
ــت. اين روزها هر بار  وضع عجيبى پيش آمده اس
ــد، فوجى از  ــى روش دهان باز مى كن كه كارلوس ك
جمالت عجيب و غريب و به شدت قابل نقد بر زبانش 
جارى مى شود. گاهى اين  گونه به نظر مى رسد كه او 
ــما «گير» آورده و تصور مى كند  مخاطبانش را رس
ــتداللى مورد  ــد، بى هيچ منطق و اس هر آنچه بگوي
ــوز يك هفته  ــت قرار مى گيرد. هن قبول اين جماع
ــرم تيم ملى  ــرمربى محت نمى گذرد از روزى كه س
جسارت را تمام كرد و مدعى شد از ترس جانش براى 
ــگاهى به ورزشگاه نمى رود.  تماشاى مسابقات باش
ظاهرا سورپرايزهاى كارلوس تمامى ندارد. درست 
به همين دليل است كه او به تازگي در جمع دوستان 
رسانه اى اش مطالب عجيبى درباره دوران حضورش 
در تيم ملى ايران به زبان آورده است. كى روش گفته 
ــود كه تا  ــن در ايران اين ب ــت: «اولين چالش م اس
ــد، برخى مى پرسيدند  ليست تيم ملى اعالم مى ش
چرا از پرسپوليس و استقالل بازيكنان زيادى دعوت 

نشده اند يا چرا تعداد آن ها با هم برابر نيست».
ــه ايران  ــن 90 كه كى روش ب ــا فروردي  آيا واقع
ــه بود؟ آيا  ــورمان اين  گون ــاى فوتبال كش آمد، فض
ــت تيم ملى كه قبل  اين حقيقت دارد؟ آخرين ليس
ــد، مربوط  ــى روش اعالم ش ــوس ك از حضور كارل
ــى روز 9 دى  ــين قطب ــه 23 بازيكنى بود كه افش ب
ــيا 2011به  ــور در جام ملت هاى آس 89 براى حض
ــيم  اردو فراخواند. براى يادآورى تاريخى مى نويس
ــود: «رحمتى،  ــر از اين قرار ب ــامى آن 23 نف كه اس
ــرو حيدرى، فرشيد طالبى،  ميرزاپور، گردان، خس
ــينى، عقيلى، حاج صفى، ابوذر رحيمى،  جالل حس
نصرتى، نكونام، تيموريان، حدادى فر، محمد نورى، 
ــجاعى،  ــورى، مبعلى، غالمرضا رضايى، ش پژمان ن
خلعتبرى، انصارى فرد، رضا نوروزى، محمد غالمى 
ــا دو بازيكن از  ــين». بين اين نفرات تنه و آرش افش
ــت كه آن دو نفر هم محمد  ــپوليس وجود داش پرس
ــت كه از  ــا رضايى بودند. جالب اس نورى و غالمرض
ــتقالل هم فقط ايمان مبعلى دعوت شده بود. در  اس
آن زمان بازيكنانى مثل رحمتى، حيدرى، نكونام و 
ــتقالل توپ مى زدند.  تيموريان در تيمى غير از اس
ــال پيش افكار عمومى در مورد حجم  ــايد 20 س ش
ــرخابى ها به تيم ملى حساسيت داشت،  دعوت از س
اما مدت هاست چنين جريانى وجود ندارد؛ چنانكه 
ــپوليس فقط  ــرمربى سابق پرس قطبى به عنوان س
ــام ملت هاى  ــم را با خودش به ج دو بازيكن اين تي
ــن خليلى به عنوان  آسيا برد. جالب است كه محس
ــپوليس  ــى قطبى با پرس ــن عامل قهرمان موثرتري
ــار  ــد و با وجود فش به ندرت به تيم ملى او دعوت ش

ــانه ها در آن زمان، على كريمى و فرهاد مجيدى  رس
هم مسافر جام ملت ها نشدند. باز جالب تر اين است 
ــاى برانكو ايوانكوويچ هم  كه قبل از قطبى همين آق
ــتانى به ويژه فوالد  عمدتا بازيكنان تيم هاى شهرس
ــم ميرزاپور را  ــى دعوت مى كرد و ابراهي را به تيم مل
ــى داد. با اين  ــل پرويز برومند ترجيح م به گلرى مث
اوصاف، االن كى روش دقيقا منت كدام تغيير تفكر 
ــكن كدام تحول  ــر ما مى گذارد؟ او صف ش را بر س
ــه اين طورى پزش  تئوريك در فوتبال ايران بوده ك
را مى دهد؟ بگذريم؛ كارلوس براى هزارمين بار بعد 
ــينى را بر سر  از جام جهانى بازى دادن به مجيد حس
فوتبال ايران كوبيده و گفته است: «اين تصميمات 
را معجزه آسا نگرفتيم. دستياران من از ساعت هفت 
ــه اين تصميمات  ــب كار مى كنند تا ب صبح تا 11 ش
ــيانو كروز موهايش را در راه انتخاب  مى رسند. اوس
ــت داده». حاال  ــى ايران از دس بازيكن براى تيم مل
ــينى در  ــازى كردن مجيد حس ــم كه ب كارى نداري
جام جهانى بيشتر از تالش 16 ساعته كادرفنى تيم 
ملى، محصول دست به آب رفتن پژمان منتظرى در 
بازى با مراكش بود كه خود مجيد صادقانه تاييدش 
كرد، اما بعدا با فشار كى روش ناچار شد زير حرفش 
ــينى  ــم كارى نداريم كه همين حس بزند. به اين ه
جوان مثل وحيد اميرى و اميد ابراهيمى از دل ليگى 
ــرش مى كرد و  ــه كارلوس مدام تحقي بيرون آمد ك
مى گفت بازيكنانش آمادگى حضور در جام جهانى 
را ندارند. حتى به اين هم كارى نداريم كه قبال مدافع 
جوانى مثل مهدى پاشازاده در بازى مرگ و زندگى 
فوتبال ايران جلوى استراليا فيكس شد و هر سه بازى 
جام جهانى فرانسه را هم كامل و عالى بازى كرد. فقط 
كاش جناب كى روش منت موهاى ريخته دستيارش 
را بر سر ما نگذارد و بابت اين يكى از فدراسيون غرامت 
Oceano da) ــى ــم كروز را به انگليس نگيرد. اس

ــن بنده خدا  ــت وجو كنيد تا ببينيد اي Cruz) جس

ــرف كچل بوده  ــال پيش به اين ط حداقل از 20 س
ــورانه او  ــش ربطى به تالش سلحش و ريزش موهاي
ــى روش مى گويد قبل براى تيم ملى ايران ندارد! ك

ــى فكر مى كردند كارت  از حضور او در تيم ملى برخ
ــن تيم دارند. حق با  ضمانت ابدى براى حضور در اي
ــه حق يا ناحق  ــت؛ فقط او آن كارت را ب كارلوس اس
ــت امثال مهدى رحمتى و جالل حسينى در  از دس
ــردار  آورد و در اختيار خانزاده و كنعانى زادگان و س
ــت پرتغالى مان براى اينكه  ــت! دوس آزمون گذاش
«من غريبم بازى»اش را كامل كرده باشد، در نهايت 
مدعى شده قرار است برانكو بعد از جام ملت ها جاى 
او را بگيرد. حاال اينكه ايوانكوويچ قبل از جام جهانى 
ــپوليس به مدت دو سال تمديد  قراردادش را با پرس
كرد تا اوج بى نظرى اش به نيمكت تيم ملى را نشان 
بدهد به كنار؛ اما آيا اگر كى روش ايران را قهرمان آسيا 
كند، فلك و فردوس مى توانند او را تكان بدهند؟ در 
اين صورت برانكو كه هيچ، حتى گوارديوال هم قدرت 
سرنگون كردن امپراتورى او را نخواهد داشت. پس 

اين ادا و اطوارها به خاطر چيست؟ كسى مى داند؟

ــرانه اختصاصى براى فضاى ورزشى در  س
ــت و اين  ــر براى هر نفر اس جهان دو ونيم مت
ــورمان و در برنامه پنجم توسعه  سرانه در كش
براى هر نفر يك متر فضاى ورزشى پيش بينى 
شده است اما مطابق آمارهاى سال 97 ، سرانه 

فضاى ورزشى در كشور 76 سانتى متر است.
ــى  ــرانه فضاى ورزش فارغ از فاصله  زياد س
ايران با جهان، كشورمان نتوانسته است حتى به 
چشم انداز مورد نظر خود در برنامه پنجم توسعه 

نزديك شود.
ــاظ  ــه لح ــورمان ب ــه كش ــدا از اينك ج
ــرايط مطلوبى  ــى ش ــودن فضاى ورزش دارا ب
ــزارى و نرم افزارى  ــخت اف ــدارد، امكانات س ن
ــكل  ــى به ش ــف ورزش ــاى مختل ــوزه ه در ح
ــود. ــت توزيع نمى ش ــا عدال ــوازن و توأم ب مت

ــوالد آرنا در  ــتاديوم مدرن ف چندى پيش، اس
ــتان به بهره بردارى رسيد كه اين  استان خوزس
ورزشگاه، سومين ورزشگاه مناسب و با گنجايش 
ــهر اهواز است و نكته  قابل  باالى30 هزار نفر ش
ــگاه تنها 6 سال  ــت كه اين ورزش توجه اينجاس
ــزار نفرى غدير  ــگاه 38 ه پس از افتتاح ورزش
ــد و اين درحالى  است كه استان  اهواز افتتاح ش
ــهر  فوتبال خيزى چون گيالن و به خصوص ش
رشت از كمبود فضاى ورزشى رنج مى برد.طبق 
ــى در استان  ــرانه فضاى ورزش آخرين آمار، س
ــانتى متر بوده و از متوسط سرانه  گيالن 68 س
ــت.در توزيع سرانه  ــور عقب تر اس ورزشى كش
ــتى از جمله  ــوى نهادهاى باالدس ورزشى از س
وزارتخانه ها و فدراسيون ها، بايد عدالت توزيعى 
مورد توجه قرار گيرد و به تناسب پتانسيل هاى 
ــون نرم افزارى و  ــات گوناگ ــه، امكان هر منطق
ــان بگذارد.پر واضح سخت افزارى در اختيارش

است اولويت داشتن مساوات در توزيع امكانات 
ــعه  ــى، مغاير با توس ــى امرى غير منطق ورزش
ــعه پايدار  ــى و درنهايت در تضاد با توس ورزش
ــت.اگر بخواهيم تنها اوضاع زيرساخت هاى  اس
ورزشى پرطرفدار ترين ورزش كشور در گيالن 
ــام هايى چون  ــى قرار دهيم، به ن را مورد بررس
ــردار جنگِل پر پيچ  عضدِى پير و مستعمل، س
ــوده بر مى خوريم. و خم و مرگبار و تختِى فرس

ــتان فوتبال خيز گيالن  ــگاه هايى در اس ورزش
ــان فقط حدود 35 هزار  كه مجموع ظرفيت ش
ــگاه هايى كه  ــت.حال به ظرفيت ورزش نفر اس
ــتان هاى فوتبال خيز كشور وجود دارند،  در اس

مى پردازيم.
ــاگران در  ــاظ دارا بودن جايگاه تماش به لح
ــتان فارس و شهر ــور، اس ــگاه هاى كش ورزش

ــدران 46 هزار،  ــتان مازن ــيراز 70 هزار، اس ش
استان كرمان 45 هزار، استان خراسان رضوى 
ــهر  ــرقى و ش ــتان آذربايجان ش ــزار، اس 75 ه
ــتان 97 هزار و  ــتان خوزس تبريز 92 هزار، اس
ــگاه دارند و  ــتان اصفهان 105 هزار نفر جاي اس
ــتان گيالن كه از پر تراكم ترين استان هاى  اس
ــت و چهارمين تيم پرطرفدار كشور  كشور اس
ــوع ــد، مجم ــى كن ــت م ــتان فعالي در آن اس

ــاگرانش از تمامى ورزشگاه هاى  جايگاه تماش
ــت و  ــور كمتر اس ــهرهاى فوتبال خيز كش ش
ــد. ــف ظرفيت آن ها هم نمى رس گاهى به نص

ــت كه دو ورزشگاه  نكته ناراحت كننده اينجاس
ــت با وجود  ــهيد عضدى و سردار جنگل رش ش
ــوا ترين و  ــوش آب و ه ــتقرار در يكى از خ اس
سرسبزترين مناطق كشور، فاقد چمن طبيعى و 
داراى چمن مصنوعى هستند كه اين امر تعجب 
ــه در مناطق  ــت چرا ك همگان را برانگيخته اس
ــگاه ها داراى  ــور، ورزش ــك و كم آب كش خش
ــتند اما شهر  چمن هاى با كيفيت طبيعى هس
ــگاه نيمه استاندارد  رشت از داشتن يك ورزش
ــت. ــروم اس ــى مح ــن طبيع راى چم دا

ــت  ــب و قابل تأمل اس ــه عجي ــن نكت حتى اي
ــرد كه  ــهر بروج ــتان و ش ــتان لرس كه در اس
ــب فوتبالى  ــخ فوتبال ايران، قط هرگز در تاري
ــى  ــته ورزش ــمار نمى آمده و در اين رش به ش
مدعى جدى نبوده است؛ دو ورزشگاه كارگران 
ــوع65 هزار  ــرد درمجم ــهر بروج و واليت ش
ــر ظرفيت  ــى دوبراب ــت دارد؛ يعن ــر ظرفي نف
ــتاندارد  ــتاندارد (اس ــاى اس ــگاه ه ورزش
ــتان گيالن! ــيون فوتبال ايران) كل اس فدراس

ــاير  ــتان در س ــتان هايى مانند لرس ــايد اس ش
ــيل باالترى داشته  ــى پتانس رشته هاى ورزش
ــئوالن تصميم گير و  ــند و چه بهتر كه مس باش
ــاخت هاى كالن را بنابه  تصميم ساز اين زيرس
ــيل ها توزيع  ــبى استعداد ها و پتانس مزيت نس
ــانه درباره  ــام امور كارشناس كنند و مانند انج
نحوه، مكان و ملزومات ساخت ورزشگاه ها يك 
ــايى  ــى متخصص جهت شناس تيم كارشناس
ــته ورزشى  ــيل ها و ظرفيت هاى هر رش پتانس
در هر استان تشكيل دهند تا اصل مزيت نسبى 
در امور ورزشى با توجه به محدوديت بودجه ها 
ــتان بنا به ظرفيت هاى  رعايت شود و در هر اس
ــود. ــرمايه گذارى ش ــته، س موجود در هر رش

نمى توان كم توجهى وزارت ورزش و جوانان در 
ــازمان تربيت بدنى  ساليان گذشته و پيشتر س
را به استان گيالن كتمان كرد اما بايد پذيرفت

كه مسئوالن ورزش و جوانان استان گيالن نيز 
ــتاى منافع جوانان و ورزش استان  بايد در راس
ــته و عزم خود را در  گام هاى جدى ترى برداش
راستاى جذب اعتبارات ملى جزم كنند تا شاهد 
توسعه زيرساخت هاى ورزشى استان و در نهايت 

شكوفايى رشته هاى مختلف ورزشى باشيم.

رسول بهروش
روزنامه نگار

طاها محمودى 
كارشناس حقوق

توسعه  كنِد تبعيض آميز نقدي بر  ادعاهاي كي روش
زيرساخت هاى  ورزشى  در كشور

حقوق و قضايادداشت 2يادداشت 1

دادستان كل كشور با تاكيد بر اينكه تفكر غربى در اقتصاد 
ــاند، گفت: بايد چارچوب هاى اقتصاد  ما را به جايى نمى رس
ــائل خودمان پياده كنيم.حجت االسالم  ــالمى را در مس اس
ــيج كه در اتاق  ــت هفته بس ــم گراميداش منتظرى در مراس
ــاف در پيروزى انقالب  ــد، نقش اصن اصناف تهران برگزار ش
را بى بديل توصيف كرد و گفت: در سال هاى قبل از پيروزى 
ــه يك چشم مان به بازار و  انقالب در حوزه علميه قم، هميش
بازاريان در تهران و قم بود و وقتى كه در يك حادثه و مساله اى 
ــور  بازار حضور جدى پيدا مى كرد، موج بزرگى را در كل كش

به وجود مى آورد.
ــى از اظهاراتش به وضعيت  دادستان كل كشور در بخش
ــاره كرد و افزود: امروز در حوزه اقتصاد  ــور اش اقتصادى كش
ــتگى به  ــكالت بس ــم. يكى از مش ــى داري ــكالت فراوان مش
تصميمات خارج از كشور دارد كه بخش اندكى مربوط به آنجا 
مى شود. البته بنده نمى خواهم درصد تعيين كنم؛ ليكن اگر 
بخواهيم يك ترازوى دو كفه اى را در نظر بگيريم آن كفه اى كه 
به تصميمات و توطئه هاى خارج از كشور برمى گردد و كفه اى 
كه تصميمات داخل كشور در آن قرار دارد؛ قطعا تصميمات 
داخلى كشور ما در رابطه با مسائل اقتصادى كفه سنگين ترى 
ــد: بيشتر قصور، تقصير  را شامل مى شود.منتظرى يادآور ش
ــت كه كشور ما امروز از لحاظ  يا ضعف در مديريت داخلى اس
ــت. منتظرى در ادامه يكى  اقتصادى به اين وضع رسيده اس
از آسيب هاى كشور را پولشويى عنوان كرد و با انتقاد از عدم 
ــويى را  ــويى گفت: قانون پولش اجراى قانون مبارزه با پولش
تصويب،اما به آن عمل نكرديم و همچنان از قوانينى بوده كه 

به طور غيرمعمول بر زمين مانده است.
ــويى مواجه  ــور ها با پولش ــا تاكيد بر اينكه همه كش وى ب
ــويى واقعيتى در جامعه ماست كه  ــتند، ادامه داد: پولش هس
ــود،  ــور مى ش از طريق قاچاق كاال، ارز و مواد مخدر وارد كش
ــمار مى رود و به نحوى  ــور به ش يك سمى براى اقتصاد كش
ــود كشورى را  ــتند و نمى ش ــور ها با آن مواجه هس همه كش
ــور  ــتان كل كش ــويى نباشد.دادس پيدا كرد كه در آن پولش
ــئولين  ــى و بانكى و مس ــئوالن پول ــئوالن اجرايى، مس مس
ــويى دانست و خاطرنشان  قضايى را متوليان مبارزه با پولش
ــتند كه بايد با  ــه اول مقامات اجرايى و دولت هس كرد: مرحل
پولشويى مبارزه كنند.وى از مسئوالن اجرايى و دولتمردانى 
ــتند خواست كه مجدانه  كه مرتبط با مسائل اقتصادى هس
قانون پولشويى را به مرحله اجرا بگذارند و اگر ضعف و اشكالى 
ــكال كنند.منتظرى  ــخص كرده و رفع اش دارد در عمل مش
ادامه داد: بانك ها، بانك مركزى، بخش هاى پولى و بانكى هم 
ــويى نقش موثرى مى توانند داشته باشند،  در مبارزه با پولش
ــازى نداريم و به  ــائل بانكى شفاف س ــفانه در مس ولى متاس
ــفافيت در عمليات بانكى، مسائل پولى و بانكى  دليل عدم ش
خيلى مورد سوء استفاده قرار مى گيرد.دادستان كل كشور با 
تاكيد بر اينكه سامانه ها بايد به هم مرتبط باشد، تصريح كرد: 
ــامانه هاى مرتبط با ثبت سفارش، سازمان  بايد اطالعات س
ــت  ــارزه قاچاق كاال را يكدس ــط با مب گمرك و بخش مرتب

ــديم و مسئوليت  كنيم، ولى هنوز موفق به انجام اين كار نش
اين كار با دستگاه اجرايى است.وى با تاكيد بر اينكه بانك ها، 
دستگاه هاى اجرايى، وزارت اقتصاد و دارايى و وزارت صمت 
بايد با برنامه ريزى هاى شفاف جلوى برخى از سوء استفاده ها 
ــى از عدم شفافيت  ــويى ها را ناش ــى از پولش را بگيرند، بخش

دانست.
منتظرى يادآور شد: بانك مركزى، وزارت صمت، سيستم 
بانكى و وزارت اقتصاد و دارايى كه زمام امور اقتصادى و پولى 
و بانكى را در دست دارند، بايد مانع از عمليات پولشويى شوند. 
دادستان كل كشور در بخشى اظهاراتش به ادعاى وزير امور 
خارجه در رابطه با وضعيت پولشويى در كشور اشاره كرد و به 
بيان چند نكته پرداخت. وى در تبيين نكته اول تصريح كرد: 
ــايل داخلى و خارجى به گونه اى  شرايط كشور از لحاظ مس
ــط مسئوالن بايد  ــيارى از امور به خصوص توس است كه بس
رعايت شود و مراعات بيان برخى از مسائل را داشته باشند تا 

مورد سوء استفاده دشمن قرار نگيرد.
منتظرى در بيان نكته دوم با تاكيد بر اينكه وزير امور خارجه 
ــائل ارتباط بين المللى بايد  در شرايط كنونى و با توجه به مس
تقويت شود، ادامه داد: ديپلماسى بين المللى نظام جمهورى 
اسالمى از كانال وزارت امور خارجه و شخص وزير انجام مى شود 
ــور  ــتان كل كش و نبايد وزير امور خارجه تضعيف شود.دادس
خاطرنشان كرد: نكته سوم اينكه بحث پولشويى يك بحث است 
FATF كه امروز مرتبط با مباحث خارج از كشور است. بحث

و چهار اليحه قانونى كه دولت به مجلس داده است نيز مطرح 
ــمن ما را تحريم اقتصادى  است، ولى در اين شرايطى كه دش
ــار وارد مى كند و  ــى از امتيازات فش كرده و براى گرفتن برخ
مى خواهد چهره داخلى كشور ما را ملكوب نشان دهند، اينكه 
از زبان وزير امور خارجه ما اين مسائل راجع به پولشويى مطرح 
ــود خيلى موجه و حكيمانه نمى بينم.وى با اشاره به اينكه  ش
ــرايط در عرصه  آقاى وزير محترم امور خارجه نبايد در اين ش
پولشويى اين حرف ها را مى زد، اظهار كرد: بنده وقتى مطالب 
ــاس وظيفه و تكليف، نامه اى نوشته و  ــنيدم بر اس ايشان را ش
خواستم كه مستندات را براى پيگيرى به دادستانى كل ارسال 
كنند.منتظرى بيان داشت: يك نامه 12 صفحه اى را چند روز 
قبل براى بنده فرستادند كه يكسرى بيانات خودشان را در آنجا 
باز توضيح داده بودند، همچنين حاوى مسائل ديگرى بود كه 
خيلى مرتبط با آنچه ما خواستيم نبود و درآخر هم اشاره كردند 
كه دليل و مستندى ندارم كه بخواهم بفرستم و يكى، دو مورد 
ــتان كل كشور با  بوده كه به آقاى رييس جمهور داده ام.دادس
اشاره به اينكه نامه 12 صفحه اى آقاى وزير محترم امور خارجه 
در پاسخ نامه بنده حاوى هيچ مستند و دليل و مدركى كه قابل 
تعقيب باشد نبود، گفت: بنده منتظر هستم كه از ناحيه ايشان 
ــت به ما ارسال  ــتندانى هس و هر مقام اجرايى ديگرى اگر مس
شود و مطمئن باشند كه ما تعقيب مى كنيم. وى خاطرنشان 
كرد: انتظارم اين است كه دستگاه هاى اجرايى با يكديگر تعامل 
ــته و در مورد افرادى كه ضربه به اقتصاد كشور  و همكارى داش

مىزنند، مدارك و داليل را بفرستند تا بررسى شود.

دادستان كل كشور:

اينكه از زبان وزير امور خارجه ما
 مسائل پولشويى مطرح شود، حكيمانه نيست

1355
سال هفتم   |                   8  صفحه  ( به همراه 4    صفحه ضميمه اينترنتي)   |      1000 تومان                                                                                                                                                                                                                                                                                   پنج شنبه  8 آذر 1397  |     21   ربيع االول   1440   |      29  نوامبر  2018        

فرهنگ و هنر 7

جامعه 4

حسن روحاني از برخي سياست هاي بانك مركزي در زمان سيف انتقاد كرد و آن را ناكارآمد خواند

برائت   از    
رييس كل

«قانون» از فروش آثار هنرى فردى در خيابان هاى تهران گزارش مى دهد

دانشجويان دستفروش در  دانشگاه كار  و    زندگي!

 وضعيت انتشار كتاب در ايران در چند دهه اخير واكاوي شد

نشر درسراشيب بحران هاى كاغذى 

سياست 2

جلسات هيات دولت هميشه نمايانگر اقدامات و تصميماتي 
است كه كابينه در هفته گذشته گرفته يا قرار است در آينده به آن 
عمل كند. در همين حال روز گذشته نيز در جلسه هيات دولت 
بعد از معرفي استاندارهاي جديد چند استان، حسن روحاني 

ــخناني را به زبان آورد كه برگرفته از  به عنوان رييس دولت، س
ــتباهاتي است كه  مشكالت راهبردي جامعه و همچنين اش
در ماه هاي اخير مجموعه هاي زير نظر دولت مرتكب شده اند. 

روحانى با اشاره به حوادث دى  سال گذشته در...

صفحه   صفحه   22      

         فرمانده كل قوا خطاب به مقامات نيروي دريايي:

با افزبا افز  ايش تواناييايش توانايي
 سايه  تهديد    سايه  تهديد   ررا ا 

از سراز سر    ملت ايرملت اير  ان ان    دور دور  كنيدكنيد

حكم پيروزحناچي براي شهرداري تهران
 سرانجام امضا شد

عزيمت از 
برزخ به بهشت

جامعه 4

  نمايندگان استيضاح كننده علي الريجاني
 يك به يك شانه خالي مي كنند!

نبرد از پيش باخته
 با  رييس

سياست 2
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جلسات هيات دولت هميشه نمايانگر اقدامات و تصميماتي است كه كابينه 
در هفته گذشته گرفته يا قرار است در آينده به آن عمل كند. در همين حال روز 
گذشته نيز در جلسه هيات دولت بعد از معرفي استاندارهاي جديد چند استان 
ــخناني را به زبان آورد كه برگرفته از  ــن روحاني به عنوان رييس دولت، س حس
ــت كه در ماه هاي اخير  ــكالت راهبردي جامعه و همچنين اشتباهاتي اس مش

مجموعه هاي زير نظر دولت مرتكب شده اند. 
قوم گرايي ممنوع

روحانى با اشاره به حوادث دى  سال گذشته در كشور، اظهار داشت: تنوعات 
قومى در روزهايى كه برخى مى خواستند براى كشور مشكالتى را به وجود آورند، از 
نظام حمايت كردند و مشخص شد كه ضدانقالب و كسانى كه مى خواستند كشور 
را ناآرام كنند، نتوانستند بر اين موج سوار شوند. رييس دولت با تاكيد بر اينكه اين 
تنوع قومى و مذهبى در ايران يك موج زيباى تحرك و فرصت براى كشور است، 
گفت: تنوع زبانى، آداب، رسوم، نشاط اجتماعى و تنوع در لباس قوميت ها همه داراى 
زيبايى هاى خاص خود است و اين تنوع موجب نشاط جامعه خواهد بود.روحانى با 
اشاره به اينكه نبايد احساس هويت ملى دچار تضعيف شود، اظهار داشت: همه بايد 
اول به ايرانى بودن و مسلمان بودن خود افتخار كرده و پس از آن، قوميت ها موجب 

افتخار ما خواهد بود و جابه جايى آن ها ناصحيح بوده و هر كدام بايد در جاى خود 
مدنظر و مورد احترام باشد.
ژست احياي اروميه

رييس جمهور تصريح كرد: يكى از افتخارات دولت يازدهم و دوازدهم اين است 
كه با احياي درياچه اروميه در منطقه آذربايجان و شمال غرب ايران زندگى را تا حد 
زيادى براى مردم تضمين كرد؛ چرا كه اگر اين درياچه رها شده بود و دولت اقدامات 
فعال خود را انجام نداده بود، امروز اين درياچه خشك شده و گرد و غبار نمكى كل 

منطقه را فرا گرفته بود.
 روحانى ادامه داد: استاندار پيشين آذربايجان شرقى در جلسه اى بيان كرد كه 
دولت كار مهمى را با احياي درياچه اروميه در اين منطقه انجام داده است؛ چرا كه 
پيش از تصميم دولت براى احياي اين درياچه مهاجرت از تبريز و آذربايجان شرقى 
شروع شده بود و برخى مردم به خاطر مشكالتى كه خشك شدن درياچه اروميه 
ــاورزى به وجود مى آورد، از اين استان مى رفتند  براى زندگى و محصوالت كش
ــتان نبود، اما آن زمانى كه دولت،  و هيچ كس حاضر به سرمايه گذارى در اين اس
فعاليت هاى خود را آغاز كرد و به مردم اطمينان داد، تعدادى از كسانى كه مهاجرت 

كرده بودند، بازگشتند.

خشنودي از وضعيت زلزله
رييس دولت ادامه داد: در اين استان خوشبختانه نشاط و تنوعات بسيار 
خوبى در موسيقى محلى و سنتى و زمينه هاى مناسب براى توسعه كشاورزى 
ــتان استفاده  ــعه و آبادانى اس و صادرات وجود دارد كه بايداز آن ها براى توس
ــات خود در برابر ملت  ــود. روحانى اظهار اميدوارى كرد كه دولت با اقدام ش
ــخت بتواند مشكالت مردم را حل و  ايران شرمنده نباشد و در اين شرايط س
ــانى كه در چند روز  فصل كند.رييس جمهور همچنين با تشكر از همه كس
گذشته براى كمك به زلزله زدگان و تامين آب، برق و گاز اين مناطق و تجهيز 
بيمارستان ها و مسكن موقت تالش كردند، ادامه داد: بسيار خوشحاليم كه اين 
زمين لرزه، تلفات جانى نداشته و مردم در سالمت هستند و براى مصدومان 
آرزوى سالمتى و شفاى عاجل داريم. حسن روحانى اظهار اميدوارى كرد كه 
با تالش همگانى در همه امور، اين گونه بوده و بايد آنچه را بسازيم كه با زلزله و 
تكانه  خراب نشود و مردم اعتماد خود را از دست ندهند. وى با بيان اينكه امروز 
همه اقتصاد كشور در اين آزمون قرار گرفته است، افزود: در تحريم، فشارهاى 
ــده  اقتصادى و بيرونى وجود دارد و آن زمانى كه اقدامات علمى و حساب ش
بوده و بناى اقتصاد به درستى ساخته شده باشد، هيچ زلزله و تكان شديدى 
نمى تواند در زندگى مردم تاثيرى بگذارد. رييس جمهور تاكيد كرد: امروز در 
شرايطى هستيم كه بايد كشور را در برابر آن هايى كه عليه ملت ايران توطئه 
كرده و مى كنند، مصون بسازيم و خوشبختانه در يكى دو ماه گذشته تالش و 
پيگيري بسيار خوبى از سوى مسئوالن مربوطه صورت گرفته و مردم تا حدى 

احساس آرامش مى كنند.
زير سوال بردن بانك مركزي

روحانى با اشاره به اينكه هنوز مردم در زمينه مسائل اقتصادى و معيشتى 
مشكالتى دارند، اظهار اميدوارى كرد كه در بودجه سال آينده به بخش مهمى 
از اين مشكالت پرداخته شده و مردم زندگى خود را با آرامش بيشترى ادامه 
داده و همه در اين زمينه يكديگر را يارى كرده تا بتوانيم از اين مقطع عبور كنيم. 
وى با اشاره به اينكه گر چه در اين ايام با سختى هايى مواجه بوديم اما مشخص 
شد برخى از تصميمات بانك مركزى در گذشته، چندان جايگاه خوبى نداشت، 
تصريح كرد: سال ها با بانك مركزى بحث داشتيم كه ورود طال به كشور را آزاد 
ــى كه وزارت صنعت،  ــك مركزى با آن مخالف بود؛ در حال كنيم و همواره بان
ــور بود، چرا كه صنعت  معدن و تجارت، موافق آزاد شدن واردات طال به كش
طالسازى در كشور بسيار مهم است و مى تواند موجب ايجاد تحول خوبى باشد. 
رييس جمهور ادامه داد: بانك مركزى معتقد بود اگر واردات طال به كشور آزاد 
ــت، اما هنگامى كه واردات طال آزاد شد،  شود، قيمت ارز افزايش خواهد داش
ــان داد كه فرمول هاى علمى  ديديم كه قيمت ارز هم رو به كاهش رفت و نش

گاهى نياز به توجه بيشتر و تجديدنظر در مقام عمل دارد.

سياست نامه

حسن روحاني از برخي سياست هاي بانك مركزي در زمان سيف انتقاد كرد و آن را ناكارآمد خواند

برائت   از    رييس كل

حضرت آيت ا... خامنه اى، رهبر معظم انقالب اسالمى ظهر ديروز (چهارشنبه) در ديدار فرماندهان و مسئوالن نيروى 
دريايى ارتش جمهورى اسالمى ايران، تكيه بر نيروى انسانى جوان، مومن و پُرانگيزه را كليد حل مشكالت در همه  بخش هاى 
كشور از جمله نيروهاى مسلح دانستند و با تاكيد بر لزوم كار مضاعف و افزايش آمادگى ها، خاطرنشان كردند: هرچه مى توانيد 
توانايى ها و آمادگى هاى خود را افزايش دهيد تا دشمنان ايران حتى جرات تهديد اين ملت بزرگ را نداشته باشند. در اين 
ديدار كه به مناسبت  هفتم آذر روز نيروى دريايى برگزار شد، فرمانده كل قوا با اشاره به صف آرايى جبهه اى وسيع از دشمنان 
و رقبا در مقابل جمهورى اسالمى، گفتند: وجود اين واقعيت در كنار ضرورت جبران عقب ماندگى ها، نشان دهنده  لزوم 
كار مضاعف و فوق العاده در همه  بخش هاى نظام از جمله نيروى دريايى است. ايشان پيشرفت هاى ارتش و به ويژه نيروى 
دريايى از ابتداى انقالب اسالمى تا به امروز را عظيم و شگفت آور خواندند و افزودند: نسل كنونى نيروى دريايى به ابتكار و 
توانايى هاى خود ايمان دارد و تحقق پديده هايى همچون الحاق ناوشكن سهند و زيردريايى هاى فاتح و غدير به ناوگان 
دريايى، بشارت دهنده  امكان پيشرفت هاى روزافزون است. حضرت آيت ا... خامنه اى افزايش آمادگى نيروهاى مسلح را 
موجب بازدارندگى و ترس دشمنان دانستند و گفتند: جمهورى اسالمى قصد آغاز جنگ با كسى را ندارد اما بايد آن چنان 
توانايى هاى خود را افزايش دهيد تا دشمن نه تنها از حمله به ايران بيمناك و هراسان باشد بلكه به بركت همبستگى، اقتدار و 
حضور موثر نيروهاى مسلح در ميدان، سايه  تهديد نيز از سر ملت ايران دور شود. پيش از سخنان فرمانده كل قوا، امير دريادار 
خانزادى فرمانده نيروى دريايى ارتش جمهورى اسالمى ايران در گزارشى با اشاره به آماده سازى ناوشكن سهند، احياى 
ناوشكن دماوند و ساخت زيردريايى فاتح به دست جوانان و متخصصان نداجا و صنعت، گفت: نيروى دريايى ارتش تالش 
مى كند ضمن ارائه  بنايى نو از اين نيرو، مظهر اقتدار ملت ايران در دريا باشد و با الهام بخشى به ملت هاى آزاده  جهان، روند رو 

به افول استكبار در دريا را سرعت بخشد.

فرمانده كل قوا خطاب به مقامات نيروي دريايي:

با افزايش توانايي، سايه  تهديد را از سر ملت ايران دور كنيد

ــن  ــع اي ــه نف ــي ب ــتيضاح علي الريجان ــازي اس ب
ــيد؛ به  گونه اي كه حتي  شخصيت سياسي به پايان رس
برخي از جريان هايي كه با رييس مجلس نيز هم جهت 
ــتادگي كرده و بانيان آن  نيستند در برابر اين اقدام ايس
ــن بين بايد  ــه ديگري كه در اي ــوال بردند. نكت را زير س
ــت سنگين  ــاره كرد، بي نتيجه ماندن و شكس به آن اش
محافظه كاران قبل از شروع بازي است. بازي كه اگرچه 
ــروع كردند ولي الريجاني پايان دهنده  آن  اين طيف ش

خواهد بود.
به گل نشستن يك پروژه

ــدام، على اصغر  ــودن اين اق ــتاي بي فايده ب در راس
ــف نژاد، عضو اصالح طلب هيات رييسه مجلس در  يوس
گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: بر اساس ماده 24 آيين نامه 
اگر 25 نفر از نمايندگان نسبت به عملكرد رييس يا اعضاى 
هيات رييسه معترض باشند، مى توانند موارد را بنويسند 
ــد. وى افزود:  ــن آيين نامه بدهن ــيون تدوي و به كميس
كميسيون وظيفه دارد ظرف سه روز هيات رسيدگى را 
شكل دهد، اين هيات متشكل از روساى كميسيون هاى 
تخصصى و اعضاى كميسيون تدوين آيين نامه است كه 
ــبت به اين اعتراض با دست كم  10 روز فرصت دارند نس
ــكيل  ــه نفر از متقاضيان تش 15 نفر و حضور حداقل س
جلسه دهند. اگر هيات عدم صالحيت فرد را تصويب كرد 
كه فرد نمى تواند عضو هيات رييسه يا رييس باشد، اين 
موضوع در جلسه غيرعلنى بحث و موارد گفته مى شود 
ــيون هم گزارش  و متقاضيان صحبت مى كنند، كميس
مى دهد و در اولين جلسه علنى هم بدون بحث، در مورد 
صالحيت فرد راى گيرى مى شود. وى ادامه داد: اگر نظر 
ــه  مجلس بر عدم صالحيت رييس يا عضو هيات رييس
باشد، فرد از جايگاه خود در هيات رييسه مستعفى خواهد 
بود و او حق كانديدا شدن براى آن مسئوليت را ندارد اما 
ــود. عضو كميسيون تدوين  ــلب نمى ش نمايندگى او س
آيين نامه همچنين يادآور شد: در مورد آقاى الريجانى 
ــكايت از ايشان را  تعداد بيش از 25 نفر از نمايندگان ش
ــيون آيين نامه شد، البته  امضا كردند كه تحويل كميس
ــود را پس گرفتند و ازحد  بعد از مدتى عده اى امضاى خ
نصاب افتاد اما دوباره عده اى امضا كردند و به حدنصاب 
ــس گرفتند و  ــدادى امضاى خود را پ ــيد. باز هم تع رس
ــال حاضر 21 نفر بر امضاى  طبق آخرين اطالعات در ح
ــراض به عملكرد آقاى  خود باقى مانده اند؛ بنابراين اعت
الريجانى در حال حاضر منتفى است مگر اين كه دوباره 

امضا جمع آورى شود.

