
ــتيم كه در سرا سر   ــاهد آن هس همواره ش
ــده  ــاد گريبانگير افراد جوامع ش جهان، اعتي
ــه اين افراد  ــيب هاى فردى و اجتماعى ب و آس
ــيب پذير را  ــت و بيشتر  قشر آس وارد شده اس
نشانه گرفته كه نوجوانان و جوانان قربانى آن 

مى شوند. 
ــد و  ــى كه به رش ــاس ترين دوره زمان حس
ــوان اختصاص  ــان مى ت ــكوفايى اين جوان ش
ــالمت  ــدن در دام اعتياد، س داد، با قربانى ش
جامعه را به خطر خواهد انداخت.  براى اينكه 
جامعه اى سالم و به دور از اعتياد داشته باشيم 
بايد برنامه هايى در جهت پيشگيرى از آسيب 
اعتياد داشته باشيم زيرا پيشگيرى به مراتب 
بهتر از درمان خواهد بود. منظور از پيشگيرى، 
ــنتى و صنعتى هم  ــدرات س ــايى مخ شناس
ــت كه آن ها  ــم به خانواده هاس به جوانان و ه
مخدرات را شناخته و با آسيب ها و خطراتى كه 
جامعه را تهديد مى كند آشنا شوند. بايد گفت 
شناسايى مخدرات سنتى و به خصوص صنعتى 
كه در اشكال مختلف در جامعه جوانان را هدف 
ــه صورت هاى مختلفى  ــرار داده، مى تواند ب ق
ــود. يكى از بهترين راهكارها آشنايى  انجام ش
مخدرات در مدارس به دانش آموزان و خانواده 
هاى آن هاستكه مى توانند نحوه صحيح برخورد 

با اعتياد را آموزش ببينند.
 رسانه ها كمك شايانى درزمينه پيشگرى 
ــا بايد تالش  ــد ام ــام داده ان ــاد را انج از اعتي
بيشترى در اين موارد انجام شود مانند فيلم ها 
ــتند  ــاى آموزنده و برنامه هاى مس و كليپ ه
معموال مى تواند به صورت اهرم كمك در جهت 

پيشگيرى از آسيب اعتياد باشد.
 روزنامه ها مجالت نيز به بحث پيشگيرى 
ــبب شناسى يا  ــيب اعتياد پرداخته و س از آس
ــمت اعتياد گرايش  ــه جوانان به س علت اينك
ــه مى تواند  ــح داده ك ــدا مى كنند را توضي پي
ــمت كمك  ــى ها ما را به س ــبب شناس اين س
ــكالت آن ها  در  ــان و پرداختن به مش به جوان
ــيب كمك كنند، زيرا  جهت پيشگيرى از آس
خيلى از جوانان از طريق دوستان ناباب، حس 
ــكالت شخصى يا عدم  كنجكاوى ، وجود مش
درك خانواده ، خوشگذارنى، فراموش كردن 
ــردرگمى در هويت  سختى از آن ها و حتى س
ــتند كه به دام اعتياد دچار مى شوند  خود هس
كه خانواده و روانشناسان مى توانند در جهت 

كمك به آن ها قدم هاى مثبتى بردارند.
ــار جامعه  ــوان گفت در بين اقش  پس مى ت

بيشترين آسيب را جوانان ديده و با پيشگيرى 
ــپرى در مقابل اين گونه  از اعتياد مى توانيم س
ــيم و با ياد دادن مهارت هايى  ــيب ها باش آس
ــن ، اعتماد به نفس، تفكر  مانند مهارت نه گفت
ــويم جوانان به سمت اعتياد  منطقى باعث ش
نروند يا اگر خانواده اى درگير اين آسيب شده 
با فراگيرى آموزش ها پل نجاتى براى اين فرد

ــرف مخدرات در  ــند، زيرا مص در خانواده باش
ــد رفتارهاى ضد اجتماعى را  نوجوانى مى توان
در بزرگسالى براى فرد آورده كه در اين صورت 

جامعه را مورد تهديد قرار مى دهد. 
ــگيرى  وقتى  اقدامات الزم در جهت پيش
ــته ايم  ــاد را انجام دهيم، در واقع توانس از اعتي
ــه باعث  ــش از آنك ــاد را پي ــكالت اعتي با مش
ــود مقابله كرده  صدمه و آسيب در اجتماع ش
و راهكارهاى سالم را در جهت شكوفايى افراد 
ــمت  ــم و جامعه را از تنش ها به س ترويج دهي
ــت از زندگى پيش ببريم. يكى  آرامش و رضاي
ــگيرانه كه بسيار حايز   ديگر از اقدامات پيش
ــت، جلوگيرى از ورد مواد مخدر به اهميت اس

داخل كشور است كه تالش هايى هم در عرصه 
ــارزه با مواد  ــتاد مب بين المللى و همچنين س
مخدر در داخل كشور  در اين زمينه انجام شده 
است كه وقتى مانع از ورود مواد مخدر به داخل 
كشور شود طبيعتا جامعه به صورت سريع ترى 

به سمت سالمت پيش خواهد رفت. 
نكته ديگرى كه بايد به آن به صورت موثر 
پرداخته شود، براى پيشگيرى از اعتياد از بين 
بردن باورهاى غلط افراد به خصوص جوانان 
ــان اين  ــبت به مخدرات بوده كه تصورش نس
ــه و گل نمى تواند  ــتفاده از شيش است كه اس
ــود كه اين يك تصور  باعث اعتياد در آن ها ش
ــت؛ زيرا با يك بار مصرف نيز به دام  اشتباه اس
ــيب هاى اين نوع  ــاد خواهند افتاد و آس اعتي
محرك ها و تاثيرشان بر روى مغز به خصوص 
ــات جبران ناپديرى را  ــد تبع مخچه مى توان
ــد و حتى بعد از يك بار  براى آن ها داشته باش
ــده و به سمت  ــه ش مصرف فرد دچار وسوس
مصرف دوباره آن خواهد رفت. تصورات غلط 
ــار جامعه  به صورت هاى مختلف در بين اقش
وجود دارد؛ يكى ديگر از اين تصورات آن است 
كه افراد بيان مى كنند بايد يك بار حداقل هر 
ــرد، اين مى تواند  ــز را در زندگى تجربه ك چي
ــه مرگ فرد  ــى خطرناك و حتى منجر ب خيل
شود . امكان دارد با يك بار تزريق و استفاده از 
يك سرنگ آلوده به ويروس HIV يا هپاتيت 
ــار مواد  ــال دارد با يك ب ــويم، احتم دچار ش
ــى در اين حالت  توهم زا يا الكل و بعد رانندگ
منجر به تصادف وحشتناك شده كه هم جان 
خود فرد و هم افراد ديگر را به خطر بيندازيم 
، پس مى توان گفت تجربه بعضى از موارد در 

زندگى به قيمت جان افراد تمام شود. 

بسكتبال ما با بسكتبال استراليا از نظر ساختارى، عالقه اى كه 
در آن كشور به بسكتبال هست و همچنين حمايت هايى كه از اين 

ورزش مى شود، قابل مقايسه نيست.
ــكتبال مدرن، آموزش را از درون مدارس  ــاس بس  آن ها بر اس
ــتان ها مى برند. سپس وارد دانشگاه ها  شروع مى كنند و به دبيرس
مى شوند و در آنجا به مدت چهار تا پنج سال در ليگ هايى كه دارند، 
تجربه اندوزى مى كنند و پس از آن نيز وارد باشگاه مى شوند تا كار 

حرفه اى را دنبال كنند. 
ــاختار  ــند. اين س ــگاه ها نيز نخبه ها به تيم ملى مى رس از باش
ــان مى دهد چرا تيم اين كشور تيم  بسكتبال استرالياست كه نش
ما را شكست داد. پيش از بازى كه بين ايران و استراليا برگزار شد، 
خيلى ها معتقد بودند اين بازى را واگذار خواهيم كرد. همين مساله 

باعث شد تيم ما كيفيت خودش را نداشته باشد. 
ــتيم. ضمن  ــتباهات زيادى داش كارگروهى انجام نداديم و اش
ــوان گفت در حدود پنج تا 6 اينكه در دفاع نيز خوب نبوديم. مى ت

دقيقه دفاع منسجمى داشتيم اما در بقيه اوقات بازى از يك ساختار 
بازى مدرن برخوردار نبوديم.  با وجود اين شكست، ملى پوشان ما 
هنوز شانس دارند كه بتوانند جواز حضور در مسابقات جهانى 2019

را به دست بياورند. 
ــنبه فيليپين را شكست بدهيم، مستقيم  اگر در بازى روز دوش
ــيم. حتى اگر در بازى هاى  مى توانيم جزو 6 تيم صعود كننده باش
ــتراليا نيز شكست بخوريم،  باقى مانده مقابل فيليپين، ژاپن و اس
بازهم شانس داريم كه بين دو تيم چهارم، به عنوان تيم بهتر انتخاب 
شويم و تيم هفتم آسيا-اقيانوسيه در جام جهانى باشيم. بايد توجه 
داشته باشيم كه بازى آينده ما تعيين كننده است. نمى توان گفت 
اين بازى را به راحتى مى بريم اما شانس اين را داريم كه بتوانيم بازى 

خوبى ارائه بدهيم.
ــنبه بايد مقابل 20 فيليپين تيم قدرتمندى دارد و ما روز دوش

ــاگر حريف بازى كنيم. ورزش اول اين كشور بسكتبال  هزار تماش
است و به اين ورزش خيلى اهميت مى دهند. در بازى قبلى مقابل 
قزاقستان شكست خورده اند و بدون شك مقابل ما با دقت بااليى 
حاضر خواهند شد. ما بايد تمام شرايط را در نظر بگيريم و با آرامش 

مقابل اين تيم بازى كنيم.
 اگر مقابل فيليپين پيروز شويم، در بازى مقابل ژاپن و استراليا 
كار راحتى خواهيم داشت.  البته اگر در اين بازى نيز نتوانستيم به 
پيروزى برسيم، در بازى با ژاپن كه در تهران برگزار مى شود شانس 

خوبى براى صعود خواهيم داشت. 
ما در حال حاضر تيم دوم گروه هستيم. استراليا با پيروزى مقابل 
ايران به عنوان اولين تيم اين منطقه صعود كرد و در حال حاضر ما 
بايد با ژاپن و فيليپين براى صعود رقابت كنيم.  شانس ايران و ژاپن 

براى قرار گرفتن بين سه تيم برتر گروه، بيشتر از فيليپين است.
ــود كنيم اما با  ــت داريم تا به راحتى صع  ما هنوز دو بازى فرص
اين حال و همان طور كه اشاره كردم، اگر از اين شانس ها نتوانستيم 
ــه مى شويم و اگر  ــتفاده كنيم، با تيم چهارم گروه ديگر مقايس اس
ــابقه راهى جام جهانى  ــيم، بدون مس شرايط بهترى داشته باش

خواهيم شد. 

حسين  بهلولي
ككارشناس اجتماعي

عنايت ا... آتشى
ككارشناس بسكتبال

شانس خوبى براى صعود به جام جهانى داريم بهداشت روانى و  پيشگيرى از اعتياد 

اقتصاديادداشت 2يادداشت 1

اقتصاد

پس از خروج آمريكا از برجام و اعمال تحريم هاي سخت آن دولت بر ايران 
بسياري از شركت ها به اين تحريم ها تن دادند و با آمريكا همسو شدند. در اين 
ميان به تازگي نيز شركت مخابرات آلمان خدمات تلفن و اينترنت شعبه بانك 
ــت. اين شركت دليل  ملى و دو بانك ايرانى ديگر در هامبورگ را قطع كرده اس
ــا در پرداخت قبوض در پى  اين اقدام خود را ترديد درباره توانايى اين بانك ه
تحريم هاى آمريكا، اعالم كرده است،  اما روز گذشته براساس اعالم رسانه هاي 
آلمان در حكمى مقدماتى، دادگاه هامبورگ به شركت مخابرات آلمان دستور 

داده تا خدمات بانك ملى را به حالت عادى بازگرداند. 
ــركت براى قطع خدمات اينترنت  اين دادگاه عنوان كرد كه مدعاى اين ش
ــت و تاكنون تاخيرى نيز در زمينه پرداخت  و تلفن بانك ملى قابل توجيه نيس

ــن خبر را روزنامه  ــت. اي قبض هاى تلفن و اينترنت اين بانك پيش نيامده اس
اشپيگل روز جمعه گزارش داد. يك سخنگوى دادگاه با تاييد گزارش اشپيگل 

گفت كه اين حكم روز پنج شنبه ابالغ شده بود. 
ــركت مخابرات آلمان در حالى تصميم به قطع خدمات اينترنت و تلفن  ش
بانك ملى گرفت كه اين بانك حتى پيشنهاد داده بود كه قبوض يك سال آينده 
خود را نيز پيشاپيش پرداخت كند. شركت مخابرات آلمان دليل اين تصميم 
خود را نگرانى از زير پا گذاشتن تحريم هاى آمريكا عليه ايران اعالم كرده بود. 
ــت كه تن دادن اين  ــر بانك ملى ايران در هامبورگ گف هلموت گوتليب، مدي
ــيار جالب توجه است، به ويژه اينكه نه دولت  شركت به تحريم هاى آمريكا بس

آلمان و نه اتحاديه اروپا تحريمى عليه ايران اعمال نكرده اند.

ــاون اول رييس  ــت مع ــوراى عالى جوانان عصر ديروز به رياس ــه ش جلس
ــحاق جهانگيرى با تاكيد بر ضرورت  جمهورى برگزار شد.به گزارش ايرنا ، اس
برنامه ريزى و سياست گذارى مناسب براى اشتغال، ازدواج و مسائل فرهنگى 
جوانان افزود: جوانان با نيازها و مسائل مختلفى مواجه هستند كه بايد به طور 
ــبى براى رفع نيازهاى آنان  دقيق به آن ها پرداخته شود و برنامه ريزى مناس
صورت گيرد.جهانگيرى با يادآورى اينكه جمعيت ايران جمعيتى جوان است، 
از جامعه جوان به عنوان فرصتى طاليى براى توسعه كشور ياد كرد و افزود: اگر 
به خوبى براى رشد و شكوفايى و استفاده از ظرفيت جوانان برنامه ريزى نكنيم 

اين فرصت مى تواند به يك نگرانى و تهديد تبديل شود.
وى با اشاره به اينكه دشمنان در تالش هستند كه اميد به آينده را از جوانان 
ــبت به آينده كشور مأيوس كنند،  ايران سلب كرده و نسل جوان جامعه را نس
افزود: وزارت ورزش و جوانان و ساير دستگاه ها و نهادهاى كشور وظيفه دارند 
تالش و برنامه ريزى كنند تا جوانان نسبت به آينده كشور و نظام اميدوار شده 

و نقش خود را به خوبى در توسعه كشور ايفا كنند.
جهانگيرى يكى از وظايف مرتبط با جوانان را افق گشايى پيش روى جوانان 
كشور دانست و اظهار داشت: ما بايد افق روشنى از آينده پيش روى جوانان قرار 
ــكوفايى قشر جوان كشور تالش كنيم. دهيم و با برنامه ريزى مناسب براى ش

ــده در  ــاره به گزارش هاى ارائه ش معاون اول رييس جمهورى همچنين با اش
ــاماندهى امور جوانان و  ــتان هاى كشور در س جلسه در خصوص عملكرد اس
پيشتازى استان هاى آذربايجان شرقى، سمنان، گلستان و همدان از عملكرد 
استانداران اين استان ها قدردانى كرد و گفت: استانداران در حقيقت نماينده 
ــتانداران بر موضوعى تمركز  ــتند و هر گاه اس عالى دولت و حاكم استان هس
كرده اند، شاهد عملكرد مناسب و دستاوردهاى خوبى بوده ايم؛ از اين رو الزم 
ــتانداران به خوبى  ــت كه وزارتخانه ها اهميت موضوعات ملى را براى اس اس
تشريح كنند تا بتوانند از توان و ظرفيت استانداران در حل مسائل مهم كشور 

استفاده كنند.
ــى از اقدامات صورت گرفته  وزير ورزش و جوانان نيز در اين جلسه گزارش
براى ساماندهى امور جوانان ارائه كرد و گفت: در حال حاضر تعداد سمن ها و 
تشكل هاى مرتبط با جوانان در كشور دو هزار و صد تشكل است و هدف گذارى 
ــكل ها به چهار هزار تشكل برسد. ما تا پايان دولت اين است كه تعداد اين تش

در اين جلسه كه وزراى فرهنگ و ارشاد اسالمى، دادگسترى، علوم، تحقيقات و 
فناورى، رييس سازمان امور ادارى و استخدامى كشور، معاون رييس جمهورى 
ــتان و همدان، رييس جمعيت هالل  در امور زنان و خانواده، استانداران گلس

احمر، رييس دانشگاه آزاد اسالمى و نمايندگان مجلس شوراى اسالمى عضو 
در شوراى عالى نيز حضور داشتند، نماينده وزارت ورزش و جوانان گزارشى از 
عملكرد دستگاه هاى عضو شورا در حوزه جوانان ارائه كرد و به بيان توضيحاتى 
ــر كشور و  ــتانى سراس ــتادهاى اس ــات س در خصوص ميزان برگزارى جلس
ــال هاى 96 و 97 پرداخت. ــتگاه هاى عضو در اين جلسات طى س حضور دس

ــازمان هاى  ــى س ــع مل ــنامه مجم ــوع اساس ــه موض ــن جلس ــه اي در ادام
ــس از ارائه  ــت و پ ــر قرار گرف ــث و تبادل نظ ــورد بح ــاد جوانان م مردم نه
ــا تصويب  ــر اينكه ب ــى ب ــان مبن ــده وزارت ورزش و جوان ــات نماين توضيح
ــازى  ــكل هاى مردم نهاد حوزه جوانان شفاف س ــنامه عملكرد تش اين اساس
ــيد. ــه تصويب رس ــنامه ب ــود، اين اساس ــن مى ش ــون تدوي ــراى آن قان و ب

اختصاص شناسه ملى به سازمان هاى مردم نهاد جوانان توسط وزارت كشور 
از ديگر موضوعاتى بود كه در اين جلسه مورد بحث و بررسى قرار گرفت و پس از 
ارائه توضيحات نمايندگان دستگاه هاى مرتبط، اين موضوع به تصويب رسيد.

ــن جوانى از 15 سال تا  ــورا مبنى بر بازنگرى در بازه س پيشنهاد دبيرخانه ش
ــه مورد بحث و تبادل  ــال نيز در اين جلس ــال تا 35 س 29 سال به بازه 18 س
ــتاد،  مقرر  ــتگاه هاى عضو س ــنهادات دس نظر قرار گرفت و پس از ارائه پيش
ــورا تلقى شود و اين مصوبه  ــنهاد به عنوان مصوبه پيشنهادى ش شد اين پيش
ــت جمهورى ارجاع شود  ــتر به معاونت حقوقى رياس براى بررسى هاى بيش
ــود. ــورا ابالغ ش تا در صورت عدم مغايرت با قانون به عنوان مصوبه قطعى ش

ــات برگزار شده در  ــى از جلس ــتان نيز گزارش ــتاندار گلس در اين جلسه اس
ــتان گلستان از 160 ــاماندهى امور جوانان ارائه كرد و گفت: اس ــتاى س راس

ــتر  ــتايى، حدود 40 ميليارد تومان بيش ــهميه اعتبار روس ميليارد تومان س
يعنى 220 ميليارد تومان جذب كرده و بيشتر اين اعتبار را در حوزه جوانان و 
بومگردى به كار گرفته كه منجر به اشتغالزايى براى جوانان استان شده است.

ــتان از 12 درصد  ــتان گلس ــكارى در اس ــرخ بي ــه ن ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
ــتان  ــتان گلس ــرد: تكليف اس ــه، تصريح ك ــش يافت ــت درصد كاه به هش
ــت  ــغلى اس ــاد 20 هزار فرصت ش ــارى ايج ــال ج ــتغالزايى در س براى اش
ــرده اند و  ــم را محقق ك ــن رق ــك به اي ــتان تاكنون نزدي ــئوالن اس كه مس
ــال ايجاد 30 هزار فرصت شغلى قرار داده اند. هدف گذارى خود را تا پايان س

در اين جلسه استاندار همدان هم از رشد تشكل هاى مرتبط با جوانان در اين 
استان خبر داد و افزود: تعداد تشكل هاى مرتبط با جوانان از 16 تشكل به 95

تشكل افزايش يافته و تعداد تسهيالت ازدواج نيز از 14 هزار مورد به 32 هزار 
مورد افزايش يافته است.

تن دادن يك شركت آلماني به تحريم هاي آمريكا 

حكم به سود بانك ملى تمام شد

معاون اول رييس جمهور:

 جامعه جوان، فرصتى طاليى براى توسعه كشور است
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اقتصاد 8 حقوق و قضا 5

فرهنگ و هنر7 سرزمين 9

نمايندگان مخالف محمدجوادظريف
 در انزوا قرارگرفتند

    استيضاحي
 در مه

سياست 2

جريان خاص در حال گسترش نفوذ در صداوسيما با جانمايي هاي فاميلي-عقيدتي است                  

اليگارشي  در   رسانه  ملي!  

سياست 2

ايران مي تواند كشوري باشد كه نه تنها در منطقه بلكه در جهان نيز حرفي براي گفتن داشته باشد ولي 
رسيدن به اين مهم شروطي دارد. شرايطي كه اگر مسئوالن به آن پايبند باشند، مي تواند كشور را از اين 
وضعيت خارج كند. يكي از اين شرط ها، توجه به منافع ملي و دوري از خودخواهي هاي خاص است كه 
متاسفانه در اين بازه زماني جريان ساالري به منافع همگاني توسط برخي اقشار اولويت داده مي شود. در 
تازه ترين اقدامي كه توسط جريان تماميت خواه صورت گرفته و اذهان عمومي را نسبت به عدالت محوري 
مسئوالن مخدوش كرده، جانمايي برخي افراد منتسب به جريان هاي تندرو و اقتدارگرا در شبكه سوم 
سيماست. درهمين حال صبح ديروز در شبكه هاي اجتماعي خبري منتشر شد كه در آن نام چند فرد به ويژه 
آقازاده حداد عادل به چشم مي خورد. در خبر آمده بود طى احكامى از سوى ميرباقرى، معاون رييس سازمان 
صداوسيما در امور سيما، اعضاى شوراى انديشه ورزى شبكه 3 منصوب شدند. على اصغرپورمحمدى، 

ميثم نيلى، فريدالدين حداد عادل، سيداحمدعبودتيان وجعفر عبدالملكى در اين ليست قرار داشتند. 
نفر اول يعني پور محمدي كه جاي خود را به علي فروغي از نزديكان حدادعادل داده بود ، در اين ليست 
قرارگرفت تا شايد بتوانند اذهان را نسبت به شاكله اعضاي شوراي انديشه ورزي مهندسي كنند ولي در 
ادامه نام هايي به چشم مي خورد كه بايد نسبت به حضور آن ها نگران بود.از چهار عضو  باقي مانده، ميثم نيلى 
و فريدالدين حداد عادل گزينه هايي هستند كه جانمايي آن ها اعتراض هاي فراواني را در پي داشته است. 
ميثم نيلي، مديرمسئول رجانيوز از بنگاه هاي خبري است كه نيازي به معرفي ندارد و از طرفي او برادر مقداد 
نيلى، سردبير سايت رجا نيوز و از همه مهم تر داماد آقاى رئيسى است. از ديگر سوابق ميثم نيلي مي توان به 
مسئوليت امور استان هاى رئيسى در انتخابات و مديرعاملي مجمع ناشران انقالب اسالمى اشاره كرد. نيلي 

در سال 90 نيز مشكالتي با مسئوالن داشت و به دليل شكايت علي الريجاني بازداشت شده...

وضعيت روند كاهشي نرخ ارز در روزهاي گذشته 
و علت عدم تاثير آن بر كاهش قيمت كاالها بررسي شد                             

افت بى تاثير نرخ  ارز  بر  بازارها

«قانون»  مسئوليت پزشك در نظام حقوقى ايران
 فقه اهل سنت و فقه اماميه واكاوي كرد

حقوق بيماران در محاق

 برنامه گفت و گو در صداوسيما با حضور  مسعود فراستى
 منجر به حاشيه هاى تازه اى شد                              

بلواى تازه  مكتِب  فراستى 

خبر  اكتشاف سفره زيرزميني يك هزار ميليارد متر مكعبي 
در سيستان و بلوچستان جنجالي شد 

سراب آب هاي ژرف

             محروم كردن استادان   بزرگ ترين  دانشگاه خاورميانه از تدريس       
              سبب اعتراض هاي فراواني شده است    

كوكوددتاي  تاي  آآززاداد

صفحه  صفحه  33
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ــه مي توان  ــت ك ــمن مبين، عنواني اس دش
ــعود به كار برد. رژيمي  براي اين روزهاي آل س
ــران آن، اين كشور را  كه تعصب ايدئولوژيك س
به دوران جاهليت سوق داده است و سبب شده 
تا براي ايستادگي مقابل ايران كه ريشه تاريخي 
ــت به  ــوان در آن ها ديد، دس اختالفات را مي ت
ــتا چندي پيش  ــد. در همين راس هر كاري بزن
روزنامه نيويورك تايمز فاش كرد كه مقام هاى 
ــعودى يك سال  اطالعاتى نزديك به وليعهد س
پيش در تدارك نقشه چند ميليارد دالرى براى 
ــاى ايرانى  ــران و ترور مقام ه ــكارى در اي خراب
بوده اند. آن گونه كه نيويورك تايمز به نقل از سه 
ــت مقامات امنيتى نزديك  مقام آگاه نوشته اس
به محمد بن سلمان وليعهد عربستان سعودى 
ــته با گروهى از تاجران درباره ترور  ــال گذش س
ــط شركت هاى خصوصى  مقام هاى ايرانى توس
صحبت كرده اند. به نوشته اين روزنامه آمريكايى 
اين موضوع نشان مى دهد كه مقامات بلندپايه 
سعودى يك سال پيش از قتل جمال خاشقجى 
ــعودى و همزمان با  ــد س ــگار منتق ــه ن روزنام
ــرور مخالفان را  ــلمان، ت ــن بن س قدرت گرفت

بررسىمى كرده اند.
خودسرهاي تروريست

نيويورك تايمز مى افزايد كه مقامات سعودى 
ــرانه به  قتل اين روزنامه نگار را عملياتى خودس
دستور ژنرال احمد العسيرى توصيف كرده اند اما 
اين ژنرال سعودى، در ديدارى كه مارس 2017

ــده و در  با حضور برخى تجار در رياض برگزار ش
آن دو ميليارد دالر به خرابكارى در اقتصاد ايران 
اختصاص داده شده، حضور داشته است. در اين 
ــتند بودجه  ــت كه تجار مزبور سعى داش نشس
ــعودى ها بگيرند، العسيرى  اين نقشه ها را از س
ــليمانى فرمانده سپاه  بحث ترور سردار قاسم س
ــت. «جورج نادر»  قدس ايران را مطرح كرده اس
تاجر آمريكايى – لبنانى كه پيشتر با محمد بن 
ــران را با كاخ  ــلمان ديدار و طرح خود براى اي س
سفيد نيز مطرح كرده، كسى است كه اين ديدار 
ــه  ــود. فرد ديگر حاضر در جلس را ترتيب داده ب
ــت با نام «جوئل زامل» است كه  يك صهيونيس
ارتباط عميقى با آژانس هاى اطالعاتى و امنيتى 
رژيم صهيونيستى دارد. هر دو فرد مذكور مورد 
تحقيق رابرت مولر بازپرس ويژه پرونده دخالت 
روسيه در انتخابات رياست جمهورى سال 2016

آمريكا قرار دارند و مشخص نيست موضوع آن ها 
ــى به تحقيقات  و طرح مربوط به ايران چه ربط
ــوص كمپين  ــرت مولر در خص ــترده تر راب گس
انتخاباتى ترامپ و دخالت روس ها در انتخابات 
ــت  ــعودى در نشس ــاى س 2016 دارد. مقام ه
ــد ترور مقامات  مارس 2017 با بيان اينكه قص
ايرانى را دارند، از تاجران حاضر درباره اينكه آيا 

پيشتر عمليات قتل انجام داده اند، پرسش هايى 
ــد در اين باره  ــا آن ها گفته اند كه باي كرده اند، ام
ــن تاجران با  ــورت كنند. اي ــا وكالى خود مش ب
ــت سعودى ها  راهنمايى وكالى خود درخواس
ــى  ــركت انگليس را رد مى كنند اما نادر، يك ش
ــته عمليات ويژه  را كه توسط ماموران بازنشس
انگليس هدايت مى شود براى انجام اين عمليات 
تروريستى پيشنهاد مى دهد ولى نام اين شركت 

مشخص نيست.
ــته نيويورك تايمز، طرح جورج نادر   به نوش
ــاور  ــاد ايران كه مش ــكارى در اقتص براى خراب
ــت و ايران را  ــى متحده اس ــد امارات عرب وليعه
ــال  ــات منطقه مى داند به س تهديدى براى ثب
2016 بازمى گردد. آن ها عملياتى مثل افشاى 
اموال پنهانى سپاه قدس در سراسر جهان، ايجاد 
حساب هاى كاربرى جعلى به زبان فارسى براى 
ــات در ايران، تامين مالى  دامن زدن به اغتشاش
گروه هاى ايرانى مخالف دولت و ايراد اتهام هاى 
ــكاف  ــات ايرانى براى ايجاد ش علنى عليه مقام
ــادر و زامل  ــزى كردند. ن ــان را طرح ري ميان آن
ــورك با ژنرال احمد  همچنين در هتلى در نيوي
ــقجى  ــيرى كه در پى پرونده جمال خاش العس
ــعودى بركنار شد، مالقات كرده  روزنامه نگار س
ــع كردند اما  ــه خود مطل و او را از جزييات نقش
ــعودى گفت كه اين طرح به قدرى  اين ژنرال س
ــت كه بايد  ــز و موجب بى ثباتى اس تحريك آمي
ــاى مالى آن را  ــتان هزينه ه پيش از آنكه عربس

ــازه كار ترامپ را دريافت  بپردازد، تاييد دولت ت
كند. نادر پس از روى كار آمدن دونالد ترامپ در 
ــفيد درباره  ژانويه 2017 بارها با مقامات كاخ س
ــزارش نيويورك  طرح خود گفت وگو كرد. به گ
ــه محمد  ــعودى نزديك ب ــك مقام س تايمز، ي
ــت كه عالقه العسيرى به  ــلمان گفته اس بن س
ترور تعجب آور نيست اما بيانگر سياست رسمى 
ــت. وى در عين حال مدعى   ــتان هم نيس عربس
ــته بن سلمان را با  است كه العسيرى تالش داش
ــرانه تحت تاثير قرار دهد.  انجام عمليات خودس
اما به نوشته نيويورك تايمز، نزديكى العسيرى 
ــلمان باورپذيرى اين ادعاها را كه براى  به بن س
تطهير بن سلمان مطرح مى شود، دشوار مى كند 
ــاس  تا جايى كه نهادهاى اطالعاتى غرب بر اس
ــيده اند كه  ــه اين نتيجه رس همين ارتباطات ب
ــقجى  ــلمان در جريان توطئه قتل خاش بن س
ــوى ديگر، ديدارهاى  ــت. از س ــته اس قرار داش
ــيرى در همان زمانى كه وى (نادر) با  نادر و العس
ــلمان هم مالقات كرده بود، صورت گرفته  بن س
است و نيويورك تايمز ايميل هايى متعلق به نادر 
ــلمان اشاره  را كه وى در آن به مكالماتى با بن س
ــت آورده است.  كرده بود در اين خصوص به دس
ــده با  ــات درباره پروژه هاى مطرح ش اين مكالم

العسيرى بوده است.
نامه اعتراض

ــان اين اقدام  ــد از آنكه زواياي پنه حال و بع
ــت، ايران دست به  ــده اس جنون آميز نمايان ش

ــيدن به حق خود نامه اي به  كار شد و براي رس
ــال كرده است.گفتني است  شوراي امنيت ارس
ــالمى ايران در  ــم جمهورى اس نمايندگى داي
ــال نامه اى به اين سازمان،  سازمان ملل با ارس
ــتان عليه  ــات مخرب عربس ــاره به اقدام با اش
ــتار برخورد جامعه جهانى با  كشورمان، خواس
ــت. در اين نامه كه به امضاى  آن كشور شده اس
ــورمان در سازمان  اسحاق آل حبيب سفير كش
ــركل اين  ــوراى امنيت و دبي ملل به رييس ش
سازمان ارسال شد، اعالم شده است: مستندات 
ــتان در  ــت مى كند كه عربس كافى موجود ثاب
ــت انجام اقدامات مخرب  حال برنامه ريزى جه
امنيتى و اقتصادى در ايران است. در اين رابطه 
ــاندن  ــتان براى كش به اظهارات مقامات عربس
ــاره و از حمايت  درگيرى به داخل ايران نيز اش
ــتان از برخى گروه هاى تروريستى براى  عربس
ــل ايران، به  ــه اقدامات در داخ ارتكاب اين گون
عنوان نمونه بارز رفتار مخرب آن كشور ياد شده 
است. در اين نامه، به اطالعاتى نيز كه به صورت 
ــكار درباره برنامه هاى عربستان براى ايجاد  آش
ــرور مقامات  ــران و نيز ت ــب در اقتصاد اي تخري
ــت ها منتشر شد،  ايرانى با اجير كردن تروريس
اشاره و اعالم شده است: اين ها بخشى از اقدامات 
بزرگ تر عربستان سعودى براى ايجاد بى ثباتى 
ــت كه جهان بايد در  ــورهاى منطقه اس در كش

مقابل آن ايستادگى كند. 
نمايندگى دايم ايران در سازمان ملل در اين 
نامه همچنين ضمن اشاره به جنايات عربستان 
سعودى در تجاوز به يمن، كشتار مردم بى گناه 
اين كشور و ارتكاب جنايات بى شمار ديگر عليه 
آن مردم ستم ديده، اعالم كرده است كه جامعه 
جهانى بايد اين كشور را به توقف جنايات جنگى 
ــاخته و آن را به خاطر اين جنايات  خود وادار س

مسئول بشناسد.
تعقل به جاي خودسري

ــاره  ــن بايد به آن اش ــه در اين بي نكته اي ك
ــران در برابر  ــاوت و عاقالنه اي ــدام متف كرد، اق
ــر چندي  ــت. اگ ــيطنت سعودي هاس ــن ش اي
ــفارتي در ايران داشت،  پيش بود و عربستان س
ــه خود به  ــراي تخلي ــده اي «خرس خاله» ب ع
ــتان هجوم مي آوردند و  اماكن مربوط به عربس
ــه اهرمي براي  ــعود را ب فضاي  منفي عليه آل س
ــد و بازي را عوض  ــار بر ايران تغيير مي دادن فش
ــت مي تواند به  ــدام دول ــد ولي اين اق مي كردن
ــعودي را زير  ــاني رژيم س صورت قانوني و انس
ــوال ببرد و در مجامع بين المللي متهم كند؛  س
البته اگر مسئوالن مواظب باشند عده اي كه جز 
اقدام عليه منافع ملت كاري ديگر از دست شان 
ــرانه  برنمي آيد در اين مدت با اقدامات خودس

مشكل سازي نكنند.

بازي سياست

ايران با ارسال نامه اي به شوراي امنيت خواستار برخورد با رژيم سعودي شد

كياست       امنيتي
مسئوالن مراقب باشند« خاله خرسه »هاي خودسر،  بازي را به نفع رژيم سعودي تغيير ندهند

ايران مي تواند كشوري باشد كه نه تنها در منطقه بلكه 
در جهان نيز حرفي براي گفتن داشته باشد ولي رسيدن 
به اين مهم شروطي دارد. شرايطي كه اگر مسئوالن به 
آن پايبند باشند مي تواند كشور را از اين وضعيت خارج 
كند. يكي از اين شرط ها، توجه به منافع ملي و دوري از 
خودخواهي هاي خاص است كه متاسفانه در اين بازه 
زماني جريان ساالري به منافع همگاني توسط برخي 

اقشار اولويت داده مي شود. 
جانمايي هاي تبعيض آميز

در تازه ترين اقدامي كه توسط جريان تماميت خواه 
صورت گرفته و اذهان عمومي را نسبت به عدالت محوري 
مسئوالن مخدوش كرده، جانمايي برخي افراد منتسب به 
جريان هاي تندرو و اقتدارگرا در شبكه سوم سيماست. 
ــبكه هاي اجتماعي  ــال صبح ديروز در ش درهمين ح
خبري منتشر شد كه در آن نام چند فرد به ويژه آقازاده 
ــم مي خورد. در خبر آمده بود طى  حداد عادل به چش
ــازمان  ــوى ميرباقرى، معاون رييس س احكامى از س
صداوسيما در امور سيما، اعضاى شوراى انديشه ورزى 
شبكه 3 منصوب شدند. على اصغرپورمحمدى، ميثم 
ــيداحمدعبودتيان  نيلى، فريدالدين حداد عادل، س
وجعفر عبدالملكى در اين ليست قرار داشتند. نفر اول 
ــه علي فروغي از  ــه جاي خود را ب يعني پور محمدي ك
نزديكان حدادعادل داده بود ، در اين ليست قرارگرفت 
تا شايد بتوانند اذهان را نسبت به شاكله اعضاي شوراي 
انديشه ورزي مهندسي كنند ولي در ادامه نام هايي به 
چشم مي خورد كه بايد نسبت به حضور آن ها نگران بود.

سكاندار رسانه افراطيون
از چهار عضو  باقي مانده، ميثم نيلى و فريدالدين حداد 
عادل گزينه هايي هستند كه جانمايي آن ها اعتراض هاي 
فراواني را در پي داشته است. ميثم نيلي، مديرمسئول 
رجانيوز از بنگاه هاي خبري است كه نيازي به معرفي 
ندارد و از طرفي او برادر مقداد نيلى، سردبير سايت رجا 
ــى است. از ديگر  نيوز و از همه مهم تر داماد آقاى رئيس
سوابق ميثم نيلي مي توان به مسئوليت امور استان هاى 
رئيسى در انتخابات و مديرعاملي مجمع ناشران انقالب 
ــال 90 نيز مشكالتي  ــاره كرد. نيلي در س اسالمى اش
ــكايت علي الريجاني  با مسئوالن داشت و به دليل ش
بازداشت شده بود. نيلى در بخشي از سخنانش گفته بود 
كه  به عنوان رسانه متعهد به آرمان هاى امام(س) و رهبر 
معظم انقالب، بر وظيفه روشنگرى و فريضه امر به معروف 
و نهى از منكر خود به عنوان فلسفه كار رسانه اى جبهه 

فرهنگى انقالب اسالمى پايدار خواهد ماند.
آقازاده خاص!

اما نفر بعدي كه به نظر مي رسد سهمي از صداوسيما  
ــام غالمعلي  ــي با فردي به ن ــل ارتباطات فاميل به دلي
ــي  ــيما جانماي ــد در صداوس ــادل دارد و باي حدادع
ــادل زاده1350 در تهران و  ــود،فريدالدين حدادع ش
زماني رييس شوراى سياست گذارى نشريه همشهرى 
جوان و مدرس گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
ــانه ها مي گويند كه در سال  علوم و تحقيقات بود. رس

87، زمانى كه شهرام گيل آبادى از مديريت راديو جوان 
صداى جمهورى اسالمى ايران ايران استعفا داد، برخى 
ــمى از مطرح بودن فريدالدين  گمانه زنى هاى غيررس
ــر مى داد ولي  ــوان جايگزين وى خب حدادعادل به عن
دستش به جايي نرسيد. فريدالدين حدادعادل همچنين 
به عنوان اعضاى شوراى سياست گذارى نشريه پنجره 
ــئول آن عليرضا زاكانى بود، كار مي كرد و  كه مديرمس
مديريت مدرسه فرهنگ را نيز بر عهده دارد. وى برادرزن 
سيد مجتبى خامنه اى است و در گفت وگويي در پاسخ 
به اين سوال كه رابطه شما با داماد تان، حاج آقا مجتبى 
[خامنه اى] چگونه است؟ مي گويد:«ايشان اخالقى ترين 
فردى است كه من در طول عمرم ديده ام. در اين13ـ12 
سالى كه با ايشان هستم هيچ وقت صداى بلند يا كلمه اى 
خالف ادب از وى نشنيده ام. هيچ وقت نشد كه خواهرم از 
ايشان نزد ما گله كند. هيچ زمان هم منزل آن ها خشك، 
ــه مى گويد و  ــت. همان گونه ك تلخ و بى روح نبوده اس
مى خندد و با بچه ها و جوانان معاشرت مى كند به همان 
اندازه جدى، پر كار و پر تالش و درسخوان است. تا دو سه 
نيمه شب مطالعه مى كند. بسيار اهل مطالعات مذهبى 
و اخالقى است. در به  كار بردن الفاظ و اظهار نظر در مورد 
ــيار دقيق است. در مورد بدترين  اقوال و اعمال افراد بس

دشمنانش هم منصفانه حرف مى زند».

ماجراي تضاد طبقاتي
هر روز خبر مي رسد كه جوانان به داليل مختلف 
به ويژه نبود اشتغال از زندگي عقب مي مانند و در اين 
مسير گاهي عده اي به نابودي و فساد كشيده مي شوند 
ــتيم كه عده اي «از ما  ــاهد آن هس ولي از طرفي ش
بهترون» به راحتي با البي هايي كه در اليه هاي قدرت 
دارند در سمت هاي مختلف جانمايي مي شوند و به كار 
خود ادامه مي دهند تا جايي كه ناگهان از مدريت هاي 
كالن كشور سر در مي آورند. رويه اي كه سبب شده 
است در اين سال ها كشور با مشكالت فراواني روبه رو 
شود و  اين مشكالت بيشتر برگرفته از خودبرتربيني 
اقشاري است كه دايم در اظهارات خود ادعا مي كنند 
ــي كه نوبت به  ــتند ولي زمان مردم ولي نعمت ما هس
تقسيم غنايم از سفره انقالب مي رسد حتي ته مانده 
سفره را نيز جلوي مردم نمي ريزند و سعي مي كنند تا 

آخرين قطره منافع را بمكند.
لج بازي با ملت

 اينكه يكي مانند علي فروغي كه هيچ جايگاهي 
ندارد و تنها در سابقه او جانمايي در جايگاه انتصابي 
ــاهده مي شود و بال  ــازمان صداوسيما مش بسيج س
ديگر پرواز او رابطه سببي با حدادعادل است را روزي 
ــاس ترين  ــر يكي از بزرگ ترين و حس به عنوان مدي

ــبكه سه منتصب  ــيما يعني ش شبكه هاي صداوس
ــيه هاي فراواني به وجود  ــن اقدام حاش مي كنند و اي
ــئوالن امر بدون توجه به خواست  مي آورد ولي مس
مردم جماعتي همفكر با اين فرد را به عنوان شوراي 
ــه ورزي معرفي مي كنند يعني دهن كجي به  انديش
ملتي كه امثال حدادعادل وفاميل هاي او هرچه دارند 

مديون آن ها هستند. 
شرم الزم!

بايد از اين افراد و آن دست هايي كه باعث رسيدن 
ــد فريدالدين حدادعادل  ــخاصى مانن ــي اش ناگهان
وعلي فروغي به جايگاه هاي باالي مديريتي مي شوند، 
ــر راحت به بالين مي بريد  پرسيد كه شب چگونه س
ــياري از جوانان ديگر كه  صالحيت  در حالي كه بس
بيشتري از شما در زمينه كاري مورد نظر دارند ولي 
ــتند، اين روزها  متاسفانه فاميل و فرزند برخي نيس
پشت ايست بازرسي هاي گزينش هاي مختلف متوقف 
شده اند و شاهد گذران ثانيه هاي زندگي شان هستند. 
عدالت به شعار نيست، كاش فردي مانند حدادعادل 
دست كم به شهرتي كه براي خود انتخاب كرده است 
توجهي كند و اين بي عدالتي را كه با اليگارشي به راه 
ــت پايان دهد زيرا عاقبت به خيري تنها  انداخته اس

نصيب با تقوايان خواهد شد.

      جريان خاص در حال گسترش نفوذ در صداوسيما با جانمايي هاي فاميلي-عقيدتي است    

اليگارشي در رسانه ملي!
مادري ديگر به فرزند شهيدش پيوست

مادر سردار شهيد «حسين بهرامى ولشكاليى» روز گذشته به علت كهولت سن و بيمارى در سن 91 سالگى دار فانى را وداع 
گفت و به فرزند شهيدش پيوست. مراسم تشييع اين مادر شهيد ساعت 8:30 صبح امروز (يك شنبه) از مسجد ولشكال به سمت گلزار 
شهداى اين روستا برگزار مى شود. سردار شهيد «حسين بهرامى» متولد روستاى «ولشكال» در شهرستان« سارى» است. او در سارى 
گمنام است اما بچه هاى پيشروى مشهد و مدافعان جنوبى و رزمندگان اهوازى، حسين را از مازندرانى ها بيشتر مى شناسند. شنيده 
شد كه سوسنگرد را شهر«حسين» مى دانند. در سال 55 جهت تحصيل در رشته رياضى به دانشگاه فردوسى مشهد وارد شد. پس 
از سه سال تحصيل در تاريخ 59/3/30 به عضويت سپاه پاسداران مشهد نايل مى شود. حسين در روزهاى آغازين جنگ چند روزى 
به همراه دوستان مشهدى اش وارد گروه حفاظت از بيت امام خمينى (س) مى شود. حسين از مورخ 59/7/7 جهت اعزام به جبهه به 
سپاه اهواز اعزام مى شود. در خونين شهر تا آخر مى ايستد. كارآمدى حسين موجب مى شود او را به سمت فرماندهى گردان رزمى در 
طرح «آزادسازى سوسنگرد» منصوب كنند. طرح حفر كانال در نقاطى از سوسنگرد جهت محاصره دشمن توسط ايشان نيز معروف 
است. حسين اهل وعظ و خطابه و تحليل هم بود و هر وقت فرصت اقتضا مى كرد، به مثابه يك ُمبلغ وارد عمل مى شد. اما حسين در 
جنگيدن چاالك تر بود. آنجا كه پاى عمل به ميان مى آيد مى گويند او آن قدر در عمليات امام مهدى (عج) در سوسنگرد به دشمن 
نزديك بود كه در البه الى تانك ها به شهادت رسيد. در اين عمليات فرماندهى او و سردار عزيز جعفرى زبانزد است. سيماى حسين در 
شب آخر آن قدر نورانى بود كه دوستان همگى از او طلب شفاعت مى كردند و از او قول مى گرفتند تا سالم آن ها را به دوستان شهيدشان 
برساند! صادق آهنگران مى گويد: بچه هاى مسجد جزايرى اهواز عشق عجيبى به حسين داشتند. آن روزها، حسين «علم الهدى» 
و «حسين بهرامى» ضمن اينكه روحى واحد در دو كالبد بودند، شمع محفل دوستان رزم به شمار مى آمدند. حاج صادق آهنگران 
مى گويد: علم الهدى، كشته و مرده حسين ولشكاليى بود؛ حسين بهرامى كه شهيد شد، بچه هاى مسجد پارچه اى بر محراب مسجد 
نصب كردند كه اين جمله نوشته شده بود: «حسين»! شهيد غريب نام آشنا! آهنگران مى گويد: جسد حسين 40 روز در محراب مسجد 

ماند و پس از آن به سمت «ولشكال» تشييع شد.

چندي پيش بعد از سخنان محمدجواد ظريف درباره 
پولشويي هجمه هايي به وجود آمد و در نهايت اين روند 
ــد. اقدامي كه از همان روزهاي  ــتيضاح منتهي ش به اس
ــوال بود.در اين روزها هم افكارعمومي و  ابتدايي زير س
هم بخش گسترده اي از مسئوالن با انتقاد از اين تصميم 
ــتيضاح به نفع  عده اي اقليت اعالم كردند كه نتيجه اس
ظريف به پايان خواهد رسيد و بازي كه دلواپسان شروع 

كرده اند، نتيجه اي جز باخت در پيش ندارد. 
استيضاح حداقلي

ــف نژاد در گفت و گو  ــى اصغر يوس در همين حال عل
ــتيضاح  در  ــن وضعيت اس ــوص آخري ــا در خص با ايلن
ــه با 24 امضا  ــتيضاح وزير امور خارج مجلس گفت: اس
ــت خارجى بررسي  ــيون امنيت ملى و سياس در كميس
ــت كه روز گذشته نايب رييس  مي شود. اين در حالي اس
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي 
اسالمي در گفت وگو با«قانون» اعالم كرده بود كه بيشتر 

نمايندگان به استيضاح وزير راي نخواهند داد. 
حمايت از حق

ــئوالن و نمايندگان  ــاره شد مس  همان گونه كه اش
بسيارى از ظريف حمايت كرده اند و در همين راستا روز 
گذشته عزت ا... يوسفيان مال، نماينده اصولگراى مجلس 
گفت: آقاى ظريف صحبت نادرستى نكرد كه حاال از او 
آدرس خواسته اند. من مى توانم آدرس همه پولشويى ها 
ــه قاچاقچيانى كه  ــامى هم را به نمايندگان بدهم؛ اس
ــور مبادله مى كنند.  ــول كثيف در اين كش ميليارد ها پ
ــى وجود دارد كه بگويد اين پول ها كثيف نيست؟  كس
ــتيضاح وزير امور خارجه  يوسفيان مال، در خصوص اس
ــتيضاح حق نمايندگان است،  با ذكر اين موضوع كه اس
ــك نماينده آزاد  ــائل مختلف ي گفت: در برخورد با مس
است استيضاح كند و نماينده ديگر هم مى تواند مخالف 
ــاله كه كشور  ــد. وى همچنين با تاكيد بر اين مس باش
انقالبى هميشه در شرايط حساس است و اين وضعيت 
ــت، افزود: بحث  گاهى پررنگ تر و گاهى كم رنگ تر اس
امروز ما اين است كه همه اهل فن مى دانند در وضعيت 
فعلى كشور كسى نمى تواند جايگزين جواد ظريف شود 
ــه به فرض اينكه  ــان از وزارت امور خارج يا با رفتن ايش
ــمت قرار بگيرد، دست كم  ــى هم بتواند در اين س كس
ــور كه تحريم ها به سمت ما گسيل  ــرايط كش در اين ش
ــده چند ماه در حوزه سياست خارجى عقب خواهيم  ش
ــفيان مال ادامه داد: اين در شرايطى است كه  افتاد. يوس
ــال تقويت وزراى  ــورهاى اروپايى و آمريكا به دنب كش
ــه آن ها اختيارات  ــتند، يعنى نه تنها ب خارجه خود هس
ــترده مى دهند بلكه خارج از چارچوب وزارت امور  گس
خارجه و در ساير دفاتر در نهادهاى مختلف با دست باز 
ــت هاى خود مشغول هستند. حاال ما  به پيگيرى سياس

در اين شرايط مى خواهيم رييس دستگاه ديپلماسى را 
استيضاح و تخريب كنيم و بگوييم چرا اين جمله را بيان 
ــوراى اسالمى گفت:  كرديد. نماينده آمل در مجلس ش
ــتيضاح آقاى ظريف نيست. من با  ــرايط اس شرايط، ش
ــتيضاح كنندگان هم صحبت كردم كه آن ها  برخى اس
گفتند ما قصد بركنارى وزير امور خارجه را نداريم فقط 
مى خواهيم مطالبى را در قالب استيضاح بگوييم. وى در 
ــويى عامل استيضاح  رابطه با اينكه آيا واقعا بحث پولش
وزير امور خارجه است يا برخى سياست خارجى دولت 
را هدف گرفته اند، گفت: از هيچ نماينده اى نمى توانيم 
ــتيضاح كردى؛ هركس دليل خودش  ــيم چرا اس بپرس
ــد. با اين وجود  ــق قانونى خود مى دان را دارد و اين را ح
قاطبه نمايندگان مجلس معتقد هستند امروز شرايط 
ــتيضاح وزير امور خارجه مهيا نيست.  مناسبى براى اس
ــفيان مال در خصوص اظهارات ظريف درخصوص  يوس
ــويى هم گفت: هر عدد و رقمى كه در كشور براى  پولش
كاالى فاسد، قاچاق و غيرقانونى رد و بدل مى شود، پول 
ــت و بايد به اصطالح شسته شود.  ــي اس كثيف و نجس
براى مثال در پياده روى يكى از خيابان هاى تهران يك 
ــته هروئين به معتادى فروخته مى شود؛ هزينه اين  بس
ــت. هر سارقى كه مال  ماده مخدر همان پول كثيف اس
مسروقه را مى فروشد، پولش كثيف است. آيا در كشور 
ــدد؟! چند ميليارد در  ما اين اتفاقات به وقوع نمى پيون
ــود؛  ــور پول مبادله مى ش روز براى مواد مخدر در كش
ــور ما صورت  ــت؛ آيا ربا در كش همين طور ربا حرام اس
ــه هزار ميلياردى كه امير  نمى پذيرد؟ وى ادامه داد: س
منصور آريا به خاطرش اعدام شد، مگر پول ناسالم ناشى 
ــت كه آدرس  ــوه نبود؟! اين طور نيس از اختالس و رش
دقيق بدهند كه چه كسى يا چند نفر در كشور پولشويى 
ــاعت ها براى شما از پول هاى  مى كنند. من مى توانم س
ــور صحبت كنم. عضو  ــده در كش ــالم رد و بدل ش ناس
كميسيون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اين سوال 
كه آيا استيضاح كنندگان نمى توانستند در قالب سوال 
ــور خارجه مطرح كنند، گفت:  ابهامات خود را با وزير ام
ــتر كنند ولى آقاى  ــتند فشار را بيش بي شك مى خواس
ــت. من اگر جاى ايشان  ظريف حرف نادرستى نزده اس
بودم نام 10قاچاقچى بزرگ يا بدهكاران بانكى را مطرح 
مى كردم. اينكه بگوييم در كشور پولشويى وجود ندارد، 

حرف درستى نيست.
اقدامي ابتر

ــيون امنيت ملي  ــتيضاح ظريف در كميس امروز اس
بررسي مي شود و به نظر مي رسد در همين قدم نخست 
تير تندروها به سنگ بخورد و جرياني كه در پشت صحنه 
ــويي هاي كالن به زبان  تالش مي كنند سخني از پولش

نيايد، زمين گير شده و به هدف شان نخواهند رسيد.

