يافتن پيكر مطهر 

شـهيد حق شـناس را به مادرش نويـد مى دهيم، 
تصريح كرد: كارت پالك شهيد شامل تاريخ اعزام 
او در 22 ارديبهشـت سـال 61، اطالعات عضويت 
بسيجى وى، كارت حاوى مشخصات شهيد، آدرس 
منزل وى در گـرگاب، كارت گروه خونـى از وزارت 
بهدارى كه توسط آزمايشگاه مركزى شاهين شهر 
صادر شده نيز حاوى اطالعات گروه خونى و شماره 

شناسنامه از شهيد يافته شده است.
سردار باقرزاده با ابراز اينكه پيكر اين شهيد بزرگوار 
پس از هماهنگى با عراق و خارج از نوبت به كشور منتقل 
شده است، گفت: پيكر اين شـهيد بزرگوار اكنون در 
تهران اسـت و با پروازى به اصفهان منتقل شده و روز 

پنج شنبه در اصفهان تشييع مى شود.

آب زنيد راه را

وصال  روحاني شهيد جاويدان با مادر

عكس نوشت

ــتفاده  از اهرم هاي قدرت  بازي هاي سياسي و اس
ــور تمامي ندارد و به  ــيدن به منافع در كش براي رس
ــد تمام جريان هايي كه  در اين مرز و بوم  نظر مي رس
ــت دارند از اين راهبرد پيروي مي كنند، خواه  زيس
ــند، خواه  ــر كار باش اصالح طلبان و اعتداليون بر س
ــدارد و وضعيت  ــان؛ تفاوتي ن ــا و اصولگراي تندروه
ــي كه اين  ــي رود. موضوع ــن روال پيش م به همي
ــده است و متاسفانه  روزها سبب آشفتگي اذهان ش
ــخ روشن و واضحي  ــئوالن نيز پاس هيچ كدام از مس
ــه نمي دهند، ماجراي تاييد  براي مردم در اين زمين
صالحيت شهردار تهران است؛ مساله اي كه در اين 
روزهاي ناخوش بيش از پيش مردم پايتخت را دچار 
آشفتگي افكار كرده است. هرچند كه پيروزحناچي 
ــهرداري را نيز در  در اين روزگاري كه سرپرستي ش
اختيار دارد به مسير خود ادامه مي دهد ولي اين نوع 
ــت زده عاملي براي دل چرك شدن  بازي هاي سياس
ــود. تهران پايتخت ايران اسالمي  شهروندان مي ش
ــوب  ــور محس ــهرهاي مهم وحايز اهميت كش ازش
ــكالت  ــود و از طرف ديگردراين كالنشهرمش مي ش
ــت دقيق  ــه نيازمند مديري ــود دارد ك ــادي وج زي
ــمكش هاي بي فايده جز  وكارآمدي است و اين كش

خيانت به ملت هيچ دستاوردي ندارد.
ماجراي بازي با شهردارپيروز

ــتگان به  ــع به كارگيري بازنشس وقتي قانون من
ــامل حال  ــيد، اين قانون ش تصويب نمايندگان رس
ــد و اعضاي شوراي شهر پيروز  شهردار تهران نيز ش
حناچي را به جاي افشاني برگزيدند و تا آمدن حكم 
ــت انتخاب  ــهرداري تهران او را به عنوان سرپرس ش
ــت حساس و  ــهردار تهران پس ــك ش كردند. بي ش
ــار دارد ولي اين همه هياهو  حايزاهميتي را در اختي
ــدارد. اين روزها  ــه اي در برن ــازي نتيج و حاشيه س
ــرا وقتي  ــده كه چ ــردم پيش آم ــواالتي براي م س
ــي به بهشت  ــهردار غير سياس بعد از دهه ها يك ش
ــرد برخي تا  ــت براي اعطاي حكم اين ف رسيده اس
ــتند  اين حد بازي درمي آورند؟! عده اي مدعي هس
كه اعضاي خانواده حناچي ، عضو گروهك منافقين 
بوده اند كه به گفته برخي اين موضوع در خانواد ه هاي 
بسياري از مسئوالن نيز به چشم مي خورد. يكي ديگر 
از مسئوالن در انتقاد از اين وضعيت مي گفت چگونه 
ــهرداري حناچي تا اين حد  ــت كه  براي حكم ش اس
ــاله  ايجاد كرده اند در صورتي كه اين فرد سال ها  مس
به عنوان مسئول ارشد در پست هاي مختلف كشور 
ــت كمي از شهرداري  فعاليت مي كرده است كه دس
تهران ندارد! اينكه مسئوالن با نامه بازي هاي مبهم 
و مساله دارپذيرفتن يك مسئوليت را از سر خود باز 

كنند، چه معنا دارد؟! 
آشفتگي اعضاي شورا

ــت كه  ــه گونه اي اس ــي ب ــن بازي هاي سياس اي
ــخن  ــز نمي توانند به صورت علني س ــئوالن ني مس
بگويند و موضع خاصي بگيرند. در همين راستا على 
ــهر تهران روز سه شنبه  اعطا، سخنگوى شوراى ش
ــورا كه  ــى اعضاى ش ــه هم انديش در حاشيه جلس
پشت درهاى بسته برگزارشده بود با بيان اينكه روز 
ــور بعد از 10 روز  دوشنبه آخرين مهلت وزارت كش
فرصت، براى صدور حكم شهردار منتخب شورا بود، 
گفت:« نامه محرمانه اى از سوى وزارت كشور به شورا 
آمده كه نه ابالغ حكم شهردار بود و نه اينكه شهردار 
ــت».وى  ــده نيس ــرايط تعيين ش منتخب واجد ش
ــاس ماده 80 بند يك تبصره سه قانون  افزود:« براس
ــت كه وزارت كشور بعد از 10 شوراها اعالم شده اس

روز بايد حكم شهردار را صادر كند و در غير اين صورت 
ــرايط ندانست بايد  ــهردار را واجد ش هنگامى كه ش
مراتب را با ذكر داليل و مستندات به شورا اعالم كند 
اما نامه وزارت كشور نشان داد كه به پاسخ صريح تر از 
سوى وزارت اطالعات نياز دارند».اعطا با بيان اينكه 

با وزارت كشور مكاتبه خواهد شد تا وضعيت را براى 
ــخص كنند، ادامه داد: «با اين حال تا  ــوراها مش ش
زمانى كه وضعيت روشن نشود، سرپرست شهردارى 
ــكلى بابت  با قوت كار خود را ادامه خواهد داد و مش
اداره شهر احساس نخواهد شد، هرچند شورا نظارت 
ــترى را اعمال خواهد كرد».سخنگوى شوراى  بيش
شهر تهران با بيان اينكه در قانون آمده است كه اگر 
ــارى كند، قانون  ــورا بر انتخاب گزينه خود پافش ش
شرايط ديگرى را پيش بينى كرده است، گفت:«بعد 
ــور، بهتر مى توانيم به  ــورا با وزارت كش از مكاتبه ش
جمع بندى برسيم كه گام بعدى چه خواهد بود.اعطا 
در واكنش به توييت الهام فخارى عضوشوراي شهر در 
مورد شهردارشدن حناچى گفت:« صحيح اين است 
كه شما مطالب را از سخنگو و رييس شورا بپرسيد». 
ــخص  ــير بعدى را مش ــان اينكه قانون مس وى با بي
كرده اما با اعضاى شورا در مورد شرايط مسير بعدى 
ــو با مراجع  ــتيم، گفت:«در گفت وگ صحبت نداش

تصميم گير موضوع را دنبال مى كنيم».  
ــوالى مبنى براينكه اگر وزارت  وى در پاسخ به س
ــهردار را انتخاب نكند، چه  كشور سرانجام حكم ش
ــى نكرديم». ــن رابطه بحث ــود، گفت:« در اي مى ش

ــهر تهران ادامه داد:« وزير  ــوراى ش ــخنگوى ش س
كشور نامه محرمانه اى را به شوراي شهرارسال كرده 
ــهردار  ــن نامه نه ابالغ حكم ش كه مى توان گفت اي
ــت و نه ابالغ اينكه حناچى واجد شرايط تعيين  اس
ــن خليل آبادى نيز در حاشيه  ــت». حس شده نيس
ــهر تهران در جمع  ــوراى ش جلسه هم انديشى ش
ــه هم انديشى  ــت:« در جلس خبرنگاران اظهار داش
ــته باشيم و  ــد با وزارت كشور مكاتباتى داش قرار ش
ــهردار تهران اقدام  ــن تكليف ش درخصوص تعيي
شود».وى گفت:« وزارت كشور اعالم كرده است كه 
ــهردارى  ــه وزارت اطالعات براى صدور حكم ش نام
ــن نامه چند  ــد؛ چرا كه اي ــى كفايت نمى كن حناچ
ــزود:« بنابراين هيات  ــت».خليل آبادى اف پهلو اس
رييسه مكاتبات خود را با وزارت كشور آغاز مى كند 
ــريع تر اين موضوع تعيين تكليف شود».  تا هرچه س
وى در پاسخ به پرسشي مبنى بر اينكه يكى از اعضاى 
ــهر تهران در توييتى اعالم كرده است كه  شوراى ش
ــت، گفت:« چگونه  حناچى شهردار تهران شده اس
ــور  ــهردار از وزارت كش ــاده وقتي ش اين اتفاق افت
ــت. در حال حاضر پيروز  حكمى دريافت نكرده اس
حناچى به عنوان سرپرست شهردارى تهران مطرح 

ــهر تهران اظهار داشت:«در  است».عضو شوراى ش
ــود موضوع در  ــهردار صادر نش صورتى كه حكم ش
ــد».وى ادامه  ــالف مطرح خواهد ش هيات حل اخت
داد:« اگر اعضاى شوراى شهر تهران مصر به انتخاب 
ــهردار جديد  ــه انتخاب ش ــى نيستند،پروس حناچ
ــه  ــد افتاد».خليل آبادى گفت:« در جلس راه خواه
هم انديشى درخصوص انتخاب شهردار جديد بحثى 
ــور و وزارت اطالعات  ــد و مذاكرات با وزارت كش نش
ــت». ــده اس ــهردار انجام ش درباره صدور حكم ش

ــهر تهران افزود:«وزارت كشور بايد  عضو شوراى ش
ــنبه در خصوص انتخاب شهردار جواب  تا روز دوش
ــت  مى داده كه تاكنون اين اتفاق صورت نگرفته اس
ــهردار تاييد و  ــه اميدواريم هرچه زودتر حكم ش ك

ابالغ شود».
ــوراى  ــور به ش ــه داد:« نامه وزارت كش وى ادام
ــهر اين قطعيت را نداده كه حناچى را تاييد يا رد  ش
ــزود:« در حال حاضر نامه  مى كند».خليل آبادى اف
ــت و بايد اين ابهامات  ــور داراى ابهام اس وزارت كش
برطرف شود». رييس كميسيون عمران و حمل ونقل 
شوراى شهر نيز در پاسخ به اين پرسش كه اعالم شده 
ــهر براى سرنوشت  ــه اضطرارى در شوراى ش جلس
ــت، گفت:«به ما  ــده اس ــهردار تهران تشكيل ش ش
چنين مساله اي اعالم نكرده اند و من در جريان اين 
موضوع نيستم». محمد عليخانى در خصوص تاييد 
حكم پيروز حناچى شهردار منتخب، گفت:«برخى 
اعضاى شورا نقل مى كنند كه پاسخ استعالم حناچى 
از وزارت اطالعات به وزارت كشورداده شده است».

ــكلى  وى ادامه داد:« تعدادى از اعضا مى گويند مش
در تاييد حكم حناچى نيست و امروز دوشنبه حكم 
ــل مى كنند وزارت  ــود و برخى ديگر نق صادر مى ش

كشوراعالم كرده اين پاسخ كفايت نمى كند».
دلخوري بهارستان

ــوع اعتراض  ــبت به اين موض نمايندگان نيز نس
ــم ميرزايى نيكو ، در  ــتند. در همين حال  قاس داش
ــب تهران  ــهردار منتخ ــوص وضعيت حكم ش خص
ــوراها توسط چند نماينده  گفت:« در كميسيون ش
به اعضاى شورا يادآور شديم تا مستقيم در ارتباط با 
وزير كشور به روند تاييد حكم شهردار تهران جديت 
دهند تا هرچه سريع تر تكليف اين موضوع مشخص 
ــود».وى ادامه داد:« در همين راستا همچنين در  ش
ــور آماده كرديم كه به  صحن تذكرى را به وزير كش
ــتان تهران رسيد و  امضاى 25 نفر از نمايندگان اس

ــهردار  ــان تعللى در اجراى حكم ش ــتيم ايش خواس
ــد و موارد مدنظر نمايندگان هم  تهران نداشته باش
در اين تذكر بيان شد».اين عضو كميسيون شوراها در 
پاسخ به اين سوال كه اگر حكم شهردار امضا نشود و 
تذكر نمايندگان نيز ترتيب اثر داده نشود چه اقدامى 
صورت مى گيرد، گفت: «فكر نمى كنم به آن مرحله 
ــيم؛ با جمع بندى ما و تالش خردمندان وزارت  برس
ــع در چند روز  ــور اين موض اطالعات و وزارت كش
ــد». مصطفي كواكبيان،  ــد ش ــع خواه آينده مرتف
ــل در صدور  ــران در ادامه به تعل ــردم ته نماينده م
ــت:« به چه  ــاره كرد و گف ــهردار تهران اش حكم ش
ــده در حالى كه پيش  حقى اين حكم نگه داشته ش
ــده و  ــتمزاجى نظرخواهى ش ــورت اس از اين به ص
ــده بود». كواكبيان اضافه  شهردار منتخب تاييد ش
ــتگاه هاى امنيتى و اطالعاتى  كرد:«همچنين دس
اعالم كردند حناچى هيچ مشكل امنيتى و اطالعاتى 
و هيچ فساد اخالقى و اقتصادى نداشته است، ضمن 

اينكه وى اهل جبهه و جنگ است».
بازي بس است

ــبت  ــي نيز نس ــخصيت هاي سياس چهره ها و ش
ــتند كه بيان  ــازي اعتراضاتي داش ــل و ب به اين تعل
كردند. مسئوالن وشخصيت هايي كه تصور مي كنند 
ــت بايد بدانند  همچنان دهه هاي 60 و 70 برقرار اس
ــترش فضاي مجازي و افزايش شبكه هاي  كه با گس
اجتماعي مسائل و تصميمات گوناگون به زودي در 
ميان افكار عمومي توزيع  مي شود و آن ها از اين نوع 
اقدامات انزجار خود را اعالم مي كنند. مردم پايتخت 
مي گويند زماني كه ما در اتوبوس ها و مترو به صورت 
ــود مي رويم و در  كمپوت وار به محل كار يا منزل خ
خط ويژه اين مسئوالن بزرگوار را مشاهده مي كنيم 
كه با پول بيت المال و ماشين دولتي تردد مي كنند،  
اين سوال در ذهن ما ايجاد مي شود كه چرا اين شهر 
بدون شهردار رها شده و آسيب هاي اين بازي ها بايد 
ــد؟! چرا جناح بازي ها بايد در مدريت  متوجه  ما باش
ــد و نتيجه اين آشفتگي  ــهري نيز تاثيرگذار باش ش
ــود آيد كه  ــوري به وج ــت كش ــت در پايتخ مديري
ــودن را دارد؟! اميدواريم  ادعاي قدرت اول منطقه ب
مسئوالن اندكي به فكر مردم باشند و خط قرمزهاي 
ــاخته را كنار بگذارند تا با انجام امور به شيوه  خودس
ــه دور از  ــم مديريت هاي ب ــي ملت طع منطقي كم
سياست زدگي را نيز بچشند زيرا وضعيت امروز ايران 

نيست. در شأن ملت ما 

       بازي سياسي بر سر اعطاي حكم پيروزحناچي سبب شده است مديريت پايتخت ميان زمين و هوا رها شود    

شهردار در برزخ!
گروه سياسى

تجديد ميثاق سفيد پوشان ارتش 

با آرمان هاي امام(س)

مديريتي كه نيازمند
 سياست هاي الهي است

ــنبه 6 آذر)  در آستانه هفتم آذر  كاركنان و فرماندهان نيروى دريايى ارتش صبح ديروز (سه ش
ــام خمينى(س) با  ــران، با حضور در حرم مطهر ام ــالمى اي روز نيروى دريايى ارتش جمهورى اس
آرمان هاى بنيان گذار كبير انقالب اسالمى و شهدا تجديد ميثاق كردند. در اين مراسم،  امير دريادار 
حسين خانزادى «فرمانده نيروى دريايى ارتش»، امير حمزه على كاويانى «معاون هماهنگ كننده 
نداجا» و حجت االسالم محمد مظفرى نژاد «رييس سازمان عقيدتى سياسى نداجا» حضور داشتند.

ــورد و اثرى  ــالب ورق خ ــرگ ديگر از انق ب
ــور در فضاى نيمه  ديگر از حقوق عمومى كش
ــهردارى ها به منصه ظهور رسيد؛  متمركز ش
ــهردار  ــى به عنوان ش ــاب حناچ انتخاب جن
ــا اما و  ــهر تهران اگر چه ب ــوراى ش منتخب ش
ــت ولي به نظر مى رسد به  اگرهايى رو به رو اس
ــاير رقبا منطبق بر خواست پايتخت  نسبت س
ــنت ناميمونى كه از منظر  ــت. س نشينان اس
ــى در دوره آقاى احمدى نژاد به عنوان  سياس
شهردار تهران بنا شد و توسط جناب قاليباف 
ادامه يافت، باعث شد كه دفتر شهردار تهران، 
ــه  خيابان  ــكوى پرتاب ب براى هر متصرفى س
پاستور باشد و هر شخصى كه كليد پايتخت را 
در يد بگيرد، متوهم است، روزگارى سكاندار 
ــى ربط اما  ــن عرف ب ــود. اي هدايت دولت ش
ــعت مملكت دارى را  برنامه ريزى شده كه وس
ــيده اگر  در حد كليددارى پايتخت تنزل بخش
چه مانعيت قانونى ندارد ولي باعث شده يكى از 
مهم ترين اركان مديريت اجرايى كشور به جاى 
تمركز بر خدمات عمومى و شهرى، در اتمسفر 
ــود.   ــتمدارى غوطه ور ش ــت سياس بى خاصي
محمدباقر قاليباف مى توانست يكى از معدود 
ــد و  ــى موفق در خاورميانه باش مديران اجراي
تصويرى كه سردار سليمانى از قواى ايدئوژيك 
نظامى به جهانيان بروز داد، در جبهه سازندگى 
اين ابر مرد ترقبه اى در امور اجرايى، به منصه 
ظهور رساند ولي رهروى وى از اقبال همايون 
ــوردى خلبان  ــازه نداد هوان برادر محمود اج
ــردار قاليباف در حريم پايتخت آنچنان كه  س
بايد رخ بنمايد. تهران آبروى ايران و نماد قدرت 
ــالمى است ؛ اگرچه  نظام و فرهنگ ايرانى،اس
همه جاى ايران، سراى من است ولي مديريت 
علمى و صحيح بر امور تهران بزرگ، مى تواند 
بزرگ ترين خدمت به كشور و مهم ترين الگوى 
مديريت شهرى قلمداد شود؛ بنابراين موفقيت 
در شهردارى تهران نيز بي شك نشان از تسلط 

بر امور در وجود شخص شهردار دارد.
ــهردار تهران در صحنه   همان قدر كه نام ش
ــور و منطقه و فرا منطقه،  مديريت اجرايى كش
ــم آمدن ارائه  ــت، خدمت و به چش بزرگ اس
خدمات و موثر بودن مديريت شهرى را در اين 
ــهر و در اين برهه از زمان، بسيار سخت  كالنش
ــى نمى تواند  ــاب حناچ ــد. امروزه جن مي كن
فقط با احداث پل و پارك بانوان و ساخت برج 
عملكرد خود را به رخ بكشد؛ چرا كه اين نسل 

از مردم تهران از شهردار خود انتظاراتى چون 
ــگ عمومى،  ــى، تامين پاركين كاهش آلودگ
ــگرى، كنترل  ــنتى و گردش ــت س حفظ باف
ــور حقوق شهروندى،  ترافيك، مراعات منش
ــدان و رانتخوران،  ــت و معرفى مفس قطع دس
ــت مراقبت از  ــهرى و درنهاي ــه عدالت ش اقام
محيط زيست را دارند و اين مصاديق در اذهان 
ــهروندان تهرانى موج مى زند و  عامى ترين ش
ــهروندان تهرانى  ــت. ش مختص خواص نيس
ــهردار خود را  ــتند از اينكه دفتر ش متنفر هس
ــت جمهورى  ــتاد انتخاباتى رياس ــار س دگر ب
ــك بعدى به  ــهريان ما از نگاه ت ببينند. همش
ــهر رضايت ندارند؛ حاال ديگر مردم تهران  ش
ــمان آبى و ستاره هايى  به دنبال بازگشت آس
ــهرى و حفظ  ــنت هاى ش ــن و احياى س روش
ــت  ــى و مراقبت از محيط زيس ميراث فرهنگ
ــردم از ترافيك به  ــتند. م ــدان خود هس فرزن
ــنيدن خبر ساخت برج و  تنگ آمده اند و از ش
ــد؛ اگر چه مشتاق  ــعوف نخواهند ش بارو مش
برگشت به فضاى عمرانى گذشته نيز نيستند. 
مردم در آرزوى تجديد آيين هاى شهرى خود 
چون شب يلدا، چهارشنبه سورى امن و تكريم 
رسوم  و سنت هاى تهرانى شهرشان هستند و  
ــتاد دانشگاه كه آلودگى  اين توقعات از يك اس
ــى دارد و  راديواكتيوى كمترى در امور سياس
متخصص مديريت شهرى و حفظ آثار فرهنگى 
ــت، چندان دور از انتظار نيست. پس آقاى  اس

شهردار به بهشت خوش آمديد.
ــهروندان تهرانى  نكته ديگر اينكه اگرچه ش
ــات بزرگ تر و  ــهردار خود به انتخاب از ورود ش
ــهرى دلزده شده اند  سياست زدگى مديران ش
ــهردارپايتخت سياسى  ولي چگونه مى توان ش
كشور بود و سياستمدارى نكرد؟ مگر مى شود 
پاى در امارت بهشت نهاد و با حوريان سياست باز 
ــرت نكرد؟ اين همه حزب و  و نيك سخن معاش
جناح ، دولت، نهاد، حوزه، هيات و كانون امنيتى 
ــدام قلمرويى در  و طبيب و رقيب و رفيق هر ك
تهران گزيده اند و از شهردار خود توقعى دارند و 
هستند كسانى كه براى شهردار جديد سفره ها 
گسترانده اند و از تناول طعام چرب و چيلى در 
انتظار صاحب كليد بهشتند؛ بنابراين شهردار 
تازه نفس تهران را سياستى الهى بايد، تا پيوست 
دعاى خير ملت شود و سر سالم از بهشت بگذرد؛ 
بى شك در اين مسير پر خطر ذيل نصايح پدرانه 
ــهل تر خواهد شد و  ــير روشن و س رهبرى مس
ــه از قلم  ــتاى توقعاتى ك حمايت ملت در راس
ــوادث جناب حناچى  نگارنده چكيد، بيمه ح
ــلوغ،  ــد كه اين بار تهران ش ــد؛ باش خواهد ش
ــته تر و درخور عزت و شرافت  شهردارى شايس

شهروندانش به خود ببيند.

راه روشن

نقد سياست

مسعود رضا بالدرى
حقوق دان و روزنامه نگار
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ــرايط كارگروه  ــات بر سر قبول ش درگيري ها و مناقش
ــب اليحه الحاق ايران به  ويژه اقدام مالي و همچنين تصوي
كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم همچنان ادامه 
ــخنگوى كميسيون  ــتا على نجفى، س دارد. در همين راس
ــت خارجى مجلس شوراى اسالمى با  امنيت ملى و سياس
اشاره به نشست عصر ديروز(سه شنبه، 6 آذر) اين كميسيون 
ــيون امنيت ملى مجلس بخشى  ــه كميس گفت: در جلس
ــبت به اليحه الحاق ايران به  از ايرادات شوراى نگهبان نس
كنوانسيون مقابله با تامين مالى تروريسم (CFT) بررسى 
ــان  ــد و در برخى موارد نيز اعضا بر نظر قبلى ش و اصالح ش

اصرار كردند. 
وى افزود: در نهايت اعضاى كميسيون با رويكرد حقوقى 
ــوراى نگهبان برخى از مواد  و بعد از توضيحات نماينده ش
ــيون CFT را اصالح كردند و در برخى مواد  اليحه كنوانس
نيز بر نظر قبلى  شان اصرار كردند. نجفى اضافه كرد: موضوع 
ــرى نهايى به صحن مجلس  اليحه CFT براي تصميم گي
ارسال شد، اگر مجلس نيز بر مصوبه خود اصرار كند، اليحه 
ــخيص مصلحت نظام ارسال مى شود.  CFT به مجمع تش
گفتني است روز دوشنبه حشمت ا... فالحت پيشه، رييس 
ــيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى  كميس
اسالمى با اشاره به آخرين اخبار از بررسى اليحه الحاق ايران 
ــيون مبارزه با تامين مالى تروريسم(CFT) در  به كنوانس
ــوراى نگهبان، ايراداتى را در 22 مورد به  مجلس گفت: ش
 (CFT) مصوبه مجلس درباره الحاق ايران به كنوانسيون
ــامل حق شرط ها  وارد كرده بود كه عمده ترين ايرادات ش
ــه اى در تصويب اليحه  ــت. وى با بيان اينكه عجل بوده اس
ــيون مبارزه با تامين مالى تروريسم  الحاق ايران به كنوانس
نداريم، اظهار داشت: به طور قطع در مجلس، منافع ملى را 
در تصويب و بررسى اليحه (CFT) مدنظر قرار مى دهيم و 

معتقديم منافع كشور و مردم بايد رعايت شود.
شرح جلسه از زبان يك مخالف

ــده مردم  ــورى، نماين ــى ذوالن ــن حال مجتب در همي
ــت خارجى  ــى و سياس ــيون امنيت مل ــم و عضو كميس ق
ــته در گفت وگو با فارس  مجلس شوراى اسالمى روز گذش
ــى اليحه مبارزه با تامين  اظهارداشت: جلسه كميته بررس

ــم (CFT) عصر امروز با حضور ظريف وزير  مالى تروريس
امور خارجه، خانم جنيدى معاون حقوقى رييس جمهور، 
ــوراى نگهبان، آقاى آقامحمدى  ــخنگوى ش كدخدايى س
ــخيص مصلحت نظام و كاظم جاللى از مركز  از مجمع تش
ــه،  ــس و همچنين آقايان فالحت پيش پژوهش هاى مجل

نوريان و بنده از كميسيون امنيت ملى حضور داشتند. 
ــته اى مجلس ادامه داد: در مجموع  رييس كميته هس
ــاى كدخدايى و  ــه آق ــه اى بود ك ــه به گون تركيب كميت
آقامحمدى مانند ما نمايندگان آزادانه نمى توانستند اظهار 
ــوراى نگهبان و مجمع  ــن ايرادات ش نظر كنند و تنها مبي
تشخيص مصلحت نظام بودند اما بقيه از يك طرف موافقين 
ــتم و تركيب  بودند و تنها بنده به عنوان مخالف حضور داش

انتخابى تركيبى خاص بود. 
ــه مطالب  ــوان كرد: در كميت ــورى همچنين عن ذوالن
ــد مباحثى را آقاى كدخدايى با  مورد نظر مطرح و مقرر ش
ــخ دهد. نماينده مردم قم  شوراى نگهبان چك كند و پاس
در مجلس همچنين خاطرنشان كرد: مواردى كه قرار بود 
آقاى كدخدايى پيگيرى كند در جلسه بررسى شد و چند 
ــت. وى افزود: برخى از اين ايرادات  دسته ايراد وجود داش
ــرده بود اگر اين  ــوراى نگهبان عنوان ك ابهاماتى بود كه ش
ــكلى وجود نخواهد داشت.بخشى از  ابهامات رفع شود مش
موارد هم ايراد متن كنوانسيون بود مانند ماده 6 كه عنوان 
مى دارد ترتيبى اتخاذ شود كه كشورها حتى اگر الزم باشد 
ــته تحت پوشش سياسى،  ــيون خواس مواردى كه كنوانس
ــادى، فرهنگى، قومى و نژادى به هيچ  حقوقى، دينى، اعتق
وجه قابل دور زدن نباشد و حتى كشورها موظفند قوانين 
داخلى متناسب را وضع كنند كه اين نظرات كنوانسيون و 

FATF تامين شود. 
وى بر همين اساس اضافه كرد: بنابراين با اين فضايى كه 
ايجاد كرده اند و جوى كه ايجاد شد، موارد در جلسه مطرح 
شد و شوراى نگهبان بر مواردى كه متن كنوانسيون مشكل 
دارد، ايراد گرفته است كه خالف شرع و قانون اساسى است 
ــوراى نگهبان الزم بود كه  و مواردى را هم براساس نظر ش
ابهامات برطرف شود كه همين اتفاق افتاد؛ البته مواردى هم 
مخالف شرع و قانون اساسى است مانند قاعده نفس سبيل 

و اينكه مى گويند ما اگر جاى قانون نداشته باشيم به عرف 
مراجعه مى كنيم كه در اين رابطه عرف بين المللى براساس 
عرف شرعى نيست و يك عرف غيرقابل قبولى براى ماست و 
يا به عنوان مثال مواردى كه داورى شود، محاكم آن ها براى 
ما مشروع تلقى نمى شود پس اين ايرادات شوراى نگهبان 

قابل رفع نيست. 
ــش ديگرى از  ــته اى مجلس در بخ رييس كميته هس
سخنانش خاطرنشان كرد: نكته ديگر در جلسه امروز اين 
بود كه براى موارد راى گيرى انجام شد كه ما ايرادات شوراى 
نگهبان را برطرف كنيم يا مجلس بر نظر خود پافشارى كند. 
ــارى كند  وى افزود: اگر مجلس بخواهد بر نظر خود پافش
ــد اما اگر ايرادات  ــوراى نگهبان رفع نخواهد ش ايرادات ش
CFT ــيارى از موارد رفع شود اصل شوراى نگهبان در بس

ــن را تغيير دهيم پس  ــود چون ما نمى توانيم مت بايد رد ش
راى گيرى در اين رابطه انجام شد.

 ذوالنورى ادامه داد: در برخى موارد كه راى گيرى انجام 
ــت يا تصويب مى شد كه  ــه وجود داش مى شد نصاب جلس
مجلس بر نظر خود پافشارى كند يعنى نظر شوراى نگهبان 

تامين نشود.
ــتان ما در  ــفانه دوس  وى همچنين تصريح كرد: متاس

اكثريت بودند و از 16 نفر حاضر گاهى با 11 و 12 راى موارد 
تصويب مى شد. در مواردى هم كه برخى دوستان ما بيرون 
ــفانه باز آن موارد  ــت متاس بودند و نصاب الزم وجود نداش
راى گيرى مى شد و باوجود اينكه بنده هم چندين بار تذكر 
ــه نصاب ندارد و راى گيرى خالف قانون  مى دادم كه جلس

است اما موارد را خالف قانون راى گيرى و تصويب كردند. 
رييس كميته هسته اى مجلس در ادامه تشريح جزييات 
ــى اليحه مبارزه با تأمين مالى  نشست ديروز كميته بررس
ــروز خروجى  ــان كرد: در مجموع ام ــم خاطرنش تروريس
ــيون امنيت ملى اين بود كه مجلس بر نظر  جلسه و كميس
 (CFT) خود درباره اليحه مبارزه با تامين مالى تروريسم
پافشارى كند و موضوع ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت 
نظام پيدا مى كند اما بايد اين اليحه مجدد در صحن مطرح 
ــود. وى همچنين يادآور شد: در اين صورت  و راى گيرى ش
ــم و اگر رييس  ــتدالل داري ما دوباره فرصت مخالفت و اس
ــوراى اسالمى  مجلس خالف آيين نامه داخلى مجلس ش
ــخيص ارجاع ندهد و  ــتقيم به مجمع تش اين اليحه را مس
اگر در صحن مجلس مطرح شود، ما اميدواريم نمايندگان 
ــترى روى اين موضوع نگاه كنند و اين مساله  با تعمق بيش
اگر راى گيرى شود CFT در مجلس مردود شناخته شود.
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ادامه از صفحه نخست
 تجمع كنندگان همچنين توجه سازمان ملل متحد را به 
ظلمى كه اين روزها به مردم مظلوم يمن مى شود، خواستار 
شدند. اين افراد كه گفته مي شود فرهنگيان هستند، سپس 
با قرائت بيانيه اى، جنايت آل سعود و حمايت بى دريغ آمريكا 
ــالم كردند كه اين فجايع  از آن ها را محكوم و به اين رژيم اع
ــوايى آنان در افكار مردم جهان و آشكار  وحشيانه، به جز رس
كردن ترس و وحشت آنان از اسالم ناب محمدى (ص) نتيجه 
ــانه هاي مختلف مي گويند كه  ــت. رس ديگرى نخواهد داش
ــور هم  ــان و فعاالن اقتصادى كش ــى از اصناف ، بازاري جمع
ــن در برابر دفتر  چندي پيش در حمايت از مردم مظلوم يم
سازمان ملل در تهران تجمع كردند.اصناف ، بازاريان و فعاالن 
اقتصادى سه شنبه هفته گذشته در اين تجمع، ضمن محكوم 
ــيانه زنان، كودكان و مردم ستم ديده  ــتار وحش كردن كش
يمن، بر لزوم رسيدگى هرچه سريع تر نهادهاى بين المللى 
ــرى رژيم  ــور و مقابله با اقدامات ضدبش به وضعيت اين كش
سعودى تاكيد كردند. عربستان   با حمايت آمريكا، امارات و 
چند كشور ديگر از  مارس 2015 به يمن حمله و سپس اين 
ــور را محاصره زمينى، دريايى و هوايى اين كشور كرده  كش
است. بحران يمن ازسوى سازمان ملل متحد به عنوان بدترين 
بحران انسانى در سطح جهان اعالم شده است؛ به گونه اى كه 
22 ميليون و 500هزار نفر از كل جمعيت 29 ميليونى اين 
كشور نيازمند كمك رسانى فورى هستند. جنايت آل سعود 
ــلمان و انسان آزاده اي  ــوختن جگر هر مس بي شك سبب س
است و ايستادن مقابل اين رژيم كودك كش از وظايف ملت 
ــي نيز حمايت از  ــاب مي آيد و در قانون اساس ايران به حس
ــده است ولي چرا بايد توسط  مستضعفان جهان گنجانده ش
عده اي كه تفسير درستي از قانون اساسي را قرائت نمي كنند 
ــورت بگيرد كه  ــهر اقداماتي ص ــمت ديگري از اين ش در س
ــمنان به جاي پرداختن به اين اعتراضات آن  موضوع را  دش

مورد بررسي قرار دهند؟

ــيدن به حقوق  ــان اين جامعه كه براي رس  چرا بايد با زن
خودشان در مقابل مجلس تجمعي مي كنند برخورد شود؟! 
اصل سوم و اصل بيست و هفتم هر دو از اصول قانون اساسي 
ــتند و الزم االجرا ولي چرا بايد سياست هاي دوگانه در  هس

قبال آن ها اتخاذ شود؟!
حق اعتراض

ــردم به صورت  ــك بايد حق اعتراض براي همه م  بي ش
ــود و اين موضوع  بعد از اعتراضات  مساوي در نظر گرفته ش
ــئوالن زمزمه مي شد ولي همچنان با  سال 96 در ميان مس
ــت. در همان زمان گزارش هاي  دست اندازهايي روبه رو اس
فراواني نگارش شد و ايسنا در مطلبي به قلم محسن فرامرزي 
نوشت كه اعتراضات دى  96 يكى از اتفاقات سياسى - امنيتى 
ــهرهاى مختلف  ــتردگى در ش ــور بود كه به لحاظ گس كش
ــده، حضور طبقات متوسط به  ــعارهاى مطرح ش كشور، ش
ــانه هاى خارجى و  ــات، نحوه دخالت رس پايين در اعتراض
ــگران ويژگى هاى منحصر  ــونت توسط اغتشاش ايجاد خش
ــتفاده از ظرفيت اصل  ــت و البته خأل اس به فرد خود را داش
ــى را عيان كرد. نكته قابل توجه  بيست و هفتم  قانون اساس
ــخصيت هايى هم كه در طي ساليان گذشته  اين بود كه ش
ــاط داده و  ــور ارتب ــراض مردم را به خارج از كش هر نوع اعت
ــن بار بر حق  ــتند، اي ــتكبار مى دانس معترضان را ايادى اس
ــاع نظرى بين همه  ــد كردند. البته اجم اعتراض مردم تايي
ــور ايجاد شد تا زمينه  مسئوالن و جريان هاى سياسى كش
ــت و هفتم  قانون اساسى پس از 40 براى اجراى اصل بيس

سال فراهم شود. موضوع قابل توجه اين است كه سخنگوى 
وزارت كشور مى گويد كه قانون عادى درباره شرايط اجراى 
اصل بيست و هفتم  قانون اساسى تاكنون تبيين نشده است. 
ــد كه زمينه براى انتقاد و  رييس جمهور هم خواستار اين ش

اعتراض قانونى مردم، حتى راهپيمايى و اجتماع قانونمند 
آن ها فراهم شود. وى با تاكيد بر حق بيان نقد و اعتراض مردم 
ــور حق مردم است و  تصريح كرد: «انتقاد در همه امور كش
ــور متعلق به مردم است و مردم  ما معتقديم حكومت و كش
ــان كنند. مردم در بيان  بايد آنچه مى خواهند را به خوبى بي
انتقادات و حتى اعتراض شان آزاد هستند. در عين حال كه 
ــتگاه هاى مسئول كشور بايد  از نقد استقبال مى كنيم و دس
زمينه را براى انتقاد و اعتراض قانونى مردم، حتى راهپيمايى 
و اجتماع قانونمند آن ها فراهم كنند و اين حق مردم است؛ اما 
در عين حال نبايد بگذاريم فضايى ايجاد شود كه در آن فضا، 
دوستداران انقالب و مردم نگرانى براى زندگى  و امنيت شان، 
ايجاد شود». البته اين اظهارنظر ريس جمهور مبتنى بر متن 
قانون اساسى است آنجا كه اصل  بيست و هفتم قانون اساسى 
تصريح مى كند كه «تشكيل  اجتماعات  و راهپيمايى  ها، بدون  
حمل  سالح ، به  شرط آن  كه  مخل  به  مبانى  اسالم  نباشد، آزاد 
است ».  در همين راستا شوراى شهر تهران مصوبه اى درباره 
تعيين مكان براى برگزارى اجتماعات تصويب كرد كه البته 
ــد. محمد  ــور و قوه قضاييه مواجه ش با واكنش وزارت كش
ــازى ومعمارى شوراى  ساالرى، رييس كميسيون شهرس
شهر تهران درباره مصوبه اين شورا گفت:«مردم حق دارند 
ــت كه  هرجا كه بخواهند اعتراض كنند اما اين نافى آن نيس
ــتقيم مردم انتخاب  دولتمردان يا مسئوالنى كه با راى مس
ــته ها  ــوند به فكر اختصاص فضايى براى بيان خواس مى ش
نباشند. طرحى كه در شوراى شهر تهران تصويب شد نمونه 
تاريخى هم دارد و اين گونه نيست كه موضوع ناشناخته اى 
ــناخته شده اى براى  باشد. در برخى كشورها محل هاى ش
ــال مى توان از  ــده كه براى مث اين منظور در نظر گرفته ش

هايد پارك لندن نام برد». 

البته محسنى اژه اى، سخنگوى قوه قضاييه در واكنش به 
مصوبه شوراى شهر خاطرنشان كرد:«ما در قانون اساسى، 
قانون موضوعى و قانون احزاب ابهام نداريم.  چنانچه براساس 
ــد، مشكلى نيست.  ــده و الزم االجرا باش قانون هاى ذكر ش
ممكن است يك راه اين باشد كه مكانى در نظر گرفته شود 
ــت كه اگر مكان مشخص شد، كار  اما اين به معناى اين نيس
تمام است. ممكن است در همان مكان جرم اتفاق بيفتد. در 
جلوگيرى از اخالل در نظم تعيين مكان موثر است اما اين  به 
معناى آن نيست كه با اين كار كل قضيه حل شده است. هم 
مى تواند تجمعات باشد هم آنچه قانون مشخص كرده است 
اتفاق بيفتد. اگر افراد طبق همين قوانين عمل كنند، نگوييم 
ــود». اما واكنش  ــائل حل مى ش صد در صد ،99 درصد مس
ــهر كمى تند بود. سامانى  وزارت كشور به مصوبه شوراى ش
ــاره به اينكه« محدود كردن  ــخنگوى وزارت كشور با اش س
محل برگزارى تجمع به يك مكان خاص پسنديده نيست. 
ــه امروز حدود 43 هزار  از آغاز به كار دولت تدبير و اميد تا ب
تجمع برگزار شده است كه تعدادى از آن ها با مجوز و تعدادى 
هم بدون مجوز بوده است.او تصريح كرد:« نگاه وزارت كشور 
صيانت از تجمعات است تا افراد در چارچوب قانون مطالبات 
خود را بيان كنند. اين 43 هزار تجمع در محل هاى خاصى 
برگزار شده و مجوز آن هم پس از بررسى صادر و از برگزارى 

آن هم صيانت شده است».
 با اين مخالفت ها اين مصوبه شوراى شهر به كنار گذاشته 
شد اما وزارت كشوربراى بازنگرى در آيين نامه اجرايى تامين 
ــت و هفتم   امنيت اجتماعات قانونى و تهيه اليحه اصل بيس
ــامانى در بيست و هفتم  بهمن  قانون اساسى اقدام كرد. س
سال 96 خبر داد كه نشست مشترك مسئوالن ارشد وزارت 
ــت جمهورى براى بررسى  ــور با معاونت حقوقى رياس كش

راهكارها و مبانى قانونى تجمعات و راهپيمايى ها در جهت 
تحقق مطلوب اصل بيست و هفتم  قانون اساسى برگزار شد. 
ــنهاد معاونت ترويج قانون  وى گفت:« در اين جلسه با پيش
اساسى معاونت حقوقى رياست جمهورى مقرر شد عالوه بر 
اصالح قانون احزاب در جهت تسهيل برخوردارى احزاب از 
اين حق، آيين نامه اجرايى تامين امنيت اجتماعات قانونى 
ــفاف سازى  مصوب 1382 هيات وزيران مورد بازنگرى و ش
قرار گيرد همچنين با توجه به صراحت اصل بيست و هفتم  
قانون اساسى و عدم تبيين شرايط مقرر در اين اصل توسط 
ــذارى در اين  ــر تدوين اليحه جهت قانون گ قانون عادى، ب

عرصه تاكيد شد». 
ــور، وجود خألهاى قانونى در امر  سخنگوى وزارت كش
تجمعات را مورد اشاره قرار داد و بيان كرد:«تنها قانون در اين 
حوزه، قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاى سياسى است 
ــت برگزارى تجمعات  و در اين قانون فقط به نحوه درخواس
ــيوه رسيدگى به  ــكل ها و احزاب ثبت شده و ش از سوى تش
اين درخواست ها در وزارت كشور و استاندارى ها پرداخته 
ــت افراد حقيقى محمل قانونى  شده است و براى درخواس

پيش بينى نشده است».
تبعيض هاي دردسرساز

اين گفتارها و حواشي از آن زمان ها ادامه دارد و همچنان 
ــده است كه امروز  ــخصي منتهي نش نيز به هيچ نتيجه مش
ــتيم. اگر اين رويه  ــاهد برخوردها با عده اي معترض هس ش
پيش گرفته شود دشمنان از گسل هاي ايجاد شده استفاده 
ــود.  ــرد و در آينده به ضرر همه تمام مي ش بهينه خواهد ك
مسئوالن پيش از آنكه مشكالت بيش از اين شود، بايد فكري 
به حال اعتراضات داشته باشند و همچنين به صورتي عمل 
كنند كه شائبه تبعيض در اجراي قانون را به اذهان القا نكند.

