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ــورهاى  ــى مختلف در كش ــاى حقوق نظام ه
گوناگون همگى در صدد هستند در راستاى حفظ 
ــى مقرراتى را براى  نظم در جامعه و منافع عموم
ــع كنند. يكى از  رعايت آن ها و پايندى مردم وض
روش هاى مرسوم در سياست جنايى براى مقابله 
با پديده مجرمانه اجراى مجازات حبس است،  در 
زمان هاى گذشته به نوعى تنها مجازات بازدارنده 
را محبوس كردن محكوم مى دانستند ولى كم كم 
با روشن شدن ايرادات فراوان آن و عدم بازپرورى، 
ــال آن به خصوص در  ــيارى از مجرمان با اعم بس
مورد حبس هاى كوتاه مدت بحث جايگزين هاى 
ــد كه نظام حقوقى ايران  مجازات حبس مطرح ش
هرچند  بسيار دير ولى سرانجام در قانون مجازات 
ــرد . در  ــالمى مصوب 1392 آن را تصويب ك اس
ايران براى مقابله با اعمال حبس هاى كوتاه مدت 
ــتاى كاهش  قبل از جايگزين هاى حبس و در راس
ــا در ماده 3 قانون، وصول  جمعيت متورم زندان ه
ــرف آن در موارد  برخى از درآمدهاى دولت و مص
معين مصوب سال 1373 در دو بند، امكان اجراى 
ــت ولى پس از  حبس كمتر از 91 روز وجود نداش
ــالمى مصوب  تصويب ماده 64 قانون مجازات اس
ــوالى كه پيش مى آيد اين است كه آيا  1392، س

ماده 3 قانون وصول نسخ شده است يا خير؟
ــول مى گويد  ــون وص ــاده 3 قان ــك م ــد ي بن
ــه جزاى  ــر از 91 روز الزاما ب ــاى كمت مجازات ه
ــود. بند دوم ماده 3 قانون وصول  نقدى تبديل ش
ــه حداكثر آن  ــى دارد مجازات هايى ك نيز بيان م
بيش از 91روز و حداقل آن كمتر از 91 روز است، 
قاضى بايد در حكم، مجازات حبس باالى 91 روز 
را مقرر دارد و در غيراين صورت بايد به جزاى نقدى 

تبديل شود.
 مقنن در قانون مجازات اسالمى ماده 19 براى 
مجازات تعزيرى درجه هشت حبس سه ماه را در 
نظر گرفته است، حال اين سوال پيش مى آيد كه 
ــال 92 اگر به جايگزين هاى حبس و  مقنن در  س
مقابله با حبس هاى كوتاه مدت توجه داشته، چرا 
حبس سه ماه را كه از  سال1373 اعمال و اجرايش 
ــده، دوباره احيا كرده است و آيا در حال  ممنوع ش

حاضر اعمال حبس سه ماه قابليت اجرا دارد؟
ــالمى 1392،  ــازات اس ــون مج ــاده 64 قان م
ــى مى كند.  ــدل از حبس را معرف مجازات هاى ب
شروطى در اينجا وجود دارد تا براساس آن ها بتوان 
مجازات هاى جايگزين را اعمال كرد اما در ماده 3

قانون وصول، شرايطى مقرر نشده است. اصالحيه 
قانون وصول در  سال 1393 نيز حكايت از آن دارد 
كه با وجود تصويب قانون جديد مجازات اسالمى 

ــال 1392، قانونگذار ماده3 قانون وصول را  در  س
ــخ نكرده و همچنان بر قوت خود باقى است و  نس
درحال حاضر نيز ممنوعيت اعمال و اجراى حبس 
ــت.اگر مجازات مذكور  سه ماه در كشور باقى اس
ــت – ماده 65- يا درجه  عمدى باشد، درجه هش
ــه اعمال مجازات  هفت- ماده 66- دادگاه ملزم ب
ــروط قانونى است و  ــاير ش جايگزين با رعايت س
ــال  در جرايم عمدى كه مجازاتش 6 ماه تا يك س
است نيز مخير به اعمال جايگزين است. در جرايم 
ــه 6، 7 و 8 ــه مجازاتش حبس درج غيرعمدى ك

ــد، دادگاه ملزم  ــال» باش «حداكثر حبس تا دوس
ــال  به اعمال جايگزين ها و در حبس بيش از دوس

مخير است.
ــت و تصويب  پس ماده 3 به قوت خود باقى اس
ــخ  ــالمى به منزله نس قانون مجازات اس ماده 64
ــت. نكته مهم اين است  ماده 3 قانون وصول نيس
كه ماده 64 به فردى بودن مجازات توجه دارد، نه 
شخصى بودن مجازات ها؛ ماده 64 شرايط عمومى 
مجازات هاى جايگزين را بيان مى كند اما بايد ديد 
آيا عمل مجرمانه مزبور داراى وصف مجازات هاى 
قابل جايگزين هست يا خير؟ به لحاظ عملى اصل 
ــت و اگر طبق آن  ــرا و حاكميت ماده 64 اس بر اج
ــد، در اين صورت به  مجازات جايگزين اعمال نش
ماده 3 قانون وصول مى توان مراجعه كرد. الزم به 
ذكر است كه اعمال همزمان ماده 3 قانون وصول 
ــالمى ممكن نيست.  و ماده 64 قانون مجازات اس
ــاس  ــت كه نمى توان براس ــع، اصل اين اس در واق
ــف داد، همچنين مجازات  يك عامل دوبار تخفي
ــاى قانونى قابل  جايگزين درخصوص مجازات ه
ــازات تقليل يافته يا  ــمول مج ــت و مش اعمال اس

تبديل شده نمى شود.
ــدت رويه  ــا توجه به راى وح ــال حاضر ب در ح
شماره 746 ديوان عالى كشور كه رعايت  شرايط 
ماده 64 از جمله رضايت شاكى خصوصى و جهات 
تخفيف را براى اعمال جايگزين هاى حبس الزم 
نمى داند، عالوه بر ايرادات وارد به اين راى  با امعان 
نظر  به بند يك و دوي ماده 3 قانون وصول و اصالح 
قانون مذكور در سال 1393 و عدم تغيير بندهاي 
ــتدالل ديوان را  ــك و دوي آن در صورتي كه اس ي
ــرط در اعمال مجازات هاي  در الزام بدون قيد و ش
ــك و دو ماده 3 جايگزين بپذيريم، به نوعي بند ي

ــرطى قابل اعمال  قانون وصول كه بدون قيد و ش
است، با مواد 65 و 66 يكسان بوده و ديگر ضرورتى 
ــوان جايگزين هاى  به وضع اين مقررات تحت عن
ــرايط اصولي  ــررات و ش ــدون رعايت مق حبس ب
ــت كه  جايگزين ها باقي نمي ماند. اين درحالى اس
ــور نيز قابليت  ــه ديوان عالي كش راي وحدت روي
ــت، پس ماده 3 قانون  نسخ قانون را نخواهد داش
ــتناد  وصول همچنان به قوت خود باقي و قابل اس
ــرايطى قضات نمى توانند  ــت و تحت هيچ ش اس
ــر از 91 روز را براى مجرمان  مجازات حبس كمت

در نظر بگيرند.              

ــور  ــال حاضر صنعت خودرو در كش وضعيت ح
ــت و اين صنعت در  به دليل تحريم ها مناسب نيس
ــكالت عديده اي روبه رو است كه  حال حاضر با مش
ــاماندهي دارد. در شرايط فعلي  ــك نياز به س بي ش
ــه براي  ــود ندارد ك ــكان اين وج ــه عقيده من ام ب
ــورت گيرد  ــاق خاصي ص ــم ها اتف دور زدن تحري
ــركت هاى  ــد اين ش ــاره ش زيرا همان طور كه اش
ــازى با معضالت فراروان و بزرگي  روبه رو  خودروس
هستند. يك روز بحث و چالش در خصوص قيمت 
ــت كه برخي عقيده دارند و  مى گويند  خودرو هاس
ــد. عالوه بر اين  ــيه بازار باش قيمت ها بايد در حاش
ــر اينكه   ــترده اى وجود دارد بر س ــاى گس بحث ه
ساختار دولتى خودروسازان  بسيار به وضعيت اين 
ــيب مى زند اما اكنون زمان آن نرسيده  صنعت آس
ــازي پيش ــوى خصوصي س كه به طور جدي به س

برويم؛ زيرا خصوصىسازى احتياج به بستر كامل و 
هوشمندانه اى داردكه شرايطي را فراهم كند كه ما 
با آسيب و مشكل در اين زمينه مواجه نشويم. در هر 
حال اين موضوع، ستاد و كميته ويژه بسيار هوشمند 
ــر اين بحران   ــد كه در براب و قدرتمندي مى خواه
ايجاد شده چاره انديشى كند. بخشى از اين بحران 
ــاز، بخش ديگر آن قطعه ساز و  مربوط به خودروس
ــركت هاى دولتى  تامين كنندگان مواد اوليه و ش
هستند؛ در اين شرايط سيستم بانكي و شرايط بازار 

ارز است كه مشكل ايجاد مي كند. 
ــت كه قيمت خودرو چقدر بايد  ــوال اين اس س
افزايش پيدا كند تا مساله زيان دهي خودروسازان 
ــودرو، بازار  ــكل قيمت خ ــود؟ در واقع مش حل ش
ــه در طول تاريخ نه تنها در ايران  است؛ بازار هميش
بلكه در تمام دنيا عدد صحيحى را براي قيمت  قرار 
داده است؛ در اين مورد پنج درصد كمتر از حاشيه 
ــق دارد. هنوز وزارت  ــت و منط بازار قابل قبول اس
ــمى موضعي را در قبال قيمت صنعت به شكل رس

ــه در حال  ــت؛ در حالي ك ــودرو اعالم نكرده اس خ
ــائل، قيمت خودرو  ــي از بزرگ ترين مس حاضر يك
ــائل ديگري نيز وجود دارد از جمله  است. البته مس
بدهى قطعه سازان و ضرر انباشت خودروسازى ها 
كه به روايتي 20 هزار ميليارد بدهى دارند. در حال 
حاضر نقدينگى در قطعه سازى به دليل كاهش پول 
ملى به شدت كاهش يافته است و اين موضوع  براي 
نقدينگى شركت هاى خودرو و قطعه سازان  مشكل 
ايجاد كرده است.  اين شرايط نياز به  تيمى دارد كه 
به مشكالت رسيدگي كند.  بخشى از اين مشكالت 
ــد،  ــته  تحريم كه اجرا ش قبل از تحريم وجود داش
ــت اما نمي توان گفت  ــديد كرده اس وضعيت را تش

تمام مشكالت  به تحريم ها مربوط مى شود.

ــا  ــزرگ دني ــت ب ــومين صنع ــوان س ــه عن ــگرى ب ــروزه از گردش ام
ــراوان  ــغلى ف ــاد فرصت هاى ش ــه به رغم ايج ــود؛ صنعتى ك ــاد مى ش ي
ــت .بديهى  ــدار كشورهاس ــعه پاي ــل در توس ــى بى بدي ــده دار نقش عه
ــه گونه اى  ــابقه تمدنى، تاريخى و ويژگى هاى طبيعت ايران ب ــت س اس
ــد. ــگرى باش ــرو در صنعت گردش ــورهاى پيش ــت كه بايد جزو كش اس

اما اينكه چرا ما هم اكنون حتى شاهد پيشرفت ميلى مترى در اين صنعت 
نيستيم، به مجموعه مسائلى بر مى گردد كه بايد مد نظر مجموعه حاكميت 
ــت كه برخى كشورها نظير  ــده اس و دولت قرار گيرد.چه چيزى باعث ش
تركيه، گرجستان، صربستان و ... در اين شرايط ايران هراسى نسبت به لغو 
ويزا براى ايرانيان اقدام كنند. چرا ما در اين شرايط بحرانى اقتصاد حاكم بر 
كشور نمى توانيم مانند بسيارى از كشورها لغو ويزا را براى شهروندان ساير 
كشورها در دستور كار قرار دهيم. هم اكنون شهروندان بيش از صد كشور
ــور ديگر دنيا نياز به اخذ ويزا ندارند. براى سفر به تركيه، مالزى و ده ها كش

سهم ايران در قياس با درآمد نجومى كشورها از صنعت گردشگرى در حدود 
نيم درصد سهم جهانى است.

ــور، حتى براى جذب  ــاب ارزش ها و هنجارهاى حاكم بر كش با احتس
گردشگران فرهنگى، تاريخى، مذهبى ( اعم از جمعيت بيش از يك ميليارد 
ــگران طبيعت گرد، گردشگران  ــيعه)، گردش مسلمان و 300 ميليون ش
سالمت ( با توجه به مزيت و كيفيت پزشكى ايران و ارزان بودن عمل هاى

ــوده و در انفعال محض  ــه جامع و همه جانبه ب جراحى) فاقد پالن و برنام
به سر مى بريم.ايران دومين كشور دنيا به لحاظ تعداد كشورهاى همسايه 
است.در 15 كشور همسايه ايران كه همجوار مرزهاى زمينى و دريايى 16
استان كشور هستند، جمعيتى در حدود 600 ميليون نفر زندگى مى كنند.

ــور نه تنها تا كنون به ايران سفر  تعداد قابل توجهى از شهروندان اين كش
ــتى نيز از ايران و جامعه ايرانى ندارند.همانند  ــناخت درس نكرده بلكه ش
بسيارى از كشور هاى پيشرو دنيا در صنعت گردشگرى، جذب شهروندان 
كشورهاى همسايه به عنوان كشورهاى هدف گردشگرى بايد در اولويت

برنامه ها و اقدامات قرار گيرد.اگر بسيارى از مردم دنيا و كشورهاى همسايه 
تصوير نادرستى از ايران و ايرانيان در ذهن دارند، چرا نمى توانيم با طراحى 
برنامه هاى مبتكرانه و خالقانه در تغيير اين نگاه موثر باشيم.اقدامات متعدد 

و فراوانى در اين خصوص قابل اجراست.
ــران مى آيند و تحت  ــتين بار به اي ــگران خارجى كه براى نخس گردش
ــت شمار  ــور ايران و جامعه ايرانى قرار نمى گيرند، انگش تاثير مثبت كش
ــابق كره جنوبى در پايان ماموريت  ــفير س ــتند.فراز پايانى نوشته س هس
ــده و  ــتاده ش ــورم فرس ــايلم قبال به كش خود به ايران را مرور كنيم:«وس
ــده از دين ــت. قلبم آكن ــراه دارم، لمس كردنى نيس ــود به هم آنچه با خ

ــوازى بى مثال  ــان و مهمان ن ــين بلوغ و تفكرش ــه ايرانيان، تحس عميق ب
ــورهاى مان مانند قلب  ــان كش ــوب مردم ــت. اگر قل ــان اس و مهربانى ش
ــترش  ــه در بين مان گس ــل صميمان ــود، تعام ــيفته ش ــن اين گونه ش م
ــود خواهد آمد». ــران و كره  به وج ــه تمام عيار بين اي مى يابد و يك رابط

ــت كه البته مى تواند مانند  باور داشته باشيم، گردشگرى يك صنعت اس
برخى صنايع مهم ديگر كاركردهاى فراوان فرهنگى، سياسى، اجتماعى، 
اقتصادى و امنيتى داشته باشد، پس براى ارتقاي همكارى هاى دوجانبه 
گردشگرى با ساير كشورها و سازمان هاى تخصصى منطقه اى و بين المللى 
ــخاصى متخصص و با تجربه دارد. آنچه  ــخصى و اش مديريت آن نياز به ش

هرگز در انتصاب مديران ارشد اين صنعت به آن توجه نشده و نمى شود.

ــتاوردهاى جديد  ــى از دس ــدر هيات ــش در ص ــى ارت ــروى زمين ــده ني فرمان
ــز حبرانى  ــكر پروي ــهيد سرلش ــاى مختلف تيپ 377 ش ــوزه ه ــى در ح تجهيزات
ــى نيروى  ــل از  روابط عموم ــه نق ــنا، ب ــرق بازديد كرد.به گزارش ايس ــمال ش ش
ــان و كاركنان تيپ 377 ــرتيپ كيومرث حيدرى در جمع فرمانده زمينى، امير س

ــم واليتمدارى،  ــه اصل مه ــروى زمينى ارتش بر س ــول فرماندهى در ني گفت:اص
ــود را انجام  ــت و ما تمام تالش خ ــتوار اس ــاالرى اس ــته س عدالت محورى و شايس
ــه اصل به اهدافى كه ترسيم كرده ايم، دست پيدا كنيم . مى دهيم تا با اجراى اين س

ــه اوامر  ــتى از جمل ــى و بهبود وضع معيش ــى رزم ــرد: ارتقاي آمادگ وى تاكيد ك
ــير نيروى زمينى  ــوا در حكم انتصاب بنده بود كه در اين مس فرماندهى معظم كل ق
ــته است . ارتش گام هاى موثرى را با حمايت هاى فرمانده محترم كل ارتش برداش

ــرتيپ كيومرث حيدرى با بيان اينكه تحرك و چابكى از ويژگى هاى نيروى  امير س
ــت، افزود:از ديگر منويات فرماندهى معزز كل قوا، ارتقاي تحرك و  زمينى ارتش اس
كارآمدى يگان هاست. در اين حوزه ما تالش كرديم با توانمندى متخصصان داخلى 
ــور تجهيزات و سالح هاى خود را  جهاد خودكفايى و با همكارى صنعت دفاعى كش
ــل هرنوع تهديدى  ــى توان گفت در مقاب ــرده و در حال حاضر به جرات م روزآمد ك
مقابله خواهيم كرد .فرمانده نيروى زمينى ارتش خاطر نشان كرد :يكى از برنامه ها و 
طرح هاى ما ارتقاي منزلت اجتماعى كاركنان است ، ما بايد نسبت به اجتماع و جامعه 
يك سر و گردن باالترباشيم چرا كه ما به عنوان نيروهاى مسلح زينت كشور هستيم .

وى تاكيد كرد : در حال حاضر با ارتقاي تحرك و كار آمدى يگان ها، قدرت تهاجم 
آن ها افزايس يافته است.

الزم به ذكر است فرمانده نيروى زمينى ارتش ديدارهاى جداگانه با خانواده هاى 
ــهدا، صعب العالج و همچنين ديدارهاى چهره به چهره با تمامى كاركنان  معظم ش

تيپ 377 داشته و دستورات الزم را جهت برطرف سازى مشكالت صادر كردند.

مححسن شاهين 
وككيل دادگسترى و مدرس دانشگاه

فربد زاوه
ككارشناس خودرو

مححمد رضا پوينده
 مدديركل پيشين گردشگرى خارجى 

سهم اندك ايران از گردشگري خارجيچالش تمام نشدني قيمت خودرو حبسي كه قابليت اجرا ندارد

سياستيادداشت 3يادداشت 2يادداشت 1

فرمانده   نزاجا:

قدرت تهاجم و تحرك يگان هاى 
نيروى زمينى افزايش يافت
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جامعه 10 سياست 2

بين الملل 4

حسن روحاني به قصور دولت و تاثير آن
 در افزايش تورم افسارگريخته اعتراف كرد

    حاتم بخشي
 30000000000000 تومانى

سياست 2

 طرح «ساماندهى پيام  رسان هاى اجتماعى» مى تواند بر دامنه جرايم كيفرى بيفزايد                  

 95  تحـديدگر
حقوق و قضا 5

ــان هاى داخلى در جذب كاربر، نمايندگان مجلس بازهم براى  پس از شكست نسبى پيام رس
حل مشكل متوسل به ابزار تهديد قانونى شده اند و گويا تمام اراده مردم با طرح ها، اليحه ها يا قوانين 
ــود! اين بار تعدادى از نمايندگان مجلس با اعالم طرح «ساماندهى پيام  رسان هاى  محدود مى ش

ــان ها مى شوند غافل از آنكه اساسا اين  اجتماعى» به تصور خود باعث كنترل و مديريت پيام رس
طرح با اصول حقوقى و نيز قوانين موضوعه ديگر در تضاد و تعارض است و بيشتر شبيه به يك بيانيه 

سياسى است تا يك طرح منسجم حقوقى! بر اساس اين طرح ...

     عضو شوراي شهر از وضعيت مراكز خدمات دهي به بي سرپناهان تهران انتقاد كرد                                

حال ناخوش مددسراها
كشورهاي غربي به گونه اي وانمود مى كنند كه ايران قطعنامه 2231 را نقض كرده است

شيطنت موشكي!

اصغر زارعى،  كارشناس مسائل بين الملل در گفت وگو با  «قانون»:                              

نظر آمريكا، تغيير قانون اساسى سوريه است

ايرانيان 6

تخريب سيد جواد طباطبايى، تاختن بر يك عمر مجاهدت ايران دوستانه است     

فرهنگ مظلوم،  انديشه  مظلوم تر

             افزايش  نامتعادل ميزان دستمزد و حقوق در بودجه سال98

    اعتراض مردم  را  به دنبال داشته است    

منت منت 2020  ددررصديصدي
 زير فشار  زير فشار 4040  ددررصدي!صدي!

صفحه  صفحه  33

    «قانون»  در گفت وگو با نمايندگان ،  خواستار ايستادگي مجلس      مقابل افزايش ناقابل حقوق توسط دولت شد
         محمداسماعيل سعيدي: بايد بر اساس تورم 120 درصدى حقوق       افزايش يابد

         موسوي الرگاني: اين ميزان افزايش جوابگوى تورم كمر شكن نيست
           محمدكاظمي: تحريم ها منابع مالي دولت را محدود كرده است
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ــتر از  ــازه  بايد بيش ــور در اين ب ــئوالن كش مس
ــند و بدانند كه  ــار خود باش ــي مراقب گفت هر زمان
ــن روحانى كه  ــي را به زبان مي آورند. حس اظهارات
ــم روز دانشجو در دانشگاه  عصر سه شنبه در مراس
علوم پزشكى سمنان سخن مي گفت، اظهاراتي را 
به زبان آورد كه برگرفته از دست داشتن برخي در 
ــفتگي بازار اقتصادي اين روزهاي كشور است  آش
ــعي  ــا گراهاي پنهاني س ــس دولت تنها ب ولي ريي
ــواص را متوجه اين نكات كند ولي  مي كند افكار خ
عامه مردم متوجه  جزييات نمي شوند و اين موضوع 
مي تواند دردسرهاي بيشتر را در پيش داشته باشد. 
حسن روحاني، درسخنانش به حاتم بخشي 30 هزار  
ميلياردي از خزانه سخن مي گويد كه عامل افزايش 
تورم افسارگسيخته اين روزهاي كشور شده است و 

هيچ اهرمي نيز براي مقابله با آن ندارد. 
ــخنانش در واكنش به  ــي ديگر از س او در بخش
سخنان مطرح شده از سوى نمايندگان و قشرهاى 
مختلف دانشجويى و تشكل هاى دانشجويى، گفت: 
ــتيم كه دانشجوى  چه زمانى ما چنين فضايى داش
عزيز ما با آزادى كامل و با لحن دلخواه خود دولت را 
نقد كند. نقد حق شماست و نقد دلسوزانه و درست 
به نفع آينده كشور خواهد بود. رييس دولت با بيان 
ــور و جامعه حتى زمانى كه دشمن  اينكه اداره كش
غدار و ستمگرى چون آمريكا و صهيونيسم و هيچ 
ــيم، كار پيچيده و  ــته باش دشمن و مشكلى نداش
ــاندن طرح تحول  ــت، گفت: به ثمر رس سختى اس
سالمت، كار آسانى نبود، اينكه در پنج سال گذشته 
حقوق كاركنان و كارمندان بيش از تورم بوده، كار 
ــت و اينكه دريافتى ها و مستمرى ها  ــانى نيس آس
ــته پنج برابر شده، كار  ــال گذش ــبت به پنج س نس
ــاره به اينكه روند  آسانى نبوده است. روحانى با اش
ــت درصد در  ــال 92 به  هش تورمى از 40 درصد س
ــت: اگر قرار است جلوى  سال 96 رسيد، اظهارداش
آمريكا بايستيم، مشكالت و زخمى شدن و زخمى 
كردن هم جزو اين رويارويى است و اين گونه نيست 
كه براى ما هميشه پيروزى بدون هزينه باشد. هم 
ــخنان خود با  ــم احد. وي در ادامه س بدر داريم و ه
ــار و سختى دارد،  تاكيد بر اينكه ميدان جنگ فش

گفت: در سنگر ماندن مانند در خانه ماندن نيست، 
ــم. ميدان جنگ  ــود را آماده كني در جنگ بايد خ
فشار و سختى دارد و بايد سختى هاى فراوان را هم 
ــرد: به اعتراف همه  تحمل كنيم. روحانى تاكيد ك
متخصصان اقتصاد ما در بين سال هاى 92 و 96 از 

تورم 40 درصد به  هفت يا هشت درصد رسيديم. 
ــد كه در سال  ــوال اينجاست كه چه ش حال س
ــديم. اولين  ــكل تورمى جديد مواجه ش 96 با مش
ــته در اقتصاد بود  عامل، بيمارى هاى مزمن گذش
ــن تر و آشكارتر شد.  كه در يك مقطع آثار آن روش
ــانى  ــوال كه چه كس رييس جمهور با طرح اين س
ــات اعتبارى و بانك هاى خصوصى و  مجوز موسس
ــت: در چه زمانى بود  خصولتى را صادر كردند، گف
ــات اعتبارى به خيابان  كه مالباختگان اين موسس
ــد كه مردم آن همه زجر  آمدند. چه كسى باعث ش
ببينند و چه كسانى مال مردم را تاراج و ظلم كردند. 
ــت مقابل آن ها بايستد،  وقتى دولت يازدهم خواس
ــه 90 امضايى  ــرار گرفتند و نام در مقابل دولت ق
فرستادند كه به اين ها دست نزنيد. وي خاطر نشان 
ــرى بيمارى هاى مزمن اقتصادى كنار  كرد: يك س
ــديم 30 هزار  ــد و متاسفانه مجبور ش هم جمع ش
ميليارد تومان از خزانه به مالباختگان اين موسسات 
ــاى 250 هزار  ــم كه اين مبلغ به معن پرداخت كني
ميليارد تومان نقدينگى است. همچنين چه كسانى 
و با چه مجوزى در سال 96 به خيابان آمدند و شعار 
ــع ملى ايجاد  ــد و ناآرامى هاى مضر براى مناف دادن
ــت. رييس  ــكار اس كردند كه البته همه اين ها آش
دولت تصريح كرد: در كنار اين عوامل، دشمن ترين 
ــت گرفتند.  افراد با ايران در آمريكا قدرت را به دس
ــد در صد به آمريكا و  البته ما هيچ زمانى اعتماد ص
ــته و نداريم. اعتماد ما هميشه نسبى  ديگران نداش
ــالم(ص) هم در مكه با كفار  بوده است. پيغمبر اس
ــى اعتماد به  ــح حديبيه) امضا كرد ول قرارداد (صل
آن ها نداشت. فتح المبين مربوط به همين قرارداد 
است اما همان هايى كه با پيغمبر(ص) قرار داد امضا 
كردند، نقض عهد كردند. ما هم اگر طرف مان نقض 
عهد كرده، تكليف و وظيفه ديگرى داريم. در ادامه 

محور سخنان روحاني را مي خوانيد.

بازي سياست

بحران هاي ايران در جهان و منطقه هر روز به دليل 
ــمني هايي كه وجود دارد، افزايش مي يابد و اين  دش
ــت و زندگي مردم نيز تاثير خود را  مساله روي معيش
ــه ميان ايران و  ــه اي ك مي گذارد. در تازه ترين مناقش
كشورهاي غربي صورت گرفته است، انگليس و فرانسه 
از شوراى امنيت سازمان ملل خواسته اند براى بررسى 
ــه دهد. در همين  برنامه موشكى ايران تشكيل جلس
راستا خبرگزارى فرانسه به نقل از ديپلمات ها نوشته 
ــت به زودي برگزار  ــت كه انتظار مى رود اين نشس اس
ــه مايك پامپئو،  ــود.اين اتفاق در حالي رخ داده  ك ش
ــد كه ايران  ــنبه مدعى ش وزير خارجه آمريكا روز ش
ــتيك ميان برد آزمايش كرده است.  يك موشك بالس
ــوراى  آمريكا با متهم كردن ايران به نقض قطعنامه ش
ــورهاى اروپايى خواسته  امنيت سازمان ملل، از كش
ــه و آلمان نيز  ــد. انگليس، فرانس ايران را تحريم كنن
آزمايش موشكى ايران را ناهمخوان با قطعنامه شوراى 
امنيت سازمان ملل توصيف كرده اند. هنوز جزيياتى 
ــه  ــكى ادعايى آمريكا و اين س در مورد آزمايش موش
كشور منتشر نشده، اما در صورت صحت اين ادعا نيز، 
آزمايش موشك هاى بالستيك توسط ايران به تصريح 
كارشناسان حقوقى و مقام هاى سياسى از جمله وزير 
خارجه روسيه، نقض قطعنامه 2231 نيست؛ چراكه 
ادبيات بند موشكى اين قطعنامه الزام آور نيست، ضمن 
ــخص حمل  ــكى كه براى هدف مش اينكه ايران موش
كالهك هسته اى طراحى شده باشد، در اختيار ندارد. 
ــه جامع اقدام  ــال 2015 برنام اين قطعنامه كه در س
مشترك (برجام) را تاييد كرد، از ايران «درخواست» 
كرده روى موشك هايى كه براى داشتن قابليت حمل 
ــده اند، كار نكند. همين  كالهك هسته اى طراحى ش
ــورهاى اروپايى در واكنش  موارد موجب شده تا كش
ــكى ايران از عبارت ناهمخوان با  به آزمايش هاى موش
قطعنامه به جاى نقض استفاده كنند. در دو سالى كه 
از اجراى توافق هسته اى مى گذرد، كشورهاى اروپايى 
در موارد ديگر آزمايش موشكى ايران هم جلسه هاى 
مشابهى را در شوراى امنيت برگزار كرده اند، اما با توجه 
ــورها از قطعنامه با متن دقيق  به اينكه تفسير اين كش
ــيه و چين آزمايش  ــند همخوانى ندارد و روس اين س
ــكى را نقض قطعنامه نمى دانند، شوراى امنيت  موش
ــادر نكرد.  ــات ص ــى بيانيه اى هم پس از آن جلس حت
مارك فيتزپاتريك، مدير اجرايى موسسه بين المللى 
ــان برجسته  مطالعات راهبردى آمريكا و از كارشناس
ــكى، در واكنش به اظهارات پامپئو كه  ــائل موش مس
ايران را به نقض قطعنامه 2231 متهم كرده، در توييتر 
نوشت:«نمى خواهم آزمايش موشكى ايران را توجيه 
ــوراى امنيت  ــض قطعنامه 2231 ش كنم، اما اين نق
ــت، زيرا اين قطعنامه فقط  ــازمان ملل متحد نيس س
ــت مى كند كه چنين آزمايش هايى  از ايران درخواس
ــن قطعنامه همچنين از  انجام ندهد». وى افزود:«اي
تمام كشورهاى عضو درخواست مى كند از اقداماتى كه 
اجراى تعهدات برجامى را تضعيف مى كنند، خوددارى 
ــد، اياالت  ــر ايران نقض كرده باش كنند. بنابراين، اگ
ــت». اظهارات پامپئو  ــن كار را كرده اس متحده هم اي
ــده كه دولت آمريكا اوايل امسال از  در حالى مطرح ش
توافق هسته اى با ايران خارج شد و در عملى ناهمخوان 

با قطعنامه شوراى امنيت، تمام تحريم هاى يك جانبه 
رفع شده ذيل برجام را عليه ايران احيا كرد.

