
يكي از حقوق بنيادين و اساسي بشر كه در ميثاق ها 
ــر بر لزوم صيانت از آن  و بيانيه هاي جهاني حقوق بش
تاكيد شده است، حق بر حيات است. بر اين اساس تمام 
ــان و مذهب و مليت  ــان ها از هر جنس و نژاد و زب انس
ــن را دارند و هيچ  ــق زندگي در كره زمي و عقيده اي ح
دولت، شخص، نهاد يا وضع قانوني نمي تواند بر اطالق 
ــالب حيات  اين حق قيدي وارد كند. مجازات هاي س
نيز از ديرباز مورد انتقادات جدي بوده است و بسياري 
معتقدند مجازات هاي سالب حيات، بايد برچيده شوند 
ــت كه حق دادن و ستاندن جان  و اين تنها خداوند اس
ــان ها، به عنوان مهم ترين و ارزشمندترين دارايي  انس
آن ها را دارد. در راستاي همين حق بنيادين، دولت ها 
ــان ها احترام گذاشته و از اموري  مكلفند به حيات انس
كه حيات انسان ها را به طور طبيعي يا مصنوعي تهديد 
مي كنند، جلوگيري كنند. بنابراين حقوقي مانندحق 
بر بهداشت، استفاده از هواي سالم،آب آشاميدني سالم 
و استفاده از بيمه هاي تامين اجتماعي و درماني، همه 
ــتا قرار مي گيرند و مي توان آن ها را تحت  در اين راس
ــته بندي كرد.صيانت از  عنوان كلي حق سالمت دس
ــان ها و حق آن ها بر سالمت در شقوق  حق حيات انس
ــهروندان  ــه دولت هاي متبوع ش مختلف، تنها وظيف
ــت.امروزه دنيا مانند دهكده كوچكي شده است  نيس
ــياري از  ــان ها با هم در ارتباط بوده و بس كه همه انس
ــت محيطي و آب و هوايي به  ــائل زيس امور مانند مس
ــت. مثال  عزمي منطقه اي و حتي جهاني نيازمند اس
ــوراخ شدن اليه  ملموس بحث گازهاي گلخانه اي،س
ازن،گرم شدن روزافزون كره زمين، مشكل ريزگردها 
ــورها نمي توانند  ــت و كش و آالينده هاي مختلف اس
ــت يكديگر بي اعتنا باشند.يكي از  ــبت به سرنوش نس
ــر بر كره خاكي  خطراتي كه در طول تاريخ حيات بش
ــراض و بيماري ها  ــت، ام همواره او را تهديد كرده اس
بوده است كه باعث مرگ و مير تعداد زيادي از انسان ها 
به خصوص زنان و كودكان در كشورهاي جهان سوم و 
كمتر توسعه يافته مي شود.به همين منظور و با تفكر 
ــازمان هاي  ــورهاي جهان به يكديگر، س نزديكي كش
ــالش زيادي  ــازمان ملل ت ــن المللي و مرتبط به س بي
ــازي دولت هاي مختلف در جهت  در زمينه توانمند س
ــتانداردهاي جهاني سالمت و مبارزه  اجرا و تحقق اس
ــن ميان برخي  ــك كرده اند.دراي با بيماري هاي مهل
اقشار مانند زنان،كودكان، افرادسالخورده و معلوالن 
ــتري دارند.در دهه هاي اخير يكي از  نياز به توجه بيش
ــط قدرت هاي بزرگ،  اهرم هاي فشار بر دولت ها توس
اتخاذ رژيم تحريمي بوده است كه كشورمان ايران نيز 
ــت.اين تحريم ها  مشمول سخت ترين آن ها شده اس
ــار وارد آورد، به مردم  ــا فش ــه دولت ه بيش از آنكه ب

ــارمي آورد و از بين مردم نيز آن هايي كه محتاج به  فش
برخي ابزارها و داروها در جهت حفظ حيات و سالمتي 
خود هستند، بيش از بقيه اقشارآسيب پذير هستند.از 
منظر حقوقي و بر اساس اعالميه جهاني حقوق بشر و 
ميثاقين و كنوانسيون هاي حقوق زنان و كودكان كه 
اغلب كشورهاي جهان آن ها را پذيرفته اند، هيچ عاملي 
از جمله جنگ و خصومت بين دولت ها وكشورها نبايد 
ــان ها را مورد خدشه قرار  حقوق بشري و اساسي انس
دهد و تحريم هايي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم 
ــالمت  ــراي حق حيات و س ــاد مخاطره ب موجب ايج
انسان ها مي شوند فاقد مشروعيت هستند.همان طور 
ــلب  ــتن غيرنظاميان و س ــه در زمان جنگ نيز كش ك

حقوق اساسي آن ها محكوم است.
اولين تجلي حق بر سالمتي را مي توان در ماده 55

ــازمان ملل متحد مصوب 1345 مشاهده  ــور س منش
ــازمان بهداشت جهاني  كرد.در مقدمه اساس نامه س
ــتانداردهاي قابل حصول  به بهره مندي از باالترين اس
ــي بشر اشاره  ــالمتي،به عنوان يكي از حقوق اساس س
شده است.افزون بر اين در ماده 25 اعالميه حقوق بشر 
نيز بر حق بر سالمتي تاكيد شده است.ماده 12 ميثاق 
بين المللي حقوق اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي نيز 
ــتاندارد  ــره مندي از باالترين اس بر حق هر فرد در به

سالمتي اشاره كرده است.
تمام اين اسناد بين الملي مويد اين امر هستند كه 
حفظ حيات و سالمت بشر از حقوق بنيادين و اساسي 
ــورها نمي توانند خللي بر اين حق  بوده و مرزهاي كش
ــيت نهادهاي بين المللي  ــي وارد كنند.حساس اساس
ــيميايي در جنگ ها  ــتفاده از مواد ش در خصوص اس
ــيب  ــا و هرگونه آس ــده از جنگ ه ــاي بازمان و مين ه
ــن المللي و رعايت اصول  غيرنظاميان در نزاع هاي بي
ــرايط جنگي مويد قراردادي جهاني و  ــاني در ش انس
بين المللي در مرعي داشتن اصول اوليه بشري و انساني 
ــت.اما تحريم ها چه اثراتي در  ــرايطي اس تحت هر ش
حوزه حق بر حيات و سالمت دارند؟تحريم ها بر نظام 
درمان كشور كه شامل تامين دارو و تجهيزات پزشكي 
ــياري موارد مانعي  است، تاثيرمنفي گذاشته و در بس
ــت.همچنين  ــده اس بر ورود برخي داروهاي خاص ش
موجب كندي ورود داروهاي مورد نياز و ورود داروهاي 
ــود. ــي كيفيت و افزايش قيمت آن ها مي ش تقلبي و ب

ــه توليد دارو بر اثر تحريم ها  همچنين فروش مواد اولي
به كشور متوقف مي شود؛به خصوصا اينكه بسياري از 
مواد اوليه داروها شيميايي بوده و شركت هاي خارجي 
از بيم استفاده از آن ها در مصارف نظامي از فروش آن ها 
ــخت افزاري  به ايران خودداري مي كنند.در بخش س
نيز از جمله تجهيزات پزشكي و تخت هاي بيمارستاني 
ــترس خارج مي شوند و اين  نيز بر اثر تحريم ها از دس
چنين حوزه سالمت با مخاطرات جدي مواجه خواهد 
ــت و همين طور  ــش حقوقي دول ــد.اميدواريم بخ ش
ــازمان هاي جهاني حقوق بشري به اين موارد توجه  س
ــدن و تداوم آن بخش از تحريم ها  كرده و از اجرايي ش
كه به حقوق اساسي و بنيادين بشري و از جمله حوزه 

سالمت اثر مي گذارند، جلوگيري كنند.

در روز جمعه، 9 آذر و در برنامه «من و شما» بار 
ديگر مسعود فراستى روى آنتن تلويزيون آمد.اين 
بار برعكس هميشه اين فراستى نبود كه همچون 
ــده داخل  ــاخته ش برنامه «هفت» بر فيلم هاى س
ــه نويس و... را به  مى تاخت و كارگردان و فيلمنام
باد انتقاد مى گرفت.فراستى آمده بود تا اين بار نقد 
شود.آخر مگر مى شود فيلم هاى اسكارى فرهادى 
ــنده» را  ــيمين» و «فروش مثل «جدايى نادر و س
ــد و از آن  ــياه نمايى خوان ــاد انتقاد گرفت و س به ب
ــو فيلم هاى طنز را بى محتوا و باعث افت كيفى  س
ــه طنز! او گفت  ــينماى ايران خواند؟ نه درام و ن س
ــت  ــاردى «هزارپا» هم مهم نيس فروش 38 ميلي
چون لودگى را به ارمغان آورده است اما همه اين ها 
ــت بيان كند و دست آخر  «آرش  را مجرى نتوانس
ــتى در يك اقدام  ــور» قافيه را باخت و فراس ظلى پ
حرفه اى و آشنا به رسانه، ميز مصاحبه را ترك كرد.

ــد كه  ــه بى ترديد نبايد به گونه اى باش فن مصاحب
مصاحبه شونده احساس كند به صورت مستقيم به 
او اهانت مى شود، كارى كه در روز جمعه  انجام شد 
و پرچم فراستى  باال رفت اما شايد مى شد اين گونه 

پرسيد كه:
ــما را  ــازيم تا ش ــتى ما چه بس ــاى فراس 1- آق

خرسندكند؟ 
2- چه ژانرى مى تواند ايران را از ديد شما به دنيا 

معرفى كند؟
ــام فاكتورهاى مثبت  ــينما بايد از تم 3- آيا س

ذهنى شما بگذرد تا مورد تاييد شما باشد؟
ــى مى كنيد  ــما زندگ ــهرى كه ش 4- آيا در ش

سياهى وجود ندارد؟
5- كسى كه نقدهاى تندى مى كند بايد تحمل 
نقد شوندگى را داشته باشد. اينكه شما مى گوييد 
ــرياتم دنبال كنيد، اين  نقد تنگه ابوغريب را در نش
يعنى نيامده  ايد تا جواب دهيد؛ آمده ايد كه ورق را 

به نفع خود برگردانيد كه شوربختانه برگردانديد.
ــتى برآيند يك  در نهايت مى توان گفت: فراس
ــانه به ظاهر ملى  ذهن فردى نيست، او زاييده رس
ــت.هر چه او مى گويد، تلويزيون با هر مديرى  ماس
اجرا كرده و دارد مى كند.كمتر در تلويزيون ردى از 
سينماى امروز ايران و آثار آن مى بينيد. جديدترين 
ــون البته با  ــينماى جهان در تلويزي فيلم هاى س
ــود اما جايى براى فيلم هاى  سانسور پخش مى ش
ــتى  ــب و تاثيرگذار ايران وجود ندارد!فراس منتخ
ــانه است  را تلويزيون بزرگ كرده و زاييده اين رس
ــم نمى تواند  ــيده كه خود او ه و حاال به جايى رس

فراستى را به نقد بكشد.

ححسن كيا
 اس ستاد دانشگاه و وكيل دادگسترى

محمد جاللى
روزنامه نگار

تحريم هايي كه حق حيات را محدود 
مي كنند،  فاقد مشروعيت  هستند

فراستى 
بزرگ شده كيست؟

اقتصاديادداشت 2يادداشت 1

بانك مركزى در بخشنامه اى به شبكه بانكى، شرايط 
جديد صدور و استفاده از چك هاى تضمين شده را ابالغ 
ــاس آن از اين پس اين چك ها فقط در وجه  كرد كه بر اس
ذى نفع صادر مى شود و پشت نويسى و انتقال چك تضمين 
شده به ديگرى، فاقد اعتبار است. رييس كل بانك مركزى 
عصرشنبه پس از نشست اعضاى شوراى هماهنگى سران 
قوا گفت: با تصميم اعضاى شوراى هماهنگى سران قوا، 
چك هاى تضمينى كه اكنون در اختيار مردم است، قابل 
انتقال به ديگران نيست و (در صورت انتقال) اعتبارى ندارند.

ــى از ابزارهاى  ــن بانكى يك ــزدار يا تضمينى بي چك رم
ــه نام  ــترى ب ــت مش ــه به درخواس ــت ك پرداخت اس
ــهيل و تسريع  ــخاص حقيقى يا حقوقى با هدف تس اش
ــادر و پرداخت  ــى ص ــوه بين بانك ــل و انتقال وج در نق
ــود.  ــك صادركننده تضمين مى ش ــط بان وجه آن توس
ــد نبوده و  ــكل نق ــل پرداخت به ش ــن روش چون قاب اي
ــود، از ايمنى  بايد به حساب متقاضى در بانك منظور ش
ــت. ــبت به چك هاى عادى برخوردار اس ــترى نس بيش

ــا امضاى  ــش از اين ب ــت كه تا پي ــكان وجود داش اين ام
ــخاص ديگر  ــه اش ــه، آن را ب ــت برگ ــب چك پش صاح
ــير دولبه  ــن ويژگى همانند شمش ــال داد اما همي انتق
ــت. ــز بوده اس ــكل زا ني ــود، مش ــن خ در كنار محاس

ــورت گرفته در مورد  ــى ها ى ص بر پايه گزارش ها و بررس
ــال و گردش چك هاى  فرآ يندها ى مرتبط با صدور، انتق
ــازوكار كنونى حاكم بر  ــد س تضمين شده، مشخص ش
ــت و  ــده نيس ــا ، تامين كننده اهداف ياد ش اين چك ه
ــت؛ بنابراين  ــن زمينه ايجاد كرده اس اختالالتى را در اي
ــتفاده از  ــر فرآيند هاى صدور و اس مراتب اصالح و تغيي
چك هاى تضمين شده در دستور كار اين بانك قرار گرفت. 
ــنامه  ــنبه بخش ــزى عصر يك ش ــاى بانك مرك تارنم
ــن  ــاى تضمي ــك ه ــتفاده از چ ــدور و اس ــد ص جدي
ــورا ى عالى هماهنگى  ــتناد به مصوبه ش ــده را با اس ش
ــال و  ــت انتق ــاره ممنوعي ــوا درب ــران ق ــاد ى س اقتص
ــرد. ــالغ ك ــده اب ــاى تضمين ش ــى چك ه ظهرنويس

هدف اين بخشنامه، جلوگيرى از استفاده هاى نامتعارف 

ــخاص  ــراز هو يت دقيق اش ــده، اح ــاى ياد ش از چك ه
ــوف و همچنين  ــاى موص ــردش چك ه ذ ى نفع  در گ
ــتفاده از اين چك هاست. ــويى با اس پيشگيرى از پولش

در همين پيوند، از تاريخ ابالغ اين بخشنامه، شرايط صدور و 
استفاده از چك هاى تضمين شده با رعايت قوانين و مقررات 
ــرايط زير امكان پذير خواهد بود: مربوط در چارچوب ش

ــده مستلزم تكميل  1- صدور و تحويل چك تضمين ش
فرم درخواست توسط متقاضى در شعبه بانك و در حضور 
ــت: متصدى بانكى و درج نكات زير در فرم خاص آن اس

ــام و نام  ــر ن ــتمل ب ــى مش ــخصات متقاض ــف - مش ال
ــخاص حقوقى و  ــى / نام اش ــخاص حقيق خانوادگى اش
ــماره فراگير اتباع خارجى؛ شماره ملى /شناسه ملى و ش
ــده؛ ــك تضمين ش ــغ چ ــريال و مبل ــماره س ب - ش
پ - علت درخواست چك تضمين شده توسط متقاضى؛

ت - مشخصات گيرنده چك تضمين شده (ذى نفع) شامل 
نام و نام خانوادگى اشخاص حقيقى /نام اشخاص حقوقى و 

شماره ملى /شناسه ملى و شماره فراگير اتباع خارجى.
ــه  ــد در وج ــط باي ــده فق ــن ش ــك تضمي 2- چ
ــى در فرم  ــط متقاض ــه توس ــع) ك ــده (ذى نف گيرن
ــت، صادر شود. ــده اس ــت مربوط نوشته ش درخواس

ــده  ــك تضمين ش ــده چ ــخصات گيرن 3- مش
ــخاص  ــام خانوادگى اش ــام و ن ــامل ن ــع) ش (ذى نف
ــماره ملى /شناسه  ــخاص حقوقى و ش حقيقى /نام اش
ــب مورد  ــاع خارجى، حس ــر اتب ــماره فراگي ملى /ش
ــود. ــده درج ش ــك تضمين ش ــرگ چ ــد روى ب باي

ــط بانك،  ــده توس ــول مبلغ چك تضمين ش 4- وص
ــخصات وى بر  فقط در وجه گيرنده (ذى نفع) كه مش
ــده، امكان پذير است. روى چك تضمين شده درج ش

5- ظهرنويسى و انتقال چك تضمين شده به ديگرى، 
فاقد اعتبار خواهد بود.6- ابطال چك تضمين شده به 
درخواست متقاضى يا وكيل و نماينده قانونى وى بدون 
نياز به ظهرنويسى گيرنده (ذى نفع) امكان پذير است.

ــه  ــه ب ــخاصى ك ــل اش ــخصات كام ــت مش 7- ثب
ــراى وصول چك  ــده (ذى نفع) ب ــى از گيرن نمايندگ

ــت.  ــى اس ــد، الزام ــدام  مى كنن ــده اق تضمين ش
ــه قبل از  ــده اى ك 8- دارندگان چك هاى تضمين ش
ــده اند، حداكثر يك ماه از  ابالغ اين بخشنامه صادر ش
ــنامه، مى توانند وجه آن را به طور  تاريخ ابالغ اين بخش
ــود واريز كنند.  ــاب بانكى خ نقدى دريافت يا به حس
ــرى در اين مهلت  ــى اين چك ها براى ديگ ظهرنويس
ــت، دارنده چك  ــدارد و پس از اين مهل زمانى اعتبار ن
ــاى بانك  ــعبه ه ــال بايد به يكى از ش فقط تا پايان س
ــه مبادله  ــه و اطالعات مربوط ب ــده مراجع صادركنن
ــده را ارائه كنند. مالى منشأ دريافت چك تضمين ش

ــل بانك ها  ــات عام ــره و هي ــاى هيات مدي 9- اعض
ــوده و در  ــن اجراى مفاد اين مصوبه ب ــئول حس مس
ــاى هيات مديره  صورت قصور و تخلف، عالوه بر اعض
ــئول  ــا كارمند خاطى و مس ــك، ب ــات عامل بان و هي
ــب مورد برخورد قانونى مى شود. ــعبه مربوط حس ش

ــان مى دهد  ــار بانك مركزى نش ــزارش ايرنا، آم به گ
ــارد و  ــك بيلي ــش از ي ــال بي ــه امس در هفت ماه
ــون  ــارد و 900 ميلي ــزار و 284 ميلي 589 ه
ــتفاده از 6 ميليون و  ــا اس ــور ب تومان از نقدينگى كش
ــد. ــك رمزدار جابه جا ش ــره چ ــزار و 500 فق 965 ه

ــال و در شرايطى كه پنج  اين رقم در مدت مشابه پارس
ــد، 761 هزار و  ميليون و 28 هزار و 900 چك صادر ش
927 ميليارد و 800 ميليون تومان بود.مهر  امسال در 
كل كشور بيش از يك ميليون و يك صد هزار فقره چك 
رمزدار به ارزش 359 هزار ميليارد و 300 ميليون تومان 
وصول شد كه نسبت به ماه پيش از نظر شمار و مبلغ به 
ترتيب 4,5 درصد و 17,4 درصد بيشتر شد.در اين ماه 
ــك رمزدار به  ــتان تهران 367 هزار فقره چ فقط در اس
ــارد و 500 ميليون تومان وصول  ارزش 296 هزار ميلي
شد؛ يعنى اين استان به تنهايى با در اختيار داشتن حدود 
33 درصد شمار چك ها، 82,5 درصد ارزش آن را نيز به 
خود اختصاص داد.مهر پارسال شمار چك هاى رمزدار 
ــال و حدود 650 هزار فقره  صادر شده نصف مهر امس
ــر ارزش نيز حدود يك  (650 هزار و 500 فقره) و از نظ
چهارم رقم امسال (875 هزار و 550 ميليارد ريال) بود.

ــده در شبكه بانكى از  ارزش چك هاى رمزدار صادر ش
آذرپارسال به صورت تصاعدى رشد كرده است.

اقتصاد

ــاه اجتماعى  ــر تعاون، كار و رف نماينده ويژه وزي
گفت: كارگران شركت كشت و صنعت هفت تپه امروز 
(يك شنبه يازدهم آذر) به محل كار خود بازگشتند 
ــن واحد توليدى- صنعتى  و به اين ترتيب فعاليت اي
ــد.كريم ياورى در گفت و گو با ايرنا  ــر گرفته ش از س
ــوق كارگران اين  ــت: دو ماه از حقوق مع اظهارداش
ــده است و دو ماه  واحد توليدى-صنعتى پرداخت ش
حقوق معوق آن ها نيز با حضور كارگران در محل كار 
ــكر و فروش آن پرداخت خواهد شد. و استحصال ش

ــاير  ــتور وزير تعاون، س ــاس دس وى ادامه داد: بر اس
ــران از جمله  ــته هاى قانونى كارگ مطالبات و خواس
ــراى طرح  ــرى و اج ــكل قانونى كارگ ــكيل تش تش
ــى كه طرح  ــته از كارگران ــدى براى آن دس طبقه بن
طبقه بندى نسبت به آن ها اجرا نشده است، تا حصول 
نتيجه پيگيرى خواهد شد.كارگران شركت كشت و 
صنعت هفت تپه از اوسط آبان دست از كار كشيدند 
ــيوه اعتراض در مقابل  و براى بيان مطالبات خود ش
استاندارى و سازمان هاى دولتى را انتخاب كردند تا 

راهكارى براى رسيدن آن ها به حقوق شان پيدا شود.
كارگران شركت كشت و صنعت هفت تپه سه خواسته 
داشتند كه «پرداخت چهار ماه حقوق و مزاياى معوق»، 
«بازگشت كارخانه به چرخه توليد به شكل مستمر» و 
«تشكيل تشكل قانونى كارگرى» را شامل مى شد.

پس از اين اعتراض ها، «محمد شريعتمدارى» وزير 
ــتور پيگيرى  جديد تعاون، كار و رفاه اجتماعى دس
مطالبات و رسيدگى به اعتراض هاى كارگران هفت 
ــوى  تپه را صادر كرد؛ به اين ترتيب، كريم ياورى از س
ــئول پيگيرى  ــاون، كار و رفاه اجتماعى مس وزير تع
مطالبات كارگران شركت كشت و صنعت هفت تپه 

و فوالد اهواز شد.

بازگشت كارگران، شركت «هفت تپه» را به مدار توليد آورد

ادامه پيگيرى مطالبات  از  وزارت رفاه

بخشنامه جديد چك تضمينى با هدف مبارزه با پولشويى ابالغ شد
چك هاى نامدار 
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سياست 2 سرزمين 9

حقوق و قضا 5 جامعه 10

پارلمان 3 پارلمان 3

  وضعيت سهميه بندي و افزايش نرخ سوخت و حامل هاي انرژي در كشور بررسي شد

خيـز براي 
بنزين5000 توماني

 حق سالمت به منزله يكى از حقوق بنيادين بشرى 
در اسناد ملى و بين المللى جايگاهى ويژه دارد

تحريم ها،   ناقض حق سالمت ايرانيان 
«قانون» در گفت وگو  با دو توان ياب

مشكالت معيشتي معلوالن را بررسي كرد

مبارزه اى  براي حفظ  زندگي!

اعالم شكست اقدام دلواپسان براي
 زير سوال بردن الريجاني و ظريف

استيضاحي كه 
 فرو  ريخت

تالش اصولگرايان مجلس براي محدودكردن شبكه هاي اجتماعي 
نتيجه اي در برنداشت

شكست    بزرگ 
در جنگ مجازي

  رييس كميسيون آموزش دستور پيگيري پرونده تخلف
 برادر روحاني را صادر كرد

عارف  عليه   فريدون
 فرو ريختن ديوار حمام تاريخي مشير داراب 

تنها يك سال پس از مرمت اتفاق افتاد

مرمت هاي مخرب

على مطهرى مى گويد  در صورت تصميم به افزايش،  قيمت هاى بنزين
 به صورت زير خواهد بود

     بنزين تا 60 ليتر    :     ليترى 1000 تومان
     بنزين از 60 ليتر تا 120 ليتر :    ليترى 2000 تا 3000 تومان

    بنزين باالى 120 ليتر:    ليترى 5000 تومان
رييس مجلس: بعيد مى دانم قيمت بنزين

 تا پايان سال افزايش داشته باشد
اقتصاد   8

عبدالرضا فرجى راد، سفير سابق ايران در اروپا 
 در گفت وگو  با «قانون»:

غرور مكرون
 كار دستش داد

بين الملل 4

ابوالفضل زرويى نصرآباد از طنزپردازان باقى مانده
 از ياران گل آقا درگذشت

مال نصرالدين   
در محفل گل آقا 

فرهنگ و هنر 7

جريان هايي كه توانايي رقابت با نوآوري ها را ندارند، همواره در مسير رسيدن ساير اقشار 
به آن سنگ اندازي مي كنند؛ حال اين نوآوري در سياست باشد يا در فناوري و ساير حوزه ها 
تفاوتي ندارد. در تازه ترين اقدام، جريان هاي خاص براي زير سوال بردن دفاع برخي اعضاي 
دولت از فضاي مجازي تالش مي كنند با آشفته سازي فضا و ساختن شايعه افكار عمومي را 
آلوده خواسته هاي خود كنند.در همين راستا چندي پيش احمد سالك، عضو فراكسيون 
نمايندگان واليى مجلس و  از هم طيفان كريمي قدوسي با اشاره به اينكه هاتگرام و تلگرام 

طاليى واسطه تلگرام است، مدعي شد كه اين دو تا آخر آذر بسته مى شود....

ــت كه طيف تندوري جناح اصولگراي مجلس سعي مي كند با ابزار  مدت هاس
ــت پيدا كند و در اين مسير هر اقدامي  ــتيضاح به منافعي كه در سر دارد، دس اس
ــعي كرد كه  ــت. اين جريان در آخرين اقدام خود س ــته، انجام داده اس كه توانس
ــار افكارعمومي و  ــد ولي فش محمدجواد ظريف و علي الريجاني را زير تيغ بكش
ــد تا پروژه آن ها شكست بخورد.  در همين  اعتراض جريان هاي مختلف سبب ش
راستا روز گذشته غالمرضا كاتب، رييس كميسيون آيين نامه داخلى مجلس گفت: 

طرح استيضاح على الريجانى به دليل از حد  نصاب افتادن تعداد...
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بازي هاي سياسي كه ايران را فراگرفته است، روي هر مساله اي نيز 
تاثيرگذاشته و سبب مي شود افراد و جريان هاي مختلف به هر رويداد يا 
نكته اي با نگاه سياست زده بنگرند. در همين راستا چندي پيش مطلبي 
منتشر شد كه در آن از تاسيس يگان حفاظت آستان قدس خبر مي داد. 
ــايبات فراواني درباره اين رويداد به راه افتاد ولي مسئوالن  بعد از آن ش
پاسخ هايي در اين زمينه دادند كه تا حدودي به واقعيت نزديك بود. در 
ــتاندار دولت يازدهم و دوازدهم در  همين راستا عليرضا رشيديان، اس
ــايبات، تصريح كرد: رئيسى هم كه  خراسان رضوي ضمن رد برخى ش
بعد از فوت آيت ا... طبسى آمد، ما مشكلى با ايشان نداشتيم. البته طبيعى 
بود كه در زمان انتخابات رياست جمهورى تنش هايى در فضاى سياسى 
به وجود بيايد اما با ايشان به عنوان توليت آستان قدس، مشكلى نداشتيم؛ 
از سوى آيت ا... علم الهدى و توليت آستان قدس رضوى هيچ گاه مساله 
اى پيش نيامد. آستان قدس حتى براى برخى پروژه ها مانند پروژه هاى 
ــان اعالم آمادگى و مشاركت كرد. وى  بزرگراه مشهد، چناران و خراس

ــتان قدس نيز گفت: بحث طرح يگان  درباره بحث يگان حفاظت آس
آستان قدس رضوى در ستاد كميته امنيت حرم در استاندارى نهايى شد. 
ما يك طرح تامين امنيت حرم داريم كه در شوراى تامين استان تهيه و 
براى شوراى تامين امنيت كشور فرستاده مى شود. امنيت بيرون از حرم 
با نيروى انتظامى است. حفاظت از پوسته حرم با سپاه پاسداران و بسيج 
است. اما امنيت داخل حرم بالتكليف بود. البته نه تنها امنيت داخل حرم، 
بلكه امنيت بعضى از ساختمانها و مجموعه هاى اقتصادى و فرهنگى 
آستان قدس هم بالتكليف بود. آستان قدس رضوى حفاظت دارد، اما 
مسئول تامين امنيت نداشت. همان طور كه ذوب آهن و بانك مركزى 
ــيديان همچنين تصريح كرد:  و ... امنيت خود را تامين مىكنند. رش
موضوع يگان حفاظت از آستان قدس حتى به قبل از توليت آقاى رئيسى 
بازمىگردد. كار اجرايى آن در زمان آقاى رئيسى انجام شد. براى تامين 
امنيت داخل حرم يكى از راه ها اين بود كه به نيروهاى مسلح اجازه بدهيم 
ــئوليت حفاظتى بر عهده بگيرند، اما فضاى  در داخل حرم مطهر مس

معنوى داخل حرم تغيير مى كرد. كار اجرايى يگان حفاظت يك سال 
است كه انجام شده است. همه يگان هاى انتظامى كه شكل مى گيرند، 
زير نظر نيروى انتظامى است؛ يعنى كار تسريع، آموزش و مديريت آن بر 
عهده نيروى انتظامى است. اما مديريت اجرايى آن برعهده آن سازمان 
است. چندي پيش و قبل از اين سخنان نيز حشمت ا... فالحت پيشه، 
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه، 
«رئيسى فردى قانونمند است»، گفته بود كه حتى بنده براى پيگيرى 
ــا فرماندهان ناجا صحبت كردم كه  اين موضوع(يگان هاي انتظامي) ب
همه آن ها تاكيد كردند كه هيچ اقدام بدون مجوز و غيرقانونى در آستان 
قدس انجام نگرفته است؛ اين مجموعه اى كه در آستان تشكيل شده 
در همه مجموعه ها و نهادها وجود دارد و اين طور نيست كه يك برنامه 
جديدى باشد. بي شك سياسي كردن هر موضوعي مي تواند تاثير منفي 
در پي داشته و به گونه اي كار را پيش ببرد كه نتيجه برخالف خواست 

بيان كنندگان آن باشد. 

درنگ

پيروز حناچى شـهردار تهران بـه همراه 
تعدادى از مديـران و معاونان شـهردارى و 
اعضاى شوراى اسالمى شهر با حضور درحرم 
امام خمينى (س) با نثار گل به مرقد امام راحل 

كرد.  با آرمان هاى ايشان تجديد ميثاق 
در ادامه اين مراسـم شـهردار تهـران بر 
مزار برخى شهداى گرانقدر انقالب از جمله 
شهيد بهشتى، شهيد رجايى، شهيد باهنر، 
مرحوم طالقانى و سـرداران شهيد چمران، 
همت، باكرى و تعدادى ديگر از شهداى دفاع 
مقدس حاضر شد و با نثار گل نسبت به آن ها 
اداى احترام كرد. ديدار از يادمان جاويداالثر 

«ابراهيم هـادى» كه از هم رزمـان حناچى 
بوده است از ديگر برنامه  هاى امروز شهردار 

تهران بود.
 همچنيـن وى بـر مـزار مادرانـى حاضر 
شـد كه بيش از دو شـهيد تقديـم انقالب و 
كشـور كرده اند و نسـبت به آن ها نيز اداى 
احترام كرد. شـهردار تهران ظهر يك شنبه 
با حضور بر سـر مزار يادبود «شهيد ابراهيم 
هـادى» در قطعـه 50 بـا بيان خاطـره اى از 

اين شـهيد واالمقام اظهار داشـت: شـهيد 
ابراهيم هـادى در يكـى از عمليات ها با پاى 
مصدوم و همچنين با وجـود اينكه گردنش 
تركش خورده بـود، به نبرد با دشـمن ادامه 
داد. حناچى ادامه داد: اين شـهيد دل شـير 
داشـت و مرام وى زبانـزد رزمنـدگان بود. 
شـهردار تهران همچنيـن با حضور بر سـر 
مزار «شـهيد سـعيد نورى تاجر» با اشـاره 
به اينكه اين شـهيد واالمقام هم كالسـى و 
هم رزم من بـود، گفت: اين شـهيد واالمقام 
را در روز 21 رمضـان، جلوى چشـم مادرش 

ترور كردند.

آغاز روحاني

استاندار خراسان رضوي برخي مسائل و شايبات درباره آستان قدس را تشريح كرد

حاشيه هاي يك يگان انتظامي

عكس نوشت

ــئوالن و جريان هاي  ــي مس ــه برخ وقتي ك
سياسي و صاحب قدرت در كشور براي مچ گيري 
ــر براي  ــه مي كنند اگ ــب هزين ــب رقي و تخري
ــد، امروز ايران در  بهبود وضعيت صرف مي كردن
جايگاهي باالتر قرار داشت. در همين راستا مدتي 
مي شود كه خبر تخلف تحصيلي حسين فريدون، 
ــه كاران را  ــانه اي محافظ ــازي و رس فضاي مج
فراگرفته است و پياده نظام اين جريان مي كوشد 
تا براي ضربه زدن به حسن روحاني از اين فرصت 
ــانه هاي محافظه كار مدعي  ــتفاده كند. رس اس
هستند كه برادر رييس جمهور در سال 93 و طى 
ــازمان سنجش آموزش كشور  نامه اى از سوى س
براى تحصيل در مقطع دكترى روابط بين الملل 
ــتى معرفى مى شودكه  ــهيد بهش به دانشگاه ش
ــى و روابط بين الملل  ــوراى گروه علوم سياس ش
اين دانشگاه با اين موضوع مخالفت و اين موضوع 
ــد. پس از  ــنجش اعالم مى كن ــازمان س را به س
ــازمان سنجش و  كش وقوس هاى فراوان بين س
ــازمان سنجش طى  ــگاه شهيد بهشتى، س دانش
ــهيد بهشتى اعالم كرد كه  نامه اى به دانشگاه ش
ــال 92 در آزمون دانشگاه گيالن  فريدون در س
ــراى مصاحبه  ــده اما ب ــان داده و قبول ش امتح
نرفته است و بر همين اساس برادر رييس جمهور 
مى تواند در اين دانشگاه به ادامه تحصيل بپردازد 
و پس از پيگيرى هاى سازمان سنجش سرانجام 
تصميم  مى گيرد برادر رييس جمهور در پرديس 
ــتى به تحصيل بپردازد.در  ــهيد بهش دانشگاه ش
ــى وزارت  ــال 95 هيات بازرس تاريخ 29 تير س
علوم، تحقيقات و فناورى متشكل از تهرانى زاده، 
كمره اى، جبه دار، خواجه و رمضانيان پور با نامه 
ــين فريدون، مديركل حوزه  ــمى عبدالحس رس
ــگاه  ــى از دانش وزارتى وزارت علوم براى بازرس
ــگاه حضور يافت و  ــتى در اين دانش شهيد بهش
ــه اين دانشگاه نيز شركت  در جلسه هيات رييس
ــالم على رضا  كرد. در همان زما ن ها حجت االس
سليمى عضو هيات رييسه كميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس در تاريخ 29 ارديبهشت سال 
ــيون به كميته  95 از ماموريت رييس اين كميس
آموزش عالى اين كميسيون، براى بررسى رانت 
ــه اى ويژه  تحصيلى برادر رييس جمهور در جلس
ــار اخبارى مبنى بر  خبر داد. وى با اشاره به انتش
تحصيل غيرقانونى و توصيه اى «حسين فريدون» 
ــتيار و برادر رييس جمهور در مقطع دكترى  دس
ــتى، گفته بود كه موضوع  ــهيد بهش دانشگاه ش
ــه  ــرى برادر رييس جمهور در جلس مدرك دكت
امروز كميسيون آموزش مورد بررسى قرار گرفت 
ــت اعضا، رييس كميسيون به  كه طبق درخواس
ــيون ماموريت  كميته آموزش عالى اين كميس
داد تا پرونده مدرك دكترى «حسين فريدون» 
ــج آن را به اعضاى  ــى و نتاي را به طور ويژه بررس

كميسيون آموزش اعالم كند.

ماجراي دستور
ــه دارد و در همين  ــان ادام اين ماجرا همچن
ــنيم در گزارشي نوشت كه  راستا روز گذشته تس
اواسط سال 93 با رسانه اى شدن ماجراى تخلف 
ــين فريدون، برادر رييس جمهور  تحصيلى حس
براى پذيرش در مقطع دكترى دانشگاه پرديس 
ــتى تهران كميته  اى در كميسيون  ــهيد بهش ش
ــالمى  ــوراى اس آموزش و تحقيقات مجلس ش
ــه عضو اين  ــد و س ــكيل ش در همين زمينه تش
ــئول پيگيرى اين موضوع شدند.  كميسيون مس
پس از تدوين گزارش، محمد جواد ابطحى يكى 
از اعضاى اين كميته سه نفره اعالم كرد كه تخلف 
در اين پرونده محرز شده، اما به دليل اختالفاتى 
ــه نفره وجود دارد، مستندات در  كه ميان تيم س
ــيون  اختيار محمد مهدى زاهدى رييس كميس
ــى را ارائه كند.  ــدى نهاي ــه تا جمع بن قرار گرفت
ــال جارى با برگزارى انتخابات  در 29 خرداد س
ــوزش و  ــيون آم ــه كميس ــاى هيات رييس اعض

ــيون  تحقيقات محمدرضا عارف، رييس فراكس
اصالح طلبان مجلس جايگزين زاهدى به عنوان 
ــوالت پرونده  ــر و تح ــا اين تغيي ــد و ب رييس ش
ــور در اختيار عارف  تحصيلى برادر رييس جمه
ــى را انجام  ــدى نهاي ــت تا وى جمع بن قرار گرف
ــراى تعيين تكليف ارائه كند كه  دهد و نتيجه را ب
تاكنون از اعالم نظر درباره اين پرونده خوددارى 
ــواد ابطحى عضو  ــت. در همين حال ج كرده اس
كميته سه نفره بررسى پرونده تحصيلى حسين 
ــوراى  فريدون برادر رييس جمهور در مجلس ش
ــان اينكه  ــنيم با بي ــالمى در گفت وگو با تس اس
اعضاى اين كميته دو گزارش در اين زمينه تهيه 
ــت: به دليل  ــه كرده اند، گف ــيون ارائ و به كميس
ــت،  اختالف نظرهايى كه در گزارش وجود داش
ــكوت  اين گزارش ها تا تعيين تكليف نهايى مس
ــده به تنهايى  ــه بن ــا ابراز اينك ــود. وى ب مانده ب
گزارشى را تدوين كرده بودم و آقاى قمى به عنوان 
ــى در اين زمينه تدوين  رييس كميته نيز گزارش

ــت، ادامه داد: آقاى خانلرى ديگر عضو  كرده اس
ــا عارف رييس  كميته طى نامه اى به محمدرض
ــتار تعيين  ــوزش مجلس خواس ــيون آم كميس
ــده است. عضو كميسيون  تكليف اين موضوع ش
ــح كرد: آقاى  آموزش و تحقيقات مجلس تصري
ــار ديگر  ــا گزارش ها ب ــتور داده ت عارف نيز دس
ــزارش واحدى  ــى و طى چند روز آينده گ بررس
در اين زمينه تدوين و در اختيار كميسيون قرار 

داده شود.
از حقيقت تا ادعا

مشخص است كه  فشارهاي گروه ها و اليه هاي 
ــت به نتيجه برسد تا  قدرت در كشور توانسته اس
عارف دستور اين پيگيري را صادر كند زيرا بسياري 
ــد كه رييس اصالح طلب  از اين طيف مدعي بودن
ــيون آموزش مجلس هزار روز است كه در  كميس
ــكوت كرده است. بايد منتظر  قبال اين پرونده س
ماند و ديد كه اين ماجرا نيز مانند بسياري از مسائل 

ديگر پوچ است يا نتيجه اي در بر دارد.  

      رييس كميسيون آموزش دستور پيگيري پرونده تخلف برادر روحاني را صادر كرد    

عارف  عليه   فريدون
گروه سياسى

به سراغ رزمندگان دفاع مقدس رفتن يك تكليف است

ــحاقى» با حضور «يدا...ايزدى» نويسنده كتاب برگزار شد، وى  آيين رونمايى از كتاب «تاريخ شفاهى على اس
در اين مراسم اظهار داشت: پس از شكل گيرى سپاه و تعيين فرماندهان كسانى در سطوح مختلف كنار آن ها قرار 
گرفتند كه مجموعه دريافت هاى آن ها در مركز اسناد و تحقيقات جنگ متمركز شد. انتشارات اين مركز مختص 
ــود. دفاع مقدس به تنهايى يك قرن است و  به خود است كه اين اسناد در قالب تاريخ شفاهى تاليف و منتشر مى ش
ناگفته هاى بسيارى دارد. كتاب «على اسحاقى، جنگ الكترونيك» از جمله آثار تاريخ شفاهى است. اين رزمنده را 

بايد پدر جنگ الكترونيك دانست.
 وى درباره ويژگى هاى تاريخ شفاهى گفت: تاريخ شفاهى سبكى در تاريخ نگارى است كه وجه تمايز آن با خاطره 
ــفاهى به يك معنا زندگينامه هم هست اما نه به  اين است كه تجربه شخصى است و نيازى به اثبات ندارد. تاريخ ش
صورت كامل. در تاريخ شفاهى دائما به اسناد متعددى رجوع مى شود. مركز با على اسحاقى مصاحبه هاى تخصصى 
كرده بود و همچنين اسناد مختلفى در اين خصوص مطالعه شد. ايزدى در ادامه گفت: متاسفانه مردم ما قهرمان هاى 

ملى خود را نمى بينند. 
ــت، ما از  ــت و اين گمنامى را نمى توان منحصر به فرماندهان دانس در اين بخش انتقاد هاى جدى به ما وارد اس
ــه قدر آن ها را نمى دانيم. آثار  ــه اي نمى دانيم. خود راويان جنگ نيز از رزمندگانى بودند ك رزمندگان خود هم نكت
ناگفته جنگ در مركز اسناد بسيار زياد است؛ چرا كه ارتش وجود چنين راويانى را ضد اطالعات مى دانست. نويسنده 
ــط خود راوى گفت: اكثر اين فرماندهان به اين قضيه به چشم  كتاب «على اسحاقى» در خصوص نگارش آثار توس
تكليف نگاه نمى كنند. اكثر فرماندهان نيز بعد از پايان جنگ سراغ كار هاى ديگرى رفتند. تا وقتى اين كاستى وجود 

دارد ما بايد به سراغ آن ها برويم. 
ــحاقى زمينه اى براى پژوهش هاى بعدى است كه حتى قابليت تبديل شدن  خود كتاب تاريخ شفاهى على اس
ــازى است. مصاحبه گر بايد بر  ــينمايى را دارند. وى تصريح كرد: يكى از آفت هاى تاريخ شفاهى، تاريخ س به آثار س
موضوعات تسلط داشته باشد تا بتواند با مصاحبه شونده وارد بحث شود؛ چرا كه ممكن است كسى كه با او مصاحبه 
مى شود در نقل روايت اشتباه كند و اين وظيفه مصاحبه گر است كه مصاحبه را مديريت كند. البته در اين مصاحبه ها 

هنگام انتشار مالحظات امنيتى و ملى در نظر گرفته مى شود كه اين به معناى سانسور نيست. 

تركش هاي اعتراضات و مشكالت معيشتي همچنان 
ــتا روز گذشته سردار محمد  ادامه دارد و در همين راس
ــي را مطرح كرد  ــين قرارگاه ثارا... نكات كوثرى، جانش
ــي را رفع كند  ــائل فراوان كه مي تواند در آينده نيز مس
ــرد. اين  ــي قرار گي ــاي انتظام ــتور كار نيروه و دردس
ــپاه مي گويد كه در جريان اغتشاشات اخير،  سردار س
ــا بازاريان صحبت  ــديم ب با معترضان وارد گفت وگو ش
ــراد موثر و  ــتماع كرديم؛ با اف و نگرانى هاى آن ها را اس
ــتيم  ــوذ در بين معترضان به گفت وگو نشس صاحب نف
ــت.  ــپاه از مردم و در كنار مردم اس و اعالم كرديم كه س
ــارا... در  ــرد قرارگاه ث ــد نظامي به عملك اين مقام ارش
ــاره كرد و گفت: آنچه  تامين امنيت مردم تهران نيز اش
در حوزه امنيت به عنوان راهبرد اساسى و امنيتى براى 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى حايز اهميت راهبردى 
است، نقش و اراده مردم است و اين  مساله مهمى است 
كه تحت هيچ شرايطى قابل انكار و فراموشى نيست. وى 
ــران عامل محدثه و مبقيه انقالب  با بيان اينكه، مردم اي
اسالمى بوده و هستند، تصريح كرد: بدون حضور مردم 
انقالب اسالمى به پيروزى نمى رسيد و در مقابل كودتا، 
ــى كه اين  ــد؛ پس مردم ــه و جنگ پيروز نمى ش توطئ
انقالب را در مقابل جنگ، توطئه، فتنه، كودتا و براندازى 
ــر و ارزش در حوزه امنيت  حفظ كرده اند، بهترين عنص
ــوند و با جرات بايد گفت كه  ــور تعريف مى ش ملى كش
امنيت پايدار جمهورى اسالمى مرهون نقش راهبردى 
مردم در تامين امنيت است. سردار كوثرى گفت: يكى 
ــى ترين تفاوت هاى جمهورى اسالمى با ديگر  از اساس
نظام هاى دنيا در نقش دادن به مردم است؛ تصميم هاى 
مهم و كالن جمهورى اسالمى حاصل اراده، نقش و نظر 
ــت كه نقش مردم در نظام  ــت و اين طور نيس مردم اس
ــريفاتى و فرماليته باشد؛ مردم  ــالمى تش جمهورى اس
حاكم بر سرنوشت خود هستند و بالتبع، امنيت بخش 
مهمى از سرنوشت مردم محسوب مى شود. وى با بيان 
اينكه، قانون اساسى وظايفى را براى سپاه در دوران صلح 
ــت كه كمك به دستگاه اجراى  و جنگ تعريف كرده اس
براى رفع مشكالت از مهم ترين وظايف در دوران صلح 
است، تصريح كرد: سپاه عالوه بر تامين امنيت و حراست 
ــالمى، همواره براى كمك به  ــدارى از انقالب اس و پاس
دولت آماده است تا بارى از روى دوش دولت بردارد؛ در 
ــپاه با تمام توان براى تامين امنيت  حوزه امنيت نيز س
مردم در صحنه حضور دارد و براى تامين امنيت مردم از 

هيچ كوششى دريغ نكرده و نخواهد كرد. 
اذعان اقتصادي

سردار كوثرى با بيان اينكه، اقتصاد و فرهنگ بدون 
ــكالت  ــد، گفت: امروز ما با مش امنيت به رونق نمى رس
فراوان اقتصادى مواجه هستيم و مردم ما شاهد برخى 
ناكارآمدى هاى بزرگ در عرصه اقتصاد هستند؛ مساله 
ــگ در اختيار  ــفانه اقتصاد و فرهن ــت كه متاس اين اس
ــوز انقالبى قرار نگرفته و برخى با روحيه  نيروهاى دلس
ــت و  ــچ توجهى به معيش ــرافى هي تجمل گرايى و اش
ــردم وقتى مى بينند  نگرانى هاى مردم ندارند؛ امروز م

ــرفت هاى  ــته هيچ خللى به پيش ــه تحريم ها نتوانس ك
نظامى و امنيتى ما داشته باشد، مى پرسند چرا تحريم 
ــت؟ واقعيت اين  ــذار بوده اس در ديگر حوزه ها تاثيرگ
است كه برخى ناكارآمدى هاى خود را به پاى تحريم ها 
گذاشته اند. البته بايد گفت كه دولت و مسئوالن اجرايى 
ــكالت مردم حركت مى كنند اما  نيز در مسير رفع مش
ــترى انجام شود.  اميدواريم اين حركت با سرعت بيش
ــه اعتراضات 96 و  ــاره ب ــين قرارگاه ثارا...، با اش جانش
ــه وضعيت  ــه در اعتراض ب ــات اخير ك ــى اعتراض برخ
كارگرى و معيشتى شكل گرفته بود، گفت: بنده همان 
ــات، حق با  ــه در اين اعتراض ــردم ك موقع هم عرض ك
ــوق نگرفته و در  ــت؛ كارگرى كه چند ماه حق مردم اس
ــت نبايد حق اعتراض داشته  خانواده خود شرمسار اس
ــد؟ نبايد صداى اعتراض خود را به گوش مسئوالن  باش
ــاند؟وى گفت: ما حتى با معترضان وارد گفت وگو  برس
شديم با بازاريان صحبت و نگرانى هاى آن ها را استماع 
كرديم؛ با افراد موثر و صاحب نفوذ در بين معترضان به 
گفت وگو نشستيم و اعالم كرديم كه سپاه از مردم و در 
ــت؛ البته درعين حال از مردم خواستيم  كنار مردم اس
ــيار  ــاش گر هوش ــبت به بهره بردارى عده اى اغتش نس
ــد؛ به نظرم غائله  اعتراضات  باشند كه همين طور هم ش
96 با هوشيارى و تدابير مردم خنثى شد و اين طور نبود 
ــه را تمام كنيم. البته  كه ما بخواهيم با كار امنيتى غائل
ــتند از اعتراض مردم  ــت پرده كه مى خواس با افراد پش
سوءاستفاده كنند برخورد كرديم اما همين برخورد هم 
با كمك مردم و معترضان انجام شد. البته ما براى دفاع از 
حقوق مردم در اولين اقدام با مسئوالن سياسى و اجرايى 
ــتار مقابله با مشكالت اقتصادى و  مكاتبه كرده و خواس
ــديم كه اين مهم را براى خود يك  ــتى مردم ش معيش
ــئوالن نيز اقدامات  وظيفه اساسى مى دانستيم كه مس

الزم را براى رفع مشكل در دستور كار قرار دادند.
همدردي با معترضان

ــوالى درباره  ــين قرارگاه ثارا... در پاسخ به س جانش
ــات اخير ازجمله  ــى درباره برخى اعتراض برآورد امنيت
ــپاه  ماجراى هفت تپه گفت: همان گونه كه فرمانده س
ــت، ما به عنوان  ــه در بين معترضان گف منطقه هفت تپ
ــتيم و خط قرمز ما حقوق  سپاه حامى حقوق مردم هس
مردم است، بايد درباره اين ماجرا نيز مدافع حقوق مردم 
شد، بايد با مسئوالن محترم مكاتبه كرد كه مشكل مردم 
ــئوالن سياسى و  را رفع كنند؛ البته در همين ماجرا مس
اجرايى براى رفع مشكل مردم اقداماتى را انجام داده و 
قول داده اند كه مشكل مردم را رفع خواهند كرد كه اين 
ــان اينكه، همه  ــدوارى دارد. وى در پايان با بي جاى امي
ــان و تجزيه طلبان  ــالب اعم از منافق گروه هاى ضدانق
ــده اند، تاكيد كرد:  ــور متحد ش براى ناامن كردن كش
ــت و رهبرى آمريكا و  گروه هاى ضدانقالب تحت حماي
تامين مالى عربستان سعودى براى ناامن كردن كشور 
فعاليت مى كنند اما هوشمندى مردم و  نيروهاى امنيتى 
توطئه هاى آن ها را تاكنون ناكام گذاشته و از اين پس نيز 

خنثى خواهد كرد.