      روز گذشته همزمان   با   برگزاري تجمع برخي عليه عربستان برابر دفتر سازمان ملل، با زنان معترض به خشونت، در مقابل مجلس برخورد شد   

سياست دوگانه اجراي اصل 27
فراكسيون زنان مجلس، قول پيگيرى برخورد با معترضان ديروز مقابل پارلمان را داده است

ــوراي  ــنگين و متداول جريان تندروي مجلس ش ــت هاي س شكس
ــي زياده خواهي ها  ــتادگي علي الريجاني در برابر برخ ــالمي و ايس اس
ــته هاي خود دست  ــت كه اين بخش براي آنكه به خواس سبب شده اس
ــائل پنهان كنند، هياهويي به  ــت ها را پشت اين مس پيدا كرده يا شكس
عنوان استيضاح آقاي رييس را به راه بيندازند. جرياني كه  مدت هاست 
به جاي پيگيري امور مربوط به ملت به دنبال باز ي هاي سياسي هستند، 
ــده و  ــت پيدا كنند، زمين گير ش اين بار نيز بدون آنكه به نتيجه اي دس

مي شوند. پشيمان 
بازي جديد

سناريوي اين نمايش اين گونه است كه همزمان با پايان بررسي هاي 
ــوراى مركزى  ــينعلى حاجى دليگاني، عضو ش ــه CFT حس مربوط ب
ــالمى از درخواست  ــوراى اس ــيون نمايندگان واليى مجلس ش فراكس
ــى دو اليحه  ــدگان از رييس مجلس درباره نحوه بررس تعدادى از نماين
پالرمو و مبارزه با پولشويى خبر داد. اين فرد كه نيازي به معرفي ندارد با 
انتقاد از نحوه رياست الريجانى براى تصويب و بررسى دو اليحه پالرمو و 
ــويى در پارلمان، گفته است كه بر همين اساس، تعدادى  مبارزه با پولش
ــه مجلس، خواستار اين  از نمايندگان مجلس در نامه اى به هيات رييس
شدند كه آقاى الريجانى توضيحاتى درباره نحوه بررسى اين دو اليحه به 
نمايندگان ارائه دهد. وى افزود: 27 تن از نمايندگان مجلس در نامه اى 
ــدند كه رييس مجلس توضيح  به هيات رييسه مجلس خواستار اين ش
دهد كه چرا لوايح پالرمو و مبارزه با پولشويى، به عنوان دو اليحه مرتبط 
با كارگروه ويژه اقدام مالى FATF، قبل از تصويب در مجلس، به مجمع 
تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده است؟ عضو فراكسيون نمايندگان 
ــه مجلس بايد  ــرد: هيات رييس ــان ك واليى مجلس در پايان خاطرنش
به درخواست نمايندگان اين سوال را مورد بررسى و رسيدگى قرار دهد.

شرح يك اقدام
ــانه ها توضيحاتي  ــه راه انداختند، رس ــد از هياهويي كه اين طيف ب بع
ــتند كه به موجب ماده 26 آيين نامه  در رابطه با اين وضعيت دادند و نوش
ــات يا ساير امور مجلس و  مجلس هر گاه نمايندگان به كيفيت اداره جلس
ــه معترض باشند،  ــاير اعضاى هيات رييس نحوه ايفاى وظايف رييس يا س
ــاله  ــت كم 25  نفر به اين مس مى  توانند طى تقاضاى كتبى با امضاى دس
ــاره كرده  ــت نمايندگان اش اعتراض كنند. برخي نيز به متن اين درخواس
ــرم نگهبان  ــوراى محت ــتند كه«همان گونه كه مى دانيد ش بودند و نوش
ــماره 7262/102/97 و 7274/102/97 مورخ 18 مهر  طى نامه هاى ش
ــده در جلسه سوم مهر 1397 97 (پيوست يك و دو) اصالحات اعمال ش

مجلس شوراى اسالمى جهت رفع ايرادات آن شورا را در خصوص تصويب 
ــيون سازمان ملل  ــالمى ايران به كنوانس لوايح الحاق دولت جمهورى اس
ــى و اصالح قانون مبارزه  ــازمان يافته فرامل متحد براى مبارزه با جرايم س
ــته و همچنان اين مصوبات را مغاير بند 2 اصل  با پولشويى را كافى ندانس
110 قانون اساسى اعالم كرده است. متعاقب آن، رياست محترم مجلس 
شوراى اسالمى طى مكاتبه شماره 60290 به تاريخ 19 مهر 97 مصوبات 
موصوف را كه مورد ايراد شوراى نگهبان بوده است بدون ارجاع به كميسيون 
و طرح در صحن علنى و بدون اطالع مجلس به مجمع تشخيص مصلحت 
ــت كه به استناد اصل 112 قانون اساسى  نظام ارسال مى كند. پر واضح اس
مجمع تشخيص مصلحت نظام وقتى در خصوص مصوبات مجلس تصميم 
ــت آن) با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر  مى گيرد كه مجلس (نه رياس
ــاده 200 قانون آيين نامه  ــوراى محترم نگهبان را تامين نكند و طبق م ش
ــوراى نگهبان نباشد،  داخلى مجلس، اگر مصوبات مجلس وافى نظرات ش
دوباره در مجلس مطرح مي شود و در صورتى كه مجلس با در نظر گرفتن 
حفظ مصلحت نظام همچنان بر راى خود باقى باشد، مجلس مصوبه مذكور 
ــال مى كند. تصديق مى فرماييد  را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارس
ــال مصوبات فوق الذكر به مجمع  ــت محترم مجلس در ارس كه اقدام رياس
تشخيص مصلحت نظام بدون جرى تشريفات قانونى، يعنى طرح در صحن 
علنى و اصرار مجلس به مصوبه خود مغاير صريح اصل 112 قانون اساسى و 
ماده 200 آيين نامه داخلى مجلس و ناقض سوگندى است كه برابر ماده 16

آيين نامه به خداوند قادر متعال در برابر قرآن كريم ياد كرده است. بنابراين 
ــيدگى به اقدام مغاير قانون رييس  به استناد ماده 24 آيين نامه مذكور رس
محترم مجلس توسط اينجانبان امضاكنندگان ذيل به عنوان نمايندگان 
مردم مورد تقاضاست. غالمرضا كاتب، رييس كميسيون تدوين آيين نامه 
داخلى مجلس شوراى اسالمى در گفت  وگو با فارس،  با بيان اينكه قانون در 
ــت، افزود: نمايندگان مجلس مى توانند سوال و هر  اين زمينه مشخض اس
ــيون از شخص  گونه نكاتى در اين زمينه دارند، بخواهند  و از طريق كميس
مورد سوال بخواهيم تا بر اين اساس پاسخگو باشد. رييس كميسيون تدوين 
ــالمى ادامه داد: بر اساس ماده 26 آيين نامه،   آيين نامه مجلس شوراى اس
ــخصى از اعضاى هيات رييسه مجلس كه سوال داشته  نمايندگان از هر ش
باشند، اعضاى كميسيون آيين نامه به اتفاق اعضاى روساى كميسيون ها 
جلسه اى در اين رابطه تشكيل داده و به استماع نظرات و سواالت نمايندگان 

معترض و پاسخگويى سوال شونده مى نشينند.
درنگ در يك اقدام

ــاني  هستند كه  ــامي افرادي كه در اين نامه حضور دارند  همان كس اس
سال هاست مي كوشند تا منافع جرياني خاص را در مجلس پيگيري كنند 
ــد مورد توجه  ــوده و منافع ملت باي ــت هاي كالن در ميان ب و هرگاه سياس
ــير ديگر را پيش گرفته اند و امروز نيز سعي دارند  قرار مي گرفته، آن ها مس
ــري اقدامات سازماندهي  ــير را بروند. آن هايي كه بارها با يك س همان مس
ــيده اند تا هر اقدامي را كه دولت يا طيف نزديك به الريجاني در  شده كوش
پيش مي گيرد را تخريب كنند، اين بار با بزرگنمايي در يك موضوع ساده و 
آيين نامه اي كه حق هر نماينده است تالش دارند با بلند گوهاي خود از تريبون 
فرياد بكشند كه رييس مجلس را با مشكل روبه رو كرده اند. اين در حالي است 
كه علي الريجاني از سال ها پيش كه در صدر مجلس قرار گرفت با حمالت 
فراواني روبه رو و حتي برخوردهاي فيزيكي نيز با او شده است و اين بازي هاي 
ــه طلبكار اين روزها به  سياسي براي او تازگي ندارد. كاش جماعت هميش
ــخص اعالم كنند كه به دنبال چه هستند و دغدغه چه  صورت واضح و مش
جرياني را دارند شايد بقيه اقشارجامعه نيز با آن ها همراه شدند و مسئوالن را 

براي پاسخگويي به ميدان كشيدند.

تذكر كتبي

قشر هميشه دلواپس مجلس براي نمايش دادن اقدامات 
خود، يك موضوع آيين نامه اي را بزرگ نمايي مي كنند

بازي استيضاح  رييس!

گروه سياسى

ايرادات شوراي نگهبان به اليحه الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالى تروريسم اصالح شد

واگذاري CFT به صحن علني
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 محمد جواد ظريف كه براى شركت 
در كنفرانس بين المللى افغانستان در 
ژنو   به سر مى برد، با خانم ميشل  باشلت، 
كميسر عالى حقوق بشر سازمان ملل 
متحد ديـدار و گفت وگو كـرد. رييس 
دستگاه ديپلماسى در اين ديدار با اشاره 

به اتكاى جمهـورى اسـالمى ايران به 
پشتوانه مردم به عنوان تنها عامل پايدار 
براى حفـظ و حراسـت از امنيت ملى 
كشـور، احترام به حقوق بشر را نه تنها 
يك تعهد اخالقى بلكه يك الزام امنيت 
ملى دانسـتند. ظريف با ابراز تاسف از 

سوءاسـتفاده ابـزارى از مفاهيم واالى 
حقوق بشـرى و بهره بردارى  ابزارى از 
سازوكارهاى حقوق بشرى سازمان ملل 
براى اعمال فشار بر كشورهاى مستقل، 
صدور گزينشـى قطعنامه هاى حقوق 

بشرى عليه ايران را تقبيح كردند. 

وزير امور خارجه همچنين از اعمال 
تحريم هـاى يكجانبـه، غيرقانونى و 
ظالمانه آمريكا عليه مردم كشـورمان 
به عنوان نقض بارز حقوق بشر انتقاد و از 
مواضع خوب «گزارشگر ويژه اقدامات 
قهرى يكجانبه» قدردانـى كرد.خانم 

ميشل باشـلت هم در اين ديدار ضمن 
ابراز خرسـندى از اين ديدار، آمادگى 
خود را بـراى تعامل سـازنده و مفيد با 
كشورمان اعالم كرد.باشلت كه پيش از 
اين دو دوره چهار سـاله رييس جمهور 
شـيلى بوده اسـت، در شـهريور سال 

جارى بـه عنوان كميسـر عالى حقوق 
بشر منصوب شد.كنفرانس افغانستان 
از صبح ديروز به مـدت دو روز با حضور 
مقامات عالى رتبه بيش از 60 كشور جهان 
و تعداد زيادى از نمايندگان سازمان هاى 

بين المللى  در ژنو برگزار شد.

دیدار حقوق برشی ظریف

ــده مى گويند  مقام هاى قضايى اياالت متح
پل منافورت، مدير سابق كارزار انتخاباتى دونالد 
ترامپ كه پيشتر خود را در پرونده دخالت روسيه 
ــت جمهورى آمريكا گناهكار  در انتخابات رياس
ــان پرونده  ــته بود، با دروغگويى به بازرس دانس
ــور را نقض  ــى اين كش ــتگاه قضاي توافق با دس

كرده است.
منافورت در ماه سپتامبر با پذيرش گناهكارى 
ــه پليس فدرال  ــن پرونده جنجالى، ب خود در اي
ــا آن ها همكارى كند. با  آمريكا قول داده بود تا ب
ــنبه بازرسان كميسيون ويژه  اين حال روز دوش
ــيه در انتخابات  رسيدگى به اتهام دخالت روس
رياست جمهورى آمريكا در سال 2016، با ثبت 
اليحه اى در دادگاه خواستار تعيين تكليف توافق 

با  منافورت شدند.
ــه، اعضاى  ــزارى فرانس ــزارش خبرگ  به گ
ــرت مولر،  ــه راب ــق و از جمل ــيون تحقي كميس
بازرس ويژه پرونده در اليحه تقديمى به دادگاه ، 
منافورت را به ارتكاب جرايم ناقض قوانين فدرال 
ــيون تحقيق  با دروغگويى به اف بى آى و كميس
ــا مى گويند كه مدير  متهم كرده اند. اين مقام ه
ــه اين ترتيب  ــى دونالد ترامپ ب كارزار انتخابات

توافق خود با كميسيون را نقض كرده است.
ــا را بپذيرد، پل  ــن ادعاه ــه دادگاه اي چنانچ
منافورت 69 ساله با از دست دادن امكان عفو و با 
توجه به پذيرش اتهامات، احتماال تا آخر عمر در 

زندان خواهد ماند.
وكالى متهم با رد فرض دروغگويى  منافورت 

گفته اند كه موكل شان تمام اطالعات مورد نياز 
اف بى آى را در اختيار آن ها قرار داده است.

ــتاد انتخاباتى دونالد  پل منافورت، رييس س
ــا  ــت 2016 و در اوج رقابت ه ــپ در آگوس ترام
ــتعفا داد. دو روز پيش از اين استعفا اتهاماتى  اس
ــور يانوكوويچ،  عليه او درباره ارتباطش با ويكت
رييس جمهورى سابق اوكراين مطرح شده بود. 
ــاد اوكراين  ــان اداره ملى مبارزه با فس در آن زم
ــر كرد كه نشان مى داد  اسناد و مداركى را منتش
ــون دالر از حزب  ــك به 12 ميلي منافورت نزدي

متبوع يانوكوويچ دريافت كرده است.
ــت 2018 درباره  ــورت در 22 آگوس پل مناف
ــه مورد اختالس  پنج مورد اظهارنامه مالياتى، س
ــاب بانكى در خارج از كشور و  و پنهان كردن حس

دروغگويى و منحرف كردن تحقيقات بازرس مولر، 
از سوى دادگاهى در ويرجينيا مجرم شناخته شد. 
وى با قبول گناهكارى، قول داد در برابر بخشش يا 
تخفيف مجازات با بازرسان پليس فدرال همكارى 
ــورت، كار را براى  كند.اثبات «دروغگويى» مناف
بازرس رابرت مولر و تيم بازرسانش بسيار پيچيده 
خواهد كرد؛  مولر بايد در ماه هاى آينده نتيجه بيش 
ــال و نيم گزارش خود را منتشر كند و از  از يك س
دست دادن شاهدى كليدى مثل منافورت، اثبات 
ــوار  ــيه را دش ادعاى ارتباط كارزار ترامپ با روس

خواهد كرد.
ترامپ به تازگي خواستار پايان كار كميسيون 
تحقيق شده و گفته بود اين نهاد از اول هم نبايد 

تشكيل مى شد.

مدير ستاد  انتخاباتى ترامپ با دروغگويى
 توافق با اف بى آى را نقض كرده است

روسيه از تصميم دولت اوكراين براى برقرارى 
حكومت نظامى در اين كشور ابراز نگرانى كرد.

والديمير پوتين، رييس جمهورى روسيه در 
يك گفت وگوى تلفنى با آنگال مركل، صدر اعظم 
ــبت به برقرارى حكومت  آلمان گفت: مسكو نس
ــدى» دارد. كاخ  ــى در اوكراين «نگرانى ج نظام
ــنبه در  ــن مطلب روز سه ش ــا اعالم اي كرملين ب
ــت كه رييس جمهورى روسيه از  بيانيه اى نوش
صدر اعظم آلمان خواسته است تا به دولت كى يف 

در مورد هر گونه «اقدام نسنجيده» هشدار دهد.
پوتين در اين مكالمه همچنين ابراز اميدوارى 
كرده است كه دولت برلين بتواند از نفوذ خود بر 
مقام هاى اوكراينى استفاده و به آن ها نسبت به 

«اقدامات نسنجيده بعدى» اخطار دهد.
نمايندگان پارلمان اوكراين روز دوشنبه پنجم 
ــنهادى پترو پروشنكو،  آذر به اجراى طرح پيش
رييس جمهورى اوكراين در رابطه با اجراى فرمان 
حكومت نظامى راى مثبت داده بودند. اين فرمان 
ــنبه به مدت 30 روز در اوكراين  از ديروز،  سه ش

اجرا خواهد شد.
ــس از رويارويى ميان  ــم يك روز پ اين تصمي
كشتى هاى جنگى روسيه و اوكراين در تنگه كرچ 

گرفته شده است.
ــتى  ــه كش ــنبه پس از توقيف س روز يك ش
اوكراينى به دست نيروهاى روسى در تنگه كرچ 
در نزديكى آب هاى ساحلى شبه جزيره كريمه، 

ــبه  ــردان آزوف، گروه ش ــن از اعضاى گ صدها ت
نظامى راستگراى افراطى اوكراين در خيابان هاى 
كى يف راهپيمايى و آمادگى خود را براى مقابله با 

روسيه اعالم كرده بودند.
ــيه از سال 2014 و پس  روابط اوكراين و روس
ــدت  ــرنگونى دولت ويكتور يانوكويچ به ش از س
تيره شد. روسيه در همان سال و پس از برگزارى 
يك همه پرسى، با وجود مخالفت جامعه جهانى، 
شبه جزيره كريمه اوكراين را به خاك خود ضميمه 
ــرق اوكراين و به ويژه  كرد. از چهار سال پيش، ش
ــك، از كنترل دولت  ــاس و دونتس مناطق دونب
كى يف خارج شد و تحت سيطره نيروهاى نظامى 

و سياسى هوادار روسيه قرار گرفت.

پوتین از طریق مرکل به اوکراین اخطار داد

 اين روزها، ايران و اروپا به شدتدرزمينه  ايجاد 
ــردن تحريم  ــاز و كار مالى ويژه براى بى اثر ك س
هاى آمريكا، چانه زنى مى كنند. ديپلماسى داغ 
اين روزهاى ايران در قلب قاره سبز  و در پايتخت 
ــاى روزهاى مذاكرات  ــايد گرم اتحاديه اروپا، ش
هسته اى ژنو و وين را نداشته باشد اما بدون هياهو 
كارها پيش مى رود. ديروز خبرى اميدوار كننده 
منتشر شد كه آلمان و فرانسه ميزبانى از سازكار و 
مالى ويژه را پذيرفته اند؛ اين شايد اميد به روزهاى 
آينده را بيشتر كند. چهارمين دور گفت وگوهاى 
ــى ميان جمهورى اسالمى ايران  بلندپايه سياس
ــومين سمينارهمكارى هاى  و اتحاديه اروپا و س
ــرايطى برگزار شد كه  صلح آميزهسته اى درش
ــارهاى زيادى  ــاى اخير فش دو طرف طى ماه ه
ــبات دوجانبه  ــعه مناس را براى توقف روند توس

متحمل شده اند.
اروپا براى حفظ برجام  فقط حرف نمى زند

دبير كل سرويس اقدام خارجى اتحاديه اروپا در 
اظهاراتى در سومين سمينار همكارى هاى صلح آميز 
هسته اى ايران و اروپا دربروكسل اذعان داشت كه ايران 
بر اساس برجام بايد به  طور مؤثر از مزاياى لغو تحريم ها 

بهره مند شود.
ــخنانش برگزارى اين  هلگا اشميد در ابتداى س
ــان دهنده حمايت قوى اتحاديه اروپا  سمينار را نش
ــور عضو  از برجام توصيف كرد و گفت: تمام 28 كش

اتحاديه اروپا به اجراى كامل برجام متعهد هستند.
وى گفت: ما از چالش  هايى كه بازگشت تحريم  هاى 
آمريكا ايجاد كرده است، آگاهيم و موضع ما در بسيارى 
از بيانيه  ها در باالترين سطوح كامالروشن بوده است.

اشميد تصريح كرد كه موضع اروپا فقط در حرف نيست 
و در اين رابطه، به بيانيه اخير طرف هاى اروپايى برجام 
در حمايت از اين توافق و تالش براى راه اندازى كانال 

ويژه مالى با ايران اشاره كرد.
وى گفت: پيام ما روشن است، تا زماني كه ايران 
ــل كند، چنانچه  ــش در قالب برجام عم به تعهدات
سيزدهمين گزارش آژانس بين المللى انرژى اتمى 
اين مساله را تاييد مى كند، ما هم به اجراى كامل برجام 

متعهد  مى مانيم.
اين  سياستمدار  اروپايى گفت: لغو تحريم ها  بخش 
مهمى از برجام است اما توافق هسته اى ايران بيش 
ــند اقتصادى باشد، بايد جلوى رقابت  از آنكه يك س
تسليحات هسته اى در منطقه را بگيرد.  درواقع برجام 
ــت كه در امنيت خاورميانه، اروپا و دنيا  قراردادى اس

سهم دارد. 
دبير كل سرويس اقدام خارجى اتحاديه اروپا در 
ــته اى  ادامه اظهاراتش ضرورت همكارى هاى هس
ايران و اروپا در چارچوب ضميمه 3 برجام را موردتوجه 

قرارداد و آن را بخش كليدى اين توافق خواند.
ژست ازخودگذشتگى فرانسه و آلمان

از سوى ديگر، روزنامه آمريكايى وال استريت  
ــته  ــول ديپلمات هاى اروپايى نوش ــال از ق ژورن
است كه در بروكسل توافقى بر سر محل استقرار 
«سازوكار ويژه مالى ايران با اروپا» صورت گرفته 
ــده براى مقابله با تحريم هاى  ــت. نهاد يادش اس
ــه تشكيل  آمريكا عليه ايران، در آلمان يا فرانس

خواهد شد.
بر پايه اين گزارش در صورتى كه نهاد مالى مزبور 
در فرانسه تشكيل شود، رياست آن با يك مقام آلمانى 
خواهد بود و چنانچه در آلمان تشكيل شود، رياست آن 

را يك فرانسوى به عهده مى گيرد.
ــتم بانكى، تسهيل  ــيس اين سيس هدف از تاس

ــادالت كاال ميان ايران و  پرداخت هاى مربوط به تب
اروپاست، به گونه اى كه به تراكنش مالى با بانك هاى 
ــد و آن ها را به تحريم هاى آمريكا  اروپايى نياز نباش

گرفتار  نكند.
ــوى  ــازوكار ويژه مالى  از س نهاد مربوط به  س
آلمان و فرانسه تامين مالى مى شود و  به صورت 
ــاى اروپايى  ــت دولت ه ــتقيم تحت مالكي مس
ــاركت كننده خواهد بود. اتحاديه اروپا ابراز  مش

ــور  ــه در آغاز بيش از 10 كش اميدوارى كرده ك
اروپايى در اين سازوكار مالى مشاركت كنند  و در 
آينده احتماال كشورهاى بيشترى مانند چين به 

اين گروه  بپيوندند.
كارشناسان چه مى گويند؟

ــتفاده از اين سازوكار  به نظر كارشناسان اس
مشكالت ارتباط بانكى ايران با جهان را برطرف 
ــل مالى و  ــد از انزواى كام ــد، اما مى توان نمى كن

ــالمى جلوگيرى كند و به  تجارتى جمهورى اس
ويژه به شركت هاى كوچك مستقل اجازه دهد با 

ايران وارد معامله شوند.
انتقاد صالحى از شوراى امنيت

على اكبر صالحى، رييس سازمان انرژى اتمى 
نيز در همين سمينار، به تالش هاى دولت آمريكا 
براى جلوگيرى ازاجراى برجام ازجمله ازطريق 
فشاربر ديگران براى پيروى ازسياست هاى اين 

كشور اشاره كرد وگفت: اين رويكرد غيرسازنده 
آمريكا نشان مى دهد كه اين كشور به عنوان عضو 
ــوراى امنيت به تعهدات بين المللى خود  دايم ش
ــكا از توافقات چند  ــت. خروج آمري پايبند نيس
ــتى  ــى معاهدات بين المللى فهرس جانبه و حت
طوالنى دارد و  شامل توافق آب و هوايى پاريس و 
ترانس پاسفيك  و  برنامه جامع اقدام مشترك مى 
شود كه در قطعنامه سال 2231 شوراى امنيت 

سازمان ملل متحد تاييدشده است.
صالحى، چنين معاهداتى را نتيجه تالش هاى 
طوالنى و چند جانبه براى تبديل كردن جهان به 
مكانى بهتر براى زندگى و احترام متقابل دانست.

وى گفت:منطق آمريكا براى خروج از برجام 
ــن المللى انرژى  به وجود 13  گزارش آژانس بي
ــته اى در تاييد  پايبندي تهران به تعهداتش  هس
ازديدگاه بسيارى از كشورهاى مستقل در جهان 
امرى عجيب به نظر مى رسد. نكته طنز قضيه اين 
است كه يك عضو دايم شوراى امنيت با انتقاد از 
ــطح بين المللى و از طريق  نتايج توافقى كه درس
ــت،  ــيده اس ــوراى امنيت به تاييد رس همان ش
ــال صلح و امنيت در جهان  تعهدات خود را در قب

نقض مى كند.
 نقش اروپا در برابر آمريكا

ــخنگوى سازمان انرژى  بهروز كمالوندى، س
ــورمان در اين  ــر نمايندگان كش ــى و از ديگ اتم
نشست، نقش اعضاى برجام به ويژه اتحاديه اروپا 
ــر بى قانونى اياالت  ــت از دنيا در براب براى حفاظ
متحده را حايز اهميت توصيف كرد.وى توضيح 
ــت هاى  ــت ترامپ به دليل اتخاذ سياس داد:دول
يكجانبه بدون در نظر گرفتن تعهداتش به عنوان 
ــئول، نه تنها براى ملت ايران بلكه  يك دولت مس

براى جامعه جهانى چالش برانگيز است. 

فرانسه و آلمان در قامت ناجى
«قانون» از مذاکرات ایران و اروپا در بروکسل گزارش می دهد

گروه بين الملل
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ــا و اقالم  ــوش قيمت  كااله ــراغ خام افزايش چ
ــه كرده و  ــردم را كالف ــاي اخير م مصرفي در ماه ه
ــفره هاي خانوار كوچك و كوچك تر  سبب شده تا س
شود.  هرچند برخي، افزايش قيمت ها را به تحريم ها 
ــبت مي دهند و تحريم هاي اعمال شده از سوي  نس
آمريكا را مسبب اصلي گراني ها در كشور مي دانندكه 
البته اين موضوع مي تواند در مورد كاالهاي خارجي 
مصداق داشته باشد اما افزايش بدون ضابطه قيمت 
ــرايطي كه  ــوالت ايراني آن هم در ش كاالها و محص
ــت، حقوق  ــردم اصال خوب نيس اوضاع اقتصادي م
مصرف كنندگان را با چالشي بزرگ مواجه كرده زيرا 
ــهروندان گراني  اجناس و اقالم مصرفي  در حالي، ش
را با تمام وجود درك مي كنند كه حتي يك ريال هم 
ــده و مردم نااميد  ــتمزدها اضافه نش به حقوق و دس
ــد برخي كاالهاي  ــش قيمت ها فقط مجبورن از كاه

مصرفي را از سبد خانوارشان حذف كنند. 
افزايش قيمت محصوالت لبني، چند برابر شدن 
قيمت رب گوجه فرنگي، افزايش بي رويه قيمت لوازم 
ــودرو در چندماه  ــدن قيمت خ خانگي، چندبرابر ش
گذشته و به عبارت بهتر گران شدن كاالهاي مصرفي 
ــبب شده تا افراد  و ضروري طي كمتر از شش ماه س
ــط و ضعيف جامعه فقيرتر  جامعه به ويژه قشر متوس
شوند كه البته اين فقر مي تواند تبعات بسياري براي 
ــد كه يكي از مهم ترين  ــته باش جامعه به همراه داش
ــرقت، زورگيري  ــي مانند س ــر آن افزايش جرائم اث
ــه عبارت بهتر  ــت. ب و در نهايت ناامني در جامعه اس
ــياري از  ــاز ارتكاب بس ــان فقر را زمينه س كارشناس

جرايم مي دانند.
كاهـش مصـرف مـواد لبنـى بـه دليـل 

قيمت ها  افزايش 
لبنيات يكي از اقالمي است كه به واسطه اهميت 
ــژه كودكان و  ــي افراد به وي ــالمتي تمام آن براي س
سالمندان، جزو اقالم پرمصرف در سبدخانوارهاست، 
اما  قيمت آن در چند ماه اخير به بهانه هاي گوناگون 
ــت و اين گراني كه  به صورت مداوم افزايش يافته اس
ــاني و چراغ خاموش  بسياري اوقات بدون اطالع رس
ــياري از افراد كه درآمدشان  ــده تا بس بوده، سبب ش
كفاف هزينه هاي شان را نمي دهد؛ آن را تنها به دليل 
گراني از سفره هاي شان حذف كنند تا بتوانند با پول 

آن بقيه هزينه هاي زندگي را بپردازند. 
ــروز براي تغذيه دخترش   احمد پدر ريحانه كه ه
ــير را با دقت نگاه  شير مي خرد در حالي كه شيشه ش
مي كند تا قيمت آن را بخواند، مي گويد: قيمت ها روز 
ــي جديد بر روي  ــه روز تغييرمي كند و هرروز مبلغ ب
ــود من دو فرزند  آن ها به خصوص لبنات درج مي ش
ــير يا  ــان ش دارم كه هروز بايد براي تغذيه مدرسه ش
شيركاكائو بخرم اما هر روز فروشنده قيمت جديدي 
را اعالم مي كند؛ معلوم نيست اين گراني ها قرار است 

تا چه زماني ادامه پيدا كند؟ 
وي با بيان اينكه قيمت شير كوچك تنها در فاصله 
يكي دوماه دوبرابر شده است، مي گويد: دوماه پيش 
ــه اي كوچك 1000 تومان بود و هرورز  ــير شيش ش
ــت آن 2000 ــد تا امروز كه قيم قيمت آن اضافه ش

تومان شده است. 
ــت از حقوق  ــن حماي ــتا عضو انجم ــن راس در اي
مصرف كنندگان با اشاره به گرانى هاى اخير لبنيات 
گفته است : مصرف مواد لبنى متاثر از افزايش قيمت ها 
و كاهش قدرت خريد مردم طى ماه گذشته 20 درصد 
ــير و  ــت.  با توجه به اينكه مصرف ش كاهش يافته اس
لبنيات در تامين سالمت افراد جامعه به خصوص نسل 
جوان بسيار نقش آفرين است بنابراين برنامه ريزى ها 
ــد كه سرانه  ــت گذارى ها بايد به نحوى باش و سياس
ــبت به گذشته در مملكت  مصرف لبنيات هرروز نس

افزايش يابد.
افزايش 35 درصدي هزينه هاي زندگي مردم 
ــانات قيمت دالر و طال طي ماه هاي گذشته  نوس
يكي از مهم ترين داليل گراني  و تورم بوده كه اقتصاد 
كشور را نيز با مشكالت جدي مواجه كرده است. حال 

اين گراني و تورم چه به دليل تحريم هاي اعمال شده 
از سوي آمريكا باشد يا هر موضوع ديگري، مشكالت 
بسياري را بر مردم تحميل كرده و هزينه هاي زندگي 

را بسيار افزايش داده است. 
رييس مركز آمار ايران با بيان اينكه تورم نقطه اي 
در ماه گذشته نسبت به آبان سال گذشته 35 درصد 
ــت: هزينه هاي زندگي مردم در  بوده است گفته اس
آبان امسال نسبت به سال گذشته 35 درصد افزايش 
يافته است كه اين شامل تمامي اقالم است. براي مثال 
ممكن است اقالمي مانند بنزين، عدس، نخود، لوبيا 
كمتر از 10 درصد رشد داشته اما برخي از اقالم مانند 
رب گوجه فرنگي 244درصد و ميوه حدود 67 درصد 

رشد داشته اند.
 با وجود اين مشكالت، هرچند بحث هايي پيرامون 
افزايش حقوق كارگران و كارمندان مطرح شد اما اين 
موضوع نيز به نتيجه نرسيد كه اين موضوع مويد آن 
است كه كارگران و كارمندان با افزايش 20درصدي 
حقوق بايد افزايش 35 درصدي هزينه هاي زندگي را 
تحمل كنند كه اين موضوع مي تواند تبعات بسياري 
براي جامعه و شهروندان به دنبال داشته باشد. هرچند 
ــرايط فعلي كمي سخت به نظر  رفع اين مشكل در ش
ــد اما دولت مي تواند با تدبير و با اخذ نظرات  مي رس
كارشناسان در اين زمينه راهكارهايي براي معيشت 

بهتر شهروندان همت گمارد. 
تضييع حقوق مصرف كنندگان

گراني ها در حالي سالمتي و زندگي مردم را تهديد 
ــي از مواردي  ــه حقوق مصرف كننده يك مي كنند ك
است كه قوانين آن را به رسميت شناخته اند و تاكيد 
ــارت ديگر حقوق  ــياري بر رعايت آن دارند به عب بس
مصرف كننده شامل مجموعه اختيارات و امتيازاتى 
است كه مصرف كننده در قبال عمل خريد يك كاال يا 

خدمات از فروشنده دريافت مى كند تا در صورت بروز 
اشكال، معلوم شدن عيب و نقص، احراز ضرر و زيان، 
عدم كارآيى و ثمربخشى يا ايراد خسارت، براى جبران 
ضرر خود از آن استفاده كند. اين در حالي است كه در 
كنار افزايش قيمت،  شهروندان مجبورند افت كيفيت 
ــي را نيز تحمل كنند  كاالها به خصوص اقالم خوراك
ــياري در اين زمينه مطرح مي شود.  وگاليه هاي بس
ــده و  موضوعي كه كه البه الي اخبار گوناگون گم ش

كمتر در مورد آن بحث شده است. 
ــن و رونمايي از  ــا تدوي ــت كه ب اين در حالي اس
ــهروندي كه بازگوكننده بسياري  منشور حقوق ش
از حقوقي مغفول مانده اي است كه شهروندان كمتر 
ــتند، انتظار ها بر اين بود كه در  در مورد آن مي دانس
ــهمي نيز به حقوق مصرف كنندگان  ــور س اين منش
ــايه آن، توليدكنندگان و  ــا در س ــد ت اختصاص ياب
ــا درنظرگرفتن  ــدگان كاالها و خدمات  ب عرضه كنن
جايگاه مصرف كنندگان، خدمات و كاالهاي خود را 
ــاى حقوق مصرف كننده  ارائه دهند، در حالي كه  ج
ــهروندى خالى است. گنجانده  در منشور حقوق ش

ــوق مصرف كننده  ــدن ماده اى درخصوص حق نش
ــت كه امروز در جوامع  ــور در حالى اس در اين منش
پيشرفته جهان عالوه  بر همه حقوق مدنى و سياسى 
ــهروندان از آن برخوردارند جايگاه ويژه اى هم  كه ش
ــده  ــوق مصرف كنندگان در نظر گرفته ش براى حق
ــه اين حقوق  ــدگان و عرضه كنندگان ك و توليدكنن
ــنگين و مجازات هاى  را ناديده بگيرند، به جرايم س

سخت محكوم خواهند شد.
ــان تدوين قوانين حمايت از   به عبارت ديگر از زم
حقوق مصرف كننده در كشورهاى پيشرفته سال ها 
مى گذرد و در بيشتر اين كشورها، سال هاى متمادى 
ــوق مصرف كننده  ــت حق ــررات رعاي ــت كه مق اس
به صورت جدى، دقيق و با ضمانت هاى اجرايى محكم 
ــت، اما در ايران حقوق مصرف كننده  درحال اجراس
ــى از موضوعات نوظهور  و مصاديق آن به طور تقريب
ــور  ــام حقوقى كش ــى در نظ ــوابق طوالن بوده و س
ندارند به طورى كه پيش از دهه 60 در برخى قوانين 
ــتقيم به حقوق  ــده، جزئى و غيرمس به صورت پراكن
مصرف كنندگان اشاراتى شده و در سال 1358 براى 
ــنامه سازمان حمايت مشخصا  نخستين بار در اساس
مباحث مربوط به حقوق مصرف كنندگان مورد توجه 

قرار گرفته است.
ــرات حكومتى»  ــون تعزي ــز «قان ــس از آن ني  پ
ــون تعزيرات  ــوب 1367) و «قانون اصالح قان (مص
حكومتى» (مصوب 1373) نخستين قوانينى بودند 
ــوق مصرف كنندگان  ــتقيما به موضوع حق كه مس
ــور و ارتقاى  ــش توليدات كش ــد.  با افزاي پرداخته ان
ــه قوانين حمايتى  ــطح آگاهى افراد جامعه، نياز ب س
در زمينه حقوق مصرف كنندگان بيشتر مورد توجه 
ــتقيم و  ــت و قوانين جديدى به صورت مس قرار گرف
غيرمستقيم به حقوق مصرف كنندگان پرداخته اند 

ــّوب1383)»،  ــامل «قانون نظام صنفى (مص كه ش
ــوق مصرف كنندگان خودرو  «قانون حمايت از حق
ــوق  ــت از حق ــون حماي ــوب 1386)»، «قان (مص
مصرف كنندگان (مصوب 1388)» و «قانون اصالح 
ــتند.  ــوب 1392)» هس ــام صنفى (مص ــون نظ قان
قانون حمايت ازحقوق مصرف كنندگان، حقوقى را 
ــميت شناخته و تشكل ها  براى مصرف كننده به رس
ــراى اين حقوق به  ــراى نظارت بر اج و نهادهايى را ب
وجود آورده است: حق صحت و سالمت كاال، تسليم 
ــاب فروش به مصرف كننده،  ضمانتنامه و صورتحس
ارائه اطالعات از سوى عرضه كنندگان كاال و خدمات 
ــروش اجبارى، تكليف ارائه  و توليدكنندگان، منع ف
ــيس نمايندگى  خدمات پس از فروش از طريق تاس
رسمى و تعميرگاه مجاز، تامين قطعات يدكى و ارائه 
سرويس و خدمات بعد از فروش براى عرضه كنندگان 

از آن جمله است.
نظارت هاي كم رنگ

نظارت بر بازار و كنترل قيمت ها يكي از ابزارهايي 
ــرانه و  ــع از افزايش خودس ــد مان ــت كه مي توان اس
ــود، اما در حالي كه مسئوالن  بي ضابطه قيمت ها ش
ــا همچنان بر بازار حاكم  اظهار مي كنند كه نظارت ه
ــت كه  ــى هاى ميداني حاكي از آن اس ــت، بررس اس
ــتند  ــئوالن مدعى هس كنترل بازار آن گونه كه مس
تمام عيار و با دقت باال صورت نمى گيرد و گرانى هاى 
ــيخته اخير باعث كاهش كم سابقه قدرت  افسارگس

خريد مردم براى برخى اجناس شده است. 
ــوار و شكننده  امروز شرايط اقتصادى كشور دش
است و همين موضوع منجر به نبود موقعيت مناسب 
ــنى قابل درك است  معيشتى جامعه شده و به روش
كه نمى توان انتظار داشت جامعه تاب و توان تحمل 
اين حجم از فشار و تنگدستى را داشته باشد. شرايط 
كنونى، معيشت را تضعيف كرده و فاصله طبقاتى را 
هر روز بيش از گذشته مى كند. از ديگر تبعات افزايش 
ــدرت خريد مردم،  قيمت ها و به دنبال آن كاهش ق
ــع آن بيكاري  ــي كارخانجات توليدي و به تب تعطيل

بسياري از است.
ــت  ــت كه سال هاس هرچند بيكاري معضلي اس
ــت اما بحران هاي   ــت به گريبان اس جامعه با آن دس
چند ماه گذشته نيز سبب شده تا آمار بيكاران افزايش 
ــيب ها و معضالت  يابد.  بيكارى به عنوان يكى از آس
ــانى پديد آمده و مشكالت  اجتماعى در جوامع انس
ــيارى از  ــه بس زيادى را به بار مى آورد. در واقع ريش
ــى همين معضل  ــكالت و كجروى هاى اجتماع مش
بيكارى است جوانان و افراد زيادى به دليل بيكارى و 
نداشتن شغل قادر به ازدواج و تشكيل زندگى نيستند 
و همين موضوع باعث مى شود به سمت و سويى ديگر 
ــوء مصرف مواد مخدر سوق  ــت بگويم س يا بهتر اس
ــترها  ــت دولت، بس پيدا كنند. در اين زمينه الزم اس
ــغلى را به ويژه براى قشر جوان  و امكانات مناسب ش
فراهم آورد  كه در اين راستا دولت ضمن از بين بردن 
اختالف طبقاتى و فقر با رانت خواران و اختالس گران 
ــرمايه مملكت را به تاراج   ــبه س اقتصادى كه يك ش

مي برند نيز مبارزه كند.

        گراني  و افزايش هزينه هاي زندگي،  حقوق   مصرف كنندگان را با مشكالتى جدي مواجه كرده است    

بازى با معيشت مر دم
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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گروه حقوق و قضا

ــيابى كاركنان ادارى قوه قضاييه با  مديركل نظارت و ارزش
اشاره به آغاز فرايند ارزيابى الكترونيكى عملكرد كاركنان در سال 
97 گفت: سامانه مد نظر در كل كشور در حال آماده سازى است. 
به گزارش مهر،  مديركل نظارت و ارزشيابى كاركنان ادارى 
ــاره به اينكه ارزيابى ها در مسير واقعى سازى  قوه قضاييه با اش
ــازى  ــرد: براى تهيه گزارش الكترونيكى س قرار دارد، بيان ك
ارزيابى عملكرد كاركنان حدود سه سال زمان صرف شده است 
ــد تا ارزيابى كاركنان و  و مراحل مختلفى دنبال و آزمايش ش

مديران واقعى سازى شود.
ــته فرم هاى ارزيابى به صورت دستى  وى افزود:  در گذش
بود و خيلى از مولفه ها در اين فرم ها بدون تغيير تكرار مى شد 
ــوى مديران  ــانى را از س ــال نمرات يكس و كارمندان هر س

مى كردند. دريافت 
ــت: براى نيل به اين هدف،  وحيد ميرحسينى اظهار داش
ابتدا ارزيابى ها را معطوف به كارسنجى كرديم چون عمده كار 
همكاران ما انجام شرح وظايف و عملكرد است. بنابراين شرح 
ــور  ــتاد، از كل كش وظايف همكاران را چه در صف و چه در س
ــاس انجام  ــى نموده و پايه ارزيابى را بر اس جمع بندى و ارزياب

وظايف گذاشتيم.
ــيابى كاركنان ادارى قوه قضاييه  مديركل نظارت و ارزش
ــتم ارزيابى  ــتى به سيس ــنتى و دس ــرد: از روش س عنوان ك
ــد و در اين طرح موفق شديم 35 هزار  الكترونيكى منتقل ش
نفر از كارمندان را از اين طريق ارزيابى كنيم. بر همين اساس 
اطالعات ارزيابى كاركنان بصورت يك بسته جهت تحليل در 

اختيار ما است.
ارزيابى الكترونيكى سال 97

وحيد ميرحسينى گفت: ارزيابى الكترونيكى سال 97 آغاز 

شده است و سامانه در كل كشور در حال آماده سازى است.
ــال 96 به همراه  وى افزود: گزارش ارزيابى الكترونيكى س
آمار و اطالعات آن براى كليه مسئوالن و روساى دادگسترى ها 

ارسال شده است.
مديركل نظارت و ارزشيابى كاركنان ادارى قوه قضاييه با 
اشاره به اينكه مزاياى ارزيابى الكترونيكى در دو بخش شكلى 
ــت: به لحاظ شكلى،  و محتوايى خالصه مى شود، بيان داش
سرعت بخشيدن به انجام فرايند ارزيابى الكترونيكى، اعتبار 
ــتندات ارزيابى، زمان بندى مناسب،  ــنجى متمركز مس س
ــدان و كاهش  ــات ارزيابى كارمن ــى اطالع حفظ محرمانگ
ــب  ــه جهت جلوگيرى از كس ــكان چانه زنى كارمندان ب ام
ــور، افزايش تمايل  امتيازات غير واقعى، ارزيابى وظيفه مح
ــار  ــران در ارزيابى كاركنان در فضايى بدون فش و دقت مدي
ــدان در يك نظام با  ــدان، ارزيابى كارمن و اعمال نظر كارمن
عوامل و سطح امتيازات نسبتا عادالنه مزاياى استفاده از اين

 سامانه است.
ــتاى هماهنگى نظام  ــزود: از نظر محتوايى در راس وى اف
ــى تمركز بر كارسنجى صورت گرفته  ارزيابى با نظام بازرس
ــت آمده متنوع است و  ــت، تحليل اطالعات و آمار بدس اس
ــايى نقاط ضعف و قوت ارزيابى  هدايت  ما را به سمت شناس
ــام ارزيابى  ــوارد حداقل هاى مزيت هاى نظ مى كند. اين م
ــت كه در رويكردهاى جديد معاونت  الكترونيكى سازى اس
ــتر ارتقا  ــد و اميدواريم هر چه بيش ــانى انجام ش منابع انس

كند. پيدا
ــيابى كاركنان ادارى قوه قضاييه  مديركل نظارت و ارزش
ــان  گفت: نتايج ارزيابى ها در رابطه با موضوع آموزش ها نش
ــبتا خوب است و  ــتان ها نس مى دهد وضيعت آموزش  در اس

ــته اند دوره هاى آموزشى را به صورت نسبى  كاركنان توانس
ــى  ــتاد كمتر از فرصت آموزش طى كنند. اما كاركنان در س
ــويق كاركنان در سال 96 از  برخوردار بودند. در رابطه با تش
طريق معاونت منابع انسانى، دستورالعملى به سراسر كشور 
ابالغ شده است كه مديران مى توانند كارمندان را حداكثر تا 

رتبه 25 تشويق كنند.
اجراى اين دستورالعمل در تنظيم روابط عادالنه و ايجاد 
انگيزه ميان كاركنان موثر است و بنابراين تشويق هاى بيش 
ــامانه اعمال نمى شود. آمارى كه سال  از سقف مذكور در س
ــاس ارزيابى الكترونيكى از وضعيت تشويق  ــته بر اس گذش
ــتاد، تشويق  ــان مى دهد كه كاركنان س كاركنان داريم نش
بيشترى نسبت به كاركنان صف و واحدهاى قضايى دادگاه ها 

و دادسراها دريافت كرده اند.
ــتغال كاركنان در پست سازمانى  وى افزود: در مورد اش

سال 96 نسبت به سال 95 حدود 12 درصد رشد داشته ايم.