ماجراي يك استحاله
سال ها علي الريجاني در جناح اصولگرا به ايفاي نقش 
مي پرداخت ولي از زماني كه تندروها براي رسيدن به اهداف 
ــروع به  خود در اليه هاي جريان محافظه كار جا خوش و ش
توسعه تفكر خود كردند، عده اي كوشيدند تا از اينكه با آن ها 
در يك دسته و جريان تقسيم بندي شوند، دوري كنند و به راه 
ديگري بروند كه در اين مسير ناطق نوري و علي الريجاني دو 
چهره اصلي اين بازي بودند. علي اكبرناطق نوري كه خود را 
از ترس آسيب هاي پايان دوره سياستمداري به حاشيه راند 
ــيني و نقش  هاي معنوي را به حضور در ميدان  و گوشه نش
ــود كه يك تنه در برابر  ترجيح داد ولي اين علي الريجاني ب
فشارهاي جريان تندوري راستگرا ايستاد و هزينه هاي الزم 

را پرداخت كرد.

روزگار سخت يك الريجاني
ــن روحاني نيست  اين وضعيت مختص به روزگار حس
ــال و روز  ــز ح ــژاد ني ــي در دوران احمدي ن و علي الريجان
ــت و پياده نظام تندروهاي راستگرا بارها عليه  خوبي نداش
او هجمه كرده بودند و وي را زير ضرب بردند. اين روزها نيز 
ــن  ــه دليل حمايت هايي كه از دولت حس علي الريجاني ب
ــان برجام و  ــتادگي در برابر مخالف ــت و ايس روحاني داش
FATF مغضوب جرياني تماميت خواه شده است و آن ها 
كه نمي توانند از پس قدرت وي و البي هاي گسترده اي كه 
ــراغ اهرمي به نام استيضاح رفته اند تا  دارد بر بيايند، به س
شايد بتوانند به اهداف خود برسند ولي همان گونه كه شاهد 
هستيم توانايي الزم را براي اجماع حداقلي نيز ندارند، چه  

برسد كه در برابر فردي مانند الريجاني بايستند.

تاوان يك بازي
ــان داده است كه براي آن  علي الريجاني همواره نش
دسته از جريان ها و افرادي كه به حمايت از او پرداختند 
ــه از آن ها دفاع كرده  ــتيبان را داشته و هميش نقش پش
ــت ولي در طرف مقابل و زماني كه از جريان يا كسي  اس
كينه به دل گرفته است از هر تواني كه در يد داشته براي 
زمين زدن آن ها به كارگيري كرده است.اين طيف اندك 
و انگشت شمار كه اين روزها سعي دارند در برابر الريجاني 
خودنمايي كنند در آينده اي نزديك به سزاي عمل خود 
خواهند رسيد و دير نيست كه در اين يك سال مانده به 
پايان مجلس دهم، فرياد «آقاي رييس، آقاي الريجاني» 
آن ها و قطع شدن تريبون هاي شان به حاشيه اي جديد 

در پارلمان ايران تبديل شود. 

       نمايندگان استيضاح كننده علي الريجاني، يك به يك شانه خالي مي كنند!    

نبرد از پيش باخته با رييس
گروه سياسى

اصل 44 و سياست هاي ناكارآمد اجرايي

در بيشتر جوامع مترقى غربى اقتصاد به صورت آزاد 
اداره مى شود و دولت ها فقط به بحث نظارت و هدايت 
و سياست گذارى مى پردازند. اما در ايران اقتصاد دولتى 
بوده و بيشتر كارخانه ها و مراكز صنعتى توسط دولت 
ــدند تا اينكه سرانجام در زمان  راه اندازى و اداره مى ش
رياست جمهورى محمود احمدى نژاد تصميم گرفته 
شد كه اصل 44 قانون اساسى كه مساله خصوصى سازى 
و اهداف و برنامه هاى آن را مشخص مى كند، به اجرا درآيد  
كه البته برخي اقدامات و تصميمات نادرست تبعاتي 
را نيز به همراه داشت كه اين روزها مشاهده مي كنيم. 
البته بايد در ابتدا بدانيم اصل 44 قانون اساسى و مساله 
خصوصى سازى چيست و چه اهداف و برنامه هايى را به 
دنبال داردكه امروز حواشي حول اجراي آن در برخي از 

مناطق به وجود آمده است.
اصلي كارآمد

در فرازى از اصل 44 و اهداف آن آمده است كه شتاب 
ــد اقتصاد ملى، گسترش مالكيت در  بخشيدن به رش
سطح عموم به منظور تامين عدالت اجتماعى، ارتقاي 
ــره ورى منابع مالى و  كارايى بنگاه هاى اقتصادى و به
انسانى و فناورى، افزايش رقابت پذيرى در اقتصاد ملى، 
افزايش سطح عمومى اشتغال، تشويق مردم به پس انداز و 
سرمايه گذارى و بهبود درآمد خانوارها، تغيير نقش دولت 
از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه ها به سياست گذارى 
و هدايت و نظارت، توانمندسازى بخش هاى خصوصى 
ــت از آن ها در جهت رقابت  و تعاونى در اقتصاد و حماي
در بازار هاى بين المللى، آماده سازى بنگاه هاى داخلى 
ــمندانه با قواعد تجارت جهانى،  جهت مواجهه هوش
توسعه سرمايه انسانى دانش پايه و متخصص و توسعه و 
ارتقاي استاندارد هاى ملى و انطباق نظام ارزيابى كيفيت 
با استاندارد هاى بين المللى. همان گونه كه مالحظه 
مى شود اصل 44 بى نقص و مطابق با موازين علمى و به 
روز است ولى در اجرا با مشكالت زيادى مواجهه مي شود 
كه بسياري از مشكالت آن هنوز هم گريبان دولت ها را 

گرفته است. 
ريشه يك اعتصاب

يكى از اين مشكالت، اعتصاب كارگران كارخانه هايى 
است كه بعد از اجراى خصوصى واگذار شده اند. تا قبل از 
اين طرح اين كارخانه ها همگى با مديريت دولتى اداره 
ــدند و نقش مهمى را در اقتصاد كشور داشتند.  مى ش
ــنگين ما جايگاه  ــواراك در صنايع س براي مثال هپك
وااليى داشته يا مجتمع كشت و صنعت نيشكر هفت 
تپه، اولين كارخانه توليد شكر از نيشكر در ايران به همراه 
چند كارخانه جانبى آن (كاغذ پارس، الكل و...) نقش 
ــته اند. يا كارخانه هايى  بسزايى در اقتصاد كشور داش
كه در اين مدت شاهد اعتصاب كاركنان آن ها به دليل 
عدم پرداخت حقوق هستيم. (نورد لوله يا لوله سازى 
اهواز) تمامى اين كارخانه ها تا قبل از بحث واگذارى و 
خصوصى سازى با باالترين راندمان خود در حال توليد 
و بهره ورى بودند، ولى بعد از خصوصى سازى يك باره 
به دليل عدم پرداخت حقوق به بزرگ ترين مشكل براى 

دولت ها تبديل شده اند.
مشكل امنيت است يا سياست؟

مشكل در كجاست؟ آيا سياست هاي اقتصاد ايران 
به دليل وابستگى توان خصوصى سازى را ندارد؟ آيا 
ــرمايه گذارى بخش خصوصى  امنيت كامل براى س
وجود ندارد؟ چرا سرمايه دار به جاى سرمايه گذارى 
در بخش صنعت و كارآفرينى همان گونه كه در اصل 
44 آمده، ترجيح مى دهد در بازار سرمايه گذارى كند 
ــور قوانين حمايتى،  (سكه، طال، مسكن). آيا در كش
كه اگر سرمايه گذار بخش صنعت به عللى با شكست 
ــرمايه گذار  ــود، وجود دارد كه از س يا ضرر مواجه ش
حمايت شود؟انتظار مى رفت، بعد از خصوصى سازى، 
ــدى را در پى  صنعت و كارآفرينى ايران، راه رو به رش
ــت. انتظار  بگيرد ولى چرا درجا زد  و  رو به افول گذاش
ــرمايه هاى آزاد و پس  ــازى س مى رفت خصوصى س
انداز مردم (اصل 44) كه در بازار هاى سنتى به صورت 
در گردش زمانى در بخش مسكن، خودرو، طال و سكه 
و ارز سرمايه گذارى مى شد و روز به روز باعث افزايش 
رشد نقدينگى در كشور و تورم و گرانى فزاينده اى هم 
به همراه داشت، آن ها را جمع آورى و در بخش صنعت 
ــد و باعث افزايش  ــرمايه گذارى كن و كارآفرينى س
ــود (اصل 44). ولى نه تنها  سطح عمومى اشتغال ش
ــت يابد و از مشكالت دولت  نتوانست به اين مهم دس
ها و مردم بكاهد، بلكه باعث مشكالت فراواني هم شد، 
كه اعتصابات كارگرى يكى از آن هاست. بي شك اين 
اعتصابات نتيجه واگذارى غلط آن تاسيسات صنعتى 

به افراد و نهاد هاى نابلد است.
از جمله شواهدى كه بعد از خصوصى سازى به دست 
مى آيد و ديده و معلوم مى شود كه در خصوصى سازى 
ــده و  ــت ، علمى و منطقى در پيش گرفته نش راه درس
ــه در اين طرح واگذار  كارخانه ها و نهاد هاى صنعتى ك
ــرمايه گذار واقعى و متخصصان امر واگذار  شده، به س
ــان از آن دارد كه رشد نقدينگى  نشده است. آمار ها نش
در بعد از اين طرح نه تنها كم نشده، بلكه زيادتر هم شده 
است. مشكالت ارزى اخير حكايت از نقدينگى بسيار 
باال در دست مردم و سرمايه هاى سرگردان بسيارى در 
جامعه دارد كه بايد جذب صنعت و كارآفرينى مى شد 

ولى متاسفانه به عللى نشد.
عيوب اجراي يك اصل

به نظر مى رسد در واگذارى نهاد هاى صنعتى دولتى 
به بخش خصوصى، در پى اجراى اصل 44:

1) مزايده و مناقصه اى برگزار نشده و اگر هم شده با 
طرحى از قبل به شخص يا جناح يا سازمان مورد نظر خود 

واگذار شده باشد. 

2) اين واگذارى ها به افراد و نهاد هاى خاص صورت 
گرفته است. خاص گرايى منشأ بسيارى از مشكالت 

جامعه ماست.
3) متاسفانه ديده شده كه اين كارخانه هاو نهاد هاى 
صنعتى به سازمان يا نهادى براى كمك يا ساپورت مالى 

داده شده اند.
4) هيچ گاه اين نهاد ها، به قيمت واقعى آن و قيمت 
روز فروخته نشده اند. براي مثال كارخانه اى با 2000 
نيروى كار به نهادى با قيمت كمتر از  قيمت واقعى آن 
واگذار شد. آن نهاد براى پرداخت قيمت كارخانه، وامى از 
بانك هاى دولتى گرفته و بقيه آن مبلغ را هم قبول كرده 

به اقساط بپردازد. 
ــاص طبق اصل 44  كارخانه هايي كه به نهادى خ
واگذار شده اند، چه سودى براى دولت داشته است؟ كدام 
مشكل دولت را حل كرده است؟ كدام نقدينگى و سرمايه 
هاى سرگردان را از سطح جامعه و بازار جمع آورى كرده 

است؟
صاحبان جديد كارخانه اى كه آن را مفت به دست 
ــص الزم را براى اداره آن و  آورده اند، به دليل آنكه تخص
اينكه از اقتصاد مدرن سررشته اى ندارند بعد از مدتى 
وسوسه مى شوند و شروع به فروختن اموال و زمين هاى 
ــاخت آن  مازاد اين كارخانه ها كه (موقع طراحى و س
كارخانه آينده نگرى كرده و زمين هاى زيادى هم براى 
گسترش طرح هاى آينده در نظر گرفته بودند)، مى كنند 
و از اين طريق پول هنگفتى نيز به جيب مى زنند. برخي با 
اين پول هاى باد آورده در بازار آزاد به خريد و فروش دالر و 
سكه روى مى آورند، تا هم باعث ايجاد تورم و گرانى شوند 
و هم بتوانند در عرصه سياسى با دولت هاى مخالف خود 

رويارويى داشته باشند.
تفاوت يك اصل در ايران و غرب

ــور كه سياست هاي خاصي در  بي شك در اين كش
ــرايط خاص خود را  جريان است، اقتصاد خصوصى ش
ــدن و  دارد و در جامعه اى اين اقتصاد قابليت پياده ش
اجرايى شدن را دارد كه زير ساخت هاى آن مهياست. 
اگر در اروپا و آمريكا اين اقتصاد با موفقيت همراه است 
و توانسته آن جوامع را دگرگون كند، دليل نمى شود كه 
اين تز اقتصادى، در جامعه ايران هم جواب بدهد. واقعيت 
اين است كه اقتصاد ايران، هنوز وابستگى هايى به سنت 
ــنتى دارد و در بعضى از جوامع روستايى ما  و اقتصاد س
ــود. هنوز زيرساخت  هنوز مبادله كااليى انجام مى ش
ــنتى به مدرن به طور  هاى الزم براى گذار از اقتصاد س
ــكالت عمده در اقتصاد ما  كامل مهيا نشده است، مش
هنوز پا بر جاست. سرمايه دار ما هنوز ترجيح مى دهد 
ــكن، خودرو، سكه ، طال و ارز  پول خود را در بخش مس
سرمايه گذارى كند تا سريع تر به سود برسد، اهل ريسك 
كردن و ريسك پذير نيست. هنوز با اين قضيه مشكل 
دارد كه سرمايه گذارى مى تواند در دراز مدت در بخش 
ــودآور باشد و به اين به  هاى ديگرى غير از داللى هم س
ديده قمار مى نگرد. سرمايه گذار ما بايد ريسك پذيرى 
را بياموزد. دولت ها و نظام ها بايد زيرساخت ها را آماده 
كنند تا سرمايه گذار ترغيب شود و بفهمد كه سرمايه 
گذارى همراه با ريسك است.  در ايران بعد از انقالب كدام 
زير ساخت ها آماده بود كه آمديم خصوصى سازى را پيدا 
كرديم؟ آيا امنيت سرمايه گذار را فراهم كرديم؟ آيا قوانين 
حمايتى وصل كرديم؟ آيا سرمايه گذار را تشويق و ترغيب 
كرديم كه در صورت شكست از او حمايت مى شود. بيشتر 
قوانين صادرات كاال هاى توليدى چنان با بروكراسى 
پيچيده و دست و پا گير همراه هستند كه سرمايه گذار 
را نااميد مى كنند. در اقتصاد ليبراليستى، دولت ها فقط 
ــرمايه گذار به همين دليل  ديدگاه حمايتى دارند و س
قوانين حمايتى (وام كم بهره، امنيت سرمايه گذارى، 
ــرمايه گذار در صورت شكست و برگشت  حمايت س
سرمايه توسط دولت) با هم رقابتى تنگاتنگ دارند.بعد 
از خصوصى سازى در ايران فارغ از تمامى مشكالتى كه 
داشت (خاص گرايى، نبود امنيت براى سرمايه گذار) 
كدام يك از كارخانه ها و نهاد هاى صنعتى به سرمايه گذار 
واقعى واگذار شده اند؟چه تعداد از اين كارخانه ها موفق 
بودند و هنوز با صد در صد ظرفيت در حال توليد و فعاليت 
هستند؟ بعد از خصوصى سازى در ايران، مدت زيادى از 
واگذارى ها نگذشته بود كه مشكالت كم كم شروع شد. 
از طرفى چون صاحبان جديد اين صنايع، توانايى حل 
اين مشكالت را نداشتند چون اين واگذارى ها به افراد 
يا نهاد هاى فنى و اقتصادى انجام نشده بود و از اين نهاد 
ها كار هاى فرهنگى و آموزشى انجام مى دادند و هيچ 
تجربه اى در اداره واحد هاى صنعتى واگذار شده، نداشتند 
و مديرانى هم كه براى اداره اين نهاد ها انتخاب مى كردند 
ــاس توانايى هاى فردى و قابليت ها نبود و طبق  بر اس
اصل خاص گرايى و فاميل گرايى (ژن خوب) انتخاب 
شده بودند، اين مشكالت همچنان الينحل باقى ماند و 
تبديل به بحران شد و اين بحران عالوه بر خود كارخانه و 
مديران آن گريبان دولت و كشور را هم گرفت و در حال 
حاضر يكى از مشكالت امنيتى كشور محسوب مى شود، 
كه كشور هاى ديگر هم از اين قضيه سوء استفاده زيادى 
مى كنند. مساله اعتصابات در اكثر شهر هاى كشور از 
همين كارخانه هايى است كه در طرح خصوصى سازى 
مثل هپكو اراك، كشت و صنعت شوش و نورد لوله اهواز 
واگذار شده بودند. به نظر مى رسد در حال حاضر با توجه 
به بحران هايي كه گريبان گير كشور شده است، بهترين 
راه حل براى اين مشكل باز گرداندن و دولتى كردن اين 
صنايع يا جذب سرمايه گذار واقعى و كاربلد براى مديريت 
آن است.بايد بپذيريم كه در گذشته بدون برنامه ريزى و 
بررسى مشكالت و معضالت احتمالى دست به خصوصى 
سازى زديم و تازه همين روند را نيز به طور ناقص انجام 
داده ايم. شايد براى نجات صنعت و اقتصاد ايران هنوز دير 
نشده باشد و تا زمان هست و هنوز صاحبان فعلى چوب 
حراج به كارخانه ها نزده اند،دولت دست به كار شده و در 
ازاى اقساط پرداخت نشده كارخانه ها را به تملك خود 
درآورد و به اين مشكالت اجتماعى و اقتصادى هر چه 

سريع تر پايان دهد.

نقد سياست

احمد احمدى
فعال سياسى 

     توليد، اشتغال، كنترل تورم، حمايت از اقشار كم درآمد و تامين كاالهاى مورد نياز مردم، محور اصلى بودجه 98 است
       تنوع قومى و مذهبى در ايران، موج زيباى تحرك و فرصت براى كشور است

   استان هاى مرزى بايد تامين كننده مواد اوليه مورد نياز كارخانه ها باشند
       مقاومت سازه ها در زلزله شديد اخير كرمانشاه، آزمون عملكرد و تالش هاى شبانه روزى يك سال گذشته بود

       حفظ و حراست از جاذبه گردشگرى و محيط زيست مناطق شمالى كشور از اهميت برخوردار است
        استان هاى مرزى در شرايط تحريم مسئوليت سنگينى بر عهده دارند

        استان گيالن به زودى به شبكه سراسرى راه آهن متصل مى شود
        امروز با دولت هاى همسايه كه با آذربايجان شرقى همجوار هستند، روابط خوب و نزديكى داريم

         توسعه روابط دوستانه با همسايگان شرايط را براى فعاليت در استان هاى منطقه آذربايجان تسهيل و فراهم كرده است 
         بايد در آينده براى بازارچه هاى مرزى هم تسهيالتى در حدى كه نياز باشد،  قائل شويم 

          استان هاى مرزى بايد تبديل به تامين كننده و دپوى كاالهاى مورد نياز كشور به ويژه مواد اوليه مورد نياز كارخانه ها شوند
         در همه استان هاي مرزي تنوع قومى و مذهبى وجود دارد كه بسيار حايز اهميت است

         استان هايى كه داراى تنوع قومى هستند به هيچ عنوان نبايد آن را به عنوان يك تهديد تلقى كرد
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ر  مه نـگا نا ز و ر  ، عطيـه ن  ر كا
واشنگتن پسـت و همـكار جمـال 
خاشقجى ،روزنامه نگار مخالف آل سعود 
در اين روزنامه اعالم كرد كه كاخ سفيد 
سعى در مخفى كردن افتضاح خونبار 
محمد بن سلمان شاهزاده سعودى دارد. 

تارنماى بيزنس اينسـايدر با اعالم اين 
مطلب افزود: عطيه در توييتى نوشت كه 
اقدامات اخير مقامات نزديك به ترامپ 
نشان از همكارى در كاخ سفيد براى سر 

پوش گذاشتن بر قتل خاشقجى دارد. 
عطيـه بـا ذكر نـام چنديـن مقام 

آمريكايـى از جملـه جينا هاسـپل، 
رييـس آژانـس اطالعـات مركـزى 
آمريكا(سـيا)، جان بولتون، مشـاور 
امنيت ملـى و دونالـد ترامپ، رييس 
جمهورى آمريكا اعـالم كرد آن ها از 
شواهد موجود كه نشانگر دخالت بن 

سلمان در قتل وحشـيانه خاشقجى 
است، فاصله مى گيرند. 

فايل صوتى تهيه شده توسط دولت 
تركيه دست به دسـت درآژانس هاى 
اطالعاتـى دنيا مـى چرخد و شـيوه 
شـكل گيرى ايـن جنايت را روشـن 

مى كند. باوجود رد اتهامات از سـوى 
عربستان در اين موضوع، سازمان سيا 
مشخص كرده كه شـاهزاده سعودى 
دسـتور قتـل روزنامه نگار سـعودى 
را صـادر كرده اسـت. چنديـن نفر از 
مقامات كابينه ترامپ از گوش كردن به 

فايل هاى صوتى مربوط به اين موضوع 
خوددارى كـرده اند.رييس جمهورى 
آمريكا اعالم كرد كه هيچ دليلى براى 
گـوش دادن به اين فايل هـا نمى بيند 
زيـرا تصميـم او را در واكنـش به اين 

موضوع تغيير نخواهد داد.

همکار خاشقجی:کاخ سفید سعی در پنهان کردن جنایت بن سلان دارد

ــنبه در درياى آزوف زمانى  درگيرى روز يك ش
ــتى  ــدند دو كش ــد كه روس ها مدعى ش آغاز ش
اوكراينى به همراه يك يدك كش با سرعت باال در 
حال ورود به تنگه كرچ  (آب هاى سرزمينى آن ها) 
هستند. اين تنگه، درياى سياه را از درياى آزوف در 

شمال جدا مى كند.
ساعاتى بعد از شوراى امنيت روسيه خبر رسيد 
ــوخو-25  روسيه بر فراز  كه جنگنده  كا-52 و س
ــاى آزوف بر روى  ــد و دري ــرواز درآمدن آزوف به پ
كشتى هاى مسافربرى بسته و شناورهاى اوكراينى 
نيز توقيف شده اند و روسيه خواستار تشكيل جلسه 
فورى شوراى امنيت براى اقدامات بى ثبات كننده 

اوكراين در اطراف كريمه شده است.
ــدند كه  در طرف مقابل اوكراينى ها مدعى ش
شناورهاى آن ها طبق برنامه از قبل هماهنگ شده و 
اطالع داده شده از بندر «اودسا» به بندر«ماريپول» 
در درياى آزوف در حركت بودند و اقدامات تهاجمى 
ــيون حقوق دريايى  طرف روس برخالف كنوانس

صورت گرفت.
دميترى پسكوف، سخنگوى رييس جمهورى 
ــر آبى ميان  ــيه در واكنش به تنش هاى اخي روس
روسيه و اوكراين در تنگه كرچ اظهار داشت كه اين 
تحركات يك اقدام تحريك آميز بسيار خطرناك 

است كه بايد با دقت مورد بررسى قرار گيرد. 
ــه تبليغاتى قبل از  ــدام را نوعى فتن وى اين اق
انتخابات خواند كه با برافراختن پرچم جنگ آغاز 

شده است.
ــيه در  ــرگى الوروف، وزير امور خارجه روس س
واكنش به رخداد روز يك شنبه در درياى ازوف اظهار 
داشت كه اوكراين به دنبال خروج از وضعيتى است 

كه مردم اين كشور از آن بسيار ناراضى هستند.  
اوكراين از جامعه جهانى خواسته است ضمن 
نپذيرفتن كريمه به عنوان جزئى از خاك روسيه، 

اين كشور را اشغالگر بخوانند و به روسيه براى بازپس 
دادن اين منطقه به اوكراين فشار بياورند.

والديمير پوتين، رييس جمهور  روسيه تا امروز در 
تمامى مصاحبه ها گفته است كه مسكو در خصوص 

بازپس دادن كريمه با هيچ كسى مذاكره نمى كند. 
ــعيب بهمن،كارشناس  ــتا با ش در همين راس
مسائل روسيه ،گفت و گويي داشته ايم كه در ادامه 

آن را مي خوانيد.
     دليـل اصلـى اقدامات تنـش زا ميان 

روسيه و اوكراين از نظر شما چيست ؟
تنش ميان روسيه و اوكراين تنش ريشه دارى 
است كه در واقع تمامى سال هاى بعد از فروپاشى 
اتحاد جماهير شوروى ميان دو طرف وجود داشته 
و نقطه كانونى اين تنش به موقعيت جغرافيايى و 

ارزش ژئوپليتيك اوكراين مرتبط مى شود.
ــور را از دست  نه روس ها تمايل دارند اين كش
ــرب ببينند و نه غربى ها  بدهند وآن را در دامان غ
ــال هاى حيات  ــد اوكراين همچون س تمايل دارن
شوروى متحد مسكو  باقى بماند.بنابراين به واسطه 
ــيه و غرب  ــدگاه و رويكردى كه در روس همين دي
نسبت به اوكراين وجود دارد، نيروهاى داخلى در 
اوكراين هم به دو دسته روس گرا و غرب گرا تبديل 
ــده اند و بر اين مبنا در طول سال هاى گذشته  ش
ــت روس گرايان وغرب گرايان  بارها قدرت در دس
دست به دست شده است.گاهى روس گراها و گاهى 

غرب گرا ها در قدرت قرار گرفته اند.
ــت  برمبناى اينكه چه گروهى قدرت را در دس
ــن متحول و    ــه اوكراي ــت خارج ــته ، سياس داش
ــرايط فعلى بعد از بحران سال  دگرگون شد.در ش
ــد مجموعه عوامل و شرايط  2014 به نظر مى رس
ــن مى تواند علت اصلى اين تنش  داخلى در اوكراي

ميان مسكو و اوكراين باشد.
    16 نوامبـر وزيـر خارجـه اوكرايـن و 
پمپئو ديدارى داشـتند كـه در آن آمريكا، 
اوكراين را به جنگيدن براى حفظ حاكميت 
و تماميت ارضى كه با تهاجم روسيه روبه رو 

است تشـويق كرد. به نظر شـما اين ديدار 
مى تواند عاملى براى تنش ميان روسـيه و 

اوكراين باشد؟
ــاى بعد از  ــال ه ــا همواره در س آمريكايى ه
فروپاشى شوروى در وضعيت اوكراين تاثيرگذار 
ــوالت و بحران  ــى تا تح ــد.از انقالب نارنج بودن
ــوارد آمريكايى ها  ــال 2014 در تمامى اين م س
ــتند و موقعيت آن ها كامال  ــتقيم داش نقش مس

مشخص بود.
تمامى تحركات با تحريك آمريكايى ها صورت 
ــه مداخله در  گرفت و نقش آمريكايى ها درزمين
ــرات خارجى هم وجود  امور داخلى اوكراين (تاثي

داشت)كامال آشكار بوده و بر كسى پوشيده نيست 
و آمريكايى ها هميشه اين تاثيرگذارى ها داشتند.

در شرايط فعلى به نظر مى رسد كه درشعله ور شدن 
بحران ميان روسيه و اوكراين قاعدتا نقش پنهان 

آمريكايى ها در پس پرده وجود دارد.
ــال  ــت كه چه در بحران س نكته اصلى اين اس
2014 و چه در شرايط فعلى، آمريكايى ها درواقع  
ــيه صورت  ــل توجهى عليه روس اقدام موثر و قاب
ــن اقدام را  ــن قدرت چني نخواهند داد وهمچني
نخواهند داشت؛ به اين دليل كه اقدام موثربه اين 
معناست كه درگيرى نظامى ميان روسيه و اوكراين 
شكل بگيرد و آمريكايى ها بخواهند به هواخواهى 

ــتيبانى اوكراين، وارد اين درگيرى نظامى با  و پش
روسيه شوندكه وقوع چنين درگيرى اي دور از ذهن 
بوده و به نظر مى رسد كه غير قابل پيش بينى است.

با توجه به اينكه انتخابات رياست جمهورى در 
اوكراين درپيش است،آمريكايى ها تالش مى كنند 
از طريق افزايش تنش ميان روسيه و اوكراين بتوانند 
همچنان مهره هاى خود را در اوكراين در قدرت نگه 
دارند و از اينكه قدرت دست به دست شود و يك بار 
ــا در اوكراين بيفتد ،به  ــت روس گراه ديگر به دس

نوعى جلوگيرى كنند.
ــت آمريكا از افزايش تنش  بحران فعلى و حماي
ــتر در اين راستا قابل  ميان روسيه و اوكراين بيش

ارزيابى و تحليل است كه آمريكايى ها بتوانند از اين 
طريق محبوبيت عناصر خود در اوكراين را افزايش 
ــرايطى را در داخل اوكراين  ــت كم ش دهند يا دس
ــرايط نامزدهاى  ــر مبناى آن ش ايجاد كنند كه ب
غرب گرا بتوانند همچنان در انتخابات پيروز باشند.

كما اينكه روز سه شنبه پارلمان اوكراين وضعيت 
جنگى را در اين كشور تصويب كرد و وجود چنين 
وضعيتى كمك مى كند كه همچنان عناصر آمريكا 

در قدرت باقى بمانند.
     آيـا اوكرايـن بـراى افزايـش فشـار 
بين المللى بر روسـيه در آسـتانه نشسـت 
سران 20 كشور صنعتى (جى 20)به طورعمد 
روسيه را در آب هاى كريمه تحريك مى كند؟

ــود دارند كه  ــه عوامل موثرى وج بله؛ مجموع
ــد. يكى از  ــار وارد كنن ــيه فش ــد برروس مى توانن
مهم ترين آن، مساله اوكراين است.از سال 2014 
ــبه جزيره  كه بحران اوكراين رخ داد و روس ها ش
ــتراتژيك كريمه را به خاك خود ملزم كردند،  اس
ــطه اين  ــا و اروپايى ها به واس درواقع آمريكايى ه
ــار و تحريم عليه روسيه  اقدام دست به اعمال فش
ــن يك نقطه ثقلى در  زدند و مى توان گفت اوكراي
روابط روسيه و غرب بود كه به واسطه آن بسيارى 
از همكارى هاى استراتژيك و معامالت تسليحاتى 

ميان هند و روسيه وكشورهاى اروپايى لغو شد.
بسيارى از روابط اقتصادى محدود شد و تنش 
در روابط روسيه با غرب افزايش پيدا كرد .در شرايط 
ــران مى تواند به افزايش  فعلى وقوع مجدد اين بح

فشارها عليه روسيه منتهى شود.
حتى اگر هم اين بحران دامنه دار شود، مى توانيم 
شاهد فشارهاى بيشترى از سوى كشورهاى غربى 
باشيم.به احتمال زياد تحريم هاى جديدترى عليه 
روسيه اعمال شود.هرچند كه وقوع اين تحريم ها 
ــورهاى اروپايى مواجه  با مخالفانى به ويژه در كش
ــار آمريكايى ها ادامه پيدا كند،قطعا  است اما فش
شاهد تاثيراتش بر روابط روسيه با كشورهاى غربى 

خواهيم بود.

آمريكا گزينه روسيه در اوكراين را نمى خواهد
شعیب بهمن، کارشناس مسائل روسیه در گفت وگو با «قانون»:

ــمينار دو روزه  ــران و اروپا در پايان س اي
ــته اى در  ــاى بين  المللى هس همكارى ه
بلژيك، با صدور بيانيه اى بر تداوم و گسترش 
همكارى هاى صلح آميز انرژى هسته اى در 

چارچوب برجام توافق كردند. 
ــومين  ــت: «س ــن بيانيه آمده اس در اي
سمينار سطح باالى ايران و اروپا در زمينه 
همكارى هاى هسته اى بين المللى با رويكرد 
دستاوردها و چشم اندازها، روزهاى 26 و 27 
ــل  نوامبر 2018 (پنجم و 6 آذر) در بروكس

برگزار شد. 
اين سمينار، پلتفرمى (بنيان و اساس) 
ــمينار قبلى  ــرى مباحث دو س براى پيگي
ازجمله گفت وگوهاى سطح  باال  در خصوص 
ــاى صلح آميز  ــبرد همكارى ه نحوه پيش
ــرورى اجراى  ــته اى بود كه بخش ض هس

موفقيت آميز برجام به شمار مى آيد».
ــاره به مقام هاى حاضر  اين بيانيه با اش

ــميد، دبير كل سرويس  از جمله هلگا اش
اقدامات خارجى اروپا، سيد عباس عراقچى، 
معاون وزير خارجه ايران و على اكبر صالحى، 
ــازمان انرژى اتمى ايران و معاون  رييس س
ــورى مى افزايد: «نمايندگان  رييس جمه
ارشد مركز تحقيقات مشترك و بخش هاى 
توسعه و همكارى هاى بين المللى، نوآورى 
ــز در اين  ــيون اروپا ني و تحقيقات كميس
سمينار، اقدامات صورت گرفته در اجراى 

پيوست 3 برجام را ارائه كردند». 
ديدار صالحى با رييس گروه  اراك

ــازمان انرژى اتمى در حاشيه  رييس س
كنفرانس بين المللى علم و فناورى هسته اى 
با پروفسور گريمز، رييس هيات مديره گروه 

كارى اراك در وين ديدار كرد.
صالحى: موفقيت يا عدم موفقيت 
برجـام، آزمونى جدى بـراى ارزيابى 

اعتبار آژانس است

على اكبر صالحى، معاون رييس جمهور 
ــورمان  ــازمان انرژى اتمى كش و رييس س
ــران علوم و  ــخنانى در كنفرانس وزي در س
فناورى آژانس بين المللى انرژى اتمى كه 
ــه روز در وين  از روز چهارشنبه به مدت س
ــت برگزارى اين  ــود، بر اهمي برگزار مى ش
ــان در يك  ــت تاكيد و بيان كرد: جه نشس
مقطع حساسى قرار دارد؛ از يك سو شاهد 
ــش تقاضا براى  ــاب ناپذير افزاي روند اجتن
كاربردهاى هسته اى در كنار افزايش تمايل 
ــاك واقعيت هاى  به اتكا به منابع ايمن و پ
ــتيم و از سوى ديگر،  زندگى امروزى هس
ــى و بيمارى هاى  ــاى آب و هواي چالش ه
ــرطان در حال  غيرقابل كنترل همانند س
گسترش هستند. اين ها در حالى است كه 
گرسنگى و سوء تغذيه نيز همانند منابع آب و 
بهداشت و سالمت عمومى، به مرحله بسيار 

حساسى رسيده اند.

ــور كلى ظهور چالش ها  وى افزود: به ط
ــكال مختلف  ــروز از ظهور اش در جهان ام
مشاركت و همكارى براى دست و پنجه نرم 
كردن با اين چالش ها از طريق به كارگيرى 
پيشرفت هاى تكنولوژيك، در حال سبقت و 
پيشى گرفتن است، لذا برداشتن گام هاى 
مشترك و دسته جمعى براى رسيدگى به 

اين چالش هاى نوظهور، از ضرورت بااليى 
برخوردار است.

ديدار صالحى و موگرينى
ــاون رييس  ــى، مع ــر صالح على اكب
ــازمان انرژى اتمى  جمهورى و رييس س
ــمينار همكارى هاى  ايران در حاشيه س
هسته اى بين المللى ايران و اتحاديه اروپا 
ــل با فدريكا موگرينى مسئول  در بروكس
ــت خارجى و امور امنيتى اتحاديه  سياس

اروپا ديدار و گفت وگو كرد. 
ــوع برجام،  ــدار عالوه بر موض در اين دي
درخصوص تحريم هاى غير قانونى آمريكا از 
جمله قرار دادن مركز نظام ايمنى هسته اى و 
شركت تامين كننده راديو داروها براى كشور، 
ــد و دو طرف اين گونه  مذاكره و صحبت ش

اقدامات را غير قابل قبول قلمداد كردند.
ــى در  ــرژى اتم ــازمان ان ــس س ريي
ــركت در  ــد پايه براي ش رأس هياتى بلن

ــمينار همكارى هاى هسته  ــومين س س
ــه اروپا در  ــران و اتحادي اى بين المللى اي

بروكسل به سر مى برد. 
واشنگتن تايمز: ايران و اروپا متعهد 

به حفظ برجام شدند
ــنگتن تايمز  ــه آمريكايى واش روزنام
ــا بى اعتنايى به  گزارش داد: اروپا و ايران ب
ــدند  ــنبه متعهد ش دولت ترامپ روز دوش
ــته اى را حفظ خواهند كرد  كه توافق هس
ــت  و تحريم هاى فزاينده آمريكا را شكس

خواهند داد.
ــت كه گفته ديپلمات ا،  اين درحالى اس
اتحاديه اروپا براى يافتن كشورى كه مايل 
به ميزبانى از سامانه مالى تعامل با ايران باشد 

دچار مشكل هستند. 
گفت وگوى صالحى با يورونيوز

ــازمان انرژى اتمى همچنين    رييس س
در گفت وگو با يورونيوز گفت: اگر دستورى 

صادر بشود كه برجام تمام شد و شما برويد 
ــا خيلى راحت  ــام بدهيد، م كارتان را انج

مى توانيم برگرديم و اين بلوف نيست.
صالحى تاكيد كرد: ايران مى تواند مكمل 
خوبى براى اروپا باشد. ايران كليد طاليى منطقه 
خاورميانه است. ايران يك قدرت است.؛ قدرتى 
ــتان با همه  متكى به ذات خودش. مثال عربس
ــه ذات خودش  ــادى اش متكى ب قدرت اقتص
ــت. چيزى از خودش ندارد. او اجرا كننده  نيس
دستورات آقاى ترامپ است. با عبارات تحقير 
كننده اى با عربستان صحبت مى كند و عربستان 
بايد اجابت كند. اين چه ارزشى دارد؟ ايران خود 
ــت. خودش تصميم مى گيرد.  يك قدرت اس
اروپا اين را درك كرده است و مى داند كه براى 
آينده خاورميانه اگر با ايران تعامل نداشته باشد، 
خاورميانه در شرايط نامستقر و نامعلومى خواهد 
بود. ايران مى تواند به سهم خود كمك كند. ما 

بهره بردار خليج فارس هستيم.