راه روشن

نقد سياست

سردار كوثري از مناسبات جديد سپاه در برخورد با معترضان سخن گفت
تشريح  راهبرد    اد  اره   اعتراضات
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ــا نوآوري ها را  ــه توانايي رقابت ب جريان هايي ك
ــيدن ساير اقشار به آن  ندارند، همواره در مسير رس
سنگ اندازي مي كنند؛ حال اين نوآوري در سياست 
ــاير حوزه ها تفاوتي ندارد. در  باشد يا در فناوري و س
ــوال  تازه ترين اقدام، جريان هاي خاص براي زير س
ــت از فضاي مجازي  ــي اعضاي دول بردن دفاع برخ
تالش مي كنند با آشفته سازي فضا و ساختن شايعه 

افكار عمومي را آلوده خواسته هاي خود كنند.
توهمات مجازي

در همين راستا چندي پيش احمد سالك، عضو 
فراكسيون نمايندگان واليى مجلس و از هم طيفان 
ــاره به اينكه هاتگرام و تلگرام  كريمي قدوسي با اش
ــت، مدعي شد كه اين دو  طاليى واسطه تلگرام اس
ــالك كاشانى گفته بود  تا آخر آذر بسته مى شود.س
ــوى شوراى عالى  كه طبق زمان بندى اعالمى از س
ــرام طاليى تا آخر آذر  فضاى مجازى، هاتگرام و تلگ
بسته مى شود. وى با اشاره به امكان تحت نظر داشتن 
ــرام طاليى از  ــده در هاتگرام و تلگ ديتاى مبادله ش
سوى دستگاه امنيتى داخل كشور، توضيح داد: اين 
ــوراى عالى فضاى  مباحث در كميته امنيت ملى ش
مجازى مورد بحث قرار گرفت كه چگونه بايد با اين 
پديده برخورد شود؛ نظرات مختلفى مطرح و نتيجه 
ــود و راه بستن آن هم  بر اين شد كه تلگرام بسته ش

بستن هاتگرام و تلگرام طاليى است.
رد ادعا

ــن  ــته ابوالحس ــخ به اين ادعا روز گذش در پاس
ــوراى عالى فضاى مجازى در  فيروزآبادى، دبير ش
پاسخ به اين سوال كه آيا بعد از پايان مهلت، هاتگرام 
ــدن از تلگرام در پايان  و تلگرام طاليى براى جدا ش
ــدود نمى شوند بلكه  آذر فيلتر مى شوند، گفت: مس
ــتقل از تلگرام به فعاليت خود ادامه  بايد بتوانند مس
ــوراى عالى  دهند. فيروزآبادى در توضيح مصوبه ش
ــان هاى  ــاره حمايت از پيام رس فضاى مجازى درب
ــان هاى خارجى  داخلى و مقررات فعاليت پيام رس
اظهار داشت: طبق اين سند پيام رسان هاى خارجى 

ــور  ــون كاربر بايد در كش ــش از يك ميلي داراى بي
ــند زيرا همچنان كه  ــخگو داشته باش نماينده پاس
پيام رسان ها در اروپا حق ندارند اطالعات مردم اروپا 
را خارج كنند در ايران نيز نبايد اطالعات اجتماعى، 
ــور خارج كنند.  اقتصادى و خصوصى مردم را از كش
ــامل  ــوال كه اين تعريف ش ــخ به اين س وى در پاس
ــود، گفت: تعريف  ــبكه هاى اجتماعى نيز مى ش ش
پيام رسان در اين سند شامل شبكه هاى اجتماعى 
ــوراى عالى فضاى مجازى در پاسخ به  است.دبير ش
اين سوال كه آيا با اين تعريف فعاليت اينستاگرام در 
ــت را توضيح  ــور غيرقانونى است، گفت: سياس كش
ــد، متفاوت  ــرا در چه مرحله اى باش دادم اينكه اج
ــند اينستاگرام در داخل كشور  است اما طبق اين س
نماينده پاسخگو داشته باشد و اطالعات شهروندان 
را خارج نكند. فيروزآبادى درباره فعاليت هاتگرام و 
تلگرام طاليى گفت: معتقديم پلتفرم هاى اطالعاتى، 
پيام رسان هاى، بهداشتى، آموزشى، تجارى و پولى 
ــوند. وى ادامه داد:  ــور بومى ش و بانكى بايد در كش
پلتفرم رسان هايى كه شامل پيام رسان نيز مى شود 
اكنون در كشور 50 ميليون كاربر دارد و اميدواريم تا 
سال آينده در زمينه بومى سازى اين پلتفرم به نتايج 
ــوراى عالى فضاى  ــت پيدا كنيم. دبير ش خوبى دس
ــورا براى تقويت  ــند اين ش مجازى افزود: طبق س
ــرام و تلگرام طاليي  ــان هاى داخلى هاتگ پيام رس
ــدند و به آن ها مهلت  براى دوره گذار پيش بينى ش
ــند كه اين سياست  داده شده تا به خودكفايى برس
ــد از تاريخ اعالم  ــت و بع در صنعت مونتاژ حاكم اس
شده سياست هاى حمايتى مان را قطع خواهيم كرد. 
وى درباره اختالف اخير وزارت ارتباطات و سازمان 
ــبكه ملى ارتباطات و  ــيما درباره تحقق ش صدا و س
ــان هاى داخلى گفت: جنگ بين  حمايت از پيام رس
ــى  ــيما به نفع هيچ كس وزارت ارتباطات و صدا و س
ــعه پلتفرم هاى بومى بايد با مشاركت  نيست و توس
ــا به ضرر  ــود و اين دعواه ــتگاه ها انجام ش همه دس

مردم است.
شرحشكست

رمضانعلى سبحانى فر، رييس كارگروه ارتباطات 
ــف فعاليت تلگرام  ــات مجلس، توق و فناورى اطالع

طاليى و هاتگرام را تكذيب و تاكيد كرد:تلگرام طاليى 
ــود. نماينده مردم  ــته نمى ش و هاتگرام هيچ گاه بس
سبزوار، جغتاى، جوين و خوشاب در مجلس شوراى
ــالمى با بيان اينكه در حال حاضر تلگرام طاليى و اس
هاتگرام 25 تا 30 ميليون كاربر دارد، افزود: هيچ علتى

ــت تلگرام طاليى و  و خبر جديدى براى توقف فعالي
ــف مجلس به  ــدارد. وى راى مخال ــرام وجود ن هاتگ
فوريت طرح اصالح قانون برنامه ششم درباره حمايت 
ــر اين موضوع  ــان هاى داخلى را نيز بيانگ از پيام رس
دانست كه بايد به قوانين باالدستى در حوزه واگذارى 
بنگاه هاى دولتى توجه داشت. سبحانى فر يادآور شد: 
طرح الحاق دو تبصره به بند سه ماده 67 قانون برنامه 
ششم كه به استناد اين بند قانونى قصد حمايت از پيام 
ــد قصد داشت كه تامين  رسان هاى داخلى مطرح ش
ــاى دولتى به بخش  ــل واگذارى بنگاه ه منابع از مح
خصوصى صورت گيرد ولى در قوانين باالدستى ذكر 
ــده كه درآمد حاصل از فروش بنگاه بايد در محل  ش
خودش هزينه شود.براى مثال اگر نيروگاهى به بخش

خصوصى واگذار مى شود درآمد حاصل از آن بايد در 
نيروگاه ها هزينه شود نه محلى ديگر. رييس كارگروه

ــيون صنايع و  ــاورى اطالعات كميس ارتباطات و فن
ــالمى  تاكيد كرد: بنابراين  معادن مجلس شوراى اس
ــان هاى داخلى به درستى  منابع حمايت از پيام رس
تعريف نشده بود و به همين دليل مجلس با اين طرح 
مخالفت كرد. تمام عصبانيت جرياني كه مي كوشد با 
فضاسازي شبكه هاي اجتماعي را از بين ببرند به اين 
ــت كه با تمام ابزاري كه داشتند، نتوانستند  دليل اس
به خواسته هاي خود برسند. در همين راستا چندي 
ــيدصادق طباطبايى نژاد، عضو كميسيون  پيش س
ــر تلگرام،  ــد اگرچه با فيلت فرهنگى مجلس مى گوي
ــان هاى داخلى كوچ كردند  مردم تا حدى به پيام رس
ــه ميدان باعث  ــرام و تلگرام طاليى ب ولى ورود هاتگ
شد اين كوچ به صورت كامل اتفاق نيفتد. سيدصادق 
ــان هاى  طباطبايى نژاد درباره اقبال مردم به پيام رس
داخلى گفت: سياست گذارى كالن كشور بر اين است 
ــتفاده بيشتر ــان هاى داخلى اس كه مردم از پيام رس

ــند و براى اين موضوع بايد تمهيدات الزم  داشته باش
ــا مورد توجه  ــام داد؛ همچنانكه برخى از آن ه را انج

قرار گرفت، وام داده شد و حتى سرورهايى در اختيار 
آن ها گذاشته شد.نماينده مردم اردستان در مجلس 
شوراى اسالمى افزود: با فيلتر تلگرام، مردم تا حدى به 
پيام رسان هاى داخلى كوچ كردند ولى به جاى اينكه 
تلگرام كامل بسته شود، هاتگرام و تلگرام طاليى وارد 
ميدان شد و همين امر باعث شد كوچ مردم از تلگرام به 
صورت كامل اتفاق نيفتد.وى ادامه داد: با اين استدالل 
كه كوچ به پيام رسان هاى داخلى به صورت تدريجى 
ــد هاتگرام و تلگرام طاليى تا  انجام شود، پيشنهاد ش
مدتى باز و فعال باشد ولى اين امر باعث شد كوچ واقعى

از تلگرام انجام نشود.طباطبايى نژاد توضيح داد: اين 
ــت اگرچه از طرفى بازدارنده بود زيرا مردمى  سياس
ــتفاده كنند ولى  كه نمى خواستند از فيلترشكن اس
ــتند، توانستند با استفاده از  به فضاى تلگرام نياز داش
هاتگرام و تلگرام طاليى فعاليت خود را انجام دهند و 
از سوى ديگر، از لحاظ امنيتى نظارت هاى الزم روى 
برخى از  كانال هاى خارجى انجام شد. وى تاكيد كرد: 
امر مطلوب، استفاده مردم از پيام رسان هاى داخلى و 
ايرانى بود كه به دليل حضور هاتگرام و تلگرام طاليى 
ــيون فرهنگى  ــد. عضو كميس و انواع اين ها انجام نش
ــبكه هاى اجتماعى چندين مجلس با بيان اينكه ش

ــده، اين تكنولوژى را  سال بيشتر نيست كه ايجاد ش
ــد و توسعه دانست  در دنيا و در كشور ما در حال رش

ــان هاى  ــمت تقويت پيام رس ــه داد: بايد به س و ادام
ــور در داخلى حركت كنيم؛ در غير اين صورت، كش

تمامى زمينه هاى امنيتى، اقتصادى و اجتماعى دچار 
ــد. طباطبايى نژاد تاكيد كرد: البته  مشكل خواهد ش
ايرادات امنيتى كه به تلگرام وارد بود به تلگرام طاليى 
وارد نيست زيرا وقتى اطالعات وارد مى شوند، مصدر 
ــت و مثال مى توان شبكه هايى  ورودى قابل رصد اس
ــت ولى اين كار بر روى اصل  همچون آمد نيوز را بس
تلگرام شدنى نبود. وى با بيان اينكه هاتگرام و تلگرام 
ــتند و  ــر امنيتى و اجتماعى امن تر هس طاليى از نظ
يك مصدر مديريتى و برنامه ريزى روى آن ها اعمال 
مى شود، گفت: بر روى تلگرام هيچ مصدر برنامه ريزى 
ــورت كامل فيلتر  ــه آن را به ص ــتيم؛ مگر اينك نداش
ــيون روحانيت مجلس ادامه داد:  كنيم. عضو فراكس
ــرور تلگرام ــرور ها تگرام و تلگرام طاليى همان س س

ــده تلگرام  ــت كه فيلترى روى آن گذاشتند و ش اس

طاليى. وى همين امر را ايراد اصلى هاتگرام و تلگرام 
ــت و گفت: با توجه به اينكه سرور اصلى  طاليى دانس
ــن برنامه به طور  ــت، مردم از اي آن همان تلگرام اس
ــوند و همين باقى ماندن مردم در  كلى خارج نمى ش
فضاى تلگرام باعث شده از تلگرام اصلى خارج نشوند 
و هنوز با فيلترشكن از آن استفاده كنند و مشترك آن 
باشند. طباطبايى نژاد با بيان اينكه هاتگرام و تلگرام 
ــالمى وارد ميدان شد،  طاليى با تدبير جمهورى اس
افزود: وقتى تلگرام وارد مرزهاى فضاى مجازى ايران 
مى شود، برنامه اى روى آن نصب مى شود كه خروجى 
ــه و البته قابل  ــرام طاليى قابل عرض آن در قالب تلگ
برنامه ريزى است. عضو كميسيون فرهنگى مجلس 
ــالمى تاكيد كرد: عدم كوچ كامل مردم از  شوراى اس
تلگرام با استفاده از هاتگرام و تلگرام طاليى باعث شد 
ــكن از  ــطه فيلتر ش آن ها دريافت هاى خود را به واس

تلگرام اصلى داشته باشند.

      تالش اصولگرايان مجلس براي محدودكردن شبكه هاي اجتماعي نتيجه اي در برنداشت   

شكست بزرگ در جنگ مجازي
 در حال حاضر تلگرام طاليى و هاتگرام 25 تا 30 ميليون كاربر دارد

هاتگرام و تلگرام طاليى به كار خود ادامه خواهند داد
گروه سياسى

ــعي مي كند  ــت كه طيف تندوري جناح اصولگراي مجلس س مدت هاس
ــت پيدا كند و در اين مسير  ــتيضاح به منافعي كه در سر دارد دس با ابزار اس
ــت. اين جريان در آخرين اقدام خود  ــته، انجام داده اس هر اقدامي كه توانس
سعي كرد كه محمدجواد ظريف و علي الريجاني را زير تيغ بكشد ولي فشار 
افكارعمومي و اعتراض جريان هاي مختلف سبب شد تا پروژه آن ها شكست 
ــيون  ــته غالمرضا كاتب، رييس كميس ــتا روز گذش بخورد.  در همين راس
ــتيضاح على الريجانى به دليل حد  آيين نامه داخلى مجلس گفت: طرح اس
نصاب افتادن تعداد امضاهاى نمايندگان از دستور كار كميسيون آيين نامه 
ــنبه، 11 آذر) مجلس شوراى  خارج شد. وي درحاشيه جلسه علنى (يك ش
اسالمى در جمع خبرنگاران گفت: تعدادى از نمايندگان كه استيضاح رييس 
مجلس را امضا كرده بودند هفته گذشته امضاى خود را پس گرفتند بنابراين 
اين طرح از حد نصاب افتاد و در حال حاضر موضوع از دستور كار كميسيون 

آيين نامه داخلى مجلس خارج شده است.
ــوراى اسالمى تصريح كرد: هر چند   نماينده مردم گرمسار در مجلس ش
نمايندگانى اذعان دارند كه تعدادى به اين طرح افزوده شده اند اماپنج نماينده 
ــدند، در آخرين ساعت روز چهارشنبه  كه جايگزين امضاهاى پس گرفته ش
هفته گذشته امضاى خود را پس گرفتند، بنابراين تعداد امضاهاى اين طرح 
از 25 امضا كمتر شد. از طرف ديگر محمد جواد ابطحى، نماينده خمينى شهر 
و يكى از امضاكنندگان طرح استيضاح ظريف در گفت وگو با مهر، مدعي شد 
كه مجتبى ذوالنور رييس كميته هسته اى مجلس براى پس گرفتن امضاهاى 

طرح استيضاح محمدجواد ظريف تالش مي كند!
كنايه رييس

ــى اختالف نظرها در  ــنبه رييس قوه مقننه به برخ در همين حال روز ش
ــى در مجلس وجود دارد و اين حسن  مجلس اشاره كرد: اختالف نظر سياس
مجلس است كه آراى سياسى مختلف در آن وجود داشته باشد و اين مشكل 
نيست اما اينكه براى مسائل مهم وفاق ايجاد كنيم يك مساله اساسى است 
و طبعا در برخى مسائل به سادگى و در برخى موارد به سختى انجام مى شود 
ــت كه رييس آن چرا بگويد و بقيه آن را پيگيرى كنند بلكه  اما اين گونه نيس
ــد تا نمايندگان قانع  ــائل وجود داشته باش بايد آنقدر قدرت عقالنى در مس
ــتدالل ها از نظر رويكرد لوايح متفاوت باشد  شوند؛ از اين رو ممكن است اس

كه عجيب نيست.
ــخ به اين سوال كه  وى همچنين درباره همراهى مجلس با دولت در پاس
برخى معتقدند نمايندگان گاهى با دولت همراهى كرده و گاهى چوب الى 
ــه نمايندگان چوب الى  ــتم ك چرخ آن مى گذارند، عنوان كرد: معتقد نيس
چرخ دولت بگذارند، البته ممكن است انتقادى از نحوه عملكرد داشته باشند. 
نمايندگان در مسائلى كه منافع ملى باشد با دولت همراهى مى كنند چنانچه 
براى اصل 44 نمايندگان با دولت همراهى كردند و در مسائلى كه به امنيت 
ــود در مجموع باوجود اختالف نظرها وفاق داريم. الريجانى  ملى مربوط ش
ــرايط امروز كه با رفتار ناهنجار آمريكايى ها نسبت به منافع  ادامه داد: در ش
ــتيم عقل حكم مى كند همه قوا با هم كار كنند و زمانى كه  ملت روبه رو هس
ــتمر به منافع ملت تعرض كرده و قصد دارد  دشمنى داريم كه به صورت مس
ــائل خرد و اختالفات جزيى  هزينه ملت را از نظر اقتصادى باال ببرد، بايد مس
ــورمان در ادامه با بيان اينكه  ــت. رييس نهاد قانونگذارى كش را كنار گذاش

مدت هاست پيگير موضوع سوخت بنزين هستيم، عنوان كرد: در حال حاضر 
درگيرى ذهنى ما حل مشكالت كشور براى رسيدگى به موضوعاتى همچون 
ــازى ها و همچنين مشكالت وزرا و بانك مركزى  خودروسازى ها و قطعه س
ــانى در اين مراكز كار مى كنند اما درباره  ــت كه حجم زيادى نيروى انس اس

برخى مسائل قانون وجود ندارد.
تشريح ظريف

از طرف ديگر، محمدجواد ظريف نيز كه روز گذشته به كميسيون امنيت 
ــوراي اسالمي رفته بود در حاشيه نشست  ملي و سياست خارجي مجلس ش
با اعضاى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس در رابطه با مساله 
استيضاح خود اظهار كرد: 10 سوال و چند مورد مربوط به استيضاح مطرح 
ــد و بنده توضيحاتى را خدمت نمايندگان ارائه دادم. چون سواالت بسيار  ش
گسترده است از فعاليت هاى وزارت امور خارجه در حوزه اقتصادى و روابط با 
همسايگان تا تعيين سفراى جمهورى اسالمى ايران در كشورهاى مختلف 
در واقع سواالت مفيدى بود و توانستيم همفكرى كنيم. وى افزود: در مورد 
ــت و  ــويى هم توضيح دادم و عرايضى كه بنده به زبان آوردم واضح اس پولش
ــرح كردند و فضايى  ــه در صحبت هاى من نبود را مط برخى از حرف هايى ك

ايجاد كرده اند اما صحبت هاى من مشخص است.
ــان كرد: بنده به عنوان فردى كه  ــورمان خاطرنش  وزير امور خارجه كش
ــا گفته ام. اين واقعيت وجود  همواره از نظام دفاع كرده ام، واقعيت را همه ج
دارد كه در كشور ما پولشويى است مانند اينكه در همه كشورهاى دنيا انجام 
ــى با پولشويى همراهى  ــود اما اين واقعيت به اين معنا نيست كه كس مى ش
مى كند. در كشورهاى دنيا هم همان طور كه ديديم چند روز قبل در آلمان يا 

كشورهاى ديگر چنين مساله اى وجود دارد. 
ــويى برخورد جدى صورت  ــت كه با پولش ظريف تاكيد كرد: مهم اين اس
ــور ما با توجه به مساله مواد  ــويى در همه جاى دنياهست و كش گيرد، پولش
ــادى كه وجود دارد امكان فرار مالياتى هم وجود دارد. پولشويى  مخدر و فس
در همه اين موارد صورت مى گيرد اما آنچه مهم است اينكه با تصويب لوايحى 
كه دولت به مجلس ارائه كرده جلوى زمينه هايى كه مى تواند براى مبارزه با 

پولشويى باشد را بگيريم.
 رييس دستگاه ديپلماسى كشورمان همچنين بيان كرد: بنده احساس 
ــورت گيرد.  ــود دارد كه اين كار ص ــام اراده و تعهد وج ــم در كل نظ مى كن
ــند ممكن است فضاسازى  ــت منافعى داشته باش گروه هايى كه ممكن اس
ــت كه همه نهادهاى جمهورى اسالمى ايران  كنند ولى اين به اين معنا نيس

اين كار را انجام مى دهند.
مردم آگاهند

مشخص است جريان هايي كه تالش داشتند تا با استفاد از آيين نامه هاي 
ــت پيدا كنند در مسير زمينگير شده اند  مختلف به اهداف سياسي خود دس
و سعي مي كنند به گونه اي برخورد كنند كه تركش هاي اين شكست كمتر 
هزينه دار باشد. آن دسته از افرادي كه تصور دارند مي توانند براي رسيدن به 
منافع خود دست به هر اقدامي بزنند بايد بدانند كه اين نوع اقدامات نتيجه اي 
ــت در بر ندارد و از طرفي نيز مردم آگاه هستند و در زماني كه الزم  جز شكس
باشد وارد ميدان شده و تصميم مي گيرند و حتي آن را از بازي هاي سياسي 

حذف مي كنند.

صحن

اعالم شكست اقدام دلواپسان براي زير سوال بردن الريجاني و ظريف

استيضاحي كه فروريخت
سوال از الريجاني از حد نصاب افتاد

ذوالنور به دنبال پس گرفتن امضا هاي استيضاح ظريف است!

 ابوالحسن فيروزآبادى
دبير شوراى عالى فضاى مجازى:
طبق سند اين شورا براى تقويت 
پيام رسان هاى داخلى هاتگرام 
و تلگرام طاليي براى دوره گذار 

پيش بينى شدند و به آن ها مهلت 
داده شده تا به خودكفايى برسند 
كه اين سياست در صنعت مونتاژ 

حاكم است و بعد از تاريخ اعالم شده 
سياست هاى حمايتى مان را قطع 

خواهيم كرد
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سـناى فرانسـه روز يك شـنبه با 
انتشار بيانيه اى اعالم كرد كريستوفر 
كاستانر، وزير كشور فرانسه و لوران 
نونـز ، وزيـر مشـاور در امور كشـور 
فرانسـه، سـه شـنبه اين هفته بايد 
با حضـور در كميتـه قوانين سـناى 

فرانسه به سواالت اعضاى اين كميته 
پاسخ دهند.

طبق اين بيانيه كريستوفر كاستانر 
و لوران نونز سه شنبه، چهارم دسامبر 
سـاعت 16:15 دقيقه بـه وقت محلى 
(15:15 به وقت گرينويـچ) در كميته 

قوانيـن سـنا حضور مـى يابنـد تا به 
سواالت سناتورها درباره آشوب هاى 
اخير، اقدامات خرابكارانه معترضان به 
سياست هاى اقتصادى دولت و حمالت 
آن ها به نيروهاى امنيتى فرانسه كه در 
روزهاى اخير به ويژه اول دسـامبر در 

پاريس و چند شهر ديگر فرانسه روى 
داد، پاسخ دهند. 

به گـزارش خبرگـزارى رويترز از 
پاريـس، در ايـن بيانيه آمده اسـت: 
كاسـتانر و نونـز بايـد بـه اعضـاى 
كميتـه قوانين سـنا توضيـح دهند 

كه براى مقابله با اين خشـونت ها چه 
تدابيرى به كار گرفته اند و قرار است 
براى جلوگيـرى از وقـوع مجدد اين 
آشـوب ها و خرابكارى ها چـه تدابير 
به كار گيرند.طبق تـازه ترين آمارى 
كه مقامات پاريس منتشـر كرده اند، 

در آشوب هاى روز شنبه در اين شهر 
133 نفر زخمى شدند كه 23  نفر آنان 
از نيروهاى پليس بـوده اند. عالوه بر 
اين پليس 412 نفر را بازجويى كرده و 
از اين تعداد 378 نفر را تحت مراقبت 

قرار داده است.

وزیر کشور و وزیر مشاور در امور کشور فرانسه به سنا احضار شدند

به فاصله 24 ساعت از رخداد حوادث خشونت بار 
ــس و درگيرى ها ميان  ــانزه ليزه پاري در خيابان ش
معترضان و پليس، جو سياسى در فرانسه ملتهب 

گزارش مى شود.
ــل تامل اينكه ديروز 66   نكته جالب و البته قاب
هزار پليس ضد شورش نيروى ژاندارمرى و ارتش 
مسئوليت برپايى نظم در ميان 65 هزار معترض را 
بر عهده داشتند، اما با اين حال يكى از خشن ترين 
ــه را  ــركوب ها در طول جمهورى پنجم فرانس س

رقم زده اند!
بيش از 200 مورد آتش سوزى خودرو و اماكن 
ــنبه رخ داده  ــان اعتراضات روز يك ش نيز در جري
است. برخى منابع در برآورد اوليه ميزان خسارات 
ــش از 10 ميليارد  ــهر پاريس را بي وارده فقط در ش
يورو برآورد مى كنند، هر چند اين رقم هنوز تاييد 

نشده است.
ــتر اين موضوع ونقش احزاب  براي بررسي بيش
وافراد در اين تظاهرات با عبدالرضا فرجي راد،سفير 
پيشين ايران در نروژ،گفت و گويي داشته ايم كه در 

ادامه آن را مي خوانيد.
      در فرانسه مكرون اولين رييس جمهورى 
بود كه بدون حزب وارد انتخابات شـد و راى 
آورد وباوجود محبوبيت در سياست خارجى،  
در داخل فرانسه ، رهبرى محبوب نيست .به 
نظر شما  عدم پشتيبانى يك حزب سياسى از 
مكرون چقدر در ناتوانى او براى اداره كشور، 

تاثير داشته است؟
ــتى،  ــه معيش ــر اتفاقات اخير در فرانس به نظ
افزايش قيمت سوخت و ماليات آن بوده و طبيعى 
ــورهاى مختلف از جمله  است كه هميشه در كش
كشورهاى اروپايى اين اتفاقات رخ مى دهد اما نوع 
اتفاقات اخير در فرانسه غير طبيعى است. معموال 
ــنديكاها،حقوق كارگران و طبقات مختلف را از  س
ــنديكاهاى كارگرى  دولت ها طلب مى كردند؛س
ــا مقدارى  ــون جليقه زرده ــاورزى و...  . اكن و كش

غيرمسئوالنه در اين جريانات به بهانه افزايش چند 
درصدى قيمت يا ماليات سوخت اقداماتى صورت 
ــت كه محبوبيت مكرون به  ــت اس مى دهند.درس
ــر از 30 درصد  داليل مختلف كاهش يافته و كمت
در فرانسه است ونكته اى كه شما  گفتيد،  مكرون 
از حزب هاى سنتى كمك نگرفت اما من مى خواهم 
نكته مهم ديگرى را عرض كنم؛ غير از عوامل داخلى 
كه مى توان گفت جرقه يا بهانه اى براى  اين مساله 
ــد. ــت عوامل خارجى هم مى تواند دخيل باش اس

اكنون اختالفات و شكاف ها در درون اتحاديه اروپا 
زياد شده است. از طرفى برگزيت اتفاق افتاده و خانم 
ترزامى خروج از اتحاديه اروپا را با جلسه هفته گذشته 
قطعى كرده است واز طرف ديگر بعضى از كشورهاى 
ــرح مى كنند كه  ــرقى زمزمه هايى مط اروپاى ش
نمى خواهيم به يك سرى از مقررات اتحاديه مانند 
ــائل در  قوانين مهاجرت احترام بگذاريم .اين مس
اتحاديه اروپا يك شكاف است و بايد عوامل بيرونى 

تزلزل در  اروپا را مورد بررسى قرار دهيم.
مكرون رهبرى اتحاديه را برعهده دارد وهمراه 
با خانم مركل در طول اين سال ها تالش مى كردند 
اتحاديه همبستگى خود را حفظ كنداما خانم مركل 
به دليل انتخاباتى كه انجام شد و روان سازى انتقال 
مهاجران به داخل آلمان تضعيف شد و در واقع شايد 
نتواند به دليل مشكالت روبه رو، قدرت خود را تا آخر 
دوره حفظ كند.عوامل مختلفى در اياالت متحده 
آمريكا، چين ، روسيه ،اختالفات درون اتحاديه اروپا 
و انگلستان، در تالش هستند تا اتحاديه را تضعيف 
كنند. تضعيف اتحاديه اروپا به معنى تضعيف فردى 
است كه تالش مى كند اتحاديه حفظ شود و رهبرى 
آن را برعهده دارد و اگر رهبرى اتحاديه اروپا تضعيف 
ــتر اتحاديه اثر مثبت  شود طبيعتا بر تضعيف بيش
مى گذارد.بنابراين به اين دليل ،من معتقد هستم 
اكنون تضعيف به اتحاديه به نفع قدرت هايى مانند 
آمريكا و روس ها با توجه به اختالفات موجود و تالش 
ــدن و  ــتان و اوكراين براى عضو اتحاديه ش گرجس
ــرقى مى گذرد، بريتانيا  ــائلى كه در اروپاى ش مس
كه قطعا موافق تجزيه اتحاديه اروپاست وبا خروج 

ــورهاى اتحاديه و  خود مى خواهد راحت تر با كش
كشورهاى اروپايى مبادالت و همكارى داشته باشد 
و با توجه به مشكالت با ايرلند جنوبى و شمالى  وحتى 
ــال اخير اتحاديه اروپا بر  اسراييل است. در چند س
ــت هاى آن را مورد  اسراييل فشار مى آورد و سياس
ــه با غزه وبيت المقدس و  نقد قرار مى دهد(در رابط
حتى تحريم هايى كه بركاالهاى اسراييلى اعمال 
ــت اتحاديه اروپا در  كردند). به نحوى مى توان گف
ــطين و رژيم صهيونيستى كه  رابطه با مسائل فلس
هميشه از اسراييل حمايت مى كرده به يك تعادل 

رسيده است.
ــخنرانى خود در  ــال پيش نتانياهو در س دو س
ــمن ما اتحاديه اروپا  سازمان ملل گفت: اولين دش
است.بنابراين اتحاديه اروپا بايد تضعيف شود و در 

پى آن رهبر آن هم بايد تضعيف شود و اكنون شرايط 
خوبى براى اين تضعيف وجود دارد.

ــاله برجام   ضمن اينكه من از دور نگاهى به مس
ــت اما  ــه اين دليل اس ــم بگويم ب دارم،نمى خواه
ــى دارد  ــه اتحاديه اروپا از لحاظ سياس مقاومتى ك
ــد اقداماتى صورت  ــادى قول دادن و از لحاظ اقتص
دهند؛به نفع تمام كسانى است كه مى خواهند برجام 
ــود.در اين موضوع اوضاع ناهنجار اروپا  تضعيف ش
با تضعيف رهبرى اتحاديه طبيعتا بايد مكرون در 
فرانسه محبوبيت خود را از دست بدهد و در دور بعد 

انتخابات راى نياورد.
ــائل  ــغول مس ــتر مش مكرون اكنون بايد بيش
ــائل اتحاديه بپردازد. در كل  داخلى باشد تا به مس
ــتى صد در صد آن  صحبت هاى من به معنى درس

نيست بلكه ما تحليل مى كنيم. من معتقد هستم 
غير از اتفاقاتى كه در داخل فرانسه از لحاظ اقتصادى 
و افزايش قيمت سوخت و بهانه هايى كه آورده شده 
،عوامل خارجى به ويژه با گسترش فضاى مجازى 

نمى تواند بى تاثير باشد.
       نقـش احـزاب دسـت راسـتى  و 
رهبرانى چـون مارين لوپـن  در داغ كردن 
تنور اعتراضـات جليقه زردهـا را چگونه 

مى كنيد؟ ارزيابى 
ــه ويژه خانم مارين  قطعا نقش احزاب مخالف ب
ــحال هستند.  ــت و آن ها خوش لوپن بى تاثير نيس
درواقع هرچه در فرانسه و اروپا تندرويى شكل بگيرد 
ــتاى تحليلى كه عرض كردم  و اين تندروى در راس

باشد، قطعا به نفع آن هاست.

اگر اوضاع بدتر از اكنون و غير قابل كنترل شود 
ــرايط را  ــم و مى توانند اين ش ــن بعيد مى دان كه م
كنترل كنند، آن ها مى توانند  انتخابات زودرس را به 
دليل بى سامانى و نابهنجارى كه در فرانسه رخ مى 
دهد،مطرح كنند. پس اگر انتخابات زودهنگام رخ 
دهد طبيعتا اين روند و آشوب ها مى تواند تضمين 
ــود و احزاب  كند در آينده مكرون انتخاب نمى ش

مخالف مى توانند نقش مهم ترى داشته باشند.
       شـما چه چشـم اندازى بـراى آينده 

سياسى مكرون پيش بينى مى كنيد؟
 به نظر من  مكرون مقدارى مغرور شده و درواقع 
بايد در داخل فرانسه با برخى سياست ها خود را همراه 
كند.روحيه مكرون بر اساس آنچه كه فرانسوى ها 
مى گويند خودپسندانه است و اين روحيه به او  بسيار 
ضربه زده است و باعث عقبگرد افرادى كه به او راى 
دادند، شده است.در واقع، غرور مكرون مى تواند كار 
دست او بدهد و آينده سياسى اش را به خطر بيندازد.

اين نوع تفكر و رفتار بايد عوض شود و بعد از آن 
بايد با رهبريت كسانى كه به دنبال اعتصاب ،آشوب و 
تغييرات هستند، وارد مذاكره شود .اگر نمى تواند صد 
درصد امتيازات را به آن ها بدهد بخشى از خواسته ها 

را برآورده كند.
 آقاى مكرون بايد متوجه باشد كه اروپا در شرايط 
خوبى نيست؛ خانم مركل توانايى كمك زيادى به 
او ندارد، در اتريش و ايتاليا كه نزديك فرانسه است 
ــتگرا ها بر روى كار هستند.اين ها قدرت هاى  راس
ــه مكرون كمك  ــتند كه مى توانند ب اروپايى هس
ــتند و يا نمى خواهند به  كنند كه در وضعيتى نيس
او  كمك كنند يا از سياست هاى مكرون خوشحال 
نيستند. مكرون بايد همه  جهات را ببيند و بر اساس 
ــمنان  ــه و تحليل كند.بايد بداند كه دش آن تجزي
ــمنان بيرونى مى  ــن دش ــوى دارد و اي بيرونى ق
ــه را تضعيف كنند و  خواهند اتحاديه اروپا و فرانس
برخوردهايى كه ميان ترامپ و مكرون رخ داد،حتى 
در جلسه يك ماه پيش رهبران جهان در پاريس، 
نوع برخوردها و گفت وگوها ميان ترامپ و مكرون 

مى تواند تاثير گذار باشد.

بلواي فرانسوي
۲۴ساعت پس از حوادث شانزه ليزه التهابات در فرانسه افزايش يافته است

فاطفاطمه خسروى

ــوادث  ــداد ح ــاعت از رخ ــدت 24 س ــه م ب
ــس و  ــانزه ليزه پاري ــان ش ــونت بار در خياب خش
درگيرى ها ميان معترضان و پليس، جو سياسى 

در فرانسه ملتهب گزارش مى شود.
احتمال اعالم وضعيت فوق العاده

ــن در  ــروع اعتراضات خش حاال دو هفته از ش
پاريس و ديگر نقاط فرانسه مى گذرد كه خشم و 
خشونت معترضان به شدت افزايش يافته است. 
امانوئل مكرون اعتراضات خشونت آميز فرانسه را 
محكوم كرده است و از اعالم وضعيت فوق العاده 

در فرانسه سخن مى رود.
واكنش مكرون از آرژانتين

ــه كه  امانوئل مكرون، رييس جمهورى فرانس
براى شركت در نشست رهبران و سران كشورهاى 
گروه بيست در بوينس آيرس بود، نسبت به موج 
ــه و به ويژه در پاريس  ــونت در فرانس جديد خش

واكنش نشان داد.
ــخنرانى خود  رييس جمهورى فرانسه در س
ــت ناآرامى ها  ــورهاى گروه بيس در نشست كش
ــه را به شدت  ــونت آميز فرانس و اعتراضات خش

محكوم كرد.
ــا اعتراض  ــچ گاه ب ــت: «من هي ــرون گف مك
ــته ام، من هميشه حاضر هستم به  مشكلى نداش
تقاضاهاى اپوزيسيون گوش دهم، اما من هرگز 

خشونت را نمى پذيرم».
ــونتى  ــانى كه با چنين خش مكرون گفت كس
دست به اعتراض مى زنند، خواستار تغيير و بهبود 
شرايط نيستند، آن ها خواستار ايجاد هرج و مرج 
ــتند. رييس جمهور فرانسه گفت  و اغتشاش هس
كه هيچ چيز يورش به ماموران پليس، اغتشاش و 

غارت فروشگاه ها را توجيه نمى كند.
ــت وزير فرانسه نيز گفته  ادوارد فيليپ، نخس
است كه چنين سطحى از خشونت در ناآرامى ها 
ــن ميزان  ــاق افتاده و اي ــه اتف به ندرت در فرانس

خشونت او را شوكه كرده است.
صحبت هاى مكرون در فرانسه

ــفر  ــرون، رييس جمهور كه از س امانوئل مك
آرژانتين بازگشته است صبح يك شنبه در جلسه 
مشترك با نخست وزير و وزير كشور حضور يافت 
و سپس به ميدان «شارل دو گل اتوال» رفت تا از 

محل حادثه بازديد كند.
ــانزه ليزه از سر گرفته  آمد و شد در خيابان ش

ــارل دو گل اتوال» هنوز  شده است اما ميدان «ش
بسته است.

ــاى امنيتى  ــته پس از آن كه نيروه روز گذش
ــانزه ليزه ممانعت  از ورود تظاهركنندگان به ش
ــراف  ــاى اط ــه خيابان ه ــرات ب ــد، تظاه كردن

شد. كشيده 
در جريان درگيرى ها چندين خودرو به آتش 
ــى از اموال  ــد و به بخش قابل توجه ــيده ش كش

عمومى آسيب وارد آمد.
ــمار  ــس، ش ــات پلي ــالم مقام ــر اع ــا ب بن
ــيده  ــدگان در پايتخت به 412 رس بازداشت ش
ــامل 23 مامور پليس، در  ــت. 133 نفر نيز ش اس

جريان حوادث ديروز زخمى  شده اند.
ــبت به آمار  ــد قابل توجهى را نس اين آمار رش
ــان مى دهد كه طى آن  حوادث شنبه گذشته نش
103 بازداشت و 24 تن، شامل پنج مامور پليس 

زخمى شدند.
ــت، صبح  ــخنگوى دول ــن گريوو، س بنجامي
يك شنبه در مصاحبه با شبكه يوروپ1 از برگزارى 
ــه با حضور رييس جمهور خبر داد و گفت:  جلس
ــام دهيم  ــه مى توانيم انج ــه اقداماتى ك « بايد ب
ــتنر (وزير كشور) به  ــتوف كاس فكر كنيم. كريس
ــه  ــاره كرد. جلس برقرارى وضعيت اضطرارى اش
ــتركى با حضور رييس جمهور، نخست وزير  مش
ــود تا نخست برآوردى  و وزير كشور برگزار مى ش
ــيم و بعد ببينيم چه  از حوادث ديروز داشته باش
ــاهد  ــه اين دليل كه نمى توان ش مى توان كرد. ب
ــونت ورزى  بود آخر هر هفته به قرارى براى خش

تبديل شود».
سنديكاى «اتحاد»  و  وضعيت اضطرارى 
ــازمان بناهاى تاريخى فرانسه روز  رييس س
ــاق نصرت  ــته تصاويرى از درون بناى ط گذش
پاريس منتشر كرد كه تخريب گسترده و آسيب 
ــاى درون اين  ــمه ها، ماكت ها و تابلوه به مجس

مجموعه را نشان مى داد.
وضعيت پاريـس و صنعت گردشـگرى 
ــداران و  ــنديكاى هتل ــل بنه زه، رييس س مارس
ــه، با «فاجعه بار» خواندن  رستوران داران فرانس
وضعيت پديدآمده گفت: «50 درصد توريست ها 
ــل از پايان زمان  ــد يا قب ــفر خود را لغو كرده ان س

سفرشان به لندن، آلمان يا اسپانيا رفته اند».
ــازمان امنيت داخلى  وزير كشور و مسئول س

روز سه شنبه چهارم دسامبر براى اداى توضيحات 
درمجلس سنا حاضر خواهند شد.

ــه،  پاريس، ليون و برخى ديگر از نقاط فرانس
ــد. خبرنگار  ــرى را تجربه كردن ــب ناآرام ديگ ش
شبكه يك تلويزيون آلمان از شعله ور شدن آتش 
در نقاط مختلف شهر گزارش داده است. بانك ها 
و فروشگاه ها در شانزه ليزه مورد حمله معترضان 

قرار گرفته است.
صحبت هاى قابل تامل آقاى شهردار

ــس در نزديك  ــتم پاري ــهردار منطقه هش ش
ــا در وضعيت  ــروزى» پاريس گفت: م «طاق پي
ــبيه اين را  ــورش قرار داريم. هرگز چيزى ش ش

نديده ام.
مقامات فرانسوى مى گويند گروه هاى راست 
ــه زردها  ــان جنبش جليق و چپ افراطى در مي

رخنه كرده اند.
نظر سنجى ها چه مى گويند؟

ــده در 28 نوامبر  ــام ش ــا انج ــنجى ه نظرس
ــان مى دهد كه با وجود اختالل  (هفتم آذر) نش
ــى از اعتراضات از جمله در زمينه سد معبر  ناش
ــوى دو نفر از معترضان  و ترافيك، هر سه فرانس

مى كنند. حمايت 
يك ساكن پاريس در گفت و گو با رويترز گفت: 
من كامال ازجليقه زردها حمايت مى كنم. دولت 

ــه را دزديده است اكنون وقتش  پول مردم فرانس
رسيده كه آن را پس دهد. 

يك معلم 45 ساله نيز كه در اعتراضات شركت 
ــت: مردم از  ــت، به اين خبرگزارى گف ــته اس داش
مكرون خسته شده اند. خشم مردم روز به روز بيشتر 
مى شود و رييس جمهور فرانسه را تحقير مى كند.

ــهرهاى كوچك و روستاهاى  بسيارى در ش
فرانسه خشم خود را ابراز كرده اند؛ موضوعى كه 
ــكاف نخبگان در پايتخت و راى دهندگان  بر ش
ــت هاى  ــد دارد كه سياس ــه كارگرى تاكي طبق
ــرب را  ــان غ ــر جه ــكيالتى در سراس ــد تش ض

داده اند.  افزايش 
ــا را براى  ــه ه ــه گزين ــه هم ــس فرانس پلي
ــى مد نظر دارد.  برخورد با درگيرى هاى خيابان
سخنگوى دولت فرانسه ضمن اعالم اين موضوع 
ــالم وضعيت  ــامل اع ــن گزينه هايى را ش چني

دانست . فوق العاده 
ــاى صنفى پليس  او گفت برخى از اتحاديه ه
ــرى از بروز  ــراى جلوگي ــته اند ب از دولت خواس

خشونت، وضعيت فوق العاده اعالم كند. 
بوى يك انقالب جديد به مشام مى رسد

ــوم به «جليقه زردها»  حركت اعتراضى موس
ــرى در  ــه صورت سراس ــه هفته پيش ب كه از س
فرانسه آغاز شد، حاال ديگر از مرحله كنترل خارج 

ــده و بوى «انقالب» به خود گرفته است. اين  ش
ــيارى از تحليلگران و رسانه  تعبيرى است كه بس
ــنبه، يكم دسامبر  ــوى در شامگاه ش هاى فرانس
ــا در پايتخت و ديگر  پس از اوج گيرى ناآرامى ه

شهرهاى اين كشور ارائه دادند.
ــس از «اوپرا» تا  به گزارش يورو نيوز، در پاري
ــه «ريويولى»  ــوش» و از آنجا تا كوچ خيابان «ف
ــنبه صحنه نبردهاى  ــمان» روز ش و بلوار «اوس
ــاى امنيتى  ــان و نيروه ــى ميان معترض خيابان
ــروف «ارك دو  بود. ميدان «اتوال» كه بناى مع
تريومف» يا طاق نصرت پيروزى در آن واقع شده و 
يك ياز مبادى ورودى خيابان شانزليزه به حساب 
ــاعات صبح شاهد حضور  مى آيد از نخستين س
ــان  معترضانى بود كه دقيقه به دقيقه بر تعدادش
افزوده مى شد. درگيرى ها پس از آنكه نيروهاى 
ــانزه ليزه  ــى از ورود تظاهركنندگان به ش امنيت
ــه خيابان ها  ــاز و به تدريج ب ــت كردند آغ ممانع
اطراف و ديگر محله هاى شهر پاريس كشيده شد.

ــب راندن  ــردن و عق ــراى متفرق ك پليس ب
ــك آور و ماشين هاى آبپاش  معترضان از گاز اش
ــتفاده كرد. در جريان درگيرى ها در پايتخت  اس
فرانسه همچنين چندين خودرو به آتش كشيده 
شد و به بسيارى از اموال عمومى آسيب وارد آمد.
وقتى همه چيز به آشوب كشيده مي شود

شدت درگيرى ها كه در برخى از نقاط با ضرب 
ــتم نيروهاى امنيتى همراه بود سبب شد تا  و ش
امانوئل مكرون بالفاصله از بوينس آيرس، محل 
ــور به واكنش  ــت مجب برپايى اجالس گروه بيس
ــتر تاكيد كرده بود دولت از  شود. مكرون كه پيش
مواضع خود در قبال سياست هاى اقتصادى كوتاه 
نمى آيد با انتقاد از آنچه در خيابان هاى پاريس و 
ديگر شهرهاى كشورش در حال وقوع بود، گفت: 
ــس روى داد هيچ ارتباطى با  «آنچه امروز در پاري

بيان مسالمت آميز يك خشم مشروع ندارد».
ــرد: «عامالن اين  ــه تاكيد ك مكرون در ادام
ــونت ها نه خواهان تغيير هستند و نه بهبود  خش
ــوب و برهم زدن  ــا تنها به دنبال آش اوضاع؛ آن ه

نظم هستند».
در شنبه سياه چند نفر بازداشت شدند؟

بر اساس آخرين آمار ارائه شده از سوى منابع 
امنيتى، 287 نفر در جريان ناآرامى هاى روز شنبه 
ــده اند. كريستف كاستانر،  در پاريس دستگير ش
وزير كشور فرانسه با تاييد اين آمار اعالم كرد كه 
اغلب افراد دستگير شده داراى هيچ گونه سابقه 
كنشگرى نبوده و به جريانى خاص تعلق ندارند. 
ــكار افتاده و اقدامات آن ها  آن ها به دام افراد خراب

را دنبال كرده اند.
ــريح اوضاع  ــه كه براى تش وزير كشور فرانس
ــبكه  ــى در پربيننده ترين بخش خبرى ش كنون
ــه بود بروز  ــور حضور يافت يك تلويزيون اين كش
ناآرامى ها و اقدامات خرابكارانه در تداوم جنبش 
جليقه زردها را ناشى از «استراتژى مديريت شده 
ــه اى نظم عمومى»  ــط برهم زنندگان حرف توس

قلمداد و آن را به شدت محكوم كرد.
كاستانر همچنين در ادامه سخنان خود تاكيد 
ــن از جمله 19 نيروى پليس  كرد كه حدود صد ت
در ناآرامى هاى روز شنبه در خيابان هاى پايتخت 
زخمى شده اند. به گفته وزير كشور فرانسه يكى از 
جليقه زردها در پى سقوط نرده اى بر روى سرش 
ــده و هم اكنون در حالت كما  به شدت مجروح ش

قرار دارد.
ــوذ افراد  ــاره به نف ــتانر با اش ــتف كاس كريس
ــا از اين جنبش  ــتفاده آن ه ــوء اس خرابكار و س
ــده اى «تنها براى  ــده كه ع ــى يادآور ش اعتراض
ــتن، دزدى، مجروح كردن و حتى  غارت، شكس

كشتن» به خيابان آمده بودند.