عدليه

آغاز فرآيند ارزيابى الكترونيكى عملكرد كاركنان قوه قضاييه 

ديوان عدالت ادارى حكم داد

نتيجه شكايت سازمان 
بازرسى از يك مصوبه 

دانشگاه تهران

ــت ادارى با ابطال  ــوان عدال هيات عمومى دي
بخشى از يك مصوبه هيات امناى دانشگاه تهران، 
ــران  ــگاه براى همس ــهريه اين دانش با كاهش ش
ــى و كاركنان آن  ــات علم ــدان اعضاى هي و فرزن

مخالفت كرد.
ــازمان بازرسى  به گزارش ايسنا در شكايت س
ــور در اين مورد آمده است: «هيات امناى  كل كش
ــتناد بند «ب» ماده «20»  ــگاه تهران به اس دانش
ــهريه همسران و  ــعه، ش قانون برنامه پنجم توس
ــى و غير هيات علمى  فرزندان اعضاى هيات علم
را به ميزان 80 درصد شهريه مصوب تعيين كرده 

است كه اين امر تبعيض نارواست.
ــت هيات عمومى ديوان  اين گزارش حاكى اس
ــى در اين مورد  عدالت ادارى پس از بحث و بررس
ــاس بند «9» اصل سوم  ــتدالل كه بر اس با اين اس
قانون اساسى، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات 
ــاى مادى و  ــه در تمام زمينه ه ــه براى هم عادالن
ــالمى ايران  معنوى از وظايف دولت جمهورى اس
ــگاه تهران بدون رعايت  است و هيات امناى دانش
ــران و فرزندان اعضاى  ــل براى همس مفاد اين اص
ــگاه امتياز قائل شده و  هيات علمى و پرسنل دانش
ــهريه آنان را به ميزان 80 درصد مصوب نموده  ش
ــت، لذا اين مقرره وجاهت قانونى ندارد و آن را  اس

ابطال كرد.

آقاسى خبر داد

پرونده دو فعال محيط زيست 

به دادگاه انقالب ارجاع شد
ــده  ــان پرون ــن از متهم ــع دو ت ــل مداف وكي
ــده موكلين  ــاع پرون ــتى ها، از ارج ــط زيس محي
ــالمى تهران  ــعبه 15 دادگاه انقالب اس خود به ش

خبر داد.
ــى در گفت وگو با ايسنا، در  محمدحسين آقاس
ــاع از يكى از موكالن  اين باره اظهار كرد: براى دف
خود در دادسرا حاضر شدم و دفاع كردم. يكى ديگر 
ــود اينكه وكالت دارم، هنوز  از موكالنم را هم با وج
ــده ورود كنم و براى  ــه كه به پرون دادگاه نپذيرفت

ايشان وكيل تسخيرى گرفته اند.
ــعبه 15  ــه هر دو پرونده در ش وى با بيان اينك
ــتند، گفت: متاسفانه به  دادگاه انقالب مطرح هس
ــى دقيق پرونده و با  دليل عقيده بر مطالعه و بررس
ــدات پرونده هنوز  ــاد بودن تعداد مجل توجه به زي

دستور تعيين وقت صادر نشده است.
ــوان اتهامى  ــام رجبى با عن ــى افزود: س آقاس
ــد اما اتهام ديگرى به ايشان  ــى تبرئه ش جاسوس
ــده در حال  ــش از پرون ــت و اين بخ ــوب اس منس

رسيدگى است.
بر اساس اين گزارش، محمد حسين آقاسى 30 
ــن وضعيت متهمان پرونده  مهر، در رابطه با آخري
ــت با بيان اينكه اين پرونده  موسوم به محيط زيس
ــن اتهامى  ــه با عناوي ــت متهم دارد، در رابط هش
ــج نفر از اين  ــده عنوان كرد: پن متهمين اين پرون
ــتند و توسط بازپرس  ــى داش افراد اتهام جاسوس
براى آن ها كيفرخواست و قرار مجرميت (جلب به 

دادرسى) صادر شد. 
پرونده براى دادستانى ارسال شد و بنا به جهاتى 
دادستان ايراداتى گرفتند و از بازپرس خواستند كه 
اتهام افساد فى االرض براى اين افراد تعيين شود. 
بازپرس هم روز شنبه 14 مهر به اين پنج  نفر اتهام 
ــاد فى االرض را تفهيم كرد. از اين ميان براى  افس
ــام رجبى يكى از متهمان اين پرونده در ارتباط  س
با اتهامات جاسوسى و مشاركت در جاسوسى قرار 

منع پيگرد صادر شده است.
ــتند  ــاكن تهران هس  همه متهمان پرونده س
ــدند  ــتگير ش ــال 96 دس و  از تاريخ 27 بهمن س
ــدان اوين  ــه در زن ــت ك ــدود 10 ماه اس يعنى ح

بازداشت هستند.

خبر

   گران شدن كاالهاي مصرفي طي كمتر از 6 ماه سبب شده افراد جامعه به ويژه قشر متوسط و ضعيف جامعه فقيرتر شوند
   يكي از مهم ترين اثرات فقر افزايش جرايمي مانند سرقت، زورگيري و در نهايت ناامني در جامعه است

   هزينه هاي زندگي مردم در آبان امسال نسبت به سال گذشته 35 درصد افزايش يافته است
   در حالي كه مسئوالن اظهار مي كنند كه نظارت ها بر بازار حاكم است اما بررسى ها نشان داده كه كنترل بازار آن گونه كه مسئوالن مدعى هستند تمام عيار 

و با دقت باال صورت نمى گيرد

حقوق مصرف كننده شامل مجموعه 
اختيارات و امتيازاتى است كه 

مصرف كننده در قبال عمل خريد يك 
كاال يا خدمات از فروشنده دريافت 

مى كند تا در صورت بروز اشكال، 
معلوم شدن عيب و نقص، احراز ضرر 

و زيان، عدم كارآيى و ثمربخشى يا 
ايراد خسارت، براى جبران ضرر خود 

از آن استفاده كند

با تدوين و رونمايي از منشور 
حقوق شهروندي كه بازگو كننده 

بسياري از حقوقي مغفول مانده اي 
است كه شهروندان كمتر در مورد 
آن اطالع داشتند، انتظار ها بر اين 

بود كه در اين منشور سهمي نيز به 
حقوق مصرف كنندگان اختصاص 
يابد تا در سايه آن، توليدكنندگان 

و عرضه كنندگان كاالها و 
خدمات  با درنظرگرفتن جايگاه 

مصرف كنندگان، خدمات و كاالهاي 
خود را ارائه دهند، در حالي كه  جاى 

حقوق مصرف كننده در منشور حقوق 
شهروندى خالى است



سال هفتم  | شماره    1354 |  22  صفحه                                                                                           چهارشنبه  7 آذر  1397 |20 ربيع االول  1440  |     28   نوامبر  2018 ايرانيان 6i ranian@ghanoondai ly . i r

روز شنبه سوم آذرسال جارى گروهك تروريستى 
ــال العربى  ــه «حركه النض ــوم ب و تجزيه طلبى موس
ــراى آزادى  ــش مبارزه عربى ب لتحريراالحواز»(جنب
اهواز)، در شهر كپنهاگ يك گردهمايى ضدايرانى برگزار 
كرد كه به نظر مى رسد برگزارى چنين همايشى بدون 
حمايت دولت دانمارك از اين گروهك ميسر نبوده است. 
اين تشكل تروريستى كه بخشى از جنبش موسوم به 
«االحوازيه» يا «مقاومت ملى االحواز» محسوب مى شود، 
گروهى تجزيه طلب و خواستار جدا كردن خوزستان از 
ايران است. اين جنبش داراى مشى مبارزه مسلحانه عليه 
حاكميت ايران است و از سال2005 فعاليت هاى رسمى 
ــت كه در اهم اهدافش، آزادسازى  خود را آغاز كرده اس
اهواز از آنچه «اشغال فارسى» ناميده شده، تالش براى به 
رسميت شناخته شدن «حق حاكميت و استقالل ملت 
عرب احواز» و همچنين تاسيس «دولت عربى االحواز» 
را قرار داده است. گردان  «محى الدين آل ناصر»، شاخه 
ــئوليت چندين اقدام  نظامى اين جنبش، تاكنون مس
مسلحانه در ايران را كه به كشته و زخمى شدن تعدادى 
از افراد غير مسلح انجاميده به عهده گرفته است. به عنوان 
مثال در ناآرامى هاى سال هاى اخير در جنوب ايران، اين 
جنبش مسئوليت حمله مسلحانه به يك پايگاه بسيج 
را بر عهده گرفت. «يعقوب حر تُسترى» سخنگوى اين 
ــى ويكم  ــتى كه در روز س گروهك پان عربى و تروريس
شهريور و پس از حمله تروريستى به رژه اهواز با شبكه 
«ايران اينترنشنال» درمورد حمايت مالى سعودى ها 
مصاحبه و از حمله تروريستى در اهواز تمجيد كرده بود، 
از حمايت دانمارك در برگزارى اين گردهمايى تشكر 
كرد. اين در حالى  است كه دولت دانمارك داعيه مبارزه با 
تروريسم دارد اما به اين گروهك تروريستى اجازه فعاليت 
آزادانه در كشور خود را داده و متاسفانه دستگاه سياست 
خارجى كشور نيز در مقابل اين تحركات ضد ايرانى در 
دانمارك تاكنون واكنش ديپلماتيك جدى اى از خود 

نشان نداده است.
در گرهمايى جدايى طلبان چه گذشت؟

ــد ايران از  ــى ض  در اين گردهمايى، فعاالن سياس
كشورهاى عربى حضور داشتند؛ از جمله «انور مالك»، 
ــابق اطالعاتى الجزاير و مدير  ــر س روزنامه نگار و افس
شبكه تلويزيونى ضد ايرانى «سعوديه 24» عربستان 
سعودى، «جورج صبرا» رييس پارلمان سابق سوريه 
كه با آغاز ناآرامى ها از دولت اسد جدا شد و به گروه هاى 
تروريستى ضد دولت مستقر سوريه پيوست، «جمال 
ــوريه اى االصل ساكن  قارصلى» از فعاالن سياسى س
آلمان و ديگر اعضاى گروهك تروريستى «االحوازيه». 
نكته مهمى كه در اين گردهمايى وجود داشت، حضور 
ــت در  ــى از عناصر تجزيه طلب پان تركيس فعال برخ
مراسم و در بين سخنرانان اصلى بود. سخنگوى گروهك 
هويت طلِب تروريستى و تجزيهطلب به نام «آذربايجان 
ميللى ديرنيش تشكيالتى» (تشكيالت مقاومت ملى 
ــخنرانان اصلى اين همايش بود  آذربايجان)يكى از س
كه علت حضور خود را نشانه اى از همبستگى ميان دو 
ملت ترك آذربايجان جنوبى و ملت عرب اهواز دانست! 
و افزود :«وقت آن فرا رسيده كه تمامى ملل غير فارس 

ــران به پا خيزند و من  در يك جبهه واحد عليه رژيم اي
مطمئن هستم با اتحاد در برابر رژيم تروريستى ايران 
ــود». وى در پايان از دانمارك  پيروزى از آن ما خواهد ب
به دليل ميزبانى و فراهم كردن بسترهاى اين نشست 
تقدير و تشكر كرد. سخنگوى يكى ديگر از گروهك هاى 
ــتى از ديگر سخنرانان اصلى  تجزيه طلب پان تركيس
اين همايش بود كه با اشاره به تاريخچه ترور در ايران، 
آذربايجان جنوبى را يكى از قربانيان ترور در ايران خواند.
پيشينه تاريخى اتحادپان تركيسم و پان عربسيم

ــى پيوند ميان پان تركيسم  به طور كلى در بررس
ــينه تاريخى اين اتحاد  و پان عربيسم توجه به پيش
بسيار مهم است و همايش فوق الذكر را نيز مى توان 
ــم،  ــوم پان عربيس ــوه اى ديگر از اتحاد مثلث ش جل
ــم عليه امنيت ملى ايران  پان تركيسم و صهيونيس
دانست. حمايت دانمارك از اين همايش كه البى هاى 
قوى صهيونيستى در اين كشور فعاليت قابل توجهى 
دارند و از كشورهاى اصلى حامى اسراييل در اتحاديه 
ــاق بى ارتباط  ــد با اين اتف ــت، نمى توان اروپا نيز اس
ــد. اگرچه در مورد گردهمايى مزبور، امكان رد  باش
ــد ايرانى با يكديگر  يا تاييد ارتباط اين جريانات ض
ــوى آن ها را  ــت اما كليت ارتباط ماه قابل بحث اس
ــت؛ چراكه  نمى توان مبتنى بر تئورى توطئه دانس
اسناد متقن تاريخى بر ارتباط اين جريانات و داشتن 
ــترك  ميان آن ها صحه مى گذارد؛ خاصه  ريشه مش

ــكل گيرى اين جريانات به طور كلى داراى  آنكه ش
ــت. به عنوان مثال در  سرچشمه هاى مشتركى اس
بررسى تاريخچه فعاليت هاى پان گرايانه در منطقه 
ــان  خاورميانه، «ارمينوس وامبرى» از شرق شناس
ــم و  ــل تاملى در ايجاد پان تركيس يهودى نقش قاب
ــته كه در برخى از آثار مرتبط با  ــم داش پان عربيس
ــه آن پرداخته  ــخ معاصر خاورميانه ب مطالعات تاري

شده است. 
داليل رويكرد مشترك گروه هاى جدايى طلب

ــده ارتباط  حتى اگر ميان اين جريانات گفته ش
مستقيمى وجود نداشته باشد، به خاطر دو رويكرد 
ــترك و مهمى كه دارند، داراى منافع مشترك  مش
ــدى عليه ايران  ــتراتژى واح و در نتيجه داراى اس
ــوند: يكى اينكه اين جريانات نظم بين المللى  مى ش
ــا جريان هايى  ــى از اين نظر ب ــول ندارند و حت را قب
ــان نيز وحدت منافع  مانند داعش و القاعده و طالب
ــوان مثال در  ــه عن ــه طورى كه ب ــدا مى كنند؛ ب پي
حادثه حمله تروريستى به رژه اهواز شاهد اين مهم 
بوديم كه گروهك هاى پان عربى و داعش به ترتيب 
برنامه ريز و مجرى آن بودند. دومين مورد آنكه اين 
جريانات، همگي در تقابل شان با ايران -بدون توجه 
به اينكه چه نوع حاكميت و دولتى در ايران قدرت را 
در دست دارد- اشتراك نظر و رويه دارند. اين عوامل 
ــده كه در دوران معاصر نمودهاى بسيارى  سبب ش

ــى و پان تركى با  ــات پان عرب از ارتباط ميان جريان
ــد. از ارتباط  ــم ظهور و بروز كن محوريت صهيونيس
بين جريانات پان تركى و پان عربى در دوران معاصر 
ــاره  مى توان به دوران حكمرانى رژيم بعث صدام اش
ــت  كرد كه وى از حاميان اصلى فعاالن پان تركيس
ايرانى مانند «محمد تقى زهتابى»، از تئوريسين هاى 
اصلى و توليدكنندگان محتواى پان تركى در ايران 
و «محمود پناهيان»، وزير جنگ فرقه تجزيه طلب 
ــنادى كه از  ــاس اس دموكرات آذربايجان بود. بر اس
ــوى وزارت خارجه ايران منتشر شده، زهتابى در  س
سال 1974 ميالدى در يك سمينار پان عربى كه در 
ــد عليه تماميت ارضى ايران به ايراد  بغداد برگزار ش
ــخنرانى پرداخت و به قول خودش به نمايندگى  س
ــى»(آن زمان هنوز  از «12 ميليون ترك آذربايجان
ادعاى 40 ميليون ترك ابداع نشده بود!) تجاوز هاى 
ــبت به مرزهاى اعراب را محكوم  تاريخى ايران نس
ــت در چتر حمايت رژيم بعث  كرد. وى حتى توانس
ــتاد  عراق، بدون تحصيالت مقدماتى تا مراحل اس
ــاند! در طول  ــگاه بغداد خودش را برس تمامى دانش
ايام دفاع مقدس نيز كه آذرى هاى ايران در صف اول 
ــم و  مبارزه با بعثى ها بودند، اتحاد ميان پان عربيس
ــبكه هاى تركى زبان بغداد  پان تركيسم در قالب ش
ــوم عليه ايران بود  از جمله نمودهاى اين وحدت ش

كه روزانه به نشر محتواى ضد ايرانى اقدام مى كرد.

ضرورت اقدام متناسب ديپلماتيك
ــگران و آن هايى كه  ــراى پژوهش ــه ب نتيجه آنك
ــه را دنبال مى كنند  ــى و قومى منطق تحوالت هويت
ارتباط ميان پان تركيسم، پان عربيسم و صهيونيسم 
از بديهيات تاريخ و تحوالت منطقه است كه به امروز 
ــتراتژى  ــاط ندارد و تا زمانى كه يك اس و ديروز ارتب
ــان زبده اين  ــمندانه و البته توسط كارشناس هوش
حوزه صورت نگيرد، اين وحدت شوم مى تواند امنيت 
ــه طور مثال  ــا مخاطره روبه رو كند؛ ب ملى ايران را ب
گردهمايى اخير ضد ايرانى پان عربى-پان تركى در 
ــتگاه وزارت خارجه بايد مورد توجه  دانمارك را دس
ــى بر منافع  ــد و تصميمى مبتن جدى خود قرار ده
ملى ايران در مورد آن اخذ كند. البته اگرچه در حال 
حاضر به دليل شرايط خاص ايران در نظام بين الملل 
شايد خيلى نتوانيم در چانه زنى با كشورهاى اروپايى 
از جمله دانمارك در مورد مسائل گوناگون از جمله 
موضوع مورد اشاره، دست باال را در گفت وگوها داشته 
ــيم اما مى توانيم در بلند مدت با ايجاد البى هاى  باش
قدرتمند ايران دوست در غرب و در كوتاه مدت نيز از 
البى هاى قدرتمندى كه در مبارزه با جريانات پان گرا 
با ايران منافع مشترك دارند بهره گرفت. در هر حال 
ــن جريانات پان،  ــم كه نوك پيكان اي فراموش نكني
تماميت ارضى ايران كه در صدر منافع حياتى كشور 
قرار دارد و امنيت ملى را با خطر جدى روبه رو مى كند، 
نشانه رفته است و نبايد به خاطر مسائلى مانند برجام 
و تنش با آمريكاى ترامپ، آن ها را ناديده گرفت. نكته 
مهم ديگر اينكه گردهمايى ضد ايرانى در دانمارك 
بار ديگر نشان داد ادعاى واهى دفاع از حقوق قومى و 
زبانى توسط جريانات پان عربى و پان تركى در ايران، 
ــت. نتيجه اينكه سياست گذاران  دروغى بيش نيس
ــور بايد عالوه بر تصميمات امنيت محور، حوزه  كش
ــر قرار داده و ضمن  فرهنگ و تاريخ را نيز مطمح نظ
كنترل بيشتر بر فعاليت افراد، جريانات و رسانه هاى 
نفرت پراكن قوميت گرا از فعاالن فرهنگى اى كه در راه 
پاسداشت تاريخ راستين، زبان، فرهنگ و هويت ملى 
اين سرزمين گام برمى دارند، بيش از پيش حمايت 
ــت جريانات  ــن طريق، فعالي ــت كم از اي كند تا دس

پان گراى ضد ايران خنثى شود.

     جلسه اتحاد شوم مثلث پان عربيسم، پان تركيسم و صهيونيسم با حمايت دولت دانمارك عليه منافع ايران برگزار شد 

خواب ز مستانى در برابر تحرك جدايى طلبان

ــرى برابر با  ــال224 هجرى قم ــر طبرى در س محمد بن جري
218هجرى خورشيدى در آمل چشم به جهان گشود. وى در عين 
تاريخ نگار بودن مفسرى پرتوان نيز بود، وى كتاب تاريخ طبرى را 
ــال تنظيم شده و تا سال302  نگاشت كه در آن وقايع به ترتيب س
ــرى مرجع عمده تاريخ جهان و  هجرى را در برمى گيرد. تاريخ طب
ايران تا اول سده چهارم هجرى است، همچنين اين كتاب در واقع 
ماخذ عمده تمام كسانى واقع شده است كه بعد از طبرى به تاليف 
ــنين پيش از نوجوانى در  تاريخ اسالم اهتمام ورزيده اند. وى از س
ــتان به فراگرفتن فنون و دانش از جمله مبحث  زادگاهش طبرس
ــات علوم در  ــد. پس از فراگرفتن مقدم ــغول ش علم و عرفان مش
ــالگى آمل را ترك كرد و به رى رو آورد. طبرى پس از مدتى  12س
ــنايى با اصحاب رى عازم مصر  بين النهرين را ترك كرد و براى آش
شد. او در اين سفر از راه شام و بيروت گذشت و در سال253قمرى 
هنگام حكومت احمد بن طولون به مصر وارد شد و سه سال در آن 
ديار ماند و در شهر فسطاط مصر نزد پاره اى از دانشمندان آن ديار 
شاگردى كرد. طبرى طى سفرهاى بسيار خود بيشتر سفرنامه هايى 
را كه حاوى تاريخ و جغرافياى پيش از زمان خود بود، مطالعه كرد. 
همچنين، طى آن سفرها سيره نويسان گوناگونى را در جهان ديدار 
ــت آورد. او پس از زندگى سه  كرد و اطالعات زيادى از آن ها به دس
ساله در مصر از راه شام به بغداد بازگشت و پس از زمان كوتاهى براى 
ــتان شد و در سال290 قمرى به آمل  ديدار از وطنش راهى طبرس
آمد. طبرى پس از مدتى به بغداد بازگشت و در محله رحيه يعقوب 
ــه داد. طبرى در بغداد ضمن آن  اقامت كرد و مطالعات خود را ادام
كه دانش خود را در فقه، تاريخ و حديث تكميل مى كرد، شاگردانى 
ــره البردان بغداد زندگى  نيز تربيت كرد و زمانى كه در محله قنط
مى كرد، نگارش تاريخ خود را با نام تاريخ الرسل و الملوك كه با نام 
تاريخ طبرى شناخته مى شود، آغاز كرد. او روزانه 40 برگه از تاريخ 
ــتن تاريخ  ــال به نوش خود را گردآورى مى كرد و نزديك به 40 س
طبرى پرداخت. به اين ترتيب كه از 48 سالگى شروع به گردآورى 
ــالگى به طور مستمر در  نسخه هاى پراكنده سفرنامه ها و از 65س
ــت هاى پراكنده خود را به مدت 23سال تنظيم كرد  بغداد يادداش
ــاند. وى در اين بين يك  تا آن كه پيش از مرگش آن را به پايان رس
ــفر كرد. طبرى در كنار تنظيم تاريخ خود،  بار به هندوستان هم س

به خواهش المكتفى، خليفه عباسى، كتابى در زمينه وقف نوشت 
ــمندان و مسلمانان تا آن زمان بود.  كه در بر گيرنده نظر همه دانش
طبرى طى آن سال ها كتاب جامع البيان عن تاويل را نيز در تفسير 
قرآن نوشت كه به تفسير طبرى شهرت پيدا كرد. دوره اى كه طبرى 
ــت مملو از اختالفات مذهبى و آشوب هاى سياسى  در آن مى زيس
ــيع، سكه رايج  بود، كه انگ زدن و متهم كردن افراد به بدعت يا تش
آن عصر بود. به خصوص در ميان علماى همطرازى كه نظريه هاى 
مختلف علمى داشتند. حنابله بغداد در آن عصر طبرى را متهم كرد. 
تاريخ طبرى مطالب عظيمى از اطالعات را به دست مردم مى دهد 
و يكى از قديمى ترين تواريخ عمومى در جهان است. البته ديدگاه 
كالمى وى در تدوين تاريخش تاثير گذاشته و تاريخ وى را به عدم 
ــت. هدف طبرى از نگارش  بى طرفى در نقل تاريخ متهم كرده اس
تاريخ، عرضه تاريخ جهان از آغاز آفرينش تا زمان خود او بوده است. 
كتاب تاريخ طبرى، شرح زندگى بشر از خلقت آدم تا زمان نگارنده 
ــير رويداهاى تاريخ جهان از زمان معينى  آن است. از ديدگاه او، س
آغاز شده و به رويدادهاى زمان زندگى نويسنده انجاميده است. از 
نظر طبرى تاريخ در حكم جريان واحدى است كه در آن هر يك از 
ــتادن  قوم ها، نقش ويژه خود را بازى كرده اند و عنايت الهى با فرس
پيامبران و فرستادن كتاب هاى آسمانى با مردم همراه بوده و همه 
مردم را در رودخانه اى كه نامش تاريخ است به سوى مقصدى معلوم 
كه روز رستاخيز است رهنمون مى شود. نسخه اى از تاريخ طبرى 
كه در قرن6 و با نثرى كهن كتابت شده است در كتابخانه مركزى 
آستان قدس رضوى نگهدارى مى شود. طبرى اسطوره هاى ايران 
ــت، آغاز مى كند و از او  را از كيومرث كه در اوستا از او ياد شده اس
به عنوان نخستين آدم درتاريخ ايران باستان ياد مى كند. هوشنگ، 
پهلوان افسانه اى را از نخستين پادشاه هفت اقليم معرفى كرده كه 
به ساختن پرستشگاه براى خداپرستان پرداخته است. طبرى چون 
به تاريخ هجرت رسول اسالم(ص) مى رسد، شيوه تاريخ نويسى را 
به كرونولوژى تغيير مى دهد و رويدادهاى هر سال از سال هاى ديگر 
جداگانه نوشته شده اند و چون رخدادهاى سالى به پايان رسيد به 
پيش آمدهاى سال پس از آن مى پردازد. جلد نخست تاريخ طبرى 
ــت، مملو از اخبار اسراييلى  كه تاريخ جهان از آفرينش تا مبعث اس
است. در بخش ديگر اين كتاب، طبرى نسبت به اتفاق ها در مصر، 

ــكوالر قلم مى زند. از شهرت  شمال آفريقا و اسپانيا با نگاهى س
واهميتى كه تاليفات طبرى در زمان خود مولف در قرون بعد احراز 
كرده است و از كثرت نسخى كه انتشار يافته است، مى توان استنباط 
كرد چنان كه از تاريخ او20 جلد در كتابخانه عزيز از خلفاى فاطمى 
عصر در نيمه اخير قرن چهارم هجرى وجود داشته و وقتى صالح 
ــنه589 مصر را تصرف كرد 1200جلد آن فقط  الدين ايوبى در س
در كتابخانه سلطنتى نجا بوده است. مساله ديگر طبرى نهضت ها و 
قيام هايى بود كه در عصر وى وقوع يافته و وى شاهد وقوع اين قيام ها 
بوده است. بر اساس اظهار نظر برخى مورخان، هر يك از اين كتاب ها 
داراى 30 هزار صفحه بود، ولى به خاطر حجم بزرگ آن ها شاگردان 
ــد  طبرى از عهده تحرير و آموختن آن بر نيامده و طبرى مجبور ش
متن كتاب خود را مختصر كرده و هر يك را به قدر عشر(يك دهم) 
ــى تاريخ طبرى به  ــن ترجمه فارس ــه خالصه كند. اولي حجم اولي

قلم ابوعلى بلعمى مشهور به تاريخ بلعمى است.
هنوز 50 سال از درگذشت نويسنده نگذشته بود كه تاريخ الرسل 
و الملوك او را ابو على محمد بن محمد بلعمى، وزير دانشمندمنصور 
بن نوح سامانى به سال 352 قمرى با تغييراتى، به فارسى درآورد. 
ــرده كه از  ــرى دخل و تصرف ك ــدازه اى در تاريخ طب بلعمى به ان
نخستين ترجمه تاريخ طبرى از عربى به فارسى، به نام تاريخ بلعمى 
ياد كرده اند. بعدها تاريخ بلعمى به تركى نيز ترجمه شد. نخستين 
اروپايى كه با طبرى آشنا شد، توماس ارپنيوس، خاورشناس هلندى 
ــه و اروپاييان  ــرى را به زبان التين ترجم بود كه خالصه تاريخ طب
ــده نوزدهم ميالدى هرمان  ــپس، در س را با طبرى آشنا كرد. س
ــه در چهار جلد در پاريس  زوتنبرگ تاريخ طبرى را به زبان فرانس
ــناس آلمانى نيز بخش  ــاند. تئودور نولدكه خاورش به چاپ رس
ساسانيان تاريخ طبرى را به آلمانى ترجمه كرده است. همچنين 
چاپ هاى مكررى از اين كتاب در مصر، امارات، عربستان، عراق 
ــت. ژيلبرت ليوا تاريخ نگار فرانسوى نيز  و لبنان صورت گرفته اس
در دانشگاه ديدرو پاريس به كوشش خود اين اثر را به زبان فرانسه 
ترجمه كرد. ميخائيل يان دخويه در بين سال هاى1880تا1900 
ــود را پس از  ــه كرد و كتاب خ ــى ترجم تاريخ طبرى را به انگليس
ــوان تاريخ طبرى  ــاپ تحت عن ــار تجديد چ ــال ها با چندين ب س
منتشر كرد. ترجمه تفسيرى اين كتاب توسط انتشارات دانشگاه 

ايالتى نيويورك در سال1998 بازنشر شد. تفسير طبرى، يكى از 
ــيرهاى روايى قرآن در قرن سوم  قديمى ترين و جامع ترين تفس
هجرى در بين مسلمانان است. البته اين تفسير فقط تفسير روايى 
نيست، زيرا در آن به مباحث و مسائل كالمى توجه شده و نظرهاى 
ــت.  مولف در نقل احاديثى دال بر موضع كالمى اش، بيان شده اس
طبرى در جايى كه سخن از مدينه فاضله يا آرمان شهر است نيز در 
كتاب تفسير خودش به شرح اين شهر آرمانى پرداخته و در اينجا 
ــهرى آرمانى خبر مى دهد كه زيستگاه نه ونيم سبط از اسباط  از ش
ــت. از ديگر  تاليفات طبرى مى توان  دوازده گانه بنى اسراييل اس
اختالف العلماء، اللطيف القول فى احكام شرايع االسالم، تهذيب، 
ــه، آداب النفوس، آداب  ــف فى الفق بصير فى معالم الدين، الخفي

المناسك الحج و تهذيب اآلثار را نام برد.

ــى فروغى از  ــت هاى روزانه محمدعل يادداش
ــل گردآورى  ــفر كنفرانس صلح پاريس، حاص س
ــى يا  ــه فروغ ــت هاى روزان ــه از يادداش 6دفترچ
ــه زمانى  ــه در فاصل ــت ك ــان ذكاءالملك اس هم
25آذر1297 تا 19مرداد1299 نوشته شده است 
و پس از مطالعه توسط بنياد ايرج افشار با كوشش 
ــان فيروزبخش آماده  ــين وفايى و پژم محمد افش
ــت. با وجود آن كه كنفرانس صلح  انتشار شده اس
ــورهاى پيروز  پاريس در جهت سهم خواهى كش
در جنگ جهانى اول، برپا شده بود و ايران به عنوان 
ــارت هاى  ــرف» در جنگ كه خس ــور «بى ط كش
ــا حضور در اين  ــيارى از اين جنگ ديده بود، ب بس
كنفرانس درپى احقاق حقوق پايمال شده اش بود 
ــفر چندان موثر و قابل  ولى نتياج حاصل از اين س

دفاع نبود. 
ــاى هيات  ــى از اعض ــه عنوان يك فروغى كه ب
ــركت در اين كنفرانس عازم  اعزامى ايران براى ش
پاريس شده بود، توانست با استفاده از نگاه تيزبين 
خود به خوبى شرايط نمايندگان اعزامى ايران در 
ــور  اين كنفرانس  و وضعيت مديريت داخلى كش
بعد از پايان جنگ جهانى اول و حضور اشغالگران 
ــران را نمايش دهد.  ــى در خاك اي روس و انگليس
ــت كه متناسب  متن كتاب آكنده از لغات ادبى اس
با فضاى ادبى آن روزهاى ايران بوده است؛ هرچند 
شايد مطالعه آن براى مخاطب امروزى كمى سخت 
باشد اما توصيفات دقيق نويسنده و توجه او به نكات 
ــد به راحتى  ــود كه مخاطب بتوان ريز باعث مى ش
ــاب را در ذهن خود  ــده در كت ــاى توصيف ش فض
ترسيم و نكات مطرح شده در اثر را بهتر درك كند.

ــيرهايى  ــنده از مس  همچنين توصيفات نويس
ــس از آن ها گذر  ــفر از تهران تا پاري كه در طى س
ــوادث مهم پيش  ــوى ح ــرح مو به م كرده اند، ش
ــيارى از  ــرآن درج بس ــر روز و عالوه ب آمده در ه
ــنده و  حاالت روحى افراد در برخورد با خود نويس
يا ديگران، باعث مى شود كه بيان خشك و تاريخى 
ــل كننده  ــمت كس كتاب كه در گاهى موارد به س
شدن پيش مى روند، از اين مشكل رهانيده شوند. 
مطالعه يادداشت هاى روزانه فروغى عالوه بر آن كه 
مخاطب را با هوش ادبى ذكاءالملك آشنا مى كند، 
ــى بعضى از رجال  مى تواند در نمايش چهره  واقع
سياسى ايران در آن روزگار و تفكرات خودباخته و 
شيفته غربى بسيارى از اين افراد به مخاطبان اثر و 

محققان تاريخ كمكى موثر كند.
 اين كتاب عالوه بر اينكه اثرى تاريخى محسوب 
ــود كه با مطالعه آن مى توان به ظلم ديرينه  مى ش
ــس و آمريكا به  ــژه انگلي ــورهاى غربى به وي كش
ــود به نوعى به معرفى  ايران پى برد، در البه الى خ
فرهنگ غربى و تفاوت هاى شيوه زندگى مردمان 
ــت و جالب  ــورمان پرداخته اس غرب با مردم كش
ــنفكران  ــى از روش ــود يك ــه فروغى كه خ آن ك
ــده و به واسطه  ــوب مى ش ايرانى آن دوران محس
ــى خود با غربى ها روابط  ــئوليت هاى سياس مس
ــت، در غالب مواردى به شدت  ــته اس زيادى داش

فرهنگ غرب را مورد انتقاد قرار مى دهد.
ــت: «پرده  ــى از اين كتاب به اين نحو اس بخش
ــى و عدم قبول  ــرگردانى نمايندگان ايران اول: س
آن ها در كنفرانس صلح/ چهارشنبه، بيست وششم 
ــغول  ربيع الثانى1337(ژانويه 1919): صبح مش
ــاور الممالك ،رييس اصلى هيات  كار بوديم. مش
اعزامى ايران به پاريس، حكايت مالقات خود را با 

مسيوگو نقل كرد.
ــرف را در كنفرانس راه  ــود دول بى ط ــه ب  گفت
ــود و در  ــع ملل خواهيد ب ــد اما در مجم نمى دهن
ــيد كه بدون  ــته باش كارهاى ايران هم يقين داش
ــما تصميمى نخواهند كرد.  استماع حرف هاى ش
كاغذى از عالءالسطنه رسيده بود كه من در لندن با 
انگليسى ها حرف زده ام و وعده داده اند كه در قبول 
ــاعدت بكنند. ممتاز السطنه از  عضويت ايران مس
اين جهت كارى نكرده و همين كه جواب داده اند 
كه دول بى طرف قبول نمى شوند، قانع شده است. 
عالءالسطنه در باب رفتن مشاور به لندن هم نوشته 
بود كه اگر ميل داريد بايد قبال اينجا زمينه را مهيا 
كنم. اگرچه رجال مهم در پاريسند، اما اين ديدن 
ــد بعد از آمدن عالءالسطنه  هم مفيد است. قرار ش
ــود. بعد از ظهر به  به پاريس حضورا قرارى داده ش
ــفنج و پيرهن خريدم و قدرى  لوور رفته عصا و اس
ــام به تئاتر  گردش كرده مراجعت كردم. بعد از ش
ــه در آن  ــارا برنار (يكى از بازيگران تئاتر فرانس س
ــازى نمى كردند.  ــم. چندان خوب ب دوران) رفتي
ــت وهفتم ربيع الثانى: صبح ميرزا  پنج شنبه، بيس
ــين خان (يكى ديگر از اعضاى هيات اعزامى  حس
ــه تازه وارد  ــه ديدن كالدول ك ايران به پاريس) ب
پاريس شده رفته بود و بنا بود با او صحبت كند كه 
ترتيب روابط ما را با آمريكايى ها بدهد. من مشغول 
ــته هاى ايران در  ــتگانه (خواس ترتيب لوايح هش

كنفرانس صلح) شدم.
ــراف كرد كه  ــوزرا تلگ ــران رييس ال  اما از طه
ــون بعضى  ــى نكنيد چ ــاى هيات اقدام در كاره
ــتورالعمل خواهيم  نظريات پيدا شده كه بعد دس
ــتاد. درضمن از قرار اظهار عالءالسطنه، اين  فرس
ــاه  ــس در طهران نزد ش ــا وزيرمختار انگلي روزه
ــى دارد كه اين  ــه و احتمال كل و رييس الوزرا رفت
ــر بگذراند.  ــد. خدا به خي ــراف نتيجه آن باش تلگ
نمى دانم چه خبر است. عجب است كه مى گويند 
ــد ترتيب از چه قرار  اقدام نكنيد و هيچ نمى گوين
است تا ما بدانيم چه حالتى اختيار كنيم. احتمال 
ــود و  ــائل ايران عن قريب مطرح ش كلى دارد مس
ــام به تئاتر ــد كرد. بعد از ش ما هيچ ندانيم چه باي

ــخرگى بود.  ــص و آواز و مس Apollo رفتيم. رق
ضمنا قسمت مهمى از آن لباس هاى شبيه مشرق 
زمين مى پوشيدند و مى رقصيدند. اما قدرى زيادى 

مى كردند». بى حجابى 

كتاب شناسي

يادداشت هاى روزانه 

محمدعلى فروغى

روز شنبه سوم آذرسال جارى 
گروهك تروريستى و تجزيه طلبى 

موسوم به «حركه النضال العربى 
لتحريراالحواز»(جنبش مبارزه 

عربى براى آزادى اهواز)، در شهر 
كپنهاگ يك گردهمايى كامال 

ضدايرانى برگزار كرد كه به نظر 
مى رسد برگزارى چنين همايشى 

بدون حمايت دولت دانمارك از اين 
گروهك ميسر نبوده است. اين تشكل 

تروريستى كه بخشى از جنبش 
موسوم به «االحوازيه» يا «مقاومت 

ملى االحواز» محسوب مى شود، 
گروهى تجزيه طلب و خواستار جدا 

كردن خوزستان از ايران است

رضا كدخدازاده
روزنامه نگار

     هويت طلبى ضد ملى همان تجزيه طلبى و تجزيه طلبى همان تروريست است
     ارتباط ميان پان تركيسم، پان عربيسم و صهيونيسم از بديهيات تاريخ و تحوالت منطقه است

     تجزيه طلبان اعم از پانترك ها يا پان عرب ها منافع مشترك و به تبع آن استراتژى واحدى عليه ايران دارند
     جريانان جدايى طلب به نظم بين المللى اعتقادى ندارند و براى تحقق اهداف شان حتى با القاعده و طالبان نير منافع مشترك مى يابند

     در حادثه حمله تروريستى به رژه اهواز، گروهك هاى پان عربى و داعش به ترتيب برنامه ريز و مجرى آن بودند
     در دوران معاصر نمودهاى بسيارى از ارتباط ميان جريانات پان عربى و پان تركى با محوريت صهيونيسم ظهور و بروز كرده است

      در طول ايام دفاع اتحاد پان عربيسم و پان تركيسم در قالب شبكه هاى تركى زبان بغداد اقدام به نشر محتواى ضدايرانى مى كردند
     نكته مهمى كه در اين گردهمايى وجود داشت، حضور فعال برخى از عناصر تجزيه طلب پان تركيسم در مراسم و در بين سخنرانان اصلى بود

     همايش ضدايرانى اخير جلوه اى ديگر از اتحاد مثلث شوم پان عربيسم، پان تركيسم و صهيونيسم عليه امنيت ملى ايران است

گذارى بر حيات امام المورخين، محمد بن جرير طبرى

شخصيت شناسي
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ععلى رفيعى وردنجانى

اين روزها در گروه سينماهاى هنروتجربه، فيلم مستند «چاووش 
ــترك« آرش رييسيان»و«هانا كامكار» روى  از درآمد تا فرود» اثر مش
پرده است. فيلم، چنان كه از عنوانش برمى آيد، با بهره گيرى از آرشيو 
ــاووش در كنار  ــيقى و تصاوير و فيلم هاى به جامانده از كانون چ موس
مصاحبه با برخى از چهره هاى سرشناس و تاثيرگذار موسيقى در تالش 
براى به تصوير كشيدن شرح روند شكل گيرى كانون موسيقى چاووش 
و فراز و فرودهاى آن تا انتهاست و در دستيابى به اين هدف، تا حد زيادى 
موفق است. البته شايد مستندسازان حرفه اى قادر به ارائه نقدهاى فنى 
و جدى بر ساختار فيلم باشند اما از منظر نگارنده، به عنوان يك تماشاگر 
ــايد بتوان حتى آن را ناشى از  معمولى فيلم، به جز برخى موارد كه ش
اختالف سليقه با فيلمسازان تلقى كرد، نحوه پردازش موضوع و ريتم 
فيلم ، مناسب و پركشش است. اگرچه يكنواختى كادرهاى انتخاب شده 
در مصاحبه ها در نيمه نخست فيلم و رنگ نامناسب انتخاب شده براى 
زيرنويس ها را مى توان به عنوان اشكال فيلم مورد اشاره قرار داد. عالوه بر 
آن اجبار فيلمسازان به حذف صداى خوانندگان زن و جايگزين كردن آن 
با بخش هايى  از موسيقى تصانيف يا ترانه هاى اجرا شده توسط مرضيه، 
سيما بينا يا هنگامه اخوان، ساختار موسيقايى و تاريخى فيلم را دچار 
اختالل مى كند. همچنين عدم حضور برخى چهره هاى مهم و تاثيرگذار 
ــيما بينا و زنده يادان  موسيقى چاووش همچون هوشنگ ابتهاج، س
ــكاتيان در مصاحبه هاى فيلم، كه بنا به  محمدرضا لطفى و پرويز مش
گفته هانا كامكار احتماال به داليل شخصى از مصاحبه پرهيز داشته اند 
ــيقى  ــه زواياى اين كانون تاثيرگذار موس قطعا در جامعيت بيان هم
معاصر ايران ايجاد اختالل كرده است. البته شايد مى شد با بهره گيرى 
ــيوى يا رجوع به مصاحبه هاى متعدد اين چهره ها،  از فيلم هاى آرش

درباره فعاليت هاى كانون چاووش و گروه هاى شيدا و عارف، تا حدى اين 
خألرا جبران كرد كه به هر دليل فيلمسازان دست به اين اقدام نزده اند.