صالحی: بازگشت به دوران پیش از برجام، بلوف نیست

ــتان با حضور  نشست ژنو درباره مسائل افغانس
رهبران دولت افغانستان، وزيران خارجه و نمايندگان 
ــور و  35 نهاد در ژنو  سوييس از چند  بيش از 60 كش
روز پيش برگزار شد و تا ديروز ،چهارشنبه 28 نوامبر 

(هفتم آذر) ادامه داشت.
محمد جواد ظريف روز چهارشنبه در كنفرانس 
ــتان در  ژنو  افزود: اين نشست  بين المللى افغانس
ــوده و در زمانى صورت  ــع ب ــيار به موق وزارتى بس
ــا و چالش هاى فراوانى در  مى گيرد كه با فرصت ه

افغانستان مواجه هستيم.
ظريف اظهار داشت: از تالش هاى هيات معاونت 
ملل متحد در افغانستان (يوناما) و رييس جمهورى 
ــتان و نيز دكتر عبدا...، رييس اجرايى اين  افغانس
ــجاعانه و ارائه روشنگرى  ــور براى رهبرى ش كش
ــتى طلبانه آن ها ما  قدردانى مى كنيم. رويكرد آش

را دلگرم مى كند. 
ــان كرد: اجماع ملى، منطقه اى و  وى خاطر نش
جهانى بر اين قرار دارد كه راه حل نظامى در افغانستان 
ــتى ملى و راه حل  راه به جايى نبرده و زمان براى آش
ــت و مردم  ــى فراگير با حضور و رهبرى دول سياس
ــت وزيران و  ــتان فرا رسيده است. اين نشس افغانس

نشست هاى تكميلى آن در كابل، تاشكند و مسكو، 
مويد فضايى است كه بايد از آن بهره جست.

ــرد: چالش ها به دو نوع  وزير امور خارجه تاكيد ك
ــود. حضور نيروهاى  ــيم مى ش قديم و جديد تقس
ــات نكرده و از  ــز در منطقه ما ايجاد ثب خارجى هرگ
ــذب افراط گرايان  ــه را براى ج لحاظ تاريخى زمين

فراهم كرده است.
ــاى تازه،  ــرد: يكى از چالش ه ظريف تصريح ك
ــت كه به خونريزى  حضور داعش در افغانستان اس
بيشتر منجر شده و گرايش هاى فرقه اى خطرناكى 

را سبب شده است. 
وى ادامه داد: خطرناك تر اينكه گروه هاى مسلح 
محلى را در رقابت براى جذب افراد و پيروان افراطى تر 
كرده است. باور كنيد هيچ كس از معرفى و حمايت از 
داعش و ساير افراط گرايان در سوريه و عراق طرفى 
ــتان  ــته و هيچ كس از معرفى آن ها به افغانس نبس
ــد. اين روند  ــياى مركزى بهره مند نخواهد ش و آس
وحشتناك بايد پيش از رسيدن به مقياس فاجعه بار 

متوقف شود.
ــم و قاچاق مواد  وزير امور خارجه گفت: تروريس
مخدر همواره در افغانستان همديگر را تقويت كرده اند. 

براى مقابله با تهديد مواد مخدر، به استراتژى جامعى 
نياز داريم كه بايد شامل توسعه اقتصادى در اين كشور 

ثروتمند به لحاظ منابع  باشد.
ظريف افزود: راه هاى ارتباطى حايز اهميت بوده 
ــبكه دريايى و ريلى ايران از جمله بندر چابهار  و ش
ــتان ضرورى است. مايه تاسف  براى توسعه افغانس

است كه تحريم هاى يك جانبه و غيرقانونى مانع از 
همكارى مى شوند.

 غنى، جامعه جهانى را براى رفع مشـكل 
غذايى افغان ها به كمك طلبيد

رييس جمهورى افغانستان در نشست ژنو با توجه 
به معضل خشكسالى اين كشور بر مساعدت جامعه 

جهانى براى رفع مشكل غذايى شهروندان اين كشور 
تاكيد كرد.

اشرف غنى  در نخستين روز از نشست ژنو گفت 
كه براى ايجاد ثبات كامل در افغانستان، نياز به رشد و 
توسعه كشاورزى است؛ از اين رو صادرات فرآورده  هاى 

كشاورزى و كاالهاى بازرگانى بايد افزايش يابد.
پيشرفت و آموزش زنان در افغانستان، رسيدگى 
به معضل خشكسالى، بازگشت مهاجران به كشور 
و پيشرفت بخش خصوصى از جمله مسائلى بودند 
ــت جهانى درباره  ــتين روز از اين نشس كه در نخس
ــتان، به بحث و مذاكره گذاشته شدند. غنى  افغانس
ــاورزى را از نيازهاى اصلى  پيشرفت و گسترش كش

ايجاد ثبات در كشور مى داند.
ــخنرانى گفت:  ــن س ــى در ادامه اي ــرف غن اش
كشاورزى، كليد ثبات و امنيت جهانى است و انقالب 
كشاورزى، كليد پيروزى در مبارزه با مواد مخدر است.
ايران، روسيه و آلمان از برنامه صلح اشرف 

غنى حمايت كردند
ــورهاى روسيه، آلمان و ايران  وزراى خارجه كش
و رييس سياست خارجه اتحاديه اروپا حمايت هاى 
ــه راهكار  ــرف غنى و خالص خود از برنامه صلح اش

گفت و گوهاى صلح دولت افغانستان را اعالم كردند.
ديدار ظريف و موگرينى

ــه ايران  و  ــف، وزير امور خارج محمد جواد ظري
فدريكا موگرينى، مسئول سياسى خارجه اروپا روز  
چهارشنبه   در حاشيه اجالس بين المللى افغانستان 

در ژنو با يكديگر ديدار و گفت و گو كردند.
در اين ديدار درباره توافقنامه برجام و تاييد 13 باره 
پايبندى ايران به تعهدات بين المللى در چارچوب 

برجام بحث و تبادل نظر شد.
ــر بر عزم اتحاديه  موگرينى در اين ديدار بار ديگ
اروپا براى حفظ توافق هسته اى با جمهورى اسالمى 

ايران تاكيد كرد.
تحريم هاى دارويى آمريكا 

محور گفت وگوهاى ظريف و مائوئر
ــور خارجه كه براى   محمد جواد ظريف، وزير ام
شركت در كنفرانس افغانستان در ژنو حضور دارد، با 
پيتر مائوئر، رييس كميته بين المللى صليب سرخ در 

مقر اين سازمان ديدار و گفت وگو كرد. 
در اين ديدار درخصوص همكارى هاى دوجانبه 
درباره مسائل يمن، سوريه و افغانستان رايزنى و تبادل 

نظر شد.

کنفرانس افغانستان در ژنو زیر سایه مذاکرات برجامی برگزار شد

ففاطمه  خسروى



ــال ها ديگر تمام عابران  ــايد س  حاال بعد از ماه ها و ش
پياده اى كه از اين محدوده خيابان وليعصر عبور مى كنند 
مى دانند كه در بخشى از خيابان نمايشگاهى از آثار هنرى 
ــگاه نه شبيه به گالرى  دانشجويان برپاست. اين نمايش
است و نه هنرمندانش آدم هاى شناخته شده اى هستند. 
آن ها هنرمندانى هستند كه در بحبوحه اوضاع اقتصادى 
ايران در گوشه اى از خيابان دست ساخته هاى خودشان 

يا دوستان شان را مى فروشند. 
ــى از آن ها از نمادهاى  ــاخته هايى كه بخش دست س
ــده و يا مربوط به هنر  اسطوره هاى ايرانى الهام گرفته ش
ــت. اما اين تمام ماجرا نيست؛ هر عابر پياده اى  مدرن اس
ــاعت هاى بعد از غروب از خيابان عبور مى كند  كه در س
هر قدر هم كه غمگين يا عصبانى باشد، با ديدن اين حجم 
ــاط اين جوان ها ناگهان خنده به  از رنگ ها و شادى و نش
لب هايش مى آيد و هر چه در دل و ذهنش او را آزار مى دهد 
ــجوها دستفروش هستند  را فراموش مى كند. اين دانش
ــى از آن ها براى كمك به مخارج تحصيل شان كار  بخش
ــى و  ــى مى خواهند هيجان دستفروش مى كنند، بخش
برخورد با آدم هاى مختلف را تجربه كنند و بخشى از آن ها 
پا گذاشتن به اين بازار و فروختن دست ساخته هاى شان 
بيرون آمدن از دنياى سياه و تاريك افسردگى را به همراه 

داشته است. 
شخصيت آدم ها در سليقه هاى شان است

حسين همراه دوستش كنار خيابان ايستاده و دوتايى 
ذوق كردن پسربچه 11 ساله اى نگاه مى كنند كه از ديدن 
پيكسل هاى هرى پاتر و عصر يخبندان هيجان زده شده 
است. آوين اسم دختربچه هشت ساله اى است كه كنار 
برادرش آرش ايستاده و تند تند دنبال پيكسلى مى گردد 
كه رويش عكس كواال داشته باشد، آخر او عاشق كواالست. 
ــاره كارتن ها  ــا آب و تاب درب ــد دقيقه اى را ب بچه ها چن
ــان صحبت  ــخصيت هاى مورد عالقه ش تلويزيون و ش

مى كنند و پيكسل هاى شان را مى خرند و مى روند. 
حسين 28 ساله است و دانشجوى ارشد رشته جامعه 
شناسى است. از دو سال پيش يعنى در آخرين سال دوره 
كارشناسى اش دستفروشى را شروع كرده و مى گويد كه 
اين يك شغل جادويى است: « روزى كه جامعه شناسى را 
به عنوان رشته تحصيلى ام انتخاب كردم  مى خواستم هر 
چه بيشتر آدم ها و جامعه اطرافم را بشناسم اما دانشگاه 
تمام تصوراتم از بين برد. با يك سرى درس هاى تئورى 
در كالس مواجه شدم كه هيچ ربطى به جامعه اطرافم 
ــناخت آدم هاى  ــزه اى كه براى ش ــت. همه انگي نداش
اطرافم داشتم را در دستفروشى پيدا كردم. مى توانستم 
هر روز با آدم هايى از قشرهاى مختلف ارتباط برقرار كنم 
و حرف هاى شان را بشنوم. با يك روحانى، يك دانشجو، 
ــت خانوار،  ــك ترنس، يك زن سرپرس يك مهندس، ي
يك آدم لوطى مسلك و همه اين ها. هر روز وقتى صبح 
از خواب بيدار مى شويد تا شب هزار و يك اتفاق جالب و 
ــت.  با هزار تا آدم عجيب  هيجان انگيز در انتظار شماس
و غريب و هيجان انگيز كه دل تان مى خواهد در حالت 
معمولى با آن ها ارتباط برقرار كنيد مواجه مى شويد.از 
آنجا كه بخشى از شخصيت آدم ها در سليقه هاى شان 
ــكلى اند»  حسين  ــود فهميد آدم ها چه ش است مى ش
ــه ها را درباره دستفروشان  معتقد است كه بايد كليش
ــت كه بايد  ــئله اساسى من اين اس عوض كنيم:«مس
كليشه هاى مان را در مورد دستفروشان عوض كنيم.  هر 
كسى كه دستفروشى مى كند لزوما آدم فقيرى نيست. 

او هم يك آدم است كه مى خواهد شغلى داشته باشد».

دانسـتم كه فصل ها و رنگ ها آدم ها را وادار به 
خريد مى كند

اما هيجانى كه دستفروشى از شناخت آدم هاى جديد 
به حسين مى داد هزينه هاى زندگى اش را تامين نمى كرد. 
از ساعت 12 ظهر تا هشت شب كنار خيابان مى ايستاد، اما 
كمتر كسى رغبت مى كرد تا اجناسش را بخرد. كم كم به 
فكر كرد تا بازارش را بشناسد و سليقه آدم هايى كه هر روز 

از مقابل او عبور مى كنند، را بداند. 
حسين مى دانست كه آدم ها با عوض شدن فصل ها 
ــود و رنگ و مد و فصل نقش  عاليق شان هم عوض مى ش
زيادى در اقبال او براى بازاريابى دارد. كبريت هاى كوچكى 
و رنگى اى كه او مى فروشد يا كيسه هاى كوچكى كه وسيله 
زيادى در آن جا نمى شود فقط حال مردم را خوب مى كند 
و به آنها انرژى مى دهد؛ اين چيزى است كه حسين هم با 

آن موافق است و بازارش هم درآمد دارد. 
پارتي نداشتم تا وارد فضاى كار دولتى شوم

ــين از روز اولى كه وارد دانشگاه شد، مى گويد. از  حس
هدف هايى كه به عنوان يك دانشجوى عالقه مند و پيگير 
ــت و اميدهايى كه با تجربه كردن فضاى آكادميك  داش
نقش بر آب شد: « مى خواستم يك استاد جامعه شناس يا 
پژوهشگر شوم كه در يكى از معاونت هاى شهردارى تهران 
استخدام مى شوم اما به مرور زمان فضاى آكادميك خسته 
و درس هاى خشك و بدون تطبيق با جامعه شناسى روز 
ــاتيدى كه بدون تخصص سر كالس مى آمدند  دنيا و اس
باعث شد كه از فضاى دانشگاه خسته شوم. به مرور زمان 
فهميدم هويت اجتماعى اى كه مى خواهم را مى توانم از راه 
دستفروشى و قرار گرفتن در كنار آدم هاى جامعه مى توانم 
به دست بياورم. من نمى توانستم آن روابطى كه بعضى ها 
ــيدن به جايگاه هاى اجتماعى در ساختارهاى  براى رس

دولتى ايجاد مى كنند را داشته باشم». 
هفته اى 50 هزارتومان رشوه مى دهيم

يكى از كابوس هاى دستفروش ها ماموران سد معبر 
شهردارى هستند. مامورانى كه گاهى براى جمع كردن 

ــونت هم مى زنند. اما  بساط دستفروش ها دست به خش
حسين بعد از دو سال هفته اى 50 هزارتومان آنها رشوه 

مى دهد تا بساطش را جمع نكنند.
ــاط مان را به هم مى زنند و  او  مى گويد:« مى آيند بس
توهين و تحقيرمان مى كنند و مى روند. شهردارى شركتى 
را به نام شهربان درست كرده كه اجازه كار به دستفروشان 
را نمى دهد. آن ها به صورت سيستماتيك رشوه مى گيرند. 
هر منطقه و ناحيه شهردارى يك اكيپ سد معبر دارد كه 
ــتفروش ها را نمى دهد». از آنجا كه  اجازه فعاليت به دس
حسين مشتاق ارتباط گرفتن با آدم هاى مختلف است 
پاى درد و دل ماموران سدمعبر هم نشسته و مى داند كه 
آن ها هم حقوق درست و حسابى ندارند و مجبور به گرفتن 
رشوه مى شوند:«ماموران سدمعبر هم از قشرهاى ضعيف 
جامعه هستند. يك تيم از آن ها بود كه براى مدت ها از ما 
رشوه نمى گرفت، اما بعد از مدتى خيلى صادقانه آمدند و 

گفتند كه حقوق نگرفته اند و امنيت شغلى ندارند. آن ها 
حقوق پايين مى گيرند  و قرارداد ندارند. بيشتر پيمانكارى 
كار مى كنند. بعضى هاى شان دو يا سه ماه مى مانند و بعد 
همين كه ادعاى بيمه يا حق و حقوق بيشتر كنند اخراج 
مى شوند. اما دسته اى ديگر از ماموران شهربان داريم كه 
افراد سابقه دار هستند، سوابقى مانند سرقت. من اين را سه 
سال پيش فهميدم آن هم وقتى كه يكى از دستفروشان 
تهران به نام على چراغى زير مشت و لگد ماموران شهربانى 
كشته شد. بعد از اينكه آنها دستگير شدند معلوم شد كه 
ــته اند از زندان آزاد شده  سابقه مواد مخدر و سرقت داش

بودند و بعدا به سيستم اضافه شده بودند».
مى خواهيم رسمى شويم و ماليات بدهيم

ــورهاى دنيا  ــتفروش در تمام كش دانشجويان دس
ــهرى مانند پاريس نزديك به 100 هزار  ــتند. در ش هس
ــهر به آن ها نياز  ــتفروش كار مى كنند كه فضاى ش دس
دارد. حسين مى گويد:«قطعا تمام دستفروش ها دوست 
دارند كه يك حاشيه امنيت شغلى داشته باشند. قوانين 
ــرى هم اين حق را مى دهد كه وقتى به كسى  حقوق بش
ــان را از اين  ــيبى نمى رسانند و خرج زندگى ش آزار و آس
ــى  ــان ادامه دهد. اصال بخش راه تامين مى كند به كارش
ــهرهاى بزرگ دنيا در دست  ــگرى ش از فرهنگ گردش
دستفروش هاست. ما دوست داريم كه به صورت رسمى 
كار كنيم و حتى ماليات هم بدهيم. اين پولى كه به عنوان 
ــوه مى دهيم چرا نبايد براى مالياتى برود كه قانونى  رش
ــهر و خودمان خرج  ــت؟ كه بدانيم اين پول براى ش اس
مى شود؟ به هر حال ما نياز به مزايا و خدماتى داريم كه در 

اقتصاد رسمى وجود دارد».
دادن هزينه درمان كارگر بعد از رسيدن به سود

حسين درباره يكى از دانشجويان دستفروشى صحبت 
مى كند كه بعد از رسيدن به بازار مناسب و فروش نسبتا 
خوب ماهيانه هزينه هاى درمان كارگرش را مى دهد. اما 
ــته اى هم وجود دارد  در بازار دستفروشان قوانين نانوش
ــى با  كه همه بايد از ان تبعيت كنند. مثال اينكه اگر كس

خالقيت خودش و شناخت خوب بازار يك جنسى را آورد 
نبايد كسى از روى او تقليد كند و چه بسا همان جنس را با 

قيمت پايين تر بفروشد». 
يكى از دوستان حسين كه كنارش ايستاده و دخترى 
ــم هاى قهوه اى مى گويد:«  است با موهاى طاليى و چش
اينجا همه جور اتفاقى را مى بينيم اما به نظر من بهترين 
اتفاقى كه براى حسين در دوران دستفروشى اش افتاده 

آشنا شدن با من است». هر دو با هم مى خندند. 
دختر دانشجوى رشته طراحى است و از شهرك غرب 
ــين  مى آيد و ادامه مى دهد: «يك روز من آمدم تا از حس
ــر روز مى آيم تا او را ببينم. البته  خريد كنم و حاال ديگر ه
ــق اين كار شده ام»  ــت و اينكه عاش اين از زرنگى من اس
يكى از خاطرات جالب حسين پسربچه اى است كه براى 
خريد پيكسل چگوارا و هيتلر سراغش آمده. مى گويد به او 
گفتم:«يه وقت اوردوز نكنى». اما آن پسر از شخصيت هاى 
اين دونفر چيزى نمى دانست و ما براى او توضيح داديم كه 

آن ها كيستند.  
مادرم كارآفرين بود و ورشكست شد

مهسا يكى ديگر از دانشجويان دانشگاه هنر است كه 
در رشته معمارى درس مى خواند و دستبندهاى رنگى و 
مرواريدى مى بافد. يك پليور سفيد بلند پوشيده و از سرما 
ــت و خودش را مچاله كرده. دارد بساط  صورتش سرخ اس
دستبندهايش را جمع مى كند چون امروز هيچ فروشى 
نداشته. با نااميدى نگاه مى كند و مى گويد:« امروز خسته 
شدم از بس كه مردم قيمت ها را پرسيدند و رفتند و كسى 

چيزى نخريد. مى خواهم بروم خانه سردم شده.» 
مهسا 21 سالش است و هزينه هاى وسايلى كه بايد 
براى رشته دانشگاهى اش بخرد، باالست. مى گويد:«مادر 
من قاليباف بود و كارگاه داشت. در شهرستان كارآفرينى 
كرد اما بعد از مدتى ورشكست شد و نتوانست كارش را 
ادامه بدهد. من هم در همان روزها از او بافتن دستبند را 
ياد گرفتم. اما اينجا فروش مان كم است. از طرفى مردم 
ــد. حتى در همان  به كارهاى هنرى اهميت نمى دهن
ــئولى حاضر نمى شود كه بخشى  دانشگاه هم هيچ مس
براى فروش و بازاريابى  و درآمدزايى بچه هاى دانشجو 
كارى انجام دهد. بعضى وقت ها هم نقاشى هاى كوچك 
مى كشم و براى فروش مى آورم. چند بار مى خواستيم 
غرفه هاى زيرگذر را بگيريم اما اجاره هاى شان زياد بود و 

نتوانستيم از عهده اش بربياييم». يكى ديگر از دخترهايى 
ــمه هاى خميرى اش را كنار خيابان روى يك  كه مجس
ــد، مى گويد:« من  پارچه كوچك گذاشته و مى فروش
ــردگى  ــاس مى خوانم. اما مدت زيادى افس طراحى لب
داشتم تا با اين جمع از بچه ها آشنا شدم. ما اينجا هستيم 
مثل يك خانواده ايم. اصال اگر هر روز همديگر را نبينيم 
ــتمزدى كه مى گيرم  افسرده مى شويم. البته اين دس
تقريبا هيچ كدام از هزينه هايم را پوشش نمى دهد و اگر 
ــت  مى بينيد كه هر روز به اينجا مى آيم به خاطر اين اس
كه پولى ندارم براى تفريح به جايى بروم و از طرفى دچار 
افسردگى هستم و قرص مى خورم. وقتى به اينجا مى آيم 
حالم بهتر مى شود با اينكه بعضى روزها اصال هيچ فروشى 
هم ندارم».  ويدا درباره يكى از عجيب ترين تجربه هايش 
ــفارش چند مدل  ــه من س ــترى ب مى گويد:«يك مش
دستبند داد و با اصرارهاى بى جا خواست كه دستبندها 
را ارزان تر به او بفروشم. من دستبندها را درست كردم 
و هر چه با مشترى تماس گرفتم جواب تلفنش را نداد. 
مجبور شدم همه را باز كنم و دوباره براى سفارش ديگر 
ــت استفاده كنم.»  ويدا  از مواد اوليه اش كه مرواريد اس
ــد و هم از مردمى كه  هم از ماموران شهردارى مى ترس
وقت و بى وقت مزاحم شان مى شوند. مى گويد:«بعضى 
ــاط مان را  ــهردارى مى آيند و بس وقت ها مامورهاى ش
جمع مى كنند، گاهى مردم به حجاب مان ايراد مى گيرند. 
يكى هم رفته بود از ما شكايت كرده بود كه ما نمادهاى 
شيطان پرستى مى فروشيم درصورتى كه نمادهايى كه 
روى دست ساخته هاى ماست همه از نمادهاى معمارى 
ايرانى است كه در اسطوره ها آمده است. مشكل شان اين 
است كه چرا دختر و پسر دانشجو در كنار هم نشسته ايم 
ــت از ما  و كار مى كنيم. مى بينند كه فروش مان كم اس
خريد نكنند اما چرا مى روند از ما شكايت مى كنند؟ به 
ــجوها بودند كه به  اين فكر نمى كنند كه خيلى از دانش
ــردگى و ندارى معتاد و مواد فروش شده اند،  خاطر افس
ــاد  ــا انرژى هاى مان مردم را هم ش ما اينجا مى آييم و ب
مى كنيم و براى شان از هنرهايى مى گوييم كه در دانشگاه 

مى گيريم.» ياد 
ــته جهانگردى است و بساطش   سينا دانشجوى رش
ــى با نمادهاى ايرانى  را كنار بقيه پهن كرده. گردنبندهاي
مى سازد و با قيمت 15 هزارتومان مى فروشد. مى گويد: 
«بعضى از بچه هاى اينجا مسافرند و مقطعى دستفروشى 
ــا پول كم  ــهرهاى مختلف مى رفتيم و ب مى كنند. ما ش
هيچ هايك مى كرديم. من سعى كردم در طول سفرهايم با 
گردنبندهايى كه مى سازم درآمدى هم داشته باشم. اما اين 
طور نشد. مثال من امروز فقط يك گردنبند 15 هزارتومانى 
فروختم در حالى كه از ساعت پنج تا 9 شب را كنار خيابان 
ــته و كم كم بچه ها  ــت گذش ــاعت از هش نشستم».  س
وسايل شان را جمع مى كنند كه بروند. لبويى ها و باقالى هاى 
خيابان فرياد مى زنند و مردم را به سمت گارى هاى شان 

دعوت مى كنند. 
ــه دارد  ــى مزيتى ك ــين مى گويد:« دستفروش حس
ــرى با هر فرهنگ و  ــما را از هر طبقه و قش اين است كه ش
ايدئولوژى مى پذيرد و مى توانيد در آن كار كنيد. كسانى 
ــده  ــان دچار ناكامى  هايى ش كه در زندگى اجتماعى ش
ــته اند شرايط  اند به طور مثال به زندان رفته اند يا نتوانس
مناسبى براى كار پيدا كنند به دست فروشى پناه مى برند 
ــى از من يك ليست بلند  ــوند. هيچ كس و پذيرفته مى ش
ــاس دينى كه  ــه آن را پر كنم و بر اس ــاال نمي خواهد ك و ب
ــت من را  ــراى آن ها مهم اس ــى كه ب ــا معيارهاي دارم و ب
ــغول به كار كنند آن وقت بعد ازمدتى هم من را از كار  مش

بيكار كنند». 

        «قانون» از فروش آثار هنرى فردى در خيابان هاى تهران گزارش مى دهد    

دانشجويان دستفروش در دانشگاه كار و زندگى
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پس از آنكه برخورد تند برخي ماموران با چند جوان نوازنده 
در معابر شهر رشت خبرساز شد و افكار عمومي به اين برخورد 
ــان، معاون  ــروز محمدمهدي تندگوي ــان داد، دي واكنش نش
ساماندهى امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به حضور 
ــتى در اين معاونت گفت: ضمن دلجويى از  جوانان نوازنده رش
اين جوانان به آن ها پيشنهاد داديم با ثبت يك تشكل موسيقى، 
ــان را فراهم كنند. وي با بيان اينكه نوع  امكان ادامه فعاليت ش
رفتار با اين جوانان نوازنده خشونت آميز و ناشايست بوده است، 
افزود: به اين جوانان پيشنهاد داديم تا يك تشكل موسيقى ثبت 
كنند و يا عضو يكى از تشكل هاى فعال در اين حوزه شوند تا اين 

معاونت نيز بتواند از فعاليت آنها حمايت قانونى و حقوقى كند.
وى با بيان اينكه عضويت در سازمان  هاى مردم نهاد امكان 
ــرفت اين گروه را نيز فراهم مى كند، اظهار كرد: اين چند  پيش
ــارها با  ــه اصول اخالقى بوده و با وجود فش جوان همه پايبند ب
ــانه خارجى و معاند همكارى نكردند. با اين وجود نوع  هيچ رس
ــب درآمد مى كردند،  ــان كه از اين راه كس برخورد با اين جوان
صحيح نبوده و بايد از آن ها حمايت كنيم. معاون ساماندهى امور 
جوانان با بيان اينكه تعدادى از تشكل هاى اين حوزه در بخش 
ــتند، گفت: با عضويت اين جوانان  موسيقى خيابانى فعال هس
در سازمان هاى مردم نهاد امكان حمايت ما نيز از آن ها فراهم 

مى شود. به گفته تندگويان در حال حاضر پرونده اين جوانان 
مختومه شده و مشكل قانونى آن ها نيز برطرف شده است.

ــكل ثبت  ــاماندهى امور جوانان در مورد حل مش معاون س
ــور نيز گفت:  ــمن هاى حوزه جوانان در توافق با وزارت كش س
ــوده و معاونت  ــته ب ــوط به يك ماه گذش ــق نامه مرب اين تواف
ــور اجتماعى  ــازمان ام ــاى رييس س ــان در انتظار امض جوان
ــكل ها را براى ثبت به وزارت كشور  ــور  بود تا اطالعات تش كش
بفرستد.تندگويان با بيان اينكه معاونت جوانان 10 روز پيش 
دستور العمل نهايى شده را به معاونت اجتماعى وزارت كشور 
ارسال كرده است، اظهار كرد: با اين وجود و بعد از 10 روز نامه 
ــد. همچنين عنوان شد كه  به معاونت جوانان برگشت داده ش

معاونت جوانان بايد ابتدا اين نامه را امضا كند.
وى افزود: امروز اين نامه از معاونت جوانان به وزارت كشور 
ارسال مى شود و اميدواريم تا اين بار امضاى آن از سوى وزارت 
ــى در فضاى  ــد.چندي قبل ويدئوي ــور 10 روز طول نكش كش

ــيقى  ــد كه طى آن نوازنده يك گروه موس ــر ش مجازى منتش
ــتند كه مورد برخورد  خيابانى در رشت در حال ساز زدن هس
افرادى قرار مى گيرند. پس از آن برخي خبرگزاري ها گزارش 
ــهادت امام  ــب ش دادند كه اين گروه به دليل نوازندگى در ش
ــت.ضمن اينكه يكى  عسكرى(ع) مورد اخطار قرار گرفته اس
ــت كه ما مطلع نبوديم  از اعضاى اين گروه نيز عنوان كرده اس
ــتيم. رضا صادقى از  ــهادت در حال نوازندگى هس ــب ش در ش
خوانندگان پاپ كشورمان در واكنش به ويدئوى مورد اشاره در 
صفحه مجازى خود نوشته است: اين سه جوون هم ميدونم با 
اين برخورد حقير، كم نميارن و براى هدفشون ميجنگن! براى 
دلجويى از اين عزيزانم ميخوام دعوتشون كنم به كنسرت 15 
ــه با اين رفتارها نميتونن ماهارو از  آذر ماه ، تا به خيليا ثابت بش
ــا هميم تا روز خوب  هم بگيرن و ما بعد هر زخم كنار هميم و ب
ــن اين سه دوست  ــدن و ... اگه عزيزانى هستن كه ميشناس ش
هنرمند رو، بهشون اطالع بدن كه هم دعوتن و هم حواسمون 

ــاس بگيرن تا  ــه من تم ــت و با تلفن مدير برنام ــون هس بهش
باهاشون! هماهنگ كنن 

ــيب و فرازهاي زيادي كه در روزهاي  بعد از نش
گذشته درباره تاييد حكم شهرداري حناچي رخ داد 
و ابهامات زيادي نيز درباره آن مطرح شد، سرانجام 
عصر ديروز رحماني فضلي، وزير كشور حكم پيروز 
ــت  ــا اما و اگرهاي سرنوش ــي را امضا كرد ت حناچ

شهردار چهاردهم تهران پايان يابد. 
ــتين دوره  ــه نخس ــه دانش آموخت ــي ك حناچ
ــت، در سال 1371 ــتان مفيد در تهران اس دبيرس

ــته از دانشكده  ــى ارشد پيوس در مقطع كارشناس
ــران فارغ التحصيل  ــگاه ته ــاى زيباى دانش هنره
ــت مدرك  ــال 1378موفق به درياف ــد و در س ش
ــش مرمت  ــارى با گراي ــى معم ــراى تخصص دكت
ــهرهاى تاريخى شد. او  ــهرى و باززنده سازى ش ش
شايد نخستين شهردار پايتخت است كه با مدرك 
تخصصي شهرسازي مي تواند نگاه تازه اي به آينده 

تهران ببخشد. 
ــاى زيبا  ــكده هنره ــت دانش قائم مقامى رياس
ــجويى و  ــران (1374–1372)، معاونت دانش ته
فرهنگى دانشگاه تهران (1379–1378)، سمت 

مشاورى رييس دانشگاه تهران (1384–1380)، 
ــى فرهنگ و هنر دانشگاه  رياست موسسه پژوهش
ــت ابنيه و  ــن مديريت گروه مرم تهران و همچني
ــگاه تهران از سوابق  بافت دانشكده معمارى دانش
ــت.  ــگاه بوده  اس ــروز حناچى در دانش اجرايى پي
ــاور  ــروز حناچى مش ــى پي ــاى دولت در فعاليت ه
ــازى (1388–1384)،  ــكن و شهرس ــر مس وزي
ــازى و معمارى و دبير شوراى عالى  معاونت شهرس
شهرسازى (دولت هاى اصالحات و تدبير و اميد) و 
سابقه رياست مركز آموزش عالى ميراث فرهنگى را 

بر عهده داشته است. 
ــابقه عضويت در  ــى همچنين س ــروز حناچ پي
ــراث فرهنگى،  ــازمان مي ــى س ــوراى عالى فن ش
كميسيون زيربنايى دولت اصالحات، شوراى عالى 

ترافيك، عضويت در كميسيون ماده پنج و رياست 
شوراى تدوين مقررات ملى ساختمان را در پرونده 
ــخ 25 مهر 1396 طى حكمى  خود دارد. او در تاري
ــهردار وقت تهران  ــوى محمدعلى نجفى، ش از س
ــهردارى تهران  ــمت معاون فنى و عمرانى ش به س
ــيد محمدعلى  ــده بود كه با انتخاب س منصوب ش
افشانى به عنوان شهردار در تاريخ 22 خرداد 1397

ــازى و معمارى شهردارى  به سمت معاون شهرس
ــد و ايرج معزى جايگزين وى در  تهران منصوب ش
ــد.  حناچى روز سه شنبه معاونت فنى و عمرانى ش
ــهر تهران با 11 22 آبان 1397 از سوى شوراى ش

ــهردار تهران برگزيده شد كه البته  راى به عنوان ش
ــهردار تهران در پنجمين دوره  انتخاب سومين ش
شوراى شهر در عين حال كه با حاشيه هاى سياسى 

ــيارى همراه بود، به دليل شيوه برگزارى آن نيز  بس
ــيه ها  انتقادهايى را برانگيخت. اما مهم ترين حاش
درباره حناچي بعد از انتخاب وي به عنوان شهردار 
ــينان بود كه برخي  تهران از سوي شوراي شهر نش
ــي درباره تاييد حكم افراد و گروه ها با طرح ابهامات

ــدند. چنانچه در مهلت  ــهرداري او، خبر ساز ش ش
ــراي تاييد حكم  ــور ب ــي 10 روزه وزارت كش قانون
حناچي، اين اتفاق صورت نگرفت و چند روز بعد از 
مهلت قانوني و با درخواستي كه اعضاي شوراي شهر 

از رييس جمهور كردند، حكم حناچي امضا شد.
ــرادر حناچي در  ــد فعاليت ب ــي مانن  موضوعات
سال هاي دور در گروههاي سياسي خارج از مرزها 
از جمله مهم ترين موضوعاتي بود كه درباره ابهام در 
تاييد حكم شهردار منتخب شورا مطرح مي شد. اين 
درحالي بود كه خود پيروز حناچى در دوران جنگ 
ــال هاى 1360 تا 1367 ايران و عراق در فاصله س

در عمليات مطلع الفجر، والفجر مقدماتى، خيبر و 
همكارى و حضور در اجراى پل عظيم خيريه جزيره 
مجنون و چندين عمليات مهندسى حضور داشت 

و طراحى و اجراى بيمارستان هاى صحرايى بانى و 
مقاوم و ساختمانهاى اورژانس را بر عهده داشت. طي 
ــم تنفيذ حكم و اداي سوگند  روز هاي آينده، مراس

حناچي در جلسه شوراي شهر به طور علني برگزار 
خواهد شد و پس از آن، حناچي فعاليت رسمي خود 

را به عنوان شهردار پايتخت آغاز خواهد كرد.

پيشنهاد كار به جوانان نوازنده رشتى

حكم پيروز حناچى براى شهردارى تهران سرانجام امضا شد

عزيمت از برزخ به بهشت

جوانان

در شهر

 قطعا تمام دستفروش ها دوست 
دارند كه يك حاشيه امنيت شغلى 

داشته باشند. قوانين حقوق بشرى 
هم اين حق را مى دهد كه وقتى به 
كسى آزار و آسيبى نمى رسانند و 

خرج زندگى شان را از اين راه تامين 
مى كنند به كارشان ادامه دهد. 