راه روشن

درنگ

نمايندگان مخالف محمدجوادظريف در انزوا قرارگرفتند

استيضاحي در مه
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دستگاه ها و افرادي كه پاسخگوي نهادهاي نظارتي 
مردم محور نيستند گاهي اوقات راهبردها و تصميماتي را 
در دستور كار خود قرار مي دهند كه سبب اعتراض و انتقاد 
فراوان افكار عمومي مي شود. بعد از قدرت گرفتن فردي 
مانند علي اكبرواليتي در دانشگاه آزاد، اتفاقات فراواني را 
در اين نهاد علمي كشور شاهد بوديم كه حواشي فراواني 
ــتا چندي  براي جامعه به وجود آورده بود. در همين راس
ــت كه يك روز خبر از  پيش همشهري در گزارشي نوش
اخراج استادان بازنشسته اين دانشگاه مى رسد و يك روز 
پذيرش پنج هزار دانشجوى رشته پزشكى كان لم يكن 
تلقى مى شود و روز ديگر هم خبر ورود گشت ارشاد به يكى 
از واحدهاى اين دانشگاه و برخورد با يكى از دانشجويان 
در صدر اخبار قرار مى گيرد؛ اما همه اين ها انتهاى ماجرا 
نيست زيرا اين ها به پايان و سرانجام نرسيده، اتفاق ديگرى 
رخ مى دهد؛ مانند آنچه اتفاق افتاد و بار ديگر دانشگاه آزاد 
را خبرساز كرد. روز گذشته( اول آذر) خبر تعليق و اخراج 
تعدادى از استادان مرد و زن دانشگاه آزاد كه برخى از آن ها 
ــتند در شبكه هاى اجتماعى  عضو هيات علمى هم هس
بازتاب گسترده يافت و بارها دست به دست شد؛ موضوعى 
كه يكى از همين استادان تعليق شده هم در گفت وگو با 
روزنامه همشهرى آن را تاييد مى كند. اين رسانه در ادامه 
نوشت كه اولين بار اواخر اسفند سال گذشته بود كه خبر 
رسيد 500استاد دانشگاه آزاد اسالمى در آستانه اخراج و 
ــود كه اخبارى در ارتباط با  تعليق قرار دارند و پس از آن ب
قطع همكارى با تعدادى از استادان برتر (همچون صادق 
ــتگى آن ها  ــگاه به بهانه بازنشس زيبا كالم و...) اين دانش

صورت گرفته است.
دستور از باال!

 اما اخراج استادان دانشگاه آزاد به همين نقطه محدود 
نشد و حاال كار به اخراج استادان جوان و غيربازنشسته و 
ــگاه آزاد هم رسيده و موضوع در  عضو هيات علمى دانش
حال اجراست. البته هنوز هيچ مقامى در دانشگاه آزاد به 
اين موضوع واكنش نشان نداده و روزنامه همشهرى اين 
آمادگى را دارد كه نظرات مسئوالن دانشگاه آزاد را بازتاب 
دهد. خبرهاى رسيده به روزنامه همشهرى نشان مى دهد 
با گذشت حدود دو ماه از آغاز سال تحصيلى دانشگاه ها 
تعدادى از استادان دانشگاه آزاد به خصوص استادان زن 
دانشگاه آزاد واحد مركز به دليل آنچه اتهامات سياسى و 
نحوه بد تدريس عنوان شده، يا از تدريس تعليق شده يا 
دروسى كه سال ها آن را تدريس مى كرده اند از آن ها گرفته 
ــتاد رسمى و قطعى  ــت. حوريه دهقان شاد، اس شده اس
ــگاه آزاد تهران مركز كه سابقه 21سال تدريس در  دانش
اين دانشگاه را دارد يكى از استادانى است كه دانشگاه آزاد 
با وى قطع همكارى كرده است. دهقان شاد در گفت وگو 
ــال واحد درسى  ــهرى با اشاره به اينكه مهر امس با همش
ــده اما در نهايت اين دروس از روى سايت  براى او ارائه ش
حذف شده است، گفت: زمانى كه اين مساله  را پيگيرى 
ــفاهى به من گفته شد كه از تدريس  كردم، به صورت ش
ــده ام و با پيگيرى هايى كه كردم عنوان شد كه  تعليق ش
ــى به من زده اند.  تعدادى از دانشجويان اتهامات سياس
ــداد زيادى از ــهرى، بعد از اين اتفاق تع به گزارش همش

دانشجويان دانشگاه آزاد كه با دهقان شاد كالس داشتند 
ــاى ــال نامه اى به دفتر واليتى و طهرانچى و روس با ارس
ديگر دانشگاه هاى مرتبط اعالم كردند كه هيچ زمانى سر

كالس ها مسائل سياسى مطرح نبوده و اين اتهام بهتان و 
تهمت به دهقان شاد است اما به اين نامه هيچ گاه رسيدگى 
نشد. دهقان شاد تصريح كرد: با تشكيل هيات انتظامى 
استادان حكم تعليق من از تدريس در دانشگاه آزاد صادر 
شده اما هنوز به من ابالغ نشده است، با وجود اين حقوقم 
نيز قطع شده است. زمانى كه اين مساله  را پيگيرى كردم 
ــت. همه مسائل به صورت  گفتند دستور از باال آمده اس
ــت. وى گفت: اگر حكم تعليق به  شفاهى و ناعادالنه اس

دستم برسد بي شك نسبت به آن اعتراض مى كنم.
انفعال گزينشي

ــوم نيز در قبال  ــكوت خاص و منفعالنه وزارت عل س
ــگاه آزاد وساير دانشگاه هاي كشور  اخراج استادان دانش
قابل تامل است و اين رويه  سبب انتقاد و اعتراض نيز شده 
است و در همين راستا چندي پيش تابناك از رسانه هاي 
نزديك به اشخاص حاكميتي در گزارشي عليه اين رويه 
ــواهد و رخداد هاى عجيب و غريبى كه در  نوشت كه ش
محيط هاى دانشگاهى كشور اتفاق مى افتد، نشان مى دهد 
ــاختار كنونى وزارت علوم و دانشگاه هاى بزرگ  كه در س
آنچه كه به عنوان يك كاستى بزرگ خونمايى مى كند، 
مساله اي جز تعهد به اجراى قانون و عدالت نيست؛ مساله 
مهمى كه با اخراج چند استاد دانشگاه نمود روشن ترى 
ــت. هر چند باور اين مساله  مهم كه در  به خود گرفته اس
ــور شايستگى و صالحيت هاى  دانشگاه هاى بزرگ كش
ــخصى و لجبازى هاى  ــاليق ش علمى جاى خود را به س
ــت، اما برخى رخداد هاى قابل  ــوار اس بچگانه داده دش
تامل اخير چاره اى جز پذيرش اين موضوع را براى افكار 
عمومى باقى نمى گذارد. يكى از مصاديق مهم براى اثبات 
عدول دانشگاه هاى كشور از استاندارد هاى جهانى علم، 
اخراج بى دليل يا همراه با مستندسازى هاى كينه توزانه 
برخى استادان در دانشگاه هاى بزرگ كشور است. اخراج 
ــگاه ايالم، اخراج يكى از  ــتادان معترض دانش يكى از اس
ــگاه خواجه نصير الدين طوسى، اخراج  ــتادان دانش اس
يكى از استادان دانشگاه علم و صنعت و نيز اخراج سه نفر 
ــيراز كه همه آن ها براى بازگشت  از استادان دانشگاه ش
ــگاه اعتراض هاى فراوانى ترتيب دادند اما موفق  به دانش

نبودند را مى توان در همين راستا توصيف كرد. اگرچه در 
همه موارد مورد اشاره استادان به شدت به داليل مطرح 
شده براى اخراج شان اعتراض دارند و بار ها نهاد هاى بى 
طرف را براى بررسى عادالنه مساله  فراخواندند، اما پاى 
صبحت هر كدام آن ها كه مى نشينيم از همدستى وزارت 
علوم با مسئوالن دانشگاه براى اخراج خود گاليه دارند و 
معتقدند مسئوالن وزارت علوم توان تغيير نظر مسئوالن 
دانشگاهى را ندارند. در اين بين اما اخراج سه نفر از استادان 
دانشگاه شيراز قابل تامل تر است. اين سه استاد كه على 
حقدل، حامد و عليرضا مسندى نام دارند در حالى با حكم 
اخراج از دانشگاه شيراز رو به رو شدند كه به گفته بسيارى 
از دانشجويان، بنا بر رزومه علمى و نيز مستندات موجود 
ــگاه محسوب مى شدند.  از جمله استادان با سواد دانش
فارغ از سواد علمى و كيفيت آموزش آن ها كه مورد پسند
ــه استاد از اعمال بسيارى از دانشجويان نيز بود، اين س
ــوم در مورد خود ــليقه اى قانون هاى كمى وزارت عل س
نيز گاليه دارند و معتقد هستند در حالى دانشگاه حكم

اخراج آن ها را به واسطه انتشار تعداد كم مقاله در دوران 
ــل وضعيت آن ها  ــال اول تدريس صادر و از تبدي پنج س
ــيارى از استادان با فرصت هاى بيشتر  امتناع كرد كه بس
ــوند. و طوالنى ترى براى تبديل وضعيت رو به رو مى ش

محمد على مسندى، پدر حامد و عليرضا مسندى كه خود 
نيز از اعضاى هيات علمى با سابقه اين دانشگاه است، در 
مورد شرايط پيش آمده براى فرزندانش و نيز يكى ديگر از 
استادان اخراجى اين دانشگاه به رسانه ها گفت: متاسفانه 
وزارت علوم سياست كميت را جايگزين كيفيت كرده از 
اين رو ما اگرچه امروز از نظر رتبه علمى در جهان بيستم و 
در جهان اسالم اول هستيم، اما از بعد كيفيت در رتبه صدم 
قرار داريم و اين در حالى است كه اسراييل نوزدهم است. 
وى افزود: رييس دانشكده اى را كه بنده در آن حضور دارم 
بعد از 17 سال تبديل وضعيت كرده اند با اين وجود بنده از 
آقاى شريعتى نياسر (معاون وزير) گاليه دارم كه چگونه 
اين فرد توانسته است بعد از17 سال تبديل وضعيت شود، 
ولى حامد و عليرضا مسندى را تبديل وضعيت نكردند. در 

هر حال بى عدالتى در تمام زمينه ها وجود دارد. مسندى با 
بيان اينكه هيچ نهادى وجود ندارد كه تخلفات وزارت علوم 
را بررسى كند، تصريح كرد: براي مثال در قضيه عليرضا و 
حامد مسندى قرار بود كه يك نفر به عنوان بازرس از تهران 
به دانشگاه شيراز بيايد با اين وجود فردى به نام آقاى كمرى 
مامور اين كار شد و اين در حالى بود كه اين فرد از دوستان 

آقايان در دانشگاه شيراز بود.
 وى در بخش ديگرى از سخنانش با بيان اينكه دانشگاه 
بايد در كشور مسائل كشور را حل كند، اما كار آقايان فقط 
اين است كه مقاله توليد كنند، تصريح كرد: در جلسه اى 
كه با حضور 12 نفر از اعضاى هيات علمى رسمى دانشگاه 
ــد به آن ها گفته بودند كه مى گويند با  ــيراز برگزار ش ش
عليرضا و حامد مسندى و آقاى حقدل مخالف هستند با 
اين وجود چه كسى از اين استادان جرات مى كرد اين نامه

را امضا نكند. مسندى تصريح كرد: حقوق ماهانه حامد 
ــندى زمانى كه در آمريكا حضور داشت معادل 30 مس
ميليون تومان بود، اما وقتى كه به ايران برگشت با حقوق دو

تا سه ميليون در دانشگاه شيراز تدريس مى كرد و نسبت 
به اين موضوع هم يك بار اعتراض نكرد، چون معتقد بود 

بايد كار كند.
ــاره به حضور برخى افراد مستقل در هيات   وى با اش
ــيراز گفت: اين افراد بارييس دانشگاه  جذب دانشگاه ش
ــتند با اين وجود آن ها اعالم كردند كه  شيراز همراه نيس
عليرضا و حامد مى توانند تا پنج سال به كار خود در دانشگاه 
ــات جذب به  ــيراز ادامه دهند، اما وقتى كه حكم هي ش
دانشگاه ابالغ شد درسى به اين استادان اختصاص ندادند. 
ــى رفتم و به او گفتم مگر  از اين رو بنده نزد معاون آموزش
حكم هيات جذب الزم االجرا نيست؟ پدر اين دو استاد 
ــخنانش بيان كرد: در هر  اخراجى در بخش ديگرى از س
حال دانشگاه پس از حكم هيات جذب برخى دروس غير 
تخصصى را به حامد و عليرضا مسندى اختصاص داد اما 
ــتند و حاضر به تدريس اين  آن ها اين كار را خيانت دانس
ــتنكاف از دستور در اسفند  دروس نشدند كه به جرم اس
ــگاه آن ها را اخراج كرد. وى افزود: درس  ــال 96 دانش س
ــيراز تدريس  ــط حقدل در دانشگاه ش پالسما كه توس
مى شود در هيچ كدام از دانشگاه هاى ايران ارائه نمى شود. 
همچنين درس ادغام داده ها كه توسط عليرضا مسندى و 
درس بهينه سازى خطى و غيرخطى توسط حامد مسندى 
در دانشگاه شيراز ارائه مى شده اند تاكنون كسى نتوانسته 
اين دروس را ارائه دهد. سخنانى كه پدر دو استاد اخراجى 
دانشگاه شيراز كه خود نيز يكى از استادان اين دانشگاه 
ــت كه ديگر  ــت، مطرح مى كند مشابه مواضعى اس اس
استادان اخراجى دانشگاه هاى بزرگ كشور نيز به آن تاكيد 
دارند. با اين حال وزارت علوم هيچ گاه موفق نشد در فضايى 
روشن و شفاف و با وساطت استادان و متخصصان بى طرف 
به اين مساله  ورود كرده و به صورت روشن دو طرف ماجرا 
را قانع و راى عادالنه اى صادر كند. در اين شرايط كه وزارت 
علوم در برابر تصميم هاى دانشگاه ها منفعل عمل مى كند، 
ــتادان اخراجى چاره اى جز مراجعه به دادگاه و  براى اس
ــكايت قضايى باقى نمى ماند. اما در اين فضا نيز طرف ش

ــاب آن ها از يك طرف مقام قضايى حكم دهنده اى  حس
ــزه كارى هاى هيات  ــت كه چندان به جزييات و ري اس
ــى نيز طرف  ــرافيت ندارد و از طرف علمى و تدريس اش
ــگاه است كه هم به  حساب آن ها نماينده حقوقى دانش

موارد حقوقى مسلط است و هم به ريزه كارى هاى هيات 
علمى اشراف كامل دارد. براى مثال قاضى دادگاه هنگام 
صدور حكم به رخداد هاى نهايى توجه مى كند و ديگر به 
برخى ريزه كارى ها مبنى بر عدم ارائه درس تخصصى به 
استادان، عدم ارائه پايان نامه و رساله به آن ها، ايجاد فشار 
سنگين روانى بر آن ها در طول چند سال متمادى و... توجه 
ــه در جنگ و جدال ميان  نمى كند. نتيجه اينكه هميش
اعضاى هيات علمى ها و روساى دانشگاهى اين مسئوالن 
دانشگاه هستند كه پيروزند و اين جا بزرگ ترين مغلوب 
ــتادان اخراجى بلكه عدالتى است كه زير  غائله نه اين اس

چكمه هاى بى عدالتى له مى شود.
ايستادگي مجلس

ــه تيم واليتي در  ــاماني ك در ميان اين وضعيت نابس
ــگاه آزاد ايجاد كرده و سكوتي كه دولت در قبال آن  دانش
ــعي دارد اين قضايا را زير  پيش گرفته است، مجلس س

ذره بين ببرد و شفاف سازي كند. 
در همين راستا جالل محمود زاده، طراح طرح تعيين 
تكليف استخدام دانشگاه هاى غير دولتى و دانشگاه آزاد با بيان 
اينكه در حال حاضر اعضاى هيات علمى دانشگاه آزاد پس از 
اخراج حقى براى اعتراض در محافل قضايى ندارند، گفت: اين 
طرح دانشگاه آزاد را نظام مند و ضابطه مند در چارچوب قانون 
كار خواهد كرد. محمودزاده با اشاره به تصويب يك فوريت 
ــگاه هاى غير دولتى و  طرح تعيين تكليف استخدام دانش
دانشگاه آزاد در آخرين نشست علنى مجلس شوراى اسالمى، 
اظهار كرد: در حال حاضر اين طرح يك فوريتى در دستور كار 
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس قرار دارد و طبق اعالم 
هيات رييسه بايد اين طرح تا يك ماه آينده دوباره به صحن 

علنى مجلس ارجاع شود. 
نماينده مردم مهاباد در مجلس شوراى اسالمى با بيان

ــاع از كاركنان و هيات علمى  اينكه اين طرح با هدف دف
دانشگاه آزاد تدوين و راهى صحن علنى مجلس شده است، 
اظهار كرد: در حال حاضر برخورد با هيات علمى دانشگاه 
آزاد بر اساس آيين نامه هاى داخلى و نه قوانين و ضوابط 
ــش تامين  قانون كار بوده ولى از نظر درمانى تحت پوش

اجتماعى هستند كه اين مساله يك خأل قانونى به شمار 
مى آيد. وى در پاسخ به اين سوال كه آيا اين طرح مغايرتى 
با مصوبه شوراى عالى انقالب فرهنگى كه اختيار وضعيت 
استخدامى هيات علمى دانشگاه ها و موسسات آموزش 
ــگاه ها واگذار  ــى را به هيات امناى دانش عالى و پژوهش
كرده، ندارد ،گفت: اين مصوبه مغايرتى با مصوبه شوراى 
عالى انقالب فرهنگى ندارد و اين طرح تصميم گيرى هاى 
ــن نماينده مردم در  هيات امنا را ضابطه مند مى كند. اي
مجلس تاكيد كرد: شوراى عالى انقالب فرهنگى به حوزه 
رابطه كارفرما و شاغل ورود نكرده و هيچ گونه مصوبه اى 
در اين خصوص نگذارنده است؛ در واقع نبايد اين اختيار 
را به هيات امناى دانشگاه ها داد كه به راحتى با سرنوشت 
ــگاه ها بازى كنند چراكه هيأت  كارى هيات امناى دانش
امنا چنين صالحيتى را ندارند. محمودزاده تصريح كرد: 
ــفانه در حال حاضر برخى از اعضاى هيات علمى  متأس
ــابقه كار به داليل واهى از دانشگاه اخراج  ــال س با 28 س
ــوند و فرد عضو هيات علمى حقى براى اعتراض و  مى ش
ــوراى حل اختالف يا ديوان عدالت ادارى  مراجعه به ش
ندارد در حالى كه افراد تحت پوشش قانون كار در صورت 
ــان مى توانند به  وقوع ظلم در خصوص پرونده اخراج ش
حق و حقوق خود برسند و حتى با حكم قضايى به محل 
ــده مردم در مجلس با بيان  كار خود بازگردند. اين نماين
اينكه اين خأل قانونى موجب شده در طول چند سال اخير 
به ويژه امسال شاهد اخراج جمعى از اعضاى هيات علمى 
از دانشگاه آزاد اسالمى باشيم كه اين افراد نيز نمى توانند 
به علت ضعف قانونى به محافل قضايى مراجعه كنند. نايب 
رييس كميسيون كشاورزى مجلس شوراى اسالمى تاكيد 
كرد: قانون اساسى نيز صراحت دارد افراد در انتخاب شغل 
آزاد بوده و در اين راستا مى توانند از حقوق خود دفاع كنند 
و اين تصميم هيات امنا نيز خالف قانون اساسى است كه 
فرد اخراج شده نتواند در هيچ دادگاه و محكمه اى از خود 

دفاع كند.
استيضاح و توبيخ وزير

ــتادان  از طرفي بي توجهي وزارت علوم به وضعيت اس
و رويكردي كه هيات مديره دانشگاه آزاد در پيش گرفته 
عاملي براي استيضاح وزير شده است تا با اين وسيله شايد 
پشت پرده شيطنت ها را بازگو كرد. چندي پيش شهاب 
نادرى، نماينده مردم اورامانات در مجلس با اشاره به اينكه 
وزارت علوم پاسخگوى نمايندگان مجلس نيست، درباره 
دليل كليد خوردن استيضاح وزير علوم توضيح داد. وي 
با انتقاد از نحوه رفتار و برخورد وزارت علوم با هيات علمى 
دانشگاه ها، عنوان كرد: متاسفانه تبعيض قابل مالحظه اى 
ــگاه ها وجود دارد و اين  در جذب افراد هيات علمى دانش
ــتادان دانشگاهى شده است.  مساله موجب اعتراض اس
نماينده مردم اورامانات در مجلس شوراى اسالمى با اشاره 
به لغو عضويت برخى از استادان دانشگاهى از دانشگاه هاى 
ــوال كه چرا دانشگاه  استان كرمانشاه در پاسخ به اين س
ــازه عضويت  ــكارى كرده و اج ــتادان قطع هم با اين اس
هيات علمى به برخى استادان را نمى دهد، گفت: به نظر 
ــتادان به دليل گرايش  مى رسد قطع همكارى با اين اس
ــت. وى ادامه داد: قطع همكارى  ــى آن ها بوده اس سياس
ــگاهى كه 26سال سابقه دارد،  با عضو هيات علمى دانش
ظلم به سيستم دانشگاهى است و وزارت علوم نبايد اجازه 
ــه وزارت علوم نيز  ــالهاى را بدهد. در اين رابط چنين مس
پاسخگوى نمايندگان مردم نيست. نادرى با انتقاد از نحوه 
مديريت وزارت علوم، اظهار كرد: به نظر مى رسد نوعى از 
هم گسيختگى و رها شدگى در وزارت علوم وجود دارد و 
خط مديريتى در اداره اين وزارتخانه وجود ندارد به همين 
دليل طرح استيضاح غالمى وزير علوم در مجلس به جريان 
افتاده است و نمايندگان پيگير در دستور قرار گرفتن طرح 
مذكور هستند. عضو كميسيون اقتصادى مجلس با اشاره 
به سفر وزير علوم به اورامانات و وعده هاى وزير علوم براى 
افزايش نوسازى و بهبود فضاى آموزشى دانشگاهى حوزه 
انتخابيه اش، اظهار كرد: متاسفانه فضاى آموزشى در اين 
منطقه در حد يك منزل مسكونى است كه با وجود جمعيت 
باال و وسعت حوزه  انتخابيه ام اما يك دانشگاه در خور مردم 
در منطقه وجود ندارد. بعد از چندين ماه كه از اين اظهارات 
مي گذرد، حسين مقصودى، نماينده مردم سبزوار، جوين، 
جغتاى، خوشاب و داورزن روز چهارشنبه گذشته در گفت 
و گو با ايرنا گفته است كه متن استيضاح وزير علوم شامل 
ــت كه مهم ترين آن فقدان نظارت دقيق بر  11محور اس
دانشگاه ها، عدم رسيدگى به اوضاع رفاهى دانشجويان، 
انتصاب هاى سياسى در دانشگاه ها و تعيين نشدن رييس و 

حتى سرپرست براى برخى دانشگاه هاست.
سياه نمايي اصل!

احتمال دارد نتيجه اين نوع برخوردهاي سياست زده 
ــود ولي آثاري كه در افكار عمومي  به زودي مشخص ش
گذاشتند، بلند مدت خواهد بود و به اين زودي رفع نخواهد 
ــتفاده از ابزارهاي قدرت در برخي از جريان هاي  شد. اس
سياسي به يك روند تبديل شده است و اين نوع عملكرد 
جز اينكه مردم را نسبت به آينده نااميد كند هيچ دستاورد 
ديگري ندارد. بسياري از تصميماتي كه عده اي در كشور 
اتخاذ مي كنند، خروجي اي جز دلزده كردن مردم ندارد 
ــبت به برخي از  ــود تا نگاه هاي منفي نس و باعث مي ش
مسئوالن افزايش يابد كه اين رويه به نفع انقالب و نظام 
ــته از افرادي كه مدعي هستند  نيست. بنابراين آن دس
ــير امام ورهبري قدم  دلداده نظام و انقالب بوده و در مس
برمي دارند، براي آن كه سبب بروز نگاه منفي در جامعه 

نشوند خود را اصالح كرده و به گونه اي ديگر عمل كنند. 

      محروم كردن استادان بزرگ ترين دانشگاه خاورميانه از تدريس سبب اعتراض هاي فراواني شده است   

كو دتاى آزاد !
مجلس شوراي اسالمي پيگير اخراج هاي مساله دار
 استادان دانشگاه آزاد شده و در همين راستا
 براي استيضاح و پاسخگويي،  وزير علوم را
 به مجلس فراخوانده است

جالل محمود زاده
نماينده مردم مهاباد در مجلس:

متاسفانه در حال حاضر برخى از اعضاى 
هيات علمى با 28 سال سابقه كار به داليل 

واهى از دانشگاه اخراج مى شوند و فرد 
عضو هيات علمى حقى برارى اعتراض 

و مراجعه به شوراى حل اختالف يا ديوان 
عدالت ادارى ندارد

شهاب نادرى
 نماينده مردم اورامانات در مجلس :

قطع همكارى با عضو هيات علمى 
دانشگاهى كه 26 سال سابقه دارد، ظلم 

به سيستم دانشگاهى است و وزارت 
علوم نبايد اجازه چنين مساله اى را بدهد. 
در اين رابطه وزارت علوم نيز پاسخگوى 

نمايندگان مردم هم نيست

حسن روحاني پنج شنبه براي تقديم 
اليحه بودجه به مجلس مي رود

عجله براي تحويل 
ليست دخل و خرج

ــگ اقتصادي كه  ــال با وجود جن بودجه امس
ــت اهميت فراواني دارد و از آنجا كه  در پيش اس
ــت هاي غلط دولت،  ــياري از مردم با سياس بس
ــئوالن و فشارهاي  نهادهاي مختلف و ساير مس
ــده اند همه منتظر  ــكل رو به روش خارجي با مش
هستند تا دريابند كه وضعيت دخل و خرج سال 
ــت و آيا برنامه ريزان  پيش روي آن ها چگونه اس
ــاري كه روي مردم وجود دارد را درك  دولت فش
ــال به نظر دولت نيز  كرده اند يا خير. درهمين ح
ــال آينده  عجله دارد تا از برنامه هاي خود براي س
ــنبه  ــتا روز پنج ش ــردارد و در همين راس پرده ب
ــه بودجه به  ــراي تقديم اليح ــن روحاني ب حس
ــخنگوى هيات  ــي رود. اين خبر را س مجلس م
ــت. ماده 186 ــه مجلس، علني كرده اس رييس

ــالمى در  ــوراى اس آيين نامه داخلى مجلس ش
خصوص تصويب بودجه ساالنه كل كشور توسط 
نمايندگان تصريح مى كند كه دولت موظف است 
اليحه بودجه ساالنه كل كشور را حداكثر تا 15 آذر 
هر سال به مجلس تقديم كند. نماينده ها هركدام 
ــه دارند و مردم نيز معتقد  انتظار ويژه اي از بودج
ــكالت آن ها در نظر گرفته  ــتند كه بايد مش هس
ــتا غالمعلى جعفرزاده ايمن  شود. در همين راس
آبادى، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس مى گويد دولت براى بودجه ريزى سال 98

سه سناريو براى اداره كشور ادغام كرده است. وي با 
اشاره به تغيير روش دولت براى بودجه ريزى سال 
98 گفت: در اينكه شرايط كشور تغيير كرده است 
شكى نيست و ما الزاما بايد مدل هايى را انتخاب 
كنيم تا بتوانيم منابع را به گونه اي هدايت كنيم تا با 
كمبود منابع دچار مشكل نشويم. عضو كميسيون 
ــبات مجلس ادامه داد: در  برنامه، بودجه و محاس
ــد ببينيم پولى كه  تغيير روش بودجه ريزى باي
ــه اولويت دهى  ــا انتقال دهيم و چگون داريم كج
كنيم تا حداكثر بهره ورى را داشته باشيم، تغيير 
ــاق و  ــت و خيلى كار ش ــم عقل اس در روش حك
ــت. نماينده مردم رشت در مجلس  خاصى نيس
ــالمى گفت: با توجه به تحريم هاى  ــوراى اس ش
ــى به  روش هاى سنتى  پيش روى، بودجه نويس
گذشته پاسخگوى نياز كشور نيست.  در شرايط 
ثابت اقتصادى قرار نداريم  و ممكن است در حوزه 
منابع با مشكالتى مواجه شويم براين اساس بايد 
ــدى كنيم. وى  ــور اولويت بن در پروژه هاى كش
ادامه داد: حذف هزينه هاى زايد مى تواند راهكار 
ــى سال 98 باشد. شايد  مناسبى در بودجه نويس
برخى هزينه ها در سال هاى گذشته مناسب بود 
اما در سال تحريم اين موضوعات ضرورت ندارد 
ــرزاده ايمن  ــوان آن ها را حذف كرد. جعف و مى ت
آبادى، اظهار داشت: با حذف هزينه هاى زايد و با 
در نظر گرفتن اين استراتژى مى توانيم بودجه الزم 
ــته باشيم، ممكن  براى هزينه هاى ضرورى داش
ــد اما در شرايط تحريم  است هزينه اى زايد نباش
ــد و اگراين  اين هزينه ها ضرورى به نظر نمى رس
هزينه ها انجام نگيرد صدمه اى به جايى از اقتصاد 
كشور وارد نمى شود. نماينده مجلس گفت: تصور 
مى كنم در روش بودجه نويسى سال 98 عاقالنه 
و مدبرانه است كه ما متناسب با درآمدهاى كشور 
هزينه ها را در نظر بگيريم چرا كه شرايط كشور 
خاص است و بايد متناسب با آن كشور را اداره كنيم. 
وى تاكيد كرد: با توجه به اينكه دولت سه سناريوى 
مختلف براى اداره كشور در شرايط تحريمى در 
نظر گرفته ادغام اين سه سناريو، در نهايت بودجه 
نويسى سال 98 شود، مجلس در اين مسير دولت را 
كمك خواهد كرد تا مدلى از بودجه ريزى را بيرون 
بياورد تا بتواند بر اساس آن كار كند. عضو هيات 
رييسه فراكسيون مستقلين واليى اظهار داشت: 
با  تمام بد اخالقى هاى ترامپ و اعمال شديدترين 
تحريم ها، تا به اينجاى كار بودجه 97 تغيير نكرده 
است، البته اگر بخواهد تغيير كند در جهت مثبت 
است نه در جهت منفى چرا كه درآمد افزايش پيدا 
كرده و براى خدمات كشور در نظر گرفته مى شود 
بنابراين كاهش خدماتى صورت نمى گيرد. عضو 
ــيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس  كميس
گفت: در سال 98 نيز  كسر خدمت نخواهيم داشت 
اما به نوعى صرفه جويى در هزينه ها با نگاه افزايشى 
ــردن درآمدها  ــى هزينه ك به درآمدها و منطق
خواهيم داشت. به عبارتى بودجه را با اولويت بندى  
پروژه ها در جاى خود  و براى هزينه هاى ضرورى 

در نظر مى گيريم.
ــاس برخى اخبار  ــت كه براس ــايان ذكر اس ش
غيررسمى صادرات نفت در بودجه سال 98،  يك 
ــكه اى 60 دالر و  ميليون بشكه در روز با قيمت بش

نرخ تسعير ارز  هشت  هزار تومانى بسته خواهد شد.

صحن

يازدهمين نشست مجمع عمومى اتحاديه ديپلماسي
بيـن المللى آسـيا (APA) با شـعار افزايش 
رونق اقتصادى آسيا با حضور هيات پارلمانى 
ايران در تركيه برگزار مى شود. اين اجالس با 
مشاركت 23 كشور آسيايى برگزار مى شود و 
على الريجانى، رييس مجلس شوراى اسالمى 

در اين اجالس شركت كرد. 
همچنين جليل رحيمى جهان آبادى، على 
كاظمـى باباحيدرى، محسـن كوهكن ريزى 
و سـيده فاطمه ذوالقـدر و هاجـر چنارانى از 
نمايندگان مجلس شـوراى اسـالمى در اين 
اجالس شـركت كرده انـد. در همين راسـتا 
صبح روز گذشته محسن كوهكن، عضو هيات 
پارلمانى APA ايران كه در سـفرى به تركيه 

در يازدهمين مجمـع عمومى مجمع مجالس 
آسيايى حضور يافته است در نشست كميته 
اقتصادى اين اجالس به سـخنرانى پرداخت 
و گفت: در بسـيارى از اظهارات مطرح شـده 
در نشست استانبول بحث همگرايى در آسيا 
مطرح شـد كه زمينه همكارى هاى گسترده 
را فراهم مى سازد. دوستان من، اين همگرايى 
بايد از يك نقطه اى شروع شود، منطقه آسيا از 
نظر جغرافياى سياسـى و اقتصادى از مناطق 
مهم و حساس جهان محسوب مى شود و داراى 
پتانسيل ها و ظرفيت هاى فوق العاده اقتصادى 

براى انجـام مبادالت و توسـعه همكارى هاى 
است. اقتصادى منطقه اى 

 نماينده مردم لنجان در مجلس شـوراى 
اسـالمى افـزود: فضـاى عمومى سياسـى 
در آسـيا با توجه به شـرايط خـاص حاكم و 
تنش هاى ريشـه دار و سياسـى ميان بعضى 
كشورهاى آسـيايى كه در بسيارى از موارد، 
دخالت هـاى فرامنطقه اى عامـل اصلى آن 
هسـتند مجال و فرصتى براى ايجاد گفتمان 

همگرايى نمى دهد. 
وى بيـان كـرد: بـه نظـر مـن و بسـيارى 

از نماينـدگان كشـورهاى عضـو APA كـه 
با آن ها ديـدار داشـتم، همـكارى در عرصه 
سياسـت هاى عـادى و غيرحسـاس مثـل 
همكارى هاى اقتصـادى، تجـارى، بازرگانى 
و توريسـم نقطه عزيمت همگرايى در آسـيا 
اسـت. اين عرصه ها مناقشـه برانگيز نبوده 
و از حساسـيت كمتـرى برخوردارنـد و زبان 
مشـترك بر اين عرصه ها حاكم است. گفتني 
است تيم مجلس ايران ديدارهايي با گروه هاي 
پارلماني ساير كشورهاي عضو نيز داشته اند و 

تبادل نظر كردند.

پيگيري حقوق ايران در ميان پارلمان هاي آسيايي
مجلس نگار
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حزب محافظه كار اتحاديه دموكرات 
مسـيحى آلمان (CDU) روز شـنبه 
هشـتم دسـامبر (17 آذر) در مـورد 
جانشين آنگال مركل، صدراعظم آلمان 
راى گيرى خواهد كرد.سه كانديداى 

اين سمت چه كسي هستند؟

آنگـرت كرمپ-كارنبـاور 
Annegret  Kramp- )

(Karrenbauer
كرمپ كارنبـاور كـه گاهـى وى را 
آكاكا مى نامند، سياستمدار 56 ساله 
آلمانى از متحدان وفادار آنگال مركل 

و دبيـركل حزب اتحاديـه دموكرات 
مسـيحى اسـت. شـعار اصلـى وى 
بازگرداندن راى دهندگان به سـمت 

اين حزب است.
 ايـن حـزب در انتخابـات سـال 
گذشته توانست تنها 32.9 درصد آرا 

را كسب كند كه بدترين نتيجه از سال 
1949 بوده است.

 Friedrich)فريدريش مرز
(Merz

مرز، سياسـتمدار 69 سـاله و يك 
وكيل اقتصادى است. او براى يك دهه 

از سياسـت فاصله گرفته و در حوزه 
اقتصاد و دارايى مشـغول به فعاليت 
اسـت ولى اكنون قصد دارد به دنياى 

سياست بازگردد.
(Jens Spahn) يانز اشپان

اشپان، وزير 38 ساله بهداشت در 

دولت فدرال و جوان ترين كانديداي 
اين سمت است. وى هدف اصلى خود 
را كاهـش ماليات و افزايـش جايگاه 
علم و تكنولوژى آلمـان مي داند. وى 
در سـخنان خـود تـالش مى كند تا 
چشم اندازى از آلمان 2040 ارائه دهد.

نامزدهای جانشینی آنگال مرکل معرفی شدند

ــت گروه 20 در بوينس آيرس  در حاشيه نشس
ــد ترامپ رييس  ــن ،ميان دونال پايتخت آرژانتي
جمهورى آمريكا، انريكه پنا نيه تو رييس جمهورى 

مكزيك و جاستين ترودو توافق نامه اى امضا شد.
ترامپ مذاكره براى توافقنامه تجارى جديد را يك 
ــم انداز  «نبرد» خواند و گفت كه اين توافقنامه،چش

تجارى را براى هميشه تغيير خواهد داد.
ترودو نيز اظهار داشت :اگر اين كشورها به توافق 

نمى رسيدند اوضاع بدتر مى شد.
ــه آمريكا- مكزيك- توافق جديد «توافقنام

كانادا» (USMCA) نام دارد .اين توافقنامه در 
ــت جمهورى پنا نيه تو به امضا  آخرين روز رياس
ــامبر رييس جمهورى تازه اى  رسيد. از اول دس
ــر كار مى آيد. رييس جمهورى  در مكزيك بر س
ــد را «چارچوبى مدرن»  مكزيك توافقنامه جدي
براى مروادات تجارى آتى سه كشور توصيف كرد.

ــس از 6  هفته  ــتم مهر پ ــكا و كانادا هش آمري
ــرده براى بازنگرى در پيمان نفتا،  مذاكرات فش
ــيدند. پيمان تجارت آزاد  سرانجام به توافق رس
ــوم به نفتا،  ــادا و مكزيك موس ــكا، كان بين آمري
حدود 25 سال پيش منعقد شد اما ترامپ همواره 
از منتقدان اين پيمان بوده و آن را به ضرر منافع 

آمريكا مى دانست.
ترامپ بارها تهديد كرده بود كه اگر اصالحاتى 
ــرد، از آن خارج خواهد  در اين معاهده صورت نگي
ــر واردات از دو طرف ديگر  ــد و تعرفه هايى را ب ش
ــن و كانادا هم در  ــال خواهد كرد. چي قرارداد اعم
سال 2016 ميالدى به توافقاتى درباره تجارت آزاد 
و توافق دوجانبه در اين زمينه رسيدند و قرار شد 
ــات در اين عرصه را ادامه دهند  مذاكرات و تحقيق
اما حاال چين با وجود اينكه دومين شريك بزرگ 
ــود  ــوب مى ش تجارى كانادا پس از آمريكا محس
ــت با كانادا نيز دچار مشكالت تجارى  ممكن اس

تازه شود.
در ضمن اگر آمريكا بخواهد ماده ديگرى را هم 

ــامل توافقات تجارت  در اين توافق بگنجاند كه ش
آزاد با اروپا، ژاپن و كانادا بشود، آن وقت چين براى 
ــورها جدا با چالش  رسيدن به توافقات با اين كش

روبه رو خواهد شد.
ــورهاى مختلف از استراليا و  چين البته با كش
نيوزيلند گرفته تا كشورهاى عضو اتحاديه آسياى 
جنوب شرقى 16 توافقنامه دو جانبه تجارت آزاد 
امضا كرده است اما چنين توافقاتى با كانادا، اروپا، 

مكزيك، ژاپن و آمريكا ندارد.
ــناس  ــا فواد ايزدى،كارش ــتا ب در همين راس
ــه در ادامه از  ــته ايم ك آمريكا،گفت و گويى داش

نظر مى گذرد.
    در حاشـيه نشسـت گـروه 20 در 
آرژانتين،آمريكا ،كانـادا و مكزيك پيمان 
تجارى تازه اى را امضـا كردند كه جايگزين 
نفتا شد.به نظر شـما اين اتفاق براى حل 15 
ماه مذاكره ميان سه كشـور كافى است و تا 
چه حد بـر روابط آمريكا و كانـادا و مكزيك 

تاثيرگذار خواهد بود؟
يكى از قول هاى انتخاباتى ترامپ همين موضوع 
ــود و زمانى كه  ــاى نفتا ب ــى يكى از نقده بود، يعن
رييس جمهور شد اعالم كرد يا توافق جديدى امضا 
شود يا آمريكا از نفتا خارج خواهد شد و بدون توافق 
ــا توجه به حجم تجارت آمريكا- ادامه خواهد داد. ب

مكزيك ،آمريكا -كانادا  در نهايت دو كشور ديگر هم 
به اين نتيجه رسيدند كه توافق جديدى نياز است.

با توجه به اين كه سال هاى زيادى از توافق نفتا 
گذشته بود و شايد احتياج به بازبينى هم داشت، دو 
كشور حاضر به امضاى توافق جديد شدند .توافق 
جديد تنش هايى را كه طى دو سال گذشته ميان 
ــور (كانادا و مكزيك )بوده كاهش  آمريكا و دو كش
مى دهد؛ يكى از داليل تنش بحث تنش بحث بر 
ــد درنهايت بايد  ــر نفتا بود و نتيجه توافق جدي س
باعث بهبود روابط آمريكا و دو همسايه  يعنى كانادا 

و مكزيك بشود.
    به نظر شما هدف ترامپ از تجديد نظر 

در موافقت نامه تجارت آزاد نفتا چيست؟

نگاه غالب ترامپ در حوزه روابط بين الملل متاثر 
از يك نوع ملى گرايى اقتصادى است و با توجه به 
اينكه دو سال ديگر خواهان پيروزى در انتخابات 
ــعى كرد انجام دهد  است، يكى از كارهايى كه س
اين بود كه به قول هاى انتخاباتى 2016 خود عمل 
كند. پس يكى از داليلى كه ترامپ به سمت توافق 
ــان دادن عمل به قول هايش بود  جديد رفت،نش
ــت و دو طرف ديگر  واينكه نفتا را متوقف كرده اس
را به امضاى توافق جديدى كه به نفع آمريكاست 

مجبوركرد.
ــه  ــول در مباحث تجارى ميان س به طورمعم
ــه كشور است  ــور توافق تجارى به نفع هرس كش
وكاهش تعرفه اى كه براساس توافق تجارى اتفاق 
ــور است. به اين صورت  مى افتد به نفع هر سه كش

نيست كه تمام برد با آمريكا باشد و دو كشور ديگر 
ــپ در بعضى از  ــودى از توافق نبرند. ترام هيچ س
حوزه ها نگاه انتخاباتى دارد، به عنوان مثال در بحث 
محصوالت لبنى. نكته اى كه ترامپ در ماه گذشته 
تبليغ مى كرد، اين بود كه كانادايى ها در محصوالت 
لبنى با آمريكا به صورت غير عادالنه ذيل قرارداد 
قبلى يعنى نفتا برخورد مى كردند كه توافق جديد 
اين موضوع را اصالح مى كند. مباحث ديگرى هم 
ــه نوعى منفعت  ــود دارد؛ در ايالت هايى كه ب وج
بيشترى بر اساس توافق جديد به دست مى آورند، 
براى انتخابات بعدى استفاده و اعالم خواهد كرد 
كه نتيجه فعاليت هايش اين بود كه بخش بيشترى 
از كارگران و كشاورزان آمريكايى به خاطر توافق 

جديد سود بيشترى به دست خواهند آورد.

    در ايـن توافق جديد آمده اسـت كه 
اعضا نمى توانند با كشـورهايى كه اقتصاد 
بازارى آن ها به رسميت شناخته نشده است 
به توافق تجارى برسـند كـه چين را هدف 
قرار گرفته اسـت.آيا اين پيمان رسـيدن 
به توافـق تجارى ميـان آمريـكا و چين را 

سخت تر خواهد كرد؟
كارشناسان تجارى آمريكا به اين نتيجه توجه 
ــتند كه چين مى تواند براى دور زدن تقابلى  داش
كه در حوزه تجارى با آمريكا دارد راهى پيدا كند؛ 
ــتقيم با آمريكا به دليل  زمانى كه ارتباطات مس
ــده  ــكل ش دعواى ميان چين و آمريكا دچار مش
ــت، مكزيك و كانادا را پله اى براى دسترسى  اس
به بازارهاى آمريكايى قرار دهد.اين بند توافق به 

مساله اى برمى گردد كه آمريكايى ها مى خواهند 
مطمئن شوند كه در نهايت فعاليت چين براى دور 
زدن تحريم هاى آمريكايى با استفاده از مكزيك و 

كانادا محقق نخواهد شد.
ــاله تن دادند  مكزيك و كانادا با اين به اين مس
چون اگر سودى در دور زدن تحريم ها بود، نصيب 
چين مى شد و اين دو كشور به همين دليل روى 

اين بحث پافشارى نكردند.
     در حاشـيه اجالس گـروه 20، رييس 
جمهور چيـن با ترامـپ ديدارى داشـت. 
آيا اين ديدار مى تواند پيشـرفت هايى در 
زمينه رفع اختالفات تجارى ميان دو كشور 

حاصل كند؟
 باتوجه به اينكه چين صادرات بيشترى نسبت 
ــم بااليى تراز تجارى به  به آمريكا دارد، با يك رق
ــت كه مايل به رسيدن نوعى توافق  نفع چين اس
با آمريكاست و به همين دليل آمريكا سرسختى 
ــن وارد تعامل و توافق  مى كند و به راحتى با چي
ــاس مى كند كه اگر اين  ــود؛ چون احس نمى ش
دعواى تجارى گسترده شود، چين بيش از آمريكا 
ــت ترامپ نكته اى  ضرر مى كند.در رابطه با دول
ــن فقط در  ــه و دعوا با چي ــود دارد كه دغدغ وج
ــوع تفكرى كه  ــت؛ به دليل ن حوزه تجارى نيس
ــى  در دولت ترامپ وجود دارد، بحث هاى سياس
و ژئوپليتيك هم بار سنگينى را در روابط آمريكا 
ــت و درخواست هايى كه  و چين ايجاد كرده اس
ــى و ژئوپليتيك از  ــوزه هاى سياس آمريكا در ح
ــخ  ــر از توانايى چين براى پاس ــن دارد، فرات چي
ــا اينكه دو  ــت. از اين جهت ب مثبت به آمريكاس
طرف،رييس جمهور چين و ترامپ با هم مالقات 
ــارت موضوع روى  ــى فقط موضوع تج كردند ول
ــت وبحث هاى ديگر مطرح است و حل  ميز نيس
ــر موجود  ــا توجه به تفك ــات ديگر هم ب موضوع
ــت. با اينكه  ــپ خيلى راحت نيس در دولت ترام
ــازى روابط با  ــادى س ــا عالقه مند به ع چينى ه
ــتند، بعيد به نظر مى رسد كه دولت  آمريكا هس

ترامپ راضى به اين مساله شود.

ترامپ براى انتخابات ، روى ايالت هاى منفعت طلب، سرمايه گذارى كرده است

فواد ایزدی، کارشناس مسائل بین امللل در گفت وگو  با «قانون»:

ــه  ــراض ب ــرات در اعت ــس از تظاه پ
افزايش قيمت سوخت در هفته گذشته، 
معترضان موسوم به «جليقه زردها» روز 
ــامبر بار ديگر در پاريس به  شنبه اول دس

خيابان آمده اند.
مطابق اعالم قبلى وزارت كشور فرانسه، 
خيابان شانزه ليزه بسته شده و از رهگذران 
ــته  ــايى خواس ــور كارت شناس براى عب
ــبب معترضان در  ــود. به همين س مى ش
خيابان هاى مجاور و در ميدان شارل دو گل 

تجمع كرده اند.
ــن مكان،  ــده از اي ــر منتشرش تصاوي
ــليك گاز  ــده و ش ــاى پراكن درگيرى ه
ــوى نيروهاى انتظامى را  ــك آور از س اش

نشان مى دهد.
معترضان تالش مى كنند با نرده هاى 
حفاظ خيابان و تنه درختان اقدام به ايجاد 
سنگر كنند. در مقابل پليس سعى دارد سد 
معبرهاى ايجاد شده توسط جليقه زرد ها را 

با تراكتورهاى كوچك شهرى كنار بزند.
ير  ز ــت و نخس ــپ،  فيلي د  ر ا و د ا
ــمار  ــت كه ش ــه، گزارش داده اس فرانس
ــور 36 هزار و در  تظاهركنندگان در كش
ــود و تا  ــر برآورد مى ش پاريس 5500 نف

هنگام  ظهر 107 تن دستگير شده اند.
ــامل 6 مامور پليس) نيز در  20 تن (ش

جريان تظاهرات زخمى شده اند.
از سوى ديگر بنجامين گريو، سخنگوى 
ــراى ادامه مذاكرات  دولت، با اعالم آمادگى ب
ــونت طلبانى  با معترضان گفت كه او «خش
كه اقليت هستند را با جليقه زرد هايى كه در 
حركت خود متين هستند، مخلوط نمى كند».

نمايندگان جليقه زردها هفته گذشته 
ــوا دوروگى، وزير اكولوژى، ديدار  با فرانس

كرده بودند.
ــان در خيابان  ــته معترض هفته گذش
ــانزه ليزه با آتش زدن صندلى كافه ها،  ش
ــاب  ــا و پرت ــه مغازه ه ــتن شيش شكس

كپسول هاى گاز آتش زا با نيروهاى انتظامى 
درگير شده بودند.

ــه قصد دارد در چارچوب  دولت فرانس
ــتفاده از  ــويق عمومى به اس سياست تش
ــى و كاهش  ــى- بنزين ــاى برق خودروه

ــيلى،  ــوخت فس خودروهاى متكى به س
ــال آينده ميالدى ماليات بر  از ابتداى س
ــل را 6.5 و هر ليتر بنزين  هر ليتر گازويي
ــنت افزايش دهد. امرى كه جرقه  2.9 س

اعتراضات سراسرى را زده است.

مكرون و محبوبيت از دست رفته!
ــنجى مى گويند  موسسه هاى نظرس
ــرون به  ــر محبوبيت مك ــال حاض در ح

پايين ترين سطح رسيده است.
ــه  سس مو ــنجى  س نظر ــق  طب
ــد  ــا 28درص OpinionWay تنه
ــرد مكرون راضى  راى دهندگان از عملك
هستند. در ماه جوالي اين رقم 35درصد 
بود. در مقايسه بايد گفت ميزان محبوبيت  
ــدارى، از  ــن مقطع زمام مكرون در چني
ــاركوزى-دو  ــوا اوالند و نيكوال س فرانس

رييس جمهور قبلى- كمتر است.
پرفسور كريستف دو  ووگد، از دانشكده 
ــدار مى دهد:  ــى پاريس هش علوم سياس
ــل مكرون  ــه امانوئ ــوش نكنيد ك «فرام

پيروزمندانه انتخاب نشد».
پرفسور كريستف دو ووگد مى گويد: عده 
ــن كه او مارين لوپن  زيادى تنها به خاطر اي
(نامزد راست افراطى) نبود انتخابش كردند 

و كانون مركزى طرفدارانش محدود بود.
ــالوه براين  ــه ع ــه مى كند ك او اضاف
ــه كار  ــوش كرد كه اداره فرانس نبايد فرام
ــنت ديرينه  ــت وهمواره س ــانى نيس آس
ــش  ــه كاه ــى، ب ــاى سياس نارضايتى ه

محبوبيت رييس حكومت مى انجامد.
ــاره  ــه عامل اش ــور ووگد به س پرفس
ــع ماليات و  ــى، وض مى كند: تكنوكراس
ــده نوآفرينى  ــا وع ــرون ب فريبكارى.مك
ــرار بود  ــيد. ق ــدرت رس ــه ق ــى ب سياس
ــت را مردم عادى و رده هاى پايين  سياس
سياستمداران و جامعه مدنى كنترل كنند 
ولى معلوم شد فرهنگ سياسى را نمى توان 
از اين راه عوض كرد.«دولت مكرون هنوز 
عميقا تكنوكرات باقى مانده و او به شدت 
تكنوكرات است. فراموش نبايد كرد كه او 
در مدرسه علوم ادارى ملى (ENA)درس 
خوانده، درست مانند بقيه هيات حاكمه». 
ــور ووگد، اين  به عبارت ديگر نظر پرفس

است كه براى فرانسوى ها سياست كنونى، 
ــت از باال به  ــت حكوم همان ادامه سياس

پايين است.
ــه  ــد:« ب ــد مى گوي ــور ووگ پرفس
فرانسوى ها نويد رشد اقتصادى داده شده 
بود ولى اين اتفاق نيفتاد و ماليات ها هم 
ــما انتظار زيادى  كاهش نيافت:وقتى ش
داشته باشيد و نتيجه ملموسى نبينيد- 
ــرخوردگى  ــش مى آيد س چيزى كه پي

مردم است».
ــه ماجراى  اين موضوع برمى گردد ب
ــكاندر بناال در تابستان كه شوك آور  آلس
ــال دارد،  ــاندر بناال كه 26 س بود.آلكس
ــتيار امنيتى رييس جمهور فرانسه  دس
ــى بود كه در ماه مه گذشته فيلم او   و كس
هنگامي كه در نقش مامور پليس با لباس 
ــخصى، معترضانى را كه در تظاهرات  ش
ــركت كرده بودند كتك مى زد، گرفته  ش

شده بود.