اما صرف نظر از ارزش گزارى هنرى، اين فيلم مستند،روايتگر داستان 
ــتين پالن فيلم كه مراسم  ــك يك جامعه است. نخس بغض و آه و اش
ــييع جنازه محمدرضا لطفى را با مويه خوانى سوزناك على اكبر تش

ــد، به واقع نمادى از  شكارچى بر پيكر رفيق قديمى به تصوير مى كش
مويه خوانى بر پيكر آرزوهايى است كه گويى به مرور در حال تبديل شدن 
ــت از همين پالن، بيننده مى تواند به خاطراتى غم افزا هستند. و درس

بغض كند و ادامه ماجرا را به تماشا بنشيند. اگر چه اين فيلم مستند به 
ــرح حال جمعى از تاثيرگذارترين و سرشناس ترين  دنبال روايت ش
ــت اما ناخود آگاه يادآور فراز و  موزيسين هاى 100 سال اخير ايران اس
نشيب هايى است كه طبقه متوسط و اهالى فكر و فرهنگ اين جامعه 
در هر حوزه اى، پس از تقال براى دستيابى به يك رويا متحمل شده اند و 
آنگاه هر يك در مقطعى و به شكلى، سر در گريبان برده، بى حوصلگى ها 
ــد. درآمد،  ــمرده اند تا گاه مويه خوانى برس ــان را ش و حسرت هاى ش
ــتگاه ماهور تصنيفى را زمزمه  ــت كه گويى جامعه در دس آنجايى ا س
مى كند و آن قدر سرخوش از زيبايى اين تصنيف است كه باور نمى كند، 
ــور همين درآمد خواهد ــال بعد، ثمره رويايش، سانس بيش از 40 س
ــان نيامده بانگى! ــب مانده دو دانگى و نماز را از چاوش بود اما هنوز از ش

گروهى موزيسين جوان، در سايه حضور شاعرى اهل فكر و دغدغه مند، 
ــانه رسمى حكومت وقت را  امكان سازماندهى و تشكل يابى ذيل رس
ــيقى ايرانى بپردازند. حقوق  مى يابند تا به بازسازى آثار قديمى موس
خوب و شرايط رفاهى نسبتا مناسب و رفيقانى همدل كه طبق قرارداد، 
تنها وظيفه شان خوب ساز زدن و خوب خواندن است. به عبارت ديگر، 

افراد بابت انجام درست مسئوليت هاى شان، از حقوق مكفى برخوردار 
ــت و هنرمند بايد بيشتر از هر آدمى، دغدغه  مى شدند. اما آدم، آدم اس
آدمى داشته باشد. حقوق گرفتن از دستگاهى كه دستش را در ميدان 
ژاله، به خون مردم آغشته، براى اين جماعت ممكن نيست. عطايش 
را به لقايش مى بخشند و حاال با ساز و حنجره، بخشى از فرياد اعتراض 
جامعه مى شوند. قرار است بهار شود. اهل موسيقى در زمستان، براى 
ساختن و نواختن كم رمق تر هستند، اما حاضرند براى تعجيل در رسيدن 
بهار، همه وجود و زندگى شان را در ساز و آوازشان، قطره قطره بچكانند. 
اما گويا براى بخش هايى از جامعه، بهار، نيامده، رخت خزان بر تن كرده

و زنجير بر دست و پا دارد. نشانه هاى سرمازدگى هم كم نيستند. به قول 
شهرام ناظرى، آن ها راديو و تلويزيون دوران قبل را قبول نداشتند، اما 
حاال مى ديدند كه بدتر شده است. به قول جمال سماواتى، آن ها در روز 
18 شهريور 57 با نگارش نامه اى تند به قلم ابتهاج، با ميل و اراده از راديو

و تلويزيون استعفا دادند، ولى كمتر از دو سال بعد، اين بار بدون ميل و 
ــته جمعى استعفا داده شدند. اراده از راديو و تلويزيون، به صورت دس

شايد قرار است دور گردون، فقط چند روزى بر مراد ايشان نباشد. پس 
بايد رفت و جمع شد و كار كرد. بايد براى مردم انقالبى خواند و نواخت و 
به ايشان آموخت. اختالف نظرهاى كوچك و تفاوت عقايد و ساليق را 
بايد به رسميت شناخت تا نفس با هم بودن، محترم بماند. اما حاال نوبت 
چكمه و گلنگدن است. گروهى كه روزى خود را بخشى پيشرو و موثر از 
يك حركت اجتماعى مى دانستند، حاال بايد در جشن تصوير دستيابى 
ــالح، الزام  به روياى جمعى، براى عرضه آن چيزى كه روزى، مانند س
مبارزه بود، منتظر دعوتنامه بمانند. دعوتنامه مى رسد. گويا مى توان 
دلخوش شد كه ماجراى كنار گذاشتن از راديو و تلويزيون يك اعمال 

سليقه شخصى بوده است و بس. پس، همه گروه ها و بخش ها در جشن 
هم شريكند. گويا قرار است، هر كس، هر چه دارد در ميان سفره انقالب 
بگذارد تا با تقسيم و تخصيص درست، جنگ با كشور همسايه به سود 
ملت پشت سرگذاشته شود. ولى درست در ميانه صحنه اجراى موسيقى، 
سالح بر ساز غلبه مى كند. «برادران! تمامش كنيد.»گويا لحن اداى اين 
جمله دستورى، چندان هم برادرانه نبوده است.چون به جاى اسلحه ها، 
سازها غالف مى شوند. حاال ديگر بايد از طالى تعالى گذشت و به مس 
معاش چنگ انداخت. دوران عسرت فرا مى رسد. هركس كوچك ترين 
آشنايى با موسيقى و ساز ايرانى داشته باشد مى داند كه براى تارنوازان، 
ــت يحيى، از هر گوهر گران قيمتى، ارزشمندتر است.  تار ساخته دس
ولى روزگارى مى رسد كه براى صاحبخانه ارشد طهماسبى، دريافت 
ــر از تار 35000 ــاى 1600 تومانى منزلش مهم تر و باارزش ت اجاره به
تومانى يحيى است. موسيقيدانى كه نه امكان اجراى موسيقى دارد و 
نه حق برگزارى كالس آموزشى، براى رتق و فتق امور روزمره، چاره اى 
ــاز است، ندارد. شايد پشنگ  جز فروش همه سرمايه زندگيش، كه س
كامكار هم در ميانه سال 60، وقتى كه پول خريد شيرخشك كودك 
تازه متولدش را نداشت، در ميان سازهايش، دنبال گزينه مناسب براى 
ــحر است. عسرت، امتدادى  فروش گشته باشد. و اينها تازه از نتايج س
ــوند تا  ــفر مى ش جز جدايى ندارد و رفيقان هر يك به اقصايى راهى س
ــايد روزى و روزگارى زير سقف آسمان همين سرزمين بتوانند دور  ش
هم و با هم به اوج برسند اما گويا پارتيتور نوشته شده براى اين نوبت از 
ــرزمين، اوج ندارد و بايد با گذر از گوشه هاى داد و بيداد،  اجرا در اين س
ــت، ملودى آشنايى را مى نوازد.  آماده فرود بود. عليزاده، سه تار در دس
شب كه تاريكى مى افتد بيگاه ميان من و تو / خطر مى برد رشته كالم 

من و تو 
ــده از نهاد  ــماواتى و آه برآم ــال س ــود بغض جم حاال ديگر مى ش
ــارنيا و صديق تعريف و شهرام  ــجريان و عبدالنقى افش محمدرضا ش
ناظرى و جمشيد عندليبى و بيژن و اردشير و ارژنگ كامكار و على اكبر 
ــد طهماسبى و...  ــكارچى و هادى منتظرى و حميد متبسم و ارش ش

ــايد به ظاهر  ــك، ش ــك را مجال بروز داد. آن بغض و آه و اش را ديد و اش
ــتر زاده حسرِت از دست  ناشى از مرور خاطرات دور باشد اما انگار بيش
ــان  ــت كه گويى تكرارمكررش ــت نيامدن هايى اس دادن ها و به دس
ــك كرده است. ــك را هم خش ــمه اش ــرزمين، چش در تاريخ اين س

چراغ هاى سالن سينماتك خانه هنرمندان كه روشن شد، دختركى 
8-7 ساله با گيسوانى افشان رو به مادرش گفت: «فيلم قشنگى بود اما 
صندلى سفت بود.»مادر، كه تقريبا همسن و سال نگارنده بود، قاعدتا 
مانند من به سفتى صندلى عادت داشت؛ چون در پاسخ گفت:«واقعا فيلم 
قشنگى بود. اگر سه ساعت هم طول مى كشيد خسته نمى شديم.» براى 
من اما اين فيلم قشنگ، تلخ بود و قطعا نگارنده از سه ساعت تماشاى فيلم 
قشنگ، خسته نمى شود ولى در مقاطعى، گويا تحمل حتى يك دقيقه 
تلخى بيشتر، ناممكن است. چه مى شود كرد؟ ظرفيت ما همين قدر است 

و انگار در حال تمام شدن است.

ــت و  ــر هنرمندان نوگرا دانس ــان هويت يابى تفك ــوان اوج جري هنر انقالب را مى ت
ــخصيت هاى بازمانده از آن دوران امروز در پى تداوم اين جريان در آكادمى ها و عرصه  ش
هنرمعاصر در تكاپوى تداوم آرمان هاى خود كماكان به كار و فعاليت مشغولند.جاويد رمضانى 
در تارنماى مجله تنديس نقدى بر نمايشگاه اخير ايرج اسكندرى نوشته است. نمايشگاهى 
كه اين روزها در گالرى ساربان برپاست. در ادامه نقد رمضانى بر اين نمايشگاه را مى خوانيم.
ــاربان رفتم. ــكندرى در گالرى س ــتاد ايرج اس ــاى آثاراس ــاى كارنم اين هفته به تماش

ــت، در سال هاى آغاز  ــكندرى، نقاش و عضو هيات علمى دانشگاه هنر تهران اس ايرج اس
ــه بود تحصيالت خود را رها و به كشور  ــگاه بوزار فرانس ــجوى دانش انقالب وى كه دانش
ــان هم دوره خود تحت تاثير هنرمندان انقالب  بازمى گردد. او كه مانند بسيارى از نقاش
فرانسه و ديگر نقاشان انقالبى جهان است با الحان غربى سعى در بازتاب وقايع و ارزش هاى 
ــى دارند. ــمبليك و حماس ــتر نمودى س ــالمى دارد، آثار اين دوره وى بيش انقالب اس
ــده ــكل دهن ــاى ش ــات و حركت ه ــردم در اعتراض ــزش م ــا خي ــن صحنه ه اي

ــى  ــا نقاش ــى وى ب ــگ تحميل ــا در دوران جن ــد. بعده ــان مى دهن ــالب را نش انق
ــدان انقالب  ــد يادمان مي ــهرى مانن ــهر و طراحى المان هاى ش ــر روى ديوارهاى ش ب

ــت. ــالم در جبهه هاي جنگ اس ــاى رزمندگان اس ــه جنگ و قهرمانى ه راوى حماس
زبان بصرى به كار رفته در آثار هنرمند در سال هاى نخست فعاليت حرفه اى با اولويت به عنصر 

خط و تحرك عناصر فيگوراتيو بود، تغيير و تحول اين زبان طى 30 سال قابل تامل است. 
ــم، به نظر  ــه كارهاى خودم بگوي ــر بخواهم راجع ب ــاب مى گويد: «اگ وى در اين ب
ــاى فيگوراتيو  ــرده ام از، طبيعت، فض ــى ك ــى را در كارهايم ط ــير طبيع ــك س من ي
ــت. ــن و مهارت اس ــى در مقام يك ف ــه نقاش ــق تعهد ب ــير و منط ــزاع». اين س تا انت

اما هنرمند در مسير پويش خود از محيط اطراف متاثر مى شود و همين تاثيرات است كه 
مضامين متفاوتى را شكل مى دهند. كارنماى ارائه شده تحت عنوان حكايت شيرين نگاهى

نوستالژيك و عرفانى و در عين حال انتقادى دارد، توجه به مضامين ادبيات و نقش مايه هاى 
ــكل گرفته اند. ــتره ش ــم در تركيب با فرم هاى آبس ــد فرش و گلي ادوات تزيينى مانن

نقاش رنگ ها را محدودكرده و در عين حضور خط سطح را به عنوان جدى ترين عنصر 
ــى در به كارگيرى  ــع تصويرى بوم ــد. اما گرايش به صناي اين مجموعه مطرح مى كن
ــطوح با  ــكل دهنده س ــده و متريال ش ــطح مانند آثار نگارگران خالصه نش خط و س
ــت. رويكرد  ــى ديوارى اس ــى تداعى كننده نقاش ــه بعدى به نوع ضخامت و حجم س
ــته به آن قابل تامل است. در گذشته  ــكندرى به معمارى و خصوصا تزيينات وابس اس
ــى  ــان جريان نوگراى هنر معاصر براى تركيب عناصر بومى و نقاش ــيارى از نقاش بس
ــانى چون زنده ياد پرويز كالنترى و ماركو ــته اند. كس ــود جس غربى ازاين تكنيك س

ــه كارى در آثار  ــتفاده از آين ــطوح دو بعدى يا اس گريگوريان با وارد كردن كاه گل در س
ــت تصويرى بومى ــاله هوي ــخ دادن به مس ــى براى پاس منير فرمانفرما همگى تالش

ــد معنا دارد.  ــعى در ارائه مفهوم و تولي ــكندرى س ــت. اما نگاه روايت محور اس بوده اس
ــگاه با چهار مجموعه مواجه مى شوند. دسته نخست مجموعه  بينندگان در اين نمايش
خسرو و شيرين است. اين آثار عمدتا در ابعاد 100*150 سانتى متر بدون رنگ و با فضايى 

نگارگرانه آنچنان كه شرح داده شد كار شده اند. 
كنايه هاى شاعرانه و استفاده از نوشتار فضايى تصوير سازانه را رقم زده اند و مهم ترين 

تصاوير اين كارنما را شكل مى دهند.
مجموعه پنجره ها دسته ديگرى از آثار است كه به سمت آبستره محض رفته اند. استفاده از 
خطوط سياه و ضخيم بر روى تناليته هاى رنگى شفاف و خالص زيبايى محصور كننده طبيعت 

را به ياد مى آورد بخصوص كه اين چهار تابلو با استفاده از هارمونى چهار فصل كار شده اند. 
در سالن اصلى دو تابلو توجه بيننده را جلب مى كند. بدون شك اين دو تصوير حكايت 
مفارقت عاشق و معشوق است… دو لنگه در با كوبه هاى زنانه و مردانه و نقش طاووس كه 
نگهبانان بهشت اند. اما اين دو به طور مجزا قرار گرفته و در پس خود مسيرى را نمى گشايند.
قديمى ترين نقاشى هاى اين كارنما مجموعه منطقه البروج است متشكل از 12 تابلو با عاليم 
12ماه از سال است. اين تصاوير ملهم از نقوش شكسته مركب فرش هاى عشايرى ترسيم 
شده اند. تكنيك به كار رفته همچون مجموعه خسرو شيرين داراى لحنى سه بعدى و برجسته 

است كه هنرمند به واسطه رنگ، نشانه مورد نظر را متمايز كرده است.
ــته آثار در جايگاه وااليى نسبت به  ــمبليك اين دس  مشخصا ارجاعات متنى و س
ديگر تا بلوها قرار نمى گيرند و بيننده را بيشتر با سبقه تكنيكى هنرمند آشنا مى كنند. 
اما در فضايى مجزا ما شاهد چهار تابلو با نگاهى ساختار گرايانه و ابعادى بزرگ هستيم كه 
به لحاظ تاريخ پديدارى متقدم بوده و هنرمند به تازگى آنان را خلق كرده است. استفاده از 

آيينه هاى كوچك و تناليته رنگ هاى درخشان همراه با خطوطى حجيم و تركيبى قرينه 
آبستره نابى از نور و رنگ را در معرض ديد قرار مى دهند. بى شك آيينه به عنوان بازتاب

دهنده نور جايگاهى واال در هنر ايرانى دارد. آب و نور نمادى از پاكى و راستى در سنت هنر 
حكمى است.

ــكال  ــم مثال دارد. وى اش ــعى در نمايش عال ــى س هنرمند با ايجاد فضايى هندس
ــكاف  ــوند. وجود ش ــى در اثر هنرى ش ــا مثال زيباي ــوس نمادينى خلق كرده ت محس
ــت كه عوالم رحمانى جهان را محصور  تصويرى ميان تابلوها حاكى از حجابى مادى اس
ــدا مى كند. ــت مثالى هوي ــاف و پديدارى حقيق ــد را در انكش ــگاه هنرمن كرده و جاي

جهان بينى مثالى از دير باز دغدغه هنرمندان ايرانى است و تركيب اين نگره با مفاهيم هنر نو 
گرا تالشى قابل تقدير و ارزشمند  است .

برناردو برتولوچى كارگردان آثار شاخصى چون : 1900، 
عشق و خشم ، بوداى كوچك ، آخرين امپراتور ، زيبايى ربوده 
ــينماى برتولوچى همواره در ابهام  شده و ... درگذشت . س
فلسفه و تمايالت جنسى برخاسته از يك عشق غريزى در 
رفت و آمد است ، سينمايى كه با مرگ مولف هميشه زنده 
ــت و به نظر من مابه ازاهاى  مى ماند ، سينماى پويايى اس

بيرونى اش خود زندگى است . 
از بوداى كوچك به خيالباف ها

ــاه طلبانه اى  ــال گرا و ج ــوداى كوچك نام فيلم كم ب
ــفه نيرواناى تبتى ها را  ــت كه عميقا فلس از برتولوچى اس
موشكافى مى كند . در اين اثر قانون تناسخ به زيباترين شكل 
ــينمايى پيدا كرده و مى تواند الگويى براى  ممكن نمود س
فيلم هايى چون كاندان به كارگردانى مارتين اسكورسيزى 
باشد . بوداى كوچك سرنوشت راهبه هاى بودايى است و 
ــان ها پس از مرگ شان از شكلى  ايمان قلبى د ارند كه انس
ــوند . آن ها براى يافتن جسم  به شكل ديگر تبديل مى ش
نمو يافته مرزها را پشت سر مى گذارند و چند بچه را به عنوان 
داليالماى احتمالى انتخاب مى كنند متوجه مى شوند كه 
ــخصيت اين رهبر تبتى را به  هر سه بچه ها وجهه اى از ش
ــر عرفانى و فلسفى برتولوچى  خود گرفته اند . فيلم سراس
ــكل امروزى به خود مى گيرد كه اين برگزيدگان  وقتى ش
در شرايط مدرن و تكنولوژيك زندگى مى كنند و خود غافل 
از نيروهايى هستند كه در وجودشان پنهان شده . در واقع 
ــيقى فيلم  بخش عظيمى از بار عرفانى فيلم بردوش موس
ساخته ريوايچى ساكاموتو است . موسيقى و تصوير همگن 
مى شوند و آنچه را كه در بطن فيلمنامه مطرح شده است به 
بهترين شكل ارائه مى دهند . اين فيلم را الصاق مى كنم به 
اثر بى همتاى برتولوچى با نام خيالباف . فيلمى كه به لحاظ 
تعهد به مديوم سينما از هر اثرى كه تا به امروز مشاهده كرده ام 

قدرتمند تر است . فيلم مابه ازاهاى سينمايى از زندگى چند 
جوان معترض به وضعيت جغرافياى زيسته خود است كه 

هربار وضعيتى را به شوخى به بخشى از فيلمى كه در سينما  
ديده اند ربط مى دهند و همديگر را وادار به اجراى آن قسمت 

مى كنند . فيلمى كه به لحاظ مفهومى فرسنگ ها با بوداى 
كوچك فاصله دارد اما به لحاظ سينمايى همان سينماى 

جاويدان برتولوچى است . خيالباف ها اثرى است انسانى براى 
نشان دادن هيجانات و انرژى هاى دوران جوانى . آدم هايى كه 
سوداى نجات بشريت را در سر مى پرورانند اما غافل از اينكه 
به فكر آينده و نجات خود نيستند . فيلم ترجمه اى انتقادى 
به روابط جوانان دارد كه اين انتقاد از معناى چرايى آن منفك 
است . يعنى انتقادى كه مولف به روابط بعضا بى بند و بار و 
مشكوكانه جوانان وارد كرده است جداى از ريشه شناسى 
پديدار شدن چنين روابطى در زمان است . فرم سينمايى 
ــتان خود دور مى كند اما  اين اثر همواره مخاطب را از داس
اين دور كردن منجر به اين نمى شود كه عمق ديد مخاطب 
نسبت به فيلم تغيير كند . فيلم همچنان روايت خود را ادامه 
مى دهد اما گاهى دوربين را عقب مى برد و گاهى از نزديك 
ماجرا ها را نقل مى كند و اين بازى يويو مانند شكل زيبايى 
شناسانه خاصى به اثر داده است . نقطه مشترك فيلم بوداى 
كوچك و خيالباف ها در اينجا يافت مى شود . روايت همزمان 
تعريف مى كند و آنچه را تعريف كرده ترجمه خواهد كرد . به 
نظر من سينما سفرى است تجربى براى آشنايى با ناديده ها 
و عجايب. در اين دو فيلم اين سفر در بهترين شرايط پايان 
ــا و آدم هايى كه  مى پذيرد . مخاطب به خوبى با بودايى ه
ــتان  هرچيز را رويايى مى پرورانند (خيالباف ها) همداس
مى شود و به جرات مى تواند درباره آن ها اظهارآگاهى كند . 

1900 ؛ضد آنارشيست
ــه در اين اثر  ــيوه اى ك تفرقه انداز و حكومت كن . ش
برناردو برتولوچى به خوبى آن را معنا كرده است . فيلمى با 
بازى رابرت دنيرو كه تماشايش چرايى آنارشيست طلبى 
جاه طلبان براى رسيدن به قدرت را معنا كرده است . اگر 
چه اين اثر به لحاظ زمانى روايتى تاريخى را دنبال كرده 
ــت اما جاودانگى آن در نوع برخورد با سوژه مشخص  اس
ــت  ــود . از همان كودكى در هنگام بازى دو دوس مى ش
متوجه مى شويم فردى كه ارباب است و زمين دارد و به 
رعيت ها دستور مى دهد آينده تلخى در انتظار فرزندانش 
قرار دارد اما اين آينده تلخ به طرز معصومانه اى نشان داده 
شده كه مخاطب حق را به قهرمان اثر (دنيرو) خواهد داد 

ــى از جنگ و آوارگى رعيت  . اين فيلم تاريخ نگارى خوب
ــت و همه اين ويژگى  ها و افزايش قدرت زمين داران اس
ها را مديون كارگردانى تفكيك شونده برتولوچى است 
ــه در هر اثر وجهه  ــت ك . برتولوچى تنها كارگردانى اس
جديدى از ديد سينمايى خود را به مخاطب ارائه مى كند 
ــده يا آخرين تانگو در پاريس عميقا  . در زيبايى ربوده ش
نظرات متفاوتى دارد با اينكه بطن آثار تمايالت شديدى به 
همديگر ابراز مى كنند . در يكى قهرمان جنسيت مردانه 
ــت و در ديگرى  ــده اس به خود گرفته و روايت مردانه ش
ــرد و از نگاه زيباى يك  روايت جنس زنانه به خود مى گي
زن روايت مى شود . در 1900 نيز نگاهى سوژه محور به 
اثر تعلق مى گيرد . سوژه ها در زمان هاى مختلف ممكن 
است تغيير كنند اما همچنان نگاه ، همان نگاهى است كه 
به سوژه خيره شده و ابژه مى سازد و در پايان كليت معنا 

گرايى تشكيل مى دهد . 
ــتند خود را در ايران  برتولوچى قسمتى از فيلم مس
ــت . فيلم جاده نفت كه ابراهيم  تصوير بردارى كرده اس
ــت  ــتى بر آتش دارد . اثرى اس ــتان نيز  در آن دس گلس
استنادى به بخشى از تداركات نفتى و استخراجات در اين 
زمينه كه مشخصا حكومت خاصى را مورد اشاره قرار نمى 
دهد . سفرى كه تانكر هاى نفتكش از خليج فارس تا جنوا 
در پيش دارند خود جنبه اى از نظريه پردازى برتولوچى 
براى حكمرانى نفت ، اين طالى سياه ، بر گردن مردمانى 
ــت كه هيچ گناهى به غير از متولد شدن ندارند . بايد  اس
ــاره كنم كه برتولوچى به همان اندازه كه  به اين نكته اش
شكوهمندانه فيلم آخرين امپراتور را به تصوير مى كشد با 
نه گفتن به ساخت يك اثر بد براى بقا در چرخه فيلمسازى 
، جاودانگى آثار خود را به رخ رقيبان كشيده است . وداع 
با برتولوچى خيالى است واهى كه هيچ هنر دوستى نمى 
ــازى مانند برتولوچى كه  تواند آن را تصور كند. فيلمس
همواره براى روياى مخاطب خود ارزش قايل است شكل 
مجس    مه وارى در ذهن او به خود مى گيرد و مانند داليالما 

از آدمي ت به سينما تبديل مى شود .   

   به بهانه در گذشت برنارد و بر تولوچى،آثار و فيلم هاى او واكاوى شد     

وداع با خيالباف سينما

پرده نقره اى

نگارخانه

نقد فيلم «چاووش از درآمد تا فرود» اثر مشترك آرش رييسيان وهانا كامكار

روايتي از بغض تا اشك

نقدى بر كارنماى ايرج اسكندرى 

نقشى روايت محور در ارائه مفهوم
جاويدرمضانى

عكس ها و فيلم هاى كامران شيردل از انقالب اسالمى 
كه تاكنون به نمايش درنيامده است در قالب نمايشگاه 
«حوالى» به نمايش درمى آيد .به گزارش ايسنا، كامران 
ــتندهايى چون «اون شب كه بارون  شيردل خالق مس
اومد»،  «پيكان»، «قلعه»، «ندامتگاه» پس از 40 سال، 
فيلم هاى سوپر هشتى و عكس هايش از انقالب اسالمى را 
در نمايشگاهى تحت عنوان «حوالى؛ انقالب در پرسه هاى 

كامران شيردل» عرضه مى كند.
ــگاه جمعه 9 آذر در گالرى نبشى افتتاح  اين نمايش

ــود و تا پنجم بهمن ادامه دارد.ساعت بازديد از اين  مى ش
نمايشگاه جمعه چهار عصر تاهشت شب است و از شنبه 
تا پنج شنبه 12 ظهر تا هشت شب در خيابان ويال، نبش 
كوچه خسرو، پالك 51 ميزبان عالقه مندان است.كتاب 
اين نمايشگاه با مقدمه بابك احمدى (نويسنده و مترجم) 
ــود.كامران شيردل در  در اين نمايشگاه رونمايى مى ش
نشستى كه چند سال قبل درباره  فيلمسازى مورد پرسش 
قرار گرفت، گفته بود: درمستندسازى و سينما، قاب بندى ، 
ــت بنابراين ما امروز هم در سينماى  ُمهر كارگردان اس

ــردان صاحب  ــك فيلم مهم از كارگ جهان اگر تيتراژ ي
سبكى را نديده باشيم، مى توانيم بالفاصله از قاب بندى 
فيلم متوجه شويم كه كارگردانش چه كسى بوده است.

اين فيلمساز با اشاره به تجربيات سال ها مستندسازى اش 
مطرح كرده بود: از زندگى ياد گرفتم كه اگر زود نجنبى 
ممكن است زمان را از دست بدهى.استاد من در دانشگاه 
ــازى درس ندارد و مى توان آن را در  رم مى گفت فيلمس
عرض 10 دقيقه ياد گرفت اما بقيه آن تجربه و شناخت 
زندگى و رفتن به درون آن است، به اين جمله استادم آقاى 

نانى لوى خيلى اعتقاد دارم.كامران شيردل در پاسخ به 
پرسش يكى از تماشاگران درباره سينماى مستند امروز 
ايران و شلختگى كه در برخى از فيلم ها ديده مى شود، گفته 
بود: لفظ بسيار درستى به كار برديد. من هم به شلختگى 
به عنوان بهترين توصيفى كه شايد در اين نوع سينما ديده 
ــود، اعتقاد دارم. در آن سال ها، تالش كرديم نظام  مى ش
ــتم ساخت و ساز مستند حاكم  رسمى و دولتى بر سيس
ــال هاى اخير اما به دليل ورود ابزار مدرن كار  نشود. در س

آسان شد، بنابراين اين شلختگى ها هم به وجود آمد.

برپايى نمايشگاه «حوالي؛انقالب در پرسه هاى كامران شيردل» 
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«از ابتداى سال تا كنون از سه هزار و 253 پرونده مربوط به كاالها و 
خدمات و دو هزار و 163 پرونده هم مربوط به بخش لوازم خانگى است». 
اين خبر را روز گذشته سخنگوى سازمان تعزيرات حكومتى بيان كرد.

ــرايط موجود در بازار لوازم خانگى مطلوب نيست. بخش  به گفته او ش
ــال به پرداخت جريمه نقدى  لوازم خانگى در هشت ماهه نخست امس
74 ميليارد ريالى محكوم شده كه درصد ناچيزى از تخلفات در بازار لوازم

خانگى است. بسيارى از تخلفات بخش لوازم خانگى به سازمان تعزيرات 
فرستاده نشده است.

30 تا 40 درصد قيمت كاال به صورت غيرقانونى از مشتريان 
گرفته مى شود

ــازمان تعزيرات حكومتى ابراز كرد: در يك نوع كاال  ــخنگوى س س
ــى در مناطق مختلف  اختالف هاى قيمتى چهار تا پنج ميليون تومان
وجود دارد و چند پرداختى در بخش لوازم خانگى انجام مى شود كه يك 
مبلغ بر اساس تعرفه هاى مشخص شده و مبلغى حدود 30 تا 40 درصد 
قيمت كاال به صورت غيرقانونى از مشتريان گرفته مى شود. ياسر رايگانى 
با بيان اينكه اگر هموطنان شكايتى دارند بايد به اتحاديه فروشندگان

لوازم خانگى مراجعه كنند، گفت: بخش زيادى از تخلفات در واحدهاى 
ــت  ــود. وى افزود: در حالى كه فهرس توليدى لوازم خانگى انجام مى ش
قيمت هاى توليدكنندگان لوازم خانگى در سامانه124 به روز و كامل 
نيست اما سازمان حمايت از حقوق مصرف كننده و توليد كننده تخلفى از 

توليد كنندگان به سازمان تعزيرات حكومتى ارسال نكرده است.
ظرفيت هاى توليد بدون استفاده مانده است

محمدرضا غزنوى سخنگوى اتحاديه توليدكنندگان لوازم خانگى نيز 
در اين برنامه گفت: اكنون با توجه به كاهش قدرت خريد مردم بازار لوازم 
ــت اما قيمت اين لوازم نيز مناسب نيست. وى افزود :  خانگى در ركود اس

كاهش توزيع از طرف توليدكنندگان به دليل كاهش 40 درصدى توليد
در مقايسه با سال گذشته است. غزنوى گفت:  به عنوان نمونه لباسشويى 
5/39 درصد در مقايسه با 6 ماهه نخست سال گذشته كمتر توليد شده 
است. از خرداد تا كنون هيچ ارز چهار هزار و 200 تومانى به توليدكنندگان

لوازم خانگى اختصاص نيافته است. تخلفات ثبت شده در سازمان تعزيرات 
ــت.  حكومتى هيچ كدام به مربوط به توليدكنندگان لوازم خانگى نيس
ــت محصوالت توليد كنندگان لوازم خانگى در سامانه 124 ثبت  فهرس
ــت مگر اينكه توليدكننده با اين سازمان به توافق نرسيده باشد.  شده اس
مشكل توليدكنندگان لوازم خانگى افزايش نيافتن قيمت كاالها براساس 
مولفه هاى توليد بود و اين مساله توليد در اين بخش را نابود و در بازار التهاب 
ــازى قيمت ها را به  ــه از 16 مرداد اجازه آزادس ايجاد كرد. وى افزود: البت
توليدكنندگان لوازم خانگى دادند .اكنون شرايط براى توليدكنندگان 
سخت تر از گذشته است. 69 درصد از ظرفيت يخچال سازى و 77 درصد 
ــتفاده مانده است. براى  ــور بدون اس از ظرفيت توليد تلويزيون در كش
توليدكنندگان و ورود قطعات لوازم خانگى گشايش اعتبار نمى شود و هيچ

فكرى براى ارز توليد كنندگان نشده است.
قيمت براى توليد كنندگان داخلى آزاد شده، اما رقيبى براى 

آن ها نيست
محمد طحانپور رييس اتحاديه فرشندگان لوازم در اين برنامه نيز

گفت:  قيمت لوازم خانگى توليد داخل انقدر باالست كه حاشيه سود ها به 
شدت پايين آمده است. وى گفت: از ابتداى ارديبهشت تاكنون كاالهاى 
ــن 80 تا 120 درصد افزايش  خارجى 150 درصد و كاالهاى داخلى بي
ــته اند. كااليى مانند آبگرمكن ديوارى كه مصرف ارز ندارد  قيمت داش
صد درصد گران شده است. توليدكنندگان لوازم خانگى در اسفند سال 
گذشته كاال را چهار تا 10 ماهه و با تخفيف پنج تا 15 درصد به توزيع كننده 

ــت. براى بازرسى از هزار و  مى دادند اما اكنون شرايط متفاوت شده اس
600واحد صنفى لوازم خانگى بازرسى كافى نداريم . اختالف قيمت ها در 
لوازم خانگى مربوط به كاالهاى وارداتى است . قيمت لوازم خانگى وارداتى 
رها و اين كاالها بازار را به هم ريخته است؛ در حالى كه سازمان حمايت از 
مصرف كننده و توليد كننده بايد قيمت اين كاالها را تعيين كنند . قيمت 
لوازم خانگى براى توليد كنندگان داخلى آزاد شده است، اما رقيبى براى 

آن ها در بازار وجود ندارد .
دليل گرانى لوازم خانگى حذف قاچاق است!

ــادى وزارت صنعت، معدن و  ــر كل امور اقتص در همين حال مدي
ــى لوازم خانگى اعالم  تجارت  نيز حذف قاچاق را يكى از داليل گران
كرده است. محمدرضا كالمى مدير كل امور اقتصادى وزارت صنعت، 
ــته افزون بر توليد داخل واردات  معدن و تجارت مى گويد:  سال گذش
ــت اما از ابتداى  ــمى و غير رسمى وجود داش لوازم خانگى به طور رس
ــال و با افزايش قيمت ارز قاچاق اين كاالها به طور كامل متوقف  امس
ــى از لوازم خانگى به بازار كاهش يافت و بر اين اساس  شد و ورود بخش
ــوالت توليد كنندگان  ــازار قيمت محص به دليل افزايش تقاضا در ب
داخلى افزايش يافت. اكنون بازار در اختيار توليد كنندگان داخلى و 
توليدكنندگان خارجى كه در داخل توليد مى كنند، است. مدير كل 
امور اقتصادى وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت : از 16 مرداد تاكنون 
ارز واردات قطعات لوازم خانگى بر اساس سامانه نيما تامين مى شود 
و به توليدكنندگان اجازه داده ايم بر اساس قيمت تمام شده كاالهاى 
ــت  ــامانه 124 فهرس خود را ارائه دهند .هر توليد كننده اى كه در س
ــازمان حمايت از مصرف كننده و  قيمت خود را اعالم نكرده است، س
ــت. وى  ــكيل داده اس توليد كننده براى آن واحد توليدى پرونده تش
گفت: ركود بازار لوازم خانگى به دليل حذف واسطه گرى است.مديركل 
امور اقتصادى وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در شرايط تحريم 
ــى براى توليد كنندگان را از دست داده ايم اما  ظرفيت باز كردن ال س

تصميم گرفته ايم ارز توليدكنندگان لوازم خانگى در اولويت باشد.

ــل كننده اى را پشت سر مى گذارد  بازار مسكن روزهاى كس
ــكن 53 درصد  ــاس تازه ترين آمار، معامالت در بازار مس و براس
ــت. دفتر برنامه ريزى  ــال گذشه افت داشته اس نسبت به آبان س
ــازى آمار اوليه وضعيت بازار  و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرس
مسكن در آبان  را منتشر كرد. در اين گزارش تعداد كل معامالت 
ــده در تهران در آبان 97، هفت هزار و 17 فقره  ــكن انجام ش مس
ــته (مهر 97) كه 9 هزار و 561 فقره  است كه نسبت به ماه گذش
معامله مسكن به ثبت رسيد، 26.6 درصد كاهش نشان مى دهد.

اين كاهش نسبت به ماه مشابه سال 96 (آبان 96) كه حدود 15 
هزار فقره مبايعه نامه (14هزار و 956) به  امضا رسيد، 53 درصد 

محسوب مى شود.

متوسط قيمت هر متر مسكن در آبان
براساس اعالم دفتر برنامه ريزى و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازى، 
ميانگين قيمت هر مترمربع واحد مسكونى در آبان امسال در پايتخت 9 
ميليون و 185 هزار تومان برآورد شده كه نسبت به ماه گذشته (مهر 97) 
كه ميانگين قيمت هر مترمربع واحد مسكونى  هشت ميليون و 633 هزار 
تومان بود، افزايش 6.4 درصدى و نسبت به ماه مشابه سال قبل (آبان 96) 
كه ميانگين قيمت هر مترمربع واحد مسكونى در تهران  چهار ميليون و 809

هزار تومان بود، افزايش 90.9 درصدى داشته است.همچنين گران ترين 
منطقه تهران در آبان امسال منطقه يك با ميانگين قيمت هر مترمربع 19 
ميليون و 680 هزار تومان بوده است. اين در حالى است كه در اين منطقه در 
مهر امسال رقم 18 ميليون و 532 هزار تومان به عنوان متوسط قيمت هر 
مترمربع مسكن به ثبت رسيد. متوسط قيمت هر متر مسكن در آبان سال 
گذشته در اين منطقه 10 ميليون و 322 هزار تومان بود كه به معناى رشد 

90.6 درصدى بهاى مسكن در منطقه يك تهران بوده است.

كاهش چشمگير معامالت مسكن
منطقه 19 پايتخت نيز با دارا بودن قيمت هر متر چهار ميليون و 61 هزار 
ــال بوده است. اين در حالى  تومان ارزان ترين منطقه تهران در آبان امس
است كه اين شاخص در مهر امسال  چهار ميليون و 800 هزار تومان بوده 
است. هر مترمربع واحد مسكونى در منطقه 19 تهران در آبان سال گذشته 
دو ميليون و 761 هزار تومان محاسبه شده بود كه به معناى رشد 73.8 
درصدى قيمت مسكن در منطقه 19 تهران در طول يك سال اخير است.

براى نخستين بار در طول سال 97، آبان (به استثناى معامالت مسكن 
فروردين به دليل تعطيالت ساالنه) نخستين ماه امسال بود كه هيچ منطقه 
اى در تهران باالى يك هزار فقره معامله مسكن نداشته و در همه مناطق، 
ميزان معامالت كمتر از اين تعداد بوده است.بيشترين معامالت آبان 97 در 

بين مناطق تهران، در منطقه 5 با امضاى 972 فقره مبايعه نامه انجام شده 
است. اين منطقه در ماه گذشته (مهر 97) هزار و 327 فقره معامله داشت و 
در ماه مشابه سال قبل (آبان 96) دو هزار و 216 فقره معامله مسكن را ثبت 

كرد كه كاهش 56 درصدى را نشان مى دهد.
كمترين آمار معامالت مختص آبان

كمترين تعداد معامالت مسكن در آبان امسال در تهران نيز در منطقه 
19 تهران انجام شد كه تنها 43 فقره بوده است. اين رقم پايين ترين ميزان 
انجام معامالت مسكن از سال 93 تاكنون (به استثناى ماه هاى فروردين 
هر سال) بوده است. در مهر امسال در اين منطقه از پايتخت 64 فقره معامله 
ــته 73 فقره به ثبت رسيده است كه كاهش  مسكن و در آبان سال گذش

41درصدى را نشان مى دهد.

 اين اواخر بسيارى از كسانى كه با قصد خريد و فروش آنالين سكه ، 
در يكى از شركت ها ، دست به كار شده بودند حاال در قالب مالباختگان، 
ــرمايه هاى از دست رفته هستند. ــت آوردن دوباره س در صدد به دس

ــكه هشدار  ــان و فعاالن صنفى در حوزه طال و س اما برخى از كارشناس
مى دهند كه عدم رعايت توصيه هاى ايمنى الزم در اين عرصه مى تواند 
موجبات تكرار اتفاقاتى نظير آنچه بر سرمايه گذاران سكه ثامن گذشت 
سبب شود. در ماه هاى گذشته و به دليل نوسانات شديد نرخ ارز و سكه 
و طال ميزان تبليغات فروش طال و جواهر در فضاى مجازى و گروه ها و 
ــته و برخى از اين صفحات  صفحات مختلف افزايش چشمگيرى داش
مدعى فروش طال و جواهر با سود كمتر و قيمت ارزان تر نسبت به بازار 

سكه و طال هستند. 
هشدارها را جدى بگيريد

افزايش قابل توجه قيمت طال و سكه نسبت به سال گذشته انگيزه هاى 
سوء استفاده در اين بستر را افزايش داده است، از وارد كردن طال و سكه هاى 
تقلبى به بازار تا ايجاد انگيزه براى ورود به فرآيند خريد و فروش آنالين و حتى 
شكل گيرى شبكه هايى با هدف خريد و فروش كاغذى نه واقعى ، اقداماتى 

است كه در دستور كار برخى سودجويان قرار گرفته است.بر اين اساس 
برخى گروه ها با تشكيل شبكه هايى نسبت به خريد و فروش كاغذى سكه 
اقدام مى كنند؛ به اين صورت كه معادل پول سكه وارد چرخه مى شود و با 
افزايش و كاهش قيمت سكه از اين پول كسر شده يا به آن اضافه مى شود. از 
آنجا كه همه اين اقدامات بدون نظارت مراجع ذى صالح صورت مى گيرد، 
هشدارهاى متعددى از سوى نيروى انتظامى ، اتحاديه هاى صنفى و ديگر 

مراجع نظارتى در اين خصوص داده شده است.
مجوزى براى خريد وفروش آنالين طال وجود ندارد

رييس كميسيون تخصصى طال و جواهر ايران درباره خريد و فروش 
ــت: در فضاى مجازى هنوز هيچ  آنالين طال و جواهربه خبرآنالين گف
ــتد طال و جواهر و سكه داده نشده  مجوزى از هيچ ارگانى براى داد و س
است.  محمد كشتى آراى با بيان اين مطلب افزود: مجوزها بر اساس نماد 

الكترونيك است كه از سوى وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد گرفته 
شود؛بنابراين مردم با توجه حساسيت و كنترل هاى موجود روى طال 
بهتر است در چنين فضاهايى براى خريد و فروش طال وارد نشوند. حتى 
اگر مى خواهند در اين فضا داد و ستد انجام دهند، موارد كنترلى را رعايت 
كنند . او خاطر نشان كرد: به مردم توصيه مى كنم فعال به صورت سنتى 
خريد طال و سكه و مصنوعات را انجام دهند زيرا در آينده بسيار نزديكى 
قرار است اقداماتى انجام شود تا با برنامه ريزى هاى دقيق بتوان در فضاى 

مجازى چنين داد و ستدى را انجام داد. 
دريافت مجوز براى دادوستدهاى مجازى الزامى است

كشتى آراى گفت: بنابراين مصرف كنندگان بهتر است فعال با احتياط 
بيشترى نسبت به خريد و فروش سكه و طال در واحدهاى صنفى مجاز 
اقدام كنند. وى درباره اقداماتى كه قرار است در اين زمينه انجام شود، 

ــت در فضاى مجازى داد و ستد داشته  توضيح داد:  كسانى كه قرار اس
باشند، بايد يك سرى مجوز دريافت كنند و يكى از اين مجوزها بايد از 
اتحاديه هاى مربوطه باشد و بحث تشكيل پرونده در اتحاديه كشورى 
داد و ستدهاى مجازى بايد دنبال شود. يعنى اكنون اتحاديه  اى وجود 
دارد كه كسب و كارهاى مجازى زير نظر آن انجام و ساماندهى مى شود؛ 
بنابراين اين افراد بايد مراحل قانونى را طى كنند تا جواز كسب اين نوع 
داد و ستدها را دريافت كنند. رييس كميسيون تخصصى طال و جواهر 
ايران تاكيد كرد: هنوز در زمينه طال و جواهر مجوزى براى كسى صادر 

نشده است.
 سودجويان در كمين سرمايه گذاران بازار سكه  نشسته اند

وى در پاسخ به اين سوال كه اگر شهروندى نسبت به انجام اين نوع 
ــد چه كارى بايد انجام  معامالت اقدام كرد و در نهايت دچار مشكل ش
دهد، آيا اتحاديه طال و جواهر مى تواند پيگير حقوق مصرف كنندگان 
ــد يا خير، بيان كرد:  اتحاديه زمانى مى تواند پيگير مساله اى باشد  باش
كه واحد صنفى مورد نظر زير نظر اتحاديه فعاليت داشته باشد. در غير 
اين صورت اتحاديه نمى تواند نسبت به احقاق حقوق مصرف كنندگان 

ــكالت اقدامى انجام دهد.  واحدى كه زير مجموعه اتحاديه  و حق مش
نباشد،طبيعى است كه اتحاديه نتواند دخالتى داشته باشد. وى تصريح 
كرد: اتحاديه مسئوليت در قبال واحدهاى صنفى زير پوشش خود دارد؛ 
ــد، نمى توان از آن واحد  بنابراين اگر واحدى زير پوشش اتحاديه نباش

شكايت كرد و اتحاديه نمى تواند اين موضوع را رسيدگى كند. 
در صورت شكايت، اتحاديه مسئوليتى ندارد

رييس كميسيون تخصصى طال و جواهر ايران بيان كرد: با توجه به 
افزايش قيمت سكه و طال در ماه هاى گذشته و حساسيت اين موضوع 
ــهروندان توصيه مى  ــاهده شده است كه به ش اين اواخر تخلفاتى مش
كنم در داد و ستدهاى طال، سكه و جواهر با واحدهايى معامله كنند كه 
داراى جواز كسب و مجوزهاى الزم هستند زيرا اگر اين مجوزها را داشته 
باشند در صورت وجود شكايت اين موارد قابل پيگيرى است؛ در غير اين 
صورت اتحاديه نمى تواند مسئوليتى در قبال چنين واحدهايى عهده دار 
شود. وى در پايان خاطر نشان كرد:  با توجه به افزايش قيمت سكه و طال 
و جواهر مردم بايد حواس خود را بيشتر جمع كنند تا سرمايه و دارايى 

خود را از دست ندهند.

