
براي خبرهاي بيشتر به
 سايت روزنامه قانون مراجعه كنيد

روزنامه قانون
www.ghanoondaily.ir

ــمل وايس كه پزشكى مجارستانى  بود و  در قرن 19 ايگناز س
در بيمارستانى در وين كار مى كرد، متوجه شد كه تعداد مادرانى 
كه بعد از زايمان در بيمارستان ها و زير نظر پزشكان مى ميرند، 
خيلى بيشتر از آن هايى است كه در خانه ها و با كمك قابله ها نوزاد 
خود را به دنيا مى آورند. در آن سال ها، تب زايمان در بيمارستان 

ها جان مادران زيادى را مى گرفت. 
ــيوه اى را براى  ــتان عمومى وين ش سمل وايس در بيمارس
ــتانش  ــكان بيمارس كاهش اين مرگ ومير ابداع كرد. او از پزش
ــه زايمان،  ــش از كمك ب ــود را پي ــت هاى خ ــت كه دس خواس
ضدعفونى كنند. توصيه ساده او بسيار اثربخش بود، اما پزشكان 
ــه يافته هاى علمى  ــه خود تلقى مى كردند. اگر چ آن را توهين ب
ــمگيرى اثربخش است  ــان مى داد كه شيوه او به ميزان چش نش
ــود را تغيير دهند و  ــك ها حاضر نبودند رويه معمول خ اما پزش
ــا نه تنها ظرف هاى حاوى مواد  اين يافته جديد را بپذيرند. آن ه
ــمل  ــتان ها دور ريختند بلكه س ضدعفونى كننده را از بيمارس
ــتان سپردند. در  وايس را ديوانه معرفى كردند و او را به تيمارس
ــتان، نگهبان ها او را چنان مورد ضرب و شتم قرار دادند  تيمارس
كه استخوان هايش شكست و جان داد! اين داستان تلخ و واقعى، 
ــد تا مقاومت در برابر يادگيرى يافته هاى جديد را اثر  مبنايى ش
سمل وايس بنامند. اثر و كاركردى كه سبب مى شود تا ذهنى كه 
به آموزه هاى پيشين عادت كرده است، در برابر يافته هاى جديد، 

موضعى حتى خصمانه بگيرد!  
ماجراها و وقايع اين روزهاى كشور ما در برابر يافته هاى نوين 
ــده توسعه، تكرار مو به موى اثر  محيط زيست و مفاهيم به روز ش
سمل وايس است. هنوز مديران و برنامه ريزان و مسئوالن با تكيه 
بر دانش منسوخ و رفوزه مشاوران و پيمانكاران، ايده هايى را براى 

ــخه هاى متعدد پيشين آن نه تنها  توسعه اجرا مى كنند كه نس
ــتغال و اقتصاد و امنيت اجتماعى را توسعه  ــت اش نتوانسته اس
دهد بلكه آسيب هاى فراوانى را نيز پديد آورده است. طرح هاى 
تكرارى كه بر استقرار صنايع ناسازگار با پتانسيل هاى سرزمين 
ــارى مى كند، نتيجه  ــد  معدن كارى و معدن كاوى پافش يا رش
ــرزمين و آلودگى هاى  اى جز باال رفتن نرخ بيكارى و تخريب س
روزافزون به دنبال ندارند. تكرار طرح هاى راه سازى و سدسازى 
هم نمونه ديگرى از اين اشتباه هاست كه نه تنها نتوانسته است 
ــرايط اقتصادى و  ــعه و بهتر كردن ش ــاختى را براى توس زيرس
ــدت  اجتماعى فراهم كند بلكه تلفات جاده اى و بحران آب را ش
ــت. در اين ميان، متخصصان محيط زيست با نشان  بخشيده اس
ــا بارها اثبات كرده اند كه  دادن نمونه ها و تحليل چگونگى آن ه
ــفنديار برنامه هاى گذشته و فعلى كه  ــم اس پاشنه آشيل و چش
ــده و مى شود، ناسازگارى  سبب شكست خوردن هاى مكرر ش
آن ها با معيارهاى مدرن و علمى محيط زيست است. به ندرت مى 
ــت خورده را پيدا كرد كه يكى از ويژگى هاى  توان طرحى شكس
ــقاط تكليف در مورد مولفه هاى  آن ناديده گرفتن و يا حداقل اس
محيط زيستى نباشد. با اين همه، وقتى كه متخصصان و فعاالن 
محيط زيست، پارادايم خود را در ارتباط با مفهوم محيط زيستى 
ــعه ارائه مى دهند و رهيافت هاى محيط زيستى پرداختن  توس
ــدرن را تبيين مى كنند،  ــاى اجتماعى م به اقتصاد و مطلوب ه
ــدت بروز مى كند و ارتكاب به ضرب و شتم  اثر سمل وايس به ش
ــانى هاى حداكثرى به جان فعاالن و متخصصان  ــيب رس و آس
ــت به خبرى پر تكرار تبديل مى شود. بديهى است  محيط زيس
ــه محك هاى محيط  ــده اى نه چندان دور تمام جامع كه در آين
زيستى را براى تشخيص درستى يا نادرستى طرح هاى توسعه به 
كار خواهد بست اما معلوم نيست كه اثر سمل وايس، با همراهى  
ــتم رانت زده، چه هزينه هاى جبران ناپذيرى  و همكارى سيس
را براى جامعه ايجاد خواهد كرد و آسيب رسانى جانى و مالى به 
متخصصان و فعاالن محيط زيست چند بار تكرار خواهد رسيد  تا 
يافته هاى مدرن انگاره  هاى محيط زيستى جايگزين شيوه هاى 

منسوخ و پرخطاى فعلى شود.

ــد كه  ــر ش ــلبريتى ها منتش ــتى از س ــش ليس ــدى پي چن
ــده اند.بى ترديد در  ــه دنيا آم ــان در خارج از ايران ب فرزندان ش
جامعه امروزى و در شرايط كنونى همه به دنبال آرامش هستند 
ــند چه بهتر كه اقامت يك كشور  ــرايطى هم داشته باش و اگر ش
ــان را به دنيا بياورند كه  ــور فرزندش ديگر را بپذيرند و در آن كش
ــيارى از آقازاده ها و  ديگر مشكل اقامت و... را نداشته باشند.بس
چهره هاى سرشناس هم از اين امر مستثنا نيستند و گويا زندگى 
ــده  ــط و ضعيف تعريف ش ابدى در ايران فقط براى طبقه متوس
است.يك كارمند يا كارگر تمام دغدغه زندگى اش اين است كه 
اندك حقوقى كه شايد به او مى دهند تا آخر ماه بكشاند و دوباره 
روز از نو  و روزى از نو!بى ترديد تولد فرزند در كشورى ديگر براى 

ــه فرزندش را در  ــت.  او حتى قدرت انتخاب ندارد ك او محال اس
بيمارستان غيردولتى به دنيا بياورد چرا كه اصالپول جيبش به 
ــرى كه از صبح تا  ــت كه بتواند رفاه را بخرد.كارگ آن اندازه نيس
ــب كار كرده، قيافه اى هم ندارد تا حاميان مالى را مجاب كند  ش
به او خدمات دهند.بى ترديد اينستاگرام سلبريتى ها را ديده ايد. 
ــتوران و گالرى!آن ها حضورشان  پر است از حضور در فالن رس
ــان  ــتوران يا يك گالرى طال و جواهر نه تنها براى ش در يك رس
ــده  ــه حداقل يك بار هم كه ش ــت بلك فوايد مادى خواهد داش
ــام الكچرى چندان  تصور حضور در برج ميالد و خوردن يك ش
ــت اما طبقه متوسط شايد براى يك  براى شان دور از انتظار نيس
بار به پايتخت بيايد و تنها  مبلغى را به عنوان ورودى براى ديدن 
ــتنى با روكش  ــتوران برج ميالد پرداخت كند و به جاى بس رس
ــتنى بخورد و ماشين ها را نظاره كند. طال كنار ميدان انقالب بس

درست است هر كس كه دارد بايد بتواند خرج كند اما امروزه و با 
اين شرايط تورم و تحريم، ندارها خيلى بيشتر از داراها شده اند.

ــر هوا را  ــده بمانند و برخى ديگ ــند تا زن برخى ها نفس مى كش
دسته بندى مى كنند و مى گويند مناسب نفس كشيدن نيست و 

سقف ايران براى خيلى ها كوتاه است.

رضضا رمضانى
ككارشناس محيط زيست

محمد جاللى
روزنامه نگار

اثر سمل وايس    و شكستن استخوان محيط زيستى ها

سقف ايران براى خيلى ها كوتاه است!

يادداشت 1

يادداشت 2

اقتصاداقتصاد

ــال هاى  ــاد آموزش عالى در س ــگاه تهران گفت: نه رييس دانش
گذشته با توجه به تغييرات مديريتى ، ضربه بسيارى ديده است، در 
حالى كه اهالى دانشگاه به فضاى ايمن و پر از آرامش براى پژوهش و 

تحصيل نياز دارند.
ــت  ــى احمدآبادى ديروز در نشس ــا، محمود نيل به گزارش ايرن
ــگاه تهران  ــطح يك كشور در دانش ــاى پنج دانشگاه س خبرى روس
ــزرگ به  ــوان ضربه اى ب ــى به عن ــتيضاح منصورغالم ــرح اس از ط
ــال و نيم  ــر علوم در دو س ــرد: تغيير وزي ــگاه نام برد و اظهار ك دانش
ــكل ساز خواهد بود،  باقى مانده ازعمر دولت دوازدهم به شدت مش
ــم وجود ندارد. ــراى اين كار ه ــوى ديگر هيچ توجيه منطقى ب از س

وى درباره دستاورد خوشه هاى فكرى دانشگاه هاى سطح يك كشور 
ــت هاى كلى نظام است كه از  ــات سياس گفت: تاكيد ما در اين جلس
ــتاوردهاى علمى خود در دنيا را ارتقا دهد. ــگاه مى خواهد دس دانش

ــائل  ــا بايد در جهت حل مس ــگاه ه ــد آبادى افزود: دانش نيلى احم
كشور قدم هاى جدى بسيارى بردارد. نكته مهمى كه در دستور كار 
ــعه فعاليت هاى بين المللى است. رييس  دانشگاه ها قرار دارد، توس
ــاره به علمى بودن محور فعاليت هاى  دانشگاه تهران همچنين با اش
ــور بايد در زمينه  دانشگاهى، يادآورشد: بى شك دانشگاه هاى كش
ــته باشند، ارتباطات  هاى بين المللى فعاليت هاى گسترده اى داش
ــود. ــور مى ش ــجويان خارجى در كش ــارج باعث افزايش دانش با خ

ــال گذشته  نيلى احمدآبادى همچنين به افزايش نرخ ارز در يك س
ــاره كرد و گفت: با توجه به افزايش نرخ ارز توان مالى دانشگاه ها  اش
براى بورس استادان و دانشجويان به ساير كشورها كاهش يافته است، 
ــگاه ها  براى حفظ مبادالت بين المللى بايد به تفاوت نرخ ارز به دانش

پرداخت شود.
وى در ادامه درباره پرداخت بودجه به دانشگاه ها اظهار كرد: 70

ــود  ــگاه ها اختصاص داده ش درصد بودجه به طور كامل بايد به دانش
ــگاه پرداخت  ــا 42 درصد مبلغ هنوز به دانش اما در حال حاضر 40 ت

نشده است.
ــد در صدى  ــاره تاثير ص ــران همچنين با اش ــگاه ته رييس دانش
ــا توجه به  ــانى گفت: ب ــروى انس ــاى تربيت ني ــه در هزينه ه بودج
ــور براى  ــى در خارج از كش ــت هاى مطالعات ــانات نرخ ارز فرص نوس
ــت كه اميد است با تخفيف  ــجويان محدود شده اس استادان و دانش
ــش يابد. ــى كاه ــكالت اين چنين ــى از مش ــدى بخش ــد در ص ص

ــجويان  ــردن از دانش ــه حمايت نك ــا بيان اينك ــى احمدآبادى ب نيل
ــور وارد مى كند، گفت : از دولت خواسته  ــيارى به كش ضررهاى بس
ــا پرداخت كند. ــگاه ه ــرخ ارز را به دانش ــاوت ن ــود تا مابه تف مى ش

ــه تخصصى و فكرى در زمينه هاى  وى با اشاره به ارائه چندين خوش
ــهروندى  ــرمايه اجتماعى، حقوق ش اقتصاد كالن، پولى و بانكى، س
ــى تجهيزات  ــگاه ها از تمام ــد: دانش ــگاه تهران، يادآور ش در دانش
ــتند بنابراين نمى توانند بستر الزم براى  آزمايشگاهى برخوردار نيس
ــى را فراهم كنند . ــا 9 ماهه خارج ــاى مطالعاتى 6 ت انجام فرصت ه

رييس دانشگاه تهرن با اشاره به اينكه بودجه دانشگاه ها مانند كاالهاى 
ــد: در دوران جنگ تحميلى با وجود  ــى اهميت دارد، يادآورش اساس
محدوديت هاى بسيار ، ارز دانشگاه ها محدود نشد و بسيارى از اعضاى 
ــتند بورس شوند، چرا كه ضعف  هيات علمى فعلى در آن زمان توانس

دانشگاه ها در آينده كشور را با مشكالت بسيارى مواجه مى كند.

روابط ايران و حماس همواره با فراز و نشيب هاي فراواني 
روبه رو بوده و در اين سال هايي كه از روي كار آمدن روحاني 
ــوريه مي گذرد، اين رابطه به سردترين  و همچنين جنگ س
ــت.البته ناگفته نماند كه اين رويه از  روزهاي خود رسيده اس
جانب مسئوالن ايراني هيچ گاه پيگيري نشده و آن ها همواره 
ــته اند به دليل آرماني كه در موضوع آزادي فلسطين  خواس
ــطحي مشخص برقرارباشد.   دنبال مي كنند، اين روابط در س
براي مثال در اجالسي كه چندي پيش با موضوع وحدت در 
ــد و محوريت آن فلسطين بود، نماينده اي از  تهران برگزار ش
حماس حضور پيدا نكرد و رسانه هاي خاص دليل اين غيبت 
را ممانعت هاي خارجي اعالم كردند. در همين راستا تسنيم 
ــكنى هاى دولت آمريكا و  در گزارشي نوشت كه در پى كارش
ــا حضور نمايندگان  هم پيمانانش عليه اجالس وحدت كه ب
ــور جهان در تهران برگزار خواهد شد(خبر مرتبط  100 كش
ــت)، دولت مصر مانع حضور اسماعيل هنيه،  به آن زمان اس
ــى حماس در اجالس وحدت شده است و  رييس دفتر سياس
بر همين اساس و بنا بر اعالم دفتر حماس، مقرر شده است كه 
ــماعيل هنيه به صورت ويديوكنفرانس براى نمايندگان  اس
كشورهاى اسالمى در اجالس وحدت سخنرانى كند اما بعد از 
اتمام اين اجالس، خبري از سخنراني ويديويي هنيه نيز نشد 
و رسانه هايي كه اين خبر را با حرارت پوشش داده بودند هيچ 
اطالعي درباره لغو همين اندك حضور نيز ندادند. حال و بعد 
از مدتي كه از اين اجالس مي گذرد، همان رسانه ها خبري را 
منتشر كردند كه برگرفته از احتياج اين گروه به ايران است. در 
ــماعيل هنيه، رييس دفتر سياسى  رسانه ها آمده است كه اس
ــورمان در  حماس طى تماس تلفنى با وزير امور خارجه كش
ــطين تبادل نظر كرد. هنيه با  خصوص آخرين تحوالت فلس
ــاره به تالش آمريكا براى ارائه پيش نويس قطعنامه اى در  اش
ــالمى فلسطين  مجمع عمومى براى محكوميت مقاومت اس
خواستار مخالفت جمهورى اسالمى ايران با اين اقدام آمريكا 
ــد بر حمايت  ــو ضمن تاكي ــد. ظريف نيز در اين گفت وگ ش
جمهورى اسالمى ايران از حقوق مردم فلسطين، از اينكه به 
ــورهاى منطقه، دولت آمريكا  دليل برخى سياست هاى كش
ــت كه نه تنها در يك اقدام مغاير  اين جسارت را پيدا كرده اس
حقوق بين الملل سفارت خود را به قدس شريف منتقل، بلكه 
ــد عليه مقاومت  ــازمان ملل متح حتى در مجمع عمومى س
ــان داد كه  ــنهاد كند، اطمين ــطين قطعنامه پيش مردم فلس

ايران در مجمع عمومى تمامى تالش خود را در هماهنگى با 
ساير كشورهاى اسالمى و مترقى براى جلوگيرى از تصويب 

اين قطعنامه مخالف منشور ملل متحد به كار خواهد گرفت.
ريشه كينه

ــمني آمريكا با  ــش برگرفته از دش ــات اين پيش نوي جزيي
ــت و ماجرا به درگيري چندي پيش نيروهاي  فلسطينيان اس
ــت. حمالتي كه به شهادت 14 مقاومت با اسراييل مربوط اس

فلسطينى و وارد آمدن خسارت هاى سنگين به ده ها ساختمان 
و واحد مسكونى شد. آمريكا مدعى شد كه رژيم صهيونيستى 
ــت و اين گروه هاى مقاومت فلسطين  در حال دفاع از خود اس
ــد. بعد از اين  ــه قرار داده ان ــتند كه اين رژيم را مورد حمل هس
درگيري ها، وزارت امور خارجه آمريكا بالفاصله پس از شكست 
ــتى در غزه در يك اقدام ضد فلسطينى  ارتش رژيم صهيونيس
ديگر، صالح عارورى، نايب رييس دفتر سياسى جنبش حماس 
ــم قرار داد. اين در حالى بود كه به گفته  ــت تروريس را در ليس
رسانه ها، نيروهاى كماندوى اسراييلى قصد ورود به شرق خان 
يونس به طور مخفيانه و با استفاده از يك خودروى غيرنظامى 
ــتند و اين  به منظور انجام عملياتى بزرگ در باريكه غزه را داش
ــرايطى انجام شد كه تالش هاى مصر  اقدام تجاوزكارانه در ش
ــازى اوضاع در باريكه غزه  و سازمان ملل همچنان براى آرام س
ــه غزه، نقض  ــتى ب ــمن صهيونيس در جريان بود و تجاوز دش
ــده بود. در نهايت  صريح تمامى تفاهمات و توافقات حاصل ش
ــوم صهيونيست ها  ــام به نقشه ش هم مبارزان گردان هاى قس
ــدند كه در اين درگيرى و به تبع آن  پى برده و با آن ها درگير ش
حمالت هوايى جنايتكارانه ارتش صهيونيستى به شرق خان 
يونس هفت مبارز فلسطينى به شهادت رسيده و شمارى هم 
زخمى شدند. همچنين فرمانده عمليات ارتش صهيونيستى 
كه يك افسر ارشد اسراييلى بود، به هالكت رسيد و گروه هاى 
مقاومت به منظور دفاع از ملت فلسطين و به تالفى تجاوز آشكار 
ــكى و راكتى گسترده اى را عليه  دشمن به غزه، حمالت موش
اراضى اشغالى صورت دادند و سرانجام پس از دو روز درگيرى 
ــتى براى آرام سازى اوضاع و به  و تبادل آتش، رژيم صهيونيس
خاطر اينكه ضربات بيشترى را متحمل نشود، دست به دامن 
طرف هاى بين المللى و مصر شد تا در نهايت درگيرى ها متوقف 
شد و آويگدور ليبرمن، وزير جنگ رژيم صهيونيستى پس از اين 

شكست بزرگ مجبور به استعفا از سمت خود شد...
ادامه در صفحه 2

رييس دانشگاه تهران:
 تغييرات مديريتى به 

آموزش عالى آسيب زده است

     اسماعيل هنيه بعد از اينكه براي شركت در اجالس وحدت به تهران نيامد
 از واهمه پيش نويس آمريكا، دست به دامان ايران شد    

دست  نيازحماس!
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اقتصاد 8جامعه 10

بين الملل 4

انتقادرييس قوه مقننه از برخي بدعت ها

مجمع    تشخيص 
نمى تواند 

قانون گذارى كند
محمدعلى خطيبى ،   نماينده سابق ايران در اوپك در گفت  وگو   با  «قانون»:

خروج قطر از اوپك، باعث  فروپاشى آن  نمى شود
   پرونده هايي براى متهم آزار و اذيت كودكان

 در يكى از مدارس ابتدايى اصفهان تشكيل شد

سكوت دانش آموزان 
در برابر «قمه»!

دستورالعمل رصد كاال 
در زنجيره تجارى كشور بررسى شد

 اتاق هاي شيشه اي با 
محتواي پوچ

پارلمان 3

همين صفحه  و صفحه   همين صفحه  و صفحه   22      

        اسماعيل هنيه بعد از اينكه براي شركت در اجالس وحدت به تهران نيامد    
              از واهمه پيش نويس آمريكا،  دست به دامان ايران شد                 

دست  نيازحماس!دست  نيازحماس!

 علي ابراهيمي، عضو فراكسيون اميد در گفت وگو  با«قانون»:

مجلس اقبالي به 
استيضاح ظريف نشان نمي دهد

موفقيت هاي ظريف باعث شده 
مخالفان برجام به او اتهام بزنند

پارلمان 3

سرزمين 9

فرهنگ و هنر 7

يادمان هاى تاريخى استان پارس به محلى براى فروش مواد خوراكى و اجناس بنجل تبديل شده است  

جوالن صنايع دستى چينى در ميراث شيراز

  وضعيت فروش گيشه سينما در پاييز97متوسط بوده است

بدرقه پاييز با چاشني سينما
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صحن

امير دريادار حسين خانزادى، فرمانده نيروى دريايى 
ارتش صبح دوشنبه در همايش تشريح دستاورد هاى 
اين نيرو كه در دانشگاه فرماندهى و ستاد ارتش (دافوس) 
ــت:  ــاره به اهميت دريا ها اظهار داش ــد، با اش برگزار ش
ــتند و از  ــار دريا ها هس ــردم جهان در كن 80درصد م
قديم االيام تمدن هاى بزرگ در كنار دريا ها انجام گرفته 
ــت. وى ادامه داد: امروز 90 درصد تجارت جهانى از  اس
طريق دريا انجام مى شود و ما از طريق دريا مى توانيم با 
ــور هاى محصور در خشكى هم ارتباط  بسيارى از كش
ــب  برقرار كنيم. فرمانده نداجا دريا را فرصتى براى كس
منزلت منطقه اى و توسعه پايدار، پيشرفت و ثروت افزايى 
برشمرد و گفت: امروز براى حضور موثر در آب ها، نيازمند 
عقبه صنعتى، علمى و دانشى هستيم كه بخشى از آن در 
زيرساخت ها قرار مى گيرد و برخى در نيروى انسانى تجلى 
مى يابد. امير خانزادى بيان كرد: براى ايجاد ديپلماسى 
ــطح كشور  دريايى، امروز نيازمند تمدن دريايى در س
هستيم و اين به آن معناست كه مردم بايد منافع خود را با 
دريا مرتبط كنند. امير خانزادى تصريح كرد: اگر به دنبال 
احياى تمدن دريايى هستيم بايد به قابليت هاى سواحل 
مكران توجه ويژه داشته باشيم. امروز سواحل اقيانوسى 
ــتن موقعيت  ــور ما به ويژه در مكران به دليل داش كش
ــعت دريا ازقابليت هاى  مناسب، كيفيت ساحل و وس
استراتژيكى مناسبى برخوردارند. فرمانده نيروى دريايى 
ارتش گفت: امروز از دفتر مقام معظم رهبرى تماسى با ما 
گرفته و بيان شد، حضرت آقا فرمودند كه نيروى دريايى 
هر زمان براى دريانوردى اقيانوسى آمادگى الزم را داشت، 

اين اقدام را انجام دهد.

راه روشن

رخصت فرمانده كل قوا به نداجا

پايتخت بايد با سياست هاي 
انسان مدارانه كنترل شود

ــى  آقاى پيروز حناچى! تهران را پايتخت سياس
ــهردارى در پايتخت  مى نامند؛ بنابراين مديريت ش
ــيارى دارد.  ــور نياز به تعامل هاى بس ــى كش سياس
ــا رويكرد  ــبى ب ــت هاى اعمالى تناس گاهي سياس
ــار به پذيرش وجود  مجموعه كارى تان ندارد اما اجب
ــد كاريزماى اجتماعى  دارد! همان گونه كه مى داني
مجموعه شهردارى به دليل فقدان اتوماسيون ادارى و 
گاهي دخل و تصرف ها دچار آسيب شده است؛ بنابراين 
تالش تان بر اين باشد كه خدمات مجموعه شهردارى 
پايتخت بر اساس وظيفه قانونى و تربيت يافتگى ذهنى 
متناسب با طبقه متوسط جامعه شهرى باشد!آقاى 
ــاير جريان ها و  ــى را به س پيروز حناچى! امور سياس
دستگاه ها بسپاريد و توجه و تمركزتان را در خصوص 
فعاليت اجرايى و ...و ارتقاي كيفيت زندگى شهروندان 
ــات فرهنگى و ارتقاي درجه  بگذاريد! درباره موضوع
شهروندى مناطق محروم و كمتر توسعه يافته پايين 
شهر بگذاريد، شهروندان اطالعات ناچيزى نسبت به 
حقوق شهروندى دارند و بر همين اساس درباره حقوق 
متقابل ملت- شهردارى كه به نوعى حاكميت اجرايى 
شهرى است، تدابيرى بينديشيد كه حقوق متقابل 
ــخ متناسب با  ــته و دريافت پاس ارائه خدمات شايس
ــهروندان و همچنين در ذهن  آن خدمات در ذهن ش
ــهردارى نهادينه  ــان مجموعه ش ــران و كاركن مدي
ــب با پديده هاى  ــود!آقاى پيروز حناچى،متناس ش
ــت به  اجتماعى و فرهنگى فراگير جامعه امروز دس
ــى آينده خوان  ــل فرهنگى بزنيد و به نوع اقدام و عم
باشيد! بنابراين از تهديدها فرصت بسازيد، نسبت به 
ــيت داشته باشيد  سرانه مطالعه شهروندان حساس
ــمن  ــا و تفهيم كنيد كه بزرگ ترين دش و به آنان الق
ــت! به نوعى همسان سازى  آدمى، جهل و نادانى اس
ــت از مقوله ادبيات شهروندى  فرهنگى و درك درس
ــطوح و طبقات مختلف اجتماعى ايجاد كنيد  در س
ــخصيت شهرى و  و مهم تر اينكه به دنبال ارتقاي ش
شهروندى باشيد تا شخصيت جديد بتواند سرنوشت 
بهترى براى خود رقم بزند.آقاى پيروز حناچى! براى 
ــاس نااميدى و كم اعتمادى شهروندان  كاهش احس
ــاختار ذهنى  ــب با س ــت برنامه ريزى متناس پايتخ
ــيد و به آنان تفهيم موضوع  ــته باش شهروندان داش
ــگرى، قانون  ــاس مسئوليت، پرسش كنيد كه احس
پذيرى، درك حقوق متقابل شهروندى و حاكميتى، 
مشاركت، اعتماد سازى و ...الزامات ارتقاي سطح كيفى 
ــت و دايره آموزش و يادگيرى شهروندى  زندگى اس
ــترس دهيد تا متوجه باشند كه خواست و نياز  را گس
ــت كه روش هاي جديد توليد خواهد كرد. ايران اس

ــهروندى ايجاد  آقاى پيروز حناچى! تعهد و تعلق ش
كنيد و شعار شهر ما، خانه ماست را در ساختار ذهنى 
شهروندان نهادينه كنيد. شهروندان در توليد آرامش 
ــتوانه مطمئنى براى مديريت  و آسايش شهرى پش
شهرى هستند؛ همان طور كه نااميدى مثل ويروس 
مسرى است! اميد به آينده را در روح و روان شهروندان 
انتشار دهيد.آقاى پيروز حناچى! بعد از قرون وسطى، 
ــان مدارى را به ارمغان آورد، شهر براى  رنسانس انس
شهروندان است! بنابراين به شهروندان در همه سطوح 
ــتفاده از وسايل نقليه عمومى  يادآورى كنيد كه اس
كيفيت زندگى شان را بهبود خواهد بخشيد و به آنان 
تفهيم كنيد اگر كسى از ترافيك و...مى نالد خودشان 
هم در توليد ترافيك سهيم هستند و به نوعى در ترافيك 

از ترافيك ناله سر مى دهند.

نقد سياست

اميد فراغت
روزنامه نگار

ادامه از صفحه يك
ــد كه فشارها سبب تنظيم  ...بنابراين اين گونه ش
پيش نويسي عليه حماس شده تا هنيه بعد از مدت ها 

با ايران دوباره تماس بگيرد و تقاضي استمداد كند.
استمدادجمعي

البته اين استمدادطلبي از ساير كشور ها نيز بوده 
ــنبه، خبرگزاري فارس  ــن حال روز يك ش و در همي
ــت كه حماس اعالم كرد اسماعيل  در گزارشي نوش
هنيه، رييس دفتر سياسى اين جنبش تماس هايى 
ــورهاى منطقه گرفته تا جلوى تالش  با مقامات كش
آمريكا براى تصويب قطعنامه اى عليه اين جنبش و 
ــطين را بگيرد. گزارش بر اساس خبر  مقاومت فلس
وبگاه «الرساله» بود كه نوشت:«هنيه ديروز با احمد 
ــه عرب تماس و در جريان  ابوالغيط، دبيركل اتحادي
ــراى مقابله با تصويب  ــالمى ب تالش هاى عربى و اس
ــوراى امنيت قرار گرفت و ضمن  اين قطعنامه در ش
قدردانى از تحركات مذكور، خواستار افزايش آن ها 
ــى  ــد». رييس دفتر سياس ــطح بين المللى ش در س
حماس با احمدعبدالخالق، مسئول پرونده فلسطين 
در سازمان اطالعات مصر نيز تلفنى صحبت كرد و در 
جريان تالش هاى مصر و وزارت خارجه اين كشور در 
همين راستا قرار گرفت. از ديگر شخصيت هايى كه 
ــاس تلفنى برقرار كرد محمد  هنيه ديروز با آن ها تم
ــر خارجه قطر بود و در  بن عبدالرحمن آل ثانى، وزي
ــه مذكور عليه  ــاره خطرات قطعنام اين تماس درب
حقوق ملى مردم فلسطين صحبت شد. در ادامه اين 
گزارش آمده است: اسماعيل هنيه نامه هاى مكتوب 
ــران جهان و منطقه از جمله آنتونيو  به تعدادى از س
گوترش، دبيركل سازمان ملل نوشته و بر ضرورت كار 
در راستاى به شكست كشاندن تالش آمريكا در اين 

زمينه تاكيد كرده است.
پيش نويس دلهره

ــتى يديعوت آحارونوت هفته  روزنامه صهيونيس
ــا پايان  ــى هيلى كه فقط ت ــته اعالم كرد نيك گذش
ــازمان ملل است،  سال جارى نماينده آمريكا در س
قصد دارد پيش نويس قطعنامه اى را در محكوميت 
حماس به مجمع عمومى سازمان ملل ببرد. بر اساس 
ــل از پايان  ــى هيلى مى خواهد قب اين گزارش، نيك
ــتش، قطعنامه مذكور در محكوميت حماس به  پس
ــغالى (كه در  ــك به فلسطين اش دليل شليك موش
ــرد) و نيز  ــخ به تجاوزات تل آويو صورت مى گي پاس
توقف ارسال بالن هاى آتش زا از نوار غزه و آنچه كه آن 
را اقدامات خشونت آميز ناميده، صادر شود. قرار است 
پيش نويس قطعنامه مذكور پنج شنبه هفته جارى 

در سازمان ملل مورد بررسى قرار گيرد.
حمايت پيش از مجازات

ــت كه خبرگزارى فلسطين روز  اين در حالي اس
ــازمان ملل با  ــنبه گزارش داد، مجمع عمومى س ش
ــطين  ــاله فلس اكثريت آرا، پنج قطعنامه به نفع مس
تصويب كرد؛قطعنامه هاى مهمى كه مجمع عمومى 
در جلسه ويژه تصويب كرد، قطعنامه مربوط به قدس 
اشغالى است، كشورهاى عضو اين نهاد خواستار عدم 
به رسميت شناختن هرگونه اقدامات اسراييل در اين 
ــهر، حفظ ماهيت كنونى آن و مخالفت با اقدامات  ش
گذشته به ويژه پس از انتقال سفارت آمريكا به قدس 
شدند. همچنين مجمع عمومى قطعنامه مربوط به 

حل و فصل صلح آميز مساله فلسطين را تصويب كرد. 
ــه قطعنامه ديگر در  ــالم اين خبرگزارى،  س طبق اع
راستاى ادامه فعاليت كميته هاى مربوط به فلسطين 
ــد؛ اين كميته ها عبارتند  در سازمان ملل تصويب ش
ــانه اى براى آموزش  از: كميته به پيگيرى برنامه رس
ــازمان ملل با هدف پوشش دهى  فلسطينيان در س
ــش دهى فعاليت ها، ادامه فعاليت  ــانه اى و پوش رس
ــه و ادامه  ــطينيان در دبيرخان ــوق فلس كميته حق
ــتيابى به حقوق  ــطين براى دس اقدامات ملت فلس
غيرقابل تصرف. رياض منصور، نماينده فلسطين در 
سازمان ملل گفته است كه با وجود تالش هاى دولت 
آمريكا در محافل بين المللى عليه فلسطين، جامعه 
بين الملل با تصويب اين قطعنامه ها بر حمايت و دفاع 

خود از مساله فلسطين تاكيد كرد. 
تهديد سازمان ملل

ــازمان ملل را تهديد  ــت واشنگتن، س گفتني اس
ــكا درباره  ــس قطعنامه آمري ــر پيش نوي كرد كه اگ
محكوميت جنبش حماس و ديگر گروه هاى مسلح 
را تصويب نكند، هيچ گونه نقشى در مذاكرات صلح 
ــراييل نخواهد داشت. هيات  ــطين و اس ميان فلس
آمريكا در سازمان ملل در بيانيه اى اظهارات مذكور 
را بيان كرده و در آن اعالم كرد، راى گيرى درباره اين 
پيش نويس، از روز دوشنبه به پنج شنبه موكول شد. 
ــت: آمريكا قطعنامه اى درباره  در اين بيانيه آمده اس

ــلحانه حماس، ترغيب  محكوميت فعاليت هاى مس
ــطين و  ــتى ملى فلس براى به اصطالح برقرارى آش
ــر را ارائه كرده كه مورد حمايت  احترام به حقوق بش
اتحاديه اروپاست. قرار بود اين قطعنامه روز دوشنبه 
ــطين در سازمان  ــود اما نماينده فلس راى گيرى ش
ــنبه به تاخير  ــا روز پنج ش ــد اين كار ت ملل باعث ش
ــاس اين بيانيه، آمريكا از همه كشورها  بيفتد. براس
خواهد خواست به نفع يا عليه فعاليت هاى حماس و 
ــلح مانند جنبش جهاد اسالمى  ديگر گروه هاى مس
ــازمان ملل نتواند اين  ــطين راى دهند و اگر س فلس
ــى در مذاكرات  ــه را تصويب كند، هيچ نقش قطعنام

صلح نخواهد داشت.
حمايت ناسيوناليستي

در برابر اين تهديدات آمريكا برخي از فلسطينيان 
ــتا عباس زكي، عضو  موضع گرفتند و در همين راس
كميته مركزى جنبش فتح با انتقاد از اقدامات آمريكا 
عليه حماس و در حمايت از رژيم صهيونيستى گفت: 
ــطين (حماس) را در  ــالمى فلس جنبش مقامت اس
سنگر مبارزه با رژيم صهيونيستى تنها نمى گذاريم. 
ــش نويس قطعنامه آمريكايى  عباس زكى افزود : پي
ــازمان ملل براى محكوميت جنبش  ارائه شده به س
حماس يك تصميم نژاد پرستانه است و جنبش فتح 
با تمامى شيوه هاى ممكن با آن مقابله مى كند، چرا 
ــطين و مبارزات تمامى  كه اين مساله به آرمان فلس

طرف هاى فلسطينى ضربه مى زند. عضو جنبش فتح 
تاكيد كرد : حماس يك جنبش اصيل است و همواره 
ــاوزات رژيم  ــزه در برابر تج ــطين در غ از ملت فلس
ــت و حقوق گسترده اى  صهيونيستى دفاع كرده اس
ــاس زكى گفت :  ــطين دارد. عب ــان ملت فلس در مي
ــورها و طرف هاى بين المللى براى  تالش برخى كش
ــكاف داخلى گروه هاى فلسطينى  سوء استفاده از ش
به منظور جدا كردن يك گروه از جامعه فلسطينى، 
ــى مواجه خواهد  ــپر محكمى به نام وحدت مل با س
شد. از طرف ديگر القدس العربى گزارش داد: صائب 
ــازمان آزادى  ــركل كميته اجرايى س عريقات، دبي
بخش فلسطين و عضو كميته مركزى جنبش فتح نيز 
گفته است كه حماس يك جنبش فلسطينى است و 
با وجود اختالفات ميان اين جنبش و فتح، همان گونه 
ــكيالت خودگردان  ــاس،  رييس تش كه محمود عب
ــم داد، هيچ جنبش  ــطين گفته، اجازه نخواهي فلس
ــت ناميده شود. وى در گفت وگو  فلسطينى تروريس
ــتار بيدارى فلسطينى شد و  با راديو فلسطين خواس
گفت: بيدارى بايد از حماس در غزه و با پايان دادن به 
كودتايى شروع شود كه به شكافى تبديل شده و براى 
تحقق جدايى غزه از كرانه باخترى و با هدف نابودى 
ــور مورد سوء استفاده  گزينه راه كار تشكيل دو كش
ــود اختالفات  ــات گفت: با وج ــرار مى گيرد. عريق ق
سياسى در فلسطين، رهبرى تشكيالت خودگردان، 

ــطين و جنبش فتح اعالم  سازمان آزادى بخش فلس
ــس قطعنامه  ــاس در برابر پيش نوي مى كنند از حم
آمريكا حمايت مى كنند و رهبرى فلسطين همه توان 
خود را براى عدم بررسى اين پيش  در مجمع عمومى 
ــت. همچنين احمد  ــازمان ملل به كار گرفته اس س
مجدالنى، عضو كميته اجرايى سازمان آزادى بخش 
فلسطين گفت: پيش نويس ارائه شده عليه حماس 
به منزله محكوميت ملت فلسطين است و اگر دولت 
ــتاق برقرارى امنيت و صلح باشد بايد هر  آمريكا مش
چه سريع تر همكارى را با رژيم اشغالگر متوقف كند 
كه تروريسم سازمان يافته را عليه ملت فلسطين به 
كار مى گيرد. سامى ابوزهرى، سخنگوى حماس نيز 
ــطينى در برابر اين  گفت: ايستادگى گروه هاى فلس
ــطين امرى طبيعى  پيش نويس عليه مقاومت فلس
ــى آن جنايتى  ــت در بررس ــت و هرگونه موفقي اس
ــوب خواهد شد. از طرفي  عليه ملت فلسطين محس
همچنين عريقات از يادداشت جيسون گرينبالت،  
نماينده آمريكا در امور صلح خاورميانه انتقاد كرد كه 
ــتگى ملت فلسطين بيشتر از  در آن گفته بود، شايس
ــت. وى گفت: اقدامات دولت آمريكا و  رهبرى آن اس
ــطين، باعث نمى شود  رژيم اشغالگر عليه ملت فلس
ــا تعهدى براى  ــود ي ــى براى آن ها منظور ش كه حق
ــد. عريقات افزود:  ــطينيان به دنبال داشته باش فلس
دولت آمريكا همه امكانات و همه تالش خود را به كار 
گرفته تا مساله فلسطين را نابود و رهبرى فلسطين 
را براندازد زيرا رهبرى به حقوق ملت فلسطين متعهد 
ــطين مجازاتى براى  ــت، براندازى رهبرى فلس اس
ــت كه با فروش قدس اشغالى و ورود  فلسطينيان اس
ــتغالت مخالفت كرده اند.  در معامالت امالك و مس
ــته بود: «در حالى كه  گرينبالت در يادداشتش نوش
ــى احتمالى هستيم،  ما در انتظار ارائه راه حل سياس
ــطين و دادن فرصت هايى  زمان ساخت اقتصاد فلس
ــتگى آن را دارند، فرا رسيده  كه فلسطينيان شايس
ــطين را به باد انتقاد گرفته  است». وى رهبرى فلس
ــايش  ــالش براى ممانعت از رفاه و آس و آن ها را به ت
مردم خود متهم كرده و گفته بود، فلسطينيان چه با 
توافق نامه صلح و چه بدون آن در حال حاضر به كمك 

اقتصادى نياز دارند.
لزوم استحاله

ــتاي منافع  ــد در راس ــه ح ــاس تا چ اينكه حم
ــراي برخي  ــت مي كند ب ــالمي حرك جمهوري اس
اهميت ندارد و نكته مهم اينجاست كه وي با دشمني 
ــم خورده و مشترك آن ها و  مي جنگد كه دشمن قس
ــت بنابراين بايد در اين برهه  ــالمي اس جمهوري اس
ــتور كار دارد  ــه اين رژيم جناياتي را در دس از زمان ك
ــتقيم مردم ايران نيز هراسي ندارد از  و از تهديد مس
گروه هايي مانند حماس حمايت كرد؛ هرچند كه در 
بازه هايي اين گروه مقابل منافع ما ايستاد و تصور داشت 
ــد به منافع خود  كه با اتكا به برخي قدرت ها مي توان
برسد و اين در حالي بود كه همان قدرت هاي پوشالي 
ــراييل و آمريكا ساپورت مي شدند.  خود از جانب اس
ــده است اميدواريم  حال كه حماس از خواب بيدار ش
مسئوالن آن ها ديگر در مسير گذشته قدم برندارند 
و به گونه اي عمل كنند كه آينده خوشي را رقم بزنند 
در غير اين صورت هستند گروه هاي جهادي كه ايران 
ــام آن ها را به سرعت جايگزين  مانند دوران غائله ش
ــت و  ــدس از اولويت برخوردار اس كند زيرا آزادي ق
ــالمي از هر اهرمي براي رسيدن به اين  جمهوري اس

هدف استفاده خواهد كرد.

     اسماعيل هنيه بعد از اينكه براي شركت در اجالس وحدت به تهران نيامد، از واهمه پيش نويس آمريكا، دست به دامان ايران شد    

دست  نيازحماس!
گروه سياسى

ــروع مي شود يا در آن  هميشه زماني كه جلسه هاي علني مجلس ش
بازه اي كه راي گيري ها براي تصويب يك طرح يا اليحه انجام مي شود، تعداد 
نمايندگان با آن ميزاني كه در مجلس بايد حضور داشته باشند تفاوت دارد و 
اين موضوع بارها سبب شده است تا اين سوال پيش آيد كه چرا وكالي ملت 
در زماني كه الزم است در محل كار خود حاضر نمي شوند و به وظيفه خود 
آن گونه كه بايد عمل نمي كنند. در همين راستا روز گذشته هيات رييسه 
مجلس شوراي اسالمي، اسامي منظم ترين نمايندگان در جلسات علنى 
و كميسيون هاى مجلس و همچنين آن هايي كه بيشترين مشاركت را در 

راى گيرى هاى جلسات علنى مجلس داشته اند ، منتشر كرد. حسينعلى 
حاجى دليگانى  نماينده شاهين شهر، ميمه و برخوار، فردين فرمند نماينده 
ميانه، سيده فاطمه ذوالقدر  نماينده تهران، رى، شميرانات، اسالمشهر و 
پرديس، شمس ا... شريعت نژاد نماينده تنكابن، رامسر و عباس آباد، حسن 
كامران دستجردى نماينده اصفهان، سيداميرحسين قاضى زاده هاشمى 

نماينده مشهد و كالت، على اسماعيلى نماينده نور و محمود آباد،  عليرضا 
سليمى نماينده محالت و دليجان، شهروز برزگر كلشانى نماينده سلماس، 
ــميرانات، اسالمشهر و پرديس،  عليرضا رحيمى  نماينده تهران، رى، ش
محمدحسين فرهنگى نماينده تبريز، آذرشهر و اسكو بيشترين مشاركت 
را در راي گيري ها داشتند و محمدرضا تابش نماينده اردكان، على اصغر 

يوسف نژاد نماينده سارى و ميان دورود، شهروز برزگر كلشانى نماينده 
ــين فرهنگى نماينده تبريز، آذرشهر و اسكو، على  سلماس، محمدحس
اسماعيلى نماينده نور و محمودآباد، سيده فاطمه ذوالقدر نماينده تهران، 
رى، شميرانات، اسالمشهر و پرديس، فردين فرمند نماينده ميانه، حسن 
كامران دستجردى  نماينده اصفهان، حسينعلى حاجى دليگانى  نماينده 
شاهين شهر، ميمه و برخوار، شمس ا... شريعت نژاد نماينده تنكابن، رامسر 
و عباس آباد، منظم ترين نماينده هاي مجلس شوراي اسالمي بودند. نكته 

جالب اين است كه برخي اسامي در هر دو ليست مشترك بودند. 