غرور مكرون، كار دستش داده است
عبدالرضا فرجی راد، سفیر سابق ایران در اروپا  در گفت وگو با «قانون»:
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حق بر سالمت در بر گيرنده شرايطى است كه دولت ها 
ــد به فراهم  ــالم، متعه براى تامين امكان يك زندگى س
كردن آن هستند. حق بر سالمت به منزله يكى از حقوق 
بنيادين بشرى در اسناد ملى و بين المللى جايگاهى ويژه 
دارد و از جمله اصول پذيرفته شده در همه كشورها از جمله 
جمهورى اسالمي ايران است. در اساسنامه سازمان جهانى 
ــالمتى يكى از حقوق  بهداشت، برخوردارى از حق بر س
بنيادين بشر محسوب مى شود. سالمت و حق برخوردارى 
از زندگى سالم، از حقوق مسلم شهروندى و از شاخصه هاى 
اصلى جامعه ايده آل، محسوب مي شود كه نه فقط قوانين 
داخلي كه قوانيني بين المللي بايد پشتيبان تحقق اين 
مهم باشند. حال به گفته معاون امور حقوقى و بين المللى 
وزير امور خارجه،  جنگ تمام عيار اقتصادى از طريق اعمال 
تحريم هاى يك جانبه، غيرمشروع و تسرى آن ها به روابط 
همه كشورها با ايران، نقض حق سالمت و حق بهره مندى 
ــتانداردهاى كودكان ايرانى و كودكان مهمان  از رفاه و اس
در اين ايران است. غالمحسين دهقانى با اشاره به گزارش 
ادريس جزايرى گزارشگر ويژه سازمان ملل در رابطه با تاثير 
منفى اقدامات قهرى يكجانبه، گفته است: در اين گزارش 
به تاثير تحريم ها بر حقوق بشر مردم چند كشور از جمله 
ــت كه يادآورى مى كند در سال هاى  ايران اذعان شده اس
1991 تا 1998 بين 100 هزار تا 227 هزار كودك عراقى 
بر اثر تحريم ها جان خود را از دست داده اند.  دهقانى تاكيد 
دارد كه به گفته رييس اجرايى يونيسف از آغاز جنگ در 
يمن،  بيش از 2400 كودك كشته و  بيش از 3400 كودك 
آسيب فيزيكى ديدند؛ دو ميليون كودك يمنى از آموزش 
محروم شدند و ميليون ها نفر از آن ها بدون آب و غذا هستند 
و از بيمارى هاى گوناگون از جمله وبا و ديگر بيمارى ها  رنج 
ــوند. دهقانى افزود: انتظار  مى برند و روزانه قربانى مى ش
كشورها و كودكان آن ها از دفاتر سازمان ملل و نمايندگان 
آن ها  در كشورها و اعضاى كميته حقوق كودك و موسسات 
غيردولتى معتبر مانند موسسه زمين، انسان ها اين است 
كه در برابر چالش هاى ايجاد شده در مسير ارتقا و حمايت 
ــان دهند و در مقابل  از حقوق كودكان به جد واكنش نش
يكجانبه گرايى و نقض مقررات بين المللى توسط صاحبان 

قدرت و ثروت ساكت ننشينند. 
هرچند كه مفهوم حق بر سالمتي در بين عموم مردم 
ممكن است با مراقبت هاي درماني و بهداشتي همراه باشد، 
ــتره اي فراتر از اين مفهوم  اما حق بر سالمت مفهوم و گس
مي  تواند داشته باشد و ممكن است شامل سطح وسيعي 
ــد كه براي داشتن زندگي سالم، ما  از عوامل و ابعادي باش

را كمك نمايد.
حق بر سالمتي در پيوندي ناگسستني با حق حيات 
ــوي ديگر با حق  ــر) قرار دارد و از س (نسل اول حقوق بش
بهداشت و تامين اجتماعي گره خورده است. عالوه بر اين، 
حق بر محيط زيست سالم كه در نسل سوم حقوق بشر قرار 
دارد  نيز از سرچشمه حق بر سالمتي سيراب مي شود.  به اين 
ترتيب حق بر سالمتي را مي توان حلقه ارتباط نسل هاي 
مختلف حقوق بشر قلمداد نمود. حق بر سالمتي به منزله 
حقي از حقوق بشر در اسناد ملي و بين المللي جايگاه وااليي 
دارد و مي توان آن را از اصول كلي پذيرفته شده در نظام هاي 
حقوقي توسعه يافته محسوب نمود. از سوى ديگر با استناد 
به اين امر مهم كه سنگ زير بناى توسعه پايدار، انسان سالم 
است و با اعتقاد راسخ به اين حقيقت كه وجود شهروندان 
سالم به تنهايى مى تواند باعث بزرگى و اقتدار يك جامعه و 
كشور باشد، دولت ها اين تكليف را بايد بر خود فرض بدانند 
كه براى تامين سالمت مردم اقدامات الزم را براى پيشگيرى 
از بيمارى ها و درمان به عمل آورند.  اهميت سالمت به عنوان 
ــى براى زندگى بر كسى پوشيده نيست.  يك حق اساس
سالمت نوعى توانمندى است كه به انسان ارزش مى بخشد. 
زمانى كه دولت ها به اين امر مهم توجه ندارند سازمان ها و 
افراد عالقه مند به اين موضوع نقش مهمى را در اين زمينه 

به عهده مى گيرند.
حق برسالمتى، طيف وسيعى از حق ها را گرد هم آورده 
ـــى انكارناپـذير در تحقق آن ايفا  است كه هر كـدام نقش
مى كنند.  براين اساس، برخوردارى از آب آشاميدنى سالم، 
غذاى كـافى و مقـوى، محـيط زيست پاك و... مقوم ذات 
سالمتى انسان به شمار مـى رونـد. در كنـار ايـن مسـاله ، 
برخـوردارى از حـق حيات بدون برخوردارى از سالمتى 
ــم و روان بـى معنـا خواهـد بـود. همـين واقعيـت  جس
شـاهدى بـراين مدعاست كه «كليه مصاديق حقوق بشر، 
متقابال به هم وابسته، غيرقابل تفكيك از هم و مـرتبط بـه 
هـم هستند». تحقق عالى ترين استاندارد مورد نظر ماده 
12 ميثاق حقوق اقتصـادى، اجتمـاعى و فرهنگـى در پرتو 
به كارگيرى حداكثر امكانات اقتصادى و فنى و طى روندى 

ضرورتا تـدريجى، رنـگ واقعيت به خود خواهد گرفت. 
ــدى از اين حق، رابطه اى  از اين رو ميزان تحقق و بهره من
ــعه يافتگى اقتصادى و  مسـتقيم بـا سـطح رشد و توس
اجتماعى يك كشور دارد.  ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى 
بـا علـم بـه اين واقعيت، از دولت هاى عضو مى خواهد تا با 
بهره گيرى از همكارى هاى بين المللى اقتصادى و فنـى بـا 
يكديگر، ظرفيت ها و قابليت هاى خود را جهت ارتقاي ميزان 

بهره مندى از اين حق افزايش دهند.
ماده 25 اعالميه جهانى حقوق بشر تصريح مى كند 

هر انسانى سزاوار يك زندگى با استانداردهاى قابل قبول 
ــالمتى و رفاه خود و خانواده اش، از جمله  براى تامين س
تامين خوراك، پوشاك، مسكن، مراقبت هاى پزشكى و 
خدمات اجتماعى ضرورى است و همچنين حق دارد كه در 
زمان هاى بيكارى، بيمارى، نقص عضو، بيوگى، سالمندى 
و فقدان منابع تامين معاش، تحت هر شرايطى كه از حدود 
اختيار وى خارج است، از تامين اجتماعى بهره مند شوند. 
همه كودكان، اعم از آن كه با پيوند زناشويى يا خارج از پيوند 
زناشويى به دنيا بيايند، بايد از حمايت اجتماعى يكسان 

برخوردار شوند. اين ماده حق سالمت را مورد تاكيد قرار داده 
است و در ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى نيز 
ماده 12 به اين حق اشاره دارد. حق سالمت، يكى از حقوق 
افراد بشر و در زمره حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى 
قلمداد مى شود. ماده دو منشور حقوق شهروندى هم اذعان 
دارد كه شهروندان از حق زندگى شايسته و لوازم آن همچون 
آب بهداشتى، غذاى مناسب، ارتقاى سالمت، بهداشت 
ــى به دارو، تجهيزات،  ــب، دسترس محيط، درمان مناس
ــكى، درمانى و بهداشتى منطبق با  كاالها و خدمات پزش

معيارهاى دانش روز و استانداردهاى ملى، شرايط محيط 
زيستى سالم و مطلوب براى ادامه زندگى برخوردارند. اين 
موارد بخشي از مهم ترين توجه جامعه جهاني به مساله حق 
بر سالمت است كه اين روزها در اثر سايه جنگ و تحريم در 
منطقه خاورميانه به فراموشي سپرده شده است و خبري از 
ضمانت اجرايي براي مقابله با عامالن اين رفتارها و ناقضان 
حقوق بشري نيست. در حالي كه اگر اين موارد در قوانين 
داخلي يك كشور ناديده انگاشته مي شد، اكنون جامعه 
جهاني سرو صداي بسياري براي مقابله با آن به پا مي كرد 
اما وقتي از سوي قدرت هاي جهاني چون امريكا اين حقوق 
ــكوت تك پاسخ مجامع  مسلم بشري نقض مي شود، س

بين المللي است.
حق بر سالمت در قانون اساسى ايران

ــيارى از اسناد باالدستى  در ايران، قانون اساسى و بس
ــالمت را به عنوان يك حق بنيادين به رسميت  حق بر س
شناخته اند و آن را در نظام حقوقى خود شناسايى كرده اند. 
اصل 23 قانون اساسى، حق بر خدمات بهداشتى و درمانى و 
مراقبت هاى پزشكى را براى همگان به رسميت مى شناسد 
ــوردارى از تامين اجتماعى از نظر  و مقررمى دارد: «برخ
بازنشستگى، بيكارى و پيرى، از كارافتادگى، بى سرپرستى، 
در راه ماندگى، حوادث و سوانح نياز به خدمات بهداشتى و 
ــكى به صورت بيمه و ... حقى  درمانى و مراقبت هاى پزش
است همگانى».  همچنين اصل 23،حمايت يكسان قانونى 
را براى همه افراد ملت اعم از زن و مرد و برخوردارى از همه 
حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى را با 

رعايت موازين اسالمي بيان مى دارد.
عالوه بر اصل 23، اصول ديگرى نيز با سالمت مرتبط  
هستند. طبق بند 12 اصل سوم قانون اساسى، «پى ريزى 
ــالمي جهت  اقتصاد صحيح و عادالنه بر طبق ضوابط اس
ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت 
در زمينه هاى تغذيه، مسكن، كار، بهداشت و تعميم بيمه 
از وظايف دولت است». به موجب اين اصل، دولت مكلف 
است حقوق همه جانبه  افراد، اعم از زن يا مرد و تساوى عموم 
در برابر قانون را تامين نمايد و بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد 
امكانات عادالنه براى زن و مرد در تمام زمينه هاى مادى 
ــاركت زنان در  و معنوى تاكيد دارد. در اصل سوم به مش
تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى 
خويش اشاره شده است و آموزش و پرورش و تربيت بدنى 
رايگان براى همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش 
عالى را از وظايف دولت شمرده است. همچنين بند يك  
اصل 33،تامين نيازهاى اساسى يعنى مسكن، خوراك، 
پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات الزم 
براى تشكيل خانواده براى همه را يكى از ضوابطى مى داند 
كه اقتصاد جمهورى اسالمى ايران بايد بر اساس آن استوار 
ــى نيز مقررداشته است: براى  شود. اصل 43 قانون اساس
تامين استقالل جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت 
و برآوردن نيازهاى انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگى 
او، اقتصاد اسالمى بر اساس ضوابطى استوار مى شود، كه 
ــى : مسكن، خوراك،  يكى از آن ها تامين نيازهاى اساس
ــت، درمان ، آموزش و پرورش و امكانات  پوشاك، بهداش
الزم براى تشكيل خانواده براى همه است. عبارت  برآوردن 
ــان در جريان رشد و متعاقبا تامين نيازهاى  نيازهاى انس
اساسى هرچند به طور مستقيم به كودكان بى سرپرست 
ــت نيز  ــاره ننموده ، ولى در مورد كودكان بى سرپرس اش

مصداق مى يابد.
حقي كه باتحريم ها عقيم مانده است

ــانى حق دارد كه از يك  براساس اين گزارش، هر انس
ــانى برخوردار باشد. به  زندگى در خور  ارج و كرامت انس
سخن ساده، يعنى مسكن و پوشاك، غذا و مراقبت هاى 
ــد. اين موارد اصلى، هم بايد  پزشكى او تامين شده باش
ــهروندان تامين  ــاغل بودن و هم بيكارى ش در زمان ش
شده باشد. به همين علت دولت ها موظف مى شوند كه 
از طريق نظام بيمه هاى اجتماعى و بيمه هاى درمانى به 
اين پرسمان اصلى پاسخ گويند. از آن جا كه تحقق اين 
پروژه نيازمند سرمايه  هنگفت (مالى و اجتماعى) است 
و بسيارى از كشورهاى پيرامونى از اين توانايى برخوردار 
نيستند، سازمان ملل توانسته طى پيمان هاى بين المللى 
ديگرى، كشورهاى ثروتمند را موظف كند تا كشورهاى 
ــاند. اما در عمل اين نوع  ناتوان را در اين مسير يارى رس
قانونگذاري هاي بشر دوستانه عقيم مانده اند و در شرايط 
ــوي كشورهاي قدرتمند  جنگي وتحريم هايي كه از س
ــود حق  صورت مي گيرند. اولين حقي كه ضايع مي ش
سالمت است. از در دسترس نبودن داروها گرفته تا مواد 
غذايي وآب آشاميدني سالم، همگي پايه هاي سالمت 
جسمي و روحي افراد را دچار اخالل مي كنند. حال كه 
ايران براي چندمين بار تحت شديدترين تحريم ها قرار 
گرفته است يكي از نتايج تحريم ها نقض حقوق ابتدايي 

كودكان و افراد جامعه در كشور است.

         حق بر سالمت به منزله يكى از حقوق بنيادين بشرى در اسناد ملى و بين المللى جايگاهى ويژه دارد   

تحريم هاي آمريكا ناقض حق سالمت ايرانيان 
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
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گروه حقوق و قضا

ــررات معاونت حقوقى قوه  ــن لوايح و مق مديركل تدوي
ــناخت از وضعيت روانى  قضاييه گفت: مشاوران با ارايه ش
كودك در موقعيتى كه موجب ارتكاب جرم شده، به دادگاه 
ــراى آن ها در محيط  كمك مى كنند كه آغوش مجددى ب

خانواده و جامعه ايجاد شود.
به گزارش ايسنا، سيدجعفر كاظم پور در دومين كارگاه 
آموزشى نظام عدالت براى اطفال كه با حضور مشاوران قوه 
ــوى معاونت حقوقى قوه قضاييه  قضاييه روز گذشته از س
ــد، اظهار كرد: اعتراضات به نهاد دادگاه عمومى  برگزار ش
در كشور موجب تاثيرگذارى جدى در نظام قانونگذارى و 
باور قانونگذاران شد و بعد از تاثير مشكالت اجرايى ناشى از 
تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقالب و گريز از تخصص در 
كشور، در نهايت در قانون مجازات اسالمى و آيين دادرسى 
ــت داده بوديم را بازيافتيم و در  كيفرى 92 آنچه كه از دس
آنچه كه باعث شده بود به عقب برگرديم، شروع مجددى 

صورت گرفت.
تغييرات عمده در دادرسي و مجازات كودكان

وى افزود: در حوزه مفهوم شناسى، دادرسى و سزادهى 

ــال ها تغييرات و تحوالت عمده اى  كودك در طول اين س
را شاهد بوديم.  در سال 1338 كه مشاوره در دادگاه اطفال 
الزامى شد، نگاه قانونگذار به مشاوران نگاه صنفى بود و بيشتر 
به هيات منصفه شبيه بود تا مشاوره به معناى خاص، چون 
آن ها را از بين قضات بازنشسته، فرهنگيان و ساير اقشار بدون 
اينكه تخصصى مد نظر قانونگذار باشد انتخاب مى كردند، اما 
در سال 92 نگاه قانونگذار به مشاوران از نگاه صنفى و مشابه 

هيات منصفه به نگاه تخصص محور تغيير كرد.
ــررات معاونت حقوقى قوه  ــن لوايح و مق مديركل تدوي
قضاييه خاطرنشان كرد: تخصص هايى كه قانونگذار براى 
مشاوران در نظر گرفته از روانشناسى و رشته هاى مختلف 
تربيتى نشان مى دهد كه قانونگذار به دنبال آسيب شناسى 
بزهكارى اطفال بود و از مشاوران به عنوان آسيب شناسان 
ــتفاده كرده است. همچنين  بزهكارى اطفال در دادگاه اس

سعى كرده كه ريشه هاى بزهكارى اطفال را كشف كند و با اين 
آسيب شناسى به دادگاه در صدور راى كمك كند.
 حضور مشاور در تمام جرايم الزامي است

كاظم پور  با  بيان اينكه مشاور يك روان درمانگر است، گفت: 
مشاور با شناختى كه از آسيب ها و ويژگى هاى طفل دارد و با 
تجزيه و تحليل بزه ارتكابى براى تصميم الزم و مقابله مناسب 
ــاوره مى دهد كه اين  ــه دادگاه كمك كرده و مش با اين بزه ب
مهم ترين تغييرى بود كه قانونگذار در سال 92 به آن پرداخته 
و در همين راستاست كه حضور يك جنس موافق براى مشاوره 
را الزم دانست كه اين قانون اين پيشرفت را داشته كه در همه 

جرايم حضور مشاور را الزم دانسته است.
وى يادآور شد: معاونت حقوقى قوه قضاييه اين افتخار را 
ــكيل دادگاه هاى عمومى و انقالب و از  دارد كه از ابتداى تش
بين رفتن دادگاه تخصصى از جمله دادگاه اطفال اين دغدغه 

برايش به وجود آمد كه دادگاه نوجوانان را مجددا احيا كند 
كه در اليحه ديگرى تحت عنوان اليحه رسيدگى به جرايم 
اطفال و نوجوانان اين دادگاه را مجددا احيا كند كه دو سال بعد 
از اجراى اين قانون اليحه آماده شد و در نهايت در سال 83 در 

مجلس اعالم وصول شد.
ــررات معاونت حقوقى قوه  ــن لوايح و مق مديركل تدوي
قضاييه اظهار كرد:  به لحاظ اينكه تصور مى شد انگيزه الزم براى 
ايجاد دادگاه هاى تخصصى به ويژه در حوزه اطفال وجود ندارد 
و نشانه  آن تاخير طوالنى در تصويب قانون بود، در سال هاى 
بعد كه آيين دادرسى كيفرى را در دستور كار داشتيم متن 
اليحه رسيدگى به جرايم اطفال و نوجوانان را در دل قانون 

آيين  دادرسى كيفرى آورديم.
تخصصى بودن رسيدگى به حوزه اطفال

ــال ها كار كارشناسى  كاظم پور در پايان گفت: بعد از س
خوشبختانه اين بار تالش مجموعه  ما و كليه كارشناسان 
ــت و قانون آيين دادرسى  همكار ما در اين حوزه به بار نشس
ــى در حوزه آيين  ــتگى هاى خاص و نوين كيفرى با برجس
ــد و  ــى به ويژه در حوزه دادگاه هاى اطفال تدوين ش دادرس

امروزه يكى از افتخارات نظام قضايى و حقوقى ماست كه با 
اصول پيشرفته اى كه در اين قانون ايجاد شده به تخصصى 

بودن رسيدگى در حوزه اطفال كمك كرده است.
وى در پايان گفت: شما مشاوران با ارايه شناخت از وضعيت 
ــده به  روانى كودك در موقعيتى كه موجب ارتكاب جرم ش
ــودكان و احياى كودكان  دادگاه كمك مى كنيد كه براى ك
ــيدن اين  ناقض قانون، آغوش مجددى براى در آغوش كش

كودكان در محيط خانواده و جامعه ايجاد شود.

حقوق كودكان

رييس كل دادگسترى استان تهران:
پرونده ثبت سفارش 

غيرمجاز خودرو در مرحله 
تحقيقات است

ــتان تهران گفت: پرونده  رييس كل دادگسترى اس
ــفارش غيرمجاز خودرو هنوز به دادگاه  تخلفات ثبت س

ارسال نشده و در مرحله تحقيقات در دادسرا قرار دارد.
ــن وضعيت  ــماعيلى درباره آخري ــين اس غالمحس
رسيدگى به پرونده هاى اخاللگران اقتصادى اخير اظهار 
ــيدگى به پرونده هاى اخاللگران اقتصادى  داشت: رس
ــرا و دادگاه تداوم دارد و هنوز پايان نيافته است. در دادس

ــزود:  ــران اف ــتان ته ــترى اس ــس كل دادگس ريي
ــات و  ــه تحقيق ــرا در مرحل ــى در دادس پرونده هاي
ــا در اين بخش  ــت و همكاران قضايى م ــيدگى اس رس
ــتند كه در صورت صدور قرار مجرميت،  ــغول هس مش
ــود. ــال مى ش ــه دادگاه ارس ــيدگى بعدى ب ــراى رس ب

ــم از  ــى ه ــه داد: پرونده هاي ــماعيلى ادام اس
ــيدگى ها  ــده و رس ــال ش ــه دادگاه ارس ــل ب قب
ــه دارد.  ــژه ادام ــعب وي ــم در ش ــش ه ــن بخ در اي
ــدرت و  ــا تمام ق ــرا و دادگاه ب ــعب دادس ــت: ش وى گف
ــا در آينده  ــيدگى ها هستند و چه بس توان مشغول رس
پرونده هاى جديدى هم به دادسرا يا دادگاه واصل شود.

ــران در خصوص  ــتان ته ــترى اس ــس كل دادگس ريي
ــابق ارزى  ــده عراقچى، معاون س آخرين وضعيت پرون
ــعبه شده  بانك مركزى نيز گفت: اين پرونده تعيين ش
ــا اطالع  ــتند ام ــغول مطالعه پرونده هس و قضات مش
ــت يا خير. ــخص شده اس ندارم كه زمان محاكمه مش

اسماعيلى در پاسخ به اين پرسش كه آيا پرونده تخلفات 
ثبت سفارش غيرمجاز خودرو در دادسرا تعيين تكليف و به 
دادگاه ارسال شده است يا خير اظهار داشت: اين پرونده ها 
ــده و همچنان در مرحله تحقيقاتى  هنوز به دادگاه نيام

مقدماتى در دادسراست. 

عدليه

مديركل تدوين لوايح و مقررات معاونت حقوقى قوه قضاييه مطرح كرد:

نگاه تخصص محور قانونگذار به مشاوران 

61سال پيش د          ر چنين روزي 
تعيين تعداد مرزبانى هاى 

ايران و افغانستان
مرز با  افغانستان را بايد يكى از طوالنى ترين و در عين 
حال پرحاشيه ترين مرزهاى ايران دانست. بر همين 
ــته قراردادهاى مختلفى  اساس طى سال هاى گذش
براى حفظ وحراست از آن بين دو كشور منعقد شده 
ــهور ترين آن ها قرارداد مرزبانى ايران  كه يكى از مش
و افغانستان است كه درچنين روزى از سال 1336 با 
تصويب نمايندگان مجلس نوزدهم جنبه رسمى  پيدا 
ــت اين قرارداد هر كدام از دو  كرد. براساس ماده نخس
كشور سه كميساريا و يا مرزبانى در طول مرزهاى خود 
ايجاد خواهند كرد كه خچانسوز، كالته نظر و اسالم قلعه 
مناطق احداث  مرزبانى هاى افغانستان و زابل، يزدان 
ــدند.  و خواف و باخزر مناطق مرزبانى ايران تعيين ش
همچنين در ماده پنج اين قرارداد جلوگيرى از هرگونه 
تعدى و تجاوز مرزى، آگاه سازى از امكان وقوع چپاول 
و دزدى در  خاك طرف ديگر در صورت حصول اطالع، 
ــكنان از مرز به   جلوگيرى از عبور غارتگران و قانون ش
منظور نجات از عقوبت، جلوگيرى از قاچاق كاال و انسان 
از كشورى به كشور ديگر، قطع و فصل دعاوى و شكايت 
بين مرزنشينان و پيگيرى رد متجاوزان مرزى بر اساس 
اطالع مرزبانى مقابل و بازداشت افراد و باز پس فرستادن 

آن ها به عنوان وظايف  مرزبانان تعيين شده بود.
تعيين وضعيت داوطلبان 
غير نظامى در جنگ تحميلى

ــس از انقالب در  ــس پ ــدگان دومين مجل نماين
ــون تك ماده اى  ــال 1364 يك قان چنين روزى از س
داراى چهار تبصره را تصويب كردند كه به موجب آن 
وضعيت نيروهاى غير نظامى همكار با نيروهاى مسلح 
ــد. در متن اين ماده  در مناطق عملياتى مشخص ش
ــده از داوطلبان غيرنظامى كه  واحده آمده بود: «آن ع
از كاركنان دولت نبوده و به منظور همكارى با ارتش، 
ژاندارمرى و شهربانى جمهورى اسالمى ايران  بر اساس 
ــرف وزارت دفاع تعيين و به تصويب  ضوابطى كه از ط
شوراى عالى دفاع مى رسد در مناطق عملياتى قبول 
خدمت نموده و يا مى نمايند مادام كه  خدمت آنان در 
ــد از  طول مدت عمليات جنگى مورد تاييد و نياز باش
ــارت  نظر برقرارى حقوق و مزاياى زمان خدمت و اس
ــدن و حقوق وظيفه و مستمرى وراث  و مفقوداالثر ش
ــى و بيمه حوادث  و همچنين امور كيفرى و انضباط
ــه درباره  ــمول قوانين و مقرراتى خواهند بود ك مش
ــت. از حقوق داوطلبان  ــربازان احتياط مجرى اس س
موضوع اين قانون كسور بازنشستگى برداشت نخواهد 
شد. به داوطلبان فوق الذكر كه قبل از تصويب اين قانون 
در مناطق عملياتى با نيروهاى مسلح همكارى نموده اند 
مابه التفاوت مربوط به كسورات مذكور در تبصره يك 
حسب مورد از صندوق بازنشستگى مربوطه پرداخت 

خواهد شد».

تقويم قانون

   حق برسالمتى، طيف وسيعى از حق ها را گرد هم آورده است كه هر كـدام نقشـى انكارناپـذير در تحقق آن ايفا مى كنند
   در اساسنامه سازمان جهانى بهداشت برخوردارى از حق بر سالمتى يكى از حقوق بنيادين بشر محسوب مى شود

   سازمان ملل و مجامع بين المللي در مقابل يكجانبه گرايى و نقض مقررات بين المللى توسط صاحبان قدرت و ثروت ساكت ننشينند
   حق بر سالمتي در پيوندي ناگسستني با حق حيات (نسل اول حقوق بشر) قرار دارد و از سوي ديگر با حق بهداشت و تامين اجتماعي گره خورده است

   ماده 25 اعالميه جهانى حقوق بشر تصريح مى كند هر انسانى سزاوار يك زندگى با استانداردهاى قابل قبول براى تامين سالمتى و رفاه خود است
   در ايران، قانون اساسى و بسيارى از اسناد باالدستى، حق بر سالمت را به عنوان يك حق بنيادين به رسميت شناخته اند

تحريم اقتصادى جريمه اى است كه با اعمال محدوديت 
چند جانبه يا يك جانبه  از سوى دول قدرتمند جهان در 
حوزه هاى حساس و مبادالتى دولتى ديگر، در پى واداشتن 
ــونده به اطاعت از خواسته تحريم كننده است.  تحريم ش
ــط ايالت  همانند تحريم هاى يك جانبه عليه ايران توس
ــاير دول ها نيز تسرى  متحده ى آمريكا  كه به اجبار به س
مى يابد تا همان محدوديت هارا بر كشورمان تحميل كنند.

تحريم،كه به منظور تغيير سياست هاى يك دولت اعمال 
مي شود،جنگى است ظالمانه كه قربانى هاى بى گناه بسيار 
ــل كشى،جنايات  دارد.همان گونه كه عناوينى چون نس
ــت جهانى در متون و  عليه بشريت،جنايات عليه بهداش
كنوانسيون هاى بين المللى مذموم شناخته شده و اعمال 
ناقض حقوق بشر خوانده شده است، تحريم نيز به همين 
ــت و آثار آن، روح جمعى  ميزان داراى قباحت جهانى اس
ــفبار كودكان و  ــازد همچون وضعيت اس را آزرده مى س
مردمان يمنى كه ميليون ها نفر بدون آب و غذا هستند و 
ــى از تحريم هاى بار شده،جان خود  هر روز از عوارض ناش
ــاير حقوق اوليه بشر كه در  را از دست مى دهند. فارغ از س
وهله اول به عنوان موجود در حال حيات و در وهله دوم به 
عنوان شهروند بودنش مستحق آن است، حق بر سالمت 
ــات دارويى و  ــت و بهره مندى از امكانات و خدم و بهداش
پزشكى از جمله حقوقى بديهى و غير قابل انكار براى تمامى 
افراد جامعه است كه در اسناد حقوق بشرى نيز به  آن توجه 
ويژه اى مبذول شده است و متاسفانه شاهد آن هستيم كه 
اين حوزه به شدت  از ناحيه تحريم ها دچار آسيب شده و 
در اين بين قشر ضعيف جامعه يعنى «كودكان» متحمل 
ــده اند.تحريم هايى كه در  اين خسارات جبران ناپذير ش
ــدن كاالهاى مورد نياز و به دنبال  ايران موجب گران تر ش
ــده است.گرچه با شنيدن  آن عدم توان تهيه ملزومات ش

ــم تحريم فقط جنبه اقتصادى آن به ذهن متبادر مى  اس
شود اما اين جنبه بر ساير حوزه ها من جمله بخش سالمت 
ــايانى دارد به نحوى كه مستقيم سالمت را  و رفاه تاثير ش
نشانه رفته است.تحريم داروها و كاهش قدرت دولت در  
ــاندن قيمت آن،باعث مى شود  واردات و يا به حداقل رس
ــيب پذير  هزاران بيمارخاص نيازمند دارو و كودكان آس
نتوانند درمان خود را دريافت كنند، پس بيمارى و به دنبال 
آن مرگ و مير ناشى از آن افزايش مى يابد و كودكانى را به جا 
مى گذارد كه به علت اثرات مخرب تحريم هاى منبعث از 
جنگ بين دولت ها،حق شان بر سالمت و رفاه، به صورت 
سيستماتيك نقض شده  است. بازى با ارز كه امروزه صدايش 
براى مان عادى شده،تاثير مستقيم بر مبادالت پولى و بانكى 
ــته و با اعمال محدوديت ها بر نهادهاى مالى، باعث  داش
ــده كه واردات كاالهاى مورد نياز با مشكل مواجه شود  ش
در نتيجه، قدرت مالى اقشار جامعه كاهش مى يابد ، رفاه 
اجتماعى كمرنگ شده، سالمت عمومى به خطر افتاده و 
با افزايش قدرت تحريم ها،ميليون ها شهروند درگير تغيير 
اين سياست ها شده و با جان خود تقاص بى گناهى خويش 
را پس مى دهند.كودكانى معصوم ،سرمايه هاى يك كشور 
ــان در عصر  كه براثر نبود آب و غذا ،حداقلى ترين نياز انس
مدرن، جان مى دهند و اين غم انگيزترين صحنه اى است 
كه بشريت به خود ديده است! گاهى تحريم ها در خالل 
ــت، مانند يمن ،  جنگ نظامى با صداى توپ و تفنگ اس
گاه در خالل جنگ سرد اما با فشار هاى عظيم اقتصادى 
ــت مثل دولت ايران.در هر دو حالت شاهد  و مبادالتى اس
ــان هاى بى گناهى هستيم كه  نابودى و از بين رفتن انس
حق تعيين سرنوشت،حق توسعه،حق رفاه،حق داشتن 
امكانات آموزشى،حق داشتن امكانات درمانى شان سلب 
شده و براى عملى ناكرده ،مجازات مى شوند.گرچه مثالى 
نقض است اما حتى اگر كشور تحريم كننده ،مردمان كشور 
تحريم شونده را به تبع دولت متبوع شان،مجرم بخوانند،آيا 
ــود؟ به احوال  نبايد اصل فردى كردن مجازات رعايت ش
ــاران نيازمند درمان  كودكان ضعيف و زنان ناتوان و بيم
نظرى دوخته شود؟ تحريم ها و محاصراتى كه بر مردم يمن 

ــت كه مانع رسيدن كمك هاى بشر  بار شده به نحوى اس
دوستانه به آن ها است چنانچه از هر ده كودك هشت نفر آنها 
سوءتغذيه دارند. مشاور سازمان نجات كودكان مى گويد: 
«سالن هاى استقرار بيماران در بيمارستان ها در يمن با نقص 
شديد تجهيزات و نيروى انسانى مواجه اند و كودكان روى 
زمين بيمارستان، معالجه مى شوند و روى هر تخت موجود 
هم ، 6 كودك خوابيده اند»! و اين اقدامات مصداق بارز قتل 
عام بشر است! قلب جامعه جهانى از ديدن اشك و شنيدن 
فرياد كودكان معصوم به درد مى آيد. فرقى نمى كند اين 
كودكان يمنى باشند،افغانى باشند،عراقى باشند و يا ايرانى! 
وقتى صحبت از  نوع بشر مى شود نه قوميت مالك است و نه 
مليت.آنچه مهم است اين است كه تالش شود تا فريادهاى 
مردم بى گناه با مرگ خاموش نشود بلكه به داد آن ها رسيد و 
در مقابل اين اعمال بى رحمانه ايستاد. همان گونه كه در يك 
كشور قانون وجود دارد و در صورت عدم انجام دستورات 
قانون،مجازات داده مى شود، وقتى روابط بسط پيدا مى كند 
و از كشور خارج شده و در سطح بين المللى ظاهر مى شود، 
ــناد  قانون داخلى جاى خود را به الزامات ،معاهدات و اس
ــازمان ملل  بين المللى مى دهد. در عرصه بين الملل«س
متحد»به منظور حفظ صلح جهانى  مشغول به كار است و 
ديوان بين المللى دادگسترى(الهه)به عنوان ركن قضايى 
سازمان ملل متحد، مرجع رسيدگى كننده به اختالفات 
قانونى ميان كشور هاست.همان طور كه دولت ايران نيز 
بر عليه دولت آمريكا مبنى بر نقض برجام و پيمان مودت 
و بازگرداندن تحريم هاى ثانويه با تاكيد بر اثرات مخرب اين 
ــالمت و رفاه مردمان ايران، در ديوان الهه  تحريم ها بر س
طرح شكايت كرد. درنهايت مستندات دولت ايران مسموع 
واقع شد، و ديوان بين المللى دادگسترى دستور موقتى 
عليه امريكا صادر كرد كه بر اساس آن ايران مى تواند از موارد 
انسان دوستانه مثل واردات دارو، مواد كشاورزى، مواد غذايى 
كه ايران بر رفاه مردمش تاثير مي گذارد،  بهره مند باشد.

تحريم ،بازى با قدرت است ،بازى اى كه در آن براى رسيدن 
به خواسته سياسى خود، آدميان به طور جدى مى ميرند و 

تصويرى بى رحمانه از خود به جا مى گذارد.

تاثير تحريم ها  بر سالمت كودكان و افراد جامعه
مبينا صديقى

 كارشناس ارشد حقوق جزا
م
ك
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ــد از حقوق  ــهروندى گفته ان ــف حقوق ش در تعري
بنيادين و اوليه انسان است؛ يعنى حقوقى كه وجود آن 
مايه قوام و نبود آن ها، موجب زوال شخص يا شخصيت 
ــهروندى، از جمله  انسان مى شود؛ بنابراين حقوق ش
حقوقى است كه در صورت نبود آن شخصيت شهروند 
شكل نمى گيرد. از سوى ديگر شهروندي مدرن حايز 
ــت. ــاركت و هويت اس چهار بعد حقوق، تكاليف، مش

ــفه علم سياست تحقق شهروندى  بر اساس نظر فالس
واقعى حاصل عملكرد يك جامعه عادل است؛ شهروندى 
جريانى است كه در متن خود، منجر به رشد شهروندانى 
ــود كه هم از حقوق آزادى و عدالت برخوردارند  مى ش
ــن عدالت در جامعه،  و هم وظايفى را به منظور تضمي
ــردى افراد عالوه بر  برعهده مى گيرند. در چنين فراگ
اينكه جامعه خود را شكل مى دهند، تالش مى كنند تا 
با انجام وظايف و مسئوليت هاى خود، عناصر متشكله 
ــهروندى، وظايف و  ــد. در واقع ش جامعه را حفظ كنن
ــئوليت ها را در بين افراد جامعه توزيع و در نهايت،  مس
ــاركت افراد را در فعل و انفعاالت اجتماعى،  امكان مش
فراهم مى كند. نكته مهم اين است كه آگاهى از حقوق 
ــاركت شهروندان  شهروندى موجب مى شود كه مش
در اموركشورى و شهرى از مراتب پايدارى، استمرار و 
مسئوليت پذيرى بيشترى برخوردار شده و مثمرثمرتر 
باشد. همچنين آگاهى از حقوق و تعهدات شهروندى، 
ــه را فراهم مى كند و باعث  زمينه انجام وظايف دوجانب
ــهروندان از مديران و  پاسخ خواهى و حساب كشى ش
ــد. به طور كلى حقوق شهروندى  مسئوالن خواهد ش
ــخاص  ــه قواعد حاكم بر روابط اش را مى توان مجموع
ــهرى تعريف كرد. حقوق شهروندى جزو  در جامعه  ش
حقوق ذاتى و فطرى انسان هاست. همچنين اين حقوق 
غير قابل  انتقال و تجزيه ناپذير است، به اين صورت كه 
ــال اين حقوق  ــزوم يكديگرند. ح عناصر آن الزم و مل
شهروندى به چه افرادى تعلق مى گيرد؟ در پاسخ به اين 
سوال ابتدا به بيان مفهوم شهروند مى پردازيم. بنابر باور 
برخى صاحبنظران، شهرنشينان هنگامى كه به حقوق 
يكديگر احترام بگذارند و به مسئوليت خويش در قبال 
جامعه عمل كنند به شهروند ارتقا مى يابند. نكته قابل 
ــهروندى به افرادى تعلق  توجه اين است كه حقوق ش
مى يابد كه تابعيت يك كشور را داشته باشند. همچنين 
بايد افزود كه حقوق شهروندى، به تابعان يك كشور فارغ 
ــان تعلق مى يابد.  از رنگ، قوميت، نژاد، دين و طبقه ش
چنانچه در كشور ما، مسلمان بودن شرط برخوردارى از 
حقوق شهروندى نيست. در واقع اين حقوق، رنگ و بويى 
ملى به خود گرفته و به صفات گفته شده ارتباطى ندارد.

حقوق مصرح شهروندى
ــه ويژگى هايى مانند  منع تبعيض: بدين معنا ك
ــث تبعيض  ــت نبايد باع ــيت، مذهب و قومي جنس
ــود محروم  ــا را از حقوق خ ــده و آن ه ميان افراد ش
ــده  ــاله در قوانين گوناگون متجلى ش كند. اين مس
ــت. قانون كار  كه از نمونه هاى مهم آن قانون كار اس
ــيت آن ها را  اجازه تبعيض ميان افراد به دليل جنس
نداده و حكم مى كند حقوق و مزايايى يكسان براى 
تمامى آن ها در نظر گرفته شود. حق انتخاب كردن و 
انتخاب شدن: حق راى از اين حق شهروندى نشأت 
گرفته است. البته اين حق بدين معنا نيست كه معيار 
و مالكى قانونى جهت افرادى كه صالحيت راى دادن 
دارند و نيز افرادى كه مى توانند نامزد مشاغلى خاص 
ــانى: كرامت  ــوند وجود ندارد. حفظ كرامت انس ش
ــترده دارد كه هم در  ــيار گس ــانى مفهومى بس انس
اسناد حقوق بشرى و هم در مبانى دينى و مذهبى ما 
جايگاه قابل توجهى دارد. يكى از مصاديق مهم اين 
مساله در حقوق جزا نمود پيدا مى كند. به طور كلى 
ــتن افراد و همچنين  مبناى مجرم دانستن و ندانس

ميزان مجازاتى كه در قبال ارتكاب يك جرم نسبت به 
فرد اعمال خواهد شد، بايد از پيش تعيين شده باشد. 
ــانى  در واقع نتيجه و اقتضاى حق حفظ كرامت انس
ــت كه فرد بداند در صورت انجام چه عملى و  آن اس
به چه ميزانى مجازات خواهد شد. اصل سى و هفتم 
قانون اساسى در اين باره بيان مى كند: «هيچ كس از 
نظر قانون مجرم شناخته نمى شود مگر اينكه جرم او 
در دادگاه صالح ثابت شود». همچنين بعد از مجرم 
ــدن فرد نيز، كرامت او بايد حفظ شود.  ــناخته ش ش
پس حقوق اسالمى بيان مى دارد اگر مجرى قصاص، 
بيش از آنچه فرد خاطى مستحق آن است، مجازات 
ــناخته خواهد شد. حق گواهى دادن  كند، مجرم ش
در مراجع رسمى: فرد فارغ از ويژگى هايى نظير نژاد، 
مذهب و جنسيت، بايد از اين حق برخوردار باشد كه 
بتواند در مواقع لزوم در مراجع رسمى نظير دادگاه  ها، 
به نفع يا ضرر كسى گواهى بدهد و اين گواهى برابر 
ــنجى  ــط دادگاه ارزيابى و اعتبارس با ديگران توس
ــترى و  ــود. حق داورى: در كنار دادگاه و دادگس ش
ــته  ــاد داورى از ابتدا كمابيش وجود داش قاضى، نه
است. مهم ترين تفاوت اين دو در آن است كه داورى 
ــترى، اجبارى و  ــارى و خصوصى ولى دادگس اختي
ــت. اينكه شهروندان جامعه  وابسته به حاكميت اس
بتوانند در دعاوى مدنى خويش، هر وقت اراده كردند، 
حل و فصل اختالفات را به يك شخص ثالث بسپارند 
ــيدگى  ــترى به آن رس كه خارج از مجموعه دادگس
ــد، نشان از وجود  كند و فرد نيز داراى اين حق باش
ــت. قانون آيين دادرسى مدنى ايران  حق داورى  اس

نيز، اين حق را براى افراد به رسميت شناخته است.

جايگاه حقوق شهروندى در قانون اساسى
ــى مفهوم كلى حقوق شهروندى بايد  پس از بررس
ــى  ديد كه وضعيت اجراى اين مفهوم در قانون اساس
ــاده ترين معنا مى توان شهروندى  چگونه است. در س
ــت كه با  ــى دانس را گونه اى عضويت در جامعه سياس
ــراه مى آورد.  ــف خاصى را به هم خود حقوق و وظاي
ــهروندى در قانون اساسى را  پس مى توان وضعيت ش
ــه بخش عضويت، حقوق و وظايف بررسى كرد.  در س
ابتدا بايد عضويت شهروندان را مشخص كرد. بر اساس 
ــامل  ــاى41 و42 عضويت در ملت-دولت ش اصل ه
تمامى كسانى مى شود كه تابعيت جمهورى اسالمى 
ايران را دارا هستند. همچنين افراد خارجى مى توانند 

ــالمى  ــل قانونى به تابعيت جمهورى اس با طى مراح
ايران درآيند. بدين معنا عضويت در ملت-دولت ايران 
ــت. همچنين مى توان وضعيت حقوق  شمول گراس
شهروندان در قانون اساسى را از لحاظ حقوق مدنى، 
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، جنسى و زيست محيطى 
بررسى كرد. در قانون اساسى بر اساس بند7و9 اصل3

و اصل هاى 22، 23، 25، 26، 27، 32، 34، 38، 47، 
156، 157، 158، 165، 168 و... حقوق مدنى شامل 
ــگاه قانون، عدم تبعيض، آزادى هاى  برابرى در پيش
ــى يكسان به  ــخصى، احترام به مالكيت، دسترس ش
ــود. بر اساس  ــميت شناخته مى ش دادگاه و ... به رس
ــاى  56، 59، 62، 100، 115 ــل 3 و اصل ه بند 8 اص

و... حقوق سياسى مانند حق مشاركت سياسى، حق 
راى و حق انتخاب شدن به رسميت شناخته مى شود. 
ــدن محدوديت هايى  ــاره حق انتخاب ش هرچند درب
ــى  ــى، مذهبى، قومى و جنس ــراى اقليت هاى دين ب
ــه اصل115 قانون  ــود دارد. براى مثال مى توان ب وج
ــت جمهور اشاره كرد كه  اساسى درباره شرايط رياس
ــى از آن تنها «رجال مومن و معتقد  ــاس بخش بر اس
ــدن را دارا  ــمى كشور» حق انتخاب ش به مذهب رس
ــاس بند12 اصل3 ــتند. در قانون اساسى بر اس هس

ــل 43 و...  حقوق اجتماعى  ــد 1-4 اص و اصل29 و بن
ــامل آموزش رايگان،  امنيت، رفاه، مسكن، شغل،  ش
ــراى همگان  ــت و بيمه هاى اجتماعى بايد ب بهداش
فراهم شود. در قانون اساسى بر اساس اصول 12و13

ــميت  حقوق دينى و مذهبى برخى از اقليت ها به رس
ــاس اصل 14 ــوند، همچنين بر اس ــناخته مى ش ش

ــود  ــاهل مذهبى و دينى با اقليت ها توصيه مى ش تس

ــاس اصل15 حق تحصيل و ارتباط عمومى با  و بر اس
ــميت شناخته  زبان هاى قوميت هاى متفاوت به رس
ــود و به صورت خاص در اصل19 براى تمامى  مى ش
افراد ملت ايران حقوق مساوى فارغ از هر گونه قوميت، 
ــناخته  ــميت ش رنگ، نژاد، زبان و مانند اين ها به رس
ــاس اصل 64، كرسى هاى  ــود. همچنين بر اس مى ش
ــور  ــمى كش نمايندگى براى اقليت هاى مذهبى رس
ــالمى تضمين شده است. البته  در مجلس شوراى اس
ساخت فرهنگى جامعه  ايران بر اكثريت فارس زبان و 
شيعه مذهب بنا شده است. در قانون اساسى بر اساس 
بند14 اصل3، اصل هاى20و21 حقوق خاص مانند 
حق رشد مادى و معنوى، حق حضانت فرزند و... براى 
ــود. در قانون اساسى  زنان به رسميت شناخته مى ش
ــاس اصل50، حقوق محيط زيست به رسميت  بر اس
شناخته شده است. درباره تكاليف شهروندى در قانون 
اساسى نيز مى توان گفت دوگونه وظايف خودنمايى 
ــاس  ــت و وظايف مردم. بر اس ــد؛ وظايف دول مى كن
اصل3،21،28،29،30،43،49 و... دولت موظف است 
حقوق مدنى، اجتماعى، فرهنگى و جنسى شهروندان 
را مراعات كند. همچنين بر اساس اصل 40، 46، 51، 
ــهروندان موظفند كه حقوق مدنى،  61 ، 159 و ... ش

اجتماعى و ... ساير شهروندان را مراعات كنند.
غفلت از حقوق ملت

در كل به نظر مى رسد قانون اساسى جمهورى اسالمى 
ايران تا حدود زيادى با استانداردهاى شهروندى منطبق 
است. پس مشكل شهروندى در جامعه ايران از كجا ناشى 
ــكل اصلى را بتوان در اين زمينه  ــايد دو مش مى شود؟ ش
شناسايى كرد. مشكل نخست و البته اساسى تر فرهنگى 
است. به نظر مى رسد ما كمتر با حقوق و وظايف شهروندى 
آشنا هستيم و در عين حال كمتر از اين هم آن را به كار مى 
بريم. براى مثال نگاه ما نسبت به حضور زنان در مناصب 
عالى سياسى چيست؟ آيا نگاه ما به توان خواهان مبتنى بر 
ترحم است يا احترام؟ آيا تساهل در رفتار روزمره ما مشاهده 
ــير محدود، بسته و سليقه اى  مى شود؟ مشكل دوم تفس
قانون اساسى است. اصل هايى از قانون اساسى براى مثال 
اصل23 (درباره آزادى عقيده) يا اصل27 (درباره تشكيل 
اجتماعات و راه پيمايى ها، بدون حمل سالح و در صورت 
عدم مغايرت با اسالم) يا اصل33 (درباره عدم اجبار افراد 
به زندگى در محل خاص بدون ترتيبات قانونى) به صورت 
يكسان درباره همه افراد و گروه ها به اجرا درنمى آيد.يا آنكه 
در تفسير اصل 115 درخصوص خوانش رجال نيروهاي 
ــيار مضيقند.در صورتي كه با  سياسي قايل به تفسير بس
تفسير موسع و درست از اين واژه قانون اساسي اذن نامزد 
شدن زنان در انتخابات رياست جمهوري را داده است. از 
اين رو برخي گروه هاى اجتماعى مانند زنان تاكنون فرصت 
كمترى براى تجربه دنياى سياست داشته اند وبايد فرصت 
هاى بيشترى به آنان براى حضور در دنياى سياست داد تا  به 
اندازه مردان  آزمون و خطا كنند كه درنهايت بتوانند در يك 

نظام دموكراتيك به نيروهايي ارزنده تبديل شوند  .

    جايگاه حقوق شهروندى در نظام حقوقى ايران به بهانه سالروز قانون اساسى بررسى شد  گروه حقوق و قضا

غفلت از قانون اساسى

حجت االسالم خطيب، رييس مركز حفاظت و اطالعات قوه قضاييه در 
آيين تكريم و معارفه رييس حفاى استان چهارمحال و بختيارى با اشاره به 
بركات ماه ربيع االول گفت: ماه ربيع االول بهارى است هم براى اسالم و هم 
براى مومنان؛ چراكه در اين ماه خيرات و بركات الهى براى اسالم و بشريت 
نازل شده و خداوند پيامبر رحمت و مهربانى را به جهانيان ارزانى كرد و ماه 
خشنودى اهل بيت، عصمت و طهارت است. وى در ادامه با اشاره به دوران 
جاهليت و سختى هاى پيامبر عظيم الشأن اسالم در هدايت مردم افزود: در 
دورانى كه حاكميت در دست ابوسفيان ها و ابوجهل ها بود و ظالمان بر مردم 
سيطره داشتند، آن ها مردم و كشور را ملك مطلق خود مى دانستند و در 
ايران و روم نيز اين گونه بود و گاهي به اين وابستگى نيز افتخار مى كردند، تا 

اينكه اسالم آمد و مردم را از دست ظالمان نجات داد.
ــت: ما اين تجربه را قبل از  ــالم خطيب در ادامه بيان داش حجت االس
انقالب داشتيم كه حاكمان و مسئوالن كشور وابسته به قدرت هاى غرب 
ــور را فرا گرفته بود و  ــتگاه حاكميتى كش و شرق بودند و فساد تمام دس
باوجود درآمد هاى كالن هيچ امكانات و پيشرفتى حاصل نمى شد؛ چرا كه 
جهت دهى اين امكانات به سوى مردم و كشور نبود، ولى در كشور به بركت 
خون شهدا، مجاهدت ها و ايستادگى مردم نعمت انقالب شامل حال ما شد و 
خداوند برما منت نهاد تا بتوانيم به فضل الهى دست ايادى سلطه را ازمملكت 
كوتاه كنيم و به بركت انقالب اسالمى و همت ملتى كه مى خواستند مستقل 
باشند و به درون اتكا داشته باشند، خدمات زيادى به كشور و مردم صورت 
گرفت كه همگى به بركت مجاهدت،توجه به ظرفيت ها و توان داخلى كشور 
بود و اين انقالب نقطه اميدى در دل مردم و كشور هاى مظلوم و مسلمان در 
سراسر دنيا بود. رييس مركز حفاظت و اطالعات قوه قضاييه با اشاره به اين 
نكته كه باوجود تحريم هاى ظالمانه و فتنه هاى گوناگون، نظام و انقالب ما 
در آستانه 40 سالگى قرار دارد كه از آن وابستگى به يك قدرت تاثير گذار در 
معادالت منطقه اى تبديل شده و امروزه در حل بحران هايى مثل سوريه و 

عراق نقش تعيين كننده اي دارد.
 وى در ادامه خاطر نشان كرد: برخى از كشور هاى منطقه مانند عربستان 
و امارات  باوجود داشتن ثروت هاى كالن و درآمد هاى باالى نفتى و جمعيت 
ــور ما، امنيت، توانمندى و اختيار خود را در دست  به نسبت كمتر از كش
بيگانگان قرار داده اند و مردم شان دچار فقر و مشكالت عديده اقتصادى 
هستند.آن ها تمام درآمد خود را صرف خريد اسلحه و تجهيزات پيشرفته 
نظامى كردند كه حتى خودشان هم قادر به استفاده  ازآن نيستند و حتى 
اجازه استقالل و پيشرفت هم به آن ها داده نشده است و بعضى از كشور ها 
كه به ظاهر قدم در راه پيشرفت گذاشتند مانند تركيه و مصر باوجود اعالم 
ــاهد يك حادثه هستند؛ يك روز  وابستگى سران آن ها به غرب هر روز ش
ــور هاى غربى و آمريكا  ــگ داخلى و در واقع اين كش كودتا و روز ديگر جن

هستند كه از امكانات و سرمايه اين كشور ها براى حفظ منافع خود و حفظ 
موجوديت و امنيت رژيم صهيونيستى بهره مى برند و به بهانه تامين امنيت 
اين كشور هاى خود فروخته و مبارزه با تروريسم از آن ها مانند گاو شير ده 
بهره كشى مى كنند. رييس حفاظت و اطالعات قوه قضاييه گفت: امروز 
آمريكايى ها به بهانه وجود داعش و طالبان كه ساخته دست خود آن هاست 
و با ثروت كشور هاى مرتجع عرب منطقه مانند عربستان تجهيز و توسط 
ــده و حتى مجروحان آن ها را در سرزمين  ــاد آموزش داده ش سيا و موس
اشغالى تحت سيطره رژيم صهيونيستى معالجه مى كنند و درسوريه، عراق 
و افغانستان حضور نظامى دارند؛ اين در حالى است كه داعش و طالبانى كه 
خودشان به وجود آوردند شكست خورده، ولى نظام سلطه كه جاى پاى خود 
را در منطقه از دست رفته مى بيند سعى دارد با هر ترفندى به حضور خود 

در منطقه ادامه دهد و وجود داعش و طالبان را نيز به ايران نسبت مى دهد.
 وى تصريح كرد: ناتوى عربى كه عليه مردم مظلوم يمن تشكيل شده 
بود نيز با شكست مواجه شده است و آن ها با خوى سلطه گرى كه دارند در 
حال فروش سالح و مهمات به اين كشور ها هستند. رييس مركز حفاظت و 
اطالعات قوه قضاييه در ادامه با توجه به جنگ روانى گسترده عليه جمهورى 

ــمنان خارجى و داخلى خاطر نشان كرد: امروز  اسالمى ايران توسط دش
دشمن از گزينه هاى نظامى عليه ايران مايوس شده است و با توجه به نفوذ 
انقالب اسالمى در منطقه و جهان به دنبال براندازى آن است و با شعار تغيير 
رفتار همين كار را دنبال مى كند و با  اعمال تحريم هاى ظالمانه اقتصادى و 
فشار به مردم، جنگ نرم را عليه كشور ما به راه انداخته است. وى تصريح كرد: 
به فرموده مقام معظم رهبرى امروزجنگ، جنگ اراده است؛ چرا كه اگر ملتى 
اراده كرده باشد تا با تمام توان درمقابل دشمنان بايستد، پيروز ميدان خواهد 

بود و مى تواند از توطئه ها و فتنه ها سربلند بيرون بيايد. 
حجت االسالم خطيب ادامه داد: دشمن تمام توان و امكانات خود را به كار 
گرفته تا انقالب  به 40 سالگى نرسد، ولى نمى تواند و ما مى بينيم در بين اين 
فتنه ها و دشمنى ها جنگ رسانه اى و جنگ اقتصادى نمود بيشترى دارد؛ 
چرا كه دشمنان و اذناب داخلى آن ها به هر وسيله كه شده در جهت تضعيف 
اقتصاد و انقالب قدم برمى دارند و حتى كار را به جايى رسانده اند كه علنا 
مى گويند يا غذا يا اطاعت از ما و در اين راه با ايجاد شبكه هاى رسانه اى، تجمع 
گروه هاى معاند، منافقان و ... در نقاط مختلف به ويژه آمريكا نوعى تقسيم كار 
كرده و با بهره بردارى از فضاى ملتهب اقتصادى، مشكالت صنفى و معيشتى 

مردم سعى در ايجاد آشوب، نارضايتى عمومى و اغتشاش دارند تا از 40 ساله 
شدن اين انقالب جلوگيرى  كنند.