كلنگ احداث سومين مجتمع 

بنياد خيريه فرهنگي و آموزشي 

صدرهاشمي نژاد در سنندج

 به زمين زده شد
همزمان با هفته وحدت و در آستانه ميالد با سعادت رسول 
اكرم (ص) طي مراسمي با حضور جمعي از مديران كشوري و 
لشگري، كلنگ احداث سومين مجتمع بنياد خيريه فرهنگي 
و آموزشي صدرهاشمي نژاد در شهر سنندج به زمين زده شد.

ــم  ــط عمومي بانك اقتصادنوين، در اين مراس به گزارش رواب
ــتاندار، مدير كل آموزش و پرورش، جمعي از  كه با حضور اس
مقامات لشگري استان كردستان و اهالي شهر سنندج برگزار 
شد، مهندس محمد صدرهاشمي نژاد بنيان گذار بنياد خيريه 
صدرهاشمي نژاد طي سخناني با اشاره به اهداف راه اندازي اين 
بنياد گفت: بنياد خيريه صدرهاشمي نژاد با هدف ايجاد فضاي 
ــب براي تربيت و پرورش فرزندان با  آموزشي و پرورشي مناس
ــد. وي اظهار داشت: در اين  استعداد و محروم كشور ايجاد ش
راستا تاكنون دو مجتمع آموزشي در استان هاي كرمان و فارس 
احداث شده كه مجتمع استان كرمان در حال حاضر پذيراي 
ــتعداد و محروم است. در اين مجتمع ها  245 دانش آموز با اس
كه به صورت شبانه روزي اداره مي شوند، به دانش آموزان دختر 
ــده و مسائل ورزشي، درماني ،  و پسر آموزش هاي الزم داده ش
ــتانداردهاي باال انجام خواهد شد.  پرورشي و ... آن ها نيز با اس
ــال جاري 40 نفر از دانش آموزان  ــاره به اينكه در س وي با اش
ــگاه قرار دارند، گفت:  مجتمع كرمان در آستانه ورود به دانش
ــن افراد در  ــراي ادامه تحصيل اي تمام پيش بيني هاي الزم ب
بهترين دانشگاه هاي كشور انجام شده و به اميد خدا و با همت 

اين عزيزان و تالش اعضاي بنياد، شاهد موفقيت هاي اين دانش 
آموزان خواهيم بود. مهندس صدرهاشمي نژاد در خصوص حد 
ــمي نژاد از دانش آموزان  حمايت هاي بنياد خيريه صدرهاش
ــت از دانش آموزاني كه  ــش اين بنياد گفت: حماي تحت پوش
ــوند، ادامه دار خواهد بود، تا جايي كه اين افراد  جذب بنياد ش
ــكيل  ــگاه كار پيدا كنند و تش ــد از فارغ التحصيلي از دانش بع

خانواده دهند.

به بركت خون پاك شهدا، ايران به 

نماد مقاومت تبديل شده است
ــيج، محمدرضا قربانى،  همزمان با گراميداشت هفته بس
ــهيد حميد  ــزل ش ــور در من ــك دى با حض ــل بان مديرعام
جوانمردى با خانواده اين شهيد واالمقام ديدار و گفت وگو كرد.

ــك دى در اين  ــط عمومى و تبليغات بان به گزارش اداره رواب
ــت ياد و خاطره  ــا  قربانى، ضمن گراميداش ديدار، محمدرض
ــهداى معظم انقالب اسالمى با  شهيد حميد جوانمردى و ش
اشاره به حماسه هاى رزمندگان در دوران دفاع مقدس، وظيفه 
جامعه و مردم را پاسداشت خون شهدا و حفظ ارزش ها دانست. 
ــاره به ثبات امنيت حاكم در كشور  مديرعامل بانك دى با اش
ــانى هاى  افزود: به بركت مجاهدت هاى رزمندگان و جانفش
شهدا و ايثارگران ، ايران در منطقه به نماد مقاومت تبديل شده 
است و ثمره آن نيز تشكيل محورهاى مقاومت در كشورهاى 
ــت.قربانى ،  ــمنان و تكفيرى هاس ــايه و پيروزى بر دش همس
خدمت رسانى به خانواده معظم شهدا و جامعه بزرگ ايثارگرى 
ــمرد و گفت: شهدا با  را از ماموريت هاى اصلى بانك دى برش
گذشتن از جان و مال خود در عهدى كه با خداوند بستند ثابت 
قدم ماندند و وظيفه امروز ما صيانت از خون پاك شهدا و ادامه 

مسير آن هاست.

لوازم خانگي

مسكن

بازار طال و سكه

خبر ترويجي

سازمان حمايت درصدد پوشاندن تخلفات خبرداد

دو هزار و 163 پرونده تخلف مربوط به بخش لوازم خانگى

مقايسه بازار مسكن امسال و سال گذشته

مسكن 90 درصد گران شد

هشدار جدى به خريداران طال و سكه

طال را آنالين نخريد

ــك مركزي از تصميم  ــال جاري رييس كل بان آبان س
دولت براي ايجاد بازار متشكل ارزي به منظور ساماندهي 
وضعيت بازار ارز سخن به ميان آورد؛ موضوعي كه كارشناسان 
معتقدند براي دستيابي به آن نياز به تحقيق و مطالعه بسيار 
زيادي در حوزه بازار ارز در كشور وجود دارد. در كشور با دو 
نوع بازار مواجه هستيم؛ يكي بازارهايى كه از تمركز، رسميت، 
تشكل پذيرى و سازمان يافتگى بيشترى برخوردار هستند 
كه تحت عنوان بازارهاي بورسي شناخته مي شوند و ديگر، 
ــود  بازارهايى كه اين ويژگي ها كمتر در آن ها ديده مي ش
ــود. به عقيده برخي از  و نام فرابورس بر آن ها اطالق مي ش
كارشناسان بازار ارز نمى تواند از جنس بورس اوراق بهادار 
باشد كه تمام سفارش ها به صورت متمركز و با تعيين قيمت 
در آن روى دهد. در بورس تمام معامالت يك جا و از طريق 
كانال هاى كارگزارى انجام مى شود، بورس ضوابط و مقررات 
ــركت ها امر و نهى  ــرمايه گذاران اعمال و به ش خود را بر س
مى كند؛ در حالى كه بازار فرابورس يك بازار غيرمتشكل، 
چندتكه و چند پاره است و امكان نظارت پذيرى كمترى 

دارد. 
لزوم ايجاد بازار متشكل ارزي 

چندي پيش رييس كل بانك مركزى درباره لزوم تشكيل 
بازارى براى عرضه ارز به شكل نقدى و حواله گفت كه بازار 
متشكل ارزي، فرصتي براى كسانى است كه اسكناس ارز 
و سپس حواله خود را از طريق صرافى ها به بازار عرضه  كنند 
و به پلتفرمى تبديل خواهد شد كه بازار ارز متشكل شود. 
صحبتى كه من داشتم نتيجه بحث با كارشناسان ارزى و بازار 
سرمايه بود. بازار متشكل ارزى بايد شكل بگيرد، در خيابان 
و كوچه و پس كوچه ها نمى توان اين بازار را شكل داد و نبايد 
بازار غيرمتشكل داشته باشيم. الزم است فاصله بين نرخ ارز 
در سامانه نيما و بازار كم شود اما بايد ببينيم چگونه مى توانيم 
اين موضوع  راعملياتى كنيم. بازار قيمت ها را تعيين مى كند 
اما تاكيد مى كنم كه ارز محصول خوبى براى سرمايه گذارى 

نيست و ريسك بااليى دارد.
آسيب تصميمات فوري

ــكيل اين بازار عضو كميته ارزى اتاق  در خصوص تش
بازرگانى  نيز گفته است: «الزم است كه بانك مركزى بيشتر 
روى اين موضوع مطالعه و از نظرات بخش خصوصى استفاده 
كند». سيدحسين سليمى در گفت و گو با اقتصادآنالين با 
بيان اينكه سياست بازار متشكل ارزى اقدامى مناسب اما پر 
كارى است، اظهار كرد: آيين نامه ساختار خريد و فروش ارز 

در بورس از سه سال پيش مطرح شد و آن زمان با توجه به نبود 
تالطمات ارزى بهترين موقع براى اجراي اين سياست بود 
اما در حال حاضر نيز عملياتى كردن چنين موضوعى نتايج 
خوبى به همراه خواهد داشت. اينكه ساختار خريد و فروش 
ارز هم براى حال و هم براى آينده وجود دارد، يكى از مزاياى 
اين سياست محسوب مى شود اما بحث هدايت كردن مقدار 
ارز و مشخص شدن الگوى خريد و فروش ارز در بورس زمان بر 
و مشكل است. تصميمات فورى مثل راه اندازى سامانه نيما 
نتيجه خوبى به همراه نخواهد داشت و پيشنهاد ما اين است 
كه بانك مركزى در مورد اين موضوع بيشتر مطالعه كند و 
نظر بخش خصوصى را نيز جويا شود. نبايد تصور كرد كه با اين 
اقدام، ارز آزاد حذف خواهد شد؛ چرا كه تامين نياز عمومى 
ــذف بازار آزاد  ــت و در صورت ح مردم به عهده اين بازار اس
دوباره شاهد افزايش قاچاق در اين زمينه خواهيم بود. كاهش 
قيمت دالر و فاصله نرخ ارز آزاد و نيمايى يكى از اتفاقات خوب 
اين روز هاست؛ چرا كه كاهش قيمت ارز مستقيما بر نرخ 
تورم تاثير خواهد گذاشت و با توجه به پيش بينى افزايش 

50درصدى تورم، ريزش نرخ و ثبات آن جلوى ادامه روند 
تصاعدى تورم را مى گيرد.

موافقت ها و مخالفت ها
ــكل ارزي  ــاد بازار متش ــورس ارز و ايج ــدازي ب راه ان
موضوعي است كه در ميان كارشناسان موافقان و مخالفاني 
ــورس ارز روح ا...  ــدن موضوع ب دارد. از ابتداي مطرح ش
حسينى مقدم، معاون بورس تهران معتقد بود كه شايد 
چاره كنترل بازار ارز تاسيس بورس ارز نباشد و حتى الزم 
باشد بازارهاى ديگر و روش هاى ديگر از جمله حساب ها 

ــيم زيرا براى تاسيس هر  و سپرده هاى ارزى داشته باش
بازارى، بايد اجازه دهيم منطق و سازوكار عرضه و تقاضا در 
آن حاكم شود و آن بازار بايد با شرايط بازار آزاد همخوانى 

داشته باشد.
 از سوي ديگر حيدر مستخدمين حسيني، اقتصاددان 
ــت بازار ارز  ــا راه دولت براي كنترل وضعي اين اقدام را تنه
ــوص گفته بود كه  مي داند. وي چندي پيش در اين خص
پيشنهاد من اين است كه دولت بورس ارز راه بيندازد تا مردم 

بتوانند ارز مورد نياز خود را از آن محل تامين كنند.

نياز به تحقيق كافي 
 اين طور كه به نظر مي رسد ايجاد اين بازار به داليل زيادي 
نياز به تحقيق و مطالعات گسترده اي دارد. در اين باره كاظم 
دوست حسيني، كارشناس اقتصادي به «قانون» مي گويد: 
موضوع بورس ارز يا بازار متشكل ارزي با اين نيت مطرح شده 
كه بانك مركزي بتواند كنترل بازار را به دست بگيرد و اگر واقعا 
چنين اتفاقي رخ دهد ، اين اقدام مي تواند موثر واقع شود. اما 
اشكال مساله در اينجاست كه ما چيزي را به عنوان بازار تعريف 
مي كنيم كه در آن انحصاري وجود نداشته باشد و عرضه و 

تقاضا تعيين كننده قيمت ها باشد. در واقع يك ريسك بزرگ 
ايجاد اين بازار در آنجايي است كه همان افرادي كه به طور 
مثال در چهارراه استانبول در افزايش نرخ ارز اثرگذار بوده اند، 
به اين بازار نيز نفوذ كنند و بانك مركزي نيز قدرت كنترل اين 
مساله را نداشته باشد كه در اين صورت دوباره شاهد افزايش 
نرخ ارز خواهيم بود؛ يعني تعيين قيمت ارز در اين بازار اتفاق 
بيفتد ولي هدف بانك مركزي كه كنترل و كاهش نرخ ارز 
است، تامين نشود. دومين هدف بانك مركزي از تشكيل اين 
بازار اين است كه ديگر مكاني به نام چهارراه استانبول معنا 
نداشته باشد و در كنار خيابان و كف بازار معامالت ارزي رخ 
ندهد و همه چيز در اين بازار متمركز شود كه ممكن است اين 
هدف نيز تامين نشود. در كنار اين بازار كه لزوما بازار حراجي 
نيست كه قيمت در آن تعيين شود و به نوعي بازار نظارت شده 
و كنترل شده است، دوباره بازاري شكل خواهد گرفت كه 
قيمت در كف خيابان و در دست معامله گران در آن تعيين 
خواهد شد؛بنابراين به نظر من اگر قرار باشد كه چنين بازاري 

شكل بگيرد، بايد مطالعه كافي در باره آن صورت بگيرد. 
تهديد بازگشت ارز  به نرخ دستوري

اين استاد دانشگاه بيان مي كند: نكته اي كه در اين ميان 
وجود دارد اين است كه ما در كشورهاي پيشرفته دنيا چيزي 
به نام بازار ارز نداريم؛ نرخ ارز به نوعي در بازار تعيين مي شود 
ولي به صورت متشكل نيست بلكه در صرافي ها و با توجه به 
حجم عرضه و تقاضا نرخ تعيين خواهد شد. اگر بانك مركزي 
واقعا به دنبال بازاري متشكل است كه رگوالتوري و نظارت در 
آن وجود داشته باشد، اين اشكال پيش مي آيد كه خود بانك 
مركزي به عنوان تعيين كننده قيمت قرار مي گيرد و مي توان 
گفت ارز به نوعي به نرخ دستوري باز خواهد گشت و ممكن 
است كه با اين اتفاق دوباره با نرخ هايي در كف خيابان مواجه 

شويم كه متفاوت از نرخ تعيين شده باشند. 

     آخرين وضعيت ايجاد بازار متشكل ارزي براي نظارت و كنترل بازار ارز بررسي شد     

بايد و نبايدهاي بورس ارز
چندي پيش رييس كل بانك مركزى از لزوم تشكيل بازارى براى عرضه ارز به شكل نقدى و حواله سخن گفت

روح ا... حسينى مقدم: شايد چاره كنترل بازار ارز تاسيس بورس ارز نباشد

حيدر مستخدمين حسيني: دولت بايد بورس ارز راه بيندازد تا مردم بتوانند ارز مورد نياز خود را از آن محل تامين كنند

موضوع بورس ارز يا بازار متشكل 
ارزي با اين نيت مطرح شده كه بانك 
مركزي بتواند كنترل بازار را به دست 

بگيرد و اگر واقعا چنين اتفاقي رخ 
دهد ، اين اقدام مي تواند موثر واقع 
شود اما اشكال مساله در اينجاست 
كه ما چيزي را به عنوان بازار تعريف 

مي كنيم كه در آن انحصاري وجود 
نداشته باشد و عرضه و تقاضا 

تعيين كننده قيمت ها باشد

كاظم دوست حسيني:
يك ريسك بزرگ، ايجاد اين بازار 

در آنجايي است كه همان افرادي كه 
به طور مثال در چهارراه استانبول در 
افزايش نرخ ارز اثرگذار بوده اند، به 

اين بازار نيز نفوذ كنند و بانك مركزي 
نيز قدرت كنترل اين مساله را نداشته 
باشد كه در اين صورت دوباره شاهد 

افزايش نرخ ارز خواهيم بود؛ يعني 
تعيين قيمت ارز در اين بازار اتفاق 

بيفتد ولي هدف بانك مركزي كه 
كنترل و كاهش نرخ ارز است، تامين 

نشود

گروه اقتصاد      
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ــگري ايران تنها مازندران، گيالن، شيراز،  گردش
ــيل و ظرفيت  ــت. هزاران پتانس اصفهان و يزد نيس
گردشگري در دل اين سرزمين نهفته است. مناطقي 
ــاده كه مي تواند  ــم انداز و طبيعت فوق الع بكر با چش
ــگران رقم  طاليي ترين خاطره زندگي را براي گردش
زند. پاييز؛ فصل هزار رنگ و هزار نقش است.  فصلي كه 
در آن طبيعت از رنگ هاي طاليي، قرمز، قهوه اي موج 
مي زند و صداي خش خش برگ ها زير پاي عابران به 
ــي وصف ناپذير مي بخشد. جزيره هاي  انسان آرامش
ــتند؛  ــگري هس ايراني جزو بكرترين مناطق گردش
كه سفربه اين مناطق مي تواند؛ خاطره اي بي نظير و 
گردشي رويايي را رقم زند. در اين گزارش به معرفي 
مي خوانيم.   چند جزيره ايراني پرداخته ايم كه باهم 

آشوراده؛ تنها جزير ايراني كاسپين
ــوراده، تنها جزيره ايراني درياي كاسپين در  آش
ــه چون جواهري  ــرقي ترين بخش جزيره ميانكال ش
ــوراده؛ دهى در مركز شبه جزيره  ــد. آش مي درخش
ميان كاله در شهرستان بندرتركمن، استان گلستان 
است. جزيره كه در سده هاى گذشته درپى عملكرد 
و فعاليت گروه هاى انسانى با حفر كانال از توده اصلى 
خشكى خود (شبه جزيره ميانكاله) جدا افتاده است. 
آشوراده در سال 1354 جز نخستين مناطق زيست 
ــن حال در  ــد. در همي ــان معرفى و ثبت ش كره جه
ــر در زمره تاالب هاى مهم  كنوانسيون جهانى، رامس
دنيا قرار گرفت و سومين اهميت اين منطقه عضويت 
ــت كه در تمامى ايام  آن در پناهگاه حيات وحش اس
سال ميزبان انواع پرندگان است. 40  خاويار ايران در 
نزديكى اين جزيره به دست مى آيد. لفظ «آشوراده» 
ــور» است. و  در زبان تركمنى به معناى «جزيره آش
داراى دو بخش آشير (آشور) و آدا (جزيره) (آشيرآدا = 
آشوراده) است. تركمن ها به اين جزيره «مال آشير» 
ــاحل بندر  هم مى گويند زيرا در زمان هاى قديم از س
تركمن دام هاى خود را براي چرا به جزيره مي بردند 
ــير» به  و در اين لفظ «مال» به معناى «دام» و «آش
ــت.در سال 1837  ــاندن» اس معناى مصدرى «رس
ــت نيروهاى  اين جزيره با وجود اعتراض ايران به دس
روسيه اشغال شد. پس از اين اشغال، نيروهاى روسى 

تا چندين دهه يك پاسگاه نظامى در آن داشتند.
ــوراده مبين اين واقعيت  سير تاريخى جزيره آش
ــته مركز  ــره در مقاطعى از گذش ــت كه اين جزي اس
ــاى مختلف اقتصادى  ــارى و فعاليت ه مبادالت تج
ــى برابر با  ــال 1215 هجرى شمس بوده است. در س
ــا درآمد  ــغال روس ه ــالدى جزيره به اش 1836 مي
ــيه تزارى و بريتانيا  ــتعمارى روس و محل رقابت اس
ــى داشته است.  بوده و از اين جهت موقعيت حساس
ــاه، ميرزا تقى خان اميركبير  در زمان ناصرالدين ش
درصدد پس گرفتن آشوراده برآمد و سرانجام پس از 
سقوط تزاريسم به موجب عهدنامه مودت بين ايران و 
روسيه منعقده مورخ 26 فوريه 1921 در مسكو چنين 
ــوروى  ــطه عدم تمايل دولت ش مقررگرديد؛ به واس
ــتفاده از ثمره غاصبانه دولت تزارى از  ــبت به اس نس
جزيره آشوراده و همچنين خريد فيروز آباد با اراضى 
ــرف ايران به  ــرارداد 28 مى 1892 از ط آن مطابق ق
ــده بود به ايران مسترد گرديد.  روسيه انتقال داده ش
هم اكنون اين جزيره به عنوان يك جاذبه گردشگرى 
ــتفاده قرار مى گيرد.  ــمال ايران مورد اس مهم در ش
ــن جزيره همان  ــان معتقدند اي برخى از تاريخ نويس
جزيره آب سكون است كه محل مرگ سلطان محمد 
خوارزمشاه مى باشد. اين جزيره تا پايان جنگ جهانى 
ــت. روس ها در اين  ــت روس ها بوده اس دوم در دس
جزيره چندين بيمارستان، ساختمان مسكونى، قلعه 
و يك كليساى چوبى ساختند كه اكنون از كليساى 

ــت اما يك قلعه مثلثى كه  چوبى اثرى در دست نيس
ــت به عنوان  ــره پابرجا مانده اس ــمال اين جزي در ش
يادگار اشغال روس ها به ثبت ميراث فرهنگى رسيده 
است. محدوده «آشوراده» در اثر باال آمدن سطح آب 
درياچه كاسپين توسط كانال طبيعى «خزينى» به 
ــبه جزيره ميانكاله جدا  صورت جزيره آشوراده از ش
شده است. به اين ترتيب، جزيره آشوراده از شمال به 
درياچه كاسپين، از شرق به تنگه اى باريك موسوم به 
«تنگه چپق اوغلى» و از غرب به كانال طبيعى خزينى 
ــوب به خليج  ــره ميانكاله و از جن ــبه جزي و ادامه ش

گرگان منتهى مى شود.
مرواريدي به نام جزيره هنگام

هنگام، نام جزيره اى كوچك در خليج فارس است 
ــرقى جزيره قشم قرار كه در دو كيلومترى جنوب ش
ــش كيلومتر دارد. اين جزيره با 9 كيلومتر طول و ش

ــع دارد و  ــعتى حدود 33.6 كيلومتر مرب عرض، وس
ساختار آن به شكل يك مخروط ناقص به نظر مى رسد. 
همين جزيره كوچك با ظاهرى كامال ساده، به بهترين 
ــما ميزبانى مى كند و خوش ترين لحظات  شكل از ش
عمرتان را رقم مى زند. اولين خوش گذرانى شما در اين 
سفر، قايق سوارى در ميان آب هاى خليج فارس است و 
خاطره سازى از همان ابتداى راه آغاز مى شود. جزيره 
ــتا را در خود جاى داده كه عبارتند  «هنگام»  سه روس
ــى) و از: هنگام قديم يا كهنه، هنگام نو يا جديد (ماش
غيل. كوه ناكس با 106 متر ارتفاع بلندترين نقطه اين

جزيره محسوب مى شود. طوالنى ترين قطر جزيره 
ــگام كهنه تا  ــتاى «هن نيز به طول 9 كيلومتر از روس

ــت و كوتاه ترين قطر  ــتاى «هنگام جديد»  اس روس
جزيره نيز 5 كيلومتر طول دارد. 

در اين جزيره خبرى از هياهو نيست، خيابانى وجود 
ندارد و ماشينى تردد نمى كند. مردم مهربان، ساده و 
آرام هستند و رسم مهمان نوازى را به بهترين شكل به 
جاى مى آورند. همه چيز در اينجا آماده است تا آرامش 
ــان را خلق  ــاد ماندنى ترين خاطرات ت را تجربه و به ي
كنيد. هنگام سرزمين بسيار كوچكى است كه دنيايى 
متفاوت را پيش روى تان قرار مى دهد؛ فقط بايد بدانيد 
ــراغ كدام ديدنى ها و تفريحات  كه در اين جزيره به س
برويد. در ادامه به شما مى گوييم كه چه چيزهايى در 
اين جزيره انتظارتان را مى كشند. هيچ چيز بهتر از اين 
نيست كه دقايقى را در كنار خليج هميشه فارس سپرى 
كنى و رقص امواجش را به تماشا بنشينى. «هنگام» از 
ــو با اين پهنه نيلگون و زيبا احاطه شده و هر تكه  هر س
از آن به شكلى خاص جلوه مى كند. طول نوار ساحلى 
هنگام، 50 كيلومتر است و در هر قدم، تصويرى متفاوت 
ــواحل  ــراغ س ــا را خوهيد ديد. مى توانيد به س از دري
صخره اى برويد و يا سواحل شنى آن را انتخاب كنيد؛
ــكوه امواج خليج فارس غرق در هر صورت با ديدن ش

تماشامى شويد.
حساب ساحل نقره اى هنگام از همه سواحل ايران 
سواست به همين خاطر به عنوان موردى كامال مجزا 
از ساير سواحل از آن نام مى بريم. در اين ساحل ذراتى 
از نوعى كانى براق به چشم مى خورد كه در ميان ماسه 
ــان به ساحل  ها جا خوش كرده اند و جلوه اى درخش
داده اند.بسيارى از گردشگران راه زيادى را مى پيمايند 

تا دقايقى كوتاه را در اين ساحل بگذرانند و از درخشش 
ــه بتوانيد قدم در  ــد. البته خيلى به اينك آن لذت ببرن
ــيد چرا كه  ــاحل نقره اى بگذاريد، دل خوش نباش س
ــما به اين قسمت از جزيره  ممكن است مانع ورود ش
ــال گذشته به  ــيب هايى كه چند س شوند. در پى آس
خاطر برداشتن خاك توسط گردشگران به اين ساحل 
ــراى ورود به آن وجود  ــده، محدوديت هايى ب وارد آم
ــتقر در جزيره  ــگرى مس دارد. اگر از تورهاى گردش
ــتفاده كنيد، مى توانيد سوار بر  قشم و بندر كندالو، اس
قايق از كنار اين ساحل زيبا عبور كنيد و شاهد دلبرى 
ــتفاده از اين تورها، احتياجى به  ــيد. براى اس آن باش
ــت؛ در واقع با خريد بليط پرداخت هزينه اضافى نيس

ــا مهربانى هر آنچه را  قايق كندالوـ هنگام، قايقرانان ب
ــان تان داده تا گردشى خاطره انگيز  كه مى توانند نش
ــيدن پاييز، آب هاى  ــم بزنند. با فرارس را براى تان رق
ــازه اى را ميزبانى مى كنند. در  خليج فارس مهمانان ت
اواسط اين فصل، دلفين ها يكى يكى به نزديكى هنگام 
ــت در همين منطقه  ــند و تا اواسط ارديبهش مى رس
ــود كه تا كنون 13 گونه از 40 مى مانند. گفته مى ش

ــران از جمله خليج فارس و  گونه دلفين در آب هاى اي
ــت. دلفين هاى بازيگوش  درياى عمان ثبت شده اس
ــم نظير را به  ــى ك در آب باال و پايين مى روند و نمايش
راه مى اندازند. گردشگران سوار بر قايق ها مى شوند و 
خودشان را به ميان آب هاى دريا مى رسانند، آن ها فقط 
چند دقيقه منتظر مى مانند تا اينكه دلفين ها به سطح 
ــان را به  آب آمده و زيبايى هاى دنياى آزاد و رهاى ش

نمايشبگذارند.

جزيره كوشك؛ زيباي خفته در خوزستان
ــن تفرجگاه هاى  ــك، يكى از زيباتري جزيره كوش
كشور در استان خوزستان، شهرستان مسجد سليمان 
است كه در همسايگى رودخانه  زيباى كارون و در پشت 
سد شهيد عباس پور قرار دارد. جزيره  زيباى كوشك، 
ــب،  به دليل قرارگيرى در موقعيت جغرافيايى مناس
برخوردارى از اقليم و آب و هوايى مطبوع، بهره مندى 
از طبيعتى چشم نواز در پيرامون و نيز مجاورت با رود 
زيبا و خروشان كارون، توانسته است امتيازى مناسب 
ــت آورد. هر سال  و ايده آل براى جذب گردشگر بدس
ــان جمع زيادى  ــه  تفريحى و رويايى، ميزب اين منطق
ــت.  ــگران داخلى و خارجى اس ــافران و گردش از مس
ــك، در واقع جزيره اى است  منطقه گردشگرى كوش
ــكا»، كه به  ــتان «اندي فوق العاده زيبا از توابع شهرس
سرزمين كوه هاى شگفت شهرت دارد و در دل درياچه 
ــهيد عباس پور قرار گرفته است. اين  ــد ش نيلگون س
ــگرى را به يقين مى توان در گروه يكى  محوطه گردش
ــور به دليل وجود طبيعت بكر،  از زيباترين جزاير كش
پوشش گياهى متنوع، چمن زارها، گل هاى رنگارنگ 
ــايد همين زيبايى و  و درختان متنوع ميوه قرار داد. ش
ــگفت انگيز  رنگارنگى طبيعت پيرامون اين جزيره  ش
ــه زيبا، محبوبيت آن را  در كنار حضور آن روى درياچ
در بين گردشگران دوچندان ساخته است.گردشگران 
براى حضور در جزيره  كوشك بايد از جاده شهرستان 
مسجد سليمان به سمت شهرستان انديكا حركت كرد. 
ــمت درياچه سد شهيد  پس از رسيدن به انديكا به س
عباسپور خواهند رسيد كه جزيره  كوشك در دل آن قرار 
دارد. از ويژگى هاى اين منطقه  گردشگرى، مى توان به 
انجام فعاليت هايى از جمله كوه نوردى، صخره نوردى، 
غارنوردى، قايق سوارى، دوچرخه سوارى و پياده روى 
ــرد كه  ــاره ك ــت نخورده اش ــر و دس ــت بك در طبيع
ــراى عالقه مندان به  تجربه اى ناب و به  يادماندنى را ب
طبيعت گردى به ارمغان خواهد آورد.همچنين در اين 
جزيره  زيبا و افسانه اى، امكانات رفاهى و اقامتى مجهز 
و قابل توجهى ايجاد شده است كه مى توان به تعدادى 
ــالن غذاخورى و سالن ورزشى  ويال، زمين فوتبال، س
ــاره كرد.يكى ديگر از  در كنار امكانات ويژه  ديگرى اش
جاذبه هاى گردشگرى در اين جزيره، بارگاه امامزاده 
سلطان ابراهيم (ع) است كه در تمامى ايام سال، ميزبان 
گردشگران و مسافران از سراسر استان و ايران است كه 
براى حضور در اين بارگاه ملكوتى از مسير آبى درياچه 

استفاده مى كنند.
تنب بزرگ جزيره اي در باغ ميوه

جزيره تنب بزرگ از جزاير خليج فارس و از توابع 
ــى است. اين  ــتان هرمزگان و شهرستان ابوموس اس
جزيره با مساحتى حدود 11 كيلومتر مربع در جنوب 
ــم قرار دارد و از نظر مختصات جغرافيايى  غربى قش
ــمالى و 16 55 و 19  ــن 15 26 و 19 26 عرض ش بي
ــت. ازطرف شمال به  ــرقى واقع شده اس 55 طول ش
جزيره قشم، از غرب به جزيره تب كوچك، از جنوب 
ــرق به كشور عمان محدود  به جزيره ابوموسى و از ش
است. فاصله جزيره تنب بزرگ تا جزيره قشم حدود 
ــك 14 كيلومتر و  32 كيلومتر و تا جزيره تنب كوچ
ــكل اين جزيره  تا بندرعباس 180 كيلومتر است.ش
ــت.جزيره  ــر آن حدود 5 كيلومتر اس دايره اى و قط
ــك بوده كه بخش جنوبى  تنب بزرگ شن زار و خش
ــت. ــمال غربى تپه اى اس ــوار و در بخش ش آن هم

ــر ارتفاع دارد.  ــه اين جزيره 53  مت مرتفع ترين نقط
مناسب ترين محل براى لنگرگاه در بخش جنوبى و 
در كناره شرقى آن است.ساحل شرقى جزيره بيشتر 
ــره تنب بزرگ  ــت. جزي داراى صخره هاى كوتاه اس
داراى اقليم گرم و مرطوب است كه هواى آن رطوبت 
به نسبت بااليى دارد و ميانگين حداكثر رطوبت به 80 
تا 82 درصد در تابستان مى رسد. دماى هواى جزيره 

در تابستان بين 24 تا 44 درجه و در زمستان بين 10 
تا 24 درجه سانتيگراد تغيير مى كند. ميزان بارندگى 
ــب است. بيشتر  اندك و توزيع فصلى آن نيز نامناس
بارش در فصل زمستان يعنى در ماه هاى دى تا اسفند 

مى گيرد. صورت 
تنب يا تمب واژه فارسى درى يا تنگستانى (فارسى 
جنوب)به معنى تپه يا پشته و تل است.در قديم در اين 
جزيره مارهاى سمى فراوانى وجود داشت و به همين 
دليل در برخى منابع آن را تنب مار يا تل مار مى نامند.

ــتاها را تنب مى نامند.  در لنگه و بوشهر برخى از روس
ــان اين جزيره را  دريانوردان محلى به گويش خودش
تمب گپ به معنى تنب بزرگ مى نامند.پس از جدايى 
نافرجام بحرين از ايران و تسلط انگلستان بر جزاير سه 
ــى  گانه خليج فارس، با بازپس گيرى جزيره ابوموس
سرانجام ايران دو جزيره تنب بزرگ و تنب كوچك را 
پس از 80 سال كه در اشغال انگليسى ها بود، در 9 آذر 

1350 هجرى شمسى از آن ها پس گرفت.
ــأ نمكى دارد يعنى در اثر  جزيره تنب بزرگ منش
ــت كه  ــدن گنبدهاى نمكى به وجود آمده اس باال آم
آب دريا با فعاليت هاى شيميايى و مكانيكى و جنس 
رسوبات برجاگذاشته از خود مناظر و اشكال ديدنى 
ــه به دليل  ــت ك فراوانى را در جزيره پديد آورده اس
نمكى بودن جزيره و خاصيت انحاللى آن اين مناظر از 
تنوع بيشترى برخوردارند.اين جزيره از نظر پوشش 
ــت.گياهان موجود در جزيره  گياهى بسيار فقير اس
ــتند مانند درختان  ــند هس از انواع گياهان شورپس
ــرت، مغير، گز و غيره كه از  لور(انجيرهندى)، تمر، ك
ــراوان اين جزيره  ميان آن ها انجير هندى درخت ف

است.
ــواع ماهى هاى  ــون جزيره، ان ــاى پيرام در آب ه
خوراكى مانند سنگسر، شير، حلوا، قباد، خارو، نعيم، 
سرخو، شوريده و ماهى غيرخوراكى مانند اره ماهى، 
لقمه ماهى، اسب ماهى، مارماهى و بسيارى ديگر از 
انواع ماهى ها يافت مى شود.همچنين كوسه، دلفين، 
ــواع خرچنگ  ــت دريايى، ان ماهى مركب، الك پش
ــود. از پرندگان اين  ــان ديده مى ش دريازى و نرمتن
ــرخ معمولى،  ــواع كاكايى، دم س ــره مى توان ان جزي
بلبل خرما، پرستو، قمرى خانگى، گنجشك خانگى، 
كبوتر چاهى، اگرت سفيد و ديگر پرندگان را نام برد.

پستانداران اين جزيره بيشتر شامل جوندگان مانند 
ــياه، موش انبارى، خرگوش  موش خانگى، موش س

وحشى و ...است.
از خزندگان جزيره مى توان به مارهاى سمى مانند 
افعى شاخدار، مار جعفرى كه بسيار فراوان است اشاره 
ــكينك، آگاما و نيز  كرد.از سوسماران انواع جكو، اس
ــرب در اين جزيره زياد  بزمجه را مى توان نام برد.عق
ــرب از دو جنس مزبوتوس  بوده و به ويژه دوگونه عق
و آندروكتونوس كه به فراوانى ديده مى شوند.جزيره 
تنب بزرگ داراى يك باند فرودگاه براى هواپيماهاى 
ملخى كوچ است.يك اسكله در شرق جزيره دارد كه 
ــت.  براى پهلوگرفتن لنج ها و قايق هاى كوچك اس
ــردخانه اى در اين جزيره  ــيالت يك تاسيسات س ش
ــه،  ــن داراى يك مدرس ــره همچني ــن جزي دارد. اي
ــجد، يك پادگان كوچك نيروى  ــگاه، دو مس فروش
ــت.يك فانوس  دريايى و تعدادى خيابان كوچك اس
ــمال غربى جزيره نصب شده است كه  دريايى در ش
حدود 20 متر ارتفاع دارد. اين جزيره داراى جمعيت 
ــه و نيز عرب هاى  ــت كه از اهالى بندرلنگ اندك اس
ــاكنين جزيره از  ــى هستند.س ــاس دب قبيله بنى ي
ــد و مختصرى هم از  طريق ماهيگيرى، صيد مرواري
زراعت و باغدارى امرار معاش مى كنند.باغ هاى ميوه 
ــتان هم در غرب جزيره به چشم مى خورد.  و نخلس
جزيره تنب بزرگ يك پايگاه مهم از نظر استراتژى و 

دفاعى براى ايران به شمار مى رود.

ــاهدان عينى دشت  ــان و ش به گفته كارشناس
ــتگاه روباه تركمنى در ايران -  «اينچه» - تنها زيس
ديگر امن نيست و در سايه بى توجهى ها كرساك  به 
داالن مرگ مى رود تا براى هميشه نامى از آن  باقى 
بماند.در سال 95 از 14 النه كرساك هاى ايران در 
دشت اينچه فقط چهار النه فعال بود و سال گذشته 
اين عدد به صفر رسيد.حدود 60 سال بود كه ديگر 
اثرى از روباه تركمنى در ايران نبود اما با پيدا شدن 
ــاك  در ليست  ــه ُمرده از اين حيوان، كرس يك الش
ــران قرار گرفت.  ــوران در معرض انقراض در اي جان
روباه تركمنى كه به آن روباه سردم سياه و يا كرساك 
ــت كه در نواحى بيابانى و  مى گويند نوعى روباه اس
ــياى ميانه زندگى مى كند و دشت  نيمه بيابانى آس
گرگان در ايران تنها زيستگاه اين حيوان خجالتى 
ــت گلستان ــئوالن حوزه محيط زيس ــت. مس اس

ــش از نيم قرن در منطقه  مى گويند پس از آن كه بي
روباه تركمنى ديده نشده، پيدا كردن چند النه از اين 
حيوان باعث خوشحالى و اميد براى حفظ نسل اين 

گونه شده است.
ــارت بر حيات  ــر، رئيس اداره نظ به گزارش مه
ــت گلستان  وحش اداره كل حفاظت محيط زيس
ــرايط روباه تركمنى در كشور آن قدر  اظهار كرد: ش
ــده كه به عنوان گونه اى نادر در ايران مطرح  بد ش
است و ديدن چند النه از اين جانور باعث خوشحالى 
ــاره به اين كه كرساك ها  است.محمود شكيبا با اش
البه الى تپه ماهورها النه مى سازند، افزود: ما تمام 
زيستگاه هاى روباه تركمنى را به زمين كشاورزى، 
ــه تبديل  ــدى و يا كارخان ــدارى، كارگاه تولي دام
ــت ندارد. نه  كرده ايم و اين حيوان جايى براى زيس
ــاك ها بايد منطقه حفاظت  تنها محل زيست كرس
شده اعالم شود بلكه بايد نقش اكولوژيكى اين گونه

بيشتر معرفى شود. وى ادامه داد: در سال هاى اخير 
ــده  وجود روباه تركمنى مرده در منطقه گزارش ش
ــتفاده از طعمه مسموم  است كه علت اصلى آن اس
ــگ هاى گله دشمن اصلى  بوده است؛ همچنين س
روباه ها هستند و كرساك ها را مى كشند و اين گونه 
در منطقه امنيت ندارد.به گفته وى روباه تركمنى 
براى ادامه حيات نياز دارد در سطح وسيعى حركت 

ــاورزى،  ــانى از جمله كش كند اما فعاليت هاى انس
ــراى مقابله با  ــى ها ب ــفندان و سم پاش چراى گوس
ــن جانور و  ــى محدوده زندگى اي ملخ هاى مراكش
ــذاى اصلى  ــرات را كه غ تعدادي جوندگان و حش

كرساك هاست را محدود كرده است.
ــش اداره  ــر حيات وح ــارت ب ــس اداره نظ ريي
ــتان اضافه كرد:  ــت گلس كل حفاظت محيط زيس
ــتگاه اين حيوان در  گميشان تا مراوه تپه تنها زيس
ايران است و نمى توانيم يك منطقه را حفاظت شده 
ــن روباه ها را حفظ كنيم؛  اعالم كرده و تعدادى از اي
ــردم و توضيح  ــم از راه آموزش به م بايد تالش كني
ــور، از روباه  ــور اين جان ــه اهميت حض دادن درج

تركمنى حفاظت كنيم.
ــبق  ــران اس ــى از مدي ــكيبا، يك ــالف ش برخ
ــت براى حفظ  ــتان معتقد اس محيط زيست گلس
كرساك هاى باقى مانده چاره اى نداريم جز اين كه 
محل زندگى اين تعداد محدود روباه تركمنى باقى 

مانده را حفاظت شده اعالم كنيم.
ــن گونه (روباه  ــى قائمى اظهار كرد: اي رمضانعل
ــرار دارد و نقش و  تركمنى) در باالى هرم غذايى ق
اهميت آن براى حفظ اكوسيستم كشور و حفاظت 

از ساير گونه ها حائز اهميت است.
وى با تاكيد بر اين كه بايد محل زندگى اين تعداد 
ــرگان (تنها  ــت گ روباه تركمنى باقى مانده در دش
محل زندگى اين گونه در ايران) حفاظت شده اعالم 
ــد: نه تنها محل زيست كرساك ها  شود، متذكر ش
بايد منطقه حفاظت شده اعالم شود بلكه بايد نقش 

اكولوژيكى اين گونه بيشتر معرفى شود.
اين فعال محيط زيست ادامه داد: روباه تركمنى 
ــت و در عين  ــور اس ــز اهميتى براى كش گونه حائ
آسيب پذير بودن در معرض خطر انقراض قرار دارد؛ 
اين گونه در يك گوشه از يك استان كشور زندگى 
ــوى محيط زيست و  مى كند و اگر بى مباالتى از س
ساير دستگاه هاى مسئول انجام شود همين تعداد 

انگشت شمار باقى مانده از اين گونه را در سال هاى 
بعد نخواهيم ديد.

ــت  ــوت محيط زيس ــه اين پيشكس در حالى ك
ــه را جايز نمى داند  ــى درخصوص اين گون بى مباالت
ــال هاى اخير  ــت كه در س اما يك فعال محيط زيس
ــته از تنها بازماندگان روباه تركمنى در ايران  توانس
عكس و فيلم تهيه كند از بى مهرى و نبود حمايت ها 
ــت  ــه دارد و معتقد اس ــور گالي از اين گونه در كش
اگر  خانم «لنى هارت» فعال محيط زيستى كشور 
ــك خزر را در  ــز تحقيقاتى- درمانى ف هلند كه مرك
آشوراده فعال كرده است، حمايت  نمى كرد ديگر از 
اين گونه در دشت اينچه هم اثرى نبود. اگر از اينچه 
ــتگاه اين حيوان) غفلت كنيم و اين گونه  (تنها زيس
ــت ديگر در ايران  حمايت نشود نمى توان اميد داش
روباه تركمنى وجود داشته باشدسياوش روشنيان 
ــال 1389 در گشت زنى  اظهار كرد: نخستين بار س
ــه روباه تركمنى مواجه در منطقه اينچه با يك الش
شدم و مستندات و عكس ها را براى سازمان حفاظت
محيط زيست ارسال كردم در شرايطى كه در 60 سال

گذشته هيچ كرساكى در ايران مشاهده نشده بود.
اين عكاس و تيماردار حيات وحش اضافه كرد: 
1391 هنگامى كه اوج  ــال درگشت زنى مجدد س
سمپاشى براى مبارزه با ملخ مراكشى در منطقه بود 
با الشه يك جفت روباه تركمنى كه بر اثر مسموميت 
ــدم و بازهم موضوع را به  ــده بودند روبرو ش تلف ش
سازمان حفاظت محيط زيست گزارش كردم. وى
با اشاره به اين كه هفت سال براى تحقيق، عكاسى

و احياي نسل روباه تركمنى در منطقه اينچه وقت 
ــال 93 با حمايت خانم  گذاشتم، تصريح كرد: از س
لنى هارت، پايش ها ادامه يافت و در نهايت در سال 
1395 موفق شدم 14 النه روباه تركمنى را مشاهده 

كنم كه چهار النه فعال بود.
ــال  ــادآورى اين كه در همان س ــا ي ــنيان ب روش
فيلمبردارى و عكاسى از اين گونه انجام شد، ادامه داد: 

شايد كار غيركارشناسى بود اما با حمايت هاى خانم 
لنى هارت به توله ها و مادر غذارسانى كرده و با كمك 
اهالى بومى و چوپانان مانع آسيب رساندن سگ هاى 

گله به چهار جفت روباه تركمنى در منطقه شدم.
وى گفت: آن سال سه النه روباه تركمنى دوقلو

و يك النه چهارقلو داشتند و فقط يكى از توله ها بر 
اثر سيل و بارندگى تلف شد و 9 توله در طبيعت رها 
شدند. اين فعال حوزه محيط زيست بيان كرد: سال 
گذشته از گميشان تا مراوه تپه پايش انجام شد اما 
ــد و اگر از  هچ اثرى از النه فعال در منطقه ديده نش
اينچه (تنها زيستگاه اين حيوان) غفلت كنيم و اين 
ــود نمى توان اميد داشت ديگر در  گونه حمايت نش

ايران روباه تركمنى وجود داشته باشد.
ــتگاه روباه تركمنى هم اكنون فقط دشت  زيس
ــت كارخانه هاى  ــه فعالي ــا ادام ــت كه ب اينچه اس
صنعتى فعال در آن و غفلت جهاد كشاورزى در ادامه 
سمپاشى به جاى مبارزه بيولوژيك با ملخ مراكشى 

و چراى دام و همچنين بى توجهى سازمان حفاظت 
محيط زيست دور از ذهن نيست كه روباه تركمنى 

به جاى قرار گرفتن در ليست گونه هاى در معرض 
انقراض به خاطره ها بپيوندد.