تظاهرات جلیقه زردها در شانزه لیزه

بیش از صد نفر بازداشت شدند

ــوش،  ــر ب ــرت واك ــورج هرب ج
ــكا، در 94  ــابق آمري رييس جمهور س

سالگى درگذشت.
بنا بر اعالم سخنگوى خانواده بوش، 
مرگ او در شامگاه جمعه 30 نوامبر در 
خانه اش در هوستون اتفاق افتاده است. 
باربارا بوش، همسر آقاى بوش، نيز هشت 

ماه پيش درگذشته بود.
ــس از دو دوره  ــدر پ ــرج بوش پ ج
ــاون اول  ــوان مع ــش به عن ايفاى نق
ــگان،  ــد ري ل نا ــور رو رييس جمه
ــه عنوان  ــا 1993 ب ــال 1989 ت از س
ــن رييس جمهور اياالت  چهل و يكمي

متحده در كاخ سفيد فعاليت كرد.
ــذار  ــاى تاثيرگ ــه از چهره ه او ك
ــمار مى آمد،  جمهورى خواهان به ش
ــال در صحنه  ــش از 40 س ــراى بي ب

سياست آمريكا حاضر بود.

ــوش نيز  ــرج دبليو ب ــر وى، ج پس
ــا 2009 دو  ــال هاى 2001 ت طى س
ــوان رييس جمهور آمريكا  دوره به عن

خدمت كرد.
دونالد ترامپ در بيانيه اى با تسليت 
درگذشت رييس جمهور سابق آمريكا، 

تعهد او را به كشور ستوده است.
 ، ــا م با و ا ك  ا ر ــا ب ــن  همچني
رييس جمهور پيشين اياالت متحده، 
ــه اى گفت كه آمريكا  نيز با صدور بياني
«خدمتگزارى فروتن و ميهن پرست» 
ــت.جرج بوش پدر  را از دست داده اس
ــور آمريكا بود كه  آخرين رييس جمه
ــى دوم را تجربه كرده بود. جنگ جهان

او در جريان عمليات «طوفان صحرا» 
ــرباز  ــا هزار س ــال 1991 صده در س
ــه خاورميانه كرد تا  ــى را روان آمريكاي
ــارس ارتش صدام  ــگ خليج ف در جن

حسين را از كويت بيرون برانند.وى در 
جريان انتخابات 2016 آمريكا از تاييد 
ــر باززد. كانديداتورى دونالد ترامپ س

ــش رونده در  ــون پي بيمارى پاركينس
سال هاى آخر زندگى او را ويلچرنشين 

كرده بود.

تايم الين زندگى سياسـى جورج 
بوش پدر

1966: به عضويت مجلس نمايندگان 
انتخاب مى شود

ــوان  ــه عن ــون او را ب 1971: نيكس
ــازمان ملل متحد  نماينده آمريكا در س

منصوب مى كند
1974: به رياست هيات نمايندگى 
ــن  ــكا در چي ــيس آمري جديدالتاس

منصوب مى شود
ــورد او را براى مديريت  1976: جرالد ف

سازمان سيا  انتخاب مى كند
1989-1981: معاون رييس جمهورى 

در دوران رونالد ريگان
ــورى  1993-1989: رييس جمه
آمريكا؛ كشورش را در جنگ اول خليج فارس 
ــى كمونيسم در  رهبرى مى كند و فروپاش

بلوك شرق هم در دوره او اتفاق مى افتد

جورج بوش پدر، معار جنگ خلیج فارس درگذشت
ــه وليعهد  ــرد ك ــيا فاش ك ــازمان س س
ــاور خود كه بر  ــتان 11 پيام براى مش عربس
ــعودى نظارت  ــگار منتقد س ــل روزنامه ن قت
ــت. روزنامه وال  ــال كرده اس ــته، ارس داش
ــتريت ژورنال پس از بررسى ارزيابى هاى  اس
سازمان اطالعات مركزى آمريكا (سيا) درباره 
عمليات قتل جمال خاشقجى، روزنامه نگار 
ــعودى در كنسولگرى عربستان در  منتقد س
استانبول بر نبود يك گزارش مستقيم مبنى 
بر صدور دستور قتل توسط محمد بن سلمان، 
ــال اطمينان  ــتان و در عين ح وليعهد عربس
ــت وى در ماجراى قتل  تقريبا بااليي از دخال
ــتريت  ــگار تاكيد كرد.وال اس اين روزنامه ن
ژورنال نوشت: گزارش سيا نشان مى دهد كه 
ــاور محمد بن سلمان  سعود القحطانى، مش
ــقجى  فردى بوده كه بر تيم قتل جمال خاش
نظارت داشته و بن سلمان براى وى 11 پيام 

ارسال كرده است و قحطانى با رييس تيم قتل 
در استانبول در تماس مستقيم بوده است.اين 
ــت:  ــيا آورده اس روزنامه در ادامه به نقل از س
«محمد بن سلمان آگوست 2017 به نزديكان 
ــا براى  ــر تالش آن ه ــود كه اگ خود گفته ب
متقاعد كردن جمال خاشقجى به بازگشت به 
عربستان ناكام بماند، ما مى توانيم وى را اغوا 
كرده تا به يك مكان مورد نظر ما منتقل شود و 

در آنجا اقدامات الزم را انجام دهيم». 
طبق نوشته اين روزنامه آمريكايى، گزارش 
ــلمان بر پرونده  سيا با استناد به تمركز بن س
خاشقجى و تسلط كامل بر اعضاى تيم ارسال 
شده به استانبول براى قتل اين روزنامه نگار، 
از دخالت احتمالى وليعهد عربستان در قتل 
ــلمان همچنين به  ــن س صحبت مى كند. ب
برخى از اين افراد اختيار مقابله خشونت آميز با 

مخالفان ديگر را نيز داده است.

سیا: بن سلان ۱۱ پیام را برای ناظر قتل 
خاشقجی ارسال کرده بود

فاطمه خسروى
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ــوارد متعدد  ــتناد م در نظام حقوقى ايران به اس
مسئوليت پزشك از نوع قراردادى به شمار مى رود. 
ــامل مسئوليت  بعد مسئوليت حقوقى پزشكان ش
كيفرى و مدنى است. على رغم سكوت قانون مدنى و 
قانون مسئوليت مدنى در خصوص مسئوليت مدنى 
ــالمى در ماده495 به  پزشكان، قانون مجازات اس
ــك پرداخته است. مسئوليت  مسئوليت مدنى پزش
قانونى همان پاسخگويى در مقابل قوانين موضوعه 
ــئوليت دو نوع كيفرى و مدنى است.  است، اين مس
ــارت  ــخص ناگزير به جبران خس در هر مورد كه ش
ناروايى شود كه به ديگرى وارد آورده باشد، در برابر 
او مسئوليت مدنى دارد. مسئوليت مدنى پزشكان به 
ــئوليت قهرى يا خارج از  مسئوليت قراردادى و مس

قرارداد تقسيم مي شود. 
هنگامى كه پزشك در معالجه بيمار موازين فنى 
ــر اينكه به  ــكى را رعايت نكند عالوه ب و علمى پزش
ــا بيمار عمل نكرده، قواعد  تعهدات قراردادى خود ب
ــكى را نيز نقض كرده است.  مقررات آمره شغل پزش
ــئوليت پزشك در نظريه مسئوليت  نظريات در مس
قهرى پزشك، اجراى مفاد قرارداد و احترام به اراده 

اشخاص مطرح نيست. 
ــئوليت قهرى پزشك، نظم عمومى  در بحث مس
ــه به طور غير  ــى را ك ايجاب مى كند كه قانون، كس
ــئول  ــت، مس قانونى به ديگرى ضرر وارد كرده اس
ــك در هر حال ملزم  ــاس پزش قرار دهد؛ بر اين اس
ــول و موازين فنى و  ــكى و اص به رعايت اخالق پزش
علمى و نظامات دولتى است و اين امور خارج از حوزه 

قراردادى است. 
ــك  ــئوليت قهرى پزش ــداران نظريه مس طرف
استدالل مى كنند كه چون زندگى انسان و سالمت 
روحى و جسمى افراد مورد حمايت قانون و مقررات 
ــت قابل داد و ستد و معامله نيست؛  نظم عمومى اس
لذا نمى توان در جايى كه به سالمتى افراد زيان وارد 
مى شود، قواعد مسئوليت قراردادى را اعمال كرد. با 
توجه نظريه مسئوليت قراردادى پزشك و  اين امر 
ــك به درمان بيمار تعهدى قراردادى  كه تعهد پزش
است كه هم پزشك و هم بيمار در زمان توافق اوليه 
ــى را موضوع توافق قرار داده اند.   خود، اين امر اساس
براساس اين نظريه پزشك نسبت به معالجه اى كه 
ــئوليت قراردادى دارد و  مى كند در مقابل بيمار مس
مدعى بايد براساس قراردادى كه با پزشك دارد عليه 

او طرح دعوى كند. 
ــراردادى معتقد  ــئوليت ق طرفداران نظريه مس
هستند كه پزشك تنها پس از عقد قرارداد، مكلف به 

درمان بيمار خواهد شد.
 اين دسته استدالل مى كنند تئورى نظم عمومى 
ــئوليت  ــناختن مس توجيهى كافى براى قهرى ش
پزشك نيست؛ زيرا اوال  وجود قواعد و مقررات امرى 
حاكم بر حرفه پزشكى كه ناظر به پرداخت خسارت 
زيان ديده است، مستلزم قهرى بودن مسئوليت وى 
ــت، زيرا در چنين صورتى طرفين پس از وقوع  نيس
ــقاط آن را داشته باشند؛  ضرر و زيان نبايد امكان اس
ــمتى از  در حالى كه هم اكنون مى توانند تمام يا قس
خسارت وارده را صلح يا ابراء نمايند و اين امر بيانگر 
اين است كه هر چند تكاليف قانونى مربوط سالمت 
ــا مانع از آن  ــت؛ ام ــمى و روحى افراد، آمره اس جس
نيست كه ضمانت اجراى مدنى نقض آن تكاليف در 

چارچوب قرارداد قرار بگيرد. 
ــوط به زندگى  ــد تكاليف قانونى مرب ثانيا  هرچن
افراد و سالمتى جسم آن ها آمره هستند ولى دليلى 
وجود ندارد كه مسئوليت ناشى از نقض اين تكاليف 
نيز امرى باشد، بديهى است اگر در قرارداد، پزشك از 
تكاليف قانونى خود از قبيل احتياط و رعايت اصول 
فنى و علمى معاف شده باشد آن قرارداد مغاير با نظم 
عمومى خواهد بود؛ اما عموما قراردادها شامل چنين 
شرطى نيستند، لذا مغايرتى با نظم عمومى ندارند. 

ــك و بيمار رافع  ــرارداد ميان پزش ثالثا وجود ق
ــك از عمل به تكاليف قانونى نظير  ــئوليت پزش مس
ــتى نخواهد بود، تا  رعايت موازين پزشكى و بهداش
ــم؛ بلكه قرارداد  قرارداد را مغاير نظم عمومى بداني
ــت؛ بنابراين  ــر رعايت مقررات مذكور اس تاكيدى ب

مغايرتى با نظم عمومى ندارد.

ابعاد مسئوليت مدنى پزشك از منظر فقه و 
نظام حقوقى ايران

ــاره به قهرى يا قراردادى بودن  در فقه، بدون اش
مسئوليت پزشك، آن چه كه مورد تاكيد قرار گرفته 
ــارت زيان  ــت جبران خس و از اهميت برخوردار اس
ديده است؛ در واقع «قاعده الضرر و الضرار» مستلزم 
ضرورت جبران خسارت زيان ديده است، خواه ناشى 

از تخلف از قرارداد باشد يا خارج از قرارداد.
ــه داليل متعدد مى توان   در نظام حقوقى ايران ب
مسئوليت پزشك را قراردادى دانست از جمله آنكه 
حقوق ايران دوگانگى مسئوليت قراردادى و قهرى 
را پذيرفته و مواد221و226 تا230 قانون مدنى به 
مسئوليت قراردادى و در مواد308 به بعد به ضمان 
قهرى اشاره شده؛ همچنين پيش بينى شرط برائت 
ــالمى فقط در قالب  در ماده 495 قانون مجازات اس
يك رابطه قراردادى قابل تصور است كه قانونگذار آن 

را به رسميت شناخته است. 
ــالمى اصل را  صدر ماده495 قانون مجازات اس
بر مسئوليت پزشك قرار داده مگر آنكه عدم تقصير 
ــاند.  بنا به مصلحت نياز جامعه  خود را به اثبات برس
ــاون در روابط آن ها  ــك و در جهت ايجاد تع به پزش
ــك به موجب  ــد در مواردى كه پزش به نظر مى رس
ــروع به معالجه او مى نمايد و رابطه  توافق با بيمار ش
ــت بايد اين اجازه به او داده شود  آن ها قراردادى اس
ــده را جابه جا  كه با اخذ برائت از بيمار، اماره وضع ش
ــار بگذارد، لذا  ــات تقصير را برعهده بيم نموده و اثب
ناديده گرفتن قرارداد و شرط برائت، قدرت ابتكار و 
شكوفايى استعداد  پزشك را سلب مى كند و دانش 
پزشكى را در مرز درمان هاى بى ضرر متوقف مى كند 

و ديگر اينكه از بعد اخالقى خالف قاعده احسان(هل 
جزاء االحسان اال االحسان) است. حقوق دانان براى 
ــخيص مفاد قراردادها، تعهدات را به دو  سهولت تش

بخش تقسيم كرده اند. 
ــمار  ــته اول: تعهد به نتيجه، تعهداتى به ش دس
مى رود كه ناظر به انجام كار معين يا نتيجه اى خاص 
است كه در صورت حاصل نشدن نتيجه مورد نظر به 
معناى تحقق تقصير قراردادى بوده و زيان ناشى از 
ــود مگر آنكه متعهد ثابت كند كه  آن بايد جبران ش
عدم انجام تعهد ناشى از يك حادثه خارجى غيرقابل 
ــت. دراين نوع  پيش بينى و اجتناب ناپذير بوده اس
ــه حصول نتيجه  ــك متعهد ب تعهد، از آنجا كه پزش
يعنى بهبودى بيمار است، عدم شفاى بيمار داللت بر 
خطاى پزشك مى كند؛ به عبارت ديگر عدم حصول 
ــت بر اين كه پزشك از نظامات و  نتيجه قرينه اى اس

قواعد مسلم علم پزشكى تخطى كرده و در اين حالت 
بيمار ملزم به اثبات خطاى پزشك نيست. 

دسته دوم :«تعهد به وسيله» ، اين تعهد ناظر به 
تهيه مقدمات كار معين يا كوشش و احتياط در انجام 
كار خاصى است و عدم حصول نتيجه مطلوب خطاى 
ــئوليت وى  متعهد را ثابت نميكند؛ بلكه اثبات مس
ــدم مراقبت در انجام  در گرو اثبات بى احتياطى و ع
وظايف ناشى از قرارداد است؛ بنابراين در صورتى كه 
بيمار، بهبودى كامل نيافت پزشك مسئوليتى ندارد. 

مگر آنكه بيمار تقصير پزشك را ثابت سازد.
تعهدات قراردادى پزشـك در حوزه هاى 

مختلف فقهى
ــنت تعهد پزشك تعهد به وسيله  در فقه اهل س
ــار و تضمين  ــفاى بيم ــك متعهد به ش بوده و پزش

سالمت او از خطرات نمى شود. 
ــك حاذق  ــوردى كه پزش ــاى اماميه در م فقه
ــى را رعايت  ــن فنى و علم ــوده و يا موازي و ماهر نب
ــودن او اتفاق نظر  ــا اذن نگيرد در ضامن ب نكرده و ي
ــاذق و ماهر  ــك ح ــواردى كه پزش ــا در م دارند ام
ــرده و با اين  ــى را هم ك ــوده و رعايت موازين علم ب
ــد، آيا  ــم اذن گرفته باش ــار يا ولى او ه وجود از بيم
ــت يا خير، اختالف نظر وجود دارد، اكثر  ضامن اس
ــك نظر دارند، زيرا  فقها به مسئوليت محض پزش
ــك نمى دانند  ــئوليت پزش ــار را رافع مس اذن بيم
ــى او برائت گرفته  ــك از بيمار يا ول مگر اينكه پزش
ــت كه در  ــت اين اس ــر اقلي ــد. در كنار آن نظ باش
ــب قصور يا  ــك مرتك چنين مواردى چنانچه پزش
ــد، ــد هر چند برائت نگرفته باش ــده باش تقصير ش

 مسئوليت ندارد.

تعهد پزشك در ايران و ساير كشورها
ــورها، تعهد به وسيله  ــك در اكثر كش تعهد پزش
ــد قانون  ــوق ايران، هرچن ــت و در خصوص حق اس
ــال 1370 مسئوليت  ــالمى مصوب س مجازات اس
ــون مجازات  ــك را پذيرفته بود اما قان محض پزش
اسالمى مصوب سال 1392 با پذيرش نظريه تقصير 
در زمينه مسئوليت پزشكان، مبتنى براين امر است 
كه اصوال تعهد پزشك، تعهد به وسيله است نه تعهد 
ــك به موجب قرارداد يا قانون،  به نتيجه، يعنى پزش
متعهد است بيمار را با رعايت موازين پزشكى مداوا 
كند و كوشش و مهارت خود را براى درمان او به كار 
ــار در اختيار و مورد تعهد  بندد اما درمان قطعى بيم
او نيست؛ براين اساس پزشك را در صورتى مى توان 
ــناخت كه تقصير او به اثبات برسد. با  ــئول ش مس
ــى از اعمال  ــر در برخ ــرفت هاى اخي توجه به پيش
ــكى و امكان حصول به نتايج قطعى در درمان  پزش
بيماران، در مواردى از اين دست، عدم تحقق نتيجه 
و درمان بيمار، حاكى از اين امر است كه عمل مزبور 
به نحو صحيح صورت نگرفته است و داللت بر تقصير 
ــت تعهد پزشك را ، تعهد  پزشك مى كند و مى بايس
به نتيجه دانست. مواردى مانند مسئوليت ناشى از 
تزريق خون آلوده، مسئوليت ناشى از آلودگى هاى 
بيمارستانى، مسئوليت ناشى از نقص وسايل پزشكى  
ــاى زيبايى  ــتى حتى جراحى ه ــدات بهداش و تولي
غيردرمانى از جمله موارد ياد شده به شمار مى رود. 
عقد قرارداد ميان پزشك و بيمار دليلى بر مسئوليت 
قراردادى پزشك است. مسئوليت قراردادى پزشك 
ــالمى تعهد به  ــون مجازات اس طبق ماده 495 قان
وسيله است و چنانچه پزشك در معالجاتى كه انجام 
ــود، ضامن  ــب تقصير يا قصورى نش مى دهد مرتك

صدمه يا تلف بيمار نخواهد بود.
ــار يا ولى وى  ــك از بيم  همچنين چنانچه پزش
ــد، اثبات عدم  قبل از معالجه برائت اخذ ننموده باش
قصور يا تقصير در معالجات بر عهده وى بوده و اال بار 
ــار خواهد بود. بر  اثبات تقصير يا قصور برعهده بيم
ــدات الزم جهت حمايت  ضرورت پيش بينى تمهي
ــكان معالج از سوى  ــو و پزش از بزه ديدگان از يك س
ديگر ايجاب مى كند ترتيبى داده شود كه يا همانند 
بسيارى از كشورها تمامى پزشكان، مسئوليت خود 
را بيمه كنند يا در زمان انعقاد قرارداد با بيمار ، بيمه 
ــازى كه هنگام  همانند مواردى نظير ساختمان س
ــارات احتمالى به كارگران  اخذ پروانه ساخت، خس
ــئوليت  و مجريان را بيمه مى كند، بيمه كردن مس
ــورت وارد آمدن  ــا در ص ــد ت ــك اجبارى باش پزش
ــد؛ در عين  ــارت، امكان جبران آن فراهم باش خس
حال دركنار اين تمهيد، صندوق حمايت از پزشكان 
ــود تا چنانچه زيان ديده اى به هر علت  نيز ايجاد ش
ــد، آن صندوق  ــمول پرداخت شركت بيمه نش مش
ــازد  ــورت بالعوض جبران س ــارت وى را به ص خس
وسپس امكان طرح دعوا عليه پزشك مقصر را به قائم 
مقامى بيمار داشته باشد، به عبارت ديگر صندوقى 
ــارات بدنى رانندگان به  همانند صندوق تامين خس
ــايل نقليه  موجب قانون بيمه اجبارى دارندگان وس

موتورى ايجاد شود.

         مسئوليت حقوقى پزشك در نظام حقوقى ايران، فقه اهل سنت و فقه اماميه بررسى شد   

حقوق بيماران در محاق
ستونى براى كمك به زندانيان

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

يا كد پستى  روزنامه ارسال كنند. 

كد پستى:1591633547

از زندان به مسئوالن

@ghanoonnewspaper

www.ghanoondaily.ir

گروه حقوق و قضا

ــواده كرمان گفت:  ــت مجتمع دادگاه هاى خان سرپرس
ــونت عليه  افرادى كه با ايراد ضرب عمدى باعث ايجاد خش
زنان بشوند حسب مورد، عالوه بر پرداخت ديه به مجازات هاى 
تعزيرى مقرر در قانون مجازات اسالمى محكوم خواهند شد.

ــالم محمد شفيعي با بيان  به گزارش ايسنا، حجت االس
اينكه قانونگذار براى هركس كه در اماكن عمومى و يا معابر 
متعرض و مزاحم زنان شود، مجازات حبس از دو تا شش ماه و 
تا 74 ضربه شالق در نظر گرفته است، عنوان كرد: همچنين 
هر كس به واسطه ضرب عمدى يا اذيت و آزار زن باردار موجب 
سقط جنين وى بشود، عالوه بر پرداخت ديه يا قصاص، حسب 

مورد، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
ــونت عليه زنان پديده اى نوظهور   وى افزود: پديده خش
ــر در جوامع  ــته هاى دور تا عصر حاض ــت بلكه از گذش نيس
مختلف بشرى، عليه زنان خشونت صورت گرفته است از آزار 
ــمى تا قتل دختران در دوران جاهليت تا امروز  و آسيب جس
ــتفاده ابزارى از آن جايگاه، زن را به  كه جوامع غربى از زن اس

پايين ترين وضع خود تنزل داده اند.
رييس شعبه اول دادگاه حقوقى (خانواده) كرمان گفت: 
با آمدن اسالم و ظهور آن در شبه جزيره عربستان زن جايگاه 
ــى تا اين اندازه  به زن نگاه  خاصى پيدا كرد كه در هيچ مكتب
ــت و به عنوان يك موجود با فضليت و  ارزشمندى نشده اس
ــت كه بايد از هر نوع تعرض وآسيب  ــده اس لطيف معرفى ش
در امان باشد اما متاسفانه در عصر حاضر نيز شاهد خشونت 

ــكل آن خشونت خانگى  ــتيم كه بارزترين ش عليه زنان هس
عليه زنان است كه غالبا از سوى شوهران عليه همسران شان 

اعمال مى شود.
ــايد زن و مردى كه به تعبير  اين مقام قضايى ادامه داد: ش
ــند رفتارشان با  قرآن بايد مايه كمال و آرامش يكديگر باش
ــورد فيزيكى و زد و  ــك جانبه گر به برخ مجادله و مناظره ي
ــتند كه قربانى  ــه در اين بين اين زنان هس خورد بينجامد ك
ــيب جدى جسمى و گاهى  اين نوع خشونت هستند و با آس
اوقات غيرقابل جبران مواجه مى شوند، زيرا زنان در مقايسه با 
مردان از قدرت جسمى كمترى برخوردار هستند و در نتيجه 

بيشترين آسيب و صدمه را مى بينند.
ــت مجتمع دادگاه هاى خانواده كرمان افزود: در  سرپرس
اغلب درگيرى هاى درون خانه، زن تنها حالت تدافعى به خود 
مى گيرد و اين مردان هستند كه با صدمه زدن به زنان، خود 

را ظاهرا پيروز ميدان نبرد خانگى مى دانند. 
وى با اشاره به اينكه جوامع اسالمى خود پرچمدار حمايت 
ــالم و  ــا همه منابع غنى اس ــتند، گفت: ب از حقوق زنان هس
حمايت همه جانبه آن از زن به عنوان يك موجود تكامل يافته 
ــان و با وجود  ــريت و پرورش انس و مكمل گرا براى تعالى بش
عقايدى همچون از دامن زن، مرد به معراج مى رود و يا اينكه 
بهشت زير پاى مادران است، شايسته نيست كه شاهد حتى 

يك مورد خشونت عليه زنان در جامعه اسالمى باشيم.
رييس شعبه اول دادگاه خانواده كرمان افزود: البته عموم 

جامعه انقالبى و اسالمى ايران مبراى از اين امر هستند اما باز 
هم شاهد اتفاقاتى از نوع خشونت خانگى عليه زنان هستيم 
ــت زنان،  ــاى دعاوى خانوادگى به درخواس كه در پرونده ه
طالق و جدايى مطرح مى شود كه علت آن ناشى از سوء رفتار 

وخشونت مردان عليه زنان است. 
ــالوه بر تبعات  قانونى و  وى گفت: بايد توجه كنيم كه ع
مجازات هاى كيفرى و اعطاي حق طالق به زنان، وقوع چنين 
حوادث تلخ و ناگوار نشان دهنده عمق فاجعه انسانى است كه 
بشر در قرن بيستم هنوز دنباله رو جاهليتى است كه از آن به 

جاهليت مدرن تعبير مى شود.
ــه فكر  ــود بياييم و ب ــه خ ــد ب ــت: مى طلب ــفيعى گف ش
ــناخت و عمل  ــازى باشيم و با ش چاره انديشى و فرهنگ س
ــالم ، راه برون رفت از اين نوع  به آموزه هاى دين مقدس اس

جاهليت را بياموزيم.

سامانه نشست هاى قضايى دادگسترى هاى كشور صبح امروز رونمايى 
شد. قضات و ساير حقوقدانان مى توانند با ورود به اين سامانه ضمن بررسى 

ديدگاه قضات درخصوص مسائل مختلف، درباره آن ها اظهارنظر كنند. 
به گزارش تسنيم ، حجت االسالم امينى معاون منابع انسانى قوه قضاييه 
ــت هاى قضايى دادگسترى هاى سراسر  در مراسم رونمايى از سامانه نشس
ــت براى ديدن آراى علمى اين  ــور اظهار كرد: اين سامانه وسيله اى اس كش
ــار به تاييد قضات ديوان عالى مى رسد. دسترسى  نشست ها كه قبل از انتش
به اين سامانه به معنى دسترسى به حاصل انديشه هاى قضات است و در فاز 
بعدى ساير حقوق دانان هم مى توانند درباره آن ها اظهارنظر كنند و مسائل 
ــور مورد اشتراك و گفت و گو قرار  گوناگون داراى اهميت براى محاكم كش
ــت بارگزارى شده است كه  مى گيرد.وى ادامه داد: تاكنون چهار هزار نشس
ــت. پيش از اين كار مشابهى  ــيده اس دو هزار عنوان آن به تاييد ديوان رس
درخصوص خود آراى قضايى انجام شده است. هرچه بتوانيم دسترسى وكال 
و اعضاى هيات علمى را به اين سامانه آسان كنيم، به ارتقاى جامعه حقوقى 
كمك خواهيم كرد. اختالف نظر بر روى استنباط از قوانين، تطبيق آن ها بر 
موضوعات از جمله مسائل مطرح در اين جلسات است كه سبب همگرايى 

در جامعه حقوقى و تشريك مساعى است.
ــى، ارجاع به ميانجى گرى  امينى گفت: در موادى از قانون آيين دادرس
ــوراى حل اختالف پيش بينى شده است. از  يا موسسات ميانجى گرى و ش
ــده كه 5 هزار نفر ثبت نام كردند كه در صورت  ششم آذر ثبت نام شروع ش
ــود. فعاليت آن ها براى  قبولى در اختبار به آن ها موافقت اصولى داده مى ش
صلح و سازش و خروج پرونده هاى قضايى در ميانه راه از روند رسيدگى موثر 

خواهد بود.

دادگسترىحقوق زنان

قرار مجرميت جوانفكر 
صادر شد

وكيل مدافع على اكبر جوانفكر مشاور مطبوعاتى 
محمود احمدى نژاد، رييس جمهورى دولت هاى نهم 
ــعبه دوم  و دهم از صدور قرار مجرميت موكلش در ش
ــراى فرهنگ و رسانه خبر داد.مهران  بازپرسى دادس
عبداله پور در گفت وگو با ايرنا با اعالم اين خبر گفت 
كه شعبه دوم بازپرسى دادسراى فرهنگ و رسانه به 
اتهام نشر اكاذيب براى موكلش قرار مجرميت صادر 
ــال كرده  ــيدگى به دادگاه ارس و پرونده را براى رس
ــترى درباره موضوع شكايت  است. اين وكيل دادگس
اين پرونده اظهار داشت: اين پرونده به دنبال انتشار 
مطلبى توسط موكلم در يك پست تلگرامى تشكيل 
ــازمان بازرسى  ــت كه طى آن جوانفكر از س شده اس
ــته بود، به گزارش هاى مربوط به  ــور خواس كل كش
سوءاستفاده يكى از مسئوالن قضايى رسيدگى كند. 
عبداله پور همچنين درباره نتيجه واخواهى موكلش 
ــت: موكلم در  ــعبه اول دادگاه انقالب گف به حكم ش
اعتراض به نحوه عملكرد دادگاه، در جلسه واخواهى 
شركت نكرد و هنوز هم نتيجه آن اعالم نشده است اما 
چند وقت پيش نتيجه واخواهى به حكم دادگاه شعبه 
1060 كاركنان دولت اعالم شد و قاضى پرونده حكم 
ــال حبس، چهار ميليون  قبلى خود را مبنى بر دو س
تومان جزاى نقدى و دو سال ممنوعيت از فعاليت در 
فضاى مجازى تاييد كرد.  اين وكيل دادگسترى افزود: 
ــتر هم دادگاه تجديدنظر، محكوميت موكلم را  پيش
ــراى درگيرى در  ــس در ارتباط با ماج به 91 روز حب

روزنامه ايران در دولت دهم تاييد كرد.

عدليه

سرپرست مجتمع دادگاه هاى خانواده كرمان:

تعرض به زنان در اماكن عمومى حبس و شالق دارد
رونمايى از سامانه نشست هاى قضايى 

دادگسترى هاى كشور 

74 سال پيش د          ر چنين روزي 

منع دولت از مذاكره و عقد 
قرارداد نفتى با خارجى ها

سال هاى نخست پس از  سقوط پهلوى نخست، 
ــه متفقين بود. آنان  ايران آماج حمالت همه جانب
ــازات مختلف  ــديد را براى گرفتن امتي رقابتى ش
معدنى و تجارى از حكومت مركزى آغاز كرده بودند. 
درهمين راستا شوروى با استفاده از طرفداران خود 
در داخل كشور تالش براى كسب امتياز نفت شمال 
در برابر امتياز نفت جنوب  انگليسى ها را در دستور 
ــارها به حدى زياد شد كه  كار قرار داده بود. اين فش
ــايه شمالى  دولت خود را آماده امتيازدادن به همس
ــه انگليس با  ــته ب كرد. در اين زمان نيروهاى وابس
ــه مجلس بردند كه به  هماهنگى ارباب،  قانونى را ب
ظاهر اقدامي در راه افزايش قدرت حكومت مركزى 
ــوب  ــوروى محس ــا در واقع حركتى عليه ش بود ام
ــد. اين قانون كه در روزي چون امروز از  سال  مى ش
ــت مجلس چهاردهم  1323 مورد  تصويب اكثري
ــوراى ملى  قرار گرفت « قانون ممنوعيت دولت  ش
ــاز نفت با  ــرارداد راجع به امتي ــد ق از مذاكره و عق

خارجى ها»  نام داشت.

نحوه مجازات كودك ربايان   
نمايندگان مجلس نوزدهم مشروطه درچنين 
ــال 1337 قانونى تك ماده اى را مصوب  روزى از س
كردند كه هرچند اصالح مواد 202و203 قانون كيفر 
عمومي محسوب مي شد اما به دليل اهميت موضوع 
ــازات تبهكارانى  ــون نحوه مج از آن با عنوان «قان
ــه وجه يا مال  ــه قصد فروش يا مطالب كه اطفال را ب
مي ربايند»  نام برده مي شود. در ماده 202 جديد  
آمده بود: «هر كس شخصا يا توسط ديگرى طفلى 
را كه به سن 15 سال تمام نرسيده به قصد انتقام يا 
ــوء  ــه وجه يا مال يا به هر منظور س فروش يا مطالب
ــا به اكراه بربايد يا مخفى   ديگرى بدزدد يا به حيله ي
كند به حبس مجرد  از سه سال تا 10 سال محكوم 
خواهد شد و در اين حال اگر مرتكب شخصا يا  توسط 
ــمانى يا  ــيب جس ديگرى به مجنى عليه آزار يا آس
ــاند مجازات مرتكب، حبس با اعمال  حيثيتى برس
ــال خواهد بود و هرگاه   شاقه از پنج سال تا پانزده س
ــده منتهى به يكى از نتايج مندرجه  آسيب وارد ش
ــود مرتكب  ــون كيفر عمومي بش در ماده 172 قان
ــاقه محكوم خواهد شد و  به حبس دايم با اعمال ش
ــبب ربوده شدن يا  در صورتى كه مجنى عليه به س
اخفا يا آسيب هاى وارده فوت كند مجازات مرتكب 

اعدام است».

تقويم قانون

   در تعهد به وسيله در صورتى كه بيمار بهبودى كامل نيافت، پزشك مسئوليتى ندارد، مگر آنكه بيمار تقصير پزشك را ثابت كند
  در تعهد به نتيجه پزشك، متعهد به حصول نتيجه يعنى بهبودى بيمار است و عدم درمان بيمار داللت بر خطاى پزشك مى كند

  پزشك را در صورتى مى توان مسئول شناخت كه تقصير او به اثبات برسد
  در فقه اهل سنت تعهد پزشك تعهد به وسيله است و پزشك متعهد به درمان بيمار و تضمين سالمت او از خطرات نمى شود

  فقهاى اماميه در موردى كه پزشك موازين فنى و علمى را رعايت نكند يا اذن نگيرد، او را ضامن مى دانند
  در فقه آن چه مورد تاكيد قرار گرفته و از اهميت برخوردار است جبران خسارت زيان ديده است

  قاعده «الضرر و الضرار»  مستلزم ضرورت جبران خسارت زيان ديده است؛ خواه ناشى از تخلف از قرارداد باشد يا خارج از قرارداد
  در نظام حقوقى ايران به داليل متعدد مى توان مسئوليت پزشك را قراردادى دانست

تعهد پزشك در اكثر كشورها، تعهد 
به وسيله است و در خصوص حقوق 

ايران، هرچند قانون مجازات اسالمى 
مصوب سال 1370 مسئوليت محض 

پزشك را پذيرفته بود اما قانون 
مجازات اسالمى مصوب سال 1392 

با پذيرش نظريه تقصير در زمينه 
مسئوليت پزشكان، مبتنى براين امر 
است كه اصوال تعهد پزشك، تعهد 

به وسيله است نه تعهد به نتيجه، 
يعنى پزشك به موجب قرارداد يا 

قانون، متعهد است بيمار را با رعايت 
موازين پزشكى مداوا كند و كوشش 
و مهارت خود را براى درمان او به كار 

بندد اما درمان قطعى بيمار در اختيار و 
مورد تعهد او نيست

با توجه به پيشرفت هاى اخير در 
برخى از اعمال پزشكى و امكان 
حصول به نتايج قطعى در درمان 

بيماران، در مواردى از اين دست، 
عدم تحقق نتيجه و درمان بيمار، 

حاكى از اين امر است كه عمل 
مزبور به نحو صحيح صورت نگرفته 

است و داللت بر تقصير پزشك 
ميكند و بايد تعهد پزشك را تعهد به 

دانست نتيجه 
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سال1288 خورشيدى آزادى خواهان بختيارى، آذرى 
ــه رنگ ايران زمين   و  گيالنى با در دست داشتن درفش س
ــوده در گردهمايى ميدان بهارستان به زبان  تهران را گش
شيواى فارسى و به نام «ملت بزرگ ايران» به خودكامگى 
ــاه قاجار پايان داده و دگر بار مشروطه را برپا  محمدعلى ش
كردند. آنان خود را نماينده ملت هاى ايرانى نخواندند و از چند 
زبانى سخن نگفتند و از دو زبانه بودن هيچ گاه گاليه نكردند و 
براى ماندگارى شناسه(هويت) ملى  «خاك خوردند تا خاك 
ــگفتا كه اينك برخى از همان خاك به آسانى  ندهند». ش
پرچم ايران را به آتش مى كشند، خليج فارس را نامى ديگر 
 مى خوانند، براى تكه تكه كردن ايران هريك در پى «پانى» 
هستند؛ از پان عربيسم گرفته تا پان لريسم تا پان كرديسم و تا 
پان تركيسم و از  لك ستان تا تالشستان. به راستى ايرانيان را 
چه شده است؟ كسانى كه نياكان شان با همبستگى ملى 
يونانى ها، مغوالن و عربيت بنى اميه و بنى  عباس را در فرهنگ 
ناب خود گداخته و ايرانى كردند، چرا حاال با يكديگر بيگانه 
شده اند و به ايران ستيزى مى پردازند؟ در اين« جنگ نرم» 
بى گمان دست «انيرانى» را نبايد ناديده انگاشت اما نقش 
ــان هست بسيار  آنانى كه ايرانى بودن تنها لق لقه  زبان ش
بيشتر است. روزگارى امام محمد غزالى، صاحب ابن عباد، 
جعفرپيشه ورى، ناصر پورپيرار و... از ايرانى بودن شرم داشتند 
ــتند. امروز نيز كسان بسيار شهر به  و با آن به جنگ  برخاس
شهر و كوى به كوى چنين مى كنند. ناصر فكوهى چندى 
پيش در اهواز براين جستار پافشارى كرد كه: «ملى گرايى 
همسو با  نژادپرستى، زمينه ساز جنگ و خون ريزى است. 
دولت هاى ملى تخريب گر سيستم فرهنگى هستند. در 
ايران، ملى گرايى به معنى برترى فرهنگ مركز يا فرهنگ 
ــت كه با يكسان سازى  فارس بر فرهنگ هاى پيرامون اس
فرهنگى  به دست آمده است. در ايران نبايد فرزندان را از زبان 
مادرى محروم كرد؛ كسى كه با زبان مادرى سخن نگويد 

نمى تواند زبان ديگرى را درست بياموزد».
صحت سنجى سخنان ناصر فكوهى

برپايه  دانش نامه هاى سياسى، ملى گرايى يا ملت باورى 
نوعى آگاهى جمعى است كه ريشه در حس همبستگى و 
يگانگى از اشتراكات در عواملى مانند زبان، دين، رسوم، سنن، 
ارزش هاى اخالقى، نمادهاى تاريخى و فرهنگى و وفادارى 
به سرزمين   مادرى دارد كه مى تواند  زمينه ساز دفاع از آن در 
برابر يورش بيگانگان و ميهن دوستى  شود. ملى گرايى برآيند 
ــه هاى نوگرايانه(مدرنيته) است كه برجسته ترين  انديش
ويژگى آن وفادارى به ملت و دلبستگى به آب وخاك است؛ 
ــاالرانه نقشى برجسته در  ازاين رو در آغاز با بينش مردم س
ــى  بيدارى افكار عمومى و مبارزه با خودكامگى و بهره كش
ــت كه بايد از انقالب بزرگ فرانسه،  ــته اس بيگانگان داش
استقالل هند، ملى شدن كانال سوئز، انقالب الجزاير، انقالب 
مشروطه، ملى شدن نفت در ايران و... ياد كرد. اما نژادپرستى 
يا راسيسم با باور به نابرابرى نژادها، برترى ژن  و وراثت نژادى، 
ميان ويژگى هاى نژادى درجه هوشمندى و آفرينش هاى 
ــرى رابطه اى مستقيم قايل است.  فرهنگى گروه هاى بش
ــتوارت  ــانى و اس ــاب نابرابرى نژادهاى انس گوبينو در كت
چمبرلين در كتاب بنيادهاى قرن نوزدهم از پيشروان اين 
نگرش هستند. از اين رو پديدارى دولت هاى آلمان نازى و 
آفريقاى جنوبى را بايد در همين راستا جست وجو كرد. بنابر 
آنچه گذشت ملى گرايى و نژاد پرستى هيچگاه يكى نبوده 
است. اگر چه گاه اين دو با يكديگر پيوند خورده و جنگ را 
پى ريزى كرده اند اما فراموش نكنيم كه تندروى نه تنها در 
ملى گرايى كه در هر انديشه و رفتارى همچون دين باورى،  
ــود،  ــاد و... نيز مى تواند چالش برانگيز ش قوم گرايى، اقتص
ــمه  جنگ هاى اول و دوم جهانى را نه در  چنانچه سرچش
ملى گرايى كه بايد در زياده خواهى كشور هاى اروپايى در 
ــرزمين ها در آسيا، آفريقا و آمريكا  دست يافتن به ديگر س

دانست.
هم راستايى ايرانيت و اسالميت

ــوند(دليل) جنگ هاى صليبى، زد و خوردهاى   آيا ش
فرقه اى درپاكستان و هند و جنگ هاى قبيله  اى در آفريقا 
ــف ثقفى كه  از  ــت؟ آيا حجاج  بن يوس ملى گرايانه بوده  اس
ــه راه انداخت ملى گرا  ــتار ايرانيان گرمابه اى از خون ب كش
بود؟ آيا محمود غزنوى كه به فرمان خليفه عباسى به بهانه 
ــيد، ملى گرا بود؟  گسترش دين 17بار به هند لشكر  كش
يادمان باشد برجسته ترين ويژگى ملى گرايى ايرانى نسبت 
به ساير كشورها آميختگى  آن با دين است. خيزش ابومسلم، 
ــن صباح، آل بويه،  ــنباد، بابك   خرم دين، حس المقنع، س
سربداران و... نمونه هايى از آن هستند. در 200سال گذشته 

در همه  رويدادهاى سياسى مانند كشتن گريبايدوف نماينده 
روسيه در تهران، جنبش تنباكو، مشروطيت، ملى شدن نفت 
ــالميت در كنار هم بوده اند.  و انقالب سال57 ايرانيت و اس
ــاله جوانان اين مرز وبوم با سربندهاى  در جنگ هشت س
«ياحسين» و «يا مهدى ادركنى» براى آزادسازى خرمشهر، 
آبادان و... روانه  جبهه مى شدند؛ از همين رو شهيد مرتضى 
ــد: «ايرانيت و  ــاب تاريخ كمبريج مى گوي مطهرى در كت
اسالميت همچون دو بال در كالبد تشيع در توسعه بخشى 
تمدن اسالمى نقشى بسزا داشته است». عبدالرضا رحمانى 
ــور دولت روحانى نيز در نخستين آدينه   فضلى، وزير كش
آذر97 در كردستان گفت: «دو عنصر ايرانيت واسالميت همه 

مردم كشور را هميشه متحد نگاه خواهد داشت».
اصالت تاريخى زبان فارسى

فارسى خوانى و فارسى دانى هيچ گاه زبان ويژه  يك گروه 
يا تيره اى به نام فارس نبوده است و همه مردم به آن گفت وگو 
كرده اند و با آن آرمان ها و آرزوهاى خويش را ابراز كرده اند؛ از 
اين رو آفرينش هاى سياسى، فرهنگى و اجتماعى از فرمان 
كورش هخامنشى تا فرمان پايه گذارى مشروطه به دست 
ــتان هاى يادگارزريران و درخت   مظفرالدين شاه و ازداس
ــاهنامه فردوسى و ديوان  آسوريك در پيش از اسالم تا ش
حافظ به زبان فارسى بوده است.  يادمان باشد شناسه  ملى كه 
از  ديرباز ارزشمندترين ابزار همبستگى و ماندگارى ايرانيان 
به شمار آمده در ساختار زبان فارسى باليده و نژاد هاى ديگر را 
در خود دگرگون كرده است؛ چنانچه غزنويان و سلجوقيان 
ترك نژاد، فارسى را زبان رسمى و ديوانى خود برگزيدند. در 
دربار غزنويان بيش از 400تن چكامه  فارسى مى سرودند، 
ــى چامه مى سرود،  ــلجوقى نيز خود به فارس ملك شاه س
فرزندزادگان او يعنى سالجقه روم، نام هاى كيقباد، كيخسرو 
و كيكاوس را بر  خود نهادند و همين ها بستر گسترش زبان 
فارسى را در دربار سالطين عثمانى فراهم ساختند تا جايى  كه 
تا سده ها «فارسى» زبان ديوانى آنان بود. سلطان سليم اول و 
سلطان سليمان خود با تخلص هاى «سليمى» و «محبى» 
ــى مى گفتند. مغوالن نيز اگر چه با جنگ و  چكامه فارس
ــاالران ايرانى با راه يافتن به  خون ريزى آمدند اما ديوان س
دستگاه آنان    با رسمى كردن  زبان پارسى، فرهنگ ايرانى را 
به جايگاه بلندى رساندند. به گونه اى كه خانان مغول گاه به 
زبان فارسى سكه زده و با اين خط و زبان به سران كشورهاى 
ــخ گيوك خان به پاپ اينوسان  ــتند، پاس ديگر نامه نوش
چهارم ومنگوقاآن به پادشاه فرانسه نمونه هايى از آن است. 

تيموريان نيز چنين بودند. شاهرخ  فرزند وجانشين تيمور 
آنچنان دلبسته فرهنگ ايرانى بود كه با بنياد «مكتب هرات» 
نگارگرى و خوش نويسى را به اوج رساند. اكنون بايد پرسيد 
ــد، برآمده از مليت ها  اگر ايران آن گونه كه پان ها مى گوين
ــگرى(رقص)  ــت، چرا در رامش و هويت هاى گوناگون اس
تيره هاى ايرانى بازى با چوب، دستمال، دهل و سرنا  به كار 
ــده، زنان و مردان  دست در دست هم به پايكوبى  گرفته ش
مى پردازند؟ چرا 30آذر در سراسر اين گستره جشن شب چله 
گرامى داشته مى شود؟ چون ريشه وخواستگاه ما يكى است. 
اگر زبان فارسى به گفته  برخى از هنگام روى كارآمدن پهلوى 
رسمى شده است، كشورگشايان پيروز چگونه شيفته  زبان 
فارسى و فرهنگ ايرانى شدند؟ آيااين دگرديسى فرهنگى 
دستاورد شناسه ملى يكپارچه و همبسته  ايرانيان و ملت 

بودن آنان نيست؟
تالش هاى بى فرجام براى تضعيف ايرانيت

اگر روزى آنگال مركل بر خود باليد كه جنگ زدگان 
ــه، آلمان  ــان  به جاى مك ــورى، عراقى، كرد و افغ س
ــه  ــپيده دمان تاريخ هميش را برگزيده اند، ايران از س
سرزمين آرمانى براى آوارگان بسيارى از سراسر گيتى 
بوده است. كيست كه نداند ما نخستين كسانى بوديم 

ــكانيان به صابئين مندايى و ترسايان  كه از روزگار اش
ــريانى  كه از آزار يهوديان به تنگ آمده بودند، پناه  س
ــورى ها و  ــال 1914 ميالدى كردها، آش داديم. درس
ارامنه  زيادى را درپى «نسل كشى» جنبش ترك هاى 
جوان عثمانى پذيرفتيم. به هزاران لهستانى خسته از 
اروپاى جنگ زده  آن چنان در ايران خوش  گذشت كه 
نه تنها پس از پايان جنگ دوم جهانى به زادگاه خويش 
ــيارى از دختران آنان به همسرى  ــتند كه بس بازنگش
ــال59 در حالى كه خاك  ــي درآمدند. س مردان ايران
سپندينه(مقدس) ما در همه  نوار مرزى به دست ارتش 
ــت نيز با انبوهى  ــده بود، دولت و مل عراق لگد كوب ش
ــرق  از گرفتارى ها روبه رو بودند اما  تباران افغان را ازش
ــى عراق را از غرب پذيرا شديم. آيا  و پناهجويان سياس
به كار بردن واژگان «نژادپرستى» براى ايرانيان با چنين 
پيشينه اى سخنى ناروا نيست؟ چرا ايرانيان را نژاد پرست 
مى خوانيم چون فردوسى فرياد زد: «هنر نزد ايرانيان 
است وبس». نظامى گنجوى نيز سرود: «همه عالم تن 
ــت و ايران دل» اين را كه ديگران نيز بارها يادآورى  اس
كرده اند آيا يادمان رفته كه ابن خلدون در سده8 گفت: 
«تنها ايرانيان به كار حفظ دانش و نوشتن كتاب هاى 
ــجم علمى مى پرداختند، اگر دانش در باالترين  منس
نقاط آسمان آويخته باشد، ايرانيان به آن دست خواهند 
يافت». يا هگل در سده 19 ميالدى باور داشت: «تاريخ 
جهان با ايران آغاز مى شود»،  چرابرخى مى كوشند تا 
ــت از جايگاه اقوام در ايران نشان  چهره اى تيره و ناراس
دهند؟ آيا برگزارى هرساله جشنواره موسيقى نواحى 
در كرمان، جشنواره نمايش آيينى در كرمانشاه، برپايى 
همايش فرهنگى اقوام؛ ارج گزارى شبكه هاى استانى 
ــانه هاى دو زبانه نشانى از نگاه  به گويش ها و انتشار رس
كارگزاران كشور به نقش ارزنده خرده  فرهنگ ها نيست؟ 
پروين اعتصامى و شهريار آذرى، معينى كرمانشاهِى 
ــاالن بلوچ همگى دوزبانه بودند  كرد و قادربخش آبس
ــن چكامه ها را به  اما در كنار زبان مادرى، ماندگارتري
ــرودند. صمد بهرنگى آذرى بود اما در دهه   فارسى س
40 زيباترين كتاب هاى كودك ونوجوان را او نوشت. 
مگر حميد مهرآرا عرب خرمشهرى نبود چگونه در تئاتر 
ايران شكوفا شد؟ اگر در ايران دوزبانه بودن بسترى نابرابر 
و ستمگرانه از سوى فارس ها ساخته بود، رضا عامرى، 
شهروند عرب آبادانى مى توانست پيشرفت كرده ، نامزد 

دريافت بهترين ترزبان(مترجم) جشنواره يونسكوى 
ــود؟ آيا معصومه عمورى كارگردان جوان  شارجه ش
ــنواره ملى تئاتر آيات  خوزستانى مى توانست در جش
ــيارى را به دست آورد؟  خوش درخشيده و جوايز بس
اگر در ايران آن گونه كه پان ها مى گويند شناسه اقوام 
ناديده گرفته مى شود براى نمونه آيا  جشنواره نمايش 
جهانى عربى براى پانزدهمين سال پياپى مى توانست 
در دشت آزادگان برگزار  شود؟ آيا در آبان گذشته نهمين 
دوره جشنواره «شعر رضوى» به زبان عربى مى توانست 
در شوش برپا شود؟ اگر فارس ها در پى برترى هستند 
چگونه درمرداد97 در جشنواره آواها ونواهاى رضوى 
در مشهد گروه عربى ميسان، گروه برگزيده شناخته 
شد؟ چرا برخى از بامدادان تا شامگاهان با دروغ پردازى 
ــك) آن ها  ــى برانگيختن( تحري ــوام در پ پيرامون اق
هستند؟ چرا بعضى با ايران ستيزى در پى تنش آفرينى 
ــان مى دهند؟  ــتى ها را قومى نش هستند؟ چرا كاس
سود آنان در چيست؟  آيا آنان مى خواهند مردم ايران 
ــين به جان هم بيندازند؟ آيا  را مانند يوگسالوى پيش
ــين ايران را پاره،پاره  مى خواهند مانند شوروى پيش
ــا و كردارها  مرده  باد و زنده   كنند؟ آيا اين گونه گفتاره
باد جوانانى خام و ناكارآزموده را به  كف خيابان فراهم 
ــوبى ديگر  ــخن پراكنى ها آش ــازد؟ آيا اين س نمى س
همچون رويداد تلخ 31شهريور اهواز را پديد نمى آورد؟ 
بايد بى گناهان ديگرى مانند طاها اقدامى خردسال به 
خون كشيده شوند؟ گمان نمى كنيد اين سياه نمايى ها 
زمينه  يارگيرى را براى گروهك هايى چون االحوازى، 
نضال العربى، كومله و... آماده مى كند؟ آيا اين تالش ها 
ــفى نماينده اهواز درباره  ــخن   همايون يوس يادآور س

«عقبه » جداخواهان و نقش «فعالين» نيست؟
مواضع رهبر انقالب

ــخت  ــه با نام تازه  هويت طلبى خود را س پان هايى ك
ــان داده، دوستداران  متشرع، واليت مدار و انقالبى نش
ــم، پان فارسيسم و  تاريخ و فرهنگ ايران را پان آريايس
سلطنت طلب مى خوانند، آيا فراموش كرده اند كه مقام 
معظم رهبرى بارها گفته اند: «منافع ملى بايد با هويت 
ــى تابعى از  ــود نه اين كه هويت مل ملى تطبيق داده ش
موضوعاتى تخيلى تحت عنوان منافع ملى  باشد... جوان 
ــد و تربيت پيدا كند».  ما بايد با احساس هويت ملى رش
ــان، هويت ملى ايرانى را بر پايه  آيا يادشان رفته كه ايش
«زبان فارسى، مسلمان بودن، انقالبى بودن و عمق  تاريخ 
ايران» دانسته اند كه زبان فارسى «زبانى زنده، شيرين و 
برخوردار از حكمت، معارف الهى و انديشه مورد نياز بشر 
ــال ذخيره فرهنگى برجسته  است كه حدود 1200س
ــى از گرفتارى ها  ــران اين روزها با كوه دارد». مردم اي
ــمنان بسيارى  ــتند، دولتمردان نيز با دش روبه رو هس
ــت و پنجه نرم مى كنند؛ از اين رو هازمان(جامعه)  دس
ــه همدلى و همراهى  ايرانى بيش از هر كارزارى ديگر ب
نياز دارد. چاره ايران همچون گذشته تنها بهره بردن از 
هويت ملى برپايه  ايرانيت و اسالميت است .قوم گرايان، 
پان ها، ماركسيست ها و همه  دشمنان اين سرزمين بايد 
از گذشته پند گيرند كه چگونه خزعل، پيشه ورى، صدام 
ــدند. آنان بايد در برابر شكوه تاريخ و  و...ناكام و بدنام ش
ــرخم كنند و بپذيرند ايرانيان هميشه  فرهنگ ايران س
ــد. ايران درخت  ــته و يكپارچه بوده ان يك ملت همبس
تنومند و كهنسالى است كه ريشه  در ژرفاى تاريخ دارد، 
شاخ وبرگ هايش، تيره ها و خرده فرهنگ هاى آن هستند 
ــه جان و مايه  گرفته اند. اين درخت،  كه همواره از ريش
سايه سارى در درازاى تاريخ ساخته كه تمدن جهانى بارها 
از آن سود جسته است و در نهايت بايد به ايران بينديشيم 

كه بى گمان فردا    دير   است.

