
ــش نقدينگي حاصل  ــه بر اثر افزاي ــت ك تورم، يكي از پديده هاي اقتصادي اس
ــه هاي پولي دارد. زماني كه دولت با كسري  ــود و به اعتقاد اصولگرايان ريش مي ش
بودجه مواجه مي شود، اگر تامين كسرى بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي 
يا از طريق فروش دالرهاي نفتي انجام پذيرد، باعث افزايش پايه پولي خواهد شد. 
ــر مي گذارد و نقدينگي  ــبكه بانكي بر پايه پول تاثي از طرفي ميزان خلق پول در ش
را افزايش مي دهد. معموال اختالف ميان حجم نقدينگي و پايه پولي همين ميزان 
ــت كه معموال از آن به عنوان  خلق پولي است كه در شبكه بانكي صورت گرفته اس
ضريب فزاينده پولي هم نام مي برند؛ يعني اگر نقدينگي را بر پايه پولي تقسيم كنيم 
ــود. به طور كلي ضريب فزاينده نسبت عكس  ضريب فزاينده پولي مشخص مي ش
موجودي نقدي بانك ها به كل سپرده هاي بانكي است. در حال حاضر آخرين آمار 
در خصوص پايه پولي حدود 283 هزار ميليارد تومان است و حجم نقدينگي به هزار 
و 473 هزار ميليارد تومان رسيده است كه مابه التفاوت  همين خلق پول در شبكه 
بانكي است. به طور معمول اگر پايه پولي 10 واحد افزايش يابد، ضريب تكاثر پولي 
ــده و  ــت، درآن ضرب ش يا همان ضريب فزاينده پولي كه اكنون افزون بر رقم 6  اس
حجم نقدينگي را تشكيل مي دهد. حجم نقدينگي سبب افزايش تقاضا در جامعه 
مي شود در حالي كه عرضه ثابت مانده است و پيشي گرفتن تقاضا از عرضه، سطح 
ــت هاي اقتصادي  عمومي قيمت ها را افزايش مي دهد. اين روند همواره در سياس
اعم از سياست هاي پولي و مالي دولت در چهار دهه اخير قابل مشاهده بوده است. 
تورم يا ازطريق افزايش هزينه ها كه به اصطالح به آن فشار هزينه گفته مي شود، از 
طريق سياست هاي مالي دولت ايجاد مي شود؛ مانند افزايش ماليات ها و دستمزدها 
و تعرفه هاي گمركي و امثال آن كه افزايش قيمت تمام شده كاالها را در پي دارد و 
منجربه افزايش سطح عمومي قيمت ها مي شود يا از طريق كشش تقاضا تورم خود 
را نشان مي دهدكه همان افزايش نقدينگي است؛ در زماني كه عرضه ثابت است. البته 
تورم از طريق واردات هم به كشور منتقل مي شود كه  معطوف به ميزان تورم كشور 
ــاختاري  و نيز تورم رواني ،تورم انتظارى ناشي از عدم  ــت. تورم س صادر كننده اس
قطعيت پذيري آينده از ديگر انواع تورم است كه قدرت خريد مردم را تحت تاثير قرار 
مي دهد. به اين معنا كه افزايش قيمت ها سبب كاهش قدرت خريد مردم مي شود. 
سال هاست كه روند افزايشي تورم بسيار بيش از روند افزايشي دستمزدها و حقوق ها 
ــاله مهم تر عدم تخصيص بهينه منابع  بين نيازهاي واقعي كشور  ــت و مس بوده اس
است كه منابع را در بخش هايى از اقتصاد رانتي انباشته كرده و توزيع عادالنه ثروت 
ــترش  را بين آحاد مردم مختل مي كند؛ به نحوي كه روز به روز فاصله فقر و غنا گس
مي يابد و سبد معيشتي مردم به سبب كاهش قدرت خريد منقبض مي شود. گاهي 
ــت هاي ارزي و پولي دولت نيز كه منجر به تغييرات در نرخ بهره سپرده ها و  سياس
ــود و به تبع  آن  نرخ ارز نيز دچار تالطم مي شود، ارزش پول ملي   ــهيالت مي ش تس
ــطح عمومي قيمت ها افزايش پيدا  ــبب باال بودن نرخ ارز، س را تنزل مي دهدو به س
ــاهد بوديم كه بانك مركزي به يكباره  مي كند. اين مورد اخير را در 6 ماه گذشته ش
ــپرده بانكي را به 15 درصد كاهش داد و با آنكه دولت تورم را تك رقمي  نرخ بهره س
اعالم كرده بود اما مردم آن را در زندگي روزمره اقتصادي خود احساس نمي كردند 
لذا سپرده هاي خود را از بانك ها بيرون كشيدند تا در بازارهاي جايگزين نظير ارز و 
طال سرمايه گذاري كنند و به اين ترتيب به حفظ ارزش پول خود بپردازند كه نتيجه 
آن افزايش شديد قيمت دالر و در پى آن تنزل شديد پول ملي بود  كه قدرت خريد 
را از 6 ماهه گذشته تاكنون به يك سوم تقليل داد.در اين ميان نرخ تورم در صورتي 
ــود. يكى از عوامل مهم  كاهش پيدا مي كند كه عوامل به وجود آورنده آن كنترل ش
ــتغال ودرآمد ملى است كه در  كاهش نرخ تورم تنها افزايش توليد ، بهره ورى ،اش
ساختار اقتصاد دولتى رانتى به ويژه در زماني كه تحريم هاى بين المللى عرصه را بر 

اقتصاد روز به روز تنگ تر مي كند، تحقق آن ترديد آميز است.

ــن ابوترابى فرد  حجت االسالم محمدحس
ــران در خطبه هاى   ــت ته ــه موق ــام جمع ام
ــى اين هفته تهران به انتخاب  عبادى- سياس
شهرداري تهران اشاره و بر ضرورت جايگاه وى 
در پايتخت كشور تاكيد كرد و گفت: اول اينكه 
ــه دانش آموخته  ــهردار منتخب تهران ك از ش
ــازى  ــته معمارى و شهرس ــگاه و در رش دانش
ــارب مديريتى طوالنى  صاحب نظر بوده و تج
دارد انتظار مى رود نظر رهبر معظم انقالب در 
تكيه بر صاحبان فكر و دانش و علم و همچنين 
ــگاهيان در  ــم آوردن زمينه حضور دانش فراه

مديريت شهرى تهران را در نظر گيرد.
ــاى خود  ــه توصيه ه ــرد در ادام ابوترابى ف
ــوان كرد كه ما  ــهردار منتخب تهران عن به ش
ــتيم كه بر اساس دانش و  نيازمند شهرى هس
ــود و البته با دانش و  ــه آن طراحى ش علم نقش
ــود. در واقع  علم هم تفكرات موردنظر اجرا ش
ــما راه را براى مديريت مبتنى بر دانش بايد  ش

هموار كنيد.
ــران در ادامه اين مطلب  امام جمعه موقت ته
بيان كرد: براى مديريت كالنشهر تهران ما نيازمند 
ــر و نقش آفرين در اين  حضور همه نهادهاى موث
عرصه هستيم. در اصل مديريتى موفق است كه 
راه را براى اجماع و حضور شايسته مسئوالن در 
نهادهاى مختلف و مديريت شايسته تهران هموار 
كند چرا كه اين هنر يك مدير تواناست؛ البته از 

دولت هم همين انتظار را داريم.
وى بر همين اساس اضافه كرد: اين رسالت 
دستگاه اجرايى است كه با صرف وقت و استماع 
ــوزان  ــاركت دلس دغدغه و نقدها، زمينه مش
ــگاهى را در  انقالب و چهره هاى علمى و دانش
مديريت كشور فراهم كند چرا كه اين اصل و راه 

رسيدن به اقتدار و عزت كشور است.
ــهردار و  ــريح وظايف ش ابوترابى فرد با تش
اصول مديريت شهرى عنوان كرد: بايد ارتقا و 
ــتور كار باشد و ضمن  بهره ورى همواره در دس
ــهردار و همه نهادها قبل از آنكه  آن دولت، ش
افزايش درآمد كنند، به فكر كاهش و موجوديت 
ــند چرا كه  ــش بهره ورى باش هزينه ها و افزاي
ــور است لذا بايد  اين راه حل اصلى معضل كش

هزينه هاى مديريت شهرى كاهش پيدا كند.
ــران با تاكيد بر ارتقاي  امام جمعه موقت ته
ــح كرد: ما  ــره ورى و عزتمندى مردم تصري به
ــهردارى  باشيم، در  بايد به فكر منبع درآمد ش
ــهردار عاقلى با فروش تراكم،  ــور ش كدام كش
شهر را مديريت مى كند، كدام قاعده مى گويد 
كه معمارى شهر را تخريب كنيد؟ درآمدزايى 
ــوارض و همچنين تغيير  ــم و ع از فروش تراك
كاربرى موجب تخريب محيط زيست شهرى 
خواهد شد و مردم هم از اين امر ناراحتند. اين 

مساله باعث تضييع حقوق شهروندان و آسيب 
شهرنشينى مذهبى و دينى مى شود.

ــه كرد:  ــب فوق اضاف ــح مطل وى در توضي
كدام نهاد تاييد كرده كه تهران بايد به صورت 
ــمانخراش هاى  ــد كند؟ اين  آس عمودى رش
ــده آن هم  ــاخته ش بى ضابطه در خيابان ها س
ــهر! در همين رابطه  براى تامين هزينه هاى ش
ــكيل داده و راه را براى  ما بايد يك اتاق فكر تش
معمارى شهرى آن هم بر اساس رشد افقى شهر 
ــد با تفكر دينى و  هموار كنيم. در واقع اين رش

مذهبى ما سازگار است.
ابوترابى فرد همچنين به امور انجام شده در 
حوزه حمل ونقل شهرى هم اشاره كرد و گفت: 
در اين حوزه كار بزرگى در كشور رخ داده است. 
ــال دور بوديم  ما از متروسازى حداقل صد س
ــهرهاى مهم جهان مترو داشتند اما ما  همه ش
ــرا كه مديران نااليق، ما  از آن ها عقب بوديم چ
را از اين نعمت ارزشمند محروم كرده بودند اما 
جمهورى اسالمى با مديريت اقتصادى امروز 
ــهر  حدود 300 كيلومتر خطوط مترو را در ش
ــيس و زمينه هاى رفت وآمد از اين  تهران تاس

طريق را مهيا كرده است.
ــفر  ــاره به س امام جمعه موقت تهران با اش
روزانه سه ميليون نفر در مترو يادآور شد: اين 
كار بزرگى است كه امروز ما در كنار شهرهاى 
ــتيم كه 150 سال قبل مترو  بزرگ جهان هس

داشته و آن را به بهره بردارى رسانده بودند.
ــه حوزه هاى  ــه در هم ــان اينك ــا بي وى ب
ــال گذشته كارهاى  مديريتى كشور در 40 س
بزرگى انجام شده است، افزود: ما منكر برخى 
ــتيم اما در طول سه دهه پس از  نواقص ها نيس
ــراى مردم آماده  ــگ 300 كيلومتر مترو ب جن
شده؛ آن هم با ارزشى بالغ بر 60 هزار ميليارد 
ــم بايد در اين  ــان، بنابراين از اين به بعد ه توم

حوزه به طور جدى بپردازيم.
ــماندهاى  ابوترابى فرد با انتقاد از ايجاد پس
بسيار زياد در شهر تهران گفت: پسماند تهران 
ــهرهاى مشابه تهران  در برابر شهرها و كالنش
خيلى زياد است روزانه 8 تا 9 هزار تن پسماند 
ــئوالن خدمات  ــود بنابراين مس توليد مى ش
ــماندها را جمع كنند. اين  شهرى بايد اين پس

موضوع باعث تاسف است.
امام جمعه موقت تهران در خاتمه سخنانش 
ــئوالن در حوزه مديريت  ضمن توصيه به مس
ــهرى گفت: ما مى توانيم بحث پسماندها را  ش
مديريت كنيم چرا كه شايسته نيست در دوران 
ــماند داشته باشيم  تحريم دو برابر مصرف، پس
و در همين رابطه با هزينه 800 ميليارد تومانى 
ــهرمان هزينه ايجاد كنيم كه نسبت به  براى ش
اين امر بايد توجه ويژه اى انجام و مديريت شود.

محمود جامساز
اقتصاددان

خواسته هاي امام جمعه از شهردار جديدچرا تورم ادامه پيدا كرد؟

بين المللسياستيادداشت

جامعه

ــه كه      امانوئل مكرون، رييس جمهور فرانس
ــت گروه 20 در آرژانتين به سر مى برد،  در نشس
ــلمان»  ــا «محمد بن س ــب در ديدار ب جمعه ش
وليعهد سعودى، پيام شديد اللحنى در خصوص 
يمن و كشته شدن جمال خاشقجى، روزنامه نگار 
ــه وى داده  ــتان ب ــات حاكمه عربس ــد هي منتق
ــه كاخ اليزه  ــرز، در بياني ــت. به گزارش رويت اس
ــرون در  ــت كه مك ــه همچنين آمده اس فرانس
ــتار حضور كارشناسان  ديدار بن سلمان، خواس
ــات در مورد قتل  ــان تحقيق بين المللى در جري
خاشقجى شده است. همه مدارك و شواهد  نشان 
ــلمان  ــور از نزديكان بن س ــه 15 مام مى دهد ك
ــتانبول  ــرف او به اس ــه از ط ــعودى ك وليعهد س
ــقجى و نابود  ــده بودند، عامل قتل خاش اعزام ش
ــتند و بر اين اساس، دولت  كردن جنازه وى هس
ــترداد اين افراد براى محاكمه  تركيه خواستار اس
ــت. بيانيه اليزه درحالى منتشر  در استانبول اس

مى شود كه فرانسه برخالف آلمان ديگر عضو مهم 
ــالح  اتحاديه اروپا ،در خصوص توقف صادرات س
ــتان موضع گيرى نكرده است. پاريس  به عربس
ــليحات فرانسوى در به  با توجيه به كار گيرى تس
ــهروندان بى گناه  خاك و خون كشيده شدن ش
ــتر تاكيد كرده بود: به  و غير نظاميان يمنى پيش
ــالح براى زنده نگه داشتن  طور كلى صادرات س
صنايع دفاعى فرانسه كه مسئول تامين تجهيزات 
سالح هاى بازدارنده هسته اى كشور است، امرى 
ــت كه براساس  ــت. اين درحالى اس ضرورى اس
 ،«YouGov» ــه نظرسنجى فروردين موسس
ــد 75 درصد مردم فرانسه از مكرون  مشخص ش
ــتان و امارات  مى خواهند فروش سالح به عربس
ــتا  ــق در آورد. در همين راس ــت تعلي ــه حال را ب
«سخريد كاخ»، وزير تجارت خارجى وهمكارى 
ــالم كرد كه  ــعه اى هلند روز جمعه اع هاى توس
ــالح به چند كشور عربى از  اين كشور صادرات س

ــتان را متوقف مى كند.پيش از اين ،  جمله عربس
ــالم كردند كه صادرات  فنالند و دانمارك نيز اع
ــاخت اين كشورها به  سالح و مهمات جنگى س
عربستان سعودى و امارات متحده عربى متوقف 

شده است.
ــر  ــان حقوق بش ــده ب ــر، دي ــوى ديگ از س
(Human Rights Watch)) هفته گذشته 
ــه اماراتى به  ــات بلندپاي ــفر هي و همزمان با س
پاريس خطاب به مكرون اعالم كرد: اگر پاريس 
ــت، بايد به بن زايد  به دنبال حل بحران يمن اس
ــور ديگر به امارات سالح  اعالم كند كه اين كش
نمى فروشد.يمن بيش از سه سال و نيم است كه 
زير حمالت همه جانبه ائتالف متجاوز سعودى 
ــاخت كشورهاى  ــتفاده از سالح هاى س و با اس
ــت و در جريان آن  غربى كامال تخريب شده اس
بيش از هفت هزار يمنى كشته و هزاران تن ديگر 

زخمى شدند.

عضو   فراكسيون اميد گفت: توصيه مى كنم كه 
كارگر بازداشتى هفت تپه آزاد شود. البته بايد اذعان 
كرد كه برخورد مقامات مسئول با تسامح بوده است. 
ــت هايى انجام گرفته اما نيروهاى  هرچند بازداش
نظامى اين را تمرين كرده اند كه مدارا داشته باشند. 
ــد آزادى تعدادى از  اگر نيمه پر ليوان را ببينيم باي

كارگران بازداشتى را  نيز ببينيم.
محمود صادقى در گفت وگو با ايلنا، با اشاره به 
اينكه اعتراضات كارگران نيشكر هفت تپه و گروه 
ملى فوالد اهواز طبق اصل 27 قانون اساسى از حقوق 
اساسى آن هاست، اظهار كرد: طبق قانون، برگزارى 
اجتماعات بدون حمل سالح آزاد است مشروط بر 
ــد. اين كارگران با  اينكه مخل موازين اسالم نباش
صراحت از براندازان تبرى جسته اند و اعالم كرده اند 
ــن حق قانونى آن ها  اعتراض صنفى دارند؛ بنابراي

است كه اعتراض كنند و رفتارهايى مدنى دارند.
اين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
ــالمى تصريح كرد: بايد اذعان كرد كه  شوراى اس
نسبتا برخورد مقامات مسئول با تسامح بوده است. 
ــت هايى انجام گرفته اما نيروهاى  هرچند بازداش
نظامى اين را تمرين كرده اند كه مدارا داشته باشند. 
آمار بازداشتى ها را دقيق نمى دانم. اگر نيمه پر ليوان 
را ببينيم، بايد آزادى تعدادى از كارگران بازداشتى 
را نيز ببنييم.اين فعال سياسى اصالح طلب با اشاره 
ــت كه افراد بازداشت شده  به اينكه انتظار اين اس
ــوند، گفت: مقامات انتظامى و امنيتى بايد  آزاد ش

توجه كنند كه راه حل اين گونه مشكالت بازداشت 
ــلبى و قهرى با معترضان  كردن و برخوردهاى س
نيست. حتى اگر راه حل هاى فورى نيز نداريم بايد 
ــان را بيان  اجازه دهيم كه معترضان مطالبات ش
ــاس كنند كه حرف  كنند تا آرامش بگيرند و احس
آن ها شنيده مى شود. برخوردهاى امنيتى بيشتر، 
ــديد مى كند. من توصيه مى كنم كه  مشكل را تش
ــود.او ادامه داد:  كارگر بازداشتى هفت تپه آزاد ش
ــيب هاى اقتصادى  با توجه به تحوالت و فراز و نش
ــه مردم را  ــتاب دوباره تورم هم ماه هاى اخير و ش
ــار ضعيف تر و كارگران  تحت فشار قرار داده و اقش
ــكل پيدا كرده اند. در چنين شرايطى  بيشتر مش
افرادى كه شاغل هستند نيز براى تامين معيشت 
خود مشكل دارند؛ چه برسد به كسانى كه چند ماه 
حقوق نگرفته باشند.اين نماينده مجلس شوراى 
ــكل اصلى به فرآيند  اسالمى با اشاره به اينكه مش

ــتاب زده واگذارى ها بازمى گردد، خاطرنشان  ش
كرد: خصوصى سازى ها بيشتر شفافيت نداشته اند 
ــت. در  ــت نيس ــتى از آن ها در دس و گزارش درس
ــالمى حركت هايى در جهت  مجلس شوراى اس
ــكل صورت گرفته و تالش كرده ايم  حل اين مش
فرآيند خصوصى سازى را بازنگرى كنيم.صادقى 
افزود: تالش مى شد بخش خصوصى فعال شده اما 
متاسفانه اين فرآيند با شتاب و ناقص انجام شد و هم 
موارد زيادى برخالف موازين قانونى صورت گرفته 
است. اگر واحد صنعتى اى به كسى واگذار مى شود 
ــادى با اين  ــود. واحدهاى صنعتى زي نبايد رها ش
مشكل مواجه هستند. پيشتر اعتراضات كارگران 
هپكو در اراك را داشتيم. هدف از خصوصى سازى 
اين است كه رونق و رفاه بيشترى به وجود بيايد اما 
متاسفانه نوعى رهاسازى به جاى خصوصى سازى 

صورت گرفته است.

در حاشيه نشست گروه 20 صورت گرفت

هشدار تند مكرون به سالخ سعودي

محمود  صادقي:

كارگران معترض،  رفتارهايى مدنى دارند
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پارلمان 3اقتصاد 8

سرزمين 9

بيت رهبري درباره حواشي ابقاي فردي بازنشسته در وزارت بهداشت شفاف سازي كرد

حاشيه 
يك  رخصت

انتقادها به تشكيل يك وزارتخانه جديدبدون در نظر گرفتن جوانب آن  ادامه دارد

ابهامات راى مثبت به وزارت ميراث

تاثير اصالح قانون چك
 روي نقل و انتقاالت پولي بررسي شد

احياي ارزش چك

سوله هاي مديريت بحران همچنان محلي
 براي نمايش  و در اختيار تهيه كنندگان است

بازي  بحراني!

سياست 2

چند روز پيش خبري منتشر شد كه سيد محمدهادى ايازى، 
ــت و سيد على صدرالسادات،  معاون اجتماعى وزارت بهداش
معاون توسعه منابع و مديريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكى با حكم سيد حسن هاشمى، در سمت خود ابقا شدند. 

در ادامه اين خبر نوشته شده بود وزير بهداشت با اخذ مجوز،دو 
معاون خود را كه پيش از اين صحبت از بازنشستگى آنان بر اساس 
قانون منع به كارگيرى بازنشستگان مطرح بود، ابقا كرد. خبر 

همزمان با انتشار تصويري از يك نامه ...

صفحه   صفحه   22      

       مشاور عالى فرمانده معظم كل قوا در بايكوت خبري به قم رفت و با برخي علما ديدار كرد   

توتو  جيه  مرجيه  مر  اجع!اجع!

نايب رييس كميسيون امنيت ملى درگفت وگو با«قانون»:

بسيارى  از  نمايندگان  به  استيضاح 

ظريف  راى   نخواهند  داد
اگر استيضاح براى تسويه حساب هاى شخصى 

باشد جايگاه خود را از دست خواهد داد

پارلمان 3

حقوق و قضا 5

همين صفحه

معصومه ابتكار در نشست چالش هاى حقوق زنان در فقه:               

پيگيرى   رفع خشونت   عليه   زنان، خواسته  رهبري است

در حاشيه نشست گروه 20 صورت گرفت             

هشدار تند مكرون به سالخ سعودي
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ــيد  ــد كه س ــري آم ــش خب ــد روز پي چن
ــاون اجتماعى وزارت ــازى، مع محمدهادى اي

ــادات، معاون  ــيد على صدرالس ــت و س بهداش
ــت،  ــت وزارت بهداش ــع و مديري ــعه مناب توس
ــيد حسن ــكى با حكم س درمان و آموزش پزش

ــدند. در ادامه  ــمت خود ابقا ش هاشمى، در س
ــت با  ــود وزير بهداش ــده ب ــته ش اين خبر نوش
ــش از اين  ــاون خود را كه پي اخذ مجوز،دو مع
ــاس قانون  ــتگى آنان بر اس صحبت از بازنشس
ــتگان مطرح بود، ابقا  منع به كارگيرى بازنشس
كرد. خبر همزمان با انتشار تصويري از يك نامه 
ــد كه در آن به صورتي القا مي شد كه  منتشر ش
ــن افراد را براي ماندن در  گويي رهبري اجازه اي

سمت هاي خود صادركرده اند. 
ــت  عده اي مي گفتند كه قانون براي همه اس
ــه كارگيري  ــد قانون منع ب و اين رويه مي توان
ــرد و در همين  ــوال بب ــتگان را زير س بازنشس
ــازي ها  ــوي حاشيه س ــه جل ــراي آنك ــال ب ح
ــود از  ــه مي ش ــردي كه گفت ــود، ف ــه ش گرفت
ــت در مطلبي  ــخصيت هاي بيت رهبري اس ش
ــتفاده ها از اين رخصت را گرفت.  جلوي سوءاس
ــرد و در مطلبي با  ــر ك ــارس منتش ــر را ف خب

ــتگانى كه از رهبرى  عنوان«صالحيت بازنشس
ــت ندارد»  ــد موضوعي ــدن گرفته ان اجازه مان
ــت كه يك فرد مطلع در دفتر رهبر معظم  نوش
ــت: قانون منع به كارگيرى  انقالب،  اظهار داش
ــم، كاربردى  ــتگان از جمله قوانين مه بازنشس
ــيارى از آحاد جامعه است  و مورد استقبال بس
كه مى تواند آثار مثبتى داشته باشد. وى ضمن 
استقبال از جدى گرفته شدن اين قانون حساس 
ــن قانون به داليلى  اضافه كرد: در عين حال، اي
ــه جانبه  ــدن و هم ــرعت اجرايى ش از جمله س
ــكالتى را براى برخى  ــردن در اجرا مش نگاه نك
ــر دولتى به  ــتگاه هاى مختلف دولتى و غي دس
ــتگاه ها براى رفع  وجود آورد و روساى اين دس
ــتفاده از يكى از مهم ترين  ــكالت خود و اس مش
ــانى كارآزموده،  ــى نيروى انس منابع خود يعن
ــت از رهبر انقالب نداشتند.  راهى جز درخواس
ــم انقالب  ــر رهبر معظ ــرد مطلع در دفت اين ف

ــن تاكيد بر  ــرد: رهبرى ضم همچنين بيان ك
ــط در حد ضرورت  اجراى حداكثرى قانون، فق
ــت  و براى جلوگيرى از برخى تنگناها درخواس
برخى دستگاه ها را به صورت حداقلى پذيرفتند 
و درخواست برخى دستگاه ها را هم پذيرفتند. 
وى ادامه داد:  موافقت يا عدم موافقت رهبرى با 
درخواست دستگاه ها هيچ ارتباطى با انتصابى و 
انتخابى ندارد و در بين دستگاه ها هم از مجموعه 
دولت وجود دارند مانند وزارت اطالعات، وزارت 
ــازمان انرژى اتمى  ــت، س نفت، وزارت بهداش
ــى و هم از  ــوراى عالى امنيت مل و دبيرخانه ش
ــيما. وى اضافه كرد:  ــه و هم صدا وس قوه قضايي
ــرى اجازه  ــه از طرف رهب صالحيت افرادى ك
ــد  ــان را گرفته ان ــدن در مسئوليت هاى ش مان
ــه رهبرى برخى از اين  موضوعيت ندارد؛ چرا ك
ــه نه امكان  ــند، ضمن اينك افراد را نمى شناس
بررسى صالحيت اين افراد در اين زمان محدود

وجود داشته و نه بناى چنين كارى بوده است و 
با اعتماد به تشخيص رييس دستگاه و پذيرفتن 
منطق درخواست او با اين درخواست ها موافقت 
ــت؛ بنابراين وضعيت اين افراد هيچ  ــده اس ش
ــن اجازه به  ــران ندارد و اي ــى با ديگر مدي تفاوت
ــوى رهبرى نيست.  معناى تاييد اين افراد از س
ــخنانش تصريح كرد:  وى در بخش ديگرى از س
ــوب به رهبرى  ــتگاه هاى منس اگر چه اكثر دس
ــدند اما تاكيد شده  ــمول اين قانون نمى ش مش
ــه صورت  ــز بايد ب ــاره آن ها ني ــون درب اين قان
ــود دفتر ــود؛ بنابراين از خ ــرى اجرا ش حداكث

ــتاد اجرايى  ــتضعفان، س ــا بنياد مس رهبرى ت
فرمان حضرت امام(س)، آستان قدس رضوى، 
ــى فرهنگى انقالب اسالمى و  موسسه پژوهش
ديگر مجموعه ها اين قانون اجرايى شده است. 
ــرد كه در تمام  ــه ابراز اميدوارى ك وى در خاتم
ــين پرورى جدى  ــتگاه ها، هم مقوله جانش دس
ــاى جوان و  ــه به نيروه ــود و هم توج گرفته ش
ــالش خود را  ــتگاه ها حداكثر ت نخبه. بايددس
ــردن نيروهاى جديد به جاى  براى جايگزين ك
افرادى كه موقت مجوز حضور دريافت كرده اند، 

انجام دهند.

سياست نامه

بيت رهبري درباره حواشي ابقاي فردي بازنشسته در وزارت بهداشت شفاف سازي كرد

حاشيه يك   رخصت

همزمان با آغـاز هفته نيـروى دريايى ارتش 
دوفرونـد زير دريايـى كالس غدير، بـه ناوگان 
نيروى دريايى ارتش ملحق شدند. در اين مراسم 
سردار سرتيپ پاسدار قاسم تقى زاده جانشين 
وزير دفاع ، امير دريادار حسين خانزادى فرمانده 
نيروى دريايى ارتش، سـردار سـرتيپ پاسدار 
عليرضا تنگسيرى فرمانده نيروى دريايى سپاه، 

امير دريـادار امير رسـتگارى رييس سـازمان 
صنايع دريايى وزارت دفاع، امير دريادار حمزه 
علـى كاويانى معـاون هماهنگ كننـده نداجا، 
اميـر دريـادار دوم مجتبـى محمـدى فرمانده 
منطقه يكم امامت نداجا حضور داشتند. اين دو 
زيردريايى كه توسط متخصصان سازمان صنايع 
دريايى وزارت دفاع ساخته شده اند، صبح امروز 

طى مراسـمى كه در منطقه يكـم امامت نيروى 
دريايـى ارتش صـورت گرفت تحويـل ناوگان 
نيـروى دريايى ارتش جمهورى اسـالمى ايران 
شـد. همواره دسـتاوردهاي فراوانـي در حوزه 
دفاعي و امنيتي داشته ايم و در زماني كه دشمن 
سعي كرده است با فشارهاي اقتصادي كشور را 
زمين گير كند، دانشـمندان و متفكران نظامي 
كوشيده اند تا توان خود را در اين عرصه گسترش 
دهند و اين فشارها تاثيري بر مسئوالن اين حوزه 

نداشته است.

پيشرفت دفاعي در بحران اقتصادي

عكس نوشت

ــكيل  ــي از اليه هاي مختلف تش ــه ايران جامع
ــت كه هركدام از اين اليه ها داراي ارزش  ــده اس ش
ــد در معادالت  ــتند و باي و جايگاه خاص خود هس
كالن كشور با آن ها همفكري شود. مراجع عظام و 
علمايي كه در كشور فعال هستند نيز در آن دسته 
ــئوالن براي اقدامات و  ــتند كه مس از اقشاري هس
تصميمات كالني كه گرفته مي شود، آن ها را آگاه 
ــنهادها يا توصيه هاي آن ها استفاده  كرده و ازپيش
ــردار سرلشكر سيد  ــتا س مي كنند. در همين راس
يحيى رحيم صفوى، دستيار و مشاور عالى فرمانده 
ــفري يك روزه به قم با مراجع  معظم كل قوا در س
ــيرازى، نورى  عظام تقليد حضرات آيات مكارم ش
ــدار و گفت وگو كرد و  ــى دي همدانى،جوادى آمل
ــه اين ديدارها  ــان ارائه داد ك توضيحاتي را به ايش
ــور خبرنگاران  ــى و بدون حض به صورت خصوص

برگزار شد.
توصيه بزرگان

ــر  ــري از اين ديدار منتش ــه خب ــود اينك با وج
ــوادى آملى در  ــت ا... ج ــرت آي ــت، حض نشده اس
گفت وگويي با رحيم صفوي اظهار داشت: ما اكنون در 
ميدان مين هستيم اما به بركت قرآن و اهل بيت(ع) 
محفوظيم؛ چرا كه خدايى به ما يارى مى رساند كه 
ــت. وى ادامه  ــمان در يد قدرت اوس كل زمين و آس
ــرايطى  ــا در دوران دفاع مقدس به واقع در ش داد: م
مشابه شرايط شعب ابى طالب بوديم و خدا ما را تنها 
نگذاشت و مشكل ما را حل كرد پس ما به عينه اين 
ــود كسى در اوج  مساله را تجربه كرده ايم كه مى ش
مظلوميت باشد و پيروز و سربلند بيرون بيايد، در آن 
دوران، هيچ كس ما را يارى نكرد مگر خدا، اكنون نيز 
ــت. حضرت آيت ا...  توسل به غير خدا شايسته نيس
ــخنان خود با  ــى در بخش ديگرى از س جوادى آمل
تاكيد بر حمايت هر چه بيشتر از مردم مظلوم يمن 
بيان داشت: در مورد يمن تا آنجا كه از دست ما بر مى 
آيد بايد به اين مردم مظلوم كمك كنيم. وى در ادامه 
ــور اشاره كرد و گفت:  به مساله تقويت مرزهاى كش
ــپاه بايد در تقويت مرزهاى كشور به ساير نيروها  س
ــى و تجهيزات رصد  ــاند، هم امكانات فن يارى برس
مرزها را تامين كند و هم تامين نيروى انسانى متعهد 
و مومن را در دستور كار داشته باشد تا ورود قاچاق و 
ــور صورت نگيرد. استاد برجسته  مواد مخدر به كش
درس خارج حوزه علميه قم در پايان ابراز داشت: تمام 
ــور هست، تنها  نعمت ها حتى بيش از نياز ما در  كش
ــور را مديريت و اداره كنيم كه  الزم است طورى كش
بيگانه طمعى به اعتراضات مردم به دليل مشكالت 
ــد. همان گونه كه اشاره شد  ــته باش اقتصادى نداش
خبري از جزييات محتواي ديدار اين جلسه به صورت 
علني منتشر نشده است ولي به نظر مي رسد با توجه 
به تصاويري كه رسانه هاي مختلف منتشر كرده اند 

ــال توصيف  ــه رحيم صفوي در ح ــه هايي ك و نقش
آن هاست، وضعيت يمن و منطقه تشريح شده است. 
نكاتي كه آيت ا... جوادي آملي نيز در اين ديدار بيان 
ــان دهنده دغدغه هايي است كه علما  كرده اند، نش

درباره آينده كشور دارند و بايد به آن رسيدگي شود.
تبيين يك ديدار

ــوادي آملي، اگر گفته  به گفته آيت ا...عظما ج
ــى جامعه هستند،  ــد كه مراجع پدران سياس ش
يعنى مواظب باشيد، ببينيد كه چه مشكالتى در 
جامعه وجود دارد و كمك كند همه مشكالت حل 
شود؛بنابراين وظيفه ما هم پدر بودن است و بايد 
ــك بايد  كار مهربانانه انجام داد. اين نكات را بي ش
ــرار مي دادند و بياناتي را كه  در اين ديدار مد نظر ق
رد و بدل شده بايد خبري مي كردند تا مردم بدانند 
ــردم را دارند و حتي در  كه مراجع معظم دغدغه م
ــطوح نيز زماني كه گفتاري رد وبدل  باالترين س
مي شود، منافع ملي و خواسته هاي ملت بيان شده 
و مسئوالن در مسير حل بحران ها قدم برمي دارند. 

لزوم نگاه ملي به مسائل كالن
ــد  ــردي مانن ــه  ف ــي ك ــر زمان ــرف ديگ از ط
ــي به قم مي رود و  رحيم صفوي با آن جايگاه حقوق
نام اين سفر را ديدار با مراجع مي گذارند، نبايد اين 
ــد و تنها با چند مرجع عاليقدر  ديدار گزينشي باش
ــكالت يا مسائل احتمالي  گفت وگو و آن ها را از مش
ــه براي اقدامات  ــته از افرادي ك باخبر كند. آن دس
كالن و راهبردي، برنامه تدوين و تنظيم مي كنند 
ــته باشند و  بايد نگاه همه جانبه به موضوعات داش
تنها به گونه اي نباشد كه در مسائل كالن نگاه هاي 

خاص مد نظر باشد. 
مردم نامحرم نيستند

ــود كه براي بهبود  ــت اشاره ش در آخر الزم اس
ــكالت بايد همه اقشارجامعه  وضعيت و رفع مش
ــت يكديگر داده و با شفافيت در تمام  دست به دس
مسائل به سمتي حركت كرد كه مردم به مسئوالن 
ــه ميدان بيايند؛اگر قرار  اعتماد كنند و آن ها نيز ب
ــه بماند، مانند  بر اين بوده كه ديدار فوق محرمان

ــور وجود دارد و  ــائلي كه در كش ــياري از مس بس
ديدار ها و رايزني ها نبايد علني مي شد ولي اينكه 
مساله اي را به صورت علني خبري كنيد و سپس 
بگوييد جزييات آن منتشر نشده و هيچ  خبرنگاري 
در آن جلسه حضور نداشته است، سبب مي شود 
ــفتگي اذهان ايجاد شود كه وضعيت چگونه  تا آش
ــي رحيم صفوي  ــت كه فردي با جايگاه حقوق اس
ــي رود و گفتاري را  ــن از مراجع م ــه ت به ديدار س
ــه  ــت هاي خاص روي نقش ــان مي كند و با ژس بي
ــد كه يادمان دوران  عكس هايي را توضيح مي ده
ــائلي كه آن روزگار براي ملت  ــت و مس جنگ اس
ــفافيت و همچنين  ــت. روشنگري، ش ايران داش
ــيدن  صداقت با مردم بهترين راهكارها براي رس
ايران به جايگاهي است كه امام خميني(س) براي 
اين كشور در نظر داشت و اگر جريان هايى مدعي 
رهروي آن پيرجماران هستند بايد مردم را محرم 
دانسته و به گونه اي عمل نكنند كه شايبه نامحرم 

بودن ملت به اذهان رسوخ كند.

       مشاور عالى فرمانده معظم كل قوا در بايكوت خبري به قم رفت و با برخي علما ديدار كرد   

توجيه مراجع!
گروه سياسى

حسابرسى داخلى، اهرمي براي موفقيت مسئوالن

ــل نجات بخش نيز  ــد، در اص ــى كه هدايت مى كن كس
هست. اگر كسى ما را نجات داده باشد تا آخر عمر مديون او 
مى شويم؛ چراكه ارزش كار او قابل جبران نيست. نجات دادن 
مى تواند شامل مسائل بسيار ساده تا پيچيده باشد. مشورت 
گرفتن، راهنمايى گرفتن، دريافت هشدار به موقع و مواردى 
ــير صحيح را به ما نشان داده و ما را  ازاين دست مى تواند مس
ــمارى كسب كرده و در  نجات دهد. نجات يافته منافع بى ش
ــتر مواقع هزينه اى هم نمى پردازد يا در مقابل آن مابه  بيش
ازاى بسيار ناقابل مى پردازد. در حقيقت ميان ارزش و منافع 
حاصل آمده و هزينه صرف شده، توازنى برقرار نيست. يكى از 
حرفه هاى امروزى كه براى سازمان ها نقش نجات دهنده دارد 
و مى تواندسازمان ها را از مخاطرات برهاند و به مسير صحيح 
هدايت كند، «حسابرسى داخلى» است. بعد از مشكالتي كه 
در كشور به وجود آمد، خوشبختانه استقرار واحد حسابرسى 
داخلى در سازمان هاى ايرانى (شركت ها، موسسات اعتبارى 
ــت. جوان بودن اين حرفه ارزش آفرين  و...) رو به افزايش اس
ــيارى از ذى نفعان آن  ــا بس ــت ت ــده اس در ايران موجب ش
(سهامداران، هيات مديره، مديران ارشد، كاركنان، دولت و 
به طور عام جامعه) از ارزش ها و كاركردهاى آن آگاه نباشند. 
ــان خروجى ها، نتايج و  ــيارى از ذى نفع به طور عام براى بس
پيامد حسابرسى داخلى كه در اين نوشتار كوتاه آن را «ارزش 
ايجادشده توسط حسابرسى داخلى» نام گذارى مى كنيم، 

ملموس و روشن نيست.
چالش حسابرسي

انجام مصاحبه عميق با 65 نفر از ذى نفعان، صاحبنظران 
ــى) و بهره گيرى از ديدگاه هاى  حرفه حسابدارى (حسابرس
ــان  ــده، نش ــى هاى ميدانى انجام ش آنان و همچنين بررس
مى دهد كه چالش هاى فراوانى درباره حسابرسى داخلى در 
ــتلزم برنامه ريزى براى رفع آن است.  ايران وجود دارد كه مس
ــن  ــده در پژوهش  مزبور «روش يكى از چالش هاى پديدار ش
ــى داخلى براى  ــط حسابرس ــده توس نبودن ارزش ايجادش
ــت؛بنابراين به اختصار به تبيين اين موضوع  ذى نفعان» اس
ــازماني را به مثابه يك تيم ورزشى  ــود. اگر س پرداخته مى ش
ــازمان درست مانند  فوتبال بنگريم، عملكردهاى مثبت س
بردهاى كسب شده،گل هاى زده شده، جام هاى تصاحب شده، 
افتخارات و عناوين كسب شده تلقى مى شوند. در يك مسابقه 
ممكن است فقط مهاجم گل را به ثمر برساند، اما آيا مى توان 

تمام عملكرد مثبت و نتايج را به او نسبت داد؟
ــوان دريافت كه رهگيرى  ــاده مى ت به كمك اين مثال س
عملكرد بسيارى از واحدهاى سازمان نسبت به عملكرد كلى 
سازمان دشوار است؛ اما نقش آن ها در كسب عملكرد حاصل 
آمده،انكارناپذير است. مديران تصميمات نهايى براى نجات، 
ــازمان مى گيرند اما اين تصميم برآيند  هدايت و پيشبرد س
تالش ها، تفكر، اقدامات، سازوكارها و زحمات طيف وسيعى از 
تالش هاى واحدهاى سازمانى است كه يكى از اين واحدهاى 

اثرگذار، واحد حسابرسى داخلى است.
ــات اطمينان  ــى داخلى در دو قالب ارائه خدم حسابرس
ــازمان خدمات ارائه  ــى و ارائه خدمات مشاوره اى به س بخش
مى دهد. اطمينان بخشى و ارائه خدمات مشاوره اى از طريق 
ارزيابى فرآيندهاى راهبرى سازمان، مديريت ريسك و كنترل 

و پيشنهاد براى بهبود آن محقق مي شود.
يك فرصت خاص

ــع ترديد و ابهام  ــى، رف يكى از كاركردهاى عام حسابرس
است؛اما به راستى «اطمينان دهى» و «رفع ترديد» كه موجب 
آرمش مى شوند، بسيار ارزشمند هستند و به راحتى نمى توان 
ارزشى براى آنان نهاد. هنگامى كه يك شخص به صورت ساالنه 
(دوره اى) براى اطمينان از سالمت خويش، آزمايش پزشكى 
مى دهد؛ هزينه هاى آن چنانى متحمل نمى شود اما منافع آن 
چيست؟ رفع ترديد و اطمينان از سالمت يا آگاهى به موقع از 
بيمارى و عالئم آن و باال رفتن امكان درمان از منافع حاصله آن 
ــت. پس اگر به موقع بتوانيم از عاليم بيمارى آگاهى پيدا  اس
ــود. ارزش درمان،  كنيم، احتمال نجات زندگى افزون مي ش
ــتى چقدر مى ارزد؟  ــالمت يافتن و فرصت زندگى به راس س
ــك و  ــاى راهبرى، مديريت ريس ــتمر فرآينده ارزيابى مس
كنترل هاى داخلى سازمان توسط واحد حسابرسى داخلى 
ــت. در گام اول براى مديران سازمان اين  نيز همين گونه اس
ــا و كنترل ها به طور  اطمينان به وجود مى آورد كه فرآينده
ــد با آرامش گام هاى  صحيح كار مى كنند و مديران مى توانن
الزم براى تحقق اهداف بردارند يا اينكه به موقع از نارسايى هاى 
مربوطه آگاه مى شوند و درنتيجه مى توانند به صورت بهنگام آن 
را مرتفع سازند. همچنين حسابرسان داخلى براى سازمان و 
مديران آن نسبت به موضوعات مختلف بينش ايجاد مى كنند. 
بينش به معناى شناخت دقيق و عميق از موضوعات و مسائل 

براى حل آن هاست. 
فوايد كنترل 

حسابرسان داخلى براى ايجاد بينش در سازمان نسبت به 
مساله از چند مولفه استفاده مي كنند كه 1- آگاهى بخشى، 
2- انعكاس 3- تصويرسازى و 4- ايجاد انگيزه، شامل اين نكات 
ــاوره اى و اطمينان  ــوند. مصداق برخى از خدمات مش مي ش
بخشى كه هم اكنون توسط حسابرسان داخلى به سازمان ها 

ارائه مى شود، شامل موارد زير است:
 مدير براى تصميم گيرى پيرامون طرح تهيه شده (توسط 
اشخاص بيرونى يا ساير واحدهاى سازمان)آن را براى بررسى به 
واحد حسابرسى داخلى ارجاع مى دهد. حسابرسان داخلى پس 
از بررسى مفروضات و جوانب آن، گزارشى از غيرواقعى بودن 
مفروضات و در نظر گرفته نشدن كليه حقايق به مدير مى دهند 

و مدير را از اخذ تصميم اشتباه آگاه مى سازند.
ــركت فرعى)،  ــه ارزيابى عملكرد يك واحد (ش  در جلس
حسابرسان داخلى به عنوان مشاوران سازمان در كنار مديران 
ــه نظرات خويش،  ــش و ارائه نقط حضور دارند و با طرح پرس

مديران را در ارزيابى دقيق عملكرد، يارى مى رسانند.
 مديران سازمان به طور ناگهاني از عدم رعايت آيين نامه هاى 
ــى، مرتفع كردن  ــراى ايجاد يكنواخت ــازمان كه ب داخلى س
ــط  ــده اند، توس ــات، مديريت هزينه و غيره وضع ش تعارض

حسابرسان داخلى آگاه مى شوند.
ــره اصلى  ــى از پنج مخاط ــك رعايت يك  امروزه ريس

سازمان ها تلقى مي شود و عدم رعايت مى تواند هزينه هاى 
ــان داخلى با  ــازمان ها تحميل كند. حسابرس گزافى به س
ــتمر رعايت قوانين و مقررات، سازمان ها را در  بررسى مس
ــك يارى مى كنند.براي نمونه  رعايت و مديريت اين ريس
ــط با قوانين و  ــان داخلى آخرين آيين نامه مرتب حسابرس
ــانى مى كنند و  مقررات بيمه تامين اجتماعى را اطالع رس
توصيه ها و هشدارهاى الزم و به موقع براى رعايت آن ارائه 
مي كنند. همچنين حسابرسان داخلى درباره رعايت آخرين 
بخشنامه هاى قوانين و مقررات مالياتى رهنمودهاى الزم به 
سازمان ارائه مى دهند و در مورد اجتناب از موارد عدم رعايت 
كه در گذشته رخ داده اند (درس هاى گرفته شده از گذشته) 

هشدارهاى الزم را به سازمان ارائه مي كنند.
ــى فرآيندهاى مختلف سازمان توسط   كارايى و اثربخش
ــى قرار مى گيرد. حسابرسان  حسابرسان داخلى موردبررس
داخلى با بررسى هاى انجام شده، به مديران گزارش مى دهند 
ــته بندى (حدود 500 ميليون  كه در صورت ساخت مواد بس
قوطى در سال) به جاى خريد كارمزدى آن از پيمانكاران، به 
ــده  ازاى هر قوطى 1,000 ريال صرفه جويى در بهاى تمام ش
ــان داخلى مشكالت  محصول، اتفاق خواهد افتاد.  حسابرس
ــتريان و پيشنهادهاى بهبود آن را  ناشى از اعتبار سنجى مش
به موقع به مديريت سازمان ارائه مي كنند و مديريت سازمان 
ــات» يارى  ــول ماندن مطالب ــك ال وص را در«مديريت ريس
مى رسانند. حسابرسان داخلى پس از حسابرسى شركت هاى 
ــركت مادر را به اطالع  فرعى،وضعيت رعايت ابالغيه هاى ش
ــانند و همچنين اهم نارسايى هاى  مديران هلدينگ مى رس
مندرج در عملكرد، كنترل هاى داخلى و سوء مديريت در آن  

شركت هارا به موقع گزارش مى دهند.
ــاى مالى  ــى هاى (ارزيابى)صورت ه ــه بررس ــا توجه ب  ب
ــط  ــگرى مالى توس ــاى داخلى حاكم بر گزارش و كنترل ه
ــان، اعضاى  ــان داخلى و به اتكاى گزارش هاى آن حسابرس
هيات مديره و مديرعامل شركت كه بخش عمده آن هاداراى 
دانش تخصصى فنى (غيرمالى) هستند، با آرامش و اطمينان 
خاطرصورت هاى مالى را امضا مي كنند. با عنايت به بورسى 
ــل ذى نفعان و  ــان در مقاب ــئوليت آن ــركت و مس ــودن ش ب
سهامداران، اطمينان دهى حسابرسى داخلى موجب آسودگى 
خاطر مديران مى شود. از طرفي استقرار حسابرسى داخلى در 
شركت و شركت هاى فرعى، فرصت تقلب، سوءاستفاده و سوء 
جريان را از ميان مى برد و اثر پيشگيرانه دارد.  قابل اتكا بودن 
صورت هاى مالى كه مبناى تصميم سرمايه گذاران (سهامداران 
ــتر به قابل اتكا بودن كنترل هاى  بالفعل و بالقوه) است، بيش
داخلى سازمان كه حسابرسان داخلى ناظر،جراح و پرستار آن 

هستند، بستگى دارد.
مسئوالن گوش كنند

به راستى بر خدمات ارائه شده در باال كه فقط بخشى از خدمات 
ــت، چه قيمتى مى توان نهاد؟  ــان داخلى اس جارى حسابرس
ــودگى خاطر  ارزش اينكه اعضاى هيات مديره با آرامش و آس
صورت هاى مالى را امضا كنند، چقدر است؟ رفع دغدغه هاى 
مديريت و رفع ترديد آن ها چقدر مى ارزد؟همچنين برخى از 
ويژگى هاى حسابرسى داخلى، خدمات ارائه شده توسط آن را 
متمايز مي كند؛يعنى خدمات ارائه شده توسط حسابرسان داخلى 
چند تفاوت اساسى با گزارش هاى ارائه شده توسط ساير نهادها يا 
واحدهاى سازمان دارد. اول اينكه حسابرسى داخلى يك حرفه 
است، داراى ارتباطات حرفه اى و استانداردها، آيين رفتار حرفه اى 
و ضوابط كارى مشخص است. دوم اينكه حسابرسان داخلى در 
ــازمانى مشخص و استقالل (نسبى)  سازمان داراى جايگاه س
هستند و كميته هاى حسابرسى و هيات مديره از اين جايگاه 
محافظت مى كنند و سوم اينكه به دليل آن كه حسابرسان داخلى 
درگير امور اجرايى نيستند، نسبت به پديده موردبررسى ارزيابى، 
ــتند و يافته هاى خود را به صورت واقع بينانه اى  مستقل هس
(بى طرفانه اى) ارائه مى كنند. حسابرسى داخلى در حال حاضر 
هزينه هاى چندانى به هزينه هاى شركت اضافه نمى كند اما ارزش 
ــت. براى به سرانجام  ايجادشده توسط آن هاقابل مالحظه اس
رسيدن تالش هاى حسابرسان داخلى، عوامل زيادى موثر است 
كه اين موضوع اندازه گيرى ارزش هاى ايجادشده توسط آنان را 
سخت مي كند. غيرقابل اندازه گيرى بودن اين ارزش ها به معناى 
ــده در طيف  ــت؛ بلكه ارزش هاى ايجادش بى ارزش بودن نيس
وسيعى از اقدامات و نتايج سازمان و تصميمات مديران نهفته 
است. بديهى است دستيابى به اهداف حسابرسى داخلى متضمن 
انجام سرمايه گذارى مناسب در واحد حسابرسى داخلى، جذب و 
تربيت منابع انسانى باكيفيت، وجود اركان قوى راهبرى شركتى، 
ــفه و نگرش مثبت مديريت نسبت به حسابرسى  وجود فلس
داخلى، قوانين و مقررات الزم االجرا، توسعه حاكميت شركتى، 
ترويج حسابرسى داخلى و... خواهد بود. در حقيقت مهيا بودن 
بسترهاى حسابرسى داخلى، نقش اساسى در ارزش آفرينى آن 
دارد. ناگفته پيدا است عملكرد واحد حسابرسى داخلى به عملكرد 
و اثربخشى واحد تجارى نيز وابسته است. در سازمان هايى كه 
به ارزيابى عملكرد، مديريت هزينه، پاسخگويى، نظارت موثر 
و به طور خالصه به «مديريت» اعتقادى وجود ندارد، نمى توان 
انتظار داشت گزارش ها و يافته هاى حسابرسى داخلى به سرانجام 
برسد. به نظر مى رسد آگاهى از ارزش هاى حسابرسى داخلى 
مى تواند فلسفه و نگرش ذى نفعان نسبت به حسابرسى داخلى را 
تغيير دهد و شايد اين آگاهى بخشى بتواند بسترهاى الزم را براى 
خلق ارزش توسط «حسابرسى داخلى» در سازمان هايى كه به 

مديريت اعتقاد دارند، مهيا سازد.
ــتقرار  ــاره كرديم، اس ــائلي كه به آن اش با توجه به مس
واحد حسابرسى داخلى كارآمد در سازمان ها،درنهايت به 
شفافيت، عدالت، انصاف، كارايى، اثربخشى، رعايت قوانين 
ــت و قانون گذاران  ــه از اهداف جامعه، دول و مقررات و... ك
است، مى انجامد و منتج به پيامدهاى كالن مثبت مي شود؛ 
بنابراين از دولت انتظار مى رود به اين حرفه ارزش آفرين، 
ــت در دنيا به ارزش  ــترى كند. درانتها بايد گف توجه بيش
ــى داخلى اهميت فراواني داده مي شود و اصول  حسابرس
ــى داخلى را به عنوان  مختلف حاكميت شركتى حسابرس
ــود معرفى كرده اند و قوانين  يكى از مكانيزم هاى اصلى خ
ــهامى  ــركت هاى س ــررات به ويژه قوانين حاكم بر ش و مق
ــميت شناخته اند. انجمن  عام، حسابرسى داخلى را به رس
ــال پيش تاسيس شده  حسابرسان داخلى از حدود 80 س
است و در حال حاضر بيش از 190,000 عضو دارد و يكى از 

بزرگ ترين تشكل هاى حرفه اى جهان است.