منظم ترين نمايندگان در جلسات 
نمايندگاني كه بيشترين مشاركت را در نمايندگاني كه در هر دو جدول  منظم ترين و بيشترين حضور دارندعلنى و كميسيون هاى مجلس

راى گيرى هاى جلسات علنى داشتند

هيات رييسه مجلس اسامي منظم ترين و فعال ترين نمايندگان را اعالم كرد

خوب هاي بهارستان

شمس ا... شريعت نژاد
 نماينده تنكابن، رامسر و عباس آباد

على اسماعيلى
 نماينده نور و محمودآباد

 عليرضا رحيمى  
نماينده تهران

  عليرضا سليمى
 نماينده محالت و دليجان

سيداميرحسين
 قاضى زاده هاشمى 

نماينده مشهد 

حسن كامران دستجردى 
 نماينده اصفهان

شهروز برزگر كلشانى 
نماينده سلماس

فردين فرمند
 نماينده ميانه

سيده فاطمه ذوالقدر
 نماينده تهران

 على اصغر يوسف نژاد
 نماينده سارى 

محمدرضا تابش
حسينعلى حاجى دليگانى  نماينده اردكان

 نماينده شاهين شهر
محمدحسين فرهنگى

 نماينده تبريز
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اين روزها برخـي نمايندگان مجلس كه اهرم 
اسـتيضاح را وسيله اي براي رسـيدن به اهداف 
خود شـناخته اند، مدام براي به حاشـيه  راندن 
ناكارآمدي شان از اين وسيله براي آشفته كردن 
افكار استفاده مي كنند و به گونه اي پيش مي روند 
كه فضاي عمومي جامعه نسبت به استيضاح هايي 
كه بايد انجام شـود و جزيي از بازي هاي سياسي 
نيست نيز بي اعتماد شـوند و احساس كنند كه 
هرگاه اسـم اسـتيضاح به ميان مي آيد، عده اي 
به دنبال رسيدن به منفعت هستند! براي همين 
و در راستاي بررسي اسـتيضاح هاي حاشيه دار 
علي الريجاني و محمدجواد ظريف سـراغ يكي 
از نمايندگان رفتيم تا نظر وي را درباره اين اقدام 
اقليت مجلس جويا شويم. علي ابراهيمي، نماينده 
مردم شازند در گفت وگوبا«قانون» مي گويد كه 
اگرافرادي اصرار به استيضاح دارند ومي خواهند 
استيضاح ظريف به صحن بيايد، بدانند كه اقبال 
خوبـي از آن ها نخواهد شـد. در ادامه  مشـروح 
گفت وگوي اين  عضو فراكسيون اميد را مي خوانيد. 
  طيـف اقليت مجلس شـوراي اسـالمي دو 
استيضاح را به ميان كشـيدند كه يكي مربوط به  
رييـس پارلمـان و ديگـري بـه رييس دسـتگاه 
ديپلماسي كشـورمان ارتباط داشـت، نظر شما 

درباره اين اقدام چيست؟
به نظر من به عنوان يكي از نمايندگان مجلس شوراي 
ــما به آن اشاره  ــتيضاحي كه ش ــالمي اين دو مورد اس اس
كرديد و برخي به دنبال آن هستند از اتفاقات نادري است كه 
دركشور و مجلس دهم قرار بود صورت بگيرد. آقاي ظريف 
عملكرد مشخصي دارند و اين استيضاح نتيجه اي مشخص 
دارد. استيضاح بايد دليل و منطق مشخصي داشته باشد و 
بدون اسناد الزم نمي توان از اهرم  استيضاح استفاده كرد. 
به خاطر دارم در زمان آقاي واليتي طرح سوال از وزير امور 
خارجه را در مجلس داشتيم كه اين اقدام برگرفته از نكته اي 
مهم بود؛ درآن زمان به عملكرد آقاي واليتي انتقادي شده 
بود زيرا از مقامي به نام نيكالى چائوشسكو رييس جمهور 
روماني دعوت كرده بود كه سابقه مشخصي داشت و بعد از 
بازگشت هم دستگير و اعدام شد. در آن زمان سوال  ازآقاي 
واليتي اين بود كه چرا وزير امورخارجه اشراف الزم را نداشته 
و رييس جمهوركشوري  را دعوت كرده كه اقبال عمومي در 

ميان ملت خود ندارد و اين موضوع سبب اعتراض شده بود؛ 
در آن زمان مجلس فقط سوال از وزير را پيش بيني كرده بود 
و موضوع استيضاح در پيش نبود اما استيضاحي كه درباره 
آقاي ظريف درمجلس دهم رقم خورده، درمورد اظهارات 
ــت كه بايد بررسي هاي  ــان درخصوص پولشويي اس ايش
ــتري در اين زمينه صورت بگيرد و اين گونه برخورد  بيش

كردن فايده اي ندارد.
به نظر شما فردي مانند محمدجوادظريف اليق 

اين نوع برخورد يا استيضاح است؟

بي شك آقاي ظريف به عنوان رييس دستگاه ديپلماسي 
كشورمان و وزير امور خارجه ايران، موفقيت هاي خوبي در 
اين عرصه و همچنين موضوع برجام داشته است. به نظر من 
ــاره كرد كه اين موفقيت ها باعث شده   بايد به اين نكته اش

بيشتر مورد اتهام مخالفان برجام قرار بگيرد. 
  به نظر شما نمايندگان به زحماتي كه اين فرد 

كشيده است توجهي دارند؟
همه نمايندگان مانند يكديگر نيستند و اگر دقت كنيد 
ــوال هاي پي در پي از آقاي  متوجه مي شويد درمجلس س

ــبختانه تركيب صحن  ظريف به صحن مي آيد كه خوش
ــت و نمايندگان جناحي محض  يك تركيب متعادلي اس
تصميم نمي گيرند. در رابطه با مسائل مختلف تا كنون هم 
مجلس توضيحات آقاي ظريف را پذيرفته است. اظهارات 
وزير امورخارجه كشورمان درباره پولشويي بهانه اي شده تا 
عده اي خاص طرح استيضاح او رامطرح كنندكه از ديد من 
اين افراد با نگاه سياسي به اين مساله مي پردازند.به نظر من 
بين تمام وزيران امور خارجه جمهوري اسالمي شايد بتوان 
گفت آقاي ظريف جزو موفق ترين بوده  و در اين بازه زماني با 

توجه به زحماتي كه او كشيده است طرح استيضاح ايشان 
درست نيست و اين نكته را به جرياني كه به دنبال استيضاح 
ــتيضاح دارند  ــرادي  اصرار به اس ــتند مي گويم اگراف هس
ومي خواهند به كار خود ادامه بدهند بايد بدانند كه  اقبال 

خوبي از اين اقدام شان در مجلس صورت نخواهد گرفت.
  برخي به دنبال زير سوال بردن عملكرد آقاي 
الريجاني نيز به عنوان رييس مجلس بودند، نظر شما 

درباره اين اقدام چيست؟
ــك برخي از جريان هايي كه به دنبال اين گونه   بي ش

مسائل هستند بايد بدانند كه اداره مجلس، مديريت راحتي 
نيست و  اين نكته را نيز بايد توجه كرد كه درمقايسه با ديگر 
ــي هستيم و اين شيوه خود  كشورهاي دنيا ما تك مجلس
ــت.  در دنيا وقتي ايراداتي به  داراي مسائل خاص خود اس
مجلس عوام وارد مي شود مجلس باالدستي ياهمان مجلس 
سنا آن را پوشش مي دهد؛ درصورتي كه در ايران از حيث 
قانون اساسي و مالحظات شرعي، شوراي نگهبان اظهار نظر 
مي كند. بعد از تاييد مصوبات توسط شوراي نگهبان مديريت 
مجلس بايد آن را الزم االجراكندكه كار بسيارسختي است. 

  نگاه نمايندگان به اين مسائل چگونه است؟
ــت. در اين  مجلس دهم داراي ويژگي هاي خاصي اس
مجلس موازنه قدرت بين نگاه هاي سياسي متفاوت است.

در مجالس گذشته اقليت واكثريت بود اما دراين مجلس 
سه فراكسيون وجود دارد كه از ديد  من اين سه فراكسيون 
هم وزن هستند. ناگفته نماند مواردي كه آقاي الريجاني 
درباره آن ها تصميم گيري مي كند هميشه موافق و مخالفاني

دارد كه البته بخشي ازكارهاي صورت گرفته  بعدسياسي دارد 
و بخش ديگر به عملكردآقاي الريجاني برمي گردد. بيشتر 
حواشي كه ايجاد شده درباره لوايح  مربوط بهFATF  است 
وبايد حقيقتي را اشاره كرد كه رييس مجلس در خصوص 
لوايح چهارگانه و الزامات FATF  پيگيري زيادي داشتند 
ــالف نظرها ازهمان ابتدا  و همان گونه كه اعالم كردم اخت

وجود داشته است. 
  گفته مي شود اين استيضاح از دستور كار خارج 

شده است . به نظر شما اين اقدام قابل اجرا بود؟
ــي دراين باره  ــفافيت واضح ــن نامه ش خير، در آيي
ــس جمهور نيز  ــوال از ريي ــي درباره س وجودندارد.حت
درگذشته فقط پيش بيني شده بود كه سوال شود، نتيجه 
سوال چه خواهد شد بالتكليف بود. تا اينكه آقاي احمدي 
نژاد به مجلس مي آمدند و پاسخ هايي دادند، درآيين نامه 
داخلي مجلس پيش بيني نشده بود بعد از توضيحات چه 
كار بايد كرد. درپي اصالح اين آيين نامه داخلي مجلس 
به اين نتيجه رسيدند كه سوال را به راي گيري  بگذاريد.

زماني كه طرح سوال از آقاي روحاني صورت گرفت به  راي 
گيري گذاشته شد و از  پنج سوالي كه از رييس جمهور شد، 
مجلس از  چهار سوال آن قانع نشد ولي نتيجه خاصي نيز 
در برنداشت و برخي ها دنبال اين بودندكه به قوه قضاييه 
ارجاع دهند. از طرفي حتي درباره وزرايي كه كارت زرد از 
مجلس مي گيرند نيز هنوز سرنوشت روشني براي آن ها 
وجود ندارد بنابراين مقصودم اين است كه اقدام صورت 

گرفته نتيجه اي در برنداشت.      

     علي ابراهيمي، عضو فراكسيون اميد در گفت وگو  با«قانون»:   

مجلس اقبالي به استيضاح ظريف نشان نمي دهد
موفقيت هاي ظريف باعث شده مخالفان برجام به او اتهام بزنند

به نظر من بين تمام وزيران امور خارجه 
جمهوري اسالمي شايد بتوان گفت 

آقاي ظريف جزو موفق ترين بوده  و در 
اين بازه زماني با توجه به زحماتي كه 

او كشيده است طرح استيضاح ايشان 
درست نيست و اين نكته را به جرياني 

كه به دنبال استيضاح هستند،  مي گويم 
اگرافرادي  اصرار به استيضاح دارند 

ومي خواهند به كار خود ادامه بدهند بايد 
بدانند كه  اقبال خوبي از اين اقدام شان 

در مجلس صورت نخواهد گرفت

گروه سياسى

مجلس يكي از نهادها و اركان جمهوري اسالمي ايران است كه اگر روزگاري به آن جايگاه اصلي خود برسد مي تواند بسياري از مشكالت را حل كند وتوجه  به مسائل مربوط 
به آن از اهميت بااليي برخوردار است. در همين حال و با توجه به آنكه در تقويم ايران، سالروز شهادت آيت ا... مدرس را روز مجلس نامگذاري كرده اند، روز گذشته به اين مناسبت 
علي الريجاني كه سال هاست رياست اين ركن نظام را در اختيار دارد نشست خبري با اهالي رسانه برگزار كرد. وي در اين نشست به نكات فراواني درباره اداره مجلس و كشور اشاره 

كرد كه محور هاي آن را در ادامه مي خوانيد.

هيات نظارت بر رفتار نمايندگان نيز در حال رسيدگى به موضوعات ذى ربط است و به استعالمات قوه قضاييه پاسخ مى دهد.

درخصوص جايگاه هيات عالى نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد بگويم مجمع تشخيص دو وظيفه دارد؛ يكى از وظايف آن در زمانى 
است كه اختالف نظرى بين مجلس و شوراى نگهبان وجود داشت، ورود كند. در زمان امام خمينى (س) براساس ضابطه اى اگر دو سوم مجلس روى 

موضوعى تاكيد مى كرد ديگر مساله نيازى به بررسى در شورا نداشت كه بعدها با تغيير قانون اساسى، اين موضوع تغيير كرد و مجمع تشخيص مصلحت 
نظام شكل گرفت، يكى ديگر از وظايف مجمع نقش مشورتى است و مقام معظم رهبرى سياست هاى كلى نظام را پس از مشورت با مجمع ابالغ مى كند هر 

چند كه وظايف جانبى نيز وجود دارد.

برخى مى گفتند شهردارى ها چون با راى گيرى انتخاب مى شوند شامل قانون منع به كارگيرى بازنشستگان نمى شوند، در اين زمينه ديوان محاسبات و 
دستگاه هاى نظارتى نظر دادند و معلوم شد قانون بايد اجرا شود.

بخشى از مسائل اقتصادى مربوط به مشكالت داخلى است و برخى نيز ناشى از فشارهاى بين المللى بوده و در اين راستا وقت گذاشته شده است تا 
مشكالت حل شود. براي مثال در تالطم ارزى اخير نرخ دالر تا 20 هزار تومان باال رفت و در اين راستا وقت زيادى براى تعديل نرخ ارز و ايجاد ثبات گذاشته شد و 

بخشى از مسائل در شوراى هماهنگى اقتصادى قوا مورد بررسى قرار گرفت و خوشبختانه تصميمات در حال تاثيرگذارى است و نرخ ارز روند كاهشي را طى كرده و 
هنوز اين موضوع جاى كار دارد.

چند نظر درباره روش افزايش حقوق وجود دارد كه يك نظر ديدگاهى است كه مركز پژوهش ها پيرامون افزايش قيمت انرژى مطرح كرده كه ما در اين 
زمينه هنوز به توافق با دولت نرسيده ايم و تصميمى نگرفته ايم. نظر دوم ارائه بسته هاى كمكى است كه در شرايط فعلى انجام مى شود و كارت كارمندان و كارگران 

شارژ مى شود تا آن ها بتوانند از اين بسته ها استفاده كنند اما اين مساله نيز همچنان كامال قطعى نشده است.

اتحاديه اروپا براساس انتظارات عمل نكرد، چرا كه اروپايى ها اين موضوع را مطرح كرده و اصرار كردند كه با وجود خروج آمريكا از توافق هسته اى، ايران از اين 
توافق خارج نشود و راهكارهايى در زمينه توافق ارائه كردند كه گاهى تغييراتى نيز داشت و اين موضوعات در ايران مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

توافق هسته اى يك توافق بين المللى بوده اما يك عنصر مزاحم مشكل ايجاد كرد. اروپايى ها از نظر سياسى اصرار دارند كه پاى توافق هسته اى هستند، اما 
در لحاظ اجرايى مى گويند مشكالتى وجود دارد. در هر صورت مساله اقتصادى در دنيا به ابزار تبديل شده، به خصوص پس از جنگ سرد اين موضوعات اقتصادى بيشتر 

مورد توجه قرار گرفته است.

استيضاح از جمله حقوق نمايندگان است، جمع مجلس اين امر را به مصلحت نمى داند اما نمى توان به اقليت تحميل كنيم، اين كار خارج از روال است.

ما در مريخ صحبت نمى كنيم، در ايران هتاكى و فشار وجود دارد. در كشور از اين مسائل وجود دارد و برخى مى ترسند و عده اى نمى ترسند.

رهبري در سفر به كرمانشاه اين موضوع را در جمعى مطرح كردند، من هم آن را كار خوبى مى دانم  و در مجموع مساله را براى شرايط كشور مناسب مى دانم.

مصلحت استيضاح را من اعالم نمى كنم، مجلس تشخيص مى دهد. برخى نمايندگان معتقد هستند كه اكنون زمان مناسبى براى استيضاح وزير امور خارجه نيست، 
اين اختالف نظر وجود دارد و بايد مسير آن طى شود.

در شرايط فعلى هر گامى در زمينه وفاق در كشور به وجود آيد و باعث شود نيروهاى عالقه مند به ايران به يكديگر نزديك شوند ضرورت دارد.
اختالف نظر وجود دارد و بايد مسير آن طى شود.

صحبت هاى وزير خارجه مقدمه و موخره داشت، او گفت كسانى كه درباره CFT نظر مى دهند يا نظرشان بر اساس عقيده اى است كه دارند يا تحت تاثير قرار گرفته اند.

شفافيت بايد انجام شود اما موضوع مهم تر حريت نمايندگان است، بايد كارى شود تا حريت نمايندگان حفظ شود، قوام مجلس بر اين است كه هر كس بر اساس مصلحت 
كشور و با حريت اعالم نظر كند.

علي الريجاني از فشار به نماينده ها
 تا بدعهدي  آمريكا و اروپا را  زير سوال برد

دل پر  دل پر  آقاي رييس!آقاي رييس!
مجمع تشخيص نمى تواند قانون گذارى كند

ديوان محاسبات و مركز پژوهش هاى مجلس در حال كار مستمر روى اين موضوع هستند و طرحى به كميسيون برنامه و بودجه داده شده است.  

اين شگرد آمريكايى هاست و آن ها به صورت باطنى دنبال مذاكره نيستند. چنانچه روى معاهده اى كه سال ها بحث صورت گرفت و در نهايت 
در شوراى امنيت تصويب شد متعهد نماندندبنابراين در وهله نخست بايد گامى برداشته و برجام را اجرا كنند و در حال حاضر شرايط براى مذاكره مهيا 

نيست و ما ديپلماسى بزك را دنبال نمى كنيم.

 برخى قوانين نيز احتياج به اصالح دارند. همچنين برخى ديگر تنقيح قوانين مى خواهد چرا كه بخشى از آن ها منسوخ شده و به طور كل حجم 
قوانين باالست كه در اين زمينه معاونت حقوقى رياست جمهورى با همكارى مركز قوانين مجلس در حال تنقيح قوانين هستند.

در مجلس چند تحقيق و تفحص، سوال و استيضاح بر حسب مورد صورت گرفته و گاهى از ظرفيت ماده 234 استفاده شده كه از ظرفيت اين ماده در زمان 
استنكاف از قانون توسط دستگاه ها استفاده مى شود.

گفت وگوى ملى نياز به ميز و صندلى نداشته و اراده گروه ها را مى خواهد، ضمن اينكه بايد روى چالش هاى كشور تمركز شده و از اختالف نظرها كاسته شود كه در 
حال حاضر گروه ها اين بلوغ را دارند تا مسائل را حل كنند. البته من مذاكره هايى با جناح ها نداشته ام و  فقط برخى از همكاران مجلس نشست هايى در بيرون دارند.

معاونت نظارت با جديت در حال كار روى نحوه اجراى قوانين است كه در اين خصوص آيين نامه هاى مربوطه را به كميسيون هاى مربوطه براى 
پيگيرى مى دهد تا تدابير الزم اخذ شود.

تريبون
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 ائتالف سعودى متجاوز به يمن  اعالم 
كرد كـه با خـروج 50 زخمـى از اعضاى 
جنبـش انصـارا... از يمـن و انتقـال به 
«مسـقط» پايتخت عمان بـراى درمان 
از طريق يك فروند هواپيماى سـازمان 
ملل موافقت كرده است. سرهنگ ستاد 

«تركى المالكى»، سـخنگوى رسـمى 
نيروهاى ائتالف سعودى در گفت وگو با 
خبرگزارى رسمى عربسـتان سعودى 
(واس)، اظهـار داشـت: فرماندهـى 
عمليات مشـترك ائتالف درخواسـت 
«مارتيـن گريفيتس»، فرسـتاده ويژه 

سـازمان ملل مبنى بر تسـهيل خروج 
50 زخمـى از شـبه نظاميان حوثـى به 
مسـقط با انگيز ه هاى انسانى را دريافت 
كرده و در چارچوب اعتماد سازى ميان 
طرف هاى يمنى و تدارك براى مذاكرات 
سـوئد زير نظر سـازمان ملل ايـن امر 

صورت مى گيرد.وى افـزود: يك فروند 
هواپيماى تجارى سازمان ملل، دوشنبه 
(ديروز) وارد فرودگاه صنعا مى شـود تا 
پس از انجام كليه تدابير و هماهنگى هاى 
الزم، 50 زخمى و سـه پزشـك يمنى و 
يك پزشك سـازمان ملل را از اين شهر 

به مسـقط انتقال دهد.المالكى تصريح 
كرد كـه فرماندهى نيروهاى مشـترك 
ائتالف كليه تسهيالت و تالش هاى الزم 
را براى حمايت از تالش هاى فرسـتاده 
ويژه سازمان ملل به يمن براى دستيباى 
به راهكارى سياسى ارائه خواهد كرد.اين 

در حالى است كه انتظار مى رود، مذاكرات 
صلح تحت نظـارت سـازمان ملل، بين 
طرف هاى درگيرى در يمن، طى چند روز 
آتى در پايتخت سوئد از سرگرفته شود و 
برخى منابع، زمان اين مذاكرات را پيش از 

آغاز سال جديد ميالدى اعالم مى كنند.

موافقت ائتالف سعودی با خروج ۵۰ زخمی از یمن

قطر، بزرگ ترين صادركننده گاز طبيعى مايع 
ــال 1961 يعنى  در جهان است. اين كشور از س
ــكيل اوپك به عضويت اين  ــال پس از تش يك س
سازمان در آمد. اوپك در سپتامبر 1960 تشكيل 
ــعودى از همان آغاز مهم ترين  شد و عربستان س

عضو  آن بود.
 عربستان از ماه جوالي 2017 به بهانه حمايت 
ــور قطع رابطه و  ــم» با اين كش قطر از «تروريس
ــور متحد  ــرد و در ادامه چند كش آن را تحريم ك
ــه تحريم كنندگان قطر  عربى دولت رياض نيز ب
پيوستند. 15كشور الجزاير، آنگوال، اكوادور، گينه 
استوايى، گابن، كنگو، ايران، عراق، كويت، ليبى، 
ــتان، امارات متحده عربى و  نيجريه، قطر، عربس

ونزوئال عضو اوپك هستند. 
ــر در جريان يك  ــته وزير انرژى قط روز گذش
نشست مطبوعاتى در دوحه گفت: «قطر تصميم 
ــت اوپك بيرون  ــه 2019 از عضوي گرفته از ژانوي
بيايد» كه اين اتفاق باعث افزايش قيمت نفت شد.

ــى تاثير خروج قطر از اوپك بر اين  براى بررس
ــتان در چند ماه اخير با  سازمان ورفتارهاى عربس
سيد محمد على خطيبى طباطبايى، نماينده سابق 
ايران در اوپك ،گفت و گويى داشته ايم كه شما را به 

خواندن آن دعوت مى كنيم.
    قطر خـروج خـود را سـازمان اوپك 
از ابتداى مـاه ژانويه 2019 اعـالم كرد. وزير 
انرژى قطر در ايـن زمينه گفت: تاثير قطر بر 
تصميمات توليد نفت در اوپك محدود است. 

به نظر شما علت اين اتفاق چيست؟
خروج از اوپك مراحلى دارد كه صرف اعالم به 

رسانه كافى نيست؛بلكه بايد درخواست رسمى به 
ــوع را در اولين  دبيرخانه اوپك بدهند و اين موض
ــى كنند.من اطالع دقيقى  اجالس وزارتى بررس
ندارم كه قطر درخواست كتبى خود براى خروج از 
اوپك را داده يا نه .اگر درخواست كتبى را داده باشد 
اين موضوع در اجالس هفته آينده بررسى و به طور 

رسمى براى آن تصميم گيرى خواهد شد.
    قطـر اعالم كـرد تصميم به خـروج از 
اوپك داليل سياسى ندارد و به داليل فنى و 
راهبردى صورت گرفته و براى تمركز بر توليد 

گاز است. نظر شما در اين خصوص چيست؟
اوپك برصادرات نفت متمركز است و توليد گاز 
به اين سازمان  ارتباطى ندارد.قطر جزو كشورهاى 
ــت كه بسيارى از كشور ها گاز  صادركننده گاز اس
ــران) اما اوپك هيچ  ــد( الجزاير و اي توليد مى كنن

محدوديتى براى توليد گاز ندارد.
    خروج قطـر از اوپك چه پيامدهايى را 
براى اين سـازمان خواهد داشت؟ آيا باعث 

انحالل اين سازمان خواهد شد؟
ــيارى  ــك ورودى و خروجى بس قطعا نه؛ اوپ
ــال هاى اخير با وجود اهميت  داشته است. در س
اندونزى در اوپك از آن خارج شد و دوباره به اوپك 
ــوادور هم اتفاق  ــت و اين موضوع براى اك بازگش
افتاد.اعضاى جديدى به اوپك افزوده شدند و اين 
ــت اوپك  هيچ گونه  ورودى و خروجى ها به كلي

لطمه اى نمى زند.
در هر سازمانى ،ورودى و خروجى هايى وجود 
ــك ورودى هاى  ــت كه در اوپ دارد و مهم اين اس
بيشترى نسبت به خروجى ها دارد. زمانى كه عضو 
كليدى و يك توليد كننده بزرگ و عضو محورى، 
ــازمان تاثير مى گذارد اما  از اوپك خارج شود بر س

ــدات قابل توجهى ندارند  معموال اعضايى كه تولي
ــكه توليد دارند، با خروج از  و زير يك ميليون بش
اين سازمان تاثير محورى و چشمگيرى بر اوپك  

نخواهند داشت.
ــت ورودى- ــيد باز هم از اين دس مطمئن باش

ــاس  ــورها بر اس خروجى ها خواهيم داشت؛كش
ــى كنند كه  ــم گيرى م ــى خود تصمي منافع مل

تصميم گيرى در اين خصوص حق آن هاست.
    مى دانيم كه روسـيه و عربسـتان در 
دو سـال گذشـته با يكديگر بـازار نفت را 

مديريت كردند. با توجه به اينكه عربستان 
بزرگ تريـن توليد كننـده و صـادر كننده 
نفت خام عضو اوپك است، با كاهش قيمت 
نفت خام از ديگر كشور ها بيشتر دچار ضرر 
خواهد شد. مى دانيم كه عربستان در ماه هاى 
اخير مصر بـر افزايش توليد بـود اما حاال به 
فكر كاهش صادرات افتاده است .به نظر شما 

تغييررفتار عربستان ناشى از چيست؟
ــار دارد:1- رفتارهاى  ــتان دو گونه رفت عربس

اقتصادى كه مى توان آن را تجزيه تحليل كرد.

2-رفتارهاى سياسى كه در چارچوب مسائل 
اقتصادى قابل توجيه نيست.

به عنوان مثال در چند سال گذشته عربستان 
با چند عضو پيرو خود ،سهميه ها را تغيير دادند و 
قيمت نفت سقوط كرد؛ اين عمل اقتصادى نبود و 
اينكه چه منافع سياسى براى اين كشورها داشت 
ــتيم  كه بعد از آن ديديم دوباره با  ما بى اطالع هس
كاهش توليد موافقت كردند. بنابراين اين دو گونه 

رفتار را نمى توان با يكديگر يكسان دانست. 
ــى بر رفتارهاى بازار  رفتارهاى اقتصادى مبتن

است كه هر عضوى متوجه اين موضوع مى شود.به 
عنوان مثال بحث مطرح شده مبنى بركاهش توليد 
نفت ،قابل توجيه است. به اين دليل كه سال آينده 
ــت و بايد كاهش توليد  مازاد عرضه خواهيم داش
ــيم تا از قيمت نفت حفاظت كنيم كه  داشته باش

كامال رفتار اقتصادى و تجارى است.
ــتان هاى سياسى  ــتان در يك بده -بس عربس
ــه مى كند؛ با  ــه المصالح ــاى نفت را وج قيمت ه
تعدادى از قدرت هاى دنيا بر قيمت نفت مصالحه 
مى كند .اين اقدام يك برخورد سياسى است كه به 
كمك بعضى از اعضاى همراه خود آن را وارد اوپك 
مى كند.ميان رفتارهاى سياسى عربستان كه در 
ــت كه بعضى از قدرت هاى  چارچوب تكاليفى اس
بزرگ به عهده او مى گذارند و رفتارهاى اقتصادى 
ــت،  ــع اقتصادى خود اس ــه در چارچوب مناف ك

تفكيك قائل شويم.
طبيعتا هر چه قيمت هاى نفت پايين تر آيد، 
ــتان صادرات بيشترى دارد  به دليل اينكه عربس
ــن مى خواهيم اين  ــتر ضرر مى كند. بنابراي بيش
ــم و هر كدام را در جايگاه  دو رفتار را تفكيك كني
خودش تحليل كنيم .اينكه با كاهش توليد نفت 
ــم در اجالس اخير  موافقت كرد ه اند، بايد ببيني
ــال بايد در نظر  چه تصميمى مى گيرند.به هر ح
داشته باشيم كه ممكن است از اين دو رفتار يكى 

مد نظرشان باشد.
ــت كه عربستان در مقابل  نفت تنها ابزارى اس
دنياى غرب و قدرت هاى بزرگ دارد و سعى مى كند 
در مواجهات سياسى از آن استفاده كند.قدرت هاى 
ــتان تنها با اين ابزار نگاه مى كنند.  بزرگ به عربس
به نظر من دليل موافقت عربستان با كاهش توليد 

نفت را بي شك  نمى توان سياسى دانست.

خروج قطر از اوپك، باعث فروپاشى آن نمى شود
محمدعلی خطیبی،  مناینده سابق ایران در اوپک در گفت  وگو با  «قانون»:

ــه حتى  در حالى كه در چند روز اخير، فرانس
ــده و جليقه زردها،  ــش به خود ندي ثانيه اى آرام
ــتعفاي رييس جمهور جوان  مصرانه به دنبال اس
ــاه آمده و به  ــتند، حاال امانوئل مكرون كوت هس
اعضاى دولتش دستور داده تا با رهبران معترضان 

وارد گفت وگو شوند.
ــدت يافته است. بيش از  ناآرامى هاى فرانسه ش
ــش از 260 نفر در  ــتگير و بي 400 نفر تا كنون دس
جريان درگيرى بين معترضان و نيروهاى انتظامى 
مجروح شده اند. ادوارد فيليپ، نخست وزير فرانسه 

مخالفان و معترضان را به مذاكره فرا خوانده است.
ــى از اغتشا ش هاى  ــارت ناش برآورد دقيق خس
ــرايط كنونى ممكن نيست. دو هفته از  فرانسه در ش
ــه مى گذرد. طي اين مدت  اعتراضات  خشن فرانس
ــيارى در پاريس و ديگر نقاط اين  فروشگاه هاى بس
كشور غارت شده اند، ساختمان هاى ادارى و بانك ها 
ــيب ديده اند و شمار قابل  بر اثر حمله معترضان آس

مالحظه اى از خودروها در آتش سوخته اند.
اكنون قرار است كه دولت فرانسه با معترضان و 
احزاب سياسى اين كشور درباره يافتن چاره اى براى 
ــم و اعتراض ها مذاكره كند. حتى  فرونشاندن خش
قرار است كه نمايندگان دولت و همچنين شهردار 
پاريس نيز با نمايندگان جنبش اعتراضى جليقه هاى 

زرد گفت وگو  و  مذاكره كنند.

وضعيت اضطرارى در هاله اى از ابهام
از سوى ديگر، امانوئل مكرون، رييس جمهور فرانسه 
ــه  كابينه، گزينه برقرارى وضعيت  و وزراى او در جلس

اضطرارى در اين كشور را مطرح نكرده اند.
در حالى كه يك سخنگوى دولت فرانسه از احتمال 
برقرارى وضعيت اضطرارى در اين كشور خبر داده بود، اما 
به گزارش رويترز به نقل از منابع آگاه، بحث اصلى جلسه 
فورى دولت اين كشور آماده كردن هر چه بيشتر نيروهاى 
امنيتى و پليس ضد شورش براى اعتراضات احتمالى 

آينده بوده است.
امانوئل مكرون كه سفر خود به آرژانتين براى شركت 
در نشست گروه بيست را به دليل باال گرفتن خشونت ها 
در اعتراضات روز شنبه جليقه زردها نيمه كاره رها كرده و 
به پاريس بازگشته بود، روز يك شنبه دوم دسامبر جلسه 
امنيتى فورى برگزار كرد.روز يك شنبه همچنين بازديد 
مكرون از خيابان شانزه ليزه هم به دليل هو شدن از سوى 
مخالفان نيمه تمام ماند و رييس جمهورى فرانسه مجبور 
شد براى در امان ماندن از خشونت هاى احتمالى به يك 

كافه پناه ببرد.
تظاهرات معترضان به باال رفتن قيمت سوخت در 
فرانسه كه از شنبه هفته گذشته (24 نوامبر) آغاز شده 
ــونت كشيده شد و  بود، روز شنبه يكم دسامبر به خش
طى آن بيش از صد نفر از جمله 23 نيروى پليس زخمى 
شدند. همچنين به گفته پليس فرانسه در اين درگيرى ها 

بيش از 400 تن دستگير شدند.رييس جمهورى فرانسه 
روز يك شنبه از نخست وزير خود خواست تا مذاكرات با 

هبران سياسى و معترضان را در دستور كار قرار دهد.
خسارات ناشى از ناآرامى ها

ــهر  در جريان ناآرامى هاى پاريس، ليون و چند ش
ديگر فرانسه، بيش از 260 نفر مجروح شده اند. 23 نفر از 
مجروحان را ماموران پليس و نيروهاى انتظامى تشكيل 
مى دهند. افزون بر آن گفته مى شود كه تاكنون بيش از 
400 نفر از معترضان توسط پليس دستگير شده اند اما 

ــاش ها و ناآرامى هاى اخير پاريس  هزينه ناشى از اغتش
فراتر از آن بوده است. بسيارى از آثار باستانى و تاريخى 

فرانسه نيز در جريان اين اعتراض ها آسيب ديده اند.
طاق پيروزى كه يك بناى تاريخى است و در ورودى  
خيابان شانزه ليزه واقع است، بر اثر اين اعتراض ها آسيب 
ديده است. معترضان با اسپرى هاى رنگ بر روى ديوارهاى 
ــارات ناشى از  طاق پيروزى ديوارنگارى كرده اند.خس
حمله معترضان به طاق پيروزى را تا حدود يك ميليون 
يورو ارزيابى مى كنند. معترضان به يكى از مجسمه هاى 

مرمرى ناپلئون و تعداد  از آثار هنرى نيز آسيب رسانده اند.
ــز بناهاى تاريخى گفته  فيليپ بالوال، رييس مرك
است كه معترضان حتى يك مجمسه گچى متعلق به 

سال هاى  دهه 30  را كامال نابود كرده اند.
رييس مركز بناهاى تاريخى به خبرنگار فيگارو درباره 
خسارات وارده به طاق پيروزى گفته است: به ارزيابى من 
خسارات بالغ بر صدها هزار يورو و شايد بالغ بر يك ميليون 

يورو بشود.
گفته مى شود كه طاق پيروزى بر اثر حمله معترضان 

تعطيل و بازديد گردشگران از آن در  شرايط كنونى ممنوع 
شده است.

گسترش اعتراض ها در فرانسه؛ تعطيلى ده ها 
مدرسه و كمبود سوخت در مناطق غربى

ــه حاال به  ــات جليقه زردهاى فرانس دامنه اعتراض
ــه دانش آموزان و  ــه از جمل بخش هاى مختلف جامع
دانشجويان سرايت كرده است. به طورى كه در اولين روز 
هفته بيشتر از صد دبيرستان در فرانسه پس از اعتراضات 
دانش آموزان تعطيل شده و كالس هاى درس برگزار نمى 
شود.همچنين به دليل مسدودكردن ترافيك توسط 
جليقه زردها در مناطق مختلف كشور سوخت رسانى 
به پمپ هاى بنزين به تعويق افتاده است و نزديك به 75 
جايگاه از 2200 پمپ بنزين شركت توتال بسته شده 
ــنبه، صدها راننده آمبوالنس در اطراف  است.بامداد ش
ساختمان مجلس نمايندگان در پاريس تجمع كردند. 
ــركت هاى آمبوالنس به وضع قوانين جديد از سوى  ش
دولت اعتراض دارند و مى گويند، مقررات جديد باعث 
ــركت هاى خدمات آمبوالنس  تعطيلى 80 درصد ش
ــد و هزاران نفر را بيكار خواهد كرد.همزمان  خواهد ش
سخنان يكى از جليقه زردها در راديوى فرانسه انتقادات 
فراوانى را برانگيخته است. كريستوف شالنسون كه او 
را سخنگوى جنبش جليقه زردها معرفى كرده اند، مى 
ــتعفا دهد و يك  گويد دولت فعلى بايد هرچه زودتر اس

ژنرال ارتش مانند دوويليه جانشين او شود.

ورود به فاز گفت و گو  با رهربان معرتضان

فاطمه خسروى

ده ها هزار تن از سـاكنان شهر 
بروكسـل همزمـان با گشـايش 
اجالس اقليمى موسـوم به «كوپ 
بيست و چهار» COP 24 درحمايت 
از سياسـت هاى زيست محيطى 
و توافـق نامـه هـاى بيـن المللى 
براى جلوگيـرى از گرمايش زمين 

راهپيمايى كردند.
منابـع پليـس در پايتخـت 

بلژيك تعداد افراد شـركت كننده 
در ايـن اجتمـاع بـزرگ را بيش از 
65 هزار نفر اعـالم كردند. به گفته 
برگزار كنندگان، راهپيمايى بزرگ 
روز يك شنبه بزرگ ترين و بى سابقه 
ترين راهپيمايى در نوع خود براى 
حمايت از سياسـت هاى اقليمى و 
مخالفت با تغييرات آب و هوايى در 

اين شهر بوده است.

تعدادى از شركت كنندگان در 
اين راهپيمايى در گفت وگو با نيما 
قدكپور، كاپيتاليسم را منشأاصلى 
تغييـرات آب و هوايـى و گرمايش 
زمين توصيف كـرده انـد و تاكيد 
كرده انـد كه فعاليت هاى انسـانى 
آن طور كه برخى سياستمداران مى 
گويند نقشى در اين ميان ايفا نمى 
كند.فعاالن محيط زيستى در كنار 

خانواده هايى كه بـا فرزندان خود 
به اين تجمع آمده بودند به صورتى 
آرام و مسالمت آميز در خيابان هاى 
بروكسـل راهپيمايـى كردنـد و 
با به دسـت داشـتن پالكاردهايى 
از مسـئوالن سياسـى خواستند 
كه براى تضمين آينـده اى بهتر و 
جهانى سـبزتر تالش و مسئوليت 
بيشـترى از خود به خـرج دهند.

يك عضـو سـازمان غيـر دولتى 
آكسـفام كه در ميان جمعيت قرار 
داشـت با انتقاد از شـركت نكردن 
مسئوالن و سياسـتمداران حاضر 
در بروكسـل خطاب به آن ها گفت: 
«سياستمداران! شما كجا هستيد؟ 
شما بايد هميشـه با مردم باشيد. 
در حال حاضر سياره ديگرى براى 

سكونت وجود ندارد.»

بروکسل؛ راهپیامیی 
بزرگ فعاالن محیط زیست 

همزمان با گشایش
 اجالس اقلیمی لهستان

حزب كوچـك «ُوكـس» از جناح 
راستگراى افراطى در انتخابات محلى 

استان اندلس اسپانيا پيروز شد.
از زمان مرگ فرانسيسكو فرانكو، 
ديكتاتور پيشين اسپانيا در سال 1975 
و استقرار دموكراسـى در اين كشور، 
اين نخستين بار است كه اسپانيايى ها 
با حضور يك حـزب از جناح راسـت 
افراطـى در صحنـه سياسـى مواجه 

مى شـوند.در انتخابـات زودهنـگام 
مجلس استان اندلس واقع در جنوب 
اسـپانيا كـه روز يك شـنبه 11 آذر 
برگزار شـد، 12 نماينده از حزب  وكس 
توانستند كرسـى هاى اين مجلس را 
تصاحب كنند و به اين ترتيب به اقتدار 

مطلق سوسياليست ها پايان دهند.
حزب ملى گراى وكس كه در سـال 
2013 تشكيل شده و نمايندگان آن براى 

نخسـتين بار به پارلمان محلى اندلس 
راه يافته اند، به شدت مخالف مهاجران 
غيرقانونى  و نيز استقالل كاتالونياست. 
سانتياگو آباسكال، رهبر اين حزب حتى 
استقالل بودجه اى استان ها براساس 
قانون اساسى اسـپانيا را قبول ندارد.
وكس در حالى در اندلـس اقبال يافته 
كه بيشـتر شـهروندان اين استان به 
طور سـنتى طرفدار سوسياليست ها 

هستند. سوسياليسـت ها از 36 سال 
پيش تاكنون همچنـان اكثريت را در 
پارلمان اندلس در اختيار دارند. پيروزى 
اين گروه همچنين شكست سنگينى 
براى دولت سوسياليست نخست وزير، 
پدرو سـانچز محسـوب مى شـود. به 
باور كارشناسـان سياسـى اسـپانيا، 
يكـى از مهم تريـن داليل شكسـت 
سوسياليست ها در اندلس آن است كه 

از سال 1982 تاكنون آن ها نتوانسته اند 
به وعده هاى خـود بـراى كاهش نرخ 
بيكارى عمل كنند.بر اسـاس نتايج به 
دست آمده، حزب سوسياليست كارگر 
از 109 كرسـى پارلمان توانسـت تنها 
33 كرسى را تصاحب كند. اين سقوط 
تاريخى در حالى اسـت كه تـا پيش از 
اين آن ها دسـت كم 47 جايـگاه را در 

داشتند.  اختيار 

پیروزی تاریخی 
راست افراطی  

ضد مهاجران در 
انتخابات محلی اسپانیا

ايستادگي معترضان،  مكرون را وادار به عقب نشيني كرد
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ايرانيان در مقايسه با شهروندان ساير كشورهاي 
ديگر به مردماني پرمصرف  معروفند؛ حال از مصرف 
ــور و  ــدهاي كش ــدن س زياد آب گرفته كه خالي ش
خطرخشكسالي را به همراه داشته تا مصرف نادرست 
ــث آلودگي هوا و  ــن و... كه  باع ــه ويژه بنزي انرژي ب
ترافيك در شهرها شده است. با نگاهي به چند سال 
ــويم كه اصوال مصرف گرايي در  اخير متوجه مي ش
ميان شهروندان افزايش يافته است؛ به عبارت ديگر  
ــبك  يكى از مواردى كه تاثير زيادى در تغييرات س
ــدد اجتماعى  ــته و آثار متع زندگى ما ايرانيان داش
ــته مساله  فرهنگى و اقتصادى از  خود بر جاى گذاش
مصرف گرايى و تغيير الگوى مصرف كاالها و خدمات 
در ميان ما مردم است. اين در حالى است  كه تعادل 
در مصرف و پرهيز از اسراف و تبذير يك اصل و توصيه 

موكد دينى است.
ــا مصرف بهينه،  هرچند در مورد صرفه جويي ي
ــده اما برخي همچنان  بحث هاي بسياري مطرح ش
رويه قبلي خود را ادامه مي دهند و اين موضوع سبب 
ــياري از منابعي كه تجديد آن ها نياز به  ــده تا بس ش
ــال هاي زيادي دارد در آستانه نابودي قرار  صرف س
ــوي  ــايد عدم رعايت الگوي مصرف از س گيرند .ش
ــرايط خوب كشور و به لحاظ  شهروندان به دليل ش
حجم ذخاير در سال هاي گذشته بوده و اين موضوع 
ــور ثروتمند در ذخاير انرژي و فسيلي  كه ايران كش
ــده تا ميل به مصرف بيشتر در ميان  است، سبب ش
ــت كه با  ــهروندان افزايش يابد؛ اين در حالي اس ش
ــال هاي اخير و  ــت به خصوص در س افزايش جمعي
ــط شهروندان، هزينه هاي  مصرف باالي انرژي توس
ــده و سبب تحديد منابع  زيادي به كشور تحميل ش
كشور شده است كه بدين لحاظ لزوم تغييري اساسي 
در رويه زندگي شهروندان ضروري به نظر مي رسد. 
ــدن منابع الزم  به عبارت بهتر با توجه به محدود ش
ــهروندان با تغيير رويه زندگي و پيروي از  است تا  ش
الگوي صحيح مصرف، از تبعات و مخاطراتي كه هم 
نسل خودشان و هم  نسل هاي آتي را تهديد مي كند 

بكاهند كه امر سبب شد تا بحث اصالح الگوي مصرف 
شكل جدي تري به خود بگيرد.

اما اصالح الگوي مصرف چيست و چگونه مي توان 
ــتا  اين فرهنگ را در جامعه ترويج كرد؟ در اين راس
ــت از  ــوي مصرف عبارت اس ــت اصالح الگ بايد گف
ــتفاده از  ــب اس نهادينه كردن روش صحيح و مناس
ــور به صورتي كه باعث  منابع مادي و غيرمادي كش
ارتقاي شاخص هاي زندگي مردم و كاهش هزينه ها 
ــز مصرف  ــردن، چه چي ــه مصرف ك ــود و چگون ش

ــايي نيازهاي واقعي و رعايت اعتدال  كردن، شناس
ــات و منابع  ــي در بهره برداري از امكان و صرفه جوي

موضوع اصلي الگوي صحيح مصرف است.  
ــوي مصرف به  ــت كه اصالح الگ  الزم به ذكر اس
معناي صرفه جويي نيست و مقام معظم رهبرى در 
اين زمينه معتقدند:«صرفه جويى به معناى مصرف 
نكردن نيست؛ صرفه جويى به معناى درست مصرف 
كردن، به جا مصرف كردن، ضايع نكردن مال، مصرف 
ــت. اسراف در اموال  را كارآمد و ثمربخش كردن اس

ــت كه انسان مال را مصرف كند،  و در اقتصاد اين اس
ــد.  ــته باش بدون اينكه اين مصرف اثر و كارايى داش
مصرف بيهوده و مصرف هرز، در حقيقت هدر دادن 

مال است».
ــايد دقيق ترين عبارتى  اصالح الگوى مصرف، ش
ــى امكانات  ــتفاده بهينه از تمام ــد كه براى اس باش
ــتفاده بهينه  مادى و معنوى مى توان به كار برد. اس
ــى اقتصادى در آن،  از امكانات، عالوه بر صرفه جوي
ــود. اصالح  ــرف نيز مى ش ــامل اصالح روش مص ش

ــادى، فرهنگى،  ــرف از جنبه هاى اقتص الگوى مص
ــت؛ بنابراين  ــالمت قابل بررسى اس اجتماعى و س
صرفه جويى هميشه مساوى با ارزان تر بودن نيست 
بلكه انتخاب بايد به نحوى صورت گيرد كه مجموعه 
ــابه به صرفه تر،  خصوصيات آن، از انتخاب هاى مش
ــد.براي مثال در انتخاب  ــالم تر باش ماندگارتر و س
پوشاك، هزينه مصرفى، ماندگارى، زيبايى، نسبت 
آن با سالمت بدن، سازگارى با فرهنگ جامعه و... مى 
تواند مورد توجه قرار بگيرد. به همين ترتيب درباره 
ــر هزينه اى كه براى آن  مصرف مواد غذايى، عالوه ب
مى شود، نوع تركيبات و ميزان مواد غذايى، اهميت 
آن براى سالمت انسان، طعم، رنگ و مزه آن و حتى 
ــت،  ــراى تهيه يا پخت آن الزم اس مدت زمانى كه ب

قابل توجه است.
ــتا و با توجه به مخاطرات بسيار زياد  در اين راس
ــون اصالح الگوى  ــور  قان مصرف زياد انرژي در كش
ــد  ــال 89 تصويب و اجرايي ش مصرف انرژى درس
اما اين قانون تا چه اندازه توانسته در استفاده بهينه 
ــور و كاهش مصرف آن تاثيرداشته  از انرژي در كش
ــازمان بايد با  ــون 25 نهاد و س ــد؟ طبق اين قان باش
ــرژي را مديريت كرده تا ضمن  هماهنگي مصرف ان
ــوي شهروندان در  بهينه مصرف كردن انرژي از س

نهايت بتوانند از اتالف آن جلوگيري كنند. 
ــت اينكه  ــيار مهم اس اما آنچه در اين زمينه بس
ــاليان  ــه خصوص منابعي كه س ــدر دادن منابع ب ه
ــت  ــدن آن ها نياز اس ــان براي تجديد ش زيادي زم
ــان جامعه خواهد  ــود افراد و هم به زي هم به ضرر خ
ــل هاي  ــم فرزندان ما كه نس ــه هم ما و ه بود چراك
ــق دارند از  ــكيل مي دهند، ح ــدي جامعه را تش بع
ــارت ديگر تمامي  ــتفاده كنند؛ به عب اين منابع اس
ــا آب يا  ــت گرفته ت ــور از محيط زيس ــر كش ذخاي
ــرف كنيم كه  ــه اي مص ــد به گون ــوخت ها را باي س
ــراي مصرف  ــره ببرد.  ب ــز از آن به جامعه آينده ني
ــعار در حوزه اصالح الگوى  بهينه در كشور بايد از ش
ــتر  ــراى تاثيرگذارى هرچه بيش ــرف پرهيز و ب مص
ــود؛  ــاى عملياتى تدوين ش ــن حوزه راهكاره در اي
به طوري كه اين راهكارها بتوانند در سطوح مختلف 

جامعه تاثيرگذار باشند.