    بررسي تفاوت هاي ملي گرايي و نژاد پرستي به بهانه سخنان اخير  ناصر فكوهى در اهواز  

به اير ان بينديشيم
اشكان زارعى

 كارشناس ارشد تاريخ

ابوالقاسم عبيدا...بن عبدا...ابن خردادبه، جغرافى دان، تاريخ نويس 
ــاگردان نامدار اسحاق  ــت. او يكى از ش و موسيقى شناس ايرانى اس
ــتى بود كه توسط  ــت. نيايش ابن خرداد از نجباى زرتش موصلى اس
برمكيان اسالم آورد و پدرش فرماندار طبرستان و او خود از كارگزاران 
دستگاه عباسى و مامور ديوان بريد (مدير كل پُست و اخبار) در سرزمين 
ــته ابن نديم،  پهلويان «بالدالبهلويين» يا همان ماد كهن بود. به نوش
ــالم آورد و اداره  ــتى بود كه به دست برمكيان اس ابن خردادبه، زرتش
ــانى در نواحى جبل با او بود. (جبل نام شهرهايى است كه در  نامه رس
ميان آذربايجان، عراق، خوزستان، فارس و ديلم است). عبيدا... آن گونه 
كه پيداست در خراسان متولد شده ولى به هر حال پرورش او در بغداد 
ــى بود كه در آن زمان دوران شكوفايى خود را  پايتخت خالفت عباس
ــش و هنر آن روزگار  ــه در بغداد با بزرگان دان مى گذراند. ابن خردادب
ارتباط پيدا كرد و در هنر و ادب نزد استادان برجسته اى چون اسحاق 
ــى و رييس  موصلى تربيت يافت. او نديم و نزديك دربار معتمد عباس
ــازمان بريد در ناحيه جبال بود. اينكه معتمد عباسى چندان اهل  س
سياست و مملكت دارى نبوده و برادرش الموفق خالفت را در اختيار 
داشته، نشان مى دهد كه منزلت ابن خردادبه در نزد خليفه كمتر وجه 
ــت كم داراى اهميت سياسى اندكى بوده است.  سياسى داشته يا دس
ــود. چه  درباره مذهب ابن خردادبه ذكر خاصى در منابع ديده نمى ش
ــت. در آن دوران، اتهام  بسا او تابع آراى رسمى دوران خويش بوده اس
خدشه در دين و باورها به ويژه درباره ايرانيان بسيار رايج بوده ولى گويا 
ابن خردادبه از اين جهت مورد اعتراض واقع نشده است. در مورد تاريخ 

ــبى وجود دارد. او در سال 300ق يا كمى  درگذشت او اتفاق نظر نس
پس از آن بعد از يك زندگى طوالنى از دنيا مى رود. مسعودى در كتاب 
مروج الذهب به گفت وگوهاى معتمد عباسى و ابن خردادبه در مورد 
موسيقى اشاره دارد؛ بنابراين مى توان چنين گمان كرد كه تبحر او در 
موسيقى و آوازخوانى در نزديكى او به خليفه نقش بسزايى داشته است. 
ــتر جغرافى دان و صاحب  ــن خردادبه از همان آغاز بيش در هر روى اب
ــد و آثار او در مورد موسيقى داراى  مسالك و ممالك محسوب مى ش
ــد كه در آنچه  اهميت ثانوى بود. ابوالفرج اصفهانى درباره او مى نويس
مى گويد و در كتاب هاى خود مى آورد، تحقيق زياد نمى كند. محمد 
ــلف خود مى نويسد: «در كتاب  مقدسى پيرامون جغرافى نگاران س
ــت».  جيهانى همه مطالب اصلى مندرج در آثار ابن خردادبه آمده اس
ابن خردادبه نويسنده اولين كتاب باقى مانده درباره جغرافياى ادارى 
ــتين جغرافى دانى كه به عربى نوشته   است. آن سان كه ظاهرا او نخس
است، نيست ولى كتاب او نخستين كتابى است كه مانند نسخه ابتدايى 
آن باقى مانده است. او راهنمايى براى مسافران نوشت و راه دريايى اى 
را كه از ريزشگاه دجله به خليج فارس در نزديكى ابله آغاز مى شد و به 
چين و هندوستان مى رسيد، توصيف كرد. او احتماال نويسنده نخستين 
اثر با عنوان عمومى مسالك وممالك است و نخستين فردى است كه 
ــت. ابن خردادبه از  كتابى در جغرافياى اقتصادى گردآورى كرده اس
سنت ايرانى در جغرافى نگارى پيروى كرده است كه در آن براى مسائل 
مربوط به خراج و محصوالت و معادن سرزمين ها اهميت فراوان قايل 
بوده اند. او افزون بر پيروى از سنت ايرانى، از اثر جغرافيايى بطلميوس 

ــت. به هر حال پيروى او از بطلميوس ناچيز است؛  نيز بهره گرفته اس
ــى ايرانى  همچنان كه در نام بردن از بخش هاى دنيا از كيهان شناس
پيش از اسالم و نه يونانى بهره مى برد. وى همچنين واژه هاى پارسى 
پيش از اسالم در كشوردارى را بسيار به كار برده و نگاهى ويژه و در خور 
ــالم دارد. اين موارد خود بيانگر وجود منابع  به تاريخ ايران پيش از اس

بومى ايرانى در دانش جغرافيا در هنگام نوشتن كتاب است.
ابن خردادبه بهره مند از آموزش هاى اسحاق موصلى در موسيقى 
ــهور او در حضور معتمد خليفه شامل  و ادبيات بود. خطبه هاى مش
اطالعات و جزيياتى دقيق از قديمى ترين سنت هاى موسيقايى عرب 
ــت. يكى از مباحث مهم ابن خردادبه، مساله كارسازى موسيقى  اس
ــت افزون بر اين تاثير، تا سه سده  ــت. او باور داش عرب از ايرانيان اس
موسيقى ايران به روشنى در موسيقى عرب مشهود بوده است. او در 
گفت وگو با معتمد عباسى مى گويد موسيقى ايرانيان به وسيله عود و 
سنج كه ويژه آن هاست، بوده است و آن ها نغمه ها، آهنگ ها،پرده ها و 
دستگاه هاى شاهانى داشتند كه هفت دستگاه بوده است. موسيقى 
ــيله زنگ نواخته مى شده كه  ــان و فراى خراسان به وس مردم خراس
ــت. موسيقى مردم  ــنج بوده اس ــت و نغمه آن چون س هفت بار داش
ــده و ايرانيان سه تار را  رى و طبرستان و ديلم به سه تار نواخته مى ش
ــتند. او همچنين مى گويد  بر بسيارى سازهاى ديگر مقدم مى داش
ــيقى ذهن را لطيف و اخالق را ماليم و جان را شاد و قلب را دلير  موس
ــنده مى كند و با نبيذ غم توان فرسا را مى برد و نشاط  و بخيل را بخش
مى آورد و غم مى زدايد. او درباره نغمه گر ماهر، مى گويد: نغمه گر ماهر 

ــلط باشد و با ظرافت از دستگاهى به  كسى است كه به نفس خود مس
ــتگاهى رود و نغمه هاى گوناگون آرد.مسعودى در مروج الذهب  دس
به گفت وگوى معتمد عباسى و ابن خردادبه درباره موسيقى پرداخته 
ــروقبادان با ريديك درباره  كه همانندى بسيارى با گفت وگوى خس
ــيقى  خنياگرى دارد. هنگامى كه معتمد از ابن خردادبه درباره موس
ــان برگرفته از  ــى زمينه چينى كه بى گم ــد، او پس از اندك مى پرس
افسانه هاى انيرانى(ناايرانى) است، سپس به موسيقى ايرانيان مى رسد 
و درباره آن اين گونه مى گويد: موسيقى ايرانيان به وسيله عود و سنج 
بود كه ويژه آن ها بود و نغمه ها، آهنگ ها، پرده ها و دستگاه هاى شاهانى 
ــرودهاى خسروانى است) در دنباله آن  داشتند.(كه منظور همان س
مى گويد: رسم ملوك بود كه با آهنگ موسيقى مى خفتند كه شادى 
در جان شان روان شود. ملوك عجم جز به آهنگ مطرب يا افسانه اى 
ــپس از يحيى بن خالدبن برمك سخن به  ــيرين نمى خفتند و س ش
ميان مى آورد: موسيقى آن است كه تو را شاد كند و برقصاند و بگرياند 
ــت. معتمد گفت:  ــد رنج و بالس و اندوهگين كند و جز آن هرچه باش
ــت؟ ابن خردادبه گفت:  نكو گفتى... صفت نغمه گر كارآزموده چيس
نغمه گر استادكار كسى است كه به نفس خود چيره باشد و با ظرافت از 
دستگاهى به دستگاهى رود و نغمه هاى گوناگون آرد... و پرسش هاى 
ــتگاه ها و ترتيب آن ها- كه ابن  ديگر درباره گونه هاى موسيقى-دس
ــخ مى دهد و در پايان مى گويد: موسيقى ذهن را  خردادبه، به آن پاس
لطيف و خوى را ماليم و جان را شاد و قلب را دلير و بخيل را بخشنده 

مى كند، آفرين بر خردمندى كه موسيقى را پديدآورد.

ــن محمد  ــر ابراهيم ب ــك، اث ــالك الممال مس
اصطخرى، معروف به كرخى از دانشمندان سده4 
ــى و پيرامون  ــت. اين كتاب به زبان عرب قمرى اس
ــالم و در 20 اقليم نوشته شده  جغرافياى جهان اس
ــورها و  ــف هر يك از كش ــت.  اصطخرى در وص اس
ــرزمين ها، اطالعاتى از حدود و نيز شهرك هاى  س
آن ها با ذكر مسافت ها به دست مى دهدو با تفصيل به 
شرح محصوالت بازرگانى، صنعت و اوضاع و احوال 
ــيع ترين بخش  قومى و نژادى آن ها مى پردازد. وس
ــرزمين پارس است.  كتاب اصطخرى مربوط به س
در واقع بيشتر مطالب اين كتاب به سرزمين ايران 
ــرزمين  ــرح مربوط به س اختصاص دارد. وى در ش
ــافت ها و شهرهاى بزرگ  پارس نه تنها به ذكر مس
و بناهاى معروف پرداخته، بلكه به دژها، شهرهاى 
ــكده ها و رودها نيز اشاره كرده است.  حصين، آتش
ــرح درياچه ها پرداخته و از خليج  ــپس به ش وى س
ــت. ترتيب مطالب اين كتاب، بر  فارس ياد كرده اس
ــاس اقاليم سبعه از جنوب  خالف اثر ابوزيد بر اس
ــت، بلكه در آن، اقاليم بر تقسيماتى  به شمال نيس
جغرافيايى پايه گذارى شده است كه شمار اقليم ها 
ــاوت ميان  ــرى خود به تف ــد. اصطخ به 20 مى رس
تقسيمات جغرافيايى خويش و ديگران اشاره كرده 
ــت كه اين كتاب نه بر وضع هفت اقليم  و نوشته اس
نهاديم... و اگر كسى خواهد كه كيفيت هفت اقليم 
ــوان كردن.  ــاى ديگر... معلوم ت بداند، در كتاب ه
ــالمى،  ــد ديگر جغرافى نگاران اس اصطخرى مانن
تنها به توصيف جهان اسالم پرداخته و آن را به 20

اقليم، البته نه به معناى خاص آن بخش كرده است. 
وى در تقسيمات جغرافيايى خويش به مناطق واقع 
در طول و عرض هاى شناخته شده، چندان عنايتى 
ــته، بلكه به مناطق جغرافيايى وسيع  مبذول نداش
ــت و پس از  ــرزمين هاى بزرگ توجه كرده اس و س
ــكون» و  ذكر اطالعات عمومى پيرامون «ربع مس
مساحت سرزمين ها، وضع درياها را به شرح آورده و 
به صورتى مشروح به ذكر مختصات مناطق اسالمى 
عصر خويش از جمله جزيره العرب، درياى پارس، 
ــام، درياى روم  ــيل، مصر، ش مغرب، اندلس، سيس
(مديترانه)، جزيره، عراق، جنوب ايران (خوزستان، 
ــند و هند، مركز و شمال ايران،  پارس، كرمان)، س
ــال، ديلم، خزر،  ــتان، اران و آذربايجان، جب ارمنس
درياى خزر و سرانجام ماوراءالنهر، پرداخته است. 
اين تقسيم بندى در نسخه هاى عربى و ترجمه هاى 
ــى همگون و بر يك روال است. اصطخرى در  فارس
ــرزمين ها، اطالعاتى  وصف هر يك از كشورها و س
ــافت ها  ــهرهاى آن ها با ذكر مس ــدود و نيز ش از ح
ــرح محصوالت  ــت مى دهد و با تفصيل به ش به دس
ــوال قومى و نژادى  بازرگانى، صنعت و اوضاع و اح
آن ها مى پردازد. گاه مطالب كتاب اصطخرى درباره 
برخى مناطق، بسيار مختصر و كوتاه است. به عنوان 
ــد  ــكى به نقل از آمارى مى نويس نمونه كراچكوفس
ــيل (صقليه)  ــرى درباره سيس ــته اصطخ كه نوش
ــيار پر مغز و حايز اهميت است. گاه  اندك، ولى بس
ــاب اصطخرى مى توان  ــنى در كت نكته هاى ناروش
يافت. يكى از اين نكته ها جبل القالل (جبل القلل) 
ــه را با  ــو اين ناحي ــت. رن ــاى مديترانه اس در دري
ــه كه از اواخر سال889 فراكسينتوم نزديك فرانس

ــود، تطبيق  ــرف اعراب ب ــالدى در تص تا 972مي
ــكى مى نويسد كه هنوز اين  داده است؛ اما مينورس
ــده است. اصطخرى  ــتى مشخص نش نكته به درس
ــر خليج فارس و بحر عمان و بخش بزرگى از  سراس
اقيانوس هند از ساحل شرقى آفريقا، زنگبار تا حدود 
ــيالن) را درياى پارس ناميده است  ــرانديب (س س
ــرزمين چين رسانده  و گاه انتهاى اين دريا را به س
ــيع ترين بخش كتاب اصطخرى مربوط  است. وس
به سرزمين پارس است. در واقع بيشتر مطالب اين 
كتاب به سرزمين ايران اختصاص دارد. وى در شرح 
مربوط به سرزمين پارس نه تنها به ذكر مسافت ها 
ــهرهاى بزرگ و بناهاى معروف پرداخته، بلكه  و ش
ــكده ها و رودها نيز  به دژها، شهرهاى حصين، آتش
ــرح درياچه ها  ــت. وى سپس به ش اشاره كرده اس
پرداخته و باز از خليج فارس ياد كرده و نوشته است: 
«درياى پارس خليجى باشد از درياى محيط... و آن 
را به پارس و كرمان باز خوانند». احتماال اصطخرى 
ــه ها، روش ابوزيد  در همراه كردن آثار خود با نقش
ــاب ابوزيد  ــت، از نام كت ــه كار گرفته اس بلخى را ب
ــت كه اين  ــوان درياف ــم، مى ت بلخى، صور االقالي
ــه هايى همراه بوده است. نوشته هاى  كتاب با نقش
ــى، ياقوت و ديگران  جغرافى نگارانى چون مقدس
ــه هاى كتاب  ــت. درباره نقش نيز مويد اين نكته اس
اصطخرى نظر جغرافى نگاران تا اندازه اى متفاوت 
است. ابن حوقل كه معاصر اصطخرى بوده و گويا در 
سال 340قمرى با وى ديدارى داشته است. درباره 
ــحاق فارسى را  ــد: ابواس اين ديدار چنين مى نويس
ديدم كه اين نقشه را از سرزمين سند(هند) كشيده 
ــه فارس را نيكو  ــفته مى نمود. وى نقش بود كه آش
ــيده بود. من آذربايجان را بدين گونه كشيدم  كش
ــيدم كه پسنديد.  كه نيكو خواند. جزيره را نيز كش
نقشه اى از مصر كشيده بود كه به كار نمى آمد. نقشه 
ــن گفت زادگاه تو  مغرب نيز اغلب خطا بود. او به م
را شناختم و شرح زندگى تو را دانستم، مى خواهم 
خطاهاى كتاب مرا اصالح كنى. من چند نقشه را با 

نام خود او اصالح كردم.

كتاب شناسي

مسالك الممالك
آفرينش هاى سياسى، فرهنگى 

و اجتماعى از فرمان كورش 
هخامنشى تا فرمان پايه گذارى 

مشروطه به دست مظفرالدين شاه 
و ازداستان هاى يادگارزريران و 

درخت  آسوريك در پيش از اسالم 
تا شاهنامه فردوسى و ديوان حافظ 
به زبان فارسى بوده است.  يادمان 

باشد شناسه  ملى كه از  ديرباز 
ارزشمندترين ابزار همبستگى و 

ماندگارى ايرانيان به شمار آمده در 
ساختار زبان فارسى باليده و نژاد هاى 

ديگر را در خود دگرگون كرده است

برپايه  دانش نامه هاى سياسى، 
ملى گرايى يا ملت باورى نوعى 

آگاهى جمعى است كه ريشه در حس 
همبستگى و يگانگى از اشتراكات 

در عواملى مانند زبان، دين، رسوم، 
سنن، ارزش هاى اخالقى، نمادهاى 

تاريخى و فرهنگى و وفادارى به 
سرزمين   مادرى دارد كه مى تواند  

زمينه ساز دفاع از آن در برابر يورش 
بيگانگان و ميهن دوستى  شود. 
ملى گرايى برآيند انديشه هاى 

نوگرايانه(مدرنيته) است كه 
برجسته ترين ويژگى آن وفادارى به 

ملت و دلبستگى به آب وخاك است

     رهبر انقالب گفته اند كه جوان ما بايد با احساس هويت ملى رشد و تربيت پيدا كند
     در شرايط وجود كوهى از گرفتارى ها، مردم ايران بيش از هر زمانى نياز به همدلى دارند

     پان ها، ماركسيست ها و همه قوم گرايان با پند از گذشته بدانند كه چگونه خزعل، پيشه ورى، صدام و... ناكام و بدنام شدند
     قوم گرايان بايد در برابر شكوه تاريخ و فرهنگ ايران سرخم كنند و بپذيرند ايرانيان هميشه يك ملت همبسته و يكپارچه بوده  اند

     ايران درخت تنومند و كهنسالى است كه ريشه  در ژرفاى تاريخ دارد
     فارسى خوانى و فارسى دانى هيچ گاه زبان ويژه  يك گروه يا تيره اى به نام فارس نبوده است و همه مردم به آن گفت وگو كرده اند

     شاهرخ فرزند وجانشين تيمور آن چنان دلبسته فرهنگ ايرانى بود كه با بنياد «مكتب هرات» نگارگرى و خوش نويسى را به اوج رساند

جغرافيا ، تاريخ و خنياگرى در سايه پيروى از سنت ايرانى
شخصيت شناسي 
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ميرا  قربانى فر

آخرين ماه پاييز آرام آرام به نيمه نزديك مي شود.دست هاي آسمان 
ــردند و تنور كوچه ها همچنان خاموش.حوالي ساعت  اما كماكان س
ــي» پيش مي گيرم. به  چهار مسير گام هايم را به سمت گالري «نبش
انتهاي خيابان ويال مي رسم درحالي كه فصلي عميق تر از پاييز انتظارم 
را مي كشد.مي خواهم در حوالي پرسه هاي دوردست كسي قدم بگذارم 
كه 40 سال پيش و با يك دوربين سوپر هشت،پس كوچه هاي عشرت 
آباد را به تصوير كشيد و حال ميزبان عالقه مندانش در نمايشگاه «حوالى؛ 
انقالب در پرسه هاى كامران شيردل» است.جلوي در سفيد رنگ گالري 
«نبشي»،احسان رسول اف را مي بينم،سالم مي كنم و صدايم در غبار 
كوچه ملتهِب خسرو گم مي شود.حياط سر سبز گالري «نبشي» هنوز 
شلوغ نشده و در گوشه و كنار تنها مي تواني رد پاي عكاس ها را ببيني و 
خبرنگاراني كه به دنبال فرصتي براي ديدار با كامران شيردل هستند.

ــته،كالهي  جلوتر مي روم.باالي پله ها،در اتاقي منتهي به راهرو نشس
مشكي به سر دارد و با دقت در كتابش براي يكي از عالقه مندان،جمله اي 
مي نويسد، معمارِ سينماگري كه شبيه به يك كوه يخ ، تنها يك هشتم از 
تمام اورا تاكنون سينماي ايران به خود ديده است.چراكه تعداد فيلم هايى 
كه اكثريت از ايشان ديده اند،شايد  به تعداد انگشتان يك دست هم نرسد 
اما نيروى اين فيلم ها مثل كوه آتشفشان و آن قدر زياد است كه مي تواند 
حتي مملكت و روزگار را فرا گيرد،مرد ناتمامي كه اگر آثارش را مرور كني 

باز هم به چند روايت ناتمام مي رسي.
روايت ناتماِم مرد ناتمام

ــير دل،مترجم،كارگردان،عكاس و مستندساز ايراني  كامران ش
متولد سال 1318 در شهر تهران است.جاي هيچ ترديدي نيست كه 
شيردل،ساخت تعدادى از مستندهاى اجتماعى و انتقادى مهم سينماى 
ايران رادر كارنامه دارد.وي در 18 سالگى به ايتاليا رفت و در رشته معمارى 
ــگاه ُرم تحصيل كرد. پس از آن گويا تحصيل در  و شهرسازى در دانش
رشته معمارى را   رها  و به تحصيل سينما در مركز تحقيقات سينمايى 
ــت به ايران در سال 44 به استخدام  ُرم روي آورد.شيردل بعد از بازگش
وزارت فرهنگ و هنر درآمد و نخستين فيلم مستندش، «بوم سيمين» 
را به سفارش فرهنگ و هنر كارگردانى كرد. به دنبال آن در سال 45 فيلم 
«ندامتگاه» را ساخت كه مستندى درباره زندان زنان بود و به سفارش 
ــد. در اين فيلم، زنان زندانى را مي توان  وزارت فرهنگ و هنر ساخته ش
ــلول هاى زندان با فرزندان خود به سر مى برند و لحظات  ديد كه در س
فراغت خود را با شركت در كالس هاى آموزشى و بازپرورى پر مى كنند. 
ــجم آن، سند مهمى از يك دوران  «ندامتگاه»، با وجود ساختار نامنس
است.«تهران پايتخت ايران است» نيز روايت تكان دهنده اى از زندگى 
بى خانمان ها در حاشيه ها و بيغوله هاى جنوب شهر تهران (منطقه خزانه) 
است. شيردل در اين فيلم، تصوير سياهى از فقر و بى عدالتى در پايتخت 

ــيم كرده بود كه به خاطر افزايش قيمت نفت، به ثروت  كشورى ترس
عظيمى دست يافته بود. او با استفاده از نوعي مونتاژ ، تصاوير فقر و نكبت 
در جنوب شهر تهران را در برابر روايت هاى رسمى حكومت شاه از انقالب 
سفيد و تمدن بزرگ قرار داد. به همين دليل اين فيلم بالفاصله از سوى 
مقامات وقت توقيف شد و تا بعد از انقالب، هرگز به نمايش درنيامد.توقيف 
ــدن اين فيلم ها، باعث نااميدى شيردل نشد و همچنان به ساختن  ش
ــتند بعدى او با عنوان  فيلم هاى مستند اجتماعى ادامه داد.فيلم مس
«قلعه»، درباره شهرنوى تهران (معروف به قلعه) بود كه به خاطر لحن 
انتقادى فيلم و نمايش سياهى هاى جامعه ايران، جلوى فيلمبردارى آن 
گرفته شد تا اينكه شيردل آن  را در سال 59 با استفاده از عكس هاى كاوه 
گلستان آن را تكميل كرد و به نمايش گذاشت. در اين فيلم، شيردل با 
استفاده از عكس هاى كاوه گلستان كه زن هاى روسپى را در وضعيت هاى 
مختلف نشان مى دهد، روايت مستند خود را پيش مى برد.اما مهم ترين 
ــت به نام «اون شب كه بارون  فيلم مستند كامران شيردل، فيلمى اس
اومد» تا سال 53 توقيف بود اما سرانجام در سومين جشنواره جهانى 
فيلم تهران به نمايش درآمد و جايزه بهترين فيلم مستند را گرفت؛ فيلمى 
كه نه تنها در سينماى مستند ايران آن زمان غافلگيركننده بود بلكه نگاه 
سينمايى پست مدرن و رويكرد تعامل گراى آن هنوز هم تازگى دارد.

فيلم داستانى سينمايى كامران شيردل، فيلمى است با نام «صبح روز 
ــال 51 با الهام از فيلم «از نفس افتاده» ژان لوگ گدار  چهارم» كه در س
و با شركت سعيد راد ساخت كه از فيلم هاى مطرح موج نوى سينماى 
ايران به حساب مى آيد. مرگ تراژيك ضد قهرمان فيلم در پايان، ويژگى 
مشترك بسيارى از فيلم هاى موج نوى اين دوره بود.كامران شيردل، 
پيش از انقالب عالوه بر مستندسازى اجتماعى، چند فيلم صنعتى و 
تبليغاتى نيز به سفارش شركت ها و موسسات صنعتى و تجارى ساخت 
كه مشهور ترين آن ها، فيلم مستند «پيكان» است كه درباره خط توليد 
اتومبيل پيكان در كارخانه ايران ناسيونال سابق ساخت.در جريان انقالب 
ايران نيز ،شيردل با دوربين هشت ميلى مترى خود به خيابان ها رفت 
و به ثبت تظاهرات مردم انقالبى عليه شاه و نظام سلطنت پرداخت اما 
ــت مونتاژ نكرد بلكه همه را يكجا به يك  او هيچ گاه، نما هايى را كه گرف
كلكسيونر آثار هنرى واگذار كرد. اين راش ها، چندى پيش در نمايشگاه 
ــده- در پاريس به نمايش درآمد.كامران  هنر ايران-تاريخ ويرايش نش
شيردل پس از انقالب، مستندسازى اجتماعى را ادامه نداد و به توليد 
ــى براى موسسات و شركت هاى مختلف  فيلم هاى صنعتى و آموزش
ــركت نفت و گاز، فوالد مباركه، پلى اكريل و  صنعتى و تجارى مثل ش
واگن پارس پرداخت.اما بايد گفت كه شيردل به عنوان يكى از پيشگامان 

سينماى مستند ايران، همواره به مانند استاد و مرادش آنتونيونى، تصوير 
خود را از واقعيت در مستندهايش به نمايش گذاشته و مخاطبان را در برابر 
پرسشى دشوار به داورى درباره  حقيقت آن واقعه دعوت مى كند. اما آثار 
سفارشى و غيرسفارشى او، حتى آن ها كه به عنوان مستندهاى صنعتى 
ساخته شده اند، ناخواسته در بن بست تعبيرهاى سياسى روز توقيف و 
تصويرهاى او اسنادى مهم ازجامعه شناسى تاريخ معاصر ايران مى شوند.

حوالى؛ انقالب در پرسه هاى كامران شيردل
ــى؛ انقالب در  ــگاه «حوال ــال 97، افتتاحيه نمايش ــم آذر س نه
پرسه هاى كامران شيردل» در گالري نبشي برگزار شد.عكس هاى 
ــود كه در  ــتند ب ــاخت يك فيلم مس ــروژه نيز تنها به قصد س اين پ
ــال 57  ــخصى در روزهاى منتهى به انقالب در س ــه هاى نامش پرس
بدون سفارشى خاص براى يك شبكه  خبرى يا تلويزيونى در تهران 
ــگاه،عكس هايي كه با رويكردى مستقل  ــد. در اين نمايش انجام ش
ــى كه  ــنادى تاريخى، اجتماعى و سياس ــا و نه به عنوان اس از فيلم ه
ــت انقالب در كنار  ــيه  متن بزرگ رواي به عنوان روايتى خرد در حاش
ــته  ــد به نمايش گذاش ــه فيلم تبديل نش ــى كه هيچ گاه ب راش هاي
ــگاه كه تا  پنجم بهمن ادامه دارد،همچنين كتابي  شد.در اين نمايش
ــنده و  ــه بابك احمدى (نويس ــگاه و با مقدم ــترك با نام نمايش مش
ــنگ گلمكاني،امير پوريا،ساتيار امامي  مترجم) رونمايى شد.هوش
ــول اف(كارفرماي گالري) نيز از حاضران در نمايشگاه  و احسان رس
ــده  ــرو بر ديوارها آويخته ش ــگاه در چهار راه بودند.تصاوير نمايش
بودند،تصاويري سياه و سفيد كه بيشتر آن ها از زاويه باال گرفته شده و 
حجم وسيعي از خيابان و تظاهرات مردمي در سال 57 را نشان مي داد.

ــيردل به همراه هوشنگ گلمكاني،ساتيار امامي  در ميانه مراسم،ش
و ديگر عالقه مندانش پاي تابلو هاي عكس ايستاد.در ابتدا گلمكاني 
ــن مخلباف گفت:«مخملباف در جايي گفته  در نقل قولي از محس
ــينماي ايران  ــه امروز،دنيا از س ــه ك ــينماي ايران و آنچ بود كه س
ــت؛فروغ فرخزاد،كامران شيردل  ــه نفر اس ــد،مديون س مي شناس
ــتند».  ــينماي ايران هس ــا ذات س ــهيد ثالث.اين ه ــهراب ش و س
در ادامه كامران شيردل با اشاره به مرگ برناردو برتولوچي گفت:«در 
جواني با  يك جوان،هم بازي ،هم محله و هم دوره بودم.اسمش برناردو 
ــن امروز با آن  ــت كه م برتولوچي بود.او در آن دوران بيماري را داش
گريبانگيرم؛تنگي كانال نخاعي.حدود 15 سال پيش او را به سوييس 
بردند و با پول آمريكايي ها بستري كردند اما فلج از اتاق عمل بيرون آمد.
ما به خاطر اعياد سالي دو، سه بار با هم در تماس بوديم.او حتي در سال

45 وقتي بيكار شد چندين سال در ايران و در هتل پاالس كه امروز آن 
را آتش زده اند زندگي و كار كرد.ما حتي شهر نو را هم اولين بار به همراه 
ــاتيار امامي با اشاره به  هم رفتيم و ديديم.يادش بخير...» در ادامه س
مستند تازه اش گفت:«براي مستند تازه ام بسيار مزاحم استاد شيردل 
ــدم،اما ميان تمام گفت وگوهاي مان،جمله اي را به من گفتند كه  ش

هيچ گاه فراموش نخواهم كرد.اينكه هر چه كه در ذهن داري را به جاي 
يادداشت كردن،فيلمبرداري كن.»

خاطرات عكس ها
شيردل با اشاره به يكي از عكس هايش گفت:«بعد از 40 سال،6 ماه 
پيش من ميان ابزار و لوازمم يك نگاتيو پيدا كردم.ظاهرش كردم و خدا 
مي داند از اين حلقه 36 تايي چه عكس هايي بيرون آمد.اين تصوير درست 
براي زماني است كه من به همراه مردم مي دويدم و عكس مي گرفتم و فلو 
هم مي گرفتم.اما همين محو شدن به نفع من تمام شد چون حال و هواي 
انقالب را قابل لمس تر هم نشان مي داد.ما چند نفر بوديم كه صبح روز 
سقوط پادگان ها تهران را بين خودمان تقسيم كرديم.عشرت آباد به من 
افتاد.مرا چهار صبح به باالي سقف خانه اي رو به روي دروازه عشرت آباد 
ــت كه غروب از آنجا پايين آمدم.در اين ميان فرصت  بردند و يادم هس
زيادي داشتم كه تصاويري از غارت پادگان ها بگيرم.متاسفانه از ميان 
تمام عكس ها تصاويري انتخاب شد كه من با نهايت شهامت شايد بعضي 
از آن ها را دوست نداشته باشم.مي دانيد كه در اين نوع موقعيت ها به ويژه

انقالب ها، شما در شرايطي هستيد كه شايد مجبور شويد فرار كنيد و 
بدويد.شايد دست تان روي شاتر قرار بگيرد و بعضي عكس ها ناخداگاه 
گرفته شود.بايد گفت كه همان عكس هاي ناگهاني و در فرار گويا بيشتر

مورد عالقه احسان رسول اف و گروه شان در گالري نبشي بوده است.من 
هرروز صبح مثل يك سرباز واكس خورده منظم از خيابان بهار به ميدان 
آزادي مي آمدم.دستم را به برج مي زدم و بر مي گشتم.در طول مسير هم 
كار مي كردم.من در بطن قضيه بودم اما تصاويرم بسته به شرايط از حوالي 
كوچه ها و خيابان هاست».شيردل همچنين در پاسخ به سوالي كه درباره 
بازسازي مستندهاي ناتمامش پرسيده شده بود، گفت:«راستش من 
هيچ گاه به خودم قولي در اين زمينه ها ندادم و هيچ گاه دستم را پيش كسي 
دراز نكردم.شكر خدا پشتوانه هايي از طرف افراد خانواده هميشه براي من 
بوده است.پشتوانه هايي كه مالي نبود و تنها درك اين مساله بود كه واقعا 
چرا من ديگر كار نمي كنم،چرا من وزارتخانه اي نمي شوم يا چرا كار دولتي 
نمي كنم.يك وصيت در خانواده ما هميشه پا برجاست، اينكه هيچ گاه كار 
دولتي نمي كنيم،پولي از دولت نمي گيريم و نوكر دولت هم نمي شويم.

در نتيجه من وقتي از ايتاليا باز مي گردم دوباره فيلم ها همان هست كه 
ــت،«قلعه» و «تهران  بود،ناتمام!»او ادامه داد:«دو فيلم من ناتمام اس
پايتخت ايران است».ببينيد فحشا كي تمام مي شود؟فحشا قديمي ترين 
شغل تاريخ بوده و تا ابد هم ادامه خواهد داشت.فقر و فحشا ناتمامند.چه در 
17 دقيقه فيلم هاي من و چه در جامعه،شهر نو حاال پخش در تمام جامعه 
امروز است.زخم هايي است كه جغرافيايش ناتمام است.آن فيلم ها نه از 
لحاظ فيزيكي تمام شده اند و نه از لحاظ معنوي.»در پايان،نمايشگاه ميان 
فانوس ها و شمع هاي روشن حياط گالري نبشي و دانشجويان و مردمي 
كه آرام آرام گالري را ترك مي كردند و تهران را با پرسه هاي 40 سال پيش 

در خيابان هايش تنها مي گذاشتند،به اتمام رسيد.

ــيارى از  ــتم آذر  برخالف بس ــر روز جمعه ، هش عص
عصرهاى جمعه به يك روز جنجالى تبديل شد. بخشى از 
برنامه «من و شما» كه برنامه اى گفت و گو محور و مربوط 
ــت با سرعتى عجيب در  به «شبكه شما» صداوسيماس
فضاى مجازى و رسانه هاى اجتماعى منتشر شد. مجرى 
برنامه «آرش ظلى پور» در حالى مقابل «مسعودفراستى» 
منتقد پرحاشيه سينما نشست كه شايد كمتر كسى تصور 
ــتين بار  مى كرد در جدال لفظى ميان اين دو براى نخس

افكار عمومى با مسعودفراستى همراهى كند.
ــتى ،قرار بود از وضعيت  مهمان برنامه، مسعود فراس
نقدفيلم و سينما در ايران و فيلم هاى سينمايى روى پرده 
حرف بزند اما به نظر مى رسد مجرى برنامه قصد نداشت 
گفت و گويى آرام و بى حاشيه را از سر بگذراند و اين بار در 

پرداختن به حاشيه ها از مسعود فراستى پيشى گرفت.
بخشى از فيلم اين برنامه كه در شبكه هاى اجتماعى 
منتشر شد، نشان مى داد در حالى كه فراستى در حال نقد 
و واكاوى موضوع فيلم هاى طنز در سينماست و فيلم هايى 
همچون «هزارپا» و«خانم يايا» را مبتذل و سخيف مى 
ــديد مجرى مواجه مى شود و  داند ناگهان با انتقادات ش
ــتى  حتى مجرى در ادامه بحث ، موضوع دو ازدواج فراس
را كه يك بار به شوخى در برنامه هفت با اجراى فريدون 
ــده بود را مطرح مى كند، تا نشان دهد  جيرانى مطرح ش
كه كامال در جريان نقد هاى فراستى است و برنامه هاى 
وى را ديده است. اما شايد خطاى بزرگ مجرى يكى اين 
ــت از وضعيت  بود كه در ميان آن همه ايراد كه مى توانس
ــه توهين هاى  ــتى بيان كند وازبين هم نقد هاى فراس
فراستى به كارگردانانى چون فرهادى و كيميايى و دفاع 
عجيبش از اخراجى هاى ده نمكى ، ظلى پور سراغ يكى 
از بى ربط ترين بحث هاى مطرح شده در برنامه «هفت» 
رفت و در آن ميان هم سراغ بحثى حاشيه اى كه به شكل 
طنز بدون اينكه برخورنده باشد، در دوران مجرى گرى 
ــايد  ــد.اما ش فريدون جيرانى در برنامه هفت مطرح ش
رفتار عجيب و غيرحرفه اى آرش ظلى پوراين نيز بود كه 
از ميان همه قسمت هاى برنامه هفت به موضوع حضور 
ــت و يكى از جنجالى ترين  تهمينه ميالنى در برنامه هف
برنامه هاى آن اشاره كرد(موضوع دو ازدواج فراستى نيز 
در همين برنامه به طنز مطرح شد).اما چرا بايد در ميان 
ــمتى از آن برود  آن همه برنامه هفت ، آرش ظلى پور قس
ــمتى از هفت  كه به يك جنجال واقعى تبديل شد.قس
ــردبير آن  و ماجراى بحث و دعواى پس از برنامه بين س
برنامه و فراستى نيز البته موضوعى نبود كه به راحتى از 
ذهن ها پاك شده باشد. موضوع نسبت فاميلى بين آرش 
ظلى پور، به عنوان مجرى برنامه «من و شما» و سردبير آن 
برنامه نيز موضوع پنهانى نبوده است كه ذهن را به خود 
مشغول نكند كه آيا قصدى در پس اين طرح موضوع وجود 

داشته است يا خير؟
ماجراى ريشه دار در برنامه هفت

ــردبيرمجالت خانوادگى و بعضا  ــور، س آرش ظلى پ
جوان پسند دهه 80 بود؛مجالتى چون اتفاق نو و... . بعدها

ظلى پور با سابقه مطبوعاتى در مجالت عوام پسند و به 
ــت در ابتدا در  ــتى كه با احسان عليخانى داش مدد دوس
نقش مديرتوليد برنامه اى چون ماه عسل قدم به تلويزيون 
ــرا را تجربه كرد. ــت و كمى بعدتر خودش نيز اج گذاش

ــود دارد كه  ــبت فاميلى نيز وج اما دراين ميان يك نس
ــود. آرش ظلى پور  ــدان بى توجه ب نمى توان به آن چن
ــت كه مديرروابط عمومى  برادر«احسان ظلى پور» اس
سينمايى و سردبير برخى از نشريات و البته برنامه هاى 
ــان ظلى پور در اولين سرى از   ــينمايى نيز بود. احس س
برنامه هفت كه با اجراى فريدون جيرانى پخش مى شد، 

ــد و در واقع برنامه اى كه در آن  ــردبير برنامه هفت ش س
ــيند و  ــتى مى نش تهمينه ميالنى مقابل مسعودفراس
ــود،به  ــگرى در آن برنامه منجر مى ش به دعوا و پرخاش
ــان ظلى پور اجرا و پخش شد.پس از  ــردبيرى احس س
ــوى  ــب ترى مى افتد.هر دوس ــا اتفاقات عجي برنامه ام
برنامه يعنى هم مهمان وهم منتقد به سردبير اين برنامه 
حمله مى كنند وبا توجه به پرخاشگرى و سخنان خارج 
ــتى در آن برنامه زنده، سردبير ــعود فراس از قاعده مس
ــد ودر همان زمان نيز ــتى مجادله مى كن برنامه با فراس

ــت از دعوا و  ــرون درز مى كند كه حكاي خبرهايى به بي
بحث هاى شديد در پشت صحنه آن برنامه داشته است.

ــتباهات بزرگ آرش ظلى پور در برنامه  شايد يكى از اش
گفت وگو «من و شما» اين بود كه از ميان همه ارجاعاتى 
كه مى توانست به برنامه هفت و رفتارهاى خارج از قاعده 
مسعود فراستى بدهد سراغ اين برنامه هفت و آن مجادله 
ــى رود. ارجاعى كه مى تواند  خاص با تهمينه ميالنى م
شايبه اينكه شايد ظلى پور حاال در پى جبران برآمده است 
را ايجاد كند،كما اينكه استورى كه او از روز قبل از حضور 
فراستى در برنامه اش نيز منتشر كرده است اين فرضيه را 

بيشتر محتمل مى كند كه او در پى جبران برآمده است.
فراستى در دام خودى

ــرد رفتارش  ــايد هم آرش ظلى پور تصور نمى ك ش
ــبيه ترين رفتار به خود مسعودفراستى بود بتواند  كه ش
ــابقه مداراى  ــد. او البته با س ــى را برپاكن چنان جنجال
ــتى احتماال تصور مى كرد مى  مكرر صداوسيما با فراس
ــد.كما اينكه  تواند بدل اين منتقد در قامت مجرى باش
ــان داده بودند كه  ــئوالنش بارها نش ــيما و مس صداوس
توهين ها و حتى هتاكى هاى مسعود فراستى به بسيارى 
ــد. اين پذيرش  ــى مى پذيرن ــينماگران را به راحت از س
ــينماگران نيز در زمان مجرى گرى بهروز  توهين به س
ــيده بود. اگر در  افخمى در برنامه هفت تقريبا به اوج رس
زمان جيرانى و بعدتر گبرلو،حداقل مجرى سعى مى كرد 

مسعودفراستى را به عنوان منتقد كمى كنترل كند، اما 
پس از حضور«بهروزافخمى» گاه هتاكى به سينماگران 
به اوجى رسيد كه پيش از آن قابل تصور نبود و با اين پيش 
زمينه ديگر عجيب نبود و نيست كه ظلى پور تصور كند 
چرا نبايد مشابه رفتار مسعودفراستى با وى را نشان دهد. 
كما اينكه يكى از محبوب ترين نظراتى كه روز جمعه در 
رسانه هاى اجتماعى منتشر شد همين جمله نيم خطى 
ــده خودش رو به رو  بود كه «فراستى با نسخه مجرى ش

شده است».
يك توبيخ ديرهنگام

ــيارى  ــوى اين ماجرا و در حالى كه بس اما در ديگر س
ــرك محل  ــتى و ت ــورد مجرى با فراس ــوع برخ از موض
ــط يك برنامه زنده  ــتى در وس ــط فراس گفت و گو توس
ــه در اين ميان  ــرى ك ــخن مى گفتند، موضوع ديگ س
ــتى بود.  ــد، كل روند گفت و گو با فراس ناديده گرفته ش
ــو،«آرش ظلى پور»  ــت و گ ــداى اين گف ــان ابت در هم
ــودن و لباس  ــپ ب ــيدن و بدتي ــاس پوش ــدل لب به م
ــاره مى كند كه به  ــتن توسط فراستى اش مناسب نداش
ــود. ــتى مواجه مى ش نوعى با خنده و بى تفاوتى فراس

ــت كه در حالى كه پس از ترك محل  ــوال اينجاس اما س
توسط مهمان، مجرى از وجود اتاق فكر و يك هفته زمان 
براى طراحى سواالت سخن مى گويد، چطور اصال چنين 
سواالتى به ذهن مجرى خطور كرده است؟ فارغ از بخش 
ــينما  انتهايى گفت و گو كه موضوع مهِم كمدى هاى س
ــايد براى معدود موارد است كه بخشى  مطرح است و ش
از مخاطبان با فراستى موافق هستند و بى دليل مجرى 
به او حمله مى كند، طرح سوال راجع به لباس و ساعت و 
چند دست لباس داشتن يا نداشتن مهمان (چه فراستى 
ــيمايى  يا هر مهمان ديگرى ) در برنامه زنده در صداوس
ــد چه معنايى دارد؟ ــگاه باش ــت دانش كه قرار بوده اس

هر چند كه ديروزگفته شد «محمدمهدى قاسمى» مدير« 
ــما» عوامل اين برنامه از جمله آرش ظلى پور،  شبكه ش

ــما را توبيخ كرده است و به خاطر مجرى برنامه من و ش
ــدن ذهن بينندگان به خاطر آنچه روى آنتن  « مكدر ش
گذشت» از مخاطبان عذرخواهى كرده است، اما آيا سوال 
نبايد بزرگ تر و توبيخ فراگيرتر باشد كه چطور چنين اتاق 
ــى تواند روند  ــيما وجود دارد كه م فكرهايى در صداوس
برنامه را چنين به قهقرا بكشد؟ و البته در ادامه و در پى اين 
توبيخ گفته شده است كه برنامه «من و شما» هفته آينده 
روى آنتن نخواهد رفت. اما آيا بحران بزرگ و فراگيرى كه 
اين روزها پا بر خرخره صداوسيما گذاشته است در نهايت 
با پخش نشدن يك برنامه براى يك هفته حل خواهدشد؟ 
مديريت صداوسيما نه براى مكدر شدن ذهن بينندگان 
در اين برنامه كه براى همه آن چه اتفاقا مسعود  فراستى 
در سوى ديگر در برنامه اى صد برابر پرمخاطب تر همچون 
هفت برزبان راند آيا از مخاطبان خود هيچ گاه عذرخواهى 
كرده است؟ موضوعى كه مهرزاد دانش منتقد ديگر سينما 

به خوبى به آن اشاره كرده است.
عذرخواهى هاى ديگر چه شد؟

مهرزاد دانش، در صفحه شخصى خود در فضاى مجازى 
نوشته است:« رفتار و گفتار آقاى آرش ظلى پور در برنامه 
«من و شما» در برابر آقاى مسعود فراستى به لحاظ اخالق

حرفه اى رسانه اى، در چند زمينه اصال قابل دفاع نيست. 
يكى ارجاع كامال نامربوط و زرد به يك شوخى از طرف آقاى 
فريدون جيرانى در چندين سال قبل در برنامه هفت كه 
معطوف به زندگى زناشويى فراستى بود؛ و ديگرى اينكه 
فراستى را مكررا متهم به اين مى كرد كه چرا خود را محور 
همه چيز مى داند و دم از «من» مى زند (در حالى كه فراستى
چنين ادعايى نداشت و مثل هر صاحب نظر ديگرى، قاعدتا

درباره نظر خودش و دفاع از آن صحبت مى كرد) ؛ و ديگر 
آنكه سخنان او را به استناد اينكه اين همه سال است دارد 
تكرار مى كند و تاثيرى در مناسبات سينمايى نداشته، باطل 
مى دانست (كم تاثير بودن فرضى يك ايده، لزوما داللت بر 
بطالن منطقى اش ندارد). حال بگذريم از اينكه به كارگيرى 

عبارت «گفتمان» به جاى «گفت وگو»، نشان از كم سوادى 
ــو محور دارد». مجرى برنامه اى فرهنگى و مثال گفت وگ

مهرزاد دانش در بخش ديگرى از متن خود نوشته است:«اما 
همه اين ها، به عالوه بسيارى ديگر از نمونه هاى مشابه كه 
از فراستى در طول يكى، دو دهه اخير سر زده است، اصال و 
ابدا توجيه كننده توهين به او در برنامه اى تلويزيونى نيست. 
اسباب حيرت است كه برخى دوستان با استناد به اينكه مثال 
زمانى او در بررسى فيلمى از كيميايى عبارت خودارضايى را 
به كار برده بود يا چندين بار همان لفظ زننده دياثت را در 
نقد فيلم تكرار كرده بود، حاال مدعى اند كه خوب شد يكى 
ــابه را بر سرش پياده كرده است!  مثل خود او، رفتارى مش
آقايان! دست از اين قطب بندى ها برداريم. موضوع، موضوع 
ياركشى و انتقام و دل خنك شدن و اين قبيل فضاهاى نازل 
ــت. موضوع، موضوع اخالق است. اگر كسى در رفتار  نيس
و گفتارش، برخى مالك هاى اخالقى را رعايت نمى كند، 
ما مجاز نيستيم در برابر او، از همان شيوه او بهره ببريم يا از 
به كارگيرى اين شيوه توسط فرد ديگر، ابراز خرسندى كنيم. 
اخالق، جوهره وجودى آدميزاد است و خدشه به آن، به هر 
بهانه و توجيهى، حتى در تنبيه فردى كه گاه اخالق را رعايت 
نمى كند، بيش از هر چيز، حيثيت انسانى خودمان را نامعتبر 
ــيارى از نقدهايش خوب و  مى سازد.فراستى كه البته بس
مستدل و بجاست اما در برابر همان نقدهاى آميخته اش به
توهين و پرونده سازى و معيارهاى نامرتبط، مى توان محكم

موضع گرفت و آلوده به بى ادبى و زردپردازى هم نشد. چرا 
ــت؟» فكر مى كنيم قاطعيت، ملتزم به اخالق زدايى اس

ــت به خوبى  مهرزاد دانش اما در بخش پايانى اين يادداش
به موضوع دوگانه صداوسيما اشاره مى كند. اينكه چطور 
ــابه  ــيما در زمان هاى خاص ازتوهين هاى مش صداوس
ــخن ديگر درباره  ــت. او مى نويسد:«اما س درگذشته اس
موضع خود مديران صدا و سيماست كه صحبت از توبيخ 
گردانندگان اين برنامه و از جمله مجرى اش كرده اند. بسيار 
عالى! ولى جاى اين پرسش بسيار باقى است كه آيا صدا و 
سيما، فقط در برابر توهين به كسانى كه همراهى با بسيارى 
از سياست هايش دارند اين همه حساس است كه فورى 
ــت و  جبران مافات مى كند يا اينكه توهين يابى اش دوس
ــد و عدالت را در اين باره براى همه  غيردوست نمى شناس
اعمال مى كند؟ آيا صدا و سيما تاكنون از آقايان تبريزى و 
كيميايى بابت آن عبارات كذايى آقاى فراستى عذرخواهى 
كرده و به تنبيه گردانندگان برنامه مورد نظر پرداخته است؟ 
آيا اين همه دشنام هاى سياسى و فرهنگى كه در برنامه هاى 
ــت هاى  گوناگون به افرادى كه به هر دليل با برخى سياس
ــتند و به آن نقد دارند، نيازمند جبران  رسمى همراه نيس
مافات نيست؟ اصال بياييد از برنامه معروف و البته منفور 
«هويت» شروع كنيم كه دو دهه از توليدش هم گذشته 
و عذرخواهى بابت توليدش خيلى هم قرار نيست به فضاى 
فعلى لطمه بزند. در آن برنامه به بسيارى از فرهيختگان 
ــى و امنيتى وارد  فرهنگ اين ديار انگ و ننگ هاى سياس
شد و كسى از مديران سيما هم در اين دو دهه ككش نگزيد. 
توبيخ گردانندگان آن برنامه را نخواستيم، امكان دارد يك 

عذرخواهى رسمى بابت تهيه و پخشش بفرماييد؟»
پاسخ فراستى به حاشيه ها

در نهايت اما ماجراى حاشيه هاى برنامه «من و شما»، 
فراستى را نيز به واكنش واداشت و او در اظهارنظرى نسبت 
به حاشيه هاى اين ماجرا جوابيه اى صادر كرد و گفت:«نه 
ــدگان رنگارنگ  آن مجرى، و نه كل مجريان و تهيه كنن
تلويزيونى از اين قماش و برنامه هاى مبتذل شان، مساله  
ــتند. برنامه  امروز برخالف طراحى عده اى براى  من نيس
ــد و صداى هشدار  ــان تمام ش تخريب نقد، عليه خودش
ــيارى عليه ابتذال، اخالق فروشى  و اعتراض جمعى بس
ــينما و تلويزيون، به گوش  ــِى فراگير در س و ارزش فروش
ــيار ناچيز بود». همه رسيد. خسارتش هم براى من، بس

به نظر مى رسد فراستى اين بار با خروجش از برنامه توانسته 
ــيه هاى پيش آمده را براى خود كنترل كند ، كارى  حاش

كه مجرى اين برنامه به خوبى از پس آن برنيامد. از سويى 
ــتى از استوديوي  ديگر رفتار مجرى در زمان خروج فراس
ضبط برنامه نيز حاشيه هايى را برانگيخت و باعث شد الميرا 
شريفى، مجرى ديگر تلويزيون در توييتر خود به اين رفتار 
واكنش نشان دهد و حتى نحوه مديريت مجرى در زمان 

خروج فراستى از محل گفت و گو را نيز نقد كند.
جدال به نامه و عذرخواهى كشيد

ــا توبيخ و  ــتى ب ــوى جنجالى با فراس ــت و گ  اما گف
ــاده اى  عذرخواهى خاتمه نيافت و در ادامه نامه سرگش
منتشر شد كه آرش ظلى پور درآن شرايط خود را توضيح 
داده و از فراستى عذرخواهى كرده بود. ظلى پور در بخشى 
ــت:«از چند روز پيش كه مشخص شد  از نامه نوشته اس
مهمان اين هفته من و شما آقاى مسعود فراستى ا ست 
به اتفاق نويسنده و به همراهى تهيه كننده برنامه شروع 
ــوال و نقطه گذارى  به تحقيق و جست وجو و طراحى س
براى يك گفت وگوى جذاب كرديم كه در خاطر مخاطب 
و مهمان به عنوان يكى از بهترين گفت وگوهايش ثبت 
ــان قبل از  ــراى همه مهمان ــود ؛ قصدى كه ب و ضبط ش
حضورشان داريم.اما اين بار قصد ما به سرانجام نرسيد و 
جناب مسعود فراستى مهمان اين هفته ما در يك اقدام 
غيرمنتظره برنامه را ترك كردند و حاضر نشدند پاسخگوى 
سواالت ما باشند. مى خواستيم با هم به تحليل رفتارها و 
حاشيه هاى پيش از اين مهمان بپردازيم كه امكان پذير 
ــما» در مقاطعى از  ــد. من به عنوان مجرى «من و ش نش
گفت وگو و در حمايت از مخاطبى كه حدس زدم دارد از 
جانب مهمان مورد توهين قرار مى گيرد متاسفانه در برخى 
از مقاطع نتوانستم آرامش الزم را حفظ كنم و همين باعث 
بروز سوءتفاهماتى شده است.جناب آقاى فراستى ؛من 
دوست داشتم منتقدى كه همه سينما از زير تيغ نقدش 
رد شدند به ما به عنوان يك برنامه تلويزيونى اجازه سوال 
ــت كم  و نقد جدى را مى داد و هرگز دل مان نمى خواس
تحملى شما را ببينيم اما به هر دليلى اين اتفاق افتاد و من 
به عنوان مجرى و به نمايندگى از تيم «من وشما» از آنجا 
كه شما حكم بزرگ تر را براى ما داريد از شما عذرخواهى

مى كنم اگر ميزبان خوبى نبودم و مهمانى ما با طبع شما 
ــد.» ظلى پور البته در انتهاى نامه از فراستى  سازگار نش
خواسته كه بار ديگر در برنامه شركت كند و در محيطى 

آرام پاسخگوى سواالت باشد.
جدل هاى بى پايان

ــخ و واكنش افكار عمومى  هر چند كه در نهايت با توبي
ــما» نيز به بايگانى  پرونده اتفاقات افتاده در برنامه «من و ش
سپرده خواهدشد اما همچنان موضوع اهانت و تهمت زنى و 
نفرت پراكنى در صداوسيما قابل اغماض و گذشت نيست.