دفاع ظريف
ــوي غربي ها، محمدجواد  در واكنش به اين هياه
ظريف، رييس دستگاه ديپلماسي كشورمان در توييتر 
ــوك از اعتراف  ــار بيانيه  دو ماه پيش برايان ه با انتش
ــكى  آمريكايى ها به ممنوع نبودن آزمايش هاى موش

ذيل قطعنامه 2231 شوراى امنيت پرده برداشت.
ايستادگي بر توان موشكي

اين فشارها به توان موشكي ايران در حالي صورت 
ــالمي همواره بر  ــات جمهوري اس مي گيرد كه مقام
ايستادگي ها برحق موشكي تاكيد داشته اند. در همين 
راستا، روز يك شنبه و بعد از فضاسازي كه پمپئو ايجاد 
ــخنگوى ارشد  ــردار ابوالفضل شكارچى، س كرد، س
نيرو هاى مسلح، در خصوص موضع گيرى هاى اخير 
ــالمى درباره تست و توسعه  ــمنان جمهورى اس دش
موشكى اظهار داشت: تست موشك ها و توان دفاعى 
جمهورى اسالمى براى دفاع و در راستاى بازدارندگى 
ــت، اين كار ادامه پيدا خواهد كرد. ما هم  كشور ماس

ــكى را ادامه خواهيم داد.  ــعه موش ــت و هم توس تس
ــارج از چارچوب مذاكرات  ــزود: اين موضوع خ وى اف
است و به امنيت ملى ما مرتبط است، در اين رابطه از 
هيچ كشورى اجازه نخواهيم گرفت. سخنگوى ارشد 
نيرو هاى مسلح تصريح كرد: البته اين اطمينان را به 
ــور هاى منطقه مى دهيم كه جمهورى اسالمى  كش
ــور ها ندارد. اين  ــاير كش ــتى به منافع س چشم داش
ــتاى بازدارندگى و افزايش توان  اقدامات تنها در راس
دفاعى است. وى با اشاره به تهديدات اخير آمريكايى ها 
ــى همچنان روى  ــاى نظام ــر اينكه گزينه ه مبنى ب
ــدار را مى دهيم كه در  ــن هش ــت، گفت: ما اي ميز اس
ــوى آمريكا و  ــاى راهبردى از س صورت هرگونه خط
هم پيمانانشان در منطقه، جمهورى اسالمى، آنچنان 
ــيلى محكمى به آنان خواهد زد كه تا ابد پشيمان  س
شوند. سخنگوى ارشد نيرو هاى مسلح ادامه داد: البته 
مطمئن هستيم كه دشمنان دست به چنين خطايى 
نخواهند زد، مگر اينكه افراد بى تجربه و تازه به دوران 
ــوند كه در  ــتباهى را مرتكب ش رسيده اى چنين اش

صورت بروز اين اشتباه تاوان آن را خواهند داد.

اقدام منفور
ــي يكي از  ــدرت نظامي و دفاع ــك بحث ق بي ش
ــت و اگر  ــام بين الملل اس ــاي اقتدار در نظ مولفه ه
ــتاورد دفاع مي كنند براي آن  مسئوالن ما از اين دس
است كه مي كوشند تا در ميان درگيري ها و نزاع  هاي 
ــند كه از حق خود  ــته باش جهاني توانايي آن را داش
ــي غربي هايي كه هيچ  ــن زياده خواه دفاع كنند. اي
ــورمان ندارند نيز بايد مورد  ــتاوردي براي كش دس
ــباتي كه برقرار مي شود،  توجه قرار گيرد و در مناس
اين نكات مدنظر باشد. اين كشورها مي توانند براي 
ــر اهرمي اتكا  ــيدن به اهداف ومنافع خود به ه رس
كنند ولي براي رسيدن به حقوقي كه مردم ما به آن 
احتياج دارند، بازي مي كنند كه اين مورد قبول هيچ 
ــئوالن غربي بايد بدانند  ايراني نيست. از طرفي مس
ــت، تحريم ها و  ــده اس همان گونه كه بارها اعالم ش
قطع نامه ها عليه ايران فشاري به مسئوالن و مقامات 
ــه از اين  ــتند ك ــد و اين تنها مردم هس وارد نمي كن
ــده آن ها خراب  ــوند و آين زورگويي ها متضرر مي ش

خواهد شد. 

    كشورهاي غربي سعي دارند به گونه اي وانمود كنند كه ايران قطعنامه 2231 را نقض كرده است    

شيطنت موشكي!
ظريف با انتشار بيانيه  يك مقام آمريكايي از اعتراف آن ها به ممنوع نبودن آزمايش هاى موشكى ذيل قطعنامه 2231 شوراى امنيت پرده برداشت

گروه سياسى

توضيح رهبري درباره

 استثناهاي قانون منع به كارگيري

راز سكوت در برابر 

هجمه تندروها به وزيرجوان

ــنبه 1397/9/13 در ابتداى درس خارج  ــالمى، صبح سه ش حضرت آيت ا... خامنه اى، رهبر انقالب اس
فقه با اشاره به سوال روز گذشته  يكى از طالب از ايشان درباره  قانون منع به كارگيرى بازنشستگان و انتساب 
بازگرداندن بعضى بازنشستگان به اجازه  رهبر انقالب، توضيحاتى درخصوص اين قانون و همچنين اجاز ه هاى 
صادرشده براى به كارگيرى بعضى افراد بازنشسته در مشاغل بيان كردند. حضرت آيت ا... خامنه اى در اين 
ــريف آوردند جلو و با اوقات تلخى تمام گفتند كه اين  سخنان گفتند:«ديروز يكى از آقايان بعد از درس تش
بازنشسته هايى كه طبق قانون بايد بركنار بشوند، اين ها را برمى گردانند و اين را به پاى شما مى نويسند، يعنى 
به پاى من. البته اين محبت  و نشان دهنده  اين است كه اين برادرمان نسبت به اينكه يك مساله اي را به ما نسبت 
مى دهند كه ايشان نمى پسندد، ناراحت است. منتها اشكالش اين بود كه سر من داد مى كشيد. من هم به ايشان 
يك قدرى تند گفتم آقا! چرا داد مى كشيد؟! به هرحال ما خواستيم از ايشان هم معذرت خواهى كنيم. اين قانون 
بازنشستگان، يك قانون بسيار خوبى است. اين از آن قوانينى است كه ما به آن احتياج داشتيم، جايش هم خالى 
بود. اين قانون در واقع حلقه  بسته مديريتى را كه گاهى اوقات در بعضى از جاها سال هاى سال طول مى كشد، 
اين حلقه مديريتى بسته را باز مى كند، مى شكند، راه را براى جوان ها مى گشايد كه بتوانند خودشان را برسانند 
به مراكز مديريتى. بنابراين اصل قانون، قانون خوبى است منتها اطالق قانون، اطالق درستى نيست؛ يعنى 
اينكه هر بازنشسته اى بايد به كار گرفته نشود، اين اطالق درست نيست. چون بعضى از افراد هستند بله، براي 
مثال 30 سال هم خدمت كرده اند، بازنشسته هم شده اند، فرض كنيد كه 20 ساله بوده، 18ساله بوده استخدام 
شده، حاال هم يك مردى 48 ساله، 50 ساله است، وقت كارش است و تجربه  خوبى هم پيدا كرده، جايگزين هم 
ندارد؛ اين است ديگر، قانون اين را هم شامل مى شود اما شمول قانون نسبت به اين جور آدم هايى كه كم وبيش 
پيدا مى شوند، ممكن است زياد هم نباشند. خب حاال آن مسئول، آن مدير چه كار كند برخالف قانون؟ اينجا به 
فكر واليت فقيه مى افتند كه ولى فقيه اجازه بدهد. مى آيند از ما سوال مى كنند، ما هم مواردى را، بنده اين هايى 
را كه [نسبت به آن ها] مى آيند سوال مى كنند كه نمى شناسم، مگر بعضى معدودشان را؛ ممكن است دو نفر، 
سه نفرشان را بشناسيم؛ معدودى از آن ها را مى شناسيم، آن هايى را هم كه نمى شناسيم، اگر به آن مدير اعتماد 
داشته باشيم قبول مى كنيم. مساله اين است َواال اصل اين قانون، قانون خوبى است، بايد هم اجرا بشود و بهترش 
هم همين است كه خود نمايندگان محترم مجلس قانون را جورى ترتيب بدهند و اصالح كنند كه ديگر اين 

اشكاالت پيش نيايد، مجبور نشوند كه به اجازه  رهبرى متوسل بشوند.

حمالت زياد اين روزها درفضاى رسانه اى كشور 
ــوى  ــات و عدم واكنش جدى ازس ــر ارتباط به وزي
نخبگان دو جناح عمده كشور،حكايت ازآن داردكه 
عدم وابستگى به طيف فكرى به اين دو جناح، از سوى 
هر كسى،مساوى با عدم حمايت از اوست. شايد اين 
دليل اصلى، عدم بلوغ و بالندگى احزاب در جامعه ما 
بوده و اين عدم توجه به رويش و جذب باعث شده كه 
فراگيرى و گسترش تفكر حزبى در كشور روز به روز 

سيرنزولى پيدا كند.
با شروع دولت دوازدهم و تاكيد رياست جمهور 
مبنى بر استفاده از جوانان توانمند دررده هاى عالى 
ــدس جهرمى جهت تصدى  اجرايى، انتخاب مهن
ــى در كابينه دوازدهم  وزارت ارتباطات نقطه عطف
بود. از ابتداى معرفى، هجمه هاى سنگينى از سوى 
برخى مخالفان داخلى و دشمنان خارج از مرزهاى 
كشور درجهت تخريب كانديداى جوان پست وزارت 

ارتباطات صورت گرفت.
ــاد وزير و  ــى ها، تحرك زي ــن حواش  باوجود اي
فعاليت هاى گسترده مجموعه وزارت ارتباطات در 
رسيدگى به امورات تخصصى اين حوزه، نويد روزهاى 
بهتر در جهت دست يابى به اهداف مشخص برنامه 
توسعه ششم در حوزه مرتبط با وزارت ارتباطات مى 
داد. سفرهاى متعدد استانى وزير جوان براى بررسى 
مشكالت ارتباطى نقاط مختلف كشور با اولويت رفع 
مشكالت مناطق محروم و كمتر توسعه يافته،كمك 
ــب براى رشد و بهبود وضعيت  به ايجاد بستر مناس
كسب و كارهاى الكترونيكى و نوپا، حضور فعال در 
كنفرانس هاى بين المللى و منطقه اى مختص به 
حوزه ارتباطات و فناورى اطالعات، حمايت جدى 
ــتفاده از خدمات  ــردم در اس از حريم خصوصى م
ــا كمك ظرفيت هاى  مخابراتى و فضاى مجازى ب
ــتفاده از جوانان نخبه و  قانونى و توجه خاص به اس
توانمند در امورات مديريتى،گوشه اى از فعاليت هاى 
ــال اخير وزير جوان بوده كه رضايتمندى از  يك س
عملكرد وزارت ارتباطات توسط رياست جمهورى  
بارها اعالم شده و از چشم مردم نيز غافل نمانده است. 
ــترده  ــن فعاليت ها،تالش هاى گس در كنار اي
ــگ برخى  ــرى ازفيلترين ــراى جلوگي جهرمى ب
پيام رسان ها از اذهان عمومى هيچگاه به دور نمانده 
و مويد پيشرو بودن جوان اول كابينه دوازدهم است. 
موضع گيرى وزير ارتباطات در بحث شفاف سازى 
وجوه ارزى پرداخت شده براى واردات گوشى همراه 
ــد و از آن زمان تاكنون  ــوش نيام به مذاق برخى خ
طى 6 ماه اخير حمالت گسترده اى از جانب طيف 
ــخص وزير صورت  ــه وزارت ارتباطات و ش تندرو ب

گرفته است. طعنه زدن به خادم شدن وزير جوان در 
ــت هاى انتقادى  حرم امام رضا (ع)، نگارش يادداش
ــتارى  ــانه هاى نوش متوالى به صورت روزانه در رس
و مجازى متعلق به طيف تندرو و همچنين برخى 
موضعگيرها عليه وزير در رسانه ملى همگى حكايت 
از ناخشنودى برخى محافل از رشد محبوبيت وزير 
جوان در افكار عمومى جامعه دارد. جريان اصولگرايى 
هنگام معرفى جهرمى براى تصدى مسئوليت وزارت 
ارتباطات، پيش بينى مى كرد كه وزير جوان در دايره 
اصولگرايى قابل تعريف است اما مواضع مستقالنه و 
اعتدالى وزير ارتباطات در مواجه با مسائل روز باعث 
عقب نشينى از اين برداشت شده و به باور اين جريان، 
عملكرد اين روزهاى وزير جوان با باورهاى سياسى و 
پروتكل هاى مورد تاييد آن ها در تضاد بوده وبه نوعى 
فعاليت هاى وزير ارتباطات را ريزشى براى جريان 
خودتلقى مى كند. همين امر باعث شده كه در برابر 
حمالت اين روزهاى رسانه هاى منتسب به جريان 
تند وابسته به اصولگرايى، اصولگرايان سكوت پيشه 
ــكوت خشنودى خود را  كرده وتا حدودى با اين س
نمايان و براين باور اشتباه هستندكه مى توانند در 
محبوبيت روبه رشد وزير جوان خللى ايجاد كنند و 
با اين سلسله اقدامات مى توانند، از ظهور يك رقيب 
قوى براى  جريان سياسى منتسب به خود جلوگيرى 

به عمل آورند.
 از طرف ديگر، راز سكوت جريان اصالح طلبى 
ناشى از اين تلقى است كه اين جدال رسانه اى و 
ــب به وزير جوان،  حمله طيف تندرو جريان رقي
نوعى تسويه حساب سياسى درون جناحى بوده 
كه نياز به ورود به آن نيست. هر چند برخي رسانه 
مجازى متعلق به اردوگاه اصالح طلبان برخالف 
ــانه هاى مجازى پر تعداد اصالح طلبان  ساير رس
در اين خصوص حمايت هايي از جهرمى در برابر 
ــد   حمالت تندروها انجام داد، ولى به نظر مى رس
سكوت اصالح طلبان و همچنين همراهى ابطحى 
ــاح درحمايت  ــاخص اين جن ــره هاى ش از چه
ــانه ملى در تخريب  ــابق رس از موضع رييس س
ــه وزير جوان  ــوان، در اين برهه از زمان ك وزيرج
ــفاف خود آماج حمالت بى  به دليل عملكرد ش
امان تندورهاست، در تضاد با آرمان هاى مترقى 
ــت و نشان مى دهد كه  ادعايى اصالح طلبان اس
آن ها درعمل به اصول تعريف شده اصالح طلبى 

خود وفادار نيستند. 
در حالى كه به باور آگاهان، عمده عملكرد وزير 
جوان در حوزه كارى براي مثال، حمايت از گردش 
آزاد اطالعات و حمايت از حريم خصوصى بيشتر بر 
نقطه نظرات اصالح طلبان منطبق است. در پايان 
گفتار، به نظر مى رسد افكارعمومى، سكوت و انفعال 
ــور را در برابر تخريب وزير  ــى كش دو جريان سياس
پيشروى كابينه در انتخابات آتى فراموش نخواهد 

كرد و در زماني كه الزم باشد واكنش نشان مي دهد.

راه روشن

نقد سياست

اقبال اسماعيلى
فعال سياسي

حسن روحاني به قصور دولت و تاثير آن بر افزايش تورم افسارگريخته اعتراف كرد

حاتم بخشي

 30000000000000 تومانى

          پويايى جنبش دانشجويى ثمره فداكارى سه دانشجوى آرمانخواه است
     نقد و نظر آزادانه دانشجويان در اين جلسه، نشانه توفيق جنبش دانشجويى است

     قبل از برجام دنيا ايران را محكوم مى كرد و امروز آمريكا را محكوم مي كند 
     عده اى موسسات اعتبارى را ايجاد و اجازه دادند اموال مردم تاراج شود

     مجبور شديم 30 هزار ميليارد تومان از خزانه به مالباختگان پرداخت كنيم
     روساى قوا به اتفاق لوايح  چهار گانه مرتبط با پولشويى را تاييد كرده اند

            راه حل مشكالت شفافيت است، نه جنجال
       هيچ زمانى اعتماد صد در صد به آمريكا و ديگران نداشته و نداريم

     اف اى تى اف خوب باشد يا بد، زيرساخت و الزم ارتباط مالى با بانك هاى جهانى است
     به وزير علوم بارها گفته ام روبه روى زندانى كردن دانشجو به بهانه هاى سياسى بايستد

     به ميان دانشجويان آمده ام تا آزادانه شنواى نقدها باشم
     دانشگاه مبارز در كنار حوزه مبارز، هدف بزرگى را به رهبرى امام(س) محقق كردند

     نقد سازنده و دلسوزانه به نفع حال و آينده كشور است
     روند تورمى از 40 درصد سال 92 به  هشت درصد در سال 96 رسيد

     بپرسيد چه كسانى موسسات اعتبارى پديد آوردند و اجازه تاراج مال مردم را دادند؟
     از كسانى سراغ بگيريد كه  سه ميليارد دالر پول نفت را بردند و خوردند

     برجام راه را براى نفت، تجار و بانك ها باز كرد و سرمايه زيادى وارد كشور شد
     اگر قرار است جلوى آمريكا بايستيم؛ مشكالت هم جزو اين رويارويى است

     اگر فكر مى كنيد آمريكا پيروز است، بدانيد كه امروز ايران پيروز است و ترامپ شكست خورده است
     در شوراى امنيت ترامپ شكست خورد

     آمريكا  هشت بار مستقيم و امسال  سه بار غير مستقيم درخواست مذاكره داشت، نپذيرفتم
     امروز روز آزمايش همه ماست، با هم بايد در برابر توطئه ها، مشكالت و تورم بايستيم

     نقد الزمه اصالح است؛ قدرت بدون نقد، فساد زاست
     براى اولين بار در اين دولت، برداشت گاز از مخزن مشترك با قطر بيشتر شد

     فضاى مجازى در اختيار مردم، نتيجه ايستادگى دولت بر شفافيت است
     حمايت از شركت دانش بنيان، يعنى حمايت از دانشگاه و نخبگان

     قانون اساسى دستاورد بزرگ انقالب است، اگر به همه آن عمل شود مشكالت هم حل مى شود
     رييس جمهور بايد بتواند در برابر تخلف از قانون اساسى تذكر دهد

     در مسائل بسيار مهم، قانون اساسى مسير همه پرسى از مردم را پيش رو گذاشته است
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ــت كه اگر از آن ها  ايران سرشار از منابع مختلفي اس
ــب و كارشناسي شده استفاده مي شد،  به صورت مناس
وضعيت كشور به اين شكل در نمي آمد. منابعي سرشار 
ــود و هم  ــاني يافت مي ش ــم در حوزه نيروي انس كه ه
مي توانيم در منابع طبيعي و سرزميني آن ها را به وضوح 
ــك و دارايي به  ــاهده كنيم. با وجود اين همه تمل مش
ــود دارد و هزينه هاي  دليل ريخت و پاش هايي كه وج
غيركارشناسي هر روز شاهد بروز مشكالت فراواني در 
حوزه هاي مختلف هستيم. يكي از معضالت گسترده 
ــه را درگير خود كرده،  و بحران زايي كه اين روزها جامع
ــت  خانواده هاي ايراني است. معيشتي  موضوع معيش
كه هر روز با فشاربيشتري روبه رو مي شود و سفره اي كه 
روز به روز كوچك تر مي شود. اين رويه سبب اعتراضات 
پراكنده اي نيز در برخي نقاط كشور شده است و نمي توان 
از آن ها چشم پوشي كرد. مردم ايران، ملتي قانع هستند و 
بيشتر آن ها به دنبال يك زندگي حداقلي در مقياس زنده 
ماندن هستند و اينكه برخي مسئوالن با سياست هاي 
ــوال دارد.  خود اين حق را نيز تهديد مي كنند، جاي س
ــه عمده آن ها  ــر حقوق بگير و كارگر ك در اين بين قش
جزو طيف متوسط به پايين جامعه هستند بيشترين 
فشار را تحمل مي كنند. آن ها به اميد افزايش مناسب 
ــال جاري را  ــتمزد در سال 98، س با تورم حقوق  و دس
تحمل كردند و پشت سر گذاشتند ولي به نظر مشكالت 
ــت به  ــئوالن اهميتي ندارد و قرار نيس آن ها براي مس
ــود و تنها در حد شعار،  گرفتاري هاي آن ها توجهي ش
برنامه ها و تصميمات باقي مي ماند زيرا مسئوالن دولتي 
براي بودجه سال آينده تنها 20 درصد تصميم دارند كه 
به حقوق ها اضافه كنند در حالي كه در برخي عرصه ها، 
ــت. كارشناسان  تورم تا چندين برابر افزايش يافته اس
ــيار دارند ولي به نظر  و دلسوزان به اين موضوع نقد بس
مي رسد مسئوالن سعي دارند اين ميزان را در بودجه به 
تصويب برسانند زيرا حسن روحاني روز گذشته در سفري 
كه به شاهرود سمنان داشت در سخنراني خود با افتخار! 
اين ميزان را اعالم كرد و متاسفانه برخي از مردم حاضر 
ــوت و كف كشيدند.از طرفي  در صحنه نيز براي وي س
گفتني است روز دوشنبه علي الريجاني در نشستي كه به 
مناسبت روز مجلس برگزار شد اعالم كرد كه به نظر بنده 
افزايش 20 درصدى حقوق كافى نيست. براي بررسي 
ــتمزد و تاثيرگذاري آن  اين افزايش ميزان حقوق و دس
ــراغ نمايندگان مجلس رفتيم تا از آن ها سواالتي را  س
مطرح كنيم كه دريابيم آيا آن ها با اين ميزان دستمزد 

موافق هستند يا خير.
لزوم همخواني دستمزد با تورم 

ــوى الرگانى از اعضاي كميسيون  سيد ناصر موس
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي در پاسخ به اين سوال 
«قانون» كه، به نظر شما با توجه به افزايش قابل توجه تورم، 
آيا اين ميزان افزايش دستمزد كافى خواهد بود، پاسخ 
داد:«طبق قانون بودجه و قوانين باال دستى مثل برنامه 
توسعه، ميزان حقوق و دستمزد هر ساله بايد بر اساس 
درصد تورم افزايش يابد. هر چند دولت در سال گذشته به 

مصوبه مجلس در اين زمينه عمل نكرد».
اين نماينده مجلس افزود:«در سال گذشته بر اساس 
ــوق باالى پنج  مصوبه مجلس برخى از افرادى كه حق
ميليون تومان دريافت مى كردند، مشمول افزايش حقوق 
نبودند و استفساريه داشتيم تا به حقوق افرادى كه حقوق 
ــود. اما تنها 12 پايينى دارند،  از 6 تا 20 درصد افزوده ش

درصد به حقوق افراد با حقوق پايين افزوده شد».
تورم كمرشكن و افزايش ناقابل حقوق

اين نماينده اصولگراي مجلس در ادامه سخنانش با 
اشاره به وضعيت تورم در كشور تاكيد كرد:« اكنون نيز با 
توجه به تورم كشور و بر اساس رقمى كه مركز آمار يا بانك 
مركزى اعالم كرده است، ميزان تورم در كشور حدود 40

درصد است».
وي ادامه داد:«با توجه به اين تورم به نظر مي رسد كه 
افزايش 20 درصدى حقوق و دستمزد كافى نخواهد بود. 
زيرا اين ميزان افزايش جوابگوى تورم كمر شكن نيست». 

حال ناخوش كارگر وكشاورز
ــت كه  اين نماينده مجلس گفت:«بايد توجه داش
ــت  ــرخ ارز، ارزش پول ملى كاهش يافته اس با افزايش ن
و اكنون بسيارى از حقوق بگيران ما در شرايط سختى 
زندگى مى كنند. حتى كشاورزان يا كارگران ساختمانى 
كه تحت پوشش هيچ نهادى نيستند نيز با توجه به اين 
تورم زندگى سختى را دارند؛ چرا كه كشاورزان و كارگران 
ساختمانى حتى بسته حمايتى نيز از سوى دولت دريافت 
نكرده اند و سبد كاال به اين افراد در دولت يازدهم شامل 

حال اين افراد نشده بود». 
نمايندگان پيگير حقوق

نماينده فالورجان در پاسخ به اين سوال كه با توجه به 
افزايش ميزان تورم و شكافى كه ميان درآمد و هزينه ايجاد 
شده، آيا نمايندگان در بررسى اليحه بودجه، پيشنهاد 
ــا خير،گفت:  ــرح خواهند كرد ي افزايش حقوق را مط
«بي شك در اين زمينه پيشنهادهايي خواهيم داد. ما هر 
ساله شاهد پيشنهادهاى نمايندگان براى باال بردن ميزان 
حقوق بوده ايم و امسال نيز با توجه به اينكه مردم زيادى به 
ما مراجعه مى كنند و بي شك به دولت پيشنهاد خواهيم 
داد تا ميزان حقوق و دستمزد را به دليل افزايش ميزان 

تورم افزايش بيشتري دهد». 
وي ادامه داد:« بي شك بايد حقوق ها افزايش بيشتري 

داشته باشند زيرا امسال در مقايسه با سال گذشته ميزان 
حقوق كارمندان به يك چهارم تقليل يافته است و بايد 

اين پيشنهاد از سوى نمايندگان به دولت مطرح شود». 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه و در پاسخ 
ــوال كه با توجه به وضعيت كشور، به نظر شما  به اين س
ــتمزد افزايش يابد، تاكيد  چند درصد بايد حقوق و دس
كرد:« من فكر مى كنم با توجه  به تورمى كه مركز آمار يا 
بانك مركزى اعالم كرده است، ميزان حقوق  دست كم

30 درصد افزايش يابد». 
خطر افزايش دزدي

اين نماينده مجلس در ادامه گفت وگو با واكنش به اين 
سوال كه اگر درآمد و خرج خانواده ها با يكديگر همخوانى 
نداشته باشد، بحران هاى سختى در پيش رو است، آيا با 
اين موضوع موافق هستيد،تشريح كرد:«خير نمى توان 
گفت همسان نبودن دخل و خرج موجب بحران هاى 
اجتماعى يا سياسى خواهد شد. من با اين موضوع موافق 
نيستم كه اين بحث بحران زاست. اما مى توان گفت با عدم 
تناسب در ميزان دخل و خرج شاهد مشكالتى از قبيل 
افزايش دزدى در سطح جامعه خواهيم بود اما اينكه بايد 

منتظر بحران بود را قبول ندارم». 
اين نماينده مجلس در بخشي از مصاحبه با انتقاد از 
ــت:« ارزش پول ملى ما كاهش  افت ارزش پول ملي گف
چشمگيرى يافته است و در مقابل ارزش حقوق و مزاياى 
حقوق بگيران نيز افت كرده است و در اين شرايط حقوق 
بگيران با مشكل مواجه شده اند. اما بايد گفت كه هستند 
كسانى كه حقوق بگير نيستند و تحت پوشش هيچ نهاد 
و سازمانى نيستند، من فكر مى كنم اگر با كاهش ارزش 
پول ملى مشكالتى براى حقوق بگيران ايجاد شده است، 
زندگى براى عده اى كه تحت پوشش سازمانى نيستند 
سخت تر شده است كه بايد اين گروه را نيز در نظر بگيريم 

كه در شرايط بسيار سختى زندگى مى كنند». 