محيط زيست

گروه سرزمين

روباه تركمني در خطر انقراض

    در واپيسن روزهاي خزان سفر به بكرترين مناطق را از دست ندهيد   

گرگر  دشي رويايي در جزيردشي رويايي در جزير  ه هاي زيباي ايره هاي زيباي اير  اا ني ني
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سميه جاهد عطاييان 

ــتيك»، «نه به  ــه به پالس ــعار «ن زمانى كه با ش
ــر قصد  ــعار ديگ ــى» و ده ها ش ــه هاى نايلون كيس
اطالع رسانى داريم و درعين حال از معايب ظروف و 
كيسه هاى پالستيكى صحبت مى كنيم، بد نيست 
ــال هاى  بدانيم كه مركزى به نام «آواى ماندگار» س
ــه هاى متقال و محيط زيستى را  سال است كه كيس
ــديد  توليد كرده و يك تنه در اين تالطم يا گرانى ش
ــام مى دهد اما اين  قيمت ها، اقدامات موثرى را انج
ــاالى پارچه  ــرهاى حاصل از قيمت ب روزها دردس
ــت؛ مركزى كه  گريبان اهالى اين مركز را گرفته اس
ــى برخوردار  ــازمان هاى دولت نه تنها از حمايت س
ــرايط اقتصادى موجود ، از حمايت  نيست بلكه با ش
ــته خيرين نيز كم بهره شده است. كيسه هاى  گذش
ــتان توانمند گروهى  محيط زيستِى متقال، به دس
ــود كه همسران شان قادر به كار  از زنان توليد مى ش
نبوده و به داليلى مثل اعتياد، بيمارى، از كار افتادگى 

و ... خانه نشين يا نيمه بيكار هستند. 
زنان نان آور محله هرندى

ــاره» در مهد كودك آواى  ــاله «س ــر پنج س پس
ماندگار نگه دارى مى شود... دختر دو ساله اش دايم 
ــير مى خواهد...«دختر و پسرم  ــت و ش بى قرار اس
ــديد دارند  هر دو به صورت مادرزادى كم خونى ش
ــتند؛ با كمك مركز «ماندگار» براى  و تشنجى هس
درمان شان اقدام كردم كه البته هزينه هاى درمان، 
ــيار باال ست و تشنج شان قابل  دارو و آزمايش ها بس
ــت... آن قدر بدبختى دارم كه ديگر روى   درمان نيس
كمك گرفتن از مدير مركز را ندارم و بيشتر وقت ها 
دوره هاى درمان را نيمه كاره ول مى كنم... شوهرم 
كارگرساختمانى و بيشتر مواقع بيكار است. ناراحتى 
ــت... تازگى كل  ــاب دارد و چندان متعهد نيس اعص
خانه 12 مترى مان كه اجاره هست به خاطراتصالى 
ــدگار» هزينه تعمير  ــت و مركز «مان برق آتش گرف
ــود بايد در  ــرد. اگراين مركز نب ــه را پرداخت ك خان
ــاث مان را  ــم، صاحب خانه اث ــان مى خوابيدي خياب
بيرون انداخته بود...صداى چرخ خياطى ها در فضاى 
كارگاه بلند شده، بوى متقال و صداى برش دسته اى 
ــغول  پارچه ها فضا را پر كرده، هر كدام از بانوان مش
كارى هستند و در عين حال وقتى از سرگذشت شان 

مى گويند بغض مى كنند.
ــت  ــدن اس ــران اجاره بها و بيكارش  صديقه نگ
ــه برابر شده. هر روز  ومي گويد:«قيمت همه چيز س
همه جا در مورد مشكالت اقتصادى صحبت مى شود 
و روزى نيست كه به خاطر گرانى، تن و بدن مان نلرزد. 
ــدن سفارش  نگرانى همه ما تعطيلى مركز و كم ش
ــده و خودمان  ــت كه باعث توليد كم در مركز ش اس
خيلى خوب مى دانيم كه تا االن هم به سختى سر پا 
بوده ايم... اينجا همه مشكل دارند. همه كم درآمد، 

مقروض، اجاره نشين و آبرومند هستيم».
كم كارى در سايه بازار خراب

ــت و تنها چند  همسر «صديقه» باربر موتور اس
ــال توان كار دارد...«اينجا هنرهاى زيادى  ماه در س
ــى توانيم به  ــوزش ديديم و حاال م ــاد گرفتيم، آم ي
راحتى به صورت مستقل كار كنيم اما انقدر به مركز 
ــتيم كه هركدام ترجيح مى  «ماندگار» مديون هس
دهيم به تازه واردها كمك كنيم و حامى باشيم اما هر 
روز دريغ از ديروز... شرايط كار خراب است، كار ما هم 
از رونق افتاده و مواد اوليه به سختى تامين مى شود. 
«آواى ماندگار دروازه غار» درست در قلب منطقه و 

محله  پر آسيبى كه مردمانش با معضل فقر و اعتياد 
دست و پنجه نرم مى كنند، فعاليت دارد؛ جايى كه 
براى پيشگيرى در حوزه كار كودك و كودك آزارى 
ــل قبولى دارد.  ــد و عملكرد قاب ــرف اول را مى زن ح
ــى در خصوص  برگزارى دوره هاى مختلف آموزش
ــگيرى از كودك آزارى، پيشگيرى از خشونت  پيش
ــى و... در كنار  ــوزش مهارت هاى زندگ خانگى ، آم
حرفه آموزى و توليد، سبب شده تا صحبت و درددل 
درمورد آزار هاى خانگى و كودك آزارى در اين مركز 
به راحتى صورت گيرد و افراد آزار رسان شناسايى وبه 
ــاوره و روان درمانى ارجاع داده شوند. چه  مراكز مش
بسيار اتفاقات تلخى كه توسط كودكان به مسئوالن 
مركز اطالع داده شده و در اين زمينه گام هاى موثرى 

برداشته شده است.
زى  ــا نمندس ا تو ه  ز ــو ح ــه  س در  ــا  ينج ا
ى  ر ــكا خ چر ش  ز ــو م آ مل  ــا ش ) ى فه ا حر
ــوزن  ــه دوزى وس صنعتى،خياطى،بافندگى،تك
ــامل تقويت  ــارت هاى اجتماعى (ش دوزى و...) مه
ــوزش مهارت هاى زندگى  مهارت هاى ارتباطى، آم
و آموزش خانواده و...) و سوادآموزى فعاليت صورت 
ــه فرزندان  ــوزش مادران، ب ــرد و در كنار آم مي گي
ــده و ارتقاى وضعيت تحصيلى و  آن ها هم توجه ش
مهارت هاى اجتماعى و مهارت هاى زندگى آنان از 

اهداف اصلى موسسه است.
ــور» مديرعامل مركز  ــماعيل پ ــر اس «على اكب
ــه خبرنگار  ــدگار» در اين ب ــى «آواى مان كارآفرين

ــك مركز خيريه اى  ــون» مى گويد: اينجا را با ي «قان
ــز «كار آفرينى  ــتباه نگيريد، ما يك مرك صرف اش
ــتيم  ــدود نهادهاى مردمى هس اجتماعى» و از مع
ــخص  به منظور دستيابى  ــتراتژى مش كه طبق اس
ــى فعاليت  ــعه محل ــل اتكا براى توس به مُتدى قاب
مى كنيم.ما اعتقاد داريم درگير كردن خانواده هاى 
ــعه ، درنهايت  فرودست جامعه در برنامه هاى توس
به ارتقاى كيفيت زندگى و عدالت اجتماعى در اين 
ــعه پايدار است.  ــده كه همان توس محالت منجر ش
وى مى افزايد: در مركز توانمند سازى آواى ماندگار 
عالوه برفعاليت براى جمعيت هدف، به دليل فقر روز 
افزون و وضعيت ناگوار اقتصادى جامعه، خانواده هاى 
ديگرى نيز در كنار حمايت هاى بهداشتى – درمانى 
ــته هاى  ــته هاى مواد غذايى، لباس گرم و بس از بس
تحصيلى بهره مند مى شوند. وى به نكته مهمى كه 
ــت، اشاره مى كند  خط قرمز فعاليت هاى مركز اس
ــرش بانوان و  ــرط اصلى پذي و مي گويد : تعهد و ش
مشاركت آنان در برنامه هاى توانمند سازى مركز اين 
است كه هرگز نبايد از فرزندان براى تامين معيشت 
خانواده هاى شان استفاده كنند و چنانچه خالف اين 
موضوع توسط مددكاران ثابت شود، از پذيرش بانوان 
ــد. هدف سختگيرى  براى كار خوددارى خواهد ش
اين است كه كودكان به كار اصلى خود كه تحصيل، 
بازى و شادى هاى كودكانه است، بازگردند وبا حذف 
اشتغال كودكان ، بانوان با قدم گذاشتن به اجتماعات 
محلى و سازمان هايى مانند آواى ماندگار مشاركت 

مستقيم در برنامه هاى توسعه محلى داشته و نقش 
ايفا كنند .  

هفت خان ارتباط با صدا و سيما! 
ــيب هاى حاصل از گرانى هاى  وى با اشاره به آس
ــه هايى  ــيه اى، گل ــكالت حاش ــورم و مش اخير، ت
ــت كه درمورد  ــال هاى سال اس دارد و مى گويد: س
ــودكان و بانوان  فعاليت هاى موثر مركز در حوزه ك
ــده اما نهادهاى  ــانى هاى گسترده اى ش اطالع رس
دولتى براى حمايت از مركز اقدامى نمى كنند؛ مواد  
ــرايط بازار، مركز را با بحران  اوليه گران و بد بودن ش
روبه رو كرده و هر زمان امكان كم شدن فعاليت هاى 
ــيب و فقيرى  جانبى و موثر،  آن هم در منطقه پر آس
مثل « هرندى»  وجود دارد. در حالى كه جاى سوال 
ــر در حوزه كارآفرينى  مى ماند كه چرا اقدامات موث
ــيب كه  ــد و درمعرض آس ــان نيازمن ــتغال زن و اش
ــان توليد كيسه هاى زيست  مهم ترين دستاوردش
محيطى و متقال است، امكان اطالع رسانى در سطح 
ــت از توليدات  ــترده را ندارد؟ مگر قرار بر حماي گس
ــيما كه  ــاط گرفتن با صدا و س ــوده؟ ارتب داخلى نب
ــت. گرفتن يك مجوز  ــت هفت خان رستم اس درس
ــتن يك بنر يا بيلبورد تبليغاتى در حوزه  براى داش
ــه هاى متقال هم براى مان  مزاياى استفاده از كيس
ــت. در حالى كه فعاليت هاى مركز  بسيار سخت اس
در كنار داشتن منافع فراوان در حوزه محيط زيست، 
با كاهش آسيب هاى اجتماعى هم ارتباط نزديكى 
دارد. عالوه بر اين ها اسماعيل پور  آرزو دارد كه كاش 

ــهرى  ــاى تبليغاتى و تجارى مناطق عمومى ش فض
ــن مترو، غرفه هاى  مانند فضاى تبليغى داخل واگ
ــتگاه هاى پرجمعيت مترو  ،  ــتقر در ايس فروش مس
ــه جاى واگذارى  ــل پارك ها و... را ب غرفه هاى داخ
صرف به پيمانكاران ، بخشى را به تبليغات و فروش 
محصوالت كارآفرينان اجتماعى اختصاص دهنداما 
ــوس كه صداى ما به جايى نمى رسد و هرگونه  افس
ــئوالن مختلف در  درخواست از شوراى شهر و مس
چنبره بروكراسى گرفتار مى شود. وى مى افزايد: در 
ــرايط، حمايت دولت براى تهيه متقال ارزان  اين ش
قيمت، مى تواند بسيار موثر باشد اما متاسفانه قيمت 
ــيده و با توجه  ــزار تومان رس متقال به مترى 14 ه
ــت از توليدات به صرفه و با  به كار مركز و لزوم حماي
ارزش از نظر محيط زيستى، به كمك احتياج داريم. 
كيسه هاى نان، سبزى  و ... كه همگى از متقال تهيه 
ــالمتى تزريق مى كنند و الزم است  ــوند، س مى ش
ــوالت غذايى ديگر، به تبليغ  در كنار تبليغات محص
ــده در «آواى ماندگار» نيز  اين كاالى مهم توليد ش
ــود. در حالى كه متاسفانه اطالع رسانى  پرداخته ش
ــابه، پفك، چيپس و ... همچنان وجود  درمورد نوش
ــالم  ــى از محصوالت س ــه حمايت ــچ گون دارد و هي
نمى شود. چندين بارنيز نامه اى به خانم «ابتكار» به 
عنوان مشاور در حوزه امور زنان و خانواده و نيز رييس 
ــد و در قالب اين  ــت ارسال ش سازمان محيط زيس
ــتيم اما انقدر حواشى در  نامه درخواست كمك داش
سازمان هاى دولتى زياد است كه هنوز به درخواست 

ما رسيدگى دقيقي نشده است. 
نذر و نياز كرديم بيكار نشويم!

ــدگار صحبت مى كنيم،  وقتى با اهالى آواى مان
نگرانى در ميان تك تك شان موج مى زند. اضطراب 
تعطيلى يا كاهش فعاليت هاى مركز هر كدام از آن ها 
را بسيار نگران كرده  و حتى به صورت دسته جمعى 
ــريع تر از اين بحران  نذر و نياز كرده اند كه هر چه س
ــال  نجات پيدا كنند.يكي از آن ها مي گويد:« هر س
مى شنويم ممكن است ِملك «آواى ماندگار» جابه جا 

يا واگذار شود.
ــى پارچه  ــكل گران ــه درگير مش ــال هم ك  امس
شده ايم... خودم زمانى با مركز آشنا شدم كه به خاطر 
اعتياد همسرم، قادر به تامين يك عدد نان نبوديم، 
ــت و خودم  ــار راه آدامس مى فروخ ــرم در چه پس
ــا بعد از آمدن  ــردم را تميز مى كردم ام خانه هاى م
ــرم در پيش دبستانى مركز  به «آواى ماندگار»، پس
ثبت نام شد و خودم هم مشغول آموزش و كار شدم. 
ــرم وقتى كار مى كرد هر روز مريض بود و همسر  پس
هم ُغر ولند مى كرد كه چرا بايد كار كنم اما با كمك و 

حمايت مركز، خانوده ما نجات پيدا كرد.
ــده و  ــرم درمان ش  حاال هم اگر چه اعتياد همس
ــخت  ــى كند اما زندگى خيلى س گاهى كارگرى م
ــواد غذايى  ــاى كرايه خانه و م مى گذرد و هزينه ه
ــماعيل پور مدير مركز  سر سام آور شده است». اس
كارآفرينى آواى ماندگار نسبت به عدم ثبات در بدنه 
مديريت شهرى و تاثيرآن بر مركز ابراز نگرانى كرده 
ــتم شهردارى تهران  و مى گويد: از آنجايى كه سيس
در تمام سطوح مديريتى، مدام در حال تغيير است، 
هيچ ضمانتى وجود ندارد كه ملك فعلى هميشه در 
ــرارداد هاى طوالنى  ــد و به جاى ق اختيار مركز باش
مدت و چندساله، قرارداد ما تاكنون يك ساله تمديد 
شده كه البته همين يك سال هم مدت زيادى است 
ــت . روى هم رفته به دليل عدم  كه تمديد نشده اس
ــكالت مان  هر سال پيچيده و  حمايت از مركز، مش

بغرنج تر مى شود.

  «قانون» از مركزي براي توانبخشي زنان سرپرست خانوار در جنوب تهران گزارش مي دهد     

«متقال»هاي دوست داشتني!

زلزله كه رقصش درگيرد، همه چيز را جابه جا مى كند،بيش از 
ــعب در فضا و  فركانس هاى موجود در هوا را...  اشعه هاى نور منش

حتى پلك هاى چشمان ما را و تارهاى شنوايى گوش هاى مان را...
ــت و بايد لحاظ شود، اين  ــرايط بحرانى مهم اس آنچه در اين ش
ــم هاى مان باز بمانند و گوش هاى مان  است كه دقت كنيم، چش
نيز شنوا اگر خود زلزله زده ايم، عمودى از اراده و اميد، بر پلك هاى 
مان نهيم تا چشمان مان به مرگ روشنابينى دچار نشوند و ببينيم 
خود را و اطراف مان را و انتخاب كنيم آنچه را كه از آسيب بيشترمان 

كم مى كند، گوش هاى مان را باز بگذاريم تا در البه الى همهمه ها 
و هجمه هاى فرياد، آنى بشنوند كه بايد بشنوند و در راستاى امداد 
بيشتر و كمك مفيدتر، يارمان مى شود... اگر مدير بحرانيم چشم هاى 
مان را بگشاييم و بازتر نگه داريم تا ببينيم آنچه بايد ببينيم و گوش 
ــنويم ناله هاى زلزله زدگان را و  هاى مان را گشوده نگه داريم تا بش
صندلى وخواب و استراحت  برخود حرام كنيم تا خداى ناكرده، كارى 
ــيم...اگر امداد گر يا فعال مدنى و خيرى  نمانده باشد كه نكرده باش
هستيم، چشم هاى مان را بيشتر بگشاييم تا در تاريكى ها نيز توان 

ديدن داشته باشيم و گوش هاى مان را تيزتر كنيم تا نشنيدنى هاى 
مديران مسئول را نيز بشنويم و بتوانيم با درك و فهم و برداشت به 

موقع، به گاه و به اندازه و موثر، حضور و نقش داشته باشيم.
ــانه اى كردن داريم، چشم هاى مان  اگر خبرنگاريم يا  توان رس
ــا واداريم و  ــه چرخش و ديدن ناديدنى ه چون عقابى بلند پرواز ب
ــب پره بزرگ موم خواردر كندوى هواى  گوش هاى مان را چون ش
ــه حال ناديدنى  ــدوكاو واداريم تا آنچه تا ب مناطق زلزله زده به كن
ــنيدنى بود، با  ــه ديدنى و ش ــود در كنار آنچ ــنيدنى مى نم و ناش

ــمندانه اما  مهارت هاى حرفه اى خود، در صنعت دروازه بانى هوش
مسئوليت شناسانه و شجاعانه، الك كنيم و سپس به جا، به گاه و به 

اندازه و راه حل محور، اطالع رسانى كنيم.
ــتيم همت كنيم و چشم باز نگه داريم  اگر شهروند عادى هس
ــنوا داريم تا كه آنى كه آسيب ديده، نياز دارد و آنى كه  و گوش، ش
ــناس، انتظار دارد و خبرنگار حرفه اى و  ــئوليت ش ــئول مس مس
ــت كرده است، در طبق اخالص نهيم  رسانه اى مسئول، درخواس
ــيم و خداى ناكرده با حضور نابه جا، نابه  ــاطر باش و كمك و يار ش
گاه، سربار و بارخاطر نشويم.مخلص كالم، در اين شرايط با چشم 
ــيم كه آن از مهربانى هاى  ــيم و بار نباش باز و گوش شنوا، يار باش

بزرگاست.

ــهردار  ــروز حناچى به عنوان ش ــت دو هفته از انتخاب پي گذش
چهاردهم تهران و عدم تاييد و امضاى حكم او از سوى وزارت كشور 
موجى از اخبار ضد و نقيض و بى ثباتى را در مديريت پايتخت ايجاد 
ــد كه حناچى مشكلى براى تاييد  كرده است. يك روز خبر مى رس
ــوراى شهر در مسابقه  ــدن ندارد و همان روز، اعضاى ش شهردار ش
عجيب توييت بازى خود در فضاى مجازى، ابهاماتى تازه از عدم تاييد 
شهردار مطرح مى كنند. يكى دو روز گذشته نيز اين تاييد و تكذيب ها 
به اوج خود رسيد و غوغايى رسانه اى درباره تاييد يا عدم تاييد حكم 
شهردار به راه افتاد. اينكه چرا در دو هفته گذشته شرايط به گونه اى 
پيش رفت كه مسموم ترين فضاى ممكن حداقل در بعد رسانه درباره 
ــكل گيرد، موضوعى است كه  صالحيت شهردار منتخب تهران ش
تقصير به گردن بسيارى افراد از مسئوالن ارشد كشور گرفته تا فضاى 
ــانه ها؛ با اين حال دود همه  مجازى و رفتارهاى هيجانى برخى رس
اين اتفاقات در چشم مردمى مى رود كه در يك سال و اندى گذشته 
در انتظار ثبات مديريت پايتخت براى رهايى از مشكالت چند ساله 
بودند و هنوز هم اين انتظار ادامه دارد. اعضاى شوراى شهر تهران در 
اين ميان نيز با برخى رفتارهاى عجيب، ابهامات تاييد حكم شهردار را 
بيش از قبل كردند و اكنون نيز وضعيت سرنوشت شهردارى تهران در 
پيچيده ترين حالت ممكن قرار دارد. برخى از عدم امكان امضاى حكم 
شهردار سخن مى گويند، برخى پاى وزارتخانه ها را وسط كشيده و 
ــهردارى مى دانند، گروهى از اطمينان  آن ها را مقصر در بلبشوى ش
خاطر براى تاييد حكم شهردار حرف مى زنند و شمارى از افراد نيز از 
نامه اى محرمانه براى الزام شوراى شهر براى انتخاب دوباره شهردار 
خبر مى دهند. در اين آشفته بازار، آنچه بيش از هميشه رنگ مى بازد، 
حناى شهردارى تهران است كه روز به روز ضعيف تر شده و فرصت و 
مجال را براى سودجويان فراهم مى كند تا از عدم ثبات شهر به بيشتر 
منافع ممكن دست يابند. آن هم در شهرى با وسعت 800 كيلومتر 

مربع كه اداره آن كمتر از اداره كشور نيست.

حناچى، نفر اول اداره پايتخت
ديروز در فضاى رسانه و توييت بازى هاى مسئوالن، روز شلوغى 
درباره تاييد حكم شهردار رقم خورد. پس از آنكه مهلت قانونى 10 
روزه براى تاييد حكم شهردار از سوى وزارت كشور به اتمام رسيد، 
ــهردارى به اوج خود رسيد و  گمانه ها درباره سرنوشت حناچى ش
همزمان با آنكه برخى از قطعيت رد شدن صالحيت شهردار سخن 
مى گفتند، ناگاه يكى از خبرگزارى ها با استناد به توييت يك عضو 
شورا اعالم كرد كه حكم شهردار تاييد شد. اما در كمتر چند دقيقه، 
اين خبر از خروجى خبرگزارى حذف شد و آن عضو شورا نيز به خاطر 
توييت اشتباه خود عذرخواهى كرد. در اين ميان، همچنان برخى بر 
طبل فعاليت سال ها قبل برادر شهردار منتخب در آن سوى آب ها 
ــك برادر، بردار  ــد بودند به جرم فعاليت هاى ي مى كوبيدند و معتق
ــهردار منتخب تهران در  ــود! با اين حال، ش ديگر نيز قربانى مى ش
ــنبه هاى بدون خودرو در اقدامى تحسين آميز ، ديروز با  روز سه ش
خطوط مترو بر سركار حاضر شد تا بيش از پيش مصمم بودن خود 
را براى حضور در اداره شهر تهران و تحقق برنامه ها و خواسته هاى 
شهر اعالم كند. طبق قانون، پيروز حناچى كه با راى اعضاى شوراى 
ــه ماه آينده سرپرست شهردارى تهران است،  شهر حداقل براى س
مشكلى براى اداره امور شهر ندارد و حتى شورا مى تواند اين حضور 
را تا 6 ماه ديگر نيز تمديد كند. آنچه مطرح است، داشتن اختيارات 
شهردار براى حناچى است كه در قامت سرپرست به طور كامل از آن 
بهره نمى برد. با اين حال ديروز فارغ از هياهوى رسانه اى، از شوراى 
شهر تهران خبر رسيد كه حناچى به عنوان سرپرست ادامه فعاليت 
داده و هر زمان نيز معدود ابهامات دستگاه هاى دولتى بر طرف شد، 

حكم شهردارى او امضا مى شود و در هر شرايطى حناچى در هفته ها 
ــان  ــت.برخى كارشناس و ماه هاى آينده نفر اول اداره پايتخت اس
سياسى و حقوقى معتقدند وقتى قانون گذار مهلت قانونى 10 روزه را 
مشخص مى كند تا استعالم هاى الزم صورت گيرد، در پايان مهلت 
مقرر شده اگر دستگاه مربوطه پاسخى نداد فرض بر مثبت دانستن 
ــت و روند انتصاب بايد به صورت خودكار طى  ــتعالم اس پاسخ اس
ــور معتقد است كه «اظهار نظر  شود، اگر چه سخنگوى وزارت كش
نسبت به صالحيت هاى عمومى افراد تنهادر حيطه وظايف وزارت 
اطالعات است و اعالم نظر نهايى وزارت كشور و صدورحكم شهردار 
تهران منوط به وصول پاسخ از وزارت اطالعات است». اين گونه به 
نظر مى رسد مهلت پاسخ استعالم وزارت كشور از وزارت اطالعات 
ــاب روزهاى  درباره احراز صالحيت عمومى پيروز حناچى با احتس
كارى، دوشنبه پنجم آذر به پايان رسيده و روند صدور حكم شهردار 
پايتخت مسير قانونى خود را طى خواهد كرد.قانون صراحتا بيان مى 
كند:«در صورتى كه وزير كشور يا استاندار، شهردار معرفى شده را 
واجد شرايط تعيين شده نداند، مراتب را با ذكر دليل و مستندات به 
شوراى شهر منعكس مى كند، در صـورت اصرار شوراى شهر برنظر 
ــهردار، موضـوع توسـط شـوراى  قبلى خود و عدم صدور حكم ش
شهر به هيات حل اختالف ذى ربط ارجاع خواهد شد. هيات مذكور 
ظرف 15 روز مكلف به تصـميم گيـرى بـوده و تصـميم آن هيـات 
براى طرفين (وزارت كشور و شوراى اسالمى شهر) الزم االجراست. 
چنانچه در مـدت مقرر، هيات حل اختالف نظر خود را اعالم نكند، 
نظر شـوراى شـهر متبـع خواهـد بـود و شهردار مى تواند اختيارات 

قانونى خود را اعمال و اجرا كند». 

تهران در انتظار 
ــران در  ــهردار منتخب ته ــم انتصاب ش ــدور حك تاخير در ص
ــتر رنگ ابهام و سوال داشت، اگر  فضاى مجازى هفته گذشته بيش
ــت و  ــراى رفتن حناچى به بهش ــاى اميدوارانه اى هم در ب چه فض
ساختمان شهردارى در ميان اظهار نظرها ديده مى شد؛ البته يكى 
ــوراى  از صريح ترين مواضع را على مطهرى نايب رييس مجلس ش
ــته بيان كرد.اين نماينده مجلس معتقد است  اسالمى هفته گذش
برخى كه مى خواهند شهردار تهران تحت فرمان آن ها باشد و آقاى 
حناچى را چنين آدمى نمى بينند، تالش مى كنند كه وزارت اطالعات 
پاسخ منفى به استعالم بدهد. مطهرى روايتى را هم از محمودعلوى 
وزير اطالعات بيان مى كند كه مى گويد:« ما به چيزى كه موجب رد 
ــيده ايم». بنابراين اميدوارم  صالحيت ايشان (حناچى) باشد، نرس
آقاى حناچى به زودى به عنوان شهردار تهران مشغول به كار شود.

مطهرى كه نمايندگى مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى را بر 
ــت كه عبدالرضا رحمانى فضلى  عهده دارد، ابراز اميدوارى كرده اس
وزير كشور و محمود علوى وزير اطالعات، تسليم فشارهاى غير قانونى 
ــهرى با پيچيدگى هاى منحصر به فرد و خاص  نشوند.تهران كالنش
سياسى و اجتماعى است؛ هر اتفاقى و رويدادى اعم از تغييرات آب و 
هوا، ترافيك و مسائل اجتماعى و حتى يك رويداد فرهنگى و ورزشى 
آن، پتانسيل ها و چالش هاى درون نهفته اى از تامين امنيت تا تجلى 
ــهرى كه در آستانه آغاز  وحدت ملى را توامان در خود مى پروراند.ش
فصل سرما و بارندگى است، شهرى كه براى آغاز جشن هاى چهلمين 
ــهرى كه جمعيتى بيش از  ــال پيروزى انقالب آماده مى شود، ش س
9ميليون نفر ساكن و در حدود چهارميليون جمعيت شناور روزانه 
ــت، اكنون در انتظار تصميم گيرى متوليان  را در خود جاى داده اس
امور است.انتخاب شهردار براى شهرى مانند تهران با اين مختصات 
ــر و ارزيابى همه جوانب و هم نيازمند  و ويژگى، هم نيازمند دقت نظ

سرعت عمل در تصميم گيرى براى سكاندارى آن است.

نگاه

نيمچه گزارش

امر ترجمه يك امر فنى و تخصصى است كه بايد 
شخص هم به زبان مبدا اشراف كامل داشته باشد 
ــى ترجمه براى  ــد، اما به طور كل هم به زبان مقص
ــت. در كشورهاى  جوامع فاقد تفكر امرى مهم اس
جهان اول هيچ گاه نام مترجم در كنار نام نويسنده 

قرار نمى گيرد.
ــم در كنار نام  ــام مترج ــا در ايران همواره ن  ام
ــت. يك اثر را نويسنده با  ــيار مهم اس نويسنده بس
ــراى همين بايد  ــزى روح پديد مى آورد ب عرق ري
ــد اما حضور  ــاب و صاحب اثر روى جلد باش نام كت
ــاى بزرگ جهان  ــنده ه نام مترجم در كنار نويس
نشان دهنده اهميت مترجم در يك جامعه جهان 

سوم است.
ــوم به دليل عدم تمايل به امِر   جوامع جهان س
ــيدن ترجيح مى دهند فكر كردن  ــخت انديش س
ــعى  ــپارند براى همين همواره س را به ديگرى بس
ــت از خوانش و پذيرش  ــد در بهترين حال مى كنن
امرى تاييد شده توسط ساختار حاكم بهره ببرند. 
در سيستم هاى بسته، جامعه به دليل آموزش هاى 
ــبت به امر آگاهى نيازى  نادرست و بى تفاوتى نس
ــتن ارتباط با جهان اطراف نمى بيند براى  به داش
همين از منابعى كه از درون سيستم تاييد و منتشر 

مى شوند، استفاده مى كنند. 
ــد حلقه اتصال  ــرايط مترجمان مانن در اين ش
ــه بخش مهمى  ــرون تبديل ب جامعه به جهان بي
براى توليد فكر مى شوند. جامعه در عدم نياز به فكر 
كردن از اين حلقه اتصال بيشتر از هميشه استفاده 
مى كند و اين گروه به مرور جايى ميان روشنفكران 

براى خود متصور مى شود.
ــاختار فكرى و  ــه دليل س ــه ايرانى ب  در جامع
ــاى قدرتمند از  ــق فرديت ه ــت مانى، عاش زيس
ــت. در عرصه فرهنگ نيز اين  خانواده تا جامعه اس
رفتار به پديد آوردن ديكتاتورهايى منجر مى شود 
ــته و مرام و  كه هركدام براى خود صاحب دار و دس
مسلكى شده اند و جامعه هر بار با مرده باد و زنده باد 
ــش رمان  ــى رود. چندى پي ــتقبال آن ها م به اس
ــنده بزرگ «مارك  ــن» از آثار نويس «هكلبرى في
تواين» با ترجمه ابراهيم گلستان توسط نشر كالغ 
منتشر شد. طراحى جلد اين كتاب شاهدى بر اين 
ــتان در باالى صفحه و  مدعاست. نام ابراهيم گلس
فونت بزرگ نوشته شده و نام مارك تواين در گوشه 
پايين صفحه به فونت ريزتر، گويى افتخارى است 
ــتان كه هيچ  ــن كه ابراهيم گلس براى مارك تواي
جايى در ادبيات جهان ندارد، اثر او را ترجمه كرده 
ــت زيرا بزرگى مارك  ــت. نيازى به قياس نيس اس
تواين در برابر كوچكى ابراهيم گلستان در ادبيات 
ــيار مضحك  ــث ندارد. اما بس جهان نيازى به بح
است كه ناشر تا اين اندازه بيسواد و متملق بوده كه 
مى خواسته با بزرگ كردن نام گلستان براى جامعه 
ــيدن ندارد فردى مانند  ايرانى كه حوصله انديش
ــه در حال توهين و  ــتان را كه هميش ابراهيم گلس
تحقير ديگران است از مفاخر ادبيات جهان معرفى 
كند و جايگاهش به عنوان مترجم نه در پايين كه 
باالى صفحه و با فونتى درشت تر نوشته، ترجمه اى 
از ابراهيم گلستان، گويى يكى از بهترين رمان هاى 
ــراى گفتن ندارد.  ــر اين نام حرفى ب جهان در براب
نويسنده و پديد آورنده كتاب مارك تواين است اما 
ــه اى به فكر كردن ندارد  در جامعه ايرانى كه عالق
ترجمه آن توسط ابراهيم گلستان افتخارى است 
كه بايد فرياد زده شود. وقتى در نشر و فرهنگ يك 
ــود دارد، ديگر از  ــن تفكر بيمارى وج جامعه چني

افراد عادى چه انتظارى مى توان داشت؟      

ــازمان  كمك هزينه ازدواج يكى از تعهدات س
ــوان هديه به  ــه عن ــت كه ب ــن اجتماعى اس تامي
ــرايط كه تشكيل  ــدگان اجبارى واجد ش بيمه ش
ــرايط  ــود. ش ــواده مى دهند، پرداخت مى ش خان
ــه ازدواج در قوانين تامين  ــك هزين دريافت كم

اجتماعى به شرح زير است:
ــل از تاريخ  ــال قب ــده ظرف پنج س 1. بيمه ش
ازدواج، حداقل به مدت 720 روز سابقه كار داشته 
ــوى كارفرما پرداخت  ــدت از س و حق بيمه اين م

شده باشد.
2. در تاريخ ازدواج رابطه استخدامى بيمه شده 

با كارفرما قطع نشده باشد.
3. ازدواج اول بيمه شده باشد.

ــمى ثبت  ــوده و در دفتر رس ــم ب 4. ازدواج داي
شده باشد.

مبلغ كمك هزينه ازدواج برابر با يك ماه متوسط 
ــت و براى محاسبه اين  حقوق يا مزد بيمه شده اس
مبلغ، جمع دريافتى بيمه شده (مشمول كسر حق 
ــال قبل از ازدواج بر عدد 24  بيمه) در آخرين دو س
(تعداد ماه ها) تقسيم مى شود.در صورتى كه حاصل 
ــتمزد عادى در زمان  محاسبه كمتر از حداقل دس
وقوع عقد ازدواج باشد، مبلغ قابل پرداخت معادل 
حداقل مذكور خواهد بود. الزم به ذكر است، اگر زن 
و شوهر هر دو داراى شرايط باشند، كمك هزينه به 

هر دو نفر پرداخت مى شود.

يادداشت 

خانواده

ترجمه و تفكر

پرداخت هديه ازدواج به 

بيمه شدگان تامين اجتماعى

زلزله، چشم باز و گوش شنوا

ادامه اخبار ضد و نقيض از تاييد حكم شهردار تهران 

حناى شهردارى رنگ مى گيرد؟ 

رئوف آذري
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كشف 208 كيلوگرم انواع 

موادمخدر از خودروى 
سوارى در كرمان  

فرمانده انتظامى استان از دستگيرى دو سوداگر 
ــرم موادمخدر در  ــف 208 كيلوگ ــرگ و كش م
عمليات مشترك با پليس كرمان خبر داد و گفت: 
اين قاچاقچيان مقاديرى از چند نوع موادمخدر 
ــيش و چنده ماده  از حمله هرويين، ترياك، حش

ديگر را با خود همراه داشتند. 
 سردار روح االمين قاسمى با اعالم اين خبر اظهار 
كرد: اقدامات گسترده اطالعاتى پليس مبارزه با 
موادمخدر استان به شناسايى تعدادى قاچاقچى 
موادمخدر انجاميد كه قصد داشتند محموله اى 

سنگين را از جنوب به مركز كشور منتقل كنند.
ــى با  ــى و قضاي ــاى انتظام وى از هماهنگى ه
ــراف كامل اطالعاتى پليس مبارزه  كرمان و اش
ــمنان خبر داد و گفت:  ــتان س با موادمخدر اس
تيم هاى عملياتى پليس كرمان در مسير تردد 

قاچاقچيان مستقر شدند.
ــت  ــئول انتظامى به تعقيب و گريز گش اين مس
ــدن  ــى و قاچاقچيان و زمين گير ش هاى انتظام
سوداگران مرگ اشاره كرد و افزود: در اين علميات 
ضربتى دو دستگاه خودرو توقيف و دو قاچاقچى 
ــزداى توقيفى  ــدند. در بازديد از م ــتگير ش دس
ــامل  متهمان 208 كيلوگرم انواع موادمخدر ش
110 كيلو و 900 گرم ترياك، 81 كيلو و 300 گرم 
حشيش، 14 كيلو و 800 گرم هرويين و يك كيلو 

نيز ساير مواد كشف شد.
ــتمر و  ــتان بر مبارزه مس ــده انتظامى اس فرمان
قاطعانه پليس با سوداگران مرگ تاكيد و تصريح 
كرد: بى ترديد اين مبارزه با همراهى و مشاركت 

مردم قدرت بيشترى مى يابد.

سار ق موبايل قاپ در اميرآباد 
تهران دستگير شد

ــگيرى تهران بزرگ از  ــوم پليس پيش سركالنتر س
ــارق  موبايل قاپ در خيابان اميرآباد با  دستگيرى س

شليك ماموران پليس خبر داد. 
ــات اين خبر  ــوم پليس، درباره جزيي ــركالنتر س س
اظهار كرد: ساعت 18:30 روز دوشنبه مورخ پنجم 
ــف آباد در خيابان  آذر، ماموران كالنترى 125 يوس
اميرآباد حين گشت زنى متوجه جوانى شدند كه به 
صورت پياده در محدوده خوابگاه دانشجويان دانشگاه 
تهران، به يكى از خانم هاى جوان دانشجو كه در حال 
صحبت كردن با گوشى تلفن همراه بود ، نزديك شده 
و در يك لحظه اقدام به سرقت گوشى تلفن همراه به 

شيوه قاپ زنى كرده و در حال متوارى شدن است.
سركالنتر سوم پليس پيشگيرى تهران بزرگ ادامه داد: 
ماموران با مشاهده فرار اين جوان، به وى دستور ايست 
داده اما وى با سرعت زياد به فرار خود ادامه داد كه نهايتا 
ماموران با تعقيب و گريز و شليك چهار تير هوايى متهم 

را دستگير كردند.
كارخانه تصريح كرد: با دستگيرى اين سارق 21 ساله 
و در بازرسى اوليه،  گوشى تلفن همراه متعلق به خانم 
ــد و در ادامه و با اعتراف  جوان دانشجو تحويل داده ش
ــابه، تحقيقات از وى  صريح متهم به سرقت هاى مش
ــايى ديگر جرايم ارتكابى و سرقت ها در  براى شناس

دستور كار ماموران قرار گرفته است.

در  دو روز گذشته 17 استان 
درگير سيل و آبگرفتگى شدند

رييس سازمان امداد و نجات از سيل و آبگرفتگى در 17 
استان خبر داد و جزييات امدادرسانى به اين استان ها در 

پنج روز گذشته را تشريح كرد.
ــاره به اينكه طى روز گذشته  مرتضى سليمى با اش
ــت: اصفهان،  ــتان متاثر از زلزله بودند، گف 17 اس
ــال و بختيارى،  ــران، چهارمح ــهر، ته ايالم، بوش
خراسان شمالى، خوزستان، سيستان و بلوچستان، 
فارس، كرمان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، 
ــزگان و همدان  ــتان، مازندران، هرم گيالن، لرس
ــتند كه تاكنون150  استان هاى درگير سيل هس
شهر، روستا و مناطق عشايرنشين در اين استان ها 

امداد رسانى شدند.
ــده 5588  ــانى ش ــه داد: افراد امداد رس وى ادام
ــه مناطق  ــداد 78 نفر ب ــن تع ــد كه از اي نفر بودن
ــكان ــراى 468 نفر اس ــد و ب ــال يافتن ــن انتق ام

اضطرارى فراهم شد.
ــه نفر مفقود و يك نفر نيز كشته  سليمى افزود: س
شدند. امدادرسانى درايالم، چهارمحال و بختيارى، 
خوزستان، فارس، كهگيلويه و بويراحمد، لرستان، 
هرمزگان و جست وجوى مفقودان در گيالن ادامه 

خواهد داشت.

قتل امام جمعه اهل سنت روستاى 
«رضا آباد» شهرستان راميان

ــنت  ــام جمعه اهل س ــوى جمال زهى، ام مول
روستاى رضاآباد شهرستان راميان صبح روز سه 

شنبه از سوى افراد ناشناس به قتل رسيد.
ــرهنگ مجتبى مروتى، رييس پليس آگاهى   س
ــا خبرنگاران  ــتان در گفت وگو ب ــتان گلس اس
ــام جمعه  ــوى جمال  زهى، ام ــرد: مول اظهار ك
ــتاى رضاآباد خان ببين از توابع  اهل سنت روس
ــتان راميان، در راه بازگشت از مسجد به  شهرس
ــرار گرفت ــناس ق منزل هدف گلوله افراد ناش

 و به قتل رسيد.
ــد: در حال انجام تحقيقات براتى  وى يادآور ش

دستگيرى ضارب يا ضاربان هستيم.

رويداد

سردسته سـارقان اتومبيل با چاقو به تومان برايم خرج برداشت و آخر سر هم زن جوانم فوت كرد.با اين نداريم آن ها را تهيه مى كردم و به خدا قسم در حدود 500 پزشكان بيمارستان مدام برايم نسخه مى دادند و من بدبخت خود را مسـوم كرد. مدت پنج روز در بيمارستان بسترى بود و در همان شـب با ترياكى كه نمى دانم از كجا به دست آورده بود هم پاشيده است. من او را به صبر و بردبارى تشويق كردم ولى ديگر از دسـت اين بچه به امان آمده ام. نجاسـت زندگيم را از و از كار بچه گله مى كرد. چند روز پيش ناگهان پيشم آمد و گفت كرد درست يك ربع او را مى شست و تازه بازهم آرام نمى گرفت از اين حيث ناراحت مى كرد. زهرا هر موقعى كه فرح ادرار مى عالوه بر آن وسواس هم داشت به طورى كه دايما خود و هم مرا فرح است كه حاال دو سال دارد. همسرم زهرا بيمار عصبى بود و آن وقت 16 سال داشت ازدواج كردم. ثمره اين ازدواج دخترم رعيتى است در حسين آباد زرند چهارسال پيش با دخترى كه مى كرد. حسين كشـميرى درباره خودكشى زنش گفت: كارم به پزشكى قانونى آمده بود و گريه كنان در فراق همسرش ناله شوهر اين زن به نان حسين كشميرى 45 سـاله همراه جنازه شد كه متوفى خود را مسموم كرده است.اصغر از بيمارستان مسمومان پزشـكى قانونى منتقل و اعالم پيش از ظهر امروز جنازه زن 20 ساله  به نام زهرا شيرازى فرزند تنها يادگار زندگى مان كه دختربجه  دو ساله است تنها گذاشت. اشك ريزان مى گفت: زن جوان بيچاره ام خود را كشت و مرا با همسر اين زن در حالى كه كودك دو ساله خود را در بغل داشت داشت:خودكشى همسرم به علت وسواس و عصبانيت او بود. شوهر زنى كه خود را كشته بود امروز در پزشكى قانونى اظهار 
شكست و يك دست خود را به داخل آن فرو برد و در اتومبيل را باز و با چيزى كه به همراه داشت ابتدا شيشه كوچك سمت راننده را در فاصله نسبتا كمى از آن ها در كنار خيابان توقف كرده بود رسانيد به يك اتومبيل فولكس واگن مدل 61 به شماره شهربانى 42517 كه كرد و بالفاصله يكى از سرنشينان آن از اتومبيل پياده شد و خود را حالى كه دو نفر در آن نشسته بودند در كنار خيابان روزولت توقف ساعت بعد از نيمه شب گذشـته يك اتومبيل شورلت سوارى در تيراندازى توسـط ماموران پليس كالنترى 12 دستگير شد. سه به دنبالش مى گشتند سـرانجام طى يك سلسـله زد و خورد و سردسته سـارقان اتومبيل كه مدت ها ماموران پليس و آگاهى پليس حمله كرد
در حالى كه پايش روى پـدال گاز بود با جلو اتومبيل پاسـبان اش خودر ا به جلوى اتومبيل آنـان انداخت اما راننده اتومبيل بود، شد. پاسـبان براى جلوگيرى از فرار سـارقان با دوچرخه شورلت قبلى خود كه موتور آن روشن و راننده اش آماده فرار وخيم ديد با عجله از اتومبيل پياده شد و بار ديگر سوار اتومبيل كردن او كمين كرده بود جلو دويد اما سـارق مزبور كه وضع را دوچرخه اش اعمال سـارق را زير نظر داشـت و براى دستگير قدم دورتر در تاريكى پاسبان شماره 756 به نام صميمى كه با در تمام آن لحظات كه شايد بيش ازسه دقيقه طول نكشيد چند كرد و پشت رل نشست. 