صداوسيما بارها نشان داده است كه در صورتى كه الزم بداند 
مى تواند بدون دادن تريبون براى دفاع به شخص يا گروهى 
ــرار دهد. كما اينكه در موضوع  آنان را هدف اتهام و تهمت ق
فراستى نيز يكى از مهم ترين موضوعات مطرح شده همين 
بوده است كه فراستى پيشكسوت اين گونه رفتار در صداوسيما 
بوده و حتى برخورد و توبيخ صداوسيما نيز داراى استاندارد 
دوگانه است. صداوسيما بارها به مجريان و منتقدان و مهمانان 
نزديك به خود اجازه داده است كه به راحتى اتهام بزنند و به

گروه يا شخصى ديگر حمله كنند و چرا حاال بايد از رويه اى 
كه خود بنيانگذار آن بوده است متعجب شود. آنچه در برنامه 
رخ داد را شايد حتى بتوان در شيوه و روش ، از اين پس با عنوان

«مكتب فراستى» نام گذارى كرد. مكتبى كه اين بار فقط خود 
فراستى را كه پايه گذارش بوده به چالش كشيده است؛ چيزى 
شبيه گيوتين كه در نهايت سر گيوتين را زير تيغ قرار داد. 
فراستى اگر نيك نظر كند،  مى تواند پر خويش را در اين بحران و 
ماجرا به خوبى ببيند و مديران صداوسيما كه روزگارى قرار بود 
مدرسه باشد و دانشگاه ، يك بار به خوبى به آنچه در دهه هاى 
گذشته در تلويزيون بنيان گذاشته اند به خوبى بنگرند تا بدانند 
ادامه اين رويه مى تواند هتاكى را جايگزين نقد و بى ادبى را به 

جاى صراحت قرار دهد.

     برنامه گفت و گو در صداوسيما با حضور  مسعود فراستى منجر به حاشيه هاى تازه اى شد    

بلواى تازه مكتِب فراستى 

نگارخانه

افتتاحيه نمايشگاه «حوالي؛ انقالب در پرسه هاي كامران شيردل»،جمعه عصر در گالري نبشي برگزار شد
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 در حالى قيمت مرغ روند صعودى خود را طى مى كند و طى يك ماه 
گذشته افزايش قابل توجهى را از سرگذرانده است كه روز گذشته رييس 
اتحاديه فروشندگان مرغ و ماهى از عدم رضايت نسبت به نرخ مصوب

مرغ خبر داد. او گفت: در پى رشد قيمت نهاده هاى دامى و هزينه هاى 
حمل و نقل، قيمت تمام شده مرغ بيش از نرخ مصوب ستاد تنظيم بازار 
است.مهدى يوسف خانى اظهار كرد: در حال حاضر قيمت تمام شده هر 
كيلوگرم مرغ براى توليد كننده 7300 تومان است و مرغ زنده در بازار 
ــود كه با قيمت كيلويى 11 هزار و  به قيمت 7500 تومان عرضه مى ش

300تومان به دست مصرف كننده نهايى مى رسد.
پيش بينى افزايش قيمت مرغ

ــندگان مرغ و ماهى با بيان اينكه در هفته  رييس اتحاديه فروش
ــته است، افزود: نرخ رسمى اعالم  گذشته قيمت مرغ نوسانى نداش
ــتاد تنظيم بازار براى هر كيلو گرم مرغ 9700 ــوى س ــده از س ش

ــانات قيمت نهاده هاى  ــت كه اين قيمت با توجه به نوس تومان اس
دامى، عدم دسترسى آسان براى تهيه نهاده و افزايش هزينه حمل 
ــت. او با پيش بينى افزايش قيمت مرغ در روزهاى كارشناسى نيس

آينده، خاطرنشان كرد: در هفته هاى گذشته در پى عدم دسترسى 
ــل بار، برخى از  ــان به نهاده هاى دامى و افزايش نرخ حمل و نق آس
ــه اين موضوع تا  ــزى را متوقف كردند ك توليدكنندگان جوجه ري
ــم بازار به  ــتاد تنظي ــه بازار تاثيرگذار بود. اگر س حدودى در عرض
دنبال كاهش قيمت مرغ تازه به محدوده 9700 تومان است، بايد 
هزينه هاى پرورش و توليد مرغ زنده را كاهش دهد تا قيمت هر كيلو 

مرغ زنده به حدود 6500 تومان كاهش يابد.

عدم تاثير عرضه مرغ وارداتى برقيمت ها
ــندگان مرغ و ماهى در پاسخ به اين سوال كه  رييس اتحاديه فروش
آيا عرضه تخم مرغ در فروشگاه هاى زنجيره اى و ميادين شهردارى بر 
قيمت اين محصول تاثير گذار بوده است، گفت: در حال حاضر هر كيلو 
ــت مشترى  تخم مرغ با قيمت 11 هزار و 800 تا 12 هزار تومان به دس
مى رسد و عرضه تخم مرغ وارداتى تاثيرى بر قيمت ها نداشته، زيرا عرضه 
ــخگو است.  تخم مرغ وارداتى كم بوده و فقط10 درصد نياز بازار را پاس
از سوى ديگر باوجود اينكه بازار در فصل مصرف ماهى قرار دارد، اما به 
دليل افزايش دو برابرى قيمت ماهى نسبت به مدت مشابه سال گذشته و 
كاهش قدرت خريد خانواده ها، از ميزان مصرف ماهى كاسته شده است.
در برخى شهرها گوشت مرغ پايين تر از 10 هزار تومان است

در همين رابطه مرتضى رضايى، معاون وزير جهاد كشاورزى در امور دام 
اواخر آبان قيمت متوسط هر كيلوگرم گوشت مرغ را حدود 9700 تومان 
اعالم كرد و گفت: اينكه برخى قيمت اين محصول پروتئينى را حدود 11 هزار 
تومان اعالم مى كنند، درست نيست و در اكثر استان ها قيمت هر كيلوگرم 
گوشت مرغ پايين تر از 10 هزار تومان است كه البته نرخ مصوب جديد آن به 
زودى از سوى ستاد تنظيم بازار نهايى و ابالغ مى شود.اين اظهارات در حالى 
صورت گرفت كه براساس آخرين مصوبه كارگروه تنظيم بازار در تاريخ سوم 
مرداد امسال كه تصوير آن در سايت اطالع رسانى قيمت هاى سازمان حمايت
ــده است، قيمت هر كيلوگرم مصرف كنندگان و توليدكنندگان درج ش

گوشت مرغ براى مصرف كننده حداكثر 8175 تومان اعالم شده و طبق اعالم 
اين سازمان، تا قيمت هاى جديد اعالم نشود، نرخ هاى باالتر از آن مشمول 

گران فروشى شده و بايد با آن برخورد شود.

ــكر هفت تپه روز گذشته در  ــت و صنعت نيش  كارگران كش
بيست و هفتمين روز از اعتراضات خود مقابل فرماندارى شوش 
حاضر شدند. با اين حال حقوق دوماه كارگران زير ديپلم پرداخت 
ــخص شده است.  ــده و مديرعامل جديد اين شركت نيز مش ش
ــتاندار درباره آخرين وضعيت پرداخت  ــريعتى،  اس غالمرضا ش
ــت:  ــى صنعتى فوالد ايران اظهار داش حقوق كارگران گروه مل
حقوق دو ماه كارگران زيرديپلم گروه ملى پرداخت شد و حقوق 
ــز در حال  ــى ني ــران داراى مقطع فوق ديپلم و كارشناس كارگ
پرداخت بوده و هيچ گونه مورد خاصى نيست.استاندار خوزستان 
درباره بازداشتى هاى مربوط به هفت تپه توضيح داد: اين موضوع 
مربوط به دستگاه هاى قضايى و امنيتى بوده است. اين دستگاه ها 
در حال بررسى موارد خاص بوده و اقداماتى در صورت صالح ديد 

انجام مى دهند.
 مديرعامل جديد نيشكر هفت تپه معرفى شد

ــته در آيينى با حضور تعدادى از  كيومرث كاظمى روز گذش
ــتانى و نمايندگان كارگران به عنوان  مسئوالن استانى و شهرس
ــكر هفت تپه  ــت و صنعت نيش ــركت كش مديرعامل جديد ش
معرفى شد. عدنان غزى با بيان اينكه مشكل بيمه كارگران رفع 
ــكل طرح طبقه بندى مشاغل و شوراهاى  شده است، افزود: مش
ــوى اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعى در دست  اسالمى كار از س

ــت و به زودى نتيجه آن اعالم مى شود. وى با تاكيد بر  بررسى اس
اينكه براى رفع مشكالت كارگران هفت تپه از هيچ تالشى دريغ 
نمى شود، از كارگران خواست سر كار خود بازگردند تا روند توليد 

كارخانه با مشكل مواجه نشود.
مشاغل هفت تپه سخت و زيان آورند

سيدنور محمدپور مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان 
ــتان نيز گفت: ظرف يك ماه آينده مشكالت كارگرى از  خوزس
ــالمى  ــوراى اس ــاغل، بيمه، انتخابات ش جمله طبقه بندى مش
ــكر هفت تپه از جمله قرارداد  كار و ديگر مسائل و مشكالت نيش
كاركنان و كارگران، حق بن، حق لباس، حق غذا و تشويقى، تنبيه 
و تشكيل كميته انضباطى پيگيرى و به سرانجام خواهد رسيد.

وي افزود: تمام مشاغل شركت نيشكر هفت تپه سخت و زيان آور 
محسوب مى شوند. هفت تپه از هر چيز ديگري براى من مهم تر 
است و بايد همه بدانند اين شركت خانه دوم همه ماست. مالك 
و مسئوالن استانى و شهرستانى از من خواستند مسئوليت اين 
ــركت را بپذيرم و با كمال ميل پذيرفتم، پس همه با هم براى  ش

رفع مشكالت كارخانه و شكوفايى آن بايد كمك كنيم. با اختيار 
ــده گرفتم و فقط در خريد و فروش  تام مديريت كارخانه را برعه
ــركت ورود نمى كنم؛بنابراين اگر كسى نمى خواهد ادامه  اين ش

كار دهد و كارشكنى بكند، جايش در شركت نيست.
رسيدگى به مشكالت در اولويت است

ــان اينكه  ــكر هفت تپه با بي ــركت نيش مديرعامل جديد ش
ــتى وضعيت خوبى  ــركت از لحاظ معيش 80 درصد كارگران ش
ــرلوحه اقدامات خود قرار خواهم داد  ندارند، افزود: صداقت را س
ــتيبانى خواهم كرد.وى گفت:  و از حقوق كارگران و مديران پش
كارگران به فكر برداشت نيشكر باشند و به تامين حقوق پرسنل 
ــتاندارى  ــى امور اقتصادى اس ــركل هماهنگ كمك كنند.مدي
ــكر در شرايط كنونى  خوزستان نيز اظهار داشت: برداشت نيش
ــرانجام نرسد، شركت تا سال  اهميت فراوانى دارد زيرا اگر به س
ــاس افزود: دو موضوع اورهال و  آينده به كما مى رود. اميد بن عب
شروع و نحوه ادامه كار و همچنين رسيدگى به مشكالت كارخانه 

در اولويت است.

ــوراى اسالمى، فرماندار،  نماينده مردم شوش در مجلس ش
دادستان عمومى و انقالب مركز استان، مديران كل تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى و جهاد كشاورزى خوزستان، مديران كل انتظامى 
استاندارى و هماهنگى اقتصادى استاندارى خوزستان و اعضاى 
ــه مديرعامل جديد  ــتان در آيين معارف ــوراى تامين شهرس ش

كارخانه حضور داشتند.
تعيين تكليف كارگران هفت تپه و فوالد خوزستان در 

كميسيون اجتماعى
 نايب رييس كميسيون اجتماعى مجلس از بررسى مشكالت 
كارگران هفت تپه و فوالد ملى خوزستان در اين كميسيون خبر 
ــتر وضعيت كارگران اين دو كارخانه  داد و گفت كه بررسى بيش
ــيون اجتماعى واگذار شده كه قرار است  به كارگروهى از كميس
سه شنبه هفته جارى گزارشى را ارائه كرده تا در نهايت كميسيون 

به راه حلى براى رفع مشكالت برسد.
محمدرضا بادامچى اظهار كرد: كميسيون اجتماعى جلسه اى 
ــكالت كارگران  ــى مش ــئوالن مربوطه براى بررس با حضور مس
ــتان برگزار كرد. شركت ملى فوالد  هفت تپه و فوالد ملى خوزس
خوزستان شركتى دولتى بود كه در سال 88 به يكى از شركت هاى 
ــدام اين فرد اين  ــا واگذار و بعد از اع زيرمجموعه اميرمنصور آري
شركت به بانك ملى واگذار شد.وى افزود:  واگذارى به بانك ملى بر 

اساس اقدامى قهرى بوده است كه بانك ملى نيز در برهه كنونى از 
بنگاه دارى منع شده است، ولى در عين حال تاكيد دارد كه اگر مجوز 
ــازى داده شود، مى تواند كارهاى  انجام اقدامات بيشتر براى بازس
ــترى را انجام دهد. البته بانك ملى اعالم كرده كه گروه ملى  بيش
فوالد خوزستان50 درصد مازاد نيرو دارد؛ يعنى از 4900 پرسنل، 
ــتند. همچنين به 700 ميليارد تومان پول  2000 نفر اضافى هس
ــوط يك و دو را راه  براى خريد مواد اوليه نياز دارد. بانك ملى خط
اندازى و حقوق معوقه هشت ماهه را به دو ماه رساند؛ يعنى 6 ماه را 
پرداخت كرد.رييس فراكسيون كار با بيان اينكه تاكنون گروه ملى

فوالد خوزستان بالغ بر هشت مدير عامل عوض كرده است، گفت كه 
مدير عامل شبانه روزى كار مى كند ولى براى پيشبرد امور به مجوز و 
اعتبار بيشترى نياز دارد. قرار شد اين موضوع در كارگروه كميسيون 
بررسى شود تا بتوان به راهكارهايى رسيد.بادامچى درباره كارگران 
هفت تپه گفت: شركت هفت تپه نسبت به شركت ملى خوزستان 
مشكالت آنچنانى ندارد. هفت تپه به بخش خصوصى واگذار شده 
ــركا به وجود آمده و اين اختالفات باعث شده كه اختالفى بين ش

ــت.  ــركا كنار روند كه همين معضالتى را به وجود آورده اس كه ش
بنابراين هفت تپه مشكل مالى آنچنانى ندارد و بيشتر اختالف بين 
ــت همه اين ها در جلسات روز سه شنبه  كارفرمايان است. قرار اس

مطرح شود تا به راه حلى برسيم.

مدتى است كه به دليل جوالن صيادان چينى در آب هاى 
ــيت بر اين بخش بيش از گذشته شده است.  جنوب حساس
به طورى كه اكنون ترالرها و كشتى هاى چينى براى صيادان 
ــد. به گفته صيادان ايراني  تداعى كننده بيكارى و بدبختى ان
ــراي ما باقي  ــر چيزي ب ــردن دريا ديگ ــا جارو ك چيني ها ب
نمي گذارند. حاال خبرهايى از توقيف كشتى  صيادان چينى 
ــحال كننده اى براى  ــايد خبر خوش به گوش مى رسد كه ش
صيادان ايرانى باشد. هادى حق شناس معاون سازمان بنادر 
ــتى هاى چينى در  ــور امروز از توقيف كش و دريانوردى كش
ــور خبر داد. به گفته او دو فروند كشتى  آب هاى جنوب كش
ــتان به دليل  ــتان و بلوچس صيادى چينى در آب هاى سيس

نداشتن مجوز كار توقيف شدند.
سازمان شيالت پيگيرى كند

او ادامه داد: پرسنل اين كشتى ها مجوز كار نداشتند و امور 
كنترل و بازرسى كشتى ها به سرعت نسبت به توقيف اين دو 
فروند كشتى اقدام كرد. حق شناس با بيان اينكه موضوع به

سازمان شيالت ارجاع داده شده است، گفت: سازمان شيالت 
ــكل مجوز  بايد اين موضوع را پيگيرى كند و تا زمانى كه مش

حل نشود، اجازه كار در آب هاى ايران را نخواهند داشت.
چينى ها درياى جنوب را جارو مى زنند

ــه تعداد زيادى ــا در آب هاى درياى عمان ك حضور ترالره
ــده تا صيادان سيستان و  ــتند، موجب ش از آن ها چينى هس
بلوچستان و درياى عمان در سال هاى گذشته از ترالر و كشتى 

چينى خاطره خوبي نداشته باشند. فعاليت ماهيگيرى چينى ها 
در خليج فارس و درياى عمان موضوعي بود كه تابستان امسال 
جنجال زيادي به پا كرد؛ آن زمان تصاويري در فضاي مجازي 
منتشر شد كه جنجال هاي بسياري را با خود به همراه داشت. 
اين تصاوير مربوط به كشتي هايي بود كه در درياهاي كشورمان 
به صورت گسترده صيد ماهي انجام مي دادند. گفته مي شد كه 
اين تصاوير مربوط به كشتي هاي چيني است كه خليج فارس

و درياي عمان را به منظور برداشت از منابع آبزيان در كشور ما 
اجاره كرده اند و عالوه بر ماهيان هدف بسياري از ماهيان ديگر 
ــت  ــور ما برداش نيز در جريان اين صيدها از منابع آبزيان كش
ــياري به بستر دريا و ديگر  مي شود و همچنين آسيب هاي بس
آبزيان موجود وارد خواهد شد. آنچه كه در اين تصاوير مشاهده 
ــط تورها و ابزارهايي با ابعاد مي شد، صيد بسيار گسترده توس

بزرگ بود. 
صيادان ايرانى در مضيقه اند

ــدادي از  ــك به همراه تع ــان فرماندارجاس در همان زم
ــي اين وضعيت به دريا  خبرنگاران اين حوزه به منظور بررس
رفتند و گفته مي شد بعد از طي چهار مايل دريايي، كارگران 
ــتي  ــي كش ــتي ها با قايق فرار كردند و پس از بررس اين كش
ــياري از ماهي هايي كه مجوز صيد براي آن ها وجود  انواع بس
نداشت در كشتي يافت شدند. اين در حالي بود كه مسئوالن 
مي گفتند براي كنترل اين كشتي ها سيستم هاي فني وجود 
ــي دارند اما طبق آنچه كه فرماندار  دارد كه به آن ها دسترس

ــك گفته بود درظاهر كنترلي بر كار كشتي مورد نظر  جاس
صورت نمي گرفته است. بومي هاي منطقه نيز مدعي بودند 
كه انواع ماهي ها توسط كشتي هاي چيني در آب هاي ما صيد 
مي شوند و اين موضوع بوميان را به لحاظ معيشتي با مشكل

مواجه كرده است.
برخى  پاسخ غير منطقي و ابهام برانگيز مى دهند

احمد مرادى، نماينده مردم بندرعباس در مجلس در اين 
ــتى هاى چينى در خليج فارس و  خصوص گفته است: «كش
ــور حضور دارند كه پيش از اين سازمان  آب هاى جنوبى كش
شيالت ايران آن را انكار مى كرد و امروز مى گويد، كشتى هاى 
چينى با پرچم ايران به خليج فارس مى آيند و سير مى كنند. 
ــتى كه بخواهد در آب هاى ايران سير  ــت هر كش معلوم اس
ــورمان را روى شناورش نصب كند!»اما  كند، بايد پرچم كش
ــود اين صيد در اين ابعاد بدون مجوز باشد؟ اصال  مگر مى ش
ــود كه بر اساس آن ريشه  مگر ممكن است مجوزى صادر ش
كنى همه موجودات پهنه آبى مجاز باشد؟ اگر ممكن است، 
ــت، چگونه  چگونه صيادان از آن بى خبرند و اگر ممكن نيس
ــده؟ آيا با اتفاقى عجيب  ــتى هاى چينى ممكن ش براى كش
ــرورت دارد،  ــتيم كه فوريت و ض و ابهام برانگيز مواجه نيس
ــق كنند؟!به گفته  ــى در خصوص آن تحقي نهاد هاى نظارت
مسئوالن وقت، پس از بررسى هاى بسيار مشخص شد كه اين 
كشتى ها براى يك شركت ايرانى، پيمانكارى در صيد ماهى 
فعاليت مى كرده اند، اما درظاهرشركت ايرانى اقدامات ادارى 
را در زمان مقرر انجام نداده و باعث بروز اين مشكل شده است. 
اين در حالى بود كه اخبارى در خصوص بيكار شدن صيادان 
ايرانى منتشر مى شد كه نتيجه صيد ترال توسط چينى ها بود؛ 
صيدى كه بايد غيرمجاز باشد، اما درظاهربراى كشتى هاى 

خارجى اين گونه نيست.

بازار

هفت تپه

شيالت

نارضايتى اتحاديه از نرخ مصوب مرغ

مرغ گران تر مى شود؟
سازمان شيالت پيگيرى كند

توقيف دو كشتى چينى در آب هاى جنوب 

مديرعامل جديد هفت تپه مشخص شد

آخرين  وضعيت پرداخت حقوق كارگران

ــت اقتصاد كشور به  در ماه هاي گذشته سرنوش
ــت؛ البته  ــده اس ــت وضعيت بازار ارز تعيين ش دس
ــه به دليل  ــا و محدوديت هايي ك موضوع تحريم ه
ــنگ اندازي هاي زيادي  خروج آمريكا از برجام و س
را كه بر سر راه تجارت خارجي كشورمان ايجاد شد 
نمي توان در اين خصوص ناديده گرفت. با اين وجود 
ــته و  ــال گذش افزايش نرخ ارز در ماه هاي پاياني س
ــال جاري و تاثيري كه  ادامه اين روند در ابتداي س
ــت،  ــتر بازارها حتي بازارهاي داخلي گذاش در بيش
ــور ايجاد كرد كه در حال حاضر  شرايطي را در كش
ــت و پنجه نرم  ــا فقر دس ــش از هر زماني ب مردم بي
ــد رو به افزايش  ــيبي تن مي كنند. رقم خط فقر با ش
ــت نيز به  ــته هاي حمايتي و تدابير دول ــت و بس اس
ــد كه چاره اي بر درد مردم باشد. با اين  نظر نمي رس
حال اين روزها شاهد روند كاهشي نرخ ارز هستيم؛ 
به طوري كه نرخ دالر در روز گذشته به كانال 10 هزار 
تومان رسيد، اما با وجود روند كاهشي كه نرخ ارز در 
ــاهد كاهش قيمت كاالهايي  پيش گرفته نه تنها ش
ــته اند،  ــرخ ارز افزايش قيمت داش كه تحت تاثير ن
نيستيم بلكه در برخي كاالها به طور مكرر با افزايش 
ــم؛ موضوعي كه به نظر  قيمت هاي دوره اي مواجهي

غيرمنطقي و خالي از استدالل مي رسد. 
تب و تاب دالالن براي فروش

روز گذشته در برخى صرافى ها دالر همچنان در 
ــده و بين 11هزار تا  كانال 11هزار تومان متوقف ش
ــروش متغير بود. اما  11100 تومان براى خريد و ف
ــاى بانكى قيمت هر دالر  تا ظهر ديروز در صرافى ه
ــان و براى فروش  ــراى خريد 10700 توم آمريكا ب
ــود. در ميان دالالن  10750 تومان قيمت خورده ب
ــان خريد و فروش  ــزار توم ــز دالر در كانال 11ه ني
ــاس هر دالر آمريكا براى خريد  ــد.  بر اين اس مي ش
ــا 10800 تومان و براى  از دالالن بين 10500 تا  ت
ــان متغير بود.  ــزار تا 11200 توم فروش بين 11ه
شرايط بازار به گونه اي بود كه به نوعي مي توان گفت 
دالالن در بازار تبديل به فروشندگان دالر شده بودند 
ــتر از  ــيار بيش و تب و تاب فروش در ميان آن ها بس
خريد دالر بود. روز گذشته همچنين شاهد افزايش 
ــم، ورود ارزهاى  ــندگان عادى در بازار بودي فروش
ــده و مردم براى جلوگيرى از  خانگى به بازار زياد ش
ضرر بيشتر اقدام به فروش ارزهاي خانگي خود كرده 
ــترده شاهد  بودند؛ اقدامي كه اين روزها به طور گس

آن هستيم. 
ادامه ارزانى سكه تا واقعى شدن قيمت ها 

سكه و طال نيز اين روزها به دنبال كاهش نرخ ارز 
ــتند. در اين باره  ــي قيمت مواجه هس با روند كاهش
رييس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طال و جواهر 
ــكه روند كاهشى  تهران اعالم كرد: «قيمت طال و س
خود را تا واقعى شدن نرخ اين محصول ادامه خواهد 
داد». قيمت طال و سكه در بازار روز گذشته همچون 

روزهاى ابتدايى هفته گذشته روند كاهشى خود را 
ادامه داد. ابراهيم محمدولى در اين خصوص اظهار 
ــد نزولى در بازار طال و جواهر  كرد: همچنان اين رون
ــازار انتظار  ــرا كه مردم و ب ــت، چ ادامه خواهد داش
كاهش قيمت ها را دارند. روز گذشته قيمت هر عدد 
سكه طرح جديد تمام بهار آزادى سه ميليون و 720

هزار تومان و سكه تمام بهار آزادى طرح قديم نيز سه 
ــكه  ميليون و 600 هزار تومان بود. همچنين نيم س
يك ميليون و 890 هزار تومان، ربع سكه يك ميليون 
ــزار تومان  ــكه گرمى 645 ه و 90 هزار تومان و س
معامله شد. هر مثقال طالى 17 عيار يك ميليون و 
457 هزار تومان و هر گرم طالى 18 عيار، 336 هزار 
و 300 تومان فروخته شد و قيمت هر اونس طال در 

بازار جهانى نيز 1223 دالر بود.
تزريق ارز

ــي كه  ــا فرآيند كاهش ــه ب ــد ك ــر مي رس به نظ
ــد قيمت  ــتيم، باي ــاهد هس در خصوص نرخ ارز ش
ــور كاهش پيدا كند اما تا به  برخي كاالها نيز در كش
ــاهد چنين چيزي نبوده ايم. نكته اي كه در  امروز ش
ــت كه اگر وضعيت به  اين ميان وجود دارد، اين اس
همين صورت پيش برود و نرخ ارز در روزهاي آينده 
همچنان كاهش پيدا كند اما شاهد هيچ گونه كاهش 
ــش قيمت آن ها  قيمتي در كاالهاي ديگر كه افزاي
تحت تاثير وضعيت نرخ دالر صورت گرفته نباشيم 
به طور عملي هيچ گونه تغييري در سطح رفاه مردم 

ايجاد نخواهد شد. 
ــناس  ــرت بغازيان، كارش ــوص آلب در اين خص
ــگاه به «قانون» مي گويد:  ــتاد دانش اقتصادي و اس
ــواهد حاكي از آن است كه بانك  در شرايط فعلي ش
مركزي در حال تزريق ارز به بازار است؛ كاري كه بايد 
ــيار زودتر از اين ها انجام مي شد.  ماه هاي پيش و بس
ــت ارزي گفته  ــزي مديري ــدام بانك مرك به اين اق
ــي را در نرخ ارز  ــود؛ يعني بانك مركزي كانال مي ش
هدف گذاري كرده و ارز را در محدوده نرخ مورد نظر 

خود مديريت مي كند. بحث اصلي كه در اين زمينه 
وجود دارد، اين است كه اين نرخ بايد تاثير خود را بر 
ــه اين معنا كه ارزي كه  بازارهاي ديگر اعمال كند؛ ب
ــت  ــد تا چه اندازه به دس با اين نرخ به فروش مي رس
كسي مي رسد كه قصد دارد با آن واردات كاال انجام 
بدهد؛ بنابراين بايد ببينيم در حال حاضر آيا با توجه 
ــه تحت تاثير  ــرخ ارز قيمت كاالهايي ك به كاهش ن
دالر 18000 توماني تا حدود چهار برابر نيز افزايش 
قيمت داشته اند، تعديل شده است يا خير؛ موضوعي 
ــي نرخ ارز  كه حداقل تا به امروز و پس از روند كاهش
شاهد آن نبوده ايم. در چنين شرايطي بانك مركزي 
بايد بررسي كند و ببيند كه ارزي كه نرخ آن در كانال 

10هزار تومان قرار گرفته است، در دست چه كساني 
رد و بدل مي شود. 

كاهش نرخ ارز بدون ايجاد رفاه!
اين استاد دانشگاه ادامه مي  دهد: نكته ديگر اين 
است كه آيا ارز به ميزان كافي در بازار وجود دارد كه 
بتواند كاالهاي ديگر را نيز تحت تاثير قرار دهد؟ اين 
موضوعي است كه به نظر مي رسد جاي تامل داشته 
باشد و تا اندازه اي مبهم است كه چرا كاهش نرخ ارز 

بر بازارها بي تاثير است. 
ــد دليل اين موضوع اين باشد كه  به نظر مي رس
ــال حاضر در  ــتفاده از ارز با اين نرخ در ح امكان اس
ــياري از كاالها  ــور وجود ندارد زيرا واردات بس كش

ــت كه  ــت. به همين دليل اس ــور ممنوع اس به كش
كاهش قيمت ها در كشور مشاهده نمي شود. حتي 
قيمت كاالهاي داخلي نيز در شرايط فعلي به بهانه 
ــت؛ بنابراين در صورتي  افزايش نرخ ارز باال رفته اس
كه واردكنندگان بدون مشكل بتوانند كاالهاي مورد 
نياز خود را وارد كنند، اين مساله بر بازارهاي ديگر و 
كاهش قيمت كاالها موثر خواهد بود. در واقع كاهش 
ــچ كمكي به رفاه وضعيت  نرخ ارز در حال حاضر هي
مردم نكرده و شايد تنها بتوان گفت كه سوداگري در 

خريد و فروش ارز در اين بازار را افزايش داده است. 
همه چيز منوط به تصميم بانك مركزي

بغازيان تصريح مي كند: اين موضوع كه نرخ ارز از 

10 هزار تومان نيز كمتر شود به تصميم بانك مركزي 
وابسته است. بانك مركزي مي تواند با تزريق و عرضه 
ــتر ارز به بازار باز هم نرخ آن را پايين بياورد؛ اما  بيش
ــن مورد دير اقدام  به دليل اينكه بانك مركزي در اي
كرد، بسياري از كاالها به اندازه افزايش قيمت ارز تا 
18000 تومان نيز گران شدند و همين امر باعث شده 
كه در حال حاضر كاالهايي از قبيل خودرو از وارداتي 
ــت افزايش  ــاي داخلي درخواس گرفته تا خودروه

قيمت تا دوبرابر نيز داشته باشند.                            
معامله مجاز تا يك ميليون يورو در صرافى ها 
ــى بانك  ــن روابط عموم ــته همچني روز گذش
ــتورالعمل  ــن بانك «دس ــالم كرد كه اي مركزى اع
خريد و فروش ارز در شبكه صرافى هاى مجاز» را طى 
نامه شماره 97.314836 مورخ 8 آذر 1397، پيرو 
«دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات 
به چرخه اقتصادى كشور» و در راستاى اجراى بند 
ــماره 97405 مورخ 23  مهر 1397 (1) مصوبه ش

شوراى عالى هماهنگى اقتصادى به تمام شركت هاى 
ــك مركزى ابالغ  ــوز معتبر از بان صرافى داراى مج
كرد. به موجب اين دستورالعمل، صرافى هاى مجاز 
ــقف  ــد ارز حاصل از صادرات را تا س معتبر مى توانن
ــاير ارزها با ثبت  يك ميليون يورو يا معادل آن به س
ــنا)» به صورت اسكناس  در «سامانه نظارت ارز (س
ــاس،   يا حواله به نرخ بازار خريدارى كنند. براين اس
ــب با  نرخ فروش ارز صرافى هاى مجاز معتبر متناس
ــرايط بازار به نرخ بازار و همچنين كارمزد فروش  ش
متناسب با شرايط بازار و براى اسكناس دالر حداكثر 
ــاى ارزى حداكثر يك  ــال و براى حواله ه 1000 ري

درصد خواهد بود.

       وضعيت روند كاهشي نرخ ارز در روزهاي گذشته و علت عدم تاثير آن بر كاهش قيمت كاالها بررسي شد     

كاهش بى تاثير نرخ ارز بر بازارها
روز گذشته در برخى صرافى ها دالر همچنان در كانال 11هزار تومان متوقف شده بود

در صرافى هاى بانكى قيمت هر دالر آمريكا براى خريد 10700 تومان و براى فروش 10750 تومان قيمت خورده بود

آلبرت بغازيان:در ميان دالالن نيز دالر در كانال 11هزار تومان خريد و فروش مي شد
در شرايط فعلي شواهد حاكي از 

آن است كه بانك مركزي در حال 
تزريق ارز به بازار است؛ كاري كه 

بايد ماه هاي پيش و بسيار زودتر از 
اين ها انجام مي شد. به اين اقدام 
بانك مركزي مديريت ارزي گفته 

مي شود؛ يعني بانك مركزي كانالي 
را در نرخ ارز هدف گذاري كرده و 

ارز را در محدوده نرخ مورد نظر خود 
مي كند مديريت 

آيا ارز به ميزان كافي در بازار وجود 
دارد كه بتواند كاالهاي ديگر را نيز 

تحت تاثير قرار دهد؟ اين موضوعي 
است كه به نظر مي رسد جاي تامل 

داشته باشد و تا اندازه اي مبهم است 
كه چرا كاهش نرخ ارز بر بازارها 

بي تاثير است. به نظر مي رسد 
دليل اين موضوع اين باشد كه 

امكان استفاده از ارز با اين نرخ در 
حال حاضر در كشور وجود نداشته 

باشدزيرا واردات بسياري از كاالها 
به كشور داراي ممنوعيت است؛ به 

همين دليل است كه كاهش قيمت ها 
در كشور مشاهده نمي شود

گروه اقتصاد      
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ــب آب  زير  ــف هزار ميليارد متر مكع ادعاي كش
ــتان كه مي تواند 137  زمينى در سيستان و بلوچس
سال آب شرب ايران را تامين كند؛ موجب خوشحالي 
ــد اما  ــياري از هموطنان مان ش و البته اميدواري بس
شوربختانه اين خبر سرابي بيش نبوده است. به گفته 
مسعود مرسلى، عضو كارگروه آب هاى ژرف كشور،  
ــبكه هاى اجتماعى درباره  ــر شده در ش اخبار منتش
ــاف هزار ميليارد متر مكعب آب زيرزميني در  اكتش
ــتان، صحت ندارد و از نظر علمي  سيستان و بلوچس
ــد بدانيد كه ماجراي  رد شده است.  شايد جالب باش
شايعه اكتشاف منبع هزار ميليارد متر مكعبي ايران 
از مطالعات مقدماتى در حوزه آب هاى ژرف در زابل 

سرچشمه مي گيرد. 
شايعه اي كه دوباره پرونده آب هاي ژرف ايران را 
ــت.   در روزگاري كه هيوالي  بر سرزبان انداخته اس
خشكسالي و بحران بي آبي ايران  را فرا گرفته است، 
از دست رفتن سفره هاي زيرزميني، مرگ آبخوان ها 
و فرونشست، مسئوالن را  از خواب غفلت بيدار كرده 
ــئوالن  اكنون دريافته اند، بحران بي آبي  ــت. مس اس
ــت و به فكر چاره اي براي حل آن  در كشور جدي اس
افتاده اند؛ هزار راه نرفته براي حل بحران باقي مانده 
ــئوالن همچنان به دنبال پاك كردن صورت  اما مس
ــت از  ــتند. برداش ــاله يا راحت ترين راه حل هس مس
آب هاي ژرف، گواه روشني بر اين مساله است.تاكنون 
روش هايي همچون مديريت صحيح منابع آبي، تغيير 
ــنتي به مدرن، ممنوعيت  ــاورزي س روش هاي كش
ــتم بازچرخاني آب،  ــت محصوالت آب بر، سيس كش
ــازي  ــالح روش هايي همچون انتقال آب و سدس اص
ــت. آب هاى ژرف يا فسيلى به  و ... استفاده نشده اس
ــكل گيرى  ــود كه به هنگام ش آب هايى گفته مى ش
ــده اند.  ــق بيش يك هزار متر ذخيره ش زمين در عم
ــز آن را در 500 متري عمق  ــان ني برخى كارشناس
ــتفاده از اين آب ها در هر  زمين در نظر گرفته اند. اس
دو بخش خطرآفرين است. تاكنون اطالعات دقيقي 
از ميزان آب موجود در عمق (ژرفايى) زمين به دست 
نيامده است. در ايران نيز اطالعات چندانى در اين باره 

وجود ندارد.
ــت كند،  ــاي ژرف خود را برداش ــران آب ه اگر اي
ــتوني  ــه اي رخ خواهد داد؛چرا كه آب مانند س فاجع
ــت آب هاي ژرف، موجب  ــت. برداش براي خاك اس
ــود.   ــاك در زير زمين مي ش ــتون خ از بين رفتن س
ــت  ــاق رخ دهد، خاك نشس ــن اتف ــه اي هنگامي ك
ــياري از دشت هاي كشور  مي كند. درحال حاضر بس
ــتند وحتى مى توان گفت از  با فرونشست مواجه هس
پديده فرونشست عبور كرده ايم و در برخي از مناطق 
ــتيم. به عنوان نمونه در  كشور با فروچاله مواجه هس
دشت ميناب به دليل برداشت  بي رويه آب،  دشت به 
ــت. براساس آمار، ساالنه  عمق يك خانه فرو رفته اس
ــت هاي كشور  ــت در دش ــانتي متر فرونشس 70 س
ــت، پيامد برداشت بي رويه از  رخ مي دهد. فرونشس
سفره هاي زيرزميني است. حال تصور كنيد برداشت 
ــت هاي ايران  ــر دش از آب هاي ژرف چه باليي بر س

خواهد آورد.
فاجعه اي به نام برداشت آب هاي ژرف

ــت  ــط زيس ــناس محي ــش، كارش ــد دروي محم
ــه «قانون»  ــاي ژرف، ب ــتخراج آب ه درخصوص اس
ــق 500 تا 1000 متري  گفت: «آب هاي ژرف در عم
زمين و آب هاي فسيلي نيز در اعماق باالتر از يك هزار 
ــيلي و ژرف تجديدپذير  ــد. آب هاي فس متر قرار دارن
ــيلي نيز فوق العاده  ــتفاده از آب هاي فس نيستند. اس
ــت و نبايد به هيچ عنوان برداشت شوند.  خطرناك اس
ــتفاده از آب هاي ژرف بايد مطالعه شود. از  در مورد اس
ــرايط بحران مي توان برداشت  برخي منابع آن، در ش
ــتفاده از آب هاي  ــان داده است كه اس كرد.تجربه نش
ــه ديگر قابل  ــار خواهد آورد ك ــيلي فاجعه اي به ب فس
جبران نخواهد بود. به عنوان نمونه كشورهايي مانند 
ــيلي خود را برداشت  ــتان و ليبي، آب هاي فس عربس
كرده اند؛ كه نه تنها مشكل بحران آبي آن ها حل نشد، 
ــت دادند.  ــدك خود را نيز از دس بلكه همان منابع ان
عربستان در سال 1992 با استفاده از آب هاي فسيلي 
ششمين صادركننده گندم در جهان بود اما پس از آنكه 
آب هاي فسيلي اين كشور خاتمه يافت؛ به بزرگ ترين 
واردكننده گندم در جهان تبديل شد.كشور ليبي نيز 
ــابقش به سمت وسوي استخراج  در زمان ديكتاتور س
آب هاي فسيلي رفت و نتيجه آن تشديد بحران آبي و 

از دست رفتن آب هاي فسيلي شد».
مطالعه    اشتباه

ــه درباره  ــاره به اينكه حتي مطالع درويش با اش

ــت،  ــتباه اس ــيلي نيز اش ــاي فس ــتخراج آب ه اس
افزود:«درحال حاضر تصويب شده است كه نخست 
درخصوص منابع آب هاي ژرف در ايران مطالعه انجام 
ــخص مي شود از چه منابع  شود؛ با اين تحقيقات مش
آبي امكان برداشت وجود دارد. ما با مطالعه هيچ گونه 
مشكلي نداريم ، اين كار به دانش ايران كمك مي كند؛  
ــكل مواجه  ــاس با مش اما گاهي اوقات، مطالعه از اس
است. به عنوان مثال مطالعه درباره كشتار تعدادي از 
انسان ها صحيح نيست؛ به  همين دليل مطالعه درباره 
برداشت از آب هاي فسيلي اشتباه است و نبايد چنين 

تحقيقاتي صورت گيرد».
غبار فراموشي بر بازچرخاني آب 

ــوي برداشت از آب هاي  رفتن ايران به سمت و س
ــور شده  ــياري از مردم كش ژرف موجب نگراني بس
ــورهايي كه از منابع آب  فسيلي خود  است. زيرا كش
استفاده كرده  اند، قبل از انجام اين كار آب هاي ژرف 
ــت كرده اند. تكرار تجربه اين كشورها  خود را برداش
ــياري از مردم شده  در ايران، كابوس اين روزهاي بس
ــت.  درويش در اين مورد مي گويد«پيامد مصرف  اس
بي رويه آب، برداشت از آب هاي ژرف است. مديريت 
منابع آبي در كشور اشتباه است. طبق قانون بايد 40 
ــور مصرف شود؛ درحالي كه  درصد از منابع آبي كش
ــده اند. اغلب  ــا مصرف ش ــش از 90درصد ازآن ه بي
ــت شده و در برخي  دشت هاي كشور دچار فرونشس
دشت ها با بحران فروچاله ها مواجه هستيم. به دليل 
ــور، تنش هاي اجتماعي  طرح هاي انتقال آب در كش

مابين شهرهاي ايران به وجود آمده و بحران كم آبي ما 
را مجبور به نمك زدايي از آب دريا كرده است؛ انجام 
اين كار نيز معضالت زيست محيطي و هزينه خاص 
خود را دارد. باتوجه به مشكالت كم آبي و خشكسالي 

در كشور بايد به سوي روش هاي كم هزينه برويم».
ايران كم آب است نه بي آب

ــت از آب  هاي ژرف، كابوس كارشناسان و  برداش
ــور شده است.  خديجه  كنشگران محيط زيست كش
گلين مقدم ،كارشناس محيط زيست، معتقد است، 
ــد به طور  باتوجه به وضعيت آبى ايران، به نظر مى رس
ــود؛   ــت آب هاي ژرفايي نبايد مطرح ش كلي برداش
ــتفاده  ــوال درخصوص چگونگى اس چراكه طرح س
ــن حوزه را  ــودجويان اي ــيلى نظر س از آب هاى فس
ــد. پيامد اين جلب  ــي جلب مي كن به آب هاي ژرفاي
توجه، تكرار تجربه تلخ برداشت از آب هاى سطحى و 
زيرزمينى است. گلين مقدم درباره برداشت آب هاي 
ژرف در ايران به «قانون» گفت: «ايران در مقايسه با 
برخى مناطق و كشورهاى دنيا كم آب است اما بى آب 
ــع آبي، مى توان  ــت. با تكيه برهمين اندك مناب نيس
بدون آنكه چشم طمع به سرمايه  آيندگان درخصوص 
ــتفاده از منابع طبيعى غيرقابل دسترس دوخت،  اس
منابع قابل دسترس را به خوبى مديريت كرد؛ چرا كه 
ــرى دارد و پيامدهاي منفي  از يك طرف هزينه كمت
ــالي كاهش مي يابد و از طرف  از بحران آبي و خشكس

ديگر توسعه ناپايدار در كشور رخ نمي دهد».
از سدسازي به آب هاي ژرف رسيديم

ــه يكى از  ــا تاكيد بر اينك ــه گلين مقدم، ب خديج
ــي از  ــور ناش ــى ايجاد بحران آب در كش عوامل اصل
ــط دولت ها بوده  ــازى توس ر اه اندازى نهضت سدس
ــت دولت ها در گام  است، افزود: «اگر چه ممكن اس
ــند اما ورود پيمانكاران  اول داراى نيت خير بوده باش
سودجو در اين عرصه موجب شد كارها با دقت پايين 
ــور با بحران ساختگى  ــى پيش رفته و كش كارشناس
ــاله مهم ديگر اين است كه پاي  آب روبه رو شود. مس
ــت آب هاي  ــازي به پروژه برداش پيمانكاران سدس
ــت. بدون شك با ورود اين  ژرفايي كشور باز شده اس
ــور به ورطه نابودى خواهد  پيمانكاران بار ديگر كش
ــازان با مجوز  ــه سدس ــت ك ــت. آيا  غير از اين اس رف
ــور، هامون را  وزارت نيرو،  اروميه را نابود، گتوند را ش
خشك كرده اند و تاكنون پاسخگوي اين خسارت ها 
ــته كه هم اكنون به  ــازان گذش نيز نبوده اند؟ سدس
ــتخراج آب هاي ژرفايي يا انتقال آب  پيمانكاري اس

خزر به كوير روى آورده اند، به دليل خدمت به ميهن 
ــام نداده اند بلكه از آن  خويش چنين اقداماتي را انج
جهت است كه مى خواهند به منافع خود دست يابند؛ 
ــكاران داخلى، با امنيتى  بنابراين وزارت نيرو و پيمان
ــه ايران خواهند  كردن آب، خطرات جدى را متوج
كرد. در اين مهم بايد نمايندگان مجلس دخالت كرده 
ــاله خطرآفرين را بگيرند. مساله اى  و جلوى اين مس
كه در آينده اى نزديك، امنيت ملى و تماميت ارضى 
ــاي ژرف،  ــد انداخت. آب ه ــره خواه ما را به مخاط
آخرين ذخيره زمين است؛ بنابراين به دليل خطراتى 
ــتفاده قرار بگيرد. با  كه ايجاد مى كند، نبايد مورد اس
اين حال مى دانيد كه برداشت آب ژرفايى هزينه هاى 
ــت آبى  ــخص نيس گزافى مى خواهد ضمن آنكه مش
ــت يا آب همراه با انواع  ــت مى آيد، آب اس كه به دس

آلودگى ها». و  امالح 
تجربه تلخ آب هاي ژرف

گلين مقدم با اشاره به اينكه تاكنون تعداد اندكى 
از كشورها به اين كار اقدام كرده اند، بيان كرد: «ليبى 
ــى پيدا كرد.  ــيلى دسترس به طور اتفاقى به آب فس
ــاورزى  ــتان نيز از اين نوع آب حتى براى كش عربس
ــت. اما اين دليل نمي شود كه ايران  استفاده كرده اس
نيز به اين سمت حركت و تجربه اشتباه آن ها را تكرار  
ــتان هر دو از كشورهاى خشك و  كند. ليبى و عربس
ــا اگر در آن كشورها مديريت  بيابانى هستند. چه بس
ــت  ــام مى گرفت، نيازى به برداش ــه خوبى انج آب ب
آخرين ذخاير آبي وجود نداشت. برداشت از آب هاي 

ــمه هزينه اي براي  ــطحي مانند رودخانه يا چش س
ــور ندارد. اما اگر بخواهيم به آبى كه در 10مترى  كش
ــم، بايد هزينه  ــى پيدا كني ــرار داد، دسترس زمين ق
شود. حال اگر اين آب در عمق 500 تا دو هزار متري 
ــد، به طور حتم هزاران برابر،  زمين وجود داشته باش
ــطحي و زيرزميني  هزينه آن از برداشت آب هاي س
ــتر خواهد بود. حال بايد به اين مساله نيز توجه  بيش
داشت كه باوجود هزينه چند هزار برابري، مشخص 
نيست آبي كه برداشت شده، قابليت استفاده داشته 
ــاي ژرف را نمي توان  ــه آب ه ــرا ك ــد يا خير؟چ باش
ــتقيم مصرف كرد و بايد آب هاي ژرف  به صورت مس
ــوند. پس از طي  ــيرين ش ــه اي تصفيه و ش در پروس
ــا  ــل، مي توان آب ها را مصرف كرد. چه بس اين مراح
ــنگين را نيز به همراه  آلودگى آرسنيكى يا فلزات س
داشته باشند. بى ترديد ذخيره آب هاى فسيلى به آن 
ــخگوي  ــت كه بتواند در طوالنى مدت پاس حد نيس
ــئوالن حوزه آبي  ــور باشد. بنابراين مس نياز آبي كش
كشور به جاى راه حل هاى كوتاه مدت، گزاف و البته 
بي نتيجه، بايد در انديشه به كارگيري روش هاي نوين 
براي حل بحران آبي ايران باشند. راه حل هايي مانند 
ــيوه مديريت منابع آبي و اجراي مديريت  اصالح ش
اصولي و كارآمد در منابع آبي كشور، مي تواند معضل 

خشكسالي و بحران آبي را حل كند».
احتمال آلودگي به راديواكتيو 

ــت درباره شايبه هاي  اين كارشناس محيط زيس
آلودگي آب هاي ژرف به راديواكتيو گفت:« آب هاى 
ژرفايى به دليل قرارگيرى در اليه هاى زيرين زمين، 
ــف از جمله راديو  ــت آلوده به مواد مختل ممكن اس
ــى، فلزات و  ــند. انواع كانى ها، مواد معدن اكتيو باش
ــكيل دهنده اليه ها، در  مواد راديو اكتيويته مواد تش
ــد آب موجود در  ــد. بى تردي ــن قرار دارن اعماق زمي
اين اليه هاي زمين، از اين مواد تاثيرپذيرى عميقي 
ــت. از اين رو آبى كه ما آن را آب ژرفايى  خواهد داش
مى ناميم، بر خالف تصور ما در بسيارى مواقع آب به 
ــت. چه بسا براى زيست انسان  مفهوم عام كلمه نيس