بحران ركودتورمي
نماينده اصولگراي فالورجان در پاسخ به اين سوال كه 
اگر بخواهيد مقايسه اى داشته باشيد، افزايش حقوق ها 
ــژاد و روحانى را چگونه ارزيابى  در زمان دولت احمدى ن
ــريح كرد:« در دولت هاى نهم و دهم نيز  مى كنيد، تش
تورم باال بود،  اما دست كم با ركود مواجه نبوديم؛ در كسب 
ــت و دست هر كسى به يك و كار مردم رونق وجود داش

پاره تخته اى بند بود، اما در دولت يازدهم با وجود اينكه 
تورم كاهش يافت، بحث ركود اقتصادى ايجاد شد كه اين 
موضوع باعث شد تا در مقايسه با تورمى كه وجود داشت، 
حقوق و دستمزد افزايش كمى داشته باشد. هر چند در 
دولت يازدهم داده هاى مركز آمار و بانك مركزى نشان 
مى داد كه تورم كاهش يافته است، اما مردم براى ارزيابى 
تورم به سفره خود نگاه مى كنند كه از نگاه مردم اين كاهش 
ــال بحث كاهش تورم در  تورم قابل قبول نبود. به هر ح
دولت يازدهم وجود داشت و تا اواخر سال گذشته شاهد 
كاهش تورم بوديم؛ همان گونه كه اشاره كردم اين تورم در 
دولت هاى نهم و دهم نيز وجود داشت اما به دليل افزايش 
بسيار كم ميزان حقوق در دولت يازدهم روند كاهش تورم 

قابل توجه نبود».
وي افزود:«همان گونه كه گفته شد، در زمان دولت 
قبلى اگر تورمى بود، دست كم رونق اقتصادى نيز وجود 
ــهر من در دولت آقاي روحاني  داشت وبراي مثال در ش
ــبت به دولت هاى نهم و دهم، بيكارى افزايش قابل  نس
توجهى يافته است و رونق از ميان رفته است؛ 60 تا 70

درصد بيكارى افزايش يافته است كه به دليل تعديل نيروها 
اين آمار باال رفته است.در همين راستا شهرك صنعتى ما 
كه جزيى از قديمى ترين شهرك هاى صنعتى محسوب 
مي شود و مصوبه شوراى عالى انقالب در سال 90 را گرفته، 
ــكل افزايش بيكارى مواجه شده است؛ به  اكنون با مش
گونه اي كه از 12 هزار نيروى كار، حاال كمتر از پنج هزار نفر 
مشغول به كار هستند، اين ها همگى به علت ركود است. 
ركودى كه با افزايش تورم كمر شكن همراه شده است و 

بايد براى از بين بردن آن برنامه ريزى كرد». 
افزايش سه يا چهار برابري قيمت ها

در ادامه سراغ محمد اسماعيل سعيدى، نماينده مردم 
تبريز و عضو كميسيون فرهنگي كه دكترى مديريت 
ــگاه صنايع ايران كسب كرده است،  كسب و كار از دانش
ــخ به ابهاماتي كه در  رفتيم. اين نماينده مجلس در پاس
ــال 98 وجود دارد، گفت:«ما با دو  افزايش حقوق در س
دسته مشكل در اين زمينه مواجه هستيم؛ يكى بحث 

ــامل بازنشسته ها و شاغالن  حقوق بگيران است كه ش
دولتى مى شود و ديگرى بحث معيشت افرادى است كه 
جزو شاغالن دولتى نبوده و از دولت به عنوان بازنشسته يا 
كارمند حقوق دريافت نمى كنند. اكنون هر دو گروه بار 
تورمى شديدى را احساس مى كنند و به ويژه در ماه هاى 
اخير با توجه به اتفاقاتى كه افتاد، هر دو بخش يعنى حقوق 
ــاغل آزاد دارند، با بحث  بگيران دولتى و افرادى كه مش
افزايش سه برابرى قيمت كاالهاى اساسى مواجه شدند».
ــى از اقالم مانند نان كه وي افزود:« البته به جز برخ

قيمت آن با زحمت فراوان تغييرى نكرده است، قيمت 
بيشتر اقالم ضرورى مردم به طور ميانگين رشد سه برابرى 
ــد چهار را تجربه كردند. هر چند در برخى از كاالها رش
برابرى قيمت ها نيز طى همين چند ماهه اخير مشاهده

شده است. حاال اگر به طور متوسط رشد قيمت ها را سه 
برابر در نظر بگيريم، وقتى گفته مى شود در سال 98 تنها 
حقوق ها و دستمزد را 20 درصد افزايش مى دهند، اين 
به معناى آن است كه شكاف وحشتناكى ميان درآمد و 

هزينه هاى مردم ايجاد خواهد شد».
دولت به فكر مردم باشد

نماينده مردم تبريز در بخشي ديگر از سخنانش با انتقاد 
از وضعيت معيشتي در كشور تشريح كرد:«از زمانى كه 
برخي بحث تحريم ها نيز مطرح كردند، فشار بيشترى در 
جامعه ايجاد شد و حاال مردم چندين ماه است كه منتظر 
تدبير دولت در اين زمينه هستند تا قدرت خريد خود را 
ترميم كنند. در اين زمينه بازنشستگان فشار بيشترى 
را متحمل شده اند چرا كه با كاهش حدود 65 درصدى 
قدرت خريد نسبت به سال 92 مواجه شده اند. با توجه 
به اين ميزان شكاف، چگونه افزايش 20 درصدى حقوق 
و دستمزد مى تواند اين مشكالت را حل كند؟ بايد قبول 
كرد كه طى هشت ماه اخير قيمت ها باالى 120 درصد 
رشد كردند، در چنين وضعيتى كارمندى با حقوق يك 
ميليون و400 هزار تومان چگونه مى تواند معيشت خود 

را تامين كند؟».
اين نماينده مجلس در پاسخ به اين سوال كه، شكاف 
ــده است،  قابل توجهى ميان درآمد و هزينه ها ايجاد ش
با توجه به اين موضوع، آيا نمايندگان در بررسى اليحه 
بودجه، پيشنهاد افزايش حقوق را مطرح خواهند كرد يا

خير، اعالم كرد:« يكى از دغدغه هاى اصلى نمايندگان 
مجلس توجه به همين موضوع است. ما نمايندگان در 
ــاهد مشكالت  ميان مردم زندگى مى كنيم و هر روز ش
معيشتى آن ها هستيم يا از زبان خود مردم اين موضوع 
به گوش ما مى رسد، بنابراين بي شك در اين زمينه نگران 
هستيم. ما در بررسى اليحه بودجه سال 98در چارچوبى 
كه دولت اليحه را مطرح كرده است، پيشنهاد افزايش 
حقوق و دستمزد را مطرح خواهيم كرد. اما واقعيت اين 

ــط دولت به مجلس  است كه وقتى اليحه بودجه توس
ارسال مى شود، حداكثر 10 درصد قابليت تغيير را دارد و 

بيشتر از اين ميزان نمى توان آن را تغيير داد».
وي افزود:« بايد منابع دولت براى افزايش حقوق ها 
كافى باشد تا بتوانيم براى آن مصارف را تعريف كنيم. من 
فكر مى كنم كه  دولت بايد قبل از ارسال اليحه بودجه به 
مجلس بايد خودش تغييرات را اعمال كند، اين تغييرات 
به ويژه در زمينه معيشت مردم بايد انجام شود و از طرف 
خود دولت براى آن منابعى در نظر گرفته شود. بنابراين 
قبل از اينكه اليحه بودجه به دست مجلس برسد، دولت 
بايد در زمينه معيشت مردم فكرى اساسى كند. در غير 
اين صورت مجلس به درستى نمى تواند در اين زمينه 

پاسخگو باشد و حتى مجلس به هم مى ريزد». 
لزوم افزايش 120درصدي حقوق

اين نماينده اصولگرا در پاسخ به اين سوال كه با توجه 
به وضعيت كشور، به نظر شما چند درصد بايد حقوق و 
دستمزد افزايش يابد، گفت:« در حال حاضر دست كم 
120 درصد قيمت ها افزايش يافته اند. بر اساس قانون 
ــبت به افزايش تورم، حقوق ها  برنامه و بودجه بايد نس
افزايش يابد. بنابراين من فكر مى كنم كه بايد بر اساس 
همين تورم 120 درصدى حقوق افزايش يابد. هر چند 
دولت در اين زمينه معتقد است كه قيمت ها تنها 42 تا 

62 درصد افزايش يافته اند، اگر به گفته خود دولت قيمت 
ــد افزايش يافته اند، بايد  ها به طور ميانگين تا 60 درص
حقوق ها نيز به همين ميزان افزايش يابند؛ يعنى 42 تا 65

درصد رشد كند. اما مردم تورمى را كه به صورت رسمى 
اعالم مى شود قبول ندارند  و بر اساس قيمت هاى واقعى 
در مغازه ها تورم را ارزيابى مى كنند، پس در اين زمينه بهتر 
است كه با توجه به رشد واقعى قيمت ها، يعنى همان 120

درصد حقوق افزايش يابد». 
ــوال كه اگر درآمد و خرج خانواده ها با يكديگر  اين س
ــد، بحران هاى سختى در پيش رو  همخوانى نداشته باش

ــتيد، را نيز از سعيدي  است، آيا با اين موضوع موافق هس
ــخ به اين سوال گفت:« بله بي شك  پرسيديم، وي در پاس
همين گونه خواهد بود. وقتى دخل و خرج خانواده ها يكسان 
نباشد، بايد منتظر افزايش آسيب هاى اجتماعى بود. در اين 
صورت در حوزه هاى اجتماعى ما بيشترين ضربه را خواهيم 
ــاى اجتماعى،  ــيب ه خورد. حتى در كنار باال رفتن آس
مشكالت سياسى نيز بيشتر خواهد شد. اين ها واقعيت هاى 
انكار ناپذيرى هستند كه با يكسان نبودن ميزان دخل و خرج 

ايجاد مى شوند و نبايد از آن ها غافل بود». 
ــه  ــي مجلس در مقايس ــيون فرهنگ عضو كميس
ــا در دوران احمدي نژاد و  ــش حقوق ه وضعيت افزاي
روحاني گفت:« من فكر مى كنم در دولت گذشته، در 
ــخص، افزايش مناسبى در حقوق  يك بازه زمانى مش
ــته ها صورت گرفت و با توجه به  كارمندان و بازنشس
سطح تورم، حقوق ها افزايش يافت و شكاف ميان تورم 
ــد. يعنى حقوق با توجه به  و حقوق از ميان برداشته ش
ــال 90 يعنى در سال  ميزان تورم باال رفت. اما بعد از س
ــد. اين توقف  ــوق ناگهان متوقف ش 91، افزايش حق
ادامه يافت تا اينكه رسيديم به سال جارى و اتفاقى كه 
افتاده اين است كه افزايش حقوق نسبت به تورم رشد 

نكرده است». 
ــخ به اين سوال كه فكر  نماينده مردم تبريز در پاس
مى كنيد دولت مستقر چرا توجه به مساله افزايش حقوق 
نسبت به تورم را متوقف كرد، توضيح داد:« دولت روحانى 
بيشتر تالش كرد تا تورم را تك رقمى كند. يعنى به هر 
ــعى كرد تا تورم را يك رقمى كند و  قيمتى كه شده س
قوانين خاصى در اين زمينه دارد. اما بايد گفت كه دولت 
يازدهم و دوازدهم براى كنترل تورم تنها به يك وعده خود 
عمل كرده است. دولت تورم را تك رقمى كرد، اما به چه 
قيمتى؟ اين دولت معتقد است كه افزايش حقوق كارمند، 
تورم ز است، بنابراين بحث افزايش حقوق را متوقف كرد. 
از طرف ديگر، ركود اقتصادى در كشور ايجاد شد و اين 
ركود اقتصادى از گردش سرمايه و پول جلوگيرى كرد و 
منجر به تورم و كاهش حقوق مردم شد. اما بايد گفت كه 
تورم هميشه هم بد نيست. براى رشد اقتصادى مطلوب و 
گردش مناسب سرمايه، بايد تورم باال باشد. اما موضوعى 
كه دولت بايد به آن توجه كند اين است كه با افزايش تورم، 
ــت مردم را بهتر كند، يعنى اجازه ندهد تا قدرت  معيش
ــراى تقويت رفاه مردم حتى در  خريد مردم افت كند و ب
شرايط تورمى، برنامه داشته باشد. با خالى نگه داشتن 

جيب مردم نمى توان تورم را كنترل كرد». 
معضل جيب خالي دولت

ــب رييس  ــر و ناي ــده مالي ــد كاظمي،نماين محم
ــه افزايش 20 ــي نيز ب ــيون قضاي اصالح طلب كميس
درصدي حقوق ها انتقاد داشت و در همين راستا گفت:

« اينكه دولت قصد دارد فقط 20 درصد حقوق و دستمزد 
را افزايش دهد، كافي نيست. اما بايد توجه داشت كه در 
حال حاضر به دليل مسائل بين المللي و تحريم ها، منابع 

مالي دولت محدود است». 
كاظمي گفت:«فشار ناشي از اين محدوديت را بايد 

همه مردم تحمل كنند».
ــن افزايش  ــس افزود:«اگرچه اي اين نماينده مجل

دستمزد با تورم 40 درصدي تناسبي ندارد اما دولت نيز 
بايد توان مالي داشته باشد تا بر اساس آن ميزان دريافتي 

مردم را افزايش دهد». 
نايب رييس كميسيون قضايي در واكنش به اين سوال 
كه آيا نمايندگان در برابر اين افزايش حقوق ايستادگي 
خواهد كرد و آن را بيشتر خواهند كرد، گفت:« به طور قطع 
نمي توانم بگويم كه نماينده ها در بررسي اليحه بودجه 
پيشنهاد افزايش حقوق و دستمزد را خواهند داد يا خير، 
چرا كه باال بردن دريافتي مردم بايد به تصويب كميسيون 

تلفيق و مجلس برسد». 
ــاره به  ــي از گفت وگو با اش محمدكاظمي در بخش
فشار هاي آمريكا تشريح كرد:«در حال حاضر تحريم هاي 
ــپ از توافق  ــروج يك طرفه ترام نابخردانه آمريكا و خ
هسته اي عامل اصلي ايجاد مشكالت كشور است و همه 
ــيه شهرها  مردم ما، كارگر، كارمند، افرادي كه در حاش
زندگي مي كنند و آن هايي كه درآمد كمي دارند، تحت 
فشار هستند ولي اين موضوع ارتباطي به دولت ندارد چرا 
كه دولت با تمام توان خود تالش مي كند ولي درآمدهاي 

محدودي دارد». 
مردم تحمل كنند

ــالم كرد:«منابع  نماينده مردم مالير در ادامه اع
ــق درآمدهاي نفتي و ماليات  مالي دولت تنها از طري
تامين مي شود ولي اكنون به دليل تحريم ها اين منابع 
ــد اين محدوديت را  مالي كاهش يافته اند و مردم باي

تحمل كنند». 
اين نماينده اصالح طلب مجلس شوراي اسالمي 
ــا در دولت هاي ــاس وضعيت افزايش حقوق ه در قي
احمدي نژاد و روحاني گفت:« من فكر مي كنم دولت

روحاني در بحث افزايش حقوق و دستمزد بهتر عمل 
كرده است زيرا اگر درآمدهاي نفتي را در نظر بگيريم، 
در زمان احمدي نژاد قيمت نفت 110 دالر بود، اما با

توجه به اين درآمد سرشار نفتي، افزايش حقوق قابل 
قبول نبود، اما اكنون قيمت نفت 45 دالر است و دولت

با محدوديت درآمد مواجه است. بنابراين در مقايسه با 
قيمت نفت و درآمدهاي ناشي از صادرات نفت، دولت 
روحاني در زمينه افزايش حقوق و دستمزد بهتر عمل 

كرده است». 
وي در پايان افزود:«ما مي دانيم كه امروز كاسب هاي
محل هم دچار مشكل هستند و تنها كارمند و كارگر
اين تورم را تحمل نمي كنند، امروز كشاورزان ما مشكل
مالي دارند و ركود دامن بسياري از واحدهاي توليدي را

گرفته است. اما دوباره اشاره مي كنم كه علت اصلي اين 
مشكالت تحريم ها هستند و منابع مالي دولت محدود 

است و مردم بايد تحمل كنند.

     افزايش  نامتعادل ميزان دستمزد و حقوق در بودجه سال98، صداي اعتراض ملت را درآورده است   

منت 20درصدي زير فشار 40 درصدي!
«قانون» در گفت وگو با نمايندگان ،  خواستار ايستادگي مجلس مقابل افزايش ناقابل حقوق توسط دولت شد

محمداسماعيل سعيدي: بايد بر اساس تورم 120 درصدى حقوق افزايش يابد
موسوي الرگاني: اين ميزان افزايش جوابگوى تورم كمر شكن نيست

محمدكاظمي: تحريم ها منابع مالي دولت را محدود كرده است

سيد ناصر موسوى الرگانى
عضو كميسيون اقتصادي:

طبق قانون بودجه و قوانين باال دستى 
مثل برنامه توسعه، ميزان حقوق و 

دستمزد هر ساله بايد بر اساس درصد 
تورم افزايش يابد. هر چند دولت در 

سال گذشته به مصوبه مجلس در اين 
زمينه عمل نكرد

محمداسماعيل سعيدى
عضو كميسيون فرهنگى:

هر چند در برخى از كاالها رشد چهار 
برابرى قيمت ها نيز طى همين چند 
ماهه اخير مشاهده شده است. حاال 
اگر به طور متوسط رشد قيمت ها را 
سه برابر در نظر بگيريم، وقتى گفته 
مى شود در سال 98 تنها حقوق ها و 

دستمزد را 20 درصد افزايش مى دهند، 
اين به معناى آن است كه شكاف 

وحشتناكى ميان درآمد و هزينه هاى 
مردم ايجاد خواهد شد

محمد كاظمي
نايب رييس كميسيون قضايى :

در حال حاضر تحريم هاي نابخردانه 
آمريكا و خروج يك طرفه ترامپ از 
توافق هسته اي عامل اصلي ايجاد 

مشكالت كشور است و همه مردم ما، 
كارگر، كارمند، افرادي كه در حاشيه 
شهرها زندگي مي كنند و آن هايي كه 

درآمد كمي دارند، تحت فشار هستند 
ولي اين موضوع ارتباطي به دولت ندارد 

چرا كه دولت با تمام توان خود تالش 
مي كند ولي درآمدهاي محدودي دارد

سيد ناصر موسوى الرگانى:
   ميزان تورم در كشور حدود 40 درصد است

   افزايش 20 درصدى حقوق و دستمزد كافى نخواهد بود
   اين ميزان افزايش جوابگوى تورم كمر شكن نيست

   بايد توجه داشت كه با افزايش نرخ ارز، ارزش پول ملى كاهش يافته است
   اكنون بسيارى از حقوق بگيران ما در شرايط سختى زندگى مى كنند

   بي شك به دولت پيشنهاد خواهيم داد تا ميزان حقوق و دستمزد را به دليل افزايش ميزان تورم افزايش بيشتري دهد
   ميزان حقوق كارمندان به يك چهارم تقليل يافته است

   ميزان حقوق مردم دست كم 30 درصد افزايش يابد
   با عدم تناسب در ميزان دخل و خرج شاهد مشكالتى از قبيل افزايش دزدى در سطح جامعه خواهيم بود

   ارزش پول ملى كاهش چشمگيرى يافته است
   زندگى براى عده اى كه تحت پوشش سازمانى نيستند، سخت تر شده است
   در دولت هاى نهم و دهم نيز تورم باال بود،  اما دست كم با ركود مواجه نبوديم

محمد اسماعيل سعيدى:
   حقوق بگيران دولتى و افرادى كه مشاغل آزاد دارند، با بحث افزايش سه برابرى قيمت كاالهاى اساسى مواجه شدند

   از زمانى كه برخي بحث تحريم ها را نيز مطرح كردند، فشار بيشترى در جامعه ايجاد شد
   بازنشستگان فشار بيشترى را متحمل شده اند چرا كه با كاهش حدود 65 درصدى قدرت خريد نسبت به سال 92 مواجه شده اند

   بايد قبول كرد كه طى هشت ماه اخير قيمت ها باالى 120 درصد رشد كردند
   در بررسى اليحه بودجه سال 98 در چارچوبى كه دولت اليحه را مطرح كرده است، پيشنهاد افزايش حقوق و دستمزد را مطرح خواهيم كرد

   بايد بر اساس همين تورم 120 درصدى حقوق افزايش يابد
   وقتى دخل و خرج خانواده ها يكسان نباشد، بايد منتظر افزايش آسيب هاى اجتماعى بود

   بحران با يكسان نبودن ميزان دخل و خرج ايجاد مى شود و نبايد از آن  غافل بود
   دولت معتقد است افزايش حقوق كارمند، تورم زاست، بنابراين بحث افزايش حقوق را متوقف كرد

   ركود اقتصادى از گردش سرمايه و پول جلوگيرى كرد و منجر به تورم و كاهش حقوق شد
   با خالى نگه داشتن جيب مردم نمى توان تورم را كنترل كرد

محمد كاظمي:
   به دليل مسائل بين المللي و تحريم ها، منابع مالي دولت محدود است

   فشار ناشي از اين محدوديت را بايد همه مردم تحمل كنند
   باال بردن دريافتي مردم بايد به تصويب كميسيون تلفيق و مجلس برسد

   اكنون به دليل تحريم ها منابع مالي كاهش يافته اند و مردم بايد اين محدوديت را تحمل كنند

فاطمه آقايي فرد
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خبرگـزارى فرانس پرس  روز  سـه 
شنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داد كه 
فرانسه و انگليس براى برخورد با موضوع 
ادعايى آزمايش موشكى ايران ، خواستار 
تشكيل جلسه شـوراى امنيت پشت 
درهاى بسته شـده اند. آمريكا پيش از 

اين مدعى شـده بود كـه آزمايش هاى 
موشـكى ايران نقض قطعنامـه 2231 
شوراى امنيت سازمان ملل متحد است.
اين قطعنامه كه پيرو برجام به تصويب 
رسيد  و تمامى قطعنامه هاى ضدايرانى 
پيشـين را  لغو كرد، هيچ منعـى براى 

آزمايش هاى موشـكى در نظر نگرفته 
است.وزارت امور خارجه كشورمان در 
همين خصوص پيشتر تاكيد كرده بود 
كـه آزمايش هاى موشـكى ايران هيچ 
مغايرتى بـا برجام و قطعنامه شـوراى 
امنيت ندارد.روز دوشنبه بهرام قاسمى، 

سـخنگوى اين وزارتخانه به اتهام هاى 
تكرارى ياد شده پاسخ داده و گفته بود: 
بحث مسائل موشكى ايران كامال روشن 
است و بخشى از سياست دفاعى ايران 
تلقى مى شود كه حالت بازدارنده دارد و 
ديگران نمى توانند در اين خصوص براى 

ايران توصيه اى داشته باشـند و ما را از 
داشتن امكانات دفاعى نهى كنند.

محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه 
كشورمان هم پيشتر در ارتباط با اتهام 
واهى سـاخت موشـك ها بـراى حمل 
كالهك هاى هسته اى با تاكيد بر جنبه 

دفاعى آن هـا گفته بود: موشـك هاى 
بالسـتيك ايران براى حمـل كالهك 
هسته اى ساخته نشده است. ما تنها به 
اين دليل به آزمايش موشـك ها ادامه 
مى دهيم كـه خواسـتار افزايش دقت 

آن ها هستيم.

فرانسه وانگلیس درخصوص آزمایش موشکی خواستار نشست شورای امنیت شدند

يازدهمين نشست صلح سوريه روز پنج شنبه 
ــتان برگزار و با صدور  ــتانه پايتخت قزاقس در آس
بيانيه اى با محوريت تاكيد بر حفظ تماميت ارضى 
ــوريه به كار خود  ــتقالل س و حاكميت ملى و اس

پايان داد.
ــورهاى  ــيه به عنوان كش  ايران ، تركيه و روس
ــر پايبندى قاطع  ــوريه بار ديگر ب ضامن صلح س
خود به تماميت ارضى و استقالل و حاكميت ملى 
سوريه و اهداف و اصول معاهده سازمان ملل تاكيد 
ــان كردند كه هدف از نشست آستانه  و خاطرنش
حفظ وحدت و استقالل سوريه است.كشورهاى 
تضمين كننده همچنين تصميم گرفتند تا نشست 
ــال آينده ميالدى در  بعدى در اوايل ماه فوريه، س

آستانه برگزار شود.
ــال 1389 شروع  ــوريه در اسفند س بحران س
ــى با ظهور  ــدا صنفى بود، ول ــد؛ اين بحران ابت ش
گروه هاى تروريستى - تكفيرى به غائله اى خون 
ــتان  ــد كه تاكنون نيز ادامه دارد.اس بار تبديل ش
ــهرك هاى فوعه و كفريا در  ادلب سوريه به جز ش
كنترل تروريست ها قرار دارد. شهر و استان ادلب 
ــوريه (هم مرز با تركيه) ازسوى  در شمال غرب س
ــغال  ــرى از 2015  به اش ــت هاى تكفي تروريس

تروريست ها درآمده است.
ــنبه ، ديده بان حقوق بشر سوريه  ديروز سه ش
اعالم كرد كه تروريست هاى مسلح تحرير الشام 
ــاخه القاعده در سوريه)  (جبهه النصره سابق و ش
واحرار الشام در بخش غربى حومه ادلب در شمال 

اين كشور با يكديگر درگير شدند. 
اين ديده بان افزود: درگيرى هاى شديدى ميان 
تروريست هاى دو گروه در محورهاى دو روستاى 
ــرى در دو منطقه  ــا و انب و محورهاى ديگ جداري
ــوب غربى حومه  ــوزف و محمبل در بخش جن ج

ادلب رخ داده است.
ــوريه  ــر س منابع محلى به ديده بان حقوق بش
ــتى از  گفتند كه درگيرى ميان دو گروه تروريس
آنجا آغاز شد كه گروه احرار الشام با گشايش مقرى 
ــعى كرد تروريست هاى  ــتاى جداريا س در روس

تحرير الشام را از اين منطقه بيرون كند.
ــت هاى تحرير الشام  به گزارش سانا، تروريس
ــه درگيرى با عناصر  ــالع از اين طرح، اقدام ب با اط

احرار الشام در روستاهاى جداريا و انب كرده و آنان 
را از اين منطقه بيرون راندند.