نقد سياست

وحيد منتى 
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ــور مبدل شده است.  ــرمايه اين روزها به معضلي براي كش پول و بحران س
رويدادي كه بي شك برگرفته از سياست هاي سال هاي اخير برخي مسئوالن و 
دنيازدگي است كه در ميان اقشار مختلف رواج داده مي شود. همه مي كوشند 
ــايد در اين بحران هاي  ــت به پول دست پيدا كنند تا ش تا به هر نحوي كه هس
ــخصي و  ــن موضوع مباحث ش ــب نمانند. اگر در اي ــايران عق اجتماعي از س
تالش هاي گسترده افراد براي رسيدن به اهداف آن ها در ميان باشد، انتقادي 
در پيش نيست ولي زماني كه اين خواسته ها به مردم ديگر و كل جامعه آسيب 
ــوال برد. به كاري گيري مسئوالني ناكارآمد در  وارد مي كند، بايد آن را زير س
بخش هاي مختلف جامعه كه تنها به دنبال گذران امور هستند و مسائل مردم 
را نه تنها حل نمي كنند بلكه با ارائه راهكاري هاي غيرمفيد به اين بحران دامن 
زده سبب شده است فضاي جامعه با بحران بي اعتمادي به مديريت هاي كالن 
ــازمان  ــماعيل نجار به عنوان رييس س ــود. براي مثال زماني كه اس روبه رو ش
مديريت بحران كشور به جاي ارائه راهكارهاي مفيد در راستاي حل بحران هاي 
كشور مي گويد دعا كنيد در شهر تهران زلزله نيايد، بايد فاتحه مديريت بحران 
كشور را خواند كه اين فرد به عنوان رييس سازمان مربوطه حتي توانايي كنترل 

سخنان و جلوگيري از بحران هاي گفتاري خود را نيز ندارد.
بازي بحران

از طرفي برخي از مسئوالن ديگر هشدارهايي را بيان مي كنند كه مقامات 
ــده و از ادامه اين روند  ــنيدن اين هشدارها وارد ميدان ش ارشد نظام بايد با ش
ــيب زا و خطرناك جلوگيري كنند زيرا عالج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد.  آس
در همين حال سلمان خدادادى، رييس كميسيون اجتماعى مجلس با انتقاد 
ــوله هاى  ــوادث كوچك نيز آمادگى ندارد، گفت: س از اينكه تهران در برابر ح
ــته و  ــان در اختيار تهيه كنندگان تلويزيونى قرار داش مديريت بحران همچن
ــده اند. خدادادى با انتقاد از اينكه تهران نه تنها آمادگى الزم  بازپس گيرى نش
ــراى مقابله با حوادث  ــدارد بلكه از آمادگى ب براى مقابله با حوادث بزرگ را ن
ــرف تهران قفل  ــى با بارش باران و ب ــت، گفت: وقت كوچك نيز برخوردار نيس
ــد چگونه مى تواند  ــود و مديريت بحران از عهده مديريت آن برنمى آي مى ش
ــفانه سوله هاى مديريت بحران به  زلزله هفت ريشترى را مديريت كند. متاس
تهيه كنندگان صداوسيما اجاره داده شده و بازپس گيرى نشده اند در صورت 
ــكان مردم با مشكل مواجه خواهد شد. نماينده مردم  وقوع زلزله احتمالى، اس
ملكان در مجلس شوراى اسالمى، با تاكيد بر اينكه مديريت بحران هيچ گونه 
ــفانه سوله هاى  آمادگى در برابر زلزله احتمالى پايتخت را ندارد، افزود: متاس
ــيما اجاره داده شده و بازپس گيرى  مديريت بحران به تهيه كنندگان صداوس
ــده اند در صورت وقوع زلزله احتمالى اسكان مردم با مشكل مواجه خواهد  نش
ــوله هاى مديريت بحران شهرستان ها ناقص هستند و هنوز  شد؛ 80 درصد س
ــته اعتبارى را به اين منظور  ــده اند به گونه اى كه چهارسال گذش تكميل نش
ــاخت  ــده اند. وى با انتقاد از اينكه س ــاخته نش ــى كردند اما هنوز س پيش بين
ــانى به  برج هاى 15 طبقه در خيابان هاى 12 و كوچه هاى 6 مترى امدادرس
حادثه ديدگان را با مشكل مواجه مى كند، تصريح كرد: با تخريب ساختمان ها 
حتى تردد عابران با مشكل مواجه مى شود و هيچ خودرويى امكان رفت و آمد و 
امدادرسانى به حادثه ديدگان را ندارد، بنابراين تعداد تلفات بسيار زياد خواهد 
ــتگاه ها بايد  ــردم در مجلس دهم، با بيان اينكه تمامى دس بود. اين نماينده م
ــند، گفت: رييس ستاد بحران  ــته باش با مديريت بحران همكارى الزم را داش
رييس جمهور بوده و وزير كشور در نبود ايشان انجام وظيفه مى كند. خدادادى 
با تاكيد بر اينكه زيرساخت هاى تهران فنى نيست، تصريح كرد: 30 سال است 
كه تراكم فروشى در پايتخت باب شده و برخى از مشكالت تهران به دليل عدم 

ــته اتفاق افتاده، بنابراين  ــازى در گذش رعايت اصول و ضوابط و استانداردس
ــانى به مردم وجود نداشته  ــت كه در زمان بحران امكان امدادرس طبيعى اس
باشد و خسارت هاى ناشى از بى توجهى به ضوابط شهرسازى به هيچ وجه قابل 
ــم، ادامه داد: انتظار  ــده مردم ملكان در مجلس ده جبران نخواهد بود. نماين
ــود كه بتوان در زمان بحران به مردم خدمات رسانى  مى رود تدابيرى اتخاذ ش
ــالمى، با انتقاد از اينكه  ــيون اجتماعى مجلس شوراى اس كرد. رييس كميس
ــكو 10 روز طول كشيد، گفت: هر چند مسئوالن  عمليات خاك بردارى پالس
ــفانه همچنان در بحران ها  بايد از اين حادثه درس عبرت مى گرفتند اما متاس

مورد غفلت قرار مى گيرند.
خواب خرگوشي و بحراني

ــيون عمران مجلس نيز با  ــيد هادى بهادرى عضو كميس چندي پيش، س
انتقاد از غفلت مسئوالن از زلزله پايتخت،گفت: با زلزله تهران بزرگترين فاجعه 
انسانى سه قرن اخير رخ خواهد داد. اين در حالى است كه مسئوالن در خواب 
خرگوشى به سر مى برند. بهادرى، با بيان اينكه برنامه ريزى براى شرايط بحرانى 
نبايد مورد غفلت قرار گيرد، گفت: مسئوالن و مديران درگير مسائل اقتصادى 
هستند و به مساله اى مانند زلزله توجه چندانى نمى كنند و در واقع در خواب 
ــت كه زلزله هيچ گاه خبر نمى كند و  خرگوشى به سر مى برند اين در حالى اس
بر اساس اظهارات اساتيد زلزله شناسى با رخداد زلزله مطرح بزرگترين فاجعه 
ــه قرن اخير رخ خواهد داد. نماينده مردم اروميه در مجلس شوراى  انسانى س
ــفانه هيچ گونه آمادگى براى مقابله با زلزله  ــالمى، با يادآورى اينكه متاس اس
احتمالى پايتخت وجود ندارد، افزود: به طور قطع به دليل عدم آمادگى كافى 
در زمان زلزله با مشكل جدى مواجه خواهيم شد و همان گونه كه در زلزله 5,2

ــاهد بوديم به دليل عدم ارائه آموزش هاى مديريت بحران همه از  ريشترى ش
خانه بيرون آمده و قفل شدن خيابان ها و اتوبان ها را رقم مى زنند. وى با تاكيد 
ــك لرزه اى  متوسط رو به باال  ــهرهاى ايران داراى ريس بر اينكه 90 درصد ش
ــاس پالن زلزله اى كه از سوى كارشناسان ژاپنى طى  هستند، ادامه داد: بر اس
15 سال گذشته ارائه شده، اگر زلزله اى با فعال شدن گسل رى اتفاق افتد 400

ــته و حدود يك ميليون و 100 هزار نفر مصدوم خواهيم داشت و  هزار نفر كش
250 ميليارد دالر نيز خسارات وارد خواهد كرد. اين نماينده مردم در مجلس 
ــور بحرانى است، گفت:  دهم با انتقاد از اينكه وضعيت مديريت بحران در كش
مديريت ريسك زلزله احتمالى پايتخت نيازمند برنامه استراتژيك حداقل 10

ساله است و به طور قطع با برنامه و جلسات مقطعى و كوتاه مدت مديريت آن 
غيرممكن خواهد بود. بهادرى افزود: مى طلبد سازمان پيشگيرى و مديريت 
بحران تهران در اولين فرصت در پالن مذكور بازنگرى و مسئوليت دستگاه ها 
را گوشزد و بر اساس اولويت ها عمل كند تا از ريسك احتمالى بتوان عبور كرد.

به فكر مردم باشيد
ــئوالني كه غم مردم را ندارند بايد توسط  پاس كاري ناكارآمدي ها توسط مس
مقامات ارشد نظام كه قدرت الزم را براي برخورد با اين مسائل دارند، پيگيري شود و 
همگان منتظر نمانند تا واقعه اي رخ دهد و به پيام تسليت و ابراز تاسف بسنده كنند. 
برخي از مقامات به گونه اي مراعات حال عده اي را مي كنند كه گويي چك سفيد 
امضا در دستان آن ها دارند يا به آن ها بدهكار هستند و اين درحالي است كه همه 
فقط بدهكار ملت ايران هستند وبه گفته بزرگان نظام اين حكومت امانتي در دست 
مقامات است و مردم و جان  آن ها بايد توسط مسئوالن حفاظت شوند؛ اينكه عده اي 
فقط شعار مديريت بحران مي دهند يا مردم را به دعا در برار بحران ها و آسيب هاي 
طبيعي دعوت مي كنند از ضعف و ناركارآمدي آن هاست و اگر مسئوالن ارشد اين 

افراد دلسوز كشور و نظام هستند، بايد دست اين قشر را از مديريت كوتاه كنند.

تذكر كتبي

s ias i@ghanoondai ly . i r

محمد جواد ظريف در يك گفت وگو سخني 
درباره پولشـويي به زبـان آورد و برخي از اين 
اظهـارات وزيرخارجه كشـورمان به شـدت 
عصباني شـدند و از همان سـاعات نخستين 
شروع به تخريب و هجمه عليه رييس دستگاه 
ديپلماسـي كشـور كردند. طيفي كـه از اين 
اظهارات ظريف خونش به جوش آمده بود، براي 
مردم ايران شناخته شده است و همه مي دانند 
كه سياسـت هاي ايـن جريان وابسـته به چه 
تفكري است و چه راهبردي را دنبال مي كند. 
طيفي كه در موضوعات مختلف مانند برقراري
برجـام، مذاكره بـا كشـور هاي جهـان، حل 
مشكالت با دولت هاي غربي از طريق مذاكره 
و ديگر راه هاي مسـالمت آميز مشكل دارند و 
همواره با استفاده از قدرت و رسانه اي كه دارند 
در تالش هستند هر مخالفي را زير ضرب هاي 
خود بكوبند. بعد از انتشار خبر ارائه استيضاح 
محمدجوادظريف به هيات رييسه، جريان هاي 
مختلف در كشـور به اين نـوع انتقام گيري با 
استفاده از ابزار استيضاح واكنش نشان دادند 
و اين رويه را زير سـوال بردنـد و حتي برخي 
از شخصيت هاي سياسـي اعتراض كردند كه
استفاده هاي شـخصي و جناحي از استيضاح 
مي تواند جايـگاه مجلس را زير سـوال ببرد. 
بعد از حواشـي ايجاد شده اسـتيضاح وزير به 
كميسيون امنيت ملي ارجاع شد و حشمت ا... 
فالحت پيشه، رييس كميسيون امنيت ملى و 
سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى نيز از 
بررسى استيضاح وزير خارجه در جلسه علنى 
يكشـنبه آينده( يازدهم آذر) اين كميسيون 
خبر داد و تاكيد كرد كه كميسـيون با رعايت 
بى طرفى نظـرش را اعـالم مى كند.درهمين 
راستا به سـراغ نايب رييس كميسيون امنيت 
ملي و سياسـت خارجي مجلس رفتيم تا نظر
وي را در اين باره جويا شـويم. كمـال دهقانى 
فيروز آبادى در گفت وگو با«قانون» مسـائلي 
را دربـاره ايـن اسـتيضاح مطرح كـرد كه در 

ادامهمي خوانيد.

        به نظر شـما چرا محمدجوادظريف اين 
روزها زير ضرب مخالفان رفته است؟

ــد بگويم كه  ــوال در ابتدا باي ــن س ــخ به اي در پاس
استيضاح كردن و سوال پرسيدن از هر يك از مسئوالن 
دولتى حق قانونى يك نماينده در مجلس است. يعنى 
اصل 89  قانون اساسى به نمايندگان اين اجازه را داده 
و تشريفات اجراى استيضاح نيز طبق ماده 220آيين 
نامه داخلى مجلس به تصويب رسيده است. به همين 
ــزار براى بهتر  ــدگان از اين اب ــدادى از نماين دليل تع
ــدن امور نظارت بر فعاليت هاى اجرايى و به منظور  ش
از بين بردن نقص در مسئوليت هاى اجرايى استفاده 
ــاله استيضاح  ــاس بود كه مس مى كنند. برهمين اس
ــتيضاح به منظور رفع  ظريف نيز مطرح شد و اين اس
ــد و براى بهتر شدن وضعيت،  نواقص اوضاع مطرح ش
اين مساله مورد توجه عده اى از نمايندگان قرار گرفت. 
ــيارى وجود دارد  در اين زمينه اختالف نظرهاى بس
و من نيز جزئى از مخالفان اين استيضاح هستم. حاال 
ــتيضاح وزير امور خارجه  نمايندگانى كه خواستار اس
هستند، 11 مورد را براى اين موضوع مطرح مى كنند 
كه يكى از اين موارد، اتهام پولشويى به نظام جمهورى 
اسالمى و ديگرى مربوط به عدم تامين منافع ملت ايران 

در قراردادهاى منعقد شده يعنى برجام است. در كل 
ــد، اختالف  از زمانى كه لوايح چهار قلو  وارد مجلس ش
نظرهاى زيادى ميان نمايندگان ايجاد شد و چون اين 
موضوع به FATF مربوط مى شد، اين بحث مورد توجه 
بسياري از نماينده ها قرار گرفت و موافقان و مخالفانى 
براى FATFتشكيل شد، اين اظهارنظرهاى مخالف 
و موافق باعث شد تا مجلس توجه فراواني به سياست 
خارجى داشته باشد و در نتيجه بحث چگونگى عملكرد 
ظريف روى كار آمد.  مخالفان به ظريف گفتند كه چرا 
بايد با وجود امضاى برجام آمريكا بار ديگر ما را تحريم 
كند و به اين ترتيب بود كه چگونگى عملكرد ظريف در 
ــت خارجى زير ذره بين مخالفان رفت و طرح  سياس

استيضاح وي مطرح شد. 
        شما به عنوان يكي از اعضاي كميسيون 
امنيت ملي و سياسـت خارجي فكر مى كنيد 
داليل اسـتيضاح وزير امور خارجـه تا چه حد 

محكم و قابل دفاع است؟ 
ــتيضاح ظريف هستم و به  من خودم مخالف با اس
افرادى كه خواهان اين بحث هستند و نقض برجام توسط 
آمريكا را يكى از علت هاى اين استيضاح مطرح مى كنند، 
ــت امورخارجه  به  مى گويم كه ظريف در زمينه سياس

خوبى عمل كرده و اين ديوانگى از سوى رييس جمهورى 
ــت.  ــده اس آمريكا بوده كه باعث از بين رفتن برجام ش
ــى، اين صدام بود  همان گونه كه در زمان جنگ تحميل
كه براى ما مساله ساز شده بود و كسى نيروهاى مسلح را 
مورد نكوهش قرار نمى داد، چرا كه نيروى هاى مسلح به 
وظيفه خود به خوبى عمل مى كردند و براى حفظ كشور 
ــانى مى كردند. بحث ظريف نيز در امور خارجه  جانفش
ــت. او صالبت خود را در برجام  و برجام همين گونه اس
ــان داد و به همگى ثابت كرد كه ديپلمات  به خوبى نش
حرفه اى است و از اقتدار كافى براى اين مساله برخوردار 
است. اما حاال كه ترامپ از برجام خارج شده، چطور بايد 

ظريف را متهم كرد. 
        بـه نظر شـما نتيجه اسـتيضاح رييس 
دستگاه ديپلماسي كشورمان چه خواهد شد؟

اين مساله هفته آينده در كميسيون امنيت ملى 
مطرح مى شود و فكر مى كنم وقتى به صحن مجلس 
ــود. بسيارى از  ــد، نتيجه خوبى از آن گرفته ش برس
نمايندگان به آن راى نخواهند داد،  ولى اصل مطلب 
يعنى پولشويى را به جاى استيضاح مورد توجه قرار 
ــت كه در  ــويى موضوعى اس خواهند داد. زيرا پولش
ــورها از جمله آمريكا و سوييس نيز وجود  بيشتر كش

دارد و در ايران نيز اين مساله مانند بسيارى از كشورها 
معضلى است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. در ايران 
ــويى مورد حساسيت قرار  است كه فقط مساله پولش
مى گيرد و مبنايى مى شود براى اينكه عده اى بگويند 
كه پولشويى وجود دارد و عده اى نيز بگويند كه وجود 
ــران نيز همچون  ــاله در اي ندارد. اما در واقع اين مس
بسيارى از كشورها وجود دارد، بنابراين فكر مى كنم 
كه يكى از جنبه هاى مثبت اين استيضاح توجه بيشتر 
به قوانين در زمينه پولشويى است، زيرا قوانين مربوط 
ــت كه با روى كار آمدن بحث  به آن داراى نواقصى اس
استيضاح مورد توجه قرار خواهد گرفت و اين نواقص 

رفع خواهند شد. 
          فكـر مى كنيد اين اسـتيضاح سـبب 
محبوب تر شدن وزير امور خارجه نخواهدشد؟

درباره اين موضوع بايد روز بعد از استيضاح صحبت كرد 
و اين تحليل بيشتر به كار رسانه ها مربوط است تا ارزيابى 
كنند. اما بايد گفت كه براى ما اشخاص مهم نيستند كه در 
مساله استيضاح بگوييم محبوب تر يا تخريب مى شوند. اين 
مساله براى قانونگذار اهميتى ندارد. آنچه كه براى ما اهميت 
دارد، توجه به نقص قوانين است كه بايد تالش كنيم اگر 

نقايص قانونى وجود دارد، آن ها را رفع كنيم. 
        آيـا اسـتفاده هاى بـى مـورد از اهـرم 
استيضاح، جايگاه مجلس را تخريب مى كند؟ 

بي شك اين چنين است. اگر سواالت نمايندگان براى 
ــد، يا در زمان مناسبى طرح  استيضاح كردن به جا نباش
استيضاح صورت نگيرد و تنها به دليل مسائل جزئى باشد، 
استيضاح منجر به تخريب جايگاه مجلس مى شود. اگر 
ــائل فردى باشد و ربطى به مسائل  استيضاح به دليل مس
كالن كشور نداشته باشد، يا حتى نماينده اى به دليل اينكه 
ــى از وزير ندارد، بحث استيضاح را مطرح كند،  دل خوش
مجلس آسيب مى خورد. سوال نماينده از وزير بايد تحقيقى 
باشد در زمينه اينكه سيستم اجرايى كشور به خوبى عمل 
مى كند يا خير؟ بايد نماينده تحقيقى انجام دهد تا پرده 
از نقاط ضعف كشور برداشته شود و براى از بين بردن اين 
ضعف ها عمل كند.  در اين صورت استيضاح مى تواند نتيجه 
ــتيضاح براى تسويه حساب هاى  بخش باشد. اما اگر اس
شخصى مطرح شود، اين ابزار نظارتى شأن و جايگاه خود 
را از دست خواهد داد. نماينده بايد پاسخگوى مردم باشد و 
در زمينه مسائل اجرايى كشور تنها به منافع كشور فكر كند. 
استيضاحى كه به جا باشد باعث ايجاد فرصت خواهد شد و 
اين مساله موجب مى شود تا افراد حرف خود را بگويند و 
براى پيشرفت اهداف نظام از روحيه و فرصت تصميم گيرى 

بهترى برخوردار باشند. 

      كمال دهقانى فيروز آبادى، نايب رييس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى در گفت وگو  با«قانون»:   

بسيارى از نمايندگان به استيضاح ظريف راى نخواهند داد
اگر استيضاح براى تسويه حساب هاى شخصى باشد جايگاه خود را از دست خواهد داد

من فكر مى كنم داليل استيضاح وزير امور خارجه 
ــتار اين استيضاح  ــيد كه خواس را بايد از افرادى پرس
هستند. به  نظر من شخصيت ظريف قابل قبول و احترام 
است. وى عملكرد خوبى در سياست خارجى داشته 
و ما از عملكرد او دفاع خواهيم كرد و اجازه نمى دهيم 
ــرى نيز عملكرد  ــتيضاح كنند. حتى رهب كه او را اس
ــد  وزير امور خارجه را تاييد مى كنند و به نظر مى رس
كه ظريف در موقعيت هاى سياسى و اقتصادى جامعه 
ــت. اگرچه مخالفان  عملكردى قابل دفاع داشته اس
نيز به عنوان نماينده در مجلس آزاد هستند تا در اين 
زمينه اظهار نظر كنند. از نظر قانونى يك نماينده آزاد 
است تا در زمان مناسبى به وزير تذكر دهد يا وى را مورد 
ــتيضاح قرار دهد تا در زمينه حل مسائلى كه فكر  اس
مى كند داراى اشكال است، اقدام كرده باشد. در زمينه 
استيضاح ظريف اظهارنظرهاى مختلفى وجود دارد و 
هر فردى نظر خودش را دارد كه بايد از زبان هر يك از 
مخالفان شنيد كه چرا خواستار اين استيضاح هستند. 
ــد كه استيضاح ظريف صد درصد به  اما به نظر مى رس
نتيجه نخواهد رسيد، چرا كه ما اين اجازه را نخواهيم 
ــتيضاح منطقى باشد  داد. در كل بايد گفت كه اگر اس
ــتى مطرح شود، نتيجه  ــاس آرمان هاى درس و بر اس
ــش از وزير اهرمى  خوبى خواهد داشت، چرا كه پرس
ــه بر عليه نظام  ــت كه مى تواند جلوى اقداماتى ك اس
ــت و  مى افتد را بگيرد. اگر عملكردها قابل قبول نيس
توجيهى براى اقدامات يك وزير وجود نداشته باشد، 
بايد وزير مورد استيضاح باشد. نماينده تنها ابزارى كه 
در دست دارد، اهرم استيضاح است و بايد از اين اهرم در 
زمان مناسبى استفاده كند. اين در حالى است كه اگر 
استيضاح به داليل عاميانه و غيرمنطقى باشد و تنها 
براساس غرض ورزى هاى شخصى مطرح شود، در اين 
صورت مى تواند به جايگاه مجلس ضربه بزند. بنابراين 
اگر انتقادى وجود دارد بايد تنها زمانى مطرح شود كه به 
نفع نظام باشد و براى اصالح امور باشد. اما بايد از هرگونه 
انتقاد غرض ورزانه جلوگيرى كرد. هرگونه استيضاح 
ــت منافع نظام  ــه و غيرعامالنه به جاى تقوي مغرضان
مى تواند گامى باشد براى سقوط جايگاه مجلس. من 
فكر مى كنم درباره استيضاح ظريف نيز اين حقيقت 
وجود دارد كه طرح استيضاح او عالمانه و براى منافع 
نظام نيست. اين موجب خواهد شد تا جايگاه وزير امور 
خارجه در ميان مردم باالتر شود و در ديد جامعه اين فرد 

ارزش بيشترى خواهد داشت.

تريبون

اجازه نمي دهيم 
ظريف استيضاح شود

سوله هاي مديريت بحران همچنان محلي براي نمايش  و در اختيار بازيگران است

بازي بحراني!

محمد وحدتى هالن
 عضو فراكسيون اميد 

فاطمه آقايي فرد
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فرانسه اعالم كرد كه حاضر است با 
آلمان براى كسب كرسى اتحاديه اروپا 
در شوراى امنيت سازمان ملل متحد، 
همكارى كند اما واگذارى كرسى اين 

كشور به اتحاديه اروپا شدنى نيست.
سـخنگوى وزارت امـور خارجـه 

فرانسـه روز پنج شـنبه گفـت: مـا 
عالقه مند به گسترش سهم كشورها 
در اين شورا هستيم و بر همين اساس 
پيشنهاد عضويت آلمان، ژاپن، برزيل، 
هند و دو كشور آفريقايى را در شوراى 

امنيت پيگيرى مى كنيم.

او همچنيـن خاطر نشـان كرد كه 
فرانسه همواره مواضع و منافع اتحاديه 
اروپا را همچون مسائل ملى در شوراى 
امنيت پيگيرى كرده و در ارائه نظرات 

خود لحاظ كرده است.
موضع گيرى وزارت خارجه فرانسه 

در واكنـش بـه درخواسـت آلمان در 
خصوص واگذارى كرسـى فرانسه در 
شوراى امنيت سازمان ملل به اتحاديه 
اروپا ابراز شـد. اوالف شـولز، معاون 
صدر اعظم آلمان اين درخواست را روز 

چهارشنبه مطرح كرده بود.

جرارد آرود، سفير فرانسه در اياالت 
متحده نيز در واكنش به اظهارات آقاى 
شولز گفت كه چنين پيشنهادى از نظر 
قانونى اجرايى نيست و خالف منشور 

سازمان ملل متحد است.
آلمان از ژانويه سال 2019 و به مدت 

دو سـال به عنوان يكـى از پنج عضو 
غيردايم شـوراى امنيت سازمان ملل 

انتخاب شده است.
فرانسـه، چين، روسـيه، آمريكا و 
بريتانيا پنج عضو دايم شوراى امنيت 

هستند.

واکنش فرانسه به درخواست آملان: کرسی ما در شورای امنیت قابل تعارف نیست

ــد بن  ــه، محم ــنبه و جمع ــاى پنج ش روز ه
ــس از گريختن از  ــعودى پ ــلمان، وليعهد س س
ــد تا  در اجالس  مهلكه تونس، راهى آرژانتين ش
ــش از آنكه پاى  ــركت كند اما پي «گروه 20 » ش
ــازمان  ــد، س ــلمان به بوينس آيرس برس بن س
ــتار  ــرى و افكار عمومى، خواس هاى حقوق بش
دستگيرى وليعهد جوان سعودى به جرم جنايت 
جنگى در يمن و قتل فاجعه بار خاشقجى شدند. 
ــور اين اختيار را  مطابق قوانين آرژانتين اين كش
ــلمان را كت بسته تحويل  داشت كه محمد بن س
ــت آخر اعالم شد كه وليعهد  قانون بدهد اما  دس
جوان از مصونيت قضايى برخوردار است.از سوى 
ديگر، دونالد ترامپ هم با لغو سريالى  ديدارهاى 
ــران تركيه، كره جنوبى و به  حاشيه اى خود با س
خصوص روسيه، حسابى خبرساز شد.اين روزها 
ــار كنگره بر دولت ترامپ براى برخورد قاطع  فش
با شاهزاده آدمكش سعودى افزايش يافته است 
ــى «پول» و  ــى بين دو راه ــاردر نيويورك و ميلي

«شرافت» مانده است.
وحشت بن سلمان از پيگرد قضايى

ــعودى از پيگرد  وحشت وليعهد عربستان س
قضايى به خاطر پرونده قتل خاشقجى باعث شد 
در سفر به آرژانتين براى شركت در نشست سران 
ــت در هتلى كه براى وى در نظر  گروه 20، از اقام
گرفته شده بود خوددارى كند و ترجيح دهد در 

سفارت كشورش در بوينس آيرس اقامت كند.
به گزارش شبكه تلويزيونى الميادين، محمد 
بن سلمان در حالى دست به اين اقدام غيرمعمول 
ــازمان ديده بان حقوق بشر به وى  مى زند كه س
هشدار داد در ديگر كشورها نيز وى را تحت پيگرد 
ــتگاه  قضايى قرار خواهد داد. در همين حال دس
ــور  ــن از وزارت خارجه اين كش قضايى آرژانتي
ــت اطالعاتى درباره وليعهد عربستان كه  خواس
ــقجى مربوط مى شود  به جنگ يمن و قتل خاش

جمع آورى كند.
بن سلمان از مصونيت برخوردار است

دنيل رايموندى، معاون وزير خارجه آرژانتين 
ــه محمد  ــد كرديم ك ــتر تاكي ــار كرد: پيش اظه
ــتان در اينجا نماينده  بن سلمان، وليعهد عربس
ــو گروه  ــوردار از حاكميت و عض ــورى برخ كش
ــن ترتيب از مصونيت  بين المللى 20 بوده و به اي
ــن حال گفت:  ــت.او در عي قضايى برخوردار اس
ــد كه سيستم  مصونيت قضايى باعث نخواهد ش
ــكايت مطرح شده از وليعهد  قضايى آرژانتين ش
ــر  ــعودى را دريافت نكند.ديده بان حقوق بش س
ــته بود  ــن خواس ــئوالن آرژانتي ــتر از مس پيش
بن سلمان را در صورت سفر به اين كشور بازداشت 
كنند.رسانه هاى آرژانتينى به نقل از برخى منابع 
ــئوالن اين كشور  قضايى اعالم كردند، اينكه مس
رسيدگى به پرونده بن سلمان را پيگيرى كنند، 

غير ممكن است.
استقبال سرد از قاتل خاشقجي

ــلمان به آرژانتين با استقبال سرد  ورود بن س
ــمار اندكى از  ــراه بود و ش از وى در فرودگاه هم
ــر خارجه آرژانتين  ــات و در رأس آن ها وزي مقام
ــدگان از بن  ــتقبال كنن ــد. تعداد اس محدود ش
ــادى خبرنگار براى  ــلمان كم بود اما تعداد زي س
پوشش خبرى ورود وى، به فرودگاه آمده بودند، 
اما شاهزاده سعودى خودش مى دانست كه اين 

ــش خبرى حضور وى  تعداد خبرنگار براى پوش
ــت گروه 20 به آنجا نيامده بودند و تنها  در نشس
علتى كه آن ها را به آنجا كشانده بود، ماجراى قتل 

خاشقجى بود.
ــعودى  پس از آمريكا، كانادا نيز 17 متهم س
ــتن در پرونده قتل  ــت داش ــاط با دس را در ارتب
ــقجى تحريم كرده است.كريستيا فريلند،  خاش
ــقجى  ــادا اعالم كرد: قتل خاش وزير خارجه كان
يك اتفاق منزجر كننده و حمله غير قابل انكار و 
خالف وجدان به آزادي بيان افراد است. وى ادامه 
ــتار تحقيقات معتبر و مستقل  داد: كانادا خواس
درباره پرونده قتل خاشقجى است.  افراد مسئول 
ــقجى بايد محاكمه شوند و  در پرونده قتل خاش

عدالت اجرا شود.
ــتان عمومى استانبول  در همين راستادادس
ــت 18 مظنون به دست داشتن  ــتور بازداش دس
در قتل خاشقجى از جمله تيم 15 نفرى كه براى 
انجام قتل به تركيه سفر كرده بودند را صادر كرد.

ــر در دادگاه تركيه تحقيقات دباره  در حال  حاض
پرونده قتل خاشقجى ادامه  دارد. تركيه خواستار 
ــعودى شده كه هم  ــترداد اين 15 مظنون س اس
اكنون در عربستان در زندان به سر مى برند. براى 
ــت مجازات  ــر از آن ها در رياض درخواس پنج نف

اعدام شده است.
برنامه هاى لغو شده ترامپ در آرژانتين

دونالد ترامپ، رييس جمهورى اياالت متحده 
ــر پوتين در  ــدار با والديمي اعالم كرد برنامه دي
حاشيه نشست سران گروه 20 را به دليل بحران 
ــپ در حالى خبر از لغو  اوكراين لغو مى كند.ترام
ــى خود داد كه كمتر از يك  ديدار با همتاى روس
ساعت پيش از آن گفته بود: «نشست سران گروه 
ــيار خوبى براى مالقات با پوتين  20 فرصت بس

است».
ــد اميدوار  ــورى آمريكا مى گوي رييس جمه
ــران اوكراين حل  ــت در آينده و زمانى كه بح اس
شد، با رييس جمهورى روسيه يك ديدار واقعى 

برگزار كند.
ــق معمول  ــورى آمريكا كه طب رييس جمه
ــاره ديدار با  ــد و نقيض در ب ــارات ض پس از اظه
ــيارى از  همتاى روس خود در بوينس آيرس بس
رسانه ها را به اشتباه انداخته بود، در نهايت براى 
ــوص بازهم به  ــم نهايى در اين خص اعالم تصمي
ــى معروف توييترى اش متوسل شد و  ديپلماس
نوشت: «با توجه به اين واقعيت كه ناوچه و ملوانان 
ــيه به اوكراين بازگردانده نشده اند،  هنوز از روس
ــيدم كه براى كليه طرف هاى  به اين نتيجه رس
مرتبط با اين ماجرا بهتر است ديدار از قبل پيش 
ــده با رييس جمهور والديمير پوتين لغو  بينى ش
شود».رييس جمهورى آمريكا در ادامه با انتشار 
توييتى ديگر تاكيد كرد بى صبرانه منتظر است 
تا پس از برطرف شدن بحران موجود در نشست 
سازنده اى با والديمير پوتين شركت كند.اين در 
حالى است كه ساعاتى پيش از اعالم موضع نهايى 
ــات با والديمير پوتين  دونالد ترامپ در باره مالق
ــخنگوى كرملين طى سخنانى  در آرژانتين، س
ــبت به قطعى بودن اين ديدار ابراز اطمينان  نس
ــن مالقات حوالى  ــح كرده بود: «اي كرده و تصري
ظهر روز شنبه نهايى و مدت آن حدود يك ساعت 

تعيين شد»
ردپاى كوهن در  ماجراى ديدار لغوشده 
به نظر مى رسد اعترافات جديد كوهن، شايد يكي 
از داليل اصلى لغو ديدار ترامپ و پوتين بوده است. 
مايكل كوهن، وكيل سابق دونالد ترامپ، رييس 

ــي  پذيرفت كه در جريان  جمهور آمريكا به تازگ
تحقيقات مداخله روسيه در انتخابات آمريكا، به 

نمايندگان كنگره دروغ گفته است.
ــى، كوهن  ــانه هاى آمريكاي ــزارش رس به گ
ــت در زمينه  ــه اس ــه و گفت ــش را پذيرفت اتهام
ــركت دونالد ترامپ در  ــاز ش پروژه ساخت و س
ــود. كوهن  ــيه نمايندگان را گمراه كرده ب روس
ــى در دادگاهى  ــنبه بدون اعالم قبل روز پنج ش
ــن اعتراف  ــد.به دنبال اي در نيويورك حاضر ش
مايكل كوهن، اكنون دونالد جونيور، پسر بزرگ 
ــام تناقض گويى در  رييس جمهور آمريكا با اته
ــهادت هايى كه در كنگره آمريكا در ارتباط با  ش
ــت.دونالد  اين تحقيقات مطرح كرد، روبه رو اس
جونيور در سپتامبر 2017 شهادت داده بود كه 
به شكلى  حاشيه اى  از طرح ها درباره ساخت ساز 
ــده اما در اين  ــهر مسكو آگاه ش برج ترامپ در ش
طرح ها دخيل نبوده است.با اين حال كوهن در 
اعترافاتش گفته كه او به طورمستقيم درباره اين 
برنامه ها با اعضاى خانواده دونالد ترامپ از جمله 
دونالد جونيور مشورت كرده است.اين تازه ترين 
ــتى  ــان تحقيقات درباره همدس تحول در جري
ــتاد انتخابات دونالد ترامپ با روسيه  احتمالى س
براى اعمال نفوذ در انتخابات رياست جمهورى 

2016 آمريكاست.
ــت درهاى  ــال گذشته پش مايكل كوهن س
ــواالت كنگره پاسخ داد.طبق گزارش  بسته به س
ــانه هاى آمريكايى او در شهادتش در كنگره،  رس
ــاى روس در زمينه پروژه  ــا مقام ه ارتباطاتش ب
ساختمانى را كمرنگ جلوه داده بود. آن مذاكرات 

و طرح ها درنهايت عملى نشدند.
واكنش كرملين به توييت ترامپ

ــخنگوى كرملين كه  ديميترى پسكوف، س

ظاهرا پوتين را در هواپيمايش به مقصد آرژانتين 
ــمان و به  همراهى مى كرد، گفت: ما فعال در آس
ــوى بوينس آيرس در حركتيم و چيزى غير از  س
چند توييت نديده ايم اما اگر چنين شود، آن وقت 
ــاعت وقت اضافه  ــور (پوتين) دو س رييس جمه
ــراى ديدارهاى پراهميت  خواهد يافت تا آن را ب
ــن در حالى  ــرف كند.اي ــيه اجالس ص در حاش
است كه چند ساعت پيش از آن كرملين از تاييد 
ــور خبر داده بود. برگزارى ديدار رهبران دو كش

كاخ رياست جمهورى روسيه اعالم كرده بود كه 
والديمير پوتين، رييس جمهورى اين كشور در 
ــت گروه 20 در آرژانتين با دونالد  ــيه نشس حاش
ــكا ديدار خواهد  ــپ، رييس جمهورى آمري ترام
كرد.ديميترى پسكوف، سخنگوى پوتين گفته 
ــى بين اين دو صورت  بود در ابتدا مالقات كوتاه
خواهد گرفت و سپس ممكن است گفت وگوهاى 

بيشترى برگزار شود.
 چشم اميد به بوينس آيرس دوخته شد

ــا  ديلى» كه  ــر، روزنامه «چاين ــوى ديگ از س
ــمى دولت چين را منعكس مى كند  مواضع رس
در سرمقاله  شماره تازه خود نوشته است: توافق 
ــور  ــران 20 كش تجارى با آمريكا در اجالس س
ــت، به  ــتيابى اس صنعتى در آرژانتين قابل دس
ــرطى كه آمريكا «منطقى» باشد و بخواهد به  ش
تنش هاى فزاينده خاتمه دهد.اين روزنامه نوشته 
است: «پكن خواهان توافق است، همان طور كه 
واشنگتن به دنبال آن است... [چين] مى خواهد 
كه براى دغدغه هاى مشترك پيرامون تجارت با 
واشنگتن همكارى كند اگر آن ها منطقى باشند.

ــاله براى مهار رشد  [اما] اگر بخواهند از اين مس
چين استفاده كنند، آنگاه احتمال كمى خواهد 

بود كه توافقى در كار باشد».

ــور صنعتى تحت تاثير   اجالس سران 20 كش
جنگ تجارى چين و آمريكا قرار دارد و بازارهاى 
ــه به دقت تحت نظر  مالى نتيجه اين اجالس را ب
دارند به خصوص كه روز شنبه روساى جمهور دو 

كشور با يكديگر ديدار خواهند داشت.
ــه از آمار ماه  ــره در روز جمع اطالعات منتش
نوامبر نشان مى دهد كه رشد بخش توليد چين 
براى اولين بار در دو سال گذشته متوقف شده و 
ــفارش صادرات اين كشور نيز براى  آمار ثبت س
ــمين ماه متوالى روند كاهشى را ثبت كرده  شش
ــركت خدمات مالى و  ــت.گلدمن ساكس، ش اس
بانكدارى آمريكايى، در گزارش خود آورده است 
ــادرات چين كه در پى  كه اين روند كاهش در ص
ــت، در  ــده اس جنگ تجارى با آمريكا حادث ش
ــو  ماه  هاى آينده نيز ادامه خواهد يافت.از آن س
دونالد ترامپ نيز درباره چشم انداز توافق پيش رو 

پيام هاى متناقضى فرستاده است.
ــنبه گفت  ــور آمريكا روز پنج ش رييس جمه
رسيدن به توافق نزديك است، اما در ادامهاضافه 
ــت كه به دنبال چنين توافقى  كرد مطمئن نيس
ــمارى از تحليلگران دستيابى به توافقى  باشد.ش
ــر همگى تعرفه هاى وضع شده را نامحتمل  بر س
ــر گمان  ــمارى ديگ ــد، در حالى كه ش مى دانن
ــف» در جنگ  ــراى يك «توق ــد توافق ب مى كنن
ــرى واقع بينانه  ــا ام ــارى و افزايش تعرفه ه تج
ــرات دوجانبه را  ــت كه مى تواند ادامه مذاك اس

امكان پذير كند.
مركل و حاشيه او در اجالس گروه 20

ــان درباره عمدى بودن  نيروهاى امنيتى آلم
ــگال مركل، صدراعظم  نقص هواپيماى حامل آن
ــن هواپيما روز  ــور تحقيق مى كنند.اي اين كش
گذشته هنگامى كه عازم بوينس آيرس، پايتخت 

آرژانتين بود به علت نقص فنى در فرودگاه كلن به 
زمين نشست.به گزارش روزنامه راينيشه پست 
آلمان به نقل از منابع امنيتى، بازپرسان در پى اين 
هستند كه آيا خرابكارى عمدى پشت سر نقص 
ــركل، صدراعظم،  فنى هواپيماى حامل آنگال م
ــت يا نه.مقامات دولتى گفته اند حادثه  بوده اس
ــد كرد. ــى خواهن ــى جهات» بررس را «از تمام

سخنگوى نيروى هوايى آلمان گفته است: اشكال 
حادث شده به نقص در جعبه پخش الكترونيك 
بازمى گردد.خانم مركل كه به همراه اوالف شولتز، 
وزير اقتصاد، براى شركت در اجالس جى-20 به 
كشور آرژانتين سفر مى كرد، علت حادثه را «نقص 
ــريه اشپيگل نوشته  فنى جدى» خوانده بود.نش
ــرارى هواپيماى حامل  ــت: علت فرود اضط اس
خانم مركل، بروز نقص در سيستم ارتباط رسانى 
هواپيما بوده است و خلبانان ناچار شده اند با كمك 
تلفن همراه ماهواره اى اقدام به فرود كنند.نقص 
ــد تا  ــدر اعظم آلمان باعث ش فنى هواپيماى ص
خانم مركل از شركت در مراسم افتتاحيه نشست 

رهبران گروه 20 بازبماند.
نمايش مضحك هوك 

ــى  ــدام ايران در ادامه نمايش رييس گروه اق
ــته با همكارى امارات و  تكرارى كه از سال گذش
ــتى با اجراى نماينده آمريكا در  رژيم صهيونيس
ــد، بار ديگر ترس و واهمه  ــازمان ملل آغاز ش س
ــت. خود را از نفوذ ايران در منطقه به اجرا گذاش

برايان هوك روز پنج شنبه در نشست خبرى  در 
پايگاه نظامى  آناكاستيا-بولينگ با تاكيد بر اينكه 
آمريكا بر همكارى امارات متحده عربى و اسراييل 
ــكر مى كند، افزود: ارسال موشك هاى ايران  تش
به حوثى ها برخالف قطعنامه شوراى امنيت بوده 
است.وى ادامه داد: مداركى كه داريم از دسامبر 
ــت و اين نشان دهنده  گذشته افزايش يافته اس
ــليحات به  ــال تس افزايش تالش ايران براى ارس
ــوك كه مدعى  ــت. ه گروه هاى نيابتى خود اس
ــوراى امنيت  ــاس قطعنامه 1747 ش شد بر اس
صدور تسليحات از سوى ايران ممنوع بوده است، 
ــواهدى را كه ارائه كرد، نشان دهنده صادرات  ش
رژيم قانون شكن دانست.خبرنگار فرانس پرس 
ــيد: آيا مى توانيد درباره چرايى انتخاب اين  پرس
زمان براى چنين كارى كه انجام داده ايد، توضيح 
دهيد؛ به خصوص در زمانى كه عليه سعودى ها 

مسائلى مطرح شده است. 
آيا تالش داريد افكار را از سعودى ها منحرف 
كنيد؟رييس گروه اقدام ايران در وزارت خارجه 
ــخ داد: به اين دليل است كه مدارك  آمريكا پاس
ــه درمانده بود  ــت.هوك ك ــا افزايش يافته اس م
چه پاسخى ارائه دهد، آنچه او رژيم ايران عنوان 
مي كرد را به افزايش فروش تسليحات متهم كرد 
و گفت ما اميدواريم كه روزى در اين اتاق چنين 
تسليحاتى را شاهد نباشيم و اين را كاهش دهيم. 
اين بخشى از عملكرد كارزار ايران است كه سعى 
ــليحات را به خاورميانه بفرستد.وى  مى كند تس
ــاله با  ــتن زمان طرح اين مس با بى ارتباط دانس
ــعودى ها گفت: وزيران خارجه و دفاع آمريكا  س
روز گذشته صحبت كردند و پمپئو مقاله اى را در 
وال استريت ژورنال نوشت و سياست ما را درباره 
سعودى ها تشريح كرد.اين مقام وزارت خارجه 
آمريكا بر اساس ضرب المثل معروف ايرانى «روباه 
ــيارى از اين چيزهايى كه در  و شاهد» افزود: بس
ــعودى ها به دست آورده اند.  اينجا مى بينيد ، س
اين تهديدى است كه بحرين، امارات و سعودى ها 

تحت تاثير آن قرار دارند.