سرقت اتومبيل از بخش هاى مختلف تهران به خصوص بخش خود كه اينك متوارى هسـتند تاكنون مرتكب چنيدن فقره سـارقان اتومبيل هم بوده اسـت كه به اتفاق ساير همدستان خودرا محمود 25سـاله معرفى كرد و معلوم شد كه سر دسته ستوان يكم خسروانى از سـارق بازجويى به عمل آورد. سارق سارق قوى هيكل را دستگير كرد و به كالنترى برد. در كالنترى تير به آنجا شتافته بود به كمك هم قطار خود رفت و به اتفاق او همين كالنترى كه پاس خيابان مجاوز بود و با شـنيدن صداى خود را تسيلم كند. در همين وقت سرپاسبان زكى خان مامور كرد و ساراق را وادار ساخت كه چاقوى خود را زمين بيندازد و آورد و به پاسبان حمله كرد. پاسـبان چهار تير هوايى شليك سارق پيشـنهاددهنده همان دم چاقويى از جيب خود بيرون لكن رفيق او با پيشـنهاد وى موافقت نكرد و متوارى شـد. اما به رفيقش گفت كه بايستد و به اتفاق پاسبان را از پاى درآورند. فولكس واگن پياده شـده بود در اينجا به عنوان ارعاب پليس همچنان به تعقيب آنان شتافت. سـارقى كه قبال براى سرقت اسلحه كمرى خو را به دست گرفته و سارقين را تهديد مى كرد در طول كوچه رامسـر متوارى دشـند. پاسـبان در حالى كه رسـيدن پليس شـدند اتومبيل را به حال خود رهـا كردند و بيـرون آورد و به طرف آنان شـتافت و سـارقان وقتى متوجه مبادا سـارقان متوجه تعقيب او شوند كفش هاى خود را از پاى پاسـبان كه از دور متوجه توقف آنان شـده بـود از بيم اينكه حركت درآورند و از مهلكه بگريزند، ميسر نشد.از حركت باز مانـد و دزدان هر چه تالش كردنـد اتومبيل را به دوچرخه در البالى چرخ هاى اتومبيل، اتومبيل حامل سارقان تا دروازه دولت بـرد. در اين نقطه بر اثر گير كـردن چرخ هاى چرخ هاى دوچرخه به زير اتومبيل گير كـرده بود آن را با خود را به كنارى پرت كرد و دوچرخه او را زيـر گرفت و در حالى كه 
مهندسى در سينما هرويين به خودش 17 شده است.

پيراهن خود را باال برده است با سرنگ كوچكى مشغول تزريق وارد توالت شد ومشـاهده كرد مرد جوانى در حالى كه آستين مامور انتظامات سينما در نتيجه شكايت چندنفر از مشتريان تزريق مى كرد
سينما مراجعه كرده و گفتند شـخصى مدتى پيش وارد توالت ناراحت شـده بودند به پاسبان شـماره 1230 مامور انتظامات دو نفر از مشتريان سـينما كه از انتظار زياد در پشت در توالت روز گذشته كمى قبل از ساعت شـروع فيلم در سينما شهاب هرويين به بازوى خود است.

بسته قرار داشت به دسـت ماموران افتاد و همچنين مقدارى در بازجويى از جوان مقدار 60 سـانتى گـرم هرويين كه در دو مامور انتظامى حاضر به گرفتن پول نشد. رفت. در بين راه او حاضر شد دو هزار ريال به پاسبان بدهد ولى جوان مزبور دسـتگير شد و به همراه پاسـبان به كالنترى يك كوچك مشغول تزريق هرويين به بازوى خود است. بالفاصله هنگامى كه در آن را باز كرد متوجه شـد كه جوانى با سـرنگ پاسـبان به همراه آن ها به توالـت رفته و پـس از مدتى تالش شده و هنوز خارج نشده است.

ديگرى محتوى مايع كـدرى كه حدس زده مى شـد هرويين الكل كه شيشـه آن با عطر تندى آغشـته شـده بود و شيشه 
همين زمينه تشكيل شد و جهت تعقيب به شعبه 42 بازپرسى كنان درخواست كرد كه اسـمش محفوظ ماندو پرونده اى در اين شـخص خود را مهندس و 28 سـاله معرفى كرد و التماس باشد از او به دست آمد.

سرگرد ارتش با يك گلوله به زندگى ارسال شد.
او باخبر شـدند زيرا صداى تيـر فقط آن هـا را از يك ماجراى خانه سرگرد بقايى اولين كسانى بودند كه از جريان خودكشى خارح شد و خون از سـر رويش جارى شد. ساكنان خانه پشت خود قرار داد و شـليك كرد. گلوله از سـمت چپ باالى سرش زير شيروانى رفت . يك لحظه بعد اسلحه را روى شقيقه راست را خالى ديد اسلحه كلت خود را برداشت از اتاق كوچك خود به بود كه از بيمارى فلج رنج مى برد. او بعدازظهر ديروز وقتى خانه خاتمه داد. سرگرد ابراهيم بقايى افسر ارتش مدت هشت سال و اخيرا وضع ناراحتى داشت با شليك گلوله اى به زندگى خود يك سرگرد ارتش كه مدت  هشت سال به بيمارى فلج دچار بود خود پايان داد

انتظار مساعدت و رسيدگى ارتش هستند.ساله و كوچك ترينش  هشت ماهه باقى مانده اند كه اكنون در سرگرد بقايى همسـر و  پنج فرزندش كه بزرگ ترين آن ها 13 از زندگى سـير و مايوس شـده بود اقدام به خودكشى كرد. از به پزشـكان مراجعه مى كـرد نتيجه اى نگرفـت و چون ديگر بقايى هشـت سـال تمام از بيمارى فلج رنج مى بـرد و هر چه يكى از بسـتگان سـرگرد به خبرنگار ما گفت: مرحوم سرگرد بود بعد از فرزندانش از ماجراى خودكشى سرگرد با اطالع شد.كه طفل هشت ماهه اش را در بغل داشت و در خانه همسايه مجاور و سراسيمه و با چشمهايي اشكبار وارد خانه شد. همسر سرگرد بودند از ماجراى خودكشى پدرشـان اطالع حاصل پيدا كردند چند دقيقه بعـد بچه هاى سـرگرد كه در كوچه مشـغول بازى ناراحت كننده با اطالع كرده بود.
حسين رو به طلبكار كرد و گفت: من پولى به تو بدهكار نيستم. گرفتن طلب خود نزد حسين رفت و گفت: اگر پول دارى طلب مرا بده.مبلغ 100 تومان از حسين طلب داشت. غالمحسين يك روز براى ساكن يكى از دهات اراك بودند. مرد زارعى به نام غالمحسين بابيكى طلبكار امروز در شعبه 5 دادكاه عالى جنايى محاكمه شدند. متهمان حسين بيات 27 ساله و برادر 24 ساله اش ابراهيم به اتهام قتل مرد بدهكارها طلبكار را كشتند

ناچار مجروح را بـه راك بردند و پس از 20 روز در بيمارسـتان خوددارى كرده  گفتند ما وسايل الزم براى مداواى او را نداريم. بيمارستان رساندند. مسـئوالن بيمارستان از پذيرفتن بيمار با چاقو شـكمش را پاره كرد. طلبكار را سـوار اسب كردند و به حمله كردند. برادر كوچك تر دست و پاى او را گرفت و حسين غالمحسين جواب داد من حقم را مى خواهم. دو برادر به طلبكار نخورده مى روى يا بزنمت؟
و حسـين بيات به 12 سـال زندان و ابراهيم بيات به 10 سال زندان امروزمحاكمه متهمان در شـعبه 5 دادگاه عالى جنايى انجام شد اراك جان سپرد.

محكوم شدند.

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

زن وسواسى خود را كشتبعد از مرگ زنم،  نمى دانم چه كسى از اين بچه نگهدارى خواهد كرد
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قانون پالس: پس از وقوع زلزله 6,4 ريشترى چهارم آذر در استان 
كرمانشاه 590 خانوار در 12 روستاى نزديك به كانون زلزله اسكان 
ــبكه لرزه نگارى كرمانشاه؛   ــئول ش اضطرارى يافتند.به گفته مس
ــيده و روند لرزه ها به شدت كاهشى  تاكنون 237 لرزه به ثبت رس
است و آرامش به شهرهاى زلزله زده بازگشته است. همچنين بنا به 
اعالم معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى كرمانشاه هم اكنون 36 

نفر بسترى هستند و حال عمومى همه مصدومان مساعد است.
ــاه در  ــتان كرمانش جليل بااليى، مديركل مديريت بحران اس
خصوص آخرين وضعيت زلزله زدگان در استان كرمانشاه گفت: 
ــتاى نزديك به كانون زلزله شامل چهار  590 خانوار در 12 روس
روستا در قصرشيرين و هشت روستا در گيالنغرب نيازمند خدمات 
ــه چادر بين  ــد. وى از توزيع 590 تخت ــكان و امداد بودن اوليه اس
ــتاها خبر داد و افزود: اقالم غذايى 72 ساعته  خانوارهاى اين روس
ــدات الزم براى تامين  ــده و تمهي نيز بين اين خانواده ها توزيع ش
سوخت و وسايل گرمايشى اين خانواده ها نيز انديشيده شده است.

مديركل مديريت بحران استان كرمانشاه با اشاره به اينكه  هيچ 

موردى از ريزش سقف خانه ها وجود نداشت، گفت: خانه هايى كه 
ــدند، در زلزله دو شب پيش  بعد از زلزله سال گذشته بازسازى ش
ــازى نشده  ــيبى نديدند و فقط خانه هاى قديمى كه مقاوم س آس

بودند نيازمند تعمير هستند.
ــت برآورد دقيق واحدهاى آسيب ديده  بااليى اظهار كرد: قرار اس
ــود و پس از آن  با همكارى بنياد مسكن ظرف 72 ساعت مشخص ش
سراغ تشكيل پرونده و تامين منابع براى تعمير واحدهاى آسيب ديده 

خواهيم رفت.
ــان اينكه زمان  ــاه با بي ــتان كرمانش مديركل مديريت بحران اس
ــت و به ميزان پس لرزه ها  رفع كدورت منابع آب قابل پيش بينى نيس
بستگى دارد، يادآور شد: كدورت آب در شهرهاى كرند غرب، ريجاب، 
سرپل ذهاب، گيالنغرب، بخشى از شهر ازگله و تعدادى از روستاها پيش 

آمد و اكنون مشكلى براى تامين آب مردم وجود ندارد.

بااليى با اشاره به مراجعه بيش از 700 نفر به مراكز درمانى در پى وقوع 
اين زلزله، يادآور شد: اين آمار بيانگر تعداد مصدومان نيست و افرادى كه 
به هر نوعى از زلزله آسيب ديده بودند به مراكز درمانى مراجعه كردند كه 
فقط 37 نفر آن ها نيازمند خدمات تخصصى و اعزام بودند و از اين تعداد 

نيز 18 نفر تا عصر روز گذشته ترخيص شدند.
زلزله به  پنج بناى تاريخى كرمانشاه آسيب وارد كرد

ــگرى  ــتى و گردش ــع دس ــى، صناي ــراث فرهنگ ــركل مي مدي
ــر  ــترى اخي ــه 6,4 ريش ــت: زلزل ــاه گف ــتان كرمانش اس
ــرپل ذهاب،  ــتان هاى س ــتان در شهرس ــى اس ــاى تاريخ ــج بن به پن
ــت.  ــرده اس ــيب وارد ك ــرب آس ــيرين و گيالنغ قصرش

جليل بااليى افزود: قلعه يزگرد و قلعه گبرى در شهرستان سرپلذهاب، 
ــاه عباسى در قصرشيرين و تپه  بناى تاريخى بان قلعه و كاروانسراى ش
تاريخى يا قلعه در گيالنغرب آثار تاريخى خسارت ديده از اين زلزله هستند.

حال عمومى همه مصدومان مساعد است
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى كرمانشاه با اشاره به مراجعه 
729 نفر به مراكز درمانى استان در پى زلزله 6,4 ريشترى اخير گفت: 
ــنى با اشاره به  هم اكنون 36 نفر بسترى هستند. دكتر بهمن روش
ــى تمامى مصدومان  افزايش مصدومان زلزله گفت: حال عموم

مساعد است و مورد تروماى حاد نداشته ايم.

فرمانده يـگان حفاظـت اداره كل ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان 
يزد اعالم كرد: باند حفاران غيرمجاز در يكى 
از قلعه هاى قديمى محله محسن آباد روستاى 

نصرآباد تفت متالشى شد.
سـرهنگ غالمرضـا همايونـى در ايـن 
رابطه اظهار كرد: پيرو اخبـار واصله از منابع 
و مخبـران محلـى مبنى بـر وقـوع حفارى 
غيرمجاز  به قصد به دسـت آوردن اشـياي 
عتيقه در روستاى نصرآباد شهرستان تفت، 
طى يك عمليات مشـترك با يـگان امداد و 
پاواى شهرسـتان تفـت، ضمـن هماهنگى 
با مقـام قضايـى اين شهرسـتان، بانـدى از 

حفاران غيرمجاز در يكى از قلعه هاى قديمى 
محله محسـن آباد روسـتاى نصرآبـاد تفت 

شد. متالشى
وى با بيان اينكه در ايـن عمليات 10 نفر از 
عامالن اين حفارى غيرمجاز در حين ارتكاب 
جرم دسـتگير و پس از تهيه صورت جلسه به 
مراجع قضايى تحويل داده شـدند، تصريح 
كرد: در جريان اين عمليات، تجهيزات حفارى

نيز كشف و در محل توقيف شد.
فرمانده يـگان حفاظت ميـراث فرهنگى 
استان در ادامه با اشـاره به اينكه حفاظت از 
ميراث فرهنگى بايد به عنوان يك فرهنگ در
بين افراد جامعه نهادينه شود، گفت: هرگونه 

حفارى مجاز حتى حفر چاه آب و فاضالب در 
محدوده هاى تاريخى بايد با هماهنگى اداره 

كل ميراث فرهنگى استان انجام شود.
همايونـى با تاكيـد بر تشـديد برخوردها 
بـا حفـاران آثـار تاريخـى و باسـتانى در 
اسـتان،  افزود: هرگونـه حفارى در سـطح 
اسـتان به منظـور تحصيل اشـياي عتيقه و 
باستانى جرم محسوب مى شـود و با حفاران 
و غارتگران ميراث فرهنگـى و آثار تاريخى
در اسـتان برخورد قانونى خواهد شـد. هم 
اسـتانى ها در صورت مشاهده مواردى از اين 
قبيـل مى توانند به صـورت شـبانه روزى با 
شماره  36202777 (مركز پيام يگان حفاظت 

اداره كل ميراث فرهنگى اسـتان يزد) تماس 
برقرار كنند.

 به اسـتناد ماده 562 قانون مجازات اسالمى 
هرگونه حفارى و كاوش به قصد به دست آوردن 

اموال تاريخى فرهنگى، ممنوع است و مجرم به 
حبس از 6 ماه تا سه سال و ضبط اشياي مكشوفه به 
نفع سازمان ميراث فرهنگى كشور و ضبط آالت و 

ادوات حفارى به نفع دولت محكوم مى شود.

دستگيرى 10 نفر هنگام جست وجوى اشياى عتيقه در شهرستان تفت  

آخرين جزييات زلزله 6/4 ريشترى  كرمانشاه 

اسكان اضطرارى  590 خانوار در 12 روستاى كرمانشاه
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ممحمد         سجاد         بهي

شطرنج ايران در كنار هياهوى ورزش هاى 
گروهى به آرامى راه خـودش را مى رود و كار 
خودش را مـى كنـد. هرچقدر مـا در فوتبال 
و واليبال تعـداد كمى از ورزشـگاران مطرح 
در سـطح جهان را داريم، مى تـوان گفت در 
شطرنج، سـالى نيسـت كه به دنيا استعداد و 
نابغه معرفى نكنيم. يكى از اين نابغه ها كه در 
گذشته حريفان ايران را كيش و مات مى كرد، 
شـادى پريدر اسـت. مدير جوان فدراسيون 
شطرنج كه زمانى براى پرچم ايران مهره ها را 
حركت مى داد، حاال در كنار نخبه هاى كم سن 
وسال اسـت تا با تجربياتش آن ها را در جاده 
موفقيت قـرار دهد. به دليل پايان مسـابقات 
غرب آسيا و مقام سومى ايران در اين بازى  ها 
و همچنين نزديك بودن مسـابقات قهرمانى 
آسيا، با نايب رييس بانوان شطرنج كشورمان 
گفت و كرديم تا از حال و روز اين ورزش فكرى 

در ايران آگاه شويم. كه در ادامه مي خوانيد.
     وضعيت حال حاضر شـطرنج ما چگونه 

است؟
ــابقات غرب  آخرين موفقيت دختران ما در مس
ــتاره سبط  ــيا و در رده نوجوانان بود كه خانم س آس
ــد  ــال موفق ش ــول با قهرمانى در رده زير16 س رس
ــطرنج  ــيون جهانى ش ــتادى فدراس ــوان اس به عن
ــت پيدا كند. پيش از آن نيز مبينا على نسب  در  دس
ــراى اولين بار در  ــابقات قهرمانى زنان جهان، ب مس
ــطرنج ايران تا مرحله يك هشتم باال رفت  تاريخ ش
ــه اين باور  ــى كند تا بچه ها ب كه اين اتفاق كمك م
برسند كه مقام قهرمانى در جهان  غيرممكن نيست 
اما به هرحال بايد شرايط و امكاناتش مهيا شود. سارا 
ــريعه كه نفر اول رنكينگ ما محسوب مى  خادم الش
شود، در سطح حرفه اى فعاليتش را ادامه مى دهد و 
در حال حاضر در بوندس ليگاى آلمان و ليگ چين 
ــال ما نيز در المپياد زير  بازى مى كند. تيم زير16س
16 سال جهان در كشور تركيه مشغول رقابت است 
كه چهارپسر و يك دختر تيم ما را تشكيل مى دهند 
و براى كسب مدال مشغول رقابت هستند. نماينده 
دختران ما در اين مسابقات، مطهره اسدى است كه 

داراى مدال هاى مختلف جوانان و نوجوانان است. 
    تيم پسران ما چه وضعيتى دارد؟

ــم كه در حال  ــران نيز بايد بگوي در مورد تيم پس
ــت. پرهام مقصود لو،  حاضر جوان ترين تيم دنياس
ــابقات مختلف بين المللى در سطح تاپ دنيا را  مس
فتح كرده و رتبه باالى 2600 را در حال حاضر دارد. 

او قهرمان جوانان جهان است. 
پويا ايدنى نيز اخيرا در مسابقات بين المللى هند 
و روسيه را فتح كرد. عليرضا فيروزجاه در مسابقات 
ــتان برگزار شد 6مدال آسيايى  تيمى آسيا كه تابس
ــت آورد. او به همراه امين طباطبايى و مبينا  به دس
ــته قهرمان كشور شد، در  على نسب كه سال گذش

ــيايى فيليپين كه به زودى برگزار مى  مسابقات آس
ــورمان خواهند بود. اين ها،  ــود، نمايندگان كش ش
ــن جزو نوابغ  ــال س ــتند كه با 16س بچه هايى هس
ــوند و پله هاى ترقى را به  ــوب مى ش شطرنج محس
ــدق پور ، قائم  ــى كنند. همچنين مص خوبى طى م
ــتند كه در  ــي اعضاى تيم ملى ما هس مقامى و ايدن
ــيار خوبى مى گيرند.  ــابقات مختلف نتايج بس مس
بنابراين و با توجه به اين اتفاقات مى توان گفت حال 
شطرنج، اين روزها خوب است. چه در بخش دختران 
و چه در بخش پسران موفقيت هاى خيلى خوبى را 

به دست آورديم. 
    از مربى هلندى تيم ايران چه خبر؟

ايوان سوكولوف در اواخر دسامبر يا اوايل ژانويه 
كه اواسط آذرمى  شود به ايران مى آيد و دو هفته در 
ــدت با تيم هاى  ــورمان خواهد بود. او در اين م كش
ــد و اردويى نيز  ــى كن ــا كار م ــران م دختران و پس

خواهيم داشت. 
    چرا ما با وجود استعدادى كه در شطرنج 

داريم، در بازى هاى ازبكستان سوم شديم؟
ــركت  ــابقات ش ــداد كمترى در اين مس ما با تع

ــابقات اصلى  ــيا مس ــابقات غرب آس ــم. مس كردي
ــد. به  ــم اول ما نيز اعزام نش براى ما نبود و حتى تي
ــيا را داريم. با توجه به اينكه  هرحال ما قهرمانى آس
ــيايى در اين مسابقات حاضر  بچه هاى مدال آور آس
نبودند،مى توان گفت تيم ما در بازى هاى غرب آسيا 
كامل نبود. البته تعدادى از نفرات شناخته شده ما در 
اين بازى ها بودند مانند پرنيان قمي كه طال گرفت 
ــنى زير12 سال آسيا  ــور كه در رده س يا برديا دانش
مدال گرفت. او در مسابقات غرب آسيا در رده زير18

سال بازى كرد و اول شد و به طور مستقيم به عنوان 
استادى بين المللى رسيد.

ــد نيز در رده  ــه بازيكن اصلى نبودن بچه هايى ك
ــن بچه ها  ــا اين حال اي ــنى باالتر بازى كردند. ب س
ــتند كه مى توان نام رده اميد را روى  بازيكنانى هس

آن ها گذاشت.
ــبط رسول كه  ــتاره س  البته بازيكنانى مانند س
داراى مقام در مسابقات قهرمانى زير20 سال كشور 
ــت در اين تيم حضور داشتند اما نفرات اصلى كه  اس
ما به مسابقات آسيايى و جهانى مى فرستيم، مانند 
ــپانيا  ــرف رضا مهدوى كه قرار بود به اس آرتين اش

ــد. ما با دو  ــركت نكردن ــابقات ش بروند، در اين مس
ــال در اين مسابقات شركت  بازيكن پسر زير18 س
ــال داشتيم كه قهرمان  كرديم و يك پسر زير 10 س
ــال با توجه به  ــال ايران هم نبود. با اين ح زير 10 س
ــتيم در  ــت آورديم مى توانس مدال هايى كه به دس
ــا چون در بخش  ــگاه دوم مدالى قرار بگيريم ام جاي
ــران شركت كرديم  ــتاندارد و تنها در دو رده پس اس
ــتيم، در نهايت به  و تعدادى نيز در رده دختران داش

مقام سوم رسيديم.
    در مسـابقات قهرمانـى مـردان و زنان 
آسـيا، فكر مى كنيد چه عملكـردى خواهيم 

داشت؟
ــورها  ــه اينكه كش ــا توجه ب ــابقات، ب ــن مس اي
ــنگينى  ــابقات س ــور ندارند، مس محدوديت حض
ــد كه تمام كشورها  خواهد بود. اگر مسابقه اى باش
يك بازيكن بياورند، مسابقات نرمال مى شوند اما به 
عنوان مثال كشور چين تا15 نفر اول خودش را كه 
همگى مدعى قهرمانى هم هستند را اعزام مى كند. 
بنابراين تورنمنت خيلى سنگينى هم براى دختران 

ما و هم براى پسران ما خواهد بود. 

    به جز اين تورنمنت، مسابقات بين المللى 
ديگرى در سال جارى پيش رو داريم؟

ــابقه ما همين انفرادى آسياست  مهم ترين مس
ــنى  كه در فيليپين خواهد بود. جهانى رده هاى س
ــپانيا اعزام نشديم و  در اسپانيا و يونان بود كه به اس
بازى هاى يونان نيز به پايان رسيد. بزرگساالن ما نيز 
ــابقه خاصى ندارند. تنها دو مسابقه بين المللى  مس
ــه در بهمن  خواهند  جام خزر و دهه فجر را داريم ك
بود. در سال هاى گذشته جام فردوسى را نيز داشتيم 
ــرها براى برگزارى  ــال بايد ببينيم اسپانس اما امس
رويدادهاى بين المللى تا چه حد همكارى و حمايت 

مى كنند.  
    آيا شما براى  اعزام ها مشكل ارز نداريد؟

ــكل داريم. سعى  بدون شك در اين موضوع مش
مى كنيم تا آنجا كه مى توانيم هزينه ها را كم كنيم. 
تيم ها را جمع و جور اعزام مى كنيم. به عنوان مثال 
ــت و تداركات در  يك نفر را به عنوان مربى، سرپرس
كنار تيم قرار مى دهيم كه همه كارها را انجام بدهد و 
به اين ترتيب تعداد نماينده هاى مان كمتر مى شود. 
ــه طور حتم  ــتيم، ب ــر وضعيت ارزى بهترى داش اگ
ــابقات قهرمانى آسيا اعزام  نفرات بيشترى را به مس
مى كرديم. تيم چين بدون شك حداقل با 15بازيكن 
در اين بازى ها حاضر مى شود. در حال حاضر كارى 
نمى شود كرد. اگر اسپانسرها كمك كنند، مى توانيم 
ــابقات را  ــران بياوريم و مس ــر را به اي تيم هاى ديگ
ــعى  ــور خودمان برگزار كنيم. با اين حال س در كش
مى كنيم از برنامه ها عقب نمانيم. تحت فشار هستيم 
ــكر بچه ها خوب  و شرايط سخت است اما خداراش

نتيجه مى گيرند. 
    سـال پيش يكى از شـطرنج بازان ما به 

خاطر حجاب از ايران رفت .
خودتان مى گوييد به خاطر حجاب بوده است.

    آيا اين موضوع، بهانه نبوده است؟ شايد 
بگويند فدراسيون مى توانسـته اين مهره را 

حفظ كند .
من دقيق در جريان اين مسائل نيستم. نمى توانم 
در اين مورد چيزى بگويم. اين يك موضوع قديمى 
ــردن در موردآن  ــت و نمى خواهم با صحبت ك اس
ــيون را وارد  ــطرنج را به هم بزنم و فدراس آرامش ش
حاشيه كنم. اما به هرحال قهرمانان ما خواسته هايى 

دارند كه مسلما بايد به آن ها رسيدگى شود.
    چه خواسته هايى داشتند؟

ــد كه در طول  ــوان ما احتياج دارن براي مثال بان
سال مربى داشته باشند. بايد بودجه در اختيارشان 
ــته باشيم كارما  ــود. وقتى بودجه نداش گذاشته ش
ــود. با اين حال وزارت ورزش  ــخت مى ش خيلى س
ــر زمانى كمك  ــته و ه ــه با ما همكارى داش هميش
ــتيم، به ما كمك كرده است و به همين خاطر  خواس
جا دارد از مسئوالن وزارت ورزش تشكر كنم. البته 
اين شرايط سخت براى همه رشته ها وجود دارد. اما 
به هرحال در تالشيم كه با وجود اين شرايط سخت 

بازيكنان را اعزام كنيم.
     يعنى ما از جانب مربى هم دچار مشكل

هستيم؟
ــت كه مربيان مزيتى كه االن وجود دارد، اين اس

ــم. تعدادى  ــته داري ــبت به گذش داخلى خوبى نس
ــتاد بزرگ داريم كه مى توانند كمك كنند. مثل  اس
پويا ايدني كه به بچه هاى تيم ملى كمك مى كند و 
خودش هم در تيم ملى آقايان حضور دارد. در حال 
حاضر مربيان خوبى داخل كشور داريم و مى توانيم 
از آن ها بهره ببريم. البته همه اين ها مستلزم فراهم 
ــت اما به هرحال اميدوارم بتوانيم با  بودن بودجه اس

برنامه ريزى از آن ها استفاده بهينه كنيم.  
    در رشـته هـاى ديگـر ديده مى شـود 
كه به دليل همين مسـائل مالـى و تا حدودى 
بى توجهى فدراسـيون ها، ورزشكاران براي 

مثال به كانادا مى روند.
ببينيد، من خودم بازيكن بوده ام. شرايطى كه در 
كشور ما هست شايد در خيلى از كشورها نباشد. من در 
مورد خود شطرنج صحبت كنم. در بعضى از كشورها 
آن طور كه در ايران بها داده مى شود، به شطرنج بازان 
بها نمى دهند. يا خيلى از رشته هاى ديگر. به نظر من 
همين مراسماتى كه برگزار مى شود مانند تجليل از 
قهرمانان، نشان مى دهد وزارت ورزش سعى مى كند 
حمايت كند. خودم بارها اين امكان را داشتم كه اقامت 
كشورهاى ديگر را بگيرم اما اين كار را نكردم. چرا كه 
كشورم و خانواده ام را خيلى دوست دارم و اين چيزى 
است كه بچه هاى ما بايد ياد بگيرند. همه چيز ماديات 
نيست. در واقع براى ورزشكاران ما، شرايط خيلى بد 
ــد صندوق حمايت از  نيست. اگر كسى قهرمان باش
قهرمانان هست و وزارت ورزش هم حمايت مى كند. 
بله، كشورهايى هستند به ورزشكاران ما دالر مى دهند 
اما شايد آن دالر را به پول خودمان تبديل كنيم، مبلغ 
ــرايط بدى براى ــد. به نظر من ش چشمگيرى نباش

ورزشكاران كشورمان وجود ندارد. اگر عرق ملى داشته 
باشند سعى مى كنند در هر شرايطى موفق باشند. 

    در حال حاضر شـطرنج بازى كه ناراضى 
باشـد و خداى ناكرده روزى بخواهد ايران را 

ترك كند، نداريم؟
هركسى مى تواند تصميم شخصى بگيرد. نمى توانيم 
بگوييم نارضايتى وجود ندارد. هر بازيكنى دوست دارد در 
مسابقات بيشترى شركت كند يا دوست دارد مربى تمام 
ــته باشد ولى وقتى مربى خارجى  وقت را در اردوها داش
هزينه اقامت دو هفته اش 10هزار دالر يا 150ميليون
تومان  مى شود  براى فدراسيونى كه كل بودجه اش حدود
يك ميليارد تومان است، چه بايد كرد؟ اگر شرايط مهيا

باشد و تا جايى كه توان فدراسيون باشد، كمك مى كنيم. 
فدراسيون تا جايى كه بتواند سعى مى كند از اسپانسرها 
ــتفاده كند.  من چون خودم بازيكن بودم، مى دانم اس

شرايط آنقدر سخت نيست. زمان ما همه رده ها اعزام نمى 
شدند. يك يا دو رده اعزام داشتيم. اما االن در همه رده ها 
اعزام داريم. در ست است كه االن شرايط سخت تر شده و 
خانواده ها نيز در برخى اعزام ها كمك مى كنند كه نبايد 
اين مساله را ناديده گرفت اما توان فدراسيون در همين 
حد است. فدراسيون هاى ديگر شايد بودجه شان خيلى 
بيشتر از ما باشد. شما ببينيد در فوتبال براى استقالل 
يا پرسپوليس ممكن است به راحتى و ظرف يك هفته 
چندين ميليارد پول فراهم شود. به هرحال فدراسيون 
شطرنج تالشش را مى كند و هر كمكى از دست مان بر 

بيايد انجام مى دهيم تا بچه ها موفق باشند.

ــت» اين واكنشي بود  «از كي روش نپرسيد، براي من مهم نيس
ــخ به يك خبرنگار كه از او  ــته برانكو ايوانكوويچ در پاس كه روز گذش
درباره اظهارنظر سرمربي تيم ملي پرسيده بود، نشان داد. سرمربي 
سرخپوشان مدت هاست كنايه هاي كي روش را بي پاسخ نگذاشته 
ــد. برانكو و كي روش  ــه يكديگر بارها صحبت كرده ان و دو طرف علي
جذاب ترين مربيان دهه اخير فوتبال كشورمان بودند كه توانايي هاي 
فني و محبوبيت بااليي نزد هواداران دارند اما مشكالت و درگيري هاي 
اين دو نفر باعث شده هواداران مجبور به انتخاب يكي باشند. در واقع 
شرايط به گونه اي فراهم شده كه هر هوادار بايد يكي از دو مربي برتر 
فوتبال ايران را انتخاب كند. آن ها مجبورند بين تيم ملي و پرسپوليس 
يكي را انتخاب كنند درحالي كه پيش از درگيري اين دو نفر، حاميان 
تيم ملي همان هواداراني بودند كه پرسپوليس و استقالل را در ليگ 

تشويق مي كردند.

نه تاج مي ماند و نه كي روش
ــت و  ــي روش و برانكو، مثنوي هفتاد من اس ــراي درگيري ك ماج
پرداختن به آن فقط بازكردن پرونده اي قطور را طلب مي كند تا همه ابعاد 
ــت قصد دارم به آن اشاره  ماجرا بررسي شود. آنچه در قالب اين يادداش
كنم اينكه 15 دي ، تيم ملي فوتبال كشورمان بايد در برابر رقباي خود 
در جام ملت هاي آسيا به ميدان برود و براي افتخارآفريني نياز به حمايت 
هواداران ايراني دارد اما در حال حاضر و پس از بدرقه سرد و سوت و كور 
تيم ملي در ورزشگاه آزادي، آيا شرايط قهرماني تيم ملي فراهم است؟ پس 
از جام ملت ها تغيير و تحوالت فراواني در فوتبال ايران انجام خواهد شد. 
گفته مي شود مهدي تاج، رييس فدراسيون فوتبال تا پايان جام ملت ها 
فرصت دارد و پس از آن شامل قانون منع به كارگيري بازنشستگان خواهد 
شد. كي روش نيز پس از اين مسابقات با وجود عالقه براي ركوردشكني و 
پنجمين حضور در جام جهاني، از فوتبال ايران جدا خواهد شد؛ بنابراين 
هر اتفاقي در اين مسابقات رخ بدهد در نهايت نه كي روش و نه تاج پاسخگو 
نخواهند بود اما در صورت عدم قهرماني در جام ملت ها چه اتفاقي رخ 
خواهد داد؟ بدون شك فوتبال ايران بزرگ ترين آسيب را از دشمني هايي 
خواهد ديد كه در حال حاضر بين هواداران برانكو و كي روش به وجود 

خواهد آمد. اما راه حل اين مشكالت چيست؟

چه   سود؟
تيم ملي فوتبال تا امروز تمام تالش خود را براي آمادگي انجام داده 
و از اين به بعد نيز براي رسيدن به دوران اوج آمادگي در اردوها حضور 
خواهد داشت. تفكرات كي روش در تيم ملي جاري است و ملي پوشان 
در طول هفت سال گذشته غربال شده اند تا با بهترين شرايط در برابر 
رقباي خود به ميدان بروند. دامن زدن به درگيري هايي كه هيچ سودي 
براي فوتبال ايران ندارد جز به هم ريختن تمركز كارلوس كي روش هيچ 
منفعتي نخواهد داشت. از سوي ديگر نيز برانكو با تمام توان خود تالش 
مي كند بهترين تيم با باالترين آمادگي را راهي رقابت هاي ليگ قهرمانان 
آسيا و ليگ برتر كند تا بهترين نتايج را بگيرد. بنابراين هر دو مربي به فكر 
تيم هاي خود هستند و پيگيري درگيري هاي اين دو نفر تنها باعث بر هم 

خوردن تمركزشان مي شود. 
درگيري بماند براي بعد!

ــي روش و برانكو براي  ــه پرداختن به درگيري ك درك مي كنم ك
ــانه ها جذابيت ويژه اي دارد. كليك بيشتري  هواداران فوتبال و رس
مي گيرد، به فروش كمك مي كند و در مجموع باعث باال رفتن هيجان 
مي شود اما نگاه عاقالنه به ماجرا نشان مي دهد در آستانه رقابت هاي 
جام ملت هاي آسيا، پرداختن به اين موضوع، تجويز نسخه خودكشي 

براي فوتبال ايران است. پس از جام ملت ها و در فرصتي مناسب مي توان 
به شكل جامع و كاملي، ماجراي اختالف برانكو و كي روش را بررسي 
كرد اما در شرايط فعلي تنها بايد سكوت كرد و به اين اختالفات دامن 
نزد. بدون شك اين دو مربي كه توانايي هاي فني بااليي دارند در آينده 
حرف هاي بسياري براي گفتن خواهند داشت و مي توان ابعاد مختلف 
اين درگيري را در فرصتي مناسب (دست كم پس از پايان جام ملت ها) 
بررسي كرد. در شرايط فعلي هواداران و رسانه ها موظف به حمايت از 
تيم ملي هستند و بايد بدانند همان بازيكناني كه در پرسپوليس براي 
برانكو و هواداران شان با تمام توان جنگيدند و تيمي محروم و با حضور 

ــمار مصدومان را به فينال ليگ قهرمانان آسيا رساندند در جام  پرش
ملت هاي آسيا پيراهن تيم ملي را مي پوشند تا براي كي روش و مردم 
ايران بجنگند و دستاوردي مناسب را به دست آورند. براي موفقيت 
همين ستاره ها، سكوت بهترين راه است. دست كم در شرايط فعلي 
ــت، موفقيت شاگردان كي روش باعث  بايد به تيم ملي نگاه ملي داش
رشد فوتبال ايران مي شود و جوانان بيشتري را راهي ليگ هاي اروپايي 
ــتن پرچم كشورمان بجنگند.  خواهد كرد تا در آينده براي برافراش
بنابراين در شرايط فعلي در برابر نپرداختن به حاشيه ها دوام مي آوريم و 

منتظر قهرماني ملي پوشان در جام ملت ها هستيم.

ــتي ادامه دارد و در حالى كه به نظر مى رسيد با  حواشي در كش
دعوت فدراسيون كشتى روسيه از ايران براى شركت در دو تورنمنت 
ــى و دعوت از  ــا و آالنز با تقبل تمام هزينه هاى تيم هاى ايران آلُرس
ــيون كشتى  ــيار خوبى بر روابط فدراس مهمانان ويژه، وضعيت بس
ــتباه يا كوتاهى باعث شد روابط دو  دو كشور حاكم باشد اما يك اش
فدراسيون دچار مشكل شود. فدراسيون كشتى ايران چندى پيش 
دعوتنامه حضور در جام بين المللى شاهد را براى روس ها ارسال كرد و 
متعهد شد بليت رفت و برگشت دو تيم آزاد و فرنگى جوانان اين كشور

را نيز تهيه كند. در همين راستا دو تيم جوانان روسيه نزديك به يك 
ماه در مسكو اردو زدند و آن ها نيز براى نشان دادن عالقه مندى خود 

در جهت بهبود و تقويت روابط دو فدراسيون، متقابال دو تيم ايرانى 
را با پرداخت تمام هزينه هاى اعزام، به دو تورنمنت بين المللى خود 
ــكالت عجيبى كه در مسير حضور روس ها در  دعوت كردند اما مش
ايران ايجاد شد مانع از حضورشان در جام شاهد شد. مازيار رضايى، 
نماينده فدراسيون كشتى روسيه در ايران در اين رابطه گفته است: 
ــده بود كه از فدراسيون  هنوز بليت براى تيم هاى روسيه تهيه نش
ايران به من گفتند به روس ها اطالع دهم به فرودگاه مسكو بروند و 
خيال شان بابت اعزام راحت باشد اما وقتى تيم هاى روسيه در فرودگاه 
حاضر شدند اعالم شد كه براى ويزاى يكى از دو تيم اقدام نشده و آن ها 
نمى توانند وارد خاك ايران شوند. فدراسيون كشتى روسيه نيز در پى 

اين اتفاق حاضر نشد تيم ملى فرنگى  كه براى ويزايش اقدام شده و
قرار بود ويزا را در فرودگاه ايران دريافت كند را به ايران اعزام كند و در 
نامه اى اعالم كرد كه به خاطر اين بى احترامى، به ايران نخواهند آمد

اين درحالى است كه تيم منتخب كشتى آزاد ايران بامداد پنج شنبه 
ــكو مى شود و تيم  ــا راهى مس براى حضور در جام بين المللى آلُرس
منتخب كشتى مازندران نيز قرار است از 16 آذر در جام جايزه بزرگ 
آالنز شركت كند. به هر شكل اين اشتباه، كوتاهى يا سهل انگارى از 
سوى هر كسى باشد بايد با آن برخورد شود چرا كه عالوه بر عصبانيت 
روس ها از ناهماهنگى ايجاد شده، موجب بى اعتمادى آن ها نسبت 

به فدراسيون كشتى ايران مى شود.

تزارها    سفر كشتي گيران شان  را  به كشورمان  لغو كردند

اعتراض روسيه به بي احترامي ايراني ها

لزوم بي توجهي به درگيري  كي روش و برانكو در آستانه جام ملت هاي آسيا

در برابر نپرداختن به حاشيه ها  دوام  بياوريم

نگاه

منهاي فوتبال

م

    شادى پريدر، نايب رييس فدراسيون شطرنج در گفت و گو  با «قانون»:  

اگر عرق ملى داشته باشند، شرايط سخت نيست
مى توانستم اقامت كشورهاى ديگر را بگيرم 

براى استقالل و پرسپوليس در مدت  يك هفته چندين ميليارد پول فراهم مى شود
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استاندار خوزستان: تاكيد شد خون
 از دماغ كارگران گروه ملى متحصن 

در مقابل استاندارى نيايد

 

دماغ خطاست، بقيه جاها آزاده

دنياى اقتصاد: با وام مسكن اصال 
مى توان خانه خريد؟

 

مسئوالن: نه خدايى نميشه 
بايد زودتر قطعش كنيم

رقم پايه واگذاري پرسپوليس و استقالل 
مشخص شد؛ 500 ميليارد تومان

 

به خاطر پانصدمين
 شروع خصوصي سازي

بهار: جزييات اتصال كارت سوخت 
به كارت بانكى

 
به زودى در اينستاگرام: كارت سوختت با 

كارت بانكيم همون كارى رو كرد كه 
سال 1390 خاورى با سيستم بانكى ايران

ابتكار، معاون رييس جمهور:
زمينه هاى كافى براى حضور وزير زن در دولت وجود ندارد

فوقش يه رضايتنامه بگيريم با رييس جمهور بريم توچال

استاندار خوزستان: تاكيد شد خون از دماغ كارگران گروه ملى متحصن در مقابل استاندارى نيايد

چون ممكنه جلوى استاندارى كثيف بشه

آرمان امروز: جلوگيرى از تصويب CFTبه بهانه استيضاح ظريف

برخى: خدايى خالقيت رو حال ميكنين؟

ايسنا: زنان شادترند يا مردان؟

زنان و مردانى كه 
مجرى راديو هستند

اعتمادآنالين: محسن رضايى دبير مجمِع 
تشخيص مصلحت نظام، با بيش از 109 هزار فالوئر 

پرطرفدارترين فعال سياسى اصولگرا در توييتر است
محسن رضايى: مردونه ايندفعه ديگه 

فقط اليك نكنيد راى هم بديد

ايسنا: پيوستن حناچى به سه شنبه هاى بدون خودرو

وزارت كشور: همين لوس بازيا رو مى كنى كه 
حكمت صادر نميشه!
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فقط چرا دعاش رو ما مى كنيم
 حقوق نجوميش رو شما مى گيرين؟

رييس سازمان مديريت بحران كشور: 
بايد دعا كرد كه در تهران حادثه اى رخ ندهد

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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اتفاقات خوب گاهى در تعطيالت نوروز رخ مى دهند، يعنى هميشه 
ــد و خيار را از  ــوهرخاله آدم جوراب شيشه اى بپوش قرار نيست ش
ــط نصف كند و نمك بزند و بگويد:كار خودشونه بلكه ممكن  وس
ــى هم در همين دوره از سال  ــت پديده اى به نام نرگس كلباس اس

به دنيا بيايد.
نام نرگس كلباسى پس از اتفاقاتى كه در هندوستان براى او رخ داد، 
بر سر زبان ها افتاد. همان زمان سلمان خان از خوب هاى سينماى 
هند كه موشك را با دست روى هوا مى گيرد، اعالم كرد:اين بچه 
رو آزاد كرد، جبارسينگ رو كه نگرفتيد المروتا!و در نتيجه نرگس 
كلباسى از دست جبارسينگ ها خالص شد و به منطقه امن جمشيد 

هاشم پورها بازگشت.
ــودش آمد، زلزله  ــه ايران تا به خ ــت ب او بالفاصله پس از بازگش
ــرپل ذهاب اتفاق افتاد، نرگس آن زمان توى دلش  ــاه و س كرمانش
گفت:دكمه  Undoى برگشتن كجاست؟! اما در نهايت به خاطر 
روحيه خاصى كه داشت به مناطق زلزله زده رفت و تا همين امروز 

صبح اگر نادر فتوره چى ناراحت نمى شود، همان جا مانده است.
ــئوالن مديريت  ــاه، مس پس از چند ماه حضور نرگس در كرمانش
ــور و... اعالم  ــور، وزارت كش ــالل احمر، اورژانس كش بحران، ه
كردند:ديديد بدون بودجه ميلياردى و يه نفرى ميشه مشكالت رو 
حل كرد؟! اونوقت مردم پرتوقع ما ميگن با هزاران نيروى زيردست، 
ما بريم و اين مشكالت پيش پاافتاده رو حل كنيم... ما تهش واسه 

افتتاح خونه ها بريم و برگرديم!».
ــاه زلزله آمده و  ــت حاال كه دوباره در كرمانش اصال هم بعيد نيس
ــيل آمده، مسئوالن مربوطه كه البته  ــمال كشور س در جنوب و ش

ــده بودند  ــم چند نفر در غاري دور هم جمع ش ــق معمول باز ه طب
ــراي آينده)، تالش  ــدام آينده نگرانه (نگراني ب ــتند در يك اق و داش
مي كردند در رابطه با عدم اختراع چيز جديدي باهم به توافق نرسند.