نيز خطرآفرين باشد».
خشكسالي مديريت منابع آبي

ــاي ژرف را هزينه  ــت آب ه ــدم، برداش گلين مق
ــد و راه حل برون  ــور مي دان گزافي براي بودجه كش
رفت از بحران آبي كشور را برنامه ريزى براى استفاده 
ــترس هستند،  بهينه از آب هاى موجودى كه در دس
ــاخت ها  ــعه زيرس اعالم مي كند. او ادامه داد:« توس
ــاورزى  براى جلوگيرى از هدررفت آب در بخش كش
ــران آبي  ــه برون رفت از بح ــد بهترين گزين مي توان
ــش از 70  ــاس آمار بي ــد؛ چرا كه براس ــور باش كش
ــور در بخش  ــا 92 درصد از آب كش درصد و گاهي ت
ــود كه حجم بااليي از اين  ــاورزي مصرف مي ش كش
ــيوه هاي آبياري در  ــالح ش ــي رود. اص آب به هدر م
ــت.  ــگرفي خواهد داش ــاورزي، تاثير ش بخش كش
ــالب نيز يكي  ــعه تصفيه خانه هاي فاض ايجاد و توس
ــت. ــاي مقابله با بحران آبي ايران اس ديگر از روش ه

ــت! آنچه جدى است،  بحران آب در ايران جدى نيس
ــته نيز  ــت. در گذش بحران مديريت در بخش آب اس
ــت اما بى آب نيست. آنچه در  گفته ام ايران كم آب اس
ايران آب را به طرف بحران برده، وجود برخى مديران 
تكرارى كم توان يا بى توان است كه در دوران هايى در 
رأس وزارت نيرو و كشاورزى و صنعت قرار گرفته اند. 
سطح زيرين دشت هاى ايران پر است از آب هايى كه 
ــيرين  ــا مديريت صحيح، آن ها را به آب ش مى توان ب
ــت هاى  تبديل كرد و در پااليش دوره اى، خاك دش
ــرد. در بخش  ــل ك ــيرين تبدي ــور را به خاك ش ش
ــاورزى كه بيش از 70 درصد يا بيشتر هدر رفت  كش
آب وجود دارد، مي توان اين هدررفت را به 10 درصد 
كاهش داد. صنايع آب بر را نبايددر مناطق خشك و 
ــعه دهيم. به عنوان  فالت مركزي ايران ايجاد و توس
مثال ايجاد و توسعه صنعت فوالد در مباركه اصفهان 
كه با كم آبي دست و پنجه نرم مي كند، ضرورت ندارد. 
ــت، بايد در تمام موارد  هنگامي كه كشور كم آب اس
ــتفاده كنيم. برنج كاري در كوير،  از مزيت نسبى اس
ــت و مديراني كه مجوز اين كار را  هنر مديريتي نيس
ــحال باشند. هنگامي كه  صادر كرده اند، نبايد خوش
ــزار ليتر آب  ــج پنج ه ــك كيلو برن ــت ي براي برداش
ــت، چرا بايد  مصرف مى شود و محصول آب بري اس
ــت چنين محصولي را در كوير  مسئوالن اجازه كاش
ايران بدهند؟ محل كشت برنج در شمال كشور است 
نه كوير بي آب. اما مى بينيد كه در شاليزارهاى شمال 
ــبز مي شوند.  ــور نيز به جاى برنج، آجر و آهن س كش
ويالهايي كه غيرقانوني ساخته مي شوند و كويرهايي 
كه شاليزار مي شوند؛ بنابراين راهكارهاى متعددى 
ــالى به  را مى توان براى مقابله با بحران آب و خشكس
ــبى  ــتفاده از مزيت نس كار گرفت. مديريت آب و اس
ــه مى دانيد  ــت. ضمن آنك از راهكارهاى مهم آن اس
ــكى تفاوت دارد. زيرا خشكسالى خشكسالى با خش

مقطعى و خشكى دايمى است و مديريت خشكسالى 
بسيار سخت و پيچيده تر از مديريت خشكى محيط 
ــران آب، ترميم و تعمير  ــت. راه ديگر مقابله با بح اس
ــته مقنى پرورى در  قنات هاى ايران است. ايجاد رش
ــور ضرورت دارد. ضرورتي كه بايد  دانشگاه هاي كش
مورد توجه قرار گيرد. پر كردن چاه هاى عميق و نيمه 
ــت. براساس  عميق نيز يكي ديگر از اين اولويت هاس
آمار تعداد چاه ها در يك دوره 40 ساله به بيش از يك 
ميليون رسيده واحداث چاه هاى عميق و نيمه عميق، 
دو مشكل اساسى براى كشور ايجاد كرده ؛ از يك سو 
موجب خشك شدن قنات ها و از سوي ديگر موجب 
فرونشست دشت هاى ايران شده است. به طورى كه از 
حدود 600 دشت ايران در حدود 300 دشت نشست 
كرده اند. اين فرونشست ها در آينده اى نه چندان دور، 

خطراتى را نيز براى ريل قطارها ايجاد خواهد كرد».
سراب ژرف قبل از مرگ سرزمين

آخرين مرحله قبل از مرگ يك سرزمين، استفاده 
ــت.  ــيلي اس از آب هاي ژرف و پس از آن آب هاي فس
ــاره به اينكه حتي كشورهاي  ــماعيل كهرم با اش اس
كم آبي مانند فلسطين اشغالى و مصر از اين گونه منابع 
ــتفاده نمي كنند، به «قانون»گفت: «در  آبي خود اس
اعماق صحراي سينا، ميلياردها مترمكعب آب وجود 
دارد اما فلسطين اشغالى و دولت مصر باوجود بحران 
ــراغ اين منابع آبي  كم آبي در اين كشورها تاكنون س
ــر زمين براي  ــيلي در زي نرفته اند. آب هاي ژرف و فس
ــت و آن ها  ــتوني اس ــورها همچون س خاك اين كش
به خوبي مي دانند اگر آب هاي ژرف و فسيلي را استفاده 
كنند، با فرونشست زمين و فروچاله مواجه مي شوند. 
كليد بحران آبي كشور در آب هاي ژرف نيست بلكه اگر 
ــوند، مشكل فرسايش  ــفره هاي زيرزميني احيا ش س
ــل ريزگرد، عدم  ــود. 85 درصد عوام خاك حل مي ش
مديريت صحيح منابع آب است. اگر مديريت صحيح 
و كارآمد در منابع آبي كشور وجود داشته باشد، مساله 
ــت از  ــل خواهد شد.برداش ــالي ح ريزگرد و خشكس
ــد. اگر چنين اتفاقي رخ  آب هاي ژرف را فاجعه  مي دان
دهد،  فاجعه است. تمام مشكالت كشور در بحث بحران 
ــتخراج آب  ــات گرفته از صدور مجوزهاي اس آبي نش
است». به باور برخي مسئوالن وزارت جهاد كشاورزي 
آب هاي ژرف منابع تجديدپذير هستند. كهرم در اين 
مورد گفت: «براساس آمار كارشناسان، تراز آب هاي 
ــه توانايي احياي  ــت. هنگامي ك زيرزميني منفي اس
ــا 300 متر را  ــفره هاي زيرزميني در عمق 250 ت س
نداريم، چگونه مي توان آب هاي ژرف در عمق 500 تا 
يك هزار متر را تجديد كرد؟ باتوجه به كاهش نزوالت 
جوي و بحران خشكسالي، آب هاي ژرف تجديدناپذير 
ــال ديگر شرايط اقليمي  هستند.  البته شايد 150 س
ــوي افزايش  ــزوالت ج ــد و ميزان ن ــران تغيير كن اي
چشمگيري داشته باشد اما تا آن زمان، اين منابع آبي 

كشور تجديدناپذير هستند».
اصالح مديريت نه شيوه مصرف

يكي از روش هاي مديريت منابع آبي كشور كه تاكنون 
ــياري در اين بخش انجام  مسئوالن برنامه ريزي هاي بس
داده اند و اعتبارهاي كالني نيز براي آن صرف شده است؛ 
كاهش مصرف آب  در شبكه  خانگي است. كهرم با اشاره 
به مصرف كمتر از 10 درصد از منابع آبي ايران در بخش 
ــر ميزان مصرف هر ايراني  خانگي تصريح كرد: «حتي اگ
ــه درصد آب ذخيره مي شود. اين  نصف شود، كمتر از س
اعداد و آمار در مقابل آبي كه در كشاورزي و صنعت مصرف 
ــت. حدود 90 درصد از آب كشور در  ــود، هيچ اس مي ش
بخش كشاورزي مصرف مي شود. كالنتري رييس سازمان 
ــت. با سيستم هاي  ــت، از اين مساله آگاه اس محيط زيس
ــره اي، باراني، مهرپاش و  آبياري نوين مانند آبياري قط
ــاورزي صرفه جويي و از  ــرف آب كش ــوان در مص ...مي ت

هدررفت آن جلوگيري كنيم».
ــورهاي دنيا را  ــده و بسياري از كش نبرد آب آغاز ش
ــت. هجوم ريزگردها از سوي عراق  درگير خود كرده اس
و سوريه و ربودن حقابه ايران از سوي دولت هاي تركيه 
و افغانستان، كشور را به سمت و سوي نبرد براي آب در 
ــايه كه بگذريم،  ــاند. از كشورهاي همس آينده مي كش
ــور در اجراي پروژه هاي  عملكرد اشتباه مسئوالن كش
ــيوه چند قرن  ــازي، انتقال آب و كشاورزي به ش سدس
ــي در داخل  ــالي و كم آب ــران خشكس ــته، به بح گذش
ــت. پرونده آب هاي ژرف اين بحران  كشور دامن زده اس
ــت كه روش هاي  ــش مي دهد و اين درحالي اس را افزاي
ــتخراج آب هاي ژرف  ــبت به اس كم هزينه و بهتري نس
ــده؛ روش هايي مانند  ــه به آن ها توجه نش وجود دارد ك
ــتم بازچرخاني آب و مديريت مصرف منابع آبي  سيس
ــت.  ــاي ژرف نتيجه بخش اس ــتخراج آب ه بيش از اس
ــد و از طرفي  ــه بااليي ندارن طرح هاي مطالعاتي هزين
ــد؛ اما صحيح  ــش ايران كمك مي كن نيز به ارتقاي دان
ــات مانند كاهش  ــت كه بدون انجام برخي اقدام نيس
ــي آب، از آب هاي  ــاورزي براي بازچرخان ضايعات كش

ژرف برداشت شود. 

ننجمه جمشيد ى

    «قانون» خبر  اكتشاف سفره زيرزميني يك هزار ميليارد متر مكعبي در سيستان را واكاوي مي كند   

سراب آب هاي ژرف

ــرح تنفس جنگل ها  ــيه هاي تبصره جنجالي ط  هنوز حاش
به پايان نرسيده است كه دوباره وزير جهاد كشاورزي با دستوري 
جديد، خبرساز شد. چراغ سبز وزير جهادكشاورزي براي كشت 
زيراشكوب در جنگل هاى زاگرس با اعتراض شديد و گسترده 

كارشناسان،كنشگران محيط زيست مواجه شد. 
ــياري از  ــاورزي به گفته بس ــد وزير جهاد كش ابالغيه جدي
ــر نميه جان  ــت تير خالصي بر پيك ــان محيط زيس كارشناس

جنگل هاي زاگرس خواهد بود.
ــان و  ــگران و متخصص ــاد، كنش ــردم نه ــاى م  انجمن ه
ــتى با تهيه و امضاى يك نامه خطاب  كارشناسان محيط زيس
ــن روحانى رييس جمهورى، از او خواستند تا با ورود به  به حس
موضوع، در راستاى جلوگيرى از تصميم هاى غيركارشناسى، 
ــاورزى، طرح هاى كارشناسى  دستور دهد تا وزارت جهاد كش
خود را بر اساس منافع ملى و حفظ منافع نسل آتى اصالح كرده 
و از رخدادن فجايع بيشتر در زاگرس و سراسر كشور جلوگيرى 

كند. در اين نامه آمده است: 

«جناب آقاي دكتر حسن روحاني رييس محترم جمهور
با سالم و احترام

ــد رقابت پذير و ارتقاي  ــاس ماده 54 قانون رفع موانع تولي بر اس
ــاورزي موظف است براي رفع  ــور، وزارت جهاد كش نظام مالي كش
تداخل اجراي قوانين موازي بر روي اراضي ملي، دولتي و مستثنيات 
اشخاص اقدام نمايد كه در اين راستا كارگروه رفع تداخالت در مركز 
و استان ها تشكيل شده و در حال پيگيري موضوع مي باشد. كارگروه 
رفع تداخالت مركز در تاريخ 96/8/13 تصميمي عجيب و خطرناك 
ــاذ نموده كه آيين نامه اجرايي  در ارتباط با جنگل هاي زاگرس اتخ
آن تدوين و طي نامه شماره 020/8576 مورخ 97/5/7 توسط وزير 
محترم جهاد كشاورزي به واحدهاي زير مجموعه ابالغ شده است، 
كه نتيجه تصميم كارگروه رفع تداخالت مركز به اين شرح است: در 
جنگل هاي زاگرس، اراضي كه مشمول تعريف جنگل هستند و از 
ــده است، حقوق  طرفي قوانين اصالحات ارضي نيز در آن ها اجرا ش
زارعين در اراضي زيرآشكوب جنگل (اراضي كف جنگل) به رسميت 
شناخت شده و كشت و بهره برداري از اين زمين ها استمرار مي يابد 

ــناد، سند رسمي نيز به آن ها داده  و متعاقبا از طريق ادارات ثبت اس
خواهد شد و همين اراضي به عنوان اراضي ملي (جنگل ها يا اراضي 
جنگلي) نيز قلمداد مي گردد، و اين تعريف مالك رفع تداخل در 6

ميليون هكتار از جنگل هاي زاگرس خواهد بود. اين تصميم به لحاظ 
حقوقي و فني داراي اشكاالت عديده  است. چگونه ممكن است كه 
ــد و هم ملك اشخاص؟  يك عرصه هم جزو اراضي ملي و انفال باش
جنگل به مجموعه عرصه، موجودات خاكزي، پوشش گياهي كف 
جنگل، درختچه ها و درختان آن اطالق مي گردد در صورتي كه با اين 
تصميم وزارت جهاد كشاورزي، جنگل صرفا منحصر به درخت سرپا 

شده است آن هم درختي كه در ملك اشخاص قرار دارد!
ــان داخلي و خارجي علت  به اعتراف همه محققين و كارشناس
اصلي مشكل جنگل هاي زاگرس و زوال جنگل هاي با ارزش بلوط 
طي چند سال گذشته كه بيش از يك ميليون هكتار از اين گونه را 
دچار خشكيدگي كرده، كشت در كف جنگل و ضعيف شدن خاك 
بوده است كه باعث ضعف فيزيولوژيكي درختان گشته و بيماري ها 
و آفات به عنوان عامل ثانويه زمينه خشكيدگي درختان را فراهم 

ــكل براي گونه هاي ديگري غير از بلوط نيز در  كرده است. اين مش
ــت. تصميم كارگروه مركزي رفع تداخل قطعا  حال گسترش اس
باعث تشديد تصرفات و تخريب و تغيير كاربري هاي، از دست دادن 
عرصه هاي جنگلي و به خطر افتادن حيات جنگل هاي ارزشمند 
زاگرس و منابع آب و خاك كشور خواهد شد. ضمن اينكه قانونگذار 
در ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي يا شعب ويژه 
ــت،  ــور افتتاح و هم اكنون نيز فعال اس قضايي كه به همين منظ
ــدن  ــراي احقاق حقوق افرادي كه به ملي ش راهكارهاي الزم را ب

اراضي خود اعتراض دارند، پيش بيني كرده است.
ــري از تصميمات  ــتاي جلوگي با توجه به مراتب فوق و در راس
غير كارشناسي كه قطعا كشور را در آينده نزديك دچار مشكالت 
ــت محيطي مخصوصا در استان هاي زاگرسي خواهد  متعدد  زيس
ــمنديم تا ضمن رسيدگي به اين  كرد، از آن مقام محترم خواهش
ــاورزي تصميمات  ــد وزارت جهاد كش ــتور فرمايي موضوع، دس
ــاس منافع ملي و حفظ منافع نسل آتي  ــي خود را بر اس كارشناس

اصالح نمايد».

رونوشت:
ناصر سراج رييس محترم سازمان بازرسى كل كشور،

رييس محترم شوراى حفظ حقوق بيت المال
عيسي كالنتري رييس محترم سازمان حفاظت محيط زيست 

محمد رضا تابش رييس محترم فراكسيون حفظ محيط زيست 
مجلس شوراى اسالمى 

ــاورزى،آب و  ــيون كش احمد علي كيخا  رييس محترم كميس
محيط زيست مجلس شوراي اسالمي

محيط زيست

درخواست لغو دستور وزيرجهادكشاورزى براى كشت زيراشكوب در جنگل هاى زاگرس 

            استفاده از اين آب هاى در هر دو بخش خطرآفرين است. تاكنون اطالعات دقيقي از ميزان آب موجود در عمق (ژرفايى) زمين به دست نيامده 
است؛ در ايران نيز اطالعات چندانى در اين باره وجود ندارد

            آب مانند ستوني براي خاك است، برداشت آب هاي ژرف، موجب از بين رفتن ستون خاك در زير زمين مي شود. هنگامي كه اين اتفاق رخ دهد، 
خاك نشست مي كند. درحال حاضر از پديده فرونشست عبور كرده ايم و در برخي از مناطق كشور با فروچاله مواجه هستيم

            آب هاي فسيلي و ژرف تجديدپذير نيستند، استفاده از آب هاي فسيلي نيز فوق العاده خطرناك است و نبايد به هيچ عنوان برداشت شوند
            آب هاي ژرف را نمي توان به صورت مستقيم مصرف كرد و بايد در پروسه اي تصفيه و شيرين شوند؛ چه بسا آلودگى آرسنيكى يا فلزات سنگين را 

نيز به همراه داشته باشند
            در اعماق صحراي سينا، ميلياردها مترمكعب آب وجود دارد اما فلسطين اشغالى و دولت مصر باوجود بحران كم آبي در اين كشورها تاكنون سراغ 

اين منابع آبي نرفته اند

پاي پيمانكاران سدسازي به پروژه 
برداشت آب هاي ژرفايي كشور باز 
شده است. بدون شك با ورود اين 
پيمانكاران بار ديگر كشور به ورطه 

نابودى خواهد رفت. آيا  غير از اين است 
كه سدسازان با مجوز وزارت نيرو، 

اروميه را نابود، گتوند را شور، هامون را 
خشك كرده اند و تاكنون پاسخگوي 

اين خسارت ها نيز نبوده اند؟ سدسازان 
گذشته هم اكنون به پيمانكاري 

استخراج آب هاي ژرفايي يا انتقال آب 
خزر به كوير روى آورده اند

هزار راه نرفته براي حل بحران 
باقي مانده اما مسئوالن همچنان 

به دنبال پاك كردن صورت مساله يا 
راحت ترين راه حل هستند. برداشت 
از آب هاي ژرف، گواه روشني بر اين 

مساله است.تاكنون روش هاي 
همچون مديريت صحيح منابع آبي، 
تغيير روش هاي كشاورزي سنتي به 
مدرن، ممنوعيت كشت محصوالت 

آب بر، سيستم بازچرخاني آب، 
اصالح روش هايي همچون انتقال آب 

و سدسازي و ... استفاده نشده است
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پژوهشگر آسيب هاى اجتماعى

آسيب هاى اجتماعى جزو مسائل پيچيده اى است 
كه شناسايى آن ها به آسانى ميسر نيست.در دهه اخير در 
ايران آسيب هاى اجتماعى به يكى از مهم ترين دغدغه ها 
ــيب هاى  ــه وجود آمدن آس ــده كه البته با ب تبديل ش
ــه و خانواده هاى ايرانى را  نوپديد،نگرانى ها افزايش يافت
دچار تزلزل كرده است.با گسترش اين آسيب ها و مطالعات 
گسترده كارشناسان اين حوزه پيرامون شناخت و علل 
بروز اين مسائل،اين سوال مطرح مى شود كه آسيب هاى 
اجتماعى در ايران به چه مسائلى اطالق مى شود و در بين 
ــائل مهم ترين آن ها كدامند؟ آسيب اجتماعى  اين مس
عبارت است از هر نوع عملى كه با اصول اخالقى جامعه 
مغاير است و نوعى كجروى محسوب مى شود.آسيب هاى 
ــبى اند و از  ــن واقعى بودن،متغير و نس اجتماعى در عي
تنوع فراوانى برخوردارند.اين آسيب ها در تمامى جوامع 
محسوسند و با در نظر گرفتن فرهنگ و عرف هر جامعه اى 
ــا عملى در جامعه ايران  با يكديگر تفاوت دارند.چه بس
آسيبى اجتماعى محسوب شده و در جامعه ديگرى خالف 
آن باشد.آنچه اهميت دارد، شناخت اين آسيب هاست كه 
باعث جلوگيرى از انحطاط جامعه شود.مى توان گفت هر 
مساله اى كه توان اين را داشته باشد كه خلل قابل توجهى را 
در زندگى فردى و اجتماعى افراد وارد كند و سبب اختالل 
در زندگى ساير افراد جامعه  شود به نوعى آسيب اجتماعى 
محسوب مى شود.ولى بايد توجه داشت كه زمانى مى توان 
از اين مساله به عنوان آسيب نام برد كه حالت اپيدميك به 
خود گرفته و افراد بيشترى از جامعه را درگير خود سازد.

ضمن اينكه مسائل اجتماعى عمدتا مسائلى اخالقى اند و 
رد شدن از هرگونه خط قرمزى پيرامون اصول اخالقى مى 
تواند زمينه ساز آسيب اجتماعى  شود.با توجه به اينكه ايران 
جزو جوامع در حال گذار بوده و در سال هاى اخير دچار 
تحوالت بنيادينى در سبك زندگى مردم  شده،آسيب هاى 
اجتماعى نيز رشد محسوسى داشته و طبق آمارهاى ارائه 
شده از سوى مراجع رسمى كشور،روز به روز به تعداد اين 
آسيب ها افزوده مى شود.آسيب هاى اجتماعى زيان هاى 
مختلفى را بر يكايك اعضاى جامعه تحميل مى كنند كه در 

برخى موارد اين زيان ها غير قابل جبران هستند.
زنجيره آسيب هاي اجتماعي 

ــيب هاى اجتماعى مانند زنجيره اى هستند كه  آس
مسائل مختلف را به يكديگر مرتبط مى سازند و با اختالل 
ــاى ديگر نيز با  ــك از بندهاى اين زنجيره،بنده در هر ي
خلل متفاوتى روبه رو مى شوند.از اين رو برخى از اعضاى 
اين زنجيره نقش كليدى ترى نسبت به ديگر اعضا دارند 
ــت.هر چند آسيب ها در  كه كنترل آن ها ضرورى تر اس
ــه هاى چند عليتى داشته و معلول  هر جامعه اى ريش
ــطوح فردى و اجتماعى بوده و با  عوامل مختلفى در س
تمام معضالت جامعه ارتباط پيدا مى كند ولى مى توان 
مهم ترين علل بروز آن ها را در همين چرخه آسيب هاى 
جامعوى يافت.از اين رو برخى از اين مسائل عالوه بر اين 
ــيب هاى ديگر  ــتند،زمينه ساز بروز آس كه آسيب هس
ــوند.برخى از اين معضالت پنهانند و در اليه  نيز مى ش
زيرين جامعه اتفاق مى افتند و به دشواري مى توان آن ها 
را رصد و آمارشان را بررسى  كرد اما در عين حال نبايد از 
اين آسيب ها غافل شد و الزم است با آزمودن راهكارهاى 
ــناخت  ــه واكاوى آن ها نيز پرداخت.پس ش مختلف ب
آسيب ها و شناسايى مهم ترين آن ها مى تواند زمينه ساز 
جلوگيرى از وقوع مسائل اجتماعى ديگر شده و شرايط 
ــيب هايى كه به آسانى  ــگيرى از برخى آس را براى پيش
مى توانند از بين بروند يا به حداقل برسند را محيا سازد.

گرچه در ايران توافق نظرى پيرامون آسيب هاى اجتماعى 
و اولويت بندى آن ها وجود ندارد ولى نياز به طبقه بندى 
اين مسائل محسوس است؛چرا كه با پيشگيرى و كنترل 
آسيب هاى در اولويت مى توان عالوه بر پيشبرد اهداف 
جامعه مبنى بر تقليل مشكالت جامعوى،به بهبود سالمت 
ــاخص حايز اهميت  ــايانى كرد.ش جامعه نيز كمك ش
ــيب ها عالوه بر فراوانى و شدت،ميزان  اولويت بندى آس
ــانى و اخالقى است كه با تحليل و  تقابل آن با اصول انس
واكاوى مسائل مى توان به اين مهم دست يافت.به اعتقاد 
جامعه شناسان،فقر به عنوان مادر آسيب هاى اجتماعى 
ــه يابى انواع معضالت اجتماع،در  شناخته شده و با ريش
نهايت فقر عامل اصلى بروز اين آسيب هاست.فقر مى تواند 
بستر بروز بسيارى از ناكامى ها باشد و از همين رو با بسيارى 
از معضالت اجتماعى در ارتباط است.اين پديده عالوه بر 
اينكه مساله اى نامطلوب است پيامدهاى ناگوارى براي 
كيفيت زندگى افراد جامعه دارد.اگر چه با تقسيم بندى 
ــبى تعاريف مشخصى از اين  فقر به فقر مطلق و فقر نس
مساله اجتماعى ارائه شده اما به طور كلى شاخص قابل 

توجهى براى دستيابى به فقر واقعى وجود ندارد.چه آنكه 
ــر در معضالت اقتصادى خالصه  برخى معتقدند كه فق
نشده و پديده هايى همچون فقر فرهنگى نيز وجود دارد.

فقر فرهنگى از مسائلى است كه به فقدان آگاهى و توانايى 
علمى و عملى در بهينه سازى شرايط محيطى فردى و 
اجتماعى اشاره دارد.به عنوان مثال اينكه فرد بدون علم به 
چگونگى استفاده از تكنولوژى نوظهور در جامعه اقدام به 
بهره گيرى هاى گوناگون از آن مى كند و خود و ديگران را 
در معرض خطرهاى فراوانى قرار مى دهد از مصاديق بارز 
فقر فرهنگى است.پس در نتيجه مهم ترين شاخصه اين 
نوع از فقر،نادانى است و چه بسا ريشه بسيارى از معضالت 
مربوط به فقر اقتصادى را تشكيل مى دهد؛يعنى مقابله 
ــراى برون رفت از فقر  با فقر فرهنگى مى تواند زمينه را ب
ــتند  ــم كند.افرادى كه درگير فقر هس اقتصادى فراه
بيشترين گرايش را به انواع مسائل اجتماعى دارند و بيشتر 
ــيب ها هستند.البته كه فقر به  در معرض خطر بروز آس
تنهايى عامل بروز آسيب هاى ديگر نيست و شايد بسيارى 
از افرادى كه فقيرند براى جامعه آسيب زا نباشند.اغلب 
افرادى كه دچار حاشيه نشينى هستند داراى وضعيت 
اقتصادى مطلوبى نبوده و به ناچار به جهت گذران زندگى 
به سرقت روى مى آورند.بسيارى از اين افراد به دليل اينكه 
توانايى مقابله با پديده فقر و رسيدن به حداقل ها را ندارند 
به مصرف كنندگان مواد مخدر تبديل شده و با اعتياد سعى 

در تقابل با ندارى دارند.
فقر، مادر آسيب ها

ــى بروز طالق  طبق آمار فقر يكى از چهار ركن اساس
ــى از راهكارهاى منطقى  ــت و زوجين جدايى را يك اس
ــى كه از فرط  ــا زنان مقابله با اين پديده مى دانند.چه بس
ــپيگرى داده و از اين  فشار مالى پس از طالق تن به روس
ــار ديگر به  ــد كه اين خود ب طريق امرارمعاش مى كنن
پديده هاى ديگرى همچون باردارى ناخواسته و سقط 
جنين و نيز بيمارى هاى مقاربتى مانند ايدز مى انجامد.

پديده هايى كه هر يك باعث اختالل در سيستم جامعه 
ــديد مى كنند. فقر  ــامانى هاى قبلى را تش شده و نابس
ــيارى از اختالالت روانى و  همچنين از عوامل اصلى بس
ــت.فردى كه توانايى تطبيق با شرايط  نيز خشونت اس
پيرامون خود را ندارد به ناچار عالوه بر تحمل فشارهاى 
روانى به خشونت متوسل مى شود.از رابطه فقر با مسائلى 
ــزى و افزايش جرم نيز  ــكنى،قانون گري چون هنجارش
نبايد غافل شد.فردى كه نمى تواند با فقر زندگى كند،به 
ناچارهنجارها را زير پا گذاشته و با انجام جرايم مختلف 
در تالش به رسيدن به دارايى هاى نامشروع است كه البته 
در اين امر برخى افراد تنها به دستيابى به اندك سرمايه اى 
ــر در جامعه  ــنده مى كنند.فق براى معاش خانواده بس
باعث پايين آمدن آستانه تحمل افراد شده و در تبعيض 
اجتماعى اثر مى گذارد.شكاف طبقاتى يكى از مسائلى 

است كه ارتباط مستقيم با فقر دارد و هر چه فاصله بين 
طبقات در جامعه بيشتر شود،آسيب هاى جديدى زاده 
خواهند شد كه هر يك تبعات خاص خود را دارند.پس با 
سنجش شكاف طبقاتى مى توان به رابطه فقر و خودكشى 
نيز پى برد.فردى كه نمى تواند با فقر تقابل كند با افزايش 
فشارهاى روحى و روانى امكان اقدام به خودكشى دارد 
كه حداقل با اين امر بتواند خود را از دام باليايى كه با آن ها 
روبه روست رها كند.چه بسا در اين امر با خودكشى نتواند 
خود را به لحاظ روحى ارضا كرده و تصميم به قتل بگيرد.

اين فرد در اين شرايط احساس مى كند كه عده زيادى از 
افراد در رسيدن او به اين وضعيت دخيل هستند و شايد 
به خاطر حس انتقام جويى بخواهد برخى از اين افراد را 
از بين ببرد يا با قتل افرادى بخواهد به سرمايه اى دست 
ــودگى ادامه دهد.همچنين  يابد كه زندگى اش را با آس
كه فقر ارتباط تنگاتنگى با بيكارى دارد كه يكى از ديگر 
آسيب هاى قابل توجه جامعه است.فقر در اغلب مواقع 
زاييده بيكارى است و با رشد بيكارى و هدررفت نيروى 
انسانى جامعه،نرخ فقر نيز افزايش يافته و معضالت فراوانى 
گريبانگير افراد مى شود.از اين رو مى توان فقر و بيكارى را 

همذات يكديگر دانست.
اعتياد و باليي كه جامعه را فرامي گيرد

ــيب اجتماعى حايز  ــاد دومين آس پس از فقر، اعتي
اهميت در ايران است كه شدت و حدت گسترده اى پيدا 
كرده و حتى برخى از كارشناسان،اين مساله را به عنوان 
مادر آسيب ها مى شناسند.در اينكه اعتياد از عوامل اصلى 
بروز بسيارى ديگر از آسيب هاى اجتماعى است، شكى 
نيست ولى گستردگى اين مساله از مواردى است كه بايد 
با تحليل و بررسى هاى مكرر مورد توجه قرار گيرد؛چراكه 
ــيب تنها به طبقه پايين  امروزه در جامعه ايران اين آس
مربوط نيست و افرادى از پايگاه اجتماعى و با ارزش هاى 
واال نيز درگير اعتياد شده و خلل قابل توجهى را بر زندگى 
خود و جامعه وارد كرده اند.هر چند اعتياد نيز انواع مختلفى 
دارد و در بحث آسيب شناسى اجتماعى مى توان از اعتياد 
ــيب هاى نوپديد  به فضاى  مجازى كه از آن به عنوان آس
ياد مى شود، اشاره كرد يا حتى از اعتياد به روابط جنسى 
و اعتياد به بازى هاى رايانه اى نام برد ولى مصداق اصلى 
ــتگى به مواد مخدر است كه فرد  اعتياد مورد نظر،وابس
درگير در اين معضل را نيز در اصطالح معتاد مى نامند.

اما در عين حال نبايد از مضرات و آسيب هاى انواع ديگر 
ــترش  ــد.اعتياد به فضاى مجازى با گس اعتياد غافل ش
شبكه هاى اجتماعى آن قدر عميق شده كه بنيان بسيارى 
از خانواده ها را از هم پاشيده و در بسيارى از موارد به رشد 
آسيبى مانند طالق انجاميده است.اين نوع از وابستگى 
عالوه بر تقويت فردگرايى و گوشه گيرى افراد،مى تواند 
عامل بروز انواع بيمارى هاى جسمى و روحى نيز شود.

همان طور كه اعتياد به روابط جنسى كه بخشى از آن در 

ــكل مى گيرد و در  ارتباط هاى غير واقعى يا مجازى ش
ــز از عوامل مهم بروز روابط  دنياى واقعى معنا مى يابدني
فراخانوادگى و در نهايت خيانت و از عوامل ديگر رشد نرخ 
جدايى و طالق زوجين است.اعتياد به بازى هاى رايانه اى 
نيز از آسيب هاى مربوط به حوزه كودكان و نوجوانان است 
كه زمينه را براى بروز انواع ديگرى از اعتياد در سنين باالتر 
براى آن ها محيا مي كند.پيرامون اعتياد به مواد مخدر الزم 
به ذكر است كه طبق آمار،اين اعتياد نيز قابليت سنجش 
دقيق نداشته و با ورود انواع جديدى از ماده هاى سنتى و 
صنعتى و در نتيجه اين امر،تنوع طريقه مصرف اين مواد 
نمى توان به اعداد مشخصى در شمار افراد درگير اعتياد 
ــوم ترين پديده هايى است  دست يافت.اعتياد جزو ش
كه ناهنجارى هاى فراوان ديگرى را نيز با خود به ارمغان 
دارد و از آن با عنوان بيمارى اجتماعى ياد مى شود.عوارض 
جسمى و روانى ناشى از اعتياد تهديدى جدى براى جامعه 
ــاز نابودى بسيارى از ارزش هاى  در پى داشته و زمينه س
ــت كه درنهايت سالمت جامعه  اخالقى و اجتماعى اس
ــالوه بر جنبه هاى روانى و  را به خطر مى اندازد.اعتياد ع
اجتماعى بر ديگر شوون زندگى فرد معتاد از قبيل سالمت 
روحى،عاطفى و معنوى نيز تاثيرگذار است و با پيشبرد 
اين معضل،وضعيت فرد روز به روز به وخامت مى گرايد و 
با عدم پيشگيرى و كنترل اين پديده شرايط بسيار حادى 
را به دنبال خواهد داشت.به عقيده كارشناسان ريشه كن 
شدن اعتياد غير ممكن است ولى با تدابير پيشگيرانه مى 
توان آن را كنترل و به تقليل اين آسيب اجتماعى كمك 
كرد كه نتيجه اين مبارزه پيامدهاى مثبت زيادى را براى 
اجتماع در پى دارد.با رشد نرخ اعتياد،نرخ مرگ و مير نيز 
افزايش مى يابد و اين به معنى رابطه مستقيم مواد مخدر 
ــت.همچنين با رشد نرخ  و مرگ زودرس فرد معتاد اس
اعتياد،آمار بروز جرايم مختلف نيز افزايش يافته و طبق 
ــى با مواد مخدر  آمار نيمى از جرايم منافى عفت عموم
مرتبط است.ورودى ساليانه افراد به زندان ها را نيز درصد 
ــكيل مى دهند كه به هر نحو با مواد  بااليى از افرادى تش
ــه اى بر بروز انواع  مخدر در ارتباط بوده اند.اعتياد مقدم
آسيب هاى اجتماعى به كودكان بوده كه اين امر سبب 
ــددى در آينده روبه رو  ــود كودك با خطرات متع مى ش
شود؛چرا كه غفلت والدين از فرزند بر اثر اعتياد مى تواند 
ــود آورد كه حداقل  زمينه را براى انحراف كودك به وج
ــكل اين انحراف،گرايش كودك به مواد مخدر  ترين ش
ــت كه حضور مخرب اعتياد در  ــت.اين بدان معناس اس
خانواده و گرايش و سوء مصرف مواد مخدر توسط كودكان 
و نوجوانان،پيدايش آسيب هاى ديگرى در آينده را نويد 
مى دهد؛چرا كه اعتياد نوعى بيمارى پيش رونده و مزمن 
ــدت مى بخشد و با  ــت.اعتياد،اختالالت روانى را ش اس
افزايش اين اختالالت،خشونت پديد مى آيد.فرد معتاد 
از بهداشت روانى مقبولى برخوردار نيست و اين مى تواند 

زمينه ساز آسيب هايى چون خودكشى و قتل شود.اين 
ــتيابى به مواد مخدر مورد نياز خود ابايى از  فرد براى دس
قتل ديگران ندارد و تنها هدفش معطوف به رسيدن به 
نيازى است كه بايد برآورده  شود.از اين رو رابطه بين اعتياد 
و شرارت و ديگر جرايم خشن بر كسى پوشيده نيست.

ــر آزارى و كودك آزارى از معضالتى هستند كه با  همس
اعتياد در رابطه اند.خانواده براى معتاد اهميت واقعى خود 
را از دست مى دهد و به همين دليل است كه طبق آمار،بيش 

از نيمى از طالق ها با اعتياد گره خورده اند.
الكليسم، اعتيادي در حال رشد

الكليسم هم نوعى ديگر از اعتياد است كه از آن به عنوان 
آسيبى مجزا ياد مى شود.سوء مصرف الكل مى تواند باعث 
اختالالتى در فرد شودكه مشكالت اجتماعى را شدت 
بخشد.اعتياد توان بالقوه فرد را كاهش مى دهد و فرد معتاد 
قادر به فعاليت اقتصادى نخواهد بود و در نتيجه با بيكارى 
و فقر نيز درگير خواهد شد كه اين نيز باعث بروز اعمالى 
چون تكدى گرى يا سرقت است.رشد پديده تكدى گرى 
از آسيب هايى است كه اعتياد آن را تشديد مى كند.معتاد 
بيكار فقير،راهى جز كمك گرفتن از ديگران در راستاى 
تهيه و مصرف مواد مخدر مورد نيازش ندارد.ضمن اينكه 
افراد حاشيه نشين و نيز كودكان خيابانى بيش از سايرين 
در معرض اعتيادند. شيوع آسيب هايى چون قمار هم با 
اعتياد مرتبطند.فردى كه ناچار به دستيابى به پول و تهيه 
مواد مخدر است با شرط بندى و قمار سعى در تقابل با فقر 
ــك پذيرى فراوانى همراه است.چه  دارد كه البته با ريس
بسا فرد در اين شرط بندى بازنده شده و با به وجود آوردن 
مسائل ديگرى بخواهد در صدد حل اين بحران برآيد.يكى 
ديگر از آسيب هاى اعتياد،شيوع بيمارى هاى مقاربتى و 
ايدز است كه از طريق فرد معتاد به شريك جنسى اش و 
در صورت باردارى به جنين منتقل خواهد شد.امروزه آمار 
نگران كننده اى از تولد نوزادان معتاد در ايران ارائه مى شود 

كه خود جاى بحث دارد.
طالق و بنياني كه فرو مي ريزد

ــت كه در كشور پيشرفت  طالق سومين آسيبى اس
ــت. روزافزونى دارد و آمار اين پديده هم نگران كننده اس

ــتر  طالق عالوه بر اينكه پديده اى اجتماعى است،بيش
ــود.نفس طالق در  آسيبى خانوادگى محسوب مى ش
ــت و خانواده به دليل اينكه  فروپاشى بنيان خانواده اس
ركن اصلى جامعه است مى تواند مسبب بروز بسيارى از 
مشكالت اجتماعى شود.در بررسى علل طالق كه مانند 
ديگر مسائل جامعوى متاثر از عوامل مختلفى است مى 
توان به واكاوى برخى آسيب هايى دست زد كه پيش از 
وقوع آن رخ داده است.به عنوان مثال يكى از آسيب هاى 
اجتماعى ايران مساله ازدواج كودكان است كه در بسيارى 
ــهرى رواج دارد.اين امر مى  از نواحى روستايى و حتى ش
تواند علت اوليه برخى طالق ها باشد.از اين ازدواج با نام 
ازدواج تحميلى نيز ياد مى شود كه در آن يكى از طرفين 
يا حتى هر دو فرد،تمايلى به تشكيل خانواده ندارند و به 
داليل آشكار يا پنهان اجبارا مدتى را در كنار هم زندگى 
ــيدن به بلوغ اجتماعى  مى كنند و با گذشت زمان و رس

تصميم به جدايى از يكديگر مى گيرند.
ــت كه پيش و پس از وقوع  طالق جزو معضالتى اس
ــيب هاى روحى و روانى فراوانى را براى زوجين  آن آس
ــائل روحى  ــردگى و مس ــراه دارد.نااميدى و افس به هم
ديگر مى تواند خود عامل پيدايش انواع مفاسد اخالقى 
باشد.طالق كه در گذشته امرى مذموم و قبيح شمرده 
مى شد،امروزه در جهت رهايى افراد از مشكالت كوچك 
و بزرگ رواج يافته و به ساده ترين راه براى زوجين تبديل 
ــئوليت حل كردن معضالت شانه خالى  شده كه از مس
ــت كه طالق ضرورت است و لزوما  كنند.بايد توجه داش
امرى منفى نيست ولى ضرورتى است كه بايد به حداقل 
ــد.در عين حال اين پديده به اتفاقى مرسوم تبديل  برس
ــاده و شدنى تلقى مى شودكه  شده و در جامعه امرى س
ــان خواهد آورد.چه  ــترى را به ارمغ اين نيز نگرانى بيش
ــالق در جامعه،امروزه  آنكه عالوه بر از بين رفتن قبح ط
ــنجيده مى شود و  به هنگام ازدواج احتمال طالق نيز س
حتى با واگذار كردن حق جدايى از مرد به زن،اين پديده 
به نحوى وانمود مى شود كه در صورت رخ دادن در آينده 
امرى عادى قلمداد شود. در بحث طالق عالوه بر طالق 
قانونى،نوع ديگرى از جدايى با عنوان طالق عاطفى رواج 
ــدون اينكه طالق محضرى  دارد.در اين نوع از جدايى ب
ــد و با بى تفاوتى  بگيرند،تنها يكديگر را تحمل مى كنن
زندگى شان را ادامه مى دهند.همين طور عواطف خود 
را دريغ كرده و هيچ احساس تعلقى به يكديگر نخواهند 
داشت كه با اين امر،مساله بيگانگى در خانواده را رقم مى 
زنند.به طور كلى مطالعه طالق به دليل پيچيدگى هاى 
ــت.عالوه بر ايران آمار  زندگى امروزى بسيار دشوار اس
ــا توجه به  ــته و ب ــز روند صعودى داش جهانى طالق ني
فرهنگ و شرايط هر كشورى عوامل و علل مختلفى براى 

ــب  ــدگى و برچس بروز اين امر وجود دارند.انزوا،طردش
هاى اجتماعى از مهم ترين آسيب هاى طالق در جامعه 
ــتند ولى طبق تحقيقات انجام شده  براى زوجين هس
ــى از جدايى زوجين در ابتدا  بيشترين آسيب هاى ناش
ــپس به زن و در نهايت به مرد وارد  به فرزندان آن ها و س
ــته درگير تضادهايى  ــود.فرزندان طالق ناخواس مي ش
ــان  ــن و شخصيت ش ــوند كه با در نظر گرفتن س مى ش
برخوردهاى متفاوتى با بروز اين پديده خواهند داشت.

ــى براى كودك مقطعى  البته كه اثرات منفى اين جداي
نبوده و در دراز مدت تاثيرات فراوانى را نشان خواهد داد.

ــدان طالق،محروميت از زندگى  مهم ترين معضل فرزن
ــان  است.آن ها  خانوادگى و اختالل در هويت فردى ش
ــار و ضد اجتماعى،بر  ــروز رفتارهاى نابه هنج عالوه بر ب
ــائل مربوط به اين حوزه بى اهميت شده و  خانواده و مس
شايد به دليل تجربه تلخ ازدواج پدر و مادرشان،نسبت به 
ازدواج ديد منفى پيدا كرده و از تشكيل خانواده در آينده 
صرف نظر كنند.فضاى خانواده تزلزل يافته بعد از طالق 
ــت و از همين رو طبق آمار درصد  محرك بزهكارى اس
ــكاران را فرزندان  ــودكان خيابانى و نيز بزه بااليى از ك
ــكيل مى دهند.اين افراد گاه با بى سرپرستى  طالق تش
و بى خانمانى به دليل نداشتن حامى در خانواده،درگير 
ــالى كه گرايش به بزه دارند شده و  ارتباط با افراد همس
ــمت اعمال خالف عرف روى مى آورند. ناخواسته به س

فرار از منزل،ولگردى و در نهايت اعتياد نيز از آسيب هايى 
است كه اين افراد در معرض آن قرار مى گيرند.در بررسى 
ــق آمار بيش  ــيب هاى اجتماعى پيش از طالق،طب آس
ــورت مى گيرد. ــى از جدايى ها به علت اعتياد ص از نيم

فردى كه به دام اعتياد گرفتار شده،قطعا به بيكارى نيز 
دچار است كه در اين صورت ادامه زندگى براى هيچ يك 
از طرفين ازدواج ميسر نبوده و جدايى تنها راه رهايى از 
اين شرايط خواهد بود.همچنين روابط فراخانوادگى كه 
ــت، يكى ديگر از عوامل بروز  با عنوان خيانت مطرح اس
ــل رواج اين موضوع و با  طالق خواهد بود.امروزه به دلي
ــرت هاى اجتماعى براى  توجه به گسترش بستر معاش
ــالم،خيانت يكى از اصلى ترين  برقرارى ارتباطات ناس
آسيب هاى اجتماعى مرتبط با طالق است كه پيرامون 
اين امر نبايد از نقش پررنگ فضاى مجازى و آسيب هاى 
ــد كه بنيان بسيارى از  ــبكه هاى اجتماعى غافل ش ش
ــت.از ديگر آسيب هاى به  خانواده ها را تخريب كرده اس
وجود آورنده بستر طالق مى توان به همسر آزارى اشاره 
ــاى جدايى صورت  ــديد اين امر،زمينه ه كرد كه با تش
ــريع خواهد يافت.از آسيب  گرفته و رشد نرخ طالق تس
هاى اجتماعى پس از طالق هم مى توان به بروز انحرافات 
جنسى مرد و زن اشاره كرد كه روسپيگرى و همجنس 
گرايى از اين دست انحرافات هستند.اين پديده ها پس 
از طالق و به دليل عدم ارضاى نياز جنسى زوجين بروز 
مى كنند و زمينه را براى رقم خوردن معضالت ديگرى 
همچون سقط جنين در نتيجه باردارى ناخواسته محيا 
ــيب هايى است  ــى يكى ديگر از آس مى سازند.خودكش
ــه دليل تحمل انواع  كه با طالق در ارتباط بوده و افراد ب
فشارهاى روحى و روانى در معرض اين پديده هستند.

ضمن اينكه عدم توانايى پرداخت مهريه زن از سوى مرد 
ــدان را افزايش مى دهد كه با اين  احتمال ورود وى به زن
اتفاق،پيدايش مشكالت ديگر دور از انتظار نخواهد بود.

از مهم ترين آسيب هاى پس از طالق،بيوگى زنان است 
كه گاه در سنين بسيار پايين روى مى دهد كه اين رويداد 
امرى ناپسند است و مسبب پيدايش مسائل ديگرى مى 
شود.ضمن اينكه با ظهور و رشد پديده اى با عنوان ازدواج 
سفيد يا همباشى شاخص هاى ازدواج و طالق هم دچار 
دگرگونى شده و حتى با در نظر گرفتن نرخ همباشى زن 
ــت  و مرد هم آمار دقيق و متقنى از اين دو رخداد به دس

نخواهد آمد.
سه آسيب ويرانگر

ــران نبايد تنها  ــيب هاى اجتماعى اي اگرچه آس
ــاز به اقداماتى  ــورد واكاوى آمارى قرار گرفته و ني م
ــگيرى و كنترل آن ها دارد اما ناگفته  در جهت پيش
ــناخت اولويت ها كمك  پيداست كه در هر امرى ش
ــبرد اهداف و مقاصد حوزه مورد نظر  شايانى به پيش
ــايى سه آسيب بسيار  خواهد داشت.هر چند شناس
ــاد و طالق نمى  ــه ايرانى يعنى فقر،اعتي مهم جامع
ــا ديگر معضالت  ــه تنهايى به كاهش آن ها ي تواند ب
ــالش و نيز  ــه و ت جامعوى كمك كند ولى با انديش
ــه  تدوين برنامه هاى اجرايى در جهت تقليل اين س
مساله،مى توان گام هاى مهمى را به منظور كاهش 
ديگر آسيب هاى اجتماعى برداشت؛آسيب هايى كه 
نه تنها فرد و جامعه بلكه آيندگان را نيز مورد تهديد 
قرار داده و در صورت عدم كنترل و افزايش نرخ آن ها 
ــه ايران را هدف قرار  خطرات جبران ناپذيرى جامع

خواهد داد.

       اولويت بندى آسيب هاى اجتماعى و بررسي معضالت جامعه     

فقر؛ آسيبي كه بنيان خانواده را نشانه گرفته  است

ــايي بيماران مبتال در ايران به   ديروز روز جهاني ايدز بود اما شناس
داليل مختلفي به درستي صورت نمي گيرد كه مي تواند در تسري اين 
بيماري موثر باشد. اين مساله مي تواند به عنوان تهديدي جدي براي نظام 
سالمت مطرح شود تا جايي كه مسئوالن وزارت بهداشت مي گويند كه 
در برابر معرفي بيماران جديد ايدز، پاداش مي دهند. معاون بهداشت 
HIV وزير بهداشت ضمن انتقاد از كند بودن فرآيند بيماريابى در حوزه

ــت هاى رپيد HIV طبق يك پروتكل خاص در  گفت: قرار است تس
داروخانه هاى سراسر كشور توزيع شوند.دكتر عليرضا رئيسى در مراسم 
روز جهانى ايدز با بيان اينكه اميدوارم امروز بهانه اى براى حركت قوى تر 
در راستاى مبارزه با بيمارى HIV ايدز باشد، گفت: مهم ترين چيزى كه 
طى40 سال گذشته در اين زمينه ياد گرفته ايم، اين است كه آموزش و 
اطالع رسانى، مهم ترين عامل پيشگيرى از بيمارى هاى عفونى از جمله 
HIV است. تا امروز طبق آخرين آمار تجميعى دنيا حدود 35 ميليون 
نفر از بدو تشخيص بيمارى HIV تا كنون جان شان را از دست داده اند. 
HIV در حال حاضر تقريبا 36.9 ميليون نفر در دنيا به عنوان افراد مبتال به

زنده وجود دارند. در سال 2017، 1.8 ميليون نفر به HIV مبتال شدند كه 
آمار بااليى است. حال اين افراد چه گروه هايى بودند؟ خيلى مهم است كه 
ما گروه هاى هدف مان را براى پيشگيرى از ابتال به HIV مشخص كنيم. 
ــد از اين مبتاليان زنان تن فروش، معتادان  بايد توجه كرد كه 47 درص

تزريقى، زندانيان و مردان هم جنس باز بودند. بنابراين اين يك آالرم است 
و ما بايد براى پيشگيرى از ابتال به HIV اين گروه ها را تحت پوشش قرار 
دهيم. اگر اين آسيب ها در جوامع كمتر شود ميزان ابتال به HIV هم 
HIV كاهش مى يابد.رئيسى با بيان اينكه از 36 ميليون فرد مبتال به
در حال حاضر 75 درصدشان از ابتال به اين بيمارى آگاهند و حدود 22
ميليون نفر هم تحت درمان قرار دارند، ادامه داد: از سال 2000 تا 2017

ميزان ابتال به 36HIV درصد كاهش يافته و در نتيجه مرگ ناشى از آن 
هم كم شده است، اما اين آمار در همه جا صدق نمى كند. اين اتفاق در 
بخش هايى از جهان افتاده كه درباره اين بيمارى اطالع رسانى كردند و 
انگ زدايى از اين بيمارى انجام شده است.  متاسفانه منطقه خاورميانه، 
شمال آفريقا، آسياى ميانه و اروپاى شرقى نه تنها دچار كاهش موارد ابتال 
نشده اند، بلكه بيمارى با سرعت بيشترى در اين مناطق در حال افزايش 
است و در برخى جاها به مرز هشدار رسيده است. معاون وزير بهداشت 
با بيان اينكه در عالم طبابت مهم ترين كار تشخيص و در حوزه سالمت 
مهم ترين كار پيشگيرى است، گفت: اگر مى خواهيم جامعه اى ايمن 
داشته باشيم كه از نظر شاخص هاى سالمتى توسعه يافته است، بايد به 
سمت پيشگيرى و تشخيص رويم. متاسفانه در سال 2017، 940 هزار 
نفر در جهان جان شان را به دليل ابتال به HIV از دست داده اند. از طرفى 
1.8 ميليون نفر هم به تعداد مبتاليان دنيا اضافه شده اند. در حال حاضر 

در دنيا حدود 52 درصد بالغين تحت درمان قرار گرفته اند كه شاخص 
خوبى به نظر مى رسد. همچنين 80 درصد مادران باردار مبتال هم در دنيا

تحت درمان هستند و 40 تا 42 درصد كودكان مبتال نيز تحت درمان قرار 
گرفته اند.رئيسى با بيان اينكه تخمين مى زنيم حدود 60 هزار نفر مبتال 
ــيم، گفت: در حال حاضر حدودا كمتر از  به HIV در كشور داشته باش
نصف اين تعداد را توانسته ايم شناسايى كنيم و افرادى كه تحت پوشش 
درمان قرار گرفته اند، حدود 14 تا 15 هزار نفرند. در عين حال سنجش 
سطح ويروس براى 7000 نفر انجام شده و 5700 نفر هم پاسخ مناسبى 
به درمان داده اند.رئيسى با بيان اينكه در حال حاضر برنامه بيماريابى 
فعلى در حوزه HIV رضايت نداريم، گفت: در برنامه 90-90-90 بايد 
90 درصد افراد مبتال را شناسايى، 90 درصد افراد شناسايى شده را تحت

پوشش درمانى و 90 درصد افرادى را كه تحت درمان قرار گرفته اند سطح 
ويروس شان را كنترل كنيم، اما ما در 90 اول دچار مشكليم؛بنابراين بايد 
تحت يك پروتكل خاص و شرايط كنترل شده، سلف تست و رپيد تست 
را در داروخانه هاى سراسر كشور عرضه كنيم كه اين اقدام را انجام خواهيم 
داد. بر اين اساس داروخانه ها تحت آموزش قرار مى گيرند تا بتوانند اين 
تست را انجام دهند.وى افزود: اقدام ديگرمان اين است كه براى هر يك 
مورد بيماريابى جديد HIV پاداش قرار داده ايم؛ به طورى كه كسانى 
ــه آن ها پاداش تعلق خواهد  كه بتوانند يك مورد جديد را پيدا كنند ب
ــور رپيد  گرفت. بايد توجه كرد كه براى بيش از يك ميليون نفر در كش
تست انجام شده كه 52 درصد نسبت به سال95 افزايش داشته است. 
همچنين سهم زنان باردار از اين تست ها 42 درصد بوده است و مصرف 
كنندگان مواد مخدر نيز 6درصد از تست ها را به خود اختصاص داده اند 

كه اصال قابل قبول نيست و بايد ميزان آن را افزايش دهيم. همچنين 
11 درصد تست ها در زندان ها انجام شد كه تا حدودى قابل قبول است، 
ــى در ادامه صحبت هايش با بيان  اما جاى ارتقاى آن وجود دارد.رئيس
اينكه ساالنه يك ميليون و 500 هزار مادر باردار داريم، گفت: اين افراد 
هم جزو گروه هاى هدف ما در حوزه پيشگيرى از HIV هستند كه بايد 
مورد غربالگرى قرار گيرند. امسال انتظار داريم كه اين برنامه بهتر از قبل 
پيش رود. بايد بدانيم كه پيشگيرى از انتقال HIV از مادر به نوزاد بسيار 
HIV ارزشمند است.امسال چند گروه هدف را در حوزه پيشگيرى از

تعريف كرده ايم. اول افرادى كه به صورت داوطلبانه مراجعه كرده و بر 
 .MMT اساس مشاوره تست مى دهند. دوم افراد تحت پوشش مراكز
سوم مادران باردار و چهارم زندانيان. اگر بتوانيم به طور جدى اين گروه ها 
را ارزيابى كنيم به احتمال زياد درصد بيماريابى مان كه در حال حاضر زير 
50 درصد است، افزايش مى يابد. بايد توجه كرد كه امروزه اگر داروها را به 
درستى براى بيماران مبتال به HIV استفاده كنيم، فرد مى تواند به طور

طبيعى زندگى كند و بيمارى اش كنترل مى شود و مهم تر از آن از انتقال 
بيمارى نيز پيشگيرى مى شود.