         قانون اصالح الگوي مصرف ان رژي اگر اجرايي مي شد، مي توانست از تحديد منابع جلوگيري  كند    

قانون عقيم
ستونى براى كمك به زندانيان

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

يا كد پستى  روزنامه ارسال كنند. 
كد پستى:1591633547

از زندان به مسئوالن

@ghanoonnewspaper

www.ghanoondaily.ir

گروه حقوق و قضا

ــتان ها به برخى  ــرورت ورود دادس ــه با تاكيد بر ض رييس قوه قضايي
دروغ پردازى ها عليه دستگاه قضايى و درخواست ادله و سند در خصوص 
ــفر اخير «جرمى هانت» وزير خارجه انگليس به  ادعا هاى مطروحه، به س
كشورمان اشاره كرد و از درخواست رييس دستگاه ديپلماسى بريتانيا براى 

مالقات با مسئوالن قضايى جمهورى اسالمى و پاسخ رد آن ها خبر داد. 
آيت ا... آملى الريجانى در جلسه مسئوالن عالى قضايى، تصريح كرد: در 
هفته ها و روز هاى گذشته، هجمه عليه قوه قضاييه شدت يافته و دشمن در 
بيرون از مرز ها مطالب خالفى را القا مى كند كه متاسفانه افرادى در داخل نيز 
با انتشار گزارش ها و اخبار نادرست و تحليل هاى غيرواقعى، همان سخنان 

را تكرار مى كنند و آب به آسياب دشمن مى ريزند.
ــى نيز مانند همه  ــتگاه قضاي رييس قوه قضاييه با اذعان به اينكه دس
دستگاه ها مسلما اشكاالتى دارد و ممكن است رسيدگى هاى يك قاضى 
در پرونده اى واجد برخى نقص ها باشد يا يك ضابط دادگسترى در جايى 
مرتكب تخلفى شود، برخى مطالب عليه قوه قضاييه را صددرصد خالف و 
ناصواب دانست و اظهار كرد: چندى قبل، وزير امور خارجه انگليس قبل 
از سفر به ايران با لحنى تكبرآميز به دولت جمهورى اسالمى هشدار داده 
ــن نحوه برخورد يادآور  بود كه از حبس دو تابعيتى ها خوددارى كنيد. اي

برخورد هاى كشور هاى استعمارى در قرون گذشته است. 
آيت ا...آملى الريجانى با بيان اينكه همه قوا در جمهورى اسالمى مستقل 
هستند، تاكيد كرد: كشور هاى خارجى، بايد رداى تكبر را از تن به در كنند و 
مقاماتى نظير وزير خارجه انگليس بدانند در جايگاهى نيستند كه بخواهند 

به قواى نظام اسالمى در انجام وظايف شان هشدار دهند.
ــى، برخى  آيت ا... آملى الريجانى با بيان اينكه عالوه بر مباحث سياس
اظهارات آن ها به لحاظ قضايى و حقوقى نيز نادرست است خاطر نشان كرد: 
ــالمى جرم نيست و كسى در ايران تنها  دو تابعيتى بودن در جمهورى اس
به دليل دو تابعيتى بودن تعقيب و زندانى نمى شود. افرادى كه مورد اشاره 
مسئوالن خارجى هستند، در كشور ما اقداماتى بر خالف امنيت مرتكب 
شده اند يا دست به جاسوسى زده اند كه تعقيب آن ها به دليل ارتكاب اين 

جرايم است و هيچ ربطى به دو تابعيتى بودن شان ندارد.
 در برابر نفوذ دشمن ايستاده ايم

رييس قوه قضاييه با بيان اينكه دو تابعيتى بودن تنها برخى آثار حقوقى 
ــه داد: تنها دليل اين  ــت، ادام ــى دارد، اما فاقد وصف مجرمانه اس و قضاي
هجمه هاى سنگين عليه دستگاه قضايى اين است كه در برابر نفوذ دشمن 
ايستاده ايم و بسيج نيرو ها و صرف ميليون ها دالر از سوى كشور هاى غربى 
براى تخريب مسئوالن قضايى جمهورى اسالمى به دليل همين ايستادگى 

در برابر نفوذ است.
ــاره به برخى هجمه هاى ديگر به  آيت ا... آملى الريجانى در ادامه با اش
دستگاه قضايى به دليل برخورد هاى اخير با مفسدان اقتصادى گفت: مقابله 
با مفاسد اقتصادى از سال ها قبل وجود داشته و موارد متعددى را نيز مورد 
رسيدگى قرار داده ايم منتها اين برخورد ها در چند ماه گذشته كه دشمن 
فشار غيرمعمولى را عليه ملت ايران روا داشته و براى تسليم كردن مردم و 
نظام جمهورى اسالمى تمام نيروى خود را به ميدان آورده است، تشديد 

ــتفاده از فضاى متالطم بازار به دنبال كسب  ــده، زيرا عده اى با سوء اس ش
منفعت و انباشت ثروت از جيب مردم بوده اند كه اين امر به هيچ عنوان براى 

نظام قابل تحمل نيست.
رييس قوه قضاييه با اشاره به انتقادات از شدت برخوردها، افزود: جاى 
تعجب است كه برخى براى مفسدان اقتصادى دلسوزى مى كنند، اما هيچ 
ــان به واسطه سودجويى  ــهروندى كه زندگى ش توجهى به ميليون ها ش
مفسدان تحت فشار هاى غيرقابل تحمل است، ندارند. كارگر و كارمندى 
كه امروز هزينه هايش گاه تا صد در صد افزايش يافته و سودجويى عده اى 
در به وجود آمدن اين شرايط بى تاثير نبوده است، بايد چگونه زندگى كند؟

آيت ا... آملى الريجانى افزود: برخى انتقاد مى كنند كه چرا محاكمات 
مفسدان اقتصادى با سرعت انجام مى شود؟ نخست اينكه هيچگاه قانون و 
موازين شرع را فداى سرعت نكرده ايم، دوم اين سرعت در رسيدگى براى 
انسان هاى صبور و نجيبى كه 40 سال پاى انقالب خود ايستاده اند و امروز 
ــان را متالطم كرده است،  ــدان اقتصادى زندگى ش اقدامات برخى مفس

چندان سرعت بااليى به حساب نمى آيد.
رسيدگى به پرونده مفسدان اقتصادي يك مرحله اى نبوده است

رييس قوه قضاييه با اشاره به برخى اظهارات در خصوص رسيدگى به 
پرونده مفسدان اقتصادى، اين اظهارات را كذب و بى اساس خواند و تصريح 
ــوزى براى مفسدان اقتصادى،  كرد: متاسفانه برخى در مقام دفاع و دلس
ــيدگى به جرايم  حرف هاى نامربوطى زده اند از جمله اينكه گفته اند رس
مستوجب اعدام در اين پرونده ها، نبايد يك مرحله اى باشد. اين در حالى 
است كه عالوه بر تصريح قانونى، در استجازه اى هم كه از رهبر معظم انقالب 
داشتيم موارد اعدام، استثنا شد و در مورد اخير نيز كه مجازات اعدام به مرحله 
اجرا درآمد، پرونده براى تاييد حكم به ديوان عالى كشور ارسال شده بود و به 

هيچ عنوان رسيدگى يك مرحله اى نبود.
آيت ا... آملى الريجانى با طرح اين پرسش خطاب به منتقدان كه «چرا 
براى رسيدن به اهداف نادرست خود دروغ مى گوييد؟»، به برخى اظهارات 
در خصوص لزوم علنى بودن دادگاه ها اشاره كرد و گفت: گمان عده اى اين 
است كه معناى علنى بودن رسيدگى، پخش مستقيم روند محاكمه است. 
ــف از جهل و بى اطالعى برخى افراد از قوانين است.  چنين اظهاراتى كاش
علنى بودن رسيدگى يك مقوله است و جواز انتشار آن بحث ديگرى است. 
حتى اگر يك قاضى تشخيص بدهد كه دادگاه به صورت علنى برگزار شود 
ــار جزييات روند رسيدگى را  باز هم تا زمان قطعيت راى كسى حق انتش
ندارد. متاسفانه برخى با اين ميزان اطالعات حقوقى خود، قوه قضاييه را به 

بى اطالعى از قوانين متهم مى كنند!
الزام قاضـى در صـدور راى بـه آنچه برخـالف نظر اوا سـت، 

جايزنيست
آيت ا... آملى الريجانى با اشاره به يكى ديگر از انتقادات به قوه قضاييه 

ــض اصل بى طرفى،  ــات قضايى در پرونده ها و نق مبنى بر دخالت مقام
تصريح كرد: دستگاه قضايى جمهورى اسالمى بر اساس قانون اساسى 
ــتقالل دارد. بنده نيز نه تنها  مستقل است و قاضى نيز در صدور راى اس
طى سال هايى كه در قوه قضاييه مسئوليت داشته ام بلكه پيش از آن نيز 
ــت كه الزام قاضى  همواره مبنايى كه در باب قضا پذيرفته ام اين بوده اس
مجتهد يا مقلد به آنچه برخالف نظرش در صدور راى است، به هيچ عنوان 
جايز نيست. حتى برخى مسئوالن سابق در دستگاه قضايى معتقد بودند 
كه قاضى ماذون را مى توان الزام كرد، اما بنده در خصوص قاضى ماذون 
ــال ها نيز بر همين اساس  ــت و در اين س نيز معتقدم كه الزام جايز نيس

حركت كرده ام.
ــال اخير در دستگاه قضايى  رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: طى 9س
هرگز نظرى را به هيچ قاضى تحميل نكرده ام و حتى در برخى پرونده هاى 
كالن و ملى نيز كه نظر خود را داشته ام به قاضى رسيدگى كننده تاكيد 
كرده ام كه جز بر مبناى قانون و شرع و آنچه خود به آن رسيده است، حكم 
نكند وآخرت خود را براى پيروى از دستور كسى نفروشد. خوشبختانه 
قضات ما نيز قضات محكمى هستند كه پاى تشخيص خود مى ايستند و 
بر اين اساس اظهارات افرادى كه مى گويند بيشترين نقض بى طرفى از 
سوى مسئوالن قضايى رخ مى دهد، كذب و بى اساس است. انتظار مى رود 
دادستان ها به اين قبيل دروغ پردازى ها عليه دستگاه قضايى ورود كنند، 

زيرا عده اى درظاهرفضا را براى جوالن عليه قوه قضاييه باز ديده اند.
ــن ادعايى دارند  ــانى كه چني ــت ا... آملى الريجانى افزود: كس آي
ــورد يك قاضى را به صدور راى  بگويند كه كدام مقام قضايى در چه م
بر اساس آنچه خالف نظر خودش بوده است، ملزم كرده؟ دادستان ها 
ــير اين قبيل ادعا ها و دروغ  ــيدگى به چنين اكاذيبى بايد مس با رس

پردازى ها را ببندند.
ــاره به برخى اظهارات ديگر گفت: متاسفانه  رييس قوه قضاييه با اش
ــتگاه قضا در مورد پيام رسان ها در فضاى  ــده كه دس مسئولى مدعى ش
ــه بايد گفت كه  ــت. در اين زمين مجازى به وظيفه خود عمل نكرده اس
آيين نامه هاى مورد نياز تهيه و ابالغ شده و شعب ويژه نيز در سراسر كشور 
به اين امر اختصاص يافته است. اين چه اكاذيبى است كه گفته مى شود 

ميزان عمل دستگاه قضايى در اين عرصه، صفر بوده است؟!
آيت ا... آملى الريجانى با بيان اينكه چنين دروغ هايى براى تبرئه 
ــت، ادامه داد:  يك وزير يا وزارتخانه به هيچ عنوان قابل قبول نيس
ــخنانى را بر زبان مى آورند  دادستان ها بايد از افرادى كه چنين س
درخواست ارائه ادله كنند. ما عالوه بر تعيين شعب ويژه رسيدگى به 
پرونده هاى مربوط به فضاى مجازى، در تهران چند شعبه را تنهابه 
ــان ها اختصاص داده ايم. چگونه مى توان شاخص  موضوع پيام رس

عمل دستگاه قضايى در اين حوزه را صفر دانست؟

كسانى كه مدعى شكنجه كارگران بودند، ادله ارائه كنند
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه اقدامات دشمن و برخى اذناب آن ها براى 
دريافت پول و امتياز از دشمنان بيشتر قابل هضم است تا اظهار نظر يك مسئول 
در داخل عليه دستگاه قضايى، اظهار كرد: در جاى ديگرى يك خبرنگار مدعى 
شده است كه كارگرى به دليل مطالبه حقوق خود مورد شكنجه يا ضرب و 
شتم قرار گرفته و اين مساله محرز است. ما موضوع را پيگيرى كرديم و حسب 

گزارش ها به چنين چيزى نرسيديم.
آيت ا... آملى الريجانى افزود: اگر چنين ادعايى درست باشد بايد با آن مامور 
و مسئول مافوقش به شدت برخورد شود، اما بر حسب گزارش ها اين موضوع 
كذب بوده وكسانى كه چنين ادعايى دارند بايد ادله ارائه كنند، زيرا نمى توان 
به راحتى اين چنين سخنى گفت و خوراك براى دشمنان فراهم كرد. ما بر 
ضرورت رسيدگى ها و رفتار هاى عادالنه و قانونى همواره تاكيد داريم، اما قابل 
پذيرش نيست كه هركسى از راه مى رسد اتهامى را عليه دستگاه قضايى مطرح 
كند. رييس قوه قضاييه خاطر نشان كرد: عده اى نيز كمر به تخريب مسئوالن 
قضايى بسته اند و شايعاتى را در مورد زندگى و دارايى اين مسئوالن منتشر 
مى كنند. اين در حالى است كه خود شايعه كنندگان بايد پاسخگوى ميليون ها 
دالرى باشند كه دريافت كرده اند و امروز به جاى پاسخگويى به اتهامات خود، 

ديگران را تخريب مى كنند تا خود را تطهير كنند.
آيت ا... آملى الريجانى با تاكيد بر ضرورت اطالع رسانى صحيح به مردم از 
سوى دستگاه قضايى و ساير دستگاه ها و همچنين برخورد با مجرمان و كسانى 
كه به شايعات دامن مى زنند، به برخى اظهارات ديگر در خصوص نظام قضايى 
اشاره كرد و گفت: در ميانه اين بحث ها نيز عده اى مباحث مبنايى را مطرح 
ــن اواخردر اصل نظام قضايى  مى كنند؛ چنانكه يك فاضل بزرگوار در قم اي
اسالمى تشكيك كرده كه البته اين يك بحث دقيق و فنى است كه مجال 
ديگرى مى طلبد، منتها به اختصار بايد عرض كنم كه مگر همه ضماير پنهان 
در آيات و روايات را كشف كرده ايم كه حاال بتوانيم سخن دين در باب وجود 

نظامات از جمله نظام قضايى را انكار كنيم؟

عدليه

رييس قوه قضاييه مطرح كرد

كسى در ايران به خاطر دوتابعيتى بودن به زندان نمى رود 

83سال پيش د          ر چنين روزي 
 تاييد كابينه  محمود جم

114 نفر از نمايندگان مجلس دهم در چنين روزى 
از سال 1314 راى مثبت خود را نسبت به كابينه اعالم 
ــوى محمود جم اعالم كردند تا بدين گونه  شده از س
دوران نخست وزيرى او به صورت رسمى آغاز شود. جم 
ــته ترين دولتمردان ايرانى اواخر دوران  يكى از برجس
قاجار و پهلوى اول و در سال 1259 در تبريز به دنيا آمد. 
اوتحصيالت خود را در مدارس جديد در تبريز، به پايان 
برد و چون زبان فرانسوى را به خوبى فرا گرفته بود، نزد 
ــك مخصوص محمدعلى ميرزا  كوپن فرانسوى پزش
ــد و از اين راه به نزد وليعهد راه يافت.  مشغول به كار ش
دوره اصلى زندگى سياسى محمود جم از زمان كودتاى 
سوم اسفند 1299 آغاز شد. او در دولت سيد ضياءالدين 
طباطبايى، وزير امور خارجه  شد. طى سال هاى بعد، 
عهده دار سمت هاى وزارت ماليه در دولت مشيرالدوله، 
وزارت ماليه در دو دولت رضا خان سردار سپه، معاونت 
نخست وزير در دولت هاى محمدعلى فروغى و ميرزا 
حسن مستوفى الممالك، استاندارى كرمان و خراسان، 
ــلطنه هدايت و  وزارت فوايد عامه در دولت مخبرالس
ــى فروغى بود.  ــه در دولت دوم محمدعل وزارت داخل
جم از 13 آذر 1314 تا 1318 نخست وزير بود و يكى از 
طوالنى ترين دوره هاى نخست وزيرى حكومت رضاشاه 
را به خود اختصاص داد. واقعه كشف حجاب، قرارداد 
تقسيم آب هيرمند ميان ايران و افغانستان، خودكشى 
على اكبر داور وزير ماليه، امضاى پيمان سعدآباد و پايان 
احداث راه آهن سراسرى ايران مهم ترين وقايع رخ داده 
در اين دوران بود. او در آبان 1318 جاى خود را به متين 

دفترى داد و وزير دربار شد.  

تقويم قانون

ــرژى حاصل  ــرف ان ــوى مص ــون اصالح الگ قان
تالش هاى مستمر كميسيون انرژى در دوره هشتم 
ــب و براى اجرا  ــال 89 تصوي بود كه درنهايت در س
ــد. قانونى كه به طور مستقيم 25 وزارتخانه،  ابالغ ش
ــازمان ، نهاد و... عهده دار اجراى آن شده بودند و  س
هدف نهايى وضع اين قانون از نگاه مقنن مديريت و 
بهينه سازى كاربرد انواع انرژى ها بود؛ به گونه اى كه 
ــطح توليد ملى و رفاه اجتماعى از  بدون كاستن از س
اتالف انرژى جلوگيرى شود و ضمن افزايش بازدهى 
ــعه  ــتفاده اقتصادى از انرژى به توس و بهره ورى و اس
ــود.اما  ــت كمك ش پايدار و حفاظت از محيط زيس
ــت اجرا  ــت و نياز به اثبات آن نيس آنچه كه واضح اس
نشدن بهينه اين قانون در اين سال هاست. به طوري 
ــد ناكارآمدى  ــى مجلس نيز موي ــزارش ارزياب كه گ
ــت.  ــراى اين قانون اس ــتگاه هاى متولى در اج دس

ــتگاه هاى  هرچند اين كم كارى تنها مختص به دس
دولتى نمى شود بلكه مردم، دولت و مجلس هرسه در 
اصالح الگوى مصرف كم كارى كرده اند اما مخاطب 
ــتگاه هاى دولتى، عمومى يا  مستقيم اين قانون دس

حاكميتى هستند نه شهروندان.
ــون اين بوده  ــايد دليل عدم اجراي اين قان اما ش
ــئوالن اجرايى در دولت و مسئوالن نظارتى  كه مس
ــازمان هاى متولى در خصوص  در مجلس و ديگر س
ــط به بيان  ــرف انرژى، فق ــالح الگوى مص قانون اص
ــاله پرداخته اند وجاى اين سوال مطرح  صورت مس
ــت كه چه اقداماتى در خصوص اجرايى و عملى  اس
ــت؟ چه بايد كرد  ــده اس ــدن اين قانون انجام ش ش
ــون اصالح  ــر بنا نبود قان ــه كردند؟ مگ و تاكنون چ
ــگاه جديدى در مورد انرژى  الگوى مصرف انرژى با  ن
و اهميت آن در كشور نهادينه شود و هماهنگى الزم 
ــئول در حوزه انرژى  ــتگاه هاى متولى و مس بين دس
ــرژى ايجاد  ــوراى عالى ان را از طريق فعال كردن ش

كند. حال چرا در گزارش مجلس تصريح شده است 
ــص قانون اصالح الگوى  كه يكى از داليل اجراى ناق
مصرف انرژى، موازى كارى بين مجريان است؟ مگر 
نه اينكه يكپارچگى و هماهنگى در اجراى قانون بين 
ــتگاهاى متولى،  اصل الزم و ضرورى اين قانون  دس
خاص است؛ چرا در اين زمينه به جاى كاهش با رشد 
مواجه شده ايم؟ چرا اين قانون بالمصرف بى استفاده 
ــهروندان بايد بدانند  و بى فايده خاك مى خورد؟ ش
چه اقداماتى براى كاهش شدت مصرف انرژى انجام 

شده است. 
ــت كه قوانين الزم  وظيفه تقنينى مجلس اين اس
ــى براى اجراى  ــت مديران اجراي را توليد كند تا دس
سياست و رسيدن به چشم اندازها باز باشد و در اين 
ــن بى مصرف،  ــنگين تر از وضع قواني بين وظيفه س
نظارت بر اجراي قانون هاي مصوب است؛ هرچند در 
وضع اين قانون خألو نواقصى از جمله عملكرد ناقص 
سازمان ملى استاندارد ايران در اجراى استانداردها و 

معيارهاى برچسب مصرف انرژى تجهيزات و وسايل 
ــرو در زمينه برق و  انرژى برقى با همكارى وزارت ني
حرارت و وزارت نفت در زمينه سوخت موضوع ماده 
(12) است اما به غير از آن خأل قانونى خاصى در اين 
ــى  قانون نداريم. اما آنچه باعث ناكارآمدى و فراموش
اين قانون شده،مبحث نظارتى آن است؛ نظارتى كه 
ــى و از چه مرجعى  ــت توسط چه كس مشخص نيس
بايد صورت گيرد و در صورت كم كارى و عدم اجراى 
ــيدگى كند و اين  ــع مى تواند رس ــدام مرج قانون ك
25 نهاد بايد كجا و با چه سازوكارى پاسخگو باشند؟ 
ــه اين قانون  ــخص نبودن نحوه الزام ب از اين رو مش
ــخص را مي توان  ــط مجريان و نبود متولى مش توس
يكى از مشكالت اجراى قوانين دانست. از سوى ديگر  
برخى هم دامنه شمول گسترده اى آن و تاثيرقوانين 
ــى بريكديگر را علتى  بر يكديگر و ترجيح  مواد قانون
دانسته اند تا اشخاص تعبير و تفسير گوناگون از اين 
ــند  كه خود عاملى در جهت  مواد قانونى داشته باش
عدم اجراى صحيح و مناسب آن خواهد شد. بنابراين 
ــه در بخش انرژى و  فقدان مديريت واحد و يكپارچ
ــتيابى به اهداف  چنين گستره اى باعث شده تا دس

قانون با چالش هايى اساسى مواجه شود؛ به گونه اى 
كه پس از  گذشت حدود 10 سال اقدامات ارزشمند و 
در خور توجهى شكل نگرفته است و قانون بى مصرفى 
ــت كه هيچ مقام مسئولى پاسخگوى  به جا مانده اس

آن نيست.
ــه راه برون  ــند ك ــته باش متوليان بايد توجه داش
ــراى اجراى بهتر اين قانون،  رفت از اين ناكارآمدى ب
ــت و بايد به  ــوراى عالى انرژى اس اصالح ساختار ش
ــرژى ازپراكندگى و  ــود كه بخش ان گونه اى عمل ش
تعدد مراكز تصميم گيرى خارج شود و از سوى ديگر 
ــتورالعمل هاى  ــب آيين نامه ها و دس تنظيم و تصوي
ــا با به كارگيرى حداكثرى  مورد توجه اين قانون تنه
ــى در حوزه انرژي و با تشكيل  قابليت هاى كارشناس
ــروه مديريتى و  ــا دو كارگ ــترك (ب ــروه مش كارگ
ــى) مى تواند به نتيجه مطلوب برسد؛ چرا  كارشناس
ــن كميته هاى تخصصى براي  كه كمك گرفتن از اي
پيگيرى داخلى اجراى مواد قانونى و هماهنگى بين 
كميته هاى تخصصى و اجراى وظايف محوله، منجر به 
رسيدن به يك ساختار سازمانى مطلوب و در نهايت 

اجراى قانون خواهد شد.

قانون بى مصرف اصالح الگوى مصرف  مجيد قاسم كردى
كارشناس مسائل حقوقى

م
كا

عدم پايبندى به گارانتى در 
حكم كم فروشى است

ــى كه مورد نهى شديد قرآن كريم  تسنيم: كم فروش
ــت و وعده دردناك ترين عذاب ها براى آن داده شده  اس
است، انواع مختلفى دارد كه يكى از آن ها «عدم پايبندى 
به گارانتى» است. در اين روزهاى سخت اقتصادى كه به 
ــطه عوامل متعددى همچون تحريم هاى ظالمانه،  واس
ــوء مديريت به مردم  سودجويى مفسدان اقتصادى و س
تحميل شده است، تفكرات سرمايه دارى نيز ضربتى سخت 
به مردم مى زند و انتقام كاهش ارزش سرمايه خود را از مردم 
گرفته و اين كاهش ارزش را از طريق دست كردن در جيب 
مردم جبران مى كند.كم فروشى يكى از روش هاى جبران 
افت ارزش سرمايه سرمايه داران است و آن ها بدين منظور 
از سويى از كميت و كيفيت محصول خود مى كاهند و از 

سويى ديگر بر قيمت آن مى افزايند.
ــيوه  ــتكارى ترازو معمول ترين ش ــش از اين دس پي
كم فروشى بود، اما همان گونه كه شاهديد گويا سودجويان 
در هر شرايطى شيوه اى جديد براى كم فروشى مى يابند؛ 
يكى از اين شيوه ها كه بسيارى از ما به آن برخورده ايم، عدم 

پايبندى به گارانتى است.
گارانتى عبارت است از ارائه خدمات پس از فروش در 
دوره ضمانت.ماده 58 قانون نظام صنفى ابتدا در تعريف 
ــت از عرضه يا فروش  كم فروشى مى گويد :«عبارت اس
كاال يا ارائه خدمت كمتر از  ميزان يا معيار مقرر شده» و 
در تبصره خود تصريح مى كند كه «عدم انجام خدمات 
پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتى) توسط متعهد 
ــت و متخلف از اين امر عالوه بر  در حكم كم فروشى اس
ــاى موضوع اين ماده  انجام خدمت مربوط، به جريمه ه
نيز محكوم مى شود. مبناى محاسبه ارزش خدمات پس 
از فروش، قيمت كارشناسى خدمات مورد نظر است كه 
توسط كارشناسان سازمان حمايت از مصرف كنندگان و 

توليدكنندگان تعيين مى شود».
طبق اين ماده جريمه كم فروشى با عنايت به دفعات 
تكرار در طول هر سال به شرح زير است:متخلف عالوه 
ــده به خريدار يا  ــارت وارد ش بر الزام به پرداخت خس
مصرف كننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ كم فروشى 
و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ كم فروشى جريمه 
ــوم به 6 برابر مبلغ كم فروشى  ــود.در مرتبه س مى ش
جريمه مى شود و عالوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو 
بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفى به مدت 
دو هفته نصب مى شود.در مرتبه چهارم به هشت برابر 
مبلغ كم فروشى جريمه مى شود و پارچه يا تابلو بر سر 
در محل كسب به عنوان متخلف صنفى به مدت يك ماه 
نصب مى شود.در مرتبه پنجم و مراتب بعدى به 10 برابر 
مبلغ كم فروشى جريمه مى شود و به مدت دو ماه پارچه يا 
تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفى نصب 
مى شود. همچنين به مدت 6 ماه پروانه كسب وى تعليق 
و محل كسب تعطيل مى  شود. كم فروشى جزو تخلفات 
ــكال گوناگون آن از  تعزيراتى است و كسانى كه به اش
جمله عدم پايبندى به گارانتى بر مى خورند، مى توانند 
آن را از طريق شماره 135 به سازمان تعزيرات حكومتى 

گزارش و پيگيرى كنند.

دانستنى هاى حقوقى
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پگاه ارضـى دانش آموختـه آكادمى فيلم 
نيويـورك اسـت. با فيلـم كوتاه «سـكوت» 
برنده 9 جايزه بين المللى شد و يك دوره داور 
جشـنواره فيلم كوتـاه خيرونا بـود. او اولين 
تجربه داسـتانى بلنـدش به نام «نبـات» را با 
داستانى اجتماعى جلوى دوربين برده است. 
با پگاه ارضى در يـك روز پاييزى درباره فيلم 
«زنـگار واسـتخوان» يكى از آثار درخشـان 
كارگردان مشهور فرانسـوى ژاك اوديارد به 

گفت وگو نشستيم.
   فيلم«زنـگار و اسـتخوان» متاثـر از 
سـينماى داردن ها اسـت. از نظـر تكنيكى 
با فيلمبردارى روى دسـت و از نظر سـاختار 
روايى داسـتان زندگى انسـان هاى معمولى 
جامعه را واكاوى مى كند و بدون هيچ اغراقى 
تصوير حقيقـى با ذكر جزييـات از زندگى دو 
انسـان ترسـيم مى كند كه بر حسـب اتفاق 
وارد ارتباط با يكديگر مى شوند. فيلم به يكى 
از مهم تريـن مقوله هاى زندگى انسـان يعنى 
ارتباط مى پردازد. ارتباطـى كه زندگى هر دو 
را تحت تاثيـر قرار مى دهـد. مهم ترين نكته 
داستان نگاه مدرنى است كه به مفهوم ارتباط 
دارد. نگاهى متاثر از تفكر مـدرن كه رابطه را 
به عنوان يكـى از مهم تريـن مفاهيم زندگى 

انسان مى كاود.
ــم  وقتى فيلم را ديدم جايى خواندم كه درباره اس
فيلم نوشته بود «مزه تلخ خون». در بوكس وقتى ضربه 
اى دريافت مى كنى يا ضربه اى مى زنى خون همان مزه 

«زنگار و استخوان» است. مزه تلخ واقعيت.
     تصويرى بى تعارف و حقيقى از زندگى انسان.

ــد و خيلى  بله. ولى وقتى فيلم خيلى واقعى باش
نزديك به واقعيت خسته كننده مى شود، يعنى جز 

به جز شبيه واقعيت باشد.
  البتـه اوديـارد از كليشـه ها فاصلـه 

است. گرفته 
اگر فيلم خيلى جادويى و فانتزى باشد باور پذيرى 
داستان سخت خواهد شد. ولى «زنگار و استخوان» 
واقعى است؛ يعنى به گونه اى به واقعيت نزديك شده 
كه خسته كننده نيست و حسى جادويى دارد. عشق 
آلن و استفانى معجزه آساست. معجزه اى كه در دل 
ــى آن ها را دگرگون  مصيبت اتفاق مى افتد و زندگ
مى كند. آلن بيكار است و همسرش به خاطر قاچاق 
ــت، حتى پول براى زندگى با  مواد مخدر زندان اس
ــت  ــتفانى نيز پاهايش را از دس فرزندش ندارد و اس
ــيم وقايع تلخ به  مى دهد اما كارگردان در عين ترس

سرنوشت نيز اعتقاد داشته است.
     اتفاق در زندگى انسان نقش مهمى دارد 
و گاهى زندگى انسـان را دگرگـون مى كند. 
گاه انسان هايى به واسـطه اتفاق وارد زندگى 
ما شـده و رويدادهايى را حادث مى شوند كه 

زندگى ما را دگرگون مى كند. 
بله. زيبايى فيلم در اين است كه بيشتر مخاطب 
را درگير تحول ها و چالش هاى درونى شخصيت ها 
ــاى بيرونى  ــه اتفاقات و چالش ه ــد؛ نه اينك مى كن

نباشد. مهم 
ــتر  ــت. ولى من بيش ــتان نياز اس  هر دو در داس
فيلم هايى را دوست دارم كه شخصيت ها چالش هاى 
درونى دارند. چالش هايى كه باعث همذات پندارى 

و تاثيرگذارى بيشتر مى شود.
داستان درباره دو انسان است كه تالش مى كنند خود 

را نجات دهند. مانند افرادى كه روح خود را گم كرده اند.
     ما با شـخصيت هايى مواجه هستيم كه 

در شـرايط سـختى زندگى مى كنند و هر دو 
مى خواهند از درون سختى يك لذت به وجود 
بياورند. شكى نيست فيلم تصويرى از زندگى 
در شرايط بسيار كثيف، آلوده و سياه است اما 
هر دو تالش مى كنند اين سـياهى، سـختى و 

آلودگى را تغيير دهند.
ــوند؛ يعنى در اوج تلخى فيلم با  موفق نيز مى ش

شادى به اتمام مى رسد.
     رابطه به وجود آورنده مقوله هايى به نام 
احساس، دوست داشتن، عالقه يا حتى عشق 

است كه مى تواند زندگى را دگرگون كند.
ــروع  ــربچه ش ــداى فيلم با ديالوگ پس ــه. ابت بل
مى شود كه مى گويد «گرسنه ام». ديالوگى كه فيلم 
با آن شروع مى شود، بسيار مهم است. اين گرسنگى 

نماد همه نيازهاى انسان است.
ــت آوردن همه چيز  ــش ما براى به دس  نماد عط
ــم به روابط و  ــخصيت ها نيز مى بينيم. فيل كه در ش

روح هاى آسيب ديده مى پردازد. 
     دو شخصيت اصلى داستان تضاد عجيبى 
دارند. آلِن فيزيكى، عضالنى، بدوى و خشك 
در مقابل استفانى كه بسيار ظريف و احساسى 
است. در حالت عادى اين دو شخصيت نبايد با 
هم در ارتباط باشند و پيوند آن ها شكل گيرد. 
چون خشكى و خشونت آلن در تضاد با ظرافت 
و احساس زن داستان است. در جايى استفانى 
كه ماريون كوتيارد نقش او را بازى مى كند، مى 
گويد «دوست دارم توجه مردها را برانگيزم». 
اين جملـه يعنى نياز بـه نوازش.يك اتفاق دو 
شـخصيت را وارد زندگى يكديگـر مى كند و 
در ادامه مى بينيم رابطه اى شكل مى گيرد كه 
بسـيار جذاب، زيبا و دور از كليشه هاى رايج 
اسـت. رابطه موفق اسـت زيرا شـخصيت ها 

تفاوت هاى يكديگر را پذيرفته اند. 
ــخصيت هاى داستان  حرف شما درباره تضاد ش
بسيار درست است. اما در عين حال مكمل يكديگرند. 
ــا هم از لحاظ روانى و هم  ابتدا بگويم كه كوتيارد واقع
ــختى دارد. بازى او دو بخش  فيزيكى بازى بسيار س
ــى اش نيز اوج و  ــه بازى روان فيزيكى و روانى دارد ك
ــدرت و هوس انگيز  ــيار پر ق فرود دارد. در جايى بس

ــت مى دهد،  ــت و در جايى كه پاى خود را از دس اس
بسيار آسيب پذير. دو كاراكتر متفاوت تا جايى كه در 
ــتياق و حسرت را در صورت  صحنه اى ما دو حس اش
ــيار براى يك بازيگر كار دشوارى  او مى بينيم كه بس
است. عالوه بر بازى فيزيكى در بازى روانى نيز گاهى 
ــخصيت جسور تبديل به  بازى تغيير مى كند. يك ش
شخصيتى آسيب پذير مى شود. در ابتدا با اعتماد به 
نفس نهنگ هاى قاتل را آموزش مى دهد. اين آموزش 
نوعى از بين بردن غريزه حيوانى آن هاست. ولى خود 
ــغل روزمره تالش  ــيار رها است و در ش استفانى بس
مى كند اين رها بودن را از بين ببرد. پاها براى استفانى 
بخشى از زيبايى او هستند و از دست دادن آن ها يك 

تضاد ديو و دلبرى ايجاد مى كند.
     دو شـخصيت اتفاقـا مكمل هاي خوبى 
هستند با اينكه كاراكترهاى متضادى دارند. 
آلن يك مكمل خوب براى او است زيرا بسيار 
خودخواه اسـت و به خاطر همين خودخواهى 
اسـت كه ترحم ندارد. همان چيزى اسـت كه 

شما هم به آن اشاره كرديد.
ــتن حس  ــى از نداش  پذيرفتن. اين پذيرش ناش
ــدارد و درون منجالبى  ــت. چون ترحم ن ترحم اس
ــت كه تالش مى كند از آن بيرون بيايد و فقط به  اس
فكر خودش است و همين باعث مى شود استفانى را 
بپذيرد.استفانى و آلن حتى از نظر موقعيت زندگى 
ــغل ندارد و در خانه  نيز با هم متفاوتند. فردى كه ش

خواهرش زندگى مى كند.
اين ها مهم نيستند. مى دانيد چرا؟ چون آدم ها در 

مصيبت به هم نزديك مى شوند.
     پذيرش اسـتفانى به گونـه  اى كه گويى 
مشـكلى ندارد و عدم گفت وگـو درباره نقص 
يا مشـكالت روحى او، براي مثال كنار دريا به 
استفانى مى گويد: شنا كنيم. اين طبيعى ديدن 
در عين مشكل داشتن بسـيار به شكل گيرى 
رابطه كمك مى كند. ارتباطى سرشـار از همه 
چيز؛ بـى تفاوتى، احسـاس، رابطه جنسـى، 
درك متقابـل و نوعى هميارى بـا يكديگر كه 
باعث مى شود داستان از الگوهاى مرسومى كه 
ذهن مخاطب به آن ها عادت كرده خارج شود.

ــى تواند  ــه هر چيزى م ــه مى گوييم كليش اينك

كليشه باشد. اگر شخصيت پردازى، روايت و داستان 
ــه نخواهد شد، تمام  همخوانى داشته باشد، كليش
ــرى  ــاز مى گردد. قبول دارم يك س اين ها به متن ب
ــوص در فيلم هايى  ــه هاى هاليوودى به خص كليش
كه به فيلم گيشه اى معروف هستند وجود دارد. اما 
براي مثال در فيلم ميليونر زاغه نشين اثر، داستانى 
ــكلى صادقانه و در  ــه دارد اما چون به ش پر از كليش
ــخصيت پردازى دقيق  ــتانى خوب با ش بستِر داس
ــه ها مى شود  رخ مى دهد حتى جايى كه وارد كليش
ــون چينش همه چيز  ــاورش مى كند. چ مخاطب ب
درست است. اما برخى فيلم ها اين گونه نيستند مثل 

بسياري از فيلم هاى هاليوودى.
     به موسيقى اشـاره كرديد. موسيقى به 
دو شـكل در فيلم حضـور دارد. يك بار درون 
فيلم پخش مى شود و شـخصيت ها نيز همراه 
مخاطب آن را مى شوند و فضاى داستان متاثر 
از آن است و بار ديگر بعد به اثر اضافه مى شود 
و تكميل كننـده فضاى فيلم اسـت. در فيلم 
موسيقى يك بار در فضاى داستان و بار ديگر در 
تصور استفانى پخش مى شود. وقتى نهنگ ها 
را مى رقصانـد و وقتى روى تراس نشسـته و 
به روزهايى باز مى گردد كـه در حال آموزش 
نهنگ هاست. حضور موسيقى در فيلم به جا، 
درست و به اندازه است. چون در برخى فيلم ها 
موسيقى بخشـى از كاسـتى هاي داستان را 

مى كند.  پر
ــد.  ــه هماهنگ باش ــا فيلمنام ــيقى بايد ب موس
ــازنده موسيقى و  قطب نماى كارگردان، بازيگر، س
ــت. بعضى موسيقى براى  ساير عوامل فيلمنامه اس
ــان دوست دارند  فيلم انتخاب مى كنند كه خودش
ــرايط روز انتخاب  ــيقى متناسب با ش و بعضى موس
مى كنند. به نظر من موسيقى بايد در خدمت فضاى 

حسى و ذهنى شخصيت ها در آن سكانس باشد. 
     موسيقى بايد در هارمونى با اثر باشد.

بله. وقتى قطب نماى همه يكى باشد، اين هماهنگى 
ــود. منتها اگر  اتفاق مى افتد و چيزى كم و زياد نمى ش
ــد اثر دچار  ــى دنبال فضاى ذهنى خودش باش هر كس
ــود. اگر تمام فيلم هاى خوب تاريخ  ناهماهنگى مى ش
ــى را مى توانى ببينى. وقتى  را مرور كنى، اين هماهنگ

ــى و ذهنى كاراكترها  موسيقى در خدمت فضاى حس
ــت پيش مى رود.  ــد خواه و ناخواه همه چيز درس باش
ــت. ــيقى گاهى متفاوت اس البته تاثيرپذيرى از موس

ــى  ــاط نگاه ــه ارتب ــگاه ب ــتخوان» ن ــگار و اس در «زن
ــت. ــن از مدرن تفكر مدرن اس ــت. منظور م مدرن اس
مدرن يعنى تلخ چون اكثر اتفاقات در جهان امروز تلخند.
     ورود بـه ارتباط در جهان غرب  بسـيار 
ساده است. يك اتفاق به ارتباط شكل مى دهد. 
امـا در ادامـه رابطه بـا توجه  به خواسـته ها، 
انتظارات و شرايط، سخت، پيچيده و تو درتو 
مى شـود. در جامعه مدرن دو نفـر بدون هيچ 
پيش فرضى تفاوت ها را مى پذيرند. من لذت 

از ارتباط را متاثر پذيرش تفاوت ها مى دانم.
ــت زيرا  االن معضل بزرگ جوامع دنيا ارتباط اس
افراد ارتباط بسيار كمى با يكديگر دارند. هر چند در 
شرق اندكى ارتباط انسانى پر رنگ تر است با وجودى 

كه شرايط سخت ترى براى زندگى دارند.
     به دليل جامعه سنتى.

اين هم مى تواند يكى از داليلش باشد.
     ارتباط يكى از مهم ترين مسائل زندگى 
امروز است. داسـتان ارتباط را يكى از مسائل 
مهم زندگى  ترسـيم مى كند و تمـام اتفاقات 
پيرامون آن شـكل مى گيرد. ارتبـاط با تفكر 
مدرن، بدون پيش فرض و قبـول تفاوت هاى 
ديگرى جهان خوبى در سـخت ترين روزهاى 
زندگى مى سازد. به بحث غريزه اشاره كرديد. 
آلن لذتـى كه از رابطـه روحى و احساسـى با 
اسـتفانى مى برد، هرگز از ارتباط با زنان ديگر 

نبرده است.
شخصيت هاى داستان انسان هايى بسيار مصيبت 
زده اند. انسان هايى كه عشق معجزه آسا در دل مصيبت 
ــر دو به نوعى نجات دهنده  براى آن ها اتفاق مى افتد. ه
ــتند. فكر مى كنم شخصيت آلن به نوعى  يكديگر هس
ــى كه در آخر  ــد. به خصوص با اتفاق تواضع نيز مى رس
داستان براى بچه اش مى افتد و مشت هايى كه به يخ مى 
زند. لحظه اى كه مى فهمد تمام خشم ها و سختى ها هيچ 
كدام مهم نيست و در حال از دست دادن مهم ترين چيز 
زندگى خود است. ما در قرنى زندگى مى كنيم كه ارتباطى 

در آن وجود ندارد. اين يكى از اهداف ذهنى اوديارد بوده و 
به نظر همين مهم است. اگر بخواهيم وارد اين بحث شويم 
ــائلى مثل  كه چرا نمى توان به روابط ادامه داد بايد مس
فرهنگ، تربيت خانوادگى،  قوانين و سنت را بررسى كنيم 
تا ببينيم چرا يك مفهوم در دو مكان متفاوت است. ارتباط 

به فاكتورهاى بسيارى بستگى دارد.
     شخصيت هاى داسـتان وجوه مختلفى 
دارند؛ تاثير مـى پذيرند و تاثيـر مى گذارند. 
تيپ نيسـتند حتى زندگى شـان را مى توان 

تقسيم بندى كرد.
ــت و زمانى كه پاهايش  استفانى وقتى سالم اس
ــردگى مى شود.  قطع مى شود، وارد يك دوره افس
ارتباط با آلن نوعى بازگشت به زندگى براى استفانى 
است و همين طور آلن كه شخصيتى بسيار سخت و 
بى احساس دارد و به مرور تغيير و احساسى شدنش 
ــر فيلم زمانى كه  را مى توان ديد به خصوص در آخ

براى نجات پسرش به يخ مشت مى زند.
ــم ندارد،  ــون آلن ترح ــرف هايم گفتم چ در ح
ــتر باور كند، همين بى تفاوتى آلن  استفانى را بيش
نسبت به استفانى باعث مى شود باور پذيرى داستان 
بيشتر شود. مثل فيلم «تئورى همه چيز». اين رها 
كردن طرف مقابل براى زندگى كردن و بى تفاوتى 
ــكلى ندارد،  ــتفانى هيچ مش به گونه اى كه انگار اس
ــتفانى  ــتر مى كند. اس ــتان را بيش باور پذيرى داس
ــود. طبيعت زنانه  نيز صادقانه به آلن نزديك مى ش

استفانى باعث تطليف آلن مى شود.
     بى شك مى توان فيلم را تصوير حقيقى 
از لذت و زيبايى در بستر فاجعه دانست؛ لذتى 
توامان با غم. بازى بازيگران نيز يكى از نكات 
مثبت فيلم است. تمام احساسات را به نمايش 
مى گذارند و مى توان غم، شادى، اميد و خشم 

را در چهره بازيگران ديد.
ــارغ از  ــت مى كنيم كه ف ــه اى زيس ــا در زمان م
ــانى بپردازيم. خودم نيز  جغرافيا بايد به روابط انس
ــازم كه به روابط انسانى  دوست دارم فيلم هايى بس
ــه چيز در هارمونى  بپردازد. در فيلم هاى غربى هم
مشخصى است. مثل تصوير سندل هاى پسر بچه كه 
ــيم مى كند. يا همان ديالوگ ابتدايى كه  فقر را ترس
مى گويد:«گرسنه ام» و آلن غذاهاى مانده ديگران را 
جمع مى كند. نياز به ديالوگ بيشتر نيست و تصاوير 
بسيار واضح و دقيق همه چيز را بيان مى كند. فيلم با 

كمترين ديالوگ بيشترين مفاهيم را بيان مى كند.
     فيلم داستان انسان هاى معمولى جامعه 
اسـت اما مفاهيـم عميقـى را بيان مـى كند. 
حقيقت اين است كه بحران مطلوبيت زداست 
زيرا مطلوبيت شرط الزم براى اخالق است؛ در 
بحران اخالق از بين مـى رود. نمى توان رفتار 
آلن را مورد سـنجش هاى اخالقى قـرار داد. 
حتى زمانى كه بسـيار كاركـردى و غريزى به 
روابط نگاه مى كند. در بسـتر بحران سنجش 

اخالقى، عقالنى نيست.
ــنجيد. اگر  ــتر بحران بايد اخالق را س اتفاقا در بس
ــچ وقت مبارزه نكنى  ورزش رزمى ياد بگيرى ولى هي
ــدا مى كنى؟ در  چطور نقاط ضعف و قدرت خود را پي
ــان مى تواند اخالق را مورد ارزيابى  شرايط بحران انس
قرار دهد. فكر مى كنم اين موضوع قابل بحث است زيرا 
ايدئولوژى متفاوتى وجود دارد. نگاه من به فيلمسازى 
ــندم، فيلم هايى هستند كه به  و فيلم هايى كه مى پس
روابط و ارزش هاى انسانى اشاره دارند. البته منظور اين 
نيست كه فيلم هاى پر كاراكتر يا پر حادثه لزوما خوب 
ــت دارم به چالش هاى  ــتند ولى من بيشتر دوس نيس
ــوال برانگيز باشد و تفكرى  درونى بپردازم و فيلمم س
ــر تحول نيست بلكه همين كه  ايجاد كند. بحث بر س
ايجاد سوال كند، كافى است. يك درگيرى ذهنى كوتاه 

نيز كافى است.   