اصال بخشى از فرهنگ گردشگرى 
شهرهاى بزرگ دنيا در دست 

دستفروش هاست. ما دوست داريم 
كه به صورت رسمى كار كنيم و حتى 

ماليات هم بدهيم. اين پولى كه به 
عنوان رشوه مى دهيم چرا نبايد براى 

مالياتى برود كه قانونى است؟

يكى از كابوس هاى دستفروش ها 
ماموران سدمعبر شهردارى هستند. 
مامورانى كه گاهى براى جمع كردن 

بساط دستفروش ها دست به 
خشونت هم مى زنند. اما حسين بعد 

از دو سال هفته اى 50 هزارتومان 
به  آن ها رشوه مى دهد تا بساطش 

را جمع نكنند. او مى گويد:«مى آيند 
بساطمان را به هم مى زنند و به ما 
توهين و تحقيرمان مى كنند و مى 
روند. شهردارى شركتى را به نام 

شهربان درست كرده كه اجازه كار 
به دستفروشان را نمى دهد. آن ها به 

صورت سيستماتيك رشوه مى گيرند. 
هر منطقه و ناحيه شهردارى يك 

اكيپ سد معبر دارد كه اجازه فعاليت 
به دستفروش ها را نمى دهد

هر
 م

ى
زار
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 دادستانى تهران ديروز چهارشنبه (1397/9/7) جهت 
تنوير افكار عمومى و در اجراى قانون مجازات اسالمى مفاد 

حكم دو مفسد  اقتصادى را منتشر كرد.  
اجراي حكم اعدام وحيد مظلومين ملقب به سلطان سكه 
شايد مرهمي بر زخم هاي كهنه اقتصادي كشور و افرادي باشد 
كه به واسطه دخالت هاي وي در بازار سكه  با مشكالت جدي 
مواجه شدند اما به نتيجه رسيدن اين پرونده با اين حجم، در 
زماني كوتاه پس از دستگيري وي نيز از موضوعات قابل طرح 
است و همين امر سواالت و چالش هاي حقوقي را نيز در زمان 
اجراي حكم اعدام مطرح كرد. سلطان سكه كه بيش از سه 
دهه در بازار تهران به دادوستد ارز و سكه و طال مشغول بود 
در سال 91 نيز به جرم اخالل در بازار دستگيرشده بود اما با 
پادرميانى محمود بهمنى رييس وقت بانك مركزى در دولت 
احمدى نژاد آزاد شده بود، زيرا وي به عنوان رابط بانك مركزي 
معرفي شده بود و به همين دليل از زندان و مجازات رهايي يافته 
بود.   وي در آخرين گفت وگوي رسانه اي خود درباره يكى از 
دستگيرى هايش كه در سال 91 اتفاق افتاده، اين گونه توضيح 
مى دهد: «من در آن سال معتمد بانك مركزى براى توزيع ارز 
بودم، بازار نابه سامان شد. يك روز آمدند من را بگيرند، داخل 
مغازه نبودم به من زنگ زدند و اطالع دادند كه ماموران براى 
دستگيريت آمده اند فرار كردم، اما لب مرز دستگير شدم؛ آن 

زمان اتهامم اخالل در نظام ارزى بود». 
اما مظلومين پس از تالطم هاي بازار سكه و ارز و شرايط 
ــال 97  نيز  ــور،  مجددا در تير س نامطلوب اقتصادي كش
ــد كه معادل دو تن سكه را از طريق  در حالى دستگير ش
ــازار خريدارى و  ــطح ب دالل هاى زيرمجموعه خود از س

جمع آورى كرده بود. 
مظلومين در ميان همكارانش به قدرت پيش بيني باال 
شهرت داشت و براي همين نيز  به وي لقب «مالعمر» داده 
بودند و دليل آن هم خريد سكه به مقدار زياد توسط وي قبل از 
حادثه 11 سپتامبر بود. ماجرا از اين قرار بود كه چند ماه مانده 
به حادثه تروريستي برج هاي دوقلو در آمريكا وي معامالتي 
سنگيني انجام داده و تعداد زيادي نيز سكه خريداري مي كند 
كه اين امر سبب تعجب همكارانش نيز شده بود. يكي از كسبه 
بازار كه سال ها نيز همسايه وي بوده در اين زمينه مي گويد: 
«سال80  ما هنوز براي مان سوال بود كه علت اين خريدهايش 
ــت كه فردا يا پس فرداي آن، از ظهر گذشته بود و در  چيس
مغازه مان نشسته بوديم كه ديديم تلويزيون يك برج خيلي 
بزرگ را نشان مي دهد كه دود از پنجره هايش بلند شده. صدا 
را زياد كرديم كه ببينيم كجا آتش گرفته كه يك هواپيما آمد و 
خورد وسط برج. همه شوكه شده بوديم. به آمريكا حمله شده 
بود. حتما مي داني ديگر؟ 11 سپتامبر را شنيده اي حتما؟»  
ــان تكان خورد. اينجا هم  چند  وي ادامه مي دهد «بازار جه
نفر پس افتادند. يك نفر اما برده بود. خوب هم برده بود. حتما 

مي داني چه كسي را مي گويم».
وحيد مظلومين56 ساله  در نهايت به اتهام «افساد فى 
االرض از طريق اخالل در نظام اقتصادى» از دادگاه حكم اعدام 
گرفت و اين پرونده در مرحله تجديد نظرخواهى در ديوان 
عالى كشور كشور نيز تاييد و قطعى شد. و در سحرگاه بيست 
و سوم آبان 97 در تهران همراه با محمداسماعيل قاسمى به 

دار آويخته شدند و اموال او نيز به نفع دولت ضبط شده است.
در متن گزارش دادستاني آمده است: با عنايت به تكليف 
ــالمى مصوب  مندرج در تبصره ماده 36  قانون مجازات اس
1392، مفاد دادنامه شماره 117 مورخ 4/7/1397 صادره 
از شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمى تهران (ويژه رسيدگى به 
جرايم اقتصادى) و دادنامه  شماره 9709970925600324

مورخ 29/7/1397 صادره از شعبه چهل و يكم ديوان عالى 
كشور، جهت اطالع عموم به شرح زير منتشر مى گردد؛ توضيح 
آن كه حذف برخى اسامى به جهت ممنوعيت قانونى و عدم 
انطباق نوع بزه ارتكابى و يا ميزان مال موضوع جرم با حكم مقرر 

است. در تبصره فوق الذكر 
جزييات دادنامه  

ــف اول به نام وحيد  ــات پرونده، متهم ردي وفق محتوي
مظلومين فرزند حبيب اهللا متولد 1341 در جريان التهابات 
و نوسانات قيمت ارز در سال 1371 به عنوان يكى از عوامل 
اصلى اخالل در بازار شناسايى شده و به همين سبب مدتى 
نيز بازداشت شده است. وى بار ديگر در ايام نابه سامانى بازار ارز 
در سال هاى 1390 و 1391 به عنوان يكى از اركان و عوامل 
اصلى اخالل در نظام ارزى كشور شناسايى، معرفى و دستگير 
شده است؛ پس از حدود هفت ماه بازداشت و به رغم صدور قرار 
مجرميت براى اين متهم بابت عنوان اتهامى اخالل در نظام 
ارزى از طريق توزيع و خريد و فروش غيرمجاز ارز به صورت 
عمده و پول شويى، با صدور حكم برائت از سوى دادگاه، وحيد 
مظلومين و ديگر مرتبطين وى آزاد شدند. در پرونده مذكور، 
وحيد مظلومين با استفاده از مجوز صرافى فردى به نام خانم ... 
مبلغ يك ميليون و پانصد هزار دالر در ازاى پرداخت درهم به ... 
از دبى به صورت چمدانى وارد كشور نموده بود؛ وى اين مبالغ را 
توسط افرادى به اسامى رامين تاجيك و محمدرضا مظلومين 
ــمى با محوريت  ــى داده و در بازار غير رس ــازار انتقال م به ب
ــمى و عوامل بانك مركزى به فروش  محمداسماعيل قاس
مى رسانيده است. تحقيقات بعدى صورت گرفته حكايت از 
آن داشت كه فعاليت وحيد مظلومين و مرتبطين وى در حوزه 
ارز به صورت شبكه اى و گسترده و تحت مديريت مظلومين 
تداوم دارد. توضيح آن كه در نامه شماره 37852 / 96 / م. مورخ 
1396/11/23 بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران اسامى 
وحيد مظلومين و محمداسماعيل قاسمى به عنوان دو نفر از 

اخالل گران اصلى بازار ارز اعالم شده بود.
با ارجاع اين گزارش به شعبه بازپرسى و صدور دستورات 
قضايى الزم،  در تاريخ1396/11/24  محمدرضا مظلومين 
ــد؛ از وى مقادير قابل  فرزند وحيد شناسايى و بازداشت ش
توجهى حواله هاى غيرمجاز ارزى، اوراق مربوط به معامالت 
ــف شد. بررسى  ــيار باال كش آتى ارز با درج قيمت هاى بس
حساب هاى بانكى محمدرضا مظلومين مويد ارتباطات مالى 
ــخاص فعال در حوزه  گسترده وى با حساب هاى بانكى اش
ارز بوده و رصد دقيق اطالعاتى و تحقيقات ميدانى حكايت 
ــت كه متهم، عضوى از يك شبكه سازمان يافته  از آن داش
قاچاق ارز است كه با همكارى افراد ديگر و استفاده گسترده 
از حساب هاى بانكى اشخاص ثالث، اقدام به قاچاق ارز و ايجاد 
ــور مى نمايد. وحيد مظلومين به  اخالل در نظام بانكى كش
ــط نهاد هاى نظارتى، دو راهكار  منظور عدم شناسايى توس
ــتور كار خود قرار داده است؛ به نحوى كه همزمان  را در دس
با فعاليت گسترده و غيرمجاز ارز، معامالت سكه و طال را به 
عنوان پوششى براى فعاليت هاى غيرمجاز ارزى خود قرار داده 

است؛ وى هم چنين فعاليت غيرمجاز ارزى خود را با استفاده 
از حساب هاى بانكى اقوام و بستگان قابل اعتماد خود، انجام و 
گسترش داده است. از جمله آن كه، وحيد مظلومين حساب 
بانكى خاله خود را در اختيار محمداسماعيل قاسمى قرار داده 
و محمدرضا مظلومين نيز با حساب بانكى فردى به نام شاهين 
سيمرغ سعيد فعاليت داشته است؛ به گونه اى كه در 4 حساب 
بانكى نزد بانك هاى صادرات، ملت و ملى، گردش مالى بالغ بر 
100/82 ميليارد ريال به ثبت رسيده است؛ به رغم گردش 
مالى كالن اين حساب ها، وحيد مظلومين پس از بازداشت 
فرزندش، مستندات راجع به فعاليت هاى مجرمانه اش را تا 
حد امكان از بين برده و وضعيت را به صورت عادى جلوه داده 
است. ضمن آن كه پس از صدور قرار تامين كيفرى از نوع وثيقه 
براى محمدرضا مظلومين و آزادى وى در تاريخ 1397/3/20، 
نامبرده جزييات تحقيقات صورت گرفته را در اختيار پدرش 

قرار داده است.
 نحوه خريد و فروش سكه

در تاريخ1397/4/11  با بازداشت وحيد مظلومين، متهم 
ــابى را انكار نموده و  در تحقيقات اوليه تمامى اتهامات انتس
اظهار مى دارد از سال 1392 به بعد حتى يك دالر به فروش 
نرسانيده و يا خريدارى نكرده است و در صورت ارائه مستنداتى 
خالف اين ادعا، در مقابل مرجع قضايى پاسخگو خواهد بود. 
وى هم چنين اظهار مى دارد كه با محمداسماعيل قاسمى 
معروف به محمدسالم در امر خريد و فروش سكه همكارى 
دارد. توضيح آن كه در بهمن سال 1396 و در زمان التهاب و 
نوسانات بازار ارز، محمداسماعيل قاسمى پس از بازداشت 
به عنوان يكى از عوامل اصلى اخالل در بازار ارز، به خريد سكه 
و طال براى وحيد مظلومين اقرار داشته و اظهار مى دارد كه 
با حساب بانكى متعلق به اقدس مهرافزا و فرد ديگرى به نام 
رضا مرد ميدان حدود 300 هزار سكه طال خريدارى نموده 
است. پس از شناسايى و تحقيق از اقدس مهرافزا، مشخص 
گرديد نامبرده دو فقره از حساب هاى بانكى خود را در اختيار 

محمداسماعيل قاسمى قرار داده است.
حسب تحقيقات صورت گرفته، وحيد مظلومين اعضاى 

گروه و شبكه تحت مديريت خود را آموزش داده تا هيچ گونه 
ــند. يافته هاى اطالعاتى و  اقرارى در زمينه ارز نداشته باش
قضايى، حكايت از آن دارد كه وحيد مظلومين حدود 40 الى 
50 نفر از عوامل خود را در اين گروه سازمان يافته اعم از داخل 
و خارج كشور به كار گرفته و با پشتوانه مالى و رانت اطالعاتى، 
توانسته است سهم به سزايى در نوسانات و اخالل هاى اخير 
در بازار ارز و طال ايجاد كند. براساس بررسى هاى فنى صورت 
گرفته در شبكه وحيد مظلومين 170 هزار تراكنش مالى 
ــده كه رقم اين  ــاب بانكى انجام ش در قالب 219 فقره حس
تراكنش ها بالغ بر 14 هزار ميليارد تومان مى باشد؛ كمترين 
ــود وحيد مظلومين  ــاب هاى خ تراكنش، مربوط به حس
ــاب بانكى افراد  است؛ اغلب اين تراكنش ها مربوط به حس
داراى رابطه نسبى و سببى و يا كارگرى و كارفرمايى با وحيد 
مظلومين است. وفق گزارش مركز مبارزه با پول شويى، نوع اين 
تراكنش ها به گونه اى است كه كامال مشابه گردش حساب 
فعاالن ارزى مى باشد؛ زيرا از حيث زمان فعاليت و آغاز گردش 
روزانه همزمان با آغاز به كار صرافى ها بوده و هم چنين خروجى 
ــاب ها)  ــن تراكنش ها (يك طرف گردش حس يا ورودى اي
به دالالن غيرمجاز شناخته شده ارزى يا صرافى ها منتهى 
مى شود. وحيد مظلومين در افتتاح اين حساب هاى بانكى 
به نام اشخاص مختلف تا جايى پيش مى رود كه در مواردى 
بدون اطالع و كسب رضايت اشخاص و با جعل مدرك (امضا و 
اثر انگشت) و با اغفال يا تطميع برخى از مسئوالن بانك ها، اقدام 
به افتتاح حساب به نام اين قبيل افراد مي كرده و متعاقبا اين 

حساب ها را در اختيار ايادى و عوامل خود قرار مى داده است.
سوء استفاده از معلم خصوصي فرزند

وحيد مظلومين، حتى معلم خصوصى فرزندش را مجاب 
كرده بود تا دو خط تلفن همراه (ايرانسل) به نام خودش تهيه 
كرده و در اختيار وحيد مظلومين قرار دهد؛ مظلومين همواره 
ــه خود از اين خطوط تلفن  براى انجام فعاليت هاى مجرمان
ــت. موضوع مهم ديگر آن كه به  همراه استفاده مى كرده اس
محض بازداشت وحيد مظلومين، سيم كارت هاى مذكور كه 
حاوى اطالعات مفيد بوده و مى توانسته مقامات تحقيق را در 
كشف حقيقت يارى رساند، سوزانده شده و تمامى اطالعات 
ــود؛ به رغم فعال سازى اين  فضاى مجازى آن ها امحا مى ش
سيم كارت ها توسط پليس فتا، اين اقدام مجددا تكرار شده 
كه در نهايت به بازداشت دارنده سيم كارت منجر شده است. 
اين فرد اقرار كرده كه به درخواست احد از كارمندان وحيد 

مظلومين مبادرت به انجام اين كار مي كرده است.
ــم اقدس  ــاب هاى بانكى خان ــه در حس توضيح آن ك
ــال 1396 هيچ گونه فعاليت غيرعادى  مهرافزا تا مرداد س
مشاهده نمى شود و به يك باره از آن تاريخ به بعد اين حجم از 
تراكنش هاى مالى و جابه جايى وجوه صورت گرفته است. 
بخش ديگرى از واريز و برداشت وجوه از حساب بانكى اين 
فرد مربوط به تعدادى ديگر از زنان خانه دار است؛ اين امر مويد 
ادامه فعاليت وحيد مظلومين در اين رابطه و پيچيده تر كردن 
امر پول شويى و رديابى حساب هاى بانكى است. نمودار هاى 

تهيه شده از حساب هاى بانكى مويد آن است كه فعاليت اين 
ــى اقدامات ديگر متهمان  اشخاص اكثرا ارزى است. بررس
پرونده و ارتباطات مالى گسترده آنان، تشكيالتى بودن اين 

شبكه را به اثبات مى رساند.
كار با حساب شاگرد مغازه محمد اسماعيلي

در بررسى حساب بانكى فردى به نام رضا مرد ميدان كه 
شاگرد مغازه محمداسماعيل قاسمى است، مشخص گرديد 
ــاب متعلق به وى در اختيار  در مجموع تعداد 44 فقره حس
محمداسماعيل قاسمى بوده و تقريبا تمامى اين حساب هاى 
بانكى در ارديبهشت سال 1396 افتتاح شده و عمده مراودات 
و تراكنش هاى مالى وى با افراد فعال در حوزه ارز بوده است كه 
اسامى اين اشخاص براى سازمان هاى نظارتى و اطالعاتى 
ــت. به عنوان نمونه، نامبرده صرفا در يك  شناخته شده اس
تراكنش مبلغ 60/752/250/000 ريال را به حساب يكى 
از صرافى ها (نام صرافى در پرونده مضبوط است) واريز كرده 
است. نامبرده همچنين مراودات مالى بسيارى با زنان خانه دار 
و افراد داراى آدرس در مناطق مرزى كشور داشته است. هيچ 
يك از اعضاي اين گروه و حتى خود وحيد مظلومين، مجوز 
ــكه كه مدعى آن  فعاليت در امر خريد و فروش ارز و حتى س
ــته اند و مجوز مظلومين صرفا در خصوص  هستند، را نداش
مصنوعات طال بوده است و نه مسكوكات طال. توضيح آن كه 
به موجب ماده 11 قانون پولى و بانكى كشور، تنظيم مقررات 
مربوط به معامالت ارز در اختيار و انحصار بانك مركزى است 
و بر همين اساس وفق بند «الف» ماده 21 قانون احكام دائمى 
ــور مصوب 1395 تاسيس، ثبت،  ــعه كش برنامه هاى توس
ــور از جمله  فعاليت و انحالل نهاد هاى پولى و اعتبارى كش
صرافى ها صرفا با مجوز بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران 
ــت؛ هم چنين قانون گذار در بند «خ» ماده 2 امكان پذير اس

قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب 1392 انجام هرگونه 
عمليات صرافى را منوط به داشتن مجوز معتبر از بانك مركزى 
دانسته است؛ هم چنين به موجب بند 4 ماده 1 دستورالعمل 
اجرايى تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافى ها مصوب شوراى 
ــامل خريد و  عالى پول و اعتبار، هرگونه عمليات صرافى ش

فروش نقدى ارز، انجام عمليات مربوط به حواله هاى ارزى از 
طريق موسسات اعتبارى و ارائه خدمات ارزى برون مرزى از 
طريق كارگزارى در چارچوب قوانين و مقررات ارزى صورت 
مى گيرد. بر اين اساس، وحيد مظلومين با فعاليت غيرمجاز 
گسترده و به شكل حرفه اى و دقيق در موضوع ارز، مبادرت به 
تغيير و اخالل در بازار ارز و همسو با برنامه ها و منافع شخصى 
و گروهى خود و اهداف دشمنان خارجى نظام كرده است كه 
آثار زيان بار اقتصادى آن در زندگى اقشار مختلف جامعه و در 

اقتصاد ملى و كالن امرى مشهود است.
جرات تخطي از دستورات مظلومين را نداشتند

نقش و جايگاه وحيد مظلومين در ميدان دارى و كنترل 
امور بازار ارز به حدى بوده كه حسب تحقيقات به عمل آمده، 
از مظلومين به عنوان مرجع و بزرگ اين بازار ياد شده است؛ 
به نحوى كه كسى جرات تخطى از دستورات وى را نداشته و 
تمامى نظامات بازار غيررسمى ارز كه بازار رسمى كشور را نيز 
تحت تاثير خود قرار مى داده، اعم از ساعت فعاليت و خاتمه 
كار، واريز وجوه، مبلغ و قيمت ارز و نظاير آن در اختيار وحيد 

مظلومين بوده است.
اين گروه عالوه بر خريد و فروش ارز، وارد بازار معامالت 
به اصطالح فردايى و كاغذى ارز نيز شده اند كه اين امر نقش 
ــته است. توضيح آن كه  بسيارى در افزايش قيمت ارز داش
عمده معامالت محمداسماعيل قاسمى به صورت معامالت 
فردايى و كاغذى بوده و اين اشخاص با ايادى و ديگر اعضاى 
ــبكه خود، هم معامله گر بازار معامالت فردايى بوده اند  ش
ــى  ــده قيمت. موضوع مهم ديگر در بررس و هم تعيين كنن
فعاليت هاى شبكه مجرمانه تحت مديريت وحيد مظلومين، 
خروج منابع مالى از كشور است. كشف تعدادى كارت اعتبارى 
به نام وحيد مظلومين از بانك هاى كشور هاى امارات متحده 
عربى و اخذ تابعيت آن كشور، مويد اين امر است. مسير پايانى 
وجوه حاصل از فعاليت هاى غيرقانونى، عمدتا شهر هاى مرزى 
و مناطق آزاد يا عمرانى يا صرافى ها يا شركت هايى است كه 
ــتند. از جمله چندين  ــر واردات و صادرات فعال هس در ام
صرافى مهم كه دفتر فعاليت آن ها در مناطق آزاد قرار دارد و 
محدوديت هاى مربوط به صرافى هاى ديگر را ندارند، وجوه 
تحصيل شده توسط اين گروه را از كشور خارج كرده اند؛ اين 
وجوه در حساب هاى بانكى خارج از كشور نگهدارى مى شود؛ 
بخشى از اين وجوه نيز در قالب ارز در اختيار قاچاقچيان كاال و 

فعال در مرز هاى شرق و غرب كشور قرار گرفته است.
ــد مظلومين و  ــر، وحي ــب فوق الذك ــت به مرات با عناي
محمداسماعيل قاسمى با وجود آگاهى نسبت به وضعيت 
اقتصادى كشور و بحران ها و مسائل و مشكالت ناشى از تحريم 
و كمبود منابع ارزى كشور و به رغم چندين نوبت بازداشت 
قبلى و علم به غيرقانونى بودن اعمال مجرمانه ارتكابى و آثار 
زيان بار فعاليت هاى غيرقانونى خود و علم به موثر بودن اين 
اقدامات در مقابله با نظام جمهورى اسالمى ايران، مبادرت 
به قاچاق ارز نموده اند و از اين طريق مرتكب اخالل عمده و 
كالن در نظام پولى و ارزى كشور شده اند. هم چنين فعاالن 
بازار ارز و دالالن و اكثر صرافان، همگى به نقش تاثيرگذار و 
كليدى وحيد مظلومين در بازار اشاره كرده و اظهار كرده اند 
كه نبض بازار ارز و قيمت گذارى و نوسانات آن در اختيار وحيد 
مظلومين بوده كه اين اقدامات را از طريق عوامل خود صورت 

مى داده است.
ــت وحيد مظلومين و  ــورد تحقيق همگى به ران افراد م
ارتباطات وى با مسئوالن بانك مركزى جمهورى اسالمى 
ايران و يا برخى مسئوالن دولتى اشاره نموده اند. ضمن آن كه 
خود متهم وحيد مظلومين نيز براى فرار از اتهام مذكور در 
ــكه به تعداد 100 الى 5000 حالى به امر خريد و فروش س

قطعه و ميانگين روزانه 2500 تا 3000 قطعه اقرار كرده است 
كه هيچ گونه مستنداتى در خصوص خريد و فروش سكه ارائه 
ننموده و قادر به معرفى فرد يا افرادى كه مدعى است از آن ها 

مسكوكات طال خريدارى كرده،نيست.
تحقيقات صورت گرفته مويد آن است كه متهم وحيد 
مظلومين فعاليت هاى خود را از طريق سه بازوى اجرا يى اش 
به اسامى حسين مظلومين (برادرزاده)، محمدرضا مظلومين 
(فرزند) و محمداسماعيل قاسمى معروف به محمد سالم 
ــال 1389) انجام مى داده است.  ــريك تجارى اش از س (ش
ــاط كارى را انكار  ــد مظلومين اين ارتب هرچند متهم وحي
مى نمايد، اما اسناد و مدارك بانكى به دست آمده، ارتباط مالى 
و كارى وى با محمداسماعيل قاسمى و محمدرضا مظلومين را 
به اثبات مى رساند. محمدرضا مظلومين در تحقيقات صورت 
گفته به اين موضوع كه پول چرخان پدر خود بوده است، اقرار 

كرده است.
جزييات جرايم متهم رديف دوم

متهم رديف دوم پرونده محمداسماعيل قاسمى معروف 
به محمد سالم از عوامل فعال و همراه اين گروه است كه نقش 
تامين ارز و معامله با خريداران و فروشندگان و دالالن ارزى اعم 
از مجاز و غيرمجاز را برعهده داشته است؛ تحقيقات به عمل 
آمده حكايت از آن دارد كه اين متهم در حالى كه به نوعى براى 
وحيد مظلومين كار مى كرده، در معامالت مظلومين اعم از 
اسكناس يا كاغذى و فردايى هم چنين به عنوان كميسيون كار 
بوده و به دليل تعامل نزديك با سردسته گروه، در مباحث مهم و 
مربوط به سطح اول فعاليت اين گروه از جمله ارتباط با دالالن 

معروف و برجسته حوزه ارز تصميم گيرنده بوده است.
محمداسماعيل قاسمى به صراحت اظهار داشته به دليل 
مشكالت مالياتى، از حساب هاى بانكى افرادى به اسامى رضا 
مرد ميدان، حسن وزيرى و اقدس مهرافزا استفاده كرده است؛ 
وى هر چند مدعى شده با ساالر آقاخانى از توزيع كنندگان 
عمده ارز در بازار، معامله ارزى نداشته و خريد و فروش سكه 
انجام مى داده؛ اما بررسى هاى تكميلى مويد آن است كه از 
حساب هاى بانكى حسن وزيرى و اقدس مهرافزا كه در اختيار 
محمداسماعيل قاسمى بوده،  بالغ بر بيست و چهار ميليارد 
تومان به حساب ساالر آقاخانى (نامبرده هم اكنون در بازداشت 

به سر مى برد) واريز شده است.
برخى مويدات ديگر راجع به فعاليت هاى گسترده ارزى 
متهم محمداسماعيل قاسمى در حوزه ارزى در پرونده وجود 
ــت واريز حدود 300 هزار دالر توسط  دارد؛ از اين جمله اس
محمد بيانى (متهم رديف دهم) به حساب محمداسماعيل 
قاسمى؛ هرچند وى مدعى است اين واريز به علت ديگرى 
ــت. هم چنين ارتباط و مراودات  غير از معامله ارزى بوده اس
مالى محمداسماعيل قاسمى با شركت هاى تضامنى فعال 
در حوزه ارز مويد فعاليت هاى گسترده و سازمان يافته ارزى 
وى مى باشد. همچنين مستندات و نمودار هاى موجود در 
پرونده، بيانگر مراودات مالى متعدد محمداسماعيل قاسمى با 
صرافى هاى مجاز و فعاالن غيرمجاز ارز است. گردش حساب 
محمداسماعيل قاسمى در 21 حساب، طى بازه زمانى 1388

تا زمان دستگيرى، 1397 بيش از 4 هزار و 834 ميليارد تومان 

است؛ بخش اعظم اين تراكنش مربوط به سال 1391 و بخشى 
ديگر مربوط به سال 1396 است.

وى جزو چند نفر اصلى فعاالن غيرمجاز بازار ارز كشور و از 
عوامل وحيد مظلومين است و روزانه 50 خط معادل پنجاه 
ميليون دالر معامالت كاغذى و 20 خط دالر معامله نقدى 
مى كرده است؛ اظهارات ديگر متهمان پرونده در خصوص 
متهمان رديف اول ودوم پرونده نيز قابل تامل است؛ از جمله 
ــده) در تحقيقات  ــوم پرون مجيد عطريان (متهم رديف س
ــالم در بازار سبزه  مقدماتى اظهار داشته از طريق محمد س
ــام داده و برخى اوقات مى ديده كه  ميدان فعاليت ارزى انج
شاهين سيمرغ سعيد، (متهم رديف هفتم) و نصراله دارايى 
(شاگردان محمد سالم)، كيف هاى حاوى ارز را به مغازه باال كه 
وى و رامين تاجيك آنجا بوده اند آورده و تحويل رامين تاجيك 
مى داده اند. وى اظهار كرده بر اساس شنيده ها مى دانسته كه 
محمد سالم كار ارزى انجام مى دهد و با توجه به اين كه بار ها 
ديده است شاگردان وى و شاهين سيمرغ سعيد ارز ها را از 
سبزه ميدان به مغازه باال حمل مى كردند، يقين دارد كه وحيد 
مظلومين از طريق محمد سالم، مشغول خريد و فروش ارز 
بوده است. متهم مجيد عطريان به رغم انكار معامالت ارزى، به 
جابه جايى معامالت آتى و كاغذى براى وحيد مظلومين اقرار 
كرده است. متهم رديف چهارم پرونده (رامين تاجيك) نيز 
در تحقيقات به عمل آمده اظهار كرده متهم وحيد مظلومين 
ــط عوامل خود، بازار بورس دالر راه انداخته بود. به اين  توس
صورت كه وحيد مظلومين توسط عوامل خود به سركردگى 
ــمى، دالر نقدى را از بازار جمع نموده  محمداسماعيل قاس
ــبزه ميدان مى برد. وى همچنين بيان داشته  و به مغازه س
در معامالت كاغذى نيز كه تسويه آن ها در آخر وقت انجام 
مى شد و نياز به تحويل دالر به مشتريان بود، اسامى مشتريان 
ــمى براى حسين مظلومين  توسط محمداسماعيل قاس
خوانده مى شد و تسويه را به صورت تحويل دالر به مشتريان 

انجام مى داد.
جزييات راي دادگاه وحيد مظلومين دادگاه با عنايت به 
اوراق و محتويات پرونده، تحقيقات به عمل آمده، گزارشات 
اوليه و تكميلى مراجع نظارتى، انتظامى و امنيتى منعكس در 

پرونده كه اجماال عبارتند از:
الف) گزارش شماره 438/375253 مورخ 1396/11/19

بانك مركزى در اعالم اسامى ده نفر از اخاللگران در نظام ارزى 
كشور از جمله برخى متهمان پرونده و درخواست برخورد 

قانونى با آن ها.
ــورخ  1397/4/20اتحاديه  ــماره 2239 م ب) نامه  ش
فروشندگان طال و جواهر كه به موجب آن وحيد مظلومين 

صرفا  داراى مجوز فروشندگى مصنوعات طال است.
ج) گزارش مبسوط شماره 1717/10/782992297

مورخ  1397/6/27پليس آگاهى تهران در خصوص فعاليت 
شبكه هاى و سازمان يافته وحيد مظلومين و متهمان پرونده 

كه منجر به اخالل عمده در بازار ارز شده است.
ــورخ 1397/5/16 ــماره 144/ح ب 97 م د) گزارش ش

پليس آگاهى تهران مبنى بر اين كه بيش از 50 خط معادل 
پنجاه ميليون دالر معامالت كاغذى و 20 خط دالر نقدى 
معامله توسط محمداسماعيل قاسمى (محمدسالم) صورت 

گرفته است.
ــى وزارت اطالعات از  ــهاي اوليه و تكميل هـ) گزارش
ــماره  730011/3963مورخ  ــاى ش ــه گزارش ه جمل
ــورخ 1397/6/31  1397/6/21و 3993/م/73002 م

كه مفادا از ارتباط وحيد مظلومين و گروه مجرمانه تحت 
ــركت فعال و  ــش از 110 صرافى و ش ــت وى با بي مديري
ــت دارد و مويد فعاليت هاى  ــى كالن حكاي مبادالت مال

غيرمجاز اين گروه سازمان يافته است.
و) گزارش مورخ  1397/6/27پليس آگاهى تهران مبنى 
بر افتتاح حساب هاى جعلى و انجام حواله هاى سنگين ريالى 
از طريق اين حساب ها با تطميع برخى روساى قبلى و فعلى 

شعب بانك ها.
ز) گزارش شماره 10195/65/97 مورخ 1397/5/23

مركز اطالعات مالى و مبارزه با پول شويى وزارت امور اقتصادى 
و دارايى مبنى بر اين كه وحيد مظلومين به عنوان ذى نفع 
170 هزار تراكنش مالى در قالب 219 فقره حساب داشته كه 

گردش مالى آن بالغ بر 14 هزار ميليارد تومان است.
ح) نمودار تهيه شده در مورد برخى متهمان پرونده توسط 

وزارت اطالعات.
ــان پرونده از جمله: اظهارات  ط) اقارير و اظهارات متهم
ــالم) مبنى بر افتتاح  ــماعيل قاسمى (محمدس محمداس
ــط ديگر افراد براى نامبرده و معامالت ارزى و  حساب توس
اظهارات و اقارير رامين تاجيك مبنى بر همكارى و ارتباط 
وحيد مظلومين و محمداسماعيل قاسمى، اظهارات و اقارير 
خانم اقدس مهرافزا در افتتاح حساب براى متهمان پرونده، 
اظهارات و اقارير محمداسماعيل قاسمى در معامالت ارزى 
ــاير متهمان  ــارات و اقارير صريح س با ديگر متهمان و اظه
پرونده در همكارى با عوامل اصلى پرونده در افتتاح حساب 

و جابه جايى ارز؛
لذا با عنايت به مراتب فوق الذكر و نظر به نمودار هاى تهيه 
شده از ارتباطات مالى و بانكى متهمان و ميزان گردش هاى 
ــر اين دادگاه  ــاب هاى بانكى آنان؛ هرچند به نظ مالى حس
ــده و مستلزم  ــيارى از حساب ها شناسايى نش تاكنون بس
ــت، هيات حاكمه در  ــى ها و تحقيقات تكميلى اس بررس
ــده (وحيد  ــاى اول و دوم پرون ــان رديف ه خصوص متهم
مظلومين و محمداسماعيل قاسمى) با احراز بزهكارى شان 
و انطباق اعمال مجرمانه ايشان با ماده 286 قانون مجازات 
ــالمى مصوب 1392 و بند «الف» ماده 1 و ماده 2 قانون  اس
مجازات اخاللگران در نظام اقتصادى كشور مصوب 1369

و اعتقاد به اين كه مجموع رفتار ارتكابى نامبردگان موجب 
ــده است؛ لذا با  اخالل گسترده در نظام اقتصادى كشور ش
احراز افساد فياالرض،حكم به اعدام آنان و ضبط اموال ناشى 
از ارتكاب جرم توسط اجراى احكام صادر مي كند. دادگاه در 
خصوص متهمان رديف هاى سوم الى دهم پرونده با احراز بزه 
اخالل در نظام اقتصادى مادون افساد فى االرض، به استناد 
بند «الف» ماده 1 و ماده 2 قانون مجازات اخالل گران در نظام 
اقتصادى كشور مصوب 1369 متهمان رديف هاى سوم الى 
هفتم را به بيست سال حبس تعزيرى و متهمان رديف هاى 
هشتم تا نهم و پانزدهم را با اصالح كيفرخواست و احراز بزه 
مشاركت در اخالل در نظام اقتصادى، هر كدام به تحمل ده 
سال حبس تعزيرى و متهم رديف دهم و چهاردهم را به سه 
سال حبس تعزيرى محكوم مي كند. راى صادره حضورى 
ــاى اول و دوم با توجه به بند  و در خصوص متهمان رديف ه
چهار مفاد استجازه تاييدى مقام معظم رهبرى ظرف پنج روز 
قابل فرجام خواهى در ديوان عالى كشور و در خصوص ساير 

متهمان قطعى است.

         از سوى دادستانى تهران صورت گرفت    

انتشار جزييات حكم وحيد مظلومين
گروه حقوق و قضا

   تحقيقات ميدانى حكايت از آن داشت كه متهم، عضوى از يك شبكه سازمان يافته قاچاق ارز است كه با استفاده گسترده از حساب هاى بانكى اشخاص ثالث، 
اقدام به قاچاق ارز و ايجاد اخالل در نظام بانكى كشور مى كرد

   وحيد مظلومين فعاليت غيرمجاز ارزى خود را با استفاده از حساب هاى بانكى اقوام و بستگان قابل اعتماد خود، انجام و گسترش داده بود
   وحيد مظلومين حساب بانكى خاله خود را در اختيار محمداسماعيل قاسمى قرار داده و محمدرضا مظلومين نيز با حساب بانكى فردى به نام شاهين سيمرغ 
سعيد فعاليت داشته است، به گونه اى كه در چهار حساب بانكى نزد بانك هاى صادرات، ملت و ملى، گردش مالى بالغ بر 100/82 ميليارد ريال به ثبت رسيده است
   با وجود گردش مالى كالن اين حساب ها، وحيد مظلومين پس از بازداشت فرزندش، مستندات راجع به فعاليت هاى مجرمانه اش را تا حد امكان از بين برده و 

وضعيت را به صورت عادى جلوه داده است
   محمداسماعيل قاسمى اقرار داشته كه با حساب بانكى متعلق به اقدس مهرافزا و فرد ديگرى به نام رضا مرد ميدان حدود 300 هزار سكه طال براي مظلومين 

خريدارى كرده است
   حسب تحقيقات صورت گرفته، وحيد مظلومين اعضاى گروه و شبكه تحت مديريت خود را آموزش داده تا هيچ گونه اقرارى در زمينه ارز نداشته باشند

   يافته هاى اطالعاتى و قضايى، حكايت از آن دارد كه وحيد مظلومين حدود 40 الى 50 نفر از عوامل خود را در اين گروه سازمان يافته اعم از داخل و خارج كشور 
به كار گرفته و با پشتوانه مالى و رانت اطالعاتى، توانسته است سهم بسزايى در نوسانات و اخالل هاى اخير در بازار ارز و طال ايجاد كند

   براساس بررسى هاى فنى صورت گرفته در شبكه وحيد مظلومين 170 هزار تراكنش مالى در قالب 219 فقره حساب بانكى انجام شده كه رقم اين تراكنش ها 
بالغ بر 14 هزار ميليارد تومان است

   وحيد مظلومين، حتى معلم خصوصى فرزندش را مجاب كرده بود تا دو خط تلفن همراه (ايرانسل) به نام خودش تهيه كرده و در اختيار وحيد مظلومين قرار دهد
   بخش ديگرى از واريز و برداشت وجوه از حساب بانكى اين فرد مربوط به تعدادى ديگر از زنان خانه دار است؛ اين امر مويد ادامه فعاليت وحيد مظلومين در اين 

رابطه و پيچيده تر كردن امر پول شويى و رديابى حساب هاى بانكى است
   نمودار هاى تهيه شده از حساب هاى بانكى مويد آن است كه فعاليت اين اشخاص اكثرا ارزى است. بررسى اقدامات ديگر متهمان پرونده و ارتباطات مالى 

گسترده آنان، تشكيالتى بودن اين شبكه را به اثبات مى رساند
   در بررسى حساب بانكى فردى به نام رضا مرد ميدان كه شاگرد مغازه محمداسماعيل قاسمى است، مشخص شد در مجموع تعداد 44 فقره حساب متعلق به 

وى در اختيار محمداسماعيل قاسمى بوده  است
   هيچ يك از اعضاي اين گروه و حتى خود وحيد مظلومين، مجوز فعاليت در امر خريد و فروش ارز و حتى سكه كه مدعى آن هستند را نداشته اند و مجوز مظلومين 

صرفا در خصوص مصنوعات طال بوده است ، نه مسكوكات طال
   كسى جرات تخطى از دستورات مظلومين را نداشته و تمامى نظامات بازار غيررسمى ارز كه بازار رسمى كشور را نيز تحت تاثير خود قرار مى داده، اعم از ساعت 

فعاليت و خاتمه كار، واريز وجوه، مبلغ و قيمت ارز و نظاير آن در اختيار وحيد مظلومين بوده است

وحيد مظلومين در افتتاح اين 
حساب هاى بانكى به نام اشخاص 
مختلف تا جايى پيش مى رود كه در 

مواردى بدون اطالع و كسب رضايت 
اشخاص و با جعل مدرك (امضا و اثر 
انگشت) و با اغفال يا تطميع برخى 

از مسئوالن بانك ها، اقدام به افتتاح 
حساب به نام اين قبيل افراد مى كرده و 

متعاقبا اين حساب ها را در اختيار ايادى و 
عوامل خود قرار مى داده است

برخى مويدات ديگر راجع به 
فعاليت هاى گسترده ارزى متهم 

محمداسماعيل قاسمى در حوزه ارزى 
در پرونده وجود دارد، از اين جمله 
است؛ واريز حدود 300 هزار دالر 

توسط محمد بيانى (متهم رديف دهم) 
به حساب محمداسماعيل قاسمى؛ 

هرچند وى مدعى است اين واريزى 
به علت ديگرى غير از معامله ارزى 

است بوده 
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در چند ماه گذشته بازار ارز نابسامان ترين بازار در كشور بوده است؛ 
بازاري كه تغييرات و نوسانات آن بازارهاي ديگر را به شدت تحت تاثير خود 
قرار داده است. از اسفند سال گذشته رشد قيمت ارز آغاز شد و در ماه هاي 
بعد افزايش قيمت تا 18 هزار تومان را تجربه كرد. اين وضعيت باعث شد 
كه با گراني در بيشتر كاالها مواجه شويم. دولت براي ساماندهي بازار ارز در 
اين چند ماه راه هاي مختلفي را امتحان كرد از تك نرخي كردن قيمت ارز 
كه به يك پروژه شكست خورده تبديل شد تا ايجاد بازار متشكل ارزي كه 
در يكي دو ماه گذشته توسط رييس كل بانك مركزي مطرح شده است. 
اين روزها نرخ ارز روند كاهشي به خود گرفته اما به نظر نمي رسد كه در 
اين روند كاهشي به كمتر 10 هزار تومان برسد. با اين حال رييس كل بانك 
مركزي از عرضه ارز توسط صادركنندگان در كشور خبر داده و همين امر 

نويد ادامه روند كاهشي نرخ ارز را مي دهد. 