وحشت «شاهزاده»  از دستگيرى در آرژانتين
اجالس جهانی گروه ۲۰ با حاشیه های ترامپ و  بن سلان همراه بود

 سيد عباس عراقچى گفت: تالش اروپا براى ايجاد سازوكار مالى 
ــا كه در جريان  ــارهاى فزاينده آمريكا ادامه دارد . از آنج باوجود فش
تالش هاى آن ها هستيم به نظرمان بايد فرصت بيشترى به اروپايى ها 
داده شود، هرچند كه اين فرصت بى پايان نخواهد بود.معاون سياسى 
وزير امور خارجه  گفت كه به دليل«حساسيت موضوع» نمى تواند 
خبرها درباره كشورهاى ميزبان سازوكار ويژه مالى اروپا را تاييد كند، 
چرا كه «آمريكايى ها به دنبال بستن همه راه ها هستند و از هم اكنون، 
فشارهاى شان را بر كشورهايى كه براى ايجاد اين سازوكار تالش مى 
كنند، شروع كرده اند».او به ذكر اين نكته درباره سازوكار مالى بسنده 
كرد كه «اتحاديه اروپا تاكنون راه حل عملياتى براى تعامل با ايران را 
ارائه نكرده ولى از آنجا كه ما را در جريان تالش هاى خود قرار مى دهند 
تصورمان اين است كه بايد به اروپايى ها فرصت بيشترى داده شود، البته 

اين فرصت، بى پايان نخواهد بود».
تالش اروپا براى ايجاد ساز و كارتسهيل تعامالت با ايران 

ــورهاى اروپايى براى حفظ  عراقچى در مورد ساز و كار ويژه كش
برجام و تامين منافع اقتصادى ايران گفت: سازوكار ويژه مالى يكى از 
موضوعات كنونى مذاكره ما با كشورهاى اروپايى است، آن ها در تالش 
هستند كه اين ساز و كار را تشكيل بدهند تا يك نظام دريافت و پرداخت 

براى تعامالت اقتصادى ايران ايجاد شود. وى در ادامه گفت: به دليل 
حساسيت موضوع نمى تواند هيچ يك از شايعات و گفته هاى موجود در 
خصوص كشورهاى ميزبان ساز و كار ويژه مالى ايران با اروپا را تاييد كند 
چون آمريكايى ها در عمل ثابت كرده اند به دنبال بستن همه راه هاى 
موجود هستند و فشارهاى شان را بر همه كشورهاى اروپايى كه تالش 

دارند با اين سازو كار  عمل كنند، از اكنون شروع كرده اند.
فرصت اروپايى ها بى پايان نيست 

عراقچى در خصوص نوع تعامل اروپايى ها با ايران در خصوص 
برجام نيز گفت: ما تاكنون اراده سياسى در كشورهاى اروپايى را 
شاهد بوده ايم و نشانه اى نداريم كه خالف اين اراده باشد البته آن 
ــده اند كه راه حل هاى عملياتى مورد نياز براى  ها هنوز موفق نش
منافع ايران را در برجام طراحى و عملياتى كنند .ما شاهد هستيم كه 
فشارهاى آمريكا بسيار زياد است و گره هاى فنى و حقوقى كه بر سر 
اين راه وجود دارد، بسيارجدى است و اروپايى ها درحال تالش براى 

بازكردن اين گره ها هستند. 
آن ها تاكنون نتوانسته اند راه حل هاى عملياتى معرفى كنند، اما ما 
هم قرار نيست تا ابد صبر كنيم، حتما در زمان خود، تصميمات مقتضى 
را خواهيم گرفت اما اكنون چون در جريان تالش هايى كه انجام مى 

دهند، هستيم و آن ها ما را در جريان اين تالش ها قرار مى دهند. تصور ما 
اين است كه بايد فرصت بيشترى داده شود تا اروپايى ها بتوانند اين راه 
حل ها را عملياتى كنند اما آن ها هم بايد بدانند اين فرصت چندان زياد 

نيست و حتما بى پايان نخواهد بود.
اروپا اجازه ندهد برجام به مرگ نزديك شود

عراقچى همچنين در گفت وگو با خبرگزارى ژاپنى كيودو گفت:  

مى دانيم اروپا براى منزوى كردن ايران، تحت فشار آمريكاست اما 
خيلى مهم است كه برجام بين ايران و طرف هاى ديگر حفظ شود.

ــى وزير امور خارجه جمهورى اسالمى ايران با اشاره  معاون سياس
به اينكه «مزاياى اقتصادى برجام براى ايران كاهش يافته است»، 
تاكيد كرد: اگر اين وضعيت ادامه يابد اين توافق به «مرگ» نزديك 
خواهد شد و تالش هاى اروپا براى حراست از آن ديگر نتيجه بخش 
نخواهد بود.وى با اشاره به اينكه در اين مورد، تصميم گيرى برعهده 
اروپاست، ادامه داد : «اتحاديه اروپا بايد روند تعامالت تجارى با ايران 
را تضمين كند» زيرا زمان به سرعت در حال سپرى شدن و صبورى 

ما رو به پايان است.
تهران اعتماد خود را به واشنگتن از دست داده است

عراقچى با اشاره به اينكه ايران شكيبايى خود را به تدريج از دست 
مى دهد، گفت: تهران اعتماد خود در فرآيند گفت و گو با واشنگتن را 
از دست داده و به اين نتيجه رسيده است كه اميدى براى از سرگيرى 
گفت و گوهاى جديد نيست.وى در اين مصاحبه تصريح كرد كه «هيچ 
احتمالى براى گفت و گوهاى جديد ديده نمى شود»؛ قبال گفته بودند 
كه مذاكراتى قابل بررسى است اما آن ها بايد ابتدا به تعهدات قبلى خود 

پايبند باشند.

عراقچی:به اروپا فرصت می دهیم ولی صربمان بی پایان نیست

گروه بين الملل
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اولين مرحله از دومين نشست سلسله نشست هاى 
ــان در فقه» با  ــوق زن ــاى حق ــه پژوهى«چالش ه فق
ــگاه در محل  ــوزه و دانش ــاتيد ح حضور جمعى از اس
ــد. حجت االسالم  پژوهشكده امام خمينى برگزار ش
«على اكبر بيگى»، مدير موسسه فقه الثقلين در مراسم 
ــت ، مردان را عامل فرودستى زنان  افتتاحيه اين نشس
ــيده ايم  در طول تاريخ ناميد و گفت: آيا به خود انديش
ــن روا بدارد،  ــردان چني ــومى بر ما م كه اگر جنس س
ــت: كمى  ــود؟ وى گف ــه خواهد ب عكس العمل ها چ
ــاله، چنان رنج ها و غم ها را در  دقت و توجه به اين مس
ــاِن منصف پديد مى آورد كه ناى تعادل  هستى شناس
ــت كه  را از توان روحى آنان مى زدايد. اين درحالى اس
ــان نيمى از حيات  ــم روح مايند؛ اين اينان هم نوع و ه
ــكل داده اند. حجت االسالم بيگى  ــانى را ش طيبه انس
گفت: بگذريم كه اگر عقل و عقالنيت را در كنار قضاوت 
ــانيم، ماهيت تحليل هاى متنى  و رفتارهاى خود بنش
ــتى به زنان، هيچ  و عملكردهاى رفتارى  نگاه فرودس
ــن و آموزه هاى  ــت، و دامن دي جايگاهى نخواهد داش
اسالمى هم، از چنين نگاه هاى به دور از خرد، مبراست. 
و حاشا كه اسالم و الگوى عدالت در زندگى و بهره مندى 
برابر بشر از حقوق طبيعى و انسانى خويش با اين چنين 

چالش هايى سر سازش و تسليم فرود آورد.
ضرورت ارسـال اليحه تامين امنيت زنان به 

دولت
معصومه ابتكار، يكى از سخنرانان افتتاحيه نشست 
«چالش هاى حقوق  زنان در فقه» بود. وى  با بيان اينكه 
در اوايل دولت روحانى، رهبرى انقالب از وى خواسته 
ــونت  ــب قوانينى درباره منع خش ــراى تهيه و تصوي ب
ــرد: از فقيهان حوزه  ــار ك ــان تالش كند، اظه عليه زن
ــائل حوزه زنان،  درخواست دارم تا با پرداختن به مس
تصوير تبعيض گرايانه اى را كه از اسالم در ذهن جوانان 
ايجاد شده، رفع كنند. معاون رييس جمهور گفت: اگر 
ــان و جامعه از فقه  ــائل زنان نپردازد جوان حوزه به مس
ــن واقعيتى كه امروز در  فاصله مى گيرند. وى افزود: اي
ــم و اين ذهنيت تبعيض  رفتار دختران جوان مى بيني
آميزى كه آن ها از دين دارند حاصل نپرداختن به اين 
ــت. اين حس تا حدودى حاصل نظرات  موضوعات اس
موجود در اين بخش يا حاصل قوانين موجود و بخشى از 
آن حاصل اجراى غلط است. امروز مادر در بيمارستان 
ــان  اگر نمى تواند براى فرزند خود تصميم بگيرد، نش
دهنده برداشتى است كه تبديل به رويه هم شده و اين 
ــت. كسى كه اين رفتار را  برداشت همراه با تبعيض اس
مى بيند مى گويد اينجا جمهورى اسالمى است و حتما 
ــت. وى مسائل  ــالم اس مبناى همه اين تبعيض ها اس
ــاله ايران ندانست و گفت: در  مربوط به زنان را تنها مس
دنياى امروز حضور زنان در جامعه مساله حل شده اى 
نيست. دنيا سال هاست روى برابرى برنامه ريزى كرده تا 
زنان بتوانند در عرصه هاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى 
و اجتماعى حضور پيدا كنند. در بسيارى از زمينه ها اين 
فرصت هاى برابر محقق شده و اين اتفاق مهمى است. 
ــتغال بايد براى زنان ايجاد  در ايران فرصت برابر در اش
ــود.  زن نياز به كار و درآمد دارد و اين زن بايد داراى  ش
فرصت برابر باشد و نبايد به خاطر زن بودن محدود باشد. 
اگر چه طيفى در سياستگذارى مى گويند مرد مسئول 
نفقه است و بايد اولين فرصت ها در اختيار مردها باشد. 
ــرايط موجود عمال فرصتى براى  با اين ذهنيت و در ش
زنان ايجاد نمى شود. وى ادامه داد: ما هم با دركى كه از 
مباحث فقهى داريم بر اين باوريم زنى كه به هر دليلى به 
درآمد و منبع اقتصادى نياز دارد بايد حق دسترسى به 
منابع و فرصت هاى شغلى را داشته باشد. ابتكار با اشاره 
ــتفاده  به جريانات اجتماعى كه در اعتراض به سوءاس
me too ــكل گرفته، گفت: جنبش جنسى از زنان ش

كه امروز در دنيا شكل گرفته اعتراض زنان به تعرضاتى 
ــود دارد؛ اين  ــت كه در اليه هاى پنهان جامعه وج اس
نشان دهنده مشكلى است كه در نوع روابط و مناسبات 
وجود دارد و نياز به راه حل دارد و ممكن است ما راه حل 
ــيم. معاون رييس جمهور به تدوين اليحه  داشته باش
ــاره كرد و گفت: اين اليحه براى  تامين امنيت زنان اش
نظارت قضايى به قوه قضاييه رفته كه انتظار داريم زودتر 
ــود. اين موضوع از ابتداى كار  به دولت بيايد و نهايى ش
ــان به  دولت مورد تاكيد مقام معظم رهبرى بود و ايش
صراحت از من خواستند كه موضوع رفع خشونت عليه 
زنان را پيگيرى كنيم و قانونگذارى خوبى در اين زمينه 

داشته باشيم. وى گفت: موضوع تابعيت فرزندان حاصل 
ــتان هاى  ــان ايرانى با مردان خارجى داس از ازدواج زن
پيچيده اى داشت. بيشترين مشكل آن مساله سياسى ـ 
ــب كرد و با  ــن اليحه را تصوي ــود. دولت اي اجتماعى ب
ــادران مى توانند براى  ــن م ــب آن در مجلس اي تصوي
ــال خود تابعيت ايرانى بگيرند. اين  فرزندان زير 18س
ــكار تصريح كرد:  ــكار بود. ابت موضوع يك تبعيض آش
ــم تا تصور صحيحى از  ما بايد اين چالش ها را حل كني
ــكل بگيرد. گاهى آن ها  اسالم در ذهن نسل جوان ش
ــات تبعيض وجود  ــاس مى كنند در اين موضوع احس
ــم دينى ما راهكارهايى  دارد. اعتقاد داريم كه در تعالي
ــخگويى به نيازهاى امروز وجود دارد.  ابتكار  براى پاس
در پايان گفت: اجتهاد هرچه بتواند پاسخ روشنى به اين 
نيازها داشته باشد مى توانيم تعاليم نورانى دينى را به 

جامعه عرضه كنيم.
تطبيق مباحث حوزه زنان با مفهوم عدالت

ــيون زنان مجلس  فريده اوالد قباد رييس فراكس
شوراى اسالمى نيز بر ضرورت آگاه سازى زنان نسبت 
ــان تاكيد كرد و گفت: اگر زنان  به حقوق شهروندى ش
ــهروندى خود شناخت داشته  ما نسبت به حقوق ش
باشند، آن را مطالبه مى كنند. وى با اشاره به اين سخن 
ــور دخالت داشته  امام كه «زنان بايد در مقدرات كش
ــند» افزود: اصول 20، 21 و 3 قانون اساسى زنان  باش
ــى و اقتصادى و اجتماعى  و مردان را در مسائل سياس
ــم به برقرارى  و فرهنگى برابر مى داند. در برنامه شش
عدالت جنسيتى تاكيد شده است. قوانين زيادى را در 
ــن اجراى  حوزه زنان داريم اما به نظارت دقيق بر حس
آن نياز داريم. اوالد قباد گفت: مسائلى كه مطرح كردن 
آن تابو بود، امروز به آسانى و روشنى در اين نشست ها 
ــائل فقهى با توجه  ــود و اميدواريم در مس بيان مى ش
ــود و قوانين و  به مقتضيات زمان فتواهايى مطرح ش
طرح هاى كشور بر اساس آن نياز و زمان اولويت بندى 
شود. وى با اشاره به تصويب اليحه حمايت از كودكان 

ــاى اجتماعى  ــال گفت: بايد واقعيت ه پس از 10 س
ــيم. اين  ــخگوى آن باش ــنويم و پاس ــم و بش را ببيني

پاسخگويى مى تواند از طرف سه قوه كشور باشد. 
ازدواج دختران زير 13 سال

طيبه سياوشى، نماينده مجلس شوراى اسالمى 
ــر بازبينى در  ــت: اگ ــت گف ــز در ادامه اين نشس ني
تئورى هاى حوزه زنان صورت بگيرد بخشى از موانع 
قانونى حل مى شود و ما ديگر شاهد فشار در تصويب 
ــت ازدواج دختران  ــون ممنوعي ــى مانند قان قوانين
ــال نخواهيم بود. مباحث حوزه زنان بايد  زير 13 س
ــتانى  با مفهوم عدالت مورد تطبيق قرار گيرد. دوس
ــور شركت مى كنند  كه در همايش هاى خارج از كش
مى دانند كه ما در اين زمينه ها دائما مورد بازخواست 
ــن با فقه پويا  ــه به تطبيق قواني قرار مى گيريم. توج
باعث جلوگيرى از فرار از قانون و كاهش اعتراض هاى 

اجتماعى مى شود.
احساس تبعيض و نابرابرى در زنان و جامعه

ــابق رييس  ــتيار س ــهيندخت موالوردى، دس ش
ــز از ديگر  ــهروندى ني ــور حقوق ش ــورى در ام جمه
سخنرانان اين نشست بود كه گفت: وقتى كه با حجم 
ــويم براى مان اثبات  ــى از نظريه ها روبرو مى ش انبوه
مى شود كه در جهان امروز و به ويژه در جهان اسالمى 
ــود دارد. به نظر  ــائلى در حوزه زنان وج مجموعه مس
مى رسد بازانديشى و بازخوانى متون دينى در شرايط 
كنونى ضرورى و ممكن است. در فقه جواهرى و قانون 
اساسى ظرفيت هاى مناسبى براى حل مسائل حوزه 
زنان وجود دارد. وى افزود: احساس تبعيض و نابرابرى 
در زنان و جامعه وجود دارد و همين موضوع باعث شد 

بحث عدالت جنسيتى در قانون پيش بينى شود.
اجراى قانون با حسن نيت

سيدحسن امين در سخنانى با موضوع «حقوق زن 
ــروطه تا  در قوانين ايران؛ چالش ها و اصالحات از مش
امروز» گفت: به تصريح قانون حقوق خانم ها در ايران 

ــتناد همين قانون بايد به تساوى  ــده و به اس ضايع ش
ــتم به تساوى و برابرى  حقوق قائل باشيم. اصل بيس
حقوق زن و مرد حكم كرده است، اما قوانين جارى در 
باب ديه، ارث، قصاص، شهادت و رسيدن به مناصب 
ــورى حرف ديگرى مى زند. پروفسور امين  مهم كش
گفت: با اينكه مشروطه جنبشى عدالت محور بود، اما 
در قانون اساسى آن نوشتند تعدادى از افراد از جمله 
زنان حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را ندارند.وى 
ــال عقل جمعى قانون نويسان به  افزود: 113قبل س
ــردن و انتخاب  ــيده كه زنان حق انتخاب ك اينجا رس
شدن ندارند. 63 سال بعد و پس از انقالب سفيد يعنى 
ــال 42 و 43 به خانم ها اجازه ورود به انتخابات  در س
ــركت زنان در انتخابات نهادينه  داده شد، اما امروز ش
ــوز نقدهايى به  ــت.امين گفت: اگر چه هن ــده اس ش
قانون هاى حوزه زنان وارد است، اما در قانون اساسى 
ــده حقوق زنان به دليل ستم بيشترى كه  ما گفته ش
در گذشته ديده اند بايد بيشتر استيفا شود و در اصل 
سوم قانون اساسى گفته شده دولت به رفع تبعيضات 
نابه جا موظف است. در قانون اساسى از تامين حقوق 
همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و تساوى عموم در برابر 
قانون سخن گفته شده است؛ يعنى در قانون اساسى 
موجود ما اصل عدم تبعيض وجود دارد. وى با اشاره به 
اصل بيستم قانون اساسى گفت: اين اصل به صراحت 
ــت و مى گويد همه افراد ملت  به عدم تبعيض قائل اس
ــان در حمايت قانون قرار دارند.  اعم از زن و مرد يكس
تفسير من به عنوان يك حقوقدان اين است هر قانون 
عادى كه با اين اصل در تعارض باشد از درجه قانونيت 
خارج است. يعنى اگر نگاه قانونى به قوانين گذرنامه يا 
ارث داشته باشيم بايد بگوييم برابر اين اصل، قوانين 
تبعيض آميز بايد كنار بروند. قانون بايد از نظر اكثريت 
ــد. اگر قانونى فقط در  جامعه، مشروعيت داشته باش
كتاب قانون وجود داشته باشد چه فايده دارد؟ االن زن 
اگر بخواهد گذرنامه بگيرد موظف است پوشش كامل 

داشته باشد اما همان زمان كه عكس را عرضه مى كند 
پوشش مطابق با آنچه كه در عكس گفته شده ندارد.  
از نظر فقهى نگاه نمى كنم از نظر قانونى نگاه مى كنم. 
امين گفت: با همين قوانين موجود هم مى شود كارى 
كرد كه حق همه مردم ادا شود. وقتى انقالب سفيد شد 
و به زنان حق راى دادند برخى از مردان گفتند مگر ما 
ــما اين حق را به زنان  در انتخابات آزادى داريم كه ش
ــخن اين است كه قانون بايد با حسن  هم داده ايد؟! س
نيت اجرا شود. وى با اشاره به يك نمونه قضايى گفت: 
اخيرا پدرى شكايت مى كند كه دخترم با مردى ازدواج 
ــتم. دادگاه حكم به ابطال عقد  كرده و من راضى نيس
مى دهد. بعد اين دختر و پسر مجددا ازدواج مى كنند. 
ــكايت مى كند، اما اين بار مى گويند عقد دوم  پدر ش
بوده و نياز به اذن ولى ندارد. اين راى يك راهكار ايجاد 
ــن نيت مشكالت را  مى  كند درحالى كه ما بايد با حس

حل كنيم.
تاثير فرهنگ جوامع بر خوانش هاى فقهى

ــاتيد دانشگاه و فعال  ــرف بروجردى يكى از اس اش
ــت: برخى از تبعيض ها  حوزه زنان با ارائه مقاله اى گف
با آيات و روايت قابل انطباق نيست. شايد بشود گفت 
فرهنگ عمومى جامعه در برداشت هاى فقهى در ادوار 
ــت. در برابر برخى از تبعيض ها،  تاريخ دخيل بوده اس
ــانى كه مى خواهند  ــخى براى دنياى امروز و كس پاس
ــع بين المللى  ــالم رو بياورند، نداريم. در مجام به اس
شبهه هايى به ما وارد مى شود كه زاده فرهنگ آن زمان 
است و اال اسالم نه با ظلم سازگار است و نه با ضايع كردن 
حق. انتظار داريم كسانى كه در اين زمينه دغدغه دارند 
و نگران پاسخگويى به نسل آينده اند به اين موضوعات 
ــتور العمل صادر كردن راه  بپردازند. وى افزود: با دس
ــتور العمل صادر مى كنيم و  به جايى نمى بريم. ما دس
ــل امروز راه خودش را مى رود. براى تطبيق اين دو  نس
بايد دستور العمل هايى كه امكان  تامين حقوق زنان را 

دارند، بيان شود.
ضايع كردن حق زن ها با استناد به خبر واحد 
آيت ا... مرتضوى، يكى از اساتيد درس خارج حوزه 
قم، با اشاره به «جايگاه و اهميت موضوع» در حجيت 
خبر واحد گفت: فقهاى گذشته در موضوعات خطير 
با احتياط عمل مى كردند و در مسائل خطير به خبر 
واحد اكتفا نمى كردند. در موضوعات اجتماعى هم به 
ــاس يك خبر واحد حقى را از  راحتى نمى شود بر اس
خانم ها گرفت يا آن را مبناى قانونگذارى قرار داد. اين 
استاد درس خارج حوزه علميه گفت: ترديدى نيست 
كه نوع نگاه معرفتى و كالمى فقيه به جايگاه انسانى 
و فلسفه آفرينش زن و مقايسه آن با مرد مى تواند در 
ــائل و حقوق زنان اثرگذار باشد  قلمرو اجتهاد در مس
و شواهد آن در منابع اسالمى به ويژه فقه كم نيست. 
ــالم در  وى با انتقاد از برخى نظرات فقهى علماى اس
خصوص زن، اين نظرات را با آيات و روايات در تعارض 
ــخنان  ــمتى از س ــت. آيت ا... مرتضوى در قس دانس
ــاى تربيتى كه  ــبت به خلط ميان «آموزه ه خود نس
ــورد توجه مربيان و  در آن فضا بايد به صورت كلى م
سياست گذاران جامعه باشد با الزامات حقوقى» تذكر 
ــارع حكيم در جايگاه تربيت جامعه و  داد و افزود: ش
ــب و مختلفى  تامين مصالح كلى از ابزارهاى متناس
ــه موارد آثار  ــه لزوما نمى توان در هم بهره مى برد، ك
ــيارى از توصيه ها در  فقهى الزامى بر آن بار كرد. بس
ــرتى ميان زن و  ــبات اجتماعى و معاش تنظيم مناس
ــد از سنخ الزام هاى  مرد، حتى اگر به شكل الزام باش
كلى حقوقى نيست و اين است كه در بسيارى از موارد، 
ــكال اخص بودن از مدعا  چنين استدالل هايى با اش

شده روبرو است؛ مانند بحث قضاوت.
ريشه فرهنگى در نگاه تبعيض آميز به زن

ــات علمى  ــويان، عضو هي ــيد ابوالفضل موس س
ــى را «مانع  ــگاه مفيد، ديدگاه هاى نوين فقه دانش
ــت و گفت: برخى از ديدگاه هايى  دين گريزى» دانس
كه در حوزه زنان مطرح است مورد تاييد فقهاى امروز 
ــيارى از انديشه ها و تفكرات  ما نيست. وى افزود: بس
ــده در حوزه زنان به فرهنگ گذشته بر مى  مطرح ش
ــالم هم  نيست؛ بلكه در  گردد و مخصوص جهان اس
ــت. در اقوام ديگر  ــته اس جهان غرب هم وجود داش
ــته اند. ما اگر به قرآن  هم نگاه نامناسب به زنان داش
ــورد توجه قرار دهيم  مراجعه كنيم و متن اصلى را م
ــتندـ مشخص  ـ نه رواياتى كه عمدتا خبر واحد هس
مى شود اين نظريات چالش برانگيز، مورد تاييد اسالم 
ــت. برخى از افكار و انديشه هاى تاريخى در بين  نيس
مسلمانان به نام روايت رواج پيدا كرده كه بايد با دقت 

بررسى شوند.

         معصومه ابتكار در نشست چالش هاى حقوق زنان در فقه:    

پيگيرى رفع خشونت عليه زنان، خواسته رهبر انقالب است
تصوير تبعيض گرايانه اى كه از اسالم در ذهن جوانان ايجاد شده، بايد رفع شود

گروه حقوق و قضا

ــكر  فرزانه زيالبى، وكيل كارگران كارخانه نيش
ــت على نجاتى از  هفت تپه گفت: هنوز دليل بازداش
اعضاى سنديكاى كارگردان اين كارخانه مشخص 
ــت. به گزارش ايرنا، زيالبى افزود: امروز عده اى  نيس
ــند، به منزل نجاتى  بدون اينكه حكمى داشته باش
ــتگيرى موكلم،  فرزند و مهمان او  رفته و ضمن دس
را نيز بازداشت كردند.اين وكيل دادگسترى اضافه 
ــراد مراجعه كننده به منزل  كرد: با توجه به اينكه اف
نجاتى، حكمى مبنى بر جلب او ارائه نكردند، طبيعتا 
ــرادى كه هيچ گونه  موكل من مقاومت كرده و با اف

حكمى نداشته اند، درگير شده است.
ــى از آخرين وضعيت  ــا اظهار بى اطالع زيالبى ب
ــن مهمان او،  ــت: فرزند موكلم و همچني نجاتى گف

ــت با قرار كفالت آزاد شدند. ساعاتى پس از بازداش
ــخص نيست كه اين  وكيل نجاتى تصريح كرد: مش
ــخص به خاطر اجراى محكوميت قبلى چهار ماه  ش
حبس بابت عنوان اتهامى تبليغ عليه نظام بازداشت 

شده يا علت بازداشت وى موضوع ديگرى است.
ــت و انتقال  ــاره بازداش ــن درب زيالبى همچني
ــى، يكى از كارگران كارخانه نيشكر  اسماعيل بخش
ــتان و اينكه گفته مى شود علت  هفت تپه به بيمارس
اين انتقال مضروب شدن در اثر شكنجه بوده است، 
ــته  تصريح كرد: با توجه به اينكه طى روزهاى گذش
هيچ گونه دسترسى به موكلم نداشته ام، نمى توانم 
ــتان و اينكه  انتقال يا عدم انتقال موكلم به بيمارس
اين انتقال بر اثر مضروب شدن به خاطر شكنجه بوده 

است يا خير، تاييد و تكذيب كنم.
ــتان در گفت وگو با  پيش از اين استاندار خوزس
ــى را تكذيب كرده و گفته  ايرنا، خبر شكنجه بخش
بود وى در سالمت كامل است. اين وكيل دادگسترى 
درباره آخرين وضعيت پرونده قضايى بخشى اظهار 
ــوده و هنوز  ــت: پرونده در جريان تحقيقات ب داش
ــت. عناوين  ــان نيافته اس ــات مقدماتى پاي تحقيق
اتهامى اجتماع و تبانى عليه امنيت ملى و اخالل در 
ــده و داديار پرونده  نظم عمومى به بخشى تفهيم ش
نيز قرار عدم دسترسى به پرونده را صادر كرده است.
به گفته زيالبى پرونده كارگران نيشكر هفت تپه 20

متهم دارد كه پرونده 15 نفر از متهمان در شعبه دوم 
ــراى عمومى و انقالب شوش به اتهام  داديارى دادس

اخالل در نظم عمومى در دست رسيدگى است.اين 
وكيل دادگسترى افزود: پرونده پنج نفر از متهمان كه 
اتهام دو نفر از آن ها اخالل در نظم عمومى، اجتماع 
و تبانى عليه امنيت ملى بوده در شعبه اول داديارى 
ــراى عمومى و انقالب شوش در حال رسيدگى  داس

است. به گفته وى تمامى متهمان به غير از اسماعيل 
ــپيده قليان (فعال مدنى) با قرار كفالت  بخشى و س
خارج از زندان به سر مى برند. زيالبى در پايان گفت: 
به پرونده 15 نفر از متهمان دسترسى داشته و پرونده 

تشكيل شده را مطالعه كرده ام.

نيمچه گزارش

حجم زيادى از اموال 
مظلومين شناسايى

 شده است
ــه همكارى  ــاره ب ــالم منتظرى با اش حجت االس
ــى براى  ــى و اطالعات ــتگاه هاى امنيت ــوب دس مطل
ــايى اموال وحيد مظلومين و محمد اسماعيل  شناس
ــت هاى  ــتگاه ها فهرس ــن دس ــت: اي ــمى گف قاس
ــال كرده اند و همچنان  ــترده اى از اموال را ارس گس
ــده اين افراد  ــايى ديگر اموال پراكن به دنبال شناس
ــتان كل  ــالم  منتظرى دادس ــتند.حجت االس هس
كشور در گفت وگو با ميزان در پاسخ به سوالى مبنى 
ــت اموال و دارايى هاى وحيد مظلومين و  بر سرنوش
محمد اسماعيل قاسمى، با اشاره به اينكه تحقيقات 
ــوز به اتمام  ــه متهمان اين پرونده هن و محاكمه هم
ــيده و ادامه دارد، اظهار كرد: از آنجايى كه اموال  نرس
اين افراد بسيار گسترده بود، توسط قاضى مربوطه و با 
همكارى دستگاه هاى امنيتى و اطالعاتى شناسايى 
ــوال آن ها نيز  ــى از ام ــود و حجم قابل توجه مى ش

شناسايى شده است. 
ــود و لذا نياز  ــاد و پراكنده ب ــزود: اموال، زي وى اف
است كه بررسى جامعى در مورد اموال هر دو محكوم 
ــود كه در همين زمينه اطالع رسانى خواهد  انجام ش
شد. دادستان كل كشور با اشاره به همكارى مطلوب 
دستگاه هاى امنيتى و اطالعاتى براى شناسايى اموال 
وحيد مظلومين و محمد اسماعيل قاسمى گفت: اين 
دستگاه ها فهرست هاى گسترده اى از اموال را ارسال 
ــايى ديگر اموال  كرده اند و همچنان به دنبال شناس
ــتند.حجت االسالم منتظرى  پراكنده اين افراد هس
ــاس راى دادگاه، اموالى كه از محل  ــر اس ادامه داد:  ب
ــده مصادره و  ارتكاب جرم محكومان نيز تحصيل ش
ــد. وى خاطرنشان  به نفع بيت المال ضبط خواهد ش
ــترده و پراكنده محكومان  كرد: شناسايى اموال گس
ــت، فهرست هاى  ــى اس زمان مى برد و در حال بررس
گسترده اى از اموال به دست آمده و مصادره شده است 
و دستگاه هاى امنيتى و اطالعات به دنبال شناسايى 

بقيه اموال هستند.
ورود مدعى العموم

 به موضوع آب گرفتگى 
ــهر اهواز  ــديد در ش ــاى ش ــى بارندگى ه در پ
ــه موضوع  ــى العموم ب ــوان مدع ــتان به عن دادس
ــت.  عباس  ــاى اخير ورود كرده اس آب گرفتگى ه
حسينى پويا دادستان عمومى و انقالب مركز استان 
خوزستان، اظهار كرد: در پى بارندگى هاى شديد 
ــفانه بعضى از نقاط دچار آب  ــهر اهواز متاس در ش
گرفتگى شده و همين موضوع باعث مشكالتى براى 
همشهريان شده است.وى ادامه داد: به شركت آب 
و فاضالب و شهردارى اهواز دستور صادر شده كه 

در اسرع وقت مشكل را برطرف نمايند.

عدليه

وكيل كارگران كارخانه نيشكر هفت تپه:

هنوز دليل بازداشت فعال كارگرى مشخص نيست

86 سال پيش د          ر چنين روزي

لغو رسمى امتياز دارسى
يكى از اقداماتى كه پهلوى نخست از آن به عنوان 
سند مخالفتش با انگلستان ياد مى كرد،لغو امتياز 
ــراردادى بود كه  ــى بود. اين امتيازنامه ق نامه دارس
سال 1280 در دوران مظفرالدين شاه قاجار بسته 
شد و به موجب آن، امتياز كشف و بهره بردارى از نفت 
ايران براى مدت 60 سال به يكى از اتباع انگليسى به 
نام دارسى واگذار شد. تالش هاى شركت دارسى در 
سال 1287 در منطقه مسجدسليمان به بار نشست 
و نفت از چاه حفر شده فوران زد. چند ماه بعد شركت 
نفت ايران و انگليس با سرمايه دو ميليون لير تشكيل 
شد و تمام حقوق امتيازنامه دارسى به شركت جديد 
ــركت نفت ايران و  ــال 1311 ش انتقال يافت. در س
ــهم  ــت ايران اطالع داد كه حق الس انگليس به دول
ــال قبل فقط  ــران بابت عايدات نفت در س دولت اي
سيصد و دو هزار ليره شده كه يك چهارم ميزان سال 
قبل بود. اين تقليل فاحش مورد اعتراض رضاخان 
ــب 6 آذر 1311 امتيازنامه  ــت و وى در ش قرار گرف
ــارى انداخت  ــى و پرونده نفت را در آتش بخ دارس
ــاز را اعالم كرد  ــرداى آن روز لغو اين امتي و دولت ف
ــتم پس از  و در چنين روزى هم اهالى مجلس هش
مشروطه در قانونى يك ماده اى اين اقدام شاه ودولت 
را تاييد كردند تا از هر نظر جنبه قانونى پيدا كند. البته 
اين ظاهر قضيه بود زيرا با شكايت انگليس به جامعه 
ــد تا طرفين پاى ميز مذاكره نشسته و  ملل، قرار ش
قراردادى جديدي تنظيم شود. قراردادى كه اختيار 
ــى ها  ــال 1386 به انگليس ــتان را تا س نفت خوزس
مي سپرد و در مقابل سهم ايران از درآمد را افزايش 
ــت مردان مبارزى  داد. البته اين قرارداد هم به هم
چون دكتر محمد مصدق از اعضاى جبهه ملى اول 

در ماجراى نهضت ملى نفت لغو شد.

 نحوه ارائه
 خدمت نيمه وقت بانوان

ــوراى پس  ــتين مجلس ش ــدگان نخس نماين
ــال 1362 قانونى  ــالب در چنين روزى از س از انق
ــتفاده بانوان  تك ماده اى را به منظور چارچوب اس
از شرايط ارائه خدمات نيمه وقت در مزاكز دولتى 
ــتند،ارائه كردند. در اين  كه در آن ها استخدام هس
قانون آمده بود:«وزارتخانه ها و مؤسسات مشمول 
ــركت هاى دولتى  ــتخدام كشورى و ش قانون اس
ــمول قانون بر آن ها مستلزم  ــاتى كه ش و مؤسس
ذكر نام است، مى توانند در صورت تقاضاى بانوان 
ــت باالترين  ــمى و ثابت خود و موافق كارمند رس
ــه وقت تعيين  ــئول خدمت آن ها را نيم مقام مس
ــب انجام خدمت نيمه  نمايند. مدت و نحوه و ترتي
وقت و وضع پست ثابت سازمانى و ميزان حقوق و 
مزايا و نحوه محاسبه سنوات خدمت و بازنشستگى 
ــروه و مرخصى به موجب  و اعطاي پايه و ارتقاي گ
قانونى كه از طرف سازمان امور ادارى و استخدامى 
ــوراى  ــده و به تصويب مجلس ش ــور تهيه ش كش

اسالمى خواهد رسيد، مشخص خواهد شد».

تقويم قانون

معصومه ابتكار:
   اگر حوزه به مسائل زنان نپردازد، جوانان و جامعه از فقه فاصله مى گيرند

سيدحسن امين:
   با اينكه مشروطه جنبشى عدالت محور بود، اما در قانون اساسى آن نوشتند كه زنان حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را ندارند

اشرف بروجردي:
   در برابر برخى از تبعيض ها پاسخى براى دنياى امروز و كسانى كه مى خواهند به اسالم رو بياورند، نداريم

آيت ا... مرتضوي:
   نگاه معرفتى فقيه به جايگاه انسانى و فلسفه آفرينش زن و مقايسه آن با مرد مى تواند در قلمرو اجتهاد در حقوق زنان اثرگذار باشد

فريده اوالدقبا:
   اگر زنان ما نسبت به حقوق شهروندى خود شناخت داشته باشند، آن را مطالبه مى كنند

طيبه سياوشي:
   اگر بازبينى در تئورى هاى حوزه زنان صورت بگيرد، بخشى از موانع قانونى حل مى شود

شهيندخت موالوردي:
   وقتى با حجم انبوهى از نظريه ها مواجه مى شويم، ثابت مى شود كه در جهان امروز مجموعه مسائلى در حوزه زنان وجود دارد

سيدابوالفضل موسويان :
   برخى از ديدگاه هايى كه در حوزه زنان مطرح است، مورد تاييد فقهاى امروز ما نيست
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ــر روز هم ترس مان  ــيم و ه  ما همه از زلزله مى ترس
بيشتر مى شود. زلزله كرمانشاه را مى بينيم و مردمى كه 
كابوس شان هرچند وقت يك بار تكرار مى شود. گفته اند 
ــته  اگر در تهران زلزله بيايد، آدم ها در يك مرحله كش
ــت قربانى خواهد  ــوند و اين حادثه در چند نوب نمي ش
ــته على بيت اللهى،  گرفت. طبق آماري كه سال گذش
ــكده زلزله مركز تحقيقات راه، مسكن و  رييس پژوهش
شهرسازى به ايسنا داده، گفته است: «طبق مستندات 
ــمال تهران مى توانند  ــل رى يا گسل ش تاريخى، گس
ــتر را ايجاد كنند و  زمين لرزه اى با شدت 7 تا 7.5 ريش
ــته ها و مجروحان حدود يك ميليون  مطمئنا آمار كش
ــهر تهران  نفر خواهد بود؛ چرا كه در مناطق مختلف ش
ــوده داريم. از حدود 1.1 ميليون پالك  بافت هاى فرس
200 هزار پالك يعنى يك پنجم ساختمان هاى تهران 
در بافت فرسوده متراكم با معابر تنگ، ساختمان هاى 
ــر، ريزدانه و  ــه  نفوذناپذي ــك، منطق ــوده و كوچ فرس

غيرمستحكم قرار دارد». 
از آنجا كه شهر تهران روى گسل ها قرار دارد، خطر 
ــيار زياد است. بيت اللهى  زلزله هاى شديدتر در آن بس
در ادامه صحبت هايش گفته است: «گسل ها را به عنوان 
چشمه هاى زلزله در همه جاى دنيا پذيرفته اند. هرجا 
ــته هاى زمين مى بينيم، مشخص است  آثارى از شكس
كه اين شكستگى ها در زمانى باعث زلزله شده اند. وقتى 
مى بينيم در طول شمال غرب تا شمال شرق تهران خط 
گسل شمال تهران ،خط گسل رى، خط گسل پرديسان 
يا خط گسل نياوران را داريم قبول مى كنيم كه منطقه 

تهران از نظر لرزه اى بسيار فعال است».
جرقه هايى كه در زلزله فاجعه مى آفرينند

 علمك هاى گاز را در شهرهاى مختلف ايران و تهران 
ده ها سال قبل نصب كردند و اين در حالى است كه همين 
ــدن تعداد كشته هاى مربوط به  علمك ها در بيشتر ش
زلزله تهران نقش زيادى دارند. رييس پژوهشكده زلزله 
ــازى گفته است  ــكن و شهرس مركز تحقيقات راه، مس
ــاختمان ها را در نظر مى گيرند؛  بعضى فقط تخريب س
ــائل ثانويه زيادى داريم  در حالى كه در زلزله تهران مس
كه قابل پيش بينى نيستند. در نظر گرفتن اين مسائل 
باعث تشديد كشته ها مى شود.براي مثال ما علمك هاى 
گاز را داريم كه به ديوارهاى منازل متصل هستند. اين 
ــوند، بشكنند و گاز  علمك ها ممكن است گسيخته ش
ــركت گاز بايد به فكر تمهيدات  نشت كند. بنابراين ش
ــت گاز را در  ــاك بودن نش ــد. نمونه خطرن ايمنى باش
ريزش شهران ديديم. جايگاه هايى مثل پمپ بنزين ها، 
پمپ هاى گاز و ديگر تاسيسات نيز خطرات خود را دارند. 
برج هاى بلند تهران اجازه امدادرسانى سريع را در مواقع 
زلزله نمى دهد و اين در حالى است كه تجهيزات امداد 
هوايى هم در وضعيت مناسبي قرار ندارند و حتى بحرانى 
اند. در معابر 6 مترى و هشت  مترى شهر تهران برج هاى 
مرتفع احداث شده كه امدادرسانى به اين ها حالتى را در 

ذهن ايجاد مى كند كه قابل تصور نيست.
 بنابراين تعداد كشته هاى ثانويه زلزله احتمالى تهران 
ــدت مى تواند باال برود. بهترين كار براى كم شدن  به ش
ــت كه تا جايى كه مى  تعداد كشته هاى حادثه اين اس
توانيم با آموزش هاى درست تبعات و كشته هاى ناشى 
از زلزله را كم كنيم. اقدامات بسيار زيادى مى توان انجام 
داد اما كارى كه در همه سال ها و در تمام كشورهاى دنيا 
ــت كه براى پيشگيرى از  اتفاق مى افتد، مانورهايى اس
زلزله در مدارس برگزار مى شود.  هفته گذشته نيز اين 
مانور مانند هر سال در مدارس كشور با شعار «مدرسه 
ــهر تهران  ايمنـ  جامعه تاب آور» در تمامي مدارس ش
برگزار شد. به گزارش ايسنا استاندار مركزى نيز در يكى 
از مدارس اين استان در كنار دانش آموزان حاضر شد و 
گفت:بالياي طبيعى قابل پيشگيرى نيستند، اما اميد 
است روزى برسد كه كمترين خسارت را در اين حوادث 
داشته باشيم و اگر بخواهيم به اين هدف دست يابيم بايد 
آموزش و تمرين را براى عكس العمل درست و به موقع در 
مواجهه با اين گونه باليا جدى بگيريم. سيدعلى آقازاده 
در بيستمين مانور سراسرى زلزله و ايمنى كه به صورت 
همزمان در مدارس استان برگزار شد، اظهار كرد: ايران 
ــت  در كمربند بالياى طبيعى كره زمين قرار گرفته اس
ــاى طبيعى اعم از  ــيونى از بالي و مى توان گفت كلكس
ــيارى ديگر، در پهنه اين  خشكسالى، سيل، زلزله و بس

كشور قابل رخ دادن است.
ــاس، آموزش و آماده باش براى   وى افزود: بر اين اس
ــت و به موقع در برابر چنين  مقابله و عكس العمل درس

باليايى در ايران يك ضرورت است.آقازاده با بيان اينكه 
ــهرها،  ــترش جمعيت و تمركز و تراكم آن در ش با گس
ــارات بالياى طبيعى در اين مناطق بيشتر است،  خس
ــاختمان هاى  ــفانه كسانى كه در س اظهار كرد: متاس
غيراستاندارد زندگى مى كنند در مواقع بروز اين گونه 
باليا بيشترين آسيب را متحمل مى شوند.وى افزود: اگر 
اين واقعيت تلخ  راكه ايران در مركز آسيب هاى كره زمين 
ــت، بپذيريم، بايد اين نكته را هم بپذيريم  واقع شده اس
كه به ساختمان هاى محكم و شهرهاى عارى از هرگونه 
ــتاندارد نياز داريم، از طرفى  ــاز غيراس پديده دست س
ــرايط  ــتمر و آماده باش نيز در اين ش آموزش هاى مس

عنصرى مهم و اساسى است كه بايد به آن بپردازيم.
آقازاده با اشاره به زلزله اخير كرمانشاه كه در سالگرد 
ــتان و تقريبا با همان قدرت  زلزله سال گذشته اين اس
ــزار فوتى و حادثه  رخ داد، گفت:  حادثه قبلى حدود ه
ــت و اين تغييرات  اخير حدود هزار مصدوم در پى داش
ــدارها و  ــر اين گونه آموزش ها، هش ــان دهنده تاثي نش
آماده باش هاست كه بايد جدى گرفته شوند.وى دليل 
ــگاه ها  ــا در مدارس و دانش ــزارى اين گونه مانوره برگ
ــه عنوان  ــش آموزان ب ــجويان و دان ــت دانش را اهمي

سرمايه هاى كشور بيان كرد و افزود: از طرفى اين قشر 
ضمن فراگيرى اين آموزش ها مى توانند آن را به خوبى 
ــته و به افراد خانواده نيز منتقل  در زمان الزم به كار بس

كنند و خانواده را در آماده باش نگه دارند.
ــور   آقازاده با تاكيد بر آمادگى نيروهاى امدادى كش
و استان اعم از هالل احمر، نيروى انتظامى، راهنمايى 
و رانندگى، اورژانس و ... و فرماندارى ها و بخشدارى ها   
ــانى به موقع و عكس العمل سريع در  براى خدمات رس
مواقع بروز بالياى طبيعى اظهار كرد: با اين همه اگر افراد 
نيز نسبت به آمادگى هاى الزم در برابر بالياى طبيعى 
ــارت كمترى را تجربه خواهند كرد. او  آگاه باشند ،خس
ــاس آمارهايى كه هنوز ثابت نشده  در ادامه گفت: براس
اين گونه حوادث ساالنه هزار ميليارد تومان به كشور ما 
خسارت وارد مى كند و اين منهاى حوادث رانندگى است 
ــاليانه حدود 20 هزار تلفات و سه برابر اين تعداد  كه س
معلول و مصدوم برجاى مى گذارد كه بسيارى از آن ها 
ــتند. همچنين اسماعيل نجار،  سرپرست خانوار هس
رييس ستاد بحران كشور نيز در يكى ازدبيرستان هاى 
ــوزان در باب زلزله  ــراى دانش آم ــد و ب تهران حاضر ش
ــتاد بحران  ــت كه س ــخنرانى كرد. اين در حالى اس س

ــكو و زلزله كرمانشاه  كشور در بحران هايى مانند پالس
ضعيف ترين نقش را براى امدادرسانى و كمك به مردم 
ــاره به اينكه دانش آموزان امروز  داشته است. نجار با اش
اين مانور را با آمادگى باال و با كيفيت در كشور اجرا كردند، 
ــر در انتقال پيام هاى آموزشى به كانون  گفت : اين قش
خانواده و اجتماع نقش مهمى داردو بايد از اين ظرفيت 
به خوبى استفاده كرد.نجار افزود: آموزش به مردم براى 
ــورد توجه قرار  ــانه ها م مقابله با زلزله بايد از طريق رس
ــى موجب كاهش خسارت  گيرد زيرا اين آگاهى بخش
هاى جانى و مالى ناشى از زلزله در كشور مى شود. وى 
ــوزان در خروج  ــور امروز دانش آم با بيان اينكه در مان
ــكان ، خدمات اورژانسى و  اضطرارى ، پناهگيرى ، اس
ــداد و نجات خوب عمل  ــاي حريق و ام اجتماعى ، اطف
كردند، ادامه داد: اين آمادگى باال در همه مدارس با اين 
كيفيت وجود ندارد و هر سال با مشاركت دستگاه هاى 
ــئول در اين زمينه به دنبال افزايش آموزش ها در  مس
مدارس هستيم.وى گفت: اولين قدم در مانورهاى زلزله 
اين است كه دانش آموزان مخاطره را بشناسد تا با مطالعه 
بيشتر بتوانند آمادگى روحى ، روانى ، فيزيكى ومهارتى 
ــوادث به خصوص زلزله باال ببرند. خود را در مقابله با ح

ــازمان مديريت بحران كشور تاكيد كرد: بايد  رييس س
رفتار صحيح هنگام وقوع حوادثى چون زلزله را به مردم 
آموخت و مردم اولين كارى كه در زمان زلزله بايد انجام 

دهند، پناهگيرى صحيح است.
لزوم مناسب سازى مدارس

ــدارس در حالى  ــاى زلزله در م ــزارى مانوره برگ
ــاه نزديك به  ــه كرمانش ــود كه در زلزل برگزار مى ش
ــن آمار را  ــد. اي ــور تخريب ش 30درصد مدارس كش
مديركل آموزش و پرورش استان كرمانشاه اعالم كرد 
ــال گذشته كرمانشاه  و گفت: 30 مدرسه در زلزله س
در سرپل ذهاب تخريب شده است. به گزارش باشگاه 
ــوزش و پرورش  ــزدان پناه مديركل آم خبرنگاران ي
ــه در زلزله سال  ــاه گفت : 30 مدرس استان كرمانش
ــرپل ذهاب تخريب يا دچار  ــاه در س گذشته كرمانش
ــد كه از اين تعداد 14 واحد آموزشى در  ــارت ش خس
ــتايى دچار  ــه در مناطق روس ــهرى و بقي مناطق ش
خسارت يا تخريب شده  اند. همچنين رييس سازمان 
ــور نيز گفته  ــعه و تجهيز مدارس كش نوسازى، توس
ــتمل بر 415 كالس درس در  است: 78 مدرسه مش
ــتان كرمانشاه آسيب  ــور در اس زلزله اخير غرب كش
ــتند. محمد تقى  ــتفاده هس ديده اند كه غير قابل اس

نظرپور با بيان اينكه 78 فضاى آموزشى با 415 كالس 
ــاه تخريب شده است، افزود:  درس در استان كرمانش
ــال قدمت دارند  ــده باالى 25 س مدارس تخريب ش
ــازى شده،  ــاز و مقاوم س و هيچ كدام از مدارس نوس
ــازمان نوسازى، توسعه و  آسيبى نديده اند.رييس س
ــتان هاى زلزله زده،  تجهيز مدارس كشور به شهرس
ــيرين، داالهو  ــرپل ذهاب، ثالث باباجانى، قصر ش س
ــترين مدارس  ــاره كرد و گفت: بيش و گيالنغرب اش
آسيب ديده مربوط به شهرستان ثالث باباجانى است 
ــتمل بر 158 كالس درس  ــه مش كه 39 باب مدرس
آسيب جدى ديده اند كه اين تعداد مدارس 22 درصد 
ــت.با هماهنگى هاى  كل مدارس اين شهرستان اس
ــاز از هفته آينده كار  ــده با خيرين مدرسه س انجام ش
ــازى و همچنين احداث مدارس آسيب  ترميم، پاكس
ديده آغاز مى شود. هنوز معلوم نيست طرح نوسازى 
ــد و اين در حالى است كه  مدارس كى به ثمر مى رس
بسيارى از مناطق كشور مدرسه ندارند يا مدارسى با 
حداقل امكانات كه براى دانش آموزان پر از خطرهاى 
جانى است. حوادثى كه هر چند وقت يك بار اخبار آن 
در رسانه ها منتشر مى شود و دانش آموزانى كه فوت 

مى شوند، گوياى اين وضعيت فاجعه بار است. 