گروه فرهنگ و هنر 

      گفت و گو با پگاه ارضى ، كارگردان ايرانى درباره آثار ژاك اوديارد ، كارگردان فرانسوى     

مدرن  يعنى تلخ و اتفاقات در جهان امروز تلخ هستند

ــاى خود  ــى هر دو پ ــتفانى كه به تازگ ــنايى آلن و اس آش
ــود  ــث مى ش ــت داده، باع ــناك از دس ــه اى ترس را در حادث
! . . . ــود  ت ش ــرا تغيي ــتخوش  ــر دو دس ــى ه ندگ ز

ــتيم كه قرار است در  ــتانى عاشقانه مواجه هس در فيلم با داس
ــد از خود و  ــناختى جدي ــه، به ش انتها، دو طرف، مثل هميش
طرف مقابل شان برسند.در اينجا، آلن، مردى ست تنها، ُقلُدر، 
ــدت به دنبال فرونشاندن  ــق زد و خورد، به ش پر حرارت، عاش
ــر كوچكش  ــى توجه به پس ــان مختلف و ب هوس هايش با زن
ــئوليت خطير نگهدارى از او را بر عهده دارد. از آن  َسم كه مس
ــئوليت  ــه در يك پارِك آبى، مس ــتفانى، دخترى ك طرف، اس
ــت  رام كردن نهنگ هاى غول پيكر را بر عهده دارد، فردى اس
ــزدش هم برود  ــد زير فرمان نام ــتقل كه حتى نمى خواه مس
ــعى مى كند به  ــتور بده ) و س ( هيچ كس نمى تونه به من دس
ــاندن او دِم  ــد حتى اگر اين اتكا، در حد رس كسى متكى نباش
ــد. اما بعد از حادثه از دست دادن پاهايش (كه  درخانه اش باش
ــان دارد،  ــط همان نهنگ هايى كه او اين همه دوست ش توس
ــه گير و تنها تبديل مى شود كه  اتفاق مى افتد ) به فردى گوش
ــوزى كند و از سوى  ــو نمى خواهد كسى براى او دلس از يك س
ــرايِط جديِد خودش عادت  ــد در تنهايى، به ش ديگر، نمى توان
ــورد مى كنند و از آن  كند. اين دو، در مقطعى به يكديگر برخ
به بعد است كه بايد خيلى چيزها براى شان عوض شود. آلن در 
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ــتخون داره، اگه يكى از بازوها و پاهات بشكنه، استخونا با  تا اس
ــه از قبل هم قوى  يه پيوند بهم جوش مى خورن. حتى ممكن
ــكنه، هيچ وقت مثل روز اولش  ــتت بش ــن. ولى اگه دس تر بش
ــن، همان مضمونى است كه نويسندگان  نمى شه». اين نريش
ــتان. ــان قلب داس ــد. يعنى هم ــان كنن ــته اند بي مى خواس

ــر عقل  ــيدن به يك خودشناسى،س آلن در اين راه، براى رس
آمدن و تجربه عشق، دستش، عضوى را كه به خاطر نبردهاى 
ــه آن نياز دارد  ــهمگين تن به تن، بيش از هر عضو ديگرى ب س
نابود مى كند.اين نابودى دسِت او، مثل نابودى پاهاى استفانى 
ــت، هر چند به گفته  خودش در همان  در مواجه با نهنگ هاس

نريشن، شايد هم تراز آن نباشد. 
ــت هاى آلن،برخالف پاهاى از دست رفته  ــدن دس ُخرد ش
ــود،يا اصال هيچ وقت  ــازى نمى ش ــتفانى، به راحتى بازس اس
ــدن استخوان ها و  ــد كه اين ُخرد ش مثل روز اولش نخواهد ش
ــكلى نمادين، مى تواند اشاره اى باشد  قطع شدن شان، به ش
ــه اگر اينطور  ــده اين آدم ها ( ك ــيب ديده و خرد ش بر روح آس
ــير كرد؛  ــن آلن را تفس ــر كنيم،نمى دانم چطور بايد نريش فك
ــيب ديده  او هيچ وقت مثل روز اولش نمى شود،  اينكه روح آس
ــى در صحنه هاى  ــت اثر پيدا مى كند؟ وقت چه معنايى در كلي
ــيده و قهرمان  ــهرت رس ــه اوج ش ــم كه او ب ــى مى بيني پايان
ــتفانى رابطه اى نزديك  ــابقات جهانى بوكس شده و با اس مس
ــدا مى كند). ــن، معنايى گنگ تر هم پي پيدا كرده،اين نريش

روح هاى آسيب ديده اى كه با در كنار هم بودن، ترميم مى شوند 

ــيب ديدن ها بهايى است كه  و جوش مى خورند. انگار اين آس
آن ها بايد بپردازند تا عاقل شوند. استفانى براى اينكه به جايى 
برسد كه بتواند مردى را دوست بدارد و آلن هم براى اينكه برسد 
به نقطه اى كه همراه با اشك و گريه ( او با آن هيكل تنومندش، 
گريه مى كند! ) باالخره به استفانى بگويد كه دوستش دارد. در 
ــدن آلن در ميان مشت هاى سهمگين  اين ميان، له و داغان ش
ــرى از آن ُخرد  ــمت ديگ رقيبانش در مبارزات بوكس هم، قس
ــِخ از روى  ــه نهايى و آن گريه تل ــت تا او را به  نتيج شدن هاس

استيصال و تنهايى برساند. 
ــان از دست مى دهند اما  آن ها چيزهايى را از وجود خودش
چيزهايى را در وجود ديگرى مى يابند و تمكيل مى شوند.آلن، 
ــتفانى و او را روى كولش مى گيرد و اين طرف  مى شود پاى اس
آن طرف مى برد و استفانى هم مى شود مديربرنامه هاى آلن و 
شرط بندى هاى او را سرو سامان مى دهد و مثل دستان او عمل 
ــاس من هنگام ديدن فيلم اين بود كه برخى  مى كند. اما احس
ــتان گنجانده  ــتانى و برخى جزيياتى كه در داس خطوط داس
ــتند و از قدرت اثر كم مى كنند. يكى از  ــده، انگار اضافه هس ش
آن ها، به عنوان مثال، مربوط مى شود به ماجراى كار گذاشتن 
ــط مديربرنامه هاى  ــگاه ها توس دوربين هاى مخفى در فروش
ــوپرماركت ها. آلن  آلن براى جلوگيرى از دزدى كارمندان س
ــكارى مى كند و در  ــتر، با مرد هم هم براى در آوردن پول بيش
نهايت،اين خط داستانى جايى كاربرد پيدا مى كند كه خواهر 
آلن هم به خاطر همين دوربين ها، از كار بركنار مى شود؛چرا كه 
ما اول داستان ديده بوديم كه او غذاهاى آماده اى را كه نزديك 

ــتند به خانه مى آورد و مصرف مى كند. اين  به تاريخ انقضا هس
ــروع و ميانه و پايان هم دارد  خط داستانى، درست است كه ش
اما در نتيجه  كلى داستان و رساندن مفهوم اثر، بى تاثير است، 
ــتان دو نتيجه  همچنان كه پرداخِت خوبى هم ندارد. اين داس
ــاى آلن مى رود خودش را گم و  دارد؛ يكى اينكه مديربرنامه ه
ــتفانى از آن به بعد  گور مى كند كه نتيجه اش اين است كه اس
مى شود مدير برنامه هاى او و شرط بندى ها را سر و سامان مى 

ــرش و در ادامه، بيرون  ــه دوم، همان اخراج خواه دهد و نتيج
آمدن آلن از خانه خواهرش است كه اين هر دو نتيجه، چندان 
ــتان را مى گيرند. چه،  ــتند و به نظرم قدرت داس اثرگذار نيس
ــيوه منطقى ترى هم مى شد كه مديربرنامه هاى  استفانى به ش
ــد كه آلن از خانه  ــكل ظريف ترى هم مى ش آلن بشود و به ش
ــده تا اين اتفاق ها  ــتانى كه چيده ش خواهرش برود. اين داس

بيفتد، نه ظريف است و نه كمكى به كليت اثر مى كند.

نگاهى به فيلم «زنگار  و  استخوان»

حكايتى براى دست ها و پاها
نيم نگاه

ما در زمانه اى زيست مى كنيم كه 
فارغ از جغرافيا بايد به روابط انسانى 
بپردازيم. خودم نيز دوست دارم فيلم 

هايى بسازم كه به روابط انسانى 
بپردازد. در فيلم هاى غربى همه چيز 

در هارمونى مشخصى است. مثل 
تصوير سندل هاى پسر بچه كه فقر 
را ترسيم مى كند. يا همان ديالوگ 
ابتدايى كه مى گويد:«گرسنه ام» و 
على غذاهاى مانده ديگران را جمع 

مى كند. نياز به ديالوگ بيشتر نيست و 
تصاوير بسيار واضح و دقيق همه چيز 

را بيان مى كند
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ــود را در  ــت و تحصيالت خ ــال 62درچالوس اس ــمى نيا، متولد س ــان قاس احس
ــگاه  ــگاه و مدير آموزش ــدرس دانش ــت. وى م ــانده اس ــته گرافيك به پايان رس رش
ــگاه انفرادى و  ــوابق او چندين نمايش ــهر زادگاهش است و در س هنرى احسان در ش
ــود و چندى  ــاهده مى ش ــى مش ــى و خارجى در زمينه گرافيك و نقاش گروهى داخل
ــوس بوديم. ــن چال ــايه روش ــن هنرمند در گالرى س ــان اي ــاهد آثار چيدم پيش ش

در ادامه،گزارش تارنماى تنديس  به قلم سارا اوسطى از اين نمايشگاه را با هم مى خوانيم: 
در اين نمايشگاه چندين اثر به چشم مى خورد كه در هريك از آن ها به نوعى سعى شده تا 
به زبانى ساده رابطه  متقابل انسان و طبيعت مورد كاوش قرار گيرد كه البته بنا به اقتضاى 
ــت. ــتفاده  هنرمند قرار گرفته اس موضوع و مخاطب آن، زبانى گويا و قابل فهم مورد اس

ــود.  ــر مى ش ــد ميس ــى هنرمن ــه  اصل ــت دغدغ ــار، درياف ــن آث ــه اي ــى ب ــا نگاه ب
ــر  ــان معاص ــه  انس ــه َددصفتان ــا حمل ــى آن ه ــوع اصل ــه موض ــارى ك آث
ــورش. ــن ي ــه اي ــت در نتيج ــل طبيع ــار متقاب ــت و رفت ــت اس ــه طبيع ب

ــى روييده يا  ــا گياهان ــه از داخل آن ه ــم ك ــى را مى بيني ــال، كفش هاي به عنوان مث
ــت. اين  ــفيد را دريده اس ــه بوم س ــى ديگر چاقويى ك ــه و در جاي ــه دار آويخت بيلى ب
ــى هنرمندند. ــاى درون ــا و ناگفته ه ــى حرف ه ــاى تمام ــه تنهايى گوي ــار خود ب آث

ــرى برمى خوريم  ــه اث ــدا ب ــم، ابت ــار بپردازي ــن آث ــى از اي ــه برخ ــم ب ــر بخواهي اگ
ــر  ــك تي ــت ي ــا اصاب ــه ب ــاعتى ك ــت، س ــه از آن اس ــگاه برگرفت ــام نمايش ــه ن ك
ــاز حركت  ــت ب ــان اس ــرايط بدين س ــده و هرگز مادامى كه ش ــت متوقف ش از حرك
ــر نهاده.  ــمى نيا بر اين اث ــان قاس ــت كه احس ــى» نامى اس ــد كرد. «وقت كش نخواه
ــت. ــاهد از بين رفتن آن اس ــان زده و ش ــالص را به زم ــى تير خ ــى در جاي گويى كس

در اثرى ديگر از اين نمايشگاه، تور صيادى را مى بينيم كه عايدى آن از دريا تنها زباله است 
و اين بازتاب رفتار خود ماست كه جايى گريبان گيرمان مى شود. اثرى ديگر با نام «بمب 
پالستيكى» در ميان آثار به چشم مى خورد كه زيركانه پالستيك را به بمب تشبيه كرده و 
در جعبه اى قرار داده كه هر لحظه در انتظار منفجر شدن است . پالستيك هايى كه انسان، 
ــپرده و روزى جايى به تورش برمى گردند. با ناآگاهى با دست خود به دامان طبيعت س

ــا به توضيح خود هنرمند،  ــود كه بن در اين ميان اثر ديگرى با نام «نردبان» ديده مى ش
ــرفت مى كنند، بلكه چون  ــت كه نه تنها خود از آن باال رفته و پيش ــانگر افرادى اس نش
ــه در اين بين  ــد. اثرى ك ــم مى كن ــران را نيز فراه ــرفت ديگ ــى موجبات پيش نردبان
ــت كه  ــزرگ مى ماند، اثرى اس ــهرهاى ب ــه ويژه در ش ــتر به زندگى امروزى ما ب بيش
ــرض فروش  ــى و كمياب به مع ــيژن را چون كااليى مصرف ــيش  هايى حاوى اكس ش
ــهرى به واقع اين چنين است. ــم انداز هنرمند به آينده زندگى ش گذاشته و گويا چش

با توجه به سابقه تحصيلى احسان قاسمى نيا كه كارشناسى ارشد در رشته گرافيك بوده، 
ــبت به موضوعات و همچنين زبان ساده و قابل فهمش  برخورد صريح و بى پيرايه او نس

ــاخ و برگ دادن به  ــرى كاربردى، اصوال از ش ــت. گرافيك به مثابه هن دور از انتظار نيس
موضوع امتناع كرده و مستقيم به هدف مى زند، در حالى كه هنرهاى تجسمى سرشار 
ــتند. خيال انگيزى  ــيت هاى فكرى مخاطب هس از عنصر خيال و برانگيزاننده حساس
ــتقل درمورد اثر  ــه عنوان يك متفكر مس ــب مى دهد كه خود، ب اين اجازه را به مخاط
ــتى حتى متفاوت تر از آن داشته باشد، اما هنر كاربردى  تصميم گرفته و تا حدى برداش
مخاطب را از اين امكان برحذر مى دارد و همان ابتدا مفهوم را بدون لفافه منتقل مى كند.

ــات و غليان  ــان بصرى احساس ــر صراحت زب ــگاه، با تكيه ب ــمى نيا در اين نمايش قاس
ــردى انتقادى  ــياره زمين را با رويك ــت بوم و به طور كلى س ــبت به زيس درونى اش نس
ــرد، اما در  ــى ارتباط بگي ــب از هر طيف ــته با مخاط ــه خوبى توانس ــرده كه ب مطرح ك
ــت حس ــمى اس ــزى كه الزمه هر هنر تجس ــى از خيال انگي ــود ميزان اين آثار كمب
ــيم. ــاهد آن باش ــن هنرمند ش ــگاه هاى آتى اي ــت در نمايش ــد اس ــود كه امي مى ش
ــم: ني ــى مى خوا ن ــد رضوا ــم حمي ــه قل ه ب ــگا ــن نمايش ي ــه ا ني در بيا
ــت. مهربانى مادر را به بى مهرى، پاسخ مى دهد. انسان، كالف انسان، فرزند طبيعت اس

ــمان آهوان، غزل ها مى خواند و ديگر  سردرگم جهان آفرينش است. از يكسو، در چش
ــاند و آهوان و درختان ــان را به دندان خودكامگى مى كش ــت و استخوان ش سو، گوش

ــى را از قامت بلند  ــبزه ها و پرندگان را تا دورتر جاى بى پناهى، مى رماند. گاه زندگ و س
ــبزينه ها مى ربايد و آنگاه، درسوگ دلخوشى ها،  درختان، مى تكاند و بودن را از كف س
ــتاده ايم. نفس هايش  ــى و بر بالين زمين ايس ــرايد و اكنون، ما بر كرانه زندگ ناله مى س
ــت در گريبانش دارد و دير نيست تا… شايد  ــت. گرما و تب، دس ــماره افتاده اس به ش
ــگاه،  ــه زد و باليد و در اين نمايش ــه اى، جوان ــه در انديش ــازه هايى ك نگاه نگاره ها و س
ــان كه: نمى خواهيم به يارى مان بشتابيد؛  ــد خطاب به انس ــربر آورد؛ تلنگرى باش س
ــت.  ــد. او راه خودش را بلد اس ــويد. طبيعت را آزاد و رها كني ــد ماندن مان نش فقط س
در انتها شعارى كه هنرمند به آن اذعان دارد اين است: شكل دگر بايد ديد، شكل دگر بايد 

فهميد، شكل دگر بايد فهماند.

ــته كارتون و كاريكاتور يازدهمين جشنواره  دبير رش
ــنواره را مايه  ــمى فجر روند اجرايى جش هنرهاى تجس
ــور داوران و  ــت و گفت: حض ــى هنرمندان دانس دلگرم
افراد متخصص در بدنه جشنواره هنرهاى تجسمى فجر 
ــود كه افراد به اينترنت يا كارهاى كپى تكيه  سبب مى ش
نكنند و ما شاهد خروجى مناسب ترى در حوزه كارتون و 
كاريكاتور و ساير رشته هاى هنرى باشيم. احمد عربانى، 
ــنواره  ــون وكاريكاتور يازدهمين جش ــته كارت دبير رش
ــمى فجر حضور ده گانه رشته هاى هنرى  هنرهاى تجس
در اين دوره از جشنواره را يك اتفاق مثبت خواند و در اين 
ــنواره كاريكاتور، به عنوان  باره گفت: در اين دوره از جش
ــنواره خواهد  ــترده، حضور بهترى در جش يك هنر گس
داشت. به همين خاطر كاريكاتوريستى كه اثر چهره خلق 
مى كند از كارتونيست مجزا شده است. بنابراين هر كدام 
از اين هنرمندان مى توانند آزادانه عمل كنند و روند كارى 
مستقل داشته باشند. من معتقدم كه با اين تقسيم بندى، 
به نوعى تكليف كار روشن شده است. بر همين مبنا، روند 
كار اين گونه نيست كه هر كسى كارى را ارائه دهد و شاهد 
ــار و قضاوت آنان  ــى در روند ارائه آث نوعى به هم ريختگ

باشيم. البته گروه داورى يكسان هستند.
ــدان بخش  ــتقبال هنرمن ــش ميزان اس وى از افزاي
كارتون و كاريكاتور در جشنواره فجر خبر داد و گفت: من 
با هنرمندان بسيارى صحبت كرده ام كه از روند اين دوره 
ــاخص خوشحال و خرسند  از جشنواره و حضور افراد ش
ــتند به همين خاطر من فكر مى كنم كه هنرمندان  هس
ــاهد  ــور خواهند يافت و ش ــن دوره حض ــعف در اي با ش

ــال هاى پيش در جشنواره شركت  حضور افرادى كه س
نمى كردند، خواهيم بود.

ــته كارتون و كاريكاتور يازدهمين جشنواره  دبير رش
تجسمى فجر، جشنواره را دريچه اى به سمت هنر خواند و 
افزود: جشنواره تجسمى فجر يك دريچه جدى براى تمام 
هنرها و كاريكاتور است كه البته هر سال به سمت تكامل 
حركت كرده است. البته بايد پس از برگزارى جشنواره كه 
ــتى هاى  روند اجرايى را لمس كرديم، درباره كمى و كاس
اين بخش صحبت كنيم و با به چالش كشيدن كمبودها 
ــمت  و نقص ها، اين رويداد مهم ملى و بين المللى را به س

بهبود سوق دهيم. 
عربانى ادامه داد: كاريكاتور يك هنر شاخص و مهم در 

دنيا و ايران است كه امروزه توجه خاصى به آن مى شود. 
ــته كارتون و كاريكاتور از ساير هنرها  وى تفكيك رش
ــان كرد: به نظر من با  را مايه انگيزه هنرمندان خواند و بي
تفكيك رشته ها، هنرمندان و شركت كنندگان در زمينه 
ــاس مى كنند كه احترام بيشترى به آن  كاريكاتور احس
ــده و به همين خاطر اعتماد به نفس بيشترى  گذاشته ش

براى حضور در جشنواره نيز پيدا مى كنند.
ــته كارتون و كاريكاتور يازدهمين جشنواره  دبير رش
تجسمى فجر افزود: مساله تفكيك هنرها بسيار مهم است 
زيرا با اين روند و نحوه دقيق قضاوت ها، هنرمند در مى يابد 
كه امكان ارائه آثار كپى وجود ندارد و فقط بايد اثرى را كه 
به واسطه انديشه و ايده هاى خود به دست آورده ارائه كند تا 

بتواند بر روند جامعه نيز تاثيرگذار باشد.
ــور داوران و افراد متخصص  ــد كرد: حض عربانى تاكي

ــود كه افراد به اينترنت يا  ــنواره سبب مى ش در بدنه جش
كارهاى كپى تكيه نكنند و ما شاهد خروجى مناسب ترى 

از اين هنر و ساير عرصه ها باشيم.
ــال رحمتى و  ــت كامبيز درم بخش، جم گفتنى اس
حسن كريم زاده اين رشته را داورى مى كنند.يازدهمين 
جشنواره هنرهاى تجسمى فجر با دبيرى ابراهيم حقيقى 
ــود. در اين جشنواره سيد امير  در بهمن 97 برگزار  مى ش
سقراطى، دبيرى هنرى و محسن سليمانى، دبيرى اجرايى 

را  عهده دار هستند. 

كمپانى «آى اف سى فيلمز» به خاطر نمايش نسخه اى از فيلم جنجالى 
الرس فون ترير با عنوان خانه اى كه جك ساخت در آستانه تحريم هايى 
ــارMPAA - قرار دارد.  ــينماى آمريكا - به اختص ــوى انجمن س از س
ــخه كارگردان اين فيلم را كه درجه بندى  اين پخش كننده مستقل، نس
ــب28 نوامبر (7 آذر) در بيش از 100 شهر  نمايشى نداشته است، در ش
در سراسر اياالت متحده به نمايش درآورد و اين در حالى است كه تاريخ 
نمايش عمومى نسخه سينمايى و مجاز فيلم14 دسامبر (23 آذر) است. 
ــت: «كارايى  ــن آمده اس ــينماى آمريكا چني ــن س ــه انجم در بياني
ــظ اعتماد والدين  ــى MPAA به توانايى ما در حف درجه بندى نمايش
آمريكايى بستگى دارد. به همين خاطر است كه قوانين به روشنى استفاده 
درست از درجه بندى نمايشى را صورت بندى كرده اند. عدم موفقيت در

ــتگى والدين را فراهم  پيروى و اجراى قوانين مى تواند موجبات سرگش
كند و اين نظام درجه بندى را ضعيف كند؛ پس مى توان در زمان تخلف، 

تحريم هايى را براى پخش كننده فيلم در نظر گرفت».
ــت دارد در خصوص اين  ــى فيلمز» 10 روز وق  به هر حال «آى اف س
ــاركت  ــت تا90 روز از مش اقدامش توضيح دهد و به جز اينكه ممكن اس
ــى «آر»ى كه براى  ــود، درجه نمايش در درجه بندى فيلم ها محروم ش
خانه اى كه جك ساخت در نظر گرفته شده است هم شايد لغو شود. اين 
پخش كننده اوايل امسال در جريان جشنواره كن حقوق پخش آمريكايى 
فيلم جديد فون ترير را خريد. فيلم به دليل چند صحنه خشن عليه زنان، 
بچه ها و حيوانات جنجال آفرين شد و منتقدان نظرهاى متفاوتى درباره 
ــى فيلمز» از تصميم خود  آن دارند. اما يك روز بعد (ديروز)، «آى اف س
دفاع كرد و در بيانيه اش اعالم كرد كه «هنوز متن مكتوبى از MPAA در 

خصوص تحريم دريافت نكرده است». 
ــاخت با توجه به  ــران خانه اى كه جك س ــاره كرد كه اك در ضمن اش
قوانين انجمن سينماى آمريكا پيرامون نمايش دو نسخه از يك فيلم (با

ــى متفاوت) در يك برهه زمانى نزديك به  هم صورت  درجه بندى نمايش
گرفته است. 

اين طور كه پيداست نگرانى انجمن از اين موضوع ناشى مى شود كه 
تماشاگران به اشتباه نسخه اى از فيلم را ببينند كه مناسب شان نيست و 

اين موضوع دردسرساز شود!
ــه «آر» به  ــخه درج ــاگرى با تصوِر ديدن نس  به عبارت ديگر، تماش
سينمايى برود و بعد با آن «80 ثانيه»ى اضافى روبه رو شود و... به هر حال 
«آى اف سى فيلمز» گفته است كه اولويتش به عنوان يك پخش كننده، 
ــت كه با ما همكارى مى كنند» و اينكه فكر  «حفظ نگاه فيلمسازانى اس

مى كند اين نمايش يك شبه بر خالف هيچ قانونى نبوده است.

گروه فرهنگ و هنر

اگر تنها يك نگاه اجمالي به  تعداد فيلم هايى كه هرسال در سينما ساخته 
مى شود، داشته باشيم، در مي يابيم كه هميشه  يك تعداد از آثار سينمايي 
ــختى  ــتند كه از گردونه اكران بازمى مانند يا  فرصت نمايش به س هس
براى شان فراهم مى شود و اين اجتناب ناپذير است. به زعم بسياري از اهالي 
سينما نيز اين اتفاق نرمال و طبيعي است و قرار نيست تمام فيلم هايى كه 
در سينما ساخته مى شوند فرصت اكران هم پيدا كنند .در نتيجه برخى از 
آن ها سر از شبكه نمايش خانگى درمى آورند،بعضي  به تلويزيون فروخته 
ــت، راه به جايى نمى برند و  ــوند و تعدادى ديگر به دليل فقر كيفي مى ش
ــت  اينكه تعداد فيلم هايي  بالتكليف باقي مى مانند.اما آنچه مسلم اس
باكيفيت خوب و ساختارى منسجم نيز وجود دارند كه توجه منتقدان را به 
خود جلب كرده اند و بايد در معرض عموم قرار بگيرند تا هم سرمايه اى كه 
براى اين فيلم ها هزينه شده برگردد و هم فيلم ها مخاطبان خود را جذب 
كرده و موضوع خود را با آن ها در ميان بگذارند و به اصالح روشنگرى كنند.

با نگاهي اجمالي به آرايش اكران فيلم ها در آذر 97، به ژانرهاى مختلف از 
كمدى گرفته تا دفاع مقدس، بر مي خوريم كه  پكيج خوبى را در سينما 
ايجاد كرده اند. درحالي كه در تابستان 97 وضعيت گيشه سينما تفاوت 
محسوسى با فصل پيش از خودش داشت و حدود 22 فيلم سينمايى روى 
پرده رفتند كه توانستند بيش از 61 ميليارد تومان عايدى وارد چرخه اكران 
كشور كنند و اين درحالى بود كه حدود نيمى از اين مقدار حاصل فروش يك 
فيلم سينمايى بوده است، با مقايسه پاييز امسال با مدت زمان مشابه در سال  
96 كه 6 ميليون و 220 هزار و 641 نفر به تماشاى فيلم ها نشستند،فروش 
گيشه ها در پاييز 97 سينما 37 درصد افزايش فروش و 41 درصد افزايش 
بيننده را نيز شاهد بوده است.با نگاهى سطحى واجمالى به جدول فروش 
سينماى ايران باز هم كامال مشخص است كه گيشه پرفروش هاى سينما 
در دست كمدى هاست و به گفته پخش كنندگان سينمايى شايد بتوان 
گفت كه اگر «هزارپا» اكران نمى شد و جور سينما را نمى كشيد، گيشه 
تابستان به رقم فروش پايين ترى تقليل پيدا مى كرد. در ادامه اين گزارش 
براى بررسى دقيق تر شرايط اكران پاييز و امكان مقايسه بين آثار،ضمن 
نگاهي به تازه هاي اكران،نگاهي به فروش فيلم ها نيز خواهيم داشت.اعداد 
و عناوين مندرج در اين گزارش  مربوط به اكران فيلم ها در كل كشور است 
و با استناد به آمار فروش مكانيزه سينماهاى سراسر كشور و سينماتيكت

گردآورى و تنظيم شده است.
تازه هاي اكران در بدرقه پاييز

ــروع آذر اما با اخبار جديدي از تازه هاي سينماي ايران همراه بود؛  ش
ــان بودند و در صف  فيلم هايي كه بسياري از مخاطبان منتظر اكران ش
بلندباالي اكران هاي امسال در واپسين ماه پاييز نوبت به اكران شان رسيده 
است. فيلم «بمب، يك عاشقانه»، به كارگرداني پيمان معادي، نخستين 
اكرانش را در جشنواره فيلم فجر تجربه كرد و نظر مثبت بسياري از منتقدان 
را در پي داشت. معادي در دومين تجربه فيلمسازي اش باز هم سراغ قصه اي

عاشقانه در بستر جنگ تحميلي رفت و در كنار ليال حاتمي به عنوان يكي از 
بازيگران اصلي فيلم ايفاي نقش كرد. طراحي صحنه و لباس فيلم و همچنين 
موسيقي متن آن، مانند الني كاريندرو، آهنگساز مطرحي كه با حضور در 
اين پروژه، براي نخستين بار موسيقي يك فيلم از سينماي ايران را ساخته 

است، توجه بسياري را به اين فيلم جلب كرد. «بمب، يك عاشقانه» تاكنون 
در برخي فستيوال هاي معتبر دنيا حضور داشته و جوايزي كسب كرده 
است. همچنين «ميليونر ميامي» عنوان دومين فيلم مصطفي احمدي 
بعد از فيلم «نزديك تر» است؛ فيلمي كمدي كه از 14 آذر و به سرگروهي 
پرديس زندگي به اكران سينماها خواهد رسيد.حميد فرخ نژاد، علي قربان 
زاده، طناز طباطبايي و صابر ابر، افسانه بايگان و آتيال پسياني بازيگران اين 
فيلم سينمايي كمدي هستند. داستان «ميليونر ميامي» درباره چهار 
ــت كه مي خواهند از راهي يك ميليون دالر را به جيب بزنند، اما  نفر اس
هميشه يكي از آن ها خراب كاري مي كند.فيلم سينمايى «كلمبوس» به 
كارگردانى هاتف عليمردانى نيز از چهارشنبه 14 آذر به سرگروهى پرديس 
كورش اكران مى شود.همچنين  فيلم «درساژ» براى نمايش در سرگروه 
زندگى بعد از «ميليونر ميامى» ثبت شد.همچنين فيلم «مارموز» كمال 
تبريزى با توجه به فيكس بودن تايم سه هفته اى فيلم «آستيگمات» از 

هفته آينده (21 آذر) اكران خواهد شد.
هفته اول اكران دو تازه وارد 

«آستيگمات»، دومين فيلم بلند سينمايي مجيدرضا مصطفوي، 
ــنواره  ــي كه از حضور در جش ــت؛ فيلم بعد از «انارهاي نارس» اس
ــته شد.  فيلم فجر بازماند و در نهايت در فجر جهاني به نمايش گذاش
«آستيگمات» را مي توان تجربه متفاوت تري از مصطفوي دانست؛ 

فيلمي كه چالش هاي خانواده اي را به تصوير كشيده است.به گفته 
ــازان به  ــگاه در آن وجود دارد ؛ اولي نگاه فيلمس كارگردان فيلم،دو ن
سينماي اجتماعي و ديگري نگاه مديران و سياست گذاران به اين نوع 
سينماست. برخي مديران دوست دارند يك نوع سينماي اجتماعي 
بي جان و بدون تاثير وجود داشته باشد و گروهي از فيلمسازان تفاوت 
نگاه فاحشي با برخي از اين مديران دارند و معتقدند بايد مشكالت مردم 
را به تصوير كشيد و سينماي پويا تري داشت. متاسفانه تلويزيون هم 
يك تصوير عجيب از جامعه را نشان مي دهد و مردمي را مي بينيم كه 
تقريبا مشكلي ندارند، وقتي هم مشكلي را نشان بدهد، سياسي بيان مي 
كند. به هرحال در 10، 15 سال گذشته اين درگيري بين فيلمسازاني 
كه فيلم اجتماعي مي سازند و مديران وجود داشته است و بعيد است 
در آينده نزديك اين نگاه ها به هم نزديك شوند.باران كوثري، مهتاب 
نصيرپور، محسن كيايي و نيكي كريمي از جمله بازيگران اين فيلم 
سينمايي هستند؛ فيلمي كه در هفته اول اكران و در اختيار داشتن69

سالن سينما،507,760,000 تومان فروش داشته است.همچنين 
تازه ترين ساخته محمدعلي باشه آهنگر؛ «سرو زير آب» هفته اول

اكران خود را مي گذراند؛ فيلمي با روايت متفاوتي از سال هاي جنگ. 
بابك حميديان، مسعود رايگان، رضا بهبودي، مينا ساداتي، همايون 
ارشادي، مهتاب نصيرپور، هومن برق نورد، ستاره اسكندري، شهرام 

ــه آهنگر، فرخ نعمتي، هادي قميشي،  حقيقت دوست، حسين باش
ــين فالح و امير دلفاني  ــن نجاريان، حس سياوش چراغي پور، حس
بازيگران اين فيلم سينمايي هستند. شايد مهم ترين ويژگي و خصيصه 
فيلم «سرو زير آب» به كارگرداني محمد باشه آهنگر اين باشد كه از 
دريچه تازه اي به جنگ نگاه كرده است. فيلمي شاعرانه و با شعور كه 
از مفاهيم انساني و اخالقي سخن مي گويد. باشه آهنگر  در «سرو زير 
ــتني، منطقي و با احترام به حضور اقوام و اديان  ــت داش آب»، دوس
مختلف در جنگ پرداخته و اين حس هم به درستي به مخاطب منتقل 
مي شود و به خوبي تاثيرش را مي گذارد.اما اين فيلم نيز با در اختيار 
داشتن 76 سالن در سطح كشور،162,439,000تومان فروش داشته 
كه به رغم در اختيار داشتن سينماهاي بيشتر فروش چندصد ميليوني 

كمتري را نسبت به «آستيگمات» تجربه كرده است.
در گيشه ها چه مي گذرد؟

ــا فاكتور گرفتن كمدي  اما با نگاهي به جدول فروش فيلم ها و ب
ــينما در  ــتن 18 س ــد از 21 هفته و در اختيار داش ــا» كه بع «هزارپ
شهرستان ها و با فروش 37,565,792,000تومان،كماكان ركورد دار 
فروش گيشه در سينماي ايران است،به «مغزهاي كوچك زنگ زده» 
هومن سيدي بر مي خوريم كه پس از 9 هفته اكران و در اختيار داشتن 
86 سالن در سينما،به رقمي معادل 11,487,744,000 تومان دست 

پيدا كرده است.روايت تلخ و اكشن از فقيرترين قشر ايران كه به رغم 
واكنش هاي مثبت و منفي كماكان پرطرفدار و پربحث است.در رتبه 
بعدي كمدي فانتزي «لس آنجلس تهران» تينا پاكروان را مي بينيم 
ــتن 96 سالن سينما،به  كه پس از هفت هفته اكران و در اختيار داش
ــت.كمدي  ــت پيدا كرده اس ــران 6,787,721,000 تومان دس اك
پرستاره اي كه به زعم بسياري فروش بااليش را مديون همين ستاره ها 
و نه محتواي فيلم است.تنگه ابوقريب بهرام توكلي نيز بعد از 16 هفته 
اكران و در اختيار داشتن 9 سالن سينما،5,624,385,000 تومان 
فروش داشته و از ميلياردي هاي ديگر جدول اكران است.اما بايد گفت 
كه كماكان بخشي از گيشه در اختيار فليم هاي كمدي قرار دارد كه 
فروش خوبي را هم از آن خود كرده اند.«الزانيا» به كارگرداني حسين 
قناعت نيز كمدي پربازيگري است كه بعد از هشت هفته و در اختيار 
داشتن 110 سالن سينما  به ميزان فروشي معادل 3,523,194,000 
تومان دست پيدا كرده است.«هشتگ» رحيم بهبودي فر نيز بعد از 
ــالن سينما در سطح كشور  9 هفته اكران و در اختيار داشتن 86 س
3,398,706,000 تومان فروش داشته و از ديگر پرفروش هاي گيشه 

پاييز محسوب مي شود.
بعد از موفقيت 7,906,077,000 توماني انيميشن «فيلشاه» در ژانر 
كودك اما،فروش 2,888,686,000 توماني «پيشوني سفيد2»ساخته 
سيد جواد هاشمي و با در اختيار داشتن 146 سينما در 7 هفته،نشان داد 
كه اگر به سينماي كودك و نوجوان نيز با حوصله و عميق پرداخته شود،اين 
ژانر نيز مي تواند سهمي از پرفروش هاي گيشه را به خود اختصاص دهد.

ــاخته عبدالرضا كاهاني بر مي خوريم،«خانم  در ادامه نيز به تازه ترين س
ــالن سينما به  ــتن 115س يايا» كه بعد از دو هفته اكران و در اختيار داش
ــت پيدا كرد تا ثابت كند با وجود  فروش 2,375,521,000 توماني دس
ــي رضا عطاران و  ــه ويژه به دو بازيگر اصلي فيلم يعن تمام انتقاداتي كه ب
حميد فرخ نژاد شد و همچنين مشكالت عديده اي كه كاهاني هميشه 
در زمان ساخت و اكران فيلم هايش(اگر مجوز بگيرند) با آن ها دست به 
گريبان است،مي توان به فروش قابل قبولي دست پيدا كرد.اما تازه ترين 
اثر سهيل بيرقي نيز به رغم تحريم در بيش از 120 سالن در سطح سينما 
از سوي حوزه هنري،بعد از 9هفته اكران و در اختيار داشتن 25 سينما در 
سطح كشور،به فروشي معادل 1,953,909,000 تومان دست پيدا كرد 
تا ثابت كند حتي با وجود تحريم شدن هم مي توان ميلياردي بود.در پايان 
ليست ميلياردي ها نيز،به «گرگ بازي» عباس نظام دوست بر مي خوريم.

روايتي متفاوت در سينما كه به رغم خاص بودن محتوا و كمدي و حتي 
پربازيگر نبودن ،انتظارات كارگردان خود را برآورده كرده و بعد از  پنج هفته 
اكران و در اختيار داشتن 47 سالن سينما در سطح كشور،به فروشي معادل 

1,087,629,000 تومان دست پيدا كرده است.
اما «جاده قديم» از منيژه حكمت با فروش 572,397,000 فروش 
ــور با فروش  ــه» از مهدي كرم پ ــوفي و ديوان ــه اكران،«س بعد از 9 هفت
221,829,000 بعد از  هفت هفته اكران،«ماهورا» ساخته حميد زرگرنژاد 
ــت ديوار سكوت»  با فروش 206,340,000بعد از 8 هفته اكران و «پش
مسعود جعفرجوزاني با فروش 142,289,000 و بعد از 15 هفته اكران،از 
شكست خورده هاي اكران هستند كه نتوانستند سهم چنداني از گيشه را 

به خود اختصاص دهند.

     وضعيت فروش گيشه سينما در پاييز97بررسي شد    

بدرقه پاييز با چاشني سينما

نگارخانه

پرده نقره اىنيم نگاه

نگاهى به چيدمان هاى احسان قاسمى نيا

وقت ُكشى در چالوس

دبير رشته كارتون و كاريكاتور يازدهمين جشنواره هنرهاى تجسمى فجر:

حضور افراد متخصص در جشنواره تجسمى جلوى ورود كارهاى كپى را مى گيرد
«خانه اى كه جك ساخت» دوباره قوانين را زير پا گذاشت

جدال با الرس فون ترير
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ــام آورى كه در ماه هاى گذشته  افزايش قيمت هاى سرس
ــت، مردم  ــده اس بر كاالها تحت تاثير افزايش نرخ ارز اعمال ش
ــيارى مواجه كرده و به نظر مى رسد شرايط  ــكالت بس را با مش
ــش افزايش قيمت ها را نداشته  معيشت مردم بيش از اين كش
باشد. با اين حال باز هم شنيده مى شود كه برخى توليدكنندگان 
ــت هايى براى افزايش قيمت محصوالت خود دارند.  درخواس
خودروسازان كه در صف اول درخواست افزايش قيمت خودروها 
هستند، معتقدند كه قيمت فعلى خودروها براى آن ها زيان آور 
ــت. در حال حاضر نيز توليدكنندگان الستيك درخواست  اس

افزايش قيمت الستيك را داده اند.
روحانى مخالف افزايش قيمت خودرو

ــيون صنايع و معادن مجلس  با اين اوصاف اما عضو كميس
ــئوالن وزارت صنعت،  ــالمى گفت: بنا بر اعالم مس شوراى اس
رييس جمهور با افزايش قيمت خودرو مخالف است. رمضانعلى 
ــيون صنايع و معادن مجلس شوراى  سبحانى فر،عضو كميس
اسالمى در برنامه تيتر امشب شبكه خبر كه شب گذشته پخش 
ــانات نرخ ارز و  شد، گفت: توليد خودرو از ابتداى امسال با نوس
تحريم ها كاهش شديدى پيدا كرد، اين كار موجب كاهش عرضه 
ــد؛ در حالى كه تقاضا تغييرى نكرد كه موجب قيمت هاى  ش
نجومى در صنعت خودرو شد. سازمان حمايت و وزارت صمت 

و ستاد تنظيم بازار بايد تكليف قيمت خودرو را مشخص كنند.  
به لحاظ شرايط خاص كشور وظايف شوراى رقابت به ستاد تنظيم 
واگذار شد؛بنابراين بايد وزارت صمت ورود و تعيين تكليف كند. 
رييس جمهور به گفته مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تاكيد دارد كه قيمت ها تغيير نكند؛ بنابراين با ثابت ماندن قيمت ها 
و شرايطى كه براى خودروسازان حاكم شده، كاهش توليد قيمت 
حاشيه اى را به صورت نجومى افزايش داده است؛ اين در حالى 
است كه قيمت كارخانه تغييرى نداشته است. خودرو در كشور 
ما با كيفيت فعلى گران نيز هست كه هزينه هاى باالى آن از جيب 
مصرف كننده اخذ مى شود. وقتى قيمت باالرفته و توليد كاهش 
يافته تعيين قيمت براساس پنج درصد زير قيمت بازار اشتباه 
است. اگر در جايى كه افزايش قيمت واقعى است، افزايش قيمت 
محاسبه شود حتى به قيمت خيلى پايين تر از حاشيه بازار خواهيم 
رسيد. در جلساتى كه داشتيم قرار بر اين شد كه شاخص هاى مواد 
اوليه مشخص شود و بر اساس قيمت تمام شده، قيمت خودرو 
ــت رابطه منطقى بين عرضه و  تعيين شود. مجلس معتقد اس
ــد تا از افزايش قيمت ها در صنعت خودرو خارج  تقاضا بايد باش

شويم؛ بنابراين شاخص ها بايد بر اساس قيمت تمام شده باشد.
ارائه درخواست به وزارت صنعت

در راستاى افزايش قيمت الستيك نيز سخنگوى انجمن 

صنفى صنعت تاير روز گذشته از درخواست توليدكنندگان 
الستيك مبنى بر افزايش 30 درصدى قيمت تايرهاى سبك و 
سنگين خبر داد و اعالم كرد: اين درخواست به وزارت صنعت، 
ــده و منتظر اعالم نتيجه نهايى در اين  معدن و تجارت ارائه ش
زمينه هستيم. مصطفى تنها در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به 
افزايش قيمت تمام شده مواد اوليه براى توليدكنندگان انواع 
الستيك اعم از تايرهاى سنگين و سبك، اظهار كرد: افزايش 
قيمت تمام شده به دليل باال بودن قيمت مواد اوليه و نهاده هاى 
ــت افزايش قيمت 30 درصدى  ــد درخواس توليد موجب ش
محصوالت تايرى اعم از سبك و سنگين را همراه با مستندات 
الزم به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان ارائه 
كنيم. در حال حاضر تايرهاى سنگين با نظارت ستاد تنظيم 
ــبك هم با ارائه  مدارك الزم  بازار توزيع مى شوند و تايرهاى س
ــط نمايندگى هاى فروش الستيك  ــوى خريداران توس از س
عرضه مى شوند. درخواست افزايش قيمت الستيك در مرحله 
كارشناسى مورد تاييد قرار گرفته و در انتظار اعالم نتيجه نهايى 
ــت. درخواست  ــطح وزارت صنعت، معدن و تجارت اس در س
خود را به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
ارائه كرديم و پس از بررسى هاى الزم اين درخواست به وزارت 
ــت و در انتظار اعالم  ــال شده اس صنعت، معدن و تجارت ارس

نتيجه هستيم.
واردات مواد اوليه با ارز آزاد

تنها با اشاره به اينكه باوجود تخصيص ارز 4200 تومانى به 
منظور واردات الستيك، بعضا مجبور هستيم مواد اوليه مورد نياز 
خود را با استفاده از ارز آزاد وارد كنيم، خاطرنشان كرد: در مواردى 
واردات با ارز تخصيص يافته، امكان پذير نيست و توليدكنندگان 
ــتند مواد اوليه مورد نياز خود را با ارز آزاد وارد كنند.  مجبور هس
مجوز افزايش قيمت 9 درصدى انواع الستيك به صورت پلكانى 
ــد، اما انواع الستيك خودروهاى  از خرداد سال جارى صادر ش
ــه برابر و الستيك  ــطح بازار با قيمتى بيش از س سنگين در س
ــى 50تا 60 درصدى نسبت به نرخ  خودروهاى سبك با افزايش
مصوب به فروش مى رسيد كه در برهه اى شرايط بازار الستيك را 
دچار چالش كرد و با در نظر گرفتن تدابير مختلفى از جمله امكان 
ثبت سفارش تاير با ارز 4200 تومانى و ابالغ كاهش تعرفه واردات 
الستيك خودروهاى سنگين به گمركات، شاهد بهبود نسبى 

اوضاع بوديم.

 زمان تقديم اليحه بودجه از سوى دولت به مجلس فرا رسيده است. 
امسال اعمال تحريم ها بر كشورمان باعث شده كه دولت مجبور باشد براى 
پيش بينى هاى مالى تدابير الزم را بينديشد و بايد با كاهش توليد و صادرات 
نفت  بر اثر تحريم ها بار اتكاى بودجه را تا حد زيادى از روى درآمدهاى نفتى 
بردارد. اليحه بودجه 1398 همان طور كه از قبل اعالم شده بود، بر اساس 
شرايط تحريمى و آنچه در سال آينده پيش روى دولت قرار دارد، آماده و 
ارقام كالن به طور خاص پيش بينى شده است. منابع عمومى دولت به عنوان 
بودجه اصلى ساالنه از سه بخش درآمدهاى نفتى، درآمدها و واگذارى اوراق 
تشكيل مى شود كه نفت بيش از يك سوم آن را تامين مى كند؛ به طورى كه 
براى امسال حدود 386 هزار ميليارد تومان منابع عمومى پيش بينى شده 
ــت. در  كه 107 هزار ميليارد تومان آن براى نفت و فرآورده هاى نفتى اس
حالى كه منابع نفتى امسال در بودجه با ميزان صادرات حدود دو ميليون 
و 400 هزار بشكه در روز و قيمت هر بشكه 55 دالر و همچنين نرخ 3500

تومانى براى تبديل منابع نفت به ريال پيش بينى شده بود، اما با توجه به 
افزايش قيمت نفت در بازار جهانى و همچنين افزايش نرخ تسعير ارز در 
بودجه كه از 3500 به 4200 تومان افزايش پيدا كرد، اوضاع درآمدى دولت

 در اين بخش را در مسير رو به رشد و بيش از حد پيش بينى شده قرار داد.
پيش بينى فروش نفت در اليحه بودجه

عملكرد بودجه نشان داد كه در هشت ماه ابتدايى سال متوسط نرخ 
فروش نفت در هر بشكه حدود 70 دالر بوده است. در عين حال كه در نيمه 
اول سال با وجود پيش بينى تحقق حدود 55 هزار ميليارد تومانى حدود 
63 هزار ميليارد تومان كسب درآمد شده است. طبق گزارش ايسنا، گرچه 
چند روزى تا ارائه اليحه بودجه به مجلس مانده و هر تغييرى در بندها و 
تبصره هاى آن بعيد نيست، اما اعداد و ارقامى كه تاكنون از سوى برخى 
مسئوالن و نمايندگان مجلس اعالم شده، قابل تامل است. دولت در اليحه

بودجه براى درآمدهاى نفتى اين گونه پيش بينى كرده است تا فروش نفت 
بين يك تا يك ميليون و 500 هزار بشكه و با قيمت 54 دالر باشد، در عين

حال كه منابع نفتى با نرخ ميانگين حدود 5800 تومان تبديل به ريال شود. 