ــت آمده از ديده بان  ــاس اطالعات به دس بر اس
حقوق بشر سوريه ، درگيرى منجر به كشته و زخمى 
شدن چندين تن از تروريست هاى دو طرف شد. اين 
در حالى است كه تروريست هاى تحرير الشام براى 

پيشروى بيشتر در منطقه تالش مى كنند .
ــج  ــوالت و نتاي ــن تح ــى آخري ــراي  بررس ب
ــا اصغر  ــوريه ب ــاره س ــح درب ــت هاى صل نشس
زارعى،كارشناس مسائل خاورميانه،گفت و گويى 

داشته ايم كه در ادامه از نظر مى گذرد.
در مقطع كنونـى مهم ترين علـل ايجاد 

تغييرات در كابينه سوريه چيست؟
ــرايط منطقه اى و توافقاتى كه در  با توجه به ش
نشست اخير آستانه ميان كشورهاى روسيه، ايران 
و تركيه صورت گرفت؛ شرايط داخلى سوريه هم به 
سمت ثبات و امنيت پايدار در حركت است و قانون 
ــوريه به عنوان اصلى ترين موضوع در  اساسى س
مذاكرات آستانه و گفت وگوهاى مربوط به ايجاد 
ــده است. بشار  ــوريه مطرح ش ثبات و پايدار در س
ــرايط مطرح شده، نسبت  اسد با توجه به تمام ش
ــرات الزم در جهت  ــت كابينه خود و تغيي به تقوي
مطابقت با قانون اساسى و همين طور اعمال برخى 
از مطالباتى كه در سال هاى اخير نسبت به كابينه 
ــد مطرح بوده، حركت مثبتى را در جهت  بشار اس
پاسخگويى به بخشى از مطالبات و استفاده از تمام 
ــوريه براى تقويت امنيت و ثبات  ظرفيت هاى س

پايدار استفاده كند.
ــخ به  ــى توان در جهت پاس اين تغييرات را م
بخشى از مطالبات جامعه سوريه و در حد يك دولت 
فراگير و مطابق با مطالبات جامعه در نظر گرفت و 
ــود كه قانون اساسى  مى تواند در آينده موجب ش
سوريه هم با نگاه فراگير براى تمام اقوام و جريانات 
ــوريه كه وحدت و همدلى بيشتر در  ــى س سياس

سوريه را در پى خواهد داشت.
با اينكه نشست آستانه 10 ماه است برگزار 
مى شود، چرا پيشرفت عينى براى رسيدن 
به تشـكيل كميتـه تدوين قانون اساسـى 

حاصل نشد؟
ــوريه پيش بينى و  ــى س آنچه در قانون اساس
مدون  شده، يك امر حتمى و ماندگارى است كه 

نمى توان چارچوب هاى كلى آن را زير سوال برد؛ 
چراكه بر اساس آنچه دولت سوريه تا به امروز عمل 
ــتمرار پيدا كرده، مبتنى  كرده، شكل گرفته و اس
ــت كه با تشكيل  ــى مدون اس بر يك قانون اساس
دولت سوريه در گذشته هاى دور و تدوين شده در 
امروز،در شرايط جديد براى برگزارى همه پرسى و 
تغيير در قانون اساسى، نياز به ثبات و امنيت پايدار 

در كليات قلمرو سوريه است.
ــرايط امروز مى بينيم كه بخشى از قلمرو  در ش
سوريه همچنان در اختيار گروه هاى تروريستى و 
دولت هاى حامى گروه هاى تروريستى- تكفيرى 
ــتندو با حمايت گاه و بيگاه،  ــوريه هس فعال در س
ــكار و علنى اياالت متحده آمريكا و دولت هاى  آش
ــتند تغييراتى را در جغرافياى  ديگر درصدد هس
ــردن در قانون  ــت ب ــوريه اعمال كنند؛ لذا دس س

اساسى در شرايط حاضر، عقالنى و منطقى نيست و 
به همين دليل در نشست هاى آستانه تاكيد و اصرار 
ــى سوريه مورد  جدى  بر بازبينى در قانون اساس

توجه واقع نشده است. 
چيزى كه دشمنان سوريه مانند اياالت متحده 
آمريكا و متحدان منطقه اى اش دنبال مى كنند، 
ــى سوريه و  ــت كه با تزلزل در قانون اساس اين اس
دست بردن در آن در جهت مطالبات ناميمون خود 
ــرايط و قوانين بتوانند به اهداف  تحميل برخى ش
خود در قانون اساسى سوريه كه مورد بازبينى قرار 

مى گيرد، برسند.
در نشست آسـتانه كه در روزهاى هفتم 
و هشتم آذر  برگزار شـد، موضوع تاسيس 
كميته قانون اساسى سـوريه مورد بررسى 
قـرار داده شـد. آمريـكا از اعـزام ناظر به 

مذاكرات خوددارى كرد.رفتـار آمريكا در 
اين رابطه را چگونه ارزيابى مى كنيد ؟

آمريكايى ها نزديك به هشت سال كه از بحران 
سوريه سپرى مى شود، به عنوان يكى از بازيگران 
اصلى ايجاد بحران، نقش فعالى داشتند و همچنان 
ــد. حتى روزهاى اخير  اين نقش را دنبال مى كنن
ــى از  ــدام به جابه جايى بخش ــاهد بوديم كه اق ش
ــئوالن داعش از منطقه ، بمباران گاه و بيگاه،  مس
ــه بهانه هاى  ــوريه را ب ــرف س مناطق تحت تص
گوناگون بمباران كردند و خسارات و تلفاتى را به 

دولت و ملت سوريه وارد كردند.
ــاوز كارانه خود  از طرفى آمريكا اقدامات متج
ــته  را دنبال مى كند؛ مورد اخير در چند روز گذش
اتفاق افتاد كه با واكنش قاطع و پدافند ضدهوايى 
ــتند به اهداف خود  ــد و نتوانس سوريه مواجه ش

ــا به دنبال  ــند.من فكر مى كنم آمريكايى ه برس
ــرايط  ــتند كه با ناپايدار كردن ش ــرايطى هس ش
ــرى را براى  ــوريه يك امنيت باثبات ت داخلى س
ــد و با حضور يك  ــتى تامين كنن رژيم صهيونيس
ــش نگران  ــوريه ، بيش از پي ــدر درس دولت مقت

آسيب پذيرى رژيم صهيونيستى هستند.
همين مساله باعث شد كه آمريكايى ها از روند 
ــتانه كه با محوريت  سوريه صورت  مذاكرات آس
ــش اصلى را در آن ايفا  مى گيرد و ايران و تركيه نق
ــيدن به توافقاتى باشند كه از  مى كنند ؛مانع رس
ــب على رغم توافقات  ــم كه در ادل جمله آن ديدي
خوبى كه صورت گرفت، با تحريكاتى كه از ناحيه 
عربستان سعودى و آمريكا صورت مى گيرد مانع 
ــوند. متاسفانه  از خاتمه بحران در اين منطقه ش
آمريكا همچنان آتش بازى در سوريه  را در دستور 

كار خودش دارد.
از نظرشـما اولويت هاى سـوريه در اين 

مقطع زمانى چه مواردى بايد باشد؟
1-پاكسازى گروهك هاى باقيمانده در اختيار 
ــتى منطقه ادلب و بخش هاى  گروه هاى تروريس
ــى با برخى از  ــور ايجاد تعامل مل ديگر و همين ط
گروه هاى معارض از جمله كردهاى شرق سوريه كه 
خوشبختانه تا حدود زيادى دولت سوريه توانسته با 
آن ها به توافق برسد.گفت وگوهاى سورى -سورى 
ــيدن به بحران  ــل براى پايان بخش بهترين راه ح
ــت و هرگونه مداخله خارجى از ناحيه  سوريه اس
ــتى مى تواند سوريه را  حاميان گروه هاى تروريس

همچنان ناامن و بى ثبات نگه دارد.
ــده، با همكارى  ــازى مناطق آزاد ش 2-بازس
دولت هاى دوست و كشورهايى كه در بحران كنار 

سوريه بودند و به دولت سوريه كمك مى كردند.
ــوريه  ــود وضعيت اقتصادى س 3-بحث بهب
ــا چند جانبه با  با قراردادها وهمكارى هاى دو ي
ــت و تقويت اقتصادى سوريه  ــورهاى دوس كش
ــال اخير بحران،  ــت س ــفانه طى هش كه متاس
ــت .روابط سوريه با  ــيب جدى شده اس دچار آس
ــت و همين طور اتحاديه عرب  ــورهاى دوس كش
كه متاسفانه كشورهاى اتحاديه عرب به تبعيت 
ــعودى روابط خود را  از اياالت متحد آمريكا و س
ــى از اعضاى مهم  ــوريه  به عنوان يك با دولت س

اتحاديه عرب كاهش داده اند.

نظر آمريكا، تغيير قانون اساسى سوريه است

اصغر زارعی،  کارشناس مسائل بین امللل در گفت وگو با  «قانون»:

ــح ادعاى اخير  ــف در توضي محمد جواد ظري
رويترز درباره عدم پوشش فروش نفت در جريان 
مراودات مالى اتحاديه اروپا با ايرانگفت: بر اساس 
اطالعاتى كه ما داريم اين گونه نيست، زيرا اگر پول 
نفت ايران به حسابى واريز نشود مشخص نيست 
كه پولى براى مراودات وجود داشته باشد. از سوى 
ــمت عمده صادرات جمهورى اسالمى  ديگر قس
ــت؛ بنابراين به نظر مى رسد برخى  ايران نفت اس
ــكل گيرى است تا مردم  ــازى ها در حال ش فضاس

را نااميد كند.
وزير امور خارجه تصريح كرد: جمهورى اسالمى 
ايران هميشه بر توان داخلى خود تاكيد داشته و از 
اين رو تالش خود را با اروپايى ها ادامه داديم و بر اين 
باوريم كه اروپايى ها در تالش براى ارتباط با ايران 
هستند. اروپايى ها معتقدند كه اجراى برجام براى 
امنيت آن ها ضرورى است پس آن ها براى تامين 

امنيت خود و اجراى برجام بايد هزينه كنند.
وى در گفت وگو با خبرگزارى خانه ملت يادآور 
ــد: ما در تماس فنى با اروپايى ها هستيم تا اين  ش
مكانيسم ويژه مالى برقرار شود، بنابراين اميدواريم 
ــور را در حد قابل  ــد نيازهاى كش اس پي وي بتوان

قبولى تامين كند.
ــورهاى  ــوص مذاكرات با كش ظريف در خص

1+4 پيرامون برجام گفت: اروپايى ها قرار بود اين 
ــم را به عنوان اولين قدم راه اندازى كنند  مكانيس
ــد. به نظر احتياط  و تاكنون تالش هايى هم كردن
بيش از حدى از طرف اروپايى ها احساس مى شود، 
ــراى رفع  ــد بدون هزينه ب ــا مى خواهن اروپايى ه
نگرانى هاى امنيتى، صرفا از منافع برجام بهره مند 

شوند كه اين امكان پذير نيست.
ــرايط در  وزير امور خارجه ادامه داد: با اين ش
ــد اروپايى ها اين واقعيت  مجموع به نظر مى رس
ــاى آينده  ــم در روزه ــد و اميدواري را درك كنن
خبرهاى خوبى در اين مورد بشنويم، زيرا از سوى 
ــى مثبتى براى ثبت  اروپايى ها اطالعات مقدمات
كانال مالى به ما رسيده بنابراين اميدواريم هر چه 
زودتر به واقعيت بپيوندد؛ البته بعد از آن تضمين 

عملى از اهميت زيادى برخوردار است.
ظريف در واكنش به توييت وزير خارجه آمريكا 
ــكى ايران گفت: آقاى  در مورد آزمايش هاى موش
پمپئو هيچ اعتبارى براى قطعنامه شوراى امنيت 
قائل نيست و برخالف تعهدات بين المللى از برجام 
ــدند اما ديگران را به خاطر اجراى برجام  خارج ش
مجازات مى كنند پس از وى توقع بيشترى نيست. 
ــوالى  ــخ به س وزير امور خارجه همچنين در پاس
درمورد اعمال خشونت عليه معترضان در فرانسه 

گفت: جمهورى اسالمى ايران معتقد است اعتراض 
ــالمت آميز حق همه مردم است اما  به صورت مس
اعتراض بايد در چهارچوب قانون باشد. به همين 
جهت همان مباحثى كه در مورد كشور خودمان 
مطرح مى كنيم، در مورد سايرين هم قائل هستيم 
لذا مقامات فرانسوى در برابر اعتراضات مردم بايد 

به صورت مسالمت آميز با آن ها برخورد كنند.
موگرينى: با آمريكا درباره ايران اختالف 

داريم، اما به همكارى مان ادامه مى دهيم
از سوى ديگر، مسئول سياست  خارجى اتحاديه 
ــالف اختالفاتى كه با دولت  اروپا بيان كرد كه برخ
ترامپ بر سر ايران و اسراييل دارند، همكارى هاى 
ــك ادامه پيدا  ــا و آمريكا به طور نزدي اتحاديه اروپ

خواهند كرد.
ــى از مردم  ــزود: من مى دانم خيل موگرينى اف
ــت ما  آمريكا، به خوبى درك مى كنند  كه سرنوش
ــم، به يكديگر  ــتر از آنچه خود اظهار مى كني بيش

وابسته است.
ــق  ــاره عم ــن درب ــزود: م ــه اف وى در ادام
ــى آمريكا غلو  ــازگارى هاى مان با دولت كنون ناس
نمى كنم. اين اختالفات وجود داشته و بسيار آشكار 
هستند. برخى از اين اختالفات آن قدر مشهودند 
كه هر چيز ديگرى را تحت تاثير خود قرار مى دهند 

و اين مايه شرمسارى است. ما عقيده داريم كه اين 
ــراييل، تصميماتى  دولت بر سر مساله ايران و اس
اتخاذ كرده است كه با امنيت و منافع مشترك مان 
در تضاد است.مسئول سياست  خارجى اتحاديه اروپا 

تصريح كرد: اما در وراى اين ناسازگارى ها، همكارى 
ما با اياالت متحده آمريكا در بسيارى از مسائل به طور 
نزديك ادامه پيدا مى كند. هيچ كدام از ديگر قدرت هاى 

جهانى همانند ما نزديك نيستند.

جروزالم پسـت: سـمينار ايـران و اروپا 
نشانگر مخالفت با آمريكاست

نشريه جروزالم پست چاپ رژيم صهيونيستى 
ــمينار همكارى هاى بين  المللى  در گزارشى، س
هسته اى ايران و اروپا را كه به تازگى در بروكسل 
ــكار با رويه  ــان از «اختالف آش ــد، نش برگزار ش

آمريكا» دانست.
ــم خبرهاى  ــد: به رغ ــن روزنامه مدعى ش اي
منتشر شده در خصوص فعاليت هاى اخير ايران 
ــان و محكوميت ضمنى آن  در اروپا عليه مخالف
ــى، برگزارى  ــورهاى اروپاي ــط برخى كش توس
ــته اى بين تهران و  ــمينار همكارى هاى هس س
ــانه تفاوت ديدگاه  اتحاديه اروپا در بروكسل نش

اروپا و آمريكاست.
ــام در كنار  ــا از برج ــت اروپ همچنين حماي
اظهارات موگرينى، نشانگر تناقض قابل مالحظه  
مواضع آمريكا و اروپا در رابطه با برنامه هسته اى 

ايران است.
ــت ادامه داد: كشورهاى اروپايى  جروزالم پس
ــاص براى  ــمى خ حتى درصدد تدوين مكانيس
ادامه پرداخت نقدى براى صادرات ايران در جهت 
دور زدن برنامه تحريم هاى جارى مالى و تجارى 

امريكا هستند. 

همکاری های تهران - بروکسل همچنان زیر ذره بین رسانه های غربی

فاطمه خسروى

ادوار فيليـپ، نخسـت وزيـر 
فرانسه روز سه شـنبه خطاب به 
اكثريـت پارلمانى گفـت: دولت 
افزايش بهاى ماليـات برق و گاز را 
متوقف مى كند و سـختگيرى ها 
بـراى كنترل فنـى خـودرو را به 
حال تعليق در مـى آورد تا بحران 
جنبـش ضـد سـرمايه دارى در 

فرانسه كاهش پيدا كند. 

به گفتـه شـركت كننـدگان 
در نشسـت گروه هـاى پارلمانى 
(LREM و MoDem ) در پارلمان 
فرانسـه، فيليـپ گفـت: مهلت 
تعيين شده از طرف دولت دراز مدت 
خواهد بود و افزايش بهاى ماليات بر 
سوخت را كه در اول ژانويه قرار بود 
اعمال شـود از بين مى برد. دولت 
همچنين به زودى افزايش مالياتى 

را كه قرار بود بر سـوخت گازوييل 
مورد استفاده در وسايل موتورى 
غير جـاده اى (تجهيزات موتورى 
كه در بخـش كشـاورزى، جنگل 
و خدمـات عمومى) اعمال شـود 
به حال تعليق در مـى آورد. ادوار 
فيليپ همچنين گفـت: ما صداى 
خشم فرانسـوى ها را مى شنويم. 
وى در ادامه افـزود: هيچ مالياتى 

ارزش آن را ندارد تا انسجام مردم 
فرانسه را به خطر بيندازد. 

جنبـش ضـد سـرمايه دارى 
بـا رد ايـن اقـدام دولـت؛ آن را 
اصطالحـا «خـرده نان پاشـيده 
شـده» دولت جلـوى معترضان 
به نظام سـرمايه دارى دانسـت و 
اقدامات و سياست هاى جدى تر 
دولت را خواسـتار شـد. جنبش 

ضدسـرمايه دارى در فرانسـه بر 
ادامه اعتراض ها تاكيد كرد.

 ادوار فيليـپ، نخسـت وزير 
فرانسـه گفت: هماهنگى محلى 
درباره تغيير تصميم دولت درباره 
افزايـش ماليـات بر سـوخت به 
منظور مقابله با بحران معترضان 
از 15 دسـامبر تـا اول مـارس 

انجام مى گيرد. 

عقب نشینی دولت فرانسه 
در برابر جلیقه زردها؛

 اجرای طرح افزایش مالیات 
سوخت معلق شد

ظريف: فروش نفت، محور كانال مالى اروپا با ايران است
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ــان هاى داخلى در  پس از شكست نسبى پيام رس
ــم براى حل  ــدگان مجلس بازه جذب كاربر، نماين
ــل به ابزار تهديد قانونى شده اند و گويا  مشكل متوس
ــا يا قوانين  ــا طرح ها، اليحه ه ــام اراده مردم ب كه تم
محدود مى شود! اين بار تعدادى از نمايندگان مجلس 
با اعالم طرح «ساماندهى پيام  رسان هاى اجتماعى» 
ــان ها  به تصور خود باعث كنترل و مديريت پيام رس
ــوند غافل از آنكه اساسا اين طرح با  را مديريت مى ش
ــه ديگر در تضاد  اصول حقوقى و نيز قوانين موضوع
ــبيه به يك بيانيه سياسى  و تعارض است و بيشتر ش
ــاس اين  ــجم حقوقى! بر اس ــت تا يك طرح منس اس
ــى و خارجى فعال  ــان هاى داخل طرح، تمام پيام رس
ــس از تصويب اين قانون  موظفند حداكثر تا دو ماه پ
شرايط خود را با  آن تطبيق دهند و البته تاييد فعاليت 
پيام رسان هاى خارجى صرفا بعد از راه اندازى كامل 
ــوراى عالى  فضاى  ــات و تاييد ش ــبكه ملى اطالع ش
مجازى مبنى بر راه اندازى آن خواهد بود .  طرح مذكور 
ــان هاى خارجى و داخلى را مشروط  فعاليت پيام رس
ــت. اين  به تاييد هياتى به نام هيات نظارت كرده اس
ــى فضاى مجازى  ــت  رييس مركز مل هيات به رياس
تشكيل مى شود. دولت سه نماينده(وزارت ارتباطات، 
ارشاد و اطالعات) و مجلس نيز يك  نماينده دارد. يك 
عضو ديگر اين هيات، نماينده مديران پيام رسان هاى 
داخلى است و هفت عضو ديگر اين هيات 13نفره يعنى 
بيش از  نيمى از آن ها به دادستانى، صداوسيما، سپاه، 
ــازمان پدافند غيرعامل و  سازمان تبليغات، ناجا، س
ــانى براى  حوزه علميه تعلق دارد . در واقع هر پيام رس
فعاليت در كشور بايد از صافى اين هيات بگذرد. هيات 
نظارت بايد براى بررسى صالحيت متقاضى  از مراجع 
ذى صالح استعالم كند كه اين استعالم حداكثر يك 
ماه خواهد بود كه البته تا سه ماه قابل تمديد است. اگر 
پيام رسانى  مجوز اين هيات را نگيرد و در كشور فعاليت 
كند، وزارت ارتباطات كه خود صرفا يكى از 13عضو 
ــد. اين درحالى  ــت، بايد آن را  فيلتر كن اين هيات اس
ــت كه مقامات اجرايى و نمايندگان مجلس طى  اس
ماه هاى اخير به وضوح مشاهده كردند كه فيلترينگ 
هيچ تاثيرى در اراده مردم ندارد و در شرايطى كه امكان 
ــكن ها نيز وجود ندارد، معلوم  از كار انداختن فيلترش
ــت كه تهديد مدام به فيلتر با كدام ابزار اجرايى  نيس

انجام مى شود.
ادعاى صيانت از داده ها

در ماده12 اين طرح آمده است: «مرزبانى ديجيتال 
و دفاع سايبرى از كشور و جلوگيرى از بهره بردارى غير 
مجاز از داده هاى مجازى در درگاه هاى ورود و خروج 
ــتاد كل نيروهاى  ــور، با محوريت س پهناى باند كش
مسلح، توسط مراجع ذى ربط انجام خواهد شد. حدود 
ــتاد كل نيروهاى مسلح  و ثغور وظايف با پيشنهاد س
ــيد».  به تصويب فرماندهى معظم كل قوا خواهد رس
ــت كه با اين ماده  گرچه نگارنده طرح سعى كرده اس
ــا هيچ يك از  ــى محافظت كند ام از داده هاى امنيت
ــخنى از امنيت داده هاى  مقامات و حتى اين طرح س
ــته و با تبليغ گسترده  مردم نگفته اند. چند ماه گذش
ــد كه  ــان هاى داخلى اين موضوع مطرح ش پيام رس
ــان هاى داخلى توانايى چك كردن محتواى  پيام رس
ــد. اين موضوع گرچه  اطالعاتى كاربران خود را دارن
ــان هاى داخلى همراه شد اما  با انكار مديران پيام رس
ــى و قانع كننده ارائه  ــان هيچ گاه توضيحى علم ايش
ندادند. شايد يكى از مهم ترين علل عدم تمايل مردم 
به استفاده از پيام رسان هاى داخلى نيز همين موضوع 

يعنى نبود امنيت اطالعاتى باشد.
ادامه انحصارگرايى و انسداد آزادى

ــه در صدد مقابله  ــئوالن همواره به جاى آنك مس
رسانه اى و فرهنگى با بيگانگان برآيند سعى مى كنند 
كه مردم را از شنيدن، ديدن و خواندن محروم كنند. 
به نحوى كه باالگرفتن مخالفت ها با پيام رسان تلگرام 
ــاى كانال  ــات دى 96 و تحريك ه ــان اعتراض از زم
ــد. ترديدى در اين موضوع  تلگرامى آمدنيوز آغاز ش

نيست كه گروه ها و كانال هاى معاند مصلحت مردم 
ــور ايران را تامين نمى كنند و هر كدام از آن ها  و كش
ــند اما براى مقابله با  به منافع اربابان خود مى انديش
آن ها بايد راهى جز محروميت مردم ازيك پيام رسان 
ــرايطى كه كنترل  ــد. فيلترينگ گسترده در ش باش
همه جانبه فضاى سايبرى امرى تقريبا محال است، 
ــت همراه نخواهد بود. زمانى كه اينترنت  جز با شكس
ــئوالن بسيارى از  به خانه هاى مردم راه پيدا بود مس
سايت هاى منافى عفت عمومى را فيلتر كردند و مردم 
نيز به دليل آنكه اين اقدام را پسنديده دانستند با آن 
مخالفتى نكردند و عموم مردم نيز به سمت استفاده 
ــكن ها نرفتند اما وقتى چنين فيلترينگى  از فيلترش
ــترش يافت، بسيارى  ــايت هاى خبرى نيز گس به س
ــردى ادامه  ــتند كه چنين رويك به مخالفت برخاس
انحصار خبرى، تك گويى و انسداد آزادى بيان است. 
ــئوالن وقت با جمع كردن ويديوها  حتى پيشتر مس
ــتهزاى مردم قرار دادند. اكنون  خود را در معرض اس
ــان هاى خارجى بخش عظيمى  نيز با فيلتر پيام رس
ــكن سوق داده  ــمت استفاده از فيلترش از مردم به س
ــراى كودكان و  ــوع مى تواند ب ــده اند كه اين موض ش
نوجوانان آسيب هاى غيرقابل جبرانى مانند مشاهده 
سايت هاى غيراخالقى داشته باشد. مسئوالن يا اين 
موضوع را مى دانند يا نمى دانند اگر نمى دانند كه بايد 
در شايستگى حداقلى آنان ترديد كرد اما اگر مى دانند، 
به صورت آگاهانه ريشه بر تيشه فرهنگ ملى مى زنند و 

است. اخالق عمومى براى شان بى اهميت 
جرم انگارى براى تشكيل يك گروه يا كانال!

ــر جرم انگارى هاى متعدد  نكته عجيب طرح اخي
ــه ابتدايى ترين  ــت. نگارنده هاى اين طرح گويا ب اس
ــاتيد ترم  ــتند و اس موضوعات حقوقى نيز آگاه نيس
ــگاه حقوق به آنان نگفته اند كه در يك  نخست دانش
ــد  نظام دموكراتيك جرم انگارى بايد به حداقل برس

نه آنكه برخى از نمايندگان براى راه اندازى پيام رسان 
بدون مجوز، مجازات شش ماه تا دوسال حبس درنظر 
ــرايطى از جرم  ــدادى از نمايندگان در ش بگيرند. تع
ــخن مى گويند كه متوجه نيستند  انگارى حبس س
ــمت  ــى و كيفرى خودمان به س همين نظام حقوق
ــكام قطعى حبس  ــاى جايگزين براى اح مجازات ه
ــرايطى جرم انگارى اين موضوع  مى رود. در چنين ش
عجيب است! افزون بر اين موضوع نويسندگان طرح 
ــدون اخذ مجوز  ــك گروه يا كانالى كه ب براى ايجاد ي
ــس يا جزاى نقدى  فعاليت مى كند نيز مجازات حب
ــت.  براى مثال فرض كنيم كه يك  درنظر گرفته اس
ــه كارگران يك  ــت ك ــده اس گروه تلگرامى ايجاد ش
ــاختمان با يكديگر صحبت هاى روزانه مى كنند،  س
ــم درد و دل  ــال مى كنند و با ه براى هم لطيفه ارس
مى كنند. طراح محترم براى چنين اعمالى مجازات 
ــت و گفته است كه كارگران  حبس درنظر گرفته اس
محترم ساختمان، براى ايجاد آن گروه تلگرامى بروند 

ــكل از اعضاى دولت، مجلس  و از هيات نظارت متش
ــب كنند! گويا بايد باور كرد  و... مجوزهاى الزم را كس
ــى و البته خنده دار  كه موضوع به همين ميزان واقع
است! در اين ماده29 اين طرح آمده است: «...ايجاد يا 
اداره كانال ها و گرو هايى كه با نقض غيرقانونى تدابير 
مسدودسازى صورت مى گيرد مستوجب محكوميت 

حبس يا جزاى نقدى درجه8 خواهد بود».
اعطاى اختيار مرزبانى داده ها به نيروهاى مسلح

ــن طرح به  ــاى خصوصى در اي صيانت از داده ه
ــور» با  ــايبرى از كش «مرزبانى ديجيتال و دفاع س
محوريت ستاد كل نيروهاى مسلح  سپرده شده كه 
ــتاد كل نيروهاى  حدود وظايف آن «با پيشنهاد س
مسلح به تصويب فرماندهى معظم كل قوا» خواهد 
رسيد. همچنين تشخيص محرمانگى داده ها توسط 
ــتاد كل نيروهاى  ــات و با همكارى س وزارت اطالع
ــب و كار آنالين، استفاده از  ــود .  كس مسلح انجام ش
ــان هاى خارجى در  ــى پيام رس ــز  ارز» و معرف «رم
ــرح كمك هاى مالى  ــيما ممنوع در اين ط صداوس
ــده؛ به  ــان هاى داخلى در نظر گرفته ش به پيام رس
طور مثال، نسبتى از درآمد حاصل از فروش پهناى 
ــط پيام رسان هاى  ــده توس  باند و ترافيك ايجاد ش
داخلى، بايد به پيام رسان ايجاد كننده اين ترافيك 
ــن وزارت ارتباطات مكلف  ــود. همچني پرداخت ش
شده تا پهناى باند پيام رسان هاى داخلى را حداقل 
ــب و كار  آنالين  ــرار دهد. كس دو برابر خارجى ها ق
ــت و هر گونه ارائه  هم صرفا براى داخلى ها مجاز اس
ــب و كارهاى فعال در  خدمات پولى و بانكى به كس
ــان هاى  خارجى ممنوع است. همچنان كه  پيام رس
استفاده از «رمز ارز» توسط پيام رسان هاى خارجى 
ــد ارائه  اين  ــوده و وزارت ارتباطات باي هم ممنوع ب
خدمات را مسدود كند. فعاليت و مبادالت مالى در 
پيام رسان هاى خارجى باعث محكوميت فرد به سه 

تا پنج برابر وجه مبادله  شده و مجازات تعزيرى درجه 
ــود . دامنه ممنوعيت پيام رسان هاى  ــت مى ش هش
خارجى به معرفى آن ها در صداوسيما هم گسترش 
يافته؛ طورى كه استفاده از پيام رسان هاى  خارجى 
ــان و همچنين معرفى آن ها  براى ارتباط با مخاطب
ممنوع است .. همچنين به موضوع انحصار هم اشاره 
شده طورى كه بر اساس اين طرح، هيات ساماندهى 
ــوع انحصار  ــكل و  ن ــت از هر ش و نظارت موظف اس
پيام رسان داخلى و خارجى در كشور جلوگيرى كند.

امضاكنندگان طرح
ــده امضا كرده اند. اغلب  طرح مذكور را 95نماين
اين نمايندگان در زمره اصولگرايان هستند و حضور 
طيف تندروتر اين جناح در  طرح مذكور نيز پررنگ 
ــد كريمى  ــال، نمايندگانى مانن ــت. به طور مث اس
قدوسى، پژمانفر، نقوى حسينى، سالك، قاضى پور، 
ــر چنارانى، زاهدى،   الرگانى، محمود بهمنى، هاج
محمدجواد ابطحى، عالءالدين بروجردى، فوالدگر، 
حاجى دليگانى و پورمختار در  زمره امضاكنندگان 
هستند. اما آنچه مايه تعجب و شگفتى است حضور 
چند نماينده اصالح طلب در فهرست امضاكنندگان 
ــادى،  على اصغر  ــت. به طور مثال، حميده زرآب اس
ــف نژاد، فاطمه ذوالقدر، على سارى و عليرضا  يوس
محجوب از امضاكنندگان اين طرح هستند. حضور 
ــيون  ــادى، نايب رييس فراكس جعفرزاده ايمن  آب
ــت امضاكنندگان عجيب  ــتقلين هم در فهرس مس
ــت. حميده زرآبادى، نماينده قزوين نيز پيش از  اس
ــه وزارت ارتباطات موضع گيرى كرده  اين بارها  علي
است. ديگر اصالح طلبان حاضر در فهرست مذكور 
ــنى عليه فعاليت  پيام رسان ها  تا كنون موضع روش
نداشته اند. مشخص نيست چرا در طرحى كه هدف 
ــدادى از اعضاى  ــت، تع ــخص اس آن به وضوح مش
ــيون اميد  همراه نمايندگان جبهه پايدارى  فراكس
شده اند. بى ترديد نمايندگان مجلس بايد اين هزينه 
ــده قضاوت  ــردم در انتخابات آين ــد كه م را بپذيرن
ــخيص مى دهند به  ــره را از ناسره تش خواهند و س
خصوص اصالح طلبانى كه در لباس دفاع از آزادى و 
گفتمان فرهنگى پا به عرصه گذاشته اند بايد بدانند 

كه مردم تمام آن ها را رصد مى كنند.
ــد گفت كه  ــرح باي ــا خوانش اين ط ــان ب در پاي
ــئوالن تصور  ــى از مس ــدگان مجلس و برخ نماين
ــردم مى توانند به  ــلب آزادى م ــا س مى كنند كه ب
ــند؛ درحالى كه اين گزاره  ــته هاى خود برس خواس
ــود را مى روند  ــت و مردم راه خ ــاس غلط اس از اس
ــد كه  ــد قابل اجرا باش ــد قانونى مى توان و بى تردي
ــد. بايد از  ــت و تاييد عموم مردم باش مورد درخواس
ــازوكارى  ــيد كه با چه س ــدگان مجلس پرس نماين
ــرل كنند؟ به هرحال آنچه  مى خواهند مردم را كنت
بايد گفت اين است كه براى اين موضوع راه ديگرى 
جز اجبار و تهديد به حبس و جزاى نقدى مى طلبد.