      برگزاري   مانور سراسري هشتم آذر در مدارس كل كشور     گروه جامعه

دانش آموزان مشق زلزله را تمرين كردند

ــري زلزله در مدارس از جمله اقدامات  برگزاري مانور سراس
ــال هاي گذشته با همه ضعف و  مهم و قابل تاملي است كه در س
ــته اثراتي بر ذهن دانش آموزان و  كاستي هايي كه داشته، توانس
ايجاد آمادگي نسبي در آن ها داشته باشد.  در اين برنامه كه از چند 
هفته قبل از روز برگزارى مانور آغاز مى شود ضمن توجه به ايمنى 
مدارس در برابر زلزله و ايمن سازى عناصر غيرسازه اى، روش هاى 
صحيح پناه گيرى و خروج ايمن از كالس ها در زمان رخداد زلزله 
ــه دانش  آموزان و  ــات امدادى مورد نياز ب و نيز نحوه انجام اقدام
اولياى مدرسه آموزش داده مى شود. رييس پژوهشكده مديريت 
ــى و  ــگاه بين المللى زلزله شناس ــرى و بحران پژوهش خطرپذي
ــتمين مانور سراسرى زلزله  ــى زلزله و دبير علمى بيس مهندس
ــه بازخوردهايى كه از روند اجرايى  در اين باره مي گويد: با توجه ب
ــد، كميته راهبرى مانور از  مانور در سال هاى گذشته دريافت ش
ــعه برنامه مانور به سطح محالت مجاور  سال 95 تصميم برتوس
مدارس گرفته تا مشاركت مردم نيز در اين برنامه جلب شود. در 
اين برنامه مدارس ايمن در برابر زلزله به عنوان پايگاه هاى محلى 
ــطوح محلى و واحدهاى همسايگى عمل  مديريت بحران در س
مى كنند. از اين رو،  رويكرد سال هاى اخير اين مانور اجراى برنامه 
ــت. فرآيند برگزارى  «مدرسه ايمن – جامعه تاب آور» بوده اس
مانور سال جارى را در دو بخش مدرسه و محله دسته بندى كرديم 
و تمامى مدارس مطابق با روال سال هاى قبل مانور ايمنى در برابر 
ــام دادند. در اين برنامه آموزش هاى  زلزله را در روز هفتم آذر انج

ــه در خصوص خطر زلزله  ــه دانش آموزان و مربيان مدرس الزم ب
ــداد زلزله ارائه خواهد  و رفتار صحيح در زمان وقوع و پس از رخ
شد. مهم ترين اقداماتى كه در اين رابطه براساس راهنماى مانور 
ــود، توجه به ايمنى و مقاوم سازى مدارس است كه  بايد انجام ش
ــازى و تجهيز مدارس  اين موضوع بايد با محوريت سازمان نوس
مورد بررسى قرار گيرد تا حتى المقدور خطر تخريب مدارس در 
اثر زلزله منتفى شود.كامبد امينى حسينى در ادامه به اقدامات 
مطلوب وزارت آموزش وپرورش در اين راستا اشاره كرد و گفت: 
ــازى و تجهيز  ــده توسط سازمان نوس با توجه به آمار منتشر ش
ــدارس دولتى  ــب به 70 درصد از م مدارس، در حال حاضر قري
كشور در برابر زلزله مقاوم سازى شده اند. البته وضعيت در مدارس 
ــت و اغلب ساختمان هاى  غيردولتى به هيچ وجه مطلوب نيس
مدارس مذكور در برابر زلزله آسيب پذير و خطرناك هستند كه 
رسيدگى به آن ها نيازمند توجه ويژه مسئوالن است. وى گام دوم 
اجراى برنامه مانور در مدارس را ايمن سازى اجزاى غيرسازه اى 
برشمرد و افزود: در مدارسى كه مانور سال جارى برگزار مى شود، 
ايمن سازى اجزاى غيرسازه اى از قبيل پنجره ها، تابلوها، كمدها، 
قفسه ها و مواردى از اين دست به اجرا گذاشته مى شود تا خطرات 
ناشى از سقوط اين اجسام يا شكستگى شيشه ها در حين زلزله 
به حداقل برسد و آسيبى بدين لحاظ به دانش آموزان وارد نشود. 
همچنين ارائه آموزش هاى الزم در خصوص مكان هاى مناسب 
براى پناه گيرى و روش صحيح پناه گيرى و خروج از كالس ها از 

ــت كه توسط  ديگر برنامه هاى قبل از برگزارى مانور مدارس اس
دستگاه هاى برگزاركننده مانور به خصوص جمعيت هالل احمر و 
سازمان دانش آموزى اين آموزش ها به دانش آموزان ارائه مي شود. 
امينى حسينى در خصوص چگونگى مشاركت دادن مردم در مانور 
توضيح داد كه محله محورى رويكرد اصلى بخش دوم برنامه سال 
ــتاد عالى آمادگى عمومى  جارى است. در چارچوب توافقات س
ــت كه مدارس ايمن به عنوان پايگاه  در برابر زلزله مقرر شده اس
مديريت بحران در تمامى محله هاى شهرى قبل تا بعد از رخداد 
زلزله فعاليت كنند. در اين رابطه مردم و ساكنان ساختمان هاى 
اطراف مدارس ايمن با همكارى مسئوالن مدرسه، شوراى ايمنى 
محله را در مدرسه تشكيل مى دهند و با ايجاد گروه هاى مختلف 
ــايى نقاط خطرناك در محله و تالش و پيگيرى  نسبت به شناس
براى رفع اين مشكالت توسط اعضاى شورا يا گروه هاى مختلف 
ــايى نقاط خطرناك در محله و تالش و پيگيرى  نسبت به شناس
براى رفع اين مشكالت توسط اعضاى شورا يا مراجع ذى ربط اقدام 
مى كند كه نقشه شناسايى ايمنى محله نيز توسط اين شورا و با 
كمك دستگاه هاى همكار طرح تهيه مى شود.همچنين تعدادى 
ــراى انجام اقدامات امدادى (از  از اهل محل آموزش هاى الزم را ب
قبيل اطفاى حريق، نجات و امداد و ارائه كمك هاى اوليه، نصب 
چادر و مواردى از اين قبيل) فرا مى گيرند و تمرينات الزم زير نظر 
دستگاه هاى متولى انجام خواهند داد. در مدارس منتخب وسايل 
و اقالم امدادى از قبيل چادر، وسايل كمك هاى اوليه، كپسول هاى 

حريق، اقالم خوراكى براى شرايط اضطرارى و مواردى از اين دست 
ــود تا در زمان رخداد زلزله احتمالى يا برگزارى  نگهدارى مى ش
مانورهاى دوره اى مورد استفاده قرار گيرند. با توجه به اينكه مردم 
ــتند كه بعد از زلزله به يارى  و همسايگان اولين گروه هايى هس
يكديگر مى شتابند، ارائه اين آموزش ها و نگهدارى اقالم مورد نياز 
در مدرسه كمك شايانى در بهبود امدادرسانى مى كند و مى تواند 
امكان نجات تعداد بيشترى از مردم را در شرايط سخت بعد از زلزله 

فراهم كند.در اين مانور، دانش آموزان پس از پناه گيرى از كالس ها 
خارج شده و در مكان هاى مشخص شده در حياط مدارس مستقر 
مى شوند. ساكنان محله نيز همزمان از منازل خود خارج شده و 
به مدرسه به عنوان پايگاه مديريت بحران محله مراجعه مى كنند 
و در انجام امور مرتبط با امداد و نجات، اسكان و تغذيه اضطرارى،  
رسيدگى به مصدومان و مواردى كه از قبل تعيين و تمرين شده 

است، مشاركت مى  كنند.

ــي توان  ــى از اقدامات م ــام دادن برخ  با انج
ــه  طورى كه  ــه را كم كرد؛ب ــارت زلزل ميزان خس
ــن در حالى  ــد. اي ــى كمتر باش ــيب هاى جان آس
ــوع رفتار  ــت كه زمين لرزه ها همگى به يك ن اس
نمى كنند. ممكن است يك زلزله بزرگ بيايد و بعد 
ــد يا اينكه چند پس لرزه بيايد و  پس لرزه اى نباش
بعد زلزله  بزرگى رخ ندهد. هنوز علم زلزله شناسى 
توانايى پيش بينى دقيق ندارد. اما بيشتر از رفتار 
زمين  لرزه  ها، رفتار شهروندان است كه مى تواند 
ــد. قبل، بعد و هنگام  تيتر اخباِر فردا را تعيين كن

زلزله بايد چگونه رفتار كنيم؟
قبل از وقوع زلزله

ــى مرگ يا  ــدرت علت واقع حركت زمين به ن
ــترين تلفات، ناشى از فروپاشى  آسيب است. بيش
ساختارهاى جزيى، سقوط اجسامى مانند سرازير 
شدن دودكش ها، سقوط آجر، گچ سقف و وسايل 
روشنايى است. بسيارى از اين موقعيت ها با رعايت 
چند راهكار ساده، قابل پيشگيرى و اجتناب است. 
اشياي سنگين تر را روى قفسه هاى پايين تر قرار 
دهيد تا از شكستگى و آسيب شخصى جلوگيرى 
ــرازير شود،  ــود. هر چيزى كه ممكن است س ش
مانند قفسه هاى سنگين، لوازم خانگى و مبلمان 

را نزديك ديوار قرار دهيد.
ــا را باالى  ــنگين يا آينه ه  قاب عكس هاى س
ــزان كردن  ــد. حتى االمكان از آوي تخت نگذاري
ــقف بپرهيزيد؛ چرا كه امكان دارد  گلدان ها از س
ــده اند، بيرون بيايند.  از قالبى كه به آن متصل ش
براى جلوگيرى از شكستن لوله ها و آتش سوزى، 
ــمه هاى  ــت يا تس ــود را به داربس بخارى آبى خ
ــوييچ هاى  مخصوص آويزان كنيد. محل همه  س
ــدودكننده را بشناسيد  ــوپاپ هاى مس مهم و س
ــا را به  ــتن آن ه ــاى خاموش كردن يا بس و راه ه
ــيد. براى اين كار مى توانيد از يك  ياد داشته باش
تعميركار نزديك محل سكونت تان كمك بگيريد. 
يك چراغ قوه، يك راديو قابل حمل با باترى هاى 
ــول  تازه، يك جعبه كمك هاى اوليه و يك كپس
ــانى (كالس C كه براى اطفاي هرگونه  آتش نش
ــه با برق،  ــوزى هايى ك حريقى از جمله آتش س
ــرد دارد)، آِب  ــده اند، كارب گريس و گاز ايجاد ش
شيرين براى مصرف حداقل سه روز، كنسروهاى 
غذا و يك آچار قابل تنظيم براى بستن شير گاز و 

آب در اختيار داشته باشيد.
هنگام زلزله

در وقِت وقوع زلزله ممكن است در عرض يك 
يا دو ثانيه تكان خفيفي را كه به صورت تدريجى 
شديدتر مى شود، تجربه كنيد كه باعث افتادن يا 
سقوط شما شود. ممكن است تكان هايى كه حس 
ــد كه كاميونى با خانه  مى كنيد، شبيه زمانى باش
شما برخورد كرده است. يك يا دو ثانيه بعد، شما 
تكان ها را به تمامى احساس مى كنيد و همان طور 
كه در مثال اول ذكر شد، ممكن است تغيير مكان 

ــد. آرامش  ــه اتاقى ديگر غيرممكن باش از اتاقى ب
ــتيد، همان جا  ــد و هرجا هس ــود را حفظ كني خ
ــتيد، روى زمين دراز  بمانيد. اگر داخل خانه هس
ــيد. زير يك ميز محكم يا وسيله اى شبيه به  بكش
ــده  ــد. تا وقتى كه تكان ها تمام نش آن پناه بگيري
ــزى نزديك تان وجود  ــد. اگر مي همان جا بماني
ــر و صورت تان را با دست  ــويد و س ندارد، دوال ش
بپوشانيد و در نزديك ترين گوشه ساختمان پناه 
ــر و گردن  ــر زير ميز پناه گرفته ايد، س بگيريد. اگ
ــدن لرزه ها همان  ــانيد و تا تمام ش خود را بپوش
ــرى (مثل  ــا، بناهاى آج ــد. از پنجره ه جا بماني
شومينه)، قفسه  كتاب، كابينت ظرف هاى چينى 
و آينه ها فاصله بگيريد. اگر بيرون از خانه هستيد 
ــاى چراغ برق،  ــاختمان ها، درختان و تيره از س
فاصله بگيريد. اگر درحال رانندگى هستيد، دور از 
ــد؛ به آرامى در يك منطقه  گذرگاه ها حركت كني
ــيله نقليه خود بمانيد. از  امن توقف كنيد و در وس
پل ها دور بمانيد و به راديو گوش دهيد. اگر در يك 
ساختمان بلند هستيد همان جا و در همان طبقه 
ــد و از ديوارهاى  ــز پناه بگيري بمانيد. زير يك مي
ــور  ــا فاصله بگيريد. از آسانس ــى و پنجره ه بيرون

استفاده نكنيد.
پس از زلزله

انتظار وقوع پس لرزه را داشته باشيد. اين پس 
لرزه هاى ثانويه معموال ضعيف تر از لرزه هاى اصلى 
ــاختارهاى ضعيف  ــتند ولى مى توانند در س هس
خرابى به بار بياورند. امكان دارد در ساعات اوليه يا 
روزها، هفته ها و حتى ماه ها بعد از زلزله اصلى به 

وقوع بپيوندند.
ــان از  ــردن پاهاى ت ــت ك ــراى محافظ ب
خرده شيشه هاى شكسته، كفش مناسب بپوشيد.

جراحت هاى خود را بررسى كنيد و اگر الزم بود از 
جعبه كمك هاى اوليه استفاده كنيد.اگر بوى گاز 
ــمام كرديد يا لوله شكسته اى به چشم تان  استش
خورد، شيرفلكه اصلى را ببنديد و تا زمانى كه اداره 
برق، خانه شما را بررسى نكرده است از گاز و برق 

خانه استفاده نكنيد. 
كبريت نزنيد و از شيرگاز يا كليد برق تا زمانى 
ــتى گاز اطمينان حاصل نكرده ايد،  كه از عدم نش
استفاده نكنيد.قبل از استفاده از دستشويى، شبكه 
ــينك و وان حمام را  فاضالبى را بررسى كنيد. س
تخليه كنيد. داروهاى ريخته شده، سفيد كننده 
ــتعال را پاك  ــاير مايعات قابل اش ها، بنزين و س
ــى و پيش بينى خطرات  ــظ ايمن كنيد.براى حف
ــده به ساختمان يا  احتمالى، آسيب هاى وارد ش

مثال ترك هاى دودكش را چك كنيد.
ــس لرزه هايى كه مى توانند باعث  براى وقوع پ
خرابى ساختارهاى ضعيف شوند، آمادگى داشته 
باشيد.براى دريافت اطالعات و دستورالعمل هاى 
ايمنى به راديو گوش دهيد و از تلفن به جز در موارد 

اضطرارى استفاده نكنيد.

زلزله و مشاركت مردم براي كاهش خسارات 

در مواقع زلزله چه كار كنيم؟
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ععلى رفيعى وردنجانى

ــتيگمات» يك درام اجتماعى است كه به بحران هاى  «آس
ــك مجيدرضا مصطفوى  عظيم يك خانواده  مى پردازد. بى ش
ــد از فيلم «انارهاى  ــينمايى خود بع در دومين تجربه بلند س
ــد چند پله اى در فيلمسازى  نارس» نشان داده است كه از رش

بهره برده است .
ــم در كارگردانى  ــد را مى توان هم در فيلمنامه ، ه اين رش
ــازى مصطفوى مشاهده كرد.  ــياق فيلمس و هم در سبك و س
ــه از روايت خوبى  ــگاه بايد گفت ك ــتيگمات» در اولين ن «آس
برخوردار است، اينكه تا چه اندازه قصه و حوادث شكل گرفته 
ــت است و اينكه  در فيلم مورد طبع و نظر نگارنده اين يادداش
ــت و دراماتيك در فيلم ارائه شده  ــكل درس روايت فيلم به ش
ــت كه در مورد آن سخن  ــت دو بحث كامال جداگانه اى اس اس

خواهم گفت.
شايد اگر بخواهم نگرش خود نسبت به قصه و وقايع داستان 
ــه اين لحاظ از  ــتيگمات» ب فيلم را بيان كنم ، بايد بگويم «آس

نگاه تازه اى برخوردار نيست و معضل فقر ، گونه هاى مختلف 
اعتياد، طالق و از هم گسيختگى پيوندهاى خانوادگى موضوع 
ــينماى ايران  به آن پرداخته نشده  ــت كه در س جديدى نيس
ــدت قصه  ــد و حتى يك قدم به جلوتر مى توان گفت به ش باش
«آستيگمات» با پرداختن به حجم زيادى از بدبختى و فالكت 
در يك خانواده فربه شده است و در لحظاتى نويسندگان فيلم 

مى توانستند بارقه هايى از اميد را نيز در فيلم بپرورانند .
ــليقه نگارنده  ــدازه مورد س ــا چه ان ــه قصه فيلم ت اما اينك
ــت  ــت با اينكه آيا فيلم در روايت موفق اس ــت اس اين يادداش
همان طور كه گفتم از دو جنس كامال متفاوت است و بايد گفت  
ــتيگمات» به اين لحاظ از روايت خوبى برخوردار است و  «آس
قصه در فيلم به خوبى حركت مى كند و ايستا و منجمد نيست .

ــتيگمات» بايد  ــر در فيلمنامه «آس ــل توجه ديگ نكته قاب
ــاره كرد. ــوب كاراكترهاى فيلم اش ــخصيت پردازى خ به ش

ــده اند و  ــه مى توان گفت به اندازه پرداخت ش كاراكترهايى ك
مخاطب تا جايى كه الزم است به اليه هاى درونى آن ها نزديك 

مى شود و برايش خام و عقيم نمى مانند .
اين پرداخت خوب در فيلمنامه و سناريوى اثر، سبب شده 

ــم و ضرباهنگ خوبى  ــم از ريت ــت تا در كارگردانى نيز فيل اس
برخوردار باشد و كشش الزم براى دنبال كردن اثر را در مخاطب 
ــايد اگر در نگاه كلى فيلمساز  به وجود آورد .«آستيگمات» ش
ــت  ــد مى توانس با اين حجم از تلخى و نا اميدى روايت نمى ش

يك نمونه خوب از يك درام اجتماعى در سينماى ايران باشد.
ــن  ــا چني ــران ب ــه اي ــى ، جامع ــت اجتماع ــه واقعي اينك
ــكى در آن نيست و نمى توان آن  دشوارى هايى روبه رواست ش
را كتمان كرد اما اينكه فيلمساز نيز مى تواند در لحظاتى فضاى 
ــدد ذوق هنرمندانه تا  ــوس كننده فيلم را به م بيش از حد ماي

اندازه اى تلطيف كند بحث ديگرى است .
ــكوت و آرامش نياز دارد ،  «آستيگمات» در لحظاتى به س
ــى كه هم كاراكترهايش به آن نيازمندند تا احيا شوند  آرامش

و هم مخاطب براى تنفِس اتمسفر فيلم به آن نيازمند است .
نكته ديگر در فيلم «آستيگمات»  كه مى توان به آن اشاره 
ــت كه به خوبى از پس نقش  كرد بازى خوب بازيگران فيلم اس

برآمده اند و نمى توان به ايرادى جدى در آن رسيد. 
اما شايد مى شد به جاى نام هاى بزرگى چون نيكى كريمى و 
هادى حجازى فر كه انصافا هم با حضور كم شان در فيلم پررنگ 

ــده اند از چهره هاى جديد در سينماى ايران رونمايى  ظاهر ش
كرد ، چهره هايى كه سينماى ايران براى ادامه حيات خود در 

ــب تجربه در اين  ــال هاى آينده  نيازمند معرفى آن ها و كس س
قسم نقش هاست .

عباس كيارستمى ، فيلمسازى است كه سينماى ايران را به 
ــتانه اى به جهان معرفى كرد و جاى خالى اش  شكل انسان دوس
اين روزها بيش از پيش احساس مى شود. كيارستمى از آن دسته 
فيلمسازانى بود كه با آثارش زندگى مى كرد و فيلمنامه هايش 
داراى مضامين بااليى از چرايى زيستن، انسان دوستى، فلسفه 
ــفانه فيلمسازى كيارستمى  مرگ و عشق به همنوع بود . متاس
در خارج از كشور مظلومانه ترين شكل فيلمسازى يك ايرانى در 
آن سوى مرزها بود . فيلمسازى كه عناصر سينمايى اش رابطه 
عميقى با فرهنگ ايرانى دارد و هرگز نتوانست آن ارتباطات معنا 
ــى و ديگر هيچ ، باد  ــه در: زير درخت زيتون ، زندگ گرايانه اى ك
مارا خواهد برد و خانه دوست كجاست تشكيل داد را با فرهنگى 
ــاخت آثارى همچون: بليت ها، مثل يك  ــكل دهد . س بيگانه ش
ــن جداماندگى  ــل و ... نمونه خوبى از اي ــق، كپى برابر اص عاش

فرهنگى است . 
خانه دوست، زير پاى دشمن 

ــت» به  ــت كجاس ــتمى را فيلم «خانه دوس عباس كيارس
ــه گانه  ــمت از س ــرد . فيلمى كه اولين قس جهانيان معرفى ك
كيارستمى در ستايش كوكر (منطقه اى در گيالن) است . «خانه 
دوست كجاست» با وجدان خالص كودكانه ساخته شده، پسرى 
ــت خود را به خانه مى برد و براى اينكه  ــتباه دفتر دوس كه به اش
ــم معلم روبه رو نشود خود را به آب و  دوستش در روز بعد با خش
آتش مى زند تا خانه وى را پيدا كند و دفتر را به او پس دهد و ... . 

داستان در فيلمنامه كيارستمى يك اتفاق عميقا دراماتيك 
ــت . اتفاقى كه داراى اليه هاى روان شناسى و فلسفى بااليى  اس
از جمله : تغيير زاويه ديد به مبانى وجدان در فرهنگ يك ملل، 
بزرگى ذهن در عين كم سن و سال بودن جسم، حضور همواره 
ــيدن قهرمان در هدفش هم به  بيگانگان براى جلوگيرى از رس
ــى (از پيرمردى كه با نيت خوب  جنبه مثبت و هم به جنبه منف
آدرس اشتباهى به قهرمان قصه مى دهد تا پدربزرگى كه خود 
ــمبلى از جامعه عقب افتاده فرهنگى است) و ... . اما در اين جا  س
ــكافى اليه هاى عميق اين اثر همواره بديع را ندارم و  قصد موش
تنها به اين بسنده مى كنم كه فيلم در عين انتخاب سادگى كالم 
از ابژه هاى عقب افتاده اى در فرهنگ كشورمان حرف مى زند كه 
براى كودكانى كه قرار است آينده را بسازند و براى آن هايى كه 

آيندشان را با چنين تفكراتى تخريب كردند قابل درك است . 
سينماى كيارستمى همواره پلى ميان كودكى و بزرگى انسان 
است و انسانى كه فكر مى كند با افزايش عمر همه چيز به جهت

مثبت تغيير  مى كند در حالى كه درست عكس اين قضيه اتفاق 
خواهد افتاد . رفتار مشكوكانه و آمرانه مادر نسبت به فرزند خود 
تا پدر بزرگى كه به گونه اى نصيحت مى كند كه خبر از يك فاجعه 
ــل مى دهد . عصرى كه پدرها هر چند روزى فرهنگى در آن نس

يك بار فرزندشان را به نيت تربيت صحيح به باد كتك مى گرفتند 
تا در آينده اين رفتارشان به ياد پدربزرگ هايى آيد كه حسرت 

امنيت فعلى كودكى نوه هاى شان را بخورند. 
ــيار جدى با نگاهى معصومانه به اين اليه ها  كيارستمى بس
ــيارى از آثارى كه با  ــر بلكه در بس مى پردازد ، نه تنها در اين اث
ــته تعهد خود را به  كانون پرورش فكرى كودكان همكارى داش
اين موضوع نشان داده است . «خانه دوست كجاست» نمونه اى 
از حسرت هاى فرهنگى – اخالقى نسلى است كه همواره در برابر 

نيروهاى مهاجم سرخم كرده است . 
گزارش تنهايى يك مرد 

ــته ايرانى را نقد  ــدت فرهنگ زيس ــتمى كه به ش اما كيارس
مى كند يك سال قبل از انقالب فرهنگى نخستين فيلم بلندش 
ــازد كه به نظر من در  را به تهيه كنندگى بهمن فرمان آرا مى س
كارنامه هنرى مظلوم واقع شده است . گزارش نه تنها خبر از يك 
واقعه هولناك فرهنگى در بطن خانواده هاى ايرانى مى دهد بلكه 
به خوبى تنهايى يك مرد را در برابر همه داشته ها و آرزوهايش 

به تصوير كشده است . 
قهرمان قصه فردى ساده لوح و عصبى است كه از همكارش 
ــت مى  ــت مى خورد و كار خود را از دس در اداره ماليات رودس
ــان  دهد. او به كوچك ترين اتفاقات اطرافش واكنش منفى نش
مى دهد . از سوى ديگر با وجود اينكه همسرش اعظم را دوست 
دارد اما داراى غرور كاذب مردانه اى است كه اين غرور بانى تمام 
تنهايى اش در برابر دنياى پول و سرمايه است . اما همچنان مرد 
ــتن و جاهليت جوانى و  ــردرگمى اش در شيوه زيس را با همه س
ناپختگى آن دوران پايبند و متعهد به خانواده نشان داده است 
و حقايق تلخ و شيرينى از وضعيت فرهنگى آن زمان برمال كرده 

كه ادامه اش در نطفه خفه مى شود . 
ــتمى بلكه مى توان  ــرى پويا از كيارس «گزارش» نه تنها اث
ــتمى دربرابر نقد فرهنگ زيسته  گفت جدى ترين فيلم كيارس
ــت و پا  ــرگردان در چرايى ها دس ــت كه همواره س ايرانيانى اس
ــى فرهنگى  ــرايط همه پرس ــد . جامعه اى كه هنوز در ش مى زن
ــيده . جامعه اى  ــت و به اتحاد كالم در هيچ زمينه نرس مانده اس
كه در تامين بديهيات زندگى خود وامانده و با ديدن يك جنس 
ــود . قصد نقد جامعه را با نگاهى موافق  مخالف برانگيخته مى ش

به كيارستمى ندارم اما بايد بگويم اين اثر سر و شكلى از جامعه 
ــا و درك  ــاى ما را عنوان مى كند كه تماش آن روز ها و اين روزه

كردن شان از هر زمان ديگر مفيد واقع مى شود . 
همه حرف فيلم در اين جمله خالصه مى شود: خانواده عضو 
جدايى ناپذير فرهنگى از اجتماعى است كه هم ثروت مى خواهد 

و هم عزت نفس . 
باد هميشه مخالف مى وزد

در ارائه تحليل هر يك از آثار اين فيلمساز فقيد رعايت نوبت 
ــتم صعود  ــا اگر اين گونه بود بهتر مى توانس نكرده ام كه چه بس
ــرح دهم اما به عمد چنين رويه اى را براى فلسفى فيلمساز را ش

ــينما در پيش گرفتم كه همپوشانى آثار در  ارائه سرمايه ملى س
معنا و كالم را بازگو كنم . «باد ما را خواهد برد» حاصل سفرهايى 
ــتمى به لحاظ ذهنى و ديدارى داشته است .  ــت كه كيارس اس
گروهى كه براى ثبت مراسم تدفين خاص روستايى به آنجا سفر 
مى كنند و منتظر مى مانند تا شخص مورد نظر دار فانى را وداع 
گويد؛ غافل از اينكه مرگ و زندگى را نمى توان صددرصد تخمين 

زد و چه بسا سال هاى سال پيرزن صد ساله آن روستا به زندگى 
در بستر ادامه دهد .

ــتمى است . فيلمساز  ــتان مختص كيارس  اتفاقات  اين داس
تجربه دارى كه از هر زمان ديگرى بهتر مى تواند به طور مخفيانه 
ــواالت بخش عمده اش در  ــوال ببرد . اين س همه چيز را زير س
داستان فيلم پاسخ داده مى شوند و بخش عقيدتى اش مى ماند 
ــليقه اش در اين زمينه . در واقع كيارستمى  براى مخاطب و س
ــهرى را با نمايش روابط نادوستانه آن گروه  بار ديگر زندگى ش
ــتاييانى مى گويد كه زنان شان  ــه نفره نقد مى كند و از روس س
حاضراند 10 شكم زايمان داشته باشند، براى مرگ صاحب كار 
شوهران شان صورت خود را زخم كنند اما خانواده شان را با چنگ 
و دندان نگاه دارند و خيلى راحت و اتفاقى مى شنويم كه همسر 

قهرمان قصه در مكالمه تلفنى به شوهر خود شك مى كند.
ــتمى داراى اين نقطه ضعف هستند   البته فيلم هاى كيارس
كه المان هاى بيش از حد فرهنگى موجود در آنان باعث از دست 
رفتن سوژه مورد نظر مى شوند . به عنوان مثال در اين فيلم تنها

يك بار مى بينيم كه قهرمان قصه با همسر خود صحبت مى كند 
و در آن يك بار هم قول بازگشتن چندروزه را به وى مى دهد اما 
ــوند كه شايد  مابقى مكالمات محدود به مكالمات كارى مى ش
شنيدن شان به اين اندازه الزم نباشد . نام اين فيلم كه از شعرهاى 
ــب ترين عنوانى است كه مى توان  فروغ وام گرفته شده، متناس

براى چنين اثرى انتخاب كرد .
ــه مى بينيم،  به  ــه بلكه همه آدم هايى ك  نه تنها قهرمان قص
عنوان مثال كودكى كه هميشه دغدغه مدرسه رفتن و امتحانش 
ــير ــب نمى كند، براى ادامه مس ــرات بااليى كس را دارد اما نم
ــد، منظور زندگى ــرايطى، خوب يا ب ــان در چنين ش زندگى ش

روستايى با آداب كهن است يا سفر به شهر و رو به مدرنيته جركت 
ــپارند و با تفكر هر آنچه پيش  كردن، خود را به دست باد مى س
ــد . در اين ميان قهرمان قصه  آيد خوش آيد عمر را طى مى كنن
كه منتظر مرگ پير آن آبادى است شايد هدف مشخص ترى در 
زندگى نسبت به دكترى كه از روى لذت بيمارانش را درمان دارد . 

كيارستمى در اين فيلم از زندگى مدرن دور مى شود اما همچنان 
تاثيرات مدرنيته را بر زندگى روستاييان به تصوير كشيده چه به 

لحاظ فرهنگى و چه به لحاظ ابزار زيستن .
زندگى با طعم مرگ

ــتن را در اثرى به نام  ــفه تجربى از زيس كيارستمى اوج فلس
«طعم گيالس» به تصوير مى كشد . فيلمى كه مدام شخصيت 
ــك براى يافتن يارى  ــتانى خش را در مارپيچ يك جاده كوهس
ــد و در آخر مردى  ــى جابه جا مى كن هم عقيده براى خودكش
ــته آن هم با  ــى داش مى يابد كه خود تجربه مثبتى از خودكش
رسيدن به توت هاى شيرينى كه شايد براى قهرمان قصه ما طعم 

گيالسبدهند.
ــت كه  فيلمنامه اين فيلم پر از تناقض هاى جاه طلبانه اى اس
ــلى بخشى هاى شريعت ، پند بزرگان،  فيلمساز را رو به روى تس
چشم اندازهاى زيباى زندگى و ... ، در برابر درد ناشناخته اى كه 
تا ابد براى مخاطب ناشناخته خواهد ماند ، قرار مى دهد. فيلمى 
ــوءتفاهم اخالقى موتور محك خود را گرم مى كند  كه با يك س

ــوءتفاهماتى نگاه مى دارد  ــان بيننده را منتظر چنين س و تا پاي
ــوءتفاهم را در همان ابتدا باور  غافل از اينكه خود بيننده اين س
نكرده است . سينماى كيارستمى در اين اثر از هر زمان ديگرى 
جسورانه و كوبنده تر است؛ سينمايى كه در جوار شهر قرار دارد 
اما از مارپيچ هاى كوه باال مى رود تا به مركز تاكسى ِدرمى رسد. 
در اين ميان با افرادى روبه رو مى شود كه هر روز ديده مى شوند 
اما نه به صورت جدى . آدم هايى كه از هر روشنفكرى روشنفكرتر 
هستند ، زندگى را سخت نمى گيرند، پايبند به آنچه آموخته اند 
مى مانند و گاهى مانند سرباز مظلومى براى رهايى از دست يك 

زورگو فرار را بر قرار ترجيح مى دهند . 
آدم هايى كه گدايى كردن شان هم نمونه اى واال از انسانيت 
است و در عزت نفس كامل به اين كار مشغول هستند . سينماى 
كيارستمى با طعم گيالس سر و شكل جدى و عميق ترى به خود 
مى گيرد؛ سينمايى كه از نقد فرهنگى – تربيتى فاصله گرفته و 

حال به درجه باالترى يعنى زيستن و مرگيدن رسيده . 
مثل  حسين سبزيان

ــابهى در آثار  ــينمايى مش ــاى س ــه المان ه جداى از اينك
فيلمسازى عباس كيارستمى و اكيرا كوروساوا در شيوه ارائه نقد 
فرهنگى جامعه خود وجود دارد، از نظر شخصيتى اين دو خيلى 

به هم نزديك هستند .
 با تماشاى آخرين يادگارى از عباس كيارستمى دريافتم كه 
ــاز با كوروساواى ژاپنى همذات پندارى  تا چه اندازه اين فيلمس
ــبزيان انداخت. اين مرد ــديدا مرا به ياد حسين س مى كند . ش

ــينما كه در فيلم كلوزآپ كيارستمى زندگى و  عالقه مند به س
سواد هنرى اش روايت مى شود، روزى خود را محسن مخملباف 
ــود كه فرزندانى سينما  معرفى مى كند و وارد خانواده اى مى ش
ــت مظلومانه  ــق» سرگذش ــت دارند و ... . «مثل يك عاش دوس
ــت كه به طرز مشكوكانه اى با يك  مترجم و نويسنده ژاپنى اس

دختر مستاصل آشنا مى شود . 
ــعى مى كند او را در ادامه راه زيستن هدايت كند . در حال  س
حاضر بزرگ ترين مساله او برخورد با پسرى است كه او را دوست 
دارد و داراى عقايد كهنه و مشكوكى نسبت به معشوق خود است 
ــد و معرفى مى كند .  ــه را نق و ... . اين اثر به طور موازى دو انديش
اول انديشه اى كه منجر به تنهايى و وابستگى هاى اتفاقى روانى 
مى شود در برخورد با پيرمرد . دوم انديشه را كه از فاصله فرهنگى 
ــخصيتى كه هر دو در  زيادى بين جوانان حكايت مى كند دو ش
يك زمان زيسته و رشد يافته اند اما به دليل فرهنگ خانوادگى

متفاوتى كه آنان تجربه كرده اند اكنون توان برقرارى يك ارتباط 
ــالم دو طرفه را ندارند . فيلم به شدت فرهنگ ايرانى – ژاپنى  س
را نقد كرده است و به نظر من فرهنگى را نقد مى كند كه در همه 
ــت اما در اين دو كشور بيشتر ديده مى شوند.  جوامع يكسان اس
ــان ــت اما تفكرات ش ــان مدرن اس ــور هايى كه زيستن ش كش

خودخواهانه و غير متعارف. 
ــق مابه ازاهاى بيرونى زيادى براى رسيدن به  مثل يك عاش
ــخصيت  ــردان در خود مى بيند. به عنوان مثال ش منظور كارگ
ــنده و مترجم است  ــده از يك نويس پيرمرد، چهره اى ديده نش
ــنين باال و  ــاز در اين اثر جنبه هاى روانى تنهايى در س . فيلمس
مرگ بر اثر حادثه، حتى بر اثر اصابت سنگى كه از كوچه به قصد 
ــود، به نمايش گذاشته .  ــه خانه اى پرتاب مى ش تخريب شيش
تنهايى در سن سالخوردگى هر آدمى را مى ترساند غافل از اينكه 
ــه جامعه آن را پس زده ،  آن تنهايى به اندازه تنهايى دخترى ك
پسر مورد عالقه اش آن را درك نمى كند و از همه مهم تر داراى

قدرت و نيروى زيستن زيادى است كه از تنهايى يك پيرمرد اهل 
كتاب كشنده تر است . 

ــاوا وداع مى كند ، با ژاپن و  ــتمى در اين اثر با كوروس كيارس
سينماى انسان دوستانه اى كه به تصوير كشيده است . همان طور 
ــال بعد با زيستن در اين دنياى بى  كه به طرز غريبانه اى چند س

رحم و خالى از عشق خداحافظى مى كند . 
ــت نام بردم :  ــتمى به غير از آثارى كه در اين يادداش كيارس
ــى و... را در كارنامه  ــافر ، پنج ، كلوزآپ ، لباسى براى عروس مس
ــد آن ها را معرفى و  ــتن باش خود دارد كه اگر مجالى براى زيس
تحليل خواهم كرد و چه بسا كارگردانى مانند كيارستمى نيازى 
ــد و من به عنوان يك دوستدار  ــته باش به معرفى تحليل نداش
سينما فقط بتوانم حس همدردى با يك فيلمساز را در خود ارضا 

كنم؛فيلمسازى كه دردهايش دواى جامعه امروز ماست .

       فيلم هاى عباس كيارستمى و تاثير آن بر سينماى ايران واكاوى شد     

سينما و ديگر هيچ

پرده نقره اى

آستيگمات؛ فيلمى كه روايتش ايستا و منجمد نيست
حميدرضا كاظمى پور

 منتقد سينما و تئاتر

        كيارستمى از آن دست فيلمسازانى بود كه با آثارش زندگى مى كرد و فيلمنامه هايش داراى مضامين بااليى از چرايى زيستن، انسان دوستى، فلسفه مرگ و عشق به همنوع بود
        متاسفانه فيلمسازى كيارستمى در خارج از كشور مظلومانه ترين شكل فيلمسازى يك ايرانى در آن سوى مرزها بود

      «خانه دوست كجاست»،  اولين قسمت از سه گانه كيارستمى در ستايش كوكر (منطقه اى در گيالن) است
        سينماى كيارستمى همواره پلى ميان كودكى و بزرگى انسان است و انسانى كه فكر مى كند با افزايش عمر همه چيز به جهت مثبت تغيير  مى كند؛  در حالى كه درست 

برعكس اين قضيه اتفاق خواهد افتاد
        گزارش نه تنها خبر از يك واقعه هولناك فرهنگى در بطن خانواده هاى ايرانى مى دهد بلكه به خوبى تنهايى يك مرد را در برابر همه داشته ها و آرزوهايش به تصوير كشده است

        كيارستمى اوج فلسفه تجربى از زيستن را در اثرى به نام «طعم گيالس» به تصوير مى كشد

«باد ما را خواهد برد» حاصل سفرهايى است 
كه كيارستمى به لحاظ ذهنى و ديدارى داشته 

است. گروهى كه براى ثبت مراسم تدفين خاص 
روستايى به آنجا سفر مى كنند و منتظر مى مانند تا 

شخص مورد نظر دار فانى را وداع گويد؛ غافل از 
اينكه مرگ و زندگى را نمى توان صددرصد تخمين 

زد و چه بسا سال هاى سال پيرزن صد ساله آن 
روستا به زندگى در بستر ادامه دهد . اتفاقات  

اين داستان مختص كيارستمى است . فيلمساز 
تجربه دارى كه از هر زمان ديگرى بهتر مى تواند به 

طور مخفيانه همه چيز را زير سوال ببرد

جداى از اينكه المان هاى سينمايى مشابهى 
در آثار فيلمسازى عباس كيارستمى و اكيرا 
كوروساوا در شيوه ارائه نقد فرهنگى جامعه 

خود وجود دارد، از نظر شخصيتى اين دو خيلى 
به هم نزديك هستند . با تماشاى آخرين 

يادگارى از عباس كيارستمى دريافتم كه تا 
چه اندازه اين فيلمساز با كوروساواى ژاپنى 
همذات پندارى مى كند . به شدت مرا به ياد 

حسين سبزيان انداخت. اين مرد عالقه مند به 
سينما كه در فيلم كلوزآپ كيارستمى زندگى و 

سواد هنرى اش روايت مى شود

فيلم «خانه دوست كجاست» عباس 
كيارستمى را به جهانيان معرفى كرد . فيلمى كه 
اولين قسمت از سه گانه كيارستمى در ستايش 
كوكر (منطقه اى در گيالن) است . «خانه دوست 

كجاست» با وجدان خالص كودكانه ساخته 
شده، پسرى كه به اشتباه دفتر دوست خود را 
به خانه مى برد و براى اينكه دوستش در روز 

بعد با خشم معلم روبه رو نشود خود را به آب و 
آتش مى زند تا خانه وى را پيدا كند و دفتر را به 

او پس دهد
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ــوخت تصميم اخير دولت در  بازگشت دوباره كارت هاي س
اين حوزه براي كنترل مصرف سوخت در كشور است. در ماه هاي 
ــياري براي چگونگي استفاده دوباره مردم  گذشته جلسات بس
ــد و در نهايت تصميم بر اين شد  ــكيل ش ــوخت تش از كارت س
ــود تا به نوعي براي  كه كارت سوخت به كارت بانكي متصل ش
ــود و از سوي ديگر  ــهروندان از آن مسير تسهيل ش استفاده ش
هزينه توليد دوباره كارت سوخت از روي دوش دولت برداشته 
ــه نظام مديريت  ــود. اجراى طرح اتصال كارت هاى بانكى ب ش
مصرف سوخت كشور با بهره گيرى از زيرساخت هاى تبادل داده 

و ابزارهاى تسويه و پرداخت در نظام بانكى انجام شد.
اطالعيه روابط عمومي بانك مركزي

روابط عمومى بانك مركزى در اين خصوص اعالم كرده است 
ــبد حمايتى دولت، بدون  ــه كه در طرح توزيع س كه همان گون
صرف يك ريال براى صدور كوپن كاغذى يا كارت هاى جديد، 
اتصال كارت هاى بانكى به زيرساخت رفاهى كشور انجام شد، 
در هفته اى كه گذشت، به همت كاركنان بانك مركزى، شركت 
ــتفاده از كارت هاى بانكى  ــك و بانك ها، اس خدمات انفورماتي
ــد. در اين طرح به  موجود به جاى كارت هاى سوخت ميسر ش
ــال برخط به  ــوخت، از طريق اتص جاى صدور كارت جديد س
نظام پرداخت بانكى، از كارت هاى بانكى موجود به عنوان كارت 
ــود. براى انجام اين اتصال، با همكارى  ــتفاده مى ش سوخت اس
ــاده و با كاربرى آسان  وزارت ارتباطات، رابط كاربرى بسيار س
ايجاد شده كه بر اساس كد ملى هر شخص، فهرست كارت هاى 
ــى از آن ها به عنوان  ــه نمايش درآمده و انتخاب يك بانكى وى ب
ــهولت و بدون نياز به ورود اطالعات صورت  كارت سوخت با س
مى گيرد. در ادامه هم ميهنان مى توانند از كارت بانكى خود هم 
براى سوخت گيرى و هم پرداخت بهاى سوخت از طريق پايانه 

ــوختگيرى  ــه در كاهش زمان و زحمت س واحد اقدام كنند ك
اثرگذار خواهد بود.

الگوي موفق دولت الكترونيك
ــان اين راه حل، نيازمند رفع  ــادگى ظاهرى و كاربرد آس س
مشكالت فنى پيچيده  و هماهنگى اطالعاتى سنگينى بوده كه 
ــت اندركاران ظرف مدت كوتاهى به نتيجه رسيد.  با تالش دس
ــزاران ميليارد ريالى از  طرحى كه با اجراى آن از هزينه كرد ه
ــار آن در زمان  ــده و در كن منابع ملى و عمدتا ارزى اجتناب ش
ــه جويى به  ــه حضورى هم صرف ــمند مردم براى مراجع ارزش
ــراى اين طرح، هماهنگى  عمل آمد. يكى از محورهاى مهم اج
ــتگاهى براى اجراى طرحى ملى در زمانى بسيار كوتاه  بين دس
ــاير خدمات دولت و اجراى  است كه نويدبخش توسعه آن به س
ــت كه با همكارى وزارت  موفق الگوهاى دولت الكترونيكى اس
ــى پااليش و پخش  ــركت مل ارتباطات و فناورى اطالعات و ش

فرآورده هاى نفتى انجام شد.