ارقام مورد نظر در قياس با بودجه ساالنه نشان از كاهش حداقل يك ميليون 
ــكه اى صادرات نفت و حدود يك دالرى قيمت فروش دارد، اما نرخ  بش
تسعير ارز براى سال بعد نسبت به 4200 تومان فعلى حدود 1600 تومان 
رشد دارد. بحث درآمدهاى مالياتى نيز در بودجه سال بعد مورد توجه است 
كه امسال حدود142 هزارميليارد تومان مصوب شده بود اما تاكنون تحقق 
كامل نداشته و نسبت به گذشته عدم تحقق دارد. اين در حالى است كه در 
نيمه اول سال بايد 72 هزار ميليارد تومان از اين محل درآمد كسب مى شده 
كه آمار از تحقق 50 هزار ميلياردى خبر مى دهد و اين رقم تا حداقل 20 هزار 

ميليارد تومان عدم تحقق دارد كه قابل توجه است.
دژپسند: بودجه ريزى مبتنى بر عملكرد بايد داشته باشيم

كليت بودجه سال آينده نشان از روزهاى سخت دولت دارد و همان 
ــئوالن دولتى تا كنون اعالم كرده اند تدوين اليحه 1398 از  طور كه مس

ــال هاى اخير بوده است. در اين خصوص  سخت ترين لوايح بودجه در س
وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: بودجه ريزى مبتنى بر عملكرد يكى از 

خواسته هاى وزارت اقتصاد است.
الريجانى: نظام بودجه ريزى قديمى است

ــالمى نيز در خصوص اليحه بودجه بيان  رييس مجلس شوراى اس
ــت كه به آن بايد كرد:  وجود يك دولت پهن پيكر يكى از موضوعاتى اس

ــت، زيرا هزينه زيادى براى كشور دارد و اين  رسيدگى شود و چالش اس
حجم گستردگى در دولت منابع بيشتر را در خودش هضم مى كند، دولت 
ــعه، 15 درصد از حجم خود را را موظف كرديم تا پايان برنامه ششم توس

كوچك كند، دولت بايد تمهيداتى بينديشد كه چابك و كوچك شود. نظام 
بودجه ريزى خيلى قديمى است كه حتما بايد براساس عمكرد باشد، ديوان 
محاسبات و مركز پژوهش هاى مجلس، كارهايى را انجام داده اند كه در 

كميسيون بودجه در حال بررسى است.
كلياتى از اليحه بودجه

ــب كليات اليحه  ــس نيز درباره تصوي بهروز نعمتى، نماينده مجل
بودجه سال آينده اظهار كرد: دولت بر اساس ماده 182 آيين نامه داخلى 

ــالمى تا پانزدهم آذر مهلت ارائه بودجه به مجلس را  مجلس شوراى اس
دارد و منتظر آن هستيم. با توجه به سفر رييس جمهورى به سمنان در 
روز چهارشنبه، احتمال دارد وى نتواند اليحه را در موعد مقرر به مجلس 
تقديم كند اما هيات رييسه مجلس تصميم گرفت اگر نظر دولت بر اين 
باشد كه پنج شنبه پانزدهم آذر، اليحه بودجه را به مجلس ارائه كند آمادگى 
داريم جلسه علنى مجلس را در اين روز تشكيل دهيم. بر اساس آيين نامه 
داخلى مجلس، كميسيون هاى تخصصى از زمان تقديم اليحه بودجه، آن

را بررسى مى كنند و نمايندگان 10 روز فرصت دارند پيشنهادات خود را 
به اين كميسيون ها ارائه كنند و كميسيون ها جمع بندى مطالب خود را 
به كميسيون تلفيق ارجاع مى كنند و در آن جا به كليات بودجه در مدت 
يك ماه رسيدگى مى شود. بر اساس شنيده ها، دولت در اليحه بودجه سال 
آينده قيمت 54 دالر را براى هر بشكه نفت در نظر گرفته است و پيش بينى 
مى شود روزانه يك ميليون و پانصد هزار بشكه نفت بفروشيم. واگذارى 
طرح هاى عمرانى به بخش خصوصى هم در دستور كار دولت قرار دارد كه 
براى كنترل نقدينگى و ايجاد اشتغال، خوب است. دولت خبرهاى خوبى 

هم براى ايجاد اشتغال مولد دارد.

تقدير دو استاندار از بانك سينا
ــور از عملكرد بانك سينا در پرداخت تسهيالت  استانداران دو استان كش
ــتايى تقدير كردند.به گزارش روابط عمومى بانك سينا، در  اشتغالزاى روس
ــهيالت اشتغالزاى مناطق  راستاى عملكرد مناسب اين بانك در اعطاى تس
روستايى كه موجبات رونق اقتصاد در اين مناطق را فراهم آورده، استانداران 
دو استان اصفهان و چهارمحال و بختيارى با ارسال لوح تقدير به آقاى باالئى 
مدير شعب بانك سينا در منطقه اصفهان و چهارمحال و بختيارى، از همكاران 
ــام در پرداخت اين  ــا و همچنين اهتم ــئوالن بانك به دليل حمايت ه و مس
ــاس اين گزارش، آقاى مهرعليزاده استاندار  تسهيالت قدردانى كردند.بر اس
سابق اصفهان اين اقدام بانك سينا را كه موجب افزايش تحرك چرخه فعاليت 
ــتوده و آقاى اقبال عباسى  ــريع در خدمات روستايى شده، س اقتصادى و تس
استاندار چهارمحال و بختيارى هم مقوله اشتغال مولد در روستا را زمينه شكل 
گيرى مولفه هاى توسعه پايدار و پيشگيرى از مهاجرت روستاييان به شهرها 
دانسته است كه بانك سينا اقدامات مناسبى را در اين زمينه به انجام رسانده 
ــينا از طريق انعقاد تفاهمنامه همكارى با بنياد  ــت بانك س است.گفتنى اس
ــتايى و مناطق محروم رياست جمهورى، نسبت  علوى و معاونت توسعه روس
به اعطاى تسهيالت يارانه دار به طرح هاى اشتغالزايى روستايى اقدام مى  كند 

كه بسيارى از اين طرح ها به مرحله بهره بردارى و توليد نيز رسيده است.

 تعيين تكليف براي سود واقعي 
مديرعامل بانك صادرات ايران گفت: گزارشگرى مالى در بانكدارى بدون 
ربا بايد تكليف سود واقعى را مشخص كند.به گزارش روابط عمومى بانك 
ــى چهارمين همايش  ــدى در پنل تخصص صادرات ايران، حجت اله صي
ــگاه الزهرا(س) با تاكيد براينكه در زمينه اجراى  ــالمى در دانش مالى اس
ــتيم، افزود:  عمليات قانون بانكدارى بدون ربا با كمبود قانون مواجه نيس
ــتورالعمل هاى الزم براى اجراى  ــناد پايين دستى و دس تدوين نشدن اس
بانكدارى بدون ربا و ترجيح دادن شكل بر محتوى در اين قانون مهم ترين 
چالش در مسير اجراى كامل بانكدارى بدون ربا در كشور بوده است.وى به 
مشكالت اجرايى در حوزه گزارشگرى مالى در محاسبه دقيق سود و ارزش 
ــترى پرداخت و گفت: بحث مشاركت در  ــاركت بانك و مش افزوده در مش
ــپرده پذيرى و هم در بخش تسهيالت  بانكدارى اسالمى هم در بخش س
خيلى مورد تاكيد است، ازاين رو براى محاسبه عادالنه سود و زيان و تقسيم 
آن چالش هايى وجود دارد. وى با بيان اينكه در تعبير سود در  نظام بانكى 
چالش هايى وجود دارد، افزود: از آنجايى كه در بانكدارى اسالمى فعاليت 
ــد، عقود مختلف نيز برمبناى يك فعاليت واقعى  اقتصادى بايد واقعى باش

اقتصادى تدوين شده  است.  از اين رو اگر براساس عقود مشخص، تسهيالتى 
دريافت شود اما فعاليت اقتصادى واقعى نباشد، چگونه بايد سود واقعى را 
شناسايى كرد؟ آيا امكان محاسبه سود و زيان آن در نظام گردشگرى مالى 
امروز وجود دارد؟وى با اين پرسش كه عقد مشاركت در عمل تا چه حد با 
واقعيت هاى قانون بانكدارى بدون ربا تطابق دارد، افزود: واقعيت اين است 
ــود و نه  كه ضعف جدى وجود دارد و نه مفاد قرارداد به خوبى رعايت مى ش
امكان راستى آزمايى دقيقى براى آن وجود دارد. صيدى در بخش ديگرى 
از سخنرانى خود، گفت: در سراسر دنيا عموما درخصوص حسابدارى سود 
واقعى بر سر گزارشگرى مالى مبتنى بر فعاليت در مقابل گزارشگرى مبتنى 
بر واحد اقتصادى چالش وجود دارد. استانداردهاى گزارشگرى مالى ويژه 
ــت. براى بانك ها نيز به عنوان صنعتى خاص همچنان با چالش مواجه اس

ــانه اى ياد كرد كه كاركرد آن در  وى از استاندارد IFRS نيز به عنوان افس
ــاى مالى بانك ها براى  نظام بانكى ما تنها به يك جدول در كنار صورت ه
شفافيت بيشتر ختم شده است. اعتقاد جدى دارم كه در زمينه ثبات پولى 
و مالى با كمبود قانون مواجه نيستيم و اصال نيازى به قانون جديديا اقدام 
ــه اى نداريم و اين مباحث به نوعى گمراه كردن اذهان عمومى و يك  ريش
آدرس اشتباه است. در واقع ما در قوانين باالدستى مشكل نداريم بلكه نياز 
به اجراى صحيح آن داريم.وى با تاكيد بر نقش ثبات اقتصادى گفت: ثبات 
اقتصادى يكى از دغدغه هاى اصلى فعاالن اقتصادى و سياست گذاران است 
و از سويى كشور ما با چالش هايى در اقتصاد مواجه است كه ثبات آن را تهديد 
ــه اى بانك ها در اقتصاد ايران بانك ها را  مى كند و بعضا به دليل نقش ريش

مقصر در اين شرايط مى دانند. 
ثبات اقتصادى شامل دو بخش ثبات پولى و ثبات مالى است ثبات پولى به 
معنى عدم نوسان بيش از حد پول است و اهميت آن در تسهيل و بهينه سازى 
ــت. البته دامنه كوچكى از  ــرمايه گذارى و مصرف اس تصميم گيرى هاى س
نوسان در بخش پولى نياز اقتصاد است و مشكل اصلى نوسان بيش از حد آن 
است اما ثبات مالى عدم اختالل در بخش مالى براى انجام وظيفه واسطه گرى 
است و وظيفه آن تخصيص كارآمد منابع مالى و زمينه ساز سياست هاى پولى 
است.مديرعامل بانك صادرات با اشاره به اركان ثبات گفت: براى ايجاد ثبات 
چهار ركن اصلى وجود دارد كه يكى از آن ها بانك مركزى به عنوان ناشر پول، 
ــت، ركن دوم بانك ها هستند كه  ــت گذار پولى و وام دهنده نهايى اس سياس
ــتد و به عنوان اعتباردهندگان اصلى  مهم ترين نهاد اجرايى در بازار پول هس
در بازار فعاليت مى كنند. سومين ركن نهادهاى واسطه گرى مالى هستند كه 
ناشران ابزارهاى مالى و تامين كنندگان سرمايه به شمار مى روند، بنگاه هاى 
ــتند كه موجب افزايش رشد  غيرمالى چهارمين ركن ثبات در اقتصاد هس

اقتصادى از طريق توليد ناخالص داخلى مى شوند و گيرندگان اعتبار هستند.

صنعت

اليحه بودجه

خبر ترويجي

كلياتى از وضع دخل و خرج دولت در سال آينده

اليحه بودجه پنج شنبه تقديم مجلس مى شود

از سوى توليدكنندگان به وزارت صنعت ارائه شد

درخواست افزايش 30 درصدى قيمت الستيك

ــته بود كه تصميم سازان در فاز  اوايل خرداد سال گذش
ــور از سامانه  مديريت  نخست براى كنترل قاچاق در كش
شناسه كاال رونمايى كردند تا كنترل جديدى براى مبارزه با 
قاچاق اعمال شود. اين اقدام كه در راستاى كنترل قاچاق و 
شفافيت اسناد تجارى انجام شد در مجموع 1497 قلم كاال را 
دربر مى گرفت. براساس سازوكار اين سامانه، واردكنندگان 
ــه اقدام و در فاز  كاال در فاز نخست نسبت به دريافت شناس
بعد توليدكنندگان كاالهاى داخلى اين شناسه را دريافت 
مى كردند. همچنين براساس جزييات اين سامانه، كاالها در 
سه گروه كااليى «الف»، «ب» و «پ» تقسيم بندى مى شدند. 
سامانه مديريت شناسه كاال زيرمجموعه سامانه جامع تجارت 
ايران است و سال گذشته به منظور توليد و دريافت شناسه 
كاال و تشكيل شناسنامه كاال كه فرآيندهاى درخواست و 
صدور شناسه كاال را دربرمى گيرد و امكان استعالم شناسه 
ــامانه ها و افراد مرتبط فراهم مى كند، ايجاد  كاال را براى س
شد،  حاال فاز دوم آن يعني شيشه اى كردن اتاق رصد كاال در 
زنجيره تجارى كشور ابالغ شده است. چندى پيش وزارت 
صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل رصد كاال در زنجيره 
تجارى كشور را ابالغ كرد. اين بخشنامه به منظور شفاف 
ــازى نظام توزيع و قيمت گذارى و روزآمدسازى  و روان س
ــيوه هاى نظارت بر بازار و مصوبات ستاد تنظيم بازار كه  ش
ــاد مقاومتى بر آن  ــت هاى اجرايى اقتص در بند 23 سياس
 تاكيد شده، تدوين شده است. اما در اين خصوص سواالت 
ــود. برخى آن را تسهيل دهنده و  و انتقاداتى مطرح مى ش
موجب كاهش قاچاق مى دانند و برخى ديگر معتقدند كه 
اين اقدامات منجر به پيچيدگى اقدامات مى شود و زمينه 
ــر صورت با اين  ــور دالالن فراهم مى كند. به ه را براى ظه
ــمند بر عرضه، تامين و فروش  دستورالعمل نظارت هوش

كاالها كليد مى خورد.
تشريح دستورالعمل

ــتاى مبارزه با جلوگيرى  ــتورالعمل در راس اين دس
ــامانه هاى  ــن راه اندازى س ــاق كاال و ارز و همچني از قاچ
ــمند جديد مورد نياز براى نظارت بر  الكترونيكى و هوش
فرآيند واردات،  صادرات،  حمل،  نگهدارى و مبادله كاال و 
ارز دستورالعمل رصد كاال در زنجيره تجارى كشور است. 
براساس اين دستورالعمل، كاالهاى مشمول طرح رصد 
ــا آن ها از طرف  كاال در زنجيره تجارى و ضوابط مرتبط ب
وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين و به اطالع فعاالن 
ــب مورد بايد براى  تجارى مى رسد. فعاالن تجارى حس
انجام تمامي فعاليت هاى تجارى براى كاالهايى كه اعالم 
مى شود در سامانه جامع تجارت ثبت نام كرده و با ورود به 
سامانه شناسه كاال نسبت به ثبت شناسه كاال اقدام كنند. 
همچنين ثبت اطالعات مكان هاى نگهدارى كاال در سامانه 
جامع انبارها، ثبت اطالعات توليد،  واردات و صادرات كاال، 
ــه، و رود و خروج كاال و ثبت  ثبت اطالعات موجودى اولي

ــوى فعاليت  ــروش كاال نيز بايد از س اطالعات خريد و ف
تجارى صورت گيرد.  

موافقان طرح
ــد اتاق  ــتورالعمل مانن ــان، اين دس ــاد موافق به اعتق
ــه اى براى تمام فعاالن تجارى اعم از واردكنندگان،  شيش
ــركت هاى  ــدگان، ش ــدگان، صادركنن توليدكنن
ــل مي كند.  ــان عم ــان و خرده فروش پخش، عمده فروش
سياست گذاران بخش توليد كشور در سال هاى اخير با دو 
ــه مواجه بوده اند. از  چالش قيمت گذارى و تامين مواد اولي
يك سو افت وخيز شاخص هاى اقتصادى همچون نرخ ارز 
قيمت گذارى ها را با دست انداز روبه رو كرده و از سوى ديگر 
ــراى توليدكنندگان و در كنار  تامين مواد اوليه موردنياز ب
آن ممانعت از قاچاق كاال به چالشى دردسرساز براى آنان 
تبديل شده است كه به نظر مي رسد با قانون جديد مسائل 

مرتفع شود.

كاهش قاچاق با بخشنامه جديد
ــعيد احمدخانى ، مدير روابط عمومى گمرك در  س
ــازى اين  ــى گمرك براى اجراس خصوص ميزان آمادگ
ــنامه رصد كاال در قالب  ــنامه مى گويد: هنوز بخش بخش
ــت. او در پاسخ به اين  ــده اس جزييات به گمرك ابالغ نش
ــنامه در گمرك فراهم  پرسش كه آيا سازوكار اين بخش
است، گفت: طبق سامانه جامع تجارت تبادل اطالعات 
انجام مى شود و از اين نظر مشكل خاصى وجود ندارد. در 
اين ابالغيه براى هر سازمان مسئوليتى تعريف شده است، 
اما مقدمات آن ايراداتى دارد كه رفع آن در حال انجام است. 
اداره گمرك از سال 93 به سامانه الكترونيكى متصل شده 
است، اما اكنون با بخشنامه جديد وزارت صنعت، معدن 
ــامانه جامع تجارت، اطالعات ميان  و تجارت از طريق س
ــازمان ها (گمرك، وزارت صمت، سازمان هاى  برخى س
نظارتى، انبارها و ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز) به چرخش 

درمى آيد و كاالها رصد مى شود. بنابراين تبادل اطالعات 
ــه در بازار  ــود كاالهايى ك صورت مى گيرد تا مشخص ش
ــد از چه محلى وارد، توليد و تامين شده  به فروش مى رس
است. همچنين در حوزه قاچاق كاال و ارز نيز رصد صورت 
مى گيرد. به اين شكل قاچاق كاال نيز كاهش پيدا خواهد 
ــى و اطالعات تكميلى در مراحل بعدى  كرد. جزييات فن
ــى از زيرساخت ها فراهم  به گمرك ابالغ مى شود. بخش
است، اما اگر اين بخشنامه احتياج به زيرساخت هاى جديد 
داشته باشد دو ماه ديگر اجرايى خواهد شد. البته اگر بتوان 
با همين زيرساخت ها كار رصد زنجيره كاال را انجام داد، به 

زودى اجرايى مى شود.
قانوني جديد براي افزايش هزينه هاي دولت

هادي غنيمي فر رييس اتحاديه سراسري تعاوني هاي 
توليدي در اين خصوص به «قانون» مي گويد: صحبت هايي 
ــود، اما به نظر  ــنامه مطرح مي ش در خصوص اين بخش

نمي رسد كه قابليت اجرا داشته باشد. سوالي كه در اين ميان 
مطرح مي شود، اين است كه اين طرح بايد براي چه اقدامي 
صورت مي گيرد؟  كشور آن قدر گرفتاري هاي متعددي 
دارد كه نبايد براي اقداماتي كه نتيجه ملموس و درستي 
ندارد وقت مردم و خودمان را تلف كنيم.  او معتقد است كه 
فايده اي در اين قانون وجود ندارد. متوليان اصلي و رسانه ها 
ــد، واردات، صادرات و حتي  ــه مقدار تولي مي دانند كه چ
قاچاق در كشور وجود دارد. اين موضوع باعث سردرگمي  
مي شود و وضعيت را پيچيده مي كند؛ بنابراين پرداختن به 
اين قانون مانند شمردن نخود و لوبياست و تنها هزينه هاي 
دولت را افزايش مي دهد. اين طرح باعث كاهش قاچاق نيز 
نمي شود، قاچاق مبادي و مجاري خاص خود را دارد كه 
مسئوالن در جريان آن هستند. اين اقدام تنها هزينه هاي 
ــون و طرح كارمند الزم  دولت را افزايش مي دهد. اين قان
دارد، امكانات مي خواهد و كاغذ بازي خاص خودش را دارد.
رصـد كاال در زنجيـره تجـارى، يـك قانـون 

دست و پاگير  
دستورالعمل رصد كاال در زنجيره تجارى كشور نيز از 
استقبال بازرگانان برخوردار نشد؛ چرا كه آن ها معتقدند 
ــاره براى آن  ــت و پاگير بوده و تنها راه چ اين قوانين دس

«توليد انبوه، بازارآزاد» است. 
محمدحسين برخوردار، عضو هيات نمايندگان اتاق 
ــتورالعمل رصد كاال در زنجيره  بازرگانى ايران درباره دس
ــتورالعمل ها دست و  ــور بيان كرد: اين دس تجارى كش
ــتند و به تجارت خلل وارد مى كنند تا عده اى  پاگير هس
ــدن چنين  ــتفاده كنند. براى عملياتى ش از آن سوءاس
دستورالعمل هايى پيش از هر چيز بايد زمينه هاى آن فراهم 
شود؛ اين درحالى است كه طرح شبنم نيز مشابه چنين 
رويكردى بود و هيچ نتيجه مثبتى از آن دريافت نشد. براى 
دريافت چنين اطالعات و ثبت كليه آن ها در سامانه بايد 

نرم افزارى طراحى شود كه به خطوط توليد متصل باشد تا 
بتواند اطالعات دقيق و درستى رادريافت كند. اگر واردات 
يك قلم كاال را در نظر بگيريد براى ثبت آن ها بايد كد اوليه يا 
رهگيرى را دريافت كنند تا بتوانند به آن ها اعتماد كنند كه 
بايد بگويم اين نيز قابل تقلب است. به گفته برخوردار تنها 
راه چاره براى مقابله با مشكالت كنونى «توليد انبوه، بازار 
آزاد» است. زمانى كه عرضه و تقاضا با هم تناسب داشته 
باشند، ديگر اين دستورالعمل ها مفهومى نخواهند داشت 
و در هيچ جا جواب نخواهند داد؛ همان طور كه پيش از اين 

نيز عملكرد مثبتى نداشته اند.
محدوديت در تجارت فساد مى آفريند

ــهيل تجارت و  ــيون تس رضى ميرى، عضو كميس
توسعه صادرات اتاق بازرگانى تهران نيز در گفت وگو 
ــتورالعمل رصد كاال در  ــان ايران درباره دس با بازرگان
ــوى وزارت صنعت،  ــه از س ــور ك زنجيره تجارت كش
ــوه اجراي اين  ــد، گفت: نح معدن و تجارت ابالغ ش
دستور العمل هنوز به صورت كامل مشخص نيست و 
تنها در آن مطالبى مطرح شده كه به صورت بخشنامه 
ــتورات عملى شود،  ــت. زمانى كه اين دس درآمده اس
ــكالت پديدار خواهد شد. ثبت  آن زمان است كه مش
صادرات و واردات همان كارى است كه با صدور پروانه 
ــدور كاالى صادراتى  ورود كاالى وارداتى و پروانه ص
ــرد و احتياجى به ثبت دوباره  در گمرك انجام مى گي
اين اطالعات در جاى ديگرى نداريم، مگر اينكه براى 
ــت اطالعات مربوط به  جلوگيرى از احتكار كاال و ثب
ــدارى مى كنند،  انبارهايى كه كاالى وارداتى را نگه
بخواهيم اطالعات را ثبت كنيم كه باز هم به صادرات 
ربطى ندارد. اين خود بحثى مجزاست كه بايد جداگانه 
ــتورالعمل جديد، فقط گرفتارى  به آن پرداخت. دس
ــدگان و فعاالن اقتصادى در  جديدى براى صادركنن

اين عرصه ايجاد خواهد كرد.
نياز به برخى محصوالت وارداتى

ــران و ايران با بيان  اين عضو هيات نمايندگان اتاق ته
اينكه دستورالعمل وضع شده نه تنها مزايايى براى بازرگانان 
ــمارى  و فعاالن اقتصادى ندارد بلكه داراى معايب بى ش
نيز هست ، افزود: زمانى كه فعاليت اقتصادى و مخصوصا 
صادرات به صورت آزاد نباشد، به علت مشكالت ناشى از 
ــاالن اقتصادى كاهش پيدا  انواع محدوديت ها انگيزه فع
ــط آنان كه قانونى فعاليت  كرده و صادرات و واردات توس
مى كنند و اهل كار غير قانونى نيستند كاهش مى يابد و 
روش هاى نادرست و قاچاق در كشور افزايش پيدا مى كند. 
زمانى كه واردات كاالهاى مورد نياز ممنوع مى شود، واردات 
غيرقانونى يا همان قاچاق رونق مى گيرد و دليل آن هم نياز 
مردم به كاالهاى ضرورى است. با سخت گيرى زياد و ايجاد 
موانع دشوار نمى توان از قاچاق جلوگيرى كرد، ضمن اينكه 
اگر بخواهند مرزها را هم ببندند، عواقب ديگرى خواهد 
داشت. دولت هر چقدر محدوديت ها را بيشتر كند، فساد 

هم بيشتر مى شود.

       دستورالعمل رصد كاال در زنجيره تجارى كشور بررسى شد   

 اتاق هاي شيشه اي با محتواي پوچ
 دستور العمل رصد كاال،گرفتارى جديدى براى صادركنندگان و فعاالن اقتصادى در اين عرصه ايجاد خواهد كرد

زمانى كه واردات كاالهاى مورد نياز ممنوع مى شود، واردات غيرقانونى يا همان قاچاق رونق مى گيرد 

 اداره گمرك از سال 93 به سامانه 
الكترونيكى متصل شده است، اما 

اكنون با بخشنامه جديد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از طريق 

سامانه جامع تجارت، اطالعات ميان 
برخى سازمان ها (گمرك، وزارت 

صمت، سازمان هاى نظارتى، انبارها 
و ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز) 

به چرخش درمى آيد و كاالها رصد 
مى شود؛ بنابراين تبادل اطالعات 
صورت مى گيرد تا مشخص شود 

كاالهايى كه در بازار به فروش 
مى رسند از چه محلى وارد، توليد و 

تامين شده اند

گروه اقتصاد      
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ــت كه يادمان هاى تاريخى شهر  ــالى اس چند س
ــواد خوراكى و  ــراى فروش م ــيراز به جايگاهى ب ش
ــند  تبديل  زيورآالت چينى و كاالهاى كم بها و ناپس
ــده كه هويت، اصالت و جايگاه  آن ها را زير سوال  ش
برده و چهره ميراث فرهنگى شهر را خدشه دار كرده 
است.يادمان هاى تاريخى هر شهر و كشورى، هويت 
ــرزمين به شمار  ــنامه و اصالت مردم آن س و شناس
ــتان شهرى  مى آيند. از همين رو، مديران و سرپرس
ــدارى و نگهبانى از اين  ــد در پاس به همراه مردم باي
يادگارهاى نياكانى كوشا بوده و به بهترين روش آن ها 
را حفظ كرده و همان گونه كه از گذشتگان به سالمت 
به دست ما رسيده، ما نيز بايد آن ها را به آيندگان كه 
دارندگان اصلى اين سرزمين هستند، واگذار كنيم. 

ــازمان ميراث  ــت كه س ــوربختانه چندى اس ش
ــر  ــتى در سراس ــگرى و صنايع دس فرهنگى، گردش
ــى و هماهنگى با  ــدون همخوان ــور طرحى را ب كش
ــاى تاريخى،  ــان در خانه ه ــار و منزلت آن جايگاه آث
ــزرگان ادبى و نام آوران  باغ ها، بناها و آرامگاه هاى ب
ــا كه خود  ــته كه در اين مكان ه ــهر به اجرا گذاش ش
ــگرى ويژه اى بوده، مواد  داراى گيرايى هاى گردش
ــنتى، صنايع  خوراكى، زيورآالت چينى، هنرهاى س
ــانند. سازمان  ــتى و كتاب و ... به فروش مى رس دس
ــن كار اصالت و هويت  ميراث فرهنگى در واقع، با اي
و منزلت يادمان هاى تاريخى فرهنگى را خدشه دار 
كرده و به زير پرسش برده است و به گفته اى، ميراث 
فرهنگى يك شهر را به فروش گذاشته است. هر چند 
كه كارشناسان و ُكنشگران ميراث فرهنگى مخالف 
ــافران نبوده و  ــگران و مس خدمت رسانى به گردش
ــتند، ولى اين كار بايد با روش و اصول ويژه خود  نيس
ــأن هر اثر پيش برود و در هر مكان تاريخى اى با  و ش
نگرش به جايگاه اثر و با توجه به شرايط ارزش و شكوه 
و بار معنايى آن، طراحى و برنامه ريزى شود، نه اينكه 
بدون برنامه ريزى و نظارت و مديريت. مهم تر از همه، 
ــت كه نبايد  هر اثر تاريخى داراى اَرج و جايگاهى اس

خدشه دار شود.
اما در شهر شيراز كه به شهر گل و بلبل و راز شهره 
ــازمان ميراث فرهنگى  بوده، چند سالى است كه س
ــى را اداره مى كنند،  و ديگر نهادهايى كه آثار تاريخ
ــهر كه  ــاى تاريخى و فرهنگى با ارزش ش در مكان ه
جزو نفايس ملى نيز به شمار مى آيند، فروشگاه مواد 
خوراكى، زيورآالت چينى و كاالهاى كم بها و ناپسند 
ــود راه اندازى كرده و جايگاه  كه بنجل ناميده مى ش
ــش برده و  ــت آثار تاريخى را به زير پرس و اَرج و منزل
ــگران ميراث فرهنگى و  مايه نگرانى و اعتراض ُكنش
گردشگرى شده است. كار به جايى رسيده است كه 
در بسيارى از خانه ها ، آرامگاه سعدى و حافظ، بخش 
زيادى از فضاها و حتي اتاق هاى آن را به بهره برداران 
ــت و ناخوشايندى را به  واگذار كرده اند و صحنه زش

نمايش گذاشته اند. بدتر از همه، اينكه خوراكى هاى 
ــواى الرى، آش و ...  ــى همانند زيتون، حل ناهمخوان
ــد كه جاى بسى افسوس و  در آن ها به فروش مى رس

شوربختى دارد.
ــان و ُكنشگران ميراث فرهنگى،  به باور كارشناس
يادمان هاى تاريخى فرهنگى شهر شيراز، آن اندازه 
ــمگير بوده كه بتواند به تنهايى  ارزشمند، گيرا و چش
ــليقه اى به سوى  ــافران را با هر س گردشگران و مس
ــيفته زيبايى ها و هنر واال  ــانده و مردم را ش خود كش
ــش كنند. انبوه خانه هاى  و معمارى بى همتاى خوي
ــيراز  ــهر ش تاريخى زيبا و دلنواز و مجموعه زنديه ش
ــزا و آرامگاه دو  ــادى اف ــاى دلربا و ش ــار باغ ه در كن
چكامه ُسراى برجسته جهانى، يعنى حافظ شيرازى 
ــى از گيرايى ها و  و سعدى شيرين سخن، تنها بخش
توانمندى هاى شهر شيراز در زمينه ميراث فرهنگى و 
گردشگرى است كه ساالنه شماِر قابل توجهى بازديد 
كننده از شهرها و ديگر استان هاى ايران و كشورهاى 
فرنگى دارد. از همين روى، نيازى نيست كه در چنين 

مكان هاى تاريخى، انواع فروشگاه هاى مواد خوراكى، 
زيورآالت چينى و ... به فروش گذاشته شود، زيرا هر 
ــت كه نبايد با  اثرى داراى جايگاه، منزلت و ارجى اس
ــا هماهنگ و بدون  ــنجيده و ن اين گونه اقدامات نس
ــرده و اصالت و  ــه اى وارد ك مديريت، به آن ها خدش

شأن آن ها را زير پرسش برد.
نگاه صرفا اقتصادى؛ آفت ميراث

ــان ميراث  ــى از كارشناس ــن زمينه، يك در همي
فرهنگى با ابراز نگرانى و گاليه گفت : « يادمان هاى 
ــيراز، گيرايى هاى ويژه خود را براى  تاريخى شهر ش
جذب گردشگران دارند و نيازى نيست كه يك رويداد  
ــدى و عرصه آنان،  ــتره فضاهاى كالب ديگرى در ُگس
رخ دهد تا گردشگر براى آن موضوع، به عنوان نمونه 
ــتى از ارگ كريم خان زند،  خريد يك تكه صنايع دس
ــى حلواى الرى به آرامگاه  ديدن كرده و يا براى اندك
ــويى هم، باورمنديم  ــعدى رفت و آمد كند. از س س
ــدگان مى روند،  كه بايد در فضاهايى كه بازديدكنن
امكانات رفاهى اوليه براى آسايش آنان وجود داشته 

باشد اما شوربختانه نگاه ِصرف اقتصادى در فضاهاى 
ــت ناپذيرى به  ــيب برگش ــى و تاريخى، آس فرهنگ
ساختار آثار تاريخى وارد مى كند. همچنين حرمت 
ــده، از ميان رفته و  و شأن آن موضوعى كه معرفى ش
خدشه دار مى شود. صنايع دستى با نگرش به شيوه 
ــعدى به انگيزه وجود  ارائه آن در آرامگاه حافظ و س
شخصيتى همانند حافظ و سعدى بزرگوار درعمل، 
در آنجا جايگاهى نخواهد داشت. از سويى، اين گونه 
ــتند. ما  ــا از كيفيت خوبى هم برخوردار نيس اقدام ه
ــأن صنايع دستى  باورمنديم، افزون بر اين كه در ش
ــم، بايد آن فضاها  ــى را طراحى و ارائه كني بايد فضاي
ــگران نيز طراحى و ارائه كرد. ولى  ــأن گردش را در ش
ــتيم، برخى از زمان به  همان گونه كه بيننده آن هس
دست آمده بهره برده و با سوء استفاده در گوشه و كنار 
ــى همانند ارگ كريم  خانه هاى تاريخى و آثار تاريخ
ــتان، آرامگاه سعدى و حافظ  خان زند، موزه نارنجس
ــنتى و ...  و ... را تبديل به چايخانه، فروش حلواى س
ــگاه اقتصادى صرف به  ــه از ديدگاه من، ن كرده اند ك

آثار تاريخى، بى گمان نه تنها اثرات مثبت ندارد، بلكه 
اثرات منفى كاملى نيز دربر خواهد داشت. به ويژه در 
ــتند، همانند آرامگاه حافظ  بناهايى كه فراملى هس
ــيار با  ــعدى بزرگوار. پس بايد در اين زمينه بس و س
احتياط رفتار كرده و گام برداريم. بايد دانست بزرگانى 
همانند حافظ و سعدى، به اندازه كافى و تمام و كامل 
شناخته شده اند و در دل همه مردم در سراسر جهان 
جاى دارند. از همين روى، در اين بناها نيازى نيست 
كه براى جذابيت بيشتر، دست به دامان چيز ديگرى 
ــوربختانه اين رويدادهاى ناخوشايند در  شويم اما ش
ــته، ُرخ داده  ــمند و برجس هردوى اين بناهاى ارزش
ــف دادن امكانات رفاهى  ــت. با اين همه، ما مخال اس
ــگاه زيبنده  ــأن هر اثر همانند يك فروش در حد و ش
ــگران و مسافران نيستيم ولى  (كافى شاپ) به گردش
ــى و فرهنگى، نه در  ــيوه برخورد با آثار تاريخ اين ش
ــتگان پاك نهادمان است و نه در شأن  شأن نام گذش
گردشگران و نبايد با هر پيشنهاد سودجويانه اى و از 
سوى هر فرد و نهادى، حرمت اين آثار را از ميان برد و 

بناها را به آنان واگذار كرد».
ــناس ميراث فرهنگى كه نخواست نامش  اين كارش
ــخنانش افزود : « اين طبيعى  ــود در دنباله س آشكار ش
است زمانى كه سازمان ميراث فرهنگى يا نهادى ديگر 
ــنگين و  كه بناهاى تاريخى را اداره مى كنند، هزينه س
هنگفتى را از بهره برداران مى گيرند، آن ها نيز كيفيت 
ــى  ــه نخواهند داد يا مجبور به گران فروش خوبى را ارائ
خواهند شد و در هر صورت ما بايد احساس خطر كنيم».

بى تدبيرى در ميراث
اين كارشناس ميراث فرهنگى با طرح اين پرسش 
كه آيا شايسته است در مكان هاى تاريخى با پديدارى 
ــا آش تُركى و  ــت ي ــايرى، آش ماس چادرهاى عش
ــت با هزينه هزارتومان فروخته  چيزهايى از اين دس
شود،گفت : « بى گمان اين گونه كارها توهينى است 
ــويى، به فرهنگ خود  به بزرگانى چون سعدى. از س
عشاير نيز خواسته يا ناخواسته داريم توهين مى كنيم 
زيرا اگر كسى با فرهنگ عشاير آشنايى داشته باشد، 
مى داند كه عشايران هيچ گاه مهمانان خود را با پول 
جذب نكرده و با همه وجودشان امكانات را دراختيار 

مهمانان جاى مى دهند».
ــزود : « اى  ــخنانش اف وى در بخش ديگرى از س
ــره هاى ايرانى  ــايران يا ديگر تي كاش اگر بنا بود عش
ــاى آن را به بليت  ــانند، به ــه فروش برس چيزى را ب
ورودى بناهاى تاريخى مى افزودند تا ما حواس مان 
باشد هنگامى كه گردشگران به بناهاى تاريخى ورود 
ــيوه  ــايران بتوانند به بهترين ش پيدا مى كنند، عش
خدمات خوبى ارايه دهند، نه با بدترين روش موجود 
و حداقل كيفيت و حداقل امكانات و ارايه در بهترين 
بناهاى تاريخى شهر. همچنين ما با اين گونه كارها، 
بيشترين توهين ها را هم به عشاير و ساختار فرهنگى 
آثارى همانند آرامگاه حافظ و سعدى كرده ايم و هم 
ــگران. همه اين ها بايد تعريف شده باشد و  به گردش

ــادگى مى توان با طراحى زيبنده اى و در شأن  به س
ــرى امكانات رفاهى را در يادمان هاى  هر اثر، يك س
تاريخى شهر فراهم كرد. ولى همان گونه كه بيننده 
ــوربختانه در دو، سه سال گذشته باب  آن هستيم، ش
شده كه براى نمونه ارگ كريم خان زند در آيين هاى 
ــگرى به مركز صنايع دستى تبديل  گوناگون گردش
ــت كارها، توهين به خود  ــود و از ديد من اين دس ش
ــتر از  ــت كه بيش ــر تاريخى و حتي صنعتگران اس اث
ــختى و دشوارى به اين  شهرستان هاى استان و با س
ــى اى داراى ارج و  ــرا هر اثر تاريخ مكان مى آيند زي

منزلتى است».
گنج خانه هاى غيراصولى

اين كارشناس ميراث فرهنگى در دنباله سخنانش 
به ساختار گنج خانه ها (موزه) در خانه هاى تاريخى 
نيز اشاره كرد و گفت : « ما هميشه گفته ايم كه حتي 
ــژه را به گنج  ــا بناهاى وي ــه هاى تاريخى ي نبايد خان
ــدارى گنج خانه ها  ــرا براى پدي خانه تبديل كرد زي
ــرد و مى  ــتانداردها را رعايت ك ــرى اس ــد يك س باي
ــايل حفاظتى و  ــرى وس ــا به كار گيرى يك س توان ب
ــهر، آن را پديدار كرد. به گونه  امنيتى در هر جاى ش
ــت تعريف شوند،  كلى اگر يادمان هاى تاريخى درس
ــي در زمينه  ــود را دارند ولى ما حت جذابيت هاى خ
شناسايى يادگارهاى تاريخى هم دچار دشوارى هايى 
هستيم. با اين همه، اگر به درستى يادمان هاى تاريخى 
را به گردشگران بشناسانيم، ديگر نيازى نيست كه آن 
ــى همانند ارگ  ــج خانه تبديل كنيم. بناي جا را به گن
ــى و گيرايى دارد تا  ــدازه تواناي كريم خان زند، آن ان
گردشگران را به سوى خويش بكشاند. پس اگر آن را 
درست معرفى كنيم، گردشگران نيز دلبستگى دارند 
تا با خاطره هاى بزرگ مردى همانند كريم خان پا به 
اين مكان تاريخى بگذارند، نه اين كه در زير درختان به 
دنبال يك تكه صنايع دستى از شهرستان هاى استان 
باشند. شوربختانه اين رويداد مدتى است در سازمان 
ميراث فرهنگى باب شده است كه رخداد خوشايندى 

براى يادمان هاى تاريخى نيست».
سازمان ميراث فرهنگى و ديگر نهادهاى فرهنگى 
ــد، بايد به  ــى را اداره مى كنن كه يادمان هاى تاريخ
ــر توجه ويژه  ــگاه هر اث ــل موضوع،حرمت و جاي اص
ــند و ارج و منزلت يادمان هاى تاريخى  ــته باش داش
ــهر  را پاس دارند و بدانند كه يادمان هاى تاريخى ش
ــد كه نيازى  ــيراز آن اندازه توانايى و گيرايى دارن ش
نيست آن ها را به فروشگاه هاى گوناگون يا گنج خانه 
ــا مديريت  ــه در آينده ب ــت ك تبديل كنيم.اميد اس
ــته سازمان  ــت و تصميم هاى كارساز و شايس درس
ــت و ديگر نهادهاى  ميراث فرهنگى در مرحله نخس
ــى را بر دوش  ــه اداره يادمان هاى تاريخ فرهنگى ك
دارند در مرحله هاى ديگر، بيش از پيش اَرج و منزلت 
ــته و گرامى بداريم.  يادمان هاى تاريخى را پاس داش
بى گمان هر حركتى چه خوب و چه بد در تاريخ ثبت 

خواهد شد.

  يادمان هاى تاريخى استان پارس به محلى براى فروش مواد خوراكى و اجناس بنجل تبديل شده است    سياوش آريا

جوالن صنايع دستى چينى در ميراث شيراز

ــت كه در ايران كمياب شده و حال و روز  آب، مايه حياتى اس
كشور را ناخوش كرده است. بحران در مديريت منابع آبى كشور 
عالوه بر فجايع زيست محيطى به امنيت ملى كشور و رابطه  بين 
اقوام ايرانى خسارت هاى بزرگى وارد كرده است. درگيرى ميان 
ــرق اصفهان با نيروى انتظامى به دليل شكستن  ــاورزان ش كش
خط لوله انتقال آب اصفهان به يزد و قطع آب در يزد، تنها نمونه 
ــدار شروع جنگ  كوچكى از اين لكنت ميان اقوام ايرانى يا هش
آب در ايران است.داستان پرغصه آب در ايران زمين به چندين 
دهه قبل باز مى گردد. از 6 دهه پيش تاكنون مديريت آب كشور 
بر پايه يك الگوى ناسازگار با بوم شناخت كشور بنا شده است كه 
انتقال آب، ساخت و ساز بتنى و سدسازى را تنها شيوه مديريت 
ــبب خشك شدن رودها و  آب مى داند؛ پروژه هاى آبى كه تنها س
سفره هاى زيرزمينى شده اند. امروز تا حدودى تمامى رودخانه ها، 
ــكيده اند.  ــور خاموش و خش ــا و درياچه هاى مهم كش تاالب ه
ــاك، كرى  ــوزان اين آب و خ ــان و دلس ــدارهاى كارشناس هش
مصلحتى كارگزاران دولتى و بخش خصوصى، اجازه  شنيدن به 
هشدارها را نداده و هم اكنون درست در بطن فاجعه قرار داريم. 
ــقت و مصايب فراوان دست به گريبان  جوامع بومى مولد با مش
هستند و بخش بزرگى از كشاورزان ارزشمند و مولدان خوراك و 
تامين كنندگان امنيت خوراك، آواره و بيكارشده اند. سفره هاى 
ــته اند؛ گاهي تا20 متر و بيشتر كه به  زيرزمينى افت شديد داش
ــيارى از نقاط به فرونشست زمين انجاميده   طور تقريبى در بس
ــيار دشوار  ــت يا جبران آن بس و بنابراين ديگر قابل جبران نيس

خواهد  بود.
كشاورزان اصفهانى در حالى براى بيست و ششمين بار به خط 

ــيب وارد كردند كه اين لوله،  انتقال آب شرب اصفهان به يزد آس
نيازهاى شرب مردم يزد را تامين مى كند. دو دهه قبل دولت براى 
تامين نياز صنعت و شرب يزد مصوبه اى را به مرحله اجرا گذاشت 
ــئوالن يزدى  ــال آبى را احداث كرد، اما حاال مس و خط لوله انتق
مى گويند كه آب انتقالى صرفا صرف شرب مى شود و براى صنعت 
به كار گرفته نمى شود. با اين وجود كشاورزان اصفهانى كه چند 
سالى است حقابه قانونى خود را دريافت نكرده اند و شاهد اجراى 
فاز دوم پروژه انتقال آب به يزد هم هستند، هر بار در اعتراض به 
ــود، خط لوله آب  ــردن حقابه هاى قانونى و عرفى خ دريافت نك

شرب يزدى ها را تخريب مى كنند.
يك شنبه پنجم آذر محمد مهدى جواديان زاده، مدير عامل 
آب منطقه اى استان يزد اعالم كرد كه خط لوله انتقال آب به يزد 
و تاسيسات مربوط به انتقال آب 25 بار تخريب شده است. با اعالم 
ــم آبان كه توسط عليرضا  خبر تخريب 30 تير برق در شب شش
ــط عمومى آب منطقه اى يزد  كرباليى اكرمى، رييس اداره رواب
اعالم شد، تعداد دفعات تخريب اين خط انتقال آب كه 96 درصد 

آب شرب يزد را تامين مى كند، به 26 بار رسيد.
به گزارش  گزارشگران سبز، اين در حالى است كه كشاورزان 
ــيوه مديريت منابع آب در حوضه آبريز  ــرق اصفهان هم از ش ش
زاينده رود ناراضى هستند و گله مندى هاى خاص خود را دارند. 
ــى زندگى مى كنند  ــه در مجاورت تاالب گاوخون مردم ورزنه ك
ــدن اين تاالب رنج مى برند. سال هاست كه  از تبعات خشك ش
ــت. معيشت كشاورزان به  گاوخونى رنگ آب به خود نديده اس
دليل خشكى تاالب با مشكل مواجه شده است و جلسات متعدد 
مسئوالن براى حل مشكل معيشتى مردم منطقه، نه تنها راه به 

ــت كه ناپايدارى بيشترى  جايى نمى برد، بلكه رويكردهايى اس
براى منطقه به ارمغان مى آورد.