نرخ ارز در معامالت روز گذشته 
بهاى هر دالر آمريكا در جريان معامالت روز سه شنبه بازار 
ــيد و در مقابل  ــر از 12 هزارتومان رس ــران به كمت آزاد ارز ته
11هزار و 900 تومان مبادله شد. طبق گزارش يورو نيوز، اين 
ــده براى دالر آمريكا طى چهارماه  نرخ پايين ترين رقم ثبت ش

گذشته است.
ــالت روز هفتم  ــار در جريان معام ــراى اولين ب  نرخ دالر ب
ــته از مرز 11 هزارتومان عبور كرد. در همين حال  مرداد گذش
قيمت هر يورو نيز طى خريد و فروش روز گذشته بازار آزاد ارز، 
ــمت 13 هزار و 500 هزارتومان آغاز  عقب نشينى خود را به س
كرد. همچنين قيمت هر قطعه تمام سكه طال نيز به كمتر از سه 

ميليون و 900 هزارتومان كاهش يافت.

ادامه روند كاهشي قيمت ارز
ــي نرخ ارز،  در خصوص وضعيت اين روزهاي بازار ارز و روند كاهش
ــته رييس بانك مركزى گفت: صادركنندگانى كه معافيت  روز گذش
گرفته اند در حال عرضه ارز خود به بازار هستند. وى در همين راستا از 
ادامه روند كاهشى قيمت ارز خبر داد. عبدالناصر همتى در حاشيه جلسه 
ــته هيات دولت اظهار كرد: عرضه ارز صادر كنندگان در بازار  روز گذش
تاثير مى گذارد. من به هموطنان توصيه كرده ام كه به عنوان دارايى در ارز 
سرمايه گذارى نكنند. كسانى كه سفته بازى مى كنند ممكن است در اين 
عرصه ضرر كنند، ولى مردم وارد اين بخش نشوند. تا هر جا فعاالن بازار 
اراده كنند، كاهش قيمت ارز ادامه مى يابد. اميدواريم با تعادل عرضه و 
تقاضا، ارز به سمت تعادل حركت كند. كشور بايد وارد رونق شود و با روند 
فعلى نرخ تورم و ارز، اميدواريم اين اتفاق بيفتد. وى همچنين درباره اينكه 
آيا اصالح قانون مسكن در قالب بودجه 1398 انجام خواهد شد، گفت: 
وام مسكن يكى از مسائل مهم براى دولت است زيرا بايد در بخش مسكن 
توسعه جدى داشته باشيم و بايد پيش بينى خوبى در اين زمينه كرد. در 
حال مطالعه براى تامين منابع مالى براى بخش مسكن هستيم و ابعاد اين 

مساله را در آينده بيشتر مشخص مى كنيم.

روز گذشته سخنگوى وزارت خارجه چين در نشست 
ــران در حوزه هاى  ــداوم همكارى با اي خبرى هفتگى بر ت
ــمرد. اين در  ــا را قانونى برش ــرد و آن ه مختلف تاكيد ك
ــده بود و احساس  ــت كه اميدها از چين دريغ ش حالى اس
ــد كه روابط و مبادالت تجارى با چين كمرنگ تر از  مى ش
گذشته شود؛ به طورى كه27 آبان  بلومبرگ خبري را  مبني 
بر اينكه اتحاديه اروپا در حال تغيير اولين قوانين خود براى 
جلوگيرى از تهديد امنيت ملى توسط سرمايه گذارى هاى 
خارجى است منتشر كرد. اين كار به ويژه از ترس تهديدات 
امنيتى ناشى از سرمايه گذارى چين در اتحاديه اروپا انجام 
مى شود؛ بنابراين نگرانى در دنياى غرب در مورد خطرات 
ــرمايه گذارى هاى خارجى رو به  امنيت ملى مربوط به س
افزايش است، به خصوص توسط چين. سال گذشته دونالد 
ترامپ به خاطر نگرانى از امنيت ملى مانع يك سرمايه گذار 
چينى براى خريد شركت لتيس سمس كانداكتر شد. در 
اوايل سال جارى دولت آلمان نيز براى اولين بار جلوى خريد 
يك كارخانه ابزارهاى ماشينى را توسط چينى ها گرفت. 9

آبان نيز خبر توقف تبادالت بانكي صادركنندگان به چين 
منتشر شد. عسگراوالدى رييس اتاق مشترك بازرگانى 
ــچ بانك چينى با تجار ايرانى  ايران و چين گفته بود كه هي
فعاليت نمى كند و همين موضوع عاملى شده تا صادرات 
به اين كشور متوقف شود. من به عنوان يك صادركننده با 
اجراى پيمان سپارى ارزى مخالفم زيرا اين اقدام اشتباهي 
است ونمى توان پول خود را وارد كشور كرد و در نهايت هم 

اگر پول خود را به كشور نياوريم، متهم به قاچاق مى شويم.
آغاز مبادالت پولى از 11 آذر

ــدا... عسگراوالدى با اشاره به  با اين حال روز گذشته اس
اينكه مشكل بانكى بازرگانان كشور با طرف چينى برطرف 
شد، اظهار داشت: از دوم دسامبر (11 آذر) يك بانك چينى 
تبادالت بانكى خود را با طرف ايرانى آغاز خواهد كرد. رييس 
ــن با اعالم اينكه هفته آينده  اتاق هاى بازرگانى ايران و چي
فروش نفت به چين آغاز خواهد شد و پول آن ظرف يك ماه 
آينده برگشت پيدا خواهد كرد، افزود: طرف چينى قرار است 
يك ماه آينده دومين بانك خود را براى تبادالت بانكى با طرف 

ايرانى معرفى كند.
ايران و چين به همكارى ها ادامه مى دهند

ــته به نوعي اميد بخش  با اين وجود خبرهاي روز گذش
بود؛ از يك سو  وزارت خارجه چين بار ديگر برتداوم همكارى 
ــوي ديگر  با ايران در زمينه هاى مختلف تاكيد كرده و از س
 رييس اتاق بازرگاني ايران و چين نيز از رفع مشكالت بانكي 
بازرگانان كشور با طرف چيني خبر داده است. روز سه شنبه 
ــخنگوى وزارت خارجه اين كشور گفت:  گنگ شوانگ س
ــتند و مى توانم به  ــران داراى روابط معمول هس چين و اي
شما بگويم كه چين و ايران همكارى معمول در بخش هاى 
ــه اين ديپلمات چينى  مختلف را حفظ مى كنند. به گفت
اين همكارى ها شفاف، آشكار، مشروع و قانونى است. اين 
ــر نفت ايران هم  ــت كه بيژن نامدار زنگنه وزي درحالي اس
ــركت نفتى «توتال» از پروژه  به تازگى با اشاره به خروج ش
توسعه فاز 11 پارس جنوبى،گفت: شركت ملى نفت چين 
به طور رسمى براى توسعه فاز 11 پارس جنوبى جايگزين 

ــركت توتال پس از اعمال مجدد  ــت. ش ــده اس توتال ش
تحريم هاى آمريكا و شكست در كسب معافيت از تحريم ها از 
وزارت خزانه دارى آمريكا،  منطقه پارس جنوبى را ترك كرد. 
به هر صورت موضوعي كه هم اكنون با توجه به تحريم هاي 
لجام گسيخته آمريكا حايز اهميت است، استمرار حضور 

شركت هاى چيني در ايران است. 
نگاهي به سابقه همكاري چيني ها با ايران

نگاهى به سابقه حضور شركت هاى چينى در ايران 
در سال هاى گذشته نشان مى دهد شركت هاى نفتى 
ــال هاى تحريم به جز مقطع كوتاهى  چين در همه س
به كارشان در ايران ادامه داده اند و همچنان به همين 
ــركت هاى ملى نفت چين كه  شكل عمل مى كنند.ش
ــاينوپك» را  ــى»، «پتروچاينا» و «س «سى ان پى س
ــركت هاى دولتى دست اندركار  شامل مى شوند از ش
ــركت ملى نفت چين مالكيت  ــتند. ش نفت و گاز هس
ــال  پتروچاينا را نيز به طور كامل در اختيار دارد و از س
ــاظ ارزش بازار  ــت از لح ــته اس 2010 ميالدى توانس
ــركت بزرگ جهان باشد.شركت  ــرمايه، دومين ش س
ملى نفت چين داراى ذخاير خريدارى شده معادل 3,7

ميليارد بشكه نفت خام است و اين كمپانى فعاليت هاى 
گسترده اى در كشورهاى جمهورى آذربايجان، كانادا، 

ــودان، تايلند،  ايران، اندونزى، ميانمار، عمان، پرو، س
تركمنستان و ونزوئال دارد.در سال 2011 ميالدى بود 
كه شركت ملى نفت چين اقدام به توسعه قديمى ترين 
ــليمان استان  ــجد س ــهر مس ميدان نفتى ايران در ش
ــود كه ميدان  ــتان كرد؛ اين بدان جهت مهم ب خوزس
ــليمان، اولين و قديمى ترين ميدان  ــجد س نفتى مس
ــت. اين قرارداد ارزشى معادل  نفتى در خاورميانه اس
ــت كه با همكارى شركت ملى  200 ميليون دالر داش
ــركت بهره بردارى نفت و  مناطق نفت خيز جنوب و ش
گاز مسجد سليمان، به عنوان شركت هاى تابعه شركت 
ــد. اين شركت حاال پس از اين  ملى نفت ايران انجام  ش
ــرژى ايران  ــورى فعال در بازار ان تاريخ همچنان حض
داشته و به هر صورت در زمان هاى مختلف با تهران در 
بخش نفت و گاز همكارى كرده است؛ ازجمله شركت 
ــال 2014 سهام يك ميدان  چينى نخستين بار در س
ــهام  نفتى در ايران را خريد و هم اكنون 75 درصد از س
اين ميدان متعلق به چين است.شركت ملى نفت چين 
از طرف ديگر ميلياردها دالر در ميادين نفتى آزادگان 
شمال سرمايه  گذارى كرده است و استخراج نفت از اين 
ميدان در سال 2016 آغاز شده و روزانه 80 هزار بشكه 

نفت از آن برداشت مى شود.

همكاري با چين در صنايع باالدستي
ــى  ــركت مل ــران كل ش ــون» از مدي «هايوتيج
ــى) در اين باره مى گويد:  ــى ان پى س نفت چين (س
همكارى اصلى ما با ايران سرمايه گذارى در صنايع 
ــت  ــتى و دريافت نفت از اين ميادين بازگش باال دس

سرمايه ماست.
 او مى افزايد ما ساليان متمادى است كه با ايران و 
عراق و شمار ديگرى از كشورهاى خاورميانه ارتباط 
نزديكي داريم و در بخش انرژى همكارى مى كنيم و 
همچنان آماده ايم به فعاليت هاى خود ادامه دهيم.

ــت و اگرچه  ــا آمريكاس ــاله تحريم ها مرتبط ب مس
برخى شركت هاى بزرگ از ايران خارج شده اند، اما 
«سى ان پى سى» به فعاليت  ادامه مى دهد و البته با 
شركت هاى بزرگ نظير توتال و شل هم همكار است 

و آن ها را رقيب نمى داند.
چين به هر صورت به بازار انرژى و نفت ايران نياز 
ــت از تحريم ها را  ــور اكنون هم معافي دارد؛ اين كش
ــكه نفت در روز به دست  براى دريافت 360 هزار بش
ــت كه البته بخش ديگرى را هم شمارى از  آورده اس
شركت هاى ديگر نفتى ملى چين وارد مى كنند كه 

شايد جزو اين محاسبه نباشد.

«سى ان پى سى»  جايگزين توتال
از جمله مواردى كه در روزهاى اخير بار ديگر مطرح شده، 
موضوع بازگشت «سى ان پى سى» به پارس جنوبى است كه 
درظاهر اسناد فنى آن مورد ارزيابى اين شركت قرار گرفته 
است.در پى خروج توتال از كنسرسيومى كه براى توسعه 
فاز 11 پارس جنوبى تشكيل شده بود، طبق قرارداد توسعه، 
شركت ملى چين (CNPC) جايگزين توتال شد و مدارك 
فنى را تحويل گرفت و اگرچه كار شروع نشده اما بررسى هاى 
اسناد به تدريج پايان يافته يا به مراحل پايانى رسيده است.

يكى از دستاوردهاى برجام و معرفى قراردادهاى جديد نفتى، 
امضاى قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبى با كنسرسيومى 
CNPC متشكل از شركت فرانسوى توتال ، شركت چينى

و شركت ايران پتروپارس بود. اين كنسرسيوم بعد از امضاى 
ــال در ايران  ــرد و زمانى كه توت ــرارداد، كار خود را آغاز ك ق
فعاليت مى كرد، اولين قسمت فاز 11 پارس جنوبى توسط 
شركت هاى ايرانى ساخته شد.در ادامه، كار توتال در فاز 11

طبق زمان بندى پيش رفت، مناقصه برگزار شد و اين شركت 
فرانسوى 90 ميليون دالر در فاز 11 هزينه كرد؛ اما با نقض 
برجام از سوى ترامپ رييس جمهورى آمريكا، فعاليت توتال 

در پارس جنوبى متوقف شد. 
نگاه مثبت دو طرف براي همكاري 

چينى ها براى سيراب كردن عطش خود در آمريكاى 
ــياى مركزى  ــتراليا،آفريقا و آس ــمالى و جنوبى تا اس ش
سرمايه گذارى كرده و ديپلماسى انرژى خود را در روسيه، 
ــان  ــودان به كار گرفته اند اما كارشناس ميانمار، ايران و س
معتقدند كه چينى ها همچنان در حوزه هايى نظير اكتشاف 
ــيل و حضور در ميادين آب هاى عميق،  و توليد از منابع ش

نيازمند دانش شركت هاى معتبر دنيا هستند. در مجموع 
اينكه ايران و چين روابط تاريخى خوبى با هم دارند و همواره در 
صحنه جهانى از هم حمايت كرده اند، دولت ايران نگاه مثبتى 
به افزايش همكارى ها با چين دارد و پكن همواره يك شريك 
مطلوب و همگام تجارى براى ايران بوده است و نياز متقابل 
ــل يكديگر در عرصه بين المللى  دو طرف، آن ها را به مكم

تبديل كرده است.
تحريم ها كمرنگ تر مي شود

هادي حق شناس، كارشناس اقتصادي در  واكنش به خبر  
روز گذشته رييس اتاق ايران و چين مبني بر حل مشكالت 
بانكي ايران و چين به «قانون» گفت:  خبري كه اعالم شد، خبر 
خوبي مي تواند باشد منتها اگر كانال مالي ميان آلمان و فرانسه 
براي ايران باز شود. اگر اين دو  اتفاق رقم بخورد، شرايط مثبتي 
براي ايران شكل مي گيرد. پيش بيني مي شود كه هر دو اتفاق 
عملي شود،  با اين وجود مي توان گفت تاثير تحريم ها براي 
ايران به حداقل ممكن مي رسد. البته اين دو موضوع متفاوت 
وجدا از يكديگر است؛ همكاري باچين براي كانال مبادالت 
بانكي فروش نفت و خريد كاالست و   ايجاد كانال اروپا(آلمان 
و فرانسه)  براي خريد و فروش تضميني نفت ايران و   خريد 
ايران از اتحاديه اروپا (28 كشور) است. اگر اين دو اتفاق رقم 
بخورد، ايران نياز كاالهاي صنعتي خود را از اروپا و همچنين 
چين تامين  مي كند. كاالهاي اساسي و دارو نيز از چين تامين 
مي شود؛اين درحالي است كه همچنان ادعاي آمريكا اين 

است كه ايران در اين زمينه ها مشكلي ندارد.  
الپوشاني يا گفتن حقيقت؟ 

او در ادامه خاطرنشان كرد: آمريكايي ها يعني برايان هوك 
و تيم خزانه داري آمريكا به تمام كشورهاي دنيا سفر كردند 
تا شرايط سختي را براي ايران به وجود آورند. از سوي ديگر 
ــي رود و در خصوص تحريم هاي ايران،  نتانياهو به عمان م
عمان را تحت فشار قرار مي دهد؛ به همين خاطر طبيعي است 
كه آمريكايي ها تمام اقدامات را عليه ايران انجام دادند و شرايط 
سخت را اعمال كردند اما نكته اي كليدي وجود دارد؛ اينكه به 
هر صورت چين در كنار روسيه و اتحاديه اروپا پايبند برجام 
است و اين نمي تواند تنهاسياسي باشد و بايد آثار اقتصادي 
هم داشته باشد. اگر قرار است ايران پايبندي سياسي داشته 
ــد، اما موضوعات اقتصادي ايران حل نشود، پايبندي  باش
آن ها به برجام براي ايران منفعتي نخواهد داشت؛ بنابراين 

اين موضوع دوطرفه است.
ايجاد كانال محرمانه نيست

حق شناس در واكنش به صحبت هايي مبني بر اينكه 
اين اخبار(حل مشكل تبادالت بانكي با چين) نبايد رسانه اي 
مي شد زيرا تحريم ها سخت تر مي شود، گفت: از تمام اين 
ــت. اين  ــن موضوع پنهان هم نيس بحث ها كه بگذريم اي
نيست كه چيني ها به شكل محرمانه كانالي با ايران ايجاد 
ــود. دير يا زود تمام  كنند و هيچ كس در دنيا متوجه آن نش
افراد بايد از اين موضوع مطلع شوند. ايران كشور كوچكي 
نيست و دشمني و تحريم آمريكا نيز آشكار است و به معني 
واقعي تقابل ميان كشورهاي دنيا(چين، روسيه، هند و...) 
و آمريكاست. او در ادامه تصريح كرد:  به اين ترتيب بايد اين 
اخبار مطرح شود تا  اگر مشكلي قرار است ايجاد شود همين 
حاال ايجاد شود، نه اينكه كانالي ايجاد شود و آمريكا يي ها 
متوجه شوند و بعد آن را مسدود كنند، در اين صورت عوارض 

آن قطعا بيشتر خواهد بود.

قيمت دالر با كانال 12 هزار تومان وداع كرد

سقوط ادامه دار دالر 

            از سرگيري تبادالت بانكي و برقراري ارتباط با بانك هاي خارجي        گروه اقتصاد

كانالي كه به چين ختم شد
 به گفته يكي از ديپلمات چينى همكارى هاي ايران و چين شفاف، آشكار، مشروع و قانونى است

شركت ملى نفت چين به طور رسمى براى توسعه فاز 11 پارس جنوبى جايگزين توتال شده است

بازار ارز

ــته به يكي از دغدغه هاي بزرگ  افزايش بي رويه قيمت خودروها در ماه هاي گذش
ــت. قيمت خودروها به قدري باال رفته كه به نوعي مي توان گفت  مردم تبديل شده اس
خودرو تبديل به يك كاالي سرمايه اي و خريد آن براي برخي از افراد تبديل به آرزويي 
دست نيافتني شده است. يكي از اتفاقات مثبتي كه در خصوص قيمت گذاري خودرو در 
روزهاي گذشته رخ داد، موضوع حذف شوراي رقابت از قيمت گذاري خودروها بود كه 
البته كارشناسان معتقدند حتي جايگزيني سازمان حمايت در قيمت گذاري خودروها 
نبايد صورت مي گرفت و قيمت خودرو بايد بر اساس عرضه و تقاضا و در بازار تعيين شود. 
در روزهاي گذشته اخباري مبني بر احتمال قيمت گذاري جديد خودروها پنج درصد 
زير قيمت هاى كنونى بازار منتشر شده بود كه در حاشيه جلسه روز گذشته، هيات دولت 
وزير صنعت اين موضوع را تكذيب كرد. البته اين تنها يكي از بخش هاي صحبت هاي 

وزير صنعت در جلسه هيات دولت بود.
بررسي كارشناسانه قيمت ها

رضا رحمانى روز گذشته در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران گفت: 
در اين زمينه در ماه هاى گذشته نظرهاى زيادى مطرح شده اما در برخى موارد اطالعات 
افراد دقيق نيست و برپايه حدس و گمان است. به گفته اين مقام مسئول، سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان در حال بررسى كارشناسانه قيمت هاست و به زودى 
گزارش آن نهايى مى شود. آنچه در بحث خودرو به دنبال آن هستيم فقط موضوع افزايش 
قيمت ها نيست، بلكه ساماندهى صنعت خودرو را در برنامه داريم كه همكاران در حال 
تدوين آن هستند و از خودروسازان نيز برنامه خواسته ايم. خودروسازان بايد چند برنامه 
را مد نظر داشته باشند و تعهد در آن ها ايجاد شود؛ در اين راستا تعيين قيمت خودرو فقط 
يكى از موارد است و عالوه بر آن داخلى سازى خودروها، ارتباط با قطعه سازان، كيفيت 

خودروها و عمل به برنامه ها و تعهدات نيز بايد مدنظر باشد.
وضعيت قراردادهاي خودروسازان

وى درخصوص قراردادهاى خودروسازان نيز گفت: خودروسازان درخصوص پيش 
فروش هاى قطعى بايد به تعهدات شان عمل كنند و هيچ ترديدى در آن نيست. آن دسته 
از خودروهايى كه قيمت جديد دارند و مشمول قيمت گذارى اند نيز در دست بررسى 

هستند و ديروز در جلسه كارگروه تنظيم بازار مورد بررسى قرار گرفت كه به زودى نهايى 
مى شود و به طور حتم «افزايش معقولى» تصويب خواهد شد. وى ابراز اميدوارى كرد 

بسته اى كه براى صنعت خودرو در حال تدوين است، به نفع مردم و صنعت باشد.
نويد كاهش قيمت تلفن همراه

ــته از  ــه  درباره بازار تلفن همراه نيز گفت: آن دس رحمانى همچنين در اين جلس
تلفن هاى همراهي كه در گمرك مانده، به زودى در بازار عرضه مى شوند، امروز جلسه 
اى به همين منظور برگزار خواهيم كرد. موانعى بر سر راه ورود اين تلفن هاى همراه به 
بازار وجود داشته كه در حال برطرف شدن است و با ورود آن ها به بازار قيمت ها كاهش 

خواهد يافت.
برنامه اي براي افزايش قيمت نان نداريم

اين عضو كابينه دولت دوازدهم همچنين درخصوص قيمت نان تاكيد كرد: در يك 
ماه اخير كه مسئوليت وزارت صنعت را بر عهده گرفتم، تاكنون قيمت جديدى نداشته ايم 
و اگر افزايش قيمتى بوده مربوط به ماه هاى گذشته است. در كارگروه تنظيم بازار نيز 

افزايش قيمت نان مطرح نشده و هيچ برنامه اى براى آن نداريم.

نشست كشورهاى صادر كننده نفت  (اوپك) در هفته آينده برگزار خواهد 
شد و قيمت نفت كه در روزهاي گذشته به ميزان قابل توجهى كاهش پيدا كرده 
بود و به پايين تر از 60 دالر نيز رسيده بود، تحت تاثير برگزاري اين نشست دوباره 
كمي خيز برداشته است؛ به طورى كه روز گذشته قيمت نفت خام درياى برنت 

به 60 دالر و 65 سنت در هر بشكه رسيد. 
افزايش قيمت نفت

ــورهاى صادر  ــت كش ــته يعني اندكى پيش از نشس قيمت نفت روز گذش
ــت اعضا نحوه كاهش توليد نفت  كننده نفت  (اوپك) در هفته آينده كه قرار اس
ــش يافت. طبق گزارش  ــى كنند،  افزاي را براى مقابله با بحران احتمالى بررس
رويترز، قيمت نفت خام درياى برنت با افزايش هفت دهم درصدى معادل 44

سنت به 60 دالر و 65 سنت در هر بشكه رسيد. قيمت نفت خام وست تگزاس 
اينترميديت آمريكا نيز با افزايش 0/6 درصدى معادل 32 سنت به 51 دالر و 88

سنت در هر بشكه رسيد. با وجود افزايش قيمت نفت طى روز چهارشنبه، قيمت 
اين ماده از اوايل اكتبر گذشته تحت فشار بحران در عرضه و ضعف گسترده در 

بازارهاى مالى كاهش 30 درصدى را تجربه كرده است.
افزايش توليد عربستان

كاهش قيمت ها از اكتبر گذشته به سطح كاهش در سال 2008 رسيده است 
اما اين قيمت ها از سطح آن در سال هاى 2014 و 2015 بسيار پايين تر است. 
سازمان اوپك در روز ششم دسامبر براى بررسى سياست توليد با توليدكنندگان 
ــوريه در وين نشست خواهد داشت. به گزارش  خارج از اين سازمان از جمله س
يك منبع آگاه، عربستان سعودى سطح توليد خود را در نوامبر افزايش داد؛ به 
ــكه تا 11 ميليون و 300 هزار بشكه  گونه اى كه از 11 ميليون و 100 هزار بش
ــعودى براى كاهش دسته جمعى در  ــت. اما عربستان س در روز توليد كرده اس
ــنهاد اوپك و متحدان آن  ــت و بنا به گفته منابع آگاه پيش توليد تحت فشار اس
ــكه در روز در دست  را براى كاهش توليد به ميزان يك ميليون و 400 هزار بش

بررسى دارد.  

نشست اوپك برگزار مي شود
نشست اوپك به دنبال نشست سران گروه 20 برگزار مى شود كه در بوينس آيرس و 
طى روزهاى 30 نوامبر و اول دسامبر تشكيل شده و موضوع جنگ تجارى واشنگتن- پكن 
و نيز سياست نفتى در رأس دستور العمل آن قرار دارد. درست زمانى كه بيشتر تحليلگران 
پيش بينى مى كنند كه نشست اوپك تصميم به كاهش توليد نفت داشته باشد،  داده هاى 

ميدانى بازار نفت عكس از وجود احساسات منفى در اين زمينه خبر مى دهد. 
پيش بيني ها در خصوص قيمت نفت

«اريك نورالند» بزرگ ترين كارشناس اقتصادى گروه (سى.ام.آى) در يادداشتى نوشت: 
«تجار همچنان در گزينه هاى خود بر نگرانى هاى حاصل از كاهش 30 درصدى قيمت نفت 
خام وست تگزاس اينترميديت آمريكا تمركز مى كنند». بازارهاى جهانى نگران هستند كه 
كاهش تجارت جهانى به دليل اختالف هاى تجارى آمريكا و چين و نيز افزايش بدهى ها  و 
قدرت دالر، بازارهاى نوظهور را تحت فشار قرار دهد.  سازمان تجارت جهانى در تازه ترين 
پيش بينى هاى خود نوشت: «رشد تجارت احتماال تا سه ماهه چهارم سال 2018 همچنان 

سير كندى را پيش رو خواهد داشت».  

وزير صنعت مطرح كرد 

تكذيب نرخ گذارى خودرو به ميزان پنج درصد زير قيمت بازار 
 اندكى پيش از دو نشست اوپك و گروه 20 رقم خورد

خيز قيمت نفت 

نفت و انرژيصنعت

هادي حق شناس:  
آمريكايي ها يعني برايان هوك و تيم 

خزانه داري آمريكا به تمام كشورهاي 
دنيا سفر كردند تا شرايط سختي را 

براي ايران به وجود آورند. از سوي ديگر 
نتانياهو به عمان مي رود و در خصوص 

تحريم هاي ايران، عمان را تحت فشار 
قرار مي دهد؛ به همين خاطر طبيعي است 

كه آمريكايي ها تمام اقدامات را عليه 
ايران انجام دادند و شرايط سخت را 

اعمال كرده اند، اما نكته كليدي كه وجود 
دارد به هر صورت چين در كنار روسيه و 

اتحاديه اروپا، پايبند برجام هستند 
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سينماى فرهادى سينماى مشكوكى است . سينمايى كه آينده را به 
گذشته گره مى زند و آن گره را به حدى كور مى كند كه حتى بازشدنش 
هم براى مخاطب غير قابل باور است . «همه مى دانند» فرهادى يك اثر 
كامال ايرانى است. فيلمى كه با فرهنگ ايرانى نوشته شده ، در نقد اين 
فرهنگ تالش مى كند و براى فرار از سانسورچى به غرب پناه برده است . 
تجربه فرهادى هيچ گاه براى ساخت اثرى در خارج از مرزهاى كشورمان 
مورد توجه داوران جشنواره اسكار قرار نمى گيرد اما همين كه به ايران 
ــرزمين مادرى اش تكميل مى كند به اين  بازمى گردد و روايت را در س
جشنواره راه پيدا مى كند . جشنواره اى كه اين روزها بيش از ابژه هاى 
هنرى در يك اثر سينمايى به جنبه هاى سياسى و انتقادى ان توجه دارد .

جدايى پاكو از الئورا
فيلم خيلى خوب با تعريف خانواده ها و نشان دادن ميزان دوستى شان 
با يكديگر و بعضا متلك هايى كه به هم مى گويند مانندآنجا كه الئورا به پاكو 

مى گويد اين بچه مال پدرش نيست ، آغاز مى شود . از همان ابتدا پى به نكته 
ايرانى بودن فرهنگ سينمايى اين اثر بردم . از آنجا كه شخصيت ها فقط سر 
و شكل بيگانه به خود گرفتند ، اسپانيايى صحبت مى كنند ، راحت لباس 
پوشيده اند و از بغل كردن يكديگر ترسى ندارند . سينمايى كه برخاسته از 
يك فرهنگ ديگر است اما در پوشش فرهنگى بيگانه خود را بروز مى دهد . 
اعتراف مى كنم كه تيتراژ فيلم بهترين لحظه سينمايى اثر است . تيتراژى 
كه جنبه اى از پليسى بودن فيلم را در خود گنجانده اما متاسفانه در ادامه 
هيچ اميدى به اضافه شدن پليس و اين گروه هيجان انگيز ارائه نمى دهد. 
ــت كه معلوم نمى شود چرا  بزرگ ترين نقدى كه به اين اثر دارم اين اس
ــخصيت ها با ورود پليس به اين معما مخالفند . داستان مرد و زنى كه  ش
سال ها پيش عاشق و معشوق بودند و بعد از روبه رو شدن دوباره نه تنها زخم 
سرباز مى كند بلكه اين زخم متاستاز مى كند و باعث فروپاشى بسيارى از 
روابط خانوادگى شده است.اگر مخاطب و يكى از شخصيت هاى منفعل 

ــه چينى درون خانوادگى براى ربودن دخترش  ــتان پى به دسيس داس
نمى برند فيلم مى توانست يك پايان باز قابل تامل داشته باشد اما چون 
فيلمساز مى خواسته همه چيز را هوشمندانه هدايت كند در اين راه ابتر 
ــم در پالن هاى آخر چرا پدر به به  مانده . به عنوان مثال ما هنوز نمى داني
سوال دخترش جواب نمى دهد و تنها به كشيدن يك تنفس عميق بسنده 
مى كند . اگر قرار است فيلم كالسيك تمام شود ، فرم كالسيك مى طلبد 
ــانه و هلى شات . و يا اگر قرار  ، دوربين چارپايه و جرثقيل مى خواهد نه ش
است فيلم سينماى ضد كالسيك با يك درام پليسى خانوادگى باشد پايان 
نمى تواند نيمه باز باقى بماند . درواقع پايان نيمه باز دستاورد دوقطبى شدن 

فرهنگى مولف است كه نمى داند با آن چه كند . 
تاكستان بى قرار

ــر ايرانى بودن فرهنگ خود  عالوه بر تمام اين نكات فيلم همچنان ب
تاكيد دارد . فرهنگى كه كامال براى يك مخاطب اسپانيايى زبان بيگانه 

و جذاب است . جذابيت آن در شكى است كه بين اخالقى بودن يا نبودن 
عمل پاكو در برابر وظيفه اى كه به تازگى به آن پى برده براى مخاطب به 
ــت را پيش مى برد و خيلى  وجود مى آورد . فيلم خيلى روان اين جذابي
نيروهاى آنتوگونيست را قدرتمند جلوه مى دهد . در همه اين قدرت نمايى 
ها جاى خالى دخالت پليس ديده مى شود . چه بسا فيلم از لحاظ قانونى 
داراى بار منطقى پايينى است . فيلمساز با اكراه به سمت مردى مى رود كه 
قبال كارآگاه بوده و در حال حاضر بازنشسته شده و خيلى شرمگين دست 
از نتيجه گيرى از حضور آن شخصيت مى كشد تنها با يك تماسى كه به 
پاكو مى شود  و از طرفى همچنان بحث فروش چرايى تاكستان ها باقى مى 
ماند. اصال چرا فيلمساز اين مساله را مطرح مى كند وقتى دسيسه اى چيده 
ــف و مرتفع مى شود . فيلمساز  شده  و وقتى اين دسيسه خيلى زود كش
خيلى خودشيفته مابانه هوش خود را به رخ مى كشد اما اين هوش هيچ 
كمكى به پيشبرد داستان نمى كند وتنها معماهاى جديدى به معماى 
حل نشده اصلى اضافه كرده است . چينش دوار فيلمنامه در اين اثر تبديل 
به يك بازى ماز مى شود كه قسمتى از آن پاك شده و مخاطب براى رسيدن 
به نقطه مقصد از شكافى سقوط مى كند . نه تنها در «همه مى دانند» بلكه 
در اكثر آثار فرهادى جدال بين موضوع و سوژه ، جدالى است ناجوانمردانه . 

فرهادى از هر دو مولفه نهايت استفاده را مى برد بدون آنكه به يكى پاسخ گو 
باشد  . هرچند فيلمساز به بهترين شكل ممكن روايتى خانوادگى با حكم 
رابطه هاى اخالقى را پيش كشيده  اما اين حكم به حدى براى مخاطب 
ــخصيت ها را در برزخ نگاه مى دارد . اميدوارم  ــت كه تا ابد ش نامفهوم اس
فرهادى به عنوان يك فيلمساز خوب ايرانى اداى فيلمشده در اسكار را در 

نياورد و به آنچه به سينما عرضه كرده است بسنده كند .  

يك روز خالي از مشغله،هياهوي وسوسه انگيز عابران،تو 
ــاند.تالش مي كني ميان آمد و شد  را به خيابان ها مي كش
ــدا كني كه  ــي براي خودت پي ــذران در پياده رو، راه رهگ
ناخداگاه جايى زير پاهاى گذران مردم،تصوير بساط كتاب 
فروشي ها از نظرت مي گذرد.نزديك تر مي شوي.چشم هايت 
به عناوين وسوسه انگيز كتاب ها مي افتد و مجذوب جلدهاي 
رنگارنگ شان مي شوي.در ذهن نام كتاب ها را مرور مي كني 
تا مجاز يا غير مجاز بودن شان را در خاطرت تمييز دهي.شايد 
ــودت را از تك و تا نمي اندازي و  چيزي به ياد نياوري ولي خ
چند جلد كتاب مي خري.اما شايد نداني كه با اين خريد به 
ظاهر فرهنگى، چه ضربه اى ممكن است به بازار نشر و كتاب 
زده باشى!بايد گفت امروزه نشر غير مجاز كتاب ها ، تنها يكي 
از هزاران مشكلي است كه در حوالي اين حيطه پرسه مي زند.

ــت كه خسته از اين وضعيت بيمار  بازار نشر ايران سال هاس
گونه است.راهكارهاي اعمال شده تاكنون نيز ،همواره شبيه 
يك مسكن با دز پايين عمل كرده است،همانند دور باطلي كه 
هرازچندگاهي براي رفع معضالت،جوالن داده اما دوباره به 
نقطه صفر مي رسد.نيم نگاهي به تيراژ كتاب هاي چاپ شده 
در كشور، به اين مقوله قوت مي بخشد كه اندازه آن به چند 
دهم ميانگين جهاني كه هيچ،حتي منطقه اي هم نمي رسد.

قيمت كتاب نيز به فراخور جايگاه نداشته اش در ميان اقشار 
گوناگون جامعه به زعم بسياري از نويسندگان آنقدر اندك 
ــت كه اغلب درصد تعلق گرفته به مولفان يا مترجمان  اس
كفاف حتي يك ماه از زندگي روزمره شان را هم نخواهد داد.