سنگ اندازي هاي آمريكا در چند ماه گذشته بر سر راه تجارت خارجي 
كشورمان يكي از بزر گ ترين مشكالت كشور بوده است. با وجود اينكه 
اتحاديه اروپا اعالم كرده بود كه از برجام خارج نخواهد شد و خروج آمريكا 
از برجام را عملي نادرست شمرده بود اما به دليل اينكه براي برخي روابط 
تجاري با ايران نياز به مجوز خزانه داري آمريكا داشته، مشكالت زيادي بر 
سر راه ادامه فعاليت هاي تجاري ايجاد شده است. با اين حال دولت به دنبال 
راه هايي براي تحكيم روابط  با كشورهاي ديگر و چاره انديشي براي انعقاد 
قراردادهايي با كشورهاي ديگر است. يكي از اين راه ها استفاده از سوييفت 
ــت كه مبناي مبادالت در آن دالر نيست. در ماه هاي گذشته  اروپايي اس
اقدامات زيادي براي راه اندازي اين سوييفت و دسترسي ايران به آن انجام 
شد اما با اين حال كارشناسان معتقدند كه حتي در صورت عدم دسترسي 
به سوييفت بازهم راه هايي براي مراودات بانكي با كشورهاي ديگر وجود 

خواهد داشت.
تسهيل تجارت ايران با پنج كشور اوراسيا 

ــن ايران و اتحاديه  ــدن توافقنامه تجارت آزاد بي با اجرايى ش

ــيا، زمينه هاى تجارت كاال و خدمات بين ايران  اقتصادى اوراس
ــامل روسيه،  ــيا ش ــور عضو اتحاديه اقتصادى اوراس و پنج كش
قزاقستان، بالروس، ارمنستان و قرقيزستان فراهم مى شود. وزير 
ــيه، با دبيركل اتحاديه  نيرو در آخرين برنامه سفر كارى به روس
اقتصادى اوراسيا در مسكو ديدار و گفت و گو كرد. در ديدار عصر 
پنج شنبه تيگران ساركسيان، دبيركل اتحاديه اقتصادى اوراسيا 
ــندى از انعقاد  ــرف روس ضمن ابراز خرس با رضا اردكانيان، ط
موافقتنامه تجارت آزاد بين ايران و اتحاديه اقتصادى اوراسيا بر 
پايبندى به توافق حاصل شده در چارچوب اين توافقنامه تاكيد 
كرد. وى همچنين از روند تصويب اين توافقنامه در پارلمان هاى 

مرتبط گزارشى را ارائه كرد.
ديدار پيگيرى جدى مفاد موافقتنامه

رضا اردكانيان نيز در اين ديدار پيگيرى جدى مفاد موافقتنامه 
اخير را از سوى مجلس شوراى اسالمى ايران در هنگام بازگشت

به تهران مورد تاكيد قرار داد و اظهار اميدوارى كرد كه با اجرايى 

ــارت كاال و خدمات بين  ــاى تج ــدن اين توافقنامه، زمينه ه ش
ايران و پنج كشور عضو اتحاديه اقتصادى اوراسيا شامل روسيه، 
ــتان فراهم شود. رضا  قزاقستان، بالروس، ارمنستان و قرقيزس
اردكانيان وزير نيرو به عنوان رييس كميسيون مشترك اقتصادى 
ــيه به منظور هماهنگى براى برگزارى پانزدهمين  ايران و روس
اجالس كميسيون مشترك همكارى هاى اقتصادى دو جانبه در 

تهران به اين كشور سفر كرده است. 
به گزارش تسنيم، چندى پيش مجلس دوماى روسيه توافق 
ــران و اتحاديه اقتصادى  ــارى بين اي ايجاد يك منطقه آزاد تج
ــاند و «تيگران سركيسيان» دبيركل  ــيا را به تصويب رس اوراس
اتحاديه اقتصادى اوراسيا گفته بود كه انتظار مى رود بعد از طى 
فرآيند تصويب قانونى توافق مذكور بين ايران و اتحاديه اقتصادى 
ــورهاى مربوطه، اين توافق از ابتداى سال  ــيا در همه كش اوراس

2019 اجرايى شود.
درخواست رفع مشكالت

وزير نيروى ايران در دومين روز سفر كارى به روسيه، همچنين 
ــيه ديدار و گفت وگو كرد. رضا  با اعضاى شوراى تجارى ايران و روس
ــترك اقتصادى ايران و  ــيون مش اردكانيان به عنوان رييس كميس
روسيه صبح پنج شنبه با اعضاى شوراى تجارى ايران و روسيه ديدار 

ــتار رفع مشكالت از جمله  ــت خواس كرد. تجار ايرانى در اين نشس
مشكالت حمل و نقل ريلى، مبادالت دريايى غالت، حذف كشورهاى 
واسطه براى صادرات كاالى ايرانى به روسيه و ساماندهى صادرات 
كاالهاى ايرانى بر اساس استاندارد و با كيفيت باال شدند. وزير نيروى 

ايران نيز نفس وجودى شوراهاى تجارى را ضرورتى براى پيگيرى 
ــده را پيگيرى كرده و  ــت: موضوعات مطرح ش امور بيان كرد و گف
براى حل آن ها تالش خواهم كرد. وى از مشاركت طرف روس براى 

برگزارى اين نشست قدردانى كرد.

سقوط هواپيماي آنتونوف  140 كه چهار سال پيش در حوالي 
ــد نام  فرودگاه مهرآباد اتفاق افتاد، فاجعه بزرگي بود كه باعث ش
ــد. با اين حال به  ــرس زيادي در دل مردم ايجاد كن اين هواپيما ت
ــركت اوكرايني پس از وضعيت نامعلومي  نظر  مي رسد كه اين ش
كه براي قراردادهاي خريد هواپيماي ايران از غول هاي هوايي دنيا 
ــده است.  پس از  وجود دارد، به فروش هواپيما به ايران اميدوار ش
خروج آمريكا از برجام و لغو قراردادهاي خريد هواپيما از ايرباس 
و بويينگ، مدتي زمزمه خريد هواپيماهاي سوخو 100 از روسيه 
مطرح شد و در حال حاضر نيز موضوع بازگشت آنتونوف به ايران 
ــت كه هواپيماهاي روسي امتحان  مطرح است؛ اين در حالي اس

خوبي در ايران پس نداده اند. 
قراردادهاي نيمه تمام

اصلى ترين بخش كه پس از نزديك به چهار دهه توان اتصال به 
بازارهاى جهانى را پيدا كرد، صنعت هوايى ايران بود. اين صنعت 
ــت  ــالب با تحريم هاى يك جانبه آمريكانمى توانس كه پس از انق
ــته اول راه پيدا كند و براى حضور در بازار خريد  به بازارهاى دس
هواپيماهاى نو بايد براى مدتى بسيار طوالنى صبر مى كرد، پس 
ــتين بار بعد از دوره اى بسيار طوالنى توانست  از برجام براى نخس
مقابل هواپيماسازان بزرگى مانند بويينگ و ايرباس بنشيند و از 
دل اين مذاكرات قرارداد خريد 200 فروند هواپيماى جديد براى 
ــمان و تعدادى توافقنامه  ايران اير، 60 هواپيماى جديد براى آس
خريد هواپيماى جديد براى ديگر ايرالين هاى ايرانى بيرون آمد.

طبق گزارش ايسنا، با وجود اينكه در ابتدا اميد بسيارى زيادى به 
نهايى شدن اين توافق ها وجود داشت، سنگ اندازى هاى سياسى 
ــدن اين طرح ها را از  ــت آمريكا، امكان اجرايى ش و اقتصادى دول
ــى از  بين برد. در ابتدا بانك هايى كه امكان فاينانس كردن بخش
قراردادهاى فروش هواپيما به ايران اير را داشتند، با طوالنى كردن

مسير اجرا راه فروش را بستند تا در نهايت ايران با پرداخت نقدى 
ATR تنها بتواند سه فروند ايرباس و بخشى از قرارداد هواپيماى

ــاز نگرانى ها درباره چگونگى  خود را اجرا كند. چند ماه پس از آغ
ــما اعالم كرد كه دولت آمريكا از  فاينانس هواپيماها، ترامپ رس
برجام خارج خواهد شد تا همان اندك اميدهاى باقى مانده براى 
تداوم اجراى قرارداد خريد هواپيما نيز از بين برود. در فضاى فعلى 
ــركت هايى كه با  ــد دولت ترامپ بر برخورد با ش و با توجه به تاكي
ايران تعامل اقتصادى برقرار مى كنند، به نظر مى رسد تنها گزينه 
ــازى ناوگان، بررسى گزينه هاى ديگر  موجود براى توسعه و نوس

شركت هاى هواپيماساز است.
 يك گزينه پيش رو براي ايران

ــخن از خريد هواپيماى سوخو100 چندي پيش نيز دوباره س
ــركت به ايران وعده داده كه اگر تعداد  ــيه به ميان آمد. اين ش روس
سفارش هاى خود را باال ببرد، سوخو با تغيير در خط توليد خود ميزان 
قطعات آمريكايى استفاده شده در هواپيماهايش را به زير 10 درصد 
مى رساند و به اين ترتيب با دور زدن تحريم ها، امكان فروش هواپيما 
به ايران را پيدا مى كند. هرچند اين مسير طوالنى خواهد بود و نياز 
به دريافت مجدد مجوزهاى الزم از سوى سوخو دارد، اما همچنان 
به عنوان يكى از گزينه هاى پيش روى شركت هاى ايرانى در دست 
ــت كه شركت سوخو اعالم كرده بود  بررسى است. اين در حالي اس
براي فروش هواپيما به ايران قطعات آمريكايي هواپيما را كه فروش

آن ها نياز به مجوز اوفك دارد، حذف خواهد كرد. 
سابقه بد آنتونوف در ايران

ــركت اوكرايني آنتونوف نيز اميد دوباره  البته در اين ميان ش
ــراي فروش هواپيمايي كه  براي ورود به ايران پيدا كرده آن هم ب
سابقه اي بسيار بد در آسمان كشورمان داشته است. اين شركت 
كه در دولت قبل به دنبال ايجاد خط توليد مشترك هواپيمايى با

ايران با نام تجارى ايران 140 بود- هواپيمايي كه  با سقوط در مسير 
تهران – طبس، شانس خود را براى تداوم فعاليت در آسمان ايران 
از دست داد- حاال با اعمال تحريم هاي جديد از سوي آمريكا دوباره 
اميد حضور در ايران را پيدا كرده است. مدير بازاريابى اين شركت 
اوكراينى به تازگي اعالم كرده كه  فكر مى كند ايران فرصت بزرگى 
براى كشورها و بنگاه هايى كه براى بازار منطقه اى هواپيما توليد 
مى كنند، باشد و هرچند به طور مشخص از برنامه هاى آنتونوف در 
ايران حرفى نزده اما به نظر مى رسد براى شركت خود در آسمان 

ايران، شانسى قابل اتكا قايل است.
در حال حاضر هنوز هيچ يك از مقامات ايراني نسبت به اين 
زمزمه هاي مطرح شده واكنشي نشان نداده اند اما آنچه كه در اين

ــوال دارد، اين است كه وضعيت  ميان بيش از هر چيزي جاي س
قراردادهاي خريد هواپيما كه پس از برجام ميان ايران و غول هاي 
هوايي دنيا بسته شد به كجا خواهد رسيد؟ آيا راهي وجود دارد 
كه با وجود تحريم ها بتوانيم رابطه خود را با هواپيماسازان بزرگ 
ــته باشد، آيا بايد  دنيا حفظ كنيم؟ اگر چنين راهي وجود نداش
ــازنده هواپيما رفت، در حالي  ــرقي س ــركت هاي ش به سراغ ش
ــورها در آسمان  ــده توسط اين كش كه هواپيماهاي ساخته ش

كشورمان فاجعه آفريده اند؟ 

كارت سوخت

تجارت خارجي

قراردادهاي خارجي

بانك مركزى اعالم كرد

اتصال كارت  بانكى به كارت سوخت
شركت اوكرايني براي فروش هواپيما به كشورمان اميدوار شد

دورخيز دوباره آنتونوف براى آسمان ايران

توافقنامه تجارت آزاد بين تهران و اتحاديه اقتصادى اوراسيا اجرايي شد

تسهيل تجارت ايران با پنج كشور 

ــك به تكه  ــورهاي دنيا چ ــاير كش اگرچه در س
ــده،  اما در ايران چك هنوز  ــوخ بدل ش كاغذي منس
مورد استفاده قرار مي گيرد و به تازگي هم قانون چك 
ــودجويان  ــه نوعي براي كالهبرداران و س اصالح و ب
سفت و سخت شده است. اين اصالحيه در سيزدهم 
ــوم آبان به  ــس و در بيست وس آبان به تصويب مجل
ــت، اما انتقاداتي  ــوراي نگهبان رسيده اس تاييد ش
ــي معتقدند كه  ــود. برخ در اين زمينه مطرح مي ش
ــت. يكي از  اين اصالحيه تاثير چنداني نخواهد داش
اساتيد حقوق و تجارت مي گويد: اين قانون تغييري 
ــك و قواعد حاكم بر  در خصوص ماهيت حقوقي چ
ــنتي حاكم  صحت و بطالن و آثار آن طبق قواعد س
بر اين سند براتي نمي دهد بلكه بر آن است كه نقش 
ــته چك  ــا را در ارائه دس ــئوليت آن ه بانك ها و مس
ــته  ــرط ارائه دس افزايش دهد. در واقع از اين پس ش
چك به متقاضيان، انجام اعتبارسنجي و رتبه بندي 
اعتبار آن هاست كه بر اساس آن براي متقاضي دسته 
ــود و بر روي هر برگه  چك، سقف اعتبار معين مي ش
چك قيد مي شود. استفاده از اين دسته چك ها تنها 
ــال از زمان دريافت ممكن است. از  ــه س به مدت س
سوي ديگر بهمن كشاورز نيز در اين باره گفته است: 
ــترى  ــى تفصيلى اين قانون محتاج زمان بيش بررس
ــان نحوه  ــت زم ــال بايد با گذش ــت و در عين ح اس
ــئوالن  ــر دادگاه ها و همين طور مس اجراى آن و نظ
ــود تا  ــن ش مالى در خصوص آن به طور دقيق روش
ــته باشد، اما به طور  امكان بحث تفصيلى وجود داش
ــن اصالحيه مالحظاتى  مختصر مى توان گفت در اي
وجود دارد. بانك مركزى به كنترل كلى مبادالت بر 
ــده و بانك ها هم به هماهنگى  مبناى چك مكلف ش
ــدند؛ به  ــال با بانك مركزى موظف ش و همكارى فع
ــدم پرداخت  ــورت صدور گواهى ع نحوى كه در ص
ــور  ــر كش ــبت به يك چك اين مطلب در سراس نس
منعكس خواهد شد و باعث ترتيب آثار منفى نسبت 

به صادركننده چك برگشت خورده خواهد شد.
ارزش چك باز مى گردد!

ــازار پول و  ــيون ب ــب رييس كميس به گفته ناي
ــرمايه اتاق بازرگانى تهران با اجرايي شدن قانون  س
چك ارزش چك دوباره احيا خواهد شد. او مى گويد 
ــود،  ــون جديد چك اجرايى ش ــه قان در صورتى ك
ــل و انتقاالت پول  ــته و نق ارزش چك به آن بازگش
ــليمى درباره  ــود. سيدحسين س با آن انجام مى ش
ــتى  ــخت گيرى هايى كه درباره چك هاى برگش س
صورت پذيرفت، گفت: چك از گذشته همواره مانند 
اسكناس عمل مى كرد، اما در سال هاى اخير ارزش 
خود را از دست داده بود و شاهد بوديم كه ميليون ها 

چك طى ماه برگشت مى خوردند.

جريمه برگشت خوردن چك بايد سنگين باشد
سليمي افزود:  در معامالت بزرگ همواره به جاى پول 
نقد، چك جابه جا مى شود. جريمه برگشت خوردن چك 
بايد سنگين باشد تا دارندگان آن تنها در صورتى اقدام به 
صدور چك كنند كه در حساب بانكى آن ها موجودى كافى 
ــد.عضو هيات مديره بانك خاورميانه از  وجود داشته باش
بسته شدن تمام حساب هاى بانكى افراد حقيقى يا حقوقى 
ــت مى خورد، استقبال كرد و گفت:  كه چك آن ها برگش
ــود دارندگان دسته چك كمتر  اين موضوع باعث مى ش
به سمت صدور چك هاى بالمحل بروند و اعتبار به چك 
به عنوان اسكناس در معامالت بازخواهد گشت.پرداخت 
موجودى حساب به دارنده چك، انسداد تمام حساب هاى 
صادركننده چك برگشتى، اعتبارسنجى مشتريان توسط 
ــتراك گذارى  بانك ها، راه اندازى چك هاى موردى، اش
اطالعات بانك مركزى و مراجع قضايى، تسويه چك فقط 

ــازات بانك ها و  در چكاوك، صدور اجراييه قضايى و مج
موسسات مالى متخلف از جمله مهم ترين تغييرات قانون 

جديد چك هستند.
اعتبارسنجي صورت نگرفته

او درباره نحوه اعتبارسنجى مشتريان بانك ها براى صدور 
دسته چك گفت: در صورتى كه اين روش براى صدور دسته 
چك براى مشتريان مبناى عمل قرار بگيرد، اعتبار چك 
بيشتر شده و مى توان انتظار داشت كه تمامى نقل و انتقاالت 
ــليمى  پول و خريد و فروش ها از اين طريق انجام شود.س
توضيح داد بانك ها مى توانند با توجه به گردش مالى حساب 
افراد و شناخت از آن ها ميزان اعتبار افراد حقيقى و حقوقى 
را تعيين كنند؛ همان طور كه بانك ها در سال هاى گذشته 
اقدام به صدور كارت هاى اعتبارى طاليى، نقره اى و برنزى 
با اعتبارهاى 50، 30 و 10 ميليون تومانى براى مشتريان 
خود كردند. هرچند هنوز ما در ايران شركت ها، بانك ها و 

بيمه هاى خود را اعتبارسنجى نكرده ايم ولى مى توان بعد 
از اعتبارسنجى بانك ها، نسبت به اعتبارسنجى مشتريان 

نيز اقدام كرد.
11 تغيير عمده قانون جديد چك 

قانون جديد چك كه به تازگى براى اجرا ابالغ شده، 11
تغيير عمده را در پى داشت كه موجب اعتباربخشى بيشتر 
به اين ابزار پرداخت شده است. براساس اين قانون، هرگاه 
وجه چك پرداخت نشود، بانك مكلف است بنا بر درخواست 
ــامانه  دارنده چك فورا غيرقابل  پرداخت بودن آن را در س
يكپارچه بانك مركزى ثبت كند و با دريافت كد رهگيرى 
علت پرداخت نشدن را در گواهينامه اى به متقاضى تسليم 
كند. از جمله بندهاي اصالحيه اين قانون شامل پرداخت 
موجودى حساب به دارنده چك، انسداد تمام حساب هاى 
صادركننده چك برگشتى، اعتبارسنجى مشتريان توسط 
ــتراك گذارى  ــدازى چك هاى موردى، اش بانك ها، راه ان

اطالعات بانك مركزى و مراجع قضايى، تسويه چك فقط در 
چكاوك، صدور اجراييه قضايى ومجازات بانك ها و موسسات 

مالى متخلف مي شود. 
 جايگزيني قرارداد به جاي چك

ــناس اقتصادي در  ــين محمودي اصل، كارش حس
ــر اقتصاد به  ــك و تاثير آن ب ــالح قانون چ خصوص اص
ــي دارد، اما  ــون چك مالحظات ــون» مي گويد:  قان «قان
ــخت مي كند زيرا  مقداري مبادالت بانكي و پولي را س
ــد ديگر قادر به استفاده  ــته باش اگر فرد موجودي نداش
ــود.  ــت؛ بنابراين مبادالت پولي قفل مي ش از چك نيس
ــم دارد. چك هاي بي محل كاهش  اين قانون مزايايي ه
پيدا مي كند. از سوي ديگر مي توان اعتبارسنجي كرد. 
ــاني كه به طور كلي بدحساب و كالهبردار  معموال كس
ــناريوهاي خاصي را در نظر دارند؛ هر چقدر  هستند س
قانون بنويسيم و تدابيري بينديشيم،  افراد كالهبردار و 
بدحساب در جايگاه خود مي مانند. مساله اي كه به وجود 
مي آيد، اين است كه چرخه نقل و انتقاالت پولي ضعيف 

مي شود زيرا فيلتر صورت مي گيرد.
 بي اثر بودن قانون چك در ركود فعلي  

او در ادامه خاطرنشان كرد: شايد در مقطعي اقتصاد كشور 

را دچار مشكل كند، اما در هر صورت بهتر است اين سختي ها 
را تحمل كنيم تا قانون چك به طور كامل اصالح شود و بعد 
از مدتي اين قانون اعتماد و اطمينان بيشتري را به تبادالت 
بانكي داخلي بازگرداند. اكنون در بازار از افراد ناشناس ديگر 
چك قبول نمي كنند حتي افرادي را كه مي شناسند،  استرس 
ــود يا خير. البته تمام اين  اين وجود دارد كه چك پاس ش
شرايط متاثر از وضعيت اقتصادي كشور است. چند ميليون 
ــال تنها مربوط به كالهبرداران و  چك برگشتي در يك س
افراد بدحساب نمي شود، بخش اعظم آن مربوط به ركود و 
بي ثباتي اقتصادي است. تمام مناسبات به هم ريخته است. 
بسياري از افراد خوش حساب و باشرافت به خاطر چك هاي 
ــتند. به اين ترتيب بخش بزرگي از  برگشتي در زندان هس
چك هاي برگشتي به موانع و ركود اقتصادي بازمي گردد. 
توليدكنندگان ديگر توان توليد و كسب سود ندارند تا بتوانند 
بدهي هاي خود را پرداخت كنند. بسياري از توليدكنندگان 
نيز به خاطر چك هاي برگشتي ديگر نمي توانند وام بگيرند. 

چرخه اقتصادي به صورت طبيعي قفل مي شود. 
قرارداد بهتر از چك

محمودي اصل افزود: با اين وجود قانون اصالح چك 
اين مشكالت را نمي تواند برطرف كند و تنها مبادي سوء 
ــتفاده برخي را مي بندد كه درصد كوچكي است. در  اس
ــرايط بي ثباتي بخش زيادي از معامالت نقدي است.  ش
در سايركشورهاي دنيا به جاي چك از معامالت استفاده 
ــود. قرارداد به اندازه  شده و هيچ چكي رد و بدل نمي ش
ــرارداد دفاع كند.  ــق امضا كننده ق كافي مي تواند از ح
ــائل حقوقي  اما در ايران به دليل اينكه قراردادها به مس
بازمي گردند، چك ها پشتوانه قراردادها شده اند. بيش 
ازهشت ميليون پرونده چك برگشتي در دادگاه ها داريم 
منهاي چك هايي كه دادگاهي نمي شوند. چك كيفري 
ــت و قرارداد حقوقي. زماني كه تحت قانون كيفري  اس
ــرد، اما در  ــريعا براي آن اقدام ك قرار گيرد، مي توان س
صورت حقوقي بودن بايد پله هاي دادگاه را سال ها باال و 
پايين رفت. طبيعي است كه افراد به دنبال دريافت چك 
مي روند يا معامالت خود را براساس چك انجام مي دهند 

زيرا چك در ايران پايه قوي تري نسبت به قرارداد دارد. 
 كاهـش اسـتفاده از چـك و رفتن به سـمت 

مبادالت نقدي
ــم  ــرد:  در اين ميان اگر مكانيس او در ادامه تصريح ك
قوي تر و مناسبات بهتري وجود داشته باشد خود به خود 
بازرگانان، فعاالن اقتصادي و تجار چك را كنار مي گذارند 
ــتگاه هاي دولتي نيست. به هر  و نياز به فشار از سوي دس
صورت اصالح قانون چك تاثير دارد، اما مشكالت اقتصادي 
ــور را حل نمي كند و مشكل چك هاي برگشتي حل  كش
نخواهد نشد. اگر سخت گرفته شود مبادالت ديگر انجام 
نمي شود، بايد مجراي صحيحي براي اين كار ايجاد شود تا 
افراد بتوانند با قراردادهاي محكم مبادالت و تبادالت بانكي 
خود را انجام دهند. اكنون در ركود شديد به سرمي بريم، 
ــانات قيمت ارز به سمت مبادالت  مبادالت به دليل نوس

نقدي رفته و استفاده از چك كاهش پيدا كرده است.

     تاثير اصالح قانون چك روي نقل و انتقاالت پولي بررسي شد     

احياي ارزش چك
 در ركود شديد به سرمي بريم، مبادالت به دليل نوسانات قيمت ارز به سمت مبادالت نقدي رفته و استفاده از چك كاهش پيدا كرده است

در سايركشورهاي دنيا به جاي چك از معامالت استفاده مى شود و هيچ چكي رد و بدل نمي شود

حسين محمودي اصل:
اگر مكانيسم قوي تر و مناسبات 

بهتري وجود داشته باشد، خود به 
خود بازرگانان، فعاالن اقتصادي 

و تجار چك را كنار مي گذارند و 
نياز به فشار از سوي دستگاه هاي 

دولتي نيست. به هر صورت اصالح 
قانون چك تاثير دارد، اما مشكالت 

اقتصادي كشور را حل نمي كند و 
مشكل چك هاي برگشتي حل نخواهد 
نشد. اگر سخت گرفته شود، مبادالت 

ديگر انجام نمي شود؛ بايد مجراي 
صحيحي براي اين كار ايجاد شود 

تا افراد بتوانند با قراردادهاي محكم 
مبادالت و تبادالت بانكي خود را 

انجام دهند

گروه اقتصاد      
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ــوراده تنها جزيره ايرانى درياى كاسپين كه تاللو  آش
ــت. در  ــت آورده اس ــطه بكر بودن به دس خود را به واس
روزگارى كه بسيارى از ذخاير ارزشمند اكولوژيكى كشور 
ــا و ... با بحران هاى  مانند تاالب ها، جنگل ها، رودخانه ه
ــد، حال  ــت و پنجه نرم مى كنن ــت محيطى دس زيس
آشوراده خو ش تر از بقيه است. چشم انداز زيبا و طبيعت 
ــال ها به چالشى براى جزيره  بى نظير آشوراده در اين س
ــيارى چشم طمع  ــت. سودجويان بس تبديل شده اس
ــپين دوخته  اند. در  ــاى كاس ــره ايرانى دري به تنها جزي
ــوراده به  بخش  ــا خبر واگذارى آش چند دهه اخير باره
ــور  ــانه هاى داخل و خارج كش خصوصى، تيتر يك رس
ــت.  ــيارى را به وجود آورده اس ــده و جنجال هاى بس ش
در اين ميان نيز دولت ها براى آرام كردن افكار عمومى از 
منتفى شدن اين واگذارى خبر مى دهند، اما سرانجام پس 
از سال ها كشمكش و جنجال، كلنگ طرح گردشگرى در 
آشوراده به زمين خورد. كلنگ زنى پرابهامى كه موجب 
نگرانى بسيارى درباره آشوراده شده است؛ حال پرسش 
اين است آيا اين كلنگى براى آبادانى آشوراده است يا تيشه 

به ريشه آن خواهد زد؟ 
ــته آيين كلنگ زنى فاز اول  ــنبه هفته گذش پنج ش
ــوراده  ــگرى جزيره آش ــروژه طبيعت گردى و گردش پ
ــتانى در اين طرح  ــد. به گفته مسئوالن گلس برگزار ش
ــاخت و اسكله در  ــى، زيرس ــت كه راه دسترس قرار اس
ــرح در بندرتركمن و  ــتيبان ط 138 هكتار اراضى پش
ــود و همچنين از مجموع وسعت 380  آشوراده ايجاد ش
ــوراده، 22 هكتار را به عنوان منطقه  هكتارى جزيره آش
متمركز براى اجراى سازه هاى سبك متناسب با ضوابط 
ــت و به كارگيرى از مصالح بومى اجرا شود.  محيط زيس
ــتان درباره دغدغه هاى  به گزارش ايسنا،  استاندار گلس
محيط زيستى اين پروژه، گفت:« اصلى ترين موضوع در 
اجراى اين پروژه بايد حفظ گونه هاى گياهى، جانورى و 
پرندگان باشد. عدم توجه به اين موضوع به توسعه پايدار 

آسيب وارد خواهد كرد». 
داستان واگذارى

ــراى طرح  ــراى اج ــوراده ب ــذارى آش ــتان واگ داس
گردشگرى در اواخر دولت دوم اصالحات مطرح شد و از آن 
سال ها تاكنون در تمامى دولت ها، اين موضوع مطرح شده 
ــت. با روى كار آمدن دولت روحانى، پرونده واگذارى  اس
آشوراده دوباره مطرح شد كه اين بار بيش از گذشته موجب 
ــد؛ چرا كه از دولتى كه يكى از  اعتراض افكار عمومى ش
شعارهاى آن محيط زيست بود، چنين انتظارى نمى رفت. 
اعتراضات تا جايى پيش رفت كه معصومه ابتكار، رييس 
سازمان محيط زيست درباره واگذارى آشوراده گفت: « 
ــوراده مربوط به گردشگرى طبيعى  تنها 10 درصد آش
است و واگذارى اين منطقه به هيچ وجه ممكن نيست؛ 
ــت. همچنين چارچوبى در  چرا كه جزو  اراضى ملى اس
خصوص گردشگرى طبيعى در منطقه آشوراده مشخص 
شده و فعاليت هاى سنگين نظير دخل و تصرف و تخريب 
ــازمان محيط زيست  به هيچ وجه صورت نمى گيرد و س
اجازه چنين اقدامى را نخواهد داد». سخنان ابتكار، خيال 
بسيارى از دوستداران و فعاالن محيط  زيست را آسوده كرد 
اما تغيير رويكرد دولت دوازدهم درخصوص محيط زيست 

ــى كالنترى در سازمان حفاظت  و روى كار آمدن عيس
ــايل را تغيير داد. سازمان  محيط زيست، بسيارى از مس
حفاظت محيط زيست درحالى با اجراى طرح گردشگرى 
ــت كه هتل سازى، بخش  در آشوراده موافقت كرده اس
مهم طرح گردشگرى تنها جزيره ايرانى درياى كاسپين 

محسوب مى شود. 
زمين خوارى در آشوراده

پيش از اين نيز على محمد شاعرى، رييس كميسيون 
ــوراى  ــس ش ــى مجل ــع طبيع ــاورزى، آب و مناب كش
ــداق زمين خوارى  ــوراده را مص ــالمى، واگذارى آش اس
ــت: «اگر روزى آشوراده  ــته و در اين باره گفته اس دانس
ــرى واگذار  ــا هر بهانه  ديگ ــگرى ي به بهانه طرح گردش
ــور از بين خواهد رفت.  شود، آبروى محيط  زيست كش
ــت پرندگان و  ــوراده بايد همچنان مكان امن زيس آش
ــت  ــراى حفظ محيط زيس ــى ب ــتمى طبيع اكوسيس
ــد. نبايد به بهانه گردشگرى،  ــتان باش مازندران و گلس
ــت را نابود كنيم». ايجاد اشتغال يا توسعه، محيط  زيس

در همين حال حر منصورى، يكى از فعاالن محيط زيست 
ــگرى و  ــون» درباره اجراى طرح گردش ميانكاله به «قان
واگذارى آشوراده گفت:« فعاالن محيط زيست نمى توانند 
ــرطى مخالف اجراى هرگونه طرح  بدون هيچ قيد و ش
گردشگرى و طبيعت گردى باشند. اين مخالفت باعث 
منفعل شدن آن ها و در نهايت حذف از دايره ناظران برتر 
مى شود. بايد هوشمندانه عمل كرد و با نظارت بر تك تك 
مصوبات سازمان محيط زيست، مانع از انحراف و تخريب 

ــم در قالب تعريف و  ــويم. اجراى اكوتوريس آشوراده ش
فاكتورها، نه تنها پيامد منفى ندارد بلكه موجب حفاظت از 
مناطق موردنظر نيز مى شود.فعاالن و كارشناسان محيط 
زيست با هرگونه توسعه سخت افزارى در جزيره آشوراده 
مخالف هستند. اما همه ما مى دانيم حفاظت فيزيكى 50 
سال است كه در دنيا منسوخ شده و ديگر پاسخگو نيست. 
به همين دليل اكوتوريسم به عنوان ابزارى مناسب و كارآمد 
براى حفاظت از اين مناطق مطرح مى شود؛ چراكه موجب 
آشتى بوميان با مناطق حفاظت شده و نجات آن مى شود. 
اما اين موضوع را فراموش نكنيم كه ايجاد زيرساخت هاى 
اكوتوريسم نبايد موجب سوءاستفاده و بهره بردارى ناپايدار 
از محيط  زيست شود. صنعت اكوتوريسم يك تيغ دولبه 
است كه مى تواند هم موجب تخريب زيستگاه آشوراده 
ــات باالترى  ــود و هم به حفاظت اين جزيره در درج ش

كمك كند».
توسعه اكوتوريسم نه گردشگرى انبوه

اين فعال محيط زيست درباره واگذارى آشوراده براى 
ــريح كرد: «ما با توسعه صنعت  توسعه گردشگرى تش
اكوتوريسم موافق هستيم، نه گردشگرى انبوه؛ چراكه 
ــاخت هاى اين دو بخش با يكديگر بسيار متفاوت  زيرس
است. در اكوتوريسم بيشتر به سمت توسعه نرم افزارى 
ــيبى به محيط زيست  گردشگرى پيش مى رويم و آس
ــگرى انبوه، به دنبال  ــود اما در بخش گردش وارد نمى ش
ايجاد سخت افزارى زيرساخت هاى گردشگرى هستيم 
كه بخشى از محيط زيست نيز قربانى اين توسعه خواهد 

ــت كه در واگذارى آشوراده  شد. شواهد حاكى از آن اس
براى گردشگرى بيشتر از آنكه بوميان منتفع شوند، بخش 
ــود. يكى از داليل  دولتى يا شايد خصولتى منتفع مى ش
واگذارى آشوراده كه از سوى مسئوالن مطرح شده، انتفاع 
مالى بوميان اين جزيره در جهت بهبود سطح معيشتى 
آن ها بوده است. اين رونق اقتصادى، حفاظت در جزيره 
ــط بوميان منطقه را نيز درپى خواهد داشت. نكته  توس
ــوراده در اين طرح  قابل توجه اينجاست كه بوميان آش
فراموش شده اند. مسئوالن عدم توانايى مالى بوميان براى 
ــرمايه گذارى را دليل حذف آن ها اعالم كرده اند. حال  س
پرسش اين است، چرا مسئوالن به دنبال توانمندسازى 
ــرمايه گذارى براى آن ها  بوميان و ايجاد فرصت هاى س
نبوده اند؟ آيا در بسته هاى سرمايه گذارى امكان اختصاص 
بخشى از اين واگذارى در كنار ديگر بخش هاى دولتى يا 

خصوصى به بوميان محلى وجود نداشت؟»
خطر انحراف از طرح

ــوراده  ــه داد:« خطر اصلى در آش حر منصورى ادام
ــت. تمام  ــير اوليه خود اس احتمال انحراف پروژه از مس
مصوبات آخر سازمان درخصوص آشوراده بسيار خوب 
و تاحدى سختگيرانه است اما احتمال اين وجود دارد كه 
سرمايه گذار پس از استقرار، خارج از تعهدات و مصوبات، 
اقداماتى را انجام بدهد. براى مثال رستوران در جزيره وجود 
دارد و نيازى به رستوران جديد ديگرى در آن نيست، بايد 
به اين مساله توجه كرد و اجازه احداث رستوران جديدى 
داده نشود. همچنين ظرفيت پذيرش گردشگر در جزيره 

بسيار محدود است وآمدن بيش از اندازه گردشگر به جزيره 
موجب تخريب زيستگاه هاى حيات وحش مى شود». 
ــت گلستان  پيش از اين مديركل حفاظت محيط زيس
ــوراده  با بيان اين كه در طرح مصوب طبيعت گردى آش
تمامى مالحظات قوانين داخلى و استانداردهاى جهانى 
ــت، گفت تمامى شايعات و  ــده اس حفاظت رعايت ش
شبهه افكنى ها در خصوص هرگونه واگذارى عرصه هاى 
ملى، هتل سازى و سوءاستفاده هاى اشخاص در اين جزيره 
ــوراده  ــود. امير عبدوس اظهار كرده آش تكذيب مى ش
ــرقى ذخيره گاه زيست كره  جزيره اى در منتهى اليه ش
ــت. منطقه اى كه اطالق عنوان ذخيره گاه  ميانكاله اس
ــت كره بر آن و ثبت آن در فهرست ذخيره گاه هاى  زيس
بيوسفر برنامه انسان و كره مسكون سازمان بين المللى 
ــت را ملزم به  ــازمان حفاظت محيط زيس يونسكو، س
ــرى  برنامه ها در اين ذخيره گاه مى كند. اجراى يك س

ــن طرح مديريت  ــن برنامه ها تدوي او گفت: «يكى از اي
ــتفاده هاى مختلف از  ــراى اس ــه ب ــدى منطق و زون بن
عرصه هاى طبيعى منطقه از جمله استفاده هاى تفرجى و 
طبيعت گردى در اين گونه مناطق با مشاركت جوامع بومى 
و به نفع اقتصاد و معيشت پايدار بوميان است. واگذارى 
غيرقانونى 380 هكتار از اراضى ملى اين جزيره در خالل 
ــط گروهى از سوداگران زمين  سال هاى 80 تا 84 توس
با سوءاستفاده از موقعيت، باعث شد تا سازمان حفاظت 
محيط زيست با يارى دستگاه قضايى و سازمان بازرسى 
ــور، همه توان خويش را براى باز پس گيرى اين  كل كش
اراضى و ابطال اسناد واگذار شده به نفع دولت جمهورى 
اسالمى ايران به كار بسته و خوشبختانه در سال 1387 
ــاره حاكميت مطلق دولت و  اين مهم تحقق يافت و دوب
سازمان حفاظت محيط زيست بر اين جزيره تحكيم شد».

ــتان ادامه داد:«از  مديركل حفاظت محيط زيست گلس
آن سال تاكنون كماكان حلقه مفقوده اى در اين منطقه 
ــاخت هاى اوليه براى  وجود دارد و آن همان نبود زيرس
ــتر الزم براى  ساماندهى امور طبيعت گردى و نبود بس
ــان از ظرفيت هاى  ــى و انتفاع آن ــاركت جوامع بوم مش
اقتصادى طبيعت گردى اين جزيره است. جزيره اى كه 
ساليان متمادى مورد استفاده هاى مختلف مردم بومى بود 
كه در تنها روستاى موجود در اين جزيره سكونت داشتند. 
ــتگاه هاى دولتى از جمله آموزش  همچنين برخى دس
ــيالت نيز در آن تاسيسات و مستحدثاتى  و پرورش و ش
داشتند كه تاكنون نيز بصورت ناقص در حال بهره بردارى 
از تاسيسات خود هستند.بخش هاى شمالى اين جزيره 
يكى از بهترين زيستگاه هاى زمستان گذرانى و زادآورى 
گونه هاى جانورى آبزى و كنارآبزى و منطقه اى مناسب 
براى پرنده نگرى است اما هيچ گونه امكاناتى براى توسعه 
و ترويج اين فعاليت در اين جزيره تعبيه نشده و گروه هايى 
كه به منظور پرنده نگرى به اين جزيره سفر مى كنند به 
شدت از كمبود امكانات اوليه و زيرساخت هاى الزم براى 

طبيعت گردى در اين جزيره گله مندند.
 تنها واحد حفاظتى سازمان حفاظت محيط زيست در 
اين جزيره، نيز واحد محيط بانى آشوراده است كه فقط به 
اداى مسئوليت خويش در جهت حفظ و حراست از حيات 
ــغول و از خدمات رسانى به گروه هاى  وحش جزيره مش
طبيعت گردى معذور است. اينجاست كه ضرورت تدوين 
ــترى مى يابد.  و اجراى طرح مديريت منطقه نمود بيش

مطالعه و تدوين اين طرح مديريت از سال 1385 آغاز و تا 
سال 1390 مرحله توجيهى و تفضيلى آن به پايان رسيد 
و بر مبناى آن عرصه هايى از جزيره كه بر اساس مطالعه، 
ــل تحمل محيط، قابليت  توان اكولوژيك و ظرفيت قاب
ــردى را دارند جانمايى و  تمركز فعاليت هاى طبيعت گ
عرصه هايى كه مى توان در آن ها به تفرج گسترده پرداخت 
نيز مشخص شده اند.براى اجراى اين طرح مديريتي دو 

رهيافت متصور است. 
ــاخت هاى آن توسط  رهيافت اول تامين اعتبار زيرس
ــازمان متولى و تصدى گرى مستقيم سازمان حفاظت  س
ــت هاى  ــه خالف سياس ــت ك ــت بر آن اس محيط زيس
ــالف  ــا و خ ــپارى تصدى گرى ه ــل 44 و برون س اص
ــت كره  ــت ذخيره گاه هاى زيس ــتانداردهاى مديري اس
ــا بايد با  ــه فعاليت ه ــد اين گون ــان مى دارن ــت كه بي اس
ــاركت جوامع بومى و براى تامين منافع آنان باشد». مش

ــتان ادامه داد: «اما  مديركل حفاظت محيط زيست گلس
ــط يك  رهيافت دوم اجراى طرح به صورت فاينانس توس
عامل سوم است كه بتواند ضمن حفظ مالكيت و حاكميت 
ــت، با اخذ اعتبارات دولتى،  سازمان حفاظت محيط زيس
زيرساخت هايى را براى مشاركت جوامع بومى و انتفاع آنان از 
منافع اقتصادى حاصل از طبيعت گردى تامين كند. از اين رو 
ــئوليت را پذيرفت و سازمان  استاندارى گلستان اين مس
ــتان به نمايندگى از  هميارى شهردارى هاى استان گلس
ــئوليت طراحى و مطالعه و ارزيابى اثرات  استاندارى مس
ــت محيطى اين طرح را عهده دار شد.طرح اوليه ارائه  زيس
شده از سوى سازمان مذكور به لحاظ وجود برخى مغايرت ها 
با ضوابط مورد عمل سازمان حفاظت محيط زيست و تناقض 
با طرح مديريت منطقه كه در گذشته توسط سازمان تهيه و 
تصويب شده بود مورد تاييد سازمان حفاظت محيط زيست 
واقع نشد و انطباق اين دو طرح چهار سال به طول انجاميد 
تا سرانجام در بهمن 96 اين دو طرح بر هم منطبق شدند و 
مجوز نهايى ارزيابى اثرات زيست محيطى طرح به تصويب 
كميته ملى ارزيابى اثرات زيست محيطى سازمان رسيد.

گام بعدى، تصويب اين طرح در كميته ملى طبيعت گردى 
بود كه اين مهم نيز در خرداد 97 تحقق يافت. هم اكنون اين 
طرح كه ضوابط اجرايى آن واجد مترقى ترين استانداردهاى 
جهانى است و آماده اجراست تا هم متضمن حفظ ارزش ها و 
كاركردهاى بيولوژيك منطقه باشد و هم بتواند منافع جوامع 
بومى را تامين و آنان را در حفاظت و بهره بردارى خردمندانه 
از اين منطقه سهيم كند. سازمان حفاظت محيط زيست 
با تشكر از نگرانى همه گروه هاى عالقه مند محيط زيست، 
ــكل ها و انجمن هاى علمى  ــازمان هاى مردم نهاد، تش س
ــن جزيره، اطمينان  ــه و نگرانى از آينده اي به لحاظ دغدغ
ــه مالحظات قوانين داخلى و  مى دهد كه در اين طرح هم
استانداردهاى جهانى حفاظت رعايت شده هم چنين همه 
ــبهه افكنى ها در خصوص هرگونه واگذارى  شايعات و ش
عرصه هاى ملى، هتل سازى و سوءاستفاده هاى اشخاص 

در اين جزيره را تكذيب مى كند».
ــود كه سال  ــائل در حالى مطرح مى ش همه اين مس
95 فرهاد دبيرى، معاون محيط زيست طبيعى سازمان 
ــاره به اينكه از نامه محيط  حفاظت محيط زيست با اش
ــتان در مورد جزيره آشوراده  زيست به استاندارى گلس
برداشت هاى متفاوت شده اظهار كرده بود، با ساخت هيچ 
نوع تاسيسات گردشگرى در آشوراده موافقت نشده است.

گروه سرزمين
    قطار واگذارى به تنها جزيره ايرانى كاسپين رسيد  

كلنگ زنى پرابهام درآشوراده

طرح تشكيل وزارتخانه ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
ــدى حجت، از  ــرار گرفت. مه ــورد تاكيد ق ــوى مجلس م بازهم از س
ــت با تغيير ظاهرى  صاحب نظران عرصه ميراث فرهنگى معتقد اس
ــنامه تغيير كند با تغيير ماهيت روبه رو  اتفاقى نمى افتد اما اگر اساس
ــد بود.طرح  ــراث فرهنگى خواه ــد كه تهديدى براى مي خواهيم ش
وزارتخانه شدن سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
ــورد توجه قرار  ــت كه طى ماه هاى اخير بارها م ازجمله طرح هايى اس
ــط نمايندگان مجلس راى موافق  گرفته است. اين طرح يك بار توس
آورد اما با ايراداتى از سوى شوراى نگهبان روبه رو شد و در نهايت مجلس 
ــنبه، هفت  ــه علنى چهارش در صدد رفع نواقص برآمد. حال در جلس
ــى گزارش كميسيون  ــالمى در جريان بررس آذر مجلس شوراى اس
ــكيل وزارت ميراث فرهنگى،  مشترك در مورد طرح يك فوريتى تش
گردشگرى و صنايع دستى به منظور تامين نظر شوراى نگهبان با اصالح 
ــت راى  ماده واحده اين طرح با 159 راى موافق، 22 راى مخالف و هش
ممتنع از مجموع 214 نماينده حاضر در جلسه مرود موافقت واقع شد.

در اين ماده واحده اصالحى آمده است: از تاريخ تصويب اين قانون سازمان 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى با تمامى اختيارات و وظايفى 
كه به موجب قوانين و مقررات با رعايت بند (د) ماده (29) قانون مديريت 
خدمات كشورى مصوب  1386/7/8با اصالحات و الحاقات بعدى و بند 
(الف) ماده (28) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادى، اجتماعى 
و فرهنگى جمهورى اسالمى ايران مصوب  1395/12/14و بدون توسعه 
تشكيالت و افزايش نيروى انسانى به وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنايع دستى تبديل مى شود. هزينه ناشى از تغيير عنوان دستگاه از محل 
صرفه جويى در هزينه هاى جارى وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دستى تأمين مى شود. در تبصره اين ماده واحده عنوان شده 
است كه در تشكيل اين وزارتخانه رعايت موازين شرعى ضرورى است.