رييس حفاظت و اطالعات قوه قضاييه نقش دستگاه قضايى را در مواجهه 
و مقابله با اين حربه دشمن مهم تلقى كرده و افزود: امروز دستگاه قضايى با 
برخورد قاطع، سريع و با صالبت با مفسدان و ياغيان اقتصادى و اخاللگران 
بازار ارز و سكه و همچنين گردن كشان سياسى در خط مقدم جنگ رسانه اى 
قرار گرفته و اين حاكى از آن است كه هر گاه دستگاه قضايى مقتدرانه عمل 
كرده هجمه ها عليه آن شروع شده است. ولى نتيجه اين برخورد ايجاد ثبات 
نسبى و آرامش درجامعه است و جا دارد مسئوالن اجرايى كشور نيز با تدبير 
و ارائه برنامه ها و راهكار هاى مناسب به تداوم اين آرا مش كمك كنند. وى 
با اشاره به اينكه برخى از مديران فساد گريز هستند، نه فساد ستيز گفت: 
ايمان و تقوا در عمل كاركنان دستگاه قضايى مشهود است، ولى به هرحال 
و در هرصورت همه ما نيازمند تذكر، موعظه، ارشاد و امر به معروف و نهى از 
منكر هستيم و بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه اگر تذكرى هم از سوى 
حفاظت و دستگاه هاى نظارتى داده مى شود، جنبه پيشگيرى، صيانت و 
در نهايت حفظ و نگهدارى سرمايه ارزشمند دستگاه قضايى يعنى نيروى 
انسانى است و مديران در اين ميان نقش بزرگى در حفظ سالمت مجموعه 

تحت امر خود دارند؛ چراكه وظيفه نظارتى روزانه برعهده آن هاست.
پيش از سخنان رييس مركز حفاظت و اطالعات قوه قضاييه احمدرضا 
بهرامى سامانى رييس كل دادگسترى استان چهارمحال و بختيارى نيز 
طى سخنانى مجموعه نهاد هاى نظارتى در دستگاه قضايى را يد واحده اى 
دانست كه در جهت سالمت و پاكى دستگاه و صيانت از كرامت انسانى 
قضات و كاركنان تالش مى كنند. وى گفت: اثر و نتيجه اجتماعى سالمت 
دستگاه قضا خدمت مطلوب به شهروندان و احساس امنيتى است كه 
در كشور وجود دارد. ايشان با اشاره به هجمه هاى صورت گرفته بر عليه 
ــان كرد: امروز دشمنان براى نااميد ساختن مردم  قوه قضاييه خاطرنش
از انقالب، تخريب و تضعيف جايگاه دستگاه قضايى كشور را نشانه رفته 
ــتگاه در جهت حمايت و پاسدارى از حقوق عامه  اند و هرگاه كه اين دس
اقدامى انجام دهد اين هجمه ها افزايش مى يابد. بهرامى در پايان بيانات 
خود به رييس جديد حفاظت و اطالعات دادگسترى استان توصيه كرد 
كه ضمن نظارت و ارتباط موثر با كاركنان، نيرو هاى خدوم و زحمت كش 
را شناسايى و مورد حمايت قرار داده و در جهت مقابله با كمبود ها و نقاط 
ضعف سازمانى پيشگيرى را سرلوحه كار خود قرار دهد. رييس حفاظت 
و اطالعات قوه قضاييه در ادامه سفر خود به استان چهار محال و بختيارى 
با حضور در گلزار شهدا ي گمنام با نثار گل و فاتحه به شهداى انقالب، اداى 
احترام كرده و همچنين ضمن ديدار با نماينده ولى فقيه در استان و بازديد 
از دادگسترى كل استان و سازمان هاى تابعه از نزديك با قضات، مديران و 

كاركنان صميمانه ديدار و گفت وگو كرد.

ــى و امور  ــركل حقوق ــن پيرزاده، مدي محمدحس
مجلس ديوان عدالت ادارى در نشست استانى اعضاى 
كميسيون هاى ماده صد شهردارى هاى استان خراسان 
ــى اعضاى  ــاي دانش حقوق ــمالى، به ضرورت ارتق ش
كميسيون هاى ماده صد شهردارى ها در جهت كاهش 
ــاختمانى و همچنين بررسى داليل نقض  تخلفات س
آراي ماده 100 درديوان عدالت ادارى اشاره كرد و گفت: 
با توجه به هماهنگى هاى صورت گرفته از سوى ديوان 
عدالت ادارى و وزارت كشور و با همكارى دادگسترى كل 
استان ها ومعاونان عمرانى استاندارى هاى سراسركشور، 
به جهت كاهش تخلفات ساختمانى نشست هاى آموزش 
ــيون هاى ماده 100 با حضور  ــه گانه كميس اعضاى س
ــورا هاى  ــور و ش نمايندگانى از قوه قضاييه، وزارت كش
اسالمى شهر و روستا تا پايان سال جارى درسراسركشور 
برگزار خواهد شد. مديركل حقوقى و امور مجلس ديوان 
عدالت ادارى با اشاره به اينكه آراي كميسيون هاى ماده 
ــبه قضايى نقش  ــهردارى ها به عنوان مراجع ش صد ش
ــت و همچنين تضمين  ــرى در اجراى قانون، عدال موث
ــع ادارى ايفا مى كنند،  ــون در مراج اصل حاكميت قان
ــى  ــى از روند دادرس ــبه قضايى جزي افزود: مراجع ش
عادالنه ادارى در مراجع و سازمان هاى دولتى محسوب 
مى شوند و اطالع اعضاى كميسيون هاى مذكور و ساير 
كميسيون هاى مشابه از رويه هاى قضايى ديوان عدالت 
ادارى در جهت قانون مند شدن و ضابطه مند شدن قواعد 
و اصول حاكم بر دادرسى عادالنه نقش موثرى در كاهش 
ورودى پرونده هاى كميسيون ماده 100 به ديوان دارد 
و برگزارى اين گونه نشست ها موجبات استاندارد سازى 
آراي كميسيون هاى مذكور و رضايت مندى مردم و در 
ــيون ها و  نهايت كاهش اعتراضات مردم از آراي كميس
اثرگذارى نظارت قضايى راهبردى سيستماتيك ديوان 
ــت. وى تصريح كرد:  ــت ادارى را در بر خواهد داش عدال
ضوابط و قواعد حاكم بر رسيدگى پرونده هاى مطروحه 
در كميسيون هاى ماده 100 از سوى معاونت حقوقى، 
ــت ادارى به صورت  ــگيرى و پژوهش ديوان عدال پيش
جزوات آموزشى كه مبتنى بر رويه ها و نظرات اجماعى 
ــت  همكاران قضايى در حوزه تخصصى شهردارى هاس
ــى از جمله  ــت، كه بيان اصول ــده اس تهيه و تدوين ش
رعايت موازين يا مقررات شكلى و ماهوى در رسيدگى 
پرونده هاى ماده 100 و انتقال اعضاى كميسيون هاى 
ــتقبال  ــت و مورد اس ماده 100 در اين جزوات آمده اس
اعضاى كميسيون هاى مذكور در استان ها قرار گرفته 
است. مديركل حقوقى وامورمجلس ديوان عدالت ادارى 
ــاره به تاكيد رياست محترم ديوان عدالت  در پايان با اش
ــهردارى ها و  ــى براصالح ماده 100 قانون ش ادارى مبن
ــكيل كارگروهى دروزارت كشور با مشاركت ديوان  تش
عدالت ادارى، گفت: درحال حاضر به لحاظ ضعف نظارت 
شهردارى ها وخأل قانونى موجود كه زمينه ساز تخلفات 
ساختمانى و ورود ساالنه 12000 پرونده اعتراض به آراي 
ماده 100 در ديوان است بايد مقدمات تهيه اليحه يا طرح 
اصالح ماده 100 قانون شهردارى ها تهيه وتقديم مجلس 
شوراى اسالمى شود تا شاهد حذف تخلفات ساختمانى از 
ترمينولوژى حقوقى شود. گفتنى است اين نشست در 
ادامه سلسله نشست هاى اعضاى كميسيون هاى ماده 
100 شهردارى هاى استان هاى سراسر كشور، با حضور 
دكتر پيرزاده مديركل حقوقى و امور مجلس ديوان عدالت 
ادارى به ميزبانى استان خراسان شمالى و در شهرستان 

بجنورد برگزار شد.

سخنگوى سازمان تعزيرات حكومتى از محكوميت 
22 شركت توليد فرآورده هاى لبنى در شعب اين سازمان 
ــر رايگانى در  ــى خبر داد. سيد ياس به جرم گران فروش
برنامه گفت وگوى ويژه خبرى شبكه دو سيما افزود: اين 
ــركت ها در مجموع به پرداخت 829 ميليارد ريال به  ش
عنوان جريمه گران فروشى محكوم شدند. وى با بيان اينكه 
پرونده هفت شركت ديگر در شعب تعزيرات حكومتى 
ــت، گفت: در چند روز گذشته يك  در حال رسيدگى اس
شركت توليد فرآورده هاى لبنى به جرم گران فروشى به 
پرداخت 29 ميليارد ريال جريمه محكوم شد. رايگانى 
ــابقه در محصوالت  افزود: شاهد كم فروشى هاى بى س
لبنى كشور هستيم و در اين زمينه گزارش هاى بسيارى 
ــيده است. مديركل  ــازمان تعزيرات حكومتى رس به س
اقتصادى وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در اين برنامه 
گفت: قيمت نهاده ها از سه هزار و 200 تومان در پارسال 
ــال جارى افزايش يافته  به چهارهزار و 200 تومان در س
كه بخشى از افزايش قيمت فرآورده هاى لبنى مرتبط با 
ــت. محمدرضا كالمى افزود: افزايش هزينه هاى  آن اس
حمل و نقل هم از جمله عوامل باال رفتن قيمت محصوالت 
لبنى است و متاسفانه با سربازان اقتصادى كشور خوب 
رفتار نمى كنيم. دبير انجمن صنفى گاوداران هم در اين 
برنامه گفت: توليد شير خام در كشور در هشت ماهه اول 
سال به طور ميانگين 7/5 درصد افزايش يافت و توليد شير 
ــور وجود دارد. سيد احمد مقدسى  به اندازه مصرف كش
ــه هزار تن  افزود: از تيرتاكنون ماهانه دو هزار و 500 تا س
جذب صنايع شير خشك كشور مى شود و به عبارتى رابطه 
توليد كنندگان شير با توليدكنندگان شير خشك مستقيم 
شده است و 25 تا 30 درصد شير توليدى كشور صرف توليد 

شير خشك مى شود.

عدليه

خبر

مديركل حقوقى و امور مجلس 
ديوان عدالت ادارى:

آموزش اعضاى كميسيون 
ماده 100 شهردارى ها موجب 
استاندارد سازى آرا مى شود

سخنگوي سازمان تعزيرات مطرح كرد
كم فروشى بى سابقه در 

محصوالت لبنى

بر اساس اصول 12و13 حقوق دينى 
و مذهبى برخى از اقليت ها به رسميت 
شناخته مى شود، همچنين بر اساس 

اصل 14 تساهل مذهبى و دينى با 
اقليت ها توصيه مى شود و بر اساس 

اصل15 حق تحصيل و ارتباط عمومى 
با زبان هاى قوميت هاى متفاوت به 

رسميت شناخته مى شود و به صورت 
خاص در اصل19 براى تمامى افراد 

ملت ايران حقوق مساوى فارغ از 
هر گونه قوميت، رنگ، نژاد، زبان و مانند 

اين ها» به رسميت شناخته مى شود

مشكل اجراى قانون اساسى از 
تفسير محدود، بسته و سليقه اى آن 
ناشى مى شود. اصل هايى از قانون 
اساسى براى مثال اصل23 (درباره 

آزادى عقيده) يا اصل27 (درباره 
تشكيل اجتماعات و راهپيمايى ها، 

بدون حمل سالح و در صورت 
عدم مغايرت با اسالم) يا اصل33 

(درباره عدم اجبار افراد به زندگى در 
محل خاص بدون ترتيبات قانونى) 

به صورت يكسان درباره همه افراد و 
گروه ها به اجرا درنمى آيد
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     قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران تا حدود زيادى با استانداردهاى شهروندى منطبق است
     شهروندى را بايدگونه اى عضويت در جامعه سياسى دانست كه با خود حقوق و وظايف خاصى را به همراه مى آورد

     بر اساس اصل 64، كرسى هاى نمايندگى براى اقليت هاى مذهبى رسمى كشور در مجلس شوراى اسالمى تضمين شده است
     بر اساس اصل 40، 46، 51، 61 ، 159 و ... شهروندان موظفند كه حقوق مدنى، اجتماعى و ... ساير شهروندان را مراعات كنند

     حقوق شهروندى، از جمله حقوقى است كه در صورت نبود آن شخصيت شهروند شكل نمى گيرد
     منع تبعيض به اين معناست كه ويژگى هايى مانند جنسيت، مذهب و قوميت نبايد باعث تبعيض ميان افراد شده و آن ها را از حقوق خود محروم كند

رييس مركز حفاظت و اطالعات قوه قضاييه:
قوه قضاييه با صالبت در مقابل مفسدان اقتصادى ايستاده است

گزارش 2
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دبير رشته نقاشى يازدهمين جشنواره هنرهاى تجسمى فجر گفت: 
آثارى براى نمايش در اين دوره از جشنواره هنرهاى تجسمى فجر در 
رشته نقاشى انتخاب مى شوند كه به ميراث غنى كشورمان توجه و آن را 
با زبانى جهانى مطرح كرده اند. بعد از انتخاب آثار از روى تصاوير از نقاشان 

مى خواهيم با حضور در اين محل به دفاع از اثر خود بپردازند.
به گزارش ستاد اطالع رسانى يازدهمين جشنواره هنرهاى تجسمى 
ــى يازدهمين جشنواره هنرهاى  فجر، احمد وكيلى دبير بخش نقاش
تجسمى فجر با اشاره به تفكيك شاخه هاى ده گانه هنرهاى تجسمى در 
اين دوره از جشنواره گفت: به نظر من رويه قبلى كه در چند سال گذشته 
در جشنواره تجسمى وجود داشت و رشته هاى هنرهاى تجسمى در كنار 

يكديگر داورى مى شدند، باعث خلط مبحث مى شد. 
وى ادامه داد: شرايط اجتماعى ما در حوزه هنر چندان تدوين شده 
نيست كه نقاشى بتواند در كنار هنرهاى جديد قرار بگيرند يا خوشنويسى 
و عكاسى در كنار يكديگر داورى شوند. بنابراين جدا شدن اين شاخه ها 
تصميم بسيار درستى است كه باعث مى شود ارزيابى ها بهتر انجام شود. 
ــته هنرى به صورت جداگانه باعث  از سوى ديگر ارزش گذارى هر رش
مى شود جوانان گمان نكنند آخرين دستاوردها در هنر جهان، مربوط به 
هنر جديد است و بايد حتما هنر جديد را دنبال كنند. با داورى رشته هاى 
مختلف آن ها متوجه مى شوند كه نقاشى و ساير رشته ها نيز زنده هستند، 

بازار دارند و هنرمند مى تواند آن ها را دنبال كند.
اين نقاش پيشكسوت اضافه كرد: حضور گالرى ها در جشنواره امسال 

نيز بسيار مغتنم است چون در جامعه ما همه هنرمندان به گالرى مراجعه 
مى كنند و گالرى دار با توجه به سليقه مخاطبان خود، آثار هنرمندان را 
براى نمايش انتخاب مى كند. هنرمندان شهرستانى كه به جشنواره فجر 
مى آيند اين بار توسط گالرى ها ديده و شناخته مى شوند، بنابراين حضور 
گالرى ها باعث ايجاد ارتباط ميان هنرمندان شهرستانى با خريداران 

مى شود. همچنين نكته مهم ديگر در مورد گالرى ها توجه به اقتصاد 
هنر است. اينكه آثار هنرى در جشنواره تجسمى فجر به معرض فروش 
گذاشته مى شوند، باعث مى شود كه تصور جامعه درباره جدايى هنر و 

اقتصاد اصالح شود. 
وى با اشاره به سياست گذارى هاى جشنواره يازدهم گفت: به نظر 

من تيم ابراهيم حقيقى به عنوان دبير جشنواره، بسيار جدى و همه آن ها 
افرادى نوگرا هستند كه نگاه شان به جشنواره يك نگاه دولتى نيست. 
بايد در جشنواره تجسمى فجر از ابتدا چنين اتفاقى رخ مى داد تا بتواند 
مانند جشنواره اى چون جشنواره فيلم موفق و تاثيرگذار باشد. به نظر 
من جشنواره تجسمى در دوره هاى گذشته مسير غلطى را طى كرده 
است و اگر با تغيير سياست ها در اين دوره، جشنواره بتواند تا حدود 30
درصد هم موفق عمل كند، اتفاق بسيار بزرگى در اين زمينه رخ داده است.

وكيلى بيان كرد: جشنواره تجسمى فجر براى اينكه موفق شود و در 
ميان هنرمندان جايگاه خود را پيدا كند در وهله اول بايد از حالت دولتى 
خارج شود. البته به دليل اينكه بانى اين جشنواره وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى است نمى توان آن را به طور كامل از بدنه دولت جدا كرد اما مانند 
جشنواره فيلم فجر مى توان امور آن را به بزرگان هنر سپرد. بنابراين اولين 
اقدام اعتمادسازى است تا هنرمندان متوجه شوند اين جشنواره كم كم 

از شرايط دولتى خارج مى شود.
دبير رشته نقاشى جشنواره هنرهاى تجسمى فجر گفت: نكته ديگر 
اين است كه جشنواره بايد بازده مالى براى هنرمندان جوان و پيشكسوت 
داشته باشد. در جشنواره واسطه گرى و روابط نقشى ندارد و باالبودن 

كيفيت آثار حاضر در جشنواره باعث مى شود آن اثر به فروش برود. 
وى درباره بخش استانى جشنواره تجسمى فجر نيز گفت: به نظر من 
گسترش جشنواره تجسمى فجر به استان ها گامى بسيار مثبت و به حق 
است. نبايد همه توجه ها به تهران باشد و اينكه در اولين قدم تصميم گرفته 
شده است تصاويرى از آثار هنرى مطرح را در شهرستان ها نمايش دهند، 
باعث مى شود مخاطبان شهرستانى بتوانند با اين آثار آشنا شوند. در 

حوزه اى مانند سينما مى بينيم كه مردم به شكل هاى مختلف به فيلم ها 
دسترسى دارند و مى توانند درباره آن ها داورى داشته باشند اما در حوزه 
تجسمى اين گونه نيست و مردم شهرستان دسترسى به آثار ندارند. بايد 
ارتباط ميان تهران و شهرستان ها بيشتر شود تا هنرهاى تجسمى در 
شهرستان ها توسعه پيدا كند. براى اين كار خوب است كه آثار منتخب 
جشنواره در شهرستان ها نمايش داده شده و در جريان نشست هايى، 

تجزيه و تحليل داوران درباره آن آثار مطرح شود.
ــنواره هنرهاى تجسمى فجر  دبير رشته نقاشى يازدهمين جش
درباره معيارهاى انتخاب آثار و داورى آثار نقاشى در جشنواره نيز گفت: 
بر اساس شعار معروف «بومى فكر كن، جهانى عمل كن» اين گرايش در 
داورى آثار وجود خواهد داشت و آثارى انتخاب مى شوند كه به ميراث 
غنى كشورمان توجه و آن را با زبانى جهانى مطرح كرده اند. اين شعار يك 
كليد واژه بسيار خوب است و به ما مى رساند كه بايد در آثار هنرى به هويت 
توجه شود. حال تشخيص اينكه درك اشخاص از هويت چگونه است و 
تا چه حد عمق دارد يا اينكه جنبه توريستى در نگاه آن ها وجود دارد، بر 

عهده داوران است.
وى در پايان يادآور شد: براى داورى آثار در وهله اول بر اساس تصاوير 
ارسالى آثار خوب جدا مى شوند و بعد از آن اصل آثار به دبيرخانه تحويل 
داده مى شود و از نقاشان مى خواهيم با حضور در دبيرخانه به دفاع از اثر 
خود بپردازند. به نظر من جشنواره امسال در مراحل اوليه بسيار موفق 
ــت. اگر در مراحل اجرايى  حركت كرده و طراحى آن خيلى خوب اس
ــد به رخدادى تبديل مى شود كه در  كاستى در آن وجود نداشته باش

سال هاى آينده تاثيرگذار است.

ــى مريم حيدرزاده در حالى در  اين روزها نمايشگاه آثار نقاش
ــناخته شده متعددى از  ــت كه چهره هاى ش گالرى مژده برپاس
ــده هنر تا محمدباقر نوبخت، معاون رييس  ــناخته ش اساتيد ش
ــپوليس از آن  ــبى مديرعامل پرس جمهور و حميدرضا گرشاس

ديدار كرده اند.
ــگاه با عنوان «پس از آن همه حسرت» شامل 30 اين نمايش

ــا غلبه با فصل  ــت كه در آن ه اثر اكريليك با موضوع طبيعت اس
پاييز است».

ــاه فصل هاست،  حيدرزاده در اين باره مى گويد:«پاييز پادش
ــى از پاييز بكشم كه همه با هم  مى توانم در يك سال 365 نقاش
متفاوت باشند و يك نقاش متوجه شود در هر يك، پاييز را در چه 

حال و هوايى نقاشى كردم».
ــگاه از هر لحاظ متنوع هستند ولى در پس  گرچه آثار نمايش
ــه طبيعت موج  ــاده و بى آاليش ب زمينه همه آثار نوعى نگاه س
ــرده برمى دارد كه  ــه پ مى زند ؛ اين كارها از نگاه زنى شاعرپيش
خاطرات گنگى از مناظر دارد. زيرا او در سه و نيم سالگى بينايى 
ــه چهره ديده  ــت. در آثار اين مجموع ــت داده اس خود را از دس
نمى شود و حضور انسان و نيز حيوان به كلى گنگ و مبهم است. 
ــه چندان نزديكى از  طبيعت از نگاه اين هنرمند، مناظر اغلب ن
ــت يك شيشه مه گرفته  گياهان است. منظره اى كه گويا از پش

ــت تصاوير باال نيست.  تماشا مى شوند از اين رو آگاهانه كنتراس
در برخى از آثار مى توان به راحتى رد پاى استاد نقاشى هنرمند 
را به خوبى حس كرد. انگار تصور هنرمند از طبيعت با شهود او و 
ــتاد يا همراه هنرمند به او داده است  همچنين مختصاتى كه اس

همراه شده است.
نقاشى هاى «پس از آن همه حسرت» با اكريليك كار شده اند 
اما هنوز رنگ و بوى آبرنگ دارند. تكنيكى كه مريم حيدرزاده كار 

نقاشى را با آن آغاز كرده است.
موتيف هاى تكرارشونده آثار، تنه درختان است كه در برخى 
لحظات ممكن است مخاطب را به ياد مجموعه معروف سهراب 
ــپهرى، تنه درختان بيندازد؛ هنرمندى كه مريم حيدرزاده  س
ــد. از آنجا  ــيار ياد مى كن ــودن، از او بس ــاعر- نقاش ب به دليل ش
ــدرزاده تنه درختان  ــدارد كه حي ــكان قبلى وجود ن كه هيچ ام
ــيار جالبى براى  ــد، موضوع بس ــپهرى را ديده باش ــهور س مش
ــباهت از كجا ناشى مى شود.  تحليل هنرى خواهد بود كه اين ش
خود هنرمند در اين باره مى گويد:« تنه درخت سمبل استوارى 
ــتم خارج از ايران زندگى كنم  و تعلق به ريشه است. من نتوانس
ــا ايدئولوژى  ــى ي ــه مى تواند در تفكر، نقاش ــق به ريش و آن تعل
ــت».  ــودم نمونه اين تعلق اس ــد. زندگى خ ــان جارى باش انس
ــت كه  ــندگانى اس ــى از نويس ــت يك ــادق هداي وى افزود:«ص

ــتن اعالم  ــار نوش ــى در كن ــه نقاش ــود را ب ــه عالقه خ هميش
ــت و در  ــر از آن هاس ــى ديگ ــپهرى يك ــهراب س كرده بود. س
ــود دارد». ــوارى وج ــن همج ــادى از اي ــاى زي ــا نمونه ه دني

ــح افق  ــدرزاده خط واض ــم حي ــار مري ــم ديگر در آث ــه مه نكت
ــت و  ــوم قرار گرفته اس ــا در مركز ب ــت كه در برخى تابلوه اس
ــط همچنين به ــن خ ــض مى كند. اي ــنتى را نق ــاى س قانون ه

ــيم كرده و مى توان گفت  ــمت تقس ــى را به دو قس وضوح نقاش
ــون گاهى  ــتيم. چ ــك خط افق مواجه هس ــزى فراتر از ي با چي
ــود دارد.  ــوار باريك از هيچ وج ــط، يك ن ــاال و گاهى پايين خ ب
نگاه حيدرزاده به خط افق اما معناگراست:«اين يك نگاه فراتر از 
ــت و كامال ايدئولوژيك و جهانى است. به نظر من،  خط و واژه اس
ــمت زمينى و آسمانى تقسيم  ــط خطى به دو قس تمام دنيا توس
ــان ها و... مى توانند در بخش  ــيا،  گياهان، انس مى شود. تمام اش
ــند. خودكارى كه جمله خوبى مى نويسد  آسمانى يا زمينى باش
در بخش آسمانى است و به محض نوشتن يك جمله نفرت انگيز 
به زمين سقوط مى كند. انسانى كه پاسخ گل را با گلوله مى دهد

جايش در قسمت آسمانى نقاشى من و جامعه نيست. در ديد من 
هر روز كه ازخواب بلند مى شويم به نوعى از آسمانى ها كم مى شود 

و آن ها به زمين مى افتند. دقيقا مثل برگ هاى زرد پاييز».
ــنيده  ــگاه ش ــاره آثار اين نمايش ــى كه درب ــاره نظرات او درب

گفت:«روز افتتاحيه به خصوص روز به يادماندنى بود و استادان
با نظرات واقعى خود مرا خوشحال كردند. نكته مهم براى من اين 
است كه وقتى استادان نقاش سال آينده مى آيند به من بگويند 
ــت دارم و بخش مهمى  كه بهتر شده ام. نقاشى را عاشقانه دوس
ــى هايم كه خوب باشد حالم  ــت. بنابراين نقاش از زندگى من اس

بهتر است».
ــى هايش  ــر نقاش ــاعرانه اش ب ــاى ش ــر دني ــاره تاثي او درب
ــى  ــعر و نقاش ــگ ش ــق تنگات ــر تلفي ــت: «منك ــز گف ني

ــزل  ــاب غ ــك كت ــى هايم ي ــار نقاش ــود. در كن ــوان ب نمى ت
ــروز به  ــى از تابلوهايم كه ام ــال يك ــار دارم. مث ــت انتش در دس
ــرح كه ــن ش ــه اي ــود ب ــى ب ــه از غزل ــت، برگرفت ــروش رف ف

ــتم و مى مانم/ توفان ترين  من دختر پاييز و آبانم/ ديوانه ات هس
توفان اگر باشد/ من قايقم را خوب مى رانم».

خيلى وقت ها بعد از نقاشى، شعر اتفاق مى افتد و خيلى وقت ها 
ــعرها متعلق به بعضى  ــى. يعنى بعضى ش بعد از يك غزل، نقاش

نقاشى ها هستند و برعكس. 

گروه فرهنگ و هنر

آن ها كه هنوز درخانه هاى شان آرشيوى از مجله «گل آقا» 
ــرى مى كردند و   ــار آن را پيگي دارند يا در روزگار دور، انتش
مخاطب جدى اين نشريه طنز بودند خيلى خوب به خاطرش 
ــه از  «مالنصرالدين»حرف بزنيم انگار  مى آورند.همين ك
يك نام است كه در ذهن مخاطب زنده مى شود.«ابوالفضل 
زرويى نصرآباد» هر چند كه القاب بسيار ديگرى در مطبوعات 
ايران داشت، القابى چون «چغندر ميرزا»، «ننه قمر»، «كلثوم 
ننه»، «آميز ممتقى»، «ميرزا يحيى»  و... ، اما بيش از همه با 
لقب مال نصرالدين شناخته و به ياد آورده مى شد و حاال اين 
مالنصرالدين دوست داشتنى مطبوعات ايران در 49 سالگى 

رخ در نقاب خاك كشيده است.
ــگر و  ــل زرويى نصرآباد»،طنزپرداز، پژوهش «ابوالفض
ــت كه مرحوم كيومرث  ــايد تنها كسى اس شاعر است و ش
صابرى فومنى (گل آقا) درباره اش اين گونه به صراحت سخن 
گفته است:«...قلمى كه عبيد و دهخدا در دست داشتند، االن 
بى صاحب نيست... يكى از مشهورترين طنزنويسان امروز ماـ  
مالنصرالدين ـ (ابوالفضل زرويى نصرآباد)است.» و اين توصيف 
كيومرث صابرى ، بايد اهل طنز و قلم باشيد تا بدانيد چقدر 

ارزشمند و با اهميت است.
اين پاسخى بود كه مرحوم صابرى فومنى در پاسخ به سوال 
ابرار كه چشم اميدتان در طنز به چه كسى داده بود و اين گونه 
گفته بود كه چشم اميدش شايد تنها به زرويى نصرآباد است. 
ــوى گرمارودى نيز در طليعه تابستان  بعدها نيز على موس
1389 ابوالفضل زرويى را عبيد زاكانى طنز معاصر ناميده بود.

ابوالفضل زرويى نصرآباد، شاعر، پژوهشگر و طنزپرداز ايرانى، 
ــت كه اين شاعر،  ــامگاه 10 آذر 97 درگذش در حالى در ش
ــال ها از بيمارى ديابت و نارسايى  طنزپرداز و پژوهشگر، س
قلب رنج مى برد و بيمارى در سال هاى اخير گريبانگير وى 
ــت 48 در تهران چشم به جهان  شده بود.او در 15ارديبهش
گشود و در سال هاى اخير احمدآباد مستوفى را براى زندگى 
ــد در  ــى ارش برگزيده بود. زرويى، داراى مدرك كارشناس
رشته زبان و ادبيات فارسى بود و پاى بعضى از نوشته هاى 
ــهرى از اثر انگشت استفاده مى كرد. خود در روزنامه همش

ــود را آغاز  ــت مطبوعاتى و فرهنگى خ ــال 68 فعالي او از س

ــژه گل آقا، از  ــريات مختلف به وي ــرد و در همكارى با نش ك
ــهرت هايى چون مالنصرالدين، چغندر ميرزا، ننه قمر،  ش
ــتفاده  ــرزا يحيى و عبدل اس كلثوم ننه، آميز ممتقى، مي
ــا را برعهده  ــردبيرى ماهنامه  گل آق كرد. زرويى مدتى س
ــرى هم بود. ــت و پايه گذار و مدير دفتر طنز حوزه  هن داش

ــانه هاى امروزى»، «وقايع نامه   «تذكره المقامات»، «افس
ــادمهر)،  ــا فرش ــا فريب ــترك ب ــران» (كار مش ــز اي طن
ــا»  ــا)، «رفوزه ه ــاب گوي ــم» (كت ــاى عال «بامعرفت ه
ــه   ــد» (مجموع ــث قن ــز)، «حدي ــعر طن ــه ش (مجموع
ــه به خونه ش  ــز) و مجموعه  طنز «غالغ ــاره  طن مقاله  درب
ــتند. ــاعر هس ــگر و ش ــيد» از جمله آثار اين پژوهش نرس

ــاره   ــا) درب ــى (گل آق ــرث صابرى فومن ــوم كيوم  مرح
ــخن گفته  ــت س ــه صراح ــه ب ــرداز اين گون ــن طنزپ اي
ــتند، االن  ــت داش بود: «...قلمى كه عبيد و دهخدا در دس
ــان  ــهورترين طنزنويس ــت... يكى از مش بى صاحب نيس
ــت». امروز ما، مالنصرالدين (ابوالفضل زرويى نصرآباد) اس

همچنين وى عالوه بر كتاب و نويسندگى، فعاليت هاى اجرايى 
نيز در حوزه طنز انجام داده است كه از ميان آن ها مى توان به 
اين موارد اشاره كرد: معاون سردبير و عضو هيات تحريريه 
هفته نامه گل آقا از بدو انتشار(1369)، سردبير ماهنامه گل 
آقا از بدو انتشار به مدت يك سال(71–1370) ، دبير اجرايى 
ــالنامه گل آقا(76–1373)، دبير سرويس طنز روزنامه  س
ــال(72–1371)،  همشهرى از بدو انتشار به مدت يك س
ــرى (1378 تا1383)،  پايه گذار و مدير دفتر طنز حوزه هن
همكارى با سازمان فرهنگى و هنرى شهردارى تهران (از سال 
1380)، تدريس در دانشگاه آزاد اسالمى (از سال 1385).
ــتين جشنواره ــرو بلورين نخس وى برنده لوح افتخار و س
ــراى پس از انقالب شعر فجر به عنوان برترين شاعر طنزس

ــالگرد در گذشت  ــرو بلورين در مراسم س اسالمى (اين س
كيومرث صابرى فومنى (گل آقا) به نشان قدردانى تقديم 
ــد)، دريافت لوح تقدير و سرو بلورين  مزار اين بزرگمرد ش
ــعر فجر (سى امين سالگرد پيروزى  از سومين جشنواره ش
ــت. ــز را در كارنامه خود داش ــعر طن ــته ش انقالب) در رش

ــخصات ظاهرى اين طنزپرداز شهير ،  از مشهورترين مش
سيبيل هاى مشهورى بود كه توجه بسيارى را به خود جلب 
مى كرد. ابوالفضل خان زرويى يك سيبيل معروفى هم دارد 
كه خيلى ها او را به واسطه اين سيبيل مى شناسند و زمانى آن 

را باالخره زد، او يك بار در توصيف سيبيل هايش گفته بود كه 
دوستان هر كدام براى خود ظاهر خاصى درست مى كردند 
ــت چنين كارى كند. به گزارش «فردا» ،  و او نيز مى خواس
توصيف زرويى از سيبيل ها و ماجراهايش چنين بود: « ما يك 
روز عصر به همراه برخى دوستان مانند همين آقاى رفيع، سيد 
عباس سجادى، على ميرفتاح و گروهى ديگر از نويسندگان و 
هنرمندان دور هم جمع شده بوديم... بحث اين بود كه معموال 
جماعت اهل هنر هر كدام يك قيافه و چهره اى خاص براى 
خودشان درست مى كنند و به آن مشهور مى شوند مثال يكى 
زير ابرو برمى دارد، يكى پشت مو مى گذارد، يكى كاله خاص 
سرش مى رود، يكى ديگر فقط با يك مدل خودكار و قلم و رنگ 
مى نويسد و... من گفتم اين كار را نمى پسندم و قبول ندارم، 
چون فكر مى كنم كسى كه فقط يك جور خودكار استفاده 
ــت مى كند در  مى كند يا يك جور قيافه براى خودش درس
ــر تجربه ها محروم مى كند. بعد  واقع دارد خودش را از ديگ
برخى دوستان گير دادند به سيبيل من كه اصال خود تو هم 
اين سيبيل را براى همين گذاشته اى در حالى كه من از 10، 
12سالگى كه پشت لبم سبز شد اين سيبيل را داشته ام، اما 
براى اينكه ثابت كنم اين سيبيل ها هيچ ربطى به تعصب و 
تيپ سازى و گرايش دينى و... ندارد رفتم و همه آن را زدم و بعد 
هم دوستان يك نهضتى به راه انداختند به نام نهضت احياى 
سيبيل كه شروع كردند سرودن، از جمله عليرضا قزوه گفت:

در خبر خواندم «بوفضل زرويى» زده است
آن سبيلى كه نشانى ز فراوانى بود

كاش آن تيغ به جاى دگرش  مى خوردى
كه تراشيدن آن از سر نادانى بود

آن سبيل تو ـ ابوالفضل! ـ سبيل تو نبود
غيرت دولت ساسانى و سامانى بود... 
ابوالفضل زرويى نصرآباد كه سال ها از بيمارى ديابت 
ــايى كليه و ريه رنج مى برد، بارها در بيمارستان  و نارس
بسترى و جراحى شده بود.او فروردين سال 1392 پس 
از سكته قلبى، بار ديگر در بيمارستان بسترى شد و تحت 
ــه گزارش خبرآنالين  عمل جراحى قلب قرار گرفت. ب
ــه كه پيكر برادرش را  ، «محمد زرويى»، برادر وى گفت
امشب در خانه شخصى او، پشت ميز كارش يافته است. 
به گفته برادر اين شاعر، مرگ او ظاهرا بر اثر عارضه قلبى 

مزمن بوده است.

پيام هاى تسليت و ضدپيام هاى تسليت 
پس از خبر درگذشت زرويى ، قائم مقام وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمى، در پيامى، درگذشت ابوالفضل زرويى نصرآباد، 
شاعر و طنزپرداز را تسليت گفت. حسين انتظامى، قائم مقام 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى، در پيام تسليتى، طنزنويسى 
مطبوعات ايران را وام دار قلم اين طنزنويس فقيد دانست.

اما اين تنها پيام منتشرشده نبود. ساعتى بعد از اين پيام بود كه 
سيد مهدى شجاعى ، نويسنده و از دوستان نزديك زرويى در 
متنى سرگشاده به پيام هاى تسليتى كه احتماال صادر خواهد 
شد واكنش نشان داد.به گزارش خبرآنالين در بخشى از متن 
ــت:«خبر درگذشت برادرم  سيد مهدى شجاعى آمده اس
ابوالفضل زرويى نصرآباد، خبرى دهشتناك و تكان دهنده 
ــاب فرهنگ و ادب و هنر  بود، مردم ايران به خصوص اصح
ــريف، وارسته،  و باالخص اهالى خطه طنز شخصيتى ش
فاضل، آزاده، مهربان، جوانمرد، اهل درد و اديب و هنرمند 
را از دست دادند كه داغ فقدانش تا ابد بر دل ها خواهد ماند.

وسعت جاى خالى اش چنان بى كران و نامحدود است كه 
ــر نمى كند.ابوالفضل زرويى  هيچ چيز و هيچ كس آن را پ
نصرآباد، نه تنها شخصيتى بى بديل در ادبيات طنز معاصر 
بود كه در تاريخ طنز ايران مثل و نظير نداشت.اگر چه مرگ 
ــت محتوم و مختوم همه ما، اما داغ  ــت و سرنوش حق اس
سنگين ترى كه سفر ناگهانى اين بزرگمرد عرصه ادب، بر 
ــت، مرگ مظلومانه و غريبانه اش بود. رحلت  دل ما گذاش
غريبانه ابوالفضل زرويى، نشان داد كه عرصه فرهنگ و ادب 
و هنر در كشور ما بى صاحب ترين است و هيچ قوه تمييز و 
تشخيص كه لعل و گوهر را از حذف باز شناسد و قدر بداند 
ــود ندارد». ــئوالن وج ــطحى از مديران و مس در هيچ س

شجاعى در ادامه متن و با انتقاد از مسئوالن فرهنگى كشور 
مى نويسد:«رحلت غريبانه ابوالفضل زرويى نشان داد كه 
در كشور ما هيچ مقام مسئولى دلش براى فرهنگ و ادب 
نمى تپد و سياست گذاران و مديران كالن در عرصه فرهنگ 
و هنر، از كمترين دغدغه اى براى اهالى اين خطه برخوردار 
نيستند.در رحلت مظلومانه اين شخصيت بى بديل عرصه 
ــئولند و  ــئوالن عالى و دانى مس ادب، همه مديران و مس
بايد در هر دو جهان پاسخگوى بى توجهى و سهل انگارى 
ــه مولمه و مصيبت  ــند.در اين واقع و بى رحمى خود باش
جانسوز هيچ كدام حق ندارند ابراز تاثر و تاسف كنند و پيام 

تسليت بدهند و براى خود كسب آبرو كنند. كسانى كه از 
وضعيت و شرايط اين عزيز خبر داشتند و هيچ كدام هيچ 
قدمى برنداشتند.همان بهتر كه ما را با غم خود رها كنند و 
به كار و بار خود بپردازند. اين مصيبت طاقت سوز را به يكايك 
عزيزان اديب و طنزپرداز تسليت عرض مى كنم و براى شان 
از خداوند صبر و سالمتى مى طلبم. به خصوص عزيزانى كه 
ــناختند و با او رفاقت داشتند.  ابوالفضل را از نزديك مى ش
عزيزانى كه نمى دانند در كدام مصيبت بگريند، مصيبت 
ــفيق و با معرفت، مصيبت فقدان  از دست دادن رفيقى ش
اديب و طنزپردازى بى بديل يا مصيبت بى پناهى اصحاب 

فرهنگ و هنر.خداوند متعال، ابوالفضل زرويى را با مواليانش 
ــور  ــم محش به خصوص حضرت ابوالفضل قمر بنى هاش
ــش گرداند». ــق رحمت و غفران بى انتهاي بفرمايد و غري

با همه اين نامه نگارى ها ،اكنون ان چه غيرقابل انكار است اين 
حقيقت است كه يكى از بهترين طنزنويسان كه بسيارى از 
بزرگان ادبيات او را يكى از بهترين ها مى دانستند درگذشته 
است و اين درگذشت فقدانى بزرگ و غيرقابل جبران است. 
زرويى ، از محبوب ترين طنزپردازان معاصر بود و درگذشت 
ــالگى فقدانى جدى براى طنزپردازى ايران  وى در 49س

محسوب مى شود.

     ابوالفضل زرويى نصرآباد از طنزپردازان باقى مانده از ياران گل آقا درگذشت    

مال نصرالدين   در محفل گل آقا 

نيم نگاه

نگارخانه

دبير رشته نقاشى يازدهمين جشنواره هنرهاى تجسمى فجر:

توجه به ميراث غنى كشور و بيان آن با زبان جهانى، مالك ارزيابى آثار بخش نقاشى جشنواره تجسمى فجر است

معاون رييس جمهور از نمايشگاه نقاشى مريم حيدرزاده ديدن كرد

از سپهرى و خط معناگرا تا پادشاه فصل ها

گروه فرهنگ و هنر
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ــوص هلدينگ هاى زيرمجموعه  تاكنون انتقادات زيادى در خص
ــانه هاى مختلف به آن  ــا در رس ــده و باره تامين اجتماعى مطرح ش
ــرمايه زيادى را در بخش  ــت. اين هلدينگ ها س ــده اس پرداخته ش
ــت اين سرمايه به كشور  ــيمى از آن خود مى كنند، اما بازگش پتروش
ــختگيرانه جديد دولت درصد  به چشم نمى خورد. البته با قوانين س
ــرمايه از اين محل به بازار داخلى بازگشته مى شود. در  بيشترى از س
بيشتر مواقع انتقادات مربوط به عدم شفافيت معامالت بوده است. با 
اين وجود روز گذشته «محمد شريعتمدارى» در جلسه با فراكسيون 
ــود در اين  ــازى را راهبرد خ ــس، شفاف س ــدگان واليى مجل نماين

وزارتخانه بيان كرد و گفت: تاكنون در اين مسير نتايج بسيار خوبى به 
دست آورده ايم.وى در ادامه به موضوع اقدامات انجام شده در بخش 
پتروشيمى اشاره كرد و افزود: سياست گذارى ما در حوزه پتروشيمى 
تشكيل هلدينگ هاى بزرگ و موثر است تا وضعيت شركت  ها را از اين 
شرايط گسترده به لحاظ مديريتى، خارج كنيم؛ در مورد فعاليت هاى 

فوالد، سيمان و ... نيز همين سياست ها دنبال مى شود.
پرداخت مطالبات تامين اجتماعى 

وزير تعان، كار و رفاه اجتماعى با بيان اينكه شفاف سازى راهبرد ما 
در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى است و ادامه خواهد داشت، افزود: 

امسال و سال آينده شرايط متفاوت است و اولويت هاى بودجه اى نيز 
ــتار پرداخت مطالبات تامين اجتماعى  بايد متفاوت باشد؛ ما خواس
هستيم. اگر مطالبات پرداخت نشود، چگونه مى توانيم تعهدات بيمه اى 
خود را انجام دهيم؟ ترتيبات پرداخت مطالبات تامين اجتماعى بايد 

در بودجه 98 ديده و تصويب شود.
همسان سازى حقوق بازنشستگان 

سخنگوى فراكسيون نمايندگان واليى مجلس شوراى اسالمى 
ــه گفت: نمايندگان مجلس بر حمايت و تقويت  نيز درباره اين جلس
بخش تعاونى ها و كارآمدسازى آن ها به عنوان زمينه ساز اشتغال و 
ــتغال زايى تاكيد دارند. ــرورت پرداخت وام هاى اش همچنين بر ض

ــينى افزود: در ابتداى جلسه نكات و نظرات  سيدحسين نقوى حس
نمايندگان مطرح شد و وكالى ملت بر هدايت و مديريت دقيق تامين 
ــران به عنوان حق الناس و جلوگيرى  اجتماعى و حفظ حقوق كارگ

ــت اندازى دولت به حقوق كارگران تاكيد كردند. وى با بيان  از دس
ــتفاده از مديران توانمند،  ــه بر اس اينكه نمايندگان حاضر در جلس
كارآمد و آشنا به كار در اين وزارتخانه و ضرورت پرداختن جدى به 
اشتغال زايى تاكيد كردند.سخنگوى فراكسيون نمايندگان واليى 
ــازى حقوق بازنشستگان  مجلس به تاكيد نمايندگان بر همسان س
ــعه اشاره كرد و گفت:  و اجراى مصوبه مجلس در برنامه ششم توس
ــتگان و در نظر گرفتن بسته هاى  ــخت بازنشس توجه به شرايط س
ــرى بود كه نمايندگان بيان  حمايتى براى آن ها از جمله موارد ديگ
ــوراى اسالمى به تاكيد  كردند.نماينده مردم ورامين در مجلس ش
نمايندگان بر ضرورت رسيدگى به شرايط درمانى، مراكز درمانى و 
بيمارستان هاى تامين اجتماعى اشاره كرد و افزود: ضرورت احيا و 
ــتغال در مناطق مرزى نيز  تقويت تعاونى هاى مرزنشينان براى اش

مورد ديگرى بود كه از سوى نمايندگان مطرح شد.

ــدت افزايش پيدا كرد؛ به طورى  طى ماه هاى گذشته قيمت بليت هواپيما تحت تاثير نرخ ارز به ش
ــاس اعالم رييس سازمان هواپيمايى  ــئوالن هر بار نويد كاهش قيمت ها را مى دادند. اما بر اس كه مس
كشورى قيمت بليت هواپيماها طى يك ماه گذشته متعادل شده و ما شاهد كاهش 40 تا 50 درصدى 
قيمت بليت پروازهاى خارجى هستيم. روز گذشته رييس سازمان هواپيمايى كشورى از كاهش 40 تا 
50 درصدى قيمت بليت پروازهاى خارجى خبر داد و گفت: مشكل سوخت رسانى به ناوگان هوايى را 

مديريت خواهيم كرد.
اولويت دور زدن تحريم

ــورى با بيان اينكه سازمان هواپيماى كشورى و شركت هاى  عابدزاده رييس سازمان هواپيمايى كش
هواپيمايى سياست هاى قوى را در مقابل تحريم ها دارند، اظهار كرد: با استفاده از روش هاى نوين و خدمات 
جديد ناوگان هوايى با قدرت بيشتر در اين شرايط ادامه خواهيم داد. وى با بيان اينكه مجموعه حمل ونقل 
هوايى تجربه تحريم ها را در گذشته داشته است، گفت: در گذشته بخش هاى هوايى توانستند با همدلى 
و اتحاد يكديگر تحريم ها را دور بزنند و اين بار ناوگان حمل ونقل هوايى تجربه و امكانات بيشترى دارد و ما 

سعى خواهيم كرد با استفاده از ظرفيت هاى خود اين دوران را به خوبى طى كنيم.
تعادل قيمت بليت در يك ماه گذشته

ــانى به ناوگان حمل ونقل هوايى گفت:  رييس سازمان هواپيمايى كشورى درباره عدم سوخت رس
ــوخت را مديريت خواهند كرد و ما با استفاده از ناوگان  سازمان هواپيمايى و شركت هاى هواپيمايى س
ــت. عابدزاده با بيان اينكه  ــكلى در جابه جايى پروازها نخواهيم داش حمل ونقل ويژه در اين حوزه مش
پروازهاى خارجى در چند ماه گذشته به دليل افزايش قيمت ارز كاهش يافته است، گفت: قيمت بليت 
هواپيماها طى يك ماه گذشته متعادل شده و ما شاهد كاهش 40 تا 50 درصدى قيمت بليت پروازهاى 
ــاس نرخ ارز نيما به فروش مى رسد و تغييرى در  ــتيم. قيمت بليت پروازهاى داخلى بر اس خارجى هس

اين بخش نخواهيم داشت.

ــته قيمت محصوالت لبنى به شكل بى سابقه اى  طى ماه هاى گذش
افزايش داشته است و  بر اساس گزارش هاى ميدانى قيمت محصوالت 
لبنى از ارديبهشت امسال تاكنون افزايش100درصدى را تجربه كرده 
است. به طورى كه شير يك ليترى كه در ارديبهشت دو هزار و 500 تومان به 
فروش مى رسيد حاال به پنج هزار تومان رسيده است. به گفته فروشندگان 
اين افزايش قيمت در ساير محصوالت لبنى نيز اعمال  شده است. براى 
مثال قيمت ماست دبه اى كه در ارديبهشت امسال 10 هزار و200 تومان 
بود، حاال به 14 هزار و900 تومان رسيده است. ميانگين قيمت پنير 400 
گرمى اكنون هفت هزار تومان است كه در ارديبهشت  چهار تا پنج هزار 
ــت. قيمت كره100 گرمى نيز اكنون پنج هزار تومان  تومان قيمت  داش
ــهريور اين كاال سه هزار و 500  است؛ اين در حالى است كه در مرداد و ش

تومان قيمت داشت.

محكوميت 22 شركت توليد فرآورده هاى لبنى
يك مقام مسئول سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
نيز گفته است: افزايش قيمت لبنيات طى ماه هاى گذشته غيرقانونى بوده، 
برخى توليدكنندگان جريمه شده اند و پرونده اى براى آن ها تشكيل شده، 
بنابراين اين مساله اكنون از مسئوليت سازمان حمايت خارج شده است. 
ــازمان تعزيرات حكومتى نيز از  ــخنگوى س در همين حال اين اواخر س
محكوميت 22 شركت توليد فرآورده هاى لبنى در شعب اين سازمان به جرم 
گران فروشى خبر داد.سيد ياسر رايگانى افزود: اين شركت ها درمجموع به 

پرداخت 829 ميليارد ريال به عنوان جريمه گران فروشى محكوم شدند.
كم فروشى هاى بى سابقه

او بابيان اينكه پرونده هفت شركت ديگر در شعب تعزيرات حكومتى 
ــت، گفت: در چند روز گذشته يك شركت توليد  در حال رسيدگى اس

فرآورده هاى لبنى به جرم گران فروشى به پرداخت 29 ميليارد ريال جريمه 
محكوم شد.رايگانى افزود: شاهد كم فروشى هاى بى سابقه در محصوالت 
لبنى كشور هستيم و در اين زمينه گزارش هاى بسيارى به سازمان تعزيرات 
حكومتى رسيده است. قيمت نهاده ها از سه هزار و 200 تومان در پارسال 
به چهار هزار و 200 تومان در سال جارى افزايش يافته كه بخشى از افزايش 

قيمت فرآورده هاى لبنى مرتبط با آن است.
استفاده 30 درصد شير توليدى كشور در توليد شير خشك

محمدرضا كالمى افزود: افزايش هزينه هاى حمل و نقل هم از جمله 
ــفانه با  ــت. وى گفت: متاس عوامل باال رفتن قيمت محصوالت لبنى اس
ــور خوب رفتار نمى كنيم.دبير انجمن صنفى  ــربازان اقتصادى كش س
ــور در هشت ماهه اول سال به  گاوداران هم گفت: توليد شير خام در كش
طور ميانگين 7/5 درصد افزايش يافت و توليد شير به اندازه مصرف كشور 
وجود دارد. سيد احمد مقدسى افزود: از تير تاكنون ماهانه دو هزار و 500 
تا سه هزار تن جذب صنايع شير خشك كشور مى شود و به عبارتى رابطه 
توليد كنندگان شير با توليد كنندگان شير خشك مستقيم شده است.  25 

تا 30 درصد شير توليدى كشور صرف توليد شير خشك مى شود.