معلوم نيست كدام تصميم گير با كدام محاسبات، براى حوضه 
آبريز زاينده رود اين چنين برنامه ريزى كرده است كه حقابه داران 
ــه و براى تنها  ــز را نديده گرفت ــى اين حوضه آبري عرفى و قديم
ــاد دوخته  رودخانه دايمى مركز ايران، پيراهنى اين چنين گش
است. در حالى كه به گفته حميد چيت چيان، وزير نيروى دولت 
يازدهم به اندازه آورد خود رودخانه زاينده رود، از ديگر حوضه ها 
آب به اين منطقه منتقل شده است، اما تقسيم حقابه ها به نحوى 
بوده است كه هيچ گاه كشاورزان شرق اصفهان به حق و حقوق 
ــيده كه اعتراضات مسالمت  ــيده اند. كار به جايى رس خود نرس
ــرق اصفهان كه صرفا با رژه تراكتورها و چند  آميز كشاورزان ش
تجمع آرام همراه بود، در سال هاى اخير جاى خود را به خشونت 
ــب اموال عمومى  ــتن لوله خط انتقال آب به يزد و تخري و شكس
ــت. كشاورزان  و تيرهاى برق مربوط به اين خط انتقال داده اس
اصفهانى بيش از يك دهه است كه حقابه قانونى خود را دريافت 
ــان در معرض خطر جدى است. فقط در  نمى كنند و معيشت ش
كارگروه هاى تشكيل شده براى حل مشكل حوضه زاينده رود، 
ــى در عمل آبى  ــود ول ــت حقابه به  آن ها داده مى ش وعده درياف
ــت كه خودشان  دريافت نمى كنند. حاصل اين وعده ها اين اس
كفن پوشان به دنبال حق خود باشند. آن ها كه خط انتقال آب يزد 
را عامل دزديده شدن حق شان مى دانند، با لودر به جان اين خط 
لوله مى افتند و اين رفتار آن ها تامين آب شرب ساكنان يزد را با 

مخاطره جدى مواجه مى كند.
ــت؟ حال كه  ــن بى نظمى اس ــئول ايجاد اي ــى مس چه كس
ــرب يزد اخالل ايجاد  كشاورزان شرق اصفهان در انتقال آب ش
كرده اند و تعمير خطوط انتقال انرژى اين خط بيش از 24 ساعت 
ــور موجود در  ــد، مردم يزد ناگزيرند همان آب ش طول مى كش

حوضه خود را مصرف كنند. اتفاقى كه هيچ كس مسئوليت آن را 
به عهده نمى گيرد. محمدرضا صباغيان بافقى، نماينده مردم يزد 
ــالمى در گفت وگو با «گزارشگران سبز»،  در مجلس شوراى اس

مقصر اين مشكالت را دستگاه هاى امنيتى معرفى مى كند.
او مى گويد: اگر كشاورزان شرق اصفهان مشكل دارند، مسائل 
ــئول امنيت و جان افراد دستگاه هاى  ــود. مس آن ها بايد حل ش

امنيتى هستند.
ــى به يزد صرفا صرف   به گفته اين عضو خانه ملت، آب انتقال
شرب مى شود و تصور اينكه از اين آب در بخش صنعت استفاده 
ــت.تبعات پروژه هاى انتقال آب،  مى شود، تصورى نادرست اس
ــت. آن هايى كه  ــدن اس ــران در حال نمايان ش ــه تدريج در اي ب

طرفدار انتقال آب به قلب كوير ايران براى حفظ جمعيت ساكن 
ــكالت پيش آمده براى مردم دارند؟  هستند، چه پاسخى به مش
ــته مشكالت حوضه آبريز  آيا پروژه هاى متعدد انتقال آب توانس

زاينده رود را حل كند؟ 
ــا رودخانه دايمى  ــئوالن براى تنه ــل تدبير برخى مس حاص
ــد كيلومترى در  ــا لوله گذارى چند ص مركز ايران اين بود كه ب
بستر زاينده رود، بخشى از رودخانه را با هدف حفظ ظاهر براى 
ــه جيب صاحبان  ــد! پروژه اى ك ــگر زنده نگه دارن جذب گردش
ــرد و حيات در تنها رودخانه  كارخانه هاى فروش لوله را پر مى ك
دايمى مركز ايران -به دليل دستكارى گسترده در بستر آن- به 

تاريخ مى پيوست.

ــتند اما اين روزها  ــهره هس ايرانيان به مهان نوازي در دنيا ش
ــتند. ساالنه  ــي هس ــغول مهمان كش به جاي مهمان نوازي مش
ــمال ايران مهاجرت مي كنند كه  حدود يك ميليون پرنده به ش
براساس آمار، از اين تعداد حدود 600 الى 700 هزار پرنده شكار 
ــي فعاالن محيط  ــوند. در كنار اين نسل كش يا نسل كشي مي ش
ــت با ژست شيك غذادهي به  زيست و حتي ادارات محيط زيس
ــادان براي صيد آن ها  ــر، اقدامي كه تاكنون صي پرندگان مهاج
انجام مي دادند، تير خالص را به پرندگان مهاجر شليك مي كنند.

ــمال و جنوب ايران ميزبان  ــرما تاالب هاي ش با شروع فصل س
ــه آن جا پناه  ــرما ب ــت كه از س ميليون ها پرندگان مهاجري اس
مي برند اما اين پناهگاه براي آن ها تبديل به يك قتلگاه مي شود.

به گفته بسياري از كارشناسان و فعاالن محيط زيست، به واسطه 
ــاي ايران مهاجرت  ــن پرندگان كه به تاالب ه جمعيت بزرگ اي
مي كنند، شكار در اين حجم را مي توان يك نسل كشي و قتل عام 
ــايد اين بهترين  ــت.«پرندگان مهاجر را شكارنكنيم»؛ ش دانس
ــد كه بتوان اين روزها بر تابلوهاي اطراف تاالب ها و  شعاري باش
ــت. روزانه هزاران پرنده مهاجر به دليل  درياچه هاي كشور نوش
ــكارچيان مي روند. بر اساس  ــئوالن زير تيغ ش بي تدبيري مس
شواهد سود حاصل از شكار پرندگان مهاجر روزانه به 500 هزار 
ــت كه شكارچيان را به قتل و  تومان نيز مي رسد و اين مبلغي اس

عام و نسل كشي صدها هزار پرنده مهاجر مي كشاند.
ــدران از انجام  ــتان مازن ــت اس مدير كل حفاظت محيط زيس
چندين عمليات و دستگيرى چند نفر براى مقابله با شكارچيان 

ــر داد.  ــه فريدونكنار خب ــر در منطق ــدگان مهاج غيرمجاز پرن
حسينعلى ابراهيمى كارنامه به  ايلنا در خصوص آخرين وضعيت 

ــر در منطقه  ــدگان مهاج ــكارچيان غيرمجاز پرن ــورد با ش برخ
فريدون كنار گفت: خوشبختانه برخالف سال گذشته هماهنگى 
ــكار غيرمجاز پرندگان  ــتان براى مقابله با ش بسيار خوبى در اس
ــت.وى ادامه داد: سال گذشته اقداماتى در  مهاجر ايجاد شده اس
اين زمينه شروع شد، اما محيط زيست به تنهايى وارد عمل شده 
بود، اما خوشبختانه در سال جارى با همكارى دستگاه هاى استانى 
از جمله نيروى انتظامى، استاندارى، دادستانى و همچنين رييس 
كل دادگسترى استان و حمايت سازمان محيط زيست و ... چندين 
عمليات گسترده براى شناسايى و مقابله با اين شكارچيان غيرمجاز 
انجام شده است تا اين شكار غيرمجاز و گسترده پرندگان مهاجر در 

فريدون كنار برچيده شود.
مدير كل حفاظت محيط زيست استان مازندران خاطرنشان 
كرد: با انجام اين عمليات  ها برخى تورهاى هوايى در مناطقى مانند 
فريدون كنار، محمودآباد و بابل سر جمع آورى شده است، اما از آنجا 
كه اين شكارچيان غيرمجاز به صورت گسترده فعاليت مى كردند، 
هنوز به طور كامل موفق به جمع آورى تمامى اين تورها و دام  هاى 

شكار پرندگان نشده ايم.
ابراهيمى با بيان اينكه عمليات هاى ما براى مقابله با شكارچيان 
ــفانه برخى از  ــه دارد، تصريح كرد: متاس غيرمجاز همچنان ادام
مسئوالن محلى با ما همكارى الزم را ندارند و اميدواريم با تعامالتى 
كه با آن ها داشتيم آن ها نيز پاى كار آمده و بساط شكار غيرمجاز 

پرندگان مهاجر برچيده شود.وى ادامه داد: در حين عمليات نيز 
ــتند مانع از انجام عمليات شوند  ــكارچيان قصد داش برخى از ش
ــتور مرجع قضايى بازداشت شده و  كه با همكارى پليس و به دس
براى شان پرونده تشكيل شده است البته در حال حاضر با ضمانت 

آزاد شده اند.
مدير كل حفاظت محيط زيست استان مازندران خاطرنشان 
ــت كه  ــودآور اس ــكار پرندگان مهاجر يك قاچاق نقد س كرد: ش
متاسفانه مورد حمايت برخى از مقامات محلى است و حتى اگر 
مورد حمايت آن ها نباشد به ما نيز كمكى نمى كنند و ما براى از بين 
بردن ريشه هاى شكار غيرمجاز و اين تجارت بايد بيش از اين تالش 
ــكارچيان غيرمجاز در سال  كنيم. بعد از چندين دهه تخلفات ش
جارى توانستيم با اين شكارچيان غيرمجاز بيش از پيش برخورد 
كنيم. متاسفانه در بخش مسئوالن محلى سال هاست مشكالتى 
ــكارچيان غيرمجاز داريم و اين مشكالت  در خصوص مقابله با ش
همچنان وجود دارد، البته اراده استان بر اين است كه اين مشكل 

برطرف شود.
ــئوالن محلى قطعا  ــورت همراهى مس ــه داد: در ص وى ادام
روش هاى غيرمجاز شكار پرندگان و قاچاق از منطقه فريدون كنار 
ــود. مردم منطقه نيز با اين نوع شكار مخالفند، اما  برچيده مى ش
متاسفانه عده اى سال هاست در اين منطقه به كشتار بى رحمانه 

پرندگان روى آورده  و انجام تخلف براى شان نهادينه شده است.

محيط زيست

محيط زيست

جرقه هاى جنگ آب درفالت ايران

مسئوالن محلى، بالى جان پرندگان مهاجر



سال  هفتم| شماره   1359 |  22  صفحه                                             سه شنبه    13   آذر  1397 |   26 ربيع االول 1440|  4دسامبر 2018 jamee@ghanoondai جـامعه ly . i r 10

ــكار در پايتخت اتفاقي عجيب و خبرساز  صدور مجوزهاي ش
در هفته هاي اخير بود كه عالقه مندان و حاميان محيط زيست و 
ــي كه مي تواند معدود گونه هاي  حيات وحش را نگران كرد. اتفاق

پرندگان در استان تهران را نيز به مرز نابودي بكشاند.
ــتان  ــت اس ــال ديروز مدير كل حفاظت محيط زيس  با اين ح
تهران با اشاره به اينكه بايد به درخواست شكارچيان قانونى پاسخ 
ــكار پرنده در  مى داديم، گفته كه تاكنون حدود 2000 مجوز ش
استان تهران صادر شده است و شكارچيان تا پايان دى مى توانند 
ــده  ــكار كنند.به گفته كيومرث كالنترى، مجوزهاى صادر ش ش
ــترين  ــى و گونه اى دارد؛ همچنين بيش محدوديت زمانى، مكان
زمان مجوز شكار پرنده در استان تهران دو ماه و فقط براى روزهاى 

ــكار فقط براى مناطق آزاد  پنج شنبه و جمعه است.مجوزهاى ش
است و هر شكارچى مى تواند سه پرنده خشك زى و دو گونه آبزى 
را شكار كند.كالنترى با اشاره به اينكه پروانه هاى شكار پرنده در 
استان تهران بر اساس قانون شكار و صيد صادر شده است، تصريح 
ــت كه مجوز  ــكارچيان قانونمندى اس كرد: اين مجوزها براى ش

شكار دارند. 
ــت اين قشر پاسخ قانونى دهد. محيط زيست بايد به درخواس

ــتان تهران در ادامه با بيان  ــت اس مدير كل حفاظت محيط زيس
ــكار پرندگان تمام محدوديت ها ديده شده است و  اينكه براى ش
شكار شكارچيان مجاز كامال قانونى است، تاكيد كرد: شكارچيان 
ــتند بلكه دوستدار آن هستند. قانونى مخرب محيط زيست نيس

وى در پاسخ به اين پرسش كه صدور مجوز شكار تا چه زمانى در 
استان تهران تداوم دارد، گفت: تا 15 دى براى پرندگان خشك زى 
ــود. ــكار صادر مى ش و تا پايان دى براى پرندگان آبزى مجوز ش

كالنترى در ادامه اظهار كرد: ماموران محيط زيست در مناطق آزاد 
حضور دارند و بر روند شكار نظارت كرده و چنانچه تخلفى صورت 
بگيرد، برخورد مى كنند.مدير كل حفاظت محيط زيست استان 
تهران با بيان اينكه شكارچى با شكاركشى فرق دارد، تصريح كرد: 
غريزه شكارچى بايد ارضا شود. شكارچى طبيعت دوست قانونى، 

قانون ها را رعايت مى كند.
طى اين سال هايى كه پروانه شكار پرنده در استان تهران صادر 
نكرديم، مورد اعتراض شكارچيان قانونى قرار گرفتيم و به همين 
دليل اين دو ماه را به احترام اين شكارچيان پروانه صادر مى كنيم.

ــتان تهران در پاسخ به اين  ــت اس مدير كل حفاظت محيط زيس
پرسش كه آيا جمعيت پرندگان استان تهران به اندازه اى است كه 
بتوان اين تعداد مجوز شكار را صادر كرد،گفت: بنا به اعالم رييس 

ــتان تهران اين استان ظرفيت صدور  نظارت بر حيات وحش اس
ــكار پرندگان را دارد.كالنترى در پايان درباره آمار تعداد  مجوز ش
اسلحه هاى مجاز در استان تهران، گفت: آمارى در اين باره ندارم.

مقابله با شكار غير قانوني پرنده در تهران 
محيط زيست

ــدادى از  ــيد كه به تع ــب خبر رس ــنبه ش دوش
 4 ــه  ى در ناحي ــه ا ن مدرس ا ــوز م نش آ دا
آموزش و پرورش شهر اصفهان تجاوز شده است. اين 
ــبكه هاى اجتماعى منتشر  خبر براى اولين بار در ش
شد تا اينكه ديروز تعدادى از مسئوالن صحت آن را 
تاييد كردند و درباره جزييات آن اخبارى منتشر شد. 
ــان  والدين يكى از دانش آموزان گفته كه كودك ش
ــت داده و  از ترس توانايى صحبت كردنش را از دس
روى دست يكى از كودكان با چاقو ردى گذاشته اند 
تا نتواند صحبت كند. يكى ديگر از والدين هم گفته 
ــكى قانونى هم به همراه داريم. مادر  كه ما برگه پزش
ــم گفته چرا  ــش آموزان ه ــر از دان و پدر يكى ديگ
ــته و دانش آموزان با ترس و  ــه دوربين نداش مدرس
ــرويس بهداشتى  ــه مى شوند و از س لرز وارد مدرس
مى ترسند. همچنين يكى ديگر از والدين از داشتن 
ــخن گفته و اينكه در  اطمينان به اولياي مدرسه س
اين مدرسه 400 دانش آموز درس مى خوانند و با چه 
اطمينانى بچه ها را به اين مدرسه فرستاده اند. البته 
ــه هم دستكارى  ــود كه دوربين مدرس گفته مى ش
ــوى ديگر از صبح ديروز 12 آذر  ــت. از س ــده اس ش
ــوزان در مقابل اين  ــش آم ــدادى از خانواده دان تع
ــه تجمع كردند. به گفته مدير روابط عمومى  مدرس
ــتان اصفهان در حال  اداره كل آموزش و پرورش اس
ــت.  حاضر تحقيقات در اين زمينه در حال انجام اس
به گزارش ايسنا عليرضا مهدى، مدير روابط عمومى 
ــان نيز با  ــتان اصفه اداره كل آموزش و پرورش اس
ــاره به اين موضوع گفت:« به محض اينكه اداره  اش
كل آموزش و پرورش از اين موضوع مطلع شد، اداره 
كل و ناحيه مربوطه بررسى هاى خود را روى موضوع 
ــزود: «در حال حاضر تحقيقات  آغاز كردند». وى اف
ــت و برخى از والدين  در اين زمينه در حال انجام اس
دانش آموزان ادعايى مبنى بر تجاوز دارند و پرونده 
ــده و به مراجع قضايى  اين موضوع سريع تشكيل ش
ارسال شده است. فرد مورد اتهام دستگير شده ويكى 
از اعضاى انجمن اوليا و مربيان مدرسه بوده است». 
مهدى تاكيد كرد: «منتظر نظر نهايى پزشكى قانونى 
هستيم، آموزش و پرورش ناحيه چهار نيز از اين فرد 
به دليل از بين بردن شأن آموزش و پرورش شكايت 
كرده است». همچنين به گزارش باشگاه خبرنگاران 
به نقل از والدين كودكان، فرد متجاوز يكى از اعضاى 
ــه  دانش آموزان  ــت كه ب ــه اس اوليا و مربيان مدرس
ــه تجاوز مى كرده است. اين  ــويى مدرس در دستش
ــاق مى افتاده  و  ــتمر اتف ــال به طور مس ماجرا دو س
فرد متجاوز با نام «نادرى» كودكان را با قمه تهديد 
ــوع را فاش كنند،  ــت كه اگر اين موض مى كرده اس
خانواده هاى شان را به قتل مى رساند. كودكان نيز از 
ترس تهديدهاى فرد متجاوز به مدت يك سال مورد 
تجاوز جنسى اين مرد و همدستان احتمالى اش قرار 
مى گرفتند و همچنان سكوت مى كردند.اما مهر اين 
سكوت زمانى شكسته شد كه يكى از دانش آموزان 
ــت و  ــه در ميان گذاش ــاور مدرس موضوع را با مش

پيگيرى خانواده ها را به همراه داشت. خبرها حاكى 
ــت كه والدين اين دانش آموزان با تجمع در  از آن اس
محل دبستان اين عمل وقيحانه را مورد اعتراض قرار 
ــد مجازات از  ــتار برخورد قانونى و اش دادند و خواس
سوى قوه قضاييه و آموزش و پرورش براى اين افراد 
خاطى و شيطان صفت شدند. گفتنى است اين ماجرا 
با همدستى مدير مدرسه كه يك خانم هم بوده،اتفاق 

افتاده است. 
تجاوز به دانش آموزان اصفهانى به مدت دو 

سال اتفاق مى افتاده است!
ــه دانش آموزان  ــا از تجاوز ب ــى كه خبره در حال
ــم از تجاوز به  ــده و والدين ه ــر ش اصفهانى منتش
ــتان عمومى و  ــد، دادس ــان خبر داده ان فرزندان ش
انقالب اصفهان گفته است: «موضوع اتفاق افتاده در 
يكى از مدارس پسرانه اصفهان در حد كودك آزارى 
ــت». به گزارش ايرنا  ــيده اس و تجاوز به اثبات نرس

ــت فردى غير از  ــايعه شده اس ديروز در اصفهان ش
كادر آموزشى اين مدرسه به چند دانش آموز تعرض 
كرده است.على اصفهانى، دادستان اصفهان افزود: 
ــكايت چهار نفر از  ــال با ش اين موضوع 10 آذر امس
ــهر اصفهان  اولياى دانش آموزان يكى از مدارس ش
ــد. وى اضافه كرد: « در  ــتگاه قضايى اعالم ش به دس
ــه يكى از اولياى  ــد كه فردى ك اين گزارش اعالم ش
ــه و عضو انجمن اوليا و مربيان مدرسه  همان مدرس
ــوزان را مورد آزار و  ــت، تعدادى از دانش آم بوده اس
ــتان اصفهان  ــى قرار داده است».دادس اذيت جنس
ــتگاه قضايى،  ــالم گزارش به دس افزود:«پس از اع
ــورت گرفت و دانش آموزانى  تحقيقات مقدماتى ص
كه ادعاى تعرض جنسى در مورد آن ها اعالم شده بود 
ــكى قانونى معرفى شدند». وى تصريح كرد:  به پزش
ــتگير و تاكنون موضوع را انكار كرده  «متهم نيز دس
ــت و تحقيقات مقدماتى درباره ابعاد اين ماجرا  اس

همچنان ادامه دارد و خبرهاى تكميلى اعالم خواهد 
ــد». اصفهانى با تاكيد بر قاطعيت، دقت و سرعت  ش
دستگاه قضايى در برخورد با جرايم گفت: «والدين و 
خانواده ها مطمئن باشند كه اگر جرم اين فرد كه خود 
ــت اثبات شود توسط  نيز از اولياى دانش آموزان اس

دستگاه قضايى مجازات مى شود». 
افزايش 36 درصدى كودك آزارى در 6ماهه 

نخست امسال در اصفهان
ــى در حالى رخ  ــوزان اصفهان تجاوز به دانش آم
ــمى  ــت يك هزار و 286 گزارش رس مى دهد كه ثب
كودك آزارى در استان اصفهان، حكايت از آن دارد 
ــودك آزارى در اليه هاى  ــتر ك كه آتش زير خاكس
ــت و شعله هاى  ــن اس پنهان جامعه همچنان روش
ــودكان را در البه الى  آن، حقوق و نيازهاي اوليه ك
ــاد، بيكارى  ــيب هاى اجتماعى مانند فقر، اعتي آس
ــودن تنبيه و وادار  ــوزاند، از حق ممنوع ب و ... مى س

ــردى گرفته تا نياز  ــا به كار و خيابان گ كردن بچه ه
ــمى و روانى،  ــى به بهداشت و سالمت جس دسترس
امكانات آموزشى، محبت و توجه در كانون خانواده. 
ــا از چهارچوب رفتارى  نا آگاهى بعضى پدر و مادره
ــكل فقر و آسيب هاى  درست با كودك در كنار مش
ــتان  ــث افزايش كودك آزارى در اس اجتماعى باع

اصفهان شده است.
ــا مهم از  ــك ام ــه اى كوچ ــودك آزارى حلق  ك
مشكالت است كه در كنار زنجيره اى از آسيب هاى 
ــود و پيامدهاى آن  ديگر در خانواده ها كامل مى ش
ــد و تربيت كودكان آنچنان اثرگذار است كه  در رش
كودكان آسيب ديده را وارد چرخه معيوبى از رفتارها 
و عادت ها مى كند كه تا پايان عمر ادامه خواهد يافت. 
ــناس در گفت  اين آمار را مرتضى پدريان جامعه ش
وگو با ايسنا داده است. همچنين به گزارش ايرنا كه 
در 13 آبان امسال منتشر شده، مديركل بهزيستى 
استان اصفهان گفته است: گزارش كودك آزارى به 
ــت سال جارى در  اورژانس اجتماعى در 6 ماه نخس
اين استان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 36 
درصد افزايش يافته است. مرضيه فرشاد گفته است: 
ــال تاكنون هزار و 286 مورد تماس تلفنى  از آغاز س
با موضوع كودك آزارى در اورژانس اجتماعى ثبت 
ــب موقعيت به اين موارد  شد كه كارشناسان بر حس

ورود و مداخله كردند.
ــودك آزارى را به  ــش گزارش هاى ك   وى افزاي
ــن افزايش  ــد : اي ــت و يادآور ش نوعى مثبت دانس
ــدن مردم در مواجه با پديده  گزارش، مبين آگاه ش
ــته شاهد  ــا در گذش ــت و چه بس كودك آزارى اس
ــردم از كنار آن  ــه م ــم ك ــى بودي كودك آزارى هاي
ــاره به تفكيك  ــور مى كردند. وى با اش بى تفاوت عب
جنسيتى موارد ثبت شده كودك آزارى در اين مدت، 
خاطرنشان كرد : 55 درصد اين آمار كودكان دختر 

و 45 درصد، پسران بودند. 
مديركل بهزيستى استان اصفهان با اشاره به كودكى 
ــت داد و  ــش در اصفهان جان خود را از دس كه مدتى پي
بسيارى علت آن را كودك آزارى بيان كردند، تصريح كرد 
: تنها مرجع اعالم وقوع كودك آزارى در چنين اتفاقاتى 
پزشك قانونى است و تاكنون در اين مورد خاص اين امر 
ــاد ادامه داد : مصرف موادمخدر  محرز نشده است.فرش
از سوى والدين مى تواند خانواده ها را براى وقوع پديده 
ــتعد كند و به ميزان افزايش شيوع و  كودك آزارى مس
ــودك آزارى روبه رو  ــه با افزايش ك مصرف آن در جامع
ــردم در برابر  ــا تاكيد بر اينكه همه م خواهيم بود.وى ب
كودكان مسئوليت اجتماعى دارند و نبايد در برابر چنين 
پديده اى بى تفاوت باشند، يادآور شد : شهروندان با اطالع 
رسانى به 123 اورژانس اجتماعى مى توانند جان يك 
كودك را نجات دهند. مديركل بهزيستى اصفهان تصريح 
ــى دارد اما مردم آن را در  كرد: كودك آزارى انواع مختلف
ضرب و شتم خالصه مى كنند، محروم كردن كودكان 
ــودك آزارى  ــان و غفلت از نيازهاى آن ها ك از حقوق ش
محسوب مى شود. هم اكنون در استان اصفهان 38 خانه 
كودك و نوجوان غير دولتى و يك شيرخوارگاه دولتى از 

450 نوزاد ، كودك و نوجوان نگهدارى مى كنند.

     تشكيل پرونده براى متهم آزار و اذيت كودكان در يكى از مدارس ابتدايى اصفهان   

سكوت دانش آموزان در برابر «قمه»!

تقسيم استان خراسان به سه استان اگرچه ناحيه صنعتى و كم جمعيت  
ــمالى با توقعات اندك اجتماعى را صاحب شاخص هاى اول  خراسان ش
رشد اقتصادى در سطح كشور كرد اما با وجود گستردگى جمعيت و وجود 
كالنشهر مشهد،همچنان خراسان رضوى از وضعيت نسبتا قابل دفاعى در 
سطح ملى برخوردار است اگرچه براى رسيدن به فاصله مطلوب،هنوز بايد 
نفس زنان از گردنه ها بگذرد و در مسير صعود تالش كند. رضا جمشيدى 
رييس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوى معتقد است:7/96درصد 
ــتان زندگى مى كنند؛ در  ــور در اين اس از جمعيت 10 ساله و باالتر كش
حالى كه44/1درصد از جمعيت اين استان يعنى دوميليون و315هزارنفر 
در سن مشاركت اقتصادى هستند كه ازاين تعداد775هزار نفر را مردان 
ــان كرد كه نرخ  ــكيل مى دهند. وى خاطر نش و539هزار نفر را زنان تش
ــال به 44/1درصد  مشاركت اقتصادى استان از35/6درصد طى پنج س
ــان رضوى را11/4درصد  ــيدى نرخ بيكارى خراس رسيده است.جمش
ــاى كار18/4درصد و 8/3درصد  ــكارى در زنان جوي اعالم كرد كه نرخ بي
ــكيل مى دهند. البته نرخ بيكارى در نقاط شهرى  از بيكاران رامردان تش
معادل 12/1درصد است كه از ميانگين كشورى 0/7 درصد كمتر است. 
رييس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوى نرخ مشاركت اقتصادى اين 
استان را 1/5درصد بيشتر از هدف گذارى برنامه ششم توسعه اعالم كرد و 
افزود:هدف گذارى تعداد بيكاران در سال هاى اول برنامه ششم توسعه در اين 
استان227هزار نفر بود كه متاسفانه اين عدد در خراسان رضوى264هزار 
نفر است.وى  خاطر نشان كرد:نرخ بيكارى جوانان15تا29سال خراسان 
رضوى برابر با21/8درصد برآورد شده بود كه3/5درصد كمتر از شاخص 
ــال 90برابر  ــن نرخ در س ــت كه البته اي ــورى يعنى25/3درصداس كش
با17/1درصد بود كه افزايش4/7درصدى اين نرخ به علت رشد جمعيت 
ــيدى ضمن مقايسه  ــور ومهاجر پذير بودن اين استان است.جمش كش
شاخص هاى محلى با ملى افزود:8/8درصد از كل شاغالن كشور در خراسان 
رضوى مشغول به كار هستند كه ازاين تعداد 980هزارو798نفر در بخش 
ــاغلند ضمن  ــات و637هزارو488نفر در بخش صنعت ومعدن ش خدم

ــاورزى اين استان مشغولند؛به اين  اينكه433هزارو69نفر در بخش كش
ــاغالن در بخش خدمات استان،31/1دربخش  ترتيب 47/8درصد از ش
صنعت و 21/1درصد در بخش كشاورزى مشغول به كارند.رييس سازمان 
ــان رضوى اعالم كرد :اين استان با توليد123هزار  برنامه و بودجه خراس
و900شغل مطلق بيش از 16درصد از كل توليد فرصت اشتغال مطلق را 
ــتر از هدف گذارى برنامه  به خود اختصاص داد  و اين عدد  0/8درصد بيش

ششم توسعه بوده است.وى جمعيت شاغالن ناقص(فصلى)استان را برابر 
با305هزارو213نفر اعالم كرد و افزود:درواقع14/9درصد از شاغالن استان 
داراى شغل ناقص هستند كه اين عدد4/5درصد بيشتر از شاخص كشورى 
است كه ازاين تعداد15/7درصد را مردان داراى شغل ناقص و11/7درصد 
را زنان تشكيل مى دهند.وى جمعيت شغل ناقص در روستاها را24/2درصد 

ودر شهرها11/4درصد  بيان كرد.

بيكارى در كرمانشاه حرف اول را مى زند
از خراسان رضوى در شرق به كرمانشاه  در غرب كشور مى رويم تا نگاهى 
به حال و روزمعضل اول جامعه ايرانى(بيكارى)دراين خطه بيندازيم.استانى 
ــرگذرانده  وهم اكنون با نرخ  كه تجربه ركورد بيكارى22درصدى را از س
بيكارى19/4درصدى دست و پنجه نرم مى كند امااين كاهش 2/6درصدى 
باعث نشده كه اين استان جايگاه اولى خودش درآمار بيكارى كشورى را از 
دست بدهد».محمدى،مدير كل امور اقتصادى و دارايى استان كرمانشاه 
اعالم كرد:زلزله براى كرمانشاه مصيبت جانى و مالى به بار آورد اما بخشى 
از آمار بهبود وضعيت اشتغال استان مربوط به فرصت هاى شغلى مربوط به 
زلزله است. وى سهم بخش خدمات از اشتغال استان را 50درصد و كشاورزى 
را 28درصد اعالم كرد، ضمن اينكه سهم بخش صنعت ومعدن را22درصد 
برشمرد.وى سهم بخش كشاورزى استان را 10درصد بيشتر از نرخ كشورى 
و سهم بخش صنعت و معدن را 10 درصد كمتر از متوسط كشورى دانست 
و خاطر نشان كرد كه اين ارقام مبين وضعيت اجتماعى استان هم هست 
ــم اطالعات قابل ذكرى در باره  اما مركز آمار و مطالعات راهبردى ايران ه
استان كرمانشاه ارائه مى دهد؛ طبق آمار اين مركز نرخ مشاركت اقتصادى 
كرمانشاه40/6درصد است، در حالى كه39/5درصد از جمعيت 10ساله و 
بيشتراز نظر اقتصادى فعالنداما نرخ بيكارى در اين بازه سنى 20/3درصد 
است.80/1درصد از جمعيت فعال اقتصادى استان كرمانشاه رامردان و 
19/9درصد را زنان تشكيل مى دهند .سهم جمعيت داراى اشتغال ناقص 
استان مطابق آمار اين مركز 21درصد است كه15/6درصداز اين آمار متعلق 
به مردان و5/4درصد از اشتغال ناقص متعلق به زنان كرمانشاهى است.ضمنا 
28مركز مهارت آموزى ،وظيفه آموزش مهارت به جوانان كرمانشاهى را به 
دوش مى كشند كه حدودچهار درصد از مراكز ازاين دست دراين استان 
قرار دارند و25هزارو 357كارآموز مشغول به مهارت آموزى در اين مراكزند.

ــاله كرمانشاه بيكارند.با  ناگفته نماند كه32درصد از جمعيت15تا24س
اعدادو ارقام خداحافظى مى كنيم اما با واقعيت وجود معضل بيكارى در 
كشور خير.بيكارى اگر با تورم توامان باشد توليد فالكت مى كند و جامعه اى 
كه در آن شاخص فالكت باال باشد، نمى تواند پا در مسير توسعه بگذارد زيرا 
كه انسان مفلوك رفتارهاى ضد توسعه اى مى كند و به روزگذرانى مشغول 
مى شود و آرزوهايش را به فرداهاى نامعلوم  موكول مي كند، فقط به اين اميد 

كه باشدونفس بكشد ،نه اينكه زندگى كند.

گروه جامعه 

نيمچه گزارش

مى پذيريم كه تا امروز مديريت شهرى شايد نتوانسته 
آن طور كه بايد در مسير مطلوب حركت كند اما اميدواريم كه 
بتوانيم طى دو سال و نيم آينده اقدامات درست و سازنده اى را 
رقم بزنيم. حجت نظرى، رييس ستاد توان افزايى و حمايت 
از فعاليت سازمان هاى مردم نهاد شهر تهران گفت: واقعيت 
ــيارى از توان يابان ما براى حضور در  اين است كه امروز بس
جامعه و تردد در سطح معابر شهر دچار مشكل هستند و به 
دليل اين مشكالت حتى نمى توانند از خانه هاي شان بيرون 
بيايند. اين وظيفه ماست كه اين مسائل و مشكالت را دنبال 
كنيم. البته اقدامات خوبى در اين بخش صورت گرفته است 
و ما در دوره پنجم شوراى اسالمى شهر تهران برنامه ويژه اى 
ــائل مربوط به حوزه معلوالن را به طور جدى  داريم كه مس
ترى دنبال كنيم.عضو كميسيون فرهنگى اجتماعى شوراى 
اسالمى شهر تهران با اشاره به نگاه مثبت شهردار تهران در 
ــيدن به مديريت مطلوب شهرى تاكيد كرد:  راستاى رس
خوشبختانه آقاى حناچى به عنوان شهردار محترم تهران 
با شعار شهرى براى همه و براى ايجاد عدالت در حوزه هاى 
مختلف شهرى روى كار آمده اند و من اطمينان دارم طى دو 
سال و نيم آينده شاهد اقدامات شگرفى در تهران باشيم. هر 
چند به عقيده من ما فرصت هايى را به داليلى كه درگذشته 
ــت داده ايم؛ مسائلى  هم راجع به آن صحبت كردم از دس
كه متاسفانه بارى شد بر دوش ما. با همه اين ها اميدوارم از 
فرصت باقى مانده نهايت بهره را ببريم تا بتوانيم آن طور كه 
شايسته شماست خدمت كنيم. اقدامات بسيار زيادى را مى 
توان عملى كرد. ازجمله اين اقدامات اينكه در سينماها مى 
توان امكانى را فراهم كرد تا ناشنوايان عزيز بتوانند در سانس 
هاى مخصوص به خودشان فيلم ها را با زير نويس تماشا كنند. 
باز مى توانم به اين مورد اشاره كنم كه مى توان همه فروشگاه 
ها، معابر و پل هاى عابر پياده را براى استفاده معلوالن مناسب 
ــفانه امروز بسيارى از پل هاى ما نخست  سازى كرد. متاس
مكانيزه نيستند و دوم، پل هايى كه پله برقى دارند هم نمى 
توانند مورد استفاده معلوالن قرار بگيرند.نظرى به برخى 
مشكالتى كه امروز بر سر راه معلوالن وجود دارد و تردد آن ها 
در سطح شهر را سخت كرده است، اشاره كرد و گفت: تهران 
بايد از يك شهر خودرومحور به شهرى انسان محور تبديل 
ــفانه اقدام خوبى در چهار راه وليعصر در حال  شود. متاس
انجام بود و معابر غير زير گذر براى استفاده عموم باز بود اما 
اين اواخراين معابر دوباره بسته شد و اين به آن معناست كه 
همه بايد براى عبور از اين چهار راه از زير گذر استفاده كنند. 
در چنين شرايطى عزيزان معلول قطعا به زحمت زيادى مى 
افتند و براى عبور از اين چهار راه بايد مسافت زيادى را طى 
كنند تا به طرف ديگر چهار راه برسند. اين مساله نه تنها در 
چهارراه وليعصر بلكه در بسيارى از معابر شهر تهران قابل 

مشاهده است. 
بنابراين الزم است كه ستاد مناسب سازى شهر تهران در 
سطح تمام مناطق فعاليت هاى خودش را پيگيرى كند. البته 
من سال گذشته نيز در اين مورد تذكراتى را در صحن شورا 
مطرح كردم اما با وجود گذشت يك سال هنوز هيچ اتفاقى 
در اين زمينه رخ نداده است اما من به شما قول مى دهم در 
كنار ساير همكارانم در شوراى اسالمى شهر تهران پيگير 
مطالبات به حق معلوالن عزيز باشيم تا بتوانيم شهرى براى 
شما بسازيم كه امكان حضور شما در تمامى اماكن فراهم 
شود.عضو شوراى اسالمى شهر تهران ضمن انتقاد از كج 
سليقگى صدا و سيما در مورد موضوعات مربوط به معلوالن 
يادآور شد: متاسفانه صدا و سيماى ما هم در اين حوزه با كج 
سليقگى عمل مى كند. خيلى مواقع در خيلى از فيلم ها شما 
مى بينيد كه افراد خوشبخت لزوما افرادى هستند كه هيچ 
گونه مشكل جسمى ندارند؛ در صورتى كه واقعيت جامعه ما 
مى تواند چيز ديگرى  باشد كه از نگاه صدا و سيما دور مانده 
است؛ اينكه افرادى هم هستند كه شايد از نظر جسمى مانند 
بينايى، شنوايى يا حركتى دچار مشكالتى باشند اما افرادى 

بسيار خوشبخت و موفق هستند.

ــي از واگن هاي مترو تهران رسيده  فرسودگي به بخش
و بحراني تازه در انتظار حمل و نقل عمومي پايتخت است. 
دبير كميسيون عمران و حمل و نقل شوراى شهر تهران در 
ــال حاضر قطارهاى فعال در خطوط  اين باره گفته كه در ح
داخل شهر تهران 106 رام قطار مترو است و 15 قطار خارج از 
سرويس در خطوط داخلى داريم.محمدعلى كرونى با اشاره به 
آخرين وضعيت قطارهاى مترو گفت: در حال حاضر سرجمع 
ــافران سرويس  قطارهاى فعال در خطوط مترو كه به مس
مى دهند 106 رام قطار است و 15 رام قطار نيز در خط 5 مترو 
(صادقيه-كرج) فعال هستند كه در مجموع 121 رام قطار 
در كل خطوط مترو پايتخت خدمات رسانى مى كنند.وى با 
اشاره به قطارهايى كه به دليل كمبود قطعه يا داليل ديگر از 
سرويس دهى خارج شده اند، گفت: عمده مشكل اين قطارها 
نبود قطعه است كه به دليل نبود اعتبارات نتوانسته اند آن ها را 
به چرخه خدمات رسانى بازگردانند. 15 رام قطار در خطوط 
ــهر تهران و در خط 5 نيز 25 واگن و 11 لوكوموتيو  داخل ش
خارج از سرويس داريم كه به دليل قطعات يدكى يا سانحه 
ــده اند. همچنين تعدادى قطار نيز به  از سرويس خارج ش
صورت رزرو براى زمان هاى خاص و ويژه مورد استفاده قرار 
مى گيرند.كرونى با بيان اينكه به اعتقاد كارشناسان به طور 
متوسط هزينه تعميرات اين قطارها با توجه به نرخ ارز  پنج 
ــت، گفت: حدود 75 ميليارد تومان نياز  ميليارد تومان اس
است تا ناوگان موجود را بتوانيم تقويت كنيم. مشكل اساسى 
ديگرى كه مترو به آن دچار است، نسل اول قطارها هستند كه 
سيستم آن ها DC است كه بايد تبديل به AC شوند.دبير 
كميسيون عمران و حمل و نقل شوراى شهر تهران گفت: اگر 
خطوط 6 و 7 مورد بهره بردارى قرار بگيرند، با بحران كمبود 
واگن روبه رو خواهيم شد و در حال حاضر نيز خوشبينانه در 
آستانه بحران واگن هستيم.پله برقى برخى ايستگاه ها خراب 
است و اعتبار شركت بهره بردارى كفاف مشكالت و هزينه هاى 
مترو را نمى دهد و براى حمايت از حمل و نقل عمومى نياز است 

تا  قطارهاى موجود از گمرك ترخيص شوند.

سالمت 

در شهر

صدا و سيما در مورد 
معلوالن دچار

 كج سليقگى است

متروى تهران در آستانه 
بحران  واگن!

نگاهى به وضعيت بيكاري در دواستان غربي و شرقي ايران 

جست وجو براي كار، تالشي كه بي نتيجه است  مسعود      مجاورى
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قانـون پـالس: مـردى كـه تحـت عنـوان 
مسافركش دسـت به آزار و اذيت زنان مى زد از 
سوى پليس دستگير شـد. اين مرد كه چندين 
سـابقه در اين زمينه دارد در بازجويى به آزار و 

اذيت چند زن جوان اعتراف كرد.
24 آبان سال جارى پرونده اى با موضوع آزار 
و اذيت جنسى از شعبه نهم بازپرسى دادسراى 
ناحيـه 27 تهران ارجاع شـد كه در آن شـاكى 
عنوان كـرده بود راننـده يك خـودرو پژو 405
نقره اى تالش داشـته تا وى را مورد آزار و اذيت 

قرار دهد . 
شاكى پس از حضور در اداره شانزدهم پليس 
آگاهى تهران در اظهاراتش به كارآگاهان گفت: 
ساعت 9 شب 23 آبان از ميدان آزادى و به مقصد 
يافت آباد به عنوان مسافر سوار يك خودرو پژو 
405 نقره اى رنگ شدم. چند دقيقه اى از حركت 
ماشـين نگذشـته بود كه ناگهان متوجه تغيير 

مسير راننده ماشين شـدم  بالفاصله اعتراض 
كرده و از راننده خواستم تا ماشين را متوقف كند 
اما راننده بدون توجه به درخواست من به مسير 
خود ادامه داد تا نهايتـا در مكانى خلوت توقف 
كرد و همزمان با تهديد چاقو به سمت من حمله 
ور شد. او قصد آزار و اذيت مرا داشت و مرا به قصد 
ترساندن به شدت مورد ضرب و شتم قرار مى داد. 
او به قدرى گردنم را فشار داد كه احساس خفگى 
به من دسـت داده بود اما با ايـن وجود تصميم 
گرفته بودم تا آخر در برابرش مقاومت كنم. نهايتا 
در يك لحظه توانستم خود را از دست وى نجات 
داده و خودم را از ماشـين به بيرون پرتاب كرده 
و با صداى بلند از مردم درخواسـت كمك كنم و 

راننده نيز به سرعت از محل متوارى شد. 
كارآگاهان اداره شـانزدهم پليـس آگاهى 
تهران بزرگ با مراجعه به محل رها شدن شاكيه 
از دست راننده پژو 405 در محدوده بازار آهن در 

منطقه شادآباد ، در بررسى تصاير به دست آمده 
از دوربين هاى مداربسـته موفق به شناسـايى 

خودرو 405 شدند . 
با شناسايى تصوير مالك پژو 405 نقره اى به 
نام  امير 33 ساله توسط شـاكى، كارآگاهان در 
بررسى سوابق اين شخص اطالع پيدا كردند كه 
وى از مجرمان سابقه دار در زمينه ارتكاب جرايم 
مختلف به ويژه سرقت همراه با آزار و اذيت است 

كه بارها دستگير و روانه زندان شده است . 
با شناسايى محل سـكونت امير، كارآگاهان 
اداره شـانزدهم ايـن محـل را تحـت كنتـرل 
نامحسـوس قرار داده تا سـرانجام در ساعت 9
صبح11 آذر زمانى كه متهم قصد سوار شدن به 
خودرو پژو 405 نقره اى خود را داشت، او را قبل از 
هرگونه اقدام براى قدرت نمايى در برابر ماموران 

دستگير كردند. 
متهم كه متاهل و داراى خانواده است در همان 

تحقيقات اوليه صراحتا به تالش براى آزار و اذيت 
شـاكى اعتراف كرد و عنوان كرد كه خودرو پژو 
405 نقره اى را مدت كوتاهى است كه خريدارى 
كرده و پيش از اين نيز يك خودرو پرايد داشـته 
است. سـرهنگ كارآگاه على وليپور گودرزى، 
معاون مبارزه با جرايم جنايى پليس آگاهى تهران 
با اعالم اين خبر گفت: با توجه به سوابق متهم در 
ارتكاب جرايم مختلف به ويژه سرقت هاى توام با 
آزار و اذيت و اعتـراف اوليه متهم، قرار قانونى از 

سوى مقام قضايى صادر و متهم براى شناسايى 
ديگر جرايم ارتكابى در اختيار اداره شـانزدهم 
پليس آگاهى تهران قرار گرفته اسـت. از كليه 
شكات به ويژه زنان جوان كه به اين شيوه و توسط 
راننده يك خودرو پژو 405 نقره اى مورد سرقت، 
تهديـد يـا آزار و اذيت قـرار گرفته انـد دعوت 
مى شود براى شناسايى متهم و پيگيرى شكايات 
خود به نشانى اداره شانزدهم پليس آگاهى تهران 

در خيابان وحدت اسالمى مراجعه كنند. 