         طرح «ساماندهى پيام  رسان هاى اجتماعى» مى تواند بر دامنه جرايم كيفرى بيفزايد    

95 تحديدگر!
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. 
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گروه حقوق و قضا

عيسى امينى، رييس كانون وكالى مركز در نشست خبرى مشترك 
رييس كانون وكالى مركز و رييس اسكودا  با رسانه ها گفت: «وكالت هاى 
تسخيرى و معاضدتى در قانون تشكيل صندوق حمايت وكال اشاره شده 
است. وكال در پرونده هاى حقوقى، وكالت معاضدتى و در پرونده هاى كيفرى 
ــخيرى  ــى كيفرى، وكالت هاى تس خصوصا در قانون جديد آيين دادرس
ــت كه حق الزحمه اى بابت وكالت هاى  انجام مى دهند. دولت موظف اس
ــخيرى پرداخت كند كه مبلغ آن ناچيز و براى هر پرونده  معاضدتى و تس
حدود 200هزارتومان است. از سال84 اين پرداخت ها انجام نشده است و 
از سال 93 كانون وكالى دادگسترى مركز مكاتباتى براى انجام آن پيگيرى 
كرده است». رييس كانون وكالى دادگسترى مركز با بيان اينكه نهاد وكالت 
راه نجات خود را در تعامل و مذاكره مى داند، بيان كرد: «از اين رو در اين دوره 
از هيات مديره كانون وكال سعى كرديم تا ارتباط هاى موثرى با مسئوالن 
برقرار كنيم تا جايى كه گفت وگو موجب آزادى مشروط برخى همكاران 
ــت و به هيچ جناح و تفكر سياسى  ما شده است. نهاد وكالت سياسى نيس
وابستگى ندارد. شايد هر يك از 18 عضو هيات مديره گرايش هاى فكرى 
مختلف دارند اما گرايش فكرى كانون كامال مدنى است. هجمه هاى سازمان 
يافته اى براى تحميل قانون جامع بر كانون وارد شد كه همه جامعه وكالت 
يكپارچه ايستادگى كردند.  برخى فكر مى كنند كه با حمله به نهاد مدنى پيروز 
مى شوند در حالى كه نهاد وكالت متولى دفاع است و اين دفاع را در چارچوب 
نظام و قانون انجام مى دهد». رييس كانون وكالى دادگسترى مركز در رابطه 
با اين مطلب، گفت: «طرح جامع پذيرش كه در جريان آن هستيد را ديديد. 
اين طرح را به صورت متفرقه مطرح كردند و شايد بزرگ ترين اشكالى كه به 
آن وارد است اين است كه ما مى خواهيم در مورد نهادى صحبت كنيم كه 
متولى بخشى در تدوين و پيش نويس و تنظيم آن نباشد. اين اشكاالت وجود 
دارد ولى همين طرح با تمام فشارهايى كه وارد مى كنند و ابزارهايى كه دارند 
به دليل طى نكردن مسير كارشناسى بسيار كند حركت مى كند و در انتظار 
طرحى هستند كه جامعه وكالت آن را آماده مى كند و به زودى تقديم مجلس 
مى شود. اين طرح كارشناسى شده و با در نظر گرفتن تمام شرايط است كه 
طبيعتا بايد در كميسيون هاى قضايى و بعد صحن علنى مجلس مطرح شود 
به عقيده من نيز يك عمليات روانى است كه با توجه به هوشيارى نمايندگان 
مجلس وارد چنين مسائلى نخواهد شد، زيرا نتايج بدى را به دنبال خواهد 

داشت و منجر به تصويب لوايحى خواهد شد كه به ضرر ملت است».

دستگيرى تعدادى از وكال
ــتى، گفت:  امينى در رابطه با اقدامات كانون وكال براى وكالى بازداش
«كانون در مورد وكالى بازداشتى موضع فعالى داشته و راه مذاكره را پيش 
ــترى بخشيديم. با  ــت و در اين دوره، راه مذاكره را سرعت بيش گرفته اس
مسئوالن دستگاه قضايى انصافا همكارى هاى مهمى انجام شده است و در 
نتيجه تعامل، برخى همكاران آزادى مشروط داشتند». وى تصريح كرد: 
ــفانه در اقدام عجيبى يكى از همكاران ما با زنجير به دادگاه منتقل  «متاس
شده بود كه چهره خوبى نداشت و جامعه وكالت فورا موضع گيرى و پيگيرى 
كرد. دو وكيل معرفى كرديم و اين مشكل حل شد. به صورت موردى و خيلى 
كم، رفتارهاى نامناسبى در حوزه پذيرش وكيل در دادگاه رخ مى دهد اما 
اين ها همه با پيگيرى حل مى شود و نكته مهم اين است كه در قوه قضاييه هم 

همكارى هاى خوبى وجود دارد».
سياه  نمايى صداوسيما

رييس كانون وكالى دادگسترى مركز در پاسخ به سوال ديگرى مبنى 
ــياه نمايى نسبت به وكال در صدا و سيما چه  بر اينكه در رابطه با هجمه و س
ــيما تنها نهاد ملى متولى خبر،  ــت؟ بيان كرد: «صداوس اقدامى شده اس
ــت و ما براى جايگاه آن اعتبار خاصى قائل هستيم.  آموزش و فرهنگ اس
من سياه نمايى به صورت كلى نمى پذيرم چون برنامه هايى داريم كه بعضا 
با وكالهمكارى دارند. ما رفتارهاى فردى را به كل رسانه ارتباط نخواهيم 
داد و اين را طى نامه اى به صدا و سيما اعالم كرديم و شكايت هم نكرديم زيرا 
خيلى به شكايت اعتقادى نداريم و مى دانيم كه با گفت وگو مى توانيم حل 
كنيم. انتظار ما اين است آقاى على عسگرى پيگيرى كند. اين مطلب حمل 
بر كار جمعى و فكر سازمان يافته نيست. اقدامات ما در حدى است كه به افكار 
عمومى متوسل مى شويم و از رسانه ها كمك مى گيريم و نامه نگارى هايى را 
با مقامات انجام مى دهيم و سعى مى كنيم با پاسخگويى به مردم در راستاى 
شفاف سازى اقدام كنيم».  رييس كانون وكالى دادگسترى مركز در پاسخ 
به سوال ديگرى در رابطه با برنامه كانون وكال براى منع فعاليت بازنشستگان 
و عدم اعطاى پرونده به آن ها، گفت: «دغدغه اى كه قانونگذار براى اشتغال 
بازنشسته ها دارد اگر براى فرزندان بازنشسته ها هم داشت مشكل بسيارى 
از جوانان را حل مى كرد. من در اين مورد با شما هم نظر هستم و معتقدم كه 

چطور ممكن است ما اشتغال زايى كنيم براى شخصى كه فرضا 75سال دارد 
و در سيستم ادارى كار كرده و فرزندان بيكار دارد و فرزندانش را فراموش كنيم. 
از طرف ديگر تمام هجمه را از بيرون ببريم در اين چند بند و در قسمت آزمون 
در حالى كه غافل شويم از اينكه ما ظرفيت آزمون را زمانى تعيين مى كنيم 
ــمت هاى ديگر را كنترل و احصا كنيم. ما اين اصل را  كه فرآيند جذب قس
فراموش كرديم و به بندى تاكيد داريم كه فقط در مورد آزمون است. با شما 
موافقم ولى مربوط به قانون است. ما چه راهى جز اجراى قانون داريم؟» وى 
افزود: «در طرح اصالح موادى از قانون وكالت تالش شده تا ورودها محدود 
شود و توجه اصلى به اشتغال جوانان باشد. راه اصلى همين است.با حذف كل 
اين مواد موافق نيستم اما معتقدم بايد محدوديت هايى صورت گيرد تا راه 

براى جوانان باز شود».
تغيير ساختارى آزمون وكالت وجود ندارد

مرتضى شهبازى نيا، رييس اسكودا  در رابطه با آزمون وكالت سال97 و 
شبهه طرح سواالت اختالفى در اين آزمون، گفت: «اينكه سوال اختالفى 
داشته و سوال اختالفى زمانى است كه دو گزينه صحيح باشد و اينكه احتمال 
صحت دو گزينه وجود داشته نيز در اين سوال هايى كه غير رسمى منتشر 
شده و ما ديديم وجود نداشت». رييس اتحاديه سراسرى كانون هاى وكالى 
دادگسترى ايران در پاسخ به سوالى در رابطه با اينكه نتايج آزمون چه زمانى 
اعالم مى شود و اينكه آيا سال آينده نيز به همين شكل برگزار مى شود؟ بيان 
كرد: «در مورد نتايج آزمون تاريخ دقيقى نمى توان اعالم كرد اما حدودا در 
دى ماه نتايج آزمون اعالم خواهد شد. به دليل تراكم آزمون ها در همين زمان 
نمى توان تاريخ دقيق پيش بينى كرد. ما تالش مى كنيم زودتر انجام شود. در 
مورد آزمون سال آينده نيز اين آزمون براساس قانون برگزار مى شود و قانون 
هم ترتيب و كيفيت برگزارى آزمون را مشخص كرده است. در حال حاضر 
تغيير ساختارى براى برگزارى آزمون مدنظر  و  در دست بررسى نيست مگر 
اينكه در قانون تغييرى ايجاد شود. بنابراين آزمون به همين كيفيت فعلى در 
سال آينده برگزار خواهد شد. يعنى در شهريور ماه اطالعيه ثبت نام و در مهر 

ماه ثبت نام انجام مى شود و در اوايل آذر ماه هم آزمون برگزار مى شود».
ادامه فعاليت مركز مشاوران

وى در رابطه با فعاليت مركز مشاوران و اينكه آيا به موجب قانون در نهايت 

ــوان كرد: «به اعتقاد نهاد  باز هم مى توانند آزمون وكالت برگزار كنند، عن
وكالت و از منظر حقوقى با توجه به اينكه مجلس قبال اعالم كرده كه مركز 
مشاوران مستند به قانون برنامه سوم توسعه بوده و قانون زمانش منقضى 
شده است و ديگر طبيعتا نبايد آزمونى برگزار شود. اخيرا مركز پژوهش هاى 
مجلس در طرحى كه براى حذف بند چ ماده 88 مطرح بود، همين اعتقاد 
ما را بيان كرده است و مجوزى به مركز مشاوران داده نمى شود. اين اعتقاد 
ماست ولى به هر حال اينكه پايان اين اقدام چه زمانى است بايد گفت زمانى 
است كه قانونگذار تصميم بگيرد. چندين پيشنهاد در مجلس در اين راستا 
مطرح است و ما تالش خود را خواهيم كرد تا همه چيز بر مجراى قانون باشد 
اما تصميم نهايى در اختيار مجلس است».  شهبازى نيا در پاسخ به سوال 
خبرنگارى مبنى بر اينكه خبرهايى مبنى بر راه يافتن طرح جامع وكالت به 
صحن علنى مجلس مطرح است، آيا از اين موررد اطالعى داريد و اقدامى در 
اين راستا انجام داديد يا خير؟ بيان كرد: «اين امر اگر اتفاق بيافتد قطعا خالف 
قانون اساسى و هم آيين نامه داخلى مجلس است و بعيد مى دانم مجلس كه 
چنين كارى كنند. احتماال اين مطلب شايعه اى است كه از ناحيه افراد خاص 
براى آثار روانى از عده اى كه وقت شان گرفته شده با طرح كذايى كه حتما 
هم مقاصد غيرحرفه اى دارند مطرح شده است كه احتماال به دنبال مقاصد 
سياسى هستند. بر اساس آيين نامه داخلى و قانون اساسى اين موضوع ابتدا 
بايد در كميسيون هاى تخصصى و بعد در صحن علنى مجلس مطرح شود و 

تا جايى كه اطالع داريم چنين چيزى نيست».

گزارش 2

عيسى امينى در نشست خبرى مشترك رييس كانون وكالى مركز و رييس اسكودا مطرح كرد

مذاكره براى آزادى وكالى دربند

شعله سعدي
 با توديع وثيقه آزاد شد

قاسم شعله سعدى يكى از دو وكيل بازداشت شده 
با توديع وثيقه و كفالت آزاد شد.  محمدحسين آقاسى 
وكيل مدافع قاسم شعله سعدى عصر سه شنبه با اعالم 
اين خبر به خبرنگار قضايى ايرنا گفت: با موافقت قاضى 
ــعدى  ــعله س صلواتى مبنى بر قبول وثايق موكلم، ش
دقايقى پيش از زندان آزاد شد.  به گفته وى، شعله سعدى 
ــت 100 ميليون  ــع وثيقه 300  ميليونى و كفال با تودي
تومانى كه جمعا 400 ميليون تومان مى شود، از زندان 
ــى گفت: قاضى هنوز در ارتباط با  آزاد شده است.  آقاس
پرونده موكلش و آرش كيخسروى متهم ديگر اين پرونده 
حكم صادر نكرده است. شعله سعدى و آرش كيخسروى 
ــتند كه 27 مرداد امسال به  دو وكيل دادگسترى هس
دليل تجمع در مقابل مجلس شوراى اسالمى دستگير 
ــيدگى به اتهامات اين دو  و بازداشت شدند. دادگاه رس
وكيل، 11 مرداد در شعبه 15 دادگاه انقالب به رياست 
قاضى صلواتى برگزار شد. اجتماع و تبانى عليه امنيت 

ملى، از جمله اتهامات اين دو وكيل است.

ثبت عقد ازدواج 
مشروط به احراز توان مالى 

داماد شود
مافى، رييس فراكسيون خانواده مجلس گفت: 
يكى از مصوبات ديروز فراكسيون،  احراز توان مالى 
ــط مراكز ثبت ازدواج بود كه بر اساس آن  داماد توس
مكلف مى شود قبل از جارى شدن عقود ازدواج توان 
مالى داماد را احراز كرده و از مهريه هاى غير معمول و 
خارج از توان ملئى داماد جلوگيرى كنند. اين مصوبه 
باعث مى شود از ثبت عقود غيرعقالنى و غير منطقى 
گرفته شود و زوجين در خصوص تعين مهريه به يك 
توافق مشترك و عقالنى برسند تا مراكز ثبت ازدواج 
بتوانند امر عقد را اجرايى كنند. عضو فراكسيون زنان 
مجلس اظهار كرد: براى اجرايى شدن مصوبه احراز 
مالى داماد قبل از عقد توسط مراكز ثبت ازدواج،  به 
قوانين مختلفى نياز داريم تا محاضر رسمى بتوانند 
ــراز كنند و  ــى داماد را اح ــاس آن توانايى مال بر اس
سپس بر اساس آن مهريه تعين و از مهريه هاى غير 
ــى داماد جلوگيرى كند.  عقالنى و نامربوط با تواناي
عضو هيات رييسه كميسيون شوراها و امور داخلى 
كشور مجلس خاطر نشان كرد: جلسات فراكسيون 
زنان مجلس در خصوص مهريه و كاهش طالق مرتبا 
تشكيل خواهد شد تا نرخ طالق  بر اساس ماده 104 
برنامه ششم توسعه به ميزان بيست درصد با همكارى 
ــتگا ه هاى نظارتى و عملياتى كاهش پيدا كند،  دس
اميدواريم اين امر با تالش فراكسيون زنان به عنوان 

پرچم داره اين حوزه محقق شود.

عدليه

11 تغيير مهم قانون 
صدور چك

1.  قوانين و مقررات چك درباره چك هاى الكترونيكى 
الزم الرعايه است.

2. بانك مكلف است بنا بر درخواست دارنده چك فورا 
ــامانه يكپارچه بانك  غيرقابل پرداخت بودن آن را در س

مركزى ثبت كند.
3. در صورتى كه موجودى حساب صادركننده چك 
نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد،  به تقاضاى دارنده چك 
بانك مكلف است مبلغ موجودى در حساب را به دارنده 

چك بپردازد.
4. جلوگيرى از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب هاى 
صادركننده چك در تمام بانك هاو موسسات اعتبارى پس 

از گذشت 24 ساعت از ثبت غيرقابل پرداخت بودن
ــاز متقاضى را  ــقف اعتبار مج 5. بانك ها مكلفند س
ــه يكتا و مدت اعتبار  محاسبه و به هر برگه چك شناس
اختصاص  دهند. حداكثر مدت اعتبار چك از زمان دريافت 

دسته چك سه سال است.
ــخاصى كه  ــدازى چك هاى موردى براى اش 6. راه ان
دسته چك ندارند، تا بدون نياز به اعتبارسنجى، رتبه بندى 
اعتبارى و استفاده از دسته چك، امكان برداشت از حساب 

اين اشخاص براى ذينفعان معين فراهم شود.
7. بانك مركزى و مراجع قضايى موظف شدند امكان 

دسترسى به اطالعات الزم را براى يكديگر فراهم كنند.
8. جلوگيرى از دريافت دسته چك و صدور چك جديد 
در سامانه صياد براى افزاد ورشكسته، معسر از پرداخت و 

داراى چك برگشتى رفع سوءاثر نشده
9. دارنده چك مى تواند با ارائه گواهينامه عدم پرداخت،  
از دادگاه صالح صدور اجرائيه نسبت به كسرى مبلغ چك 

و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى را درخواست كند.
10.  مجازات بانك ها يا موسسات اعتبارى متخلف اعم از 
دولتى و غيردولتى، كارمند خاطى و مسئول شعبه مربوط  

توسط بانك مركزى
ــواد (4)، (5)، (6) و (23) قانون صدور چك  11. لغو م

مصوب 1355/ كانال حقوق بانكى

دانستنى هاى حقوقى

گروه حقوق و قضا

   مشخص نيست چرا در طرحى كه هدف آن به وضوح مشخص است، تعدادى از اعضاى فراكسيون اميد  همراه نمايندگان جبهه پايدارى شده اند
   بى ترديد نمايندگان مجلس بايد اين هزينه را بپذيرند كه مردم در انتخابات آينده قضاوت خواهند كرد

   اصالح طلبانى كه در لباس دفاع از آزادى و گفتمان فرهنگى پا به عرصه گذاشته اند بايد بدانند كه مردم تمام آن ها را رصد مى كنند
   نمايندگان مجلس و برخى از مسئوالن تصور مى كنند كه با سلب آزادى مردم مى توانند به خواسته هاى خود برسند

   مسئوالن به جاى آنكه در صدد مقابله رسانه اى و فرهنگى با بيگانگان برآيند ، سعى مى كنند كه مردم را از  شنيدن، ديدن و خواندن محروم كنند
   مسئوالن وقت با جمع كردن ويديوها خود را در معرض استهزاى مردم قرار دادند

نكته عجيب طرح اخير 
جرم انگارى هاى متعدد است. 
نگارنده هاى اين طرح گويا به 

ابتدايى ترين موضوعات حقوقى نيز 
آگاه نيستند و اساتيد ترم نخست 

دانشگاه حقوق به آنان نگفته اند كه 
در يك نظام دموكراتيك جرم انگارى 
بايد به حداقل برسد نه آنكه برخى از 

نمايندگان براى راه اندازى پيام رسان 
بدون مجوز،مجازات شش ماه تا 

دوسال حبس درنظر بگيرند

نويسندگان طرح براى ايجاد يك 
گروه يا كانالى كه بدون اخذ مجوز 
فعاليت مى كند نيز مجازات حبس 
يا جزاى نقدى درنظر گرفته است. 
براى مثال فرض كنيم كه يك گروه 

تلگرامى ايجاد شده است كه كارگران 
يك ساختمان با يكديگر صحبت هاى 

روزانه مى كنند، براى هم لطيفه 
ارسال مى كنند و با هم درددل مى كنند. 

طراح محترم براى چنين اعمالى 
مجازات حبس درنظر گرفته  و گفته 

است كه كارگران محترم ساختمان، 
براى ايجاد آن گروه تلگرامى بروند 
و از هيات نظارت متشكل از اعضاى 

دولت، مجلس و... مجوزهاى الزم را 
كسب كنند!
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ــبكه هاى اجتماعى  ــه در ش چندى پيش بود ك
ــتين بار شنيدم كه در آن  فايلى صوتى را براى نخس
فردى با ادبياتى باورنكردنى، دكتر جواد طباطبايى، 
ــور را مورد خطاب قرار  ــمند اخالق مدار كش انديش
ــى آن را نمى تواند  ــده حت ــخنانى كه نگارن داد. س
ــريه عمومى مكتوب كند.  ــار در يك نش براى انتش
ــود: «پيام صوتى  ــن فايل صوتى آمده ب در عنوان اي
ــابق در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى  يك مدير س
ــارات كوير»؛ از شنيدن عنوان نخست،  و مدير انتش
ــاد خيلى متعجب  ــابق در وزارت ارش يعنى مدير س
ــدم و اتفاقا از اين نهاد ادبياتى تندتر نيز مسبوق  نش
به سابقه بوده است. محمدعلى رامين به عنوان مدير 
مطبوعاتى وزارت ارشاد دولت دهم مخاطبانش را با 
ركيك ترين الفاظ ممكن حتى در رسانه ملى مورد 
ــيار  خطاب قرار مى داد اما آنچه كه باورش برايم بس
ــخنان زشتى از سوى  دشوار بود، شنيدن چنين س
ــارات بود. به هيچ وجه نمى توانستم  مدير يك انتش
ــاى عرصه  ــى كه در اين وانفس به خود بقبوالنم كس
ــر، يك انتشاراتى  فرهنگ و بى سودبودن حوزه نش
ــات غيرمودبانه اى با يك  برپا مى كند با چنين ادبي
ــپيد كرده سخن بگويد.  انديشمند محترم و موى س
ــل صوتى را فاقد  ــى كه در دادگاه، فاي مثل يك قاض
ــالم مى كند، به  ــراى صدور راى اع وجاهت كافى ب
ــن فايل صوتى،  ــه! امكان ندارد كه اي خودم گفتم: ن
ــاراتى باشد. خالصه به  واقعا صداى مدير يك انتش
ــعى كردم خودم را راضى كنم و  هر طريق ممكن س
در واقع فريب دهم كه چنين چيزى از اساس امكان 
ندارد. به همين خاطر ديگر حتى پيگير اين ماجرا هم 
نشدم تا حوزه فرهنگ و كتاب كماكان برايم فى نفسه 
مقدس و محترم بماند. گذشت و ديروز به طور اتفاقى 
گزارشى را در تارنماى ايلنا خواندم كه به اين موضوع 
پرداخته بود. از حيرت و حسرت، دهانم باز مانده بود. 
ــر فرهنگ در اين كشور آمده كه  آخر چه باليى بر س
مدير يك بخش مهم فرهنگى با چنين ادبيات تندى 
با مخاطبانش خواه يك بانوى هم صنف باشد و خواه 
يك انديشمند موى سپيد كرده سخن بگويد؟! اين 
ــتادى آموخته اند كه  ــتان در كالس كدام اس دوس
ــه پايين نگاه كردن افراد  رمز مديريت موفق، از باال ب
است؟! آيا حوزه چاپ و نشر كتاب در ايران آنقدر به 
سوددهى اقتصادى رسيده كه اين آقايان اينچنين 
حرمت فضاى فرهنگى اين حوزه را زير پا مى نهند؟! 

مگر نه اينكه همين حضرات از بام تا شام مى نالند كه 
مردم كتاب نمى خرند و دولت ها بايد از آن ها حمايت 
مادى مستمر و ثابت انجام دهند؟ پس اگر اين طور 
است اين همه جار و جنجال براى كسب امتياز نشر 
ــت؟! جواد طباطبايى به هر دليلى  يك كتاب چيس
دوست داشته اثر مشهورش «زوال انديشه سياسى 
ــط انتشارات كوير  در ايران» را كه در دهه 70 توس
ــر و روانه بازار كتاب كرده بود، پس از جرح و  منتش
تعديل اساسى در آن، تمامي حقوق مادى و معنوى 
ويراست جديد را در دهه 90 به يك انتشاراتى ديگر 

(انتشارات مينوى خرد) واگذار كند.
ــارات  ــر، مديرعامل انتش ــواد مظف اما محمدج
ــده است كه جواد  كوير در گفت وگو با ايلنا مدعى ش
ــازه از او دو كتاب  ــب اج طباطبايى نبايد بدون كس
ــى در ايران» و «تاريخ فلسفه  ــه سياس «زوال انديش
اسالمى» را به انتشارات مينوى خرد واگذار مى كرد 
ــوده و حتى اگر  ــارات او ب و اين دو اثر متعلق به انتش
ــرى در اين آثار  ــتارى يا تجديدنظ قرار بوده ويراس
صورت بپذيرد، باز هم متعلق به انتشارات كوير بوده 

و نبايد به هيچ انتشارات ديگرى واگذار مى شد». اين 
ــت كه بايد از مديريت انتشارات  ــش خوبى اس پرس
كوير سوال كرد كه مگر زمانى كه ويراست دوم كتاب 

مزبور در  سال84 كه 100 صفحه بر متن نخست در 
ــت و در واقع ويراست جديدى  سال70 بيشتر داش
ــرار مى گرفت، مديريت آن  بود كه در اختيار كوير ق
ــف كرد؟ اثرى  ــتن قرارداد جديد با مول اقدام به بس
ــده، اثرى نو  ــرد داده ش ــارات مينوى خ كه به انتش
ــت كه بر 600 صفحه بالغ مى شود، يعنى دو برابر  اس
ــده و اين در عرف  ــط كوير منتشر ش كتابى كه توس
ــمار مى آيد و در نتيجه  ــر ايران اثرى جديد به ش نش
ــرى  كه  ــت كه آن را در اختيار ناش مولف مختار اس
دوست دارد قرار دهد. اصال فرض را بر اين مى گيريم 
ــارات مينوى خرد در اين  كه جواد طباطبايى و انتش
زمينه خبطى كرده اند؛ نخست پيگيرى اين خطا در 
عرصه اى كه ادعا مى شود منفعت مادى چندانى براى 
ناشر و مولف مترتب نيست، چه نيازى به اين همه جار 
ــوى  و جنجال دارد؟ دوم، آيا پيگيرى يك خطا از س
ــه بايد با چنين ادبيات زشت و  اهل فرهنگ و انديش

زننده اى صورت گيرد؟
ــودم كه  ــدار داده ب ــعبانى هش «من به خانم ش
ــارات كوير  هركارى مى كنيد، نزديك به كتب انتش

نشويد». آيا اين است ادبيات يك فعال عرصه فرهنگ 
ــك بانو كه در  ــا يك هم صنف، آن هم ي در برخورد ب
فرهنگ ايرانى به نرم سخن گفتن با آن ها تاكيد شده 
ــعبانى، مدير انتشارات مينوى خرد  است؟ پروانه ش
ــت: «مظفر بدون  در مصاحبه با ايلنا اظهار كرده اس
هماهنگى و وقت قبلى وارد دفتر بنده شد و گفت چرا 
ــما دارد آثار آقاى طباطبايى را منتشر  انتشارات ش
مى كند؟ شما در حوزه فلسفه كار مى كنيد و انتشار 

اين قبيل آثار كار شما نيست». 
ــاد  گويى جناب مظفر هنوز وزير فرهنگ و ارش
ــتور دهد چه  ــت كه بايد دس ــت و اوس اسالمى اس
ــد و در چه  ــاراتى در چه حوزه اى فعاليت بكن انتش
ــد چنين تصميمى  ــت نكند(هر چن حوزه اى فعالي
ــاد و هيچ شخص  در صالحيت و اختيارات وزير ارش
حقيقى وجود ندارد). نكته جالب تر اينجاست كه به 
گفته مدير انتشارات مينوى خرد، مظفر حتى نسبت 
ــر كتب انديشه هاى  به اينكه يك خانم در حوزه نش
سياسى فعاليت مى كند، ابراز تاسف و ناخوشايندى 
ــى اش نزد يك  كرده و در ادامه با ذكر جايگاه سياس
ــعبانى را تهديد كرده كه  جريان سياسى، پروانه ش
ــاور اينكه عرصه  ــتى ب با او بد تا خواهد كرد. به راس
ــده باشد، تلخ  ــور اين قدر مظلوم ش فرهنگ در كش
ــر و تلخ تر اينكه  ــت و از اين دردناك ت و دردناك اس
ــمند ايرانى چنين بى دفاع و  حوزه انديشه و انديش
ــتاخى قرار بگيرد. اما چه  بى ياور مورد اهانت و گس
مى شود كرد؟! تقريباهيچ! و در پيشگاه انديشمند و 
فيلسوف ايرانشهر نيز در برابر اين توهين هايى كه او 
ــنيده نيز هيچ نمى توان گفت؛ جز از كالم سعدى  ش
على الرحمه كه مى فرمايد: «سنگ بدگوهر اگركاسه 
زرين بشكست/ قيمت سنگ نيفزايد و زر كم نشود».

رضا كدخدازاده
 روزنامه نگار

ــى گفت وگو و  ــتين همايش ملى «مبان نخس
ــوام و مذاهب» در  ــدت اق ــاى علمى وح راهكاره
ــد.  على يونسى در اين  ــگاه اروميه برگزار ش دانش
ــالمى  همايش با بيان اينكه در نظام جمهورى اس
همه در برابر قانون برابرند و هيچ كس داراى امتياز 
خاصى بر ديگرى نيست، گفت: «هيچ زبان، قوم و 
مذهبى در جمهورى اسالمى ايران موجب تبعيض 
در اجراى قوانين نيست و بر ديگرى برترى ندارد». 
ــمن با تحريك برخى احساسات  وى افزود: «دش
ــه زدن به اتحاد ملت  قوميتى در تالش براى ضرب
ــل تفاوت را  ــت». وى با تاكيد بر اينكه بايد اص اس
پذيرفت و مشتركات را تقويت كرد، افزود: «اگر اين  
ــود، همه درگيرى هاى مذهبى،  دواصل لحاظ ش
دينى، قومى، قبيله اى و سياسى خاتمه مى يابد». 
يونسى با بيان اينكه جهل، بهانه و تعصب بى دليل 
از مهم ترين داليل نپذيرفتن تفاوت هاست، اضافه 
كرد: «متفاوت بودن مخلوقات از نعمت هايى است 
ــريت هديه داده است». مشاور  كه خداوند به بش
ــوام و اقليت هاى دينى  رييس جمهورى در امور اق
و مذهبى با اشاره به برخى حوادث تاريخى گفت: 
ــازى دينى، قومى، مذهبى و نژادى در  «يكسان س
ــت بوده  همه برهه هاى تاريخى محكوم به شكس
است».  يونسى، اساس پيوند ملى را تحمل يكديگر 
اعالم كرد و اظهار كرد: «اگر با نگاه كالن و ملى و از 
منظر ايران دوستى براى حل مشكالت مردم تالش 
ــود، نتيجه بهتر خواهد بود». كشيش كليساى  ش
ــش گفت:  ــور اروميه نيز در اين هماي ــرق آش ش
«رهنمودهاى رهبرى در مورد حق و حقوق اقوام و 
اديان بايد سرمشق عملكرد مسئوالن قرار گيرد».