ــازمان  ــوان از او به عنوان يكى از بنيانگذاران س مهدى حجت كه مى ت

ــرد، درخصوص  ــگرى نام ب ــتى و گردش ميراث فرهنگى، صنايع دس
تشكيل وزارتخانه ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى  به ايلنا 
گفت: وزارتخانه شدن چند معنا دارد. از يك بعد اين تبديل مى تواند به 
صورت ظاهرى باشد، چنان كه تبديل سازمان به وزارتخانه، فقط با تغيير 
سربرگ ها اتفاق بيفتد و رياست آن از معاون رييس جمهور تبديل به وزير 
 شود. در واقع در چنين شرايطى تغيير در ماهيت فعاليت هاى ميراث 
ــگرى اتفاق نمى افتد. تنها خاصيت  فرهنگى، صنايع دستى و گردش
ــط نمايندگان  ــت كه رييس آن توس ــدن آن اس اين نوع وزارتخانه ش
ــود. او ادامه داد: آن چه كه االن بيشترين انگيزه  مجلس انتخاب مى ش
ــت اين مهم است كه مجلسيان  براى تشكيل اين وزارتخانه شده اس
تمايل دارند تا كسى كه ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى را 
اداره مى كند،  از طرف مجلس راى بياورد و انتخاب شود و جزو كسانى 
ــتقيم انتخاب شود.  ــوى رييس جمهور به صورت مس نباشد كه از س
نمايندگان مجلس مى خواهند بتوانند روى كسى كه ميراث فرهنگى، 
ــگرى را اداره مى كند، كنترل داشته باشند. ــتى و گردش صنايع دس

ــراث فرهنگى،  ــر وزارتخانه مي ــوال كه اگ ــخ به اين س حجت در پاس
ــكل گيرد آيا در ماهيت فعاليت هاى  ــگرى ش صنايع دستى و گردش
ــر نكنم با تغيير  ــد؛ گفت: فك ــا تغييراتى ايجاد خواهد ش اين حوزه ه
ــكلى از حوزه ميراث فرهنگى، صنايع  ــازمان به وزارتخانه، مش نام س
ــود. البته بحثى بعد از تشكيل وزارتخانه  دستى و گردشگرى حل ش
ــنامه خواهد بود و اين بعد دوم  ــود كه آن هم تغيير اساس مطرح مى ش
تشكيل وزارتخانه است.رييس سابق سازمان ميراث فرهنگى، صنايع 
ــنامه و تحوالتى كه به  ــگرى در خصوص تغيير اساس دستى و گردش
ــازمان اتفاق خواهد افتاد، يادآور شد: درحال حاضر  ــطه در س اين واس
اساسنامه مجموعه سازمان بر مبناى اساسنامه ميراث فرهنگى اداره 
ــگرى در آن ادغام شده اند. البته اين  مى شود و صنايع دستى و گردش
ــنامه اى جديد براى  ــكيل وزارتخانه، اساس امكان وجود دارد كه با تش

ــتى و گردشگرى تدوين شود. وزارتخانه ميراث فرهنگى، صنايع دس
ــاهد هستيم  ــور ش ــرايطى كه اكنون در كش او ادامه داد: باتوجه به ش
ــت  ــغل و درآمدزايى تاكيد دارند، پيش بينى من آن اس كه بر ايجاد ش
ــد ارزش هاى  ــد، فاق ــنامه اى كه به تازگى تدوين خواهد ش كه اساس
ــنامه ميراث فرهنگى مد نظر قرار  ــد كه اكنون در اساس فرهنگى باش
گرفته است. درواقع مى توان گفت، گرايش اساسنامه جديد به سمت 
ــتغال زايى، درآمدزايى و موارد اقتصادى خواهد بود. به اين ترتيب  اش
نگاه ها در اولويت نخست به گردشگرى و سپس صنايع دستى خواهد 
بود. كسى نيز تقصيرى ندارد و جو عمومى به گونه اى  است كه ميراث 
ــازى كشور  ــى كه در آينده س فرهنگى با تمام اهميتى كه دارد و نقش
مى تواند داشته باشد،  كم كم كنار گذاشته مى شود. وقتى اساسنامه 
ــال آينده حتا با تغيير  ــود طبيعتا براى 10 تا 20 س ــته ش جديد نوش
ــه خواهد يافت. ــرايط اقتصادى جامعه، بازهم به همان منوال ادام ش

ــنامه خطر  ــدن با تغيير اساس ــاره به آن كه وزارتخانه ش حجت با اش
ــد كند،  ــى را تهدي ــراث فرهنگ ــد مي ــه مى توان ــت ك ــى اس بزرگ
ــاط مى كنيم  ــا احتي ــه م ــد ك ــرادى بگوين ــر اف ــى اگ ــت: حت گف
ــنايى كه به  ــود، باتوجه به آش ــن بى توجهى بش ــم چني و نمى گذاري
ــبت به چنين موضوعى  ــرايط دارم، مى توانم بگويم نس مجموعه و ش
ــود. ــه چنين امرى محقق ش ــر نمى كنم ك ــتم و فك خوش بين نيس
ــتى و  ــع دس ــى، صناي ــراث فرهنگ ــد مي ــت: هرچن ــد اس او معتق
ــا از جهاتى نيز  ــتند ام ــگرى از جهاتى به يكديگر مرتبط هس گردش
ــنامه جديد ممكن  ــد. اساس ــت كرده ان ــم درس ــكالتى براى ه مش
ــد. ــته باش ــن حوزه ها پيش رو نداش ــراى اي ــده دقيقى ب ــت آين اس

حجت درخصوص پيشنهادى كه مى توان براى بهبود شرايط ميراث 
ــگرى ارائه داد، گفت: مى توانستيم  فرهنگى، صنايع دستى و گردش
ــتى  ــازمان ميراث فرهنگى و صنايع دس ــگرى و س وزارتخانه گردش
ــازمان ميراث فرهنگى، صنايع  ــيم. به اين صورت كه س ــته باش داش

ــت و كارهاى  ــى و هنرى مى پرداخ ــتى به انجام كارهاى فرهنگ دس
تخصصى خود را انجام مى داد و وزراتخانه گردشگرى نيز به تمام مسائل 
ــگرى از هتل گرفته تا راه و هواپيما بپردازد. البته مى گويند كه  گردش
ــكيالت با مشكالتى روبه روست. اين امر به لحاظ حقوقى و ايجاد تش

 به اعتقاد او، اگر مشكالت حقوقى حل شود، مجلس با چنين طرحى 
ــت چراكه نمايندگان مردم به دنبال آن هستند  مشكل نخواهد داش
ــود و شغل و  ــان كارهايى انجام ش ــگرى در استان هاى ش كه گردش
ــراث فرهنگى در  ــادى به اين مهم كه مي درآمد ايجاد كند و توجه زي
ــوند، ندارند. ــت و محوطه ها حفارى غيرمجاز مى ش حال تخريب اس

ــاره به اين نكته كه اگر اين تغيير اتفاق بيفتد از آنجايى كه  حجت با اش
مجلس و دولت درخصوص ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
ــوزه توجه نخواهد  ــال  ها به اين ح ــت ديگر تا س اقدامى انجام داده اس
كرد، گفت: باتوجه به تجربيات گذشته اين گونه به نظر مى رسد كه با 
ــدن ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى امكان  وزارتخانه ش
ــاماندهى اين حوزه ها  آنكه طى سال هاى بعد اقدامى درست براى س
ــئوالن فكر مى كنند در  ــود، بعيد به نظر مى رسد چراكه مس انجام ش
ــازمان را  خصوص ميراث فرهنگى اقدام انجام داده اند و براى مثال س
ــر اين حوزه به كما  ــال ديگ تبديل به وزارتخانه كرده اند، پس تا 10 س
ــام دهند و از  ــى انج مى رود و تا بخواهند دوباره دراين خصوص بررس
ــال ها زمان مى برد. ــوند و فكر اساسى كنند، س مشكالت آن مطلع ش

تمام اين صحبت ها درحالى مطرح مى شود كه سازمان ميراث فرهنگى، 
ــته اى نه چندان دور تحت يك  ــگرى در گذش صنايع دستى و گردش
وزارتخانه فعاليت مى كرد و با راى نمايندگان مجلس تبديل به سازمان 
ــتند تا  ــدگان مجلس درصدد آن هس ــد. در اين ميان بازهم نماين ش
ــگرى را باتشكيل وزارتخانه  ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردش
ــابق سازمان ميراث فرهنگى،  تحت نظارت خود قرار دهند، رييس س
صنايع دستى و گردشگرى در اين خصوص گفت: در دوره اى مجموعه 
ــاى وزارت فرهنگ و آموزش عالى  ميراث فرهنگى ازجمله معاونت ه
بود، در آن زمان تلقى كه از ميراث فرهنگى مى شد، امرى تحقيقاتى و 
آموزشى بود چراكه در آن وزارتخانه فعال بود. زمانى كه ميراث فرهنگى 
ــد، نگاه ها به سمت تبليغ و معرفى جاذبه ها  به وزارت ارشاد منتقل ش

ــد. از اين رو در آن دوره گردشگرى به ميراث  و آثار تاريخى كشيده ش
فرهنگى پيوست چراكه نگاه ها به ميراث فرهنگى در حال تغيير بود.

ــورت ماهيتى نگاه مى كنيم  او تصريح كرد: گاهى به موضوعات به ص
بدين معنا كه اگر سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
ــت تبديل كنيم، معناي آن  را به يكى از مجموعه هاى وزارتخانه صم
اقتصادى خواهد شد. بنابراين قرار دادن حوزه اى مانند ميراث فرهنگى 
در بخش هاى وزاتخانه هاى مختلف فقط وضعيت تشكيالتى آن نيست 
كه اهميت دارد بلكه هويتى كه به آن مى دهيم و توقعى كه مملكت از آن 
دارند را نيز شكل مى دهيم. اكنون بايد در نظر بگيريم كه اگر بخواهند 
وزاتخانه ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى را شكل دهند، با 
وزارتخانه اى فرهنگى روبه رو خواهيم بود يا با وزارتخانه اى كه اقتصاد و 
اشتغالزايى را مدنظر دارد؟ بايد تلقى از وزارتخانه ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى مشخص شود كه اين مهم در اساسنامه رقم مى خورد.

حجت خاطرنشان كرد: اگر بخواهم صحبت هايم را مختصر كنم بايد 
بگويم؛ تغيير سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى به 
ــود، فقط اين احساس ايجاد  وزارتخانه، عمال تغييرى را باعث نمى ش
مى شود كه مشكل ميراث فرهنگى را حل كرده اند و تا 8 يا 10 سال آينده 

ما را از اقدام واقعى كه بايد به داد اين بخش برسيم، بازمى دارد.

ميراث فرهنگى

انتقادها به تشكيل يك وزارتخانه جديد بدون در نظر گرفتن جوانب آن ادامه دارد 

ابهامات راى مثبت به وزارت ميراث

كشتى يونانى - جزيره كيشجزيره كوشكسواحل جزيره قشم

ايرانگرد  ى
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مسعود      مجاورى

ــتغال داشته باشيم ،بستگى  اينكه ما چه تعريفى از اش
ــود اينكه تعريف يك  به جايگاه اجتماعى مان دارد. باوج
ــتغال از بيكارى با يك پدر دل نگران  مدير دولتى حوزه اش
كه سه فارغ التحصيل دانشگاهى خانه نشين دارد، متفاوت 
است اما اينكه مابه ازاى بيرونى وضعيت اشتغال وطرح هاى 
اشتغال زايى كه دراين سال ها اجرا شد چه پيامدهايى براى 
كف اجتماع داشته نياز به بررسى هاى آمارى و تطبيقى دارد. 
دراين ميان البته نبايد هنجارهاى فرهنگى  يا تفاوت هاى 
اقليمى را از نظر دور داشت؛  براي مثال در استان هاى شمالى، 
ــتان و با كشت برنج، سطح شاغالن  در دوفصل بهار و تابس
دواستان گيالن و مازندران باال مى رود امادر پاييزو زمستان 
آمار اشتغال سير نزولى طى مى كند. همين آمار در سيستان 
و بلوچستان متفاوت است؛ در دوفصل ابتداى سال به خاطر 
گرماى هواى جنوب با كاهش تعداد شاغالن فصلى مواجهيم 
و افزايش شاغالن بخش كشاورزى سيستان و بلوچستان را 

در پاييزو زمستان شاهديم.
آمارها سخن مى گويند

رييس سازمان برنامه و بودجه گيالن معتقد است كه 
نرخ بيكارى جمعيت 10 سال و بيشتر اين استان شاخص 
7/10درصدى دارد؛ در حالى كه نرخ مشاركت اقتصادى 
استان گيالن برابر با7/42درصد است. اين عدد(مشاركت 
اقتصادى) در استان سيستان و بلوچستان برابر با 5/30

ــت كه پايين ترين ميزان مشاركت اقتصادى  درصد اس
ــور بوده و نرخ مشاركت اقتصادى مردان در  در سطح كش
ــت. كيوان محمدى  گيالن 9/64 و زنان 9/20 درصد اس
ــاخص هاى  ــن مطلب مي گويد: البته يكى از ش با بيان اي
ــانى در دنياى امروز ميزان مشاركت زنان در  توسعه انس
فعاليت هاى اقتصادى است و از قديم االيام زنان گيالنى 
چه در عرصه توليد برنج و چه در بازارهاى محلى و فروش 
ــتند. وى در  ــور پررنگى داش محصوالت اقتصادى حض
ــده از سوى مركز آمار  ادامه افزود: طبق آمارهاى ارائه ش
ــال  ــد از جمعيت فعال بين 15تا29س ايران4/24 درص
كشور درگير مساله بيكارى اند واين شاخص دربين زنان 
بيشتر از مردان ودرنقاط شهرى بيشتر از مناطق روستايى 
است.رييس سازمان برنامه و بودجه گيالن ضمن اشاره به 
تفاوت دو مفهوم تورم و بيكارى گفت: در دنيا اگرچه تورم 
ــانه هاى اقتصاد پوياست اما نرخ  زير 10درصد يكى از نش
بيكارى باالى پنج درصد را نشانه وجود معضل اقتصادى 
ــگاه به آمارهايى درخصوص  ــتاد دانش مى دانند. اين اس
ــاره كرد و  تفاوت  درصد زنان و مردان بيكار در گيالن اش
افزود: دراين استان 29درصد از افراد 15 تا 29 سال بيكارند 
كه تفاوت محسوسى با آمار سال گذشته در اين مورد وجود 
ندارد اما مركز آمار ايران رقم بيكاران دراين بازه سنى براى 
استان سيستان و بلوچستان را حدود 26 درصد اعالم كرده 
است؛ اين در حالى است كه تصور عمومى در سطح كشور 
ــكالت كمتر  از برخوردارى  اقتصادى مردم گيالن و مش
ــاخص گيالن از  آنان حكايت دارد؛ در حالى كه در اين ش

سيستان و بلوچستان عقب تر است. 

بيكاري، مشكل اصلي استان ها
ــال  مطابق گزارش مركز آمار ايران  كه در فصل بهار س
جارى منتشر شد، استان سيستان و بلوچستان رتبه سوم 
بيكارى را در سطح كشور به خود اختصاص داده بود؛ در حالى 
كه رتبه گيالن در اين گزارش بيست و يكم بود. اين در حالى 
است كه طبق آخرين گزارش آمار فصلى مركز آمار ايران، 
استان سيستان و بلوچستان رتبه چهارم بيكارى كشور را 
كسب كرد كه نسبت به بهار سال جارى از وضعيت بهترى 
برخوردار شده است. شاخص هاى آمارى  نمايانگرپايين ترين 
ميزان مشاركت اقتصادى اين استان در نيمه هاى دهه80تا 
اوايل دهه 90خورشيدى است واين مساله مبين تاثيرعوامل 
بيرونى بر رويكرد اجتماعى و اقتصادى مردم اين استان است. 
ــز آمار ايران  ــاخص هاى آمارى مرك جالب ترين بخش ش
مربوط به سه استان سمنان  با6/7رصد و مركزى با5/7درصد 
و هرمزگان با5/8درصد نرخ بيكارى است؛ بنابراين اين سه 
ــطح كشور دارند. ــتان كمترين ميزان بيكارى را در س اس

ــتان خراسان شمالى با نرخ  درگزارش مركز آمار ايران اس
ــاركت  ــاركت اقتصادى 1/44درصدى رتبه اول مش مش

ــور را به خود اختصاص داد كه سهم بخش  اقتصادى كش
كشاورزى اين استان از اين ميزان مشاركت اقتصادى 6/34

درصد بود و استان تهران با هفت دهم درصد كمترين ميزان 
مشاركت اقتصادى را در بخش كشاورزى به خود اختصاص 
ــران چهارمحال وبختيارى با  ــزارش مركز آمار اي داد.درگ
7/23درصد بيكارترين استان كشور شد و استان كرمانشاه 
ــكارى راازآن خود كرد. معدل  ــد رتبه دوم بي با 6/22 درص
ــورى 6/32درصد  سهم بخش صنعت از كل اشتغال كش
ــتان يزد با عدد7/45درصدى رتبه اول اشتغال  بود كه اس
صنعتى كشور را به دست آورد و استان كردستان حايز رتبه 

آخراشتغال صنعتى با نرخ8/21درصدى شد.
نمايندگان و مسئوالن چه مى گويند؟

ــادى و  ــار كاركردهاى اقتص ــكارى در كن ــاله بي مس
اجتماعى اش داراى بازخوردهاى سياسى و حتى امنيتى هم 
است تا جايى كه جامعه شناسان سياسى ارتباط معنادارى 
ميان «تاب آورى»اجتماعى و مساله اشتغال بر شمرده اند يا 
سال هاست كه رابطه آسيب هاى اجتماعى با سطح اشتغال 
جوانان اثبات شده است و طبيعتا هر يك از متوليان امر ازظن 

خود به اين مساله مى پردازند. نماينده خاش و ميرجاوه در 
مجلس شوراى اسالمى مى گويد:خشكسالى هاى پياپى 
چند سال اخير براى جوانان جوياى كار وضعيت بغرنجى را 
فراهم آورده است.وى به عدم تناسب تعداد فارغ التحصيالن 
ــاره كردو افزود:با وجود  دانشگاهى با نيازهاى بازار كار اش
اين همه جوان فارغ التحصيل بيكار متاسفانه هيچ برنامه 
ــتغال اين جوانان جوياى كار وجود ندارد و  مدونى براى اش
دردناك تر اينجاست كه بسيارى ازاين جوانان براى كسب 
روزى حالل به شهرها و استان هاى مجاور مى روند كه اين 
مهاجرت باعث برهم خوردن توازن جنسيتى در بلند مدت 
خواهد شد و توليد آسيب اجتماعى مى كند.«على كرد» 
ــتند از  با بيان اينكه جوان ها فرصت هاى توليد ثروت هس
نداشتن برنامه راهبردى براى هدايت و كاناليزه كردن اين 
پتانسيل انتقاد كرد و خواهان استفاده از فرصت مرزهاى 
شرقى به منظور كاستن از معضل بيكارى شد.اما «محمد 
ميهنى» فرماندار مير جاوه مى گويد:51 درصد از جمعيت 
شهرستان را زنان و 49درصد از جمعيت را مردان تشكيل 
ــتان بر  ــان كرد: اقتصاد شهرس ــد. وى خاطر نش مى دهن

ــت و بخش صنعت  ــاورزى استوار اس پايه دامدارى و كش
ــتان  ــود منابعى مثل معدن طال در شهرس و معدن  با وج
ــتغال و توليد اين منطقه  ــهم در خورى از اش ميرجاوه، س
ندارد و متاسفانه شهرستان هاى خاش و ميرجاوه داراى آمار 

بيكارى18درصدى هستند.
آستارا هم پنجه در پنجه بيكارى دارد

از مرز ميرجاوه به مرز آستارا در شمالى ترين بخش استان 
گيالن مى رويم. اينجا اگرچه كشاورزى رونق دارد و و صيد 
و صيادى از دريا هم كمك خرج برخى ازخانواده هاست واز 
ــاط  تجارت چمدانى هم به راه است اما دركنار  طرفى بس
ــت؛ اگر چه شكل آن با  ــفره بيكارى هم پهن اس اين هاس
ــتارا دراين زمينه به ما  ــاوت دارد. فرماندار آس ميرجاوه تف
ــهيالت اشتغال زايى در  مى گويد:600 ميليارد ريال تس
ــع معضل بيكارى  ــتانى و ملى براى رف قالب اعتبارات اس
ــم قابل مالحظه و  ــتان اختصاص يافت كه رق اين شهرس
بى سابقه اى بود.  «يونس رنجكش» گفت: از اين مبلغ 160 
ميليارد ريال به 33 طرح تكاپو اختصاص يافت و مابقى در 
اختيار ساير دستگاه هاى اجرايى مرتبط با اشتغال قرار گرفت 
تا هريك به سهم خود براى كاستن ازاين معضل هزينه كنند. 
رنجكش يكى از داليل بيكارى را نبود مهارت دانست و 
افزود:بهتر است جوانان براى كاستن از بار اين معضل به سوى 
آموزش هاى فنى و حرفه اى هدايت شوند تا اين رديف هاى 
اعتبارى هم در مسير درستش هزينه شود اما نماينده مردم 
ــالمى معتقد است:بيشتر  ــتارا در مجلس شوراى اس آس
مراجعان به دفاتر نمايندگان معضل اشتغال دارند وگهگاه 
شاهد گريه كردن جوانان جوياى كار در دفترم هستم كه 
برايم بسيار دردناك است. «ولى داداشى» با اشاره به تعدد 
دستگاه هاى تصميم گير در عرصه اقتصادى گفت: متاسفانه 
جزيره اى عمل كردن برخى از اين نهادها باعث اتالف منابع 
مى شود. وى فقر اقتصادى را تنيده شده در بيكارى دانست و 
اذعان داشت :زنانه شدن و سالمند شدن و شهرى شدن فقر 
به زودى براى ما توليد چالش امنيتى در بعد ملى مى كند كه 

هر سه زاييده معضل بيكارى است.
بيكارى و فقر همذات بحرانند

ــاره شد، هر كسى  همان طور كه در ابتداى گزارش اش
ــى كه دارد  ــب جايگاه اجتماع به فراخور وضعيت و تناس
ــاله بيكارى برخورد مى كندو تعريف بيكارى حتى  با مس
تابعى از شرايط پيش گفته شده است.قدر مسلم بيكارى 
توليد فقر مى كندو فقر آسيب اجتماعى مى زايد و آسيب 
اجتماعى، چالش  امنيتى به ارمغان مى آورد. اين همه البته 
به ميزان رضايتمندى جامعه آسيب مى زند وسطح سرمايه 
ــرمايه  ــزل مى دهد. يكى از تبعات تنزل س اجتماعى را تن
اجتماعى، كاهش ميزان تاب آورى است و يكى از نشانگان 
ــرار مغزها متجلى  ــا به قولى ف اين كاهش در مهاجرت ي
مى شود. خانواده هايى را مى بينيم كه با سطح تحصيالت 
باالى دانشگاهى، به مشاغل آكادميك و پردرآمد اشتغال 
دارند اما به داليل پيش گفته شده در تكاپوى رفتن هستند.

كمترين تبعات رفتن اين افراد را بايد در تنزل كيفيت منابع 
انسانى جامعه جست.جامعه اى كه كارگران فكرى ندارد تا 
در مقام يقه سفيد برايش توليد فكر كنند و با «كارگران يدى» 
راه به جايى نخواهد برد ؛چرا كه اين دو الزم و ملزوم يكديگرند 

همان طور كه بيكارى و فقر همذات بحرانند.

       نگاهي آماري به بحران اشتغال در برخي شهرهاي كشور     

شمال و جنوب ندارد؛ بيكارى همه گير است

روشنفكرى امرى بسيار پيچيده و سخت است و از عرق ريزى روح در 
سايه علم طى سال هاى بسيار، شايد به دست آيد. جامعه ايران به دليل خالى 
شدن از قشرى از انديشمندان براى رفع اين كمبود، خود شروع به اطالق 
عناوين به اين و آن كرد. در هيچ جاى جهان كسى با نوشتن يك رمان يا 
مجموعه شعر يا بازيگرى عنوان روشنفكر را به دست نمى آورد و اين افراد به 
هيچ عنوان روشنفكر نيستند. ولى به دليل فقر جامعه از انديشمندان، مردم 
سعى در پركردن اين كمبود با تقديم اين لقب به هر كسى كردند. نمونه آن 
را مى توان در اتفاقات اجتماعى معاصر ديد. هنرمندان كه بيشتر آن ها 
كتاب نمى خوانند و دركى از سياست ندارند به دليل مناسبات شخصى 
يك روز زنده باد مى گويند و روز ديگر مرده باد و به اين توهم رسيده اند كه 
رهبرى فكرى جامعه، در اختيار آن هاست. براى همين تصور مى كنند كه 
در تعيين افراد سياسى كشور نقش مهمى دارند و برائت آن ها مى تواند 
مشروعيت زدايى كند. حال اينكه همين افراد با دليل و بى دليل در ارتباط 
مستقيم و غير مستقيم با افراد صاحب قدرت هستند و سعى مى كنند در 
پشت پرده از اين نمد كالهى براى خود ببافند. براى نمونه خاطره اى ذكر 
ــينما در گفت وگو با من  مى كنم. روزى يكى از كارگردان هاى مطرح س
گفت:«اگر احمدى نژاد رييس جمهور شود، من از اين مملكت مى روم». 
با رييس جمهور شدن احمدى نژاد نه تنها از مملكت نرفت بلكه بيشتر از 
گذشته فيلم ساخت. حال خودتان پيدا كنيد پرتقال فروش را. از دريافت 

ــگاه تا دريافت رانت هاى بسيار براى ساخت  پول براى برگزارى نمايش
فيلم. در پشت پرده به اهالى قدرت لبخند مى زنند و در گشايش فيلم ها با 
خنده كنار مردم عكس مى گيرند. پس از موفقيت رفتارهاى پوپوليستى 
در عرصه سياست و تاثير آن در محبوبيت بين توده هاى اجتماعى اين 
رفتار پوپوليستى بين هنرمندان نيز شيوع پيدا كرد و يكى هر روز جايزه

بين المللي خود را به يكى بخشيد و ديگرى مراسم اسكار دعوت نشده را 
تحريم كرد و گروهى ديگر نيز تصميم گرفتند به جاى رييس جمهورى 
كه براى راى دادن به آن بسيار تالش كرده اند وارد مذاكره با رييس جمهور 
آمريكا در خصوص تحريم ها شوند. بى خانمان هاى كارتن خواب، كودكان 
كار و اعتصاب هاى كارگرى كه به دليل پرداخت نشدن دستمزدى كه 
كمترين حق آن هاست،اهميتى براى اين افراد نداشت و وقت خود را صرف 
برگزارى نمايشگاهى كردند كه تابلوى تقلبى آن با ارقام ميليونى قرار بود 
به فروش برود. البته هميشه نردبان كودكان بى سرپرست يا كودكان كار 
را پله فروش آثارشان كردند تا حساب هاى شان را براى سفرهاى خارجِى 
از شمار گذشته، پرتر كنند. بهترين نويسندگان ايرانى كتاب هاى شان در 
كتابفروشى ها خاك مى خورد ولى يك بازيگر كتاب چند 100 هزار تومانى 
چاپ و منتشر مى كند و همه از او حمايت مى كنندو از فرهنگ كتابخوانى 
كه بايد در جامعه رواج پيدا كند، سخن مى گويند. جامعه اى كه با وجود 
تورم و موج گرانى هاى پى درپى و عدم دريافت مطالبات، در به دست آوردن 
نيازهاى انسانى خود دچار مشكل است،مشخص نيست چگونه بايد چند 
100هزار تومان براى كتاب فالن بازيگر بپردازد. در جريان زلزله نيز اين 

داستان بيشتر عيان شد. تمام كسانى كه فرياد وا مصيبتا مى كشيدند كه 
اگر به فالن نامزد راى ندهيد چنان مى شود و دوباره ايران سر مى دادند، به 
دولت منتخب خود اعتماد نداشتند و مردم را تشويق به پرداخت پول به 
خود، به عنوان معتمد براى يارى رساندن به زلزله زده ها مى كردند و معلوم 
نيست اگر به دولت اعتماد نداشتند، چرا اين قدر مردم را تشويق به راى 
دادن مى كردند كه وا مصيبتا فالنى نيايد.در اين روزهاى سخت كه برخى 
هنرمندان در سفرهاى گردشى دور دنيا براى آسودگى خاطر هستند 

ــاخت سريال هاى آبكى، نخ نما و  و برخى حقوق هاى ميلياردى براى س
كپى شده از غرب مى گيرند، كارگران در حال اعتصاب براى دريافت اندك 
مطالبات شان هستند و دريغ از كسانى كه براى شكسته شدن پاى يك 
سگ يا گربه وكيل مى گيرند و كمپين راه مى اندازند اما از اين رنج ديدگان 
حمايت  نمي كنند زيرا اين حمايت ها براى ارتباط هاى شان هزينه ساز 
است. ولى مذاكره با آمريكا براى تحريم ها بسيار مفيدتر است تا حمايت از 

مطالبات كارگران رنج ديده ايرانى.  

مشكالت معيشتي بخش كثيري از افراد جامعه به خصوص كارگران 
هر روز بيشتر مي شود و گراني هاي لجام گسيخته بيش از هميشه آن ها

را در تنگنا قرار داده است. دولت نيز همچون هميشه بي آنكه اقدامي براي 
ــد، به دادن  ــت افراد داشته باش كنترل قيمت ها و كمك به بهبود معيش
شعارها و وعده هاي بي عمل مشغول است.در اين ميان ، افزايش مشكالت و 
آسيب هاي اجتماعي، اتفاقي است كه با سرعتي عجيب گسترش پيدا كرده 
و آسيب هاي مهلك بر بدنه جامعه وارد مي كند. اعتراض هاي كارگران از 
پرداخت نشدن حقوق و كفاف ندادن درآمدها براي گذران حداقل زندگي 
نيز هر روز بيشتر شده اما مسئوالن و تصميم گيران دولتي و مملكتي گويي 
در سرزميني ديگر مسئول هستند و بدون توجه به همه اين مشكل ها تنها 

منتظرند با گذر زمان، مردم به مشكالت عادت كرده و هم زيستي كنند.
 تازه ترين وعده دولت براي كاهش بخشي از مشكالت جامعه كارگري، 
ــال آينده است و اين درحالي است كه  افزايش 20 درصدي حقوق در س
تجربه نشان داده همواره اين گونه سياست ورزي ها و تصميم گيري ها هيچ 
سودي را عايد عموم مردم نكرده و تنها مشكالت شان را دو چندان مي كند. 
يك كارشناس حوزه كار با بيان اينكه كمك هزينه مسكن كارگران كفاف 
اجاره دو اتاق را نمى دهد، از دولت خواست كه در راستاى اصل 31 قانون 
اساسى اقدام عاجلى براى تامين مسكن كارگران و گروه هاى كم درآمد

صورت دهد.چند سالى است كه در شوراى عالى كار بدون توجه به مزاياى 

جانبى كارگران حداقل دستمزد تعيين و تصويب مى شود؛ در حالى كه بن 
خواربار و حق مسكن جزو دريافتى كارگران است و متاسفانه در سال هاى 
ــى در اين زمينه صورت نگرفته است. گذشته هيچ گونه تغيير يا افزايش

على اكبر سيارمه، رقم كمك هزينه مسكن كارگران را 40 هزار تومان ذكر 
كرد و گفت: در شرايطى كه بسيارى از كارگران حداقل بگيرند و بخش 
ــتمزد آن ها صرف هزينه هاى مسكن و اجاره بها مى شود  اعظمى از دس
ــكن دردى از خانوارهاى كارگرى دوا  كمك هزينه 40 هزار تومانى مس
نمى كند.اين كارشناس حوزه كار با بيان اينكه حق مسكن 40 هزار تومانى 
در خارج كالنشهرها و شهرك هاى اقمارى حتى براى اجاره دو اتاق كافى 
ــاس اصل 31 قانون اساسى، تامين  نيست، تاكيد كرد: دولت بايد بر اس
مسكن اقشار كم درآمد و كارگران را براى جبران قسمتى از هزينه هاى 
ــتمزد كارگران  ــاله از دس زندگى برعهده گيرد. اگر در جدولى كه هر س
ارائه مى كنيم هزينه مسكن، بن خوار بار و پايه سنواتى را مشخص كنيم، 
مى بينيم كه بخش اعظمى از دستمزد يك كارگر صرف تامين مواد اوليه 
و خوراكى ها و بخشى ديگر صرف اجاره بهاى مسكن مى شود؛ در حالى كه 
چند سالى است شوراى عالى كار افزايشى در مورد كمك هزينه مسكن و 
بن خواربار لحاظ نكرده و كارگران با يك ميليون و 200 هزار تومان حقوق 
نمى دانند كه بايد هزينه هاى درمانى خود را تامين كنند يا هزينه هاى

خوراك و اجاره منزل را بپردازند.اين كارشناس حوزه كار درعين حال از 

دولت خواست تا مزايايى كه همه ساله براى كاركنان خود مى بيند براى 
كارگران هم درنظر بگيرد و براى كاهش هزينه هاى معيشت خانوارهاى 
ــيارمه عقب افتادگى هاى مزدى  كارگرى برنامه ريزى كند.به گفته س
كارگران  باوجود وعده هاى داده شده براى ترميم دستمزد نه تنها جبران

نشده بلكه روى هم انباشته شده است؛ به همين دليل شوراى عالى كار 
ــت خانوار در ماه را محاسبه  امسال بايد به طور جدى هزينه سبد معيش
كند و آن را مالك تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران قرار بدهد. 

داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايرانى در اصل 31
ــت با رعايت اولويت براى آن ها كه  قانون اساسى است و دولت موظف اس
نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران، زمينه اجراى اين اصل 
را فراهم كند.همچنين بر اساس ماده 73 منشور حقوق شهروندى،حق 
ــب با نياز خود و خانواده شان  شهروندان است كه از مسكن ايمن و متناس
ــاس نياز و با رعايت اولويت و امكانات زمينه  بهره مند شوند و دولت بر اس

استيفاى اين حق را فراهم كند.

نگاه 

نيمچه گزارش

ــال حدود يك ميليون نفر در كنكور سراسرى  امس
ــنجش برگزار مى شود،  ــاله توسط سازمان س كه هر س
ــداد داوطلبان،  ــركت كردند. با وجود روند نزولى تع ش
تراكم درخواست براى رشته هاى پزشكى يا مهندسى 
ــخت كرده است. از سوى  كالنشهرها، رقابت را بسيار س
ديگر قيمت بسيار باالى رشته هاى پزشكى در دانشگاه 
ــگاه هاى دولتى  ــن الملل، دانش آزاد و پرديس هاى بي
ــاله  ــت. اين مس را با تقاضاى مضاعفى مواجه كرده اس
ــراب آور،  ــك دغدغه اضط ــت كه به عنوان ي سال هاس
خانواده هاى ايرانى را آزار مى دهد و ميزان قابل توجهى 
از ايشان به نوعى با اين دغدغه زندگى كرده اند. اما نكته 
سياه ماجرا اينجاست كه وجود اين تعداد داوطلب، بازار 
بسيار سودآورى براى كالس هاى آمادگى كنكور فراهم 
ــت. اين مراكز، با ارائه آمارهاى درست و غلط از  كرده اس
تعداد پذيرفته شدگان مرتبط با خود، مردم را به ثبت نام و 
پرداخت هزينه هاى بعضا سرسام آور ترغيب مى كند. اين 
مراكز آموزشى از رسانه ملى هم براى تبليغ خدمات خود 
استفاده مى كند. اما مدتى است كه اين تبليغات به طرز 
شگفت آورى افزايش يافته است. تقريبا تمام تبليغات 
ــى به آن ها اختصاص  بين برنامه هاى نمايشى يا ورزش
يافته است. رسانى ملى پا را از اين موضع هم فراتر گذاشته 
و آنتن شبكه آموزش را در بهترين ساعات روز به طور كامل 
به برخى از اين مراكز اجاره داده تا با حضور در يك برنامه 
گفت وگو محور به تبليغ آموزشگاه خود پرداخته و حتى 
به عنوان يك نمونه كار، مباحث درسى را با شور و حرارت 
وصف ناپذيرى تدريس هم مى كنند. همان طور كه گفتيم 
ــر به اين آموزش ها نياز  از ديد باال، حدود يك ميليون نف
ــانى ملى را  دارند اما درظاهرتراكنش هاى مالى باال، رس
هم وسوسه كرده تا در اين اوضاع وانفسا، از اين كاله نمدى 
ــازد. در حالى كه ميليون ها نفر از افراد  هم براى خود بس
كشور به آموزش هاى ابتدايى در حوزه مسائل بهداشتى، 
خانوادگى، روابط عاطفى و ... نياز دارند، اما در حال حاضر 
در رسانه ملى باد به پرچم كنكور مى وزد. نكته شگفت آور 
ديگر اينكه، اين همه تالش براى ورود به دانشگاه در حالى 
است كه هيچ برنامه  روشنى براى فارغ التحصيالن وجود 
ــمى آمده است كه حتى  ندارد. در آمارهاى مقامات رس
ــكان كشور وضعيت معيشتى مطلوبى  بسيارى از پزش
ندارند. اين حجم وسيع مهندس در كشور كه نشان از عدم 
هدايت صحيح تحصيلى مطابق با نيازهاى كشور است، 
ــودجويانه متوليان امر بوده  نشان دهنده انگيزه هاى س
است. قرار بود تالش همه مسئوالن در جهت حذف كنكور 
باشد اما با ساخت برنامه و تبليغات اغراق آميز محصوالت 
آموزشى، حتى خردساالن پيش دبستانى را هم هدف قرار 
داده و محصول كمك آموزشى! براى شان ساخته اند. گويا 
كنكورى ها به تلويزيون حمله كرده و آن را تصرف كرده اند. 
مردم در اين روزها به اندازه كافى از بى كفايتى برخى ضربه 
ــنده اقتصادى قرار دارند.  مى خورند و در تنگناهاى كش
آقايان در رسانه ملى بدانند با اجاره آنتن به اين آموزشگاه ها، 

مسئول همه پيامدهاى منفى آن ها هستند.

استفاده كردن يا نكردن از كتب كمك درسي در 
مدارس، موضوعي نه چندان تازه در نظام آموزشي 
ــنامه هاي  ــاله با وجود بخش ــت كه هر س ايران اس
متعدد وزارتخانه اي از سوي مدارس چندان جدي 
ــدارس، عالوه بر  ــود. در پاره اي از م گرفته نمي ش
ــوي  ــي از س ــتفاده از كتب كمك درس توصيه اس
ــارات آن نيز گوشزد  دانش آموزان، حتي نوع و انتش
ــق مقررات،  ــت كه طب ــود و اين درحالي اس مي ش
ــخن معلم و آموزش هاي وي بايد مالك آموزش  س
ــد.با اين حال برخي كارشناسان  دانش آموزان باش
ــه بايد اين كتاب  معتقدند آموخته هاى معلمى ك
ــت تحصيلى محدود  ــس كند، زمان و فرص را تدري
دانش آموزان در مدرسه و ديگر عواملى از اين دست 
در ايجاد محدوديت براى پاسخگويى كتاب درسى 
به همه نيازهاى دانش آموزان تاثير دارند و از اين رو 
ــبت به  ــه جاى دنيا نس ــى در هم كتاب هاى درس
ــوالت جارى، تاخير زمانى  نيازهاى مخاطبان و تح
دارند و براى اينكه بتوان اين تاخير زمانى را به سامان 
ــيب هاى احتمالى آن را به حداقل رساند،  كرد و آس
ــى استفاده كرد.  بايد از منابع و كتاب هاى غير درس
معاون آموزش ابتدايى وزارت آموزش و پرورش در 
ــتفاده از كتب كمك درسى و  اين باره مي گويد: اس
ــى با ابالغ وزيرآموزش و پرورش در مدارس  آموزش
ــت. به گفته رضوان حكيم زاده  ابتدايى ممنوع اس
ــا عنوان  ــوع آزمونى ب ــن برگزارى هر ن عالوه بر اي
پيشرفت تحصيلى يا تقويت مهارت هاى خاص نيز 
در دوره ابتدايى ممنوع است. هدف اصلى تربيت در 
دوره ابتدايى پرورش مهارت ها، خالقيت و قوه تفكر 
ــل دادن تربيت  ــت؛ از اين رو تقلي دانش آموزان اس
ــتى ممنوع است. به آمادگى براى آزمون هاى تس

ــوزش و پرورش  ــوزش ابتدايى وزارت آم معاون آم
ــراى نظارت بر ممنوعيت به  از ايجاد يك كارگروه ب
كارگيرى كتب كمك درسى در مدارس خبر داد و 
گفت: با توجه به تاكيد وزير آموزش و پرورش در هر 
استان معاونان آموزش ابتدايى با هدايت مديران كل 
آموزش و پرورش، ممنوعيت استفاده از كتب مذكور 
ــان كرد:  را پيگيرى مى كنند.حكيم زاده خاطرنش
اجراى اين مهم در همه مدارس دولتى و غيردولتى 
ضرورى بوده و همه مدارس بايد تابع سياست گذارى 
ــوزش ابتدايى  ــوزش و پرورش معاون آم وزارت آم
ــى ابتدايى  ــند.وى با بيان اينكه مدارس دولت باش
ــبختانه در  ــت را دارند، گفت: خوش بهترين كيفي
دوره ابتدايى شاهد تالش همكاران در اين مجموعه 
هستيم و از نظر كيفيت بهترين وضعيت وجود دارد.

يادداشت 

آموزش

جوالن كنكور بازان
 در رسانه ملى!

دوگانگي استفاده از كتاب هاي 
كمك درسي در مدارس

جامعه و سلبريتى ها

افزايش روز افزون قيمت ها،  زندگي بخش مهمي از شهروندان را با مشكل مواجه كرده است 

كفگير ته ديگ كارگران و تكرار بي توجهي هاي دولت

سامان پارسى

امين ترابى 
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 كشف 60 خودرو و 

موتورسيكلت مسروقه در 
عمليات پليس تهران

ــف60 خودروسوارى  رييس پليس آگاهى تهران از كش
ــروقه در عمليات شبانه روز گذشته  و موتورسيكلت مس
پليس در سطح پايتخت خبر داد. سردار عليرضا لطفى 
ــريح جزييات عمليات 24 ساعت ماموران پليس  در تش
آگاهى گفت: كارآگاهان معاونت مبارزه با سرقت وسايل 
نقليه پس از انجام كار كارشناسى طى 48 ساعت گذشته 
در عملياتى اقدام به بازرسى از پاركينگ هاى شهر تهران 
ــوارى مسروقه را  ــدند  45  خودروى س كرده و موفق ش
ــف كنند. وى ادامه داد: عالوه بر كشف خودروهاى  كش
سوارى مسروقه، كارآگاهان پليس آگاهى تهران بزرگ 15 
دستگاه موتورسيكلت مسروقه را نيز كشف كردند. لطفى 
با بيان اينكه اجراى چنين عملياتى ادامه خواهد داشت، 
افزود: خودروها و موتورسيكلت هاى مسروقه به زودى به 

صاحبان شان تحويل داده خواهند شد.

 مامورنماهاى قوى هيكل 
دستگير شدند

ــارقانى  ــتگيرى س رييس كالنترى 117 جواديه از دس
كه با جعل عنوان مامور پليس مبارزه با موادمخدر اقدام 
ــهروندان كرده بودند، خبر داد. سرهنگ  به اخاذى از ش
اسدعلى الماسى دراين باره گفت: حوالى ساعت چهارصبح 
روز گذشته ماموران گشت كالنترى هنگام گشت زنى در 
خيابان فداييان اسالم به راننده و سرنشينان يك خودروى 
سمند خاكسترى رنگ با شيشه هاى دودى كه اقدام به 
ــى يك  ــردان پليس كرده و در حال بازرس نصب چراغ گ
خودروى تيبا بودند مشكوك شده و براى بررسى موضوع 
وارد عمل شدند. وى با بيان اينكه ماموران به سه مرد قوى 
ــى از قبيل آمپلى فاير مربوط  هيكل كه تجهيزات پليس
ــتبند و  به چراغ گردان پليس، باتوم هاى فلزى،يك دس
ــدند،  ــتند، نزديك ش كاله هاى نظامى همراه خود داش
گفت: در همان بررسى هاى اوليه مشخص شد سه مرد 
ــوران پليس مبارزه با  جوان با معرفى خود به عنوان مام
ــودروى تيبا كه زن  ــس از متوقف كردن خ مواد مخدر پ
ميانسال مسافرى را از مقصد سوار كرده بود، بدون نشان 
ــى  ــايى قصد اخاذى و گرفتن گوش دادن مدارك شناس
ــدن اين موضوع هر سه  ــخص ش آن ها را دارند كه با مش
متهم دستگير و همراه شاكى به كالنترى منتقل شدند. 
در جريان بازرسى خودروى متهمان مقدارى مواد مخدر از 
نوع شيشه و هرويين نيز كشف و ضبط شد، در ادامه شاكيان 
در كالنترى حاضر شده و گفتند كه اين افراد پس از متوقف 
كردن آن ها قصد گرفتن پول و گوشى هاى تلفن همراه شان 
ــيدند. الماسى با اشاره به  را داشتند كه ماموران از راه رس
انجام بازجويى از سه متهم دستگير شده، تصريح كرد: اين 
افراد در اعترافات خود گفتند كه از مدتى قبل با اين شيوه و 
معرفى خود به عنوان مامور پليس مبارزه با مواد مخدر از 
مردم اخاذى كرده اند و در آخرين اقدام قبل از دستگيرى، 
در ميدان آزادى خيابان استاد معين خودرويى را متوقف 
كرده و چون راننده مقدارى مواد مخدر ترياك همراهش 
بود به خاطر اينكه خودروى او به پاركينگ منتقل نشود 
و پرونده اى برايش درست نشود مقدار قابل توجهى پول 
و گوشى تلفن همراهش را در اختيارشان گذاشته است. 
رييس كالنترى 117 جواديه با اشاره به تشكيل پرونده 
براى متهمان گفت: اين افراد پس از تكميل پرونده براى 
انجام بررسى هاى بيشتر و كشف ديگر جرايم احتمالى به 

دادسرا معرفى شدند.

 مجاز شدن ورود آتش نشانى 
به ساختمان هاى پايتخت 

معاون پيشگيرى سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى 
ــدن امكان بازديد ايمنى  ــهردارى تهران از فراهم ش ش
ــر داد. محمود  ــاختمان هاى پايتخت خب ــى س از تمام
قديرى در گفت وگو با ايسنا درباره امكان بازديد ايمنى از 
ساختمان هاى موجود در سطح شهر گفت: همواره يكى 
ــانى وجود داشت  ــكالتى كه پيش روى آتش نش از مش
ــود، چرا كه  ــاختمان هاى موجود ب ــد ايمنى از س بازدي
متاسفانه در موارد متعددى اجازه بازديد به آتش نشانان 
ــد يا حتى در برخى موارد تصميمات آتش  داده نمى ش
نشانى قدرت اجرايى الزم را نداشت. وى با بيان اينكه براى 
حل اين مساله اقدامات متعددى انجام گرفت، ادامه داد: 
اواخر هفته گذشته در جلسه اى با حضور مسئوالن آتش 
نشانى تهران و معاون دادستان تهران اين مساله را در ميان 
گذاشتيم و خوشبختانه با همكارى دادستانى مقرر شد تا 
اگر ضرورت انجام بازديد ايمنى از ساختمانى وجود داشت 
اما مالكانش مانع از اين اقدام شدند، با دستور قضايى اين 
بازديدها انجام شود. معاون پيشگيرى سازمان آتش نشانى 
و خدمات ايمنى شهردارى تهران با بيان اينكه با همكارى 
ــتگاه قضايى امكان بازديد از تمامى ساختمان ها در  دس
شهر تهران فراهم شد، گفت: در همين راستا نيز بنا داريم 
تا از ساختمان هاى بلند مرتبه مسكونى در سطح شهركه 
در گذشته بازديد از آن ها با مشكالتى همراه بود، بازديد 
ايمنى انجام دهيم. قديرى با بيان اينكه 28 شاخص براى 
ايمنى ساختمان ها به خصوص ساختمان هاى بلندمرتبه 
وجود دارد، گفت: اين موارد بايد در ساختمان ها رعايت 
شود كه در بازرسى هاى ايمنى كه براساس اولويت بندى ها 
انجام خواهد شد، به آن توجه مى شود. وى درباره اينكه آيا 
ساختمان هاى بلندمرتبه در مناطقى مانند منطقه 22 
ايمنى الزم را دارند، تصريح كرد: بخشى از بازديدها مربوط 
به دارا بودن امكانات و تجهيزات و بخشى ديگر از آن مربوط 
به ساختمان هايى است كه امكانات الزم را دارند اما از آن ها 
ــيارى از ساختمان هاى بلند  استفاده نمى كنند، در بس
مرتبه حالت دوم وجود دارد، يعنى امكانات و تجهيزات الزم 
وجود دارد اما از آن ها استفاده نمى شود. معاون پيشگيرى 
ــانى و خدمات ايمنى شهردارى تهران  سازمان آتش نش
گفت:  با هماهنگى انجام شده با مقام قضايى بعد از بازديد 
ايمنى از ساختمان با توجه به شرايط و خألهاى موجود به 
مالك فرصت داده مى شود كه نواقص و مشكالت را حل و 
فصل كند كه اگر در موعد مقرر نسبت به رفع مشكالت و 
خألهاى ايمنى اقدام نكند ساختمان با مجوز مقام قضايى 
پلمب خواهد شد. به گفته قديرى، اين تصميم در مورد 
تمامى ساختمان ها در سطح شهر اعم از ساختمان هاى 
مسكونى، تجارى، ادارى و ... است و البته طبيعى است كه 
ساختمان هايى با جمعيت بيشتر و احتمال ريسك باالتر 

در اولويت قرار دارند.