پليس از كسانى كه از اين مرد شكايت دارند، خواست به آگاهى مراجعه كنند
آزار و اذيت زنان جوان در پوشش مسافركشى

نجات يك زن از خودكشى
ــتان رازى  رييس مركز آموزش و درمانى بيمارس
ــط كادر متخصص  گفت: خوشبختانه بيمار توس
بيمارستان رازى تبريز از مرگ حتمى نجات يافت 
ــتان بسترى  و در بخش مراقبت هاى ويژه بيمارس
ــص مربوطه تحت  ــكان متخص ــر پزش و تحت نظ

معالجه است.
ــتان  ــه اينكه بيمارس ــاره ب ــم خازن» با اش «قاس
ــى و درمانى  رازى تبريز بزرگ ترين مركز آموزش
ــان بيماران  ــى و فوق تخصصى براى درم تخصص
روانپزشكى در شمال غرب كشور است، اظهار كرد: 
اين بيمارستان ساالنه پذيراى حدود 12 هزار بيمار 
روانپزشكى بوده و افكار و اقدام به خودكشى يكى از 
مهم ترين عاليم اين اختالالت و از مهم ترين علل 

بسترى اين بيماران است. 
ــه تمهيدات  ــود اينكه هم ــا وج ــه داد: ب وى ادام
ــى بيماران،  ــراى افزايش ايمن ــات الزم ب و اقدام
ــان در اين مركز  ــى آن براى جلوگيرى از خودكش
ــتمر انجام مى گيرد، اما در مواردى  به صورت مس
چنين اتفاقاتى ممكن است در مراكز روانپزشكى 

آيد.  پيش 
ــتان رازى  رييس مركز آموزش و درمانى بيمارس
ــت در نحوه  ــن حوادثى دق ــان اينكه در چني با بي
ــيار مهم است، چون  ــى بس ــار خبر خودكش انتش
انتشار نامناسب چنين اخبارى باعث افزايش بروز 
ــتان شود، يادآور  ناگهانى آن در جامعه و بيمارس
ــتورالعمل هاى معينى در خصوص نحوه  شد: دس
انتشار خبر اقدام به خودكشى در رسانه ها، از طرف 
ــت  ــر دنيا و نيز وزارت بهداش مراجع علمى معتب
ــده است، اميد  ــكى تهيه ش درمان و آموزش پزش
مى رود با رجوع به مسئوالن مربوطه و متخصصان 
سالمت روان، دقت الزم را در انتشار اين گونه اخبار 
ــالمت روان جامعه  ــد تا از لطمه به س به عمل آورن

جلوگيرى شود.
جوان گمشده در كوير مرنجاب 

پيدا شد
سه روز پيش كه خبر گم شدن، جوانى اهل اصفهان 
ــانه ها پيچيد تا اينكه روز گذشته داريوش  در رس
كريمى، معاون عمليات سازمان امداد و نجات هالل 
احمر اصفهان از يافتن اين جوان گمشده در كوير 

مرنجاب خبر داد. 
ــه كمك نيروهاى  وى افزود: چهار تيم عملياتى ب
محلى منطقه پس اعالم مفقودى از روز چهارشنبه 
عازم منطقه كويرى شدند و موفق به يافتن اين پسر 
جوان در جنوب غربى درياچه نمك كوير مرنجاب 
ــدن موبايل اين فرد سبب شد،  ــن ش شدند. روش
حدود منطقه اى كه وى قرار دارد شناسايى شود و 
بالفاصله تيم هاى امدادى به آن منطقه اعزام شدند. 
پس از يافتن اين جوان 27 ساله، او را با آمبوالنس 
ــال عمومى او  ــزام كرديم؛ ح ــز درمانى اع به مراك

خوب است. 
گردباد در آمريكا 25 نفر را 

مصدوم كرد

رسانه هاى محلى در آمريكا اعالم كردند كه گردباد 
ــت كم 25 مجروح برجا  تند در ايالت ايلى نوى دس

گذاشته است.
رسانه هاى محلى روز گذشته اعالم كردند: گردباد 
ــت كم 25  ــت ايلى نوى آمريكا دس ــديد در ايال ش
ــته و به حدود 100 ساختمان  مجروح برجا گذاش

خسارت وارد كرده است.
ــان اينكه اين  ــى ايالت ايلى نوى با بي مقامات محل
ــديدى به مركز شهر  ــارت ش حادثه طبيعى خس
«تيلورويل» وارد كرده  است، اظهار داشتند: وقوع 
ــنبه  ــه تعطيلى مدارس در روز دوش اين گردباد ب

منجر شد.
ــته وقوع  ــال گذش ــپوتنيك ، س بنابر گزارش اس
ــين به  ــد در مناطقى از ايالت ويسكانس گردباد تن
كشته شدن دست كم يك نفر و مصدوميت 25 نفر 

ديگر منجر شد.
عوامل تيراندازى كوهدشت 

شناسايى شدند
جانشين فرماندهى انتظامى لرستان گفت: عوامل 
ــهر كوهدشت با  تيراندازى خيابان مالك اشتر ش

بررسى هاى پليسى شناسايى شدند.
ــار كرد:  ــدى اظه ــيدعلى ميراحم ــرهنگ س س
ــدازى در خيابان مالك  ــورد تيران ــالم م در پى اع
ــتان  ــت، عوامل انتظامى شهرس ــتر كوهدش اش
ــى هاى پليسى  ــدند. در بررس فورى وارد عمل ش
ــينان يك دستگاه خودرو پژو  مشخص شد سرنش
ــينان سمند  ــوى سرنش پارس با تيراندازى به س
ــه قرار دادند  ــوارى، دو نفر را هدف گلول و موتورس
ــى  ــرك كردند. برابر تحقيقات پليس و صحنه را ت
ــد طرفين از اهالى يكى از روستاهاى  مشخص ش
كوهدشت و اراذل و اوباش پيشينه دار هستند كه 

اختالف هاى قبلى نيز داشته اند.
ــرهنگ ميراحمدى بيان كرد: طرفين درگيرى  س
ــر اختالف پيدا  ــز با يكديگ ــى در زندان ني به تازگ
ــى، درگيرى خود را به  مى كنند كه هنگام مرخص

شهر كشانده اند.
ــين فرماندهى انتظامى لرستان افزود: پنج  جانش
نفر از طرفين دستگير شده اند و مجروحان نيز در 

بيمارستان تحت درمان هستند.

رويداد

ــى به من مخابره شد كه  تابستان سال 89 گزارش
نوزاد 6 ماهه اى از سوى  زن و مردى در پارك آفتاب 
سارى دزديده شده و چند ماه بعد اين نوزاد به زوجى 

كه بچه دار نمى شدند، فروخته شده است.
ــن داد كه مدعى  ــى به م اين خبر را مرد ناشناس
ــى براى تعمير  ــت در قبال دريافت پول بود حاضر اس
ــذارد. او آنچنان مطمئن  خودرويش در اختيارم بگ
حرف مى زد كه عزمم را جلب كردم تا ته  وتوى ماجرا 
را دربياورم. به همين خاطر به جانشين رييس پليس 
ــرا را تعريف كردم و  ــارى زنگ زدم و ماج آگاهى س
ــراى اطالعات  ــى كه اين گزارش را داده ب گفتم كس
تكميلى پول مى خواهد. او هم دستور داد اگر به نظرم 
ــت و مى تواند منجر به كشف  اطالعاتش درست اس

پرونده شود ايرادى ندارد به او پول بدهم.
پول را به اين مرد كه مسافركش بود تحويل دادم 
و او شروع كرد به تعريف كردن داستانى كه با شنيدن 
آن شوكه شدم. او گفت كه نوزاد ربوده شده متعلق به 
زن و مرد مشهدى است كه براى استراحت به پارك 
ــوش برادر 11  ــوزاد هم در آغ آفتاب آمده بودند و ن
ــاله اش بوده كه زن و مردى به نام نرگس و اميد به  س
بهانه آرام كردن نوزاد و گرفتن عكس از او در فرصتى 
ــب نوزاد را ربوده اند. در همان سال پرونده اى  مناس
ــه به اينكه  ــود ولى با توج ــكيل مى ش در آگاهى تش
سرنخى از ربايندگان نوزاد بهدست نيامده بود پرونده 
مسكوت مانده و خانواده هم از پيدا شدن دخترشان 

نااميد شده بودند.
اين مرد در ادامه گفت كه اين زوج تبهكار نوزاد را 
با  استفاده از چند واسطه به قيمت سه ميليون تومان 
به زوجى كه  صاحب فرزند نمى شدند، فروخته است. 
در ادامه تحقيقات مشخص شد كه آدم ربايان بعد از 
ربايش نوزاد او را سريعا به شهرستان قائمشهر برده اند 

و در آنجا با خانواده تهرانى معامله كرده اند. 
ــخصات  بعد از جمع آورى اطالعات و گرفتن مش
ــام قضايى و اخذ نيابت  ربايندگان و هماهنگى با مق
ــهر رفتيم و در همان روز اول و  ــتان قائمش به شهرس
ــهر موفق  با تالش همكارانم در پليس آگاهى اين ش
شديم سه نفر از كسانى را كه واسطه فروش اين نوزاد 

بودند، دستگير كنيم.

ــد بى گناه   ــا ادعا  كردن ــراد در بازجويى ه اين اف
ــت به چنين كارى نزده اند. آن ها آنقدر  هستند و دس
عادى رفتار مى كردند كه حتى من به گناهكار بودن 
آن ها مشكوك شدم و پيش خودم گفتم نكند اشتباه 
ــود باالخره موفق  مى كنم. به هر ترتيب و ترفندى ب
شدم از دهان يكى از آن ها حقيقت را بيرون بكشم. با 
همين اعتراف هرسه واسطه را با هم مواجهه حضورى 

دادم و موفق هم شدم.
ــه مردى به نام  ــراف كردند كه نوزاد را ب آن ها اعت
ــد و اين زوج  ــرش در تهران فروخته ان احمد و همس
ــهدى با يك وانت مزدا به  زمان خريدن اين نوزاد مش
ــهر آمده اند و هيچ اطالعات و آدرسى از آن ها  قائمش
ــيار و  با توجه به  ندارند. پس از انجام استعالمات بس
ــردى به نام احمد  بايد داراى  اينكه خريداران نوزاد م

ــودرو با پالك ملى  گواهينامه رانندگى و احتماال خ
ــتان هاى  ــم در اس ــد، موفق به اخذ چند نفر اس باش
مختلف با مشخصات خريدار نوزاد شده بوديم سپس 
ــران (با توجه به  ــتان ته با انجام نيابت قضايى به اس
ــاكن تهران بوده)  ــارقان، خريدار نوزاد س اعتراف س
ــتفاده از اقدامات فنى  و انجام تحقيقات پليسى و اس
ــات در آدر س هاى  ــه روز تحقيق نهايتا پس از دو، س
ــت آمده موفق به شناسايى محل سكونت فرد  به دس
مورد نظر ( خريدار نوزاد) با استفاده از پالك خودرو 

سوارى ال 90 جلوى منزل وى شديم.
براى اينكه هيچ خطايى در كار نباشد از همسايه ها 
ــناخت  تحقيقات كرديم و آن ها عنوان كردند كه ش
زيادى از  اين خانواده ندارند ولى دختربچه اى را همراه 
ــاعت هنگامى كه اين  آن ها ديده اند. پس از چند س

زوج با دخترى پنج ساله از خانه بيرون آمدند و قصد 
داشتند سوار ماشين شوند. عكس نوزاد ربوده شده و 
اين دختربچه را با هم تطبيق دادم و متوجه شدم اين 
دختربچه همان نوزادى است كه چهار سال پيش از 

سارى ربوده شده است. 
ــدن حقيقت اين زوج را بازداشت  ــخص ش با مش
ــواالت  كرديم و به كالنترى برديم. آن ها در مقابل س
ــى مى كردند. مدام دروغ  ابراز بى گناهى و بى اطالع
ــى كه به آن ها نشان  مى گفتند و حتى در برابر عكس
دادم و اثبات كردم اين دختربچه همان كودك ربوده 
ــدند اين عكس فقط شباهت با  شده است مدعى  ش

دخترشان دارد!
ــن زوج از آن ها  ــه دروغ پردازى هاى اي با توجه ب
ــان را نشانم بدهند  خواستم كه شناسنامه دخترش

ــنامه او را گم  ــد شناس ــى در ادعايى جديد گفتن ول
كرده اند. با استعالم از اداره ثبت احوال مشخص شد 
مشخصاتى با اسم و فاميل دخترك در اين اداره ثبت 
ــرنخ هاى ديگر و همچنين  نشده است. با توجه به س
مواجهه حضورى سارقان و زوج تهرانى سرانجام اين 
ــرار بر بى گناهى به خريد  خانواده پس از چند روز اص

اين نوزاد اعتراف كردند.
ــال ها در حسرت بچه  آن ها در بازجويى گفتند س
بوده اند و نتوانسته  بودند از شيرخوارگاه بچه اى را به 
ــنايان به آن ها پيشنهاد  فرزندى بگيرند. يكى از آش
مى دهد كه نوزادى را بخرند و اين زوج به ناچار قبول 
ــدند نوزادى را بخرند  كرده بودند كه براى بچه دار ش
ــنهاد شده بود كه  به همين دليل وقتى به آن ها پيش
ــه ميليون براى نوزاد دختر بپردازند در كمترين  س
ــهر رفته بودند.  ــرده و به قائمش ــول را جور ك زمان پ
ــدن اين نوزاد  آن ها مدعى بودند اطالعى از ربوده ش
ــادر اين نوزاد  ــته اند و تصور مى كردند پدر و م نداش

عالقه اى به بزرگ كردن آن نداشته اند.
ــه را خريده بودند  ــرام روزى كه بچ ــه احت آن ها ب
ــم دختر را به نام مادر امام  يعنى روز نيمه شعبان اس
زمان(ع)، نرگس نامگذارى كرده بودند و هيچ گاه فكر 
نمى كردند روزى پليس به مقابل خانه شان بيايد و راز 

سر به مهر خريدن نوزاد براى همه فاش شود.
ــف اين پرونده از خانواده مشهدى  با توجه به كش
ــتيم براى تحويل گرفتن فرزندشان به پليس  خواس
آگاهى بياييند. آن ها با شنيدن اين حرف شوكه شده 
بودند و هر چقدر گفتيم كه دخترتان را پيدا كرده ايم 
ــان  ــور مى كردند سربه سرش ــاور نمى كردند و تص ب
ــان كرديم از مشهد به  مى گذاريم. باالخره راضى ش

تهران بيايند. 
ــان را پس ازچهار،  روز بعد آمدند و وقتى دخترش
پنج سال ديدند و در آغوش كشيدند اشك در چشم 
ــيده بود و  همه ما حلقه زده بود. دخترك كمى ترس
نمى توانست قبول كند پدر و مادرى كه او را در آغوش 

كشيده اند پدر و مادر واقعى  او هستند.
ــه يادماندنى ترين  ــن و ب ــزو بهتري اين تجربه ج
خاطراتى است كه در طول سال هاى گذشته كسب 

كرده ام و شبيه به فيلمنامه هاى سينمايى است.

قانون پالس: سرهنگ حسين فاضلى، رييس كالنترى 150 تهرانسر از دستگيرى 
دو نفر از اراذل و اوباش منطقه تهرانسر خبر دارد كه بر سر محل پارك خودرو با تعدادى 
از كسبه  محل درگير و با قدرت نمايى با سالح سرد تعدادى از شهروندان را مجروح و از 

محل درگيرى متوارى شده بودند. 
سرهنگ حسين فاضلى در توضيح اين خبر گفت: ساعت  هفت غروب يك شنبه 
گذشته وقوع درگيرى در محدوده خيابان گيتى نما در مقابل در ورودى پاركينگ يكى 
از مراكز خريد به كالنترى 150تهرانسر اعالم شد .  با حضور ماموران در محل و انجام 
بررسى هاى اوليه مشخص شد كسبه مركز خريد به پارك يك خودرو ساندرو در مقابل 
در ورودى پاركينگ مجتمع تجارى و انسداد كامل مسير ورود و خروج خودرو اعتراض 
ــرد اقدام به قدرت نمايى كرده و در  داشتند كه دو سرنشين جوان ساندرو با سالح س

درگيرى خيابانى، تعدادى از كسبه را مجروح كرده و از محل متوارى شدند . 
در ادامه تحقيقات ميدانى مشخص شد سرنشيان خودرو ساندرو هنگام فرار از محل 
درگيرى و در مسير خروجى خيابان گيتى نما با خودرو شخصى خود با پيرمردى حدودا 

75 ساله برخورد كرده و با وجود آسيب ديدگى اين شخص از ناحيه كمر و پا به فرار خود 
ادامه داده و از محل متوارى شدند . 

ــوران كالنترى 150 ــيت موضوع، تيم ويژه اى از مام با توجه به حساس
ــتگيرى سرنشيان خودرو  ــر اقدامات پليسى براى شناسايى و دس تهرانس
ــايى دو جوان  ــاعت موفق به شناس ــاندرو را آغاز كرده در كمتر از دو س س
ــده و در ادامه با حضور در محل تردد اين دو نفر در منطقه  24 و 29ساله ش
ــتگير و به كالنترى 150 تهرانسر منتقل  ــر، هر دو نفر آن ها را دس تهرانس
ــين فاضلى، رييس كالنترى 150 تهرانسر با اعالم خبر  كردند.  سرهنگ حس
دستگيرى اين جوان به اتهام قدرت نمايى با سالح سرد و ايجاد ضرب و جرع عمدى 
عنوان كرد: جامعه عرصه قدرت نمايى نيست و به همه كسانى كه مى خواهند با رفتار 
غيرمسئوالنه و ضد اجتماعى خود آرامش شهروندان را بر هم زنند هشدار جدى مى 
دهيم كه برخورد قاطع با اين گونه هنجارشكنى ها در دستور كار مجموعه نيروى 

انتظامى قرار دارد . 

قانون پالس: سرهنگ رسول جهانى، رييس كالنترى 
130 نازى آباد از شناسايى و دستگيرى آدم ربايى  خبر داد 
كه براى حل اختالف مالى،  همسر دوستش را زندانى و مبلغ  
200 ميليون تومان براى رهايى وى درخواست كرده بود . 

ــوم آذر  سال جارى   وى در توضيح اين خبر گفت: در س
مردى  با مراجعه به كالنترى 130 نازى آباد و طرح شكايت با 
موضوع فقدانى همسرش اعالم كرد كه همسر 32 ساله اش  
ــكونتش مراجعه  پس از خروج از خانه تا كنون به محل س
ــخگوى تماس هاى تلفنى وى و ساير اعضاى  نكرده و پاس

خانواده اش نيز نيست. 
ــكيل پرونده مقدماتى با موضوع فقدانى تالش  با تش
ــده در دستور كار تيم تجسس  براى پيدا كردن زن گم ش
ويژه كالنترى قرار گرفت. با آغاز تحقيقات پليسى ،  ماموران 
ــاكى پيامكى با مضمون مطالبه 200 مطلع شدند كه ش
ميليون تومان در قابل آزادى همسرش دريافت كرده است. 
ــدن موضوع آدم ربايى و تالش  همزمان با مشخص ش
ــاكى، نهم آذر طى  براى اخاذى 200 ميليون تومانى از ش
ــى 110 وقوع درگيرى  تماس با مركز فوريت هاى پليس
مابين زن و مردى در محدوده خيابان شقايق به كالنترى 
ــه نزديك ترين تيم  ــد كه بالفاصل 130نازى آباد اعالم ش

گشت كالنترى براى بررسى موضوع در محل حاضر  شد.
ــل، زن جوانى به  ــرى در مح ــور ماموران كالنت با حض
ــه روز قبل در منزل بودم  ماموران مراجعه و اظهار كرد: س
ــت آيفون يكى  كه ناگهان زنگ منزل به صدا در آمد، پش
ــرم را ديدم و چون او را مى شناختم در را  از دوستان همس
ــخص به منزل ناگهان وى  برايش باز كردم. با ورود اين ش
شروع به ضرب و جرح من كرد و به زور مرا سوار خودرو كرده 

و به مكانى نامشخص برد.

ــه ماموران كالنترى ،   اين زن در ادامه اظهارات خود ب
ــخص مرا در خانه اى در محدوه عبدل آباد به  گفت: اين ش
مدت سه روز محبوس كرد و تالش هاى من نيز براى فرار 
ــدم او  ــت تا اينكه طى اين مدت متوجه ش فايده اى نداش
ــرم مبلغ 200 ميليون تومان در قبال آزادى من  از همس
ــت. تاكنون چندين مرتبه براى فرار  درخواست كرده اس
ــد ولى امروز از غفلت  اقدام كردم و هربار متهم مانع مى ش
وى استفاده كردم و موفق به فرار شدم و خودم را به اين محل 
رساندم اما اين شخص قصد ربودن مجدد مرا داشت كه اين 

بار با او درگير شدم . 
ــاره به اعتراف صريح متهم به  ــرهنگ جهانى با اش س
ارتكاب آدم ربايى، افزود: متهم در همان تحقيقات اوليه 
صراحتا اعتراف كرد كه با همسر فرد ربوده شده اختالف 
ــر  ــدام به آدم ربايى همس ــن انگيره اق ــى دارد و به اي مال
دوستش كرده است. در حال حاضر نيز ، متهم براى ادامه 
تحقيقات در اختيار اداره يازدهم پليس آگاهى تهران قرار 

گرفته است . 

ربودن زن دوست قديمىبازداشت عامالن درگيرى خونين در تهرانسر
 براى گرفتن 200 ميليون

    پس ازپنج سال سكوت،  از ماجراى كودك ربايى رازگشايى شد   

            فاش فاش شدن رشدن ر  اا  ز سر به مهر نوزاد  ربوز سر به مهر نوزاد  ربو  ده شده در يك ده شده در يك تماستماس  
خاطره اى از كارمند جهانگير ولى پور
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در يازدهمين دوره رقابت هاى پومسه تكواندوي 
قهرمانى جهان كه امسال و در كشور چين برگزار 
شـد، در رده سـنى 31 تـا 40 سـال، تيـم بانوان 
كشورمان  با تركيب آتوسا فرهمند، سيده معصومه 
حسينى و سونا رزاقى بر سكوى قهرمانى ايستاد. 
كره جنوبى نايب قهرمان شد و تيم هاى فرانسه و 
فنالند در كنار هم، سكوى سوم را به دست آوردند. 
آتوسا فرهمند، پومسـه كار با تجربه ايران عالوه 
بر اين مدال گروهى، نقره انفرادى را نيز به خودش 
اختصاص داد تا باز هم در يك تورنمنت بين المللى 
صاحب مدال هاى خوشرنگى شده باشد. اعتراض 
اين بانوى تكواندوكار به پخش سـرود اشـتباهى 
هنگام باالرفتن پرچم ايران، اتفاقى بود كه بين مردم 
ايران به خوبى ديده شد. به همين دليل با او گفت و 
گويى ترتيب داديم تا عالوه بر ماجراى سرود قبل از 
انقالب، نظراتش را در مورد اين قهرمانى و همچنين 
شرايط فعلى خودش و تكواندو جويا شويم كه در 

ادامه مى خوانيم. 
           سطح مسابقات جهانى چگونه بود؟

ــال يك بار برگزار  ــابقات جهانى به صورت دوس مس
ــركت مى كنيم، سطح باالترى  مى شوند و هر دوره كه ش
نسبت به دوره قبل دارد. حريفان خيلى قوى تر و مسابقات 
سخت تر شده اند. كشورهاى شركت كننده از قاره هاى 
مختلف، با تعداد بازيكن خيلى باال در مسابقات استفاده 
ــى ها نزديك 170نفر  مى كنند. به عنوان مثال، آمريكاي
بازيكن داشتند. اسپانيا 70بازيكن داشت يا استراليا و كانادا 
هم تعداد بازيكنان شان زياد بود. در واقع آن ها با تمام توان و 

نيرو در بازى ها حاضر شدند. 
           در مورد قهرمانى و مدالى كه كسب كرديد، 

صحبت كنيد
من چهارمين طالى جهانى خودم را در اين مسابقات 
ــب كردم كه در بخش تيمى بود و نقره انفرادى  را هم  كس
ــابقات گرفتم. اين ششمين مدال جهانى و در  در اين مس

مجموع يازدهمين مدال برون مرزى من بود.
           در 11 تورنمنت بزرگ شركت كرده ايد؟
بله. همه، تورنمنت هاى آسيايى و جهانى بوده اند.

           يعنـى تورنمنتى نبوده كه شـركت كنيد و 
مدال نگيريد!

 بله خداراشكر از همه آن ها با دست پر برگشتم. 
           چه مدت در پومسه فعاليت داريد؟

من حدود 25 سال است كه تكواندو كار مى كنم و  در 
حال حاضر مربيگرى و داورى بين المللى بخش پومسه را 
ــابقات شدم در بخش مبارزه  دارم. از سال76 كه وارد مس
تكواندو بودم. در سال85 نيز ملى پوش اين بخش بودم و 

وارد اردوهاى ملى شدم اما كادر فنى صالح نديد كه من را 
براى مسابقات اعزام كند، بنابراين در سن 28 سالگى وارد 
بخش پومسه شدم و وقتى مربى كره اى من را ديد، انتخاب 
شدم. از همان زمان توانستم كه در اعزام ها نتيجه بگيرم و 
وضعيتم را در تيم ملى تثبيت كنم. خداراشكر هميشه با 

طال و نقره از مسابقات برگشتم.   
           آيا انجام ورزش رزمى در سطح حرفه اى و در 

اين سن، براى شما سخت نيست؟
ــود دارد.  ــادى وج ــنى زي ــه رده هاى س در پومس
ــت. بعد از آن 15 تا 18 ــال اس رده نونهاالن زير 14 س

ــال، 40تا50سال و  ــال، 18تا30 سال، 30 تا 40س س
ــال وجود دارند. يعنى ورزشى است كه در  50تا60س
ــنى بازيكن دارد. به خاطر همين است كه  هر مقطع س
مى بينيد كشورهاى ديگر بازيكنان زيادى دارند. آن ها 
ــال حضور در ورزش  ــتر به دنب در رده هاى پايين بيش
ــنين باال اهميت  ــتند اما به رده هاى س قهرمانى هس
مى دهند و براى مدال آن ها خيلى ارزش قايل هستند. 
ــن باال و در ورزش  ــت كه در س ــختى اس كار بسيار س
ــد و همچنين  ــت بدنى را تثبيت كني قهرمانى، وضعي
فشارها و استرس ها را حمل كنيد و البته خيلى ارزش 
ــه چنين قابليتى را دارد كه بازيكن حتى تا  دارد. پومس

69سالگى نيز در رده خودش به رقابت بپردازد. 

           اشاره كرديد كه در بخش مبارزه اى تكواندو 
نيز حضور داشته ايد. آيا در اين بخش مدالى هم داريد 
يا تمام مدال هاى شما مربوط به بخش پومسه است؟

من از رده نوجوانان كيوروگى را شروع كردم. پنج سال 
قهرمان كشور بودم.  پنج مدال طالى كشورى در نوجوانان 
دارم و فنى ترين بازيكن اين رده بودم. در رده جوانان نيز يك 
طال و سه برنز كشورى دارم و در اردوى تيم ملى حاضر بودم. 
در ليگ برتر هم در باشگاه هاى مختلف بازى كرده ام و در 
همه آن ها به طال رسيده ام. اما با اين حال در رده بين المللى 
همان طور كه گفتم اعزامى نبودم و مدالى ندارم. درو اقع تمام 
مدال هاى برون مرزى من مربوط به پومسه است كه از سال 

2013 تا به حال كسب كردم.
           يعنى شما در فاصله پنج سال، 11مدال جهانى 

كسب كرديد!
ــاد كرد. در  ــكر مربى كره اى به من اعتم بله. خداراش
كيروگى اعتماد نكردند و قسمت نبود اما در پومسه توانستم 

به هدفى كه در ورزش قهرمانى داشتم، برسم. 
           پس با اين حساب قصد خداحافظى نداريد. آيا 

در المپيك هم شركت مى كنيد؟
ــار و استرس آن  به اميدخدا. من ورزش قهرمانى و فش
ــت دارم. شايد فرسايشى باشد. خيلى سخت است  را دوس
ــطح يك بودن تالش كنيد.  كه 25سال براى ورزشكار س

هم فشار روانى دارد و هم فشار جسمانى. اما همان طور كه 
هر آدمى براى كارى ساخته شده، من هم اين فشار، برايم 
خودساختگى و خودباورى مى آورد. احساس موفق بودن 
در كارم را به من مى دهد. اين احساس را دارم كه سال بعد 
از امسالم بهتر باشد. بايد ببينيم خدا چه مى خواهد. شايد 

توانستم تا 69سالگى ادامه بدهم!
           ماجراى سرود ملى اشتباهى چه بود؟

ــرود ملى و پرچم را  در تورنمنت ها، به طور معمول س
ــع الزم از آن ها  ــئوالن برگزارى مى دهند تا در مواق به مس
استفاده شود. ما هميشه در پايان تمرينات تيم ملى، سرود 
ملى را در كنار هم و رو به پرچم مى خوانيم تا تصويرسازى 
ــتن و رفتن روى سكو را  از با هم بودن، عشق به ميهن داش
ــيم. براى طالى تيمى وقتى روى  در ذهن مان داشته باش
سكو رفتيم، ريتم موزيك در ابتدا شبيه سرود ملى ما بود اما 
زمانى كه شروع به خواندن كردم، ديدم  شعر و موزيك با هم 
همخوانى ندارند. بچه هاى تيم جا خورده بودند كه من اشتباه 
مى خوانم يا موزيك اشتباه پخش شده است. من همانجا و 
روى سكو گفتم اين سرود ما نيست. به مسئول برگزارى نيز 
اين را اعالم كردم. به هرحال تا سرپرست تيم خودش را به ما 
برساند، موزيك تمام شد و پرچم باال رفت. بعد از آن وقتى 
پايين آمديم، سرپرست مان اعتراض كرد. آن ها نيز خيلى 
عذرخواهى كردند. هنگام دريافت مدال هاى ديگر، سرود 

ما به درستى پخش شد و نمى دانم چه اتفاقى افتاد كه آن 
روز اين اشتباه به وجود آمد اما اين اتفاق، شيرينى مدال را 

براى ما كم كرد. 
           آيا مى دانسـتيد كه اين موزيك براى دوران 

پيش از انقالب است؟
در بازى هاى آسيايى ازبكستان،  ديده بودم كه اين اتفاق 
افتاد و سرود ملى ويتنام اشتباه پخش شد. اينجا هم كه اين 
اتفاق براى ما افتاد و من اعتراض كردم، احساس كردم سرود 
ــود. وقتى به ايران رسيديم،  يك كشور ديگر پخش مى ش
ــرود براى گذشته بوده  ديدم در سايت ها اعالم شده كه س
است. همان طور كه گفتم، مسئوالن ما در اين مورد شكايت 

كرده اند كه نتيجه آن در آينده مشخص مى شود. 
           به خاطر اين قهرمانى پاداشى گرفته ايد؟

خير. به ما پاداش خاصى داده نمى شود. فقط در مراسم 
تجليل از قهرمانان به ما هديه اى تعلق مى گيرد. سال هاى 
قبل سكه مى دادند اما امسال به خاطر تورم و مشكالت مالى، 
ــكه ها حواله بدهند اما حتى  سكه ندادند. قرار بود برابر س
حواله هايى كه رياست جمهورى داده بود به دست ما نرسيد. 
گفتند شماره كارت بدهيد تا براى شما مبلغى را واريز كنيم. 

اينكه اين مبلغ چقدر بوده مشخص نيست. 
     يعنـى حتى مبلـغ هم براى شـما واريز 

نشده است؟
ــيده اما براى من كه در  چرا. اين مبلغ به دست ما رس
ــكه مى  2016 با دو مدال طالى جهانى مثال بايد 40 س
گرفتم، 50ميليون تومان واريز شده كه به نظرم 50ميليون 
تومان با 40سكه هم خوانى ندارد. اين مبلغ بايد هرسال 
ــود و به نظرم براى من كه دو طالى جهان، دو  ــتر ش بيش
طالى آسيا و فنى ترين بازيكن سال2016، مبلغ درستى 
نبود. البته فدراسيون براى ما وقتى در اردو هستيم، حقوق 

در نظر مى گيرند. 
           اين حقوق چقدر است؟

خيلى نيست. اين حقوق نسبت به مدال بچه ها متفاوت 
است. باالترين مبلغى كه در نظر مى گيرند براى مدال طالى 
جهان است اما همه اين ها نيز زير  يك ميليون تومان است.  با 
اين حال ما نسبت به رشته هاى ديگر كه حقوق در نظر گرفته 
نمى شود، وضعيت خوبى داريم. ضمن اينكه مسئوالن ما 
امكانات خوبى را براى مان تهيه مى كنند. اين ها جاى تقدير 
و تشكر دارد اما به هرحال بابت مدال و مقام، جايزه يا پاداشى 

به ما تعلق نمى گيرد. 
امكانـات كه براى رسـيدن به موفقيت، بايد 
باشد اما چون وقت و زندگى خودتان را روى اين كار 

گذاشته ايد بايد درآمدى داشته باشيد.
درآمد به خصوصى نداريم. حتى در باشگاه هايى هم كه 
به صورت خصوصى آموزش مى دهيم، چندماهى كه به اردو 
مى رويم، حقوقى دريافت نمى كنيم و از درآمدى كه خارج 
از اردو داريم نيز محروم مى شويم. حاال باز ما خانم هستيم و 
سرپرست خانواده نيستيم اما براى مردان شرايط سختى 
وجود دارد. خيلى از آقايان با اينكه خيلى شايسته هستند و 

مى توانند مقام آور باشند، به خاطر اينكه به آن ها مرخصى 
نمى دهند تا در اردو حاضر شوند و بحث اخراج از كار پيش 
مى آيد، ترجيح مى دهند در كارشان باقى بمانند به خاطر 

مسئوليتى كه در خانواده شان دارند.
           در اين موردبا فدراسيون صحبتى نداشته ايد؟

ــائل  ما نبايد صحبت كنيم. ما به صورت جمعى مس
ــانيم اما به  ــرمربى يا سرپرست مى رس را به اطالع س
ــكل بودجه روبه رو است. ما براى  فدراسيون هم با مش
ــختى اعزام شديم. به عنوان  همين مسابقات هم  به س
مثال در هتلى كه تمام تيم ها در آن حاضر بودند، ساكن 
نشديم و به هتلى رفتيم كه دورتر از محل مسابقات بود 
ــت. يا بحث تغذيه و خوراك  چون هزينه كمترى داش
ــخت بود. در اين مورد هم شايد ما  كه براى ما خيلى س
خانم ها كمتر از مردان احتياج به غذا داشته باشيم اما 
من در اردو وقتى اين شرايط را ديدم گفتم، پسران تيم 
با اين غذا سير نمى شوند! آن ها ورزشكار هستند! واقعا 
ــختى وجود دارد و مدال هركدام از بچه ها،  شرايط س
صد برابر آنچه همه مى بينند ارزش دارد. ممكن است 
ــفر مى رويد و در  ــتيد و س بگويند به به! تيم ملى هس
كشورها گشت و گذار مى كنيد اما فشارى كه به ما وارد 

مى شود، ديده نمى شود. 
           يعنى شما با اين همه سختى در مسابقات 
مقام مـى آوريد امـا در عمل تقديرى از شـما 

صورت نمى گيرد.
بله. در عمل، ما خودمان هستيم و خودمان. حتى هيات 
ــتان البرز هم كارى براى من نكرده  استان خودم يعنى اس
ــه ماه پيش با يك طال و يك نقره از بازى هاى  است. من س
ــتان البرز در  ــتم. بعد از آن براى اس آسيايى ويتنام برگش
مسابقات كشورى دو طال گرفتم و بعد ازآن هم بالفاصله وارد 
بازى هاى جهانى شدم. بابت اين 6مدالى كه در عرض 6ماه 
ــتان خودم هم كارى برايم نكرده  به دست آوردم، حتى اس
است. فقط در يك تشكر و يك بنر و يك شاخه گل بوده است. 
شايد اگر مبلغى را هم به صورت نقدى به ما پرداخت كنند، 
براى ما كه تمام زندگى مان را گذاشته ايم، چيزى نباشد. 
فقط مى توانم بگويم عشقى است كه ما داريم و با سختى هاى 

ان مى سازيم.
   در پايـان اگـر حـرف و نكتـه اى جـا 

بفرماييد. مانده،
ــكر كنم از خانوده ام كه تمام اين سال ها از من  بايد تش
حمايت كردند. با همه سختى ها، اشك ها، لبخندها، چه با 
مدال ها و چه بى مدال، ساخته اند. در اين دو سال اخير هم 
كه ازدواج كردم، همسرم حامى خيلى خوبى بوده و در تمام 
زمينه ها به من كمك كرده است و از او نيز خيلى ممنونم. 
همچنين از خانم اسدپور، سرمربى تيم ملى صميمانه تشكر 
مى كنم كه  در اين  پنج سالى كه بعد از مربى كره اى من با او 
كار كرده ام بسيار دلسوزانه و بدون هيچ چشمداشت مالى، 
تمام اطالعات و توانايى هاى شان را براى موفقيت تيم ملى 

خرج كردند.

«باخت به عراق در جام ملت هاى قبلى در گلويم 
گير كرده»؛ اين جمله اى است كه كارلوس كى روش 
هفته گذشـته در توصيف ميزان انگيـزه اش براى 
موفقيت در جام ملت هاى پيش رو گفت. بدون ترديد 
اين شكسـت در گلوى همه ما ايرانى هـا گير كرده. 
همان طور كه باخـت به كره جنوبى در سـال 2011 با 
افشـين قطبى، حذف مقابل كره جنوبى در ضربات 
پنالتى در سـال 2007 با امير قلعه نويى، شكسـت 
مقابل چين در سال 2004 با برانكو يا شكست مقابل 
كره جنوبى در سال 2000 با جالل طالبى، در خاطرمان 
مانده و يادآورى حذف هايى كه سلسله وار در ادوار 
مختلف ادامه داشته سـوهانى روى اعصاب و روان 

ايرانى ها و فوتبالدوستان آن است. 
حاال اين ماييم و طلسـمى 43 سـاله. هيچ كدام 

دل مان نمى خواهد يك شكسـت و حذف ديگر در 
گلوى كـى روش و خودمان گير كند. اصال دوسـت 
نداريم بين ما و جام قهرمانى آسيا، چهار سال ديگر 

فاصله بيفتد.
تيم ملى فوتبال ايران بيش از چهار سال است كه 
در رنكينگ فيفا، جايگاه اول قاره كهن را از آن خود 
كرده و اين باالنشينى بايد در جام ملت هاى امارات 
تثبيت و با جام قهرمانى، حالوت آن دوچندان شود. 
كى روش و شاگردانش يك هدف دارند؛ قهرمانى در 
جام ملت ها. مردم و هواداران فوتبال هم در شرايط 
فعلى تنها يك آرزو دارند؛ جام به خانه بيايد. بنابراين 

هدف و آرزو مشترك است. 
در اين ميـان انتظار بحقـى وجـود دارد و اينكه 

كى روش و سربازانش، مردم را به يك جشن خيابانى 
تمام عيار دعوت كنند. بديهى است رسيدن به اين 
مهم، نيازمند ابزارى است كه نمى توان به سادگى از 
كنار آن عبور كرد. بخشى از آن به قدرت تاكتيكى و 
نحوه آماده سازى و تدارك مناسب تيم ملى مربوط 
مى شـود و بخشـى كه در اختيار ماسـت، اتحاد و 
حمايت بى چون و چرا در مقطـع فعلى را مى طلبد. 
مساله مهمى كه به نظر مى رسد فداى دوقطبى شكل 
گرفته در فوتبال مان شده است. در حالى كه حدود 
يك ماه تا شروع جام ملت هاى آسيا باقى مانده، دو 
قطبى كـى روش - برانكو تبديل به سـمى مهلك و 
كشنده شده و فضاى فوتبال را مسموم كرده است. 
در روزهاى پيش رو، هيچ چيز نبايد اتحاد و حمايت 

از تيم ملى و فرستادن انرژى مثبت براى بازيكنان را 
تحت تاثير قرار دهد. اگر خواهان موفقيت تيم ملى 
در جام ملت ها هستيم (كه قطعا هستيم) بايد فضاى 
دلسـرد كننده فعلـى را ترميم كنيـم و مانع ايجاد 
شكاف عميق تر شويم. اين وظيفه برعهده رسانه ها 
و هواداران است. راهى باقى نمانده جز اينكه با اتحاد 
و همدلى، سرپوشى بر ناتوانى مسئوالن فدراسيون 
فوتبال در مديريت دعواى به وجود آمده، بگذاريم و 
اجازه ندهيم خودخواهى طرفين در ادامه اين جنگ، 
خدشه اى به آمال و آرزوهاى ميليون ها ايرانى وارد 
كند. هواداران بايـد فتيله جانبـدارى و حمايت از 
برانكو يا كى روش را پايين بكشند و نشان دهند آنچه 
در اين ميان از باالترين و بيشترين اهميت برخوردار 

اسـت، موفقيـت 
«فوتبـال ملـى» 

مان است. بياييد 
لشكركشى در 
فضاى مجازى 

را تمـام كنيـم، 
عينكى كه با آن تمام 

مسائل را براساس رنگ 
تيم مورد عالقه مان مى بينيم 

از چشـم برداريم و پارچه هاى سـفيد را باال ببريم، 
چرا كه در آستانه شـروع جام ملت هاى آسيا، تنها 
رنگ «تيم ملى» مورد عالقه و توجه است. تنها يك 
پرچم وجود دارد كه اهتزاز آن باعث غرور ملى مان 
مى شود. تنها يك رويا و هدف است كه در ذهن مى 
پرورانيم و براى رسـيدن به آن بايد تمام سـدها را 
بشكنيم؛ از سد رقبا و حريفان گرفته تا سد اختالف 
و دعوا كه در روزها و هفته هاى گذشته شاهد بلندتر 

شدن ارتفاع آن بوده ايم!

ــپيد رود در  ــيدى مربى دروازه بان هاى تيم س ــن س محس
ــرايط اين تيم قبل از بازى با استقالل گفت: شرايط  خصوص ش
ــت. قصد داريم تغييراتى را به صورت ميان مدت  تيم خوب اس
ــختى هاى  ــرايط موجود انجام دهيم كه البته اين كار س و با ش

خودش را دارد.
ــى كنند،  ــى كار م ــش خصوص ــه عنوان بخ ــانى كه ب  كس
ــا به حال  ــد اما ت ــتانى هم دارن ــاى درون اس ــك ه نياز به كم
ــاده و هركارى  ــپيدرود نيفت ــراى مجموعه س ــاق خاصى ب اتف
ــد، از طريق  ــش برس ــپيدرود به آرام ــه تا س ــورت گرفت كه ص
ــواداران انجام  ــگاه و همچنين حمايت همه جانبه ه مالك باش
ــاى مجموعه  ــبختانه بناى كار تمام اعض ــت. خوش ــده اس ش
ــاى  ــه اعض ــت. هم ــاالرى اس ــته س ــپيدرود، روى شايس س
ــرايط  ــتيم و تالش مى كنيم اين ش ــه از هم راضى هس مجموع
ــكل تغيير دهيم. ــپيد رود به بهترين ش را براى تيم مردمى س

ــيدى در خصوص بازى مقابل استقالل گفت: همه بازى هاى  س
تيم سپيد رود در اين فصل مهم است. البته اين بازى، انگيزه هاى 

خاصى را به بازيكنان ما مى دهد.
شديدا به دنبال اين هستيم كه كمبود امتيازات مان را جبران 
كنيم. البته بايد منطقى باشيم. نمى توانيم پيش از بازى به طور 
ــود. وقتى با تيم هاى  صد در صد بگوييم چه تيمى برنده مى ش

سازمان يافته مانند استقالل، پرسپوليس، سپاهان، ذوب آهن 
ــانى بااليى دارند، قرار  يا فوالد كه منابع مالى دارند و نيروى انس
مى گيريم، بايد با بضاعت خودمان شرايطى به وجود بياوريم كه 
در جدول وضعيت بهترى پيدا كنيم و هواداران شاد شوند. اصال 

نمى توان گفت بازى آسان يا سختى خواهد بود.
ــه اتفاقات زيادى در  ــت ك  جذابيت فوتبال در همين اين اس

طول 90 دقيقه مى افتد.
ــوص اينكه بايد با  ــپيدرود در خص مربى دروازه بان هاى س
استقاللى روبه رو شوند كه در بازى هاى اخير آمادگى و عملكرد 
بهترى داشته است و چه تصميمى براى استفاده از دروازه بانان 
ــاى رقابتى،  ــازى دارد، گفت:  عالوه بر فض ــپيدرود در اين ب س
ــه درواز ه بان ما وجود دارد. آن ها  فضاى دوستانه و خوبى بين س
ــتند و اميدواريم  براى موفقيت تيم مانند يك سرباز آماده هس
بتوانند كمك كنند تا اتفاقات خوبى براى سپيد رود بيفتد. امروز 
ــت مى آورند و از يكديگر  تيم ها با آناليز، اطالعات زيادى به دس
ــتقالل را رصد مى كنيم و  شناخت كامل دارند. ما بازيكنان اس
همه آن ها را مى شناسيم و آن ها نيز بى شك همين طور هستند  
اما با وجود اين، بازهم اتفاقات يك بازى است كه نتيجه را تعيين 
مى كند و نمى توانيم به طور دقيق در مورد آن  ها صحبت كنيم. 

سيدى در مورد طلبى كه از باشگاه نفت دارد، گفت: متاسفانه بايد 

براى ساختار فوتبال مان تاسف خورد كه متوليان فوتبال مان با 
ــت عمل نمى كنند. تيم نفت  هرپست و منصبى كه دارند درس
ــيون به ما  ــر بود، آقايان در راهرو هاى فدراس تهران در ليگ برت
ــردا كردند تا اين  ــا را دادند. مدام امروز و ف قول دريافت طلب ه
ــانى كه زحمت  ــد. چندين ميليارد پول همه كس تيم منحل ش
ــتند، از بين رفت. وزارت نفت هم كه اصال  كشيدند و درآمد داش
پاسخگو نيست. اما شنيده ام قرار است به كمك گروهى از چند 
ــخص وزير، همه  ــكايت از وزارت نفت و ش ــرب، با ش وكيل مج
ــند. نبايد در فوتبال ايران  ــان برس طلبكاران به حق و حقوق ش
باب شود كه هر مديرى يا هر فردى بيايد، براى خودش هركارى 
ــت دارد انجام بدهد و آخر سر برود دنبال زندگى خودش و  دوس
آن هايى كه همه مشكالت را تحمل كرده اند، پول شان را نگيرند.

وى در ادامه گفت: اميد اول ما فدراسيون فوتبال بود اما متاسفانه 
ــاله خيلى ضعيف عمل كرده است. چرا يك خبرنگار  در اين مس
ــيون فوتبال از آقاى حسن زاده بپرسد چند  نمى رود در فدراس
ــم؟ اين  ها را هيچ  ــت يا چند نفر طلبكار داري پرونده موجود اس
ــن قضيه و در آينده  ــك نكنيد در مورد اي وقت رو نمى كنند. ش
نزديك، خود فيفا را مرجع اصلى قرار مى دهيم. بازيكنان خارجى 
مى آيند تيم هاى ما را محروم مى كنند، كسر امتياز مى كنند اما 
فدراسيون فوتبال ما انگار نه انگار! اصال براى شان مهم نيست. 

سيدى در پايان افزود: اين تيم وابسته به وزارت نفت بوده است. 
ــان براى اين تيم پروانه صادر كردند، هيات مديره  آن ها خودش
ــتند، كميته انتقال داشتند. اگر نتوانند  داشتند، هيات امنا داش
ــى توانند حتى روى  ــازماندهى كنند، طلبكاران م اين كار را س
اموال شخصى شان حكم بگيرند. مگر مجموعه سپيدرود، چهار 

ميليارد را بعد از يك ماه و نيم تسويه نكرد؟ اين كار را يك بخش 
خصوصى انجام داده است. بايد براى اين كار اراده باشد. اين اراده 
در نفت تهران نبود و متاسفانه فدراسيون هم در اين قضيه خيلى 
طرف باشگاه را گرفت و من به عنوان يك فوتبالى متاسفم چنين 

اتفاقاتى در فوتبال ما مى افتد.

محسن سيدى، مربى سپيدرود:

با شكايت از وزارت نفت، به حق و حقوق مان مى رسيم

#  دوام_ بياوريم

گزارش

      آتوسا فرهمند، بانوى مدال آور تكواندوى ايران در گفت و گو  با «قانون»:    

فشار و استرس ورزش قهرمانى را دوست دارم

اين استخوان    در گلوى مان      نماند!  دبير گروه ورزش روزنامه ايران
م
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برخى مسئوالن: نه بابا نصفشون بچه هاى خودمونن،نخبه جاشون زديم
شهروند: حواستان هست كه خيلى از نخبه ها مهاجرت مى كنند؟ 

اعتماد: آيا دانشگاه بايد سياسي باشد؟

دانشگاه: بستگي داره 
زمان انتخابات باشه يا نه

قانون: اليگارشى در رسانه ملى
 

صداوسيما: حداد به بابات بگو 
ببينيم يعنى چى

عصر ايران: اكران فيلم با چراغ روشن 
به علت حضور همزمان خانم ها و آقايان

 
دفعه بعد ميگيم دستاشون رو هم 

بذارن رو سرشون معلوم باشه

اعتماد: ميان دولت و مجلس
 وفاق وجود دارد

مجلس: استيضاح مي كنيم 
بيشتر ببينيمشون

ابوالفضل زرويى نصرآباد، شاعر و طنزپرداز در 49سالگى درگذشت
طنزپردازان قبل از 50 سالگى دق مى كنند، مسئوالن 

در 70 سالگى پست جديد مى گيرند؛ زيبا نيست؟!