براى دومين سال پياپى، بانك آينده از طرف بنكر، 
به عنوان بانك سال جمهورى اسالمى ايران در 2018 

ميالدى انتخاب شد
9 آذر 1397 در آخرين ارزيابى نشريه بين المللى بنكر، بانك آينده در سال 
 Bank of The) 2018 ميالدى، به عنوان بانك سال جمهورى اسالمى ايران
Year in Iran) انتخاب و تنديس و گواهى بنكر به بانك آينده اعطا شد.با اين 
رويكرد و تحليل دقيق شاخص هاى مالى و استراتژيك، نشريه بين المللى بنكر 
ــال جارى، در قالب ارزيابى و انتخاب بانك هاى سال كشورهاى مختلف  در س
ــال جمهورى اسالمى ايران براى سال  جهان، بانك آينده را به عنوان بانك س

2018 ميالدى، انتخاب و معرفى كرده است.
ــريه معتبر بنكر (The Banker)، با بيش از 90 سال سابقه حرفه اى  نش
ــال با توجه به صورت هاى مالى  ــطح جهانى، هر س در زمينه بانكدارى در س
حسابرسى شده مربوط به سال قبل موسسات مالى و بانكى و با در نظر گرفتن 
برخى شاخص ها از جمله سود خالص، سرمايه پايه، بازده دارايى ها، نرخ بازده 
ــبت هزينه به درآمد و نسبت تسهيالت غيرجارى،  حقوق صاحبان سهام، نس
ــدرت رويارويى با  ــخ گويى به نيازهاى بازار، ق ــتراتژيك، پاس مزيت هاى اس
تغييرات اقتصادى در دوره مالى موردنياز و مقايسه آن با دو دوره مالى متوالى 

قبلى، اقدام به ارزيابى بانك ها مى كند.
تنديس و گواهى مربوط به اين موفقيت نيز طى مراسمى كه با حضور بيش 
ــور جهان در روز پنج شنبه  ــد بانك ها، از 140كش از 350 نفر از مديران ارش
هشتم آذرسال جارى، در شهر لندن برگزار شد، به همراه ساير بانك هاى برتر 

كشورى، منطقه اى و جهانى توسط يكى از معاونان بانك، دريافت شد.
ــب اين عنوان، پس از انتخاب بانك آينده به عنوان  شايان ذكر است؛ كس

ــط موسسه معتبر يورومانى، بانك  «برترين بانك تحول ساز خاورميانه» توس
سال جمهورى اسالمى ايران توسط بنكر در سال 2017 ميالدى و بانك برتر 
ــال 2018 ميالدى به انتخاب يورومانى، چهارمين افتخار جهانى و متوالى  س

بانك آينده، در دو سال اخير به شمار مى رود.
اعطاى گواهينامه استاندارد بين المللى سيستم 

مديريت كيفيتISO 9001:2015 به بانك دى 
ــن المللى  ــتاندارد بي ــه اس ــت گواهينام ــه درياف ــق ب ــك دى، موف بان
ــى  ــاد گواه ــت ISO 9001:2015 از نه ــت كيفي ــتم مديري سيس
ــورد تاييد  ــتاندارد و م ــى اس ــن الملل ــازمان بي ــد س ــورد تايي ــده م دهن
ــد. ــتاندارد ش ــازمان ملى اس ــته به س ــت ايران وابس ــام تاييد صالحي نظ

به گزارش اداره روابط عمومى و تبليغات بانك دى، آذر محصصى، مديركل 
ــعه بانك دى با اعالم اين خبر گفت: تمام تالش بانك دى براى  طرح و توس
ــتم هاى يكپارچه مديريت كيفيت و  ــازى سيس بهبود فرآيندها و پياده س
ــت تا از طريق برقرارى حس اطمينان  ــتريان اس افزايش رضايتمندى مش
در ميان مشتريان و ذى نفعان، ارتباطات درون و برون سازمانى بهبود يابد.

محصصى با اشاره به لزوم توجه به بهبود بهره ورى در بانك تصريح كرد: پايش 
فرآيندهاى سازمان و شناخت مسيرهاى ممكن براى بهبود فرآيندها يكى 
ديگر از وجوه التزام به سيستم مديريت كيفيت است كه سبب ايجاد بهبود 
ــود. در چرخه كم بازده كارى و كاهش اتالف زمان و هزينه براى بانك مى ش

وى نيز با تاكيد بر اهميت به كارگيرى استانداردهاى بين المللى در سازمان ها 
ــنجش ميزان پيشرفت  گفت: همواره براى مقايسه كاركرد سازمان ها و س
ــتريان، نياز  ــتم مديريت كيفيت و جلب رضايت مش در به كارگيرى سيس
ــت كه بتوان براساس آن ها مقايسه  به وجود استانداردها و مقياس هايى اس

ــتاندارد ISO 9001 متداول  ــه اس ــرى را صورت داد ك صحيح تر و موثرت
ــت. ــده اس ــت كه در اين زمينه تدوين ش ــتاندارد بين المللى اس ترين اس

ــعه و پيگيرى هاى  ــرح و توس ــام اداره كل ط ــه اهتم ــاره ب محصصى با اش
ــتاندارد  ــتقرار اس ــرآمدى براى اس ــت كيفيت و س ــره مديري مجدانه داي
ــا  ــاير واحده ــدگان س ــران و نماين ــر از مدي ISO9001:2015 و تقدي
ــتم مديريت  ــرى سيس ــه به كارگي ــا ك ــرد: از آنج ــح ك ــك ، تصري در بان
ــى تواند  ــت كه م ــتراتژيك اس ــك تصميم اس ــازمان ي ــراى س كيفيت ب
ــراى  ــبى ب ــاى مناس ــد و مبن ــود ببخش ــتم را بهب ــى سيس ــرد كل عملك
ــك ابزار  ــد به عنوان ي ــتاندارد باي ــد آورد، اس ــعه اى پدي برنامه هاى توس
ــد براى  ــازمان بتوان ــا س ــود ت ــناخته ش ــب و كار ش ــود مديريت كس بهب
ــتفاده كند. ــك ها از آن اس ــات و كاهش ريس ــذارى، بهبود عملي ارزش گ

ــازى الزامات  ــاره به مزاياى پياده س ــعه بانك دى با اش مديركل طرح و توس
ــوالت و خدماتى كه  ــته محص ــى ارائه پيوس ــت: تواناي ــتاندارد گف اين اس
ــترى و قانونى را برآورده كرده و ارزش پيشنهادى قابل توجهى  الزامات مش
ــاى رضايت  ــال هايى براى ارتق ــد، افزايش مج ــترى ارائه مى كن را به مش
ــو با اهداف سازمان و  ــك ها و فرصت هاى همس مشترى، پرداختن به ريس
ــتم مديريت كيفيت،  همچنين توانايى اظهار انطباق با الزامات خاص سيس
ــت. ــتم مديريت كيفيت اس ــازى سيس از مهم ترين مزاياى بالقوه پياده س

گفتنى است، طراحى و پياده سازى استاندارد سيستم مديريت كيفيت كه 
بر اساس ويرايش جديد و از سال 96 در بانك دى آغاز شده بود در آبان سال 
جارى توسط نهاد مورد تاييد صالحيت سازمان بين المللى و همچنين نظام 
تاييد صالحيت ايران،وابسته به سازمان ملى استاندارد انجام شد و پس از رفع 
ــتاندارد بين المللى سيستم  عدم انطباق هاى مشاهده شده، گواهينامه اس

مديريت كيفيت ISO 9001:2015 به اين بانك اعطا شد.

صنعت

ناوگان هوايي

توليد

خبر ترويجي

شريعتمدارى:

 معامالت هلدينگ ها شفاف سازى مى شود

كاهش 40 تا 50 درصدى نرخ پروازهاى خارجى

سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي مطرح كرد

تخلفات  بى سابقه   شركت هاى لبنى  

ــاي انرژي  ــوخت و حامل ه ــودن قيمت س واقعي نب
موضوعي است كه در كشور ما وجود دارد و به طور معمول 
ــت. چالش هايي كه بر سر اين  مورد بحث كارشناسان اس
موضوع وجود دارد اما تمامي ندارد. از طرفي افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي و سوخت به ويژه بنزين حساسيت بسيار 
زيادي را در ميان مردم ايجاد مي كند و به نظر مي رسد كه باال 
رفتن نرخ سوخت به نوعي براي مردم خط قرمز محسوب 
ــياري از كارشناسان معتقدند  مي شود و از سوي ديگر بس
قيمت پايين بنزين و فرآورده هاي نفتي در كشور ما به امر 
قاچاق سوخت به شدت دامن مي زند؛ چرا كه قاچاق سوخت 
براي قاچاقچي صرفه اقتصادي دارد و نرخ سوخت بايد به 
نرخ كشورهاي همسايه برسد تا جلوي قاچاق آن نيز گرفته 
شود. البته در اين ميان كارشناساني نيز هستند كه معتقدند 
در حال حاضر و با توجه به شرايط اقتصادي كشور و كاهش 
شديد قدرت خريد مردم و افزايش فقر در جامعه، كشور به 
هيچ عنوان بيش از اين  كشش افزايش قيمت ها و همچنين 
ــوخت را ندارد. با اين اوصاف اما موضوع  افزايش قيمت س
افزايش قيمت سوخت موضوعي است كه چالش هاي زيادي 

را در چند وقت گذشته ايجاد كرده است.
فصل بودجه و بحث افزايش قيمت بنزين

ــته رييس مجلس شوراي  ــتا روز گذش در همين راس
ــالمي گفت: «بعيد مى دانم قيمت بنزين تا پايان سال  اس
افزايش داشته باشد. دو نرخى شدن بنزين خودش مفاسد 
دارد. كشور ما از لحاظ اقتصادى در شرايط عادى نيست». 
ــدن به فصل بودجه موضوع افزايش  هرسال با نزديك ش
قيمت  حامل هاي انرژي از سوي دولت مطرح مي شود اما در 
دو سال گذشته به دليل شرايط اقتصادي و وضعيت معيشت 
مردم، مجلس با افزايش قيمت بنزين موافقت نكرده است. 
در حال حاضر نيز كه به بودجه 98 نزديك مي شويم باز هم 
ــه ميان بياورد.  ــد كه دولت اين موضوع را ب به نظر مي رس
ــوخت و  تحليل دولت از اين موضوع همان بحث قاچاق س
ــت. البته در اين ميان برخي  واقعي شدن قيمت بنزين اس
كارشناسان معتقدند كه آماري كه معموال از قاچاق سوخت 
در كشور مطرح مي شود، آماري دور از ذهن به نظر مي رسد 
ــراي افزايش  ــدن اين بحث ها را حربه دولت ب و مطرح ش
قيمت سوخت مي دانند. نكته اي كه در اين ميان وجود دارد 
ــرايط معيشت مردم بسيار  اين است كه در حال حاضر ش
سخت و طاقت فرساست و از طرفي افزايش قيمت بنزين و 
حامل هاي انرژي بر قيمت ساير كاالها نيز موثر خواهد بود؛ 
اين در حالي است كه پس از ايجاد نابساماني ها در بازار ارز و 
افزايش بي رويه قيمت ها و همچنين خروج آمريكا از برجام 

و اعمال دوباره تحريم ها بر كشورمان، با افزايش نرخ تورم و 
گراني بي رويه كاالها مواجه شده ايم و همين امر به عناوين 
ــارهاي زيادي را بر مردم اعمال كرده است. با  مختلف فش
اين حال مشاهده مي كنيم كه دولت با ارائه آمارهايى نظير 
خروج روزانه 10 تا 15 ميليون ليتر سوخت قاچاق از كشور و 
با توجيه قيمت پايين آن نسبت به منطقه سعى دارد دليلى 
موجه براى افزايش قيمت سوخت هم براى مجلس و هم 
مردم پيدا كند. در حالى كه پذيرش چنين چيزى از طرف 
مردم تحت فشاري كه قرار بوده است دولت در اين وضعيت 
بد اقتصادى و شرايط تحريمى با بسته هاى حمايتى اجازه 

ندهد فشار مضاعفى را متحمل شوند، هيچ منطقى ندارد.
راهكار دولت

ــرايط فعلي به دليل تحريم هاي  به نظر مي رسد در ش
نفتي و كاهش ميزان فروش نفت كشورمان دولت با كسري 
بودجه مواجه خواهد شد و براي تامين اين كسري به عناوين 
مختلف به دنبال راهكارهايي است كه بتواند درآمد كافي 
براي سال آينده داشته باشد و از طرفي بتواند فشارها را بر 
مردم كاهش دهد. در اين خصوص دو نرخي شدن قيمت 
ــت كه بارها در جلسات مطرح شده  بنزين پيشنهادي اس
ــخن باقي مانده و هنوز به  ولي تا به امروز در حد حرف و س
صورت مكتوب و در قالب اليحه به مجلس ارائه نشده است. 
اما همان طور كه گفته شده با رسيدن زمان تصويب بودجه 
98 به طور حتم اين بحث نيز دوباره مطرح خواهد شد. البته 
ــازمان برنامه و بودجه گفته بود كه  چندي پيش رييس س

ــال 98 دولت براى افزايش قيمت حامل هاى انرژى در س
پيشنهادى ندارد.

توضيحات وزير نفت 
طبق آمارها ميزان مصرف بنزين در كشور از خط قرمز 
ــان علت اين امر را قيمت  رد شده است و برخي كارشناس
ــور مي دانند. با اين حال با وجود اينكه  پايين بنزين در كش
ــده كه بازگشت دوباره  ــوي مسئوالن مطرح ش بارها از س
كارت سوخت به دليل افزايش كنترل و نظارت بر مصرف 
بنزين است اما باز هم برخي معتقدند كه اين اقدام در جهت 
ــت. در اين  ــهميه بندي بنزين و افزايش قيمت آن اس س
خصوص وزير نفت گفته است كه راه اندازى كارت سوخت 
ربطى به قيمت و سهميه بندى ندارد فقط مى خواهيم جلوى 

قاچاق را بگيريم. بيژن زنگنه درباره ميزان ذخيره بنزين گفته 
بود : اكنون در اين فصل ميزان توليد كفاف مى دهد. دولت 
اليحه داده اما هر گونه افزايشى در قيمت حامل ها در مجلس 

تصويب مى شود.
سرنوشت سهميه بندي چه مي شود

ــود كه مساله  ــنيده مي ش اين روزها زمزمه هايي ش
سهميه بندي و همچنين افزايش قيمت سوخت در حال 
طي فرآيند نهايي خود است. اين طور كه به نظر مي رسد 
ــدن اين طرح در آينده اي نزديك چندان دور  اجرايي ش
ــته و پيش از سال 97 از انتظار نيست. تا چند وقت گذش

نمايندگان مجلس در كميسيون انرژي اغلب با دو نرخي 
شدن و افزايش قيمت بنزين مخالف بودند و اعالم كرده 

ــي مبني بر افزايش  بودند كه دولت و مجلس هيچ طرح
قيمت بنزين، چند نرخي كردن و سهميه بندي آن ندارد 
ــتا مجلس اجازه افزايش قيمت بنزين را  و در همين راس
به دولت نخواهد داد اما به نظر مي رسد كه در حال حاضر 
نمايندگان مجلس نيز با اين موضوع موافق باشند. طبق 
گفته نمايندگان مجلس اگر مصرف بنزين همچنان باال 
رود و قاچاق نيز ادامه داشته باشد دولت در اين زمينه بايد 
ــدگان گفته اند كه اكنون  تصميماتى بگيرد. البته نماين
ــت، اما به عنوان  سهميه بندى بنزين در دستور كار نيس
يك فرض احتمالش وجود دارد.  سوال مهم اين است كه 
چرا با اينكه دولت و مجلس كمتر از چهارماه گذشته عدم 
افزايش قيمت و سهميه بندى بنزين را به طور قطعى اعالم 

كردند اكنون از احتمال تغيير سرنوشت بنزين صحبت مى 
كنند؟ بايد گفت عالوه بر اينكه نرخ بنزين در ايران واقعى 
نيست و با وجود اينكه سال 89 دولت نهم رسما آغاز اجراى 
قانون هدفمندى يارانه ها و ارائه حامل هاى انرژى با قيمت 
ــده از 28 آذر را اعالم كرد كه در اين قانون پيش  اصالح ش
بينى شده بود قيمت سوخت به صورت ساالنه و طى پنج 
سال بايد 20 درصد افزايش پيدا كند تا به 90 درصد قيمت 
بين المللى يا فوب خليج فارس برسد؛ اتفاقى كه تا كنون 
ــت. موضوعات ديگرى در اتخاذ اين تصميم  رخ نداده اس
دخيل هستند. در خصوص موضوع افزايش قيمت بنزين 
علي مطهري، نماينده مجلس شوراي اسالمي به «قانون» 
ــراي افزايش نرخ  ــخصي ب گفت: هنوز برنامه ريزي مش
ــات در اين زمينه  ــور انجام نشده  و جلس سوخت در كش
ــد كه در صورت  ــت. به نظر مي رس در حال برگزاري اس
ــوخت تصميمات  تصميم گيري براي افزايش قيمت س
به گونه اي گرفته شود كه مصرف بنزين تا 60 ليتر در ماه 
با قيمت هر ليتر 1000 تومان و از 60 ليتر تا 120 ليتر به 
ــه هزار تومان و باالي 120 ليتر به  قيمت هرليتر دو تا  س

قيمت هر ليتر 5000 تومان فروخته شود. 

       وضعيت سهميه بندي و افزايش نرخ سوخت و حامل هاي انرژي در كشور بررسي شد   

خيز براي بنزين5000 توماني
علي مطهري: 

هنوز برنامه ريزي مشخصي براي 
افزايش نرخ سوخت در كشور انجام 
نشده و جلسات در اين زمينه در حال 
برگزاري است. به نظر مي رسد كه در 
صورت تصميم گيري براي افزايش 
قيمت سوخت تصميمات به گونه اي 
گرفته شود كه مصرف بنزين تا 60 

ليتر در ماه با قيمت هر ليتر 1000 
تومان و از 60 ليتر تا 120 ليتر به 

قيمت هرليتر دو تا سه هزار تومان 
و باالي 120 ليتر به قيمت هر ليتر 

5000 تومان فروخته شود

طبق آمارها ميزان مصرف بنزين در 
كشور از خط قرمز گذشته است و 

برخي كارشناسان علت اين امر را 
قيمت پايين بنزين در كشور مي دانند. 
با وجود اينكه بارها از سوي مسئوالن 
مطرح شده كه بازگشت دوباره كارت 

سوخت به دليل افزايش كنترل و 
نظارت بر مصرف بنزين است اما باز 
هم برخي معتقدند كه اين اقدام در 

جهت سهميه بندي بنزين و افزايش 
قيمت آن است. در اين خصوص 

وزير نفت گفته است كه راه اندازى 
كارت سوخت ربطى به قيمت و 

سهميه بندى ندارد؛ فقط مى خواهيم 
جلوى قاچاق را بگيريم

گروه اقتصاد      
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سال گذشته بود كه «قانون» در گزارشي نسبت به تخريب 
ــدار داده بود اما هنوز  ــر بارندگي ها هش گرمابه داراب در اث
چند ماهي از اين هشدار نگذشته كه اين كابوس به واقعيت 
پيوست و بارندگي موجب تخريب ديوار كاه گلى خانه مشير 
داراب شده است. ديوار پشتى گرمابه يا همان حمام تاريخى 
ــتان داراب به بهانه بهسازى و مرمت هاى  مشير در شهرس
نادرست و غيركارشناسى از سوى سازمان ميراث فرهنگى، 
ــته، خرد شده با  گردشگرى و صنايع دستى در سال گذش
آغاز بارندگى ها فرو ريخت. گرمابه مشير از يادمان هاى دوره 
قاجاريه در شهرستان داراب استان پارس (فارس) است كه 
با شماره 4507 در تاريخ 11 دى 1380 خورشيدى به ثبت 
ملى رسيده و زير نظر سازمان ميراث فرهنگى، گردشگرى 
ــود. از همين روى، در تابستان  و صنايع دستى اداره مى ش
سال 95 از سوى اداره ميراث فرهنگى شهرستان داراب مورد 
بهسازى و مرمت قرارگرفت. اما با كمال شگفتى پس از گذشت 
تنها يك سال بر بدنه ديوار پُشتى گرمابه به بهانه بهسازى و 
مرمت هاى نادرست و غيركارشناسى كه جاى ده ها پرسش 
دارد، خردگى پديدار شده و بخش هايى از كاهگل ديوار فرو 
ريخته است. همچنين بخش هاى ديگرى از كاهگل ديوار 
بنا از درون حياط و باالى بخش ورودى آن نيز، فرو ريخته و 
آسيب ديده است. اين موضوع، بيانگر بهسازى هاى نادرست 
و غيراصولى و بهره گيرى سازمان ميراث فرهنگى از پيمانكار 
يا گروه نامتخصص و ناآشنا با بنيادهاى دانش مرمت است 
كه تنها پس از گذشت يك سال، كاهگل هاى ديوار بنا، دچار 

خردگى شده و ريزش كرده است.
پيمانكاران ناشي در ميراث فرهنگي

ــش به وجود مى آيد، سازمانى علمى  در اينجا اين پرس
ــراث فرهنگى كه خود  ــى و تخصصى همچون مي پژوهش
ــت و كارآزموده است، چرا  داراى كارشناس هاى چيره دس
ــى و غيرمتخصص بهره برده و با  بايد از پيمانكار يا افراد ناش
مرمت هاى نادرست و غير اصولى، تيشه به ريشه يادمان هاى 
ــهر بزند؟ چنين سازمانى كه با  ملى و هويت و تاريخ يك ش
دشوارى بسيار كمبود بودجه روبه رو بوده و بيشتر يادمان هاى 
تاريخى و فرهنگى زير نظر آن اداره از اين چالش رنج مى برند 
و به حال خود رها شده اند، چرا بايد با گماشتن مديران و افراد 
ــت و غيرمتخصص اجازه دهد بيش از اين بر پيكره  ناشايس
رنجور يادگارهاى ملى آسيب وارد شده و بر دشوارى هاى آن 
افزوده شود؟ پاسخ هدررفت بودجه هايى راكه از جيب مردم 
(بيت المال) برداشت مى شود، چه كسى بايد بدهد؟ آيا اين 
موضوع (مرمت نادرست از سوى سازمانى كه خود پاسدار 
ــزد (ضرب المثل)  ــت)، همان زبان يادمان هاى تاريخى اس
مشهور «هر چه بگندد نمكش مى زنند، واى به روزى كه بگندد 

نمك» را به ياد نمى آورد؟
ــى جدا از  ــم، يادگارهاى تاريخ همان گونه كه مى داني
پديدارى هويت و بازنمايى ريشه ها، تاثير بسزايى در توسعه 
و رشد پيشه (صنعت) گردشگرى و اقتصاد يك كشور دارد. 

از همين روى است كه امروزه همه كشورهاى جهان روى اين 
پيشه، سرمايه گذارى هاى بلند مدت و بزرگى انجام مى دهند.

ــش روى دولت و  ــويى، ايران از بحران هاى مالى پي از س
بيكارى گسترده جوانان دانش آموخته، رنج مى برد و تنها 
پيشه گردشگرى است كه مى تواند و بايد جايگزين نفت و 
سرچشمه هاى (منابع) ديگر شود، ولى شوربختانه مى بينيم 
ــا انجام كارهاى  ــت ب كه گاهى مديريت ناكارآمد و ناشايس
ــته، سد راه پيشرفت  غيركارشناسى و خواسته يا ناخواس
ــت ناپذيرى را  ــده و به آن آسيب هاى برگش گردشگرى ش

وارد مى كند.
مرمت هاي غيركارشناسي !

ــازى ها و مرمت هاى  ــخن در خور توجه درباره بهس س
نادرست و غيركارشناسى در يادمان هاى تاريخى كشور كه 
ــت كه با وجود اين همه دانش  بارها تا كنون رخ داده، اين اس
آموخته باتجربه در رشته مرمت بناها و آثار، چرا دوباره سازمان 
ميراث فرهنگى از افراد ناكارآمد و غيرمتخصص بهره برده و 
همچنان مى برد؟ آيا به راستى زيان و آسيب هاى به كارگيرى 

ــنا در مرمت يادمان هاى  افراد ناكارآمد و پيمانكاران نا آش
تاريخى كه دستمزد كمترى نسبت به مرمت گران كارآزموده و 
دانش آموخته مى گيرند، بيشتر نبوده و نيست؟پاسخ سازمان 
ميراث فرهنگى در اين زمينه چيست؟ پاسخ افكار همگانى 
(عمومى) و دلسوزان و دوستداران ميراث فرهنگى را چه كسى 
خواهد داد؟ و ده ها پاسخى كه ميراث فرهنگى تا كنون از آن 

َسر باز زده است.
ميراث داراب را دريابيد

ــتان داراب به  ــتداران ميراث فرهنگى شهرس اما دوس
ــازى و مرمت هاى  مرمت ديوار گرمابه مشير و در كل بهس
يادمان هاى تاريخى شهر كه برخى آن ها نيز بسيار ارزشمند 
بوده، اعتراض دارند. آن ها خواستار رسيدگى بيش از پيش 
سازمان ميراث فرهنگى به يادگارهاى ملى و تاريخى به ويژه 
ــده اند. در همين زمينه، عيسي  در امر مرمت و حفاظت ش
فوالدفر، يكى از دوستداران ميراث فرهنگى شهرستان داراب 
به روزنامه قانون گفت: «اين نخستين بارى نيست كه زير نظر 
سازمان ميراث فرهنگى، مرمت هاى غير اصولى انجام شده و 

به آن ها آسيب مى رسد. در گذشته نيز، آتشكده آذرخش يا 
همان مسجد سنگى داراب از بهسازى و مرمت هاى نادرست 

آسيب ديده بود».
باران، مرمت ها را شست

فوالدفر در ادامه افزود :« گرمابه مشير تابستان  دو سال 
گذشته به همراه خانه تاريخى سوخكيان از سوى سازمان 
ــگرى و صنايع دستى داراب، مورد  ميراث فرهنگى، گردش
ــراوان بيننده  ــوس و آه ف مرمت قرارگرفته بود، ولى با افس
ــت يك سال، كاهگل هاى  آن هستيم كه تنها پس از گذش
ديوار پشتى گرمابه و ديوار درونى اين يادمان، خردگى پيدا 
ــويى، با آغاز فصل زمستان و  ــت. از س كرده و فرو ريخته اس
بارندگى ها، آب به درون ديوارها رخنه مي كند و با نخستين 
بارش ها بخش هاى مرمت شده، كامل ريزش خواهد كرد». 
ــتان داراب، خواستار  اين دوستدار ميراث فرهنگى شهرس
رسيدگى هر چه زودتر مديران ميراث فرهنگى شهرستان و 
استان، پيش از آغاز بارندگى هاى گسترده در شهر شده است. 
گرمابه تاريخى مشير در تابستان سال 95 از سوى سازمان 

ــازى قرار گرفته كه در  ميراث فرهنگى مورد مرمت و بهس
برگيرنده اندود ديوار گلى گوشه شمالى سازه، اجراى ديوار 
نيم آجره به بلنداى نيم متر در بخش درون كوچه و مرمت 
بخش هاى آسيب ديده درونى بوده است. اين يادمان تاريخى 
در شهرستان داراب، خيابان مجاهدين اسالم، خيابان بهار، 
ساختمان هالل احمر قديم قرار دارد و وابسته به دوره قاجاريه 

بوده و از سنگ، آجر، مالت گچ و خاك ساخته شده است.
غبار فراموشي بر گرمابه تاريخي داراب

به گزارش « قانون»، گرمابه ها در ايران پيشينه اى بس 
دراز و همگام با تاريخ و فرهنگ اين كشور دارند. هر چند از 
ــتانى و پيش از ورود اسالم  ساخت گرمابه ها در دوران باس
ــت، ولى بر پايه  ــت اس به ايران، آگاهى هاى اندكى در دس
پاسداشت آب در ايران باستان و ساخت نيايشگاه هايى در 
پيوند با آب، مى توان به ساخت گرمابه ها پى برد. گرمابه ها 
ــتند كه طرح فضاها و  ــت و پاكيزگى هس جايگاه بهداش
معمارى بناى آن ها به گونه اى استوار شده كه در آن مسائلى 
همچون تنظيم دما، رطوبت و نيز بزرگى و كوچكى فضاهاى 
ــت. بناى گرمابه هاى قديمى به  گوناگون رعايت شده اس
ــتم آبرسانى، گرم شدن  انگيزه آسانى دسترسى به سيس
ــازه، پايين تر از  ــتان و استحكام س فضاى درونى در زمس
سطح گذرگاه ها يا راه هاى پيرامون ساخته مى شده است. 
گرمابه ها داراى سه بخش جدا از هم و در برگيرنده ورودى، 
ــته با هر بخش هستند.  بينه و گرمخانه و فضاهاى پيوس
ــت كه هر فضا  طراحى گرمابه هاى قديمى به گونه اى اس
به وسيله راهرو هشتى مانندى از فضاى ديگر جدا شده تا 
دما و رطوبت هر فضا نسبت به فضاى كنارى، تنظيم شود.

گرمابه ها بيشتر داراى سر در ورودى هستند كه برخى ساده 
و برخى نيز با آجر و سنگ، مقرنس كارى شده اند. همچنين 
برخى داراى اندودى از گچ بوده كه به وسيله چند پله به يك 
هشتى گنبددار متصل شده و از طريق پله ها و راهروهاى 
منحنى دار به فضاهاى اصلى رختكن راه مى يابند. رختكن 
ــيله راهرويى به گرمخانه مى رسد.  ــربينه نيز به وس يا س
همچنين گرمابه هاى قديمى داراى سيستم گرمايش در 
برگيرنده تون يا آتشدان، انبار سوخت، تيان، گودال هاى 
گردآورى خاكستر، دودكش ها و آبراهه هاى انتقال گرما 
به زير گرمخانه هستند. كمابيش كف گرمابه ها پوشيده از 
سنگ هاى مرمر بوده و جاكفشى ها در بيشتر گرمابه ها از 

سنگ يا آجر است.
 ازاره گرمابه ها از سنگ يا كاشى است و برخى ازاره ها نيز با 
كاشى معرق و هفت رنگ آراسته شده اند. برخى گرمابه هاى 
ــوان گرمابه گنجعلى خان كرمان، پهنه  نامدار ايران را مى ت
سمنان، خسرو آقاى اسپهان (اصفهان)، فين كاشان و گرمابه 
ــناد موجود از دوره  وكيل شيراز نام برد.گرمابه ها بر پايه اس
صفويه به اين سو و به ويژه در دوره قاجاريه و پهلوى، جايگاهى 
براى روابط اجتماعى، فرهنگى و سياسى بوده اند و در آن افراد 
بسياري سرگرم كار بوده و پيشه هاى گوناگونى وجود داشته 

و گاه داد و ستد نيز در گرمابه ها رواج داشته است.
ــژه اى بوده اند.  گرمابه ها خود داراى فرهنگ و آداب وي

در گذشته، حتي در گرمابه هاى ويژه زنان از دختران جوان 
ــت. اما امروزه گرمابه هاى ايرانى  خواستگارى مى شده اس
ــده  و در بهترين حالت،  و تاريخى رو به فراموشى سپرده ش
به موزه مردم شناسى تبديل شده اند.كشورهاى اروپايى با 
بازديد و آشنايى و مطالعه روى گرمابه هاى ايرانى و پيروى 
ــازه ها، آن ها را  از معمارى و طراحى زيباى ويژه اين گونه س
در كشور خود ساخته و با همان كاربرى گرمابه ها افزون بر 
ــودهاى هنگفتى را به دست آورده اند.  رونق گردشگرى، س
اما كشورما با برخوردارى از اين سازه هاى زيبا و يادگارهاى 
نياكانى، هنوز نتوانسته از آن ها به درستى بهره برده و آن ها 
رابه كار گيرد؛ بيشتر گرمابه هاى تاريخى از يادها رفته و غبار 

فراموشى بر چهره آن ها سنگينى مى كند.
مرمت هاي مخرب

ــر اداره ميراث  ــرادى، مدي ــا، داود م ــزارش ايلن به گ
ــگرى داراب، به ايلنا در  فرهنگى، صنايع دستى و گردش
ــير در داراب  ــت حمام تاريخى مش اين باره گفت:«مرم
ــمالى اثر، اجراى ديوار  ــامل اندود ديوار گلى ضلع ش ش
نيم آجره به ارتفاع نيم متر قسمت داخل كوچه، برچيدن 
الحاقات نادرست و مرمت بخش هاى آسيب ديده و داخلى 
است. در تيرماه 1395 بود كه عمليات مرمت حمام مشير 
ــاهد بارش شديد  ــد. پاييز همان سال ش داراب انجام ش
ــاى گلى داراب  ــيارى از خانه ه باران بوديم چنانكه بس
ــدند. البته فراموش  ــديد خراب ش بر اثر اين بارندگى ش
ــه ماه قبل از اين بارندگى، اندود ديوارهاى  نكنيم كه س
حمام مشير انجام شده بود و بر اثر آن بارندگى اندودهاى 
انجام شده ريخت. شايد اگر اين كار انجام نمى شد، حمام 
مشير تخريب مى شد. در اينجاست كه برخى از منتقدان 
ــده است.در حوزه  مى گويند مرمت غيراصولى انجام ش
مرمت خانه هاى گلى و كاه گلى مواردى وجود دارد كه بايد 
مدنظر قرار گيرد. در گذشته كه خانه ها خشت و گلى بود، 
هر سال آيين اندود كشى در فصلى از سال برگزار مى شد. 
ــت كه وقتى باران به آن مى خورد،  خاصيت اندود اين اس
شسته مى شود. هيچ اندود و كاه گلى نيست كه باران به آن 

بخورد و هيچ اتفاقى برايش نيافتد».
مدير اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
داراب با اشاره به اينكه در سال 95 حدود 20 ميليون تومان 
ــده بود، گفت:  براى مرمت حمام مشير اختصاص داده ش
«بعد از آن بارش و ريختن كاه گل ها تاكنون مرمت ديگرى 
در اين بنا انجام نداديم و درصدد آن هستيم در سال جارى 
اعتبار اضطرارى در حد پنج تا 10 ميليون تومان براى مرمت 
بخش هايى كه آسيب زياد ديده اند، دريافت كنيم.هرچند 
ــت ضعف هايى در انجام كارهاى  قبول داريم كه ممكن اس
ــد اما طى دو سال اخير  ــته باش ميراث فرهنگى وجود داش
فعاليت هاى مختلفى در عرصه ميراث فرهنگى  و گردشگرى 
ــد فراموش كرد اين  داراب انجام داده ايم. در عين حال نباي
ــه بايد مورد توجه قرار  منطقه بيش از 100 اثر ثبتى دارد ك
گيرند اما اداره ميراث داراب فقط سه نيروى فعال دارد كه بايد 

به تمام امور رسيدگى كنند.
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   فرو ريختن ديوار حمام تاريخي مشير داراب تنها يك سال پس از مرمت اتفاق افتاد    

مرمت هاي مخرب

ــدنى نيست. يك روز  ــت محيطى ايران تمام ش بحران هاى زيس
بحران كم آبى و امروز فرونشست زمين و فروچاله ها؛ فرونشستى كه 
ــفره هاى زيرزمينى رخ داده است. به  به دنبال برداشت بى رويه از س
ــت؛ فروچاله ها دهان باز كرده  زمين زير پاى مان ديگر اعتمادى نيس
ــت از 600 دشت ايران خشك  و ايران را به زودى مى بلعند. 300 دش
شده و بسيارى از آن ها دشت ممنوعه اعالم شده اند.مي گويند، ايران از 
مرحله بحران آبي وارد ورشكستگي آبي شده است و هم اكنون در بطن 
فاجعه قرار دارد. سال هاست كارشناسان درباره اين وضعيت هشدار 
داده اند اما گوش شنوايي براي آن وجود نداشته است. فرونشست، يكي 
از مشكالتي است كه درچند سال اخير به ليست مشكالت كشور اضافه 
شده است. بسياري از دشت هاي كشور با اين معضل دست و پنجه نرم 
ــرات آن را از نزديك لمس كرده اند. پديده  مي كنند و به تازگي مخاط
ــت و از آن در جريان  ــت زمين، فوق العاده پديده خطرناكى اس نشس
ــت   ناپذيرترين مرحله از فرآيند  بيابان زايى به عنوان آخرين و بازگش
بيابان زايى ياد مى شود، زمانى كه زمين نشست مى كند، آبرفت هاى 
ــبند و فضاى خالى آن ها پر مى شود و ديگر  درشت دانه به هم مى چس
امكان انباشت آب در اين سفره ها از بين مى رود. سرزمينى كه امكان 
ــت بدهد، از نظر امنيت  انباشت آب شيرين در زير سطحش را از دس
اجتماعى با تنش هاى جدى مواجه مى شود و مقدمه مهاجرت هاى 
محيط زيستى فراهم مى شود.بايد تالش كنيم تا ميزان ذخيره آب را 
با ميزان برداشت  آن به سرعت متعادل كنيم و طرح هاى تعادل بخشى 
را با شدت بيشترى اجرا كنيم. اجازه حفر چاه هاى غيرمجاز وتوسعه 
ــم. مديركل  ــاورزى به خصوص محصوالت آب بر را صادر نكني كش
مخاطرات زمين شناسى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى 
كشور نسبت به خسارت ديدن ريل هاى راه آهن بر اثر فرونشست زمين 
هشدار داد.  رضا شهبازى به ايلنا درباره فرونشست ها و مخاطرات آن 
در كشور گفت: شايد به صورت كلى موضوع برداشت هاى بى رويه از 
منابع آب زيرزمينى به عنوان يك علت عام در ايجاد فرونشست ها در 
كشور است، اما برداشت بى رويه يعنى تخليه آبخوانى كه ميزان تغذيه  
از آن در سال بيش از حد مجاز بوده است. بعد از اينكه اين سفره هاى 
ــد، خلل و فرجى كه در گذشته در آن ها آب  زيرزمينى از آب خالى ش

وجود داشته، روى هم جمع و فشرده شده و دچار فرونشست مى شود 
و ديگر هيچ گاه به حالت اوليه خود باز نمى گردد.

وى با بيان اينكه عمدتا  اين برداشت ها از طريق چاه هاى كشاورزى 
ــت، تصريح كرد: بخش ديگرى  و بعضا چاه هاى شهرى و صنعتى اس
از علت فرونشست ها به اين دليل است كه اجازه تغذيه به سفره هاى 
ــود. به دليل تغييرات اقليمى و دوره هاى  آب زيرزمينى داده نمى ش
ــفره هاى  ــكان تغذيه س ــده ايم، ام ــه آن دچار ش ــالى كه ب خشكس
ــفانه طى 20 سال گذشته يك دوره  آب زيرزمينى وجود ندارد. متاس
آمارى ناخوشايندى از لحاظ خشكسالى پشت سر گذاشتيم. بنابراين 
كاهش بارش  ها و در نتيجه كاهش آب هاى روان در رودخانه ها باعث 

كاهش تغذيه آب هاى زيرزمينى شده است.
ــى و  ــازمان زمين شناس ــى س مديركل مخاطرات زمين شناس
اكتشافات معدنى كشور تصريح كرد: از سوى ديگر دخالت هاى انسان 
ــت تا جريان آب ورودى به آبخوان كاهش پيدا كند به  باعث شده اس
ــب باعث شديم تا جريان  طور مثال با ايجاد سدها در مناطق نامناس
رودخانه اى، آب را به مناطق آبخوان نرساند. همچنين ساخت و ساز در 

مناطقى كه محل تغذيه هستند، باعث ايجاد اين مشكل شده است.
ــهرهاى بزرگ و مسيرهاى  شهبازى ادامه داد: متاسفانه عمده ش
ــت آبخوان ها و روى  مواصالتى شهرك  هاى صنعتى بزرگ در باالدس
ــتند كه تا پيش از اين محل ورود آب به  آبرفت هاى درشت دانه اى هس
ــاى ورودى آبخوان هاى  ــد و در حال حاضر دريچه ه داخل زمين بودن
زيرزمينى در اين مناطق با ساخت و ساز و آسفالت و جاده كشى از بين 
رفته است و اولين عاليم فرونشست زمين در كشور طى 20 سال گذشته 
يعنى همزمان با دوره توسعه كشور و خشكسالى هاى پى درپى مشاهده 
شده است. وى با بيان اينكه از پديده فرونشست به عنوان مرگ آبخوان 
نيز ياد مى شود، خاطرنشان كرد: در حال حاضر تمامى دشت  هاى كشور 
ــاورزى انجام مى شده با  ــنتى از گذشته تا به امروز كش كه به صورت س
چالش كمبود آب مواجه هستند. همچنين از ميان 600  دشتى كه به 
صورت رسمى ثبت شده اند، نزديك به 300 دشت با چالش فرونشست 
ــت، چراكه براى رفع  دشت مواجه هستند كه اين در حال افزايش اس

عوامل شكل گيرى فرونشست اقدامى صورت نمى گيرد.

ــى و  ــازمان زمين شناس ــى س ــركل مخاطرات زمين شناس مدي
اكتشافات معدنى كشور ادامه داد:  در حال حاضر بيشينه فرونشست 
در شهرهاى بزرگ، حاشيه شهرهاى بزرگ، مراكز بزرگ كشاورزى در 
تهران، جنوب تهران،  قزوين، البرز، اصفهان، فارس و  خراسان رضوى 
ديده مى شود، حتى در حال حاضر در مناطق جنوبى كشور مانند استان 
هرمزگان نيز اين فرونشست در دشت ها ايجاد شده و در معرض خطر 

بيشترى هستند.
شهبازى با بيان اينكه فرونشست زمين يك مخاطره است، تاكيد 
ــاز مخاطرات ثانويه نيز است و باعث از بين  كرد: فرونشست زمينه س
رفتن ظرفيت آبخوان مى شود و با توجه به اينكه در اغلب نقاط كشور 
محل تغذيه آبخوان ها با ايجاد ساخت و ساز از بين رفته است، زمانى كه 
سيالبى ايجاد مى شود از آنجا كه محلى براى ورود اين آب به زمين وجود 
ندارد و از سوى ديگر ظرفيت آبخوان نيز از بين رفته است، اين سيالب 
تبديل به يك سيل ويرانگر شده كه مراكز جمعيتى را در كشور تهديد 
مى كند و باعث سيل خيزى منطقه مى شود و ما در حال حاضر با چنين 
چالشى مواجه هستيم. وى ادامه داد: فرونشست همچنين باعث فشرده 
شدن ذرات رسوب آبخوان شده و ايجاد فضاى كمتر مى شود و ميزان 
ــده و كيفيت آب را در مناطقى كه  تماس آب با ذرات رسوبى بيشتر ش
دچار فرونشست شده اند، كاهش مى دهد. همچنين پى زمينى را كه 
روى آن ساخت و ساز و امكانات زيرساختى صورت گرفته است از بين 
مى برد، چراكه زيرساخت ها در دشت هاست و فرونشست هم در همين 
دشت هاست و تغييراتى كه بر اثر فرونشست در زمين ايجاد مى شود، 
باعث ايجاد خسارت به زيرساخت هاى طولى ما مانند ريل هاى راه آهن 
ــى سازمان زمين شناسى و  مى شود.مديركل مخاطرات زمين شناس
اكتشافات معدنى كشور خاطرنشان كرد: فرونشست مانند يك زلزله 
بسيار آرامى است كه در حال رخ دادن است. بنابراين وقتى در منطقه اى 
فرونشست رخ مى دهد نه آن زمين، زمين قبلى است و نه پى آن سازه 

همان پى اوليه  اى است كه ساخت و ساز روى آن ايجاد شده است.
شهبازى با بيان اينكه فرونشست باعث زلزله نمى شود، اما مقاومت 
ــز كاهش مى دهد، تصريح  ــازه را در برابر زلزله هايى با قدرت كم ني س
ــت عالوه بر اينكه خود يك ضايعه و مخاطره است، يك  كرد: فرونشس
تاثير مضاعفى هم دارد مانند اينكه بروز سيل را افزايش مى دهد، آثار 
ــتر كرده و همچنين كيفيت آب را در آن منطقه  تخريبى زلزله را بيش
ــدن يك منطقه و از بين  پايين مى آورد در نهايت هم باعث خشك ش

ــاورزى و ايجاد ريزگرد در يك منطقه مى شود. وى  رفتن اراضى كش
ــت در كشور ما در مقايسه با  در پاسخ به اين سوال كه چالش فرونشس
دنيا در چه وضعيتى قرار دارد؟ گفت: روش هاى مختلفى براى ارزيابى 
فرونشست در كشورهاى مختلف دنيا وجود دارد، البته ما دسترسى 
به آمار كشورها به جز از طريق مراجع بين المللى نداريم، اما براساس 
ارزيابى داده هاى بين المللى متوجه مى شويم كه ما نسبت به بسيارى 
از كشورها وضعيت مناسبى نداريم. كشورى مانند مكزيك تا 10 سال 
پيش بيشترين چالش را با موضوع فرونشست ها داشت، اما امروز آن ها 
به فكر مقابله با اين معضل افتاده اند و در مقايسه با آمار و ارقام ما خيلى 

وضعيت بهترى دارند.
ــى و  ــازمان زمين شناس ــى س ــركل مخاطرات زمين شناس مدي
ــى از پرچالش ترين  ــور با تاكيد بر اينكه يك ــافات معدنى كش اكتش
مخاطراتى كه با آن روبرو هستيم موضوع فرونشست هاست، بيان كرد: 
ــور داده شود و نبايد  نبايد بيش از اين اجازه برداشت از منابع آبى كش
ــاز در حوزه تغذيه آبخوان داده شود و هر  بيش از اين اجازه ساخت و س
اتفاقى كه در گذشته افتاده است از اين پس بايد كنترل شده و جلوى هر 

گونه برداشتى گرفته شود. بايد به جامعه اين اطالعات داده شود كه اگر 
برداشت از چاه  هاى غيرمجاز كه تقريبا مساوى چاه هاى مجاز هستند،  
قطع نشود، قطعا با مشكالت بسيار زيادى در كشور مواجه خواهيم شد. 
همچنين با ايجاد سياست هاى حمايتى، ارائه خدمات بيمه اى، ايجاد 
مشاغل جايگزين و استفاده از تكنولوژى روز عوامل ايجاد فرونشست را 

در كشور كاهش دهيم.
شهبازى با بيان اينكه سازمان زمين شناسى دستگاهى است كه 
اطالعات يافته ها را در اختيار همه دستگاه  ها قرار مى دهد،  خاطرنشان 
ــازى، جهاد  ــتگاه هاى متولى ديگر مانند وزارت راه و شهرس كرد: دس
كشاورزى نيز اقداماتى را براى مقابله با اين چالش در نظر گرفته اند، اما 
بايد به اين موضوع توجه داشت كه نقش مسائل اجتماعى و اقتصادى 
ــائل اجتماعى و اقتصادى توجه نشود  بسيار پررنگ است و اگر به مس
با داليل فنى نمى توان مشكل حاصل از فرونشست ها را برطرف كرد. 
ــفانه ما با اين چالش روبرو هستيم و نبايد خوشبينانه به آن نگاه  متاس
كنيم و اين چالش ابعاد و احجامى دارد كه چشم انداز مثبتى در آينده 

براى ما ندارد.

بافت تاريخى گرگان به عنوان نخستين بافت تاريخى كشور كه ثبت 
شده است، در ميان سيم هاى برق محصور شده،  در اين ميان بزرگترين 
ــت تبديل به هتل بوتيك شود.بافت  خانه تاريخى شمال كشور قرار اس
تاريخى گرگان كه عنوان وسيع ترين بافت تاريخى ثبت شده شمال ايران 
را از آن خود دارد با بناهاى شاخصى همچون خانه هاى شعرباف، شيرنگى، 
تقوى، كبير، خراسانى، مفيديان، سراى باقرى ها و امامزاده نور در محالت 
سرچشمه، دوشنبه اى، دربنو به مركزيت استان گلستان هويتى عميق 
بخشيده است.آنچه اكنون آن را بافت تاريخى گرگان مى نامند بازمانده 
ــترآباد و عناصر آن و فضاهاى شهرى همچون  ــهر اس مجموعه  اى از ش
ــكونى يك يا چند  ــاجد، آب انبارها، قنات  ها، معابر و واحدهاى مس مس
طبقه است.گرگان قديم (استرآباد) دروازه  ها و كاروانسراهاى متعددى 
داشت كه دروازه  هاى چهل دختر، بسطام، ميدان، فوجرد و سبزه مشهد از 
مهم ترين آن ها بودند.  اين بافت در سال 1310 به شماره 41 در فهرست آثار 
ملى به ثبت رسيد.  با اين توصيف مى توان از بافت تاريخى گرگان به عنوان 
قديمى ترين بافت ثبتى كشور كه حدود 87 سال از ثبت آن در فهرست 

ميراث ملى مى گذرد، ياد كرد.
ــناس ارشد بنا و بافت هاى  به گزارش ايلنا، خليل حق شناس (كارش
تاريخى) با اشاره به آ نكه بافت تاريخى گرگان  160 هكتار است، ادامه داد: 

مى توان گفت بعد از بافت تاريخى يزد و اصفهان، بافت تاريخى گرگان زنده، 
 پويا و فعال است. درواقع، يكى از عوامل ماندگارى بافت تاريخى گرگان، 
ــت. اين درحالى است كه در بيشتر  زندگى افراد بومى در اين منطقه اس
بافت هاى تاريخى شهرهاى مختلف شاهد آن هستيم كه افراد بومى از بافت 

تاريخى كوچ كرده اند و مهاجران در آن ساكن شده اند.
با اين وجود شاهد سرازير شدن سيم ها و كابل هاى برق در سراسر بافت 
تاريخى گرگان هستيم چنان كه مى توان گفت نخستين بافت تاريخى 
كشور در ميان سيم هاى برق محصور شده است.  كارشناس بافت  تاريخى 
گرگان در اين خصوص به ايلنا گفت: طى هفته گذشته شهردار گرگان 
دستور داد تا هرآنچه از سيم ها و كابل هاى برق برفراز بافت تاريخى قرار دارد، 
به زير زمين انتقال داده شود.به گفته او، محل تيرهاى برق و علمك هاى گاز 
نيز قرار است جابه جا شود و به نوعى با بافت تاريخى همگون سازى شود. 
اين مهم قرار است طى هفت فاز اجرا شود.البته با وجود آنكه فاز نخست اين 
عمليات اجرايى شده است اما هنوز هم سيم هاى برق سراسر بافت تاريخى 
ــيماى بصرى اين بافت تاريخى را  گرگان به چشم مى خورد و نه تنها  س

خدشه دار كرده است بلكه نابه سامانى كابل هاى برق، خطر آتش سوزى 
را نيز افزايش داده است.

در بافت تاريخى گرگان، 450 بناى با ارزش شناسايى شده است كه 50
خانه در فهرست ميراث ملى به ثبت رسيده است.  در اين ميان خانه هاى 
متعددى به صورت مشاركتى مرمت شده اند. در اين ميان، محله سرچشمه 
يكى از محالت تاريخى گرگان است كه داراى معمارى خاصى است. از 
آنجا كه در اين محل چشمه آب مى جوشيد، نام اين منطقه را سرچشمه 
گذاشتند. اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى وگردشگرى گرگان در 
اين محله قرار دارد. اين اداره كل در بنايى داير شده كه در گذشته خانه تقوى 
بود و بعدها تبديل به اولين مدرسه دخترانه شهر گرگان و سپس درمانگاه 
شد، فعاليت مى كند. اين بنا مربوط به اوايل پهلوى است و يكى از معدود 
بناهاى شهر گرگان محسوب مى شود كه هر چهار طرف بنا داراى تراس 
است. طبقه اول اين بنا  زمستان نشين و طبقه دوم، تابستان نشين بود. جوى 
آبى در اين خانه ديده مى شود كه نشان از معمارى خاص خانه هاى گرگان 
دارد چراكه تمام خانه هاى گرگان داراى جوى آبى است كه از خانه اى به خانه 

ديگر راه داشت. همان طور كه جوى آب از خانه اى به خانه ديگر راه داشت، 
افراد هم مى توانستند از طريق در و دريچه هايى خاص به راحتى از خانه خود 
به خانه همسايه رفت و آمد داشته باشند.  در مركز تمام خانه هاى گرگان، 
يك حوض قرار دارد و حياط مملو از درختان مركبات مانند نارنگى، پرتقال 
و نارنج و... بود.خانه باقرى ها، بزرگ ترين خانه تاريخى شمال كشور است كه 
داراى چهار  ورودى، هفت  حياط، 47 اتاق و حدود 2500 متر مربع مساحت 
است و به خانواده باقرى كه ازجمله تاجران دوره قاجار بودند، تعلق دارد. اين 
خانه درحال حاضر با تغيير كاربرى تبديل به مركز اقامتى – پذيرايى شده 
است و توسط بخش خصوصى به بهره بردارى رسيده است.اين مكان قبل از 
آنكه توسط سرمايه گذار بخش خصوصى تبديل به مركز اقامتى – پذيرايى 
شود، خانه صنايع دستى گرگان بود كه البته گفته مى شود قرار است بعد از 
بهره بردارى اين مركز، مجددا تعدادى از اتاق ها به هنرمندان صنايع دستى 

اجاره داده شود.
سپيده امينى (مدير اجرايى خانه باقرى ها) دراين خصوص گفت: آبان 
1395 بود كه با شركت در مزايده صندوق احيا، توانستيم خانه باقرى ها را 

براى تبديل به مركز اقامتىـ  پذيرايى برنده شويم.  مالكيت اين خانه از آن 
اداره كل ميراث و گردشگرى استان گلستان است و قرارداد پروژه ملى آن 
به مزايده گذاشته شد. قرارداد 20 ساله است كه دو سال براى مرمت و 18

سال براى بهره بردارى در نظر گرفته شده. براى مرمت اين بنا حدود يك 
ميليارد و 800ميليون تومان درنظر گرفته شده بود و براى تجهيز نيز رقمى 
در حدود دو  تا سه ميليارد تومان در نظر گرفتيم.او با اشاره به آنكه بعد از 
نوروز 98 شاهد افتتاح نخستين هتل بوتيك در گرگان خواهيم بود، گفت: 
درحال حاضر مرمت بنا به اتمام رسيده و نخستين فاز بهره بردارى كه بخش 
پذيرايى است،  در روز 22 بهمن گشايش خواهد يافت. بعد از عيد نوروز نيز 
فاز اقامتى با 19 اتاق و 43  تخت به بهره بردارى خواهد رسيد. اين بخش در 
قالب هتل بوتيك فعاليت خواهد كرد چراكه فضاى آن داراى ارزش هاى 
فرهنگى و تاريخى است. به گفته او، هزينه ورودى سراى باقرى ها نفرى 
ــراى اقامت در اين هتل بوتيك  هزار تومان خواهد بود و بهاى هر تخت ب
ــت.  درعين حال به زودى شاهد شكل گيرى  حدود 200 هزار تومان اس

صنف مهمان سراهاى تاريخى در ايران خواهيم بود.
امينى خاطرنشان كرد: صنايع دستى مانند جاجيم، فرش تركمن 
ــتان در اين مركز به نمايش و فروش گذاشته خواهد شد.  و سفال گلس

همچنين مخاطبان مى توانند در جريان توليد اين آثار قرار بگيرند.