رويداد

ــرش  ــر همس ــر و خواه ــه روى همس ــردى ك م
ــش همسرش از زندان  اسيدپاشى كرده بود با بخش
ــيد. به گزارش ايسنا  و ديه يك ميليارد تومانى بخش
ــت: امروز در  ــتان گف ــترى گلس رييس كل دادگس
ــتان، يكى از شاكيان كه  همايش استانى صبر گلس
ــك ميليارد تومانى  ــى بود، از ديه ي قربانى اسيدپاش
خود گذشت.هادى هاشميان اظهار كرد: هفت سال 
ــالف خانوادگى، يك خانم  پيش در جريان يك اخت
جوان مورد اسيدپاشى قرار گرفت و از ناحيه دست و 
صورت و يك چشم آسيب ديد. بهناز چوپانى از حق 
ــت و همه يك ميليارد تومان مبلغ ديه را  خود گذش
ــميان گفت: محكوم اين پرونده نيز كه  بخشيد.هاش
ــال پيش زندانى بود، آزاد شد. به گزارش  ازهفت س
ــال پيش منتشر شد در يكى  ايران شوك كه هفت س
ــمگين در اسيدپاشي  ــال 91 مرد خش از روزهاى س
ــابق و خواهر تازه عروس  ــر س انتقامجويانه اي همس
ــرار داد و تراژدي دردناكي را رقم  وي را مورد حمله ق
ــرگان رخ داد و در آن مرد  ــي در گ زد.اين اسيدپاش
ــت به خودزني زد اما از مرگ نجات  كينه جو نيز دس

يافت. 
سر ظهر بود كه زنگ خانه به صدا درآمد، آن سوي 
ــابق زن اضطراب خاصي داشت. مرد  ديوار همسر س
نجار به زينب گفت كه پسرشان را براي مالقات با وي 
ــراز پا نمي شناخت با سرعت  آورده است، مادر كه س
در را باز كرد به اميد اينكه پسر 6 ساله اش را در آغوش 
ــيدپاش پاي  بگيرد و همين قدر كافي بود تا مرد اس
ــذارد و توطئه  هولناكش  در خانه وي و خواهرش بگ
ــاعت دو بعد از ظهر روز 12  را عملي كند. عقربه ها س
ــان مي داد كه جيغ هاي  ــال جاري را نش شهريور س
جانسوز دو زن جوان سكوت محله گلشهر گرگان را 
ــنيدن فريادهاي سوختم،  شكست، همسايه ها با ش
ــك دو خواهر  ــد و به كم ــوختم به كوچه ريختن س
شتافتند، دو زن جوان داخل حمام خانه گرفتار شده 
بودند و هنگامي كه اهالي محل در حمام را باز كردند 

با صحنه هاي دلخراشي روبه رو شدند. 
آنان كه روي صورت شان اسيد پاشيده شده بود از 
شدت سوختگي به خود مي پيچيدند. با گزارش اين 
ــس 110 گرگان، تيم هايي از  ماجرا به اورژانس و پلي
كالنتري و اورژانس وارد صحنه اين جنايت اسيدي 
شدند، تيم پزشكي با روبه رو شدن با دوزن جوان ابتدا 
دوش آب سرد را باز كردند و سعي كردند تا آثار اسيد 
ــر دوي آنان را براي  ــن ببرند و پس از آن نيز ه را از بي

درمان به بيمارستان انتقال دادند. 
ماموران كالنتري نيز براي يافتن عامل اسيدپاشي 
ــس زدند و با تحقيقات محلي متوجه  دست به تجس

شد كه همسر يكي از خواهران جوان به نام «زينب» 
ــده  ــاله با گالن كوچك قرمزرنگ وارد خانه ش 26 س
ــت.  ــيمه از آنجا فرار كرده اس ــد سراس و دقايقي بع
پليس با مراجعه به بيمارستان و تحقيق از زينب كه 
ــر خود بهتر بود متوجه  وضعيتش از خواهر كوچك ت
ــابق وي به نام كامران به بهانه اينكه  شد كه همسر س
پسر خردسالش را براي مالقات با وي نزدش برده وارد 
ــان اسيد پاشيده  ــده و به سروصورت ش خانه آنان ش
ــاني، پاها، دست ها و  ــت. زينب كه از ناحيه پيش اس
پشت بدنش دچار سوختگي 30 درصدي شده بود به 
پليس گفت: من و همسرم ازسه ماه پيش از يكديگر 

جدا شده ايم و پسرمان به نام كيانوش گاهي پيش من 
مي ماند و گاهي نيز نزد پدرش بود، چند روزي مي شد 
كه كامران پسرمان را پيش خودش برده بود و امروز 
ــت بچه ام را به خانه ام بياورد، من و خواهر  مي خواس
18 ساله ام به نام «بهناز» در طبقه هاي جداگانه اين 

ساختمان زندگي مي كنيم. 
ــاعت دو بعد از ظهر زنگ  بهناز خانه من بودكه س
خانه به صدا درآمد و كامران گفت كه كيانوش را نزدم 
آورده است، وقتي با خوشحالي در را باز كردم تا پسرم 
را ببينم، ناگهان ديدم كامران گالن كوچكي در دست 
ــوي در آپارتمان  دارد و با حالت خشم عجيبي به س

حمله ور شد، خيلي ترسيدم مي خواستم در را ببندم 
كه وي با لگد ضربه اي زد و مانع اين كار شد، از ترسم 
ــم و در را قفل كرديم كه  همراه با بهناز به حمام رفتي
ــيد و  ــيد پاش كامران با لگد در را باز كرد و روي ما اس
ــت فرار كند به من گفت. دلم  هنگامي كه مي خواس
ــپس در را  ــبيه عجوزه ها شدي! س خنك شد كه ش

بست و فرار كرد.
ــتگيري مرد   با اين ادعاهاي تلخ، پليس براي دس
اسيدپاش وارد عمل شد و با شناسايي مخفيگاهش 
در يك عمليات ضربتي به آنجا نفوذ كرد ولي ديد كه 
ــعي در خودكشي  ــاعاتي پيش با خودزني س وي س

ــتان انتقال يافته است. بدين  ــته كه به بيمارس داش
ــتان رفتند و  ــي ماجرا به بيمارس ترتيب براي بررس
ــه دليل كينه  ــي از وي دريافتند كامران ب با بازجوي
ــي  ــابقش تصميم به اسيدپاش ــر س قديمي از همس
گرفته و پس از اين كار دست به خودكشي زده است 
كه با كمك همسر دومش و همسايه ها به بيمارستان 

منتقل شده است. 
ــوم بازپرسي  ــعبه س ــتور ش در اين مرحله با دس
ــران در  ــرگان كام ــي و انقالب گ ــراي عموم دادس
ــد  بخش مراقبت هاي ويژه تحت نظر قرار گرفته ش
ــاد چوپاني  ــود. فرش ــت ش تا پس از بهبودي بازداش
برادردوخواهري كه مورد اسيدپاشي قرار گرفته اند 
ــت. وي پس از اينكه  گفت: كامران پسرعمه مان اس
عاشق دوست صميمي خواهرم شد و قرار گذاشت با 
وي ازدواج كند با مخالفت زينب روبه رو شد و خواهرم 

بالفاصله طالق گرفت. 
ــت خواهرم  دامادمان دو ماه پس از طالق با دوس
ــاز مزاحم زندگي  ازدواج كرد و با وجود اين ازدواج ب
خواهرم بود و بارها به خانه خواهرم رفته و با وي دعوا 
كرده بود تا اينكه روز حادثه از بيمارستان به ما زنگ 
ــوانح و  ــد كه هر دو خواهرم در بخش س زدند و گفتن
سوختگي بستري هستند. هنگامي كه به بيمارستان 
ــده آنان روبه رو  رفتم با دست و صورت  باندپيچي ش
ــت به اسيدپاشي زده  ــدم و فهميدم كامران دس ش
ــرم كه به  ــم. خواهر كوچك ت ــت. خيلي ناراحتي اس
تازگي ازدواج كرده است چشم راست خود را از دست 
داده و بيگناه در آتش خشم پسرعمه كينه جوي مان 

سوخته است.
ــود امكانات  ــر نب ــزود: به خاط ــه اف  وي در ادام
ــوختگي شهر  ــتان سوانح و س خواهرانم به بيمارس
ــكان اعالم كرده اند  ــده اند ولي پزش ساري اعزام ش
ــد جراحي  ــد براي چن ــب» و «بهناز» باي ــه «زين ك
ــم به تهران منتقل شوند كه  ــتي و جراحي چش پوس
ــم در طول اين  ــي كه داري ــكالت مال با توجه به مش
چند روز نتوانسته ايم آنان را به تهران منتقل كنيم و 

بيمارستان نيز با ما همكاري نمي كند.
ــئوالن درخواست   چوپاني در پايان گفت: از مس
داريم براي بهبود وضعيت دو خواهرم كمك كنند و 
ــيار باالي عمل جراحي تاكنون  با توجه به هزينه بس
ــم. بنابراين  ــل را واريز كني ــته ايم هزينه عم نتوانس
گزارش همزمان با اقدامات پزشكي براي نجات اين 
ــيدپاش در بازداشت به سر مي برد  دو خواهر مرد اس
و تحقيقات براي روشن ساختن انگيزه وي از چنين 
ــا زن مورد  ــاً بعد از ازدواج ب اقدام هولناكي خصوص
عالقه اش كه از دوستان صميمي زينب بود ادامه دارد.

ــى دو نوع ارتكاب  يك استاد جرم شناس با بررس
جرم «اتفاقى» و «به عادت»؛ شرايط يك جرم اولى 
ــريح كرد و گفت: در برخى موارد انسان  شدن را تش
ــط جمعى، آگاهانه  در برخوردهاى اجتماعى و رواب
يا ناآگاهانه و با انگيزه هاى متعدد مادى و معنوى به 
ــد و مرتكب تخلفات و  حقوق ديگران تعرض مى كن
جرايم متفاوتى مى شود، بنابراين هر انسان عادى در 
زندگى خود تجارب مجرمانه دارد و روزى يك جرم 

اولى بوده يا يك جرم اولى مى شود.
على نجفى توانا در اين باره توضيح داد: بزهكارى 
ــالت و چالش هاى زندگى  و انجام جرم يكى از معض
ــت. يكى از معانى جرم ايجاد  اجتماعى و جمعى اس
ــى و ... براى فردى ديگر  ضررى مالى، معنوى، عاطف
است، بنابراين انجام جرم در زندگى فردى غير قابل 

تصور است.
وى با اشاره به اينكه نمى توان هيچ انسانى را يافت 
ــف يا جرمى  ــى خود مرتكب تخل كه در مدت زندگ
نشده باشد يا اطمينان داشت كه در آينده نيز مرتكب 

جرم نمى شود، گفت: در بسيارى از موارد انجام جرم، 
انسان به علت بى توجهى، حاكميت احساس نسبت 
به عقل يا به اشتباه دست به انجام اعمالى مى زند كه 
شايد تا قبل از آن زمان تصورش هم برايش دشوار بود. 
در برخى موارد نيز انسان، در برخوردهاى اجتماعى 
ــا ناآگاهانه و با انگيزه هاى  و روابط جمعى، آگاهانه ي
ــران تعرض  ــوى به حقوق ديگ ــادى و معن متعدد م
مى كند و مرتكب تخلفات و جرايم متفاوتى مى شود، 
ــود تجارب  ــان عادى در زندگى خ بنابراين هر انس
مجرمانه دارد و روزى يك جرم اولى بوده يا يك جرم 

اولى مى شود.
ــان اينكه جرايم به دو  اين حقوقدان در ادامه با بي
ــتگاه عدالت به  ــوند و لزوما دس دسته تقسيم مى ش
ــود، توضيح داد: جرايم به  هر مجرمى مسلط نمى ش
ــه اى و «به عادت»  ــا به صورت حرف صورت اتفاقى ي
ــوند. درباره انجام جرايم اتفاقى مى توان  انجام مى ش
گفت كه انسان هاى عادى در سنين مختلف، معموال 
ــوند،  يك يا چندين بار مرتكب اين نوع از جرم مى ش

ــا واكنش  ــورد عدالت قضايى ي ــى از برخ البته گاه
ــتگاه  ــه در مى برند و گاهى نيز دس اجتماعى جان ب

عدالت بر آن ها تسلط پيدا مى كند.
ــرم اولى ها نيز  ــا بيان اينكه برخى ج نجفى توانا ب
ــى مرتكب جرم  ــتند كه به صورت اتفاق افرادى هس
شدند و دستگاه عدالت بر آن ها تسلط پيدا كرده است، 
افزود: عموما اين افراد اگر مرتكب جرم خشنى نشده 
ــخصيتى مجرمانه نيستند،  باشند، چندان حايز ش
ــت برخى از اين افراد با تغيير شرايط مثل  ممكن اس
ــب تجربه، ديگر دست به انجام  باال رفتن سن يا كس

جرم نزنند.
اين حقوقدان با تاكيد دوباره بر اينكه تمام مجرمان 
حرفه اى، روزى جرم اولى بوده اند، گفت: اگر اين افراد 
بعد از ارتكاب اولين جرم با پديده اى به نام ليبلينگ 
ــوند، نه تنها از انجام رفتار  ــب زنى مواجه ش و برچس
ــام جرم در  ــراف نمى دهند، بلكه انج ــه انص مجرمان
ــود، زيرا برچسب زنى عاملى  آن ها تشديد نيز مى ش
ــت و يك جرم اولى را به مجرمى سابقه دار  جرم زاس

تبديل مى كند.
وى با اشاره به اينكه جرم توسط همه انسان هاى 
ــب «مجرم» توسط  عادى اتفاق مى افتد و اگر برچس

جامعه بر ما نيز وارد مى شد شايد ارتكاب جرم دوباره، 
از ما نيز بعيد نبود، گفت: در حال حاضر آمارها نشان 
ــروج از زندان  ــيارى از مجرمان بعد از خ مى دهد بس

بازهم دست به ارتكاب جرم مى زنند.
ــر از علت هاى انجام جرم  وى ادامه داد: يكى ديگ
دوباره توسط جرم اولى ها ثابت ماندن شرايطى است 
كه باعث شده آن ها جرم انجام دهند. علت اصلى انجام 
جرم را مى توان در عوامل فردى و اجتماعى پيدا كرد 
و تا زمانى كه علت انجام جرم برطرف نشود، رفتار فرد 

نيز تغيير پيدا نمى كند.
ــان  ــه مطالعات ميدانى نش ــاره به اينك وى با اش
مى دهد كشورهايى كه از جرم اولى ها با انجام اقدامات 
آموزشى و تربيتى حمايت مى كنند، با جامعه پذيرى 
ــوند، گفت: اما در جوامعى كه  اين افراد روبه رو مى ش
تعداد بيكاران رو به افزايش است، جوانان بيكار رقم 
ــكيل مى دهند و كثرت جمعيت  قابل توجهى را تش
ــازى  ــى، تربيتى، بازس امكان انجام اقدامات آموزش
جامعه پذيرى را فراهم نمى كند، جوان ها بعد از مدتى 
ــوند و گاهى از روى ناچارى، گاهى از روى  رها مى ش
بيكارى و... جرم انجام مى دهند، به زندان مى روند و با 
سابقه و برچسبى كه يافتن كار را براى آن ها دشوارتر 

ــه اى بازمى گردند كه آن ها را  مى كند به همان جامع
ــت  تبديل به يك بزهكار كرده بود.  پس طبيعى اس
كه آن ها با بازگشت به همان جامعه با همان سيستم 
ــى خود، يعنى  اجتماعى و فرهنگى قبلى روش قبل

انجام جرم را تكرار كنند.
ــتم  ــناس، اگر يك سيس ــرم ش ــه اين ج به گفت
ــت، در طول  اجتماعى و فرهنگى كه جرم آفرين اس
ــد،  ــته باش ــه زندگى فرد احاطه داش ــدت زمان ب م
ــت و همين تكرار  ــرى طبيعى اس تكرار جرم نيز ام
جرم، يك جرم اولى را تبديل به مجرم «به عادت» و 

مى كند. حرفه اى 
نجفى توانا ادامه داد: بهترين روش براى جلوگيرى 
از ارتكاب جرم توسط بزهكاران و جرم اولى ها تعيين 
ــب اجتماعى از طريق آسيب شناسى  واكنش مناس
ــته اين افراد است.   ــرايط زندگى و گذش و بررسى ش
ــن افراد قدم  ــرايط مى توانيم با كمك به اي در اين ش
ــراد برداريم. ما جرم  بزرگى در جامعه پذيرى اين اف
ــه در اولين بروزهاى  ــار تلقى مى كنيم ك اولى را بيم
ــه درمان و معالجه و حتى رفع  رفتار بزهكارانه، نياز ب
نياز دارد.  اين نيازها مى تواند از جمله روحى، روانى، 

تربيتى، اقتصادى و اجتماعى باشد.

 ُجرم اولى ها چگونه سابقه دار مى شوند

ــرهنگ على وليپور گودرزى، معاون مبارزه  قانون پالس: س
با جرايم جنايى پليس آگاهى تهران از كشف پرونده جنايت در 
ــلحانه گوشى هاى  ــيدگى به پرونده سرقت هاى مس ادامه رس

تلفن همراه خبر داد . 
وى در توضيح اين خبر گفت : ساعت سه با مداد 27 آبان طى 
تماس تلفنى با مركز فوريت هاى پزشكى اعالم شد كه شخصى 
در خيابان باقرخان مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. در ادامه، 
تيم اورژانش 125 در محل حاضر و مشخص شد مرد جوانى از 
ناحيه پهلو مورد اصابت گلوله قرار گرفته كه بالفاصله اين شخص 
به بيمارستان امام خمينى منتقل و اقدامات درمانى در خصوص 

وى انجام شد . 
ــد  ــرى 148 انقالب اعالم ش ــه كالنت ــد ب ــاعت بع چند س
ــت؛  ــوت كرده اس ــدت جراحت ف ــت ش ــه عل ــن مرد ب كه اي
ــكيل و براى ادامه  ــوع قتل عمـد تش پرونده مقدماتى با موض
ــيدگى در اختيار اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهى تهران رس

 قرار گرفت . 
ــات خود با  ــه اول تحقيق ــم در مرحل ــان اداره ده كارآگاه
شناسايى هويت مقتول به نام سعيد25 ساله  به محل سكونت 
ــهر رفته و در تحقيقات از خانواده  ــتان اسالمش وى در شهرس
مقتول اطالع پيدا كردند كه سعيد ساعت 11 شب همراه يكى 
از دوستانش به نام مراد 34 ساله از منزل خارج شده و پس از آن 
ديگر مراجعتى به خانه نداشته و پاسخگوى تماس هاى اعضاى 

خانواده نيز نبوده است . 
ــان اداره يكم پليس  ــط كارآگاه ــراد در روز 28 آبان توس م
ــده و در حال حاضر در اختيار آن ها  ــتگير ش آگاهى تهران دس

قرار دارد . 
ــليك گلوله،  ــيدگى به پرونده قتل عمـد با ش در ادامه رس
ــت. مراد در اظهارات  مراد در اختيار اداره دهم پليس قرار گرف
ــاعت اا شب  ــد: س ــد و مدعى ش اوليه منكر ارتكاب جنايت ش
ــعيد از خانه پدر  ــه به همراه س ــان و پس از مصرف شيش 28 آب
ــعيد را با ماشين به  ــديم اما پس از مدت كوتاهى، س او خارج ش

ــس از آن هيچ اطالع و خبرى از  مقابل خانه اش بازگرداندم و پ
وى ندارم . 

ــارات مراد در  ــى صحت اظه ــات در خصوص بررس تحقيق
دستور كار كارآگاهان قرار داشت تا اينكه مشخص شد گوشى 
ــت آمده از مراد در زمان دستگيرى در واقع  تلفن همراه به دس
ــت،بنابراين بار ديگر تحقيقات از وى  متعلق به سعيد بوده اس
ــار در حالى كه  ــرار گرفت و اين ب ــتور كار كارآگاهان ق در دس
ــت، صراحتا  ــان حققت نداش ــراف و بي ــاره اى جز اعت مراد چ
ــليك گلوله اسلحه كمرى وى به قتل  عنوان كرد كه سعيد با ش

رسيده است . 
ــس از مصرف  ــه كارآگاهان گفت: پ ــراد در اعترافاتش ب م
ــديم؛ به پيشنهاد  شيشه همراه سعيد از خانه پدرش خارج ش
ــرقت و زورگيرى به منطقه شمال  سعيد با ماشين من، براى س
ــهران و شهرك قدس رفتيم.  و شمال غرب تهران در مناطق ش
ــعيد رانندگى مى كرد و من نيز كنار او نشسته بودم؛ در يك  س
ــلحه را از زير صندلى خارج كردم كه ناگهان تيرى از  لحظه اس
ــعيد در حال رانندگى بود به  اسلحه شليك شد و در حالى كه س
ــت او اصابت كرد. او را به مقابل بيمارستان رساندم  پهلوى راس
ــى مورد اصابت  ــالم كردم كه جوان و طى تماس با اورژانس اع
گلوله قرار گرفته و در فاصله 100 مترى از در اصلى بيمارستان 
ــين خارج كرده و روى  روى زمين افتاده است. سعيد را از ماش
ــه منتظر آمدن اورژانس  زمين قرار دادم و خودم با كمى فاصل
ايستادم تا اينكه اورژانس در محل حاضر شد و او را به بيمارستان 

منتقل كردند . 
ــاون مبارزه با  ــرهنگ كارآگاه على وليپور گودرزى، مع س
ــالم اين خبر گفت: در  جرايم جنايى پليس آگاهى تهران با اع
ــم در دو پرونده جداگانه قتل عمد  حال حاضر تحقيقات از مته
ــلحانه در معاونت مبارزه با جرايم جنايى در حال  و سرقت مس
ــت و متهم با صدور قرار بازداشت موقت صادره از  رسيدگى اس
سوى شعبه دوم بازپرسى دادسراى ناحيه 27 تهران در اختيار 

اداره دهم ويژه قتل قرار دارد . 

ــتاندارى قزوين  ــران اس ــت بح ــت اداره كل مديري سرپرس
ــيميايى در  ــداد يك فاجعه ش ــدام به موقع، از رخ ــر داد: با اق خب
ــت اداره  ــد. قدرت ا... مهدى خانى، سرپرس ــتان جلوگيرى ش اس
ــب  ــنبه ش ــالم اين خبر گفت: پنج ش ــران با اع كل مديريت بح
ــيراز به  ــل آمونياك از مقصد ش ــته يك تريلر 18 تنى حم گذش
ــان در جاده ــور از زيرگذر اتوب ــگام عب ــركت هفت الماس، هن ش

ــار انحراف و  ــهيد رجايى، دچ ــى نيروگاه ش ــن - كرج حوال قزوي
ــريع و به موقع اداره  ــبختانه با اقدام س ــد كه خوش كج شدگى ش
ــتگاه هاى امدادى از واژگونى آن  كل مديريت بحران استان و دس
جلوگيرى شد. وى افزود: ماده شيميايى آمونياك بسيار سمى بوده 
و در صورت تماس با موجودات يا اشيا، موجب سرد شدن سريع و 
يخ زدگى آن ها مى شود. در يك اقدام سريع يك جرثقيل 40 تنى 
ــز از بخش خصوصى به  ــهيد رجايى و دو جرثقيل ني از نيروگاه ش
صحنه حادثه فراخوانده و تريلر به حالت عادى برگردانده شد. وى 

اظهار كرد: استان قزوين به سبب تمركز باالى واحدهاى صنعتى 
كه اغلب آن ها با مواد شيميايى خطرناك در ارتباط است، مستعد 
ــگيرانه اى  ــى بوده و طرح هاى مطالعاتى پيش وقوع چنين حوادث
ــت كه مى توان پروژه  در اين خصوص در استان در حال انجام اس

دانست. خطرپذيرى صنايع را از مهم ترين اين طرح ها

رييس پليس آگاهى استان كهگيلويه و بويراحمد گفت: مردى 
ــتگار از چندين زن در شهر ياسوج  كالهبردار كه به عنوان خواس

آنان را اغفال كرده بود، دستگير و روانه زندان شد.
سرهنگ سعيد بالش زر در اين باره گفت: با ارجاع چندين شكواييه 
و مراجعه حضورى خانم هاى جوانى عليه فردى كه از راه خواستگارى 
دروغين و جلب اعتماد، از آن ها كالهبردارى كرده بود، موضوع در دستور

كار ماموران پليس آگاهى استان قرار گرفت.   در بررسى هاى به عمل 
ــد فرد جوانى كه مدعى بود مهندس شركت نفت و  آمده مشخص ش
داراى چندين مزرعه پرورش ماهى است از سوژه هاى خود كالهبردارى 
و پس از برقرارى ارتباط تلفنى و آمد و رفت با خانواده ها و جلب اعتماد 
آن ها، از موقعيت پيش آمده سوء استفاده و با اخذ طال و جواهرات و پول 
نقد از آن ها، در فرصتى مناسب متوارى و ديگر جوابگوى تلفن خود نبود 
كه اين موضوع به صورت ويژه در دستور كار ماموران اداره مبارزه با جعل 

و كالهبردارى پليس آگاهى استان قرار گرفت. 

ــگان و  ــارات مالباخت ــال اظه ــه دنب ــان كرد: ب ــش زر بي بال
ــى توسط  ــيم چهره فرضى متهم، اقدامات فنى و كارشناس ترس
ــد متهم مورد نظر ماموران انجام گرفت كه در ادامه مشخص ش

سوء شهرت و سوابق متعدد كيفرى كالهبردارى در كارنامه خود 
ــان كرد: پس از تحقيقات الزم و پيگيرى هاى  دارد.  وى خاطرنش
ــايى محل تردد، با هماهنگى و اخذ دستور مقام  مستمر و  شناس
قضايى، ماموران در اقدامى غافلگيرانه و سريع متهم را دستگير و 
به پليس آگاهى استان انتقال دادند. متهم در بازجويى هاى فنى 
و پليسي به صراحت به بزه انتسابى يعنى خواستگارى دروغين و 

كالهبردارى از 10 زن در شهر ياسوج اعتراف كرد.  
بالش زر با اشاره به اينكه متهم پس از تحويل به مرجع قضايى 
روانه زندان شد، خاطرنشان كرد: كالهبرداران افراد زيرك، شيك 
ــود شهروندان و  ــتند و تاكيد موكد مى ش پوش و چرب زبان هس
ــى و ــند كه بدون تحقيق و بررس به ويژه خانم ها بايد مراقب باش

شناخت كامل با هر كسى و به بهانه خواستگارى و ازدواج، ارتباط 
برقرار نكرده و به درخواست هاى غيرمعقول آن ها توجه نكنند.

اين تبهكار مدعى است اتفاقى دست به اين جنايت زده است

 كج شدن يك تريلر 18 تنى حمل مواد سمى  در قزوين قتل جوان 24 ساله از سوى سارق مسلح هنگام گردش

 كالهبردارى به شيوه خواستگارى

     قربانى اسيدپاشى بعد از هفت سال متهم را با يك ميليارد ديه بخشيد    

           عفو ميلياردي   عفو ميلياردي      
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ممحمد         سجاد         بهي

تيم ملـى ايـران، فاصله زيـادى تا آغـاز جام 
ملت هاى آسيا ندارد. شايد اين آخرين تورنمنتى 
باشـد كه ايران و كى روش در كنار هم خواهند بود 
اما مهم تر از اين مسـاله، موفقيت يا عدم موفقيت 
تيم ملى در جام ملت هاى آسياست. فوتبال ايران 
در قهرمانى قاره، يك بار هت تريك كرده و پس از 
آن، ديگر مدال طاليى روى گردن فوتباليست هاى 
كشورمان ديده نشـد. سـال هاى 1968، 1972 و 
1976، سـه دوره پياپى هسـتند كه ايران آقايى 
خودش را در آسيا ثابت كرد اما پس از آن، تيم ايران 
در هيچ فينالى حاضر نشـد. آخرين مقـام ايران 
در اين تورنمنت نيز، مقام سـومى در سـال2004
محسوب مى شـود. تيم ملى ما يك بار با كى روش 
در جام ملت ها شركت كرد كه با بدشانسى و شايد 
ناداورى در مرحله يك چهارم نهايى مقابل عراق، 
شكست خورديم و حذف شـديم. به همين خاطر 
امسال، سـال سرنوشت سـازى براى تيم ايران و 
سرمربى پرتغالى آن خواهد بود. ايران سال هاست 
كه جامى را باالى سـر نبرده و شـايد كاسـه صبر 
هواداران تيم ملى در حال لبريز شـدن باشـد. به 
همين خاطر با مرتضى محصص، مدرس سرشناس 
فيفا و رييس كميته فنى و توسعه فدراسيون فوتبال 
ايران، گفت وگو كرديم تـا نظراتش را در مورد تيم 

ملى و بازى در جام ملت هاى آسيا جويا شويم.
     ايـران در راه جام ملت ها بـا تيم هايى بازى 
تداركاتى برگزار كرد كه درسطح خودش نيستند 
و همين مساله انتقادات زيادى را به همراه داشت. 
آيا بازى با اين تيم ها از نظر شما مى تواند مفيد باشد؟

كيفيت بازى مقابل تيم هاى قدر و قوى دنيا هميشه 
ــتفاده مربى از  ــر از آن اس ــت اما مهم ت خيلى مهم اس
برنامه اى است كه براى حضور در يك رويداد بزرگ مانند 
ــه نظر من كى روش  ــام جهانى دارد. ب جام ملت ها يا ج
ــد و از اين حريفانى  كارش را خيلى خوب انجام مى ده
ــتفاده خوبى دارد. قرار نيست  كه انتخاب مى شوند، اس

ــه با برزيل و آلمان بازى كنيم. ما بايد  ما حتما و هميش
حريفان مان را با روش و سسيستم بازى خودمان انتخاب 
ــاله براى موفقيت در تورنمنت ها، به ما  كنيم. اين مس
ــت در جام ملت ها  كمك بزرگى خواهد كرد. به موفقي
خيلى اميدوار هستم. ما براى بازى در جام ملت ها، يك 
تيم جوان و پر انگيزه داريم. مشكالت براى همه تيم ها 
وجود دارد و ما نيز از اين قائده مستثنى نيستيم. يك تيم 
مشكل مالى دارد، يك تيم مشكل مصدوميت دارد، يك 
تيم بازيكنان مطرحش از فرم خارج هستند اما من فكر 
ــتيم و كادرفنى  مى كنم در كل صاحب تيم خوبى هس
ــرده در ميادين بزرگ  ــى روش ثابت ك خوبى داريم. ك

مى تواند خيلى خوب نتيجه بگيرد.

    به نظر شـما، ما مى توانيم در ايـن دوره از 
بازى ها به جمع چهارتيم يا حتى فينال برسيم يا 

كار بسيار سختى خواهيم داشت؟
وقتى تيم فيليپين را مى بينيد كه اريكسون معروف 
ــت،  ــا زاكارونى كه در امارات اس ــتخدام كرده ي را اس
ــود كه اين جام مى تواند جام متفاوتى  مشخص مى ش
ــد. به نظر من اين جام، جام شگفتى ها خواهد بود.  باش
ــت كه تيم هايى مانند استراليا  پيش بينى من اين اس
ــت كم بگيرند به  و ژاپن، اگر هركدام از حريفان را دس
ــكل مى خورند. من در كشور ويتنام كالس داشتم  مش
ــته ام. ويتنام بسيار تيم  و  به تازگى از اين كشور بازگش
خوبى دارد. يا اينكه يمن درگير جنگ است اما اگر فكر 

ــت و با عدم آمادگى پا به اين  كنيم كه تيم ضعيفى اس
مسابقات مى گذارد، به هيچ عنوان پيش بينى درستى 
نداشته ايم. بنابراين بايد خيلى هوشيارانه بازى كنيم. 
من خيلى اميدوارم تيم ما در فينال بازى كند و مقام اول 
را به دست بياورد. اما با اين حال فكر مى كنم جام ملت ها 

براى تيم هاى مطرح آسيا، جام سختى خواهد بود.
    يعنـى مى توانيم بگوييـم در جام ملت ها، 
مـدل كوچكـى از جام جهانـى را خواهيم ديد 
كه تيم هاى درجـه دو وحتى درجه سـه، عرض 

انداممى كنند.
براى من مسلم است كه تيم هاى ضعيف در اين جام 

شگفتى خلق مى كنند. 

    آيـا بـراى ايـن شگفتى سـازى، دليل 
خاصىداريد؟

ــال ها با  ــت. پس از س ــى واضح اس ــل آن خيل دلي
تشكيل كالس هاى آموزشى و عالقه اى كه خود مربيان 
داشتند، امروز هيچ گونه رمز و مورد كوچينگى نيست 
كه شما بتوانيد در خفا آن را انجام بدهيد. همه مربيان 
ــم دارند. بازيكنان از نظر تغذيه  آناليز خيلى خوبى از ه
ــبت به مسابقات  چهارسال پيش،  وآمادگى روانى، نس
خيلى خيلى در سطح باالترى قرار دارند. البته اين را نيز 
ــى  بايد يادآورى كنم كه ما در دوره قبل، واقعا بدشانس
آورديم. پيش از بازى ها ما عراق را شكست داده بوديم 
اما در بازى يك چهارم نهايى، تصميم داور استراليايى 
و اخراج بازيكن ما به ما خيلى ضرر زد. دركل، اميدوارم 
ــه كى روش دارد، به  تيم ما در اين دوره، با تجربه اى ك

عنوان قهرمانى برسد.
    انتقـادات زيـادى به تيم ملى و سـرمربى 
آن وارد مى شـود. نظـر شـما در مـورد ايـن 

انتقادهاچيست؟
هركسى اين حق را دارد كه در مورد تيم ملى و كى 
روش صحبت كند اما نگاه من هميشه مثبت بوده است 
ــذار در فوتبال مان  چون كى روش را يك مربى تاثيرگ
ــذار، نه تنها در ايران  مى دانم. من براى مربيان تاثيرگ
ــرام قايلم. كى روش ما را صاحب  بلكه در تمام دنيا احت
سبك و صاحب فكر در حين بازى كرده است. مهم ترين 
ــما توپ را از  ــت كه ش لحظه در زمان بازى، زمانى اس
دست مى دهيد و حاال ما وقتى توپ را از دست مى دهيم 
ــه تيم هايى بودند يا  برنامه داريم. اينكه حريفان ما چ
ــكالت فدراسيون و... چه  مشكالت وزارت ورزش، مش
بودند، در مورد همه اين ها مى توانيم بعد از جام ملت ها 
ــى جامعه فوتبال بايد به  نيز صحبت كنيم. االن ما يعن
ــان انتقاد از كى روش و  اين تيم روحيه بدهيم. االن زم
بازيكنان و فدراسيون نيست. ما همه اين ها را مى توانيم 
ــم. االن زمان روحيه  ــى كني بعد از جام ملت ها بررس
ــف و تمجيد  ــن از روحيه، تعري ــت. البته منظور م اس
بيخودى نيست. اين تيم بايد با آرامش رو به جلو برود. 
فكر نمى كنم شرايط بدترى از كشورهايى مانند اردن، 
سوريه و... داشته باشيم. اميدوارم آرامش اين تيم حفظ 
ــطح آسيا داريم و  شود. ما بازيكنان بسيار خوبى در س

به همين دليل، به نتيجه گيرى تيم خوشبين هستم. 

    صحبت هايى در مورد جدايى ايران و كى روش 
پس از جام ملت ها مى شود و نگرانى هايى در مورد 
جانشين سرمربى تيم ملى وجود دارد. بسيارى از 
هواداران تيم ملى نگرانند كه آيـا پس از كى روش، 
سرمربى تيم مى تواند كار او را ارتقا دهد يا اينكه تيم 

ما به دوران گذشته باز مى گردد؟
ــادى در مورد پيدا  من نيز فكر مى كنم نگرانى هاى زي
ــود دارد. من هم  ــطح كى روش وج كردن يك مربى در س
موافقم كه به هرحال روزى كى روش از فوتبال ايران خواهد 
رفت. پيدا كردن جانشين براى او مى تواند كار خيلى سختى 
ــى دارد. در حال  باشد. كارى كه احتياج به مطالعه و بررس
ــور،  ــادى چه در داخل و چه بيرون از كش حاضر مربيان زي
ــتند اما اين گروهى كه كى روش انتخاب كرده،  بيكار هس
بعد ها 50درصد اسكلت تيم ملى را تشكيل مى دهند و كار 
كردن با آن ها، كار هر مربى نخواهد بود. من هم نگران هستم 
و اميدوارم كى روش كارش را در ايران ادامه بدهد اما هميشه 
اين مساله وجود دارد كه مربيان روزى تيم را ترك مى كنند. 
    در روزهـاى اخيـر بحث كنـار رفتن رييس 
فدراسيون فوتبال بسيار داغ شده و از طرفى گفته 
مى شود فيفا ممكن است به اين خاطر فوتبال مارا 
تعليق كند. با توجه به ارتباط شما با سازمان فيفا، آيا 
بند احترام به قوانين داخلى كشورها از سوى فيفا 
استفاده خواهد شد يا اينكه واكنش منفى در قبال 

اين موضوع خواهيم ديد؟
ــتم و در زمينه  ــت. در فيفا مدرس هس كار من فنى اس
آموزشى مى توانم صحبت كنم. اطالعات زيادى در مورد 
استفاده از قوانين ندارم اما يادم هست كه چندين سال پيش 
براى برگزارى كالس، در كويت بودم و فيفا فدراسيون فوتبال 
اين كشور را تعليق كرد. براى همه روشن است كه فيفا نه تنها 
در ايران بلكه در كشورهاى سراسرجهان، وقتى مى بيند در 
كارشان دخالت شده، تعليق كرده است. يك بار اين اتفاق 
براى ما افتاده و نيازى نيست در مورد آن صحبت شود. كامال 
مشخص است كه فيفا چه موضعى دارد. حاال وزارت ورزش 
و فدراسيون فوتبال چه تصميمى خواهند گرفت، بايد منتظر 
ــيون تا اين اندازه  بمانيم. اما در مورد دخالت در كار فدراس
مى دانم كه فيفا اين اجازه را نمى دهد و فقط مجمع است كه 
بايد تصميم بگيرد. در كشورما حتى چندسال پيش كميته 
انتقالى تشكيل شد. در كل اميدوارم مشكلى را كه  ما يك بار 

تجربه كرده ايم، دوباره دچارش نشويم.

ــايد اين روزها بيش از گذشته قلبش براى  على فتح ا... زاده ش
ــار و به صورت  ــاى اخير چندين ب ــتقالل مى تپد! او در روزه اس
ــگاه  ــئوليت باش ــى، از آمادگى براى بر عهده گرفتن مس تلويح
ــگاه استقالل  ــت. مديرعامل سابق باش ــتقالل خبر داده اس اس
ــه تلويزيونى اعالم كرد كه  چند روز پيش با حضور در يك برنام
هنوزمدير عامل قانونى باشگاه است و بدون شك از اين صحبت،  
ــت به  ــتى به جز عالقه فتح ا...زاده براى بازگش نمى توان برداش
استقالل داشت! صحبت هاى فتح ا...زاده در اين برنامه تلويزيونى 
به طور تقريبي نقطه مقابل حرف هايى بود كه او در مراسم سالگرد 
غالمحسين مظلومى به زبان آورد. فتح ا...زاده جمعه گذشته در 
ــت كه باشگاه استقالل هيچ  بهشت زهرا گفت: «اعتقادم اين اس
ــيم؟ من از  نيازى به هيچ دولتى ندارد. مگر نمى گويند مى فروش
شما پنج ساله مى گيرم، تمام هزينه هايش را مى دهم، مخارجش 
را مى دهم و يك استاديوم 30هزار نفرى هم مى سازم و مى گذارم 
ــما بر مى گردانم. دنبال خريد  رويش و بعد از پنج سال به خود ش
ــتم و مى خواهم خدمت كنم.  ــتقاللى هس ــتم. اس باشگاه نيس

پنج ساله بدهند، همه چيز را درست مى كنم».
اين در حالى است كه وى امروز در سيماى جمهورى اسالمى 

ــكالت  ــتخوان مش ــت و اس ــت: «...من چون با پوس اظهار داش
ــم افتاد. اين مدير  ــتقالل را درك كرده ام لرزه به تن مديريتى اس
ــد وزير ورزش  ــر نمى آيد. باي ــكالت ب به تنهايى از پس اين مش
ــكالت آن ها حل  30 ميليارد تومان وام به اين مدير بدهد تا مش
شود. البته بالعوض نيست و مى توانند طى دو سال اين بدهى را 
ــت اما وقتى مديرعامل  برگردانند. مى گويند باشگاه دولتى اس
ــه كنيد! دليل  ــد خودتان تهي ــى مى خواهد مى گوين كمك مال
ــپوليس تغييرات كمتر در مديريت است. همين  موفقيت پرس
ــتقالل به روال  ــوند ظرف يك ماه اس ــت به كار ش امروز اگر دس
ــود».با توجه  ــز گل و بلبل مى ش ــردد و همه چي عادى باز مى گ
ــت اگر فتح ا...زاده معتقد است  ــخص نيس به اين اظهارات، مش
ــرا در حمايت از فتحى،  ــتقالل به كمك دولتى نياز ندارد، چ اس

ــاردى بدهد  ــد كه وام 30ميلي ــنهاد مى كن به وزير ورزش پيش
ــل كند!البته اين  ــتقالل را ح ــكالت اس تا مديرعامل فعلى مش
ــش پايانى صحبت هايش  ــت. فتح ا...زاده در بخ تمام ماجرا نيس
ــتقالل را واگذار كنند من پول ندارم بخرم اما  مى گويد: «اگر اس
دوستان هستند كه اين كار را بكنند... يك روز براى وام به بانك 
ــاخت يك ساختمان بگيرم  رفتم تا 400 ميليون تومان براى س
ــد و گفتند به  ــريات و فرهنگى بكنم. به من وام ندادن كه كار نش
ــتقالل نمى توانم وام بگيرم.  خاطر چك هاى برگشتى دوران اس
ــهرت، ثروت هم داريم  ــد ما به همان اندازه ش مردم فكر مى كنن
ــعم براى خريد استقالل نمى رسد. من درنهايت  اما واقعا من وس
بتوانم 10 درصدش را بخرم اما بايد اين تيم ها را خصوصى كنيم».

ــت زهرا مدعى بود  ــت، او كه در بهش در اينجا هم مشخص نيس

ــاخت  ــتقالل را به همراه س مى تواند تمام هزينه ها و مخارج اس
ــاله  ــگاه 30هزارنفرى به عنوان پكيج خدمتى پنج س يك ورزش
ــتقالل، تحويل وزارت ورزش بدهد، چطور مقابل دوربين  به اس
ــتقالل صحبت مى كند؟ عالوه بر اين،  سيما از خريد باشگاه اس
ــتقالل را ندارد اما  ــه توان مالى براى خريد اس او اعالم مى كند ك
ــتند كه اين كار را مى كنند. اگر فيلم صحبت هاى دوستانى هس

 فتح ا...زاده در بهشت زهرا را مرور كنيم،  او در آن روز، از دوستان 
ــايد حاال  ديگر صحبتى نكرد و تنها از طرف خودش پيام داد. ش
منظور او از دوستان، شركايى باشند كه قول هايى داده اند اما مگر 
فتح ا...زاده نگفته بود به دنبال خريد استقالل نيست؟ پس چطور 

االن صحبت از مشاركت 10درصدى در خريد باشگاه مى كند؟!
ــى چند روزه، به  ــح ا...زاده در فاصله زمان تناقض حرف هاى فت

خوبى مشخص است اما مشخص نيست كه او چرا در روزهاى اخير 
مدام با مصاحبه در مورد استقالل، انگشت روى نقاط ضعف باشگاه 
ــل مديران ديگر صحبت  مى گذارد و از قدرت باالى خودش مقاب
مى كند. بر همه كس در فوتبال ايران واضح و روشن است كه بيشتر 
مشكالت مالى استقالل از زمان او شكل گرفته است. انباشته شدن 
ــارزاده، باعث  بدهى هاى زمان فتح ا...زاده، در زمان مديريت افش
شد كه افتخارى دچار چالش بزرگى بشود و اين چالش همچنان 
در زمان فتحى وجود دارد و به نظر مى رسد بيشتر هم مى شود! در 
واقع پايه و اساس دردسرى كه اكنون گريبان استقالل را گرفته، از 
زمان فتح ا...زاده و با پرداخت هاى نجومى شكل گرفته است. حتى 
ــر و تبليغات را به عنوان  ــت كه او پول اسپانس مداركى موجود اس
كارانه به فالن بازيكن بزرگ تيم مى داده است! شايد فتحى براى 
حل مشكالت استقالل كه از گذشته ريشه دار شده بودند مجبور 
ــد كه اكنون بدون آن ها  ــفر ابراهيمى، تيام و حسينى ش به ترنس

استقالل دچار دردسرى بزرگ شده است!
ــتقالل اما انتظار  نتيجه گيرى و قضاوت بر عهده هواداران اس
ــن در مورد اينكه چرا در  ــابق جوابى روش مى رود مديرعامل س

روزهاى اخير در رسانه ها قدرت نمايى مى كند، بدهد!

علي فتح ا... زاده اين روزها وجهه جديدي از خود به نمايش گذاشته است

آقاي تناقض

#دوام- بياوريم

گزارش

     مرتضي محصص، رييس كميته فنى و توسعه فدراسيون فوتبال در گفت وگو  با «قانون»:   

امروز زمان مناسبي براي انتقاد از تيم ملى نيست

35 روز تا نخستين ديدار تيم ملي فوتبال ايران در جام ملت هاي 
ــاگردان كارلوس كي روش بايد در كشور  ــيا باقي مانده و ش آس
ــاله فوتبال ايران باشند. اين  امارات به دنبال تحقق روياي 43 س
روزها اما فضاي رواني مناسبي براي حضور قدرتمند تيم ملي در 

ــي روش و برانكو به اوج خود  جام ملت ها وجود ندارد، درگيري ك
رسيده، تيم ملي با حضور كمتر از 2000 نفر به مسابقات بدرقه شد 
و قهر هواداران از تيم ملي فوتبال كشورشان به وضوح ديده مي شود. 
ــيه ها همواره براي هواداران و رسانه ها جذاب  پرداختن به حاش
است. به فروش روزنامه ها كمك مي كند و باعث مي شود فضاي 

پرحاشيه تري در فوتبال ايران جريان داشته باشد. اما آيا در شرايط 
فعلي پرداختن به حاشيه ها و درگيري برترين مربيان فوتبال ايران 
مي تواند كمكي به قهرماني تيم ملي در جام ملت ها كند؟ سياست 
روزنامه «قانون» هميشه انتقاد از همه مسئوالني است كه عملكرد 
مناسبي ندارندو اين راهبرد ادامه خواهد داشت ولي در اين روزگار 

براي منافع ملي بايد از حاشيه دوري كرد. شايد پس از جام ملت ها 
به تفصيل بتوان درباره عملكرد كي روش، برانكو و نقش هواداران 
و رسانه ها در برافروخته شدن آتش اختالفات بپردازيم بهتر باشد 
اما در شرايط فعلي گمان مي كنيم سياست همراهي بهترين راه 
براي حمايت از تيمي باشد كه پرچم ايران را در مسابقات برافراشته 
ــي روش مربيان خارجي  ــاد داريم برانكو و ك خواهند كرد. اعتق
هستند و براي منافع تيم هاي تحت مديريت شان مي جنگند اما 
ما براي رشد فوتبال ايران مي جنگيم بنابراين هدف واالتري داريم. 

در شرايط فعلي ترجيح مي دهيم سكوت كنيم تا تيم ملي فوتبال 
با آرامش و تمركز كافي به تمرين بپردازد بنابراين براي مشاركت 
ــانه هاي مختلف دعوت كرديم  در اين همدلي از سردبيران رس
ــان را درباره رويكردي كه پس از اين در پيش خواهيم  تا نظرش
گرفت، در يادداشتي براي مان بنويسند. در واقع سياست ما تا پايان 
ــي و حمايت از تيم ملي است  جام ملت ها، سكوت در برابر حواش
بنابراين با هشتگ #دوام- بياوريم، براي قهرماني در جام ملت ها 

همدل خواهيم شد،ما را در اين راه ياري كنيد.

ماجراي حواشي به وجود آمده براي تيم ملي فوتبال ايران و كارلوس 
كي روش از مدت ها قبل آغاز شد. همه ما در كنار انتقادات، باورهايي نيز 
داريم. بنابراين آنچه مي خواهم به تفصيل به آن اشاره كنم اتفاقاتي است 
كه فارغ از سوگيري ها رخ داده است. اگر به تاريخ رجوع كنيم، متوجه 
مي شويم اتفاقاتي رخ داد و همه ما به اين نتيجه رسيديم كه فوتبال ايران 
نياز به علم روز دارد. در واقع پس از سال 2006 كه برانكو از تيم ملي جدا شد، 
درهاي فوتبال مان را بستيم و تا سال 2010 بدترين اتفاقات ممكن براي 
فوتبال ايران رخ داد. افشين قطبي نسخه شفابخشي كه فكر مي كرديم 
نبود و در پايان سال 2011 به جايي رسيديم كه متوجه شديم ادامه دادن 
با شرايط آن روزها فايده اي ندارد. در نهايت كارلوس كي روش، سرمربي

تيم ملي فوتبال ايران شد و در بازي ايران و اندونزي حدود 86 هزارنفر راهي 
ورزشگاه شدند. بنابراين استقبال خوبي از سرمربي پرتغالي تيم ملي انجام 
شد. روزها گذشت و دو قطبي بين برانكو و كي روش به وجود آمد. اينكه از 
كجا به وجود آمد و چقدر ما رسانه اي در اين اتفاقات سهم داشتيم بحث 

مفصلي است. اگر از طيف حاميان كي روش در اين باره بپرسيد مي گويند 
برانكو قبل از اردوي ارمنستان در ايفمارك مصاحبه اي كرد و گفت تيم ملي 
با اردوهاي خود به پرسپوليس ضربه زده و اگر از طيف حاميان برانكو در اين 
باره بپرسيد مي گويند تمام مصاحبه هاي كي روش عليه افراد مختلف يك 
طرف و درگيري او با برانكو در طرف ديگر. در واقع آن ها معتقدند سرمربي 
تيم ملي در دعوت از بازيكنان پرسپوليس منطقي عمل نكرد. پيش از جام 
جهاني درگيري برانكو و كي روش به اوج خود رسيد. حاميان سرمربي 
ــادگي كه در دوره كي روش راهي  تيم ملي معتقد بودند هيچ گاه به س
جام جهاني شديم، نتوانسته بوديم حضور در اين رقابت هاي مهم را تجربه

كنيم و در سوي ديگر حاميان سرمربي پرسپوليس معتقدند او با دست 
خالي و يك لشكر محروم و مصدوم موفق شده نتايج درخشاني را در فوتبال 
باشگاهي ايران رقم بزند. در واقع هر دو گروه به توانايي هاي فني سرمربيان

تيم ملي و پرسپوليس آگاه هستند و اين موضوع را زير سوال نمي برند. اما 
چه كسي در اين ميان مقصر بود؟ بدون ترديد بزرگ ترين اشتباه كي روش 

مصاحبه اي بود كه پس از جام جهاني درباره برانكو انجام داد. من اعتقاد 
دارم هيچ مربي پس از كنفرانس مطبوعاتي ايران و پرتغال در ميكسدزون 
ورزشگاه عليه مربي ديگري مصاحبه نمي كند. در واقع او تمام شيريني 
ــا را به يك باره برگرداند. اين اتفاق  نتايج را با اين حركت از بين برد و فض
مي توانست چند روز بعد رخ بدهد اما به هر ترتيب بالفاصله پس از بازي 
اتفاق افتاد. همان مصاحبه باعث شد برانكو جواب كي روش را بدهد و با 
توجه به نتايجي كه كسب كرده بود روز به روز تنش ها بيشتر شد و هواداران 
به دو گروه حامي و منتقد تقسيم شدند. بنابراين فضا به طور كلي تغيير 
پيدا كرد و برانكو روي موج هواداران سوار شد. در واقع هرچه برانكو گفت از 
آن برداشت مثبت اما پاسخ ها با واكنش منفي مواجه شد. در واقع هيچ گاه 
مشخص نشد كه برانكو با كدام مجوز با داليچ براي سرمربيگري تيم ملي 
مذاكره كرد و اين موضوع بازتاب چنداني نداشت. اين در حالي است كه 
واكنش هاي كي روش با بازتاب بيشتري مواجه مي شد. در مجموع من فكر 
مي كنم فوتبال ايران از نقاط قوت كي روش استفاده بهينه كرده و هزينه آن 

را نيز پرداخت كرده است. معتقدم در چند ماه گذشته برخي از رسانه اي ها 
مثل پژمان راهبر، من، احسان پيربناش، هيوا يوسفي و مهدي هژبري 
سعي كرديم از فضاي درگيري فاصله بگيريم و به منافع ملي مان فكر كنيم. 
ما اعتقاد داريم اگر اين دو مشكلي دارند بايد در فضاي رو در رو قرار بگيرند و 
مشكالت شان را حل كنند. آنچه براي ما مهم است اينكه فوتبال كشورمان 
ــد كند. از كي روش انتظار داريم مدام به يك مربي ديگر نپردازد و  رش
باشگاه پرسپوليس وظيفه دارد درباره برانكو قضاوت كند. برانكو نيز بايد 
به سرخپوشان پايتخت فكر كند و وارد مسائل تيم ملي نشود. در واقع اين 
دو نفر بايد بدانند درگيري شان براي ما جذابيتي ندارد و ترجيح مي دهيم 
به تحقق روياي 43 ساله مان كه قهرماني در جام ملت هاي آسياست فكر 
كنيم. حقيقت آن است كه شايد مسير فوتبال ايران و كي روش پس از 
جام ملت ها جدا شود و اين موضوع، اتفاق دور از انتظاري نيست حتي 
اعتقاد دارم اگر فاصله زماني رقابت هاي جام ملت ها و جام جهاني كوتاه 
نبود مسئوالن فدراسيون سرمربي تيم ملي را با وجود همه حاشيه ها و

انتقاداتي كه ممكن است مطرح شود، تغيير مي دادند. تمديد قرارداد 
6ماهه او نيز در راستاي همين اتفاق است اما كي روش مانده تا بدون جام از 
ايران نرود. حقيقت آن است كه كي روش به خواست منتقدانش دو تغيير 

در رفتارهايش ايجاد كرده و گفته براي «برد» و «قهرماني» به جام ملت ها 
مي رويم درحالي كه پيش از اين همواره  براي حفظ اعتبار و جايگاه ايران 
به مسابقات مي رفت. اما چه كسي به اين درگيري بيش از سايرين دامن 
زد؟ رسانه ها؟ هواداران؟ فدراسيون فوتبال و باشگاه پرسپوليس؟ برانكو و 
كي روش؟ معتقدم نمي توان مرزبندي خاصي بين اين گروه ها قايل شد. 
در واقع همه ما در كنار يكديگر به اين موضوع دامن زديم. همه ما درگيري 
اين دو نفر را دوست داشتيم و فضا را متشنج تر كرده ايم و در اين ميان برخي 
از افراد نيز هيزم آتش اختالفات را بيشتر كرده اند. مطمئن باشيد اگر تك 
به تك با هركدام از اين دو سرمربي صحبت كنيد متوجه مي شويد داليل 
زيادي براي كارهاي خود دارند و نمي توان مرزبندي دقيقي بين حق و 
ناحق بودن صحبت هاي برانكو و كي روش قايل بود. وظيفه ما در شرايط 
فعلي چيست؟ معتقدم ما وظيفه داريم در حال حاضر به اين درگيري ها 
ــت پيدا كنيم. بدون شك  نپردازيم تا به آرزوي مان در جام ملت ها دس
پس از اين رقابت ها مي توان مفصل درباره نتايج، ماجراي درگيري ها و 
گفت وگوهايي كه دو طرف عليه يكديگر انجام داده اند بپردازيم اما در 
شرايط فعلي، منافع ملي ايجاب مي كند سكوت كنيم و اجازه ندهيم آتش 

اختالفات شعله ورتر شود. 