سالمت

 بيمار ايدز معرفي كنيد؛ جايزه بگيريد!



امينه افروز
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حكم قطعى متهم سگ آزارى 

شفتى صادر شد
ــت شفت گفت: حكم   رييس اداره حفاظت محيط زيس
ــفتى كه اظهار ندامت كرده  قطعى متهم سگ آزارى ش

است، صادر شد.
رضا زمانى با بيان اينكه انتشار تصاوير منتشره از شخصى كه 
چندى پيش در شفت اقدام به سگ آزارى كرده بود، گفت: 
با شكايت اداره محيط زيست شفت و تشكيل پرونده حكم 

قطعى براى اين متهم صادر شد .
وى با بيان اينكه با هرگونه خشونت عليه حيوانات و حيوان 
آزارى برخورد مى كند، افزود: در نهايت دادگاه جهت اصالح 
متهم و با توجه به نوع بزه ارتكابى متهم را به حضور در اداره 
محيط زيست شفت به صورت هفته اى يك بار و به مدت 
6 ماه جهت فراگيرى نحوه برخورد با حيوانات و نگهدارى 

حيوانات مصدوم موظف كرد.
زمانى ادامه داد: اداره محيط زيست نيز به صورت ماهانه 
گزارشى از اقدامات و نحوه يادگيرى متهم را به دادگاه ارائه 

خواهد داد.
رييس اداره محيط زيست شفت خاطر نشان كرد: با توجه 
به اظهار ندامت و پشيمانى متخلف 30 ضربه شالق به مدت 
ــال معلق ماند تا چنانچه متخلف در مدت تعليق  يك س
ــود از مجازات موصوف  مرتكب بزه موضوع ماده 52 نش

رفع اثر شود.
وى ضمن قدردانى از دادگسترى شهرستان براى پيگيرى 
به موقع پرونده از عموم مردم به ويژه عالقه مندان به محيط 
ــت كرد با توجه به اينكه حيوان آزارى  ــت درخواس زيس
در فرهنگ ايرانى و اسالمى به هر شكل مذموم است، در 
صورت مشاهده هرگونه مورد در اين خصوص مراتب را به 

اداره محيط زيست اطالع دهند.

انهدام باندجعل مدارك تحصيلى 
در فضاى مجازى

ــات ناجا از  ــادل اطالع ــاى توليد و تب رييس پليس فض
شناسايي و دستگيري سرشاخه اصلي و اعضاى باند جعل 

مدارك دانشگاهي خبر داد.
سردار سيدكمال هاديانفر گفت: سرشاخه اصل  و چهار نفر 
از اعضاى باند جعل مدارك دانشگاهى و مهارتى، به همت 
همكارانم در پليس فتاي خراسان رضوى،  مقام قضايى 
و  كارشناس هيات نظارت و ارزيابى مدارك دانشگاهى، 

شناسايى و دستگيرى شدند.
ــه فعاليت  برخى از  ــرنخ ها حاكى از ادام وى ادامه داد: س
ــتان ها  بود كه با تالش شبانه  اعضاى اين باند در ساير اس
ــتمر،يكى ديگر از ااعضاى اين  روزى و پيگيرى هاى مس
باند در شهرستان نوشهر و سه نفر نيز در استان اصفهان 

شناسايى و دستگير شدند.
ــراد از طريق  ــاره كرد: اين اف رييس پليس فتاي ناجا اش
فعاليت گسترده تبليغاتى در فضاى مجازى با ادعاى صدور 
مدارك دانشگاهى و مهارتى، انواع تاييديه هاى جعلى براى 
ــتخدام  و ... اعتماد كاربران و  تقويت رزومه مهاجرت و اس
ــرده و از اين راه كالهبردارى مى  افراد متقاضى را جلب ك
كردند. متهم اصلى با سوء استفاده از سوابق كارى گذشته 
خود كه معاون قبلى يكى از موسسات آموزشى بوده، پس 
از كناره گيرى از شغل با تاسيس شركت به همراه فرزند 
ــال 90 تا كنون در زمينه صدور مدارك  و عروسش از س
ــت.  اين مقام ارشد انتظامى  تحصيلى فعاليت داشته اس
اضافه كرد: متهم اصلى تاكنون مدارك تحصيلى زيادى 
ــرى در قبال دريافت  ــان از ديپلم تا دكت را براى متقاضي
ــال، صادر كرده  ــج تا 75 ميليون ري مبالغى در حدود پن
است  كه در همين رابطه تحقيقات پليس براى رقم دقيق 
ــه دارد.  ــده ادام ــردارى و تعداد مدارك جعل ش كالهب
ــغلى  هرگونه مدرك تحصيلى يا گواهينامه مهارت ش
بدون تاييد وزارت علوم  معتبر نيست و پيگرد قانونى دارد 
بنابر اين از شهروندان تقاضا داريم قبل از هرگونه ثبت نام 
ــط وزارت  و واريز وجهى از مورد تاييد بودن آن مركز توس
علوم آگاهى يابند و درصورت مشاهده موارد مشكوك، 
WWW. مراتب را از طريق سايت پليس فتا به نشانى

ــش ارتباطات مردمى  CYBERPOLICE.IR بخ
گزارش دهند.

قاچاقچيان سوخت سه زن باردار 
را به كام مرگ كشاندند

فرمانده پليس راه استان كرمان با اشاره به تصادف خودروى 
حامل سوخت قاچاق در شهرستان ريگان طى روزهاى 
اخير عنوان كرد: در اين حادثه پنج نفر جان باختند كه سه 

نفر آن ها خانم و هر سه نفر باردار بودند.
سرهنگ يوسف نجفى در جلسه كميسيون ايمنى راه هاى 
استان كرمان با بيان مطلب فوق تاكيد كرد: قاچاقچيان 
انسان و در سال جارى قاچاقچيان سوخت بالى جان مردم 

شده اند، بايد مسئوالن فكرى در اين زمينه بكنند.
ــهم مصرف الكل در تصادفات  وى در ادامه با اشاره به س
ــيدگى به تخلفات  ــت الكل در قانون رس اظهار كرد: تس
راهنمايى و رانندگى پيش بينى شده و مجازاتى براى آن 
در نظر گرفته شده كه بايد اين قانون رعايت شود. در اجراى 
اين قانون مشكالت مختلفى وجود دارد و بايد با كسانى 
كه استنكاف مى كنند، برخورد محكمى صورت بگيرد 
ــارت مى توانند در  و شركت هاى بيمه در پرداخت خس
برخورد با اين موضوع كمك كنند. بايد اين تابو بشكند و 
كار فرهنگ سازى و آگاهى خانواده ها انجام  و از سوى ديگر 

دستورالعمل ها به روز شود.
ــتان كرمان با بيان اينكه آمار تست  فرمانده پليس راه اس
الكل نسبت به سال قبل افزايش داشته است، اظهار كرد: 
آمارها نشان مى دهد ريشه اصلى تصادفات سرعت است 
ــور دارند، بر اين موضوع  و همكاران ما كه در جاده ها حض
تمركز دارند ضمن آنكه از سوى ديگر براى انجام تست الكل 
و ديگر موارد محدوديت نيرو داريم. وى در بخش ديگرى از 
سخنانش گفت: پيشنهادات ما در زمينه كاهش تصادفات 
رانندگى، تشكيل منظم كميسيون ايمنى است كه در 
اين زمينه كمك خوبى مي كند و بايد برنامه جامع كاهش 

تصادفات درون و برون شهرى تدوين و اجرا شود.
ــاز به افزايش خودرو  نجفى اظهار كرد: ما در پليس راه ني
نداريم، كيفيت خودرو مهم است و نياز ما دوربين كنترل 
سرعت است كه  تمامي پاسگاه هاى پليس راه ما در شمال 
استان 36 دوربين دارد در حالى كه دوربين كنترل سرعت 
اسلحه گشت پليس راه است. در سال جارى در محورهايى 
ــدت آمار تصادفات و تلفات  كه دوربين نصب شد، به ش

كاهش داشته است.

رويداد

ــت بلكه  ــبيه پسرهاس نه فقط ظاهر «نيلوفر» ش
قيافه، صدا و رفتار و گفتارش هم به آن ها مى ماند؛ او 
ــته ها را به قول خودش مديون سال ها  همه اين داش
زندگى ميان مردان خالفكار است، افرادى كه باعث 
ــتگيرى را  ــالگى ركورد 9 بار دس شدند او در 27 س
داشته باشد وپنج بار آن را در يك سال به دست آورد. 

   از گذشته ات تعريف كن. 
ــالح ته تغارى  ــواده و به اصط ــن فرزند خان آخري
هستم. چهار خواهر و سه برادر دارم كه همگى ازدواج 
كرده اند. پدرم كشاورز و دامدار و مادرم خانه دار است. 
ــدان را ندارند و  ــابقه خالف و زن هيچ كدام از آنان س
فقط من با اين همه سابقه آبروى شان را برده ام. سال 
ــرى  ــاله بودم، در خيابان با پس 82 زمانى كه 17 س
ــنايى و ارتباط  ــنا شدم. اين آش به نام «مرتضى» آش
ــم خانواده تا 6 ماه ادامه داشت  پنهانى ما دور از چش
تا به خواستگاريم آمد. فكر مى كردم او مرد روياهايم 
است. خانواده ام به اين وصلت راضى نبودند اما وقتى 
ــت كردند و زندگى  ــرارم را ديدند، موافق عالقه و اص
من و مرتضى شروع شد. بعد فهميدم مرد روياهايم، 
دزد است. من از خالف مى ترسيدم و به همين خاطر 
ــيدن همه حق و حقوقم طالق گرفتم.  زمان  با بخش
طالق، سه ماهه باردار بودم و توانستم به سختى اين 
ــل ازدواجم  ــه دارم.  همان اواي موضوع را مخفى نگ
ــيراز رفته بودند.  پدرم  خانواده ام براى هميشه به ش
مى خواست مزرعه پرورش اسب خارجى راه بيندازد.  

هنوز هم اين شغل را دارد.  
   بعد از طالق چه كار كردى؟

نمى خواستم نزد خانواده ام در شيراز بروم. من در 
همين تهران، بزرگ شده بودم و مى خواستم همين 
جا بمانم . يكى از خواهرانم ساكن تهران است. پيش او 
رفتم و چند ماه در خانه اش ماندم تا پسرم به دنيا آمد. 
ــتنى كه مى دانستم پدر سارقش  پسرى دوست داش
ــازه بعد از  ــازد. ت نمى تواند زندگى خوبى برايش بس
طالق هم به خارج از كشور رفته بود. در ضمن خودم 
هم شغلى و پولى نداشتم. تنها دارايى من پول پيش 
ــهرك غرب بود. خانه به نام من اجاره  خانه مان در ش
شده بود و پول پيشش را گرفتم و خانه اى در خيابان 
نواب با پول پيش بسيار پايين رهن كردم و در همان 
دوران بعد از طالق توسط دوستانم معتاد شدم و پول 

باقى مانده را صرف مواد مخدر كردم. 

   با چه موادى اعتياد را شروع كردى؟
ــيگار را همراه  ــيگار و مدت كوتاهى بعد س اول س
ــيش مصرف كردم. بعد از آن مشروب، ترياك،  حش

شيشه و كراك!
   خانواده ات از اعتيادت اطالع داشتند؟

سه ، چهار سال پيش فهميدند. مادرم مرا به كمپ 
ــه خانه ام، وانمود  ــتن ب ترك اعتياد برد. بعد از برگش
كردم ترك كرده و سالم هستم اما دوباره ادامه دادم. 

   فقط مادرت كمك كرد؟
بله، برادرانم خبر نداشتند. اگر بدانند هم معتاد شده ام 
و هم 9 تا سابقه دارم، مرا زنده نگه نمى گذارند چون عزيز 
ــائل  ــتم، اجازه نداده اند آنان از اين مس پدر و مادرم هس

خبردار شوند. برادرانم پى زندگى شان هستند و كارى با 
من ندارند. 

    سوابقت براى چيست؟
ــك روز در  ــد از طالق بود. ي ــابقه من بع اولين س
ــدم. بيشتر  ــتگير ش خيابان به خاطر بدحجابى دس
ــاه ماندن بود.  ــوابقم در زندان چند روز يا چند م س
دومى به اتهام سرقت مقرون به آزار در يك درگيرى 
ــدم و او از من  خيابانى بود. يعنى با يك نفر درگير ش

شكايت كرد كه لوازمش را دزديده ام. 
ــد  اعتيادم، تيپ بدم و تنها زندگى كردن باعث ش
ــتم از خانه فرار  ــومى دوس ــرف او را قبول كنند! س ح
ــواده اش از من به  ــده بود و خان كرده و به خانه من آم

اتهام آدم ربايى شكايت كردند! با همين سوابق هر جا 
دستگير مى شدم، يك آدم سابقه دار بودم. به طور كلى 
ــال، پنج بار زندان  تا چشم به هم زدم، در طول يك س
ــال مواظب بودم تا دستگير  رفتم. بعد از آن يكى دو س
ــرج اعتيادم را  ــوم و از طرفى خالف مى كردم تا خ نش
جور كنم. البته من هيچ وقت براى مواد دست به فساد 
ــول مى گرفتم به  ــران؛ پ نزدم اما با فريب مردان هوس
اين صورت كه سوار ماشين شان مى شدم و به عناوين 
ــرده ام و به  ــازه از خانه فرار ك ــف مانند اين كه ت مختل
ــول مى گرفتم و بعد از آنان  مردها اعتماد ندارم، اول پ
ــوه بخرند و  ــب يا آب مي ــتم برايم قرص قل مى خواس

اين طورى با پياده شدن از ماشين فرار مى كردم. 

   پسرت پيش خودت بود؟
نه، وقتى معتاد و خالفكار شدم، او را به خواهرم دادم 
و حاال فكر مى كند خواهرم مادرش است و من خاله اش! 

خواهرم به نام خودش براى او شناسنامه گرفته است.
   براى مواد سابقه ندارى!

غير از يك سال اول كه پنج تا سابقه داشتم، مدتى 
ــال 87 زندانى و آزاد شدم. بعد سال  زندان نرفتم و س
ــتگير شدم؛ صد گرم  90 به خاطر نگهدارى مواد دس
ــتگيرى توانستم 80 گرمش  كراك بود كه زمان دس
ــم و 20 گرمش ماند كه  ــاز كن را در خانه بهروز جا س
ــال زندانى هستم.  ــدم؛ از آن س با همان دستگير ش
ــال حبس و يك ميليون و 100 هزار تومان  ــه س س

است.  جريمه 
   بهروز؟

ــت؛ پدر و مادرش طالق گرفته اند و او با  ساقى اس
مادرش زندگى مى كرد. مادر بهروز سر كار مى رفت 
و من با صيغه محرميت در خانه شان بودم. بهروز مواد 
به من مى داد و من خرده فروشى مى كردم و پولش را 

به او مى دادم و سهمم را مى گرفتم. 
   چطور دستگير شدى؟

پليس از پنج سال قبل دنبال بهروز بود؛ خودم هم در 
خيابان دماوند شناخته شده بودم و پليس دنبالم مى گشت. 
نمى دانم چه كسى مرا لو داد، وقتى دستگير شدم هر چه 
پليس از من شماره يا آدرس بهروز را كه فرارى شده بود، 
ــوهرم بود، فكر نمى كردم تنهايم  ــت ندادم. او ش خواس
ــكر  ــد روز بعد خودم به بهروز زنگ زدم. تش بگذارد. چن
كرد كه شماره اش را نداده ام و گفت روز دادگاه، غافلگير 
مى شوى و با كمكى كه مى كنم همان روز آزاد مى شوى. 
خيالت راحت باشد. روز دادگاه رسيد و من مثل قبل، بهروز 
ــراك گردن من افتاد! بهروز  را معرفى نكردم و 20 گرم ك

نامرد هم شماره اش را عوض كرد و تنها ماندم. 
   كسى به ديدنت مى آيد؟ 

مادرم و گاهى خواهرم... چند وقت پيش پسرم را 
هم با خودش آورده بود. 

   صحبتى مانده كه بخواهى بگويى.
ــتم. مى خواهم  ــرمنده پدر و مادرم هس خيلى ش
ــروم. هر روز  ــدر و مادرم ب ــوم و پيش پ زودتر آزاد ش
زندان برايم يك سال مى گذرد، پدر و مادرم به خاطر 
ــد از اين  ــده اند، مى خواهم بع ــاى من پير ش رفتاره
درست و سالم زندگى كنم. حتى براى اين هدف، من 
كه با هنر آشنايى نداشتم، كالس مى روم تا كارى ياد 

بگيرم و دست به خالف و اعتياد مجدد نزنم.

چنان گرم صحبت با تلفن همراه است كه هيچ توجهى به اطراف 
ندارد. هنگام صحبت گاه عصبانى مى شود و گاه مى خندد. در يك 
لحظه، تلفن همراه به سرعت برق و باد از دستش كشيده مى شود؛ هاج 
و واج به اطراف نگاه مى كند، دو جوانى را سوار بر موتورسيكلت مى بيند 

كه از محدوده نگاهش دور مى شوند...
آن قدر همه چيز سريع در يك لحظه اتفاق افتاد كه فرصت نكرد

تا گوشى را كمى محكم تر در دستش بگيرد، شوكه بود و عصبانى، 
ــت چه بايد بكند، موتورى بگيرد و به دنبال  در آن لحظه نمى دانس
راكبان موتورسيكلت برود، به كالنترى برود و شكايت كند يا بى خيال 

دردسرهاى شكايت و گوشى تلفن همراهش شود.
شايد اين اتفاق تلخ براى خيلى از ما افتاده باشد، سارقانى كه از غفلت 
و بى توجهى طعمه ها استفاده كرده، اموال آن ها را به سرقت برده اند. اين 
مردم فقط شامل عابران پياده نمى شوند، هر چند سرقت از عابران به 
اصطالح سر به هوا، راحت از ساير اقشار است. در واقع اين دسته از افراد 
طعمه هاى سارقان را تشكيل مى دهند، اما سارقان دامنه فعاليت خود 
را به يك قشر خاص محدود نمى كنند چرا كه ديده شده است كه از 
داخل مغازه، خودرو، مترو و غيره به سرقت اقدام كرده اند. سرقت براى 
سارقان تلفن همراه و كيف هاى دستى اگر سهل انگارى و حواس پرتى 

ما نباشد چندان هم راحت نيست.
پليس مى گويد سه مولفه، سرعت، فرصت و سهولت در بروز سرقت 
به ويژه سرقت هاى خرد مهم است اما وقتى عرصه در اين سه مولفه 
براى سارقان تنگ شود، به ندرت سرقت هاى آن ها با موفقيت همراه 
خواهد بود بر اين اساس سرقت تلفن همراه از فردى كه هيچ توجهى 
به اطراف خود ندارد و در كوچه و خيابان هاى خلوت به راحتى با تلفن 
همراهش صحبت مى كند، بسيار سهل و آسان است. اگر صحبت هاى 
مالباختگان را شنيده باشيم، اين مالباختگان ممكن است عزيزان، 
دوستان و آشنايان ما باشند. گفته اند كه متوجه اطرافم نبودم، ذهنم 
درگير بود و ... از آنجايى كه مسير رديابى گوشى و شناسايى سارقان 
نيز طوالنى و وقت گير است برخى از مالباختگان از مال خود گذشته 
و ترجيح مى دهند درگير اين مسيرهاى طوالنى و به گفته خودشان 
بى نتيجه نشوند به همين دليل است كه سارقان بدون هيچ ترس و 

واهمه اى هر روز جسورتر مى شوند و دست به سرقت مى زنند. 
بايد فرصت سرقت را براى سارقان بسوزانيم. سوزاندن اين فرصت 
براى هر يك از ما نيز كار ساده اى است. سارقان با عكس العمل بااليى به

هدف خود مى رسند اما وقتى شرايط را براى سارقان فراهم مى كنيم، 
مقوله سهولت به ميان مى آيد و اين دو مولفه فرصت و سهولت، سبب 

عكس العمل سريع آن ها و در نتيجه سرعت مى شود.
در شرايطى كه گوشى تلفن همراه با توسعه تكنولوژى، پيشرفته تر 

و در عين حال گران تر شده است، بر اين اساس اين شرايط مى طلبد 
كه در نگهدارى آن نهايت دقت را داشته باشيم چرا كه همواره با توسعه 
تكنولوژى جرايم اين حوزه ها نيز رنگ و بوى ديگرى مى گيرد و به تبع 

آن شيوه هاى انجام جرايم نيز تغيير مى كند. 
ــرقت هاى خرد گرفته تا به اصطالح  در بين انواع سرقت ها از س
پليس، سرقت هاى «مهمه» كه شامل سرقت از منزل، بانك، اماكن و 

وسايل نقليه مى شود، سرقت هاى خرد بسيار اتفاق مى افتد.
سرقت تلفن همراه در اين دسته قرار مى گيرد. از آنجا كه اين روزها 
با توسعه تكنولوژى هر روز يك مدل گوشى پيشرفته و گران وارد بازار 
مى شود، نبايد دور از ذهن دانست كه سرقت گوشى ها همراه كمتر 
شود بلكه شايد هر روز شمار اين نوع سرقت ها افزايش يابد زيرا يكى 
از راحت ترين سرقت ها به شمار مى رود و به هر ميزان پليس نظارت 
خود را بيشتر كند، فايده اى نخواهد داشت چرا كه هر شهروندى بايد 
پليس خود باشد و در اين زمينه اقدامات پيشگيرانه را مد نظر قرار دهد.

يكى از پرونده هاى جالب پليس در رابطه با سرقت گوشى تلفن 
همراه و تبلت در رابطه با پرونده سارق سابقه دارى در تهران است

كه با ترفندى خاص به سرقت اقدام مى كرده است. اين سارق با 
ادعاى پرداخت وجه شهريه فرزندش وارد دبيرستان شده پس از 
45 دقيقه توقف در مدرسه با سرقت لپ تاپ و تلفن همراه از آنجا 
خارج مى شد. البته اين سارق تحت عنوان پيك موتورى به دفاتر 
نمايندگى بيمه، مراكز درمانى (دندان پزشكى، مطب پزشك)، 
مراكز آموزشى و شركت هاى خصوصى نيز مراجعه كرده در يك 
لحظه با استفاده از غفلت مالباختگان اقدام به انجام سرقت هاى 
خود مى كرده است. اين سارق كه با شيوه « كش روى » به سرقت 
گوشى هاى تلفن همراه اقدام كرده بود، پرونده هاى متعددى در 
خصوص شكايت از متهم در مراجع مختلف قضايى داشت كه در 
نهايت در دام پليس افتاد. سرهنگ رضا موذن، معاون مبارزه با 
سرقت پليس آگاهى ناجا درباره سرقت هاى خرد و زورگيرى و 
ــت ماه امسال ميزان سرقت هاى  موبايل قاپى مى گويد: در هش
مهمه كاهش و در مقابل ميزان سرقت هاى خرد افزايش يافته 
ــال حدود 40 درصد  است. سرقت هاى مهم در هشت ماه امس
كاهش يافته است و ميزان كشفيات در اين حوزه نسبت به سال 
هاى گذشته تفاوتى نداشته است. سرهنگ موذن به افزايش آمار 
سرقت هاى خرد اشاره اى نكرد و افزود: ميزان كشفيات در اين 
حوزه نسبت به مدت مشابه سال گذشته به دليل بى دقتى مردم 

در حفظ اموال خود كاهش يافته است.
به گفته وى، سرقت هاى مهم شامل 10 آيتم از جمله سرقت 
ــى، محموله و ... است و سرقت  بانك، منزل، خودرو، طالفروش
ــرقت محتويات داخل خودرو، جيب برى،  هاى خرد شامل س
ــرقت تلفن همراه كه گاه  كش زنى و... است اما از نظر پليس س
با خشونت همراه است جزو سرقت هاى مهمه به شمار مى رود 

كه برخورد با اين دسته از جرايم متفاوت از جرايم خرد است.
وى در توضيح اين مطلب افزود: به عنوان مثال از نظر پليس 
ــود از آنجا كه  ــال و كهنسالى سرقت مى ش وقتى از فرد خردس
ــرقت هاى ــرقت جزو س توانايى دفاع از خود را ندارد اين نوع س

مهمه به شمار مى رو.د بر اين اساس در برخى جرايم تعريف ما از 
انواع سرقت ها با قانون متفاوت است اما در اغلب موارد با قانون 

همخوانى داريم.
ــرد و مهم از  ــاى خ ــرقت ه ــتاى كاهش س موذن، در راس
ــى را جدى بگيرند. به  شهروندان خواست تا هشدارهاى پليس
ــراه متوجه اطراف  ــرقت هايى مثل تلفن هم ويژه در زمينه س
ــند و به اطراف خود بنگرند تا بتوانند واكنش سريع از  خود باش
خود نشان دهند هر چند در برخى موارد سارقان از سالح سرد 
استفاده مى كنند كه بايد در اين شرايط به هيچ عنوان مقاومت 
ــرقت را به نزديك ترين كالنترى محل وقوع  نكرده و گزارش س

جرم، اطالع دهند.
ــرقت هاى خرد را  ــرهنگ موذن اضافه كرد: بخشى از س س
ــگيرى واگذار كرده ايم مثل كيف زنى و كش زنى  به پليس پيش
ــرقت ها در حوزه پيشگيرى  ــت براى كاهش اين س كه الزم اس
ــود. وى تاكيد كرد: بايد مسير ارتكاب سرقت  اقداماتى انجام ش
ــال عقالنى اقدام  ــارقان بالقوه كام ــره كنيد، اكثر س را پرمخاط
كرده، براى رسيدن به هدف خود (سرقت) با موازنه سود و زيان، 
ــى موقعيت ها و فرصت ها، از روش ها و شيوه هاى آسان و  بررس
ــتا افراد مى توانند براى  كم خطر استفاده مى كنند. در اين راس
ــت با  تغيير موقعيت هاى خاص كه ارتكاب جرم در آن زياد اس
دشوار و پرخطر كردن يا جاذبه زدايى، سارقان بالقوه را از ارتكاب 
ــرقت منصرف كنند و آنان را مجبور به پذيرش اين واقعيت  س
ــرقت در وضعيت جديد، از  كرده كه منافع عدم ارتكاب جرم س

ارتكاب آن بيشتر است. 
ــه عامل  ــس آگاهى ناجا به س ــرقت پلي معاون مبارزه با س
ضرورى براى ارتكاب سرقت اشاره كرده و مى گويد: فرد داراى 
ــارق بالقوه) كه زمينه ارتكاب سرقت را داشته باشد و  انگيزه (س
سپس بزه ديده بالقوه با بى مباالتى، تحريك و در نهايت محيط 
پيرامونى زمينه و شرايط را براى ارتكاب يا عدم انجام اين جرم را 

براى مجرم فراهم مى كند. 
به گفته سرهنگ موذن، در راستاى كاهش اقدام به سرقت و 
ايجاد فرصت هاى موجود و نيز نامساعد كردن مقدمات ارتكاب 
جرم بايستى اقدامات پيشگيرانه حول سه محور مجرم، بزه ديده 

بالقوه و محيط پيرامونى انجام شود. 
اين مقام انتظامى با بيان اينكه براى پيشگيرى از جرم سرقت 
ــوار  ــش فرصت هاى جرم بود، مى گويد: دش بايد به دنبال كاه
ــرقت و  ــرقت، مبارزه قاطعانه با س كردن زمينه هاى ارتكاب س
ــل از جرم و  ــتگيرى مجرمان،كاهش منافع حاص افزايش دس
ــت تا از اين طريق در  جاذبه زدايى ارتكاب سرقت اقداماتي اس

تصميم گيرى سارقان بالقوه سهيم باشيم.

معاون سرقت هاى خاص پليس آگاهى فاتب از دستگيرى هشت نفر اعضاي باند 
ــرقت موبايل خبر داد و گفت: اعضاي اين باند به 70 سرقت در نواحى مختلف شهر  س

تهران  اعتراف كردند.
سرهنگ احمد نجفى د ر تشريح اين خبر با اشاره به اينكه در ابتداى مهر 97 طى گزارشى 
از دادسراى ناحيه 34 به شعبه پنج بازپرسى گزارشى مبنى بر اينكه تعدادى در قالب يك باند 
اقدام به سرقت گوشى هاى همراه شهروندان در مناطق مختلف شهر تهران مى كنند موضوع 
به اداره 18 پليس آگاهى تهران ارجاع داده شد، بيان كرد: در اين گزارش آمده بود كه اعضاي 
چهار نفره اين باند با استفاده از موتور هاى تند رو و با استفاده از سالح سرد (قمه و قداره) اقدام به 

موبايل قاپى در سطح مناطق مختلف شهر تهران مى كنند.
ــه نفر از سارقان اين باند كه همگى داراى  وى با اشاره به اينكه چهارم مهر سال جارى س
سابقه هاى متعدد سرقت بودند از جمله سردسته آن به نام اسماعيل در خانه مجردى شان 
در حوالى ميدان خراسان  دستگير ودر همان لحظه دستگيرى تعداد هشت دستگاه گوشى 
سرقتى از آن ها كشف و با اعتراف اسماعيل نفر چهارم باند كه دخترى است معروف به فرناز 
دستگير شد.  وى با اشاره به اينكه در تحقيقات و بررسى هاى صورت گرفته سارقان اعالم 
داشتندكه گوشى هاى سرقتى را در جلوى پاساژ عالءالدين به فردى معروف به مجيد كچل 
كه داراى سابقه  است، مى فروخته اند، عنوان داشت: مالخرمورد نظر نيز با سرعت عمل ماموران 
در حالى كه مشغول خريد گوشى هاى مسروقه در مقابل پاساژ عالءالدين بود دستگير و از وى 
مبالغى پول نقد كشف شد. معاون سرقت هاى خاص پليس آگاهى با اشاره به اينكه مجيد 
(مالخر اول) در اعترافات خود شخصى ديگر معروف به م ورامينى را معرفى كرد مدعى شد كه 
40 دستگاه گوشى سرقتى به وى فروخته است و وى به صورت عمده گوشى هاى سرقتى 
را به شخصى كه از اتباع يكى از كشور هاى همسايه است به فروش مى رساندكه او هم اموال 
سرقتى را از طريق قاچاق از كشور خارج مى كند. وي اظهار داشت:با تدابير صورت گرفته مالخر 
دوم دستگير كه در تحقيقات صورت گرفته به 70 فقره سرقت گوشى همراه اعتراف و از وى 
حدود 10 ميليون تومان پول نقد كشف شد.  سرهنگ نجفى با اشاره به اينكه با اعتراف مالخر 
دوم دو نفر ديگر از كسانى كه در اين پروسه سرقت حضور داشته و عامل انتقال گوشى هاى 
سرقتى به خارج از كشور بودند نيز دستگير شدند، بيان داشت:  سارقان به زندان انتقال داده 

شدند و مالخران اين پرونده همچنان براى ادامه تحقيقات در اختيار پليس آگاهى هستند.

چرا آمار موبايل قاپى افزايش يافته است؟

جسور شدن دزدان با افزايش قيمت ها
بازداشت باندهشت نفره دزدان 

پايتخت در عمليات ضربتى

   اين زن در بازداشت شدن، ركورددار است    

           سرگذشت عجيب زن خالفكار   سرگذشت عجيب زن خالفكار

دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 55 درصد 
طالق ها در كشـور به مصرف مواد مخدر مربوط 
است و روزانه 9معتاد در كشور جان خود را بر اثر 

مصرف اين مواد از دست مى دهند.
روزانه 9 معتاد در كشور جان مى بازند

اسكندر مومنى در همايش روز جهانى ايدز
كه در وزارت بهداشت برگزار شد، افزود: بيش از 
30 درصد مبتاليان به  HIV  به صورت مستقيم به 
مصرف مواد مخدر ارتباط  دارند كه اين آمار در دهه 
گذشته بيش از اين و حدود 60 درصد بود.   برخى از 

آسيب ها و ناهنجارى ها منشأ آسيب هاى ديگر
هستند يا در به وجود آوردن آن آسيب ها نقش
تعيين كننده دارند. يكى از اين  موارد، مواد مخدر 
است كه بسـيارى از جرايم از سرقت تا قتل ها و
جرايمى از اين دست به علت مصرف مواد مخدر 

اتفاق مى افتد.
مومنى اظهار كرد:  همچنين بر اساس آمارها، 
55 درصد طالق ها در كشور ناشى از مصرف مواد 
مخدر است. حدود 70 درصد زندانيان كشور نيز 
در  رابطه با مواد مخدر زندانى شدند كه 40 درصد 

مستقيم و 30 درصد غيرمستقيم به اين موضوع 
ارتباط دارند.  روزانه حدود 9 نفر از معتادان فوت 
مى كنند. در نتيجه توجه به مواد مخدر كه منشأ 

بسيارى از آسيب هاى ديگر است،  اهميت دارد. 
سـال 2000 ميالدى ميزان توليد مواد مخدر 
در افغانسـتان 200 تن بود و االن بـه 10 هزار تن 
رسيده است. اين  كشور همسايه از نظر اقتصادى 
در شرايط نامناسبى اسـت و به آب هاى آزاد راه 
ندارد. نا امنى در اين كشور موج مى زند و توسط 
 قدرت هاى فرامنطقه اى دچار مشكالتى شده 
اسـت. از طرفى يكى از مسيرهاى اصلى انتقال 
قاچاق مواد مخدر از اين كشـور به كشـورهاى 

 اروپايى، ايران است. 

دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر بيان كرد: ايران 
طى چهار دهه گذشـته مبارزه بى امانى را براى 
ورود قاچاق مواد مخدر انجام داده است و  حدود 
چهار هزار نفر در راسـتاى مبـارزه با مواد مخدر 
شهيد شـدند. در حوزه درمان در زمينه مصرف 
مواد مخدر نيـز كارهاى زيادى در  كشـور انجام 
شده است. وظيفه ما اين است كه با ورود، توزيع، 
عرضه مواد مخدر مبارزه كنيم و اقدامات درمانى 
براى معتادان را نيز  انجام دهيم.  هيچ دستگاه و 
سازمانى نمى تواند به تنهايى موضوع مواد مخدر 
را حل كنـد. از طرفى بـدون مشـاركت مردم و 
 گروه هاى مرجع نيز نمى توان در زمينه پيشگيرى 

موفقيتى كسب كرد. 

مومنـى افـزود: حدودپنـج سـال،پنج 
نظرسـنجى انجام شـد كه يكى از پرسش ها 
از جامعه هدف اين بـود كه مهم ترين دغدغه 
امنيتى و انتظامى چيست؟ دغدغه و اولويت 
همـه شـهروندان در تمـام اين پنج سـال، 
موضوع مـواد مخدر بـود زيـرا خانواده ها و 
مردم مى دانند اگر كسى معتاد شود، چندين 

خانواده را درگير مى كند.
دبير سـتاد مبارزه بـا مواد مخـدر گفت: 
اولويت اول اين ستاد، پيشـگيرى از اعتياد 
اسـت و همه تالش را بر اين معطوف مى كنيم 
كه موضوع پيشگيرى از مصرف مواد مخدر در 

جامعه نهادينه شود.

روزانه 9 معتاد در كشور جان مى بازند

معصومه نيكنام
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گروه ورزش

ــپوليس و بازيكنى كه  ــوب پرس ــان محب كاپيت
ــوپرمن را دادند، از فوتبال  ــه ها به او لقب س دوآتش
ــه اهالى فوتبال  ــرد. انتظار هم ملى خداحافظى ك
ــش در جام جهانى  ــه اين مدافع با درخش اين بود ك
بند استوك ها را باز كند اما تصميم غيرمنتظره كى 
ــد اين اتفاق نيفتد و سيد را در روسيه  روش باعث ش
2018، نبينيم. به دليل اعالم خداحافظى حسينى 
از بازى هاى ملى، در زير نگاهى اجمالى به حضور اين 

مدافع شمالى در فوتبال كشورمان داريم. 
معرفى سيدجالل با برنز آسيايى

14 سال پيش، تيم محبوب بندرانزلى بازيكنى را 
به خدمت گرفت كه شايد كمتركسى فكر مى كرد، 
جاى خالى او روزى درتيم ملى به خوبى حس شود. 
جوان قدبلندى كه قدرت بدنى خوبى هم داشت از 
ــاالن ملوان بندرانزلى معرفى  جوانان به تيم بزرگس
ــيدن ايران به جام  ــتونى براى رس ــد تا روزى س ش
ــيدجالل حسينى سه سال پيراهن  جهانى باشد. س

سپيد انزلى را به تن كرد.
ــام داد و دو گل را ثبت  در اين مدت 84بازى انج
ــوان در فوتبال  ــن مدافع ميانى ج كرد. عملكرد اي
ــيايى  داخلى آنقدر خوب بود كه براى بازى هاى آس
2006، به همراه تيم ملى زير 23 سال، عازم دوحه 
قطر شد. اولين افتخار ملى حسينى در اين تورنمنت 
به دست آمد و او توانست در كنار جوانان ديگرى كه 
قرار بود به زودى ستاره هاى فوتبال ايران باشند به 

مقام سوم رسيد. 

اولين بازى ملى
البته حضور در بازى هاى آسيايى تنها دستاورد 
حسينى از درخشش در ملوان نبود. او سال پيش از 
بازى هاى آسيايى توانست در تيم نارنجى پايتخت 
توپ بزند و اين اتفاق نشان مى داد كه مدافع گيالنى 
در حال طى كردن يك مسير صعودى است. او خيلى 
زود در سايپا جا افتاد. طى چهار سال، 117بازى براى 
ــرد كه جرقه اى زودگذر  اين تيم انجام داد و ثابت ك
در فوتبال ايران نخواهد بود. هشت گل در چهارسال 
ــت اما اين آمار، در فوتبال كم گل  تعداد زيادى نيس
ــزى مى تواند آمار قابل  ايران و براى يك مدافع مرك
ــيدجالل  ــد. پس از مدال برنز 2006، س قبولى باش
ــاالن تيم ملى نيز رسيد. او اولين  به پيراهن بزرگس
بازى ملى خودش را در سال 2007 مقابل بالروس 
كه با نتيجه 2-2 در تهران به پايان رسيد، انجام داد. 
ــينى به همراه تيم ملى در جام  در همين سال، حس
ملت هاى 2007 شركت كرد و در اولين بازى ايران، 
ــاند. ايران در  ــودش را به ثمر رس اولين گل ملى خ
اولين مسابقه به مصاف ازبكستان رفت و در دقيقه16

گل خورد اما سيدجالل در دقيقه55 دروازه ازبك ها 
را باز كرد تا بازى مساوى شود. پس از او نيز كاظميان 
گلزنى كرد تا اولين سه امتياز ايران در اين رقابت ها 
ــت بيايد. ايران از گروه خودش به عنوان تيم  به دس
ــا در مرحله بعد مقابل كره جنوبى  اول صعود كرد ام
ــت خود و حذف شد. با اين  در ضربات پنالتى شكس
حال، جايگاه سيدجالل در تيم ملى محكم شده بود. 

دومين گل ملى
سال بعد، دومين گل ملى مدافع سايپا نيز به ثمر 
ــى جام جهانى  ــيد. در جريان بازى هاى انتخاب رس

ــينى مقابل كويت، گل دوم ايران را به  2010، حس
ــاوى2-2 به پايان رسيد.  ثمررساند.  اين بازى با تس
تيم ملى در پايان اين مرحله به عنوان تيم اول گروه 
ــره جنوبى، كره  ــد اما پايين تر از ك راهى دور بعد ش
شمالى و عربستان قرار گرفت تا از راهيابى به مرحله 
ــيد جالل تا پايان  نهايى جام نهايى محروم بماند. س
فصل در سايپا ماند و سپس در تابستان 2009 راهى 
ــد تا با پيراهن زرد اين شهر سه بار پياپى  اصفهان ش

قهرمان فوتبال داخلى ايران شود. 
سومين گل ملى

ــيد تا مدافع تيم ملى ايران، گل  دوسال طول كش
بعدى خودش را به ثمر برساند. در مرحله نيمه نهايى 
ــيا، ايران مقابل عراق قرار گرفت  بازى هاى غرب آس
ــازى را در دقيقه55 به ثمر  ــيدجالل اولين گل ب و س
رساند. گل او را عراقى ها در دقيقه71 جبران كردند 
اما محمدغالمى در دقيقه 84، گل پيروزى ايران را زد 
تا تيم ملى به فينال برسد. هرچند كه در بازى پايانى 
نتيجه را 2بريك به كويت واگذار كرديم. حسينى جام 
ملت هاى آسيا در سال 2011 را نيز به عنوان بازيكن 
سپاهان تجربه كرد. افشين قطبى اين مدافع تنومند را 
به قطر برد. حسينى به ايران كمك كرد تا به عنوان تيم 
صدرنشين راهى مرحله بعد شود اما كره جنوبى اجازه 
پيشروى را از تيم ملى گرفت و فوتباليست هاى ايرانى 

خيلى زود با جام ملت هاى قاره خداحافظى كردند.
گلزنى سيد و اولين برد كى روش!

در همان سال، سيدجالل گل چهارم خودش را 
با پيراهن ايران به ثمر رساند. در اولين بازى تيم ملى 
ــيدجالل دروازه ماداگاسكار  با هدايت كى روش، س
ــرد پيرمردپرتغالى روى نيمكت  را باز كرد تا اولين ب

ايران ثبت شود. چند روز بعد تيم ملى در مرحله 
انتخابى جام جهانى 2014، بازى هاى خودش 
ــيدجالل حال ديگر يكى از  ــروع كرد و س را ش
ــد.  ــوب مى ش ــره هاى پخته تيم ملى محس مه

ايران در دوبازى رفت و برگشت، مالديو را 5برصفر 
ــت داد و به مرحله گروهى رسيد. سيد جالل  شكس
ــن مرحله ثبت كرد. ايران  گل بعدى ملى را نيز در اي
ــت اندونزى و قطر، در تهران به مصاف  پس از شكس
ــيد جالل چراغ اول را در دقيقه 22 بحرين رفت. س

روشن كرد و ايران با نتيجه 6برصفر اين تيم را در هم 
ــم اول به مرحله بعد رفت و  كوبيد. ايران به عنوان تي
آنجا نيز توانستيم به عنوان تيم اول گروهA و باالتر از 

كره جنوبى راهى جام جهانى برزيل شويم.
رفت و برگشت غيرمستقيم به پرسپوليس

ــام جهانى  ــارم انتخابى ج ــش از مرحله چه پي
ــل، راهى  ــدت يك فص ــالل به م ــيد ج 2014، س
پرسپوليس شد و تا پايان جام جهانى پيراهن قرمز 
ــيد. او در اين مدت يك نايب قهرمانى  تهران را پوش
ــت آورد. او پس از جام جهانى  جام حذفى را به دس
راهى االهلى قطر شد تا بازى در ليگ ستارگان اين 
ــور را تجربه كند اما فوتبال قطر جايى نبود كه  كش
سيدجالل بتواند در آن احساس راحتى كند بنابراين 
ــت و اين بار پيراهن زرد سال2015 به ايران برگش

ــال بهترين مدافع  نفت تهران را بر تن كرد. در آن س
ــد و با اينكه از استقالل نيز پيشنهاد  فوتبال ايران ش
خوبى داشت، اما دوباره پيراهن قرمز تهران را بر تن 
كرد. او دو فصل ديگر را نيز در تركيب پرسپوليس به 
عنوان بهترين مدافع فوتبال ايران پشت سر گذاشت

ــورت پياپي تجربه كرد و  و دو قهرمانى ليگ را به ص

ــوپرجام را نيز  دو قهرمانى س
اكنون در كارنامه اش دارد.

سيد؛ متخصص گل هاى اول
2013 ــپوليس، در سال مدافع پرس

ــودش را نيز به  ــى خ ــمين گل مل شش
ثمررساند. او در جريان بازى با تايلند در 
مرحله انتخابى جام ملت هاى2015، گل 

اول بازى را به ثمررساند 

ــود ايران  و اين بازى در نهايت با نتيجه2بر يك به س
تمام شد. دو سال بعد در بازى ايران مقابل عمان و در

مرحله انتخابى جام جهانى 2018، براى ايران گلزنى 
كرد و اين بازى با نتيجه 1-1 به پايان رسيد. سال بعد

ــينى  نيز در مرحله بعدى انتخابى جام جهانى، حس
دروازه ازبكستان را باز كرد تا تيم ملى با همين تك 

گل به سه امتياز شيرين دست پيدا كند.
آمار كلى  

ــال داخلى  ــينى در فوتب ــيدجالل حس س
صاحب 6عنوان قهرمانى در ليگ  برتر است. 
او در سال 2011 بهترين بازيكن آسيا شد و

در ليگ ايران نيز 6بار عنوان بهترين مدافع 
را به خودش اختصاص داده است. ضمن 
ــگاه هاى  اينكه به تازگى مقام دومى باش
ــت. او در رده  ــيا را نيز تجربه كرده اس آس
ــت گل ملى  ملى صاحب 112بازى و هش
است. در رده باشگاهى 533 بازى و 23گل را 
ثبت كرده است. از اين آمار، 144 بازى و 
پنج گل مربوط به دوران حضور او 

در پرسپوليس است.
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ــوپرجام را نيز  دو قهرمانى س
اكنون در كارنامه اش دارد.

سيد؛ متخصصگل هاى اول
2013 ــپوليس، در سال مدافع پرس

ــودش را نيز به  ــى خ ــمين گل مل شش
ثمررساند. او در جريان بازى با تايلند در 
مرحله انتخابى جام ملتهاى2015، گل 

اول بازى را به ثمررساند 

ــود ايران و اين بازى درنهايت با نتيجه2بر يك به س
تمام شد. دو سال بعد در بازى ايران مقابل عمان و در
8مرحله انتخابى جام جهانى 2018، براى ايران گلزنى
1اين بازى با نتيجه 1-1به پايان رسيد. سال بعد كرد و
ــينى نيز در مرحله بعدى انتخابى جام جهانى، حس
دروازه ازبكستان را باز كرد تا تيم ملى با همين تك

گلبه سه امتياز شيرين دست پيدا كند.
آمار كلى

ــال داخلى ــينى در فوتب حس ــيدجالل س
برتر است 6صاحب 6عنوان قهرمانى در ليگ
1او در سال 2011 بهترين بازيكن آسيا شدو
6در ليگ ايران نيز 6بار عنوان بهترين مدافع
را بهخودش اختصاص داده است. ضمن
ــگاه هاى اينكه به تازگى مقام دومى باش
ــت. او دررده ــيا را نيز تجربه كرده اس آس
ــت گل ملى 2ملى صاحب 112بازى و هش
3 بازى و 23گل ر 3رده باشگاهى 533 است. در
4. از اين آمار، 144 بازىو ثبت كرده است
پنج گل مربوط به دوران حضور او

در پرسپوليساست.

موضوع تيم ملى، موضوعى نيسـت كـه افراد 
بخواهند با نتيجه گرفتـن آن مخالفت كنند و اين 
مخالفت به هيچ وجه قابل پذيرش نيست. مثل اين 
است كه بگوييم نسبت به پرچم كشورم يا نسبت 

به وسعت كشورم انتقاد دارم.
 ما يك كشور و يك پرچم بيشـتر نداريم و  يك 
ملت بيشـتر نيسـتيم.  تنها جايى كه در دنيا مى 
توانيم با خيال راحـت راه برويـم و بگوييم اينجا 
براى ماست، ايران اسـت و هرچيزى كه نشانه اى 
از كشورمان داشته باشد نه تنها به آن احترام مى 
گذاريم بلكه با قدرت در كنارش مى ايسـتيم. در 
هر سازمان و سـاختارى نقد وجود دارد اما نقد به 
موجوديت يك موضوع نيسـت. بلكه نقد به روند 

مديريتى يا فضاى موجود اسـت. تيم ملى فوتبال 
وقتى درون زمين اسـت، در واقع نماينده و نشانه 

ملت يك كشور است. 
در تورنمنـت هاى مختلـف ديده ايـم كه يك 
پيروزى چه اثـرات مثبتى در جامعـه مى گذارد و 
چه اتفاقاتى را در كشور رقم مى زند. فوتبال يكى 
از موضوعاتى است كه مردم ما با حساسيت دنبال 
مى كنند. هر برد، مسـاوى يا شكسـت به صورت 
مسـتقيم روى زندگى عادى آن ها اثـر مى گذارد 
و اين مسـاله دليلى است كه  هميشـه پشت تيم 
ملى فوتبال باشـيم. هيچ كـدام از ما مشـكلى با 
پرچم كشور، تيم ملى و پيراهن سفيد آن نداريم و 
نخواهيم داشت. اما موضوعى كه امروز مطرح شده، 

جريانى اسـت كه بين كـى روش و برانكو به وجود 
آمده است. من به شدت مخالف آن هستم و نسبت 
به آن نقد دارم. معتقدم از ضعف فدراسيون فوتبال 
اسـت كه اين اتفاقات رخ داده اسـت. فدراسيون 
بايد ميانه كار را بگيرد و جلسـه مشترك بين اين 
دو برگزار كنند اما چون ابهامات مديريتى زيادى 
در اين سال ها داشته اند و نتوانستند كاردرستى 
در اين فوتبال انجـام دهند بنابرايـن نمى توانند 
اين دو سـرمربى را كنـار يكديگر بنشـانند. همه 
مشـكالت، درگيرى هـا و اختالفات بـا گفت و گو 
حل مى شـود. اختالفى كه بين كى روش و برانكو 
به وجود آمده يك اختالف خيلى سـاده است كه 
بيشتر شبيه كرى خوانى است. متاسفانه اين كرى 

در حال ضربـه زدن به فوتبال ماسـت و مردم ما را 
به دو قسمت تقسيم كرده اسـت. متاسفانه امروز 
اگر از تيم ملى تعريـف كنم يعنى با پرسـپوليس 
مشكل دارم و اگر از پرسپوليس تعريف كنم يعنى 
با تيم ملى مشـكل دارم. از طرفى فضاى مجازى با 
صفحات و كاربران قالبى نيز به اين جريان دو قطبى 
دامن زده است. به خوبى درك مى كنم كه اين حمله 
به افراد و تخريب آن ها، سـازماندهى شده است. 
من دوست دارم فوتبال كشورمان موفق باشد اما 
يك رييس فدراسيون ضعيف و يك هيات رييسه 
بسـيار ضعيف باعث مى شـود، افرادى كـه بايد 
فوتبال را توسـعه بدهند، بيشـتر در حال جدل با 
يكديگر باشند و فضاى فوتبال كشور را دو قطبى 

كنند. كمپين 
حمايـت از تيـم 

ملـى، بايد همه 
گيـر باشـد و 
يـن  كمتر بـا 

كلمات بيشترين 
منظور را برساند. به 

نظـرم،  شـعارى كه در 
جام جهانى روسـيه تنظيم 

شـده بود، بهترين شـعار براى تيم ملـى فوتبال 
ايران خواهد بـود. به خصوص در حـال حاضر كه 
مى توانيم به قهرمانى در آسـيا نزديك باشيم.  با 
اقدامات حمايتى مى توانيم آرامش را به تيم ملى 
برگردانيم. يك پيـروزى مى تواند فضـا را به نفع 
كشور و مردم تغيير بدهد. مهم موفقيت تيم ملى 
اسـت چراكه در آينده همه چيز به نـام مردم اين 

كشور ثبت خواهد شد. 