محيط زيست

ميراث فرهنگى

ايران، محصور در فروچاله ها

بزرگ ترين خانه تاريخي شمال، هتل بوتيك مي شود
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12آذر، روز جهانى معلوالن است. هنوز چند روز 
ــر روزنامه  ــوالن زيادى با دفت مانده به اين روز معل
تماس مى گرفتند و پيغام مى دادند كه تمايل دارند با 
ما مصاحبه كنند و دليل اين موضوع اين بود كه شايد 
كسى پيدا شود و براى آن ها شغلى پيدا كند. اين در 
حالى است كه اليحه حمايت از معلوالن در مجلس 
ــتغال معلوالن هنوز آن طور كه  تصويب شده اما اش
ــم قليكى ميالن،  ــت. ابراهي بايد صورت نگرفته اس
جوان 25 ساله اى است كه به علت فلج مغزى دچار 
ــت. او در يكى از شهرستان هاى  ــده اس معلوليت ش
ــى كند و  ــى زندگى م ــك در آذربايجان غرب كوچ
مى گويد اگر خانواده اش زودتر از بيمارى اش با خبر 
ــن كم درمان مى شد و  ــايد در همان س مى شدند ش
ــد. بيمارى اش  ــراغش نمى آم ديگر معلوليت به س
ــرفت مى كند، بخش بيشترى از اعضاى  هر چه پيش
ــوند. مى گويد:«تحت  بدنش دچار كم توانى مى ش
ــتى  ــت از معلوالن بهزيس ــازمان حماي حمايت س
ــتان كوچك است و من  ــتم. اينجا يك شهرس هس
نزديك به چهار سال است كه براى گرفتن مستمرى 
ــى تازه از ماه  ــال ها دوندگ اقدام كرده ام اما بعد از س
ــتمرى ماهيانه  ــته من را مشمول گرفتن مس گذش
كرده اند كه مبلغ آن هم 108 هزار تومان است». او 
در ادامه با بيان اينكه براى حل مشكالتش به سراغ 
ــه مى گويد:« من چند بار  نماينده هاى مجلس رفت
ــالمى رفته ام تا از نماينده ها  ــوراى اس به مجلس ش
كمك بگيرم اما هيچ كارى برايم نكردند. به من نامه 
ــوزش و پرورش بروم.  دادند تا براى كار به وزارت آم
ــد كه حتى نمى توانم  اما در آموزش و پرورش گفتن
ــا كار كنم.  ــراردادى هم در آنج به صورت نيروى ق
ــروى آزمون  ــد. گفتند كه بايد ب من را قبول نكردن
ــتخدامى هم  ــم آزمون اس ــتخدامى بدهى. رفت اس
ــرايط آزمون براى ما معلول ها  ــركت كردم اما ش ش
ــتم آن طور كه بايد  ــخت بود و من نتوانس خيلى س
آزمون را بدهم و در نتيجه رد شدم. حوزه اى هم كه 

بايد مى رفتم خيلى دور بود».
مسمتري ماهانه بي اثر

ــت در رشته  ــكالتى كه داش  ابراهيم با تمام مش
ــد و  ــاورزى قبول ش ــكى و كش كاردانى گياه پزش
كاردانى اش را گرفت. اومى گويد:« االن كه به ما 108

ــتمرى داده اند، نمى دانم با اين پول  هزارتومان مس
كم بايد چه كار كنم. دوستان من كه معلوليت هاى 
ــتند اما مستمرى  شديد دارند و تحت پوشش هس
ــا مى گويند كه بايد  ــت، به م آن ها هم خيلى كم اس
بتوانيد كارآفرينى كنيد در صورتى كه هم جامعه و 
ــا برنمى دارند.گفته اند  هم دولت هيچ قدمى براى م
ــد. من امكان  ــوالن وام 20 ميليونى مى دهن به معل
كارآفرينى ندارم و مشكالت زيادى دارم كه از گفتن 
آن ها عذرخواهى مى كنم. گفتن آن درست نيست». 
او تالش هايى هم براى رسانه اى كردن مشكالتش 
داشته اما نتيجه اى نگرفته است: « من نامه اى براى 
ــتم و در آن گفتم كه فقط  برنامه حاال خورشيد نوش
ــم از ما حمايت مى كنند و هيچ حمايت واقعى  به اس
وجود ندارد. خواهش كردم از آن ها كه برنامه فردا و 
پس فردا را به معلوالن اختصاص بدهند. معلوالن به 
ــت مالى بدى دارند و تحت  خصوص آن ها كه وضعي
ــكالت خانوادگى  ــتى هستند، مش پوشش بهزيس
ــر دارم كه  ــه برادر و يك خواه زيادى دارند. من س
خوشبختانه آن ها سالم هستند». مشكالت مالى از 
ــوى ديگر روى خوش زندگى  يك سو و بيمارى از س
ــت. او مي گويد:«من در سن  را از ابراهيم گرفته اس
ــدرم پول توجيبى  ــالگى ديگر نمى توانم از پ 25 س
ــن اجازه اين كار را به  بگيرم و كار كنم. عزت نفس م
من نمى دهد كه هنوز به پدرم وابسته باشم. اگر كار 
ــد من نمى توانم ازدواج كنم و دچار افسردگى  نباش
ــوم. من و همه آن هايي كه شرايطى مثل من  مى ش
دارند دل مان مى خواهد حداقل كارى داشته باشيم. 
اما وعده و وعيد مى دهند و از عمل كردن به آن خبرى 
نيست». او درباره طرح هايى كه بهزيستى در منطقه 
آن ها گذاشته، مى گويد:«چند وقت پيش در طرحى 
كه بهزيستى گذاشته بود با ما تماس گرفتند كه هر 

ــون تومان بيايد  ــى زمين دارد با مبلغ 10 ميلي كس
ــزار معلولى كه در  ــازيم. از بين ه تا برايش خانه بس
ــايد يك نفر چنين شرايطى  شهرستان ما هست ش
ــتند كه تحت پوشش  ــت. بعضى ها هم هس را داش
ــتند و آن ها بايد چه كار كنند؟». ابراهيم وقتى  نيس
ــازمانى او را حمايت نمى كند از همه  ديد كه هيچ س
جا درمانده و خسته مى گويد: « من از سال 93 پيگير 
اين مستمرى ام بودم و االن چهار سال از آن مى گذرد 
ــت كه به من مستمرى مى دهند.  و تازه يك ماه اس
البته من هنوز كارت مددجويى از بهزيستى ندارم. 
البته در شهر ما شايد معلوالنى هستند كه هنوز تحت 
ــند. همان روزهاى اولى  پوشش بهزيستى هم نباش
ــتم باز كنم  ــتى پرونده ام را مى خواس كه در بهزيس
در تهران به بيت رهبرى رفتم تا  به من كمك كنند 
ــود. نامه اى به من دادند كه آن را به  و مشكلم حل ش
اداره بهزيستى شهرستان مان بردم اما به من گفتند 
ــون و مقررات  ــدن پرونده طبق قان كه روند طى ش

ــئوالن  ــورد عجيب بعضى از مس ــت».  او از برخ اس
بهزيستى نيز رنجيده و مى گويد:« سال گذشته كه به 
مستمرى بگيران مبلغ 50 هزارتومان در شهرستان 
ما مى دادند، من اعتراض كردم و گفتند شايد 50 هزار 
تومان براى شما مبلغ كمى باشد اما همين پول براى 

خيلى از آدم ها پول زيادى است. 
ــان به  ــا 50 هزارتوم ــود ب ــى ش ــه م ــد ك گفتن
ــلوار خريد. مدام اعالم  ــى رفت و يك ش كهنه فروش
ــوالن را زياد  ــتمرى هاى معل ــا مس مى كنند كه م
ــن 108 هزارتومان واقعا به چه كارى  مى كنيم اما اي
مى آيد؟».  او حرف آخرش اين است كه برايش كارى 
ــال كار مى گردم و  ــم و مي گويد:« من دنب پيدا كني
مى خواهم كار كنم. از همه كسانى كه مى توانند براى 
ــغلى فراهم كنند مى خواهم كه اين  من موقعيت ش

كار را انجام دهند». 
رييس دانشگاه گفت چرا  درس بخوانى!

ــهريور 1368 در يكى از  ــور 16ش ــميرا عليپ س
ــم به جهان گشود.  روستاهاى اطراف اصفهان چش
ــت ماهه بود،  ــى تقريبا هش ــادرش، وقت به گفته م
متوجه شدند مثل بقيه هم سن و ساالنش نمى تواند 
بنشيند و چهار دست و پا حركت كند و حدس زدند 
ــد. چون آن  ــته باش ــكلي وجود داش حتما بايد مش
ــميرا به خوبي شناخته شده نبود،  زمان، بيمارى س
ــتش در همه جا ممكن نبود اما از  ــخيص درس تش
همان زمان، بررسي هاي پزشكى و درمان آغاز شد. 
بعدها آزمايش هاي ژنتيكي كه در تهران انجام شد، 
نشان داد سميرا به بيماري آتروفي عضالني نخاعي 
ــت. وقتى هفت ساله شد،  (SMA) نوع دو مبتالس
ــرفت تحصيلى و  خانواده تصميم گرفتند براى پيش
پزشكى او، از روستا به شهر اصفهان مهاجرت كنند. 
سميرا با تالش و با وجود سختي ها در مدارس ويژه 
كودكان جسمى تحصيل كرد و در مقطع ديپلم در 
ــى كامپيوتر فارغ التحصيل شد.  رشته برنامه نويس
ــته نرم افزار كامپيوتر در دانشگاه آزاد  سپس در رش

ــد و دو نيمسال به تحصيل  خمينى شهر پذيرفته ش
ــفانه در ترم سوم و پس از فوت  مشغول بود اما متاس
پدرش و سخت تر شدن شرايط، تحصيل را رها كرد. 
با اين حال، سميرا بيكار ننشست و در انواع دوره هاى 
طراحى سايت، فتوشاپ و برنامه نويسى شركت كرد 
و آن ها را با موفقيت گذراند. او به مدت دو سال در يك 
مدرسه ويژه كودكان استثنايى در بخش كامپيوتري 
همكاري داشت و يك نيمسال نيز معلمى و تدريس 
كامپيوتر به كودكان را تجربه كرد. در اين سال ها او در 
كنار ديگر كارهايش، در نوشتن و وبالگ نويسي نيز 
فعال بود و به دليل عالقه زيادش به نوشتن، تصميم 
گرفت بر نويسندگى، داستان نويسى و سرودن شعر 
بيشتر تمركز كند. اين روزها او همچنان مي نويسد و 
تمرين مي كند به اين اميد كه روزي نويسنده بزرگي 
ــود. او همچنين در اوقات فراغتش طراحى روى  ش
ــفال انجام مي دهد. او درباره مشكالتى كه براى  س
ــته، مى گويد:« من سال ها قبل  پيدا كردن كار داش
رفتم و فتوشاپ را ياد گرفتم تا بتوانم عكاسى كنم و 
كار ويرايش عكس انجام دهم. اما از آنجا كه مشكل 

رفت و آمد داشتم، هيچ آتليه اى حاضر نشد كه من را 
براى كار استخدام كند. از طرفى مى گفتند كه حتما 
بايد در محل عكاسى حضور داشته باشم و نمى شد 
ــرد». او در دوره اى از زندگى اش نيز  از راه دور كار ك
مجبور شد تا درسش را رها كند آن هم به اين دليل 
كه پدرش فوت كرد و نمى توانست خرج تحصيلش 
را بدهد. وي در اين خصوص مي گويد:« من در دوره 
كاردانى مجبور شدم از تحصيلم انصراف دهم چون 
پدرم فوت شد و هزينه هايم را بايد مديريت مى كردم 
پس انصراف دادم. بعضى وقت ها از راه پروژه نويسى 
ــرى از طرح ها كار مى كردم و دستمزد  براى يك س
مى گرفتم. جاهايى كه به ذهنم مى رسيد تا از آن ها 
كمك بگيرم، يكى انجمن ها و يكى بهزيستى بود اما 
ــد. من به لحاظ  آن طور كه بايد به من كمك نكردن
ــتى يا نهادهاى  كارى يا پزشكى هر وقت به بهزيس
ــتم از آن ها كمكى  ــردم نتوانس ــه ك دولتى مراجع
بگيرم. حتى براى چاپ كتابم كه برايم مهم بود هم 
ــا اتفاق هاى  ــه  هزينه هايش را دادم». ام خودم هم
ــت و از مسئوالن دولتى  زيادى دلش را رنجانده اس
در بهزيستى گرفته تا مردم عادى. او مى گويد:« من 
ــى به اداره  ــراى گرفتن كارت مل چند وقت پيش ب
ثبت احوال رفته بودم تا كارتم را عوض كنم. در روند 
ــدام از متقاضى ها بايد  كارهاى ادارى بوديم و هر ك
ــمت عكس مى رفتند وبراى كارت ملى شان  به قس
ــم تا عكس بگيرم اما  عكس مى گرفتند. من هم رفت
نشد و چندين بار عكسم خراب شد. من بدون گرفتن 
عكسى كه به درد كارت ملى ام بخورد از اتاق بيرون 
ــنيدم كه به همراهم گفتند مگر او كارت  آمدم و ش
ــه آن ها گفته بود كه  ملى هم مى خواهد؟ همراهم ب
ــت و كارهاى بانكى اش را هم خودش  او دانشجو اس
ــى دارد. من خيلى  انجام مى دهد و فعاليت اجتماع
ــبيه به اين حركت را زياد از  ــدم؛ البته ش ناراحت ش

مسئوالن ديده ام. 
ــگاه مان همان روزى كه براى ثبت نام  رييس دانش
رفته بودم به من گفت اصال تو چرا مى خواهى به دانشگاه 
بيايى؟».سميرا در دوره ابتدايى دلش نمي خواست در 
ــت اما از  مدارس عادى درس بخواند با اينكه مى توانس
روبه رو شدن با مردم عادى هراس داشت و مى گفت كه 
ــى در دوره ابتدايى  آن ها من را نمى پذيرند:«من وقت
ــدن با مردم عادى در هراس  بودم هميشه از روبه رو ش
بودم. فكر مى كردم كه من را نمى پذيرند و نمى توانم با 
كسى ارتباط برقرار كنم. به من گفتند كه تو مى توانى در 
مدارس عادى درس بخوانى اما من خواستم در مدارس 
خاص درس بخوانم تا از مواجه شدن با آدم هاى عادى در 
امان باشم». اما حاال همه چيزعوض شده است. سميرا 
سعى كرده مبارزه كند و مردم را از بيمارى اش آگاه كند 
و به حمايت از حقوق معلوالن به پا خيزد.او مى گويد:« 
البته االن خيلى بهتر شده و فضاى شبكه هاى اجتماعى 
ــت. من تا پارسال به هر  ــته اس در آن تاثير زيادى داش
كسى مى گفتم كه بيمارى ام SMA  است، كسى آن 
ــناخت اما االن همه آن را مى شناسند و اين  را نمى ش

نتيجه تالش هاى من است». 

      «قانون» در گفت وگو با دو توان ياب، مشكالت معيشتي معلوالن را بررسي كرد  

مبارزه اى  براي حفظ  زندگي!

افزايش نگهداري حيوانات خانگي از سوي شهروندان، توجه به رعايت
اصول بهداشتي و سالمتي را از سوي آن ها دو چندان كرده است. به خصوص 
آنكه بيماري گسترده اي قابل انتقال از حيوان به انسان است و بي مباالتي در 
برابر توجه به بهداشت و سالمت حيوانات مي تواند  هزينه هاي زيادي را براي 
شهروندان به همراه داشته باشد؛ بيمارى هايى كه از طريق تماس بزاق حاوى 
ميكروب (ويروس يا باكترى) حيوانات با پوست آسيب ديده (زخم شده) يا 
مخاط انسان انتقال مى يابند؛ بيمارى هايى مانند هارى، عفونت هاى پوست
و عضالت  ، مفاصل، استخوان، عفونت سيستم عصبى و عفونت خون از طريق 
عوامل ميكروبى نظير پاستورال مولتوسيدا، بارتونال هنسله، كاپنوسيتوفاژ 
و توالرمى هستند. همچنين بيمارى هايى كه از طريق دست آلوده شده 
به مدفوع حيوانات و انتقال ميكروب به دهان انتقال مى يابند، شامل انواع 
بيمارى هاى عفونى، معده - روده اى ايجاد شده با عوامل ميكروبى انگلى 
(سالمونال، كامپيلوباكتر، اى كوالى، كيست هيداتيك، توكسوپالسما 
گونديى، كريپتوسپوريديوم، ژيارديا، توكسوكار، آنكيلوستوما) هستند. 
بيمارى هايى نيز  از طريق استنشاق ترشحات يا مايعات آلوده اسپرى شده 
(آئروسل) در هوا انتقال مى يابند، مانند انواع عفونت هاى ريوى در اثر عواملى 
ــيتاكوزيس و آنفلوانزاى پرندگان. همچنين  نظير كوكسيالبورنتى، پس
بيمارى هايى به وسيله ناقلين نظير كك، كنه  يا حشره همراه حيوانات از 
طريق گزش انسان انتقال مى يابند، مانند بيمارى اليم، ارليشيوز، بابزيوز، 
تاعون توالرمى و سالك. راه ديگر انتقال بيمارى از طريق تماس مستقيم
با حيوانات است، مانند بيمارى هاى قارچى پوستى نظير اسپوروتريكوز

شنكئى، ميكروسپوروم كانيس و يا مايكوباكتريوم مورينوم كه در اثر تماس 
ــوده انتقال مى يابند. بيمارى هايى مانند  با ماهى يا محتويات آكواريوم آل
ل پتوس يروز نيز  از طريق آلوده شدن آب يا محيط زيست با ادرار حيوانات انتقال 
مى يابند. در ايران در سال گذشته بيش از180 هزار مورد حيوان گزيدگى 
ثبت شد كه خوشبختانه با اقدامات به موقع همكاران مان در واحدهايى تحت 
عنوان واحد پيشگيرى و درمان هارى در شبكه هاى بهداشت و درمان سراسر 

كشور، از انتقال بيمارى و مرگ و مير ناشى از آن پيشگيرى شد. 
بنابراين اگر افراد حيوان گزيده به موقع به اين واحدها مراجعه كنند، 
تحت درمان قرار مى گيرند و با شست  و شوى زخم و انجام واكسيناسيون

و تزريق سرم ضد هارى از ابتالى آن ها به بيمارى هارى پيشگيرى به عمل 

ــته 12 مورد مرگ ناشى  مى آيد. باوجود اقدامات مذكور در سال گذش
ــتيم و از ابتداى امسال نيز پنج مورد مرگ انسانى از هارى در كشور داش

ناشى از هارى وجود داشت. بايد به اين نكته مهم توجه كرد كه نمى توانيم 
مطمئن باشيم كه حيوان خانگى احتمال ابتال به بيمارى هارى ندارد و فقط 
هارى از طريق گزش حيوانات وحشى يا سگ هاى  بدون صاحب و ولگرد 
روى مى دهد؛ چراكه سگ يا گربه خانگى مى تواند در موقع خروج از خانه 

توسط حيوان هار ديگرى مورد گزش قرار گيرد و ويروس هارى را به خود 
منتقل كند و به اين ترتيب صاحب سگ نيز اگر توسط او گزيده شود يا حتى 
خراشى در بدن وى باشد و محل خراشيدگى را سگ بليسد، امكان انتقال 
هارى وجود دارد.دكتر اميري در اين باره با  بيان اينكه يكى از مهم ترين و 
خطرناك ترين بيمارى هاى قابل انتقال از حيوانات خانگى نظير سگ و 
گربه به انسان، بيمارى هارى است، گفت: در صورت ابتالى انسان به بيمارى 

هارى متاسفانه در اكثر موارد منجر به مرگ مى شود. ولى خوشبختانه اين 
بيمارى قابل پيشگيرى است. بيمارى هارى نوعى بيمارى ويروسى است 
كه به علت گاز گرفتن انسان توسط سگ يا گربه اى كه درگذشته توسط 
حيوان هار ديگرى گزيده شده، به انسان انتقال داده مى شود. ويروس هارى 
چه در حيوان و چه در انسان به سيستم عصبى مركزى منتقل مى شود و 
موجب عفونت و التهاب حاد بافت مغز (آنسفاليت) مى شود.رييس گروه 
ــان وزارت بهداشت،  مديريت بيمارى هاى قابل انتقال از حيوان به انس
ادامه داد: درمان اختصاصى براى فردى كه به هارى مبتال مى شود وجود 
ندارد، اما خوشبختانه امكان پيشگيرى وجود دارد. با روش پيشگيرى از 
حيوان گزيدگى و واكسيناسيون به موقع چه در حيوان و چه در انسان گزيده

شده، مى توان از انتقال بيمارى هارى جلوگيرى كرد. اميرى با بيان اينكه 
طبق آمارهاى موجود، هارى در بيش از100 كشور جهان وجود دارد، گفت: 
در كل جهان ساليانه حدود 59 هزار مرگ ناشى از ابتال به هارى رخ مى دهد. 
اكثر افرادى كه حيوان گزيده مى شوند كودكان زير 15 سال هستند و بيش 
از 90 درصد موارد حيوان گزيدگى ناشى از گزش سگ است. البته مواردى از

گزش گربه،حيوانات اهلى يا وحشى ديگرى وجود دارد كه آمار آن ها كمتر 
است.وى با بيان اينكه گربه ها نيز مى توانند عامل انتقال هارى باشند، گفت: 
درباره گربه ها بايد توجه داشت كه با وجود اينكه خيلى عادت به گاز گرفتن 
ندارند، اما با پنجه هاى خود خراش ايجاد مى كنند و با توجه به اينكه گربه ها 
پنجه هاى خود را  ليس مى زنند و همين موضوع موجب انتقال ويروس 
هارى از بزاق آن ها به پنجه هاى شان مى شود، در چنين شرايطى در صورت 
پنجه كشيدن و ايجاد خراش روى پوست انسان امكان ابتالي فرد مصدوم 
به هارى وجود دارد. رييس گروه مديريت بيمارى هاى قابل انتقال از حيوان 
به انسان وزارت بهداشت، در ادامه براى پيشگيرى از حيوان گزيدگى و ابتال

به هارى توصيه كرد: از نزديك شدن به سگ هاى ولگرد به شدت بپرهيزيد 
ــورد آزار و اذيت قرار ندهيد و تحريك نكنيد؛  و به هيچ وجه حيوانات را م
چراكه موجب حمله ور شدن و گزش آن ها مى شود. در صورت بروز حيوان 
گزيدگى اگر امكان دسترسى به مراكز بهداشتى درمانى وجود دارد خود را 
در اسرع وقت به درمانگاه هاى پيشگيرى و درمان هارى برسانيد و اگر اين 
كار زمانبر است تا زمان رسيدن به مركز درمانى حتما محل گزيدگى را با 

آب و صابون بشوييد. 

گروه جامعه 

سالمت

اين اواخرگزارشى از برنامه خبرى پرحاشيه 20:30 
با هدف تخريب هنرمندانى كه تابعيت مضاعف داشته 
ــا آورده اند،  ــور ديگرى به دني ــدان خود را در كش يا فرزن
ــد كه واكنش آن ها و مردم را در پى داشت. در  پخش ش
ــختى ها و مشقات سنگين  حالى كه مردم كشور در س
ــم انداز روشنى از  اقتصادى زندگى مى كنند و هيچ چش
ــود، رسانه ملى به جاى پخش  بهبود اوضاع ديده نمى ش
ــگرانه و مطالبه  برنامه هاى اميدآفرين يا حداقل پرسش
گرايانه، حواس اندك بينندگان خود را به سوى ديگرى 
مى كشاند. كارگران نيشكر هفت تپه هفته هاست كه كف 
خيابان مطالبات شان را فرياد مى زنند و هزينه اش را هم 
مى پردازند. اما رسانه ملى با كمترين توجه ممكن ازكنار 
آن ها عبور مى كند. اما صرف نظر از عدم درك اولويت ها 
در اين سازمان، اساسا كارى كه برخى هنرمندان كرده اند 
چه اشكالى دارد. يك هنرمند از جيب خودش، با توانايى 
خودش و بر اساس قانون، كشور ديگرى را قانع كرده كه او 
يا فرزندش را به عنوان يك شهروند پذيرفته يا به او اقامت 
دايم دهد. اصل اين اتفاق بد نيست. كمااينكه اگر چنين 
امكانى براى نگارنده يا مخاطبان اين نوشتار فراهم شود، 
بعيد است رد كنيم. هنرمندان و خانواده هاى شان هرجا كه 
زندگى مى كنند نهايتا محصول شان در داخل كشور توليد 
و پخش مى شود. البته اگر چنين نبود هم انتقادى متوجه 
ايشان نبود زيرا هر انسانى مى تواند هنرش را هر جا كه مايل 
است عرضه كند. اما اجازه دهيد لبه انتقاد از رسانى ملى را 
كمى تيز تر كنيم. فرزندان بسيارى از سياسيون رده باال در 
خارج از كشور و در كشورهاى متخاصم زندگى مى كنند. 
چرا اين مسئوالن رده باال مورد پرسش و افشاگرى رسانه 
ملى قرار نمى گيرند؟برخى از مجرمان اقتصادى توانسته اند 
با پول مردم وبا هزينه بيت المال از كشور بگريزند و به ريش 
قانون بخندند. چرا كسانى كه نسبت به موضوع كوتاهى 
كردند مورد سوال رسانه ملى قرار نمى گيرند؟ اين ها هم 
به كنار، چرا مهاجرت گسترده نخبگان و نفرات برتر كنكور 
ــانه ملى ارزش ندارد؟ كسانى  به خارج از كشور براى رس
ــتند و در داخل كشور تنها براى  كه آينده ساز كشور هس
تبليغات موسسات كنكور از آن ها استفاده مى كنيم، به 
آسانى كشور را به دليل آنكه از بى كفايتى مسئوالن خسته 
مى شوند، ترك مى كنند. چرا از مسببان اين مساله سوال 
ــت. هيچ يك از اين مسائل  ــخ روشن اس نمى شود؟ پاس
كالن و استراتژيك به اندازه تسويه حساب هاى سياسى 
ــانه ملى مهم نيست. كسانى كه از  با هنرمندان براى رس
دولت آقاى روحانى حمايت كردند، چه پشيمان باشند 
چه نباشند، توسط اين رسانه محاكمه مى شوند؛ آن هم 
به اتهاماتى طنزآلود.كسب تابعيت مضاعف كشورهاى 
پيشرفته در اكثر موارد نيازمند تخصص يا دارايى بسيار 
ــت. وقتى اوضاع اقتصادى تا اين به هم ريخته است و  اس
كارى هم از دست كسى برنمى آيد، حداقل بايد پذيرفت 
ــان و مالش را  ــى پيش نيازهاى الزم را دارد ج كه هركس
بردارد و برود. آقايان كه انتظار ندارند مردم با عمر و جوانى و 
استعدادشان هزينه اشتباهات و بى لياقتى مديريتى را بعد 

از 40 سال آزمون و خطا بپردازند.

مراسم تحليف و اداي سوگند پيروز حناچي شهردار 
جديد تهران در حالي روز گذشته در صحن شوراي شهر 
ــردار يزدي،  ــد كه يك ميهمان ويژه داشت. س برگزار ش
فرمانده سپاه محمد رسول  ا...(ص) تهران بزرگ، ميهمان 
ديروز شوراي شهر بود كه از آمادگي همه جانبه بسيج براي 
كمك به تهران خبر داد وگفت كه امروز همه قواى سپاه و 
بسيج تهران براى هرچه بيشتر خدمت كردن به مردم در 
اختيار شهردار تهران  هستند.وى با بيان اينكه ما خوشحال 
هستيم كه امروز در نقاط مختلف شهر تهران براى خدمت 
به مردم در عرصه هاى اجتماعى وارد شديم، اظهار داشت: 
ــيج تهران به عرصه هاى مختلف براى  ــپاه و بس ورود س
محروميت زدايى، جلوگيرى از فقر مضاعف و جلوگيرى از 
آسيب هاى اجتماعى از جمله طالق و اعتياد است.فرمانده 
سپاه تهران افزود: امروز هم همه قواى سپاه و بسيج تهران 
براى هرچه بيشتر خدمت كردن به مردم در اختيار شهردار 
هستند و شهردارى تهران مطمئن باشد كه ما هميشه براى 
خدمت به مردم پشتيبان او هستيم.سپاه سال گذشته 100 
اصله درخت را در اراضى اطراف تهران كاشت؛ در حالى كه 
كسى از ما نخواسته بود كه براى اين امور وارد شويم.در زمان 
سرما و برف سال گذشته هم كه به مردم تهران فشار وارد 
شده و معابر يخ زده بود، فرزندان بسيجى تهران براى كمك 
رسانى وارد عرصه شدند.سردار يزدى در ادامه با اشاره به 
فعاليت هاى بسيج و سپاه تهران در پايتخت افزود: از سال 
گذشته حدود 509 منزل مردم نيازمند تهران و سه مدرسه 
بازسازى شد.همچنين توانستيم با كمك مردم تهران 12 
هزار سبد كاال در اختيار نيازمندان قرار دهيم و به چهار هزار 
و 10 نوعروس جهيزيه اهدا كنيم.وى راه اندازى اتاق ها و 
خانه هاى مشاوره در مراكز بسيج مساجد و بوستان هاى 
تهران براى جلوگيرى از طالق را از ديگر فعاليت هاى بسيج 
ــته تاكنون يك هزار پروژه  تهران برشمرد.از سال گذش
عمرانى و غيرعمرانى براى محروميت زدايى، كارآفرينى و 
در راستاى اقتصاد مقاومتى در تهران از سوى بسيج انجام 
ــان كرد: امروز امنيت  شد.فرمانده سپاه تهران خاطرنش
تهران از بزرگ ترين مثال هايى است كه زده مى شود و بايد 
همه دست به دست هم دهيم كه تهران را بهتر از گذشته 
كنيم.سردار يزدى با بيان اينكه مردم از ما توقع دارند، گفت: 
همه كسانى كه بايد به شهردار و شوراى شهر كمك كنند، 
از جمله نمايندگان مجلس شوراى اسالمى، هيات دولت، 
نيروهاى مسلح به خصوص بسيج و سپاه تهران و نيروهاى 
انتظامى و ساير دستگاه ها دست به دست هم مى دهند تا 
تهران به نحو خوبى اداره شود. هر جا نياز به خدمت باشد، 
بسيج و سپاه حاضر خواهند شد و ما منتظر كسى نخواهيم 
ماند كه ما را براى كمك به مردم دعوت كند و هر كارى كه از 

دست مان برمى آيد، انجام مى دهيم.

نگاه 

در شهر

نخبگان  دوتابعيتى!

كمك همه جانبه 
بسيج به شهرداري

امين ترابى 

االن كه به ما 108 هزارتومان 
مستمرى داده اند، نمى دانم با اين 

پول كم بايد چه كار كنم. دوستان من 
كه معلوليت هاى شديد دارند و تحت 

پوشش هستند اما مستمرى آن ها هم 
خيلى كم است به ما مى گويند كه بايد 

بتوانيد كارآفرينى كنيد؛ در صورتى كه 
هم جامعه و هم دولت هيچ قدمى براى 

ما برنمى دارند.گفته اند به معلوالن 
وام 20 ميليونى مى دهند. من امكان 
كارآفرينى ندارم و مشكالت زيادى 

دارم كه از گفتن آن ها عذرخواهى 
مى كنم. گفتن آن درست نيست

«رييس دانشگاه مان همان روزى كه 
براى ثبت نام رفته بودم به من گفت 
اصال تو چرا مى خواهى به دانشگاه 

بيايى؟» سميرا در دوره ابتدايى دلش 
نمي خواست در مدارس عادى درس 

بخواند با اينكه مى توانست اما از 
روبه رو شدن با مردم عادى هراس 

داشت و مى گفت كه آن ها من را 
نمى پذيرند:«من وقتى در دوره ابتدايى 

بودم هميشه از روبه رو شدن با مردم 
عادى در هراس بودم»

من چند بار به مجلس شوراى 
اسالمى رفته ام تا از نماينده ها كمك 

بگيرم اما هيچ كارى برايم نكردند. 
به من نامه دادند تا براى كار به وزارت 
آموزش و پرورش بروم اما در آموزش 
و پرورش گفتند كه حتى نمى توانم به 
صورت نيروى قراردادى هم در آنجا 
كار كنم. من را قبول نكردند. گفتند 

كه بايد بروى آزمون استخدامى 
بدهى. رفتم آزمون استخدامى هم 

شركت كردم اما شرايط آزمون براى 
ما معلول ها خيلى سخت بود و من 
نتوانستم آن طور كه بايد آزمون را 

بدهم و در نتيجه رد شدم. حوزه اى هم 
كه بايد مى رفتم خيلى دور بود

بيماري هاي قابل انتقال ميان حيوان و انسان و خطر تهديد سالمت شهروندان 

مراقب آلودگي هاي حيوانات خانگي باشيد  
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رييس كميسـيون اجتماعى مجلس شوراى 
اسالمى گفت: پليس فتا بايد با اقتدار شبكه ها و 
كانال هاى غير مجاز همسريابى را در فضاى مجازى 
مسـدود كند و افرادى را كه در اين فضا به دنبال 
كالهبردارى و اخاذى هستند و با آبروى مردم بازى 

مى كنند، تحت پيگرد قانونى قرار دهد.
سلمان خدادادى در اين باره افزود: به عقيده 
من پليس فتا به عنـوان ناظر در فضـاى مجازى 
داراى نقش، اهميت و جايگاه بسيار مهمى در اين 

زمينه اسـت كه بايد با توجه به نوع فعاليت خود 
از اختيارات بيشترى برخوردار باشد و به عنوان 
مهم ترين ارگان تاييد كننـده براى صدور مجوز 
فعاليت شـبكه ها و كانال هاى مختلف در فضاى 
مجازى عمل كند. وى گفت: مخالف اسـتفاده از 
شبكه هاى مجازى نيستم اما اين شبكه ها نبايد 
همانند امـروز در جامعه به حال خود رها شـوند 
و هر شـخصى بنا به اهـداف خـود در اين عرصه 

فعاليت كند.

خـدادادى اظهـار داشـت: فقـدان ارگان و 
دسـتگاه واحد براى كنترل و نظـارت بر فضاى 
مجازى تاكنون باعث بروز بسـيارى از مسـائل 
از قبيل سسـت شـدن بنيان خانـواده و حتى 
فروپاشى برخى خانواده ها در جامعه شده است.
رييس كميسيون اجتماعى مجلس شوراى 
اسـالمى با تاكيد بر اينكه عملكرد شبكه هاى
اجتماعى در فضاى مجازى به تامل و بررسى نياز 
دارد، گفت: برخى سودجويان از طريق اين عرصه 

با عنوان هاى شبكه ها و كانال هاى همسريابى 
و ...وارد زندگـى خصوصـى مردم مى شـوند و 
با سـوء اسـتفاده از اطالعات فردى اشخاص به 

كالهبردارى و اخاذى اقدام مى كنند.
وى خاطر نشـان كـرد: اين گونـه رفتارهاى 
غير اخالقى و غير اجتماعى عالوه بر اينكه نياز 
واقعى جامعه را بر طرف نمى كند بلكه باعث بروز 
بسيارى از مشـكالت و حتى افزايش آمار طالق 

نيز مى شود.
خدادادى اظهـار كرد: متاسـفانه نظارت 
واحد و متمركزى بر شـبكه هـا و كانال هاى
مختلـف در فضـاى مجـازى وجود نـدارد و 
اين موضوع به سـوء اسـتفاده برخى افراد و 

فعاليت هـاى غير مجاز در ايـن عرصه منجر 
شده است.

وى گفت: از ديگر مشكالت موجود كنونى در 
اين فضا ارائه مجوز فعاليت از سوى دستگاه ها يا 
نهادهاى مختلف است كه به ديگر مشكالت آن 
دامن مى زند در حالى كه هيچ دستگاهى تاكنون 
به صورت واحد مسئوليت اين فضا را براى كنترل 
و نظارت و... نپذيرفته اسـت. رييس كميسيون 
اجتماعى مجلس شـوراى اسالمى خاطر نشان 
كرد: به نظر من فعاليت شـبكه هـا و كانال هاى 
موجود در فضاى مجازى نيازمند تحول فرهنگى
و حتى ورود نيروهاى امنيتى به اين فضا است تا 

به يك فضاى پاك و سالم تبديل شود.

رييس كميسيون اجتمامى مجلس:
پليس فتا بايد شبكه هاى مجازى همسريابى را مسدود كند

حريق ساختمان مسكونى در 
جنوب غرب چين 

رسانه هاى محلِى چين از وقوع آتش سوزى در يك 
ساختمان مسكونى و كشته شدن دست كم هشت 

نفر در اين حادثه خبر دادند.
ــتان  در اين حادثه كه در جنوب غرب چين در اس
ــكونى  ــاختمان مس «يون نان» اتفاق افتاد يك س
طعمه حريق شد. بنابر اعالم مقامات محلى در اين 
حادثه هشت نفر جان خود را از دست داده و سه نفر 

ديگر مجروح شدند.
ــه مجروح اين  ــر با بيان اينكه س نيروهاى امدادگ
حادثه هنگام فرار و به دليل سقوط از ارتفاع دچار 
حادثه شده اند، اظهار داشتند: اين سه مجروح در 

بيمارستان تحت درمان قرار دارند.
ــى ها  ــينهوا، بررس ــزارى ش ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــه  ــن حادث ي ــتر ا ــات بيش ــورد جزيي در م

در حال انجام است.
واژگونى اتوبوس  در تنگ 

ابوالحيات كازرون

ــات در حوالى  ــوس در تنگ ابوالحي واژگونى اتوب
كازرون فارس منجر به مرگ دو  سرنشين آن شد.

ــتان  ــرادى، معاون امداد و نجات اس محمدرضا م
فارس گفت: حوالى ساعت سه بامداد يك شنبه 11 
ــين  در تنگ ابوالحيات  آذر، اتوبوسى با پنج سرنش
واژگون شد كه دو نفر از سرنشينان اين خودرو در 

دم جان باختند.
ــريع نيروهاى امدادى به  ــاره به اعزام س وى با اش
ــينان اين  ــر از سرنش ــه نف محل حادثه، گفت: س
اتوبوس به بيمارستان تروماى شهيد رجايى شيراز 

منتقل شده اند.
ــده از  ــه اتوبوس ياد ش ــادآورى اينك ــا ي مرادى ب
ــتان در حركت بوده است،  كرمان به سمت خوزس
ــان كرد كه حال يكى از مصدومان وخيم  خاطرنش
گزارش شده است. هنوز گزارشى از علت وقوع اين 

حادثه اعالم نشده است.
خودكشى نافرجام دانش آموز 

مينودشتى
حال عمومى دانش آموز مينودشتى كه ديروز اقدام 
به خودكشى كرده بود، مساعد گزارش شده است.

روابط عمومى آموزش و پرورش مينودشت پس از 
ــه اى اعالم كرد كه با توجه به  اين حادثه در اطالعي
اخبار منتشره در فضاى مجازى در خصوص اقدام 
ــى يكى از دانش آموزان مدرسه سميه  به خودكش
ــت، به استحضار مى رساند  در شهرستان مينودش
ــكالت  ــوز به علت برخى مش ــدام دانش آم اين اق
خانوادگى صورت گرفته است و به محض وقوع اين 
حادثه اقدامات اوليه صورت گرفته و دانش آموز به 

بيمارستان منتقل شد.
ــت، هم اكنون حال  در ادامه اين اطالعيه آمده اس
ــتان  ــاعد و در بيمارس عمومى اين دانش آموز مس

شهيد مطهرى شهرستان گنبد تحت مداواست.
بر اساس اين اطالعيه، اقدامات مناسب مشاوره اى 
ــى دانش آموزان  ــاع روحى و روان براى بهبود اوض
مدرسه توسط تيم مركز مشاوره آموزش و پرورش 
ــتان در مدرسه  و شبكه بهداشت و درمان شهرس
صورت پذيرفت و اين اقدامات در روزهاى آينده نيز 

ادامه خواهد داشت.
اين دانش آموز ديروز از پشت بام مدرسه خود را به 

پايين پرتاب كرده بود.
كشف 15 ميليارد كاالى قاچاق 

از يك ويال در جاده چالوس

ــوران اداره  ــردار محمديان گفت: با تالش مام س
مبارزه با قاچاق كاال و ارز پليس آگاهى استان از يك 
ويال در جاده چالوس ، انواع كاالى قاچاق به ارزش 

15 ميليارد ريال كشف شد .
سردار عباسعلى محمديان با اعالم اين خبر گفت: 
ــاالنه مبارزه با قاچاق كاال  در اجراى برنامه هاى س
ــى از  ــاى بازديد وبازرس ــراى طرح ه وارز و در اج
انبارها ومحل هاى دپوى كاالهاى قاچاق ، ماموران 
اداره مبارزه با قاچاق كاال و ارز پليس آگاهى استان 
از دپوى مقادير زيادى كاالى قاچاق در وياليى در 

جاده چالوس مطلع شدند.
وى افزود : بالفاصله تيمى از ماموران اين پليس به 
ــتان البرز به محل   همراه عوامل اداره تعزيرات اس
ــال 6 هزارو  ــدند و در بازديد از محوطه وي اعزام ش
ــاك ، 6 هزارو 978 عدد انواع  943 عدد انواع پوش
بدليجات و 14 هزار عدد انواع قاب عكس خارجى 

قاچاق كشف شد.
ــرز، ارزش  ــتان الب ــه فرمانده انتظامى اس به گفت
كاالهاى مكشوفه توسط كارشناسان 15 ميليارد 
ــت كه در اين رابطه يك نفر  ــده اس ريال برآورد ش

دستگير شد.

رويداد

ــه اداره مان  ــرقت از كودكان ب چندى پيش دو س
گزارش شد. بررسى هاى من و همكارانم نشان مى داد 
ــايى دختران پنج،6 ساله در يك  كه دزدان با شناس
ــواره آن ها مى كنند و در  لحظه اقدام به سرقت گوش
يكى از پرونده ها با كشيدن گوشواره، الله گوش دختر 
پنج ساله اى را پاره كرده اند و دختر ديگر هم از ناحيه 

دست به شدت آسيب ديده است.
ــرقت رفتم و متوجه چند بچه شدم كه  به محل س
شاهد دزديده شدن گوشواره هاى همبازى هاى شان 
ــردم و فهميدم دزدان با  بودند. از آن ها پرس و جو ك
موتور آمده اند و به بهانه موتورسوارى و جلب كردن 
اعتماد آن ها در چشم برهم زدنى گوشواره دو دختر 

را به سرقت برده اند.
ــت و  ــرنخ درس ــى تحقيق مى كردم تا س در حال
حسابى به دست بياورم، گزارش ديگرى مخابره شد 
كه در چند ساعت گذشته سرقت هاى ديگرى هم در 
نقاط ديگر شهر رخ داده است. تجسس ها بيانگر اين 

بود كه سرقت هاى به صورت زنجيره اى است.
براى يافتن سرنخ هاى ديگر سعى كردم با قربانيان 
ــرقت ها صحبت كنم. براى برقرارى ارتباط با  اين س
ــدم.  آن ها با لحنى كودكانه و مهربانانه وارد عمل ش
ــاره دزدان پرس و جو كردم. يكى  از اين كودكان درب
از دختربچه ها گفت زن و مردى يك ساعت پيش به 
كوچه آمده اند. زن ناشناس پيش دختربچه نشسته 
ــرهم به آن پك  ــيگارى هم آتش زده و پشت س و س
مى زده. اين كار از نظر اين دختربچه خيلى تعجب آور 

بوده و قيافه زن را به ذهنش سپرده بود.
با اجازه پدر و مادر اين كودك سعى كرديم با انجام 
چهره نگارى چهره يكى از دزدان به ويژه زن تبهكار را 
ــايى كنيم. كار چهره نگارى را آغاز كرديم و با  شناس
نشان دادن آلبوم ها و چهره نگارى در رايانه اين دختر 
ــديم. چهره  ــايى يكى از تبهكاران ش موفق به شناس
ــبيه به زنى بود كه بارها به  ترسيم شده 80 درصد ش
اتهام سرقت از سوى پليس آگاهى دستگير شده بود. 
دختربچه حتى خال روى صورت زن تبهكار را به ياد 

داشت كه كجاى صورتش بوده است.
در ادامه رسيدگى به پرونده چند تيم از همكارانم 
ــا ردى از دزدان  ــهر رفتند ت ــى هاى ش به طالفروش
ــت آورند چون احتمال اين مى رفت كه آن ها  به دس
براى فروش گوشواره و النگوى دختران به طالفروشى  
مراجعه كنند. بعد از چند ساعت تجسس و پرس و جو 
ــد دقايقى قبل زن و  يكى از طالفروشى ها مدعى ش
ــوى كودك كه با قيچى  مردى براى فروش يك النگ
ــده بود مراجعه كرده اند و او به آن ها مشكوك  پاره ش

شده و النگو را نخريده است.

ــته مورد بازبينى  ــرعت فيلم دوربين مداربس به س
قرار گرفت و تصوير زن و مردى كه قصد فروش النگو را 
داشتند، به دست آمد. تصوير زن جوانى كه همراه مرد بود 
دقيقا شبيه تصوير چهره نگارى شده از سوى دختربچه 
بود. وقتى عكس را به دختربچه نشان داديم او بدون فكر 

كردن گفت اين زن همان دزد گوشواره اش است.
با توجه به احتمال افزايش سرقت از كودكان ديگر 
من با استفاده از اطالعات مخبران موفق به شناسايى 
ــيار مى رفت  ــدم كه احتمال بس ــوق معتادانى ش پات
ــراه با چندنفر از  وى در آنجا تردد دارد. بالفاصله هم
ــانى  همكارانم به پاتوق رفتيم و با زير نظر گرفتن كس
كه به آنجا رفت و آمد داشتند موفق شديم زن تبهكار 

را  شناسايى كنيم.

ــديم و دستبند را به دور  خيلى عادى وارد پاتوق ش
دست متهم حلقه كرديم و با خود به اداره آورديم. اين 
زن كه مريم نام داشت در بازجويى ها حقيقت را كتمان 
مى كرد و مدام اصرار بر اين داشت كه تاكنون دست به 
هيچ دزدى نزده است. او پس از روبه رو شدن با دخترانى 
كه تحت سرقت قرار گرفته بودند به ناچار لب به اعتراف 
ــود و گفت 6 ماه پيش با مردى به نام ابراهيم آشنا  گش
ــه اعتياد داشته و حتى با  شده است. اين مرد به شيش
وجود همسر و فرزند به وى پيشنهاد ازدواج داده است و 
با توجه به مخالفت هاى مادرش راضى شده كه همسر 
دوم اين مرد شود. اين زن در طول اين چند ماه اعتياد به 
مواد پيدا كرده و همراه با همسرش براى تامين هزينه 

مواد دست به سرقت از كودكان مى زدند.

ــورى با  ــن زن و قرار ص ــه اعترافات اي ــه ب با توج
ــديم در عملياتى غافلگيرانه او را  شوهرش موفق ش
ــتگير كنيم. اين مرد هم در بازجويى ها به دزدى  دس
ــا توجه به اعتياد  از كودكان اعتراف كرد و گفت كه ب
ــده دست به چينين  ــديد به مواد مخدر مجبور ش ش

كارى بزند. 
ــن پرونده هايى گفت  ــن چني ــاره اي اما بايد درب
ــد  ــم مى توان ــم مه ــده جراي ــرنخ هاى پرون ــه س ك
ــن  ــف چني ــرنخ هاى كش ــن س ــى از بزرگ تري يك

باشد.  پرونده هايى 
ما بايد بياموزيم كه به عنوان يك افسر پرونده همه 
جهات و زواياى پرونده و احتماالت خيلى كوچك را با 
صبر و حوصله بررسى كنيم و مطمئن باشيم كه مجرم 

يا مجرمان حتى حرفه اى ترين هميشه اشتباهاتى در 
كار خود انجام مى دهند كه براى  آنان پيش پا افتاده 
ــده در پليس آگاهى  ــف يك پرون بوده ولى براى كش

حياتى است.
گفت و گو با زن معتاد

ــت.  ــت ولى اعتياد او را پير كرده اس زن جوان اس
ميانه قد است و الغر اندام. يكى از دندان هاى جلويى 
ــتش را جلوى  ــگام حرف زدن دس ــاده. مريم هن افت
صورت مى گيرد تا جاى خالى دندانش معلوم نشود. 
ــمانش گود رفته ورنگى به رخسار ندارد. او  زير چش
ــواده اش نفهمند كه به خاطر  مى گويد اى كاش خان
گوشواره دزدى دستگير شده ام. پيش خودم مى گويم 
اشتباه كردم كه به حرف مادرم گوش نكردم. االن با 

چه رويى با او روبه رو شوم.
   چند ساله هستى؟

28 سال.
   تحصيالتت چيست؟

ديپلم.
   چرا ادامه تحصيل ندادى؟

عالقه اى نداشتم.
   چندتا برادر و خواهر هستيد؟

يك برادر و خواهر دارم كه ازدواج كرده اند.
   در خانواده تـان كسـى بـه مـواد مخدر 

داشته؟ اعتياد
نه. فقط من.

   چرا فقط تو؟
وقتى ابراهيم مواد مى كشيد كنجكاو شدم ببينم 
حال مواد كشيدن چطور است، ناخواسته معتاد شدم 

و ديگر نتوانستم ترك كنم.
   چرا دست به سرقت مى زدى؟

به خاطر تامين پول مواد.
   نمى ترسيدى دستگير شوى؟

ــتى حاضر هستى دست  چرا ولى وقتى خمار هس
به هر كار بزنى.

   فكر مى كردى يك روز به چنين وضعيتى 
دچار شوى؟

ــور در اعتياد  ــر نمى كردم كه اين ط هيچ وقت فك
ــوم از دختربچه ها سرقت كنم.  غرق شوم و حاضر ش
ــودم را در آيينه ديدم و  از خودم بدم مى آيد. امروز خ

خجالت كشيدم.
   مادرت مى داند اينجايى؟

ــگ زده و مادرم در  فكر كنم پليس به خانه مان زن
جريان باشد. خدا كند نيايد اينجا.

   االن به چيزى فكر مى كنى؟
ــته، به آينده و اينكه چرا اين طور شد. اگر  به گذش
ــراغ پاكى. اى كاش با ابراهيم  ــوم مى روم س آزاد ش

نمى شدم. آشنا 

ــارق حرفه اى و همدستانش در رييس كالنترى 137نصر از دستگيرى س
عمليات تعقيب و گريز ماموران،  در شنبه شب گذشته خبر داد.

ــارق گفت: بامداد روز  سرگرد عباس جمشيدى درباره دستگيرى اين س
ــنبه 11 آذر، ماموران كالنترى 137 نصر هنگام گشتزنى در  گذشته، يك ش
محدوده خيابان تهران ويال به سرنشينان يك خودرو پرايد سفيد رنگ مشكوك 
شده و رسيدگى به موضوع را در دستور كار خود قرار داده و جهت بررسى موضوع

به راننده خودرو پرايد دستور توقف مى دهند. راننده خودرو پرايد با وجود دستور 
پليس مبنى بر توقف خودرو، با افزايش سرعت اقدام به فرار كرده و ماموران نيز اقدام

به تعقيب اين خودرو پرايد مى كنند.
ماموران چندين بار با استفاده از تجهيزات هشدارى، به راننده پرايد دستور 
ايست داده اما وى با افزايش سرعت و انجام حركات خطرناك به فرار خود ادامه 
ــهروندان و  مى دهد. در ادامه اين تعقيب و گريز با توجه به ايجاد خطر براى ش
خودروهاى عبورى، ماموران گشت كالنترى به منظور متوقف كردن خودرو 
پرايد چند تير هوايى شليك مى كنند اما راننده همچنان به فرار خود ادامهمى دهد.