ــت كه افزايش نجومي قيمت كاغذ و تغيير  اين در حالي اس
در قيمت كتاب ها به زعم عده اي ديگر از خانواده نشر،همان 
جايگاه معلق كتاب ميان مردم را نيز از بين برده است.با نگاهي 
اجمالي به روزهايي كه بر بازار نشر و وضعيت چاپ در تاريخ 
ــت در مي يابيم كه نشر،از همان  پر فراز و نشيب ايران گذش
ــده و تا به امروز هم افتان و  بدو تولد،وارد يك جاده لغزنده ش
خيزان پيش مي راند.در گفتار پيش رو  ضمن بررسي تاريخي 
اين فراز و نشيب ها،با چند نفر از اهالي اين حوزه گفت وگويي 
انجام داديم تا شايد تلنگري باشد بر خواب زمستاني بازار نشر.

دهه 40،قله رشد نشر
ــوز جنگ هاى ايران و  با وجود تمام پيامدهاي خانمانس
روسيه،بايد به اين مهم اشاره كرد كه اين رويداد،فوايدي نيز 
داشت كه شايد بتوان يكي از آن ها را آگاهي ايرانيان از تحجر 
ــان دانست.لزوم ورود  حاكم بر ذهنيت،فرديت و زندگي ش
صنعت چاپ به كشور و ترجمه و نشر كتاب در دوره سلطنت 
ناصرالدين شاه شايد يكي از اساسي ترين واكنش هايي بود 
ــيب مهيب  ــنفكران در آن دوره براي رهايي از آس كه روش
فرهنگي كشور،به آن دست زدند.در سالشمار تاريخي نشر 
ــال  ــد دوره مهم برمي خوريم كه اولين آن از س ايران به چن
ــال با جمعيت 16 ميليون نفري  1320 آغاز شد.در اين س
ــال بود  ايران، ميزان توليد كتاب كمتر از 300 عنوان در س
ــوان افزايش يافت. ــال 1330 به كمتر از 500 عن كه در س

همچنين بايد گفت كه تاسيس انتشارات دانشگاه تهران و 
انتشارات اميركبير،دو رويداد تاثيرگذار بر نشر ايران، هر دو 
در دهه 20صورت گرفتند.اما رشد توليد كتاب در  دهه 30

و به ويژه سال 1334 ،پس از سركوب مطبوعات آزاد بيشتر 
نمود پيدا كرد.چراكه تا پيش از آن به فراخور بستر سياسي 
كشور،چاپ مطبوعات به توليد كتاب ارجحيت داشت.در اين 
دوران،نشر كتاب جايگاه به محاق رفته خود را چند صباحي 
ــادي از فعاالن حزبي و  بازپس گرفت.در اين ميان تعداد زي
سياسي به ويژه روشنفكراني كه تازه از بند رها شده بودند،به 
كار نشر روي آوردند كه همين مهم،منشا تحولي بي سابقه در 
اين حوزه شد.ويرايش و گرافيك به معناي امروزي آن نيز،از 
تولد يافته هاي همين دوره است.جهش اساسي بعدي اما،در 
دهه 40 است.براساس آمار كتاب شناسى ملى ايران، شمار 
كتاب هاى انتشاريافته در سال 1340 كمتر از 600عنوان 
بود كه در سال 1349 به بيش از 4300عنوان رسيد؛ يعنى قله 
رشد توليد كتاب در سراسر دوران پهلوى.در ادامه نيز با توجه 
به رشد شهرنشينى و طبقه متوسط باسواد اين روند حفظ 
شد و تا پايان سال 1349، آمار سرانه كتاب به جمعيت كشور 
نسبت به سال1340، 6 برابرشد.رسيدن به اين قله،نه ثمره 
تزريق پول بود و نه صدقه دادن اندك يارانه دولتي به نشر اين 
مرز و بوم!بلكه تنها نتيجه تحوالت و رشد طبيعي فرهنگ در 
جامعه بود.از رويدادهاى مهم ديگر در اين دهه نيز مي توان به  
تصويب قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان  

در سال 1348اشاره كرد.
سايه مهيب يك پديده ضدفرهنگي در تاريخ

اما در همان دهه 40،بسته به شرايط يا ديدگاه متوليان، 
سانسور با مقياسي نامعلوم كماكان اعمال مى شد.در همين 
ــا اداره  ــران و پديدآورندگان كتاب ب ــزي  ناش برهه،گالوي
ــور بود،  ــر كه عهده دار سانس نگارش وزارت فرهنگ و هن
زمينه ساز تشكيل كانون نويسندگان ايران در سال 1347

ــندگان و ناشران با  شد.همچنين به مذاكراتى ميان نويس
دولت انجاميد كه حاصل آن تعيين روال تازه اى مبتنى بر ثبت 
حقوقى كتاب چاپ شده از سوى ناشر بود؛ روالى كه تا پايان 
كار حكومت وقت ادامه يافت ولى در عمل كمكى به كاستن 
از فشار سانسور نكرد.اما  در بحث نشر ايران در دهه 1350 و تا 
آستانه انقالب57، به رغم عواملى چون رشد بالغ بر 33 ميليون 
نفر جمعيت در 1355 ،همچنين گسترش آموزش و افزايش 

ــل و خارج از  ــگاه هاى داخ تعداد تحصيل كردگان در دانش
كشور، تاسيس موسسات متعدد پژوهشى وابسته به دولت 
ــاراتى را يدك مى كشيدند  و دانشگاه هايى كه هر يك انتش
ــد تجهيزات و دانش فنى  و بهبود كيفى توليد كتاب و رش
چاپ، نشر كتاب در ايران رو به قهقرا رفت. تعداد كتاب هاى 
ــال1349 كه 4359 عنوان بود، در سال  منتشر شده در س
1350 به 3474 عنوان كاهش يافت.سقوط منحنى توليد 
كتاب در ايران ادامه يافت و در 1355 به مرز بحرانى 1689 
عنوان رسيد. در ماه هاى پايانى 1356 و اوايل 1357، زمانى 
كه حاكميت پيشين از نفس مي افتاد، نشر غيرمجاز شكل 
گرفت كه كتاب هاى بسيارى را در شمارگانى كه قابل برآورد 
نيست، منتشر كرد. اين كتاب ها با عنوان «جلد سفيد» طيف 
گسترده اي از آثار ماركسيستي تا انقالبى، نگاهي تاريخي 
به نهضت ملى، نطق هاى مجلس و دفاعيات دكتر مصدق 
در دادگاه نظامى، آثار دكترعلى شريعتى،آثار نويسندگان و 
شاعران معاصر ايرانى كه به تيغ سانسور گرفتار شده بودند را 
شامل مى شد.در سال هاي بعد از انقالب اما، نقاط ناشناخته 
ــراني كه در دوره هايى  در نشر ايران افزايش پيدا كرد.از ناش
فعاليت چشمگيرى داشته اند و امروز جز نامى از مديران شان 
نمى دانيم تا كتاب هايى كه ناشران شان از هويت هاى ناشناس 

يا مجهول استفاده كرده اند. 
ناشران آلوده نشر هستند!

عدم رعايت حقوق توليدكنندگان در ايران در همه حوزه ها 
به ويژه حوزه فرهنگ، آسيب زننده است. بايد تاسف خورد كه 
امروز در شرايطي قرار داريم كه مردم حتي كتاب هاى كپى را 
هم نمى خوانند. تمامى تالش ها و دويدن هاى ناشران شايد 
ــد كه هنوز زندگي و لحظات شان با براي اندك مردمى باش

كتاب خواندن عجين شده است. معناى تيراژ 500 جلدى 
ــورى با جمعيت بالغ بر 80 ميليون نفر،  براى كتاب در كش
ــت كه تعطيل شده است! اين است كه فرهنگ،ديري اس
ــال ــت و 20 س ــارات «نى نگاه» اس امير نادرى،مدير انتش

مي شود كه در حوزه نشر فعاليت دارد.وي با اشاره به رقابت 
ــر و تاثير آن در افت و خيز بازار  ميان هم صنفان در حوزه نش
ــازار رقابت در همه صنف ها  كتاب به «قانون» مي گويد:«ب
وجود دارد اما بسته به نگاه ها روحيات متفاوت است.شايد 
اصلى ترين مشكل ميان هم صنفي هاي نشر،سياست هاى 
قيمت گذارى كتاب ها باشد.براي مثال در 20 سال اخير ما 
اين مشكل را داشتيم كه تعدادي ناشرِ به اصطالح ، «پزشكى» 
ــد و بعد براي آن  روي كار آمدند،قيمت كتاب ها را باال بردن
تخفيف گذاشتند.همين كار در درازمدت قيمت كتاب ها را 
باال برد،همه متضرر شدند و اين مشكل نه تنها به آن اقليت 
كه به تمام ناشران بسط پيدا كرد.اما باز هم جاي شكرش باقي

است كه در كار كتاب، فضاى سالم ترى نسبت به اصناف ديگر 
جاري است يا به عبارت ديگر،نگاه صرفا بازارى در كار كتاب 

كمتر از اصناف ديگر است».
اين ناشر با اشاره به  ناشراني كه در زمان نمايشگاه ،تعداد 
زيادي كتاب در تيراژ پايين چاپ كرده در حالي كه درطول 
سال هيچ كتابي را به چاپ نمي رسانند اظهار مي كند:«در 
عرف بازار نشر،اين گونه جا افتاده كه هر ناشر در طول سال 
بايد دست كم چهار عنوان كتاب چاپ كند. البته اين قاعده، 
انعطاف پذير است،به اين صورت كه كتاب هايى را كه تاليف 
و ترجمه آن ها زمان و هزينه زيادى مى برد،مي توان  به جاى 
چند اثر پذيرفت .بديهى است كه ميان تاليفات ارزشمند با 
ترجمه هاى كوچك، تفاوت وجود دارد.ناشران نمايشگاهى 
در يك بازه زمانى كوتاه، حدود100 عنوان كتاب تاريخ گذشته 
درمى آورند، مثال كتاب هايى كه30 سال از مرگ مولفان شان 

گذشته و دوره حق التاليف آن ها به پايان رسيده است،مثل 
كتاب هاى سهراب سپهرى و فروغ فرخزاد كه پيش از اين ها، 
حق نشرشان در اختيار انتشارات طهورى بود، يا كتاب هاى 
ــوند!» ــرعت آماده مى ش ــى كه به س كوچك و كم حجم

نادري همچنين درباره جاي خالي يك مكانيسم فرهنگى در 
تبليغات صدا وسيما براي تبليغ كتاب ادامه مي دهد:«صدا 
و سيما متاسفانه بوقچى يك جريان خاص است كه ارزش 

ــاى با مردم بودن بر  حرف زدن ندارد.چرا كه تا به حال به ج
مردم بود.شما مى دانيد كه نمى توان تبليغات مربوط به كتاب 
را به راديو و تلويزيون داد، به اين دليل كه همواره ممكن است 
عده اى دلواپس محتواى كتاب ها باشند! مملكتى كه نتوان 
در آن كتاب را تبليغ كرد، از نظر فرهنگى كالهش پس معركه 
ــران خصوصى بر  ــت.عمال كارى هم  ازدست من و ناش اس
نمى آيد زيرا اين مسائل جزو بحث هاى كالن مملكت است».

ــارات «ني نگاه» در پايان صحبت هايش، درباره  مدير انتش
ــرايط بغرنج بازار سرپا نگاه  انگيزه اي كه ناشران را در اين ش
مي دارد،ادامه مي دهد:«بايد گفت كه ما ناشران،آلوده اين 
كار هستيم.من بعد از 20 سال، كار ديگرى بلد نيستم كه انجام 
بدهم.با تمام مشكالت مى جنگيم و اميدوارم اين نااميدى به 
كليت فضا غلبه نكند.امروز فضاى عمومى نشر به سمتى رفته 
كه مردم با كتاب غريبه شده اند و اين معضل متاسفانه با شيب 

تندى رخ داده است».
هرچه از دوست رسد،نيكو نيست!

بايد اشاره كرد كه امروز، نبض بازار كتاب در قرق كتاب هاى 
كمك آموزشى و همچنين كتاب هاى كودكان و نوجوانان 
است، به طورى كه دو انتشارات كمك آموزشى «بين المللى 
گاج» و «كانون فرهنگى آموزش»، دو ناشر پركار در دو سال 
اخير بودند و تعداد عناوين كتاب در حوزه كودك نيز در مقايسه 
با دوره زمانى مشابه سال گذشته، 56 درصد افزايش داشته 
است.همچنين در اين مدت، متوسط قيمت كتاب حدود 
1300 تومان يعنى 8.5 درصد افزايش داشته و به 16 هزار 
و 533 تومان رسيده است.اين ميزان افزايش قيمت كتاب، 
تقريبا برابر با ميزان تورم در اين مدت است كه از سوى مركز 

آمار ايران اعالم شده است.
مهرداد فتحي،مدير انتشارات «پيشگام»، مهم ترين و 
ــكلي كه در حال حاضر ناشران با آن دست بزرگ ترين مش

ــد و به «قانون»  و پنجه نرم مي كنند را بحران كاغذ مي دان
مي گويد:«به طور كلي در حوزه نشر،فارغ از وضعيت اقتصادي 

ــت،در سه موضوع  كه در حال حاضر اصلي ترين معضل اس
مشخص ديگر نيز مشكالتي وجود دارد؛هم صنفى ها، مردم 
ــكل غيرمجاز چاپ مى كنند.درباره  و افرادى كه آثار را به ش
هم صنفى ها مساله اين است كه به دليل عدم حق كپى رايت، 
برخى ناشران وقتى مى بينند يك كتاب مثال خارجى به فروش 
بااليي دست پيدا كرده است، فورا آن را با نام مترجم ديگرى به 
چاپ مي رسانند. معضل ديگري كه شاهدش هستيم اين است 
كه بعضي ناشران با ليبل زدن روي كتاب ها قيمت را دو تا سه 
برابر افزايش مي دهند و يك تعداد ناشر هم به خاطر وضعيت 
دالر،مانند اهرم فشار روي پخش كتاب و كتابفروش ها عمل 
مي كنند.به عنوان مثال يك كتاب براي كتابفروش تا همين 
چند ماه پيش 20تا 30 درصد سود داشته است.حال شاهد 
ــران به خاطر اوضاع كنوني،درصد  هستيم كه برخي از ناش
كتاب ها را پايين آوردند و نسبت به تسويه كتاب ها هم فشار 
مضاعفي روي پخش كتاب و كتابفروش ها ايجاد كرده اند.اما 
بحران كاغذ در حال حاضر وسيع ترين معضل ماست.قيمت 
كاغذي كه تا همين 6 ماه پيش بندي 60هزارتومان بود،حاال به 
بندي 250 هزار تومان افزايش پيدا كرده است.البته بايد گفت 
بعضي از ناشران سودجو نيز از اين افزايش قيمت به نفع خود 
سوءاستفاده كردند كه همين امر باعث دلگيري كتابفروش ها و 
مردم شده است.براي مثال كتابي كه هنوز تيراژش تمام نشده 
اما از ديد مخاطبان كتاب به چندين چاپ رسيده است.اين 

در حالي است كه سود اصلي كتاب را عده اي ديگر برده اند!»
فتحي ادامه مي دهد:«متاسفانه وزارت ارشاد به ويژه در 
ــيارى از كتاب ها را گرفت  دولت گذشته ،جلوى انتشار بس
ــد كه با سودجويى، همان  و اين وضعيت، به نفع افرادى ش
ــازار كرده اند.از  ــكل غيرمجاز كپى و روانه ب كتاب ها را به ش
ــده است، بسياري از وقتى شبكه هاى اجتماعى فراگير ش

مردم ناآگاهانه نسخه هاى ديجيتال كتاب ها را در سايت ها 
يا كانال هاي تلگرامي خود مى گذارند، ضربه اى كه اين كار 
به ناشران مى زند، اساسي است.شايد نيت اين افراد خير باشد 
اما در درازمدت خودشان را از داشتن آثار جديد در حوزه نشر 
محروم مى كند، زيرا با اين وضعيت، كار ناشران به تعطيلى 
ــه دليل باال  ــان مى انجامد.نكته ديگر اينكه ب انتشارات ش
رفتن هزينه ها، بسيارى از ناشران، ويراستار هم ندارند، فقط 

نمونه خوان و غلط گير دارند».
معضالت نشردرانتهاي صف مشكالت كشور

اكثر ناشران ايرانى معتقدند اين افزايش قيمت كتاب است 
كه تاثير منفِى مستقيم بر خريد كتاب گذاشته و باعث كاهش 
ــود.از طرفي در شرايطى كه اعمال  شمارگان كتاب مي ش
سانسور آسيب جدى به كيفيت آثار منتشر شده در كشور 
وارد كرده است،عده اي معتقدند مقامات دولتى در مقابل، 
با برجسته كردن آمار كمى نشر كتاب، در تالش هستند كه

موضوع سانسور را ناچيز جلوه دهند.گويا آمار نشر كتاب در 
انحصار دولت است و هيچ نهاد مستقلى اجازه تحقيق و ارائه 
آمار دقيق در زمينه كتاب هاى سانسور شده ندارد. با اين حال 
اعمال سانسور، كيفيت كتاب هاى حوزه علوم انسانى و ادبيات 
و هنر را متاثر كرده است.بر اساس آمار رسمى، پايين ترين آمار 
كتاب هاى منتشرشده به كتاب هاى حوزه هنر اختصاص دارد 

كه تنها سه درصد بازار نشر ايران را شامل مى شود.
غالمحسين سالمي،نويسنده و مترجم با اشاره به وضعيت 
اسفناك نشر كتاب در شهرستان ها به «قانون» مي گويد:

« وضعيت چاپ،نشر و مطالعه در ايران متفاوت با تمام دنيا 
ــهر تهران نيز متفاوت از تمام شهرهاست!در و در ايران و ش

هيچ كجاي دنيا كتاب قبل از چاپ از مجرايي به نام مميزي 
ــود دارد كه  ــا مميزي وج ــد.در ايران نه تنه عبور نمي كن
ــتان اعمال كننده اين مميزي ها، با يكديگر اختالف  دوس
سليقه هم دارند و گاهي يك كتاب با دو مترجم مي بينيد كه 
يكي از آن ها مجوز دارد و ديگري نه.اين ها از عجايب روزگار 
ــهر تهران ،در هيچ كدام از  است!اما در كشور ايران،غير از ش
ــب براى نشر و كتاب وجود  شهرهاي ديگر نيز فضاى مناس

ندارد.نمايشگاه هاى كتاب استانى برپا مى شود كه افرادى با 
مبلغ اندك در آن ها غرفه مى گيرند و كتاب مى فروشند، در 
صورتى كه كتاب فروش شهرستانى بايد فروشگاه اجاره كند 
و ماليات و بيمه و چه و چه بدهد،در نهايت  بازار فروش مناسب 
هم نداشته باشد،نتيجه چيست؟انزوا و انصراف ناشر از نشر 
كتاب!همه كتاب خوان ها كه تنها در تهران جمع نشده اند، 
وضعيت كتاب در شهرستان ها هم اسفناك است.مشكالت

كتاب با بازى هاى دم دستى و با حرف زدن و نگاه از يك زاويه 
حل نمى شود.سامانه هاى نشر مشكل دارد. سواد نشر مشكل 
دارد. كالس نشر مشكل دارد. تبليغات نشر مشكل دارد. وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى هم برنامه ها و كتاب هاى مختص خود 

را داشته و انگار كارى به اين مشكالت ندارد!»
اين نويسنده ادامه مي دهد:«مشكل ديگر اين است كه 
ناشران از سوي وزارت جليله فرهنگ و ارشاد اسالمي حمايت 
نمي شوند.كاغذ با بدترين وضع ممكن خريده مي شود،قيمت 
كتاب باال مي رود و هيچ خواننده اي حاضر نمي شود كتابي را 
به قيمت مثال 70 هزار تومان خريداري كند.اصال شما تيراژها 
را مقايسه كنيد.پيش از انقالب،تيراژ ها هفت تا هشت هزار تا 
بود،حاال تيراژ ها 200 تا  250 ،در اين ميان جمعيت ايران را 
هم در اين دو دوره از قلم نيندازيد،جاي تاسف دارد!فراموش 
نكنيد كه دولت و به ويژه وزارت ارشاد كه متولي قانوني اين 
ــدود هفت هزار  ــت طبق آمار موجود چيزي ح حوزه هس
كتابخانه دولتي و غير دولتي در ايران در اختيار دارد،شايد هم 
بيشتر.ارشاد مي تواند به هر كدام از اين كتابخانه ها دو كتاب 
بدهد كه در مجموع 14 هزار مي شود و اين رقم كمي نيست.

مي تواند به جاي بخش اندكي از حقوق كاركنان دولتش،براي 
كودكانشان كتاب هديه بدهد.اما گويا مشكالت آنقدر زياد 
است كه فرهنگ و معضالت آن به ويژه در حوزه نشر و كتاب 

بايد به انتهاي اين صف بلند باال بروند».
قرار تخصيص ارز 4200 توماني به حوزه كتاب

ــال  ــرف 6 ماهه اول امس ــذ ظ ــفانه قيمت كاغ متاس
ــت  ــن يك دليل كافي اس ــده و همي تقريبا هفت برابر ش
ــندگان و مترجمان بيكار و  ــته، نويس ــران ورشكس تا ناش
ــد و در نتيجه اين  ــته تر از هميشه باش بازار نشر سرشكس
ــاهد گران و گزاف تر شدن قيمت تمام شده كتاب  روزها ش
ــه از آن ياد  ــيم. همان كتابي كه پيش از اين 6 ماهي ك باش
ــته است.  ــاني نداش مي كنيم نيز وضعيت چندان درخش
سيد فاطمه ذوالقدر،نايب رييس اول كميسيون فرهنگي 
مجلس و نماينده مردم تهران، با اشاره به تغييرات و نوسانات 
اقتصادى و تاثير آن بر  قيمت تمام كاالها و اقالم به ويژه حوزه 
نشر و كتاب به «قانون» مي گويد:«نوسانات قيمتى،در ابتدا

گران شدن كاغذ را به همراه داشت كه باعث افزايش هزينه 
تمام شده كتاب شد و ناشران، نويسندگان و فعاالن عرصه 
كتاب را با مشكالت مضاعفى مواجه كرد. اما با تصميماتى 
كه در كميسيون فرهنگى گرفته شد براى حمايت از حوزه 
ــد ارز 4200 تومانى به كتاب تخصيص  نشر و كتاب قرار ش
داده شود تا كاهش هزينه هاى توليد را براى فعاالن اين حوزه 

داشته باشيم».
ــل توجه كاهش  ــاره تاثير قاب ــن درب ذوالقدر همچني
ــاي اين كاالي فرهنگي ادامه  قيمت كتاب بر افزايش تقاض
مي دهد:«كاالهاى فرهنگى متاسفانه در شرايط اقتصادى
ــبد خانواده ها حذف ــاعد اولين كااليى است كه از س نامس

مى شود و در شرايط اقتصادى امروز خانواده ها اقبال كمترى 
نسبت به خريد و استفاده كتاب به عنوان يك كاالى فرهنگى 
ــتند. اما يقيناكاهش هزينه هاى كتاب مى تواند  را دارا هس
كمك قابل توجهى به افزايش اقبال عمومى كند. اقدامى كه 
مى تواند در شرايط فعلى كمك به افزايش سرانه مطالعه كند، 
استفاده از نسخه هاى نرم افزارى و پى دى اف كتاب هاست 
كه امكان دسترسى بيشتر و گسترده ترى را براى مخاطبان و 
كتابخوان ها فراهم مى كند.اما گسترش استفاده از كتاب هاى 
الكترونيكى منوط به شرايطى است كه آثار مولفان و مترجمان 
و نويسندگان از سرقت ادبى و علمى محفوظ بماند و در راستاى 
ــعه، وزارت فرهنگ و ارشاد  ــم توس اين مهم در برنامه شش
اسالمى مكلف شد نسبت به تسهيل فرآيندهاى صدور مجوز 
و بازنگرى و كاهش ضوابط و مقررات محدود كننده توليد و نشر

آثار فرهنگى و هنرى اقدام كند و قوه قضاييه و نيروى انتظامى 
ــر آثار و اجراى  مكلف شدند امنيت الزم را براى توليد و نش
برنامه هاى فرهنگى و هنرى داراى مجوز فراهم كنند و نسبت 
به جبران خسارت وارده ناشى از ممانعت، تحريك يا اخالل در 

توليد و نشر اين آثار اقدم كنند».
ــي مجلس،موضوع  ــيون فرهنگ نايب رييس كميس
ــه كتاب به  ــى، حمايت از فعاالن عرص كتاب، كتابخوان
ــيون  عنوان يك كاالى فرهنگى را از اولويت هاى كميس
ــته و اظهار مي كند:«ما در تالش  فرهنگى مجلس دانس
هستيم  قانون گذاري،سياست گذارى و نظارت بر حسن 
اجراى قوانين و برنامه هاى وضع شده را آن گونه كه نتيجه 
آن را در سطح جامعه و خانواده ها ببينيم به انجام رسانيم. 
در اين خصوص نشست هاى مستمرى با وزارت فرهنگ 
ــران و نويسندگان براى  ــالمى، مولفان و ناش و ارشاد اس
ــكالت آن ها برگزار شده و خوشبختانه  رسيدگى به مش
ــر و كتاب  بارويكرد مثبتى كه براى حمايت از حوزه نش
وجود دارد در تالش هستيم در بودجه فرهنگى سال 98

ــب با نيازهاى  افزايش اعتبارات و تخصيص بودجه مناس
اين حوزه را داشته باشيم».

ــر در ايران كماكان در  و در پايان بايد گفت وضعيت نش
ــرازيري است.نويسندگان و  مترجمان  شيب تند و رو به س
بسياري را مي شناسيم كه اين روزها كتاب هاي شان در يك 
قدمي انتشار و در تالطم خارج از قاعده كاغذ و ديگر لوازم نشر 
بالتكليف مانده،چشم انتظار نگاه جدي متوليان اين حوزه 
هستند و افسوس زمان از دست رفته، معيشت معلق مانده 
و عرصه فرهنگ سيلي خورده در كشوري  را مي خورند كه به 

عقبه تمدن و فرهنگي بودنش مي بالد.

     وضعيت انتشار كتاب در ايران در چند دهه اخير واكاوي شد    

نشردرسراشيب بحران هاى كاغذى 

پرده نقره اى

نقدى بر «همه مى دانند» اصغر فرهادى

جذابيت شك

بيتا محسني

        رسيدن به قله توليد كتاب در سال 49،نه ثمره تزريق پول بود و نه صدقه دادن اندك يارانه دولتي به نشر اين مرز و بوم!بلكه تنها نتيجه تحوالت و رشد طبيعي 
فرهنگ در جامعه بود

        معناى تيراژ 500 جلدى براى كتاب در كشورى با جمعيت بالغ بر 80 ميليون نفر، اين بوده كه فرهنگ،ديري است كه تعطيل شده است!
        اكثر ناشران ايرانى معتقدند اين افزايش قيمت كتاب است كه تاثير منفِى مستقيم بر خريد كتاب گذاشته و باعث كاهش شمارگان كتاب مي شود

        نيم نگاهي به تيراژ كتاب هاي چاپ شده در كشور، به اين مقوله قوت مي بخشد كه اندازه آن به چند دهم ميانگين جهاني كه هيچ،حتي منطقه اي هم نمي رسد
        اعمال سانسور، كيفيت كتاب هاى حوزه علوم انسانى و ادبيات و هنر را متاثر كرده و پايين ترين آمار كتاب هاى منتشرشده به كتاب هاى حوزه هنر با تنها 

سه درصد بازار نشر كشور اختصاص دارد

امير نادري
مدير انتشارات «ني نگاه»:

 اصلى ترين مشكل ميان هم صنفي هاي 
نشر،سياست هاى قيمت گذارى كتاب 

است.براي مثال در 20 سال اخير 
ما اين مشكل را داشتيم كه تعدادي 

ناشِر به اصطالح  «پزشكى» روي كار 
آمدند،قيمت كتاب ها را باال بردند و بعد 
براي آن تخفيف گذاشتند.همين كار در 
درازمدت قيمت كتاب ها را باال برد،همه 
متضرر شدند و اين مشكل نه تنها به آن 

اقليت كه به تمام ناشران بسط 
پيدا كرد

غالمحسين سالمي
نويسنده و مترجم: 

وضعيت چاپ،نشر و مطالعه در ايران 
متفاوت با تمام دنيا و در ايران و شهر 

تهران نيز متفاوت از تمام شهرها 
است!در هيچ جاي دنيا كتاب قبل از چاپ 

از مجرايي به نام مميزي عبور نمي كند.
در ايران نه تنها مميزي وجود دارد كه 

دوستان اعمال كننده اين مميزي ها، با 
يكديگر اختالف سليقه هم دارند و گاهي 
يك كتاب با دو مترجم مي بينيد كه يكي 
از آن ها مجوز دارد و ديگري نه.اين ها از 

عجايب روزگار است!

مهرداد فتحي
مدير انتشارات «پيشگام»:

 بعضي ناشران با ليبل زدن روي كتاب ها 
قيمت را دو تا سه برابر افزايش مي دهند 

و تعدادى ناشر هم به خاطر وضعيت 
دالر،مانند اهرم فشار روي پخش كتاب 

و كتابفروش ها عمل مي كنند.به عنوان 
مثال يك كتاب براي كتابفروش تا همين 

چند ماه پيش 20تا 30 درصد سود داشته 
است.حال شاهد هستيم كه برخي از 

ناشران به خاطر اوضاع كنوني،درصد 
كتاب ها را پايين آوردند و نسبت به تسويه 

كتاب ها هم فشار مضاعفي روي پخش 
كتاب و كتابفروش ها ايجاد كرده اند

سيدفاطمه ذوالقدر
نايب رييس اول كميسيون فرهنگي 

مجلس و نماينده مردم تهران: 
نوسانات قيمتى،در ابتدا گران شدن 

كاغذ را به همراه داشت كه باعث 
افزايش هزينه تمام شده كتاب شد و 
ناشران، نويسندگان و فعاالن عرصه 
كتاب را با مشكالت مضاعفى مواجه 

كرد.با تصميماتى كه در كميسيون 
فرهنگى گرفته شد براى حمايت از 

حوزه نشر و كتاب قرار شد ارز 4200 
تومانى به كتاب تخصيص داده شود تا 

كاهش هزينه هاى توليد را براى فعاالن 
اين حوزه داشته باشيم
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نتيجه يا كيفيت، كدام يك آينده را مى سازد؟ براى پاسخ به 
اين سوال نياز نيست كه يك تحليل گر ارشد باشيد. اگر تنها يك 
ــت و  هوادار واقعى فوتبال كه روزهاى متمادى با تيمش شكس
پيروزى را تجربه كرده، هستيد پس به سادگى پاسخ اين سوال 
را مى دهيد. يك كيفيت در حال توسعه به مراتب به خوشبختى 
ــت  ــت تا چهار برد متوالى يك بر صفر. اما نياز اس نزديك تر اس
ــناخت و  ــاله ش كه ريزبينانه و آكادميك به قضيه بنگريد. مس
مشاهده كيفيت تيم اين دقيقا همان كمبودى است كه هيات 
مديره ذوب آهن هنگام اخراج اميد نمازى به آن احتياج داشت! 
كمبود شناخت كيفيت تاكتيكى تيم سواى نتيجه. ذوب آهن 
نمازى بدون شك از نظر نوع بازى و تاكتيك هاى استفاده شده 
جزو تيم هاى برتر ايران بود و اين روند نيز، روز به روز به سمت 
پيشرفت بيشتر و رسيدن به هارمونى مناسب تر مى رفت. بحث 
ما در مورد كيفيت تاكتيكى است و در مورد فلسفه كارى اميد 
نمازى. فلسفه اى كه شايد در مقطع كنونى همراه با نتيجه نبود 
ــاور  ــره ذوب آهن انتظار مى رفت، از چند مش اما از هيات مدي
ــازى تيم باخبر  ــوال كنند تا از تكامل در ب فنى در اين مورد س
ــفه محوريت خط هافبك ذوب  ــوند. بحث ما در مورد فلس ش
ــرزمين بسيار كم ديده  ــت. آنچه كه در فوتبال اين س آهن اس
مى شود. عموما در كشور ما نه فقط در ليگ برتر بلكه حتى در 
ــته اول نيز حدود90 درصد تيم ها با اصولى شبيه به  ليگ دس
هم بازى مى كنند. كليد واژه هايى آشنا: دفاع فشرده- حمله با 
نفرات كم- توپ هاى بلند- تالش براى به خدمت گرفتن يك 
مهاجم هدف مادرزاد- جناح راست سانتر كننده- دو هافبك 
ــتر تيم ها با فلسفه بازى كه  دفاعى كامال تخريبى و... بله! بيش
ــت  و  استفاده از تخصص  پايه اش خط دفاع قدرتمند تيم اس
ــن نتايج ممكن  ــب ناپلئونى تري ــده به دنبال كس هاى ذكر ش
هستند. در برابر اين90 درصد فراگير، حدود پنج درصد تيم ها 
(كه در حال حاضر فقط مى توان تراكتورسازى را به عنوان نمونه 
نام برد) بر اساس محور قرار دادن خط حمله بازى مى كنند. به 
اصطالح به آن ها قدرت هاى كالسيك مى گوييم. اين مجموعه 
تيم ها در تمام طول بازى سعى مى كنند با توليد مداوم انرژى 
ــمت دروازه حريف حمله كنند و حتى در اين  و خالقيت به س

ــز قربانى مى كنند.  ــاختار و انضباط حركتى را ني راه، گاهى س
سرعت داشتن، دريبل زدن و خلق موقعيت هاى گل پرتعداد 
ــتند. در برابر اين دسته  از شاخصه هاى اين گونه از تيم ها هس
ــدى، مدرن ترين گونه هم داراى  هاى 90 درصدى و پنج درص
يك اقليت پنج درصدى است. يعنى تيم هايى هستند كه محور 
و پايه بازى آن ها را خط هافبك تيم تشكيل مى دهد. تيم هايى 
كه در فصل جارى ليگ برتر فقط دو نمونه از آن ها را در اختيار 
داريم. سپاهان قلعه نويى و ذوب آهن نمازى. اين تيم ها بر اساس 
سه تكنيك ويژه سازماندهى مى شوند: مالكيت- ريتم- تعادل. 
ــت از  آن ها در مرحله اول در هيچ دقيقه اى از جريان بازى دس
ــتر توپ نمى كشند. برخالف  تالش براى داشتن مالكيت بيش
گروه 90 درصدى، توپ به اين دسته از تيم ها معنا مى دهد. به 
عنوان نمونه ذوب آهن حتى پس از جلو افتادن از تراكتورسازى 
ــت با روى آوردن به يك بازى واكنشى  در حالى كه مى توانس
ــد، همچنان در  ــتر كن ــال پيروزى را خيلى بيش صرف، احتم
ــاگران پرشور اين تيم  ــگاه حريف قدرتمند و برابر تماش ورزش
بازى حفظ توپ را در زمين حريف به نمايش مى گذاشت. گواه 
اين امر دو گل اول تراكتورسازى هستند كه روى ضدحمله به 
ــت آمدند در حالى كه اگر ذوب آهن ايستا و تخريبى بازى  دس
مى كرد امكان ضدحمله حريف وجود نمى داشت. پس از اينكه 
مالكيت توپ به دست آمد هدف بعدى ايجاد ريتم است. يعنى 
ــتن ضرب آهنگ بازى در تمام مسابقه. در اين مورد هم ما  داش
ــاهد بوديم. بزرگ ترين كمكى  يك ذوب آهن خوب و پويا را ش
ــت كه در شرايط مختلف بازى  كه ريتم به شما مى كند اين اس
كيفيت ساز باشيد و دچار بحران هاى موقتى تاكتيكى نشويد. 
به بازى ذوب آهن مقابل پيكان توجه كنيد. تيم به زيبايى بازى 
حفظ توپ را به بازى موقعيت ساز تبديل مى كند و با يك ريتم 
با كيفيت، توليد فشار مى كند. اما يك اتفاق بد رخ مى دهد. تيم 
روى اشتباه عجيب دروازه بان يك گل نااميد كننده مى خورد. 
ــت. تيمى كه خوب بازى  اينجا مرز فروپاشى براى يك تيم اس
ــار بحران روحى-  كرده اما يك گل بد مى خورد و طبيعتا دچ
ــيد؟ خير. برابر  ــا ذوب آهن فروپاش ــود. اما آي تاكتيكى مى ش
پيكانى كه در فوتبال ايران به دفاع صرف معروف است و در اكثر 
ــه خوبى محافظت كرده، تيم  موارد از پيروزى يك بر صفرش ب
آنقدر حمله مى كند تا به گل مساوى مى رسد. بازگشت به بازى 
برابر يكى از تيم هايى كه در 90 درصد موارد امكان بازگشت را 

از حريفان سلب كرده است. چرا؟ چون ذوب آهن اميد نمازى 
ــت يافته بود و هر لحظه فشار  ــار دس به ريتم توليد مداوم فش
عظيم ترى را بر ساختار حريف وارد مى كرد. نمونه ديگرى هم 
در دسترس است. بازى ذوب آهن مقابل صنعت نفت آبادان. 20

دقيقه اول، تيم نمازى دو گل دريافت مى كند كه گل دوم روى 
اشتباه بحران زاى كاپيتان حدادى فر رخ مى دهد. صنعت نفت 
دو گل جلو افتاده و در يك سوم دفاعى خودش تجمع مى كند. 
آن ها يقين دارند بيش از90 درصد به پيروزى نزديك شده اند. 