محمود شـيعي، مديرعامل باشـگاه پيـكان و عضو هيات رييسـه 
فدراسيون فوتبال از معدود مديران عاملي است كه در تمام بازي هاي 
واليبـال و فوتبال در ورزشـگاه حاضر مي شـود و بازي هاي تيم تحت 

مديريتش را تماشا مي كند. 
ماجراي بازنشسـتگي اعضاي هيات رييسـه و رييس فدراسـيون 
فوتبال در كنار حاشـيه هايي كه اين روزها گريبـان تيم ملي را گرفته 
دليلي شد تا با او در سـالن واليبال مجموعه حجاب گفت وگويي انجام 

دهيم كه در ادامه آن را پي مي گيريم.
      پيكان موفق شـد در يك ديدار جذاب و تماشـايي، شهرداري 
ورامين را شكسـت دهد. ابتدا درباره عملكرد شـاگردان تركاشوند 

بگوييد. از آن ها راضي هستيد؟
ــال جديد از جوانان باتجربه استفاده كرد و همچون  تيم واليبال پيكان در س
ــداد. در واقع  ــرمايه گذاري كالني در اين حوزه انجام ن ــته س ــال هاي گذش س
قراردادهاي بازيكنان و كادرفني به حدود يك سوم سال گذشته رسيده است. 

از عملكرد اين تيم راضي هستم و فكر مي كنم در ادامه فصل شرايط بهتر شود.
      جزو معدود مديران عاملي هسـتيد كه تمام بازي هاي تيم هاي 
پيكان را در ورزشگاه تماشا مي كنيد. فكر مي كنيد اين اتفاق براي دادن 

روحيه به بازيكنان موثر است؟
اين ايراد را همسرم نيز از من مي گيرد (با خنده). او مي گويد من ساير مديران 
عامل را نديده ام كه در ورزشگاه حاضر شوند چرا تو همواره به ورزشگاه مي روي؟ 
حقيقت آن است كه من عالقه ويژه اي به تماشاي مسابقات ورزشي دارم و از آن 

لذت مي برم. شور و شوق جوانان براي من جذاب و تماشايي است.
      شايعاتي مبني بر جذب چند بازيكن توسط تيم فوتبال پيكان نيز 

مطرح شده، به طور كلي قصد خريد بازيكن داريد؟
ــا توجه به تعطيالتي  ــراي خريد بازيكن نداريم اما ب در حال حاضر قصدي ب
ــك براي برطرف كردن نقاط ضعف و قوت اقدام  كه در نيم فصل داريم بدون ش

خواهيم كرد. 
      از عملكرد مجيد جاللي راضي هستيد؟

تا امروز بله، به نظرم او براساس برنامه مان عمل كرده است.

      اما بسياري از كارشناسان معتقدند جاللي با توجه به مدت زمان 
طوالني كه در پيكان حضور دارد نتوانسته عملكرد مناسبي ارائه دهد.

سياست ما اين بود كه پيكان در سال چهارم يا پنجم بتواند از دسترنج خودش 
ــت كه تيم فوتبال پيكان نيز مانند تيم  ــتفاده كند. در واقع برنامه ما اين اس اس
ــركت كند و معتقدم مجيد  ــته هاي خود در مسابقات ش واليبال، براساس داش
ــده اين روند را در پيش بگيرد. با اين استراتژي تا امروز گام هاي  جاللي موفق ش

موفقي برداشته ايم.

      مجيد جاللي ليست ورود و خروج را به شما اعالم كرده است؟
خير، در حال حاضر ليستي ارائه نشده است.

      يعنـي بازيكنـي مدنظر سـاير تيم ها قـرار نگرفته كـه براي او 
پيشنهادي ارسال شود؟

ــت ما حفظ بازيكنان مان است و براي جذب آن ها بايد با  خبر ندارم اما سياس
باشگاه مذاكره شود.

      يك مقدار درباره فدراسيون فوتبال صحبت كنيم؛ گفته مي شود 

تمام اعضاي هيات رييسه بايد از پسـت خود كناره گيري كنند و تنها 
مهدي تاج مي تواند براساس ماده 60 در پست خود باقي بماند.

ــع كميته ملي  ــاج آخرين موض ــه، مهدي ت ــه هيات رييس در آخرين جلس
ــت  ــاس او مي تواند در پس المپيك و وزارت ورزش را اعالم كردند كه بر اين اس
خود باقي بماند. درباره ساير اعضا نيز پيشنهاد شد از بند يك سوم حقوق و يك 
ــود. البته در اين باره بايد از مراجع تخصصي اخذ مجوز  سوم حضور استفاده ش
شود. اگر مورد موافقت قرار نگيرد بايد مجمع تشكيل و درباره آينده كاري اعضا 

تصميم گيري شود.
      موضوع مهمي كه وجود دارد اين است كه فوتبال ايران با حضور 
كامل مديرانش مشـكالت متعـددي دارد، با يك سـوم حضور آن ها 

مشكلي به وجود نمي آيد؟
به هر ترتيب فوتبال ايران ارزش آن را دارد كه وقت زيادي بگذاريم و اميدوارم 
ــيم. به نظرم با حضور قوي تر افراد ديگر مي توانيم نتيجه  به نتيجه مناسبي برس

خوبي بگيريم.
      قانون منع به كارگيري بازنشستگان شامل شما نيز مي شود؟

ــت كه اگر خودم بخواهم مي توانم بروم اما اگر نه،  ــرايط من به گونه اي اس ش
ــم برود من نيز  ــته ام و فكر مي كنم اگر تي ــش را بخواهيد خس نمي روم. حقيقت

استعفا كنم. 
ــتري كند. هرچند  معتقدم يك نيروي جوان اگر بيايد مي تواند خدمت بيش
كه مي توانم بروم اما اگر شخصي بتواند كمك كند بايد از حضورش بهره مند بود.
      قـرارداد كارلوس كي روش، سـرمربي تيم ملـي فوتبال پس از 

جام ملت ها تمديد خواهد شد؟
ــتم. تا  ــيون فوتبال هس ــه فدراس ــات هيات رييس من فقط در جريان جلس
جايي كه مي دانم قرارداد او تا پايان اين مسابقات تمديد شده و خبر ديگري ندارم.
      گفته مي شـود نامه ساكت به باشگاه پرسـپوليس براي سكوت 
برانكو در قبال حواشـي باعث افزايش التهابات شـد. ايـن موضوع را 

قبول داريد؟
اجازه بدهيد وارد اين مسائل نشوم. من اين اخبار را در رسانه ها خواندم و در 

جريان جزييات ماجرا نيستم.

محمود شيعي، عضو هيات رييسه فدراسيون فوتبال در گفت وگو با «قانون»:

فوتبال ايران ارزش آن را دارد كه وقت زيادي بگذاريم
پيشنهاد شده اعضاي هيات رييسه با بند يك سوم حضور و يك سوم حقوق در فدراسيون بمانند

#  دوام_ بياوريم
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      نگاهي به زندگي حرفه اي كاپيتان پيشين تيم ملي كه روز گذشته فوتبال ملي را كنار گذاشت    

وداع با «جالل» تيم ملى

موفقيت تيم ملي مهم ترين مساله است على عالى
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چرا مردم اخبار رسمي را از 
منابع غير رسمي دنبال مي كنند؟

 
مردم: چون تا به منابع رسمي برسه 

از خبر به تاريخ تبديل ميشه

آرمان: آقاى روحانى، رحمانى 
وزير كشور شماست؟

 
روحانى: نميدونم، بذارين از 

منشى جهانگيرى بپرسم

آفتاب: زندگى در خارج از كشور 
خيانت است؟

 اگر بعد از اختالس باشه 
كه جزو آداب و رسومه

عصرايران:اداى سوگند حناچى 
در جلسه يكشنبه شورا

 

سوگند مى خورم بيشتر از
 4 ماه شهردار بمونم

راهكار كيهان براى رفع مشكالت: ايران نفت را گران كند؛ فشار روانى هم بياورد 

غنى سازى را از سر بگيرد و از برجام بيرون بيايد

آخر سر چندتا فحش هم بدهد

تهاتر كاال به جاي پول نفت با كره جنوبي

كره جنوبي:اين رژ لب ها هم هست، هر 6تاش واسه شما در مياد يك بشكه

ابوترابى فرد: كدام شهردار عاقلى با فروش تراكم شهر را مديريت مى كند؟

مردم: و كدام شوراى عقل كلى 12 سال او را شهردار نگه مى دارد؟

خبر جنوب: فاجعه اي به نام چهار ونيم ميليون

 فارغ التحصيل بيكار

اينستاگرام: البته ما بهشون ميگيم 
^__ بالگر و اينفلوئنسر̂ 

عصرايران: خرمشهر

 ظرفيت بزرگ گردشگرى بين المللى

كجاى دنيا كل سال
 تو هوا خاكه؟

عصر ايران: تصويب ممنوعيت كتك زدن بچه ها در خانه در مجلس نمايندگان فرانسه

كيهان: حتما پس فردا دراز كردن پا جلوى بزرگ تر هم 
آزاد مى كنن بى فرهنگ هاى مخرب تربيت

bighanooon b.ghanoon شـــاره ٨٩٠   يكشنبه      ١١آذر ٩٧    

خودتون دلتون مياد اين خوراكى هاى گرون رو 
الى نون ارزون بذاريد؟

خبرآنالين: نان در آستانه گرانى است؟

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

نويسند گان: مهد ي استاد احمد - مريم آقايي- ثنا اجاللي- سحر بهجو-علي بايبورد ي-صفورا بياني-شهاب پاكنگر
 افسانه جهرميان- سعيد ه حسني- حسام حيد ري- فريورخراباتي- آرزو د رزي- طيبه رسول زاد ه - علي رضازاد ه - مونا 
زارع- علي زراند وز- ارمغان زمان فشمي- محمد  زند يه - زهرا ساروخاني- پد رام سليماني -آيد ين سيارسريع-شهرزاد  

سمر- سحر شريف نيك - مهد يسا صفري خواه- حسن غالمعلي فرد - محمد  امين فرشاد  مهر- زهرا فرنيا-امير قباد  فرهي 
شاهين قد ياني- مرتضي قد يمي-عليرضا كارد ار- احمد رضا كاظمي-  عابد كريمي- عمادالدين كريميان- علي مسعود ي نيا 

محمد  علي محمد  پور- مهرشاد  مرتضوي - عليرضا مصلحي وحيد  ميرزايي- مهرد اد  نعيمي- علي هد يه لو

كارتونيست ها: عليرضا پاكد ل- محمد رضا ثقفي-  ثنا حسين پور -   الله ضيايي-  احسان گنجي-پانته آ  واعظ نيا 
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تنبيه بدني كودكان در فرانسه ممنوع اعالم شد. بيا، اينم نشانه 
ــي. واقعا جهان داره به كدوم  ديگري از اضمحالل غرب وحش
سمت ميره؟ فرانسه قراره چه موجودات خوفناكي تحويل جامعه 
جهاني بده؟ يعني االن تو پاريس اون بچه اي كه ميره سر اجاق 
ــيب زميني سرخ كرده از تو ماهيتابه برميداره، مامانش  گاز و س
ــت  ــته به روغن داغ بكوبونه پش ــه با كفگير چوبي آغش نميتون
ــازه داره بگه «فرزندم، اي نور بر قبرت  ــتش؟ يعني فقط اج دس
ــت، بگذار سر سفره جملگي  ببارد، اينان به منظور كنار قيمه اس

با خانواده تناول كنيم».
ــال كتلت ها رو  ــه ميره از باالي يخچ ــال اون فرزندي ك يا مث
ــاره تا ته ميره تو قوطي  ــت اش ناخنك ميزنه، اوني كه با انگش
ــاس كنوني قيمت رب)، اوني كه  رب (اونم در اين شرايط حس
ــت ميره تو شيشه نوتال، اوني كه قاشق دهن زده اش رو  با مش
ــفره و  ــت، اوني كه مربا رو ميريزه رو س ميزنه تو ظرف خورش
ــه، اوني كه دمپايي  ــبو ميش ــفره چس درجا پاكش نمي كنه و س
دستشويي رو خيس ميكنه و تكيه نميده به ديوار تا خشك شه، 
ــين ميماله به بقيه بعد مياد خونه ميگه  اوني كه خودش با ماش
ــه چيپس و خيار رو  ــرده بودم يكي بهم ماليد، اوني ك پارك ك
ــه،  با صداي قرچ قرچ ميخوره، اوني كه چايي رو هورت ميكش
ــت گيگ اينترنت خونگي رو در كسري  اوني كه شصت و هش
از ثانيه به فاز فنا ميده، اوني كه موقع ديدن فوتبال كپه پوست 
تخمه هاش به سقف ميرسه، اوني كه سين ميكنه جواب نميده، 
اوني كه در جواب دوست دارم ميگه مرسي... واقعا اين بچه ها 
ــياه و كبود كرد؟ يه گوشمالي چيه، والدين  رو نبايد زد؟ نبايد س

ما قبال فكر مى كرديم مجله زرد يعنى مجله اى كه عكس 
ــد از زندگى  ــجاعى مهر را بزند و زيرش بنويس ــتاد ش اس
خصوصى خانوم بازيگر چه مى دانيد. يا مثال در مورد تيكه 
سنگين سمانه پاكدل به خبرنگار مرد، اطالعاتى به ما ارائه 
ــرايط ناسالم  دهد. اما االن اوضاع كمى فرق كرده و به ش
براى گروه هاى حساس رسيده ايم. يعنى زرد بودن طورى 
در لباس هاى مبدل خودش را پنهان مى كند كه آدم چندتا 
ــتش همزمان باهم به دهان مى ماند. در اين مطلب  انگش
براى تان چندتا مثال مى زنيم تا ببينيد زردى اى كه اسيرش 
ــت يا پررنگ و يا حتى كمى مايل به  شده ايد كمرنگ اس

قهوه اى.
ــر روز طالع تان را مى بيند و طبق  ــر ديديد يك مجله ه اگ
اصول علمى و نجومى و بر اساس ماه تولدتان، مژده حضور 
آقا گودرز و شقايق خانوم در سرنوشت تان را مى دهد، بدانيد 
كه داريد در دام زردى مى افتيد. براى اطمينان اين موضوع 
مى توانيد 12 تا خصوصيتى كه به متولدين 12 ماه نسبت 
ــود را باهم جابه جا كنيد؛ مى بينيد كه آقا گودرز  داده مى ش

در مصاحبه مسعود فراستى با شبكه شما، مجرى 
ــينماى  ــكافانه س برنامه آنچنان تخصصى و موش
ــى قرار داد كه به موضوعاتى  ايران را مورد بررس
مثل خود شيفته حرف زدن فراستى، مسعود دو تا 
ــيد و در  ــه و كتك زدن اصغر نعيمي رس زن گرفت
نهايت هم وقتى فراستى گفت من جمله ام را تمام 
ــم مجرى برنامه  ــه را كات مى ده مى كنم و جلس
ــت موافقم و موقع رفتن مهمان برنامه، جورى  گف
ــاس مى كردى هر لحظه  ــت گرفت كه احس ژس
ــار دهد و مهمان  ــت يك دكمه را فش ممكن اس
ــاح بيفتد و مجرى  ــودال پر تمس ــه داخل گ برنام
ــتى  ــاير عوامل باالى گودال رقص سرخپوس و س
ــتى كه كل كل كردنش  بكنند. البته از آقاى فراس
ــت و يك بار به يكى از كارگردانان گفته  ملس اس
بود بى پدر؛ بعيد بود اينگونه سوسوالنه صحنه را 
ترك كند و حداقل انتظار مى رفت در هنگام ترك 

صحنه چهار تا ناباريك بار مجرى برنامه كند.
ــود كه اين  ــتى هم اين ب ــث مجرى با فراس  بح
ــال مى گويى سينماى ما مبتذل است چرا  همه س
ــاخته مى شود. خب چون  باز هم از اين فيلم ها س
مخاطب دنبال اين است كه دو ساعت برود سينما 
كه بخندد و قيمت دوازده هزار تومانى مرغ يادش 
ــينماى جهان هم فيلم هاى پرفروش  برود. در س
ــت، اكثر  ــات هابرماس و هگل نيس ــاره نظري درب
ــوپرمن و آنت من  فيلم هاى پرفروش مربوط به س
ــب  ــودات عجي و wonder woman  و موج
ــينماى ايران  ــت در حالى كه س ــب ديگر اس غري
بيست سال پيش با جمشيد هاشم پور پشت تريلى 
ــت و  ــده چرخ كل اين مراحل را رد كرده اس هج
ــد پوريا پورسرخ با نيروهاى  االن هم اگر قرار باش
ــريفى نيا  ــارق العاده خود به جنگ محمدرضا ش خ
ــخير خود درآورده، برود، بيشتر  كه شهر را به تس
ــود. البته اگر فراستى  به جاى  فيلم كمدى مى ش
ــبكه شما در ساير برنامه هاى تلويزيون  هفت و ش
هم شركت مى كرد فرق چندانى در سينماى ايران 
حاصل نمى شد. مثال در نود، فردوسى پور مى گفت: 
ــم هزارپا كه  ــتى تو اين صحنه از فيل آقاى فراس
ــره و ميگه؛ تا  ــى رو ميگي ــاران پاى مصنوع عط
ــود، ابتذال مى بينيد؟ يا  ــى بهم پا نداده ب حاال كس
ــت كداميك از فيلم هاى  مثال گلزار بهش مى گف
ــينماى ايران مبتذل است. فقط اگر شك دارى  س
ــتى مى گفت: الزانيا،  ــك نكن. بعد هم فراس ريس
هزارپا، خالتور، واى آمپول، التارى، لس آنجلس، 
ــس مى گرفت  ــم يك نف ــر ه ــادره و ....، آخ مص
ــبكه ايران كاال  ــت تگزاس يا مجرى ش و مى گف
ــط مصاحبه مى گفت: آقاى فراستى پاى شما  وس
ــون ميده كفشتون منافذ براى عبور  بو نمى ده، نش
ــه، پس  ــه باعث راحتى پاهاتون ميش ــوا داره ك ه
ــد  ــتفاده مى كنيد. بعد هم بلند مى ش از تاك تن اس
مى رفت وسط يك انبار قابلمه و گوشكوب و كال 

موضوع برنامه عوض مى شد. 

تا توانى دلى به دست آور

مرغ خوردن هنر نمى باشد

نه و هفصد شده  اگر نرخش

زندگى در خطر نمى باشد

مطمئن باش كه نمى ميرى

اگر از مرغ اثر نمى باشد

با برنج و زرشك بتوان زيست

اثر از مرغ اگر نمى باشد

هى مخور غم كه در برنج و زرشك

مرغ مثل وتر نمى باشد

اين كه در متن سفره باشد مرغ

مثل در و گهر نمى باشد

درج گرديده در حقوق بشر

مرغ حق بشر نمى باشد

پس مكن اينقدر خودت را لوس

هى مگو مرغ مرغ مثل خروس

ــدارن. بدين منظور، با يكي  ــوي همونم اجازه ن مظلوم فرانس
از روانشناسان حوزه تخصصي كودك از مركز شانزليزه واحد 
ــن رژ صحبت كرديم تا راهكارهاي جايگزين رو به فرنچ  مول

جماعت آموزش بده.
روانشناس محترم با لهجه غليظ و شيرين فرانسوي فرمودن: 
ــون داده بچه ها  به جاي كتك تهديد كنيد. ببينيد تجغبه نش
ــت از  ــون مهم نيس ــق جمالت قصاغن. اصال هم بغاش عاش
ــه يا شوپنهاوغ يا ادمين كانال پغوفسوغ  طغف وودي آلن باش
ــه جاي تنبيه  ــن. والدين ميتونن ب ــميعي. اونا اليك ميزن س
ــونو تهديد زباني كنن.  بدني، در قالب جمالت قصاغ  دلبندش
ــده بگن: فغزندم، يك  ــتي انجام مي مثال وقتي عمل ناشايس
ــتان،  يك پاييز و يك زمستان غا ديدي، پس  بهاغ، يك تابس
حواست به غفتاغ هات باشه تا سال ديگه هم بتوني هميناغو 

ببيني.
ــراي دور زدن تحريم هاي كتك نزدن  ــه راهي ب البته هميش
ــون اسكي كنيد  بچه ها وجود داره. مثال مي تونيد رو اعصابش
كه حاضرم به شرافتم قسم بخورم از صد تا كتك زدن بدتره. 
مثال خورشت آلو رو تبديل كنيد به آلو اسفناج، قورمه سبزي 
ــك بزنيد،  ــبزي زرش ــت كرفس،  تو كوكو س رو بكنيد خورش
ــد، مايه ماكاروني  ــت، قارچ بريزي ــو لوبيا پلو به جاي گوش ت
ــوپ تيكه هاي  ــت كنيد. تو س رو با كلم بروكلي و كدو درس
ــلغم نپخته رنده كنيد و...  ــاالد ش گنده زنجبيل بندازيد. رو س
ــدم، عزيزم نور  ــون كنيد. مثال بگيد فرزن ــا ميتونيد اسكلش ي
ــه خرامان خرامان  ــمم بيا در كنارم. فرزندتون در حاليك چش
ــتون بهش بگيد وي پي انم قطع  و با لبخندي بر لب مياد پيش
شده، بيا درستش كن. خالصه والدين فرانسوي، كوتاه نياييد. 

ديگه خود دانيد.

ــقايق خانوم همچنان با تقريب خوبى در سرنوشت  و ش
همه حضور پررنگ داشته و دارند به خوبى و خوشى باهم 

زندگى مى كنند.
از زردى هاى رايج ديگر آموزش سياست در مجله است. 
ــه و ديگر گروه هاى  ــت هاى زنانه، مردانه، بچه گان سياس
سنى. آن هم به شكل كامال علمى و در قالب توصيه هاى 
ــارج گرفته و امروز  ــناس كه مدركش را از خ يك روانش
ــس مخالف و  ــت. راه هاى جذب جن ــان مجله اس ميهم
روش هاى صحيح برخورد با خانواده همسر را هم دستكم 
نگيريد. اين زردى ها زيادى پررنگ هستند و ممكن است 
ــت و بالتان نرود. اگر با  حاالحاالها رنگشان از روى دس
همچين چيزى مواجه شديد، سريع مجله را زمين گذاشته 

و فورا از محل متوارى شويد.
ــايد با خودتان بگوييد كه مجله نمى خوانيد و از خطر  ش
ــما  ــايد حق هم با ش مواجهه با اين زردى ها در امانيد؛ ش
باشد اما با انتشار ناگزير پست هاى اينستاگرام چه مى كنيد؟ 
آنجا اوضاع كمى خطرناك تر است. چون كافى است يك 
نفر رفتنش به سرويس بهداشتى را هم دراماتيك كند تا 
ــت و مثل افراد عادى دستشويى  بگويد خيلى خاص اس
نمى رود؛ يا مدام با آدم هايى كه روى بورس هستند عكس 
بگذارد و وانمود كند خيلى با آنها  رفيق است، يا با قدرت 

ناله كند و نشان دهد كه خيلى آدم خسته طورى است.
مى بينيد؟ اشكال زردى در اينستاگرام فراوان است. آنجا 
حتى افرادى را خواهيد ديد كه در نقد زردى و شكل هاى 
خطرناك آن، مطلب مى نويسند و محكومش مى كنند و 
ــيم». شما راه  تيترش را هم مى گذارند «چگونه زرد باش

فرارى از زردى نخواهيد داشت.

زهرا ساروخانيطنزآزاد

احمدرضا كاظميفتواستريپ

enrico bertuccioliطرح

ــش  ــاى ك ــدن ج ــار خارون در كن
جوراب و بيرون دادن دود از بينى، 
به جايى رسيدن هم، مى تونه جزو 
ــه.  ــوب بش ــر محس لذت هاى بش
ــدون پارتى  ــدن ب ــا معتق بعضى ه
ــيار ضخيم و ژن سه رشته اى  بس
ــه به  ــه فيبر نورى نميش ــز ب مجه
ــيد. ولى اشتباه مى كنن.  جايى رس
ــم براى به جايى  دو مدل ديگه ه
رسيدن وجود داره. راه اول اينه كه 
ــى ندارى،  ــتعداد خاص مى بينى اس
ميرى اكانت اينستاگرام مى سازى، 
ــو مى گيرى، جلوى دوربين هر  الي
كارى به ذهنت رسيد انجام ميدى. 
ــما آتيالى هون  از اونجايى كه ش
ــه طرفدار  ــى، بازم ي ــم كه باش ه
ــه، هر كارى جلوى  برات پيدا ميش
ــم معروف  ــى كم ك ــن بكن دوربي
ــى. اصال مورد داشتيم طرف  ميش
ــن زل زده،  ــاعت به دوربي نيم س
ــو با كپشن  ــده كارش يكى پيدا ش
ــه» پخش كرده  «واى چه خالقان
ــد از يه مدت جورى  و اون آدم بع
ــه االن درآمدش با  تبليغ گرفته ك

صداوسيما تو يه سطحه.
ــتن كه  ــه هس ــده ديگ ــا يه ع ام
ــدن ها  ــى معروف ش ــور الك اينج
ــبه و اصرار دارن  بهشون نمى چس
ــن ما يه هنرى داريم و به خاطر  بگ
ــيم، نه كه  اون داريم معروف ميش
واسه ديده شدن، شكم خودمون و 
ــفره كنيم. اين دوستان  بقيه رو س
ــختى رو انتخاب كردن  ــير س مس
ــتگى به ميزان  ــون بس و موفقيتش
حرفه اى بودن در مهارت هاى زير 

داره:
ــه اى  ــر حرف ــوى ه ــى: ت باندپيچ
ــن، بالفاصله تيم  ــا مى ذاري ــه پ ك
تشكيل بدين. يه تيم، هرچقدر هم 
بى كيفيت و بى استعداد باشه، بازم 
ــه و زورش به آدماى ديگه اى  تيم
ــتعداد  ــو اون كار اس ــه ممكنه ت ك
ــه. پس به  ــن مى چرب ــته باش داش
ــازى اعتقاد داشته باشين و  كادرس
ــعار «يا جذب ميشى، يا حذف  با ش

ميشى» به افراد حمله كنين.
ــى كارى رو انجام  ــرام: تا وقت احت
ــتيم و احترام  نداديم، مخاطب هس
ــه. ولى وقتى  ــوت ها واجب پيشكس
ــد،  ــون به جايى باز ش پاى خودم
ديگه اونا برن جلو بوق بزنن بينيم 
ــا! مثال طرف تا پريروز تو بيوى  باب
ــده توسط  پيجش زده بود «فالو ش
پيج سوم هواداران مرحوم مرتضى 
ــيدن دو  ــز»، االن بعد از كش ممي
ــى، بيو رو  ــا خونه و جوجو و پيش ت
تغيير داده به «گرافيست، مخالفت 
مرسوم  جهانبينى هاى  ــخت  سرس
ــى، باالخص مرحوم مميز،  گرافيك
منتقد گرافيك، عاشق تفكر عميق 
ــح». خالصه كه تا  ــداد صحي و اع
االن هيچ كس تو حرفه ما استعداد 

نداشت، خودمون اوليش هستيم.
ــوط  مرب ــث  مباح كل  از  ــى:  آبتن
ــما زيرآبى رفتنش رو  ــنا، ش به ش
ــت مى كنه.  ــين كفاي ــم بلد باش ه
پروژه هاى كارى رو با زدن زيرآب 
ــازى درموردشون  بقيه و شايعه س
ــد و تخصص و كيفيت توى  بگيري
ــه خاك و خون  ــر حرفه اى رو ب ه
ــو همين  ــورد داريم ت ــيد. م بكش
ــنهاد سه  ــرايط اقتصادى با پيش ش
هزار و پونصد تومن پروژه عمرانى 
ــول رو كه گرفت  مى گيره، حاال پ
خدا بزرگه، هزار تا راه هست براى 
ــه تاكيد كنم  ــور! الزم فرار از كش
ــراى زيرآبى رفتن، دو مورد قبلى  ب
يعنى باند داشتن و احترام نذاشتن 

خيلى موثره.
ويژگى هاى  ــن  بتم ــودن:  ب بتمن 
ــردم،  ــك به م ــل كم ــادى مث زي
ــجاعت و هوش داشت  معرفت، ش
ــد دور. ما براى  ــه همه رو بريزي ك
ــدن اون جاييش رو كار  ــق ش موف
ــب  ــم كه صبح يه آدم بود، ش داري
ــه! همونطور كه باالتر  يه آدم ديگ
ــواردى كه بايد  ــم، يكى از م گفتي
ــه، نابود كردن افراد از  رعايت بش
ــره. ولى وقتى با  نوك پا تا فرق س
اون فرد مواجه ميشين، يهو رفاقت 
ــش تموم كنين. باالخره  رو در حق
ــون نمى رسه عمل  همه كه پولش
ــما  ــى انجام بدن، ش ــوش االغ گ
ــى در نگاه  ــوش االغ ــيد گ بكوش
ــكارى كه  ــه، نه هم خودتون باش

بدان مى نگريد!

موزنوشت

در لفافه

مهرشاد مرتضوى

آرزو درزى

مهدي استاداحمداختيارات شاعريشاهين قديانيطنزآزاد2

بي اعتنايي غرب وحشي 
به تربيت كودكان

چگونه يك مجله 
زرد باشيم؟

كارگاه موفقيت 
در يك جلسه

مدرس: دكتر بى اخالقيان

فراستى مقابل گلزار 
حق خروسو فردوسى پور

قسمت 399  - اغراق در كاراكترسازى 1
ــازى را بايد دقيق انجام دهيد. شخصيت بايد در  اغراق در شخصيت س
ــد وگرنه اثربخشى خود را از دست  عين اغراق آميز بودن، باور پذير باش
ــمت و سوى كاريكاتوريستى به خود مى گيرد كه هم ذات  مى دهد و س
پندارى مخاطب را برنمى انگيزد. قدرت و قوت شخصيت طنز، در ساية 

حركت آكروباتيك او روى بند اغراق و واقع نمايى شكل مى گيرد. ايراد 
ندارد كه شخصيت داستان طنز، مابه ازاى واقعى نداشته باشد، ولى نمادى 
ــت و از اين رو و در عمق خود،  ــده از مابه ازاى واقعى خود اس اغراق ش
ــخصيتى واقع نماست و براى مخاطب، شخصيتى خيالى يا فانتزى  ش

نيست و چه بسا خود را در آينه ى او ببيند. مثًال «چروياكف» شخصيت 
ــتان «يك شب خوش» از چخوف، يك تيپ كامال آشناست،  اول داس
كارمندى دون و ساده، بى هيچ تشٌخص خاصى. او شبى در سالن تئاتر 
ــه مى كند و از اين كه مى بيند مدير كل اداره راه، جلوى او  غفلتا عطس

ــود و چنان ابراز و  ــه ى خود شرمنده مى ش ــته است از اين عطس نشس
احساس شرمندگى را تداوم مى دهد تا در نهايت دق مى كند و مى ميرد! 
اين اغراق در شخصيت پردازى چنان ماهرانه و واقع نمايانه صورت گرفته 
ــا خود را در  ــت كه براى مخاطب پذيرفتنى به نظر مى آيد و چه بس اس

اعمال و رفتار چروياكف مى بيند!

   نيمه پر
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صفرهاى برخى مديران!
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على قناعت

هفته نامه گل آقا
دفترچه هاي بسيج اقتصادي

 در سراسر كشور بي ارزش اعالم شد.

پل مويز

نيشخط خـاطـره
چهارشنبه  2  دي 1394

    بـــزودي  

آثار منتخب نخستين مسابقه جهاني 

كاريكاتور نيش خط  1396

 Selection Cartoons of  The first

 Nishkhat international

Cartoon Contest   2017



دل آدم آهنى را 

به دست آوردم

 با آهنربا

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 فشار بر كشورهاي خاورميانه با سياست  هاي نفتي عربستان 
جواد تكجو

چهارشنبه   2  دي  1394
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انقدر اوضاع اقتصادى خوبه كه 
من روى هرچى داشتم  وام گرفتم 
فقط مونده روى خودم وام بگيرم !!

#بهار نژند

nishkhat

nishkhat

مورديلو

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

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

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

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

در آستانه روز جهانى معلوالن ...

سهم قانون حمايت از حقوق معلوالن
 در بودجه سال آينده چقدر است ؟



من خيلى مراقب بچه هام 
هستم!

2

2

 مدرسه نيكوال كوچولو
نويسنده: سامپه گوسينى

قانون بچه ها ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

سال هفتم  سال هفتم  ||  شماره    شماره  13571357    ||    44 صفحه صفحه
يك  شنبه  يك  شنبه  1111 آذر   آذر  13971397

    2424 ربيع االول   ربيع االول  14401440    ||  22 دسامبر   دسامبر  20182018      

3

كودك و نوجوان 

447

مهدخت صنعتى

كوشندگان كودك:

اولين روزنامه كودك و نوجوان كشور

@roustaeeali

مي شناسيش؟

بچه هاي عزيز!

ــال 1352 در هزاوه از توابع استان مركزى  در 10 آذر س
ــى و فوق ليسانس  ــانس ادبيات نمايش متولد شد. وى ليس
ــت. او  ــگاه آزاد گرفته اس ــى اش را از دانش ــوق قضاي حق
ــى در حد  ــه تحصيالت باالي ــت ك از معدود بازيگراني اس
ــايد به همين خاطر در عرصه سينما و  دانشگاهى دارد و ش

تلويزيون كم كار است.
ــپس با  ــينما آمد. س ــم افعى به س ــار با فيل ــراى اولين ب او ب
همسرش در فيلم عاشقانه بازى كرد. او در سال 1380 با 
بازى در يك فيلم كمدى به نام «نان و عشق و موتور هزار» 
ــان داد كه توانايى در  ــينماي كمدي را تجربه كرد و نش س

زمينه فيلم هاى كمدى را نيز دارد.
ــاي نقش  ــا به ايف ــد در آن ه ــه اين هنرمن ــي ك از فيلم هاي
پرداخته، مي توان به آس و پاس، 360 درجه، طبقه حساس، 
بچگيتو فراموش نكن، خنده در باران، زنان ونوسى، مردان 
مريخى و زن ها شگفت انگيزند، اشاره كرد.حاال شما بايد 
حدس بزنيد كه نام اين هنرمند خوب كشورمان چيست. 
ــت حدس بزنند، هم در ليست كساني كه  كساني كه درس
ــخ صحيح داده اند قرار مي گيرند و هم در قرعه كشي  پاس

يك دستگاه تبلت شركت داده مي شوند. منتظر يم.

؟؟مي شناسيش
؟؟
؟؟

جواب شماره قبل  مي شناسيش

پرستو صالحىپرستو صالحى

ــه  ــى، معصوم ــپيناز رضاي ــزى، س ــا عزي محي
محمدى سيف،حميد وحيدى،  راحله پوراروج، 
ــهبازى، على ظاهرى،  رومينا خطيبى، احسان ش

سپيناز رضايى و  امير حسن پور.

ممييشنشنشنشنااساساسيشيشيش مشمششمشمشمااارارارهههقبقبقبلللل جججواوابببب

ناصر كشاورز

تو با نگاه كوچكى
به من اميد مى دهى

به چشم هاى خسته ام
تو نور و ديد مى دهى

لياقتى به من بده
كه جز تو را رها كنم

اگر چه جز تو هم تويى
اگر كه چشم وا كنم

هميشه دست غيبى ات
رسيده در شب سياه
نجات مى دهى مرا
درست پاى پرتگاه

چه كم مى آورم از اين
محبت زياد تو

مگر كى ام كه لحظه اى
نمى روم ز ياد تو !

درست پاى پرتگاهدرست پاى پرتگاه

ما  درك درستى ازميزان  آگاهى كودكان  نداريم؟!ما  درك درستى ازميزان  آگاهى كودكان  نداريم؟!

آن ديگرِى نازنينآن ديگرِى نازنين

دوستاني كه پاسخ صحيح داده اند:
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نام كتاب: مدرسه نيكوال كوچولو
نويسنده: سامپه گوسينى

مترجم: اميرحسين مهدى زاده
ناشر: نشركيميا

بها: 7000 تومان
درباره كتاب:مدرسه باز مى  شود

مامان گفت: فردا مى  رويم يك چيزهايى بخريم، مدرسه به زودى باز مى  شوند. 
ــه،  ــيد: چه چيزهايى؟ مامان جواب داد: خيلى چيزها، مثال كيف مدرس بابا پرس

جامدادى و كفش.
بابا فرياد كشيد:

باز هم كفش؟ امكان ندارد! مگر اين بچه كفش خوره دارد؟

من خيلى مراقب بچه هام هستم!من خيلى مراقب بچه هام هستم!

ن كتاب  توسط:  ترنم حسنى از رشت
اي

ه ها» براي معرفي پيشنهاد شده
ه«قانون بچ

ب

ماهى  ها معموال تخم هاى شان را روى 

آب رها مى كنند. بعضي از اين تخم 

ها از بين ميرن و بيشتر اونها به ماهى 

ــا گربه ماهى ها  ــوند اما م تبديل مى ش

ــر از تخم هاى مان مراقبت  بر خالف ماهي هاي ديگ

ــان را يك ماه توى دهان مان  مى كنيم. ما تخم هاى م

ــه دنيا بيايند.  ــا ماهى هاى كوچك ب نگه مى داريم ت

اين مراقبت تا دو هفتگى 

ــا ادامه دارد.  بچه ماهى ه

ــت كه اين  جالب اين اس

ــى  ــت را گربه ماه مراقب

پدر انجام مى دهد.

 رستوران
اين رستوران ها هرچى با كالس تر ميشن

غذاشون كمتر ميشه . . .

ما يه بار رفتيم يه رستوران خيلى با كالس

يه نقطه وسط بشقاب بود

دورش سس زده بودن.

فعل خوردن
معلم گفت :

ــوردن را صرف  احمد فعل خ

كن.احمد گفت : خوردم، 
خوردى

تموم شد.
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ــز با ترجمه  ــته ديويد واليام ــرار پدربزرگ» نوش رمان نوجوان «ف
حبيب ا... لزگى توسط انتشارات ذكر منتشر و راهى بازار نشر شد.

ــد واليامز به تازگى با  ــته ديوي رمان نوجوان «فرار پدربزرگ» نوش
ترجمه حبيب ا... لزگى توسط بخش كودك و نوجوانان انتشارات 

ذكر (كتاب هاى قاصدك) منتشر و راهى بازار نشر شده است.
ــت كه در سال هاى  ــتان اين رمان درباره پدربزرگ پيرى اس داس
جوانى اش يعنى جنگ جهانى دوم، خلبان شجاعى بوده اما حاال در 
خانه سالمندان برج فلق زندانى است. مدير اين خانه سالمندان زنى 

بدجنس به نام دوشيزه شواين است.
ــرار از خانه  ــك براى ف ــزرگ و نوه اش ج ــتان پدرب در ادامه داس
سالمندان نقشه مى كشند اما مدير بدجنس آن ها را زير نظر داشته 

و ...
براساس اين رمان، در سال 2017 فيلمى سينمايى با همين عنوان 
ساخته شد كه اوايل سال 2018 از تلويزيون انگلستان پخش شد و 
استقبال زيادى از آن به عمل آمد. روزنامه ديلى تلگراف در نقدى 
كه براى اين كتاب نوشت، چنين جمله اى داشت: «باالخره رولد دال 

جانشين شايسته اى پيدا كرد».

ماجراى فرار پدربزرگ از خانه سالمندان ماجراى فرار پدربزرگ از خانه سالمندان 
منتشر شدمنتشر شد

خود را به فرزندان تان ديكته نكنيد!خود را به فرزندان تان ديكته نكنيد!
خجالتى بودن، كم رويى و انزواى اجتماعى بچه ها، يك مشكل اساسى است كه اگر 
از همان كودكى آن را برطرف نكنيد، ممكن است تغيير آن در بزرگسالى دشوار 
و غيرممكن باشد.كم رويى معموال به دليل كمبود اعتماد به نفس ايجاد مى شود. 
كودك كم رو مهارت هاى ارتباط اجتماعى را به خوبى فرا نگرفته و توانايى ابراز 
وجود ندارد اما اين چيزى نيست كه نتوانيد اصالحش كنيد. شما مى توانيد با يكسرى 
بازى ها، هم او را سرگرم كنيد، هم تجربه نقش هاى اجتماعى مختلف را به او بدهيد و 
هم مهارت هاى اجتماعى و ابراز وجود را در او پرورش دهيد. ما در اينجا نمونه هايى 

از اين بازى ها را به شما معرفى مى كنيم.
ــك نمايش را در مقابل  ــيد و با فرزندتان ي تئاتر خيالى: لباس هاى ويژه اى بپوش
تماشاچيان خيالى اجرا كنيد. حتى مى توانيد عروسك هاى او را به عنوان تماشاچيان 
در گوشه اى بچينيد و براى آن ها بازى و سخنرانى كنيد يا براى عروسك ها روى 
صحنه اى خيالى، آواز بخوانيد.معلم بازى: از فرزندتان بخواهيد معلم شما شود و 
آنچه را كه در كالس ياد گرفته به شما ياد بدهد. يا از او بخواهيد به عروسك هايش 
كه بچه هاى تنبلى هم هستند، درس بدهد. خواهيد ديد كه او با تصور كردن خودش 
در موقعيتى قدرتمند و اثرگذار، اعتماد به نفس بيشترى پيدا كرده و به خوبى از 
پس اجراى نقش برمى آيد.بازى مصاحبه : يك ميكروفن خيالى جلوى فرزندتان 
بگيريد و با او مصاحبه كنيد. نظر او را درباره رنگ لباسش، آب و هوا، غذاى مورد 
عالقه اش و... بپرسيد و تا مى توانيد اين مصاحبه را طوالنى كنيد. با اين كار فرزندتان 
هم ابراز نظر و عقيده اش را تمرين مى كند و هم صحبت كردن مقابل جمعيت را 

ياد مى گيرد.
ضبط صدا: با فرزندتان حرف بزنيد يا كتاب بخوانيد، مى توانيد حتى نمايشنامه اى را 
اجرا كنيد و در همين حال صداى تان را با يك ركوردر يا تلفن همراه ضبط كنيد و بعد 
از آن گوش دهيد. شنيدن صداى خود مى تواند باعث شناخت ضعف ها، برطرف 

كردن آن ها و باال رفتن اعتمادبه نفس كودك براى صحبت در جمع شود.
خاطره بازى: شب ها در جمع خانواده، به جاى آنكه هر كدام مشغول گوشى تلفن 
همراه يا تلويزيون باشيد، به صحبت كردن با هم بپردازيد. بهترين كار اين است 
كه خاطره بازى كنيد. هر كدام يكى از خاطرات خوب تان را در جمع تعريف كنيد 
يا اگر خاطره اى به ذهن تان نمى رسد، مسابقه شعر خواندن يا قصه خوانى بگذاريد.

مهدخت صنعتىمهدخت صنعتى
ــش  ــد. او پي ــران زاده ش ــال 1312 در ته ــى در س ــت صنعت مهدخ
ــد: «مادربزرگم با  ــى مى گوي ــى مى كرد. صنعت مادربزرگش زندگ
ــاخت. او به من يارى داد تا تخيلم را هر چه   قصه هايش دنياى مرا س
بيشتر در دامن اين قصه ها گسترش بدهم» . مادر مهدخت صنعتى در 
اصفهان كودكستان  شاهپور را بنيان گذاشت كه نخستين كودكستان 
اصفهان بود. صنعتى در اصفهان به كودكستان مادرش مى رفت. در 
ــاگرد بود و هم كمك مربى. تا كال س  6  كودكستان شاهپور او هم ش
ابتدايى كه در اصفهان ماند، هميشه به مادرش در كودكستان كمك 
ــتان را كه گرفت به تهران آمد.  مى كرد. صنعتى مدرك ششم دبس
مادرش در تهران كودكستان رستم آباديان را بنيان گذاشت. از همان 
دوره، از راه كودكستان رستم آباديان و ديگر ارتباط  هايى كه مادرش 
داشت، با جبار باغچه بان و فضل ا... مهتدى (صبحى) آشنا شد.صنعتى 
ليسانسش را در رشته ادبيات انگليسى و فوق ليسانس خود را نيز در 
ــاوره و راهنمايى  گرفت. مهدخت صنعتى از انگلستان به  رشته مش
ــت. به سبب عال قه اى كه  آلمان رفت و پس از مدتى به ايران بازگش
به كار كودكان داشت، همكارى خود را به عنوان نويسنده و مترجم 
ــتان ترجمه  ــريه هاى «پيك» آغاز كرد . پس از اينكه چند داس با  نش
ــندگان شد. با تاسيس  ــت، وارد شوراى نويس كرد و چند مقاله نوش
شوراى كتاب كودك، به اين نهاد پيوست و وارد هيات مديره شد. او 
در شوراى كتاب كودك در كنار خانم ليلى ايمن (آهى) و خانم توران 

ميرهادى قرار گرفت و كار كرد.

در تصور عموم، شايد وقتى سخن از ديگرى به بيان مى آيد، 

منظور خارجى ها و افرادى خارج از قوميت و منطقه زندگى 

ــيارى به اين نكته بى توجه باشند كه  تصور شود. شايد بس

دنياى امروزى به كودكان نيز به عنوان ديگرى مى نگرد. 

ــراى آن ها،  ــا بزرگ ترها ب ــه م ــرد و ناتوانى ك ــرى خ ديگ

ــاس و تحصيالت و  ــان، لب ــان، خورد و خوراك ش آينده ش

دوستان و حتى ذائقه هاى فرهنگى شان تصميم مى گيريم.

ــودكان صالحيت ندارند  ــزرگان ادب معتقدند ك آنجا كه ب

ــت كنند، توانايى الزم در درك  كه در آفرينش محتوا دخال

مصالح را ندارند! بايد ادب بياموزند، آينده نگر نيستند و اين 

ما هستيم كه بايد آن ها را در مسير صحيح قرار دهيم...

ــگر بار بيايد، جسورانه  آنجا كه نمى گذاريم كودك پرسش

ــت هاى مزورانه  ــد و صداقت كودكانه را با سياس تجربه كن

بزرگسالى از بين مى بريم، جسارت را به سركشى جاهالنه 

تعبير و آلوده فرمان پذيرى مى كنيم.

 آنجا كه دم از مصلحت انديشى و خيرخواهى براى كودك 

مى زنيم، استقالل، درك و حتى نشاط كودكى آن ها را خفه 

مى كنيم، كودك را موجودى غير از خود ديده ايم كه اليق 

ترحم، تاذيب و فرمان پذيرى از بزرگ ترهاست.

 يك  ديگرِى دوست داشتنى كه ادب از او دوست داشتنى تر 

ــه زودى به  ــه او را ب ــات كودكان ــج احساس ــت. با تهيي اس

ــا به خريدار  ــل مى كنيم كه ي مصرف گرايى بى تفكرتبدي

ــود يا به  ــل مى ش ــرق تبدي ــرزرق و ب ــى كاالهاى پ دايم

خوراك هاى فرهنگى ما اعتياد پيدا مى كند.

توران ميرهادى امامى گفت: «كودكان را از كودكى در همه 

امور مشاركت دهيد».

ــت صادقانه كودكان به راستى   او به فهم كودكانه و برداش

ــر خودبزرگ بينى و درمقابل  ــت. گاه آنقدر درگي باور داش

خردبينى اين ديگرى كوچك مى شويم كه حتى وقتى براى 

ــعى مى كنيم تصويرى تراش خورده و  ــيم، س آن ها مى نويس

ــوژه هاى گستاخ  ــين كوكى ارائه كنيم و س صيقلى از يك ماش

ــور كودك ما در آخر رام (بزرگ ترهاى داستان هاى ما)  و جس

مى شوند، در ژورناليسم كودكان هم كه در هيچ جاى دنيا براى 

ــت، ادبيات، شعر و داستان  آن تعريف و تحديد علمى نشده اس

ــد و گردانندگان اديب  و سرگرمى و فكاهى! جور آن را مى كش

تحت تاثير ادبيات 1400ساله تعليمى بر اين باورند كه كودكان 

مصالح را تشخيص نمى دهند و نمى توانند به تنهايى در انتقال 

اخبار و رويدادهاى مثال مدارس و اطراف خود به روشنى خبر و 

گزارش و مصاحبه اى تهيه كنند و صالحيت تشخيص مصلحلت 

ها را ندارند وحتما يك رصدكننده بزرگ تر بايد به آن ها 

خط بدهد و كنترل شان كند.

ــت با كمك  ــم كه روزى مى خواس روزنامه ديوارى ه

ــگارى از طريق مصاحبه، حس  تكنيك هاى روزنامه ن

ــوب ديدن و  ــزارش حس خ ــگرى، از طريق گ پرسش

شنيدن و با خبر و يادداشت حس مشاركت و تيزبينى را 

در كودكان تقويت كند، امروز در دام رقابت هاى بى اصل 

ــاس چنان گرفتار پارامترهاى ارزيابى شده است  و اس

كه جز استرس افزايى چيزى بر فهم و كماالت كودك 

نمى افزايد ... و نقد نشريات كودك، سوسوى شب تابى 

ــالت ديده  ــوراى كتاب كودك رس كه در اتاق دنج ش

ــدن كودك و كودكى را بى هيچ ادعايى درورق هاى  ش

اين نشريات دولتى وبازارى و حرفه اى دنبال مى كند...

ــام اديبان بزرگ  ــحور رنگ و ن بايد بتوان بى آنكه مس

ــراى كودك  ــه جاى ژرونالى ب ــنده كه ب و موفق نويس

ــرياتى  ــد با نش ــى مى آفرين ــى ادب ــى، جنگ وكودك

ــاركت در اين مهم  ــتن و مش ــه نوش ــودكان را ب كه ك

ــد كه خوشبختانه اين  برامى انگيزانند، تفاوت قائل ش

تالش ها در بخش خصوصى هر چند اندك و به سختى، 

اما اثرگذار و ماندگار به چشم مى  خورد. با آرزوى توفيق 

براى اين دسته از گردانندگان اين نشريات .

آنجا كه دم از مصلحت انديشى و خيرخواهى 

براى كودك مى زنيم، استقالل، درك و حتى نشاط 

كودكى آن ها را خفه مى كنيم، كودك را موجودى 

غير از خود ديده ايم كه اليق ترحم، تاذيب و 

فرمان پذيرى از بزرگ ترهاست

يضياء م. بابايى 
ما درك درستى ازميزان  آگاهى كودكان نداريم؟ما درك درستى ازميزان  آگاهى كودكان نداريم؟

آن ديگرِى نازنينآن ديگرِى نازنين
يك  ديگرِى دوست داشتنى كه ادب 

از او دوست داشتنى تر است. با تهييج 

احساسات كودكانه او را به زودى به 

مصرف گرايى بى تفكرتبديل مى كنيم كه 

يا به خريدار دايمى كاالهاى پرزرق و برق 

تبديل مى شود يا به خوراك هاى فرهنگى ما 

اعتياد پيدا مى كند
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سردبير: 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، ميترا سياوشيانباقري، ميترا سياوشيان

مجموعه ابراهيم خانمجموعه ابراهيم خان
ــت. اين  ــهر كرمان اس ــم خان، مجموعه اى از بناهاى تاريخى در ش ــت. اين مجموعه ابراهي ــهر كرمان اس ــم خان، مجموعه اى از بناهاى تاريخى در ش مجموعه ابراهي

مجموعه در ضلع شمالى مجموعه گنجعلى خان و در جوار ميدان گنجعلى خان واقع مجموعه در ضلع شمالى مجموعه گنجعلى خان و در جوار ميدان گنجعلى خان واقع 

شده است. بانى آن ابراهيم خان ظهيرالدوله حاكم كرمان در زمان فتح عليشاه قاجار شده است. بانى آن ابراهيم خان ظهيرالدوله حاكم كرمان در زمان فتح عليشاه قاجار 

است و در سال 1321 ه.ق بنا شده است. اين مجموعه شامل: مدرسه، حمام، آب انبار است و در سال 1321 ه.ق بنا شده است. اين مجموعه شامل: مدرسه، حمام، آب انبار 

و بازار است. مساحت مجموعه قريب 5400مترمربع است.و بازار است. مساحت مجموعه قريب 5400مترمربع است.

معمارى اين مجموعه با الهام از معمارى عصر صفويه بنا شده و يكى از مجموعه هايى معمارى اين مجموعه با الهام از معمارى عصر صفويه بنا شده و يكى از مجموعه هايى 

است كه كاشى خشتى هفت رنگ عنصر تزئينى غالب در آن موجود  است.است كه كاشى خشتى هفت رنگ عنصر تزئينى غالب در آن موجود  است.
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