وى با بيان اينكه ماموران با رعايت قانون به كارگيرى سالح اقدام به شليك گلوله 
به سمت خودرو پرايد كردند، گفت: با شليك گلوله به سمت خودرو پرايد، راننده 
كنترل خودرو را از دست داده و خودرو پس از تصادف شديد با خودروهاى پارك

شده در خيابان رودكى متوقف مى شود. بالفاصله بعد از توقف خودرو ماموران 
سرنشينان خودرو كه دو مرد و يك خانم جوان بودند را دستگير كرده و هر سه 

متهم به كالنترى 137 نصر ارجاع مى شوند.
سرگرد جمشيدى درباره انتقال متهمان به كالنترى گفت: با انتقال اين افراد 
به كالنترى 137 نصر، راننده خودرو پرايد به نام ايمان كه 31ساله بود، به عنوان 
يكى از مجرمان سابقه دار با بيش از 11 فقره سابقه دستگيرى مورد شناسايى قرار

گرفت. بررسى سوابق ايمان نشان داد كه او بارها به اتهام ارتكاب جرايم مختلف از 

جمله سرقت به عنف، سرقت داخل خودرو، تحصيل مال نامشروع و...  دستگير و 
روانه زندان شده است كه با شناسايى ايمان به عنوان يكى از مجرمان سابقه دار و 
حرفه اى وى با صراحت به انجام بيش از 300 سرقت لوازم داخل خودرو اعتراف 
كرد و گفت كه با همدستى دو عضو ديگر گروه اقدام به سرقت از خودروهاى پارك 
شده در سطح شهر تهران كرده است. اين سارق در باره علت حضور يك زن در 
گروه نيز گفت كه حضور يك زن در ماشين باعث مى شد تا كمتر به ما مشكوك 

شوند و همين امر انجام سرقت ها توسط من و دوستم را آسان تر مى كرد.
رييس كالنترى 137 نصر ادامه داد: متهمان با تشكيل پرونده مقدماتى به 
دادسراى ناحيه دو تهران اعزام و قرار قانونى از سوى مقام قضايى براى اين افراد 
صادر شد. تحقيقات جهت شناسايى ديگر جرايم ارتكابى و ... در مراحل ابتدايى 

و مقدماتى قرار دارد.

ــتگيرى  معاون مبارزه با جعل و كالهبردارى، از دس
ــال پيامك، از  ــه اى كه با ارس ــابقه دار و حرف مجرمى س
گيرندگان پيامك درخواست واريز پول مى كرد خبر داد.

ــا توصيه به  ــرهنگ كارآگاه جهانگير تقى پور، ب س
شهروندان درباره اينكه پيش از انجام  هرگونه تراكنش

مالى، پس از احراز هويت صاحب حساب بانكى مقصد، 
ــبت به تراكنش مالى خود اقدام كنند، درباره خبر  نس
دستگيرى اين مجرم گفت: در پى مراجعه شهروندى و 
طرح شكايتى با موضوع كالهبردارى، شكايت به اداره 
ــتاده شد. در ادامه  چهاردهم پليس آگاهى تهران فرس
ــكايت مالباخته در پليس آگاهى  ــيدگى به اين ش رس
ــد و در اظهاراتش به كارآگاهان تهران بزرگ حاضر ش

ــت واريز مبلغ يكصد  گفت: پيامكى مبنى بر درخواس
ميليون ريال به همراه يك شماره حساب، دريافت كردم، 
همزمان چون قرار بود كه همان مبلغ را به حساب يكى از 
دوستان خود واريز كنم، با اين تصور كه پيامك از طرف
وى ارسال شده است، بدون آنكه تماسى با دوست خود

ــتگاه خودپرداز بانكى، مبلغ  داشته باشم، از طريق دس
فوق را به شماره كارت ارسال شده واريز كردم، اما بعد از

مدتى متوجه شدم كه از من كالهبردارى شده است.
ــام تحقيقات  ــه اينكه با انج ــاره ب وى در ادامه با اش
ــان اداره چهاردهم  ــى، كارآگاه و اقدامات ويژه پليس
ــايى يكى از مجرمان سابقه دار به  پليس آگاهى شناس

ــن دارد را شناسايى  ــعيد.ر كه حدود 40سال س نام س
كردند، گفت: در بررسى سوابق سعيد مشخص شد كه 
ــوابق متعدد كيفرى به اتهام كالهبردارى  وى داراى س
ــال حاضر نيز  ــت و در ح ــگرد اس ــيوه و ش به همين ش
ــت. در ادامه  تحت تعقيب مراجع قضايى و انتظامى اس
رسيدگى به پرونده، كارآگاهان اداره چهاردهم پليس 
ــهر،  ــيم ش ــايى مخفيگاه متهم در نس آگاهى با شناس
ــدند و  ــتان اعزام ش با اخذ حكم قضايى به اين شهرس
پنجم آذر، با انجام يك عمليات غافلگيرانه «سعيد» را 

دستگيركردند.
سرهنگ تقى پور با اشاره به انجام بازجويى هاى اوليه 
ــدا با صراحت به بيش از  از متهم گفت: وى در همان ابت
ده ها فقره كالهبردارى به اين شيوه و شگرد اعتراف كرد 
كه با انجام اقدامات ويژه پليسى تاكنون تعداد15 نفر از 
مالباختگان شناسايى شدند. در تحقيقات از مالباختگان
نيز مشخص شد كه متهم بيش از يكصد ميليون تومان

از آن ها كالهبردارى كرده است.
ــل و كالهبردارى پليس آگاهى  معاون مبارزه با جع
تهران گفت: در حال حاضر متهم با قرار قانونى در اختيار 
ــران بزرگ قرار دارد و  اداره چهاردهم پليس آگاهى ته
ــايى ديگر مالباختگان  تحقيقات پليسى جهت شناس
در دستور كار كارآگاهان اداره چهاردهم پليس آگاهى 

تهران قرار گرفته است.

كالهبردارى 100 ميليون تومانىتعقيب و گريز ماموران و سارقى با 300 سرقت
 با پيامك

    زن و مرد موتورسوار، دزد گوشواره هاى كودكان بودند    

            سرقت از كودكان با همدستى زن معتاد سرقت از كودكان با همدستى زن معتاد 

معاون اجتماعى پليس راهور تهران بزرگ درخصوص 
توقف ثانيه شمار چراغ هاى راهنماى برخى معابر گفت: 
ــتم  ــان  دهنده بهره گيرى تقاطع از سيس اين توقف نش

هوشمند كنترل ترافيك است.
ــمار هاى چراغ هاى راهنما براساس  عموما ثانيه ش
سليقه و بدون هيچ محاسباتى در دست ماموران با روح 
ــه با يك اقدام  ــازى مى كنند در صورتى ك و روان مردم ب
كارشناسى و زمان بندى دقيق مى شود كمك به رانندگى 

بدون استرس در شهر را براى شهروندان داشته باشيم.
ــم به صفر شدن ثانيه  حتما بارها اتفاق افتاده چش
ــتى  ــمار دارى و نزديك به صفر آماده حركت هس ش

ــتن روى  ــارراه ها با نگه داش ــفانه اكثر چه ولى متاس
ــما را نگه  ــه ياهفت بعضا تا دقيقه هاى بعد ش عددس
ــكالت روحى براى شهروندان  مى دارند. اين هم مش
ايجاد مى كند و هم موجب بى اعتبارى به سازمان هاى 
ــهرى و هزار مطلب  تنظيم كننده برنامه ترافيكى ش

مى آورد». ديگربه وجود 
ــاون اجتماعى  ــعود جبارزاده، مع ــرهنگ مس س
پليس راهور تهران درخصوص مطلب فوق اظهار كرد: 

ــران به صورت  ــهر ته بخش اعظمى از تقاطع هاى ش
هوشمند مديريت مى شود.  در تقاطع هاى هوشمند، 
ــه اطالعات  ــرار دارد ك ــطح راه ق ــورهايى در س سنس
ــال مى كند  ــه مركزكنترل ترافيك ارس ــى را ب ترافيك
ــبات الزم، بهترين  ــمند با انجام محاس و سامانه هوش
ــبه كرده و  زمان توقف يا حركت در تقاطع ها را محاس
در ثانيه شمارهاى چرا غ هاى راهنما درج مى كند. اكثر 
تقاطع هاى مهم به سيستم هوشمند متصل هستند اما 

يكسرى تقاطع ها كه از اهميت پايين ترى برخوردارند، 
به صورت دستى كنترل مى شوند. 

ــت به موضوع  ــس راهور پايتخ ــد پلي اين مقام ارش
ــى بر توقف  ــط مخاطبان فارس مبن ــده توس مطرح ش
ثانيه شمار بر روى عددى خاص اشاره و اعالم كرد: وقتى 
ــمار روى عددى توقف كرده و مى ايستند قطعا  ثانيه ش
ــت، چرا كه  ــمند متصل اس ــتم هوش آن معبر به سيس
ــاير معابر و ترافيك موجود  سيستم هوشمند با رصد س

ــبت به تردد يا توقف خودروها در معابر  در سطح آن نس
تصميم گيرى مى كند. 

معاون اجتماعى پليس راهور تهران تصريح كرد: در 
برخى ساعات كه ترافيك معبر باالست و به اصطالح به 
ــد عمال هوش مصنوعى نمى تواند  نقطه اشباع مى رس
ترافيك را مديريت كند؛ در اين صورت كنترل معابر به 

صورت دستى و توسط مامور انجام مى شود.
وى خاطرنشان كرد: وقتى مديريت ترافيك توسط 
مامور و به صورت دستى اعمال شود عمال در ثانيه شمار 
توقفى رخ نمى دهد و تايمر ثانيه شمار به صورت روتين 

عمل مى كند.

توقف ثانيه شمار چراغ راهنما، سليقه مامورپليس نيست
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پپرتو جغتايى

 منحل شدن ناگهانى تيم بانك سرمايه، موجب 
ــيايى  تغيير و تحول در تيم اعزامى به بازى هاى آس
ــد.  ــال 2018 و 2019  ش ــى واليبال در س و جهان
ــرمايه) ديگر  ــيا (بانك س زمانى كه تيم قهرمان آس
به دليل انحالل، شرايط اعزام به مسابقات قهرمانى 
باشگاه هاى جهان را نداشت، تصميم بر اين شد كه 
تيمى ديگر به نمايندگى از ايران و قاره آسيا جانشين 
ــابقات مهم و معتبر شود. همان  اين تيم در اين مس
ــادى مبنى بر اينكه تيم واليبال  زمان زمزمه هاى زي
پيكان به شدت و با جديت در تالش است اين سهميه 
ــيون اما با اين  را از آن خود كند، مطرح شد. فدراس
موضوع موافقت نكرد و مقرر شد به داليلى كه هنوز 
ــت، تيم خاتم اردكان  ــن نشده اس براى كسى روش
ــهميه مسابقات جام  را راهى اين مسابقات كرد. س
ــگاه هاى 2018 جهان به تيمى تعلق مى گرفت  باش
ــال قبل يعنى 2017 به  كه در مسابقات آسيايى س
ــرمايه) و  ــيده بود ( يعنى تيم بانك س قهرمانى رس
ــيد كه به جاى اين تيم بعد  منطقى تر به نظر مى رس
از انحالل، تيم دوم يعنى تيم پيكان (نايب قهرمانى 
ــود كند اما در  ــهميه جهانى را از آن خ ليگ 95) س
ــتى نيز نداشت، تيم  اقدامى عجيب كه توجيه درس

خاتم اردكان صاحب اين سهميه شد. 
شيعى: تالش و مكاتبه هاى ما بى فايده بود!

ه  ــگا ش با ــل  م عا ير مد  ، ــيعى ش د  ــو محم
ــا «قانون »،  ــى پيكان در گفت وگو ب فرهنگى،ورزش
درباره عدم اختصاص يافتن سهميه جام باشگاه هاى 
ــان زمان و  ــال پيكان، گفت: هم جهان به تيم واليب
ــرمايه باخبر  ــس از آنكه از انحالل تيم س بالفاصله پ
ــديم، مكاتبه هاى خود را آغاز كرديم كه با كسب  ش

ــران در اين نبرد  ــهميه جهانى بتوانيم نماينده اي س
ــفانه با درخواست ما  ــيم.وى افزود: متاس معتبر باش
مخالفت شد و اين مخالفت موجب شد كه اين سهميه 
به تيم خاتم اردكان كه در ليگ بعدى يعنى فصل 96

ــرد. موضوعى كه هنوز  ــد، تعلق بگي نايب قهرمان ش
داليل آن براى ما روشن نيست. من فكر مى كنم اگر 
با اعزام پيكان موافقت مى شد ما نتايج بهترى در اين 
رقابت ها مى گرفتيم. شيعى خاطر نشان كرد: باشگاه 

پيكان به طور رسمى با ضيايى و شخص داورزنى نيز 
ــوى  ــا در نهايت با توجيهاتى كه از س صحبت كرد ام
ــد تصميم بر اين شد كه خاتم  ــيون مطرح ش فدراس
اردكان راهى جام باشگاه هاى جهان شود و متاسفانه 

ــدو مكاتبات و پيگيرى هاى  اين شانس به ما داده نش
ــوى  ــش نبود.اين صحبت ها در حالى از س ما ثمربخ
ــگاه پيكان مطرح شد كه حاال و پس  مدير عامل باش
از ناكامى تيم خاتم اردكان بسيارى از كارشناسان بر 
اين عقيده هستند كه تيم پيكان مى توانست نماينده 
ــهميه به تيم  ــد و دادن اين س بهترى براى ايران باش
خاتم اردكان يك فرصت سوزى بزرگ براى واليبال 

ايران به شمار مى رفت. 
ناكامى نصفه نيمه ها در نبرد جهانى!

تيم خاتم اردكان راهى مسابقات جهانى شد آن 
هم در شرايطى كه بازيكنان مهم و تاثيرگذارى مانند 
شهرام محمودى و مهدى مرندى را به همراه نداشت. 
ــد كه مصدوميت عامل اين عدم همراهى  عنوان ش
ــايبه اين موضوع به شكل ديگرى  ــت اما ش شده اس
مطرح شد مبنى بر اينكه اين بازيكنان كه ناكامى تيم 
اردكان در لهستان را پيش بينى مى كردند، ترجيح 
ــد و تيم را  ــتراحت كنن ــران بمانند، اس دادند در اي
همراهى نكنند. شنيده ها حاكى از اين است كه كادر 
فنى تيم خاتم اردكان نيز نتوانست اين بازيكنان را 
مجاب كند كه تيم شان را همراهى كنند و در نهايت 
ــه  ــگاه هاى جهان س نتيجه تيم اردكان در جام باش
ــى ضعيف و دور از انتظار را  شكست متوالى و نمايش

براى اين تيم به همراه داشت. 
اظهارات عجيب و غيركارشناسى آقاى سرمربى!

ــرمربى تيم خاتم اردكان كه از  ــالك، س محمد س
ابتداى اين فصل هدايت تيم خاتم را بر عهده گرفت، 
ــان و زمانى كه  ــابقات قهرمانى جه پيش از آغاز مس
ــه عملكرد نه چندان  خيلى از اهالى واليبال با نگاه ب
ــاى ابتدايى ليگ،  ــم در هفته ه ــن تي قابل قبول اي
نگران وضعيت اردكانى ها در قهرمانى جهان بودند، 
سالك در مصاحبه هايش عنوان كرده بود كه شانس 
زيادى براى تيمش قايل نيست و حريفان سختى در 
ــتند. ماجراى شهرام محمودى و  انتظار اين تيم هس

مرندى نيز بستر اين بهانه جويى ها و زمينه سازى ها 
ــل فراهم كرد.  ــتر از قب براى ناكامى احتمالى را بيش
ــالك  ــارات محمد س ــير اما اظه ــن تفاس با تمام اي
ــگاه هاى  ــم اردكان در جام باش ــان كار تي پس از پاي
ــالك در  ــه عجيب بود، س ــه و البت ــيا جالب توج آس
ــت:«دوتيم  ــى ازصحبت هاى خود اظهار داش بخش
ــيار بزرگى دراختيار ــا بازيكنان  بس  ديگرهمگروه  م
ــت،كمى  داشتندواين توقعى كه ازتيم ماوجودداش

ــال  ــاى واليب ــه غيرازلژيونره ــود. ب ــى ب غيرمنطق
ــان منتخب داخلى نيزدرقالب  ايران،اگرتمام بازيكن
يك تيم جمع مى شدند،باز نمى توانستندحتى يك 
ــب كنند».اين صحبت سالك  ست ازاين تيم هاكس
به طور مستقيم بازيكنان شاغل در ليگ ايران را زير 
ــوال برد. اينكه يك مربى جوان كه تجربه چندانى  س
نيز در هدايت تيم هاى ليگ برترى ندارد، در راستاى 
توجيه ناكامى و نمايش ضعيف تيمش در مسابقات 
ــان ايران و به  ــازه دهد كه بازيكن جهانى، به خود اج
ــوال ببرد،دور از انتظار  تبع آن واليبال ايران را زير س
بود. بهتر بود كه محمد سالك در بحث فنى وضعيت 
ــريح مى كرد و به جاى در بوته مقايسه  تيمش را تش
ــاى داخلى و  ــا بازيكنان و تيم ه قرار دادن تيمش ب
تحقير واليبال ايران، تيمى كامل تر را راهى لهستان 
كرده بود و به بازيكنان اجازه استراحت نمى داد. تيم 
خاتم اردكان با سه شكست مسابقات جام باشگاه هاى 
جهان را ترك كرد، تا در روزهاى بالتكليفى واليبال 
ــته  ــاهد ناكامى هاى بين المللى اين رش همچنان ش
ــال اخير واليبال ايران نتوانسته  باشيم. در روزها و س
ــان تيم ايرانِ   در عرصه هاى مختلف بين المللى هم
هميشگى باشد و بايد منتظر ماند و ديد براى متوقف 
ــت واليبال ايران  كردن اين روند ناكامى ها و بازگش
ــه راهكارهايى  به روزهاى اوج و قدرت در جهان، چ
ــئوالن واليبال  ــينان و مس ــوى فدراسيون نش از س

انديشيده خواهد شد. 

پرداختن به ماجراي درگيري كي روش و برانكو 
در كنار حواشي كه براي سرمربي تيم ملي به وجود 
آمده داسـتان مفصلي اسـت كه شـرح آن در اين 
يادداشت نمي گنجد. عقيده دارم در شرايط فعلي 
پرداختن به حاشـيه ها دردي را درمـان نمي كند و 
همه ما بايد به تيم ملي كشورمان فكر كنيم. موضع 
روزنامه فرهيختگان نيز در شرايط فعلي حمايت از 
تيم ملي فوتبال است با وجود آنكه در شرايط فعلي 
معتقدم راهي وجود نـدارد كه برانكـو و كي روش 
تعامل داشـته باشـند و تالش ها براي وساطت اين 

دو نفر اشتباه است. معتقدم اين تجربه، يك تجربه 
اشتباه و شكست خورده است اما ما مي توانيم انتظار 
داشته باشـيم كه كي روش و برانكو عليه يكديگر 
واكنشي نشـان ندهند. تجربه نشـان داده تالش 
براي آشـتي دادن دو نفر كه از نظـر ايدئولوژيك با 
يكديگر مشـكل دارند بي فايده اسـت اما وظيفه 
رسانه ها در اين ميان چيست؟ عقيده دارم كي روش 
بعد از جام ملت ها، فوتبال ايـران را ترك مي كند و 
درگيري ها را با خودش مي برد. اگر در جام ملت هاي 
آسيا نتيجه دلخواه مان را بگيريم و قهرمان شويم، 

سـال ها بعد نمي گويند كي روش ايـران را قهرمان 
كرد، مـي گويند ايـران قهرمان شـد. بنابراين در 
شرايط فعلي الزم اسـت همه ما پشت تيم ملي مان 
باشيم و از آن حمايت كنيم. من به شخص كي روش 
نقدهاي زيـادي دارم اما معتقـدم تيم ملي خوبي 
داريم و در هر پست چند بازيكن ايده آل كه توانايي 
بااليي دارند را در اختيار داريم. بدون شك پرداختن 
به حاشيه ها در شرايط فعلي باعث بدتر شدن اوضاع 
تيم ملي و فوتبال ايران مي شود. بنابراين براي رشد 
آن بايد همدل شـويم و از تيم ملـي حمايت كنيم. 

به نظرم هواداران، رسـانه ها، برانكو و كي روش در 
كنار يكديگـر شـرايطي را رقم زدند كه حواشـي 
بيشـتر از متن باشـد اما در اين ميـان نبايد نقش 
فدراسـيون فوتبال را ناديده گرفت. در بسياري از 
مواقع كي روش را مقصر درگيري ها مي دانستم اما 
معتقدم در شعله ور شـدن آتش اختالفات، برانكو 
نيز بي تقصير نبوده هرچند كه كمتر مقصر اسـت. 
گاهي با خودم فكر مي كنم اين دو نفر بدشان نمي آيد 
با يكديگر درگير شـوند. اگر بخواهم يك نكته در 
پايان ذكر كنم اينكه تيم ملي نيازمند آرامش است 

تـا نتايـج دلخواه 
مردم ايـران را در 

جام ملت هـاي 
آسـيا كسـب 
كند. بـراي به 

دست آوردن اين 
آرامش بايـد همه در 

كنار يكديگر باشـيم و 
براي موفقيت تيم ملي تالش 

كنيم تـا بتوانيـم بعدها از نقـش خودمـان نيز در 
اين موفقيت يـاد كنيـم. بنابراين من نيـز فارغ از 
نقدهايي كه به رفتار كـي روش دارم، براي تيم ملي 
كشـورم آرزوي موفقيت مي كنم و براي قهرماني 
در جام ملت ها از هيچ تالشي فروگذار نخواهم بود. 

ــت محمدعلي پور در تاريخ 17 آبان 97 در  با اتمام دوره رياس
فدراسيون انجمن  هاى ورزشى، تخلفاتى در جريان مديريت و 
برگزارى مجمع اين فدراسيون صورت گرفته كه به نظر مى رسد از 
چشم نهادهاى نظارتى و مسئوالن وزارت ورزش و جوانان پنهان 
مانده است . با توجه به تاكيد وزير ورزش و جوانان دكتر سلطانى فر 
ــيون  ــور در عرصه ورزش گويا در اين فدراس به انجام قانونى ام

تخلفات وجود دارد كه به نمونه  هايى از آن اشاره مى  شود:
نكته اول: 17 آذر 97 زمان قانونى رياست محمد علي پور تمام 
شده است ولى همچنان وى در فدراسيون به انجام امور مشغول 
هستند و نامه  هاى ادارى و مالى را امضا مى  كنند و به رياست خود 
در فدراسيون ادامه مى  دهند و حتى عزل و نصب در سطح رياست 
انجمن  ها و هيات  ها انجام مى  دهند كه اين روند صددرصد خالف 
قانون است، البته وى در مقابل اعتراض به اين روند خالف قانون، 
به اين موضوع اشاره مى  كند كه حكم ابالغ رياست شان در تاريخ 
دى 93 صادر شده است. اين استدالل صددرصد غيرقابل قبول 
است چون طبق اساسنامه فدراسيون  ها زمان شروع رياست از 
زمان برگزارى مجمع بوده و هيچ ارتباطى به زمان صدور حكم 

ــد علي پور پس از  ــه دوم: طبق اطالعات موجود محم ندارد. نكت
يك سال و نيم بازنشسته مى  شوند، بنابراين به دو دليل ثبت نام 
وى در انتخابات رياست فدراسيون انجمن  هاى ورزشى خالف 
قانون است. دليل اول: پست رياست فدراسيون يك دوره چهار 
ساله است پس بنابراين با يك سال و نيم فرصت نمى  شود قانونا 
براى پست چهار ساله كانديداى رياست شد. دليل دوم: حتى در 
صورت درخواست وزارت ورزش و جوانان براى ادامه خدمت وى 
و موافقت نهادهاى مربوطه، محمدغالمعلى پور پس از يك سال 
ــازمان متبوع خويش (وزارت ورزش و  و نيم فقط مى  تواند در س
جوانان) به ادامه  خدمت بپردازد، زيرا نيروهاى متخصص (فوق 
ــال، طبق  ــانس و به باال) در صورت ادامه كار بيش از 35 س ليس
ــازمان مربوطه خويش  ــورى فقط بايد در س قانون خدمات كش

ادامه فعاليت داشته باشند و قانونا نمى  توانند به نه ادهاى عمومى 
ــيون  ها) مامور شوند. بنابراين ثبت نام  غيردولتى (مانند فدراس
ــت فدراسيون از منظر قانون صحيح  او براى كانديداتورى رياس
نيست. نكته سوم: با وجود اينكه طبق قانون در تاريخ 4 شهريور 
ــيون فوق  ــت فدراس 97 ثبت نام از كانديداهاى انتخابات رياس
ــده 75 روز قبل از اتمام دوره  ــده (طبق قانون مقرر ش انجام ش
رياست فدراسيون انتخابات رياست جديد انجام گيرد) و پاسخ 
ــت و بر اساس  ــتعالمات نيز از مراكز ذى ربط اعالم شده اس اس
آيين نامه انتخابات فدراسيون  هاى ورزشى، بايد هرچه سريع تر 
ــيون برگزار و رييس جديد انتخاب شود ولى  مجمع اين فدراس
ــت و اين موضوع مشكالت  ــده اس ــفانه مجمع برگزار نش متاس
ــت. نكته  ــيه  هاى زيادى را در اين زمينه ايجاد كرده اس و حاش

ــرف وزارت ورزش و  ــد 17 آبان 97 از ط چهارم: طبق قانون باي
ــيون تعيين مى  شد تا مقدمات  جوانان سرپرستى براى فدراس
ــت تعيين  ــفانه سرپرس برگزارى مجمع را فراهم كند كه متاس
نشده است و طبيعتا در چنين شرايطى رياست محمد عليپور هم 
ــتن حكم و ابالغى از جانب وزير ورزش و جوانان  به واسطه نداش
ــد. نكته پنجم: طبق آيين نامه برگزارى  قانونى به نظر نمى رس
ــى، بعد از اعالم نتايج استعالم  انتخاباتى فدراسيون  هاى ورزش
كانديدها بايد دبير مجمع اسامى كانديداهاى قانونى و تاييد شده 
را در سايت فدراسيون و از طريق رسانه  ها اعالم كند، متاسفانه 
اين كار نيز صورت نگرفته است. طبق اعالم خود كانديداها از بين 
ــدزاده و محمد  كانديداهاى ثبت نامى صمد ولى زاده، احمد اس
عليپور سه گزينه تاييد صالحيت شده براى انتخابات فدراسيون 

انجمن هاى ورزشى هستند.مسئوالن وزارت ورزش در اين باره 
سكوت كرده اند اما عليپور در يكي از اظهارنظرهاي خود پيرامون 
اين موضوع گفته بود: «از لحاظ قانون در اساسنامه با حكم وزير 
كار مى كنيم. حكم من دى خورده است. انتخابات را هم اگر خدا 
ــخ برگزارى مجمع را بايد  بخواهد به زودى اعالم مى كنند. تاري

وزارت ورزش اعالم كند». 
رييس فدراسيون انجمن هاى ورزشى در خصوص شايبه هاى 
ــدن از وزارت ورزش  موجود درباره گرفتن مجوز براى مامور ش
ــت و  چنين  ــت: روال كارى اين اس ــيون گف و جوانان در فدراس
ــاله انجام  ــت داريم و هر س ــدارد. ما ماموري ــى وجود ن چيزهاي
ــيون و مدير سال هاست كه  ــود. باالى 10 رييس فدراس مى ش
قسمت هاى مختلف كار مى كنند و هر سال امور ادارى كارها را 
ــكلى وجود ندارد. همچنين دبير  انجام مى دهد. از اين بابت  مش
ــيون نيز مى گويد كه منتظر اعالم  مجمع انتخاباتى اين فدراس
وزارت ورزش و جوانان است. به نظر مى رسد كه وزارت ورزش و 
جوانان بايد با مشخص كردن زمان برگزارى انتخابات يا تعيين 

سرپرست، به اين حواشى پايان دهد. 

تيم ملى بسكتبال كشورمان، امروز در ادامه مسابقات پنجره پنجم 
انتخابى جام جهانى به مصاف تيم فيليپين مى رود. پيروزى در اين مسابقه، 
ايران را به صورت مستقيم راهى جام جهانى خواهد كرد. 12تيم قاره آسيا 
در دو گروه 6تيمى به رقابت مى پردازند و از هرگروه، سه تيم به صورت 
مستقيم راهى مرحله نهايى جام جهانى مى شوند. با توجه به اينكه آسيا 
داراى هفت سهميه است، بهترين تيم چهارم دو گروه نيز سهميه جام 
جهانى را كسب خواهد كرد. در حال حاضر ايران با 6 برد، سه باخت و 15

امتياز در مكان دوم جدول گروهF قرار دارد. استراليا با  هشت برد و يك 
باخت، صعودش را به عنوان صدرنشين گروه مسجل كرده و به همين 
دليل، رقابت تنگاتنگى بين تيم هاى ايران، فيليپين و ژاپن وجود دارد. 
مسابقه مهم ايران مقابل فيليپين بهانه اى شد تا با افشين رضاپور مربى 
وكارشناس اين رشته گفت وگو كنيم. نويسنده و محقق بسكتبال ايران 
معتقد است برگ برنده تيم ايران در بازى برابر فيليپين در دست بازيكنان

بلندقامت كشورمان است.  رضاپور در ابتدا ضمن اشاره به شكست تيم 
ــتراليا اظهار كرد: تيم استراليا در ديدارى  ملى بسكتبال ايران برابر اس
ــيد. متاسفانه ما در تيم ايران  برتر مقابل تيم كشورمان به پيروزى رس
برنامه و طرح مشخصى نديديم و بچه ها يك بازى سر درگم  را به نمايش 
ــتند. تنها چيزى كه در تركيب تيم ايران نمود داشت، حركات  گذاش
پراكنده بهنام يخچالى بود كه گاه يك تنه به دفاع حريف مى زد و گاهى 

هم محمد حسن زاده زير سبد حريف حركاتى مى كرد كه منجر به كسب 
امتياز مى شد اما در مجموع بچه هاى ما كار تيمى خوب و منسجمى مقابل 

حريف ارائه ندادند. 
نيمكت ايران10 امتياز گرفت

مربى پيشين تيم ملى بسكتبال جوانان ايران با اشاره به تيم استراليا 
هم اضافه كرد: البته نبايد فراموش كنيم كه استراليا هم آن قدرتى را كه 
انتظار داشتيم نشان نداد. اين تيم با تركيب آسياكاپ استراليا متفاوت بود. 
ضمن اينكه در همين تيم هم ما به نيمكت استراليا باختيم! اگر به آمار بازى 
دقت كنيد، بازيكنان جانشين تيم ميزبان 42 امتياز از مجموع 76 امتياز را 
كسب كردند ولى نيمكت ايران تنها 10 امتياز كسب كرد. تيم كشورمان 
در اين مسابقه تنها 47 امتياز گرفت و به امتياز 50 هم نرسيد كه اين نتيجه 
ضعيفى براى يك تيم محسوب مى شود.  رضاپور در پاسخ به اين پرسش

كه به نظر نمى رسيد تيم ايران در اين مسابقه سعى در حفظ انرژى خود 
ــت انرژى خود را هدر دهد؟  براى رويارويى با فيليپين بود و نمى خواس
توضيح داد: اگر بازهم فيلم بازى را ببينيد اين نظريه ثابت نمى شود. دست 
كم ما در حركات بازيكنان تيم ملى چنين چيزى را نديديم. بازيكنان 
ايران در موقعيت هاى بسيار بد اشتباهات عجيبى مرتكب مى شدند و 
توپ هاى ساده اى را لو مى دادند. تيم ايران در اين مسابقه بارها پرتاب هاى 
ايربال (توپى كه به سبد حريف نمى رسد) زد و چند بار هم بچه ها مرتكب 

خطاى هشت ثانيه (هر تيم بسكتبال در زمان مالكيت هشت ثانيه فرصت
دارد تا از خط نيمه عبور كند) شدند. اين اشتباهات مبتديانه بر فرضيه 
ذخيره انرژى خط  بطالن مى كشد. تيم ايران بازى سردرگمى به نمايش 
مى گذاشت. زمانى كه آرن داودى، گارد رأس ايران در زمين بود، بهنام 
يخچالى بازيسازى مى كرد و انگار هيچ هارمونى اى بين بچه ها برقرار نبود. 

سنترهاي مان      روز    بدي داشتند
او با تاكيد بر نقش ستاره ها در تركيب تيم ملى بسكتبال ايران اضافه 
ــه زمانى كه در كنار  ــان خوبى دارد كه البت كرد: تيم ملى ايران بازيكن
بازيكنان بزرگى مانند مهدى كامرانى و حامد حدادى قرار مى گيرند، با 
اعتماد به نفس كافى نمايش بهترى از خود به اجرا مى گذارند. متاسفانه 
سنترهاى ما نيز روز بدى داشتند. محمد ترابى تنها دو پرتاب آزاد به ثمر 
رساند. روزبه ارغوان هم رو به پرتاب هاى پيرامونى آورده بود. كيوان رياعى 
كه اصال به ميدان نرفت و ميثم ميرزايى هم نتوانست آن طور كه بايد و 
شايد در اندازه هاى خود ظاهر شود. نگاهى به آمار منطقه رنگى هم نشانگر 
برترى مطلق استرالياست. آن ها در اين منطقه 44 امتياز گرفتند و ما فقط 
16 امتياز كسب كرديم. از سوى ديگر، استراليا از ترن اوور (توپ هاى هدر 
ــت برك گرفت اما اين آمار براى  رفته در حمله) ايران 20 امتياز در فس
ايران 9امتياز بود. ضمن اينكه ترن اوورهاى ايران واقعا عجيب و غريب 
بود! رضاپور درباره فاصله دور و مسافرت خسته كننده بازيكنان ايران به 

استراليا هم اظهار كرد: در ورزش حرفه اى ديگر اين چيزها جايگاهى 
ندارند. از نظر  علمى گفته مى شود به ازاى هر ساعت اختالف زمان با يك 
كشور، يك روز بايد زودتر به آن كشور مسافرت كرد اما اين موضوع براى 
همه تيم ها يكسان است. كما اينكه تيم فيليپين هم راه زيادى تا تهران 
آمد و مقابل ما قرار  گرفت. چند هفته پيش شما ديديد كه در فوتبال هم 
چنين اتفاقى افتاد و تيم كاشيماآنتلرز ژاپن مسافت زيادى را طى كرد اما 

در تهران عملكرد موفقى داشت. 
فيليپيني ها براي پيروزي مي آيند

ــخ به اين پرسش كه دليل اصلى  كارشناس بسكتبال ايران در پاس
شكست ايران را چه مى دانيد؟ تشريح كرد: دليل يك باخت را بايد در 
يك مجموعه و در يك بازه زمانى از قبل مسابقه و در جريان مسابقه، بحث 
كوچينگ و انتخاب نفرات و ... جست وجو كرد. به هر ترتيب از آنجا كه 
استراليا آن تيم قدرتمند آسياكاپ را نداشت به نظر من ما مى توانستيم 
دست كم آن ها را بيشتر اذيت كنيم. اگر نتيجه بهترى مى گرفتيم و با 
اختالف نمى باختيم، مى توانستيم با روحيه بسيار بهترى به مصاف تيم 
فيليپين در مانيل برويم. نويسنده كتاب 100 سال بسكتبال درباره بازى 
آينده تيم ملى بسكتبال ايران هم گفت: كادر فنى تيم ملى بسكتبال 
موظف است از حاال تا زمان برگزارى ديدار تيم كشورمان برابر فيليپين با 
ريكاورى خوب اين تيم را آماده آن ديدار كند. فكر مى كنم اگر از بازيكنانى 

مانند نويد رضايى فر و محمد حسن زاده بيشتر استفاده كنيم نتيجه 
ــت و با توجه به  بهترى مى گيريم. البته فيليپين ميزبان اين ديدار اس
شكست برابر قزاقستان اين ديدار براى آن ها بازى مرگ و زندگى محسوب

مى شود. پس آن ها با تمام وجود براى جبران مى آيند. ضمن اينكه اوضاع 
گروه F به گونه اى است كه حتى در صورت پيروزى برابر قزاقستان  هم 
فيليپينى ها براى شكست ما به ميدان مى آمدند. فكر مى كنم برگ برنده 
ما در اين ديدار بازيكنان قدبلند ما هستند كه مى توانند فشار را از روى 

بازيكنان پيرامونى ايران هم بردارند. 
نبايد فيليپين را دست كم بگيريم

رضاپور درباره نقطه قوت تيم فيليپين توضيح داد: آن ها در ديدار با 
قزاقستان 88 امتياز گرفتند. پس در امتيازآورى تيم خوبى هستند. آمار 
بازى اين تيم در بازى گذشته نشان مى دهد كه قزاق ها با روى آوردن به 
بازى  پيرامونى و پرتاب هاى موفق سه امتيازى (52 درصد) بر فيليپين 
غلبه كرده اند. ما هم مى توانيم از همين الگو استفاده كنيم و با رو آوردن 
به پرتاب هاى سه امتيازى و اتكا به بازيكنان شوتزنى مانند جمشيدى، 
يخچالى و رضايى فر در فيليپين به موفقيت برسيم. او در پايان گفت: نبايد 
فيليپين را دست كم گرفت. بسكتبال ورزش اول فيليپين است و  آن ها 
تا دهه 1960قهرمان بالمنازع آسيا بودند و همواره يكى از رقباى سنتى 
كشورمان محسوب مى شدند. تيم فعلى فيليپين هم تحرك زيادى دارد 
اما همان طور كه گفتم اگر ما زيرسبد را از فيليپين بگيريم نصف بيشتر راه 
را رفته ايم. چرا كه در اين صورت ناخواسته فشار از روى بازيكنان پيرامونى 
ايران برداشته مى شود و به اين ترتيب شانس بازيكنان شوتيست ما براى 
فروريختن سبد حريف بيشتر مى شود. اميدوارم تيم ملى كشورمان به اين 

ترتيب بتواند يك بار ديگر فيليپين را در مانيل شكست دهد.

نگاهي به رياست غيرقانوني عليپور كه حاشيه هايي را در پي داشته است

تخلفات آشكار در فدراسيون انجمن  هاى ورزشى

افشين رضاپور درگفت وگو    با «قانون»:

ايران مغلوب نيمكت استراليا شد
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( مالنصرالدين)

مى پرسند چرا مرگ هميشه خوش روها، مهربان ها و 
بامعرفت ها را زودتر مى برد. فرض كن خود شما مرگى! 
ــتى، مدام در حال دويدن از  در اوج گرفتارى هم هس
شرق به غرب و شمال به جنوب كشورى، زلزله زده ها 
ــيل زده ها،  ــراغ س را قبض روح نكرده، بايد بروى س
وسط راه خبر مى دهند برو فالن مرز، حمله تروريستى 
شده چهار نفر را سوار كن. نه حوصله دارى نه اعصاب 
درست و حسابى! همين طور كه دارى رد مى شوى، 
مى بينى مثال يك «زرويى نصرآباد» يك جا نشسته، با 
همان حال بيمار و رنجورش باز دارد مى خندد و انرژى 
ــوالى كه به ذهنت مى رسد  ــاتع مى كند. اولين س س
ــى «چيزى هست بگو ما هم  چيست؟ بله، مى پرس
بخنديم!» و خب همزمان با اينكه همه چيز خنده دار 
است، ولى چيزى هم براى خنديدن نيست. پس امان 
نمى دهى. حاال كه مسيرت خورده او را هم مى برى، 
ــت سالگى! در عوض، آدم بداخالق و  در چهل و هش
ــير كوتاهى كه  عبوس كه بردن ندارد. در همان مس
قبضش را صادر مى كنى تا ببرى تحويلش بدهى، آن 

قدر غر مى زند كه مغزت را مى جود.
اين مى شود كه مرگ هم ترجيح مى دهد خوب ها را 
ــه دارد، هى نگه دارد، باز  ببرد و بدها را همچنان نگ
ــلول هاى بدن  نگه دارد. تا لحظه اى كه تك تك س
ــان خجالت بكشند و بگويند «ببين  آن آدم ها خودش

ما خودمون ميريم. بعدا عكس قبضتو تلگرام كن!»
ژوزه ساراماگو كتابى دارد به نام «در ستايش مرگ» 
كه در آن مرگ در سرزمينى متوقف مى شود و بيش 
از آنكه اسباب خوشبختى ملت شود، موجبات بدبختى 
ــاراماگو، مرگ  ــم مى كند. بله آقاى س آن ها را فراه
ستودنى است، ولى مرگى كه شما تجربه كردى؛ نه 

اين مردنى كه ما بلديم!

اين شعر را چند سال پيش براى استاد زرويى نازنين سرودم و در محضرشان خواندم. آن 
روزها چه كيفى مى كرديم از اينكه سايه آن سرو خوش قامت بر سرمان بود. استاد عمرى 

به شيرينى سخن گفتند و حال روا نيست كه ياد او  جز به شيرينى اتفاق افتد.
اي سبيلت شهره بين جمله طنازها

با سبيلت مي كني بر عاشقانت نازها
 

چون دو مصرع، خوب و موزون، مثل بيتي محكم است
پشت هر تارش نهان داري ز حكمت رازها

 
گوشه  چشمي اگر كه سوي ما انداختي

مي دهد لطف نگاهت بر دل مان فازها
 

بنگرم فهرست نام تاجران قند را
نام تو باشد در آن دفتر همان آغازها

 
اي تمام سنتي ها مانده در اوصاف تو

اي تو منظور تمام پاپ ها و جازها
 

خط به خط سبلتينت هست تاريخ ادب
خنده تو معني ايهام ها، ايجازها

 
اي كه استادي شبيه تو نيامد بر زمين

اي زده زانوى شاگردى به نزدت پازها *
 

آن زماني كه بيايي در سخن، غوغا كني
ناگهان با «اصل مطلب»** مي كني اعجازها

 
در سران طنزپردازان، تو از سرهنگ ها

در صفوف عاشقان تو من از سربازها
 

عينـ  دور از جانـ  شوماخر، بى رقيب و تيز و بز
داده اي در جاده هاي طنز كشور گازها

 
چون مگس با چرخ خود از خويش بردند آبرو

چوب در چرخ تو گر كردند دست اندازها
 

سايه ي «سروى سبيلنده***» است بر روى چمن
سايه  تو كم نگردد از سر طنازها

 * نام كوچك شاگرد مورد نظر «اوكتاويو» است.
** «اصل مطلب» نام يكى از كتاب هاى استاد زرويى است.

*** آن سرو سبيلنده و آن ماه مه اندود/ تركيب تنومندى و پيراسته خويى (اميد مهدى نژاد)

در ستايش مرگ

ا

- آقاى ابوالفضل زرويى نصرآباد.
+ بله.

- عجب. شاعر هستيد ديگه؟
+ شاعر هم هستم. يعنى بودم.

- يك لحظه گفتم شايد جاى كس ديگه اى آوردنتون. 
+ اگر اونطورى بود، چى مى شد؟

- هيچ. احيا مى شديد. قبلش كل زندگيتون مثل فيلم از جلوى 
چشمتون رد مى شد، بعد هم از همين تونل هاى نور مى ديديد 
و باقيش هم از همين خاطره ها كه تعريف مى كنند ديگه. به 

ساعت االن به نظرم تو غسال خونه به هوش مى اومديد. 
+ خب خدا رو شكر، خودم هستم.

- اين طور كه معلومه راضى هم هستيد از اين اوضاع.
+ چرا راضى نباشم. نه گرز آتشين داريد، نه از چشمتون شراره 

مى باره. تازه چند سالى بود منتظرتون بودم. دير هم اومديد.
- سنى نداشتى شما؟ چرا اينقدر اذيت بودى؟

ــنيدى كه مى فرمايد: هنر خوار شد،  ــما اون شعر رو ش + ش
ــتى، آشكارا گزند؟ عمر بنده دقيقا  جادويى ارجمند. نهان راس

طى همين شعر گذشت.
ــت. همين يك برگ كاغذ هم داخلشه.  - اين پرونده  شماس
ــت: اين تمام تو نبود.  ــن كاغذ هم فقط يك جمله س روى اي

سوال من اينه كه چرا؟
+ واال سوال من هم از شما همينه. چرا؟

- چى چرا؟
ــد به جاى  ــه من داديد؟ نمى ش ــتعداد ب ــرا اين همه اس + چ
اينكه اين دم را همه اش را يك نفس در من بدمند، نمى شد 

تقسيمش كنند بين چند نفر. 
- باالخره هر دوره اى يك نابغه الزم داره. حافظه  هر نسلى به 

يك غول احتياج داره.
+ كدوم حافظه، كدوم نسل عزيز دل من. مرگ من نگاه كن 
به اين جماعت. بيشترشون حتى جلد كتاب هاى منم نديدن. 

اسم منم نشنيدن.

- تو فكر كردى، باقى وضعشون بهتر از تو بود. بگم ونگوگ 
بياد؟ اون آقاى در جست و جوى زمان از دست رفته اسمش 

چى بود؟
+ مارسل پروست.

- همون. كم عذاب كشيد؟ 
+ باز بعد از مرگشون از اين باال كه به اون پايين رو مى بينند، 
ــرده آدم چطورى بره  ــى مى كنند. من چى؟ آخه م يه صفاي
ــال، يكى  اون جا كه زنده اش ازش خيرى نديده. اين همه س
گفت، كجايى؟ چطورى نون مى خورى؟ اصال از كجا ميارى؟ 
خونه ات تابستون خنكه، زمستون ها جات گرمه؟ پرايد هم نه، 

يه دوچرخه دارى باهاش تا نونوايى برى؟
- خب چرا نرفتى؟

+ كجا مى رفتم؟ منو ببين، من درختم. ريشه ام تو خاكه.
- اين ها همه درست اما كاش بيشتر مى نوشتى.

ــر كيو نقد كرديم، باال و باالتر رفت، من اما تهش چى؟  + ه
برگشتم همون روستاى پدرى. يه طورى كه انگار هيچ وقت 
ــودم. حاال هم زير يه خم جنازه ام رو مى گيرند و تمام. اگه  نب
ــوالى ندارى. برو بگذار بخوابم. خيلى ساله يه خواب  ديگه س

آروم نرفتم.
- بخواب كه باقى رفقات هم تو راهند. اينجا جمعتون جمع ميشه.

ــانه ها. مردى  ــل زرويى نصرآباد مردى بود از دل افس ابوالفض
ــى  ــند دنياى امروز... نه بدى از كس ــبات ناپس بيگانه با مناس
ــى  ــت نه بدى به كس ــى مى خواس مى گفت نه بدى براى كس
ــنا  ــودش خوبى  و خوبى بود. وقتى با او آش ــرد. تمام وج مى ك
شدم يك سال بود كه در مطبوعات طنز مى نوشتم اما واقعيت 
ــنايى با او بود كه  تازه ياد گرفتم طنز  ــت كه بعد از آش اين اس
ــم! طورى كه بارها گفته ام مى توانم زندگى ادبى ام را به  بنويس
ــيم كنم و با اينكه  ــتاد زرويى تقس ــنايى با اس قبل و بعد از آش
نوشته هايم قبل از زرويى در جشنواره ها مورد تقدير قرارگرفته 
ــنايى با او تمام  ــد اما پس از آش بود و در مطبوعات چاپ مى ش
ــم و تولدى ديگر را  ــته بودم را دور ريخت ــه قبل از او نوش آنچ
تجربه كردم. همان نوشته هايى كه تا قبل از آشنايى با او فكر 

مى كردم خيلى چيزهاى بانمكى اند و حتى آنقدر فكر مى كردم 
ــتاد زرويى  ــض اولين ديدار با اس ــم كه به مح خوب مى نويس
ــته ها را به اين بزرگوار دادم  ــك صد صفحه از همان نوش نزدي
ــد. استاد هم  ــدم كه چه ش و چند وقت يكبار هم پيگير مى ش
طبق معمول مى گفتند هنوز فرصت نكردم نوشته ها را بخوانم 
ــتاد اينقدر كم التفات  ــن هم ته ِ دلم آزرده بودم كه چرا اس و م
ــت كه حداقل دو برگه از آن نوشته ها را نمى خواند، تا اينكه  اس
ــان. جلو رفتم و با  ــار در كانون ادبيات ديدمش ــراى دومين ب ب
ــى از جوانى طنزى را كه به تازگى نوشته  اعتماد به نفس ناش
ــان خواندم. استاد گوش داد و پس از كمى سكوت  بودم برايش
گفت: «در اين مدت چه كار كردى كه اينطور پيشرفت كردى 
ــبت به قبلى ها خوب شده! راستش كارهاى  و چقدر كارت نس
ــيدم: «مگر كارهاى  ــد بودند.» متعجب پرس ــى ات خيلى ب قبل
ــتاد آن صد صفحه  قبلم را خوانده بوديد؟» تازه فهميدم كه اس
ــان نيامده بود دل  ــر بزرگوارى دلش ــده بودند اما از س را خوان
ــتن طنز كرده بود  ــروع به نوش ــال ش جوانى را كه تازه يك س
ــان  ــه بعد ديگر عادت كرده بودم نظرات ايش ــكند. از آن ب بش
ــالهاى آغازين  ــاره كارهاى جديدم بگيرم تا اينكه در س را درب
ــر كردم. آن زمان  ــالگى اولين كتاب طنزم را منتش ــت س بيس
ــم بود و همين  ــتند خيلى ك ــانى كه كتاب طنز داش تعداد كس

ــى طنز به خاطر چاپ  ــن پايينم كافى بود كه در ميان اهال س
ــمن زياد پيدا كنم. در ميان تمام اين  ــبتا مقبول دش كتابى نس
ــى كه از من همچنان حمايت كرد استاد  ــمنى ها تنها كس دش
ــتين  ــى بود كه  عالوه بر اينكه با بزرگوارى مقدمه نخس زروي
كتابم را نوشته بود. بعدها در مصاحبه اى درباره آثار من گفتند: 
ــت كه شما در كدام دوره از تاريخ ادبيات  «واقعيت امر اين اس
اينقدر شاعر جوان 18-17 ساله تا 25 ساله مى بينيد كه اينقدر 
ــعر گفته باشند؟ مى خواهم بگويم چون اين ها  روان و خوب ش
ــان. مثال همين خانم نسيم  ــتند نمى بينيم ش ــت ما هس دم دس
عرب اميرى يك پديده است. شما در كل تاريخ ادبيات ايران، 
ــاعر طنز پرداز خوب پيدا مى كنيد كه با اين قدرت  چند زن ش
ــوم طنز را  ــه اين خوبى مفه ــعر بگويد و ب ــا اين روانى ش و ب
بشناسد؟»همين اظهار نظر درباره آثارم از بزرگترين طنزنويس 
هم روزگارمان بس بود كه من ديگر كوتاه نيايم و با وجود تمام 
ــم و بنويسم. لطف  ــردى ها همچنان بنويس ناماليمات و دلس
ــل زرويى فقط به من نبود و خيلى از طنزپردازان امروز  ابوالفض
ــان را با ايشان شروع كردند و مديون اين بزرگوارند. چه  كارش
مى شود كرد كه هميشه عزيزترها زودتر مى روند و خدا مى داند 
ــاد  ــن پس دنيا چقدر ابوالفضل زرويى كم دارد! روحش ش از اي

و يادش جاودان.