اما تابلوى نتايج در دقيقه 94 غير از اين را نشان مى دهد.
ــن موفق به جبران   ذوب آهن دو، صنعت نفت دو. ذوب آه
نتيجه مى شود چون آن ها پس از خوردن دو گل ابتدايى دچار 
سرگيجه فنى و تغيير تاكتيك هاى بدون پشتوانه نشدند. بلكه 
بازى حفظ توپ ريتم ساز خود را همچنان ادامه دادند و فشار و 
ــار، موقعيت و موقعيت،  گل و گل. اجازه بدهيد يك نمونه  فش
ــى كنيم. ذوب آهن برابر پديده. پديده با  مهم ديگر را نيز بررس
ــدى را يك تيم ويژه در  يك گل جلو مى افتد و ما تيم گل محم
ــالت ذوب آهن،  ــريع مى دانيم. با توجه به حم ضدحمالت س
پديده اميدوار بود روى ضدحمالت گل هاى بعدى را هم بزند 
ــد و اين بار هم به خاطر  ــاوى ش اما ذوب موفق به زدن گل مس
اينكه حمالت تيم مجموعه اى از حمالت بدون پشتوانه نبودند 
ــوپ منجر به ريتم  ــى بودند كه از طريق مالكيت ت بلكه حمالت
ــار زيادى را روى پديده اعمال  ــده بودند و فش سازى توليد ش
مى كردند. به همين خاطر پديده به جاى فكر كردن به بازى دو 
بعدى دفاع- ضدحمله، روبه بازى تك بعدى دفاع صرف آورد. 
تيم هايى كه محوريت بازى آن ها را خط هافبك تشكيل مى دهد 
(بيشتر تيم هاى بزرگ اروپايى طبق اين فلسفه بازى مى كنند) 
ــتيابى به مالكيت و سپس ريتم سازى و  در گام سوم پس از دس
ــمت ايجاد تعادل  ــرب آهنگ بازى، به س در اختيار گرفتن ض

حركت مى كنند.
 ايجاد تعادل به معنى برقرارى مساوات كامل بين بخش هاى 
مختلف بازى نيست، بلكه وقتى از ايجاد تعادل حرف مى زنيم 
در واقع از آگاهى رفتارى طبق نيازهاى تيم صحبت مى كنيم. از 
خون رسانى به هر بخش به اندازه مصرفش صحبت مى كنيم و 
اين مورد سوم همان مساله اى بود كه ذوب آهن نمازى برخالف 
ــازى، در اجراى آن  كيفيتش در بحث هاى مالكيت و ريتم س
ــد پازل تاكتيكى تيم  ــت و همين باعث مى ش مشكالتى داش

ــبت به  بعضى مواقع لنگ بزند. البته عملكرد تيم رفته رفته نس
اين مساله بهتر مى شد و وقتى مى توانست در اين مورد هم به 
نمره قابل قبولى برسد،آينده سازى شروع مى شد. دقيقا ضعف 
تصميم هيات مديره اى كه اميد نمازى را پس از12 هفته اخراج 
ــت. عدم شناخت از دانش بازى. اگر شما  مى كند نيز همين اس
ــده در باال استخدام كنيد  مربى را از دسته 90درصدى ذكر ش
بله حق داريد كه پس از هفت تا هشت هفته نسبت به عملكرد 
وى در نتيجه گيرى اعتراض داشته باشيد. چون بازى بر مبناى 
محوريت خط دفاعى به هيچ وجه يك بازى پيچيده نبوده و بر 
ــكل مى گيرد كه به راحتى در  اساس تاكتيك هاى ساده اى ش
ــوند و از همان بازى هاى ابتدايى  ذهن بازيكنان كاشت مى ش
ــت.  ــت آن در زمين بازى توقع داش ــبت به برداش مى توان نس
ــته مربيانى كه تاكيد روى خط  همچنين اگر يك مربى از دس
حمله دارند استخدام كنيد باز نيز در زمان ميوه دهى تفاوتى در 
كار نيست. بله تاكتيك ها ممكن است كمى پيچيده تر باشند اما 
بخش اعظم موفقيت اين دسته از مربيان به بازيكنان باكيفيت 

تهاجمى مربوط مى شود. 
ــم و هافبك  ــورد نظر چند مهاج ــر همراه با مربى م پس اگ
خوب هم خريدارى كرده ايد مطمئنا پس از هفت هفته انتظار 
ــه انتظار  ــى جديد به هيچ وج ــا هم و با مرب هماهنگى آن ها ب
بى جايى نيست. شايد هيات مديره ذوب آهن نسبت به اينكه چه 
مربى با كدام تفكرات تاكتيكى را استخدام كرده، آگاهى نداشته 

و با همان نگاه سنتى پس از هفت، هشت هفته به دنبال اعتراض 
ــت كه  ــم برآمده اند. اين در حالى اس ــدم نتيجه گيرى تي به ع
تفكرات تاكتيكى مربى در كمترين زمان ممكن حداقل به يك 
نيم فصل تالش مستمر نياز دارند چرا كه چگونه حمله كردن و 
چگونه دفاع كردن در ذات هر فوتباليستى قرار دارد و آموزش 
مفاهيم مربوط به آن ها زمان زيادى را نياز ندارند، در حالى كه 
ــت مفاهيم ويژه و مدرنى مانند مالكيت،ريتم و  آموزش و كاش
ــال ايران كه تا  ــك بازيكن مخصوصا در فوتب تعادل، در ذهن ي
پيش از اين دانشى نسبت به آن ها نداشته زمان بر است اما وقتى 
به پختگى كامل برسد (آنچه كه به باور كارشناسان فنى، ذوب 
آهن به صورتى صعودى در حال دستيابى به آن بود) ديگر ترس 
از نتيجه هاى موقتى و بحران هاى سر يك گل يا يك باخت به 

صورت كامل از بين خواهد رفت.
ــته يك نيم فصل   اميرقلعه نويى و ذوب آهن در فصل گذش
معمولى و سپس يك نيم فصل خارق العاده را تجربه كردند. امير 
ــت كه با محوريت خط هافبك  قلعه نويى از دسته مربيانى اس
بازى مى كند و ما هميشه شروع فصل هاى ضعيف و سپس اوج 
ــكل، مربيگرى  گرفتن در ادامه فصل را از او ديده ايم. به هر ش
ــروز ذوب آهن راه  ــت. كاركردن روى لبه تيغ. از ام همين اس
ــازى هم همين طور. كاش روزى را  خودش را مى رود و اميد نم
ــت ساز را بدون  ببينيم كه مديران فوتبالى تصميمات سرنوش

مشاوره با اهالى فن، اجرايى نكنند.

نگاه

يوسف قاسمي

نگاهى به فلسفه كارى  نمازى در ذوب آهن

ــور كارلوس كى روش،  ــا حض ــران ب تيم ملى اي
ــر گذاشته است.  ــت س دوران تازه و متفاوتى را پش
ــى در زمان كى روش، يك روند  روند حركتى تيم مل
ــرات مى توان گفت، اين تيم دوران  ثابت نبود و به ج
ــرمربى پرتغالى پشت سر  پرافت و خيزى را با اين س
ــدن وجهه بين المللى تيم ملى و  گذاشت. بيشتر ش
همچنين عوض شدن شخصيت اين تيم، موضوعى 
است كه هيچ فردى نمى تواند منكر آن بشود. همين 
ــد دوران تازه اى براى تيم ايران رقم  مساله، باعث ش
بخورد. اين اتفاق، عامل مهمى بود تا استقبال از تيم 
ــد. عالوه بر اينكه توجه  ــته باش ايران بيش از گذش
ــانه و اهالى فوتبال در خارج از كشور، به اين تيم  رس
جلب شد، استقبال بازيكنان ايرانى و شور و اشتياق 
آن ها براى پوشيدن پيراهن تيم ملى نيز بيشتر شد. 
ــتياق را مى توان از نام هاى خارجى كه نامزد  اين اش
حضور در تيم ملى مى شدند به خوبى متوجه شد. به 
ــكان دژاگه و رضا قوچان نژاد  عنوان مثال حضور اش
كه تا پيش از حضور كى روش براى اهالى فوتبال در 
ــان مى دهد كه دورگه ها  ايران ناشناخته بودند، نش
ــازى مى كردند، راهى براى  و ايرانيانى كه در اروپا ب
ــان پيدا كرده بودند. در مطلب  ــان دادن خودش نش
زير نگاهى به دورگه هاى ناموفق در تيم ملى داريم. 
ضمن اينكه در كنار آن ها، يك انتخاب سوال برانگيز 

داخلى را نيز به شما معرفى خواهيم كرد.
دانيال داورى

ــت  ــد داورى كه خودش اصرار داش دانيال محم
ــد، دروازه بان ايرانى-آلمانى تيم  او را دنيل صدا كنن
ــرورش يافته آكادمى  ــال 2014، پ كى روش در س
ــال2013 به  ــت. او س ــگاه ماينتس آلمان اس باش
ــال از  ــا پس از 28س ــويگ كمك كرد ت تيم برانش
ــك راه پيدا  ــدس ليگاى ي ــگاى دو به بون بوندس لي
ــت كه  ــت كاتوليك اس كند. داورى، يك فوتباليس
در جام جهانى2014 و در كنار آندرانيك تيموريان 
ــور،  مثلث مسيحيان  ــتيون(مهرداد) بيت آش و اس
ايران را كامل كرد. درخشش او در بوندس ليگاى دو، 
نامش را در رسانه هاى آلمانى پررنگ كرد و به همين 
ــه دورگه هاى  ــه ويژه اى ب خاطر كى روش كه توج
ــن روز بهمن 91،  نام  ــا دارد در دومي ايرانى در اروپ
ــرار داد. داورى در جريان  ــت تيم ملى ق او را در ليس
بازى ايران-كويت در مرحله مقدماتى جام ملت هاى 
آسيا2015، براى اولين بار روى نيمكت ايران نشست 
ــرد 3برصفر تيم ملى  و در بازى ايران-تايلند كه با ب
ــيد، براى اولين بار درون دروازه ايستاد.  به پايان رس
كى روش در بازى بعدى هم از داورى استفاده كرد و 
به اين ترتيب برد4بريك ايران مقابل لبنان، دومين 
بازى ملى داورى شد. او در بازى دوستانه مقابل گينه 
ــت 2بريك ايران همراه شد، در تركيب  كه با شكس
ــه77 جاى خودش را  اصلى قرار گرفت اما در دقيق
ــتانه مقابل  ــى داد. همچنين در بازى دوس به حقيق
آنگوال كه با تساوى1-1 به پايان رسيد، تا دقيقه 67

ــتاد. پس از اين، داورى  درون قفس تورى ايران ايس
ديگر هيچ گاه براى ايران بازى نكرد و اگرچه همراه 
تيم ملى به برزيل رفت اما در هر سه بازى جام جهانى 
روى نيمكت نشست تا پس از جام 2014، ديگر اثرى 

از او در تيم ملى نباشد. 
استيون يا مهرداد بيت آشور

ــن خوزه، در  ــى تيم س ــع ايرانى-آمريكاي مداف
سال 91 توسط يورگن كلينزمن به اردوى تيم ملى 
ــال 92، كى روش نيز او را  آمريكا دعوت شد و در س
ــا وجود توجهى كه  به تيم ملى ايران دعوت كرد و ب
كلينزمن به اين مدافع داشت، او دعوت كى روش را 
قبول كرد. بيت آشور در دقيقه76 بازى ايران-تايلند 
به جاى ماهينى وارد زمين شد تا اولين بازى ملى او 

شود. ثبت 
ــپس در دوبازى بيرون از خانه مقابل تايلند و   س
لبنان در مرحله مقدماتى جام ملت هاى آسيا2015، 
به صورت كامل بازى كرد و حتى در مقابل تايلند يك 

ــتانه ايران  پاس گل هم داد. در جريان دو بازى دوس
مقابل گينه و مونته نگرو، 45دقيقه براى ايران بازى 
كرد و در بازى ايران-آنگوال نيز 90دقيقه در تركيب 
اصلى قرار داشت. بازى خانگى مقابل تايلند، آخرين 
حضور بيت آشور در تيم ملى بود و اين مدافع راست، 
كه در ليست 35نفره اعزام به جام جهانى2014 بود، 
به ليست نهايى كى روش راهى پيدا نكرد تا زودتر از 
داورى با پيراهن تيم ملى خداحافظى كند. مهم ترين 
افتخار ورزشى اين فوتباليست دورگه، قهرمانى در 

ليگ حرفه اى فوتبال آمريكاست.
اميد نظرى

ــهر مالمو  ــك ايرانى-فيليپينى و متولد ش هافب
ــتر در ليگ سوئد  ــگاهى او بيش ــوئد. فوتبال باش س
ــرق آسيا شد و  ــال2016 راهى ش سپرى شد اما س
بازى در ليگهاى فيليپين و مالزى را هم تجربه كرد. 
نظرى در سال 91 توسط كى روش به تيم ملى دعوت 
ــال اولين بازى ملى خودش  شد. نظرى در همين س

را مقابل تونس انجام داد و پس از آن در بازى مقابل 
ــد. ديدار  اردن نيز از ابتداى نيمه دوم وارد زمين ش
ــتان كه با نتيجه  دوستانه تيم ملى مقابل تاجيكس
ــود ايران به پايان رسيد، سومين بازى  6بريك به س
ــه او 90دقيقه در  ــت ك نظرى و اولين بازى ملى اس
زمين حضور داشت. نظرى كه با تيم ملى به مسابقات 
غرب آسيا اعزام شده بود، مقابل عربستان 90دقيقه 
بازى كرد. او مقابل يمن نيز به صورت كامل در زمين 
بود و موفق شد تنها گل ملى خودش را در دقيقه41

به ثمر برساند. با اين حال نتوانست نظر كى روش را 
براى ادامه كار در مقدماتى جام جهانى و جام ملت ها 
جلب كند و به اين ترتيب به نقطه پايان همكارى با 

تيم ملى رسيد.
محمدرضا خانزاده

ــن انتخاب كى روش  ــزاده را بايد عجيب تري خان
دانست. او پس از حاشيه اى كه در اردوى پرسپوليس 
و در برخورد با هوادارانى كه مقابل هتل محل اقامت 

ــت كرد در فوتبال  اين تيم تجمع كرده بودند، درس
ايران تا مرز محو شدن پيش رفت اما شايد سرمربى 
ــته نجات او بود! خانزاده همراه با تيم  پرتغالى فرش
ملى دوجام جهانى و يك جام ملت ها را تجربه كرده 
ــاگر بازى ها از  ــه تورنمنت فقط تماش اما در اين س
ــال91 به تيم ملى  روى نيمكت بوده است! او در س

دعوت شد. 
ــابقه تيم ملى در بازى  هاى غرب آسيا  ــه مس س
مقابل عربستان، بحرين و يمن اولين بازى هاى ملى 
خانزاده محسوب مى شوند. سپس در باخت دوستانه 
3بريك مقابل عمان، به مدت 18دقيقه براى تيم ملى 
بازى كرد. در مقدماتى جام جهانى به او بازى نرسيد 
اما در مقدماتى جام جهانى2014، به مدت 9دقيقه 
مقابل كويت بازى كرد. در تساوى صفر- صفر مقابل 
ــم ملى بازى  ــه براى تي ــت 24دقيق بالروس توانس
ــپس اولين حضو 90دقيقه اى خودش را در  كند. س
ــرد. پس از اين  ــاوي 1-1 مقابل آنگوال تجربه ك تس

بازى تا سال2018 فرصت بازى براى تيم ملى را پيدا 
نكرد اما در بازى هاى تداركاتى جام جهانى روسيه، 
دوباره فرصت بازى در تيم ملى را پيدا كرد. در بازى با 
سيرالئون، اولين گل ملى خانزاده ثبت شد. در باخت 
ــس، 54 دقيقه بازى كرد و در  يك برصفر مقابل تون
بازى هاى بعدى مقابل الجزاير و ازبكستان، 90دقيقه 
ــب او اكنون با  ــت. به اين ترتي در زمين حضور داش
ــد كه از مسافران اصلى  11بازى ملى به نظر مى رس

جام ملت هاى آسيا در سال2019 باشد.
دورگه هاى اطراف تيم ملى

عالوه بر بازيكنان نام برده شده، فوتباليست هاى 
ــدن نام آن ها در كنار  ديگرى هم بودند كه مطرح ش
ــازه و كمى  ــتان ايرانى ت تيم ملى براى فوتبالدوس
ــال 95، نام يك  ــاى پايانى س ــود. در روزه عجيب ب
مدافع ايرانى-انگليسى به وضوح شنيده شد. رايان 
ــاوت همپتون  ــه آكادمى س ــرورش يافت تفضلى، پ
ــانتى مترى سابقه بازى در  است. اين مدافع 196س
چمپيونزشيپ يا ليگ دسته يك انگلستان را دارد. 
عكس هاى او در بازى حذفى مقابل چلسى، هواداران 
تيم ملى را خوشحال مى كرد اما او در نهايت به اردوى 
ــال نيز نام يك  ــى پيدا نكرد.امس تيم كى روش راه
دورگه ايرانى-آلمانى به گوش رسيد. دنيس اكرات، 
پرورش يافته آكادمى كلن و مونشن گالدباخ است. 
ــاله، از تيم دوم مونشن گالدباخ به تيم  دنيس 21س
دوم سلتاويگو راه پيدا كرد و از ابتداى سال2018 به 
عضويت تيم اصلى سلتاويگو درآمد. ضمن اينكه يك 
بازى نيز براى تيم زير19 سال آلمان انجام داده است. 
گفته مى شود او برخالف دورگه هاى ديگر، تصميم 
گرفت دعوت كى روش را رد كند و به فوتبال حرفه اى 

خودش در كشورآلمان و الليگا ادامه بدهد.
ــه ايرانى- ــميع زاده، ديگر دورگ ــاندر س الكس

انگليسى است كه در آكادمى باشگاه منچسترسيتى 
آموزش ديده است. سميع زاده 20ساله مدتى را هم 
در تيم اصلى بولتون بازى كرد اما شهرت او به خاطر 
درخشش فوق العاده در فوتبال پايه هاى انگلستان 
است. اين فوتباليست متولد تهران كه از 15سالگى 
ــت در  ــتان حضور دارد، ممكن اس در فوتبال انگلس
سال هاى آينده به عضويت تيم اصلى منچسترسيتى 
ــخصى  درآيد. تعريف و تمجيد كى روش در برگه ش
ــان مى دهد كه سرمربى  خودش از اين مهاجم، نش

تيم ملى ايران نگاه ويژه اى به او دارد.
ــتراليايى  عالوه بر اين ها، يك بازيكن ايرانى-اس
نيز مورد توجه كى روش قرار داشت اما او ترجيح داد 
براى تيم ملى استراليا بازى كند. دنيل ارزانى متولد 
شهر خرم آباد است. او در هفت سالگى راهى استراليا 
ــن دارد. ارزانى كه به همراه  شد و اكنون 19سال س
ــتراليا عازم جام جهانى روسيه شد و به  تيم ملى اس
عنوان يكى از جوانان آينده دار نام خودش را در اين 
جام مطرح كرد، در سال جارى ميالدى به عضويت 
ــون به صورت  ــد اما اكن ــيتى درآم تيم منچسترس
قرضى براى تيم سلتيك اسكاتلند بازى مى كند. اين 
ــتراليا،  هافبك هجومى در 6بازى براى تيم ملى اس
ــتان،  يك بار و در جريان برد 2بريك مقابل مجارس

موفق به گلزنى شده است.

    نگاهي به بازيكناني كه سرمربي پرتغالي به تيم ملي فوتبال معرفي كرد  

انتخاب هاى سنت شكن كى  روش
ممحمد سجاد بهي
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مردم: النگ ديستنس هاي قبل از تو 
سوتفاهم بود

سازندگى: شهر و شهردار در بالتكليفى
 

مردم: خب پس همه چيز 
طبق روال هميشگيه ديگه

معاون بهداشت وزارت بهداشت: 
ديگر واكسن آنفلوآنزا نزنيد

 
قبلش يه نگاه به خودتون بندازين

 ببينين خدايى ارزش داره 
پول براى خودتون خرج كنين؟!

معصومه ابتكار: تحصيل در آمريكا 
تاييد خوى سلطه گرى آمريكا نيست

تاييد خوى سلطه گرى فقط 
تحمل تحريم ها

ابرار اقتصادى:
 طراحى سياست هاى جديد پولى

 

توسط سارا پنج ساله
 از تهران

مهاجرى: وزير اقتصاد، براى پسر وزيركشور (هادى رحمانى فضلى) حكم مشاور زده 

اما پسوند فاميلى او را حذف كرده و او را هادى رحمانى ناميده

جوانان: يه فاميلى دوتيكه اى چيه؟! همونم نداريم

جوان: بركنارى  ظريف كار مجلسى نيست كه با  موگرينى عكس يادگارى مى اندازد

كار مجلسى است كه در صحن پرچم آتش مى زند

خبرفورى: به سيگارى ها زل بزنيد تا ترك كنند! 

سيگارى ها: هركس زل زد، دود رو تو چشمش فوت كنيد تا فضولى نكنه

خبرفورى: مهلت فيفا به ايران براى لغو ممنوعيت 

ورود زنان به ورزشگاه ها

مسئوالن: بابا ورزشكارها و مسئوالن 
ديگه فاميل خانم ندارن بيارن ورزشگاه 

ما چكار كنيم؟!

رييس بانك مركزى: نمى دانم قيمت ارز چه 

مى شود

على الحساب يه آهنگى چيزى 
پخش كنيد مردم صفا كنن

كيهان: دستاورد برجام از «تقريبا هيچ» اوباما به «نزديك صفر» ترامپ رسيد

اما هنوز با «خيلى زير صفر» 
دلواپسان فاصله دارد!

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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ــخنگوى  چند وقت پيش ال به الى خبرها خوندم كه س
صنعت برق گفته بود به دنبال رايگان شدن برق مدارس 
ــه برابر افزايش  ــن مراكز دو تا س ــرف برق اي و... ، مص

يافته !
اين خبر من رو برد به دوران نوجوانى.

يك روز كه از مدرسه برمى گشتم ديدم نونوايى سركوچه 
نون خيرات ميده پس بى درنگ رفتم توى صف.

ــت يه  دفعه اول چهار تا گرفتم و نون ها رو با كيفم پش
ــتم، بعد روپوش  ــى كه كنار خيابون پارك بود گذاش وانت

ــه م رو در آوردم و رفتم پنج تا ديگه گرفتم، دفعه  مدرس
ــج و كوله و با صداى  ــمام رو ريز كردم و ك بعدش چش
ــه تا ديگه گرفتم. خالصه با هر خالقيتى  لرزون رفتم س
ــم و دفعه آخر بعد از اينكه  ــود هر بار چند تا نون گرفت ب
ــاطر با تعجب ازم پرسيد  پنج تا نون گرفتم لو رفتم و  ش
ــرعت  اين همه نون رو چيكار مى كنى؟ بعد از اون به س

پا به فرار گذاشتم. 
رفتم كيفم و نون ها رو از پشت وانت بردارم اما تا نزديك 
شدم يهو حركت كرد، كلى پشت سرش دويدم و داد زدم 
ــيدم و تونستم  ــت چراغ قرمز بهش رس تا در نهايت پش
ــمت  ــف و 35 تا نون بربرى رو بردارم و راه بيفتم س كي

خونه.
ــيدم با يك حسي شبيه بتمن كه بعد از نجات  وقتى رس
ــدم كه يكدفعه با صداى داد  مردم داشت؛ وارد خونه ش
ــدم بيرون كه اين همه نون  مادر از روياى بتمن پرت ش
ــراى همين زياد  ــى گرفتى؟ گفتم خيرات بود ب براى چ
ــايه دو تا نون بدم  گرفتم، اونم مجبورم كرد به هر همس

تا تموم بشه.
ــمتون روز بد نبينه از فردا هر همسايه اى تو كوچه  چش
ــر، برو دو تا  ــتت گل پس منو مى ديد مى گفت قربون دس

نون برامون بگير و خالصه تا آخر سال تحصيلى هر كى 
تو همسايگى مون نون مى خواست مى اومد سراغ من .

ــاد گرفتم: اول اينكه  ــد از اين جريان دو تا نكته رو ي بع

ضرب المثل مفت باشه كوفت باشه؛ براى ساليان پيش 
ــده. دوم اينكه مردم اصال جنبه  بوده و ديگه جواب نمي
ندارن بهشون خوبى كنيم و خيلى زود بد عادت ميشن .
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تو نيكى ميكن و
 در دجله ننداز

نامرِد فمينيست نماِى 
پرمدعاِى متوهم

مانند تلنگر است. حس مى كنى سال ها توهم زده 
ــنفكرانه  عمر و  ــودى و با اعتقادات به ظاهر روش ب
ــايد اگر خبر مرگم، چهار  جوانى را تلف كردى. ش
ساعت وقت مى گذاشتم و بى شعورى را مى خواندم 
حاال اينقدر احساس بى شعورى نمى كردم . هرچند 
ــعورى را خوانده اى،  ــيد بى ش ــى مى پرس اگر كس
ــفم؛ هر  ــعورى مى گفتم: برات متأس با كمال بى ش

انسان باشعور و متمدن بايد اين كتاب را بخونه!
ــعورى،  ــدن بى ش ــدوِن خوان ــن كه ب ــه همي البت

بى شعورى ام را لمس كرده ام قابل ستايش است.
ــت بعد از سال ها بفهمى اين همه  واقعًا زجرآور اس
ــم بودن و حامى حقوق زنان بودن  ادعاى فمينيس
ــت. چقدر با ژست  تخيل و توهمى بيش نبوده اس
روشنفكرى براى تساوى حقوق زن و مرد گلو پاره 
كردم. چقدر با ُچ.. مثقال سبيل تاب خورده به نشانه 
ــف براى مردها سر را مانند خر تكان مى دادم  تأس
ــتان كلمات  و لج همه را در مى آوردم. هرچه دوس
ركيك با محتواى چاپلوسانه نثارم مى كردند بيشتر 
احساس موفقيت مى كردم. ولى زهى خيال باطل... 
ــك زن يا مرد، بلكه به  ــايد نه به عنوان ي چون ش
ــخره و ُكندذهن خودم به  ــوان يك موجود مس عن

حامى حقوق انسانى، اجتماعى و... نياز داشتم.
البته شكست بزرگ هنگامى كمرم را خم كرد كه 

همسرم پا به زندگى من گذاشت.
ــيتى  ــانى كه جنس در حقيقت من هيچ وقت با انس
ــتم تا به  ــتقيم نداش به غير از خودم دارد رابطه مس
ــان احترام بگذارم. تا آن روز فقط با يك  حقوق ش
ــم مادرم بود.  ــتم كه آن ه زن رابطه نزديك داش
ــمكش و رابطه تنگاتنگ با  مادرم هم اوًال در كش
پدرم و پنج فرزند ذكور، اگر تا حدودى ظاهرش را 
ــده بود. دوما  ناديده بگيريم براى خودش مردى ش
ــنگينى دارد كه مثل  ــت هاى س اينقدر اقتدار و دس
ــنوى داريم و جرأت اظهارنظر  ــگ از او حرف ش س

در برابرش نداشتيم.
ــده خود  چندبارى هم براى پيدا كردن نيمه گم ش
ــتر اوقات چنين روابطى يا با  تالش كردم. اما بيش
حقارت و ضايع شدن من به پايان مى رسيد يا پس 

از مدتى به تفاهم نمى رسيد. 
ــرم، خير... خودم به خودم فهماندم حامى  اما همس
ــه رفتارهاى  ــتم هيچ، بلك ــات زنان كه نيس مطالب
ــندانه و خودخواهانه  من حتى حامى حقوق  خودپس

مردانه و نامردانه خودم هم نبوده است.
ــد. تا به  ــه پيش آم ــزدى بحث مهري ــداى نام ابت
ــكه، مثقال و گرم  ــان بجنبند و به تعداد س خودش
ــرم گفتم: چرا براى حقوق زنان  فكر كنند به همس
ــتى؟ چرا روى بانوى اصيلى چون  ارزش قائل نيس
ــد من هم به  ــت مى گذارى؟ جس ــر من قيم همس

چنين كار بى شرمانه اى تن نخواهد داد.
 اصًال چرا تو مهريه مشخص نمى كنى؟ به احترام 
ــاش كه به  ــو اولين بانو ب ــرزمين ت ــوان اين س بان
ــوهرت مهريه مى دهى. بنده خدا همسرم وقتى  ش
سماجت و مزخرفات من را شنيد از ترس آبرويش 
گفت: من مهريه نمى خوام، تو هم ديگه اين حرفا 

را جايى نزن.
در دوران نامزدى با همسرم طى كرديم كه گذشته 
و روابط شخصى پيش از ازدواج هر كدام ربطى به 

طرف مقابل ندارد.
ــرمى و آب و تاب از  ــا بى ش ــى ب ــن گاه ــى م  ول
ــتگارى هاى متعدد  جزييات روابط ناموفق و خواس
ــا براى  ــخصات آن دختره ــش از ازدواج و مش پي
ــاال واااااى به روزى  ــرم تعريف مى كردم. ح همس
ــم يكى از پسرهاى سابق دانشگاه  كه همسرم اس
ــاى به ظاهر  ــى آورد. خون در رگ ه ــه زبان م را ب
ــوش مى آمد و با  ــادتم به ج غيرت و در واقع حس
ــش دارى؟ بگو خجالت  داد و فرياد مى گفتم: دوس
نكش. مى خواستى بهش بله بدى، كسى جلوت را 

نگرفته بود!
و اما روز هاى ابتدايى زندگى مشترك مان همسرم 
ــد يا ميزبان  ــته يا بيمار مى ش بيكار بود. وقتى خس
يك گله از فاميل هاى من بود بارها از من تقاضاى 
ــه با پاسخى عادالنه  كمك كرد. اين تقاضا هميش
ــراه بود.  ــوق زن و مرد هم ــاوى حق در جهت تس
ــئوليت اداره  ــركار ميرم و تو مس ــم: من س مى گفت
ــت دارى تساوى حقوق زن و  خونه را دارى. دوس
ــم بودن و  ــه؟ آيا به خاطر فمينيس مرد رعايت نش
حمايت از حقوق زنان بايد مورد ظلم و سوءاستفاده 

قرار بگيرم؟
ــرم شاغل  ــت من بيكارم و همس اما حاال مدتى س
ــت. به اجبار از صبح تا شب جلوى تلويزيون لَم  اس
ــت زدن به  ــم زيرا غرور مردانه ام اجازه دس مى ده
كار خانه نمى دهد. به همسرم هم مى گويم: عزيزم 
ــت، دلت مياد شوهرت،  خونه دارى يه كار زنونه ا س
ــت... مثل زن  خونه دار  ــرد روياهات، آقاى زندگي م

پخت و پز و جارو پارو كنه؟ 
البته همسرم خيلى فهميده است و جواب نمى دهد. 
ــرش كمى عجيب و ناراحت  هرچند تكان دادن س
كننده است، كه آن را هم به خاطر حمايت از زنان 
هموطن مانند يك مرد اصيل ايرانى زيرسبيلى رد 

كرده و ناديده مى گيرم.

دو ماه از ازدواج من با سميه مي گذرد. سميه دختري است 
ــند در  ــاني كه او و خانواده اش را مي شناس كه همه كس
ــودن وي اتفاق نظر دارند.  ــه داري و كدبانو ب مهارت خان
تك دختر خانواده رستمي است وچهاربرادر دارد.او هيچ گاه 
تجربه كار خارج از خانه را نداشته و پدر و برادرهايش اعتقاد 
ــتند كه تو نيازي به درامد نداري،بهتر است توي خانه  داش
ــذاري جلوي ما؛و انصافًا  ــه داري كني و بپزي ب بماني،خان
ــتقبال  خودش هم از اين نوع زندگي بدش نمي آمده و اس

هم كرده.
تنها حضور مستمر و فعال بيرون از خانه براي سميه،بعد از 

دبيرستان، شركت در همه كالس هاي خانه فرهنگ محله 
شان(البته فقط صبح ها) و گرفتن ديپلم هاي مختلف بوده. 
ــي كه آنجا داده شده و نشده،ايشان رفته  يعني هر آموزش
ــازي(به ضم  ــه اش را در آورده اند.از ديپلم گل س ــد و ت ان
گ؛براي تزئين و ..)گل سازي(به كسر گ؛به عنوان پيش 
نياز سفالگري)گل سازي(به فتح گ؛كه واقعا نمي دونم چيه 
ــم نمي گه) گرفته، تا كيك و  و هر چي هم ازش مي پرس
لواشك و منبت و نون بربري و چاپ روي پارچه و طراحي 
ــه بتوانيد به آن فكر  ــراغ برق و هر چيز ديگري ك تير چ
كنيد و يك دكتراي افتخاري در رشته آشپزي كه مادرشان 

محبت كرده و به ايشان داده است.
ــتن اين هنرها بسيار خوب و قابل ستايش  داشتن و دانس
است،اما قرار داشتن همه اينها به عالوه هزار هنر ديگر در 
ــود يك نفر و انعكاس آن ها در يك خانه،حداقل براي  وج
ــال از اين مدل خانه و زندگي ها  ــي كه از كودكي تا ح من

نديده بودم عجيب،و گاهي ناخوشايند هم هست.
سميه 15سال وسايل تزييني و دكوري ساخته و هنوز هم 
مي سازد.در حال حاضر حدود 6تا بوفه و 100متر طاقچه نياز 

است كه ايشان كارهاي منتخب شان را به معرض نمايش 
بگذارند.به همين خاطر توي خانه ما كمبود لبه و بلندي و 
كًال هر جايي كه بشود يك مجسمه اي،شمعداني،گلي،يا 
هر وسيله تزئيني ديگري را رويش قرار داد به شدت حس 
مي شود.تا جايي كه مثال اگر خم شدن من براي بستن بند 
كفش هايم يك كمي طوالني شود،ايشان سريع يك چيز 

دكوري گذاشته روم!
ــي هم دارد؛از نقاشي روي  سميه يك چمدان ديپلم نقاش
كاغذ گرفته تا روي سنگ و چوب و سيمان و بال كبوتر.

شما اگر افتخار بدهيد و يك شب تشريف بياوريد منزل ما 
عمراً بفهميد ديوار خانه ما چه رنگي است،از بس كه تابلو 
ــتي اگر يك موقع  از در و ديوار اين خانه آويزان است.راس
آمديد اينجا به هيچ عنوان شب نخوابيد؛رخت خواب هاي 
ما عجيب رختخواب هايي است،از بس كه روي آن ها كار 
شده.گمان مي كنم حداقل دوتا نيسان صدف و مرواريد و 
ــنگ و پولك روي اين لحاف و تشك ها دوخته شده. س

حاال ببينيد پتو و بالشت خودمان كه مخصوص عروس هم 
ــت ديگر چه وضعيتي دارد.باور كنيد لباسي كه مادرم  هس

شب عروسي ما پوشيده بود با لباس خواهر هايم به عالوه 
لباس خاله هام و دخترهاي شان و حتي عروس هاي شان و 
همه جد و آباد من روي هم به اندازه نصف بالشتي شب زير 
سرم مي گذارم سنگ و مرواريد نداشت.يعني انگار شب تا 

صبح توي دستگاه سند بالست خوابيدي.
حتما شنيده ايد كه مي گويند چيدمان و فضاي اتاق خواب 
ــان آرامش بدهد؛خب مثال سميه اين رو اصال  بايد به انس
نشنيده و اتاق ما بيشتر حس بازار ته لنجي ها رو بهت القا 
ــيله  مي كنه،اونم وقتي كه تازه جنس آوردن.آنقدر كه وس
ــت بتواني با  ــت،محال اس توي اين 9متر اتاق جا داده اس
نور كم توي اتاق تردد كني؛هر چقدر هم دقت كني كه به 
وسيله ها نخوري،وسيله ها مي خورند به تو.به همين دليل 
اگر يك موقع نصفه شبي بخواهم بروم دستشويي به خاطر 
خطرات سعي مي كنم نروم،ولي اگر مجبور شوم كه بروم، 
ــاز هم نمي روم.باور كنيد راه رفتن بين اين همه اثاث از  ب

دنده عقب رفتن با تريلي سخت تر است.
 فرزندان تان را به مقدار كافي هنرمند بار بياوريد.

ادامه دارد...

مصائب شيرين 

زندگي با يك كدبانو

در قسمت قبل آن قدر تمركزم را روى شرح و تفسير سوغاتى ها 
گذاشتم كه يادم رفت براى تان بگويم ما همه مان چقدر براى اين 
ــفر هيجان زده بوديم. شوق ديدن دوباره مامان جون باباجون  س
اينا و كل فاميل و حتى دوست هاى قديمى ام هيجانى شديد و 

تمام نشدنى به من مى داد.
سرانجام انتظارمان تمام شد و روز سفر فرا رسيد و ما خوشحال 
ــه مان با 15 كيلو  و خرم با 10عدد چمدان و طبق عادت هميش

اضافه بار راهى وطن شديم.
ــي را رفته بوديم كه  ــتش ما فقط يك بار فرودگاه بين الملل راس
ــر از ناله و گداز  ــير رفتش هم خيلى كفى و بى هيجان و پ مس
بود. وقتى حاال كه داشتيم برمى گشتيم همه چى فرق مى كرد. 
ــالن ورودى طبقه همكف بود و ما مى بايستى خيلى هيجان  س
انگيز با پله برقى برويم پايين و براى جمعيت پشت شيشه منتظر 
ــت تكان دهيم. ولى جذاب تر از آن پيدا كردن فك و فاميل  دس
خودمان وسط اين همه آدم بود كه آن هم به سرعت انجام شد. 
يعنى در كل اين جماعت منتظر، فقط يك خانواده بود كه آن بغل 
سالن زيلو انداخته بودند و پيك نيكى آورده بودند و داشتند با اين 
ــارى گل دارها توى آن ليوان يه بار مصرف سفيد  فالسك فش

نازك ها چاى داغ قندپهلو مى خوردند.
البته من هر چى سعى كردم خودم را فاميل يك كس ديگر نشان 
بدهم نشد و در واقع اين شوهرعمه ام خوش نمكم بود كه همان 
طور  چهارزانو از روى زيلو ما را در زمين و هوا شكار كرد. و فقط با 
جابه جا كردن كمى از نشيمنگاهش و بردن دستش به هوا عربده 
زد؛ حسسسسسن!!! حسن!!! بيايين بابا كه همه منتظر در مجلسن!

سعى كردم خودم را پشت جمعيت و چمدان ها قايم كنم تا كسى 
ــنم. ولى راستش با ديدن چهره پر از ذوق  نفهمد من دختر حس
مامان جون ثريا كه در همان حالت نشسته آغوشش را برايم باز 
كرده بود نتوانستم خودم را كنترل كنم و پريدم وسط زيلو توى 

بغل مامانى.
ــا اتفاق هاى اول ديدار فقط به مهربانى و ماچ و محبت هاى  ام
بى دريغ ختم نشد و اين مامان بود كه ضربت اول را خورد و آن 
ــم موقعى بود كه زن عمو طلعت از بغل مامان درآمد و گفت:  ه
پرى جون، ولى ماشاا... ديگه تو بغل هم جا نميشى هااا!! ساخته 

بهت حسابى. چاق شدى عزيزم.  
البته كه مامان هيچ وقت جلوى زن عمو كم نمى آورد ولى وسط 

آن همه جمعيت وقتى براى انتقام گيرى شخصى نبود.
آن شب تا به خانه باباجون اين ها رسيديم تقريبا صبح شده بود و 
ما هنوز سرمان به بالش اصابت نكرده بود كه به صرف صبحانه 
دعوت شديم به خانه عمه حميده اين ها. دانيال كه به كل بيهوش 
ــت كه من هم وضع درست و درمانى توى آن  بود ولى يادم هس
ساعات نداشتم و به صورت از زيربغل آويزان و نيمه معلق توسط 

مامان و بابا حمل مى شدم.