35 روز تا رسيدن به رويا

براي تحقق  روياي  قهرماني،سكوت كنيم

ممحمد         آقايي فرد        

فرهاد عشوندي
سردبيرخبرآنالين



ايرنا: مرگ بيمار با سقوط آسانسور در 
يك مركز درمانى در گناوه

 
داروهاى چينى: خداييش رقابت 

با سيستم درمانى شما سخته

ابتكار: عبور حناچى از برزخ به بهشت
 

حناچى: فقط يه كم تو
 دروازه دولت اذيت شدم

ايرنا: كشف يك بناى باشكوه ساسانى 
در خراسان

 
آخ جون خسته شديم از بس روى 

تخت جمشيد يادگارى نوشتيم

نماينده قم: خبرهاى خوشى از 
كاهش قيمت ارز در راه است

 

دالر 3تومنى پارسال بشه
 8 تومن راضى ايد؟

جهانگيرى:واحدهاى مسكونى روستايى مناطق زلزله زده
 تا پيش از فصل سرما تكميل مى شود

خداروشكر كه االن تو بهاريم

مديرعامل مجموعه شهرآفتاب: براى برگزارى اكسپو 2018 آمادگى كامل داريم

فقط، آخ اگه بارون بزنه...

وزير ارتباطات و فناورى اطالعات: گوشى تلفن همراه به زودى ارزان مى شود

مردم: كاش باشيم و ببينيم

خبرآنالين: نان مردم مهم تر است يا 
حقوق شهروندى آن ها؟

مردم: اگر بگيم هر دو
 خيلى پرروايم؟

چرا دالل ها در روزهاي اخير نتوانستند 
دالر را گران كنند؟

دالل ها: چون فعال داريم
 خريد مي كنيم

آفتاب: پسر معصومه ابتكار چرا در آمريكا  درس مى خواند؟

مردم: اين طورى رفت و آمد با 
بچه هاى بقيه مسئوالن راحتتره ديگه
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ــاس كنونى است يا در شرايط  ــور ما يا در شرايط حس كال كش
ــرايط حساس كنونى كه ما  بحران و بالياى طبيعى. در مورد ش
خوشبختانه هميشه با مديريت درست از آن عبور كرديم و وارد 
شرايط حساس كنونى بعدى شديم. اما امروز مى خواهيم با ذكر 
ــورمان در دنيا  مثال، بگوييم چرا در زمينه مديريت بحران، كش
ــيد دانيال معين آل داوود درون نويسنده از شدت  اول است (س

ذوق غش و ضعف مى كند).
روال به اين شكل است كه بعد از حادثه، اولين كارى كه انجام 
ــئوالن  ــود تماس تلفنى بخش هاى مختلف خبرى با مس مى ش
است. كارى نداريم كه زلزله آمده يا دماوند فعال شده، طى يك 
ــته تمام اين مديران زحمتكش بايد چند نكته را با  قانون نانوش
مردم شريف ايران در ميان بگذارند. آن ها بايد بگويند «اقدامات 
ــن! تيم هاى امدادى در  ــده، مردم نگران نباش موثرى انجام ش
ــن! آمار دقيقى  حال اعزام به محل حادثه ان، مردم نگران نباش
ــاءا... تا ساعاتى ديگر مردم عزيز رو در  از تلفات نداريم ولى انش
جريان قرار مى ديم، مردم نگران نباشن!» بعد در حالى كه پيژامه 
ــان  ــان جاى مى دهند تا بتوانند روى آن شلوارش را در جوراب ش
ــان مى گويند «خانم تو اينستاگرام نگاه  ــند، به همسرش را بپوش
ــتن يك موز از منزل خارج  ــده!» و با برداش كن ببين باز چى ش

مى شوند.
ــردم خيلى پيگير بودند، مديران  ــت كه اگر م مرحله بعد اين اس
قصه ما به منطقه سركشى كنند، يك مصاحبه تصويرى داشته 
باشند و يك سرى آمار ارائه دهند. البته ارقام مرتبط با خسارت 
ــت و  ــن فقط يك عدد اس ــات هم مثل س ــان و تلف و مجروح
ــراى خودش يك  ــرد و هر كس ب ــى به آن توجه ك ــد خيل نباي
ــد در يك خبرگزارى به صورت  ــما مى بيني عدد مى دهد. مثال ش
همزمان آمار مجروحان يك زلزله از طرف مسئوالن مختلف از 

«نيريش و ميل» چيز خارق العاده اى نيست، همان ليموشيرين است 
كه برعكس شده. ليموشيرين اول شيرين است و به مرور تلخ مى شود، 
ولى «نيريش و ميل» زن و شوهرى هستند كه اولش تلخند و آخرش 
ــت با دقت قفل فرمان و قفل پدال و دزدگير و  ــيرين.«ميل» داش ش
ــين را مى زد. «نيريش» با اعصاب خرد نگاه مى كرد كه  قطع كن ماش
ــى اين لگن رو  ــررفت و گفت: «بس كن ديگه! كس ــه اش س حوصل
ــا را چك مى كرد  ــت دوباره يكى يكى دره نمى دزده!» ميل كه داش
ــه. اصال يه زمانى فكر  گفت: «همين لگن االن 100 ميليون قيمتش
ــوهرى نصيبت بشه كه ماشين 100 ميليونى زير پاش  مى كردى ش
ــت: «خدا نصيب گرگ  ــش پوزخندى زد و زير لب گف ــه؟» نيري باش
بيابون نكنه...» صدايش را بلند كرد و ادامه داد: «تموم ديگه؟ بجنب 
همه كتاب هاى خوب رو خريدن، چيزيش نصيب ما نمى شه...» ميل 
همان طور كه از ماشين دور مى شدند و به سمتش نگاه مى كرد گفت: 
ــى تو اين دوره زمونه كتاب نمى خونه، برو يك دل سير  «نترس، كس

كتابگردى كن، همش رو برات نگه داشتن...»
وارد كتابفروشى كه شدند از تعجب خشك شان زد. انگار تظاهرات بود. 
با خنده هيستيريك به هم نگاه كردند و نيريش اداى ميل را درآورد: 
«كسى كتاب نمى خونه؟ اينا پس براى گرفتن سبد كاال اومدن اينجا 
رو سر و كول هم؟» ميل با تمسخر گفت: «سبد كاال؟ مگه كسى با 
ــبد كاالش سلفى مى گيره؟ اينا اومدن عروسى با اين سر و وضع...  س

سالمى خدمت خواننده هايم 
خاله شادزده اى در كوچه هايم 

شب جمعه به صرف چاى با قند 
بدون معطلى رفتم  به دربند 

چه ديدم چشم هايم شد سه دو تا 
كه مسئولى قديمى شد هويدا

 
همانى كه زمانى بوده بيمار 

كمر درد بد و دل درد بسيار 

ولى با يار خود در ماه آذر 
چنان بوده كه خب... ا...اكبر 

خالصه غصب كردم كيف او را 
كه تا روشن كنم تكليف او را 

خداروشكر پر پيمانه بودش 
پر از نت هاى عشقوالنه بودش 

نه از قرص و دواهايى خبر بود 
نه چيزى درخور درد كمر بود 

فقط تقويتى و قرص جوشان  
كه خب نرمال هم باشد پدر جان

 دو تا گل بود و بلبل توى يك جيب
سه تا خرما و گردو و كمى سيب

 دلت از محتوايش آب مى شد 
به رويم قلب ها پرتاب مى شد 

كمى دل پيچه هم از آن گرفتم 
پس از آن مبلغ درمان گرفتم

چنان حالى شدم از جو كيفش 
پسش دادم نشد باشم حريفش 

عجب دود قشنگى داد ُكنده 
فضا لبريزه از قلباى گنده 

خدا قسمت كنه كاش اين مدل درد 
عجب شورى به جان قصه آورد 

الهى دردهاى اين چنينى 
فزون بادا كه باشد آسپرينى  

به پايان اومد اين قصه همين جا 
به نام كيف مجنون و زليخا

ــتان  ــم ُمرد، مريم هر هفته به قبرس ــوهر مري از وقتى ش
مى رفت... البته فكر كنم خيلى خوبيت ندارد داستان توى 
ــوهر مريم ُمرده بود و  ــتان بگذرد. ولى خب واقعا ش قبرس
ــتان مى رفت... فكر كنم بهتر باشد به  او هر هفته به قبرس
ــتان يك چيز ديگر بگوييم...  صورت ظاهرى، جاى قبرس
ــوهر مريم ُمرد، مريم هر هفته به  مثال كافه... از وقتى ش

كافه مى رفت... حاال خيلى مهم نيست...
هر شب جمعه، مريم با دلى اندوهبار و چشمى اشك بار به 
كافه مى رفت... هى روزگار... چرا بايد زنى به اين جوانى... 
ــر خانه  ــا اين كماالت... به كافه برود... او بايد االن س و ب
ــكلى ديگر  ــب جمعه اش به ش ــى اش مى بود و ش و زندگ

مى گذشت... عيبى ندارد... اين هم سرنوشت مريم بود...
ــن هر هفته كافه  ــه كافه مى آمد... و اي ــم هر هفته ب مري
ــش نظر امير را جلب كرد... امير هم دقيقا مثل مريم  آمدن
ــه به كافه  ــود... و هر هفت ــت داده ب ــرش را از دس همس
ــد و به مريم گفت:  ــد...  يكى از روزها امير جلو آم مى آم
ــما هر روز مياين كافه؟» بعد سعى كرد  ــالم. خانم ش «س
ــنهاد ازدواج  ــودش را به مريم نزديك كند و به او پيش خ
ــان را از  ــان همسران ش بدهد. خب بد هم نبود... جفت ش
ــم را درك مى كردند. ولى مريم  ــت داده بودند... و ه دس
ــوهر  با جديت مخالفت كرد... خب المصب هنوز خاك ش
ــنهاد ازدواج مى دهى؟  ــك نشده... مى آيى پيش مريم خش
ــود و مى گويد ما هم را  ــكل... امير اما بى خيال نمى ش اس
درك مى كنيم... و بايد با هم ازدواج كنيم. امير ديگر دارد 

براى مريم مزاحمت ايجاد مى كند... 
ــت داده (مرگ و مير  ــرش را از دس رضا كه او هم همس
ــه را مى بيند...  ــه؟) از دور اين صحن ــدر باال رفت ــرا انق چ
ــان مى آيد... و مثل جنتلمن ها امير  بالفاصله به سمت ش
ــد... رضا هم  ــم دلجويى مى كن ــد و از مري را دور مى كن
ــرش را از دست داده. مريم از اين كار رضا خوشش  همس
ــود... اما رضا  ــعى مى كند به رضا نزديك ش ــد... س مى آي
ــت  ــرش را از دس قبول نمى كند... خب او هم تازه همس
ــر... مريم كم كم دارد  ــت آخ داده. اين كار ها ديگر چيس
ــد... امير كه از دور اين  ــراى رضا مزاحمت ايجاد مى كن ب
ــه اين دو نزديك  ــه را مى بيند... مثل جنتلمن ها ب صحن
ــد... رضا از اين  ــم را از رضا دور مى كن ــود... و مري مى ش
ــوند و  ــش مى آيد... و با هم رفيق مى ش ــار امير خوش رفت

ديگر به كافه نمى آيند...
ــه تنهايند...  ــا مى ماند... توى كافه هم ــم دوباره تنه مري
يعنى اين داستان نمى شد جور ديگرى پيش برود... همه 
ــه  ــد از بين اين س يك غمى دارند... براى همين نمى ش
ــورد... و  امير و رضا  ــورى ديگرى رقم بخ ــر روابط ج نف
يك كدامشان با مريم ازدواج كند... البته تقصير خودشان 
ــكل ها...  ــرتان مرده مى رويد كافه؟ اس ــت. آخر همس اس
ــيد... حداقل تا  ــه آدم انقدر داغون... خجالت نمى كش آخ
ــب جمعه را حداقل به  ــال اول كافه نرويد. يك ش يك س
ــتان برويد و فاتحه بخوانيد... اوه اوه... البته من تند  قبرس
ــتم  ــتان نوش رفتم... يك لحظه يادم رفت به جاى قبرس
ــتان همه  ــيد... در هر صورت توى قبرس ــه... ببخش كاف

تنهايند... و هيچ وقت هم از تنهايى در نمى آيند...

ــده. در اينجا به مديران توصيه  140 نفر تا 700 نفر اعالم ش
ــود براى اينكه خودشان را خيلى در جريان قرار دهند،  مى ش
ــال دقيق بگويند 156  ــتفاده نكنند و مث از كلمه «حدود» اس
ــتيم. به هرحال براى اين ارقام كسى كنتور  نفر مجروح داش
ــز ما مى تواند  ــام مصاحبه، مدير عزي ــدازد. بعد از انج نمى ان

موزش را بردارد و به سفر چند ساعته اش پايان دهد.
ــت. در اين گام هر  ــالم بين مديران اس حاال نوبت رقابت س
ــته و دارد جاى كش  ــه خانه اش برگش ــر در حالى كه ب مدي
جورابش را مى خاراند مجدد مصاحبه مى كند و مى گويد فقط 
ــت و مردم گول اخباِر  ــتناد اس آمارى كه او مى دهد قابل اس
فضاى مجازى را نخورند. در همين حين از ظرف ميوه روى 
ــز، يك موز برمى دارد و با خودش فكر مى كند «موز چقدر  مي
ــل در اين مرحله اين  ــده المصب!» نكته قابل تام گرون ش
ــن گام مديران  ــود. يعنى در اي ــت كه بازى عوض مى ش اس
خوش ذوق ما با يك تاكتيك هوشمندانه كارى مى كنند كه 
دادن عدد و رقم، در قياس با رسيدگى به وضعيت مصدومان 

و... اولويت بيشترى پيدا كند.
در اين مرحله نوبت به ديدن نيمه پر ليوان مى رسد. مسئوالن 
ــد از حادثه يكى پس از  ــران، چند روز بع ــوزه مديريت بح ح
ــبختانه»  ــد. آن ها با گفتن «خوش ــرى مصاحبه مى كنن ديگ
ــى، چهل نفر  ــا در يك حادثه س ــد كه اگر م ــان مى دهن نش
ــت كه سيصد نفر  ــيم، بهتر از اين اس ــته هم داشته باش كش
ــكر مى كنيم كه  ــم بالفاصله خدا را ش ــات بدهيم. ما ه تلف
ــازمان ها  ــئوليت كليه س اتفاق بدترى رخ نداده. در اينجا مس
ــتادهاى مديريت بحران در كشورمان به پايان مى رسد.  و س
ــازى مناطق  ــه بازس ــود ك ــوال ايجاد ش ــايد براى تان س ش
ــوال شما بايد بگوييم  ــيب ديده چه مى شود. در جواب س آس
ــى اشترى» در اين مملكت چى كاره  كه پس «نرگس كلباس
است؟! تازه اين وسط يك عالمه سلبريتى هم با دادن شماره 
ــب  ــاب و بازديد از منطقه حادثه، كلى پول و اليك كاس حس
ــويم مديريت بحران  ــت كه متوجه مى ش ــوند. اينجاس مى ش
ــازماندهى شده و هركس مسئوليت  در كشورمان حسابى س
ــد. شرح وظايف ما مردم  ــن مى شناس خودش را به نحو احس
ــگيرى از  ــده. ما بايد دعا كنيم تا پيش هم كه جديدا ابالغ ش
بحران به خوبى انجام پذيرد و مثال زلزله نيايد. واقعا بوس به 

اين همه درايت و ذكاوت.

اگه مى دونستم همچين خبريه اقال تيپ مى زدم...» نيريش با آرنج 
به پهلويش كوبيد، دستش را كشيد و سعى كرد از بين جمعيت راهى 

باز كند.
ميل گفت: «االن دقيقا دنبال چى مى گردى نيم ساعته؟ چرا چيزى 
برنمى دارى؟» نيريش در حالى كه قفسه ها را رد مى كرد گفت: «اينا 
ــه! يا كتاب تست كالغ زرد و  چيه؟ چيز به درد بخورى پيدا نمى ش
خرس قهوه اى و پرتقال كپكيه، يا چگونه تو سه روز پولدار بشيم و 
بار خودمون رو ببنديم و بريم جايى كه دست آفتاب و مهتاب نرسه، 
يا طب خانگى خواص قارچ براى ترك قليونه!» ميل كه حواسش به 
سالن بود به جايى اشاره كرد و گفت: «اينا چقدر خوبن!» نيريش با 
عصبانيت گفت: «شما برو تو ماشين، من خودم ميام!» ميل حواسش 
ــه كتاباش عاليه.»  ــد و گفت: «بابا اينا رو مى گم، اين قفس جمع ش
ــدون تو با او،  ــق، من ب ــش نگاهى كرد و گفت: «املت با عش نيري
انسان هوشمند، كلى از جزئى و... بى خيال! هى بهت مى گم اين قدر 
تو اينستاگرام نچرخ، براى همينه! بيا بريم، چيزى پيدا نكردم. اينم 
ــون.»ميل كتابى برداشت و به سمت صندوق  از طرح كتابگردى ش
ــيد: «چى برداشتى؟» ميل كتاب را به فروشنده  رفتند. نيريش پرس
ــتش مى گفت خيلى  ــم، اون دختره به دوس ــت: «نمى دون داد و گف
ــت  ــه!» نيريش كتاب را نگاه كرد، پوزخندى زد و دوباره گذاش خوب
روى ميز. فروشنده قيمت را كه گفت برق از سر ميل پريد. پرسيد: 
«با تخفيفش؟» فروشنده گفت: «اين يكى شامل تخفيف نمى شه.» 
نيريش هنوز داشت با تمسخر به ميل نگاه مى كرد. ميل با بى ميلى 
ــعى مى كرد بلند بگويد پالستيك  ــيد و در حالى كه س كارت كش
ــوند، كتاب را برداشت. نيريش دم در  نمى خواهد تا بقيه متوجه بش
پرسيد: «خيلى اينو دوست دارى، نه؟» ميل در حالى كه براى اولين 
بار به اسم كتاب نگاه مى كرد گفت: «آره، تعريفش رو خيلى شنيدم... 

چگونه... 9 ماه... باردارى راحتى داشته باشم...»!

شهاب پاك نگرطنزآزاد2

Angel Boliganطرح

عليرضا پاكدلطرح

ــد كه به  ــل در خبرها آم ــه قب هفت
علت 48 تيمى شدن مسابقات جام 
ــال 2022 و به دليل  ــى از س جهان
ــت  ــور دوس تنگ بودن جا در كش
ــرادر، قطر؛ تعدادى از  اجتماعى و ب
تيم ها يه كم جمع و جورتر بنشينند 
ــد،  ــوند و اگر نش تا بقيه هم جا ش
احتمال دارد ايران هم از چند تيم و 
چندين بازى ميزبانى كند. البته بعد 
تكذيب شد و بعدش تكذيبش هم 
تكذيب شد تا ما كال نفهميم اصال 
كى به كيه و چى به چيه و به قول 

وزير كشاورزى خب!
ــل از هر  ــم قب ــا الزم ديدي ــا م ام
ــى،  غيرمرتبط و  ــط  مرتب ــاد  نه
ــا  ــود را با صداى رس ــت خ مخالف
ــى  ــاى برخ ــد داد و فرياده (در ح
نمايندگان به هنگام صحبت پشت 
اين  با  ــس)  ــاى مجل ميكروفون ه

رويداد نامبارك اعالم كنيم. چرا؟
ــد تا  ــن چن ــان اي ــه بازيكن اوال ك
ــران، احتماال  ــند اي تيم وقتى برس
ــه هتل هاى  ــيارى ب طرفداران بس
محل اقامتشان هجوم خواهند برد 
ــلفى را راه بيندازند! در  ــاط س تا بس
ــلبريتى  ــور پر از س حاليكه اين كش
ــت؛ از ابوريحان  ــى اس بومى و مل
ــر  ــى بگي ــم تهام ــى و ابرهي بيرون
ــدى  ــى و مه ــعود ده نمك ــا مس ت
ــر خودمان آدم معروف  طارمى! مگ
ــن آقاى ابوريحان  كم داريم؟ همي
ــى ضربات بيرون پايش نظير  بيرون

ندارد!
ــخ  ــان از بي ــى از بازيكن ــا برخ ثاني
ــال  ــتند و اص ــال هس ــوم الح معل
ــا ورود به  ــى دهيم ب ــازه نم ما اج
ــورمان فرهنگمان را مخدوش  كش
ــون آرتورو  ــال افرادى چ كنند. مث
ــيار غرب زده  ويدال ظاهرشان بس
ــت و اصال روح جالل آل احمد  اس
ــرز از اين همه غرب زدگى  خدابيام
ــتيانو رونالدو  در گور مى لرزد! كريس
ــم البد مى خواهد هى گل بزند و  ه
ــيكس پكش را نشان دهد،  هى س
در حاليكه الزم نكرده و ما خودمان 
باباطاهر عريان داريم و پك هايش 
ــا بازيكن  ــت! ي خيلى هم بهتر اس
ــيس  ــه نام الكس ــطح پايينى ب س
سانچز  نه تنها باعث افزايش فساد 
ــار فوتبال  ــده و انزج ــان ش در جه
دوستان از شيلى و منچستر يونايند 
ــته، بلكه بى ادبى اش  را در پى داش
ــنيده  ــت. ش زبانزد خاص و عام اس
شده همين آدم جلوى آرسن ونگر، 
بزرگ خاندان آرسنال، پايش را دراز 
مى كرده و نيشش هميشه باز بوده!

سوما كه فرض كنيد مسى و رونالدو 
و نوير بياييند ايران! مگر چقدر توان 
ــا برخى از   ــه در مجلس ب ــد ك دارن
مسئوالن عكس بگيرند؟ همه كه 
ــوان باالى  ــل خانم موگرينى ت مث
ــس گرفتن ندارند كه! از طرفى  عك
ــت كه مسئوالن  اصال درست نيس
ــى خواب را  ــا كار و خدمت و حت م
ــى براى  ول كنند بيفتند دنبال مس
ــورى در كار  ــس گرفتن! اينج عك
مسئوالن اخالل ايجاد مى شود! تازه 
ما خودمان از همه اين بازيكن هاى 
ــى اش را داريم،  ــى توليد مل خارج
فقط مسى ايرانى پس از زدن ريش 
مقدارى كيفيتش آمده پايين كه آن 
را هم انشاا... به كمك متخصصان 

داخلى به روزش مى كنيم!
ــراى ترانه در  ــاله، اج چهارمين مس
بازى افتتاحيه است. فيفا دو خواننده 
ــراى ترانه در  ــراى اج ــذل را ب مبت
افتتاحيه خواهد فرستاد اما انتخاب 
ــاالر عقيلى با همراهى  ما قطعا س
حامد همايون است. حاال اگر خيلى 
اصرار كردند شايد بدهيم اينفانتينو 

يك دور «دونه دونه» را بخواند!
ــه بازيكن هاى  ــه هم ــم اينك پنج
ــك و  ــى پزش ــا كل ــه اى دني حرف
ــاز دارند، اگر  ــكى ني امكانات پزش
ــوند چه جورى  در ايران مصدوم ش
ــودت بايد  ــان كنيم كه خ حالى ش

بمالى تا خوب شه! 
ــه پرسش  آخرين مورد هم به جلس
ــخ خبرنگاران برمى گردد. به  و پاس
ــى مى تواند از  نظرتان جواد خيابان
پيكه بپرسد: «واى يور حاجيه خانم 
ــن ايران نو؟». مى  دونت حضور اي
ــود  ــوال را نمى ش بينيد كه اين س
ــت پيكه  ــيد، چون ممكن اس پرس
ــواد خيابانى  ــود و بزند ج غيرتى ش
ــام جهانى  ــدوم كند! ج ــا را مص م
ــريال  ــدون خيابانى، مثل س هم ب
ــران رجبى  ــدون مه ــى ب تلويزيون
ــى را از  ــس كال ميزبان ــد. پ مى مان

ذهنتان بيرون كنيد!

باشگاه طنزپردازان جوان

نيريش و ميل

ميثم ابراهيم نژاد بازرگانى

عليرضا كاردار

على رضازادهعشاق نامدار قرن بيست و يكمسحر بهجوساز مخالف

يه بوس كوچولو براى 
مديريت بحران

كتاب ولگردى

واى ميزبانى ايران 
اين ورلدكاپ نو؟!

جيب برى هاى خاله ريزه

تنها در كافهكيف بيمار معروف

هزار پيشه  - چارلز بوكفسكى
آخه من نمى فهمم چه جورى يك نفر مى تونه از اين لذت ببره كه ساعت 
شش و نيم صبح با صداى زنِگ روى اعصاِب ساعت از خواب بيداره شه، 

ــويى كنه،  ــه، به زور غذا بخوره، دستش از تخت بخزه بيرون، لباس بپوش
دندون هاشو مسواك بزنه.... و موهاشو بشوره و شونه كنه، و بعد كلى با 

ترافيك دست و پنجه نرم كنه تا باالخره برسه به مكانى كه قراره توش 
ــه يك نفر ديگه كلى پول در بياره و مثل سگ كار كنه تا شايد آخر  واس

ماه چندرغاز كِف دستش بذارن و تازه كلى هم بايد سپاسگزار باشه واسه 
موقعيتى كه بهش داده شده؟ نه چه جورى مى شه؟ 

   بدون شرح
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2 شنبه  10 آذر 1397 |23 ربيع االول  1440   |    اول دسامبر  2018

instagram.com/nishkhat

افز ايش سن ازدواجافز ايش سن ازدواج
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محمد فرجى

هفته نامه گل آقا
شهردار تهران گفت : خودياري به اين معني كه

 در روزنامه ها و بين مردم به صورت 
شوخي و جوك مطرح مي شود ، وجود ندارد.

ش

ش

دانگ هوتي

نيشخط خـاطـره
دوشنبه  30  آذر 1394

كود كان و جنگ
    بـــزودي  

آثار منتخب نخستين مسابقه جهاني 

كاريكاتور نيش خط  1396

 Selection Cartoons of  The first

 Nishkhat international

Cartoon Contest   2017



نرخ  بى كار ى  را
 پايين آوردند
بافريب كارى!

شما همراهان عزيز مي توانيد نظرات، پيشنهاد ها  و حتي
 آثار كارتون، كاريكاتور و طرح خود را براي  سردبير نيش خط

   به نشاني  پست الكترونيكي  زير  ارسال  كنيد.
keyvan.varesi.art@gmail.com 

instagram.com/nishkhat

كاريكلماتــــــور
محمدمهدى معارفى

نيشخط خـاطـره شب يلدا،طوالني ترين شب سال در انتظار برآمدن آفتاب اميد
دوشنبه   30 آذر  1394محسن ظريفيان
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 حدوِد چهار ميليارد ساله حيات به وجود اومده. 
دايناسورا 160 ميليون سال حاكم مطلِق زمين بودن.
ما چند وقته رسيديم؟ دو ميليون سال. 
چند وقته شبيِه امروزمون شديم؟ چند ده هزار سال. 
عمرمون؟ حدود 80 سال.
هيشكى بهتر از خيام نگفته:

آمد شدِن تو اندر اين عالَم چيست؟
 آمد مگسي پديد و ناپيدا شد.

#اسِب شاخداِر ويراستار

nishkhat

ا

nishkhat

مورديلو

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

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

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

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

شما    ره       480

سمانه روح الهى

ما و گـر انى 
 تنها چند روز تا عادى شدن گر انى



من سر تا پام، خاصيته!

2

2

چطورى برگردم خانه؟
نويسنده: اوليور جفرز

قانون بچه ها ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

سال هفتم  سال هفتم  ||  شماره    شماره  13561356    ||    44 صفحه صفحه
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كودك و نوجوان 

448

شكوه قاسم نيا

مامان جونم
براى من

چكمه نو خريده
*

چكمه من
قهوه ايه

بنداى اون سفيده
*

مى خوام برم
با بچه ها

رو برفا بازى بكنم
*

با چكمه هام
قدم قدم

رد پا سازى بكنم

«مژگان عظيمى»

كوشندگان كودك:

جاى پاجاى پا

اولين روزنامه كودك و نوجوان كشور

ــيب هاى روى موهايش را چيد و به  ــيب هاى روى موهايش را چيد و به دخترك س دخترك س

ــيب ها كه تمام  ــيب ها كه تمام همه بچه هاى توى كوچه داد. س همه بچه هاى توى كوچه داد. س

ــو جمع كرد و به خونه رفت. روى  ــد ، موهاش ــو جمع كرد و به خونه رفت. روى ش ــد ، موهاش ش

بالش پهن كرد و به آن ها آب داد تا براى فردا پر بالش پهن كرد و به آن ها آب داد تا براى فردا پر 

از سيب باشه... از سيب باشه... 

ــم براى  ــتى ه ــاى كوچه پش ــردا بچه ه ــه ف ــم براى آخ ــتى ه ــاى كوچه پش ــردا بچه ه ــه ف آخ

بازى مى آيند. بازى مى آيند. 

خوشحال خوابيد... خوشحال خوابيد... 

صبح كه بيدار شد خنديد و سيب قرمزى را توى صبح كه بيدار شد خنديد و سيب قرمزى را توى 

كيفش گذاشت و راهى مدرسه شد.كيفش گذاشت و راهى مدرسه شد.

خواب خيلى خوبى ديده بود...خواب خيلى خوبى ديده بود...

سيب هايى براى بچه هاسيب هايى براى بچه ها
اعظم السادات سيادتاعظم السادات سيادت

نقش و تاثير موسيقى در درمان نقش و تاثير موسيقى در درمان 

شفا با موسيقى!شفا با موسيقى!
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قانون بچه ها  ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

نام كتاب:  چطورى برگردم خانه؟
نويسنده: اوليور جفرز
مترجم: نسرين وكيلى

ناشر: نشر زعفران
موضوع:كودكان

درباره كتاب: داستان كتاب درباره  پسركى است كه با هواپيمايى كه در كمدش 
پيدا كرده است به سفر مى رود، اما دچار مشكل مى شود و به ناچار روى ماه فرود 
مى  آيد اما او تنها كسى نيست كه به دردسر افتاده است. آدم مريخى كوچكى هم 
با سفينه اش روى ماه گير افتاده است. آن دو با هم آشنا مى شوند و به هم كمك 

مى كنند تا هر كدام بتوانند به خانه برگردند و اين آغاز يك دوستى است.

من سر تا پام، خاصيته!من سر تا پام، خاصيته!

 حياتى از تهران
ط: دارا

ن كتاب  توس
اي

ه ها» براي معرفي پيشنهاد شده
ه«قانون بچ

ب

من ميوه اى هستم با دو مزه: ترش و شيرين.

از خانواده پرجمعيت مركبات و پر از 

ويتامين ث هستم. دو فصلى ام يعنى 

هم  و  ميخورن  رو  من  تابستون  هم 

و  زمستون.پتاسيم،كلسيم،فسفر،آهن 

ويتامين آ و ب هم دارم. بيشتر 

تو  ولى  ميشه  پيدا  كله ام  و  سر  تابستون  فصل  تو 

اما كمتر. من  نميزنه؛ هستم  فصل هاى ديگه هم غيبم 

خوردگى ام.  مى خورم؟داروى ضد سرما  دردى  چه  به 

آب  فنجان  يه  داشتى،  درد  گلو  و  خوردى  سرما  اگه 

توى  عسل  چايخورى  قاشق  يك  و  كن  تهيه  جوش 

اون بريز و هم بزن. بعد دو 

اون  آب  از  چايخورى  قاشق 

بخور.  و  كن  اضافه  من  به 

شب  و  صبح  رو  شربت  اين 

ميشي. بنوش. زود خوب 

جغرافيا
فرق من كه سوم راهنمايى جغرافيا رو

 20 شدم، با رفيقم كه 10 شد، 

اينه كه من ميدونم آلمان كجاى 

كره زمين قرار داره و اون االن اونجاست.

سيم تلفن
طرف زنگ ميزنه به مخابرات

ميگه: آقا ببخشيد سيم تلفن ما خيلى بلنده،

 اگه مى شه لطف كنيد

از اون طرف يه كم بكشيدش!
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قانون بچه ها ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

كتاب «داستان هاى خوب براى دختران بلندپرواز» نوشته النا فاويلى 
ــهرابى نيك و آرزو گودرزى  ــكا كاوالو با ترجمه اميد س و فرانچس

توسط نشر نو به چاپ هفتم رسيد.
ــر النا  ــرواز» اث ــران بلندپ ــراى دخت ــتان هاى خوب ب ــاب «داس كت
ــهرابى نيك  ــترك اميد س ــكا كاوالو با ترجمه مش فاويلى و فرانچس
ــيده  ــو به چاپ هفتم رس ــر ن ــط نش و آرزو گودرزى به تازگى توس
ــال 2017 چاپ شده است. دو  ــخه اصلى اين كتاب در س است. نس
نويسنده كتاب براى نوشتنش، مبلغ بيش از يك ميليون دالر كمك 

مردمى گردآورى كرده اند و از 70 كشور دنيا پشتيبان داشته اند.
ــد و  ــته عرضه ش ــال گذش ــتان س چاپ اول ترجمه اين كتاب، زمس
چاپ ششمش نيز تابستان امسال به بازار نشر آمد. اين كتاب، يك 
ــز چندى پيش  ــت كه ترجمه جلد دومش ني مجموعه دو جلدى اس
ــيد. ترجمه اين كتاب دو جلدى، در قالب مجموعه  به چاپ دوم رس

«كتابخانه كوچك من» چاپ شده اند كه نشر نو منتشر مى كند.
دو نويسنده كتاب با گردآورى شرح حال و زندگى زنان موفق دنيا، 
درباره هركدام در يك يا دو صفحه از كتاب مطالب داستان وارى را 
نوشته اند. از هر زن معرفى شده در اين كتاب، ضمن درج تاريخ تولد 

و درگذشت، يك تصوير نقاشى شده نيز چاپ شده است.

«داستان هاى خوب براى دختران بلندپرواز»«داستان هاى خوب براى دختران بلندپرواز»  
به چاپ هفتم رسيدبه چاپ هفتم رسيد

او مى داند «دوستى» چيست 
تا همين چند سال پيش، متخصصان معتقد بودند كودكان يك تا سه ساله، درك 
ــتي ندارند و بازي كردن آن ها در كنار يكديگر به معناي ارتباط  درستي از دوس
اجتماعي شان نيست... آن ها مانند دو خط موازي، كنار هم هستند اما هر كدام شان 
جداگانه بازي مي كنند. اما نتايج تحقيقات جديد، نظر متخصصان را تغيير داده 
است. تازه ترين پژوهش ها حاكي از آن است كه در فاصله يك تا دو سالگي، ارتباط 
كودك با هم سن وساالنش مانند آزمايشگاه روابط اجتماعي است.كودك در اين 
سال هاي ابتدايي زندگي اش ياد مي گيرد كه براي مثال پرتاب كردن اسباب بازي ها 
ــت. كودكان هنگام بازي، حركات و رفتار  ــيار لذت بخش اس با يك دوست بس
يكديگر را تقليد مي كنند و تاثيرات رفتار هاي ديگري بر محيط را ياد مي گيرند.

اين مطلب نگاهي مي اندازد به اصول دوست يابي كودكان از يك تا دو سالگي.
از يك تا دو سالگي

قبل از اينكه يك گردان كودك 18 ماهه را به خانه تان دعوت كنيد تا با فرزندتان 
دوست شوند، به خاطر بسپاريد كه قرار است با بچه هاي بسيار كوچكي سر و كار 
داشته باشيد كه اولين تجارب اجتماعي خود را آغاز كرده اند و هنوز دامنه احساس 
ــت. كودكان در اين سن مثل غارنشين ها  محبت و همدلي شان خيلي محدود اس
رفتار مي كنند. ممكن است ابتدا اسباب بازي شان را به كودك ديگر تعارف كنند و 

چند دقيقه بعد با همان اسباب بازي كودك مقابل شان را كتك بزنند!
شراكت و مشكالت: در دوستي كودكان آداب معاشرت و ادب اجتماعي معنا 
ــياي اطراف است. آن ها  ــتراك بازي ها و اش ندارد. تمركز اصلي كودكان اش
معذرت خواهي و احترام متقابل را نمي شناسند. اگر چيزي توجه كودك را جلب 
كند، مي رود و از دست هم بازي اش بيرون مي كشد. آن ها هنوز قادر نيستند به 
كودك ديگري نگاه كنند و با خود فكر كنند كه: «اون از عروسك من خوشش 
اومده و داره باهاش بازي ميكنه، بذارم بازي اش تموم شه بعد ميرم عروسكو 

برمي دارم...».
زمان بازي:سعي كنيد زماني را براي بازي فرزندتان در نظر بگيريد كه خسته و 
گرسنه نباشد تا بهانه نگيرد و با انرژي به تجربه هاي مشترك با هم سن و سال هايش 
ــاي دو نفره بهتر بازي  ــداد هم بازي ها:بچه هاي كوچك در گروه ه بپردازد. تع
مي كنند زيرا در بازي دو نفره، ديگر مشكل كم توجهي و توجه بيشتر به يك نفر 
مطرح نيست. اسباب بازي هاي مشابه:در اين سن و سال كودكان دوست دارند از 
يكديگر تقليد كنند. سعي كنيد اسباب بازي هاي مشابهي را در دسترس آن ها قرار 

دهيد تا هنگام بازي سر يك ماشين يا عروسك داد و بيداد راه نيفتد.

 «مژگان عظيمى» «مژگان عظيمى»

ــال 1340 در  ــت. او متولد  س مژگان عظيمى از دوبلوران ايرانى اس

ــت. او كه  ــته  بازرگانى (ديپلم) بوده اس تهران و تحصيالتش در رش
ــت، ورودش به  ــناخته شده اس به عنوان گوينده  خوب كارتو نگو ش
ــس از دادن آزمون  ــال 1345 برمى گردد.او پ كارهاى هنرى به س
صدا و پذيرفته شدن، در برنامه  خردساالن راديو، شروع به كار كرد. 
چهار سال بعد، يعنى در سال 1349 با دوبله  نقش «جينا» در كارتون 

«پينوكيو» براى نخستين بار دوبله را نيز تجربه كرد.
ــركت  ــى در دوبله  آن ش ــژگان عظيم ــرآوازه اى كه م از كارهاى پ
ــك دهكده»(برايان)،  ــا»، «پزش ــاب حلقه ه ــته، مى توان به «ارب داش
ــتاين»، «حاللم كن» و...  ــتاران»، «قصه هاى جزيره»، «فرانكنش «پرس
اشاره كرد و ازكارتون هايى كه در آن ها از صداى اين هنرمند استفاده 

مي توان؛ شده، 
هايدى (هايدى) قصه هاى شب

پينوكيو (جينا) صبح جمعه
نيك و نيكو عصر جمعه

سفيدبرفى نوجوانان
تام و جرى

خرس هاى مهربان
را نام برد.

وى در سال 91 به عنوان بازيگر راديويى به جمع بازيگران برنامه هاى 
طنز گوى نشاط و دلخنده محصول دفتر طنز راديو ايران پيوست.

او مى داند «دوستى» چيستو مممىى ددانندد ««ددوسستتىى»»چچييسست 

موسيقى  درمانى يك رشته علمى دانشگاهى است كه براى 

ــال ها تحصيل  ــتيابى به اين دانش، متخصصين آن س دس

مى كنند تا  شيوه ها و روش هاى گوناگون درمانى را بياموزند 

و به كار گيرند. 

ــرفته،  ــورهاى پيش ــتان هاى كش ــى از بيمارس در بعض

ــغول به كار  ــيقى درمانى مش متخصصينى در زمينه موس

هستند و با بيماران ارتباط برقرار مى كنند اما اهميت تاثير 

ــود كه از نزديك ببينيم  ــكار مى ش آن بر درمان، زمانى آش

ــه در كنترل حركات خود  چگونه يك كودك فلج مغزى ك

ــيقى درمانى با  ــت، در اولين جلسه موس داراي مشكل اس

ــروع به حركت دادن دست هاى خود  شنيدن موسيقى ش

ــى آن انگيزه  ــد مي زند و در پ ــادمانى لبخن مى كند و از ش

ــت،  ــركات كه هدف درمان اس ــتر ح و ميل به تكرار بيش

مى شود.  ترغيب 

ــيله ارتباط فعال كودك با  ــيقى تنها وس در مواردى موس

ــودك مبتال به  ــت، به طور مثال يك ك محيط اطرافش اس

اوتيسم تنها كانال ارتباط آرامش بخش او با محيط، موسيقى 

ــوش مى گيرد و  ــاعت ها ضبط صوت را در آغ ــت. او س اس

آهنگ هاى مورد عالقه خود را گوش مى كند و به اين ترتيب 

ــگرى و هيجاناتش از بين مي رود و با اطرافيان خود  پرخاش

مهربان مى شود.

ــالم با موسيقى  امروزه زندگى افراد جامعه اعم از بيمار و س

ــود كه در طول روز  ــده و كمتر كسى ديده مى ش عجين ش

ــاعتى از وقت خود را صرف گوش دادن به موسيقى  چند س

نكند. شايد اين خبر به گوش تان رسيده باشدكه در برخى 

ــيقى استفاده  ــد دادن گياهان از موس از كشورها براى رش

مى كنند. موسيقى مى تواند تاثير مستقيمى بر روى گياهان 

و روحيات افراد بگذارد. 

ــيقى بر روح و روان كودكان مان  اگر ما بخواهيم تاثير موس

ــم مى توانيم به طور كلى  را در يك جمع بندى خالصه كني

بگوييم كه مغزتشكيل شده از دو نيم كره. يك قسمت از آن 

ــبات اعداد و ارقام و قسمت ديگر آن به طور كامل  براى محاس

به هنرهاى يك انسان تعلق دارد. موسيقى يكى از عامل هاى 

ــود.  ــده و مى ش ــناخته ش ــراى تخليه روح و روان ش محرك ب

ــاط، آرامش روحى و روانى  ــادابى و نش ــيقي مى تواند ش موس

وآمادگى ذهنى براى فراگيرى هر دانشي را براي كودكان و هر 

فردي، فراهم كند.  

موسيقى و اثرات  درمانى آن

از برنامه هاى موسيقى درمانى براى سازگارى اجتماعى، ثبات 

ــخصى، افزايش تمركز، انگيزش، احساس  عاطفى، كنترل ش

ــا و تقويت  ــى ماهيچه ه ــت هماهنگ ــخصيتى، تقوي ارزش ش

مهارت هاى خوديارى استفاده مى شود. اين اثرات باعث تنظيم 

و تقويت رفتار مطلوب كودكان شده و در نتيجه نوعي از آرامش 

دروني بر وجود آن ها مستولي شود.كودكان استثنايى برحسب 

ــاى متنوع  ــى و حركتى از فعاليت ه نوع نواقص حس

ــد. آوازخواندن،  ــتفاده مى كنن ــيقى درمانى اس موس

ــنيدن و انجام حركات موزيكال، از جمله  نواختن، ش

ــيقى درمانى است.موسيقى  برنامه هاى جلسات موس

ــف درمان جويان موثر  ــراى گروه هاى مختل  درمانى ب

ــت. تحقيقات انجام شده نشان داده  شناخته شده اس

است كه موسيقى درمانگرها با سنين مختلف افراد، از 

ــالخورده كار كرده و مراجعان آن ها شامل  كودك تا س

ــا بيمارى هاى روانى  ــف از جمله: افرادى ب افراد مختل

ــمى و حركتى،  ــارى، معلولين جس ــالالت رفت و اخت

ــنوايان، افرادى با معلوليت هاى ذهنى  نابينايان، ناش

و... هستند.

بـه  سـيقى  مو ش  ز مـو آ ى  ا بـر تـى  نكا

كودكان استثنايى

ــيقى درمانى در ايران  ــرفت موس ــير تحول و پيش س

ــده و در مقاطعى در حد ذهنى  به طور پيوسته طى نش

ــرفت در اين  ــتارى باقى مانده است. براى پيش و نوش

ــتفاده از اطالعات جديدى در  خصوص، الزمه كار، اس

اين زمينه و پيمودن راه هاى تجربى براى كشف و ايجاد 

ــيقى ايران است. البته  ــاخت هاى درمانى موس زيرس

ــته موسيقى درمانى  بديهى است كه بدون وجود رش

در دانشگاه هاى كشور، امكان تحرك براى محققين، 

و مطالعه و آزمايش براى دانش پژوهان ميسر نخواهد 

ــودكان عادى  ــتثنايى نيز همانند ك بود. كودكان اس

ــر دريابند كه  ــد، خصوصا اگ ــيقى عالقه دارن به موس

ــاده  ــازهاى س ــا تمرين هاى مداوم و با س مى توانند ب

آهنگ ها را نواخته و آواز بخوانند، عالقه و همكارى آن ها 

مى شود. فوق العاده 

ــود كودكان مملو از  آواز خواندن گروهي باعث مي ش

ــوند. ترانه ها، تصور آن ها را  شور و توانايى يكپارچه  ش

ــازنده مي كند. شنيدن آهنگ ها،  به گونه اى فعال و س

ــاس هاى گوناگون را در درون آن ها برانگيخته و  احس

آنان را با حواسي كه شايد به دليل نقص بدني و حسي 

كه داشته اند، نمي شناختند، آشنا مي كند.

نقش و تاثير موسيقى در درمان نقش و تاثير موسيقى در درمان 

شفا با موسيقىشفا با موسيقى!!
ىلىر روستايى عع

 سير تحول و پيشرفت موسيقى درمانى در ايران 

به طور پيوسته طى نشده و در مقاطعى در حد ذهنى 

و نوشتارى باقى مانده است. براى پيشرفت در 

اين خصوص الزمه كار،  پيمودن راه هاى تجربى 

براى كشف و ايجاد زيرساخت هاى درمانى 

موسيقى ايران است
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قانون بچه ها ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

سردبير:سردبير: على روستايى على روستايى

خبرنگار:خبرنگار:  معصومهمعصومه  ديودارديودار

  تصويرگران:تصويرگران:  شيما زارعي، فاطمه خداشناس  شيما زارعي، فاطمه خداشناس

ــيما  ــرا دخت افتخارى، ش ــيما زه ــرا دخت افتخارى، ش ــندگان:      زه ــندگان:نويس   نويس

ــيادت ،  سارا  ــيرآقايي،  اعظم السادات س ــيادت ،  سارا ش ــيرآقايي،  اعظم السادات س ش

باقري دوست، ميترا سياوشيانباقري دوست، ميترا سياوشيان

عرفان جهان بين

 از تهران

عرفان جهان بينعرفان جهان بين

رنگ آميزى كن!
رنگ كن، 

عكس بگير و بفرست.

ننناز تهران از تهرانززززززز تهههرررررررر

نننن  از تهرانزززززززتههرررر