ــايل بايد  ــت در عدم اختراع وس ــه نظر من اولوي ــر اول گفت: ب نف
ــود، از اين به بعد هر  ــود زيرا اگر تقويم اختراع ش ــه تقويم داده ش ب
ــابي خبري  ــت و حس ــم و ديگر از تعطيلي درس ــد كار كني روز باي
ــت. در صورتي كه اگر تقويمي در كار نباشد، ديگر سر هر ماه،  نيس
ــر و كله صاحب  پرداخت قبض هاي ماهيانه در كار نخواهد بود و س
ــتيغاري پيدا نخواهد شد. غار هم براي دريافت كرايه واحدهاي اس

نفر بعدي در مخالفت با نفر قبلي گفت: تقويم اولويت ندارد زيرا اگر هم 
اختراع شود باز هم نصف اوقات سال تعطيل و بقيه اش هم به خاطر 
ــد. اما از تقويم  ــاي ديگري مثل نبودن گاز تعطيل خواهد ش چيزه
مهم تر، نجوم است زيرا اگر ستاره ها شناسايي نشوند، ديگر قاچاقچيان 
بدون مرز نمي توانند مسير حركت خود را در بيابان پيدا كنند و براي 
ــاال و كيفيت افتضاح! ــد؛ آن هم با اين قيمت ب ــرم جنس بياورن پس

نفر بعدي كه سن و سالي از او گذشته بود، گفت: از نجوم مهم تر، عدم 
اختراع راه است زيرا اگر راه به  وجود نيايد ديگر كسي به بيراهه نمي رود 
ــد. ضمنا ديگر براي هيچ متخلفي راه فرار وجود  و گمراه نخواهد ش
ــت و هيچ جا شاهد راهبندان و تصادف نخواهيم بود. از  نخواهد داش
همه مهم تر اينكه كسي نمي تواند از اينجا برود و وقتي هم كه برگردد، 
چيزهايي تعريف كند كه ديگران را هوايي كند. به نظرم تنها راه درست، 

ــرد كچل هم  ــه . چون م ــه مرد بايد كچل باش بل
بختش بلندتره، هم خوش تيپ تره و هم چهره اش 

خشن و توو دل بروتر ميشه.
ــه ديگه بى خيال  ــن نميگم رفيقم ك ــه اينو م  البت
موهاى سرش شده و امروز كل سرش رو تراشيده 

ميگه!
ــون كچل شدن آقايان در طى اين چند  از نظر ايش
ــه با هم اين مراحل رو مرور  مرحله اتفاق ميفته ك

ميكنيم :
مرحله اول از اونجايى شروع ميشه كه شما متوجه 
ــامپوى  ــى و بايد كم كم با ش ريزش موهات ميش
ــراغ خريد  ــم مرغى خداحافظى كنى و برى س تخ
ــه از اين كار  ــى، بعد از مدتى ك ــامپوهاى خارج ش
ــت، مى بيند روال ريزش موها همچنان ادامه  گذش
ــامپوى فرنگى هم برنمياد و پس  داره و كارى از ش
ــيار به سراغ دكتر متخصص  از آمارگيرى هاى بس
ــامپو و مقدارى  ــك ش ــك پ ــم ي ــد و اون ه ميري
ــنهاد ميده كه بعد از چند  محلول تقويت كننده پيش
ــا مى بينيد كه همچنان ريزش  ــتفاده از اونه ماه اس
ــما هنوز  موهاتون ادامه داره ولى در اين مرحله ش
ــاى باقيمونده جاهاى خالى رو  ــد و با موه اميدواري
ــر به اون ور كله مو  ــش ميديد و از اين ور س پوش

قرض ميدين!
ــون عكس  ــد از خودت ــه تا مى توني ــن مرحل در اي
ــه از عكس هايى با كله  ميگيريد تا گالريتون پر باش
ــاى خالى فقط براى  ــش جاه مودار، اما عمل پوش
ــروع پاييز و اولين  مدت كوتاهى جواب ميده و با ش
ــما سخت تر و جاهاى  وزش بادهاى پاييزى كار ش
ــن و اينجاست كه در يك روز  خالى نمايان تر ميش
ــديدى درحال وزيدنه يكى از  سرد وقتى كه باد ش
دوستانتون به شما پيشنهاد ميده كه به سراغ دكتر 

مجربى كه ميشناسه بريد و مو بكاريد.
ــما هم بى درنگ ميرى پيش دكتر مجرب و بعد  ش
ــتن موهاى  ــد ميليون هزينه و برداش از صرف چن
ــط كله و  ــرتون و قراردادن اونها در وس اطراف س
ــاى دى كاپريو بودن  ــون باز هم رؤي جوونه زدنش
در ذهنتون تداعى ميشه و بعد از مدتى كه موهاى 
ــه اين كله اون  ــد ميكنه ميبيند كه ديگ جديد رش
كله  سابق نميشه و بايد با جاهاى خالى كنار اومد.

ــر كم مو و كلى هزينه   ــما مى مونيد و يه س حاال ش
ترميم هدر رفته، پس از اين همه مخارج و مكافات 
ــنهاد نامزدتون بعد از ديدن عكس هاى امير  به پيش
ــاى باقيمونده رو  ــتاتهام موه ــون اس آقايى و جيس
ــه بعد فقط  ــيد و از اين ب ــت مى تراش با نمره هش
ــلمونى ميريد و در عوض  ــيدن آب به س براى نوش
هزينه اش رو خرج تهيه  انواع و اقسام كاله ميكنيد.

حاال ديگه شما با واقعيت كنار اومديد و ميتونيد هر 
وقت دلتنگ موهاتون شديد به گالريتون سر بزنيد 
ــى خودتون رو نگاه  و عكس هاى دوران رودگوليت
ــيد كچل هاى خوش تيپ و دوست  كنيد! موفق باش

داشتنى.

ــخره؟  ــم مس ــه آهنگى وجود دارد به اس ــتيد ك ــا مى دانس آي
ــخره هم خودتانيد. بنده چون  مى خنديد؟ بايد گوش كنيد! مس
ــرچ كرديد تا  ــخره را س مى دانم همين االن رفتيد و كلمه مس
آهنگ مذكور را بشنويد؛ لذا براى تان تفسيرش را مى نويسم تا 
با چشم و  گوش باز بشنويدش كه به عمق جان تان نفوذ كند؛

كفشاى كالجى هم محله اى
با آدماى خارجى، انگار اينجا ديگه شهر من نيس

ــروع آهنگ مشخص است، شاعر و خواننده  همانطور كه از ش
ــتند و دارند به شيوع اين پديده  از كفش هاى كالج منزجر هس
شوم اعتراض مى كنند. دوستان معتقدند همين كالج است كه 
ــانه هاى غرب زدگى و خارجى بازى است و شهر شاعر،  از نش
ــهر شاعر نيست. البته بايد خدا را شكر كنيم كه شاعر  ديگر ش
ــفيد  ــه اينجا كالج را با جوراب س ــا و نديده ك ــهر م نيامده ش

مى پوشند و سنت و مدرنيته را با هم به فنا مى دهند.
يه پورشه تميز دم در توئه از من نيس

ــاعر به خانه يار مراجعه كرده تا با سنگ به  ــمت ش در اين قس
شيشه بزند تا يار بيايد دم پنجره و به صداى گيتار شاعر گوش 
ــه تميز جلوى در خانه يار مواجه مى شود. بعد  كند كه با پورش
ــش صدا مى پيچد كه: واسه  ــه در گوش از ورانداز كردن پورش
ــما، واسه يار شما، پورشه سوارا اومدن. بعد از اين شاعر  يار ش
ــده، اين جمله زيبا را مى سرايد و بعد هم يك آجر  عصبانى ش
ــمت پنجره و آن را مى آورد پايين.  برمى دارد و پرت مى كند س
ــاند به پنجره  ــان خودش را مى رس بعد كه يار مورد نظر هراس

شاعر فرياد مى زند:
پشت پنجره، دلخوش به شانسى كه شايد رد بشه

كه همان لحظه مادرزن سابق يار يك سطل آب روى سرش 
ــاعر  ــى مى كند و مى گويد: «برو بذا باد بياد پاپتى». بعد ش خال

خيلى مختصر و مفيد مى گويد: 
پنت هاوس شده جاى بالكن، بنز و دوبله پارك كن

كه منظورش مى شود: هان؟ چيه؟ كلنگى رو ساختى و ايوون 
ــاعرى كار مى كردم  به اون باحالى رو كه توش با دخترتون ش
ــه خبره؟ البد فردا هم  ــن پنت هاوس، فكر كردين چ رو كردي
ــد بياريد؟  ــارك كنيد راه مردمو بن ــو دوبله پ ــد بنزاتون ميخواي
ــده را خراب كرديد؟ بعد  ــراث مى دونه خونه قديمى ثبت ش مي
ــود، مى گويد: «اوال خونه از ثبت  پدر خانواده وارد بحث مى ش
ميراث خارج شده، دوما به تو چه بچه جون! برو شعرتو بگو». 
ــك كالم هم از عروس خانم  ــد از اين مجادله ها باالخره ي بع
ــنويم كه شاعر بعدها آن را وارد شعر مى كند: «ايش؛ تو  مى ش
ــى، چون ندارى آيفون» و با اين جمله فقر شاعر  چه بى كالس
ــاعر كه  ــس از اين بگو مگوها ش ــرش مى كوبد. پ را توى س

مى بيند ديگر دستش به جايى بند نيست، مى گويد:
عقِل مردمم به چشمشونه

ــنگين، پدر و مادر و خود عروس همصدا با  بعد از اين جمله س
هم مى گويند: «اوهوم، آرههه».

ــده بود، راهش را مى گيرد و   ــاعر هم كه حسابى مسخره ش ش
ــان و چندتا جمله ديگر هم مى چسباند  مى رود سمت منزل ش
ــخره» و بعد هم  ــذارد «مس ــمش را مى گ ــعرش و اس ــه ش ب
ــود و پولدار و مى رود  ــد از اين معروف مى ش ــدش. بع مى خوان
ــه ها و بنزهايش را پارك مى كند تا  ــر پنجره يار اينها پورش زي

حال شان جا بيايد! مسخره ها!

ــت دارند در چنين مواقعى نامربوطه باشند، توى  خودشان دوس
ــى، خواهرى،برادرى،َكس و  دل شان بگويند:اين نرگس كلباس
كارى نداره بره تو مناطق سيل زده؟! كتف مون رگ به رگ شد 
ــبكه خبر تلفنى در مورد بالياى طبيعى مصاحبه  از بس توى ش

كرديم، خدايا بسه ديگه!».
ــى چه تفاوتى با كمك كننده هاى ديگر دارد؟  اما نرگس كلباس
ــور ما به اين صورت است كه  ببينيد برنامه بالياى طبيعى كش
شنبه زلزله، يك شنبه سيل، دوشنبه طوفان، سه شنبه دونالد ترامپ 
و جمال خاشچقى، چهارشنبه زلزله، پنج شنبه تمام موارد و جمال 
خاشچقى! در چنين وضعيتى طبيعتا يك سرى سلبريتى داريم كه 
همزمان كه از حقوق حيوانات دفاع مى كنند پالتوى پوست روباه 
مى پوشند (درحالى كه پوست اين حيوان فقط براى همين حيوان 
مناسب است...) شروع به جمع آورى كمك براى حادثه ديدگان 
مى كنند، مثال فردى كه براى اظهارنظر در مورد كيفيت غذاى 
ــتوران ها همه جور كتكى را به جان مى خرد، بانى خير شده  رس
و در اينستاگرام مى نويسد:عشقا! همين طور كه كباب لقمه هاى 
اكبر سيبيل رو از دست نميديد، به اين شماره كارت كه از طرف 
يه آدم معتبره، كمك هاتون رو بريزيد! بعد شماره كارت برادرش 

را اعالم مى كند.
ــده بود  ــى كم مان ــه نرگس كلباس ــس از زلزل ــاه پ ــا چند م ت
ــوس هند نيومده و ماهى ها  ــزان من زلزله توى اقيان بگويد:عزي
گرفتار كم آبى واسه تنفس نشدن كه هى آب معدنى مى فرستيد، 
ــتيد كه زلزله زده ها به جز آب معدنى و تن ماهى  در جريان هس
ــم الزم دارن؟!اما خيرين و  ــرى چيزهاى ديگه ه و پتو، يك س
شاخاى اينستاگرامى با شعار«تا1400 با كنسرو لوبيا» به كارشان 
ــه زلزله زده هاى نجيب و  ــت ك ادامه مى دادند و همين روزهاس
ــريف هم از كوره در بروند و بگويند:«فحش گذاشتيم هركى  ش

تن ماهى بفرسته!».
ــخصيت سياسى كه كالم زيبايى هم ندارد  در اين ميان يك ش
ــرش خورده بود عكس  همين طور كه با مردى كه آجر توى س
سلفى مى گرفت، پس از ديدن مانده حسابش گفت:«كاش زن و 

بچه ام هم همينقدر به من اعتماد داشتن!».
به هرحال اميدواريم نرگس كلباسى به سرنوشت على دايى دچار 
ــت و  ــود و حاال كه دارد به مردم كمك مى كند، جلوى دس نش

پايش را نگيريم!

فقط و فقط همين راه است كه من مي گويم، يعني عدم اختراع راه.
ــدم اختراع  ــر، ع ــن از راه مهم ت ــر م ــت: به نظ ــدي گف ــر بع نف
ــي  ــود، نه تنها كس ــراع نش ــرخ اخت ــر چ ــرا اگ ــت زي ــرخ اس چ
ــه در يك  ــذارد بلك ــران بگ ــرخ ديگ ــوب الي چ ــد چ نمي توان
ــد چرخيد. ــي هم نخواه ــبيل پدر كس ــدام فرهنگي، ديگر س اق

ــرخ مهم تر، عدم  ــر من از عدم اختراع چ ــر بعدي گفت: به نظ نف
ــي با  ــود ديگر كس ــرا اگر برق اختراع نش ــت زي ــراع برق اس اخت
ــاهده برخي توجيهات اقتصادي، برق از كله اش نخواهد پريد. مش

ــدم اختراع  ــرق مهم تر، ع ــن از ب ــه نظر م ــدي گفت: ب ــر بع نف
ــه وجود  ــادي ب ــن اقتص ــر قواني ــرا اگ ــت زي ــاد اس ــم اقتص عل
ــي رود. ــاال نم ــدي ب ــورت تصاع ــه  ص ــورم ب ــر ت ــد، ديگ نياين
نفر بعدي گفت: به نظر من از اقتصاد مهم تر عدم اختراع پول است. 
زيرا اگر پول را اختراع نكنيم، ديگر اختالفات مالي به وجود نخواهد 
ــد و من هم براي كسب  ــي با بي پولي مواجه نخواهد ش آمد، كس
ــتر در ارث، حق ساير اعضاي خانواده ام را نخواهم خورد. پول بيش

نفر بعدي گفت: از پول مهم تر، قانون است زيرا اگر قانون را اختراع نكنيم 
ديگر شاهد قانون گريزي، فرار از قانون و رفتارهاي فراقانوني نخواهيم 
بود. اگر موافقيد، قانون عدم اختراع قانون را همين جا تصويب كنيم.
ــدم  ع ــر،  مهم ت ــون  قان از  ــت:  گف ــدي  بع ــر  نف
ــت... سياس ــر  اگ ــرا      زي ــت  اس ــت  سياس ــراع  اخت

هنوز حرف هاي نفر آخر تمام نشده بود كه جلسه تا اطالع ثانوي 
ــد. همه به اين نتيجه رسيدند كه اتفاقا اختراع سياست  تعطيل ش
ــت،  ــت داش خيلي هم ضرورت دارد زيرا اگر نفر آخر كمي سياس
ــتي  هيچ وقت جلوي ديگران اين حرف را نمي زد و با اين بي سياس

كار دست خودش نمي داد!
مهرداد صدقي-  بهمن 1386- ماهنامه گل آقا

فريور خراباتىگوسفندى كه ديرش شده

e_l_e_n_a  ospinaطرح

angel boliganطرح

ــقى خوردند و  ــت عش ــان شكس ــد از اينكه روانشناس بع
ــم هاى تو  ــگ «من بودم اون كوهى كه به چش روى آهن
ــد؛ اين فرصت را  ــادمهر عقيلى قفلى زدن كوچيكه...» ش
ــن آن ماه هايى تبديل كردند كه  به تهديدى عليه متولدي
هنگام شكست عشقى به يك آهنگ خاص پيله مى كنند. 

المصب ها از هيچ موقعيتى براى تحليل دريغ نمى كنند.
فروردين

فروردينى هاى مغرور بعد از شكست عشقى بيشتر درگير 
خودشان هستند تا عشق به فنا رفته شان. به همين خاطر 
آن قدر آهنگ «اون درخت سربلند پرغرور، كه سرش داره 
ــه منم منم» را گوش مى دهند كه در  به خورشيد مى رس
ــان هم از اين همه غرور و جالل  نهايت برگ هاى خودش

و جبروت مى ريزد.
ارديبهشت

ــاد و آفتابى و جشن و  ــتى ها در حالت عادى و ش ارديبهش
ــت و تولد و پاتختى و روتختى هم موزيك غمگين  ميمن
ــت عشقى. اين  ــد به زمان شكس گوش مى كنند چه برس
ــقى، فول آلبوم داريوش را  بزرگواران هنگام شكست عش
پلى مى كنند ولى روى موزيك «اى كه بى تو خودمو تك 
ــى ذارم تورو اونجا مى بينم»  و تنها مى بينم هرجا كه پا م
چت مى زنند و هيچ وقت نوبت به بقيه فول  آلبوم نمى رسد.

خرداد
ــبختانه خردادى ها به دليل عدم ثبات، شكست هاى  خوش
ــتر از 8 دقيقه طول نمى كشد. چه بهتر.  عشقى شان بيش
ــتر از 8 دقيقه گوش  ــه بيش ــك هم ك ــون يك موزي چ
ــته مى شوند.  لذا «من و گنجشك هاى خونه  بدهند، خس
ــد 2 يا 3 بار گوش مى كنند تا  ــت عادتمونه» را در ح ديدن
8 دقيقه شان تمام شود. به خاطر بدعادت شدن گنجشكان 

خونه هم، سريعا يك عشق جايگزين مى آورند.
تير

ــقى هم حقيقت را باور  ــت عش تير ماهى ها بعد از شكس
نمى كنند و تا مدت ها چاى براى دو نفر مى ريزند و از اين 
قبيل مسخره بازى ها. تازه به محض اينكه عشق شان كال 
ويتينگ بود يا آفتاب توى چشمش بود و اخم داشت، اين ها 
احساس شكست عشقى مى كنند و آهنگ «دل من ديگه 
خطا نكن، با غريبه ها وفا نكن» داريوش را پلى مى كنند و 
تا برگشت عشق شان فقط همين را گوش مى دهند. خواه 

اين برگشت 10 دقيقه طول بكشد، خواه 68 روز!
مرداد

ــك مثل  ــوز و گدازى دارند. اما ش ــق پرس مردادى ها عش
خوره تمام اعضاى بدن شان را مى خورد. يعنى تمامش هااااا. 
ــكوكم  ــاپيش آن قدر آهنگ «مش به اين صورت كه  پيش
ــو» را گوش  ــتى ت ــكوكم به تو، نمى دونم با كى هس مش
مى دهند تا سر فرصت مناسب اين رابطه پر فتنه و ناپاك را 

تمام كنند و راحت شوند.
شهريور

عشق شهريورى ها همانند شلوارلى مرگ ندارد. به همين 
علت اين عزيزان بعد از شكست عشقى هم آهنگ «وقتى 
مياى صداى پات از همه جاده ها مياد...» را گوش مى دهند 
ــى را روشن خاموش مى كنند و منتظر  و هى صفحه گوش
ــال ها بعد، براى طرف پيامك:  ــده تا س ــند. ديده ش تماس

«امشب برنامت چيه؟» مى فرستادند.
مهر

ــعى مى كنند مسائل را  مهر ماهى هاى منطقى معموال س
ــد و ترجيح مى دهند روى  خيلى تميز و امروزى حل كنن
ــمج نشوند، كه تعادل هورمون هاى شان به هم  آهنگى س
بريزد. به همين خاطر آهنگ: «خوشبختيت آرزومه حتى با 
من نباشى» را بارها و بارها پلى مى كنند. وقتى هم شعر را 
به ضمير ناخودآگاه شان چپاندند؛ با لبخند رضايت، به خوابى 

شيرين مى روند.
آبان

آبانى ها بعد از شكست عشقى بيشتر تحت فشارهاى ناشى 
ــتند تا غم! به همين خاطر حدود 82 بار  ــادت هس از حس
ــت مى دى. دستتو  آهنگ «به همه مى خندى با همه دس
ــوش مى دهند تا قانع  ــتمو پس ميدى» را گ مى گيرم دس
شوند طرف اصال هم كيس مناسبى نبود و همان بهتر كه 

رفت با اون صورتش!
آذر

ــت عشقى خيلى  ــفانه آذر ماهى ها به هنگام شكس متاس
ــورت كه يك  ــوند. به اين ص ــل پيش بينى مى ش غيرقاب
ــاد از دى جى تبا پلى مى كنند و با «كالغ دم  ريميكس ش
سياه قارقارو سر كن» تحولى شگرف در عرصه شكست 

عشقى ايجاد مى كنند.
دى

ــان. اين  ــا به جهت تودار بودن بيش از حدش دى ماهى ه
ــاد هم غصه بخورند. پس  توانايى را دارند كه با آهنگ ش
ــى را ديديد كه «هم نامهربونه، هم  هرگاه يك دى ماه
آفت جونه، هم با ديگرونه، هم قدرم ندونه» گوش مى دهد 
ــت و زمانى كه  و لبخند مى زند، بدانيد كه درونش غوغاس
ــما با اين آهنگ ريز مى آييد؛ او در تنهايى اش مويه ها  ش

مى كند.
بهمن

بهمنى ها به جهت صراحت بيان و خونسردى رفتارشان 
ــت  ــى از شكس ــوش نمى دهند كه غم ناش آهنگى گ
ــه همين خاطر آهنگ  ــان را  تحريك كند. ب عشقى ش
ــنا چون از تو من ديگر گذشتم» را  «بگذر ز من اي آش
تا مرز بالك اند ريپورت طرف مقابل گوش مى دهند.

اسفند
ــريعى كه دارند  ــفندماهى ها به دليل صفر و صد س اس
ــى همه اول ناراحت  ــس همه عمل مى كنند. يعن برعك
ــفندى ها  ــوند. ولى اس ــتند اما به مرور خوب مى ش هس
ــتون  ــقى را آهنگ «تابس ــت عش ــاى اول شكس روزه
ــم مى مونيم» گوش  ــا مى تونيم پيش ه ــه، ما ت كوتاه
مى دهند و حسابى شاخ بازى و مجردبازى در مى آورند. 
ــه سال، بدون  ــت؛ تا س ولى همين كه يك هفته گذش
ــى... دقيقا كجايى» گوش  توقف آهنگ «رفقيم كجاي

مى دهند تا از غصه تمام شوند!

روانشناسي بالنگي

نوستالژي

افسانه جهرميان

مريم آقايىطنزآزاداحسان هيدىباشگاه طنزپردازان جوان

نرگس  كلباسى را 
بهتر بشناسيد!

اولين بي سياستي

متولدين هر ماه 
هنگام شكست عشقى 

چه آهنگى
 گوش مى دهند؟

مرد بايد 
كچل باشه

كفشاى كالج 
هم محله اى

كافكا در كرانه  
 هاروكى موراكامى

ــت. تقصير  ــا تقصير من نيس ــه تقصير تو ي ــت ك خيلى چيزها هس
ــت، يا نفرين ها يا دى ان اى، يا پوچى. تقصير  ــگويى ها هم نيس پيش
ــاختار گرايى يا سومين انقالب صنعتى  شانس هم نيست. تقصير س

هم نيست. 
همه مى ميريم و ناپديد مى شويم، ولى علتش اين است كه نظام خود 

دنيا را بر پايه ى ويرانى و فقدان گذاشته اند. زندگى ما سايه هايى از اين 
اصل رهنماست. مثال باد مى وزد. مى تواند بادى شديد و خشن باشد، 

يا نسيمى ماليم. 
اما سرانجام هر بادى فرو مى ميرد و ناپديد مى شود. باد شكل ندارد. فقط 
حركت هواست، بايد به دقت گوش بدهى، بعد استعاره را مى فهمى ...
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    بـــزودي  

آثار منتخب نخستين مسابقه جهاني 

كاريكاتور نيش خط  1396

 Selection Cartoons of  The first

 Nishkhat international

Cartoon Contest   2017

سمانه روح الهى

هفته نامه گل آقا
هفته پاياني شهريور از اين پس 

به عنوان هفته «شادي»  اعالم مي شود.
هههه

ماهش نبير

نيشخط خـاطـره
 يكشنبه 29 آذر 1394

لزوم آگاه سازى در بر ابر ايدز



با كمترين
 حقوق دريافتى

به رياكار ى  
پرداختم

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

كاريكلماتــــــور
محمدمهدى معارفى

نيشخط خـاطـره هشدار آلودگي شديد هواي تهران و تندروي برخي از گروه ها در آستانه انتخابات
 يكشنبه  29آذر  1394عليرضا صديقي
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نجار، رييس سازمان مديريت بحران كشور:
 دعا كنيد در تهران زلزله نيايد!
نجار بعد از زلزله: چقدر گفتم دعا كنيد،نكرديد
 حاال از من چه انتظارى داريد؟

#كيوان وارثى

nishkhat

nishkhat

مورديلو

طرح: ساسان خادم
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سردبير: كيوان وارثى
همكاران:  جواد عليزاده احمد عبداللهى نيا  مهدي احمديان  آروين   سحرآويژه  رضا اسماعيلي

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

محمدطحاني  عليرضا صديقي   سمانه روح اللهي   سعيد شعباني   شهرام شيرزادي  نسرين شيخي  
محسن ظريفيان  حميد عيني خراساني  مهدي فرد  وحيده فالحي  محمد هادي لطفي مسعود ماهينى  

على ميرايى  طراوت نيكي  مهناز يزداني   هادي كاظمي    طاهر شعباني    پويا عبدلي    اميرمنصوررحيميان  
  ماكان پوراحمد جكتاجي    پريسا نورالهي    داود هوشمند    رضا متين    متين اسالمي    علي قناعت
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مسعود ماهينى

 FATF و CTF   رد پاى مخالفان
در پروژه  استيضاح ظريف



حال مسافرت ندارم!

2

2

روزى كه گم شدم و داستان هاى ديگر
نويسنده: آيزاك بشويتس

قانون بچه ها ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

سال هفتم  سال هفتم  ||  شماره    شماره  13541354    ||    44 صفحه صفحه
چهارشنبه  چهارشنبه  77 آذر   آذر  13971397

    2020 ربيع االول   ربيع االول  14401440    ||    2828  نوامبر    نوامبر  20182018      

3

كودك و نوجوان 

446

ناصر كشاورز

وقت غروب است
خورشيد زيباست
مثل عروس است
از دور پيداست 

يك ابر نازك
افتاده رويش
مانند يك تور

بر روى مويش 

داماد پس كو ؟
او توى راه است
من شك ندارم
آقاى ماه است

جشن عروسى
در آسمان هاست

صد تا ستاره
مهمان آن هاست

«فريده فرجام»

كوشندگان كودك:

عروسىعروسى

اولين روزنامه كودك و نوجوان كشور

حفاظت از محيط زيست بايد دغدغه كودكان شودحفاظت از محيط زيست بايد دغدغه كودكان شود

ما بى طبيعت نابود مى  شويم!ما بى طبيعت نابود مى  شويم!

از وقتي كه دوستم مرا ترك كرده استاز وقتي كه دوستم مرا ترك كرده است

كاري ندارم به جز راه رفتنكاري ندارم به جز راه رفتن

راه مي روم تا فراموش كنمراه مي روم تا فراموش كنم

راه مي رومراه مي روم

مي گريزممي گريزم

دور مي شومدور مي شوم

دوستم ديگر برنمي گردددوستم ديگر برنمي گردد

اما من حاالاما من حاال

دونده دوي استقامت شده ام دونده دوي استقامت شده ام 

دونده «دو» استقامتدونده «دو» استقامت

شل سيلور استاينشل سيلور استاين
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نام كتاب:  روزى كه گم شدم و داستان هاى ديگر
نويسنده: آيزاك بشويتس

مترجم: خديجه روزگرد
ناشر: نشر آسمان خيال

تعداد صفحات: 104 صفحه
ــت. مردى را در خيابان مى بينيد كه  ــانى اس ــناختن من كار آس درباره كتاب: ش
پالتوى بسيار بلند و كفش  هاى بسيار بزرگى پوشيده، كالهى مچاله شده با لبه  اى 
پهن بر سر گذاشته، عينكى به چشم زده كه فقط يك شيشه دارد، به دليل تابش 
ــت؛ مردى با اين مشخصات من هستم،  نور خورشيد چترى در دست گرفته اس

پروفسور شلميل...

حال مسافرت ندارم!حال مسافرت ندارم!

ه متين از تهران
ط: راضي

ن كتاب  توس
اي

ه ها» براي معرفي پيشنهاد شده
ه«قانون بچ

ب

روى  ظهر  از  بعد  و  صبح  ما  كبكم.  من 

هيچ وقت  مشغوليم.  چرا  به  زمين 

جابه جايى هاى  و  نمى كنيم  مهاجرت 

فصلى ما فقط د ر ارتفاعاته. پروازمون 

و  مي افته  اتفاق  خطر  احساس  موقع 

سراشيبى ها  در  و  كوتاه  مسافت هاى  به 

سطح  ناهموارى هاى  از  عبور  موقع  ميشه.  محد ود 

زمين، ما روى پاهامون جست مى زنيم و ترجيح ميد يم 

بد ويم تا پرواز كنيم. ما شب ها رو زير بوته ها يا د اخل 

صخره ها به سر مى بريم. زيستگاه ما د ر مناطق ناهموار 

پنج تايي  تا  چهار  د سته هاي  توي  د ره هاست.  لخت  و 

پاييز  د ر  ولى  ميشيم  د يد ه 

هم  تا   50 به  د سته ها  اين 

مي ترسيم  وقتي  ما  مى رسد. 

توي  مي كنيم  رو  سرمون 

برف.

ساعت
زمان ابتدايى معلمم بهم گفت

 از كالس برو بيرون،
تو با كارات به ساحت مقدس كالس

توهين مى كنى. منم هرهر خنديدم و با اعتماد به نفس گفتم: 
شما انقدر بى سوادى كه به ساعت ميگى ساحت!

زبان فارسي
دقت كردين زبان فارسى مختصرترين زبان دنياست؟

مثال :«ميرى سريع اين كاررو
 انجام ميدى و برمى گردى»
يه كلمه است: اومديا.
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كتاب شعر «دامادى آقا كالغه» اثر مريم اسالمى توسط كانون پرورش فكرى 
كودكان و نوجوانان به چاپ دوم رسيد.

ــروده مريم اسالمى به تازگى توسط كانون  كتاب شعر «دامادى آقا كالغه» س
پرورش فكرى كودكان و نوجوانان به چاپ دوم رسيده است.

ــعر با  ــتمل بر 12 عنوان ش ــيوا كرم زاده، مش اين مجموعه با تصويرگرى ش
ــما  ــادى آقا كالغه»، «االن ش ــت.«قطار صفرها»، «دام ــوع اس موضوع هاى متن
كجايى؟»، «من خدا را دوست دارم»، «موش شيرى» «كفشدوزك» و ... عناوين 

برخى از اشعار اين كتاب هستند.
«دامادى آقا كالغه» براى اولين بار در سال 93 با نظارت هنرى فرشيد مثقالى 
منتشر شد و چاپ دوم آن با ويرايش جديد عرضه شده است.  سراينده كتاب، 

اشعار اين اثر را براى كودكان 6 تا 9 ساله سروده است.
ــمارگان 5 هزار نسخه و قيمت 4 هزار تومان عرضه  چاپ دوم اين كتاب با ش

شده است.

«دامادى آقاكالغه»«دامادى آقاكالغه»
 به چاپ دوم رسيد به چاپ دوم رسيد

چگونه مديريت را به كودكان بياموزيم 
ــب و كار، در نقش والدين نيز فعاليت دارند.  ــيارى از رهبران فضاى كس بس
ــازى و ميهمانى هاى خانوادگى تعادل  آن ها ميان كار و خانواده با برگزارى ب
برقرار مى كنند. اين گونه والدين اثر زيادى بر ذهن هاى فرزندان شان بر جاى 
مى گذارند. كودكان امروز رهبران فردا هستند؛ به خصوص اگر والدينى داشته 
باشند كه خود مديريت جايى را بر عهده دارند. برخى در ذات شان رهبرى و 
ــوند. در  مديريت وجود دارد و برخى ديگر با يادگيرى، رهبران موفقى مى ش
ــاره  ادامه به چند نكته كاربردى در رابطه با ايجاد اين مهارت ها از كودكى اش

مى شود.
الگوى خوبى باشيد

ــد. زمانى كه فرزند دار مى شويد، اين  ــبى باش رهبر يك تيم بايد الگوى مناس
واقعيت پر رنگ تر مى شود؛ چرا كه بايد ميان كارها و وظايف تان در محل كار 

و منزل، تعادل ايجاد كنيد.
فعاليت هاى تيمى را تشويق كنيد

ــپس او را تشويق به شركت در تيم هاى  ابتدا عالقه فرزندتان را پيدا كنيد، س
ــه يا خارج از آن كنيد. بهترين آموزش كار گروهى از طريق  ــى مدرس ورزش

شركت در تيم هاى ورزشى داده مى شود.
بر استقامت تاكيد كنيد

بهترين رهبران، شكست را به همان خوبى مى پذيرند كه موفقيت را. رهبران 
ــرايطى  آينده را بايد در معرض نا اميدى قرار داد نه اينكه آن ها را از چنين ش
ــرى در انتخابات انجمن  ــخص ديگ ــا بايد زمانى كه ش محافظت كرد. بچه ه
دانش آموزى برنده مى شود، ياد بگيرند كه شكست را تحمل كرده و به پيش 

روند.
مهارت هاى مذاكره را ياد دهيد

ــنهادى به  به جاى اينكه «نه يا بله» گفتن به موقع را به فرزندتان ياد دهيد، پيش
او داده و با زيركى او را مجبور به ادامه فكر درباره پيشنهاد كنيد. مهارت هاى 

مذاكره از جمله تسليم نشدن از طريق ارائه جايگزين را به آن ها بياموزيد.
ــي زود تصميم گيرى را ياد  ــد. بچه ها بايد خيل اجازه دهيد تصميم گيرى كنن
بگيرند زيرا به هنگام مواجهه با حق انتخاب هاى زياد به مشكل برمى خورند 
ــت كه  ــخت اس ــان س ــم مى خواهند، براى ش ــز را با ه ــه همه چي ــا ك و از آنج

انتخاب هاى شان را به دو يا سه تا تقليل دهند.

 «فريده     فرجام » «فريده     فرجام »
ــاعر  ــنده و ش ــنامه نويس، نويس ــنده  كودكان، نمايش ــام ، نويس فريده فرج
ــد. او كار ادبى خود را با  ــال 1313 در تهران زاده ش بزرگساال ن در 22 دى  س
نوشتن داستان هاى كوتاه در سال هاى 1330 تا 1335 آغاز كرد.  فريده فرجام 
نخستين كار كودكانه  خود به نام «حسنى» را در سال هايى نوشت كه در دانشگاه 
ــال 1339 منتشر كرد.  ــارات سخن در س درس مى خواند. اين كتاب را انتش
فريده فرجام در سال هاى آغازين دهه 40  كه شوراى كتاب كودك شروع به 
كار كرد، به عضويت اين نهاد درآمد. در سال هاى 1341 و 1342 براى شركت 
در سمينار فرهنگى كشورهاى در حال رشد، به سفر رفت و در دى همان سال 
در كتابخانه بين المللى كودكان و نوجوانان مونيخ، موضوع مذهب و سياست 
در كتاب هاى كودكان را به عنوان طرح مطالعاتى خود برگزيد. در همين حال، 

بخش كتاب هاى فارسى كودكان را در اين كتابخانه راه اندازى كرد.
برخى از آثار فريده فرجام

ــى براى  ــت به ايران، فريده فرجام در كنار كار نمايشنامه نويس پس از برگش
ــاى «مهمان هاى  ــودكان به نام ه ــتان هاى ديگرى براى ك ــاال ن، داس بزرگس
ناخوانده»، «گل بلور و خورشيد» و «عمو نوروز» را نوشت يا بازنويسى كرد. اثر 
ــوى كانون پرورش فكرى كودكان منتشر شد و در  نخست در سال 45  از س
همان سال جايزه سلطنتى را  از آن خود كرد.  داستان «گل بلور و خورشيد» برنده 
ــال 1967 و جايزه يونسكو در ژاپن شد.  جايزه نمايشگاه كتاب بولونيا در س
داستان «عمو نوروز» را فرجام با كمك م. آزاد هنگامى كه در گروه ويراستاران 
ــازمان انتشارات كانون به چاپ رسيد.  كانون كار مى كرد، باز نوشت كه در س
آخرين كارى كه از فريده فرجام در گستره ادبيات كودكان منتشر شد، «زنجير 
عمو زنجيرباف» (1352) بود كه انتشارات ابن سينا در تبريز آن را منتشر كرد. 

پس از آن فريده فرجام كار در عرصه كودكان را كنار گذاشت.

چگونه مديريت را به كودكان بياموزيمچچگگگوننننه ممدددييررييتت رر بهه ككووددككاانن ببييااموووزززززززيييييييمممم

ــت كودكان بخش مهمى از جمعيت جهان  آن چه مسلم اس

را تشكيل مى دهند. آينده از آن آن ها است و در دستان آن ها 

اهداف توسعه تحقق پيدا مي كند. اگر آن ها امروز بياموزند كه 

چگونه از جهان دلسوزانه نگهدارى كنند فردا دچار مشكل 

ــان دچار مشكالت  ــد. اما اگر نياموزند فرداى ش نخواهند ش

فراوانى خواهد شد. 

اين آموزش بايست از جانب ما انجام شوند. دستيابى به يك 

زندگى پايدار در گرو همين آموزه ها ست. اگر اين آموزش ها 

ــاور ذهنى تبديل  ــوند به يك ب ــى انجام ش در دوران كودك

مى شوند و اين باور كودكان را ملزم به پاسدارى از اين ميراث 

گران بها مى كند. چرا كه كودكى نرم ترين و مستعد ترين زمان 

ــگى عادت هايى است كه براى هميشه  براى آموزش هميش

ملكه ذهن مى شوند. 

ــردن گلدان ها، تفكيك  ــد آبيارى ك  به طور مثال مى تواني

زباله ها و پاكيزه نگه داشتن طبيعت را در بازى هايى كه با آن ها 

مى كنيد، به آنان بياموزيد چرا كه از قابل درك ترين روش ها  

براى آموزش بچه ها استفاده از زبان بازى است. 

بازى براى كودك نوعى مشق زندگى است. نوعى رويارويى 

است با آن چه كه فردا براى او اتفاق خواهد افتاد. پس سعى كنيد 

ــتفاده را ببريد. به  از اين فرصت براى آموزش آن ها حداكثر اس

عنوان نمونه زمانى كه داريد با كودك تان نقاشى مى كشيد براى 

او توضيح بدهيد كه مدادها و دفترها چگونه و از چه چيز ساخته 

مى شوند. براى او توضيح بدهيد كه تراشيدن بى جهت مدادها و 

استفاده كردن بى هدف كاغذها به معنى قطع شدن تعداد بيشتر 

درختان و لخت شدن زمين از سبزى و آبادانى است. وقتى كه به 

مسافرت مى رويد هنگام عبور از بيابان ها به او يادآور شويد كه در 

صورت قطع بى رويه درختان تمام زمين اين گونه خشك خواهد 

ــايه درختى اهميت و ارزش وجود  شد سپس با بردن او در زير س

ــا ملموس تر بتواند موضوع را  درختان را براى او توضيح بدهيد ت

درك كند. 

به آن ها بياموزيد كه به زندگى حيوانات احترام بگذارند، كه الزم 

ــند. به آن ها بگوييد كه همه حيوانات  نيست از همه آن ها بترس

ــى از آن ها به راحتى  ــتند و مى توان در كنار بعض خطرناك نيس

ــان توضيح بدهيد كه انسان براى  زندگى كرد. براى ش

بقاى خود به همه حيوانات نياز دارد و بدون آن ها چرخه 

ــراى او توضيح  ــا مثال ب ــد.  ب طبيعت ناقص خواهد ش

بدهيد كه انسان بيش از هر موجود ديگرى باعث ويرانى 

ــود. جنگل ها را  ــودات طبيعت مى ش ــت و موج طبيع

تخريب مى كند و رودخانه ها را مسموم و مصرف بى حد 

و بى رويه اش مى تواند جهان را به نابودى بكشاند.  خود 

نيز بدانيدكه در چنين محيطى، مسائل و دشوارى هاى 

ــود. كودكان با ورود  كودكان با بزرگساالن يكى مى ش

ــيب هاى ناشى ازگرم  به اين محيط تحت تاثير انواع آس

ــدن اليه ازون، باال آمدن سطح  ــدن زمين، نازك ش ش

ــت  ــا و ديگرعوامل ويران كننده محيط زيس آب درياه

قرارمى گيرند.  اما اگر هوشيارانه عمل كنيم  همان گونه 

ــمن طبيعت باشيم، بهترين يار  مى توانيم بدترين دش

ــويم و در بقايش كارآمد تر از همه موجودات عمل  او ش

ــت و مطالعه  كنيم. مى توانيم  با برنامه ريزى هاى درس

شده در نگهدارى از محيط زيست بكوشيم. از معادن و 

منابع آن به گونه درست استفاده كنيم و آيندگان را نيز 

در هنگام برخوردارى در نظر بگيريم. مى توانيم قوانينى 

وضع نماييم كه افراد سودجو نتوانند با دور زدن آن دست 

ــا برنامه هاى كارآمد به آموزش  به ويرانى جهان زنند و ب

كودكان بپردازيم تا آن ها نيز تحت تاثير اين آموزه ها در 

حفظ طبيعت بكوشند و اين ميراث و شيوه نگهدارى آن 

را به آيندگان خود منتقل نمايند.  
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حفاظت از محيط زيست بايد دغدغه كودكان شودحفاظت از محيط زيست بايد دغدغه كودكان شود

ما بى طبيعت نابود مى شويمما بى طبيعت نابود مى شويم!!
ىلىر روستايى عع

   به كودكان بياموزيد كه به زندگى حيوانات احترام 

بگذارندكه الزم نيست از همه آن ها بترسند. به 

آن ها بگوييد كه همه حيوانات خطرناك نيستند و 

مى توان در كنار بعضى از آن ها به راحتى زندگى كرد

  بازى براى كودك نوعى مشق زندگى است. 

نوعى رويارويى است با آن چه فردا براى او 

اتفاق خواهد افتاد. پس سعى كنيد از اين 

فرصت براى آموزش آن ها حداكثر استفاده 

را ببريد. به عنوان نمونه زمانى كه داريد با 

كودك تان نقاشى مى كشيد براى او توضيح 

بدهيد كه مدادها و دفترها چگونه و از چه چيز 

ساخته مى شوند 
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از تهران
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رنگ آميزى كن!
رنگ كن، 

عكس بگير و بفرست.
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