بعد از خوردن صبحانه به شكل كامل از حال رفتم و وقتى بيدار 
ــت به بابا و بقيه مى گفت؛ خب ديگه  ــدم كه عمو حامد داش ش
ــه نوبت ماست. ايشاا... واسه ناهار  فاميالى عزيز، نوبتى هم باش
همه با حسن اينا تشريف بياريد منزل ما و گالب به روى تان از 

همان خانه عمه مستقيم رهسپار خانه عمو شديم.
بقيه را نمى دانم. ولى ترجيح من طى آن چندساعت اين بود 
تا جايى كه مى توانم از اهل خانواده ام فاصله بگيرم. راستش 
ــفر و تعريق به وجود آمده از هيجان  آلودگى به جا مانده از س
ــك و فاميل، معجون  ــت آميز پر از بزاق ف ــاچ هاى محب و م
عجيبى را روي بدن مامان اينا و فكر كنم خودم درست كرده 
ــلغم مخلوط با جوراب مونده برابرى  بود كه با ميكس بوى ش
ــى كرد. وقت هم كه كم بود و فرصت دوش گرفتن تقريبا  م
ــده بود كه تا روز دوم سوم  ــاله باعث ش ناممكن. همين مس
ــيم به سواالت  ــيم و مجبور باش ما خيلى نزديك به هم نباش
ــبى و سببى جداگانه پاسخ بدهيم و البته اين روند  عزيزان نس
جداسازى به علت متفاوت بودن كتگورى سوال ها تا آخر سفر 

به همين روال طى شد.
سوال ها هم بدين شكل بود كه بر فرض مثال عناصر ذكور دور 
ــتند، يا يهو ضربتى مى پرسيدند؛ خب حسن! بگو  بابا مى نشس
ــم خارج خوبه؟ ما بياييم آخرش يا نه؟ يا مى زدند به مزاح و  بيني
اول يك جمله را يواشكي در گوش بابا و باقى را بلند مى گفتند؛... 
ــا هم كه هى حتما مى خورى؟؟ ... و اون جاها هم كه هى  و اين
حتما ميرى؟؟ و بدون اينكه منتظر جواب بمانند همه با هم هار 

هار مى خنديدند.
در شعاع پنجاه سانتى مامان اين اناث خانواده بودند كه گرد هم مى 
آمدند و با تكرار ده ثانيه يك بار ..ششش به حال تون، ...ششش 
ــريع شده همان واژه «خوش به  به حال تون كه بعدا فهميدم س
حال تان»است، خوشبختى بى حد و اندازه فرضى مان را با پتك 

بر مالج مان مى كوباندند.
ــرگرمى كودكان و نوجوانان فاميل بودم. به اين  بنده مسئول س
ــكل كه مثال داريوش عمه وحيده يك جمله مى گفت و يهو  ش
ــيش رو بگو. و من هم مى گفتم. و  ــيد؛ حاال تو انگليس مى پرس
بعد همه با تعجب و يك صدا مى گفتند: َعههههه!! و در نهايت 
بعد از ترجمه دويست، سيصد جمله و همين طور معادل سازى 
شش، هفت تا فحش تپل راضى به ترك محل و دادن استراحت 

كوتاهى به بنده مى شدند.
ــفر را در وضعيت نايت مود به سر  دانيال هم تقريبا كل مدت س
مى برد وگرنه مجبور مى شديم ژانگولر مناسبى هم جهت ارائه 

براى او آماده اجرا كنيم.
خالصه اين كه ما كل 20 روز سفر را به صورت اردوى خانه 
ــه عزيزان فك و فاميل گذرانديم و جز  به خانه با حضور كلي
ــت به آب  در موارد خيلى خصوصى مانند وقت مراجعه به دس
ــى اين مدت براى هيچ كدام مان پيش  لحظه اى تنهايى ط
نيامد. در نهايت هم بعد از حدود سه هفته شيرين با مشايعت 
ــك و ناله و نفرى 6 كيلو  ــم همان جماعت  همراه با اش كله
ــه وزن و مجددا 13 كيلو اضافه بار وطن عزيزمان را به  اضاف

مقصد كانادا ترك كرديم.

ماجراي يك ديدار 
فشرده فشرده

عابد كريميجرقه های رشرخان

امير اردالنىباشگاه طنزپردازان جوان

سحر شريف نيكقصه انار

احسان هيدىباشگاه طنزپردازان جوان

احمدرضا كاظمي تلگرام اسرتيپ
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ــت را زمين بگذار! المصب آخراى  فرزندم! تفنگ
ــا اون وامونده ميچاى ميفتى  ــزه آب نپاش ب پايي
ــين اينجا دو كلوم حرف حساب  رو دستم بيا بش
ــده. دلبندم، فكرش  ــى جونم مرگ ش كاسب ش
ــه صدايت را  ــور ك ــك روز همين ط ــن! ي را بك
ــرت و َعر (بده مامانى حرفت را  انداختى توى س
ــمت كمد و  عين آدم بگو) مى زنى من ميدوم س
مى بينيم، عه، پوشك ندارى. از آنجا كه ما از آن 
خانواده هايش نيستيم و حتما پدرت دوزار عرضه 
ــت  اختالس ندارد، دم كنى پيچت ميكنم و شس
ــم. البد پايت هم  ــت را توى دهانت مى چپان پاي
ــا بايد آقاى  ــت روده مى گيرى و م كثيف، عفون
ــت را با اين وضعيت تحريم دارو به  وزير بهداش
ــم  زحمت بيندازيم. البته از همين االن گفته باش
ــش را هم ندارند  ــى، بچه هاى مردم همين مامان
ــوپ خيلى هم غذا محسوب  كه بخورند، تازه س

مى شود.
حاال گيريم تو با تاب آورى اقتصادى دولت آداپته 
شدى و جان سخت طور اين دوران را هم پشت 
سر گذاشتى، ميوه دلم، با بيدار شدن هاى 6 صبح 
ــيدن به صبحگاه سگ لرزان به همراه  براى رس
ــه خواهى كرد؟  ــه چ جيغ هاى ممتد ناظم مدرس
راستى، گفته بودم من و بابايى ات اهل دادن پول 
سرويس و اين قرتى بازى ها نيستيم؟ ما فقط به 

ــر اعتقاد داريم كه آن هم چون رفتن  دو 540 مت
ــت  ــه خوب براى ما خيلى مهم اس ــو به مدرس ت
ــمت خودمان خوب نيست به  ــه س و حتما مدرس
ــابى مى كند 10 دور دو 540 متر. البته ما به  حس
روح هم اعتقاد داريم، از همان هايى كه گذاشتيم 
ــب ها زود نخوابى مى آيد و  ــت و اگر ش زير تخت

مى خوردت.
ــدى  ــه ام! مى بينم حاال براى ما آدم ش جگرگوش
ــده ات  ــك نش ــانس امضاي خش و دارى با ليس
ــردى بالگرفته. زمان ما در يك  دنبال كار مى گ
پايش ميدانى محققان به اين نتيجه رسيدند كه: 
ــترين آمار بيكارى مربوط به ليسانسه ها و  «بيش
ــت».  كمترين آمار بيكارى مربوط به ديپلمه هاس
ــد زودتر مى گفتم اما  ــيد مامانى اين را باي ببخش
ــت هاى  ــغول اليك كردن پس احتماال چون مش
علف بيوتى بوده ام يادم رفته. اصال به فرض كه 
ــن يادم نرفته بود و االن تو با ديپلمت كار هم  م
پيدا مى كردى. هر روز صبح بايد قبل از خروس 
ــى برى سر كار و شب ها با  زرى پيرهن پرى پاش
ــگ هاى ولگرد شانه به شانه بياى خونه كه نه  س

يه جا قد يه قوطى كبريت كپه ات را بگذارى.
پاره تنم، حاال تصور كن تو قرار نيست هيچ كدام 
ــا را تجربه كنى. همان جا پيش  از اين مصيبت ه
ــت، بمان.  ــده ام اس بابايى ات كه هنوز نيمه گمش
ــمند مامانى است به  به دنيا نياوردنت هديه ارزش
تو، متشكر باش و بدان بچه هاى مردم همين را 

يك مادرانه عامه ناپسند
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ــتم. دنبال يه خاطره خوب  ــمام رو بس چش
ــازى  ــك تصويرس ــتم از تكني ــودم. داش ب
ــودم و از بين  ــراى آروم كردن خ ــى ب ذهن
ــتفاده مى كردم. اما  ــترس هايم اس بردن اس
ــيدم نصف نيمه  به هر خاطره اى كه مى رس
ــيده  ــى بود. انگار يكى ناخن كش و خط خط
ــه روى آرشيو خاطراتم. باالخره پيداش  باش
ــى. همه  كردم. خاطره دوختن لباس عروس
شرايط يه خاطره انگيزشى رو داشت درسته 
كه يه كم انرژى منفى هم داره كه مى تونم 
با فوتوشاپ و چهارتا جمله تاكيدى تبديلش 

كنم به انرژى مثبت. 
ــه اينكه  ــودم فقط واس ــاه رژيم ب  چهار م
ــاك بمالم. بهش  ــوزه اون خياط رو به خ پ
ــم مى تونى لباس  ــر الغر بش گفته بودم اگ
ــه لبخند چرك  ــگ كنى. ي ــى رو تن عروس
ــاش. اون لبخندش  ــران نب ــت نگ زد و گف
ــود. اونقدرى كه اون بهم انگيزه  رو مخم ب
داد، اين سمينارهاى انگيزشى دكتر فالنى 
بهم انگيزه نداده بود. حاضر بودم دو تا جون 
اضافه رو با سه تا هويج بدم كه دمغ شدنش 

رو ببينم. 
كاش اون وقت ها هم اليو بود، اينستاگرام 
ــت براى  ــط به ذهن ــراره فق ــود. وقتى ق ب
ــگار كلى  ــاه ببرى ان ــاختن خاطرات پن س
ــش اضافه مى كنى.  جلوه هاى ويژه هم به
حس مى كنى دارى خودت رو گول مى زنى 
ــاپه. روز پرو لباس  و اين ها همه اش فوتوش
ــده بودم. هميشه فكر  رسيد و من نصف ش
مى كردم همون سايزى خوبم و حاال يه پنج 
ــال از اولش هم  ــم كم مى كنم. اص كيلو ه
منظورم همون پنج كيلو بود. ولى وقتى اون 
خياط اون لبخند كشدار رو زد 40 كيلو الغر 
كردم . 40 كيلو زمان احمدى نژاد خيلى بود.

 لباس دو برابرم بود. خياط بايد همه پنس ها 
رو مى گرفت و تنگ ترش مى كرد. بعد موقع 
ــيد چند كيلو الغر شدى.  ــد. پرس اعتراف ش
گفتم 40. گفت: چه جورى. گفتم روش هاى 
ــتم بهش آمار  ــتم. نمى خواس خودم رو داش
ــوپ جو  بدم. دقيقا  120 روز قوت غالبم س
بود. اونقدر ورزش كرده بودم كه مربى تنيس 
بهم گفته بود با همين فرمون پيش برى يه 
سال ديگه يه فيت با سرينا ويليامز مى دى. 
ــرم يا ويمبلدون.  ــه ب مونده بودم اپن فرانس
ــم  معضل اصليم اين بود كه حاال چى بپوش
ــئولين اپن فرانسه بهم گير  كه يه وقتى مس
ــدن و  احمدى نژاد رو تو زحمت نندازم كه  ن
ــت دفاع كنه.  ــز در يه تويي ــن و ويليام از م
ــك  ــا توييتر نبود اما اگر بود، ش اون وقت ه
ــت رو هيچ وقت  ــن كه تاريخ اون تويي نكني
ــت  فراموش نمى كرد. يه روز كه مامانم داش
ــرت رو به من  ــك نگاه مى كرد با حس المپي
كرد و نيم نگاهى به  ماريا شاراپوآ انداخت و 
گفت:   «تو چيت از اين كمتره؟! االن تو بايد 
ــودى». بهش گفتم  جاى اون تو المپيك ب
ــه دارم تمرين مى كنم.  مامان من چند ماه
ــواد تيرلحظه  ــگار بخ ــورى كه ان بعد يه ج
ــر دايى ات  ــه، گفت:« دخت ــرى بهم بزن آخ
ــت؟!» گفتم مامان كدوم دختر  چطور تونس
ــك؟! گفت:«حاال اون  ــه المپي ــى ام رفت داي
هيچى. دانشگاه علم و صنعت كه يه ضرب 
ــتان  ــد!» اين داس ــد معمارى قبول ش ارش
ــال پيش بود ولى بزرگوار از هر  مال 20 س
ــتفاده  مى كرد.  ــراى دوره اش اس فرصتى ب
ــم با الغرى من اعتماد به نفس  مى خوام بگ
ــه بود باال. خواهرم  همه مون خانوادگى رفت
ــرد و مى گفت  ــتگارهاش رو رد مى ك خواس
ــن يكى به  ــه. البته اي ــواد درس بخون مى خ
ــق درس  ــت. خداييش عاش من ربطى نداش
ــدن بود. تا اينجاش كه اين خاطره برام  خون
ــى بود. يه جور تم ما مى توانيم  خيلى انگيزش
ــم هام رو باز  ــيدم چش داره. به اينجا كه رس
ــتم بقيه اش رو دوره كنم.  كردم. نمى خواس
ــه ام  ــت وسوس ــور مقاومت روانى داش يه ج
ــرژى مثبتم. از  ــد بزنه به ان ــرد كه گن مى ك
ــتان زنگ زدن؛ سه ماه بعد عروسى  بيمارس

تو ليست پيوند كبد بودم.
ــيراز براى  ــاده بود. بايد مى رفتم ش  كبد آم
ــاس بايد  ــره پرو لب ــدن.  خاط ــترى ش بس
ــد اما انگار  تلخ ترين خاطره زندگى ام مى ش
يه جورى بهم انرژى مى داد. همه اش لبخند 
اون خياط يادم مى اومد. تلفن روقطع كردم 
ــرم. كاش  و موهام رو گوجه كردم باالى س
ــيم تو  ــاط عروس ــه خي ــتم صفح مى دونس
اينستاگرام چيه؟! اصال صفحه داره؟! كاش 
ــن گند زدن،  ــش مى گفتم روش هاى م به
ــو! كاش هيچ وقت  تو يه جور ديگه الغر ش
كسى بهش اون لبخند رو نزنه كه گند بزنه 

به زندگى خودش و طرف!

مشغول ريختن چاى خواستگارى بودم و فكر مى كردم: زندگى كردن 
ــت بخور» و اون بى توجه به  ــا مردى كه دائما بايد بهش بگى «ُدُرس ب
ميسوفونيا يا همون فوبياى صدابيزارِى من حتى سرسفره عقد، عسل 
خوردنش از انگشتم با ملچ ملوچ همراهه چقدر ميتونه وحشتناك باشه؟!  
ــپزخونه، با نگرانى زيرگوشم  كه مامان براى هزارمين بار اومد توى آش
ــى داره اذيتت ميكنه فقط به چيزاى  ــت: «دخترم اگر ديدى صداي گف
ــگار حاصل خوردن يك كيلو  ــو كه ان خوب فكركن». بعد آب دهانش
ــش كردمو گفتم: مامان  ــبز بود قورت داد. با عصبانيت نگاه گوجه س

ــو كردم. بعد دستمو  تو كه خودت بدترى! نگران نباش فكر همه جاش
ــلوارم گذاشتم تا از بودن mp3پلير مطمئن بشم. مامان  روى جيب ش
كه يه «اسيرشديم با اين فوبياِت» خاصى تو نگاهش بود، پيش مهمونا 

برگشت.
با رفتن مامان نفس عميقى كشيدم و سعى كردم چك ليست حذفيات 
ــفت كه از  ــيب س ــم رو باخودم مرور كنم: خيار و س ــدادار از مراس ص
گزينه هاى پذيرايى حذف شده بود و فكر كنم ما اولين خانواده  اى بوديم 
كه يك ظرف نارنگى و موز و يك ظرف شلغم پخته جلوى خواستگار 
ميذاشتيم. چاى رو هم كه انقدر با آرامش ريختم تا حسابى خنك باشه 

و بهونه اى براى فوت كردن يا هورت كشيدن نداشته باشن.
ــتگارى بعد از تعارف چاى به صورت رسمى شروع شده  مجلس خواس
بود و همه چيزخوب پيش مى رفت تا اينكه پدر داماد كه يهو سرهنگ 
عليفر درونش بيدار شده بود، فرياد زد: وعععع! امشب فوتبال ال كالسيكو 

داره ها، تخمه دارين؟
ــخصيت سنجاب توى سرى انيميشن عصريخبندان با  بابا كه مثل ش
ــنيدن اسم تخمه (خشكبار ممنوعه خونه ما) ازخود بيخود شده بود،  ش

بدون توجه به اشارات نظِر مامان كه عمرى نامه رسوِن بينشون بود، به 
سمت آشپزخونه پرواز كرد. مامان كبريت خوردن شعله هاى خشمو تو 
چشمام مى ديد پس پيشنهاد داد كه براى آشنايى بيشتر، با آقاى داماد 

به اتاقم بريم.
ــتيكم رفتيم كه در  ــمت اتاق آكوس ــدم و به س با عجله از جام بلند ش
دورترين نقطه خونه قرار داشت و به جز من و خانواده و شخصيت لوسى 

تو فيلم نارنيا كس ديگه اى راه ورود بهش رو بلد نبود.
ــو، ديدم ظرف ميوه خودم و  ــتم تا به داماد تعارف بزنم كه بياد ت برگش
خودش روهمراهش آورده. حرفامون رو شروع كرديم اولش چيز خاصى 
ــين و شينش ميزد و گاهى هم پاهاش رو  نبود جز اينكه داماد يكم س
ــردم به نكات مثبتش توجه كنم مثال  ــعى مى ك تكون ميداد اما من س
اينكه مى گفت به سالمت دهان و دندانش اهميت ميده. چند دقيقه اى 
ــت كه خوردن رو شروع كنه. من هم با  ــت، آقا داماد اجازه خواس گذش
لبخندى از سر آسودگى سرمو تكون دادم كه يعنى تو بخور منم آهنگمو 
گوش ميدم بعد دستمو آروم روى گوشم گذاشتم تا دكمه پلى هندزفرى 
رو بزنم اما هندزفرى توى گوشم نبود! يادم اومد كه تو آشپزخونه براى 

شنيدن نصايح مامان اونو از گوشم درآوردم.
ــت كه  ــلغم هارو مى جويد و اصرار داش  داماد با اون دهان پر بزاقش ش
ــان با خوردن، از معيارهاى ازدواجش هم پرده بردارى كنه و بعد  همزم
از جيبش خالل و نخ دندون درآورد. درحالى كه مطمئنم خود شلغم هم 
ــو نداشت. نگاهمو به پاهاش  ــت بعد خوردنش توقع اين حجم از بهداش
ــده، درجا مى زد،  ــاعِت خواب مون ــم هنوز مثل عقربه  هاى يه س دوخت
همزمان صداى عقربه  هاى ساعت اتاقم شديد تر شد، پايه صندلى  اى 
كه داماد روش نشسته بود، جيرجير مى كرد، دوستم تو دبستان خيارو با 
دهن باز مى جويد، معلم رياضى راهنمايى  ام با ناخن هاى بلندش روى 
تخته گچى مى نوشت، كنار دستى  ام تو دبيرستان هميشه سرماخورده 
ــت، بچه هاى  ــتر از فين كردن اعتقاد داش ــيدن بيش بود و به باال كش
دانشكده با يونوليت ماكت مى ساختن...صداى همه شون توى سرم بود 

و فقط به كارد ميوه خورى روى ميز نگاه مى كردم...
ــين االن خيلى بهترم. حساسيتم به صدا كمتر شده و  البته نگران نباش
ــيدن هم سلولى هامو روى ديوار تحمل  ميتونم صداى چوب خط كش

كنم.

ُدُرست بخور!

الغرى در 
هشت و بيست دقيقه

ــن تحريم هاى  ــورمون با اي ــودن كش ــايد نفت خيز ب ش
ــوال رفته ولى بال خيز  ــه يك مقدارى زير س ناجوانمردان
ــدت و حدت عرض اندام  ــور همچنان داره با ش بودن كش
ــم و  ــت خيز برميداره و تو چش ــه و هى چپ و راس ميكن
ــره! انواع بالياى طبيعى با ما حس قرابت  چالمون فرو مي
ــرن و به همديگه  ــا رو ببينن خيز ميگي ــر جا م دارن و ه

ــرش  ــگاه كن نگاه كن يه ايرانى بريم س ــه ئه ن ميگن«ئ
ــر ما  ــون س بياييم» و بعضى وقتا هم براى اينكه كدومش
ــا هم به تفاهم  ــه و آخرش ب ــون ميش بيان با هم بحث ش
ــه تا با هم سرمون  ــه تا س ــن دو تا دو تا و حتى س ميرس
ــئولين  ــه مياد بعد كه با همت مس ــان!  مثال اول زلزل مي
ــيل دستاشو بهم ميماله و  ــتاده ميشيم تو چادرها، س فرس
ــاس راحتى  ــت منه! كال خيلى با ما احس ــه االن  نوب ميگ
ــلوارك جلومون راه ميرن و بهمون  ــن و با تاپ و ش ميكن
ــه از حق و  ــرت؟!» البت ــم  بيام س ميگن «جووون، پا ش
ــراى ما خيلى زحمت  ــئولين هم ب انصاف نگذريم كه مس
ــگيرها رو انجام ميدن و شب و روز  ــن و انواع پيش ميكش
دعا ميكنن كه سر ما باليى نياد و وقتى هم بال مياد، اخبار 
ــدن دردهامون خبر آتش سوزى  صدا و سيما براى كم ش
ــورهاى بى نزاكت غربى رو پخش ميكنه  و طوفان تو كش
ــاس تنهايى نكنيم و حداقل دلمون خنك بشه.  تا ما احس
ــلفى  ــلبريتى ها هم كه موقع اومدن بالها ميان با ما س س
ميگيرن و لبخندهاى مليح ژكوند ميزنن و  شماره حساب 
ــده واسه ما كتابخونه  اعالم ميكنن تا با پول هاى جمع ش

و مركز فرهنگى تاسيس كنن و بال رو از تهديد تبديل به 
ــيم  فرصت كنن تا  تبديل به آدم هاى با فرهنگ ترى بش
ــم! ولى با همه اين ها ما  ــه به اين بالها فحش ندي و ديگ
ــان با فرهنگى بشيم، نياز داريم  براى اينكه تبديل به انس
كه اول زنده بمونيم! حاال درسته كه مغزها و سوپر پولدارا 
ــت رو به جون خريدن ولى خب  ــا رفتن و غم غرب از اينج

ــه نيمچه مغز هم  ــى كه مونديم ي ــايد بين ماهاي حاال ش
وجود داشته باشه و حاال درسته كه مسئولين زحمت كش 
ــيل و آتش سوزى و... ساكن  تو خونه هاى ضد زلزله و س
ــتن و در امان، ولى خب همه مون از همين هوا نفس  هس
ــيم، مسئولين دلسوز حداقل اين بالى آلودگى هوا  مى كش

رو رفع كنيد تا خدايى نكرده ما بى مسئول نشيم!

بال اى بال اى
 كشور مردم، بال

حامد آب كنار

مهدى حجازىباشگاه طنزپردازان جوان

مهديسا صفرى خواهبختک

فاطمه ناصرىباشگاه طنزپردازان جوان

طرح

مهتاب سرشكباشگاه طنزپردازان جوان
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قسمت 398 -   كپى بودن

انتقادى اگه داريد، به جز اون ها كه در مورد مدل سبيل و 
موى نويسنده هاست، پيشنهادى اگه داريد،  به جز اون ها 
كه پيشنهاد ازدواجه، متن طنزى اگه داريد، به جز اون ها 

كه خانمان براندازه
به اين آى دى تلگرام بفرستيد:

@ B G h a n o o o n

ــت.  ــتادى بهتر از ديدن اجراهاى كمدين هاى بزرگ نيس هيچ اس
ــنجى ها، بداهه گويى ها، نحوه شورع و پايان اجرا، استفاده  نكته س
ــوق العاده اى  ــه و … كالس درس ف ــان حاضر در جلس از مخطاب
ــبك شخصى شما  ــما خواهد بود. اين موضوع به يافتن س براى ش
نيز كمك خواهد كرد. اجراكنندگانى كه از نظر نوع و سبك رفتار و 
گفتار به شما نزديك هستند مى توانند الگوى اوليه مناسبى باشند 

براى يافتن سبك منحصر به فرد خودتان. توجه داشته باشيد كه 
كپى كردن سبك و استايل يك كمدين بزرگ در نهايت شما را به 
كاريكاتورى از اجراكننده معروف بدل كرده و از رشد شما جلوگيرى 
مى كند. در اين حالت اعتبار شما به ”خود“ بودن نيست بلكه به كپى 
بودن از ديگرى است. خودتان باشيد هرچقدر هم احساس كنيد، 
ــوخى هايتان جا افتاده نيست. طبيعى است كه  ــتيد و ش خام هس

شوخى اى كه براى يك نوجوان جذاب است ممكن است براى يك 
ميانسال جذابيتى نداشته باشد. يك استندآپ كمدين موفق بايد 
بتواند مخاطب خود را بشناسد و متناسب با آن شوخى هاى خود 
را طراحى كند. همچنين اين اصال بد نيست كه شما رده خاصى از 
سن و جنسيت را به عنوان مخاطب خود قرار دهيد و همه شوخى ها 
ــاى خود را در آن وادى قرار دهيد. ولى در اين صورت بايد  و اجراه

رسانه متناسب با آن را نيز انتخاب كنيد. مثال تلويزيون به عنوان يك 
ــانه عمومى جاى شوخى هاى خاص جوانانه نيست در صورتى  رس
كه در تلگرام يا اينستاگرام دست شما براى گفتن همان شوخى ها 
بازتر است. در اجرا نيز بايد به همين نكته ها توجه كرد. اگر اجراى 
شما براى بازنشستگان يك سازمان است، شوخى با سوژه هاى جوان 

پسند روز، احتماال خنده اى نخواهد گرفت.

مهرداد نعيمىآموزش طنز

ُاسكل بودن يا ُاسكلى داشتن!

شهر ما

روز-داخلى-مطب روانپزشك
ــته بر روى ويلچري وارد مطب دكتر  مردى نشس
مى شود و خودش از جايش بلند شده و روى صندلى 
ــز كرده تا به او  ــيند. دكتر كه نيم خي مطب مى نش
كمك كند، با ديدن راه رفتن او، همان طور نيم خيز 

كرده مى ماند. 
دكتر: سالم عزيزم. خوش اومدى. ميذاشتى كمكت 

كنم. 
بيمار: مرسى. مى تونم راه برم. حداقل اينجا مى تونم.

دكتر:خب پس چرا با ويلچر حركت مى كنى؟ پاهات 
تحرك ندارن و خشك ميشن.

ــتم راه  ــتش آقاى دكتر اوايل مى تونس بيمار: راس
ــم 32 بود و همه چيز اوكى  برم. يعنى سايز كفش
بود. وقتى مى رفتم تو خيابون، راحت مى تونستم از 
پياده رو استفاده كنم. چون دقيقا كف پام، به اندازه 
يك موزاييك بود. راه رفتن همينجوريه ديگه. پاى 
راست روى موزاييك اول، يه موزاييك فاصله، پاى 
چپ روى موزاييك دوم. شما هم اينجورى هستين 

ديگه؟
دكتر: (با حالت تعجب) خب.... آره، گاهى وقتا.

بيمار: خوبه. داشتم مى گفتم. اما يواش يواش ديگه 
ديدم داره برام مشكل به وجود مياد و بايد يه راه حلى 
ــايز پام رشد كرد و از اندازه  براش پيدا كنم. آخه س
ى يه موزاييك بيشتر شد و ديگه نمى تونستم توى 
پياده رو راه برم. متوجهين كه چى ميگم ديگه؟ پا 

كه نبايد از موزاييك بزنه بيرون؟
ــب... باالخره اينم يه جور راه رفتنه ديگه.  دكتر: خ

ادامه بده.
بيمار: خالصه مجبور شدم از تو خيابون تردد كنم. 
ــما فرض كن يه  اما خب ديدم خطرناكه. يعنى ش
لكه روغن يا بنزين وسط خيابون باشه، مگه ميشه 

ــد؟ نميشه! تازه  با پا لگدش نكرد و از كنارش رد ش
همه اينا به كنار. حتما مى دونيد كه آدم نبايد فاصله 
ــتر از 45 سانت باشه ديگه؟  بين دوتا قدمش بيش
ــم قدم هام طوالنى  ــراى اينكه ناخودآگاه ه من ب
ــرار دادم تا زاويه  ــيله اى بين پاهام ق ــه، يه وس نش
بازشدنشون زيادتر نشه. اما خب لكه هاى بنزين و 
روغن كه فاصله حاليشون نيست. (با صداى آرام) 
بين خودمون باشه آقاى دكتر، گاهى دو سه هفته 
از درد كشيدگى عضالِت بين پايى خوابم نمى برد. 

دكتر: پس دليل ويلچر سوار شدنت اينه؟ 
ــه چرخ هاى ويلچر رو  بيمار: آره ديگه. وقتى ميش
ــك و حركت كنى، مگه  ــدازى بين دوتا موزايي بن

ديوونه اى راه برى؟ 
دكتر:(در حالى كه پنجه هايش را در هم فرو كرده و 
انگشت شستش را در جهت عقربه هاى ساعت، به 
دور هم مى چرخاند) خب عزيزم بايد بگم كه شما ...

ــد) خونواده هم  ــار: (حرف دكتر را قطع مى كن بيم
ــكلى دارى. (با خنده) آخه  ــه بهم ميگن اُس هميش
ــكله، نه اُسكلى  حتى نميدونن بايد بگن طرف اُس
ــما وقت مشاوره  داره. بعد همينا براى من پيش ش

گرفتن. خنده دار نيست؟ 
ــا چرخاندن  ــد و ب ــدى ژكون ــا لبخن ــر: (ب دكت
ــت ها در خالف جهت عقربه هاى ساعت)  انگش
ــن. بيمارى  ــى-دى داري ــما او-س ــزم ش عزي
ــواس فكرى-عملى. خطرناكه و حتما بايد  وس
درمان بشيد. فقط االن دقيقا وسط مبل بشينيد 
ــكى رو بهتون بگم و موقع  تا توصيه هاى پزش
ــين، نه  ــط در خارج بش ــروج هم حتما از وس خ
ــدنتون كه به سمت راست متمايل  مثل وارد ش

بودين.

چاله و چوله در خيابان نيست
چند تا چاله كه فراوان نيست

همت شهردار ما عاليست
هيچ كس مثل او سخنران نيست

اهل شوراي شهر ما خوبند
شهر جاي بده و بستان نيست

شهر ما عكس ساير جاها
چيزي از اهل شهر پنهان نيست

شاخص رشد ما چنان باالست
كه كسي را توان كتمان نيست

مردم شهر ما چنان سالم
كه نيازي به جاي درمان نيست

مردم شهر ما نمي ميرند
چون مزاري براي آنان نيست

هر كسي هر چه خواست مي سازد
مشكلي هم براي اسكان نيست

در ترافيك مانده ايم آرام
شهر ما هيچ كس شتابان نيست

در خيابان تنگ مي رانيم
نه نيازي به يك اتوبان نيست

از عملكرد كل مسئوالن
گله اي بين شهروندان نيست

بهترين شهر، شهر ما است و
بهتر از شهر ما در استان نيست

ــناس: آن كه نخواست نامش فاش شود،  لينك ناش
ــتادن پيام هاى زيبا، هر كسى  راه ارتباطى براى فرس

هستى يه دفعه قد بكش از پشت نقاب!
هوايى: پست و استورى هاى مخاطب دار به طرز تابلو، 
اليك و پيام هاى ناگهان، معموال با جمله دستم خورد 

توجيه مى شود.
كراش: بى خبر از همه جا، هدف قطعى هوايى ها، اون 
ــش دارى؟ من كه ميدونم دوسش  مى دونه تو دوس

دارم!
لست سين: آخرين بار ِكى بودى؟، با همه ساعت ورود 
ــنتلى؟، لست سينم رو برات بردارم  و خروج با ما ريس

بيدارى فرستادن بلدى؟
ــت با جانان،  ــان مبارك، اونا رو عهديس رل: پيوندش
تهوع آور براى اطرافيان، هر چه عمق آن بيشتر تعداد 

اِل ها هم بيشتر!
ــر نزديك،  ــى دور خيلى غي ــتنس: خيل النگ ديس
ــى دار، حالتى كه امكان اتفاقى ديدن  طفلى هاى آخ
وى در خيابان وجود ندارد. قابليت پيچانندگى در آن 

باالست.
ــند، محض  ــدرك محكمه پس ــات: م ــكرين ش اس
يادآورى، محض استورى، تصويرى كه از طريق آن 
دوستان طرفين از كم و كيف بحث ها با خبر مى شوند!

ــدن،  ــه جديد پس از دونفره ش ــج پى وى: صفح پي
ــيس: فرو كردن عاشقانه هاى نشود فاش  علت تاس

كسى هايى شان در چشم دوستان!
ــى صرفا براى  ــن هاي ــم ماهانه، جش ماهگرد: مراس
ــش در پيج پى وى، علت  ــوآف و آپلود عكس هاي ش
برگزارى: نرسيدن رابطه عميق عاشقانه به يك سال!

ــونده، محل  ــكرت چت: مخفى، زمان دار پاك ش س
ــقچى، به هر حال فضا  ــث درباره علل قتل خاش بح

جوري است كه بهتر است پاك شود!
ــل آن مى توان به  ــرا، از عل ــه تمومه ماج كات: ديگ
ــان و بى كفايتى  ــه هاى زنان، دخالت اطرافي دسيس

كينگ و كويين ماجرا اشاره كرد!
ــته، بخشش الزم  ــير از رو بس بالك: نبينمت، شمش
ــت، اقدامى كه پس از كات انجام مى شود. اون  نيس

هم عكساشو پاره كرده نامه هاشو پاره كرده!
ــتورى هاى ناله همراه  اكس: فرد قبلى، مخاطب اس
ــر رفته پيش  ــورد نظ ــترك م ــس اضافه، مش با س

پاك كن هاى گمشده دوران ابتدايى!

خب ظاهرا ول كن زلزله به كرمانشاه اتصالى 
كرده! يعنى امروز درست يك سال و 13 روز 
ــته كه برگشته. حاال اين  از زلزله قبلى گذش
ــر زده بود.  بين يه چند بارى هم يه تك پا س
ــگاه ها مى تونن  يه طورى كه االن تو ورزش
ــاه زلزله، محبوب هرچى  شعار بدن: كرمانش
دله. اين بار شدت زلزله 6 و چهار دهم ريشتر 
ــامل  بود كه طرفداران تيم هاى مختلف رو ش

بشه!
ــته كه ايران روى كمربند زلزله ست  حاالدرس
ــاه  ــگك كمربند روى كرمانش ــى انگار س ول
بسته شده و زمين راه به راه اون روى سگش 

رو نشون ميده.
ــه  ــرا زلزله اومدناش رو مى ذاره واس حاال چ
ــه برمى گرده  ــت مثل مجرمى ك پاييز؟ درس
ــال  ــه محل وقوع جرم، زلزله هم بعد يه س ب
ــرپل ذهاب كه ببينه چه خبر؟  برگشته به س
ــقفى نيست.  و ديده اى بابا! اينجا كه هنوز س
ــال كه اون هم با  ــقف مطالباتى بود قب يه س
ــده. خب البته  ــابق يكى ش كف مطالبات س
ــئوالن و شيوه هاى  اينجا به دورانديشى مس
ــى مى بريم. با اين  ــدرن مديريت بحران پ م
ــقفى نباشد پس نمى  ــتدالل كه «اگر س اس
ــته  ان! واقعا  ــزد» راه تكرار بر خطر رو بس ري
ــت هاى خام  ــزى كه مديران در خش اون چي
ــقف تيرچه بلوك  ــه در س ــد، بقي آوار مى بينن
نمى بينند! يه جورى كه خود زلزله هم از اين 
ــتراش ريخته و از شب  ــيوه مديريتى ريش ش

زلزله تا حاال مدام دچار پس لرزه ميشه.
ــت نوع نگاه خيلى مهمه؛  البته در نقد مديري
ــازى مناطق زلزله  مثال يك نوع نگاه به بازس
ــقف هاى ساخته شده يك نوع  زده اينه كه س
سقف كاذبه كه حالل زاده ها نمى تونن ببينن!
ــه مجلس  ــار ميره ك ــير انتظ ــن تفاس ــا اي ب
سازوكارى در نظر بگيره كه با استفاده از اون 
بشه نرگس كلباسى رو به مجلس احضار كرد 

و در صورت لزوم استيضاحش كرد!

زلزله به محل 
وقوع برمى گردد

بشود فاش همه 
آنچه ميان من و توست! پرتگاه اقتصاد

خسته ايم از پيچ و تاب شاهراه اقتصاد

خسته از بى پولى و طرز نگاه اقتصاد

طنزهايم زرد شد ازدستت آقاى بنفش 

خسته ام از خنده هاى قاه قاه اقتصاد

اين گناه من نبوده آمدم دنيا ولى

مى شود اقرار كرد اين شد گناه اقتصاد

كاش مى شد مى پكيدى اى حباب لعنتى

تا ببينم اندكى من روى ماه اقتصاد

خسروى عاشق ندارد پول تا شيرين كند

كام شيرين خانمش را عمق چاه اقتصاد

در ركودى ارغوانى غرقم اى مسئول جان

پس چه شد آن وعده هاى پر رفاه اقتصاد!؟

راه پس يا پيش ديگرنيست اما هر نفس

مى شود نزديك تر هى پرتگاه اقتصاد!

شهاب صفارىباشگاه طنزپردازان جوان

فائزه موسوى نسبباشگاه طنزپردازان جوان مريم موسوىباشگاه طنزپردازان جوان

shaditoon

حسين شادمهر  باشگاه طنزپردازان جوان

طرح

بهار نژند باشگاه طنزپردازان جوان