   تفرقه افكنى بدخواهان

ــه همه  ــالم اينك ــا اع ــان ب ــاووش عزيزي داري
اقليت هاى دينى در سايه نظام جمهورى اسالمى، 
كنار يكديگر در ايران با خوشى زندگى مى كنند، 
ــران را مديون تنوع  ــروز اي بيان كرد: «زيبايى ام
اقوام و اديان و زندگى برادرگونه آنان كنار يكديگر 
هستيم».  وى با اشاره به اينكه همه كتب آسمانى 
ــان هاى آزاده  ــه بين انس ــف بدبينى و تفرق مخال
ــه اقدام به  ــر بدبينان ــتند، اضافه كرد: «تفك هس
ــد». عزيزيان با محكوم كردن  تفرقه افكنى مى كن
ــى در برخى از  ــه قوم ــاى تفرقه افكنان حركت ه
رسانه ها و شبكه هاى اجتماعى آذربايجان غربى، 
ــتاوردى جز ضربه زدن  گفت: «اين حركت ها دس
ــان تاكيد كرد:  ــعه منطقه ندارد». عزيزي به توس
ــد اجتماعى نقش كليدى دارد و  «دانشگاه در رش

بايد به وظايف خود در اين راستا عمل كند». 
      استفاده از اقوام و مذاهب در مناصب  

وزير دادگسترى در جلسه شوراى ادارى اشنويه 
به تاكيد رييس جمهورى مبنى بر استفاده از اقوام 
ــور اشاره كرد و  و مذاهب در مناصب مختلف كش
ــى رود و اين  ــمت پيش م گفت: «دولت به اين س
ــت بلكه يك باور  موضوع يك بحث تاكتيكى نيس
است». سيدعليرضا آوايى اظهار داشت: «انتخاب 

ــب مختلف در مناصب دولتى  افراد از اقوام و مذاه
ــت و دوامى نيز  ــر اس ــداف تاكتيكى، بى ثم با اه
ــفرهاى استانى هيات  ندارد». وى با بيان اينكه س
ــدارد، اضافه كرد:«دولت  دولت جنبه تبليغاتى ن
ــفرها قدمى  با همه وجود تالش مى كند در اين س
ــردارد». وزير  ــكالت آنان ب براى مردم و رفع مش
ــه دولت در  ــترى، گفت: «با توجه به اينك دادگس
ــئوالن و كاركنان  استان ها و شهرستان ها به مس
اختيارات تفويض كرده است، رضايتمندى مردم 
ــتگى دارد». آوايى  ــئوالن محلى بس به تالش مس
تاكيد كرد: «اگر دولت هزينه ها و برنامه ريزى هاى 
خوبى هم داشته باشد و در استان ها و شهرستان ها 
ــوزى و تعامل به مردم خدمت  ــئوالن با دلس مس
نكنند، نمى توانيم شاهد پيشبرد امور باشيم». وى 
ــئوالنى متدين  ــتان هايى كه مس با بيان اينكه اس
ــريع ترى داشته اند،  ــوز دارند روند رشد س و دلس
افزود: «دولت بايد در راستاى ايجاد توسعه متوازن 
ــتان ها نيز  ــئوالن اس گام بردارد، ضمن اينكه مس
بايد پيگير و كوشا باشند». وزير دادگسترى افزود: 
«بخشى از وقت برخى از مسئوالن در كشور صرف 
ــوال بردن خدمات دولت مى شود  تخريب و زيرس
ــت». آوايى، يكى از  ــت اس و اين امر كارى ناشايس
ــان  بهانه هاى نقادان براى تخريب و ناكارآمد نش
دادن دولت تدبير و اميد را افزايش قيمت ارز و طال 
اعالم كرد و گفت: «اگر دولت كنونى ناكارآمد بود 
ــال خدمت قبلى هم اين اتفاقات  بايد در چهار س
مى افتاد، بنابراين نبايد خدمات دولت را زير سوال 
ــتگاه هاى  ــردن تعزيرات و دس برد». وى مداراك
قضايى در رابطه با اعمال قانون در مورد قشرهاى 
ــد و افزود: «اين به معناى  ــتار ش ضعيف را خواس
ــت كه قاچاق را ترويج دهيم اما نياز است  اين نيس
ــيب پذير داشته  ــرهاى آس نگاهى متفاوت به قش
ــئوالن  ــيم». آوايى بر ضرورت عملگرايى مس باش
تاكيد كرد و افزود:«بخشى از مشكالت ما به دليل 
ــى نيز به دليل حرف نزدن  زياد حرف زدن و بخش
ــد». فرماندار  ــاز به وجود مى آي در مواقع مورد ني
اشنويه نيز در اين جلسه با اشاره به اينكه مردم اين 
ــتان از مزيت هاى مرزى بودن آن بى بهره  شهرس
ــته مبادالت  ــتند، گفت:«در سال هاى گذش هس
مرزى بسيار خوبى داشتيم اما اكنون اين مبادالت 
ــيده و  ــودن تقريبا به صفر رس ــل امنيتى ب به دلي
جاى آن را شبكه هاى قاچاق گرفته است». اسعد 
ــاره به اينكه مرزهاى اشنويه امنيتى  خضرى با اش
ــاالنه متحمل هزينه هاى زيادى  است، افزود: «س
ــت از اين مرزها در برابر  براى حفظ امنيت و حراس
ــبكه هاى قاچاق مى شويم اما نيروهاى  فعاليت ش
مرزبانى و نظامى با قدرت از آن حراست كرده اند». 
فرماندار اشنويه رفع مشكالت امنيتى مرزهاى اين 
ــتار شد.  امام  شهرستان و ساماندهى آن را خواس
جمعه اشنويه نيز در اين جلسه بر اهميت و جايگاه 
وحدت از ديدگاه اسالم تاكيد كرد و گفت: «قرآن به 
عنوان منبع اصلى بين فرقه هاى اسالمى و ادبيات 

وحدت گراست». ماموستا سيدمصطفى خاتمى 
با بيان اينكه وحدت كامل ميسر نيست، افزود: «از 
آنجا كه وجه اشتراك بين مذاهب اسالمى به ويژه 
ــت، بايد از اين فرصت  سنى و شيعه بسيار زياد اس
به درستى در راستاى حفظ وحدت گام برداشت.  
ــيرينى وحدت به خوبى  وى يادآور شد: بايد از ش
بهره مى برديم اما اكنون مسلمانان از تلخى و فتنه و 
تفرقه رنج مى برند». ماموستا خاتمى با بيان اينكه 
فتنه هاى شيطانى در كمين مسلمانان است، تاكيد 
ــان به  ــدت در جامعه نگاه يكس كرد: «ضامن وح

مذاهب و اقوام مختلف است».
  بررسى زيسـت اقوام ايرانى بر اساس 

انديشه ايران شهرى

در اين همايش «رضا كدخدازاده» دانشجوى 
ــى دانشگاه تهران،  كارشناسى ارشد علوم سياس
ــخنرانى خود تحت عنوان «جايگاه اقوام ايرانى  س
ــهرى» را ارائه كرد. كدخدازاده  در انديشه ايرانش
ــى  ــخنان خود در اين همايش را بررس موضوع س
زيست اقوام ايرانى بر اساس «انديشه ايران شهرى» 
ــوام ايرانى  ــاوت جايگاه اق ــرد و گفت: «تف بيان ك
ــه با جايگاه قوميت در ساير  ــاس اين انديش بر اس
ــورها موضوع مورد توجه وى است كه در اين  كش
ــيب هاى قوم پژوهى نوين در  ــتا مى توان آس راس
ــاره به  ــور را نيز مورد تامل قرار داد. وى با اش كش
تعريف قوم و قوميت گفت: از نظر علمى قوم يعنى 
ــطوره ها، خاطرات،  ــه داراى تاريخ، اس مردمى ك
ــتند. از همين  ــوم و زبان مشترك هس آداب، رس
ــوم آذرى جدا از  ــران نمى توان گفت كه ق رو در اي
قوم كرد است يا قوم لر جدا از قوم عرب است، زيرا 
اسطوره ها و تاريخ تمام اين اقوام، مشترك است». 
اين پژوهشگر مطالعات قومى متذكر شد كه اطالق 
واژه قوميت براى گروه هاى جمعى افراد، مختص 
ــى نژادى و  ــت كه گوناگون به جوامع جديدى اس
فرهنگى در زيست اجتماعى آن ها كاركرد سياسى 
و اجتماعى داشته است؛ در حالى كه اين مساله در 
مورد اقوام ايرانى صدق نمى كند. وى با بيان اينكه 
واژه قوميت تا سال1975 در هيچ فرهنگ واژگانى 
ــد، تصريح كرد: «از سال1975 براى  يافت نمى ش
ــاى قومى  در  ــتين بار اين واژه براى گروه ه نخس
ــى و  ــد كه كنش هاى سياس ــتفاده ش آمريكا اس

اجتماعى خود را بر پايه آن استوار كردند».
  قوميـت از نظـر معرفت شناسـى و 

هستى شناسى

ــف قوميت از  ــه تعري ــاره ب ــدازاده با اش كدخ
ــت از نظر  ــت: «قومي ــى گف ــر هستى شناس نظ
ــى مبتنى بر يك تمايز هويت بخش  هستى شناس
ــت. به اين صورت كه ما  ميان «ما» از «آن ها» اس
ــتند اما اين  يك آن هايى داريم كه «ديگر» ما هس
موضوع در اقوام ايرانى هيچگاه وجود نداشته است. 
ــا هيچ وقت «كرد»ها  يعنى آن هاى ما «آذرى»ه
ــز «عرب»ها نبودند.  نبودند يا آن هاى «لر»ها، ني
وى در تعريف قوميت از نظر معرفت شناسى بيان 

ــى مبتنى بر  ــت از نظر معرفت شناس كرد: «قومي
وجود شكاف هاى تاريخى ميان گروه هاى مختلفى 
است كه بر اساس مولفه هاى نژادى، زبانى، دينى 
و مذهبى از يكديگر هويت متمايزى پيدا كرده اند 
ــوان يك مولفه  ــاى متمايز، به عن كه اين هويت ه
ــاحت قدرت و  ــى، مدعى ايفاى نقش در س سياس
ــت. از اين منظر نيز اقوام ايرانى  سياست شده اس
ــخصه هاى  ــاس مش تا قبل از چند دهه اخير بر اس
ــتار اثرگذارى در  ــى خود خواس هويت بخش قوم
ــده اند و اقداماتى در  ساخت قدرت و سياست نش
ــيون  ــيس فراكس تاريخ معاصر ما مانند طرح تاس
قومى در مجلس شوراى اسالمى خالف آمد تاريخ 

زيست اقوام ايرانى در تاريخ كهن ايران است».
   انديشـه ايرانشـهرى و انسـجام 

انديشه سياسى

ــه ايرانشهرى،  كدخدازاده با بيان اينكه انديش
ناظر بر گفتار منسجمى از انديشيدن سياسى است 
كه در دو دوره باستانى و اسالمى ايران تداوم دارد، 
ــهرى، وحدت ايرانيان  ــه ايرانش افزود: «در انديش
براساس نژاد و قوميت نيست و يكى از كليد واژه هاى 
ــهرى، بحث وحدت در  اساسى در انديشه ايرانش
ــگر  ــت. اين پژوهش كثرت و كثرت در وحدت اس
حوزه اقوام ايرانى تصريح كرد:«حس ملى ايرانيت 
ــط دولت مدرن و  و وحدت اقوام ايران هرگز توس
نظام آموزش و پرورش نوين به وجود نيامده است، 
ــتر از دولت  بلكه در ايران، وحدت ملى حتى پيش
ملى به وجود آمده است. شاخصه بارز اين موضوع، 
ــاهنامه فردوسى است كه در  وجود اثرى مانند ش
ــى ايرانيان حدود  ــران بر پايه هويت مل آن، واژه اي
ــت. اما هويت ملى در غرب   هزار بار تكرار شده اس
ــت هاى  ــر و اغلب از طريق سياس در قرون معاص
ــى تحت عنوان  ــده كه در علوم سياس طراحى ش
ــازى از آن ها ياد مى شود،  ــازى و ملت س دولت س
ــا در  ــدازاده گفت: «اساس ــد». كدخ به وجود آم
ــگ آن بوده كه  ــت، فرهن قلمرو ايران بنياد سياس
ــتگى هاى درون قومى  اين مهم باعث شده پيوس
ــايى طبيعى  و ميان قومى در ايران، بر پايه شناس
تنوع فرهنگ هاى همه اقوام اين سرزمين تشكيل 
يابد». وى با اشاره به نقش ويژه آذرى ها در ترويج 
ــى در گستره ايران و  و اعتالى زبان و ادبيات فارس
ــدن و ملى كردن  اينكه تمام اقوام ايرانى در ملىش
زبان فارسى ايفاى نقش كرده اند، خاطر نشان كرد: 
ــى، هم محملى  «ايرانيان با ملى كردن زبان فارس
ــهرى در دوره اسالمى  براى انتقال انديشه ايرانش
ــه ابزار ضرورى  و مهمى  فراهم آوردند و هم آن را ب
ــر و تحكيم وحدت ملى  در جهت ارتباط با يكديگ
ــرزمينى مبدل ساختند».وى در  و يكپارچگى س
پايان پيشنهاد كرد در بحث در مورد موضوع اقوام 
ايرانى بايد از طرح بحث هاى نظرِى بدون پشتوانه 
تاريخى اجتناب كرد؛ چرا كه عدم توجه به اين مهم، 
تنها مى تواند باعث توليد ادبيات قوميت گرايانه در 
ــود. همچنين لزوم نگاه جامعه شناسى  ــور ش كش
ــگاه عام گرايانه  تاريخى در قوم پژوهى، پرهيز از ن
ــدن موضوع اقوام از  و خوددارى از ايدئولوژيك ش
ــت در موضوعات  ــت كه الزم اس ديگر مواردى اس
ــدى مورد توجه  ــوام ايرانى به طور ج مرتبط با اق

قرار گيرد.

ــال1324 در تبريز به  سيد جواد طباطبايى در س
ــل پرداخت و براى  ــهر به تحصي دنيا آمد. در همان ش
تحصيل در رشته حقوق به دانشگاه تهران رفت. پس از 
اخذ ليسانس حقوق از دانشكده حقوق و علوم سياسى 
از دانشگاه تهران به فرانسه رفت و در دانشگاه سوربن به 
ادامه تحصيل پرداخت و با اخذ ديپلم مطالعات عالى 
D.E.S از رشته فلسفه سياسى فارغ التحصيل شد. وي 
در سال63 با نوشتن رساله اى درباره «تكوين انديشه 
سياسى هگل جوان»، با دريافت درجه ممتاز دكترى 
ــت به ايران بازگشت.  ــته فلسفه سياس دولتى در رش
ــگاه  ــت به عضويت هيات علمى دانش پس از بازگش
تهران درآمد و معاون پژوهشى دانشكده حقوق و علوم 
سياسى دانشگاه تهران شد. در همان حال، او سردبيرى 
ــكده را به عهده گرفت. او به اتهام  نشريه همين دانش
ــد.  ــگاه اخراج ش «ملى گرايى» از كار بركنار و از دانش
ــى خود در مراكز ديگر ادامه  طباطبايى به كار پژوهش
داد و با امكاناتى كه در مراكز پژوهشى فرانسه، آلمان، 
و آمريكا فراهم آمد، پژوهشى درباره تاريخ انديشه در 
ايران را دنبال كرد. او در سال76 موفق شد جايزه نخل 
آكادميك، عالى ترين نشان علمى فرانسه و مدال نقره 
تحقيقات در علم سياست را از دانشگاه كمبريج كسب 
ــى دائره المعارف  ــون عضو هيات علم كند. او هم اكن
ــت. دكتر جواد طباطبايى در كنار  بزرگ اسالمى اس
ــيخ  ــون محمدعلى قره داغى، آيت ا...ش افرادى همچ
محمدآصف محسنى قندهارى و محمود ايوب موفق 
به كسب مقام برگزيده در جشنواره فارابى سال96 شده 
و از سوى رييس جمهور لوح تقدير دريافت كردند. او در 
سال هاى حضور در فرانسه يادداشت ها و حاشيه هايى  
ــته بود،ترجمه و با  راكه لنين بر كتاب هاى هگل نوش
عنوان يادداشت هايى درباره ديالكتيك منتشر كرد. 
ــر را با عنوان  همچنين مجموعه مقاله هايى از آلتوس
لنين و فلسفه و چند مقاله ديگر را ترجمه و منتشر كرد.  
طباطبايى از شارحان نظريه ايرانشهرى است كه در آن 
كل نظام سياسى ايران را در گذر تاريخ متاثر از فرهنگ 
ــا مهرنامه در  ــد. او طى گفت وگويى كه ب ايران مى دان
تابستان سال92 داشت، «مبناى انديشه پان تركيسم را 
درآميختگى نوعى فراموشى تاريخى با افسانه بافى هاى 
ــه اى از  ــه بدل به ملغم ــى مى داند ك به ظاهر تاريخ
ــت». طباطبايى در  ــوادى و بى شعورى شده اس بى س
ــى و برنامه آموزش  ــتارى تحت عنوان «زبان مل جس
ــش هايى در راستاى تغيير  زبان هاى محلى» از كوش
هويت آذربايجانيان پرده برداشته و گفته است:«دولت 
تدبير و اميد با چه رويى مى خواهد به مردم آذربايجان، 
ــده ها در قهوه خانه هاى شهرهاى خود گوش به  كه س
نقالى داستان هاى شاهنامه سپرده اند، اعالم كند كه 
ــانه هاى دده قورقود جاى داستان هاى  از اين پس افس
ــهراب را گرفته است. اگر چنين تدبيرها در  رستم و س
راستاى بازگشت به خويشتن  است، متوليان بايد بدانند 
ــردم آذربايجان عين از  كه اين اجبار به تغيير هويت م
خود بيگانه ساختن آنان است، زيرا مردمى كه هزار سال 
شاهنامه، ديوان حافظ و گلستان سعدى خوانده اند به 
ــانى به اين جعل هويت براى خود تن در نخواهند  آس
داد و از اين تدبيِر داهيانه  دولت جز نااميدى از تدبيرهاى 
او حاصل نخواهد شد». جواد طباطبايى زبان فارسى را 
يكى از قديمى ترين و استوارترين زبان هايى مى داند 
ــده  است.  كه تبديل به زبان فرهنگى همه  ايرانيان ش
وى همچنين كوشش هاى ترك  سازانه را كه ازسوى 
تركيه و پان تركيست ها دنبال مى شود، خطرى بزرگ 
براى ايران مى داند. طباطبايى درباره زبان پارسى گفته 
است: «فارسى، در هر سه مرحله دگرگونى تاريخى آن، 
زبان ملى ايرانيان بوده است، اما اين زبان هرگز به زيان 
زبان هاى محلى ديگر به زبان ملى تبديل نشده است، 
چنان كه به عنوان مثال هم شاهنامه كردى داريم و هم 
حيدربابايه سالم شهريار. در ايران، در همه ادوار تاريخى 
آن، تنها يك زبان توانسته است به زبان علمى و فرهنگى 
ــود اما همه زبان هاى ديگر با توجه به  معيار تبديل ش
توانايى هايى كه داشته اند نوعى از ادب ويژه خود را پديد 
ــا و ادب آن ها صورت هايى از  آورده اند. همه اين زبان ه
ــتند و بديهى است  زبان ها و فرهنگ ايران بزرگ هس
ــيد، اما نبايد درباره آن ها  كه بايد در حفظ آن ها كوش
افسافه بافت و خيال پردازى كرد. فارسى جديد، زبانى 
ــده پيش تنها زبان ملى كشور بوده است؛  كه از 14س
مانند فارسى ميانه و نيز ديگر زبان هاى باستانى ايران  
ــى و معيار ايران  ــالمى، تنها زبان علم از آغاز دوره اس
بزرگ بوده است و تا اطالع ثانوى همچنان هست. اين 
زبان شالوده مليت و تشخص همه ايرانيان نيز هست، 
ــى نبود، ايران، مانند كشورهاى  يعنى اگر زبان فارس
هندوستان، پاكستان كنونى، آفريقا و... كه مردم آن ها 
نتوانسته اند يك زبان معيار ملى ايجاد كنند، ناچار بايد 
به يكى از زبان هاى معيار ديگر  كه در دوره اسالمى عربى 
ــخن مى گفت از ديدگاه  در صدر آن ها قرار داشت،   س
تاريخ زبان، ايران، به خالف بسيارى از ديگر كشورها، 
تاريخ متمايزى دارد. زبان فارسى، به عنوان زبان «ملى» 
همه مردم ايران بزرگ، سابقه اى طوالنى دارد. اين زبان 
مهم ترين سند تداوم تاريخ و تاريخ فرهنگ ايران است. 
ايران تنها كشور مهمى است كه مردم آن با حفظ زبان 
ــورهاى بسيار ديگرى كه  فارسى، به خالف ديگر كش

عرب شدند، ايرانى ماندند».
ــه اين موارد  ــاى او مى توان ب از جمله كتاب ه
ــاره كرد: درآمدى بر تاريخ انديشه سياسى در  اش
ايران، زوال انديشه سياسى در ايران، ابن خلدون و 
علوم اجتماعى، خواجه نظام الملك، مفهوم واليت 
مطلقه در انديشه سياسى سده هاى ميانه، تاملى 
درباره ايران، تاريخ انديشه سياسى جديد در اروپا، 
ــقوط اصفهان به گزارش كروسينسكى، تاملى  س
ــفه و سياست(مجموعه مقاالت  درباره ايران، فلس
ــه ترجمه هاى  ــى) ازجمل ــواد طباطباي ــيد ج س
ــمرد:  ــوارد زير را برش ــز مى توان م ــتاد ني اين اس
ــر،  ــه مقاله ديگر، لوئى آلتوس ــفه و س لنين و فلس
يادداشت هايى درباره ديالكتيك، والديمير لنين، 
ــفه تطبيقى، هانرى كربن،  ــفه ايرانى و فلس فلس

تاريخ فلسفه اسالمى. 

شخصيت شناسي

ايستاده چون كوه

 به پاى هويت ايرانى
اما محمدجواد مظفر، مديرعامل 

انتشارات كوير در گفت وگو با ايلنا 
مدعى شده است كه جواد طباطبايى 
نبايد بدون كسب اجازه از او دو كتاب 

زوال انديشه سياسى در ايران و 
تاريخ فلسفه اسالمى را به انتشارات 

مينوى خرد واگذار مى كرد و اين دو اثر 
متعلق به انتشارات او بوده و حتى اگر 

قرار بوده ويراستارى يا تجديدنظرى 
در اين آثار صورت بپذيرد، باز هم 

متعلق به انتشارات كوير بوده و نبايد به 
هيچ انتشارات ديگرى واگذار مى شد

چندى پيش بود كه در شبكه هاى 
اجتماعى فايلى صوتى  را براى 

نخستين بار شنيدم كه در آن فردى 
با ادبياتى باورنكردنى،      دكتر جواد 
طباطبايى،  انديشمند اخالق مدار 

كشور را مورد خطاب قرار داد. سخنانى 
كه نگارنده حتى آن را نمى تواند براى 
انتشار در يك نشريه عمومى مكتوب 
كند. در عنوان اين فايل صوتى آمده    
بود: پيام صوتى يك مدير سابق در 
وزارت فرهنگ و ارشاد    اسالمى و 

مدير انتشارات كوير

در همايش مبانى گفت وگو و راهكارهاى علمى وحدت اقوام و مذاهب مطرح شد

برترى نداشتن زبان هاى قومى بر يكديگر

هويت ملي

زوال انديشه سياسى در ايران

زوال انديشه سياسى در ايران گفتارى در مبانى نظرى انحطاط 
ــت  ايران، دومين كتاب تاليفى به قلم دكترجواد طباطبايى اس
ــه  كه در آن نظرات خود را در ادامه كتاب درآمدى بر تاريخ انديش
سياسى در ايران مبنى بر امتناع انديشه به طور عام و زوال انديشه 
ــى به طور خاص در ايران مطرح مى كند. وى در اين دفتر  سياس
مى كوشد تا نشان دهد تجدد و انحطاط، دو مفهوم به هم پيوسته اند 
و در شرايط تصلب سنت و امتناع انديشه، طرح يكى بدون ديگرى 
ــت. در مغرب زمين نيز تداوم انديشه و تجدد، از  امكان پذير نيس
مجراى طرح نظريه انحطاط امكان پذير شده است و بحران تجدد و 
شكست آن در ايران، بايد با توجه به امتناع طرح نظريه انحطاط در 
درون نظامى از مفاهيم فلسفى فهميده شود. طباطبايى در ديباچه 
بر ويراست دوم كتاب، طبق معمول، به تعطيل انديشه سياسى و 
تعطيل انديشه فلسفى در ايران نقدى وارد مى كند. به اينكه حتى 
كتابى مناسب جهت معرفى مبانى انديشه سياسى در ايران ترجمه 
يا تاليف نشده است. به كم مايه بودن كتاب حميد عنايت، بنياد 
ــى در غرب و اين كه ديگر جزوه هاى دانشگاهى  ــفه سياس فلس
ــطحى و بى اعتبار  ــى از درس نامه هاى س نيز چيزى جز رونويس
دانشگاه هاى غربى نيست. وى در پيش گفتار، به مهم ترين نكاتى 
كه شايد براى برون رفت از تعطيل انديشه در ايران الزم باشد، اشاره 
مى كند. «گذار از انحطاط تاريخى جز از مجراى انديشيدن درباره آن 
امكان پذير نخواهد شد... مى توان گفت كه فقدان مفهوم انحطاط در 
يك فرهنگ، نشانه عدم انحطاط نيست، بلكه عين آن است».  وى 
معتقد است كه آزادى، سياست و فلسفه از نوآورى هاى انديشه 
ــت حتى به معنايى كه در  ــت. آزادى و به ويژه سياس يونانى اس
ــه دوران جديد غربى فهميده شده از  ادامه سنت يونانى در انديش
نوآورى هاى انديشه يونانى بوده است. هم چنان كه فلسفه، يعنى 
انديشه عقالنى غير ملتزم به اديان و اسطوره ها را نخست، يونانيان 
تاسيس كردند و در واقع تاريخ فلسفه اعم از مسيحى،اسالمى و ... به 
معناى دقيق كلمه،جز تاريخ بسط فلسفه يونانى در ميان اقوام ديگر 
نبوده است، تاريخ فلسفه سياسى دوره مسيحى و اسالمى نيز، به هر 
حال، تاريخ بسط فلسفه سياسى يونانيان در اين دوره تمدنى است. 
فهرست كتاب شامل اين عناوين مى شود. سياست در انديشه يونانى، 
فصل نخست: زايش انديشه سياسى، افالطون و بنيادگذارى فلسفه 
سياسى، ارسطو و پايان فلسفه سياسى يونانى، بسط فلسفه سياسى 
در دوره اسالمى، از بامداد اسالم تا يورش مغوالن، انديشه سياسى 
فارابى، اخالق مدنى مسكويه رازى، از ابوالحسن عامرى تا ابوعلى 
سينا، زوال انديشه سياسى در ايران، خواجه نصير طوسى و تدوين 
حكمت عملى، دانشنامه فلسفى قطب الدين شيرازى، جدال الدين 
ــيرازى تا مال هادى  دوانى و پايان حكمت عملى، از صدرالدين ش

سبزوارى، تاملى در برخى نتايج.

كتاب شناسي

تخريب سيد جواد طباطبايى، تاختن بر يك عمر 
مجاهدت ايران دوستانه است

فرهنگ مظلوم
 انديشه  مظلوم تر
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محمدمهدى طباطبايى نژاد، دبير دوازدهمين جشنواره بين المللى سينما حقيقت 
ــنواره مقررات خودش را دارد و آثارى از  ــانه اى اين رويداد گفت كه اين جش در نشست رس
اصالح طلبان و اصولگرايان در آن به نمايش گذاشته مى شود.به گزارش خبرآنالين،نشست 
رسانه اى دوازدهمين جشنواره بين المللى سينما حقيقت روز  گذشته در سالن نشست هاى 
مركز گسترش سينماى مستند و تجربى برگزار شد.در اين نشست كه با حضور محمدمهدى 
طباطبايى نژاد، دبير دوازدهمين جشنواره بين المللى سينما حقيقت و شهنام صفاجو ،مدير 
روابط عمومى مركز گسترش سينماى مستند و تجربى و جشنواره برگزار شد ابتدا توضيحاتى 

از سوى دبير جشنواره درباره اين دوره از اين رويداد سينمايى ارائه شد.
تعداد فيلم هايى كه در جشنواره امسال حضور دارند

طباطبايى نژاد در ابتداى صحبت هايش آمارى از فيلم هاى شركت كننده در اين دوره ارائه 
داد و گفت: «امسال حدود 650 فيلم مستند به دبيرخانه ارسال شد كه 70 فيلم بلند، 269نيمه 
بلندو 395مستند كوتاه بودكه ما در تقسيم بندى  دو تغيير را داشتيم. روال اين بود كه مستندها 
براساس تايم بر مبناى زمان 30 دقيقه، 40 دقيقه  و 60 دقيقه به عنوان مستند كوتاه، نيمه 
بلند و بلند تقسيم مى شد كه ما ترجيح داديم امسال تغيير در زمان بندى فيلم ها به سياق ايدفا 
ايجاد كنيم». اوادامه داد: «در بخش شهيد آوينى 29 فيلم رقابت مى كند كه تفاوت اين جايزه 
با مسابقه ملى اين است كه در بخش آوينى جوايز بدون در نظر گرفتن تايم فيلم داده مى شود 

ضمن اينكه عوامل توليد اثر در رقابت قرار ندارند».