مجتبى ذوالنور نماينده قم: هركس در اثر نارضايتى از فساد موجود به خيابان آمده، دشمن حكومت نيست
فقط بستگى داره تو دوره كدوم رييس جمهور باشه

شهروند: حواستان هست كه خيلى از نخبه ها مهاجرت مى كنند؟ 
مسئوالن: حواسمون هست، عوارض خروجشون رو داده باشن مشكلى نيست

آفتاب: عارف؛ گزينه اى قابل اتكا
مردم: براى بازى

 «هركى حرف بزنه باخته» ديگه؟

علي الريجاني:به مردم با افزايش نرخ بنزين
 فشار مي آيد

در حال حاضر همين اندازه فشار 
كفايت مي كنه

ظريف: در ايران به مانند همه دنيا پولشويى وجود دارد
مردم: خب همين كه فهميديم داريم

 با استانداردهاى جهانى پيش ميريم خيالمون راحت شد

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

نويسند گان: مهد ي استاد احمد - مريم آقايي- ثنا اجاللي- سحر بهجو-علي بايبورد ي-صفورا بياني-شهاب پاكنگر
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ــى در زيرزمينى  ــرش قرمز بدون طرح «اميد» روى ف
ــه قفل  ــپ زندگى مى كرد كه درش هميش ــا يك الم ب
ــپ تجربه نمى كرد  ــويى را با آن الم ــود. زندگى زناش ب
ــش  ــب لمس ــتر از هر چيزى در طول روز و ش اما بيش
ــن  ــت و گاهى حمام را با آن روش ــرد. گاهى توال مى ك
ــاق آن قدر تاريك بود  ــرد و اغلب مواقع اتاق را. ات مى ك
ــنايى اتاق ايجاد  ــب تفاوتى در روش ــه عمال روز و ش ك
ــتر مى كرد.  ــاله اهميت المپ را بيش نمى كرد و اين مس
ــت روى  ــت نرمى به او داده بودند اما او نمى توانس بالش
ــچ ديوار را در آن  ــت هاى نرم بخوابد و كمى از گ بالش
ــه كارش موفقيت  ــفتش كند. نتيج ــرو كرده بود تا س ف
ــت داده بود و پس از  ــت را از دس آميز نبود و عمال بالش
مدتى عادت كرد كه بدون بالشت بخوابد و لم بدهد. در 
طول روز از راه ورودى كوچك در، دو وعده غذا برايش 
ــمزه بودند و او نمى دانست چرا  مى آوردند كه واقعا خوش
برايش چنين غذاهايى مى آورند. مگر از او متنفر نبودند؟ 
ــوالى را  ــن بار بود كه چنين س ــال اولي طى اين 20 س
ــه همين مكان  ــيد.تمام خاطراتش ب از خودش مى پرس
ــه در اين  ــى بود ك ــد و پدرش تنها كس ــدود مى ش مح
ــدرش در طبقه باال كله پزى  ــت. پ خاطرات حضور داش
ــت و هفته اى يك بار به او سر مى زد و از وضعيت  داش
وحشتناك دنيا برايش مى گفت و كمى اشك مى ريخت 
و خوشحال بود كه مى تواند اميد را زنده نگه دارد. گاهى 
ــت  ــحالى او را مى شس اميد را به حمام مى برد و با خوش

پدرم از بچگى اصرار عجيبى به سيگارى شدن من داشت. مى گفت توى اين 
محله هايى كه ما زندگى مى كنيم، آدما فقط از سيگارى ها حساب مى برن!

يادمه يه روز منو به گوشه اى كشوند و آرام گفت: «پسرم من شايد زياد زنده 
نمونم.... مى خوام بهت نصيحتى كنم كه هميشه به دردت مى خوره!» خيلى 
ــده بودم... گفتم: «بگو پدر جان.... هرچى باشه روى چشمم  احساساتى ش

ميذارم».پدر گفت: «قول بده به من سيگارى بشى».
مادرم كه گوش هاى تيزى داشت، حرف پدر رو شنيد و با عصبانيت گفت: 

«وا اين چه كاريه به بچه ياد ميدى؟».
ــوخى مى كنم باهاش....» بعد گوش منو گرفت و به  پدرم گفت: «دارم ش
ــه اتاق ديگه رفتيم و باز گفت: «مامانت اين چيزا رو نمى فهمه.... حتماااا  ي
ــه؟ سن باالتر از 70 سال  ــيگارى شو... اصال سيگار نكشى كه چى بش س
ــعى كنيم همون حدود 70 سالگى  به چه دردى مى خوره اصال؟ ما بايد س

بميريم اتفاقا...».
من زياد به حرف هاش توجه نكردم. تا اينكه زمان اعزام به سربازى رسيد. 
ــتم كه پدر دوباره سر رسيد و به زور چند پاكت  ــتم چمدونم رو مى بس داش
ــيگار توى چمدونم چپوند و مادرم هم كه ظاهرا توجيه شده بود، گفت:  س

«خالصه روسپيدمون كن ننه».
ساعت 6 صبح قرار بود اعزام بشيم. گفتم با اجازه برم بخوابم. ولى پدر گفت: 
«كره خر كجا ميرى؟ اونجا اگه بعد از سيگار سرفه كنى معلوم ميشه اولين 

بارته... اين همه ساله ميگم سيگار بكش... لعنت به تو».

اي بلوغ مبهم تبدار
اي فراخ جاري انگشتر و سيگار

اي ستيغ پچ پچ پس كوچه هاي ساكت و نمدار
آنك اي محبوب دلخواهم

بنده اين جا، اين طرف، پهلوي درگاهم
و تو را من چشم در راهم«1»

***
من در اين گرما كه آدم مي زند گه گه

توي آن له له
هيچ گاه اصال نمي خواهم كه مثل بعضي آدم ها

توي بنز شيك كولردار بنشينم
مرد مردانه

و بيايم كله ظهري در خانه
و گذارم دست را بر بوق ممتدش

تا كه هر كس بشنود، زير لبي گويد:
«لعنت حق بر پدر جدش»

***
بنده از دريا كنار و جنگل و كوه و كمر بيزار 

مي باشد
وقتي آنجا پاي آدم مي شود از جزر و مد آب 

دريا خيس
پس چرا بايد رود آنجا، مگر بيمار مي باشد؟!

***
من ندارم هيچ اصال جانب سد و درخت و 

قايقش ميلي
و پكر مي باشم از اين چيزها خيلي

مثل مجنون در فراق خانمش ليلي!
چون ندارد هيچ لطفي جز خنك بازي

-و نمي باشد به جان عمه ام اين حرف ها،
پشت هم اندازي-

و چنين كاري - به سد رفتن - اصوال از جهاتي
كار عقالني نمي باشد

و چرا آدم رود جايي كه از سوراخ هاي آن به 
آدم آب

مي پاشد؟!
***

گر تو هم مانند من بيزاري از درياچه و از جزر 
و از مدش

و پكر از بنزي و از بوق ممتدش
و نداري هيچ ميلي جانب كوه و كنار و چشمه 

و سدش
پس بزن قدش!

***
پاورقي:

«1»- توي اين قسمت
شعر خود را آب بندي كرده ام بنده

يعني از اينجا به بعدش تازه شعرم رفته تو دنده!
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ــته بود و  ــن نشس ــه روى م ــژگان روب م
ــوهرش فحش مى داد.  هق هق كنان به ش
ــده؟» جورى نگام  ــيدم: «آخه چى ش پرس
ــوالم خجالت كشيدم.  كرد كه خودم از س
ــم اينه كه  ــه فرقى مى كنه مه گفت: «چ
ــه. ديگه اين  ــن حال انداخت ــن رو به اي م
ــدم، طالق و تمام».  ــى رو ادامه نمي زندگ
ــرايط بدى  ــايد اونم تو ش گفتم: «حاال ش
ــى زده. خودتو  ــده يه حرف بوده عصبى ش
ــدر ناراحت نكن». تا اين حرف رو زدم  انق
ــش منتظر  ــد بهم كه هم ــان براق ش چن
ــى رو كه براش آورده بودم،  بودم ليوان آب
بكوبه تو صورتم. گفت: «به تو هم ميگن 
ــن طرف اون  ــق؟ عوض حمايت از م رفي
ــو  ــرى؟ آدم اينجور وقتا دوستاش رو مى گي
مى شناسه». بعد هم كيفشو زد زير بغلش 
و رفت. چندوقت كه گذشت شنيدم آشتى 
ــده بود كه  ــم راحت ش ــردن. تازه خيال ك
ــد و  دوباره با همون حال خراب پيداش ش
ــروع كرد به گريه و فحش و فين فين.  ش
اين دفعه حواسم بود كه اشتباه گذشته رو 
ــه گفت: «طالق  ــرار نكنم، همچين ك تك
ــق دارى عزيزم.  ــم: «ح ــام»،  گفت و تم
ــو نداره،  ــى مرتيكه لياقتت ــو به اين خوب ت
ــذارى برى تا بفهمه چه  همون بهتر كه ب
ــت داده». خيال مى كردم  جواهريو از دس
ــت  ــه دس االن ديگه به احترامم بلند ميش
ميزنه كه يهو پريد طرفم، يقه ام رو گرفت 
و گفت:«عوض اينكه وسط رو بگيرى منو 
آروم كنى دارى بد شوهرمو ميگى؟ از اولم 
معلوم بود به زندگى من حسوديت ميشه، 
ــه».  ــو مى شناس آدم اينجور وقتا دوستاش
ــش رو زد زير بغلش و رفت.  ــد هم كيف بع
ــتى كردن، مونده بودم  ــنيدم آش دوباره ش
ــه باز گريون و  ــه يا نه ك خيالم راحت بش
ــر زنون برگشت. اين بار ديگه فهميده  تو س
ــوان آب براش  ــم. يه لي ــودم چيكار كن ب
ــتم نگاش  ــون نشس ــى مهرب آوردم و خيل
كردم. هرچى مى گفت، مهربونى نگاه من 
ــد. مطمئن بودم كه باالخره  ــتر مى ش بيش
نگام آرومش مى كنه، البته به خسته شدن 
ــته بودم كه يهو زل زد  فكش هم اميد بس
ــت تو دهنت مايه  به منو گفت: «مگه ماس
ــازش كنى؟ واال اگه با  زدن حيفت مياد ب
ــونه  آباژور خونه ام درددل مى كردم به نش
ــن  همدردى تا حاال دوبار خاموش و روش
شده بود، اونوقت تو مثل گالبى جلوي من 
ــتى و عارت مياد باهام حرف بزنى؟  نشس
آدم اينجور وقتا دوستاش رو مى شناسه». 
بعد هم ليوان آب رو پاشيد توي صورتم و 

كيفش رو زد زير بغلش و رفت.

و اين كار باعث آزار اميد مى شد. اما وقتى خوشحالى 
پدرش را مى ديد، اعتراضى نمى كرد.اميد كوتاه قامت 
ــت سفيدى داشت و اميدوار بود كه  و چاق بود و پوس
ــرهاى  ــتن و خوردن پس روزى آدم هاى بيرون از كش
ــد تا او  ــت بردارن ــفيد دس ــت و چاق و س ــاه قام كوت
ــدرش مى گفت حتى  ــد آن بيرون را ببيند، اما پ بتوان
كوچك ترين تغييرى در رفتار انسان ها به وجود نيامده 
ــراى او خطرناك خواهد بود و  و دنياى بيرون قطعا ب
ــش را در همين اتاق فراهم  ــال فقط مى تواند امنيت فع
ــوالى  كه  ــد. همان جا بود كه اميد بدون مقدمه س كن
ذهنش را مشغول كرده بود، پرسيد: «از من متنفرى؟ 
ــن هم از ديدن  ــم غذا مياره كيه؟» (م ــى كه واس اون
ــوال را نداشتم)  ــوال دوم جا خوردم و انتظار اين س س
ــوال را پرسيد. پدرش كمى منقلب  بله اميد اين دو س
ــد و بعد او را به حمام برد و برايش توضيح داد كه  ش
ــت. اميد قانع نشد اما  ــق بلد نيس او چيزى به جز عش
ــت. بعد پدرش  ــه جواب را پذيرفته اس تظاهر كرد ك
رفت و اميد يادش آمد كه جواب سوال دوم را نگرفته 
ــت.ماه ها گذشت و اميد به اين نتيجه رسيد كه به  اس
ــكلى شده بايد از اين زيرزمين خارج شود حتى  هر ش
ــه قيمت جانش. در يكى از ديدارها از غفلت پدرش  ب
ــتفاده كرد و با ترس از زيرزمين  ــه در توالت بود اس ك
خارج شد.كنار خيابان از هوش رفت. وقتى چشمانش 
را باز كرد، روى تختى دراز كشيده بود. مردى با لباس 
ــته بود و به او لبخند مى زد.  پليس كنار تختش نشس
برايش تعريف كرد كه مرد كله پز پدر واقعى اش نبوده 
ــده و باقى ماجرا. اميد از نظر  ــى دزدي و او را در كودك
ــدى نقص هاى زيادى داشت. مدتى تحت بررسى  رش
ــيدند كه  و مطالعه قرار گرفت و بعد به اين نتيجه رس
ــان با او تمام شده است و ديگر وقتش شده كه  كارش
او هم كشته شود و گوشتش به فروش برسد. بله مرد 
ــه پز دروغ نگفته بود. با اينكه او متجاوز باهوش و  كل
ــته و خورده  بى رحمى بود اما دروغگو نبود و اميد كش
ــى در آن زيرزمين  ــه بفهمد چه كس ــد، بدون اينك ش

برايش غذا مى آورد.

گفتم: «خب االن يعنى ميگى چى كار كنم؟»
پدرم بساط قليان رو راه انداخت و تا خود صبح اونقدر زورى قليون كشيديم 
ــى شده بود. شما كه غريبه نيستيد، حتى  كه صدام شبيه محسن چاوش

آهنگ ترنج رو هم براشون خوندم. (آها اون يه محسن ديگه بود)
حاال بمونه كه چه دردسرى داشتم در رد كردن سيگارها از گيت دژبانى 
پادگان. داخل پادگان كه شديم، ناگهان گروهى از بچه ها به سمِت پشِت 
توالت حركت كردند. كنجكاو شدم و به سمت شون رفتم. ديدم هر كس 
يك سيگار به دست گرفته و همگى دارند پشت سر اون هايى كه سيگار 
نمى كشن حرف مى زنند. براى خودشون يك گنگ شده بودند... تازه به 
حرف هاى پدر پى بردم. وضعيت به قدرى بغرنج بود كه همه سيگارى ها 
ــريع با فرمانده گروهان رفيق مى شدند و غيرسيگارى ها بايد كارهاى  س
سخت را انجام مى دادند... بايد توالت مى شستى. باغچه بيل مى زدى... بار 

مى بردى... واقعا كى فكر مى كرد سيگار اين قدر مهم باشه؟
خالصه هر روز كنار بقيه الكى سيگار روشن مى كردم و همرنگ جماعت 
ــازى كرده  بودم كه يه جورايى  ــده بودم و كم كم اين قدر خوب نقش ب ش
ــده  بودم! يعنى هر وقت مى خواستن كسى رو به گروه  سردسته شون ش
ــعى مى كردم  ــيگارى ها اضافه كنن از من اجازه مى گرفتن! و منم س س
ــيگارى ها رو داشته باشم تا بتونن به سالمت سربازى رو به  هواى غيرس
پايان برسونن. اواخر سربازى همه گروه رو جمع كردم و گفتم: «بچه ها 
ــتقبال نشد ولى اين قدر از  ــيگار رو ترك كنيم».اول اس بياييد گروهى س
اراده داشتن گفتم كه همه جوگير شدن و قبول كردن! دو سه روز كسى 
ــيگار نكشيد... به نظر داشتيم موفق مى شديم.... ولى خودم يهو الكى  س
گفتم:«واى ديگه نمى تونم تحمل كنم» و دوباره سيگارى روشن كردم 
ــن كردن! و تا آخرين روز سربازى  ــِت سِر من سيگار روش و بقيه هم پش
همه به سيگار كشيدن شديدا ادامه دادن و بعيد نيست االن چند نفرشون 
سرطان گرفته باشن! يعنى مى خوام بگم در قرن بيست و يكم هنوز يه 
همچين چالش هايى در پادگان ها داريم... اگر سيگار نكشيم كسى ازمون 
حساب نمى بره توى پادگان... واقعا ما چجورى داراى تمدن چند هزار ساله 

هستيم؟ اين تمدن رو به من نشان بديد لطفا!

مهرداد نعيمىطنزآزاد1

angel boliganطرح

enrico_bertuccioliطرح

ــدار و فرزند  ــر پول ــت: «من با يك پس آنچه گذش
ــر دو فرار كرديم.  ــك هتل دار ازدواج كردم و ه ي
ــتاد يكى از هتل هايش  بين راه پدر نيما ما را فرس
ــيما راد، بازيگر  ــوى هتل بود كه س ــا ت و همان ج
ــكل  ــينما را ديديم. چند روز بعد به ش معروف س
ــيما راد او را  ــى نيما با ضربه اى به س ــى اتفاق خيل
ــر و كله  ــار مرگ مغزى كرد و همان موقع س دچ

مادرش هم پيدا شد...».
ــتعداد و  ــر با اس ــچ مادرى دلش نمى خواهد پس هي
ــيفته هوش و ذكاوتش  نخبه اش كه همه دنيا را ش
كرده و دقيقا موقعى كه از چند دانشگاه معتبر جهان 
دعوتنامه همكارى گرفته و راهى آينده اى درخشان 
است، دچار ارتكاب قتل شود. به نظرم باز هم براى 
ــرش  ــت كه پس ــكرش باقى اس مادر نيما جاى ش
ــوزد  ــرايط را ندارد تا دلش بس هيچ كدام از اين ش
ــار آورده كه اگر  ــتعداد ب و آن قدر فرزندش را بى اس
ــتاورد ديگرى توى زندگى  آدم هم نمى كشت دس
ــتم نيما و مادرش را باالى سر سيما  ــته. داش نداش
ــرم مى گذشت.  راد نگاه مى كردم و اين فكرها از س
ــته بودند و شانه هاى همديگر  هر دو كنار هم نشس
ــت دم و بازدم عميق  ــد و به حال ــاژ مى دادن را ماس
سعى مى كردند گردش خون شان را طورى تنظيم 
ــد. سرفه اى  ــان به حداقل برس كنند كه استرس ش
ــش اينه كه وقتى يكى  ــردم و گفتم: «البته عرف ك
رو مى ُكشيد سريع بندازيدش صندوق عقب ماشين 
فرار كنيد توى يه بيابونى چيزى چالش كنيد. حاال 
ــت داريد يوگا كنيد».  ــاز خودتون مى دونيد، دوس ب
ــانى اش را ماساژ داد و نگاهم كرد و  مادر نيما پيش
ــت: «ما قاتليم؟! نه ما قاتليم كه اونجورى رفتار  گف
ــاله گياهخواريم اصال  ــا خانوادگى پنج س كنيم؟  م
ــيم؟». نيما كه كل اين پنج سال  مى تونيم قاتل باش
ــوى در خانه ما و  ــنبه جمعه ها مى آمد جل را پنج ش
ــفند را طورى به نيش مى كشيد و آب  راسته گوس
گوشت ته ظرفش را ليس مى زد كه موقع برگشتن 
ــش دو ليتر ادكلن خالى كنيم تا  مجبور بوديم روي
جلوى خانواده بوى دنبه ندهد. پدرش هم كه چون 
ــت توى  ــت خوارند مجبور اس پرى دريايى ها گوش
وياليش مدام جوجه سيخ كند. مادر نيما باالى سر 
سيما راد زانو زد و انگشتش را گرفت روى نبضش. 
ــم: «دكترمون گفت  ــريع رفتم نزديكش و گفت س
نمرده. توى كماس يا شايدم مرگ مغزى شده. اين 
ــربازه اگه ببينه بيچاره ايم». نفس عميقى كشيد  س
ــت: «ناخناش  ــيما راد را باال گرفت و گف ــچ س و م
كاشته ها!» زدم توى پيشانى ام. نيما گفت: «مامان 
ــاعت غيب شه هزار  ــتا. دو س اين آدم معمولى نيس
نفر پيگيرن كجاست». در اتاق باز شد و من و مادر 
ــتيم روى سيما راد. روزبه آمد  نيما يك ضرب نشس
ــت كه! جمعش  ــل و گفت: «اين هنوز اينجاس داخ
ــويى كمدى من برم  ــد بابا بذاريد توى يه كش كني
دستگاه اكسيژن واسش پيدا كنم شايد زنده موند». 
ــيما راد را جاساز كنيم توى  ــد كه س قرار بر اين ش
ــتگاه هاى  ــادر نيما هم با يك تماس دس كمد و م
ــرش خريد  ــى يو را درجا براى پس يك اتاق آى س
ــوى حالت مرگ مغزى نگه دارد.  كه مقتولش را ت
ــته باشى حتى مى توانى قتل  در واقع اگر پول داش
ــى. مادر  ــته باش ــر و بدون دردترى هم داش تميزت
ــت.  ــارز يك زن متمول بى غصه اس ــا نمونه ب نيم
ــان  از همين هايى كه لباس هاى مارك و پلنگى ش
ــفرها و  ــند و از س ــم خيريه مى پوش را توى مراس
ــان را زده با رفقاى شان حرف  خريدهايى كه دل ش
ــته سالى يك بار كوكو  مى زنند و با ناخن هاى كاش
سيب زمينى درست مى كنند و توى غرفه حمايت از 
گربه هاى خيابانى مى فروشند. اكثرشان هم حوصله 
شوهرشان را ندارند و اعتقاد دارند اگر مردها را زياد 
تحويل بگيرى هوا برشان مى دارد و شلوارشان دو 
ــت كه معموال شلوار  ــود. اين در حالى اس تا مى ش
ــان است  ــان يكى از همان رفقاى ش دوم شوهرش
ــان مى دهد به مردها بايد بى محلى كرد.  كه يادش
ــت نيما  تا ظهر توى اتاق راه مى رفت و اعتقاد داش
ــت توى بهترين  اگر با من فرار نمى كرد االن داش
ــد. بعدش هم  ــدن درس مى خوان ــگاه هاى لن دانش
ــوهرش فريبرز كه بيايد گند پسرش  زنگ زد به ش
ــت  ــتش بند اس را جمع كند و آقا فريبرز گفت دس
ــتيم تا هزينه قتل و خسارتى  و شماره كارت بفرس
ــاعت  ــده،كارت به كارت كند. چند س را كه وارد ش
ــام خبرگزارى ها خبر  ــته بود كه تم ــتر نگذش بيش
ــيما راد را پخش كردند. منبع خبر  ــدن س ناپديد ش
ــا يعنى آن فيض احمق  ــم از طبقه پايين اتاق م ه
ــل را پر كرده بود از خبرنگار و پليس  بود. البى هت
و داشت جلوى دوربين شان چيزى تعريف مى كرد. 
ــم توى فيلم  ــر فيض كه خودم ه ــت س رفتم پش
ــط هتل  بيفتم بلكه مادرم دختر پرافتخارش را وس
تصاحب كرده اش ببيند. فيض اشكش را پاك كرد 
ــون يك لحظه من رو نگاه كردن و  و گفت: «ايش
گفتن نرو». خبرنگار از بين جمعيت پرسيد: «دوست 
داشت كنارش باشيد؟» فيض فين بينى اش را باال 
ــيد و گفت: «ببينيد به هرحال وابستگى هايى  كش
ــه چمدونامو نياوردى  ــون گفتن نرو تا هم بود. ايش
ــون هنوز بوى عطرشونو ميده» زد زير  باال. انعامش
گريه. فيض را هول دادم و دوربين ها چرخيد سمت 
من، در حالى كه نيما و روزبه داشتند از پنجره پشت 
ــيما راد را مى انداختند توى صندوق  ــا س خبرنگاره
ــين، گفتم: «لطفا آروم باشيد... بنده خبر  عقب ماش

دارم خانم راد كجا هستن!».
اين قصه ادامه دارد...

داستان

طنزآزاد

مونا زارع

پدرام سليمانى

گيتا حسينىباشگاه طنزپردازان جواننوستالژي

پسرم سيگارى شو!

چه كسى برايش 
غذا مى آورد؟ عاشقانه اى 

بى قانون!
قسمت دهم

چگونه دوستان تان بزن قدش...!
را بشناسيد

قسمت 400   - بازى با قواعد و قوانين
ــده بود كه  ــتان درباره قواعد و قوانين طنز گفته ش ــهرى داس در مجله همش
ــى در طنز رنگ مى بازند؛ چرا كه طنز،  ــيك داستان نويس آموزش هاى كالس
عرصه ممكن ساختن ناممكن هاست. در طنز، شما مجازيد كه قالب هاى ممنوع 
ــى را به كار بگيريد و مخاطب را با خود در لذت اين ورود به  ــتان نويس در داس

حريم هاى ممنوعه شريك سازيد!مى توانيد كار را يك سره در قالب زبان خشك 
ــتانى ادارى بنويسيد، از غلط نويسى عمدى استفاده  و غير منعطف و غير داس
كنيد، زبان گزارشى به اثر بدهيد و جا به جا، حكم هاى كٌلى صادر كنيد. به سبك 
و سياق انشاهاى دوره دبستان، توصيفات شديد و غليظ به كار ببريد. مى توانيد 

اثر را در قالب مقاله هاى مستند و مستقيم بنويسيد. مى توانيد وقايع جزيى و كلى 
مربوط به خودتان را بى هيچ تخيل و تكنيك روايى به قلم بكشيد، كارهايى كه 
در كالس هاى داستان نويسِى جدى، پيوسته شما را از آن برحذر مى دارند. آن 
وقت از اين همه غلط نويسى تعمدى غرق در لذت شويد و مخاطب را هم در 

اين لذت شريك كنيد! البته از فرمان هاى طنزنويسى هم غافل نشويد؛ چراكه 
براى گذر از تجربه هاى ديگران و آزمودن افق هاى تازه، الزم است كه ابتدا بر 
ــگردهاى آزموده شده كه حاصل قرن ها تجربه بزرگان طنز ادبيات فارسى  ش
است، مسلط شويد. در نهايت خدا را چه ديديد، شايد با آفرينش اثرتان، شگردى 
بر اين شگردها افزوديد! بهرام صادقى مى گويد:« هنرمند بايد چيزى از خود به 

دنيا اضافه كند، ولو اينكه يك مثقال باشد».
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دارم روي 
آلبوم جديد 
كار مي كنم!!!

instagram.com/nishkhat

تهيه كننده حامد همايون:
من يك تاجرم تهيه كنندگى موسيقى بازى من است!
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عباس احمدى

هفته نامه گل آقا
سمينار نقش هيپنوتيزم در دندانپزشكي

 در مشهد برگزار شد.

ههه
س
 دد

فيلبرت دومينيك

نيشخط خـاطـره
شنبه 5  دي 1394

    بـــزودي  

آثار منتخب نخستين مسابقه جهاني 
كاريكاتور نيش خط  1396

 Selection Cartoons of  The first

 Nishkhat international

Cartoon Contest   2017

طرح مجلس بر اى تامين وسيله طرح مجلس بر اى تامين وسيله 
اياب ذهاب اياب ذهاب  دانش آموزان روستايى   دانش آموزان روستايى  

خب... اين هم از وسيله 
اياب و ذهاب شما!!!

هورااا

هورااا



سر بريدن با پنبه 
بيشتر از چاقو 

درد دارد !

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

مژگان سقراطىكاريكلماتــــــور

نيشخط خـاطـره بازار مسكن در انتظار خريدار
شنبه 5  دي  1394علي جهانشاهي
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عجب دنيايى ست...
زنها هميشه نگران چيزهايى هستند
 كه مردان فراموش مى كنند،
مردان هميشه نگران چيزهايى هستند
 كه زنان به خاطر دارند
سيمين دانشور

nishkhat

nishkhat

بعضى بازنشسته ها مى مير ندبعضى بازنشسته ها مى مير ند
 ولى ميز  را  رها  نمى  كنند ولى ميز  را  رها  نمى  كنند

على قناعت

طرح: ساسان خادم
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instagram.com/nishkhat
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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طراوت نيكى

خط فقـر



وقتى از آب خسته مى شم
مى پرم تو هوا!

2

2

مجموعه مثل آب نبات
نويسنده: ساندرا بوينتون
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كودك و نوجوان 

450

على روستايى

يك گربه دارم
من توي ايوان
يك بچه گربه
شيطان شيطان

 
رنگ تن او

خاكستري رنگ
با خط و خالى

زيبا و خوش رنگ
 

مي پيچد از مهر
گرد دو پايم
سر مي گذارد
بر روى پايم

«كيتى كراسر»
كوشندگان كودك:

شششششششششششششمممممممممممممممممممممممممممممم

گربهگربه

اولين روزنامه كودك و نوجوان كشور

غول سبز بزرگ وارد جنگل شد. 
نعره اى كشيد. آهو با خوشحالى

 از كنارش رد شد.  از كنارش رد شد. 
خرگوش هم نگاهى به اون كرد. 

خنديد و رفت.  غول تعجب كرده بود
 كه چرا هيچ كس از اون نمى ترسد.

 الك پشت پير آرام آرام به او الك پشت پير آرام آرام به او
 نزديك شد و گفت: اگر براى نزديك شد و گفت: اگر براى

 ترساندن حيوانات جنگل اومدى اشتباه
 كردى. حيوانات اين جنگل همه با هم متحدن

 و حتى شير جنگل هم اصال نعره نمى كشه! 
غول سبز سرش رو پايين انداخت و از جنگل بيرون رفت.

اعظم السادات سيادتاعظم السادات سيادتغول سبزغول سبز

 ...
ى

  .
ه بوده بود

سد.سد.

ششششتتببببا ى اشتباهىى
ددنن تت ه با هم متحدنههه ببا ههمممممم

 نمى كشه!ننمىى كككششهه! 
ت و از جنگل بيرون رفت.تت ووو ز جنگگگلللببييررررروننن رررففتتت..

لجاجت و راهكارهاى مقابله با آن لجاجت و راهكارهاى مقابله با آن 

نبايد روى حرف من نبايد روى حرف من 
حرف بزنيد !حرف بزنيد !
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نام كتاب: مجموعه مثل آب نبات
نويسنده: ساندرا بوينتون

مترجم: مريم هاشم پور
ناشر: نشر افق
تعداد جلد: 4

ــالگى، عاشق  ــه  س درباره كتاب: كوچولوها با ورق زدن اين كتاب  ها پيش از س
ــم  پور نيز  ــعرهاى مريم  هاش ــوند و مفاهيم پايه را ياد مى  گيرند. ش كتاب مى  ش
ــتر كرده اند. «پايين و باال»، «ميوميو، ماع  شيرينى  مجموعه مثل آب  نبات را بيش
ماع»، «كاله آبى، كاله سبز» و «كتاب خواب» عنوان هاي فرعى اين مجموعه چهار 

جلدى  اند.

وقتى از آب خسته مى شم وقتى از آب خسته مى شم 
مى پرم تو هوا!مى پرم تو هوا!

اين كتاب  توسط: سام حضرتى از تهران

به«قانون بچه ها» براي معرفي پيشنهاد شده

ارتفاع  تا  است.من  پرنده  ماهي  من  اسم 
نمى تونم  ولي  بپرم  مى تونم  كمى  خيلى 

بال  چون  كنم  پرواز  پرنده ها  مثل 
خيلي  سرعت  با  اولش  ندارم.من 

زيادى حدود 65 كيلومتر در ساعت 
باله هاى  رو سطح آب شنا مى كنم، بعد 

جلوييمو باز مى كنم و 
تا ارتفاعى باالتر از سطح آب به پرواز در ميام. تو طول 
پرواز باله هامو باز نگه مى دارم اما وقتي كه به سطح آب 
بر مى گردم اون ها رو به حالت اولشون بر مى گردونم. 
تموم آب هاى  تو  و  دارن  دوباله  ما  نوع  معمولى ترين 
نواحى استوايى پيدا مي شن. طول اونا 25 سانتى متره 
و بلند ترين ماهى پرنده، 45 
سانتى متر طول داره.يه ماهى 
پرنده مى تونه در حدود 30 

ثانيه پرواز كنه.

جغرافيا
معلم به دانش آموز :

اگر تو روزى 100 صفحه كتاب بخوانى ، 
وقتى كه با هم كالسى ات باشى . 
در مجموع با هم چند صفحه كتاب

مى خوانيد ؟
دانش آموز: هيچى

معلم: چرا؟!
دانش آموز: چون حسابى مشغول حرف

زدن مى شويم . 
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ــا تصويرگرى جين و  ــارگارت مى» ب ــته  «م كتاب «هفت برادر» نوش
موسين تسنگ، از سوى كانون پرورش فكرى بازنشر شده است.

ــرى جين و  ــى» با تصويرگ ــارگارت م ــته  «م كتاب «هفت برادر» نوش
موسين تسنگ، اثرى فولكلور است كه براى مخاطبان 10 تا 12 سال 
ــوى كانون پرورش فكرى بازنشر شده است.اين كتاب با ترجمه   از س
سيدحبيب ا... لزگى براى پنجمين  بار راهى بازار كتاب شده است.«هفت 
برادر»، همان طور كه از نام آن مشخص است، داستان چند برادر است. 
ــاده دارند.  ــباهت ظاهرى زياد و قدرت هاى خارق الع اين برادران ش
باالخره روزى مى رسد كه اين برادرها با امپراتور ستمگر و سپاهيانش 
روبه رو مى شوند و مبارزه با ظلم را آغاز مى كنند.در بخشى از اين كتاب 
مى خوانيم: روز بعد، سربازان هر دو سپاه جلو دويدند و عقب دويدند و 
مقدار زيادى بوته و شاخه و تخته و علف هاى خشك جمع كردند. آن ها 
آتش بزرگى روشن كردند كه دود آن از اين طرف چين به آن طرف چين 
مى رسيد. برادر ششم وسط آتش بود، اما آن همه آتش هم نمى توانست 
ــا قيمت 5 هزار تومان به  او را گرم كند.«هفت برادر» در قطع بياضى و ب
دست مخاطبان رسيده است.شمارگان اين كتاب كه از سوى انتشارات 
ــده در پنجمين  ــر ش كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان منتش

مرحله چاپ به 50هزار نسخه رسيده است.

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

چگونه فرزندتان را مطيع خود كنيد 
بيشتر مادران در روياى خود هم نمى بينند فرزندشان روزى حرف شان را به راحتى 
گوش كند و مطيع آن ها شود. پدران، ساعات كمترى را با فرزندان مى گذرانند و 

كمتر بر سر مسائل پيش پاافتاده و جزيى با آن ها بحث مى كنند.
از اين رو جذبه شان بيشتر حفظ مى شود، اما مادران بيشتر با فرزندشان هستند و 
كارشان دشوارتر است. در اينجا راهكارهايى معرفى مى كنيم كه به هر پدر و مادرى 

كمك مى كند تا فرزندان شان از آن ها حرف شنوى بيشتري پيدا كنند:
حرف تان را فقط يك بار بگوييد: اگر پيشتر بايد يك حرف را چند بار مى گفتيد و 
كسى توجه نمى كرد، از اين به بعد فقط يك بار با جديت بگوييد. اگر او اهميتى نداد، 
پيامدى متناسب با كرده اش در نظر بگيريد. پس از مدتى او متوجه مى شود كه بايد 

براى حرف تان ارزش قايل شود.
تشويق كنيد: هميشه جريمه كارگر نيست. تشويق نيز مى تواند بسيار موثر باشد، 
به خصوص هنگامى كه كودك برخالف عادات قبلى، براى نخستين بار به حرف شما 
گوش مى كند و آنچه را كه خواسته ايد انجام مى دهد. هرگاه متوجه حرف شنوى 

فرزندتان شديد، او را تشويق كنيد و به او بگوييد از اين كارش متشكريد.
براى هر دستور به او زمان بدهيد: هيچ گاه به فرزندتان نگوييد،همين االن بلند 
شو و آشغال ها را دم در بگذار.  خود شما هم اگر وسط انجام كارى باشيد، دوست 
نداريد همان لحظه از شما بخواهند رشته ذهنى تان براى آن كار را رها كنيد و سراغ 

كارى ديگر برويد.
پس به فرزندتان هم مهلت بدهيد. براي مثال به او بگوييد تا يك ربع ديگر فرصت 

دارى آشغال ها را دم در بگذارى. بعد از آن مى توانى بازى رايانه اى كنى.
از شكست نهراسيد: اگر تا ديروز رفتار ديگرى با فرزندتان داشته ايد و از امروز 
تصميم گرفته ايد رويه اى متفاوت در پيش بگيريد، احتمال شكست زياد است. 
شما به فرزندتان مهلت داديد كه آشغال ها را دم در بگذارد تا بعد از آن مجاز به 

بازى كردن باشد.
حال آن فرصت به سرآمده و او اين كار را انجام نداده  و در دل دعا مى كند كه شما 
مانند گذشته، به حرف تان پايبند نباشيد. اما اين طور نيست. نيازى نيست فرزندتان 
را دعوا كنيد تا روزى كار به حرمت شكنى برسد. تنها در نهايت صبورى و آرامش 
به او بگوييد مهلتش به پايان رسيده و او كارش را انجام نداده، خودتان آشغال را دم 
در مى گذاريد و او امشب كال مجاز به بازى كردن نيست. اما اگر فردا به حرف تان 

گوش كند، فرصتى دوباره براى بازى كردن خواهد يافت.

 «كيتى كراسر» «كيتى كراسر»
ــال 2010، نه تنها  ــر، برنده جايزه آستريد ليندگرن س كيتى كراس
ــنت  ــت. او به س ــتاد خلق فضاس ــت بلكه اس ــتاد تصويرگرى اس اس
ــه آن را تغيير داده و نو  ــت؛ درحالى ك كتاب هاى تصويرى پايبند اس
ــت. او  ــن خيال و واقعيت كامال باز اس مى كند. در دنياى او دروازه  بي
خواننده را به تدريج و به طور فردى اما با تاثيرى عميق مورد خطاب 
قرار مى دهد. او در سختى ها با افراد كامال همدلى مى كند، روش هاى 

چگونگى تبديل ضعف به قدرت را نيز نشان مى دهد.
ــد و يكى  ــم درمى آميزن ــر وى با ه ــى در هن ــتى و همدل انسان دوس
ــم  ــن از ه ــى و مت ــر، نقاش ــى كراس ــاى كيت ــوند. در كتاب ه مى ش
ــتند.  ــاى تصويرى او هس ــاى اصلى او كتاب ه ــد. كاره جدا ناپذيرن
ــرگ كوچك»  ــه» 2003، « بازديد م ــامل«بچه  ريش كتاب هاى او ش
2004، «آشفتگى بزرگ» 2005 و سرى داستان هاى «پُكا و مين» در 
سال هاى (2005 ، 2006، 2007، 2010) هستند.او خوانندگان را 
ــتفاده از مجموعه اى محدود از مداد و جوهر و مدادرنگى تحت  با اس
تاثير قرار مى دهد. حالت هاى چهره، طرز ايستادن و فضاى داستان 
در آثارش با دقتى بى پايان به تصوير كشيده شده اند. در دنياى كيتى 

كراسر، هيچ كليشه مشخصى ديده نمى شود.

چگونه فرزندتان را مطيع خود كنيدچگگوننه فففررززننددتتاانن رر ممططييعع خخوود ككننننييييييدددددد

ــم مى خورد  يكى از روحياتى كه در برخى از كودكان به چش
ــت، كودكانى كه داراى اين گونه روحيه  روحيه لجبازى اس
هستند زندگى را براى ديگران تلخ مى سازند. آنچه كه در فرد 
لجوج وجود دارد اصرار و ابرام در به كرسى نشاندن حرف خود 
است، موضوعات براى لجوج چندان اهميتى ندارد بلكه مهم 
يك زندگى و تسليم نشدن در برابر افكار ديگران است. لجبازى 
يكى از صفات ناپسند است كه به شدت عواطف  و احساسات 
ديگران را جريحه داركرده ، پيوندهاى دوستى و يگانگى را از 
هم جدا مى سازد . فرد لجباز براى اين كه خواهش غرور آميز 
خود را اعمال كند در هر انجمنى سخنى به ميان آيد ودر هر 
موضوعى اظهار نظر شود بدون اينكه قصد راهنمايى داشته 
ــا جمالت و  ــايد و ب ــد بى درنگ زبان به اعتراض مى گش باش
انتقادات بى مورد در صدد كوبيدن و نابود ساختن شخصيت 

ديگران است .                                          
وراثت و لجاجت 

بدون ترديد روحيات پدران و مادران در فرزندان اثر مى گذارد 
ــى به كودكان  ــيار كوچك اين تاثير به صورت زمينه هاى بس
انتقال مى يابد ولى بروز و رشد اين زمينه ها تابع شرايط محيطى 
است. اگر مقتضيات تربيتى موافق و مساعد با اين زمينه ها باشد 
ــت و اگر پرورشى بر خالف آن  پرورش و رشد آن ها قطعى اس
باشد براى ظهور و بروز آن ها، مجالى فراهم نخواهد شد. ناگفته 
نماند كه منظور از محيط تربيتى علل و عوامل گوناگونى است 
كه حتى بهداشت و مواد غذايى و محيط زندگى و سالمت تن 
و امنيت خاطر كودك را نيز در بر مى گيرد. بنابراين كودك با 
ــود ، بلكه با فطرت  روحيه لجبازى از پدر و مادر متولد نمى ش
ــازنده  ــتى مى گذارد و اين عوامل س پاك قدم به جهان هس
تربيتى اوست كه مى تواند از او يك انسان سازگار يا فرد لجباز 

و يك دنده تحويل اجتماع دهد .          
علل لجاجت

ــت و عامل  ــد در انحصار يك عل ــودكان نمى توان لجبازى ك
ــش روحيه لجبازى  ــد و علل و عوامل متعددى در پيداي باش
ــاره مى كنيم:                                                                                  ــى از آن ها اش ــا به برخ ــا در اينج اثر دارد و م
ــت البته  ــاى افراطى  پدر و مادران اس يكى از علل، محبت ه

در مواردى هم شرايط و او ضاع خارجى در ضرورت اين توجه و 
محبت فوق العاده موثر است. مثال برخى از كودكان فرزند منحصر 
ــيت تنها پسر خانواده هستند و  خانواده هستند يا از نظر جنس
ــوان بوده، دوره  ــوارد هم، كودك از اول عليل و نات در بعضى از م
بيماريش طوالنى بوده و براى او وضع استثنايى به وجود آورده 

در چنين مواردى پدران و مادران مى كوشند به همه خواسته هاى 
كودك جواب مثبت بدهند، اگر چه برخى از اين تمايالت اصولى 
ــه تدريج با روحيه  ــد در نتيجه چنين كودكانى ب و منطقى نباش
لجبازى تربيت مى شوند. پر واضح است كودكانى كه در خردى هر 
چه خواسته اند فورا براى شان تهيه مى شده  بعدها با اين روحيه خو 
گرفته و توقع دارند هر چه بخواهند و هر چه بگويند، ديگران بدون 

قيد و شرايط خواسته آن ها را انجام دهند.                                      
محروميت لجبازى 

ــى دارد ، او همان طور كه به  ــر دوره از زمانى نيازهاي كودك در ه
غذا و لباس احتياج دارد به بازى و تفريح هم نيازمند است. برخى 
ــه نيازهاى طبيعى كودكان  از پدران و مادران بر اثر بى توجهى ب

ــى  ــان به جنبه هاى آموزش ــدى افراطى آن يا عالقه من
فرزندان شان، هيچ گاه وسايل بازى و تفريح هاى مشروع 
براى فرزندان شان تهيه نمى كنند ، در برخى از خانواده ها 
ــوده و از امنيت خاطر  ــار فقدان عاطفى ب كودكان گرفت
ــى آنان به جاى  ــتند. در محيط خانوادگ برخوردار نيس
ــدال و جدايى، حاكم مطلق  صفا و صميميت جنگ و ج
است . بديهى است اين محروميت ها به تدريج كودكان را 
عقده اى و لجباز بار مى آورد،  اين گونه كودكان با روحيه 
لجبازى، عقده ها وناراحتى هاى خود را جبر ان مى كنند. 
بعضى از خانواده ها كودكان خود را از بسيارى آزادى هاى 
ــختى آنان را در منگنه  معقول و مشروع باز داشته به س
فشار قرار مى دهند. اين گونه كودكان با مكانيسم دفاعى 
ــت مى زنند  به يك نوع اعتياد و آلودگى خطرناكى دس
كه ريشه و انگيزه اين كار جز لجاجت و دهن كجى چيز 

ديگرى نيست.
درمان لجاجت

درمان لجبازى كودكان كمى دشوار است. بايد كوشيد 
از راه هاى صحيح و اصولى به مبارزه با لجبازى قيام كرد 
چون باپياده كردن هر عامل غير تربيتى عالوه بر اين كه 
لجبازى را درمان نكرده ايم بلكه به توسعه و گسترش آن 
دامن زده ايم. برخى از والدين مى كوشند با تسليم شدن 
و آزاد گذاشتن كودك لجباز، او را تربيت كرده ضمنا خود 
را از اصرار و ابرام و گريه او نجات و رهايى بخشند، عده اى 
هم مى كوشند با توسل به زور و كتك زدن، لجبازى او را 
از بين ببرند، بديهى است اين دو روش منطقى و اصولى 
نيست زيرا كودكى كه با اصرار و ابرام حرفش را به كرسى 
بنشاند عالوه بر اين كه لجبازى پايان نمى پذيرد بلكه بر 
حدت و شدت آن افزوده مى شود. اما نارسا بودن روش دوم 
اينكه اصوال تنبيه بدنى هر گز نمى تواند  يك عامل تربيتى 
به شمار آيد. در خاتمه، راه اساسى اين است كه فرد لجباز 
بايد بازسازى شود. تمام علل و عوامل كه روح لجاجت را 
ــن بروند تا كودك، تعادل  در او به وجود آورده، بايد از بي
خود را باز يافته از لجبازى دست بكشد.  پيش از بازسازى، 
بهترين روش درمانى، عدم اعتنا و توجه به كودك لجباز 
است. بدون اينكه تسليم او شده يا به زور و تنبيه متوسل 

شده باشيم.

لجاجت و راهكارهاى مقابله با آن لجاجت و راهكارهاى مقابله با آن 

نبايد روى حرف من حرف بزنيد نبايد روى حرف من حرف بزنيد !! ىلىر روستايى عع

 برخى از خانواده هاي كودكان گرفتار فقدان 
عاطفى بوده و از امنيت خاطر برخوردار نيستند. 

در محيط خانوادگى آنان به جاى صفا و صميميت 
جنگ و جدال و جدايى ، حاكم مطلق است
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ايرج نورى

يلدا سليمانى فر

ايرج نورىيرجنووورررررررررررىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

رنگ آميزى كن!
رنگ كن، 

عكس بگير و بفرست.
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