مرد افسانه هاى
 امروزى رفت

اولين گفت وگوى استاد 
از اون دنيا

نسيم عرب اميرييادنامه

عبدا... مقدميشعر طنزمهرشاد مرتضويطنزآزاد

علي رمضانطنزآزاد

خواستم كه با تو درددل كنم
گريه ام ولى امان نمى دهد...
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ــاده روى  پي ــال  ح در  ــن  مالنصرالدي ــم  قدي ــاى  زمان ه در 
صبحگاهى اش بود (در آن زمان بيشتر مردمى كه در حكايت ها 
ــال پياده روى و  ــبانه روز در ح ــش اصلى را بازى مى كنند ش نق
دخالت در كار مردم بودند. مولف) كه چشمش به چراغ جادويى 
ــيد: «يعنى چى  ــه اى افتاده بود. وى با خود انديش افتاد كه گوش
ــوخى خود خنديد. چراغ  ــه؟» و در دلش به اين ش مى تونه باش
ــتورالعملى كه زيرش نوشته بود شروع  ــت و طبق دس را برداش
ــه دور  ــاعتگرد و س ــرد به ماليدن چراغ به صورت دو دور س ك
پادساعتگرد و بالعكس. مالنصرالدين كه طبق حكايت ها انتظار 
ــت پس از مدتى ماليدن چراغ، يك غول نيلى رنگ از توى  داش
ــد. پس به ماليدنش  آن دربيايد، در كمال تعجب ديد خبرى نش
ــاعت چراغ فسى  اين بار با حوله داغ ادامه داد كه پس از نيم س
كرد و دودى به صورت اگزوز ژيان پت پت كنان از آن بيرون آمد 

و به دنبالش موجودى زرد هم تپى افتاد زمين.
موجود كه بيشتر شبيه مارمولك معتاد بود تا غول، پس از سرفه 
ــودش را تكان داد و با حالت طلبكارى به مالنصرالدين نگاه  خ
كرد و افزود: «ها؟ چيه؟» مال كه توقع ديدن اين صحنه و اين 
برخورد را نداشت خواست گيوه اش را دربياورد و مارمولك پررو 
ــيد و گفت: «نزن ارباب، غلط  ــك كند كه مارمولك ترس را بيفت
ــو كو؟» مارمولك  ــال عصبانى افزود: «غول اين ت ــردم...» م ك
ــينه اش را صاف كرد و افزود: «با افتخار تقديم مى كنم... در  س
ــال را ديد در ادامه افزود: «من  ــم ارباب!» وقتى تعجب م خدمت

از ويژگى هاى انسانى و نجابت و شرافت آقاى زرويى 
ديگران گفته اند حتما؛ براى نسل ما كه تازه داشتيم 
آكبند بودن ذهن سياسى مان را در دولت آقاى خاتمى 
از دست مى داديم، سهمى كه آقاى ابوالفضل زرويى 
ــت ما دارد، از  نصرآباد در طنز معاصر ايران و سرنوش

چند بعد مهم است؛
1. آقاى زرويى سال ها كار جدى پژوهش و نگارش 
و مديريت تحريريه  طنز را در دهه  هفتاد خورشيدى 
در موسسه  گل آقا در سطحى پيش برد، كه شبكه اى 
قوى از ارتباطات ميان نسل هاى مختلف طنزنويسان 
ــكيل شد و در دهه  هشتاد، همان  حول آن محور تش
ــوزه  هنرى (نهاد  ــبكه  ارتباطى را در دفتر طنز ح ش
حكومتى وابسته به سازمان تبليغات اسالمى) تقويت 

كرد.
ــازه در طنزهاى  ــو و آزمودن قالب هاى ت ــان ن 2. زب
ــا و پس از ما بر  ــى، يكى از ردپاهايى بود كه م زروي

ــه  ــاد كه او براى ما هميش ــل زرويى نصرآب ــتم ابوالفض ننوش
همان مالنصرالدين گل آقا بود و باقى خواهد ماند. او را همان 

مالنصرالدين صدا مى زنم.
نوشتن در مورد يك طنزنويس آن هم زمانى كه ديگر در ميان 
ما  نيست تلخ تر از ته خيار و يك سرى چيزهاى تلخ ديگر است 
ــم ديگرى دارد اما در تلويزيون ليموناد يا سودا  كه در خارج اس
ــود، طنز دغدغه اش  ــى كه تا ب صدايش مى زنند اما براى كس
ــتى بهتر از طنز؟! باور كنيد يادداشت خشك و  بود، چه يادداش
غضبناك اصال موردپسند مالنصرالدين نخواهد بود، شب به 
خوابم مى آيد و مى گويد:تمام خورش باميه هايى كه تا حاال من 
نخوردم تو بايد به جام بخورى! و اين گونه انتقام يادداشت جدى 

را از من خواهد گرفت.
ــى نتوانسته  مالنصرالدين يك جايى گفته بود كه از طنزنويس
حتى يك دوچرخه بخرد، اما آن هايى كه مالنصرالدين طنزشان 
را نوشت، بنز خريدند، ويالهاى آنچنانى خريدند و... مثل نانوايى 
ــى برسد كه نان را گرفته است،  كه نان بپزد اما  پولش به كس

كمدى نيست؟! طنز و تراژدى نيست؟!
ــوم شخص مفرد را به دوم شخص مفرد تبديل  اصال بگذار س
كنيم و به جاى او از تو استفاده كنم، تو حداقل جنبه طنزت باال 
بود و آدم مى توانست بدون ترس و واهمه، دو كالم با تو شوخى 
كند! مالنصرالدين جان! چطور است كه نيمار و تام هاردى و ابى 
هم باالخره يك قيمتى داشته باشند، تو و قلمت قيمت نداشته 
باشيد؟! اصال همين فوتبال كه در وصفش سرودى از چه وقت 
شكست و پيروزى/ مى شود جنگ و آتش افروزى؟ بازيكنانش 
يك مبلغ فسخ قرارداد دارند، اما تو با اينكه حتى ضربه اى به دم 
گربه نزده بودى و ادعايى در زمينه تعصب به پيراهن باشگاهى 
نداشتى، هرگز به پيراهن طنز تنت و قلم رندت خيانت نكردى. 
راستى جنس قلمت چه بود كه نفروختى مرد حسابى؟! گوشت 
كيلويى هفتاد هزار تومان و پرايد سى ميليونى و خانه مترى ده 

ميليون تومان، دستت را روى قلمت ُشل نكرد؟!
ــرث صابرى (تا يك  ــن گل آقا؛ عزيز دل كيوم مالنصرالدي
ــى!) تو حتى يك زمانى از خود مالنصرالدين اصلى هم  جاي
اصلى تر بودى، آنقدر كه نسل ما فكر مى كرد مالنصرالدين 
ــود؟  ــدر واقعى مگر مى ش ــدل انق ــن ب ــمايى، ببي ــود ش خ
ــود؟! راستى جناب  ــى مگر مى ش ــتش، ليونل مس رضا پرس
ــاد هم صدايت  ــه ابوالفضل زرويى نصرآب ــن ك مالنصرالدي
ــيدى به كيومرث صابرى و دهخدا و  مى زدند، آنجا كه رس
ــازه بهروز افخمى)، عبيد و جمال زاده،  صادق هدايت (با اج
ــاپور و ايرج  ــر احترامى و عمران صالحى، پرويز ش منوچه

ميرزا و... سالم ما را برسان. 
ــت، خودت كه  ــه نقطه خيلى مهم اس خودت مى دانى اين س

استادى، جاهاى خالى اش را پر كن!
ــيد، بپرس گل آقايى آنجا  ــتت به كيومرث صابرى رس اگر دس
چاپ مى شود يا نه، اگر  چاپ مى شود كه هيچى، دست شان و 
دست تان درد نكند، اما اگر چاپ نمى شد بگو اين بچه هايى كه 
شما آن ها را عاشق طنز كرديد، آن دنيا مجله طنز  نمى خواهند تا 
دور يكديگر جمع شوند و اين بار غم نان، تكه و پاره شان نكرده 

و با خيال راحت، طنزشان را بنويسند؟!
مالنصرالدين جان! مواظب خودت باش، سفر به سالمت!

طنزنويسان به كجا مى روند؟
نيست مشخص كه چرا مى روند

گرچه ندارند به دنيا نظر
حيف كه زود از بر ما مى روند

توى همين دايره زندگى
خيلى از آن ها به فنا مى روند

طنز شود دردسر جان شان
با دوسه خط گاه به جا مى روند

تا كه مالقات ميسر شود
سوى اوين و رفقا مى روند!

آه دريغا كه بناگه ز طنز
كنده دل و سوى عزا مى روند

چون همه را يكسره خندانده اند
غم شود انگيخته تا مى روند

اغلب شان تنگ بود دست شان
سوى خدا شاد و رها مى روند

عمرى اگر غصه به دل داشتند
خنده كنان سوى خدا مى روند!

غولى هستم كه آپشن ويژه اى دارم، اونم گزينه سفر در زمان 
ــفرهايم به يك دوره از  ــت. به همين خاطر در يكى از س اس
ــا اوضاع خيط بود كه اين  ــورى، اون قدر اونج تاريخ يك كش
شكلى شدم و هنوز نتونستم جون بگيرم و اسمم رو گذاشتن 

غول غولك.»
ــود را مى خارانيد (اوه چه جمله اى  ــال در حالى كه ريش خ م
ــفر در زمان!»  ــد! مولف) افزود: «خب پس ياال منو ببر س ش
ــت كمى  غول غولك كه انتظار اين جمله بندى را از وى نداش
ــرش را خارانيد و افزود: «خب كجا در خدمت تون باشم؟»  س
ــا بريم اونجا كه من بتونم يكى  ــال مكثى كرد و افزود: «بي م
ــار رو بهش بدم كه  ــودم پيدا كنم و اين افتخ ــه بانمكى خ ب
ــه...» غول غولك لختى انديشيد  بعد از من مالنصرالدين باش
ــخته ولى فهميدم كجا ببرمت. يكى رو  ــپس گفت: «س و س
ــه. يعنى دهن باز مى كنه از خنده  ــم كه اصل جنس مى شناس
ــى عمرا كه رو  ــز تلخى داره ول ــرى، چون يه طن ــه نمي ريس

دستش كسى بياد. بپر باال!»
مال كه خوشحال شده بود در حالى كه داشت دامنش را جمع 
ــود افزود: «حاال اسم اين نابغه  مى كرد تا بتواند وارد چراغ بش
كه قراره جاى منو بگيره چيه؟» مارمولك در حالى كه داشت 
ــزود: «ابوالفضل  ــال را درون چراغ جا مى كرد اف باقيمانده م

زرويى نصرآباد...»

ــلط او بر ادبيات و  ــير قدم برداشتيم؛ تس همان مس
تاريخ طنز، قدرتى در نوشتن شعر و داستان و نثرهاى 
متنوع مى داد، كه موجى تازه در گونه هاى محبوب 

طنزنويس ها ساخت.
3. زرويى همان مسيرى را پى گرفت كه كيومرث 
صابرى فومنى در گل آقا با همه  دشوارى ها مى پيمود؛ 
قانع كردن حكومت و دولت ها، درباره  اين كه طنز 
ممكن است چندان هم خطرناك و دردسرساز نباشد.

ــيارى از جواب  ــه او با بس ــم هاى تازه اى ك 4. رس
ــنواره هاى طنز و  ــا در پايه گذارى جش پس دادن ه
محفل هاى شعر و نثرخوانى طنزآميز در حوزه  هنرى 
ايجاد كرد، ماندند و نسل هاى جديد امروز امكانات 
بيشترى براى آزمودن توان خود در طنز نوشتن دارند.

ــد كه براى درگذشت  5. فكر نمى كردم روزى برس
شما چيزى بنويسم؛ ديدن اين روز از توان ما خارج 

بود آقاى زرويى؛ حق مان اين نبود.

عليرضا كاردارطنزآزاد

ايمان خاكسارطرح

محمدرضا ثقفيطرح

ــت: «بعضى  ــيد و گف آه عميقى كش
ــه به راحتى توصيف  آدم ها را نمى ش
كرد. به طور خاص آدم هايى كه ابعاد 
ــخصيتى گوناگون  مختلف و وجوه ش
دارند. مثل همين آقاى زرويى.» بعد 
با قدم هاى آرام، پشت ميز چوبى ا ش 
ــت و پيپش  رفت، روى صندلى نشس
ــن كرد و همزمان با كشيدن  را روش
ــدن روزنامه هاى  ــغول خون پيپ، مش
روى ميزش شد. بعد انگار كه چيزى 
ــه گفت: «تو  ــادش اومده باش تازه ي
ــريع خودم رو جمع  طنزنويسى؟» س
ــمت  و جور كردم، چند قدمى رفتم س
ــا. يعنى حداقل  ــم: «بله آق ميز. گفت
ــت دارم طنزنويس بشم!»  اينكه دوس
يهو زد زير خنده! گفتم: «آقا ببخشيد 
ــده دارى زدم؟» انگار كه  ــرف خن ح
ــا نمى دونم  ــده اش عصبى بود (ي خن
ــن اينجور وقتا. از روى  چى چى ميگ
ــاكت شد  ــترس. هرچى حاال!) س اس
ــه  ــك كوچيك از گوش و يه چكه اش
چشمش ُسر خورد روي صورت صاف 
و شيش تيغ كرده اش و اومد پايين، تا 
رسيد به سيبيلش. همونجا گم شد يا 
ديگه من نتوستم رد اشك رو بگيرم. 
ــتيم  ــه زمانى ما نمى دوس ــت: «ي گف
ــو توفيق و چلنگر  ــز چيه؟ يعنى ت طن
ــده بوديم. ولى  ــون و اينا دي و فكاهي
ــه  ــه ميش ــتيم كه چى بش نمى دونس
ــيم طنزپرداز.  طنز، چيكار كنيم ميش
ــد!»  ــر ميش حتى وقتى گل آقا منتش
ــر  ــم: «حتى وقتى گل آقا منتش گفت
ــد؟» گفت «بله! حتى وقتى گل  ميش
آقا منتشر ميشد.» بعد از صندلى پاشد 
ــت ميز اومد اينور. پيپش رو  و از پش
ــن  ــده بود دوباره روش كه خاموش ش
ــه تعجب كردى؟ به  كرد. گفت «چي
چى زل زدى؟» گفتم «خب باالخره 
ــما  ــد طنز چيه؟ ش ــا فهميدي از كج
ــديد؟» گفت:  ــورى طنزپرداز ش چج
ــى؟  ــدى از زرويى بپرس «مگه نيوم
ــوى پيپ و  ــواالتو بپرس!» ب اون س
ــك كل اتاق رو  ــوى كاپيتان بل تنباك
ــرا آقا. اومدم از  گرفته بود. گفتم «چ
ــم. گفتيد وجوه مختلفى  ايشون بپرس

داره. يعنى چى؟»
«يعنى زرويى مدير، با زرويى سردبير، 
با زرويى معلم، با زرويى طنزپرداز، با 
ــى...».  ــرا، با زروي ــه س ــى نوح زروي
ــن همه زرويى؟؟»  گفتم: «اوووو! اي
ــى آدم ها  ــت «همين ديگه! بعض گف
ــه به راحتى توصيف كرد.»  را نمى ش
ــول داريد ميگن  ــما قب گفتم «آقا ش
طنِز آقاى زرويى، طنز فاخره؟» گفت 
ــم «فاخر  ــى؟» گفت ــر يعنى چ «فاخ
ــى چيزى توش داره!  ديگه! يه نجابت
ــا پايبنده!»  ــت. به ارزش ه جلف نيس
ــد اين جمله آخرى كه گفتم خودم  بع
ــه اثر طنز  ــدم. گفت: «ببين! ي خندي
هست يا نيست. طنز فاخر چيه ديگه 
ــودت درميارى؟! يه چيزهايى در  از خ
ــغله كه قابل  ــف يك ش ذات و تعري
ــت. مثل اينكه  ــا تعديل نيس تغيير ي
ــاب مهربان. قصاب مهربان  بگن قص
ــفند رو  يعنى چى؟ قصاب اومده گوس
ــرببره، حاال ممكنه قبل سر بريدن  س
ــوى تيزترى  ــا چاق ــش آب بده ي به
ــفند رو  انتخاب كنه، ولى ديگه گوس
ــه تو دكور  ــر و ادكلن نمى زنه ك عط
ــدش. قصاب،  ــردم ببينن ــذاره تا م ب
ــمش هم روشه.  ــتنه، اس كارش كش
ــه، ميگم  ــوب يا بدي ــم كار خ نميگ
ــغل قصابيه. قصابى  اين «تعريف» ش
ــالخى نكنه، قصاب  كه حيوان رو س

نيست، اسمش چيز ديگه ست.»
ــاى خوبى  ــما چه حرف گفتم «آقا ش
ميزنيد. تا حاال به اين كلمات اينجور 
ــد. گفت  ــودم». خندي ــگاه نكرده ب ن
ــازى ها هم طنز روزگار  «اين كلمه س

ماست.»
ــد. ولى نميدونم من  بعد دوباره خندي
ــت. بغضم كه  ــم گرف ــرا يهو بغض چ
ــيم از دستم افتاده  تركيد، ديدم گوش
ــه روي كاناپه لم داده  و همونجور ك
ــتاگرام رو مرور  بودم و صفحات اينس
ــيم رو از  ــردم خوابم برده. گوش ميك
روي زمين برداشتم و دوباره روشنش 
ــر بود از  ــتاگرامم پ ــاز اينس كردم. ب
عكسها و فيلم هاى استاد زرويى. اين 
ــراى اون وقت  ــه خبرى بود آخه ب چ
شب؟! غم، تايم الين اينستاگرام منو 
ــه به اون  ــته بود. همونجور ك برداش
بوى قهوه و صداى گرم و پخته فكر 
ــعرخوانى استاد رو  مى كردم، فايل ش

پلى كردم و چشمامو بستم...
ــت،  ــش حرج نيس ــته، ب آدم دلشكس
ــعر شكسته بسته، بش حرج نست،  ش
ــود برادر،  ــتونم كه ب جيك جيك مس

فكر زمستونم نبود برادر...

يادنامه

يادنامه

حامد مهربانى

جالل سميعى

ارمغان زمان فشمياختيارات شاعريفريور خراباتيطنزآزاد

وقتى مالنصرالدين 
دنبال جانشين 

مى گردد

پايه گذار 
رسم هاى خوب

طنز فاخر!

مالنصرالدين را 
بهتر بشناسيد

حسرت
به ياد ابوالفضل زرويى

طنز از نگاه  زرويى نصرآباد
ــت از «بيان واقعيت هاى تلخ به زبان  طنز طعم قهوه دارد. طنز عبارت اس
شيرين،  كنايى ، نشاط آور و منصفانه». روى تك تك اين كلمات هم اصرار 
دارم. مثال قيد «منصفانه» را صرفا به خاطر رعايت حال نظام سياسى حاكم 
در تعريف طنز نمى گنجانم. بلكه مى گويم طنز بايد فرقى با گونه هاى ديگر 

ادبى و حتى گونه هاى ديگر شوخ طبعى داشته باشد. وقتى انصاف را از طنز 
بگيريم و اغراق بيش از حد پيش برود، طنز يا به هجو منتهى مى شود يا 
ــش از اندازه فاصله مى گيرد. يا وقتى مى گويم «بيان  اين كه از واقعيت بي
ــيرين» از اين جهت است كه به هرحال  موضوعى  واقعيت تلخ به زبان ش
براى انتقاد وجود دارد و كسى كه سخن را مى شنود بايد بپذيرد كه واقعيت 
تلخى وجود دارد. در نتيجه نبايد مطلب را آن قدر با خنده و شوخى و اغراق 

بياميزيم كه اصل واقعيت فراموش شود و مخاطب نفهمد كه كدام بخش 
ــت و كدام بخش شوخى. يا اگر مى گويم «نشاط آور» و  مطلب واقعيت اس
نمى گويم «خنده آور» براى اين است كه احساس مى كنم طنز بايد موجب 
ــاط و شادمانى درونى بشود. اين شادمانى مى تواند حتى به دروازه  يك نش
لبان هم نرسد. به قول عمران صالحى كه ازـ  فكر مى كنمـ  اوحدى نقل 
ــايد  مى كرد كه: «خنده اى كرد بى لب و دندان». خنده  بى لب و دندان ش

خنده اى ست كه از شنيدن طنز به آدم دست مى دهد. دل تان خنك مى شود، 
ته دل تان غنج مى رود و يك شادمانى درونى احساس مى كنيد. شايد يك 
شعر طنزآميز خوب را بخوانيد و احسنت بگوييد و وقتى از شما بپرسند اگر 
خوب بود چرا هيچ قهقهه اى و حتى لبخندى نزديد، بگوييد دلم خنك شد. 
گرهى سر دلم بود و احساس كردم كه باز شد و شايد اين شادى و نشاط را 

با هيچ قهقهه اى هم عوض نكنيد.

   به ياد ابوالفضل زرويي نصرآباد



شما    ره       482
4صفحه

ضميمه روزانه كارتون، كاريكاتور و طرح روزنامه قانون

هادى لطفى

2دوشنبه  12 آذر 1397 |25 ربيع االول  1440   |   3 دسامبر  2018
instagram.com/nishkhat

مسعود خان
زدى ضربتى، ضربتى نوش كن
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محسن ظريفيان

هفته نامه گل آقا
در هر مرغ منجمد 150 گرم آب و يخ وجود دارد

ههه
ددد

سباستين كروگر

نيشخط خـاطـره
پنج شنبه  3  دي 1394

    بـــزودي  

آثار منتخب نخستين مسابقه جهاني 
كاريكاتور نيش خط  1396

 Selection Cartoons of  The first

 Nishkhat international

Cartoon Contest   2017

شايعه افزايش قيمت بنزين



اعضاى بدنم را 
اهدا كردم  تا 

خودخورى نكنم

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

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

instagram.com/nishkhat

محمدمهدى معارفىكاريكلماتــــــور

نيشخط خـاطـره بدون شرح 
پنج شنبه   3  دي  1394كيوان وارثي
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بيرون بزن از قعر دنيا    
       اى پر اميد و عشق و احساس

اى سرو سبز پاك و معصوم 
     اى شاهكار ساده ى خاص
#روز_جهانى_معلولين
#بهار نژند

nnishkhat

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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مهدى احمديان

ابوالفضل زرويى نصرآباد
 شاعر، پژوهشگر و طنزپرداز ايرانى درگذشت

15     ارديبهشت 1348 - 10    آذر 1397 
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كودك و نوجوان 

449

شكوه قاسم نيا

چوپونه كجاست؟
تو صحراست

مواظب گله هاست
گله بايد چى كار كنه؟
بع و بع و بع صدا كنه

يونجه و شبدر بخوره
علف هاى تر بخوره

چوپون بايد زرنگ باشه
قوى و اهل جنگ باشه
جنگ با كى؟با گرگ ها

صد آفرين ماشاءا...

   «الوين بروكس وايت »

كوشندگان كودك:

چوپانچوپان

اولين روزنامه كودك و نوجوان كشور

متل ها، كليد گنج هاي كهنمتل ها، كليد گنج هاي كهن
حكايت:پيري مار و تدبيرحكايت:پيري مار و تدبير

شعر:شعر:                چوپان                چوپان

همين صفحههمين صفحه

قصه هاي فيلوف
سارا باقري دوستسارا باقري دوست

امروز خانم زرافه با يه شاگرد جديد به كالس اومد و گفت: بچه ها وقتى كسى به كالسمون مياد چى مى گيم؟ فيلوف و الكى و بقيه با صداى بلند امروز خانم زرافه با يه شاگرد جديد به كالس اومد و گفت: بچه ها وقتى كسى به كالسمون مياد چى مى گيم؟ فيلوف و الكى و بقيه با صداى بلند 
گفتند: سالم! صبح بخير!  خانم زرافه گفت: بچه ها امروز يه مهمون داريم كه از يه راه دور اومده. كفشدوز گفت: يعنى از يه كشور ديگه؟ خانم گفتند: سالم! صبح بخير!  خانم زرافه گفت: بچه ها امروز يه مهمون داريم كه از يه راه دور اومده. كفشدوز گفت: يعنى از يه كشور ديگه؟ خانم 

زرافه خنديد و گفت: نه! زرافه خنديد و گفت: نه! 
فيلوف گفت: چقدر پيش ما ميمونه؟ خانم زرافه گفت: امروز چون روز اولى كه اومده خيلى نمى مونه اما ممكنه  روزهاى بعد هم بياد. الكى نزديك فيلوف گفت: چقدر پيش ما ميمونه؟ خانم زرافه گفت: امروز چون روز اولى كه اومده خيلى نمى مونه اما ممكنه  روزهاى بعد هم بياد. الكى نزديك 
ــتر بود گفت: من شتر كوهان دارم. جوجه بور هم  ــتر بود گفت: من شتر كوهان دارم. جوجه بور هم شاگرد جديد رفت و گفت: اسمت چيه؟ شاگرد جديد در حالى كه تو دهانش شكالت خارش شاگرد جديد رفت و گفت: اسمت چيه؟ شاگرد جديد در حالى كه تو دهانش شكالت خارش

كه پشت زرافه وايساده بود گفت: جيك جيك! خونتون كجاس؟ كه پشت زرافه وايساده بود گفت: جيك جيك! خونتون كجاس؟ 
شتر كوهان دار گفت : خونه ما تو صحراس. اما چون بابام اجراى نمايش داشت ما به اينجا اومديم. بابام با دوستاش قرار نمايش شتر در صحرا را  شتر كوهان دار گفت : خونه ما تو صحراس. اما چون بابام اجراى نمايش داشت ما به اينجا اومديم. بابام با دوستاش قرار نمايش شتر در صحرا را  
اجرا كنند. فيلوف گفت: ما هم مى تونيم بياييم؟ شتر كوهان دار گفت: آره مى تونيد ولى بايد بليت بخريد. فيلوف گفت: باشه من به بابام ميگم اجرا كنند. فيلوف گفت: ما هم مى تونيم بياييم؟ شتر كوهان دار گفت: آره مى تونيد ولى بايد بليت بخريد. فيلوف گفت: باشه من به بابام ميگم 

بخره. الكى گفت: منم به مامانم ميگم. جوجه بور گفت: بخره. الكى گفت: منم به مامانم ميگم. جوجه بور گفت: 
اما من نمى تونم چون مى خواهم برم مسافرت. الكى گفت: خانم
 زرافه من تشنه امه. پشت سر اون فيلوف و كفشدوز و اسب آبى 

هم گفتند: ما هم آب مى خواهيم. خانم زرافه گفت: ليوان هاتون 
را برداريد تا براتون آب بريزم. وقتى خانم زرافه  براى همه آب

 ريخت، فيلوف گفت: شتر تو آب نمى خواى؟ شتر كوهان دار ريخت، فيلوف گفت: شتر تو آب نمى خواى؟ شتر كوهان دار
 گفت: نه ! من خيلى آب نمى خورم. ميمون دم درازه پرسيد:  گفت: نه ! من خيلى آب نمى خورم. ميمون دم درازه پرسيد: 

يعنى تشنه ات نميشه؟ شتر كوهان دار گفت: يعنى تشنه ات نميشه؟ شتر كوهان دار گفت: 
نه. كفشدوزك گفت: پس حتما آبميوه مى خورى. شتر نه. كفشدوزك گفت: پس حتما آبميوه مى خورى. شتر 

كوهان دار گفت: نه! من عادت دارم وقتى تو صحرا بودم خيلى 
كم آب مى خوردم. براى همين عادت دارم. بچه ها داشتند همين طورى از 

شتر كوهان دار سوال مى كردند ، كه خانم زرافه گفت: بچه ها همگى بشينيد
 مى خواهيم با رنگ انگشتى نقاشى بكشيم، بعد همه بچه ها دور ميز نشستند و هر كدام
 يه نقاشى كشيدند. بعد نقاشى ، شتر كوهان دار از بچه ها خداحافظى كرد تا از مهد بره، 

آخه مامانش اومده بود دنبالش، ولى به فيلوف و بقيه بچه ها قول داد تا باز هم به مهد بياد.

مممم
ىى 

ننن 
بب

ين طورى ازيننن ططوورررىىى ززز 
همگى بشينيدهممگگگىى بششينيد

ر ميز نشستند و هر كدامرممييززننششستندو ههررركككدددداممممم
افظى كرد تا از مهد بره،اففظظظىى كررددتتتاا ازززممهههددد بببررررههه،، 
ااادد ببهمهههدددبب ادللدداددتتاباازززههه بهمهدب لدادتابازه

انزوا و اثرات مخرب آنانزوا و اثرات مخرب آن

نگذار تنها بمانم!نگذار تنها بمانم!
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  متل ها، كليد گنج هاي كهنمتل ها، كليد گنج هاي كهن
ققققققققققققققققققققققققصصصصصصصصصصصصصصصصصصهههههههههههههه هههههههههههههههههههههااااااااااااااااااااااااا ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ممممممممممممممممتتتتتتتتتتتتتتتللللللللللللللللللللل ههههههههههههههههاااااااااا  ننننننننننننننننننننققققققققققققققققششششششششششششششششششششششششششششش بببببببببببببببببببسسسسسسسسسسسسسسسييييييييييياااااااارررررررررررر ممممممممممهههههههههههههههههههمممممممممممممييييييييييي دددددددددددددررررررررررررررررررر اااااااااااااااااااانننننننننننننننننننتتتتتتتتتتتتتتقققققققاااااااااللللل فففففففففررررررههههنننننننگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ هههههههههااااااااااا وووووووو سسسسسسسسسسسسسسسسننننننننننتتتتتتتتتت  هههههههاااا دددددااااااااشششششششششششتتتتتتتتتههههههههه اااااااانننننننننددددددد ووووووووو ددددددددااارررررررررررررررننننننننننندددددددد.... آآآآآآآآآآآآآآآننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ههههههههههههاااااااااا مممممممممممنننننننننعععععععععععععكككككككككككككككككككسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس كككككككككككككككككككككككككككككننننننننننننننننننننننننننننننننننندددددههههههههههههههه ددددددددررررررردددددددددددهههههههههههههااااااااااااااا وووووووو تتتتتتتتتلللللللللللللللخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخككككككككككككككككككككككااااااااااااممممممممييييييييي  هههههههههههههههههههههههههاااااااااااااااااااااااااااااا،،،،،،،،،، آآآآآآآآآآآآآرررررررررزززززززززززززززززووووووووووهههههههههههااااا ووووووووووووووو ررررررررووووووووووووووووييييييييييييييييياااااااااااااههههههااااااااااايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي مممممممممممممممممممممررررررررررررردددددددمممممممممممماااااااااااااااااااانننننننننننننننننن پپپپپپپپپپپيييييييييييييششششششششششششششششييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننن
ههههههههههههسسسسسسسسسسسسسسسسستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتننننننننننننننننننننننننننننننننندددددددددددددددددددد...... اااااااااااااااااااززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز طططططططططططططططططططططططططططططررررررررررررررررريييييييقققققققققققققققققققققققق آآآآآآآآآآآآآآآآآآآنننننننننننننننننننننننننننننننننن ههههههههههههههههههههااااااااااااا ممممممممممممممممممميييييييييييييييييييييييييييييييييي تتتتتتتتتتتتتتتووووووووووووووووااااننننننننننننننن ببببببببببببببببههههههههههههههههه نننننننووووووووووووووووووووووعععععععععععععععععععععععععععععع نننننننننننننننگگگرررررررشششششششششششششششششششششششششششششش مممممممممممرررررررررررردددددددددددددددددمممممممممممم گگگگگگگگذذذذذشششششششششتتتتتتتتههههههه بببببهههههههههه  ججججججججهههههههههاااااااااااااننننننننننن پپپپپپپپپيييييييررررررررررررررااااااااممممموووووووووووووووونننننننننن  ششششششششششششششششاااااااااااااااااااااننننننننننننننننننننننن ووووووو   هههههههههههههههههمممممممممممممممممممممممچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچننننننننننننيييييييييييننننننننننننننننننننننن ببببببببببهههههههه شششششششششششششنننننننناااااااااخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخختتتتتتتتتتتتتتتتتتهههههه هههههههااااااا  ووووووووووو نننننننناااااااششششششششنننننناااااخخخخخخخخخخختتتههههههههههههه  ههههههههههههههههاااااااااااااااا وووووووو دددددددددغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغددددددغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغههههههههههههههههههههه هههههههاااااااايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ششششششششششششششششششششاااااااااننننننننننننن  پپپپپپپپپپپپپپپپپيييييييييييييييييييييييي  بببببببررررررررررررررررددددددددددد..... ااااااااااااااااززززززززززززز  اااااااااااااايييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن رررررررررروووووووو 
مممممممممممممممممتتتتتتتتتتتتتلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل هههههههههههههههههههههههههههههههههااااااااااااااااااااا گگگگگگگگگگگگگنننننننججججججججججججججججججججججججيييييييييييييييينننننننننننننننننهههههههههههههههه ههههههههههههههااااااااااييييييييييييييييييييييييييييي بببببههههههه ششششششششششششششششششمممممممماااااااااارررررررر مممممممييييييييييي آآآيييييينننددددددد ككككككككككككههههههههههههههههههههههههه بببببببببببببببببببببببببببسسسسسسسسسسسسسسييييييييااااااااااررررررررر ححححححححححححححاااااااااااااااااايييييييييييييييييييييييييييييزززززززززززززززززززززز   اااااااههههههههممممممييييييييييييييييييييييييييتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ههههههههههههههههسسسسسسسستتتتتتتتننننننننننددددددددددد... گگگگگگگگگگگگگگگگگگننننننننننننننننججججججججججججججيييييييييييينننننههههههههههههههه هههههههههههههااااااااااااااييييييييييييييييي ككككككككككككككككههههههههههه  ققققققهههههههههررررررررررررمممممممماااااااااانننننننننننننناااااااااااااننننننننننننن ووووووو خخخخخااااائئئئئئئئئئئئئئننننننننننننننننننناااااااااااننننننننننننننننننن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتااااااااااااااارررررررررييييييييييييخخخخخخخخخخخ رررررررااااا ببببببببههههههههه  آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآييييييييييينننننننننننننننندددددددددددددددددددگگگگگگگگگگگگگگگگااااااااانننننننننننننننن ممممممييييييييييي شششششششششششششششششششننننننننننننننننننااااااااااااااااااسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساااااااااننننننننننننننننننننننننندددددددددددددددد وووووووو ححححححححححححححححححاااااااااااااوووووووووووووووييييييييييي آآآآآآآآآممممممممووووووووووووووووووووزززززززززززززززززههههههههههه ههههههههههههههههههااااااااييييييييييييييييييييييييي 
بببببببببببببببيييييييييي شششششششششششششششششششششممممممممماااااااااااارررررررررررررررررررريييييييييييي ههههههههههههههههههههسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتننننننننننننننننننننننددددددددددددد.....  مممممممممممممممممممااااااااا سسسسسسسسسسسسسسسسسععععععععيييييييي دددددددددااااااااررررررررررررررررررريييييييمممممممم  اااااززززززززيييييييييييننننننننننننننننننننن ببببببببهههههههههههههه ببببببببعععععععددددددددددددد ننننننننننننننههههههههههههههههه ددددددددرررررررر هههههههههههررررررررررر شششششششششششممممممممممممممااااااااااااااااااررررررررررررهههههههههه،،،،،،، ااااااااااااامممممممممااااااااااااااا  ببببببببههههههههههههه ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورررررررررررررر ممممممممددددددددددددداااووومممممممممممم ااااااااييييييييييييييييينننننننننننننن گگگگگگگگگگگگگگگگگگنننننننننننننننججججججججييييييييننننننننهههههههه ههههههههههاااااااايييييي ببببببببييييي ممماااااااانننننننننننننندددددد  ررررررراااا ببببببهههههه ششششششششششششششششششششممممممممممممممااااااااااااااا مممممممععععععععععرررررررفففففففففففيييييييي  كككككككككككككككككككككككنننننننننننننننننننييييييييمممممممم تتتتتتتتتاااااا ددددددددددرررررر اااااااننننننتتتتتتتتههههههههههههههااااااااااااااااا مممممممممممجججججججججججججججججججججججججممممممممممممموووووووووعععععععععههههههههههههههههه اااااااايييييييييييييييييييييي بببببببببببببببببببببييييييييييييييييي  ننننظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظييييييييرررررررر 

اااااااااززززززززززززززززززززززززززززززز  آآآآآآآآآآآآآآآآآنننننننننننننننااااااااااااااااانننننننننننننننننننننننننننننننننننن پپپپپپپپپپپدددددددددددددددددددددديييييييدددددددددددددددد آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآييييييييدددددددددددددددددددد... اااااااااااززززززززززززززززززييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننن ررررررررررررررووووووووووووووووووووووووووووووووووو چچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچنننننننننناااااااااااننننننچچچچچچچچچچچچچچههههههههه  ددددددددددددوووووووووسسسسسسسسسسسستتتتتتتتتاااااااااننننننننننن  ددددددددددررررررررررر تتتتتتتتتتتححححححححححححححققققققققققققققققققققق ااااااايييييييننننننننن مممممممممممممممممهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههممممممممممممممممممممم مممممييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتوووووووااااااااااااااننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننددددددددددددددددددددددددددد ككككككككككككككككككككككككككككككككككمممممممممممممممممممككككككككككككككككككككككككييييييييييي كككككككككككككككككككنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندددددددددددددددددد ممممممممممممضضضضضضضضضضضضاااااااااييييييييققققققققققققققهههههههه ننننننننننفففففففففففررررررررررررررررمممممممممممممموووووووووووددددددددههههههههههه ووووووو بببببببباااااااااا  ااااااااااارررررررررررررررررررررررررررررسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسااااااااااااااااااااالللللللللللللللل ااااييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننن گگگگگگگوووووووووووووونننننننننهههههههههههههههههههههههههههههه آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآثثثثثثثثثثثثثثثاااااااااااااررررررررررررررررررررر ممممماااااااااااااااا  رررررررررراااااا يييييييااااااارررررررريييييييييي ددددددددددههههههههههههنننننننننددددددد.....

پيري مار و تدبير 

آورده اند كه ماري پير شد و توان شكار كردن را از دست داد. از سرنوشت خود اندوهگين شد كه بدون توان شكار كردن، چگونه مي توانم زندگي كنم؟
با آنكه مي ديد جواني را نمي توان به دست آورد، اما آرزو مي كرد كه اي كاش همين پيري نيز ماندني بود. پس به كنار چشمه اي كه در آن قورباغه هاي بسياري زندگي مي كردند و يك 

سلطان كامكار داشتند، رفت و خود را مانند افسردگان و اندوه زدگان نشان داد.
ــكار كردن قورباغه بود، اما امروز به يك بيماري دچار شده ام كه اگرهم قورباغه اي  قورباغه اي از او دليل اندوهش را پرسيد! مار گفت: «چرا اندوهگين نباشم كه زنده بودن من در ش
شكار كنم، نمي توانم آن را نگه داشته و بخورم».قورباغه پس از شنيدن اين سخن به نزد حاكم رفت و مژده اين كار را به او داد.سلطان مار را به نزد خود خواند و از او پرسيد كه چرا دچار 

اين بيماري شده اي؟
مار گفت، روزي مي خواستم يك قورباغه را شكار كنم، قورباغه گريخت و خود را به خانه زاهدي انداخت.

من او را تا خانه زاهد دنبال كردم، خانه تاريك بود و پسر زاهد هم در خانه نشسته بود.
من انگشت پسر را به گمان اينكه قورباغه است، نيش زدم و او مرد.

زاهد نيز مرا نفرين كرد و از خدا خواست تا خوار و كوچك شوم؛ به گونه اي كه سلطان قورباغه ها بر پشت من نشيند و من توان خوردن هيچ قورباغه اي را نداشته باشم. سلطان قورباغه ها 
با شنيدن اين سخن خوشحال شد و بر پشت مار نشست. سلطان با آن كار، خود را بزرگ و نيرومند مي پنداشت و بر ديگران فخر مي فروخت.

پس از گذشت چند روز مار به سلطان گفت: «زندگاني سلطان دراز باد، مرا نيرويي نياز است كه با آن زنده بمانم و در خدمت به تو، روزگار را سپري كنم».
سلطان گفت: «درست مي گويي، هر روز دو قورباغه برايت آماده مي كنم كه بخوري». پس مار هر روز دو قورباغه مي خورد و چون در اين كاري كه انجام مي داد، سودي مي شناخت، آن 

را دليل خواري خود نمي پنداشت.
___________________________________________________________________________________________________________________ 

باز آفرينى : على روستايى
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على روستااييى

رمان «لبخندى براى سوفيا» نوشته ى محمدرضا مرزوقى داستانى 
ــران را براى  ــتانى ها به اي ــع مهاجرت لهس ــت كه وقاي تاريخى اس

نوجوانان بازگو مى كند.
ــود. سوفيا  ــتانى ها به بندر انزلى آغاز مى ش اين رمان با ورود لهس
ــت پس از مدتى وارد رابطه ى عاطفى با  كه قهرمان اين داستان اس
ــتان از انزلى تا تهران ادامه پيدا  پسرى ايرانى مى شود و وقايع داس
ــگ جهانى دوم و  ــاس، رمان نگاهى به وقايع جن مى كند.بر اين اس
مهمان نوازى ايران در اين برهه  تاريخى دارد.در بخشى از اين اثر 
كه نوشين صفاخو آن را تصويرگرى كرده است، مى خوانيم: «قرار 
بود اول بروند اراك كه از آنجا گندم بياورند. گفتند تمام جاده ها را 
نيروهاى شوروى قرق كرده اند. تازه اگر به دست آن ها نمى افتادند 
ممكن بود گرفتار انگليسى ها بشوند. انگليسى ها شايد غارت شان 
ــواب مى كردند  ــوال و ج ــد، اما مثل نكير و منكر دايم س نمى كردن
ــت برنمى داشتند.  ــان نمى تراشيدند، دس ــكالى توى كارش و تا اش
مى گفتند گندم خوبى توى اراك عمل آمده كه به داد مردم گرسنه 
رسيده بود، اما تمام گندم هاى دنيا هم كفاف مردمى كه تو محله هاى 
پايين شهر و قصبه هاى دور و اطراف گرفتار شده بودند نمى داد. از 

خيابان شاپور به پايين گرسنگى بود و فقر».

روايت دختر لهستانى درروايت دختر لهستانى در
 «لبخندى براى سوفيا» «لبخندى براى سوفيا»

ــت كه هنگام برقرارى ارتباط با  ــگفت انگيزى اس انسان موجود پيچيده و ش
ــير در آن و يافتن پيچ و  ــويم. دنيايى كه س آن،  با دنيايى عظيم رو به رو مى ش
خم هايش مهارت و آگاهى بسيارى مى طلبد؛ چرا كه متغيرهاي زيادي روي 
اين ارتباط موثرند. حتي فعاليتي كامالنمادي مانندمكالمه چهره به چهره،نكته 
قابل توجهي است كه مستلزم هماهنگ سازي اموري پيچيده، درون اتكايي و 
ديناميك است،  اما شايد اصلى ترين قدم براى داشتن يك ارتباط خوب آن هم 
بين كودكان و والدين، ايجاد امنيت روانى باشد؛ يعنى فراهم كردن محيطى كه 
فرد در آن احساس آرامش و امنيت داشته باشد. در يك خانواده آرام، افراد 
ــتگى دارند و حس مى كنند براى هم مهم اند و مى توانند روى  احساس هم بس
ــت.  ــاب كنند. مطلب ديگر ايجاد اعتماد بين طرفين اس كمك يكديگر حس
ــود كه بين آن ها اعتمادى شكل گرفته  ارتباط،  زمانى بين دو نفر ايجاد مى ش

باشد و اعتماد در چارچوب زمان و تكرار  امكان پذير است.
راه كارهايى براى برقراى ارتباط موثر والدين و فرزندان

  با جمالت ساده صحبت كنيد. از كلماتى كه كودك تان نمى فهمد استفاده نكنيد.  
هنگام صحبت كردن، كودك خود را مجبور كنيد به چشم هاى تان نگاه كند چرا 
كه از  آنجايى كه حواس كودكان به آسانى پرت مى شود، الزم است اطمينان 

حاصل كنيد كه  موقع  صحبت كردن به شما نگاه مى كند. 
ــى كه كارى از  ــعى كنيد آرام ولى محكم صحبت كنيد. اگر معموال هنگام    س
كودك تان مى خواهيد صداى تان را بلند مى كنيد، كودك ياد مى گيرد تا زماني 

كه صداى تان را به حداكثر نرسانده ايد، به شما بى توجهى كند.
  احساسات تان را به كودك بگوييد، بدون آنكه به طور مستقيم از كودك انتقاد 

كنيد، به او بگوييد كه در مورد اعمال و رفتارش چه احساسى داريد.
 به طور مرتب با كودك تان صحبت كنيد. هر روز، زمانى را به اين كار اختصاص 

دهيد حتى اگر اين زمان، پنج دقيقه هنگام خوابيدن كودك باشد.
   حين صحبت كردن سعى كنيد از مهارت هايى استفاده كنيد تا مكالمه را زنده 

نگه داريد.
   ارتباط با فرزند اگر بر پايه محبت و عشق باشد، سبب ايجاد اعتماد به نفس در 

او مى شود.

 

 «الوين بروكس وايت» «الوين بروكس وايت»
الوين بروكس وايت، مقاله نويس و نويسنده كتاب كودكان است 
ــال 1970 جايزه لورا اينگالز وايلدر را به پاس خدماتش  كه در س
ــتوارت ليتل»، «كارتنك  در زمينه ادبيات كودك دريافت كرد. «اس
شارلوت» و «قوى شيپورزن» سه رمانى است كه وايت براى كودكان 

نوشت.
ــيار  ــارلوت»، نزد كودكان بس ــه رمان او به ويژه «كارتنك ش هر س
ــال 1953 جايزه نيوبرى  محبوب است. «كارتنك شارلوت» در س
ــزه ملى ديگر را  ــال 1958 جايزه لوييس كرول و چند جاي و در س
ــته اين  دريافت كرد. برخى از منتقدان دو اثر ديگر او را نيز شايس
جايگاه مى دانند. آثار اين نويسنده به سبب سبك، طنز و پرداختن 
ــات و رابطه تخيل برانگيز انسان با جانوران ارزشمندند.  به احساس
«استوارت ليتل» نخستين رمان او بود كه در سال هاى پايانى دهه 20 
نوشت و به سبب نپذيرفتن شدن از سوى ناشران انتشار آن به درازا 
كشيد و وايت سرانجام آن را در سال 1945 با تصويرگرى گارت 
ــت درباره  ــتوارت ليتل» رمان طنزى اس ــر كرد. «اس ويليامز منتش
ــانتى مترى زرنگ و مستقل. اين  ماجراجويى هاى پسربچه پنج س
 NBC اثر با موفقيت زيادى رو به رو شد. در سال 1966 تلويزيون
فيلمى از آن ساخت و در سال 1999 كمپانى كلمبيا پيكچر كارتون 

بسيار موفقى از آن ساخت.

ــه گير غالبا از يك مشكل روحى و  بچه هاى منزوى و گوش
ــرس از اجتماع را در آنان  ــى برند كه به نوعى ت روانى رنج م
به وجود آورده است بايد به آن ها كمك كرد تا از اين حالت 
ــوند و خود را بيابند.كودكان انزواطلب كودكانى  خارج ش
هستند كه بر حسب احتياجات درونى خود رفتار مى كنند 
ــال و رؤياهاى  ــائلى كه غير از خواب و خي ــبت به مس و نس

شخصى آن ها باشد، بى اعتنا هستند. 
ــد، در ايجاد  ــوال در خود فرو مى رون چنين كودكانى معم
ــتر متمايل  ــاى خارج بيش ــازگارى با واقعيت هاى دني س
ــود راه مبالغه را  ــاى خ ــتند و در روياه ــه انزواطلبى هس ب

طى مى كنند.
 اين بى اعتنايى را نبايد خيلى هم عميق تصور كنيم، چون در 
اكثر موارد اين قبيل كودكان هيجان پذيرى شديدى نشان 
مى دهند و علت اينكه گوشه گيرى مى كنند ترس از برخورد 
ــان رفتار كودكان  ــمارى از روانشناس با واقعيات است. ش
منزوى را يك رفتار عادى براى دوران كودكى تلقى مى كنند 
و حتى با توجه به اينكه اين قبيل كودكان هيچ گونه ناراحتى 
ــي ايجاد نمي كنند، كودكان و شاگردان خوب و  براى  كس

آرام قلمداد مي شوند.
ــان حاالت  ــاظ عاطفى و بي ــودكان منزوى از لح گرچه ك
هيجانى مواجه با مشكالتى هستند اما اين حالت نامتعادل 
عاطفى را مى توان نتيجه  ارتباط با ديگران دانست،  به عبارت 

ديگر كودك گوشه گير به لحاظ هيجانى و عاطفى احساس كم 
و بيش مشابه با كودكان عادى را دارد. كودك چون نمى تواند 
با محيط اجتماعى خود ارتباط الزم را برقرار كند، بيان حالت 
هيجانى و دركى را كه دارد برايش مشكل مى شود، از همين رو 

ــم مى خورد و  ــاى عاطفى كودك بى اعتدالى به چش در رفتاره
ــوند، آن است  ــمگين مى ش علت اينكه اين قبيل كودكان خش
ــا را از حالت انزوايى كه دارند،  كه اطرافيان اصرار دارند كه آن ه

بيرون آورند. 
ــتى ناپذيرى دارند،  معموال اين قبيل كودكان حالت قهر و آش
ــود كه به هيچ  گاهى اوقات اين حالت قهر تا حدى عميق مى ش
ــدن با گروه ها  ــران و يا حتى يكى ش ــه قبول ديگ وجه حاضر ب
نيستند. اين قبيل افراد معموال در فعاليت هاى جمعى مواجه با 
شكست مى شوند اما در كارهاى انفرادى يا حتى دروس مشكل 
پيشرفت هاى قابل توجهى دارند و در مورد انتخاب شغل بيشتر 
مشاغلى را كه جنبه  كار فردى دارد مانند منجمى يا كتابدارى 

ــت كه عده اى از  ــح مى دهند.توجه به اين واقعي ترجي
ــاالن ناشاد و بى لياقت از  كودكان گوشه گير به بزرگس
ــوند به تنهايى علت كافى  نظر اجتماعى تبديل مى ش

براى توجه به اين مشكل است. 
در درمان اين قبيل كودكان برخى از دست اندركاران 
تالش هاى شان را بر پيشينه و پيامدهاى روابط متقابل 
ضعيف با دوستان و همساالن تقويت شود، موثر است.

در اين روش ها گرچه تالش از طرف بزرگساالن اعمال 
ــاالن  ــاب مدل از كمك همس ــود اما براى انتخ مى ش

كودك بهره گيرى مى شود.
ــور جمع در  ــل خصوصا در حض ــت در يك عم موفقي
كودك اعتماد به نفس ايجاد مى كند و در نگرش هاى 
كودكان ديگر نسبت به او تغييراتى حاصل مى شود. در 
ــتفاده مى كنند و  مراحل عميق تر از درمان دارويى اس
ــت و تعداد ى نيز از شوك  ــولين مؤثر اس درمان با انس

الكتريكى استفاده كرده اند.

انزوا و اثرات مخرب آنانزوا و اثرات مخرب آن

نگذار تنها بمانم!

ا ا چنين كودكانى معموال در خودفرو مى روند، در 
ايجاد سازگارى با واقعيت هاى دنياى خارج 

بيشتر متمايل به انزواطلبى هستند و در روياهاى 
خود راه مبالغه را طى مى كنند

راه هاي برقراري ارتباط با كودكانراه هاي برقراري ارتباط با كودكان

ربرانانن ناپاپذذير  ضررضرضج ج كدكانان ع عواوا ىىاىاىك كـو بربر تتنهنهايايىىىوووانانزوزواا
نانواع  بـبـرروز  جوجبب ىىىىمى ت تووواواندند م ووووو رررارارارددد ردردردردردرببـبـبـبـردردردردرد اواواواووانـنــننـىىىىىى فففراررارارا
تختختختالالالالالالالتتتت اا افسفففسردرددگگىگى وووااا ىنىنىنننى م مانانانانندندن ىىحىحىووو ورررر رواوااواوا مشمشمشككالكالكالكالكالتتررررورو
نين در  رددر آآ آن ن هاها ش شـود.بنابراين  والد خلخلخلخلخلخلققىقىقىقىقى م م ممختختختختللـفف
دوددر راااا هنهك كودودكان بايد نهايت تالشالشالشخ خخخ وگو اياينن رارارتبتباطاط ب باا

به ككارار گ گيريرندندتاتاااينين مششكل مرمرتفع شود.

اين قبيل كودكان حالت قهر  و 
آشتى ناپذيرى دارند، گاهى اوقات اين 
حالت قهر تا حدى عميق مى شود كه به 
هيچ وجه حاضر به قبول ديگران يا حتى 
يكى شدن با گروه ها نيستند. اين قبيل 

افراد معموال در فعاليت هاى جمعى مواجه 
با شكست مى شوند اما در كارهاى انفرادى 

يا حتى دروس مشكل پيشرفت هاى قابل 
توجهى دارند و در مورد انتخاب شغل بيشتر 

مشاغلى را كه جنبه  كار فردى دارد
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زهرا صحتزهرا صحت
 از تهران از تهران

سردبير:سردبير: على روستايى على روستايى
خبرنگار:خبرنگار:  معصومهمعصومه  ديودارديودار

  تصويرگران:تصويرگران:  شيما زارعي، فاطمه خداشناس  شيما زارعي، فاطمه خداشناس
ــيما  ــرا دخت افتخارى، ش ــيما زه ــرا دخت افتخارى، ش ــندگان:      زه ــندگان:نويس   نويس
ــيادت ، سارا  ــيرآقايي،  اعظم السادات س ــيادت ، سارا ش ــيرآقايي،  اعظم السادات س ش

باقري، ميترا سياوشيانباقري، ميترا سياوشيان

الينا صفارىالينا صفارى

راه  درست و پيدا كن،رنگ كن، عكس بگير و بفرست.راه  درست و پيدا كن،رنگ كن، عكس بگير و بفرست.

موژان موذن زاده موژان موذن زاده 
از تهراناز تهران