تدارك ويژه براى 40 سالگى انقالب
ــالگى انقالب اسالمى و  ــينما حقيقت با اشاره به سالگرد 40 س دبير جشنواره س
فيلم هايى كه به همين مناسبت در اين دوره از جشنواره به نمايش درمى آيند، بيان 
كرد: «يكى از مهم ترين بخش هاى جشنواره امسال مربوط به چهلمين سال پيروزى 
ــخه  ــت كه 11 فيلم در اين بخش به نمايش درمى آيد. مثال نس ــالمى اس انقالب اس
ــتند «براى آزادى» براى اولين  ــده و ديده نشده مس كامل و با كيفيت و بازسازى ش
ــنواره به نمايش درمى آيد. ضمن اينكه مستندهاى مهم ديگرى در حوزه  بار در جش
مستندات انقالبى وجود دارد كه خيلى ها آن ها را نديده اند. براى مثال فيلم «تپش 
تاريخ» از مستندهاى مهم اين حوزه است كه نسخه كامل آن هم به نمايش درمى آيد». 
طباطبايى نژاد همچنين در بخش ديگرى از صحبت هايش به بزرگداشت هايى كه در 
جشنواره امسال برگزار مى شوند اشاره كرد و گفت: «امسال بزرگداشت حسين ترابى 
ــتند از ديگر بخش هاى  و منوچهر مشيرى كه از پيشكسوتان سينماى مستند هس

جشنواره است».
او افزود:«طبق روال هر سال كه مرور فيلم هاى برگزيده يكى از جشنواره هاى مهم 
ــالونيكى يونان در سينماحقيقت مرور  را داشتيم امسال نيز  فيلم هاى جشنواره تس
مى شود. رونمايى از دو كتاب كه يكى تاليف احمد ضابطى جهرمى و ديگرى ترجمه 

است هم از ديگر بخش هاى جشنواره امسال است».

من پاسخگوى انتخاب اعضاى هيات انتخاب نيستم
ــات  ــاره جزيي ــژاد درب ــات طباطبايى ن ــس از توضيح ــت و پ ــن نشس ــه اي درادام
ــترش  ــط عمومى مركز گس ــو، مدير رواب ــهنام صفاج ــال ش ــنواره امس برگزارى جش
ــان  ــت مهمان ــى و جشنواره«سينماحقيقت»ليس ــتند و تجرب ــينماى مس س
ــد را ارائه  ــور پيدا مى كنن ــال حض ــنواره امس ــورهاى مختلف در جش خارجى كه از كش
ــتند». ــنواره هاى مطرح دنيا هس ــئوالن جش ــا از مديران و مس ــيارى از آن ه داد كه بس

در ادامه نشست كه به پرسش و پاسخ اهالى رسانه اختصاص داشت دبير جشنواره در پاسخ 
به سوالى درباره كم بودن آثار سياسى در اين دوره از جشنواره گفت:«من عضو هيات انتخاب 
نيستم كه جواب اين سوال را بدهم و اين انتخاب آن ها بوده است. اما امسال دو فيلم در سبد 
تماشاى هيات انتخاب بودند و آن ها اين آثار را انتخاب نكردند؛ يعنى اين آثار به لحاظ كيفيت 
درخور نبودند. البته اين به اين معنا نيست كه اين آثار فيلم هاى محترمى نيستند ولى اينكه به 
صرف نبودن دو فيلم بگوييم آثار سياسى كم است، مالك نيست. ولى اگر فيلمى در جشنواره 
حضور ندارد اين موضوع ربطى به ستاد و دبير ندارد بلكه به اين دليل است كه هيات انتخاب 

آن ها را انتخاب نكرده است».
اگر فيلم سمپات پروپاگاندارانه هم باشد، اكران مى كنيم

ــى را  ــينما حقيقت فيلم هاى پروپاگاندا درباره افراد سياس ــنواره س اوادامه داد:«جش
پخش نمى كند چون اين جزو ذات جشنواره نيست. البته اگر فيلم سمپات از اين نوع افراد 
ــت و همچنان برقرار است چه  ــد به نمايش درمى آيد، اين سياست كلى جشنواره اس باش
ــخصيت فيلم ندارم، پروپاگاندا در مورد هر شخصيت  من باشم چه نباشم. من كارى به ش
ــران مى كنيم». ــمپات و فيلم منتقدانه را اك ــى به نمايش درنمى آيد اما فيلم س سياس

او تاكيد كرد: «البته اين انتخاب هيچ ربطى به جشنواره ندارد و مسئوليت جمع آورى اين آرا به 
خانه سينما و انجمن تهيه كنندگان مستند واگذار شده است. آنچه كه خانه سينما به ما اعالم 

ــرمايه گذار اول فيلم تعلق مى گيرد».طباطبايى نژاد در  كرده اين است كه اين جايزه به س
پاسخ به سوال ديگرى درباره علت حضور نداشتن منتقدان در هيات انتخاب جشنواره عنوان 
كرد:«اتفاقا ما همه ساله در جشنواره هم در بخش انتخاب و داورى از حضور منتقدان بهره 
مى بريم و امسال هم همين طور است. خود من هميشه تاكيد زيادى روى اين موضوع دارم. 
اينكه ما در تركيب به يك باره سه منتقد بگذاريم فرداى آن مستندسازان سر من را مى برند و 
اعتراض مى كنند. البته ما همواره به دنبال اين بوده ايم كه يك منتقد در بين اين دو هيات باشد 
كه امسال سعيد عقيقى عضو هيات داوران است. البته ما همه ساله اين جريان را داشته ايم و 
الزام و اصرار من همين موضوع بوده است» .طباطبايى نژاد در پايان نيز با يادآورى دو نكته مهم 
درباره جشنواره امسال گفت:« امسال در 12 استان به طور همزمان فيلم هاى جشنواره به 
نمايش درمى آيد كه به نظرم اتفاقى قابل توجه  و مهم است.همچنين ما سالن شماره 6 را كه 
250 نفرى است به اصحاب رسانه اختصاص داده ايم از همين رو افرادى كه كارت خبرنگارى 
جشنواره را داشته باشند اولويت ورود دارند و خارج از صف مى توانند به تماشاى آثار بنشينند.»

ــى هاى  ــان غبارنويس ــا ميزب ــن روزه ــى اي ــرى وال گال
ــت. س ا دل»  ــق  «مش ن  ــوا عن ــا  ب ــورى  على ن ــا  رض

ــورى در  ــى على ن ــگاه خوشنويس يش نما ــن  لي و ا ــن  ي ا
ــا،  ــه او طاقت فرس ــت.هنرى ك ــى اس ــه غبارنويس زمين
ــد.  ــف مى كن توصي ــم  ــد ك م ــا درآ ب ــر  نب زما ر  ــيا بس
ــى است كه با ظرافت و  غبارنويسى يكى از تكنيك هاى خوشنويس
پيچيدگى خاصى همراه است. در اين گونه خوشنويسى، خط بسيار 
ريز يا به اصطالح «غبار« محور كار هنرمند است و دليل اين نام گذارى 
ــت. ــكل گرد و غبار اس ــدن اين خطوط از فاصله دور به ش ديده ش

ــى  ــى گويد: «غبار نويس ــن مجموعه م ــورى درباره اي رضا على ن
ــه  ــل س ــر حداق ــر اث ــت. ه ــوارى اس ــيار دش ــوم كار بس روى ب
ــگاه  ــت و اين نمايش ــاعت اس ــى برد كه معادل هزار س ماه زمان م
ــت». ــن اس ــبانه روزى م ــالش ش ــال ت ــل دو س ماحص

ــفت و محكم  ــد از قلم خيلى س ــار باي ــتن غب ــزود: «در نوش وى اف
ــال راحتى  ــه دنب ــن روزگاران ب ــه اي ــا ك ــود و از آنج ــتفاده ش اس
ــى  ــر كس ــر كمت ــتند ديگ ــول هس ــريع الوص ــاى س و رخداده
ــرف مى كند،  ــط ص ــوع خ ــتن اين ن ــراى نوش ــود را ب ــان خ زم

ــت». ــى اس ــال فراموش ــى در ح ــيوه خطاط ــن ش ــن اي بنابراي
ــت در خط غبار به شيوه مختص خود  رسيده  على نورى معتقد اس
ــتن اين نوع خط بر روى كاغذ كار  ــت، او توضيح مى دهد:«نوش اس
ــم؛ بوم خشك  ــت اما من غبار را بر روى بوم مى نويس ــختى نيس س
ــدازه اى روى بوم رنگ  ــده. برخى از خطاطان به ان ــازى نش و زيرس
ــا ماندگارى  ــود ام ــرم و منعطف مى ش ــه مانند كاغذ ن مى زنند ك
ــتر است». ــده خيلى بيش ــازى نش خطاطى غبار بر روى بوم زيرس

ــت كه  ــار به جا مانده اس ــارى از زمان قاج ــى آث از اين نوع خطاط
ــادى  ــر تايب ــره ابوبك ــوب مقب ــه مكت ــوان ب ــان مى ت از آن مي
ــام در تايباد. ــد ج ــيخ احم ــى گنبد ش ــا مقبره گچ ــاره كرد ي اش

ــته گفت:  ــن نوع خط در گذش ــورد كاربردهاى اي ــورى در م على ن
ــرد كه اغلب  ــان نام ب ــوان از كبوتر نامه رس ــال مى ت «به عنوان مث
ــيار كوچك  ــد بس ــال مى ش ــن روش ارس ــه اي ــى كه ب كاغذهاي

ــردن قرآن  ــدند. براى مكتوب ك ــته مى ش ــد و با خط ريز نوش بودن
ــى بردند ». ــى بهره م ــرار مملكتى هم از غبار نويس جيبى و نيز اس

ــى متنوع  ــق دل» خيل ــده در«مش ــه ش ــه كار گرفت رنگ هاى ب
ــن با رنگ هايى محدود نوشته  نيست.  بيشتر آثار بر سطحى روش
ــت ». ــت و تعدادى از آثار نيز تك رنگ و به رنگ خاك اس ــده اس ش

على نورى در اين باره مى گويد: «آثار تك رنگ من در اين نمايشگاه 
به رنگ خاك يا گل ماش است و الهام از كاينات است و تصوير و تصّور 
ــت، برخى از آثار تك رنگ با الهام از اشعار موالناست كه به  زمين اس
دليل عدم تعلق اين اشعار به دنياى فانى، آن را مبرا از رنگ مى دانم».

ــود در صورتى مى تواند  ــت هر اثر هنرى كه خلق مى ش او معتقد اس
ــاد حيرت در  ــد. ايج ــب را متحير كن ــد كه مخاط موفق عمل كن
ــته باشد». ــت كه يك اثر هنرى بايد داش مخاطب اولين ويژگى اس
ــه كار رفته در حال ــار مجموعه جديد على نورى حروف ب در اكثر آث

چرخش به گرد نقطه اى در مركز هستند. گاه اين چرخش از درون 
ــه درون صورت مى گيرد. او در اين  به بيرون و گاه برعكس از بيرون ب
باره توضيح مى دهد:«رقص و چرخش حروف حول محورى مركزى 
برگرفته از سماي موالناست. در برخى از آثار اين چرخش مخاطب را 
به مركز تصوير مى برد و گويا چاه عميقى در ميان تصوير ايجاد مى كند 
و در برخى ديگر نگاه مخاطب را از مركز به اطراف مى برد و حروف در 
اطراف مركز و به جهت عكس مى چرخند و از مركز دور مى شوند، گويا 
تصوير سه بعدى است و در نگاه اول مخاطب را به داخل مى كشد».

در آثار على نورى عبارت هاى پيوسته و كوتاه كه اغلب اذكار خداوند 
ــتند با ظرافت و چرخش خاصى به كار رفته است. اين ذكرهاى  هس
ــى رقص به  ــتند و گوي ــدام در حال حركت و چرخش هس مكرر م
ــما را حكايت مى كنند: «متن آثار من در  ميانه ميدان، همچون س
ــت مانند «حسبى ا...»، يعنى مرا خداى  اغلب موارد ذكر خداوند اس
ــاى موالناى من با  ــت و همچنين عبارت« هو ا...». تابلوه كافى اس
ــت. در ضمن تابلوهايى برگرفته  ــده اس ذكر« هو الحق» نوشته ش
ــده است». ــته ش ــق نوش ــان ها نيز با كلمه مقدس عش از كهكش

ــاله تحريم ها دامن ما  ــفانه مس اين هنرمند در پايان گفت:« متاس

ــتن نداريم و بايد  هنرمندان را نيز گرفته. ما مركب خوب براى نوش
منتظر شويم مسافرانى از كشورهاى ديگر مركب بياورند و از طرفى 
محصوالت چينى بازار خطاطى ايران را نيز مصادره كرده و وان يكاد 
چينى فروخته مى شود و مردم به دليل قيمت پايين از اين محصوالت 
وارداتى استفاده مى كنند. با همه اين مصايب ،من سعى مى كنم از 
سبك زيباى غبار نويسى محافظت و ميراث دارى كنم و همچنين 

اثرى ماندگار و جاودانه خلق كنم كه پس از مرگم آثارم به جا بماند».

ــور على مقدم  ــرى ديلمان با حض ــت خبرى آغاز به كار گال نشس
حيدرى (مدير هنرى)، هديه مرتاضيان (سرمايه گذار و رييس هيات 
مديره)، سعيد مرتضوى كاشانى (سرمايه گذار)، مجيد كاشانى (طراح و 
گرافيست) و كوروش قاضى مراد (هنرمند خوشنويس) روز دوشنبه 12

آذر در گالرى ديلمان برگزار شد.
على مقدم حيدرى در ابتداى نشست درباره فعاليت اين گالرى گفت: 
ــويم كه به تعداد قابِل توجه ِ  ما در حالى وارد عرصه  گالرى دارى مى  ش
گالرى هاى پايتخت واقف هستيم و ادعاى انجاِم كارِ جديد نداريم. ما 
آمده ايم تا گوشه اى از كار را بگيريم ولى تالش داريم كه حرفه اى باشيم. به 
همين خاطر تالش داريم تا در همين آغار كار، از تمام كليشه هاى موجود

دورى كنيم. او با بيان اين مطلب كه گالرى ديلمان از روز 16 آذر با نمايشگاه 
مجسمه هاى سيمين اكرامى آغاز به كار مى كند، افزود: تمركز ما بر دو
گروه از هنرمندان است؛ نخست هنرمندان جوانى كه تاكنون نمايشگاه

برگزار نكرده اند اما آثارشان از كيفيت قابل توجهى برخوردار است و دوم 
آن دسته از هنرمندان پيشكسوتى كه در عرصه  بين المللى شناخته شده 
هستند اما در ايران زير حجاب معاصريت قرار گرفته اند و مجالى براى بروز 
هنرشان تاكنون پيدا نشده و سيمين اكرامى يكى از اين هنرمندان است.  
ــان كرد: در اين گالرى بدون دريافت هزينه اى اقدام به  او خاطرنش
برگزارى نمايشگاه براى هنرمندان خواهيم كرد و برنامه ريزى طوالنى 
ــه مرتاضيان  ــت.در ادامه، هدي ــدان خواهيم داش مدت براى هنرمن
درخصوِص فعاليت گالرى ديلمان در خارج از ايران بيان داشت: در حال 
انجام رايزنى هايى براى راه اندازى شعبه خارج از كشور هستيم. ما تالش 

داريم تا فعاليت مان را با راه اندازِى شعبه اى در شهر نيويورك آغاز كنيم 
كه طى دو سال آينده اميدواريم اين مهم به وقوع بپيوندد. 

مرتاضيان در ادامه گفت: اميدوار هستم تا با آغاز فعاليت گالرى ديلمان 
فضاى هنر و معمارى را با هم آشتى دهيم. همچنين جاى خالى هنر ايران

در فضاى بين المللى احساس مى شود. اميدواريم هنرمندان ايرانى بتوانند 
جايگاه هنر ايران را در سطح بين المللى بازگردانند.

سپس كوروش قاضى مراد درباره  سابقه  همكارى اش با اعضاى گالرى 
ديلمان طى سخنانى گفت: من از سال هاى دور على مقدم حيدرى را 
مى شناسم و خيلى خوشحالم كه در ابتداى جوانى گالرى دارى را آغاز 
كرده است. من طى 25 سال فعاليت حرفه ايم با گالرى هاى محدودى

كار كرده ام كه مشكالت زيادى با هنرمندان داشتند اما مى دانم كه على 
مقدم درد هنرمندان را مى داند و به همين دليل خوشحالم با اين گالرى 

همكارى دارم.
در ادامه  نشست، على مقدم حيدرى درخصوص همكارى گالرى 
ديلمان با مجموعه داران هنرى گفت: 6 برنامه منظم نمايشگاه تا آخر 
سال داريم و مجموعه كارهاى هنرمندان اين نمايشگاه ها را به صورت 
قسطى خريدارى كرديم. ما روى اين مجموعه ها كار مى كنيم و منتخبى 
از آن ها را براى نمايشگاه هاى مان انتخاب مى كنيم. الزم است بدانيد قبل 

از افتتاحيه نمايشگاه ها، تبليغات گسترده اى براى فروش اين آثار انجام 
مى دهيم، حتى يكى از اين مجموعه هاى هنرى به طور كامل فروش 

رفته است. 
او درباره  اطمينان از اصالت آثار اظهار داشت: اصالت تمامي آثار گالرى 
توسط  جاويد رمضانى (آتليه مرمت و اصالت سنجى آوام) بررسى و اصالت 

سنجى مى شوند، همچنين تمام آثار داراى شناسنامه هستند. 
ــادى برپايى  ــورد توجيه اقتص ــرى ديلمان درم مديرهنرى گال
نمايشگاه ها و رايگان برگزارشدن نمايشگاه بيان كرد: چون خودم هنرمند 
بودم، با دغدغه هاى هنرمندان آشنا هستم. مى دانم قيمت ها در گالرى ها 
افزايش يافته است و به همين دليل هزينه هاى تبليغات و شارژ نمايشگاه 
را رايگان خواهيم كرد، البته درصد معمول همه گالرى ها را كه 40 به 60

است، از هنرمندان دريافت مى كنيم. 
ــان در عرصه  ــوال كه آيا گالرى ديلم ــخ به اين س او در پاس
ــا انكار  ــا نه، گفت: م ــم ورود خواهد كرد ي ــد ه هنرهاى جدي
ــادى براى مان اهميت دارد؛ گالرى بايد  نمى كنيم كه مباحث م
چرخه اقتصادى خودش را داشته باشد. اما توجه به كيفيت آثار 
ــعى داريم هر دو مقوله را با هم  نيز براى مان در اولويت است و س
ــنهادى  پيش ببريم. در خصوص هنرهاى جديد، تاكنون پيش

ــود، استقبال  ــنهاد خوبى به ما ارائه ش ــته ايم اما اگر پيش نداش
خواهيم كرد. 

ــا  ــت: م ــگاه ها گف ــِگ نمايش ــِث كيوريتورين ــاره  مبح او درب
ــا را خودمان  ــت، اما آن ه ــاى خودمان را خواهيم داش كيوريتوره
ــى فيلتر كيوريتورها و  ــم. نحوه  انتخاب آثار از صاف انتخاب مى كني

همچنين نظرات من عبور مى كند. 
مقدم حيدرى با توضيحى مبنى بر شرايط اقتصادى كنونى متذكر 
ــور، ظرِف مدت يك سالى كه  شد: در شرايط اقتصادى نامناسب كش
فعاليت مان را آغاز كرده ايم فروش خوبى را شاهد بوده ايم حتى به نسبت 
يك سال پيش، با وضعيت بهترى از نظر فروش آثار روبه رو بوده ايم. براى

ترغيب مشتريان عادى كه از هنر سررشته اى ندارند، برنامه هايى داريم 
و با شيوه هاى مختلف آن ها را ترغيب به سرمايه گذارى خواهيم كرد. 
براى مثال، يكى از مشتريان كه با كارهاى فريدون آو آشنايى نداشت را 
ترغيب كرديم تا اثرى از او را خريدارى كند كه بعد از يك ماه ارزش اين 
اثر دو برابر شد و مشترى ما نيز ترغيب شده است تا در خريد آثار هنرى 

سرمايه گذارى كند.
او در پاسخ به اين سوال كه قيمت گذارى هاى گالرى بر چه اساسى 
خواهد بود، گفت: براى قيمت گذارى ها ما نظر كارشناسان  هنرى گالرى و 
همچنين خود هنرمند را جويا مى شويم و سعى مى كنيم در اين خصوص 

به اجماع برسيم.
ــگاهى از هنرمندان ــوال كه آيا شاهد نمايش او در پاسخ به اين س

بين المللى در گالرى ديلمان خواهيم بود يا نه، بيان داشت: حضور آثار 

هنرمندان غيرايرانى در ايران براى ما توجيه اقتصادى ندارد. اما صد درصد 
با هنرمندان ايرانى اى كه خارج از ايران فعاليت مى كنند، همكارى خواهيم 
داشت. من ليست بلندى از هنرمندان ايرانى خارج از كشور تهيه كرده ام 

كه به تدريج لينك هايم را با آن ها برقرار خواهم كرد. 
او همچنين درخصوِص هنرمندانى كه قرار است در آينده اى نزديك 
با گالرى ديلمان همكارى داشته باشند، گفت: اولين نمايشگاه ديلمان، 
نمايشگاهى از آثار خانم سيمين اكرامى است كه روز 16 آذر افتتاح خواهد 
شد. ديگر هنرمندانى كه مى توانم نام ببرم، آقاى كوروش قاضى مراد و

يحيى رويدل هستند. سال آينده نمايشگاهى از آثار خانم الدن بروجردى 
نيز خواهيم داشت. همچنين ما مجموعه اى از آثار ارسيا مقدم خريدارى 
كرده ايم. از سه هنرمند جوان نيز براى نخستين بار نمايشگاه خواهيم 

داشت كه عبارتند از: مهرى سراج، فريناز نصيرپور و حامد مصطفوى. 
ــانى درباره  ايده هاى گرافيكِى گالرى ديلمان  در پايان، مجيد كاش
توضيح داد و گفت: ما سعى كرده ايم، در يك سال گذشته، گالرى هاى

ديگر را بررسى كنيم و ببينيم از نظر تصويرى در چه وضعيتى هستند. 
طى ماه هاى گذشته، يك هويت سازمانى را براى گالرى طراحى كرديم 
كه فقط محدود به هويت گرافيكى نمى شود، بلكه فضاى مجازى و حتى 
ــاختمان گالرى نيز از فضاى گالرى را نيز دربرمى گيرد. حتى خود س

نظر معمارى منحصربه فرد است و اين ما را به هدفى كه داريم نزديك تر 
مى كند. ما سعى داريم به بخش تبليغات توجه ويژه اى داشته باشيم. 
گالرى ديلمان همچنين در طول سال، فعاليت هاى پژوهشى اى جدا از 

نمايشگاه هايش انجام خواهد داد. 

رضا صائمى
منتقد فيلم

ــهر در نظر بگيريم،  ــوان يك كالنش اگر تهران را به عن
بازنمايى آن در سينماى ايران ابعاد مختلفى دارد كه دست كم 
چند مولفه و شاخص را  مى توان برايش در نظر گرفت، از جمله 
ــهرى، طبقات و اقشار اجتماعى،  معمارى، آداب و رسوم ش
ــاغل، خيابان و اماكن عمومى، مهاجرت و... هر كدام از  مش
اين ها  مى تواند سر فصل اين بررسى قرار بگيرد و در ذيل آن ها 
فيلم هاى مختلف را فهرست كرد. رضاصائمى  در پايگاه خبرى 
ماهنامه فيلم نگاهى داشته است به تهران و آنچه از اين شهر در 
سينماى ايران تصوير مى شود كه در ادامه مى خوانيم: به اين 
موضوع در اين سير تحول  مى توان به نوعى تاريخ اجتماعى 
اين شهر و چه بسا كشور را نيز مرور كرد. مثال سير تحوالت 
مدرنيته از نوع لباس پوشيدن يا نوع اتومبيل و خيابان بندى 
ــاى فيلم هاى دهه 1360  و تكنولوژى هاى مدرن - از تماش
ــال در فيلم هاى  ــوان صورت بندى كرد؛ مث تا كنون - مى ت
اجتماعى دهه 60 اگر تصوير قهوه خانه را در تهران  مى ديديم، 
در دهه 80 كافى شاپ ها جايگزين شده اند؛ يا استفاده از مترو 
به عنوان وسيله نقليه عمومى كه در دهه 60 جايى در تصاوير 

شهرى نداشت.
جالب اينكه به واسطه توسعه تكنولوژى به ويژه در تهران 
به عنوان پايتخت، اكنون نه سطح شهر كه زير پوست شهر 
ــت و در واقع از  (مترو) هم به لوكيشن قصه ها بدل شده اس
طريق مقايسه آثار دهه هاى 60 و 80 مى توان رشد و توسعه 
شهرى را در تهران به شكل ملموسى حس كرد. ضمن اينكه 
توسعه شهرى در تهران به فيلمسازان اين امكان را داده است 
تا از تنوع لوكيشنى بيشترى برخوردار باشند و آن را در خدمت 
بسط درام قرار دهند. مثل همين مترو يا مثال چند سال پيش 
كه تازه تونل رسالت افتتاح شده بود و در جشنواره فجر شاهد 
چند فيلم بوديم كه از اين مكان شهرى در قصه خود استفاده 

كرده بودند.
ــاهد فيلمى بوديم  ــينماى بعد از انقالب كمتر ش در س
ــوان موقعيت  ــانه، به تهران به عن كه با نگاهى شهرشناس
جغرافيايى قصه اش نگاه كند و شايد مهم ترين فيلم، طهران 
تهراِن داريوش مهرجويى و مهدى كرم پور باشد كه به همت 
شهردارى تهران ساخته شد. در اين فيلم قصه بهانه اى است 

تا به معرفى شهر تهران پرداخته شود؛ مثال در اپيزود اول به 
بهانه تهران گردى يك گروه گردشگرى، شاهد تصويرى از 
نقاط مختلف تهران هستيم و البته بناهاى تاريخى و مدرن 
آن، از كاخ گلستان گرفته تا برج ميالد. اما در اپيزود دوم درباره 
ــين قصه اى روايت   رفتارشناسى نسل جوان پايتخت نش
مى شود و در واقع  مى توان اين فيلم را نوعى تهران شناسى 
سينمايى از منظر سخت افزارى و نرم افزارى تعريف كرد. البته 

در همين راستا براى نخستن بار يك فيلم مستند هم روى 
پرده سينماها رفت به نام «تهران انار ندارد» كه مستقيم به 

سير تاريخى شهر تهران و مسائل و مشكالتش مى پرداخت.
ــى از جمله  ــعود كيمياي ــى و مس ــوش مهرجوي داري
كارگردان هايى هستند كه شايد به واسطه تهرانى بودن شان 
به اين شهر توجه خاصى داشته اند. مهرجويى به غير از طهران 
تهران در نارنجى پوش نيز به بهانه پرداختن به موضوع نظافت 

شهرى و فردى، توجه و مراقبت از تهران و محيط زيست آن 
را دستمايه روايتش قرار داد. اجاره نشين هاى او نيز از جمله 
فيلم هايى است كه به مشكالت و مصايب آپارتمان نشينى - 
كه در دهه 60 در تهران رو به گسترش رفت - پرداخته است 
و با نگاه آسيب شناسى به مساله بسازوبفروشى در پايتخت و 

حواشى آن مى پردازد.
مسعود كيميايى نيز همواره به دليل عالقه به تهران قديم 

ــهر تهران در آثارش داشت.  اهتمام ويژه اى به بازنمايى ش
محاكمه در خيابان كه اساسا يك فيلم شهرى است و ما شاهد 
ــژه خيابان هاى مختلفش به  نماهاى زيبايى از تهران به وي
ــتيم يا در متروپل كه عنوانش هم  شكل سياه وسفيد هس
نسبت معنايى با مفهوم شهر دارد، به يك سينماى قديمى 
در الله زار ارجاع  مى دهد كه گويى يك نوع اداى دين به اين 
خيابان معروف تئاتر و سينمايى در شهر تهران است. در واقع، 
در زبان و ساختار سينمايى كيميايى  مى توان يك نوع حس 
ــتالژيك به تهران قديم را رديابى كرد، به ويژه اماكن و  نوس
بناهاى قديمى و سنتى. ضمن اينكه توجه او به مناطق جنوب 
شهر و مناسبات فرهنگى آن را نبايد دست كم گرفت. اساسا 
در سينماى ما به ويژه اوايل انقالب و دهه 60 توجه به مناطق 
پايين شهر به واسطه برخى داليل ايدئولوژيك بيشتر بوده 
است. در يك دهه اخير نيز به واسطه شكاف طبقاتى و پررنگ 
شدن مرز بين باال و پايين شهر، مقايسه اين دو منطقه تهران 
جايگاه بيشترى در سينماى ايران پيدا كرده است. دو نمونه 
بارز آن  را مى توان فيلم هاى آواز گنجشك هاى مجيد مجيدى 
و ريسمان باز مهرشاد كارخانى اشاره كرد كه در اولى قصه در 
حد فاصل حاشيه تهران و مركز و شمال آن روايت  مى شود و در 
دومى نيز همين خط سير از حاشيه شهر تا شهرك غرب و رها 
شدن يك گاو در خيابان به تصوير كشيده  مى شود. زير پوست 
شهِر رخشان بنى اعتماد نيز از آن دست فيلم هايى است كه 
ــت جامعه در كالنشهر تهران   به مشكالت طبقات فرودس
مى پردازد؛ نماى موتورسوارى محمدرضا فروتن در بزرگراه 
نواب و نمايش ساختمان هاى يك دست و طراحى شده اين 
منطقه در كنار نشان دادن خيابان انقالب و سردر دانشگاه 

تهران، بخش هايى از تصوير تهران در اين فيلم است.
ــت كه  ــهرى اس ترافيك تهران يكى از آن معضالت ش
در البه الى برخى قصه ها در خدمت بعضى موقعيت هاى 
دراماتيك قرار  مى گيرد يا به عنوان يك مانع در صحنه هاى 
تعقيب وگريزى استفاده  مى شود. مثل سكانس بيد مجنوِن 
مجيد مجيدى كه پرويز پرستويى ال به الى اتومبيل ها در 
ترافيك راه مى رود. البته از ترافيك بيشتر به عنوان يك نماى 
خارجى استفاده شده است و حتى خيابان و پارك هم بيشتر 
در آثارى ديده شده اند كه شاهد صحنه تعقيب وگريزى در 
سطح شهر بوديم؛ نمونه اخير آن خط ويژه (مصطفى كيايى) 

ــران اتفاق   ــده اش در خيابان هاى ته ــت كه حجم عم اس
ــطه طويل  ــل ولى عصر(عج) به واس مى افتد. خيابانى مث
ــايد بيشتر از خيابان هاى ديگر  بودن و زيبايى معمارى، ش
ــت. همچنين در ميان اماكن  مورد استفاده قرار گرفته اس
عمومى پارك ها بيشترين كاربرد سينمايى را داشته اند كه 
معموال يكى از لوكيشن هاى اصلى براى قرار مالقات هاست. 
شايد يكى از بهترين استفاده هاى دراماتيك از پارك هاى 
ــورى (اصغر فرهادى) است كه در  تهران در چهارشنبه س
ــاهد حضور در پارك و اجراى مراسم  صحنه هاى پايانى ش
چهارشنبه سورى هستيم. در شب هاى روشن (فرزاد موتمن) 
نيز خيابان هاى تهران به ويژه در شب برجسته شده است و 
مكان سينما آزادى قديم كه آتش گرفته بود نيز در يكى از 

صحنه ها برجسته مى شود.
اگر بخواهيم تهران را از منظر زيبايى شناسى شهرى در 
سينما بررسى كنيم، بى شك هيچ كارگردانى به اندازه مرحوم 
على حاتمى به آن توجه نكرده است. عالوه بر سريال عظيمش 
هزاردستان در سينما هم با مادر و به ويژه با تهران روزگار قديم 
شاهد تصاوير زيبا و كارت پستالى از تهران قديم هستيم كه 
تماشاى آن به خصوص براى ساكنان تهران حسى از نوستالژى 

را به همراه خواهد داشت.
در سينماى ايران بيشتر  مى توان ردپا يا نشانه هايى از 
ــرد و كمتر فيلمى را   تهران را در پس تصوير و قصه پيدا ك
ــى و گردشگرى  مى توان يافت كه با رويكرد تهران شناس
ــينماى ايران بيشتر به به آن نگاه كرده باشد. تهران در س

ــا اماكن عمومى محدود  فضاهاى داخلى مثل آپارتمان ي
ــت آن كم است.  ــهرى خودآگاهانه پش مى شود و نگاه ش
ــهر تهران و حتى معضالت  هنوز خيلى از زيبايى هاى ش
شهرى اش در سينما سويه دراماتيك پيدا نكرده و به توجه 
بيشتر فيلمسازان به رويكرد آسيب شناسانه نيازمند است. 
ــخصيت هاى تهرانى  ــينماى ايران بيشتر به روايت ش س
پرداخته و كم ر خود تهران جايگاه يك شخصيت را يافته 
است. اكنون به ويژه با گسترش فضاهاى شهرى در پايتخت 
ــت فردى-اجتماعى، توجه به تهران  و دشوارى هاى زيس
ــهرى دراماتيك بيش از گذشته  به عنوان يك موقعيت ش
احساس  مى شود و نيازمند نگاهى جامعه شناختى به اين 

شهر بزرگ است.

     بازنمايى كالنشهر تهران در سينماى ايران واكاوى شد    

از طهران تا تهران 

سينماي مستند

نگارخانه

نيم نگاه

نشست رسانه اى دوازدهمين جشنواره بين المللى سينما حقيقت برگزار شد

جشنواره اى بدون پروپاگاندا

اعتراض رضا على نورى به عرضه وان يكاد چينى در بازار ايران

تحريم ها دامن هنرمندان را گرفته است

نشست آغاز به كاِر گالرى ديلمان برگزار شد

وعده برگزارى نمايشگاه بدون هزينه
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ــته در همايش بيمه و  معاون اول رييس جمهور روز گذش
توسعه گفت: صنعت بيمه بايد به سمتى برود كه بتواند خدمات 
ــهيالت بهتر در اختيار مردم قرار  بيشتر و با سرعت باالتر و تس
دهد. وى با بيان اينكه امروز فشارهاى دشمن اقتصاد كشور را 
ــاير زيرساخت ها نيز آسيب ببينند، گفت:  هدف قرار داده تا س
ــد مناسب  ابتدا بايد اقتصاد مقتدرى را رقم بزنيم كه در آن رش
ــتفاده از اين منابع خارجى انجام شود.در  سرمايه گذارى و اس
منطقه پرآشوب خاورميانه اقتدار ايران حياتى است و اگر امروز 
ــود و با مشكالتى مواجه شود  اقتدار ايران به چالش كشيده ش
منطقه خاورميانه و خليج فارس دچار آشوب ها و بحران هايى 
ــارش بگذرد. ــد از كن ــادگى نمى توان ــود كه دنيا به س مى ش

ــران مقتدر در منطقه و خليج  جهانگيرى تاكيد كرد: حضور اي
ــك بزرگى كند.وى يكى از  فارس مى تواند به ثبات منطقه كم
چالش هاى كشور را بحث بيكارى به ويژه در بين تحصيلكردگان 
دانست و گفت: براى تعداد زيادى از جوانانى كه در سن اشتغال و 

ايجاد ثروت هستند، نتوانستيم كار ايجاد كنيم.
آمريكايى ها دست به حركت عجيبى زده اند

معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه ثبات اقتصادى پيش نياز 
توسعه است، گفت: براى ايجاد ثبات صنعت بيمه ،بورس و بانك 
سه محور اصلى هستند كه مى توانند دولت را در انجام و اجراى 
سياست هايش كمك كنند. وى با اشاره به دشمنى آمريكا با ايران 
گفت: اين بار آمريكايى ها دست به حركت عجيبى زدند كه آبروى 
آن ها را در سطح بين المللى دچار مشكل كرد. آمريكا كه مدعى 
پيگيرى قوانين بين المللى و مصوبات شوراى امنيت سازمان ملل 
است، برخالف مصوبات شوراى امنيت از برجام خارج شده و ايران 

را تحريم ظالمانه كرده است.

چالش امروز كشور مقابله با تحريم است
وى با بيان اينكه آمريكا جنگ اقتصادى روانى و رسانه اى عليه 
ايران آغاز كرده، گفت: تاكنون از نظر اخالقى و سياسى ملت ايران 
برنده اين شرايط بوده و غير از رژيم صهيونيستى و يكى دو دولت 
غير مردمى در منطقه كسى نيست كه بگويد ايران تخلف كرده 
است. چالش اصلى كشور مقابله با تحريم هاى ظالمانه آمريكا و اداره 
زندگى مردم در اين شرايط است. آمريكا به تنهايى در برابر جامعه 
جهانى ايستاده و يك جانبه گرايى ترسناكى را آغاز كرده است كه 
اگر جلوى اين اقدام آمريكا گرفته نشود، مى تواند به استقالل همه 
كشورهاى جهان آسيب بزند.تحريم ها بيشترين تاثير را بر بيماران، 
سالمندان، كودكان و اقشار ضعيف دارد و هر حرفى غير از اين دروغ 
است.وى انسجام در كشور را پيش نياز مقابله با تحريم ها دانست و 
گفت: مديران و فعاالن اقتصادى بايد در دوره فشارهاى تحريمى 
به صورت تمام وقت و با برنامه ريزى در صحنه باشند و مديرى كه 
كم انگيزه است  يا فعال اقتصادى منفعت طلب، نمى تواند عنصر 

تاثيرگذارى براى كشورش باشد.
مى توانيم بودجه را با درآمدى مطمئن تنظيم كنيم

وى با بيان اينكه ظرفيت هايى در كشور براى عبور از بحران 
وجود دارد، گفت: در سياست هاى اصلى ما كاهش اتكا به نفت 
در برنامه ها در دستور كار بوده است و در بودجه 98 نيز دولت 
ــعى كرد در موقع مقرر اليحه را به مجلس بفرستد كه اين  س
پيامى به داخل و خارج بود كه ما مى توانيم بودجه را با درآمدى 
ــت كه بشود آن  ــورى نيس مطمئن تنظيم كنيم.  ايران كش
ــواحل دريايى و  ــور همسايه س را محاصره كرد زيرا با 15 كش
اتصال ريلى از چين تا اروپا دارد و از ارتباط جاده اى گسترده اى 

برخوردار است.

دولت در كنار صنعت بيمه است
 معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينكه برخى از شركت ها 
به خاطر تحريم ايران را ترك كرده اند، گفت: يكى از وظايف اصلى 
صنعت بيمه اين است كه طورى عمل كند تا هيچ بخشى از كمبود

بيمه آسيب نبيند.وى در خصوص بيمه هاى اتكايى براى كشتى ها 
و نفتكش ها افزود: ما به صنعت بيمه اطمينان مى دهيم كه دولت 
در كنار شماست و براى دولت اختصاص چند ميليارد دالر براى 
كمك به يك مجموعه كار دشوارى نيست. در گذشته نيز صنعت 
بيمه در اين زمينه تجربه خوبى داشت و هم اكنون نيز انتظار اين

است كه در بحث حمل و نقل مشكلى نداشته باشيم.وى به اهميت 
بحث فناورى هاى اطالعات و صنعت دانش بنيان در حوزه هاى 
مختلف از جمله صنعت بيمه اشاره كرد و گفت: فناورى اطالعات 
ــاره به  مى تواند در اين صنعت تحول بزرگى ايجاد كند.وى با اش
ــتارتاپ ها به عنوان يك واقعيت قابل توجه در كشور  فعاليت اس
افزود: اين حوزه در بيمه هم مى تواند به يكى از بازيگران اصلى اين 

صنعت تبديل شود.
سـهم درآمد نفت در بودجه سال آينده بيش از 

25 درصد  
جهانگيرى گفت: يكى از انتظارات جدى از صنعت بيمه اين است 
كه از بزرگ ترين سرمايه اش كه اعتماد مردم است حفاظت و حراست 
كند و با فرهنگ سازى به مردم اين اطمينان را بدهد كه بيمه مهم ترين 
ــت. در خصوص بازار سرمايه نيز بيمه مى تواند با  پشتوانه آن هاس
پوشش ريسك به ويژه براى كسانى كه با سرمايه هاى خود وارد اين 
بازار مى شوند به بازار سرمايه كمك كند.وى گفت: همچنين كسانى 
كه با ارزهاى خارجى سر و كار دارند، مى توانند تحت پوشش بيمه 
قرار گيرند يا در خصوص بحث هاى كشاورزى كه با مشكالتى مثل
سيل، خشكسالى و آفت مواجه هستند، صندوق بيمه فعاليت هاى

كشاورزى مى تواند به آن ها كمك كند.معاون اول رييس جمهور در 
مورد اليحه بودجه 98 گفت: بعيد است سهم درآمد نفت در بودجه 

سال آينده بيش از 25 درصد باشد.

ــى بيمه  ــم روز مل ــاد در مراس ــند، وزير اقتص ــاد دژپس فره
ــد دغدغه هاى  ــه مى توان ــى كند چگون ــت: بيمه بايد بررس گف

سرمايه گذاران را كاهش بدهد. 
موضوع جهش  نرخ ارز و كنترل آن وظيفه بانك مركزى است. 
ــد مى دانم براى  ــود؛ هرچن بيمه عدم النفع بايد جدى گرفته ش

صنعت بيمه شيرين نيست اما يك الزام است.
ــه گاهى با  ــت بلك ــاله موجود نيس ــرخ ارز تنها مس  جهش ن
ــن معنى كه  ــويم؛ به اي ــاى برون داد مواجه مى ش محدوديت ه

توليدكننده ما مواد اوليه ندارد.
ــال نرخ رشد سرمايه گذارى ما   از سال 91 تاكنون تنها دو س

مثبت بوده است كه عالمت خوبى نيست.

افزايـش ضريب نفوذ  از 7 بـه 10 درصد تنهـا با اجبار 
اتفاق نمى افتد

ــت  وزير اقتصاد در ادامه افزود:با تصويب دولت در بودجه 98 قرار اس
بيمه البرز به طور كامل خصوصى و سهم دولت واگذار شود كه بسيار خوب 
است، اما كافى نيست. بهبود وضعيت كسب و كار و نوآورى بايد در صنعت 
بيمه مورد توجه قرار بگيرد. انتشار اوراق بيمه اى و خصوصى سازى نمونه 
ــت. افزايش ضريب نفوذ  از 7 به 10 درصد  بارز مردمى سازى اقتصاد اس

تنها با اجبار اتفاق نمى افتد، بلكه با تجهيز صنعت بيمه و كاهش هزينه ها 
ممكن مى شود. 

بيمه بايد دغدغه ها و نگرانى ها را كاهش دهد
ــه و فناورى ها تحوالت زيادى  او گفت: امروزه در زمينه صنعت بيم
ــطح بين الملل روى داده و اميدواريم آقاى سليمانى كه يك مدير  در س
بين المللى است با استفاده از فناورى هاى موجود اين شكاف را پر كند تا 
ــورت گرفته و پا به پاى تحوالت  پيش از پايان دولت دوازدهم اين كار ص

دنيا جلو برويم. وى ادامه داد: در ارائه گزارش ها متوجه مى شويم كه نسبت 
ــخاص و بيمه مخاطرات مانند سيل و زلزله و همچنين بيمه  به بيمه اش
ــتر آن دغدغه اصلى است و  مسئوليت توجه الزم شده اما گسترش بيش
نياز به اميد بخشيدن به آن ها هستيم. وزير اقتصاد تصريح كرد: كشور ما 
پس از انقالب با تحريم ها و فشارهاى خارجى و مخاطرات روبه رو بوده و 
ــرمايه گذاران و توليدكنندگان به عنوان  در اين شرايط دغدغه اصلى س
ركن اصلى اقتصاد اين مخاطرات است و بيمه بايد تالش كند تا اين دغدغه 
و نگرانى را برطرف كند. هرچند كه تحوالتى مانند نرخ ارز مى تواند فعاليت 
ــن مخاطرات بين المللى و  توليدكنندگان را تحت تاثير قرار دهد اما اي
برون دادى مى تواند توليد ما را زمين گير كند و از اين زاويه نقش صنعت 

بيمه افزايش مى يابد.

ما فقط شكل R&D را داريم
دژپسند با تاكيد بر خصوصى سازى در صنعت بيمه گفت: اين كار 
ــريع تر صورت بگيرد. در همين راستا دولت در اليحه  بايد هرچه س
ــهم خود از بيمه البرز را واگذار كند و ما  ــال 98 تصويب كرد تا س س
ــت كند و موانع آن را  بايد اجازه دهيم بخش خصوصى واقعى فعالي
برطرف كنيم. وزير اقتصاد با تاكيد بر نقش R&D در اقتصاد كشور 
گفت: بايد نرخ نوآورى را افزايش داده و به نهضت كپى اكتفا نكنيم، 
ــكالت ما در بنگاه دارى عدم توجه واقعى  به عبارت ديگر يكى از مش
ــكل R&Dرا داريم و آن را به  به R&D است ومتاسفانه ما تنها ش
اداره تبديل كرده ايم. در اين راستا بايد از دانشمندان و محققان و نيز 

قابليت دانشجويان و استادان استفاده كنيم.

همان طور كه پيش بينى مى شد قيمت طال و سكه روند نزولى 
خود را ادامه داده است و روى ريل ارزانى مى چرخد ونرخ ها روز 
ــته  ــت. رييس اتحاديه طال روز گذش به روز در حال كاهش اس
گفت: قيمت هر قطعه سكه تمام طرح امامى در بازار امروز به سه 
ميليون و 800هزار تومان رسيد كه نسبت به ديروز حدود60هزار 
تومان كاهش يافته است.ابراهيم محمدولى، رييس اتحاديه طال 
افزود: سكه بهار آزادى نيز حدود 50هزار تومان ارزان شد و اكنون 
با قيمت سه ميليون و 650هزار تومان در بازار داد و ستد مى شود.

كاهش 10 هزار تومانى سكه يك گرمى
بهاى نيم سكه در بازار امروز بدون تغيير نسبت به روز گذشته، 
ــروز حدود  ــكه ام ــت. ربع س يك ميليون و 950هزار تومان اس
20هزار تومان ارزان شد و به قيمت يك ميليون و 130هزار تومان

رسيد. سكه يك گرمى نيز با 10هزار تومان كاهش قيمت، امروز 

ــار در بازار  ــت. قيمت هر گرم طالى 18عي 660هزار تومان اس
امروز حدود 341هزار تومان است كه نسبت به روز گذشته پنج 

هزارتومان ارزان شده است.
چرا قيمت طال و سكه كاهش يافت؟

چندى پيش رييس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طال و 

ــال در بازار اين روزها  جواهر تهران درباره  علت كاهش قيمت ط
ــت و اميدورايم در  ــه، قيمت ها نزولى بوده اس گفت: در اين هفت
ــد. اما يكى از  آينده هم اين اتفاقات بيفتد كه بازار به آرامش برس
داليل آن، كاهش قيمت ارز است چون طال و ارز مكمل يكديگرند. 
ــارج از صنعت طال و  ــت كه افراد خانه دار و خ دليل ديگر اين اس
ــده به  ــته به دليل التهابات ايجادش جواهر كه در ماه هاى گذش
ــان را به بازار آورده و  خريد طال هجوم آوردند،  كم كم طالهاى ش

مى فروشند كه متضرر نشوند. 

نگاه مثبت اقتصاددانان دولتى
محمدولى خاطرنشان كرد: يك دليل عمده هم اين است كه در 
اين گونه موارد كه بازار نوسان دارد و رو به كاهش است، براى اينكه 
آرامش پيدا كند، تقاضا براى خريد مصنوعات طال به حداقل رسيده 
و مردم انتظار اين را دارند كه قيمت طال كمتر شود و بتوانند خريد 
كنند. اين ها همه مواردى است كه موجب كاهش قيمت طال شده 
ــد و بانك مركزى كه  و نگاه مثبتى كه اقتصاددان هاى دولتى دارن

مى خواهد قيمت ارز را ثابت كرده و به حداقل قيمت برساند.

سايان كارت آگهى افزايش سرمايه 
اين شركت را منتشر كرد

ــتناد  ــاند به اس ــايان كارت، به اطالع مى رس ــزارش روابط عمومى س به گ
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت سايان كارت مورخ 97/07/22

مقرر شد:
ــده سرمايه داران از  سرمايه شركت سايان كارت از طريق مطالبات حل ش
ــم به  مبلغ 313,774,952,500 ريال به مبلغ 500,000,000,000 منقس
500,000,000  سهم 1000 ريالى افزايش يافت كه جزييات بيشتر به شرح 

زير است: 
سرمايه شركت قبل از افزايش: 313,774,952,500 ريال

مبلغ افزايش سرمايه: 186,225,047,500 ريال
سرمايه فعلى شركت: 500,000,000,000 ريال

نوع سهم: عادى با نام
ــماره ثبت  ــناد با ش ــازمان ثبت اس اين تصميمات در پايگاه آگهى هاى س

165137 و سايت روزنامه رسمى جمهورى اسالمى قابل دسترس است.

آخرين دستاوردها و تجربيات 
بانكداري شركتي بانك اقتصادنوين

آخرين دستاوردها و تجربيات بانكداري شركتي بانك اقتصادنوين به عنوان 
نخستين ارائه دهنده خدمات تخصصي بانكداري شركتي در نظام بانكي كشور، 
ــر در همايش ملي  ــركت هاي حاض ــد و تصميم گيران مالي ش به مديران ارش
ــد.به گزارش روابط عمومي بانك اقتصادنوين، در  بانكداري شركتي معرفي ش
اولين همايش ملي بانكداري شركتي كه با هدف ارائه مفاهيم حرفه اي و كاربردي 
ــركت هاي بزرگ و معرفي به روزترين  ــركتي به هلدينگ ها و ش بانكداري ش
ــركتي برگزار مي شود، مديران،  راهكارهاي مالي بانك ها در حوزه بانكداري ش
ــركتي بانك اقتصادنوين آخرين  ــاب بانكداري ش كارشناسان و مديران حس
ــركت كنندگان در اين همايش معرفي  دستاوردها و خدمات اين بانك را به ش

مي كنند. در اين همايش مديران و كارشناسان مجرب بانكداري شركتي بانك 
اقتصادنوين و شركت بيمه نوين با حضور در غرفه، آماده پاسخگويي تخصصي به 
نيازهاي مالي و بانكي شركت هاي بزرگ فعال در بخش هاي مختلف اقتصادي به 
ويژه حوزه هاي نفت، گاز و پتروشيمي، مواد غذايي و آشاميدني، دارويي، آرايشي 
و بهداشتي، فلزات اساسي و پيمانكاري هستند.همچنين مديران حساب دفاتر 
تخصصي بانكداري شركتي بانك اقتصادنوين آمادگي دارند در اولين فرصت با 
برگزاري نشست هاي الزم ضمن تشريح فرصت هاي همكاري، نسبت به طراحي 
ــتريان اقدام كنند. گفتني است نخستين  ــترك با مش نقشه راه همكاري مش
ــال جاري در مركز همايش هاي  ــركتي، 12 آذر س همايش ملي بانكداري ش

بين المللي صدا و سيما برگزار مي شود.

بهره بردارى از پروژه كشتارگاه صنعتى هما مرغ پرطالى مهاباد

با حمايت مالى بانك پارسيان

مشاركت بانك پارسيان در كمك به 
اشتغال پايدار در روستاها

با مشاركت و حمايت مالى بانك پارسيان، پروژه كشتارگاه صنعتى هما مرغ 
پرطالى مهاباد با حضور وزيرجهاد كشاورزى ومسئوالن استانى و بانك پارسيان 

در تاريخ 28 آبان 97 به بهره بردارى رسيد.
ــعبه  ــتريان ش ــاد از مش ــالى مهاب ــرغ پرط ــى هما م ــتارگاه صنعت كش
ــهيالت«طرح  ــتفاده از تس ــى اس ــيان و متقاض ــك پارس ــاد بان مهاب
ــل  ــهيالت ازمح ــتا تس ــن راس ــه در اي ــتايى»بوده ك ــتغال زايى روس اش
ــت. ــك دريافت كرده اس ــتايى از اين بان ــتغال زايى روس ــارات طرح اش اعتب

گفتنى است، به موجب تفاهمنامه منعقده فيمابين بنياد بركت به نمايندگى 
ــتايى و مناطق محروم ــتاد اجرايى فرمان امام(س)، معاونت توسعه روس از س

رياست جمهورى، با عامليت بانك پارسيان ، اين بانك در حوزه اشتغال زايى و 
فراهم كردن زيرساخت هاى الزم براى طرح هاى عمرانى و روستايى مشاركت 
ــيارى براى طرح هاى كشاورزى،  چشمگيرى داشته و تاكنون كمك هاى بس
دامدارى و حتى طرح هاى كوچك روستايى انجام داده و توانسته است در كمك 

به اشتغال زايى مناطق محروم و رونق اقتصاد كشور نقش مهمى ايفا كند. 

 توسعه

بيمه

طال و سكه

خبر ترويجي

وزير اقتصاد در مراسم روز ملى بيمه

تحريم ها مساله جديدى نيست

 طال و سكه روى ريل ارزانى

معاون اول رييس جمهور

سهم درآمد نفت در بودجه 98 بيشتر از 25 درصد نيست

افزايش قيمت خودرو در كشور يكي از موضوعاتي است 
كه اين روزها به طور مرتب مطرح مي شود. موضوعي كه به 
نظر مي رسد در حال حاضر جامعه كشش بيش از اين براي 
آن نداشته باشد. در روزهاي گذشته عضو كميسيون صنايع 
و معادن مجلس شوراى اسالمى مطرح كرد كه بنا بر اعالم 
مسئوالن وزارت صنعت، رييس جمهور با افزايش قيمت 
ــت. اين در حالي است كه روز گذشته  خودرو مخالف اس
وزير صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد كه رييس جمهور 
مخالف افزايش قيمت خودرو نيست و سازمان حمايت در 
حال انجام كار كارشناسى است. اين تناقضات در گفته هاي 
مسئوالن حاكي از آن است كه هنوز هيچ تصميم گيري 
دقيقي در اين باره از سوي ارگان هاي ذي ربط انجام نشده 
است. با اين حال با توجه به ادامه دار شدن اين بحث افزايش 

دوباره قيمت خودروها امري دور از انتظار نخواهد بود.  
خودرو در حال حاضر گران است

 چند روز پيش رمضانعلى سبحانى فر عضو كميسيون 
ــالمى در برنامه اي  ــوراى اس صنايع و معادن مجلس ش
تلويزيوني گفت: توليد خودرو از ابتداى امسال با نوسانات 
ــديدى پيدا كرد و اين كار  نرخ ارز و تحريم ها كاهش ش
ــد؛ در حالى كه تقاضا تغييرى  موجب كاهش عرضه ش
ــى در صنعت خودرو  ــب قيمت هاى نجوم نكرد  وموج
شد. سازمان حمايت و وزارت صمت و ستاد تنظيم بازار 
ــخص كنند. به لحاظ  ــف قيمت خودرو را مش بايد تكلي
ــوراى رقابت به ستاد  ــور وظايف ش شرايط خاص كش
تنظيم بازار واگذار شد؛ بنابراين بايد وزارت صمت ورود و 
تعيين تكليف كند. رييس جمهور به گفته مسئوالن وزارت 
ــد دارد كه قيمت ها تغيير  صنعت، معدن و تجارت تاكي
ــرايطى كه بر  نكند؛ بنابراين با ثابت ماندن قيمت ها و ش
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 دريافت مي شود. در شرايط فعلى 
واردات خودرو كاهش يافته، قيمت حاشيه بازار افزايش 
يافته و سازمان حمايت و تنظيم بازار نيز در اين باره ورود 
نمى كنند؛ بنابرين قطعه ساز نيز متضرر شده و درخواست 
ــازمان حمايت بر اساس شاخص هاى  ما اين است كه س
تعيين شده ورود كند. وقتى قيمت باالرفته و توليد كاهش 
پيدا كرده ،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 بسيار 
كمتر 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 تعيين شود. 
مجلس معتقد است رابطه منطقى بين عرضه و تقاضا بايد 

باشد تا از افزايش قيمت ها در صنعت خودرو خارج شويم؛ 
بنابراين شاخص ها بايد بر اساس قيمت تمام شده باشد.

حتما تغيير قيمت در خودرو خواهيم داشت
از سوي ديگر محسن صالحى نيا، معاون وزير صنعت در 
امور صنايع نيز در مورد نحوه قيمت گذارى خودرو و ميزان 
افزايش قيمت خودروهاى داخلى به فارس گفته است كه 
در ابتدا سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان 
بررسى هاى كارشناسى را روى قيمت خودرو انجام مى دهد 
ــتاد تنظيم بازار انتقال  و نظرات كارشناسى خود را به س
مى دهد و ستاد تنظيم بازار هم پس از جمع بندى قيمت ها 
را ابالغ مى كند. با توجه به شرايط اخير و افزايش نرخ ارز و مواد 
اوليه سازمان حمايت در حال بررسى است. براساس مصوبه 
سران سه قوه، ستاد تنظيم بازار اعالم و ابالغ قيمت كاالهاى 
ــاس نظرات كارشناسى  مختلف از جمله خودرو را براس
ــازمان حمايت انجام مى دهد كه پس از دريافت آن، با  س
تصويب در ستاد تنظيم بازار قيمت نهايى اعالم مى شود. 
ــرخ ارز در  ــاس ن تاكنون قيمت  خودروهاى داخلى براس
گذشته، محاسبه شده و هيچ گونه افزايش قيمتى اعمال 
نشده است، اما از آنجا كه بخشى از قطعات مورد نياز براى 
توليد خودرو وارداتى است، بايد سازمان حمايت با توجه 
به نرخ جديد ارز و افزايش قيمت ها نظر كارشناسى خود را 
ارائه كند. حتما تغيير قيمت در خودرو خواهيم داشت، اما 
ميزان افزايش قيمت، بستگى به اعالم نظرات كارشناسى 

سازمان حمايت دارد.
ثبات قيمت خودرو منطقي نيست

ــر افزايش  اين طور كه از بحث و چالش هايي كه بر س
ــود و صحبت هايي كه  ــرح مي ش ــودرو مط ــت خ قيم
خودروسازان به صورت مداوم درباره زيان ده بودن صنعت 
خودرو به ميان مي آورند به نظر مي رسد زور خودروسازان 

ــش جامعه براي  ــت مردم و عدم كش بر وضعيت معيش
ــه زودي بايد منتظر گران  افزايش خودرو مي چربد و ب
ــيم. در خصوص اين موضوع  شدن دوباره خودروها باش
ــي، روح  ا...  ــرايط فعل ــت در ش و همچنين راهكار درس
طالبي، استاد دانشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت، به 
«قانون» مي گويد:  صنعت خودرو مانند تمام صنايع در 
ــور ما زنجيره اي از چرخه اقتصاد است؛ يعني اينكه  كش
ما اين زنجيره را از چرخه اقتصاد نمي توانيم جدا كنيم و 
نمي توانيم بگوييم صنعت خودرو تافته جدا بافته است اما 
از آنجايي كه صنعت دوم كشور بعد از صنعت نفت است 
و براي ما هم مي تواند سودآوري داشته باشد و از طرفي 
ــتند زياد است؛  ــاغالني كه در اين صنعت هس تعداد ش
بنابراين به نوعي جزو صنايع حياتي در كشور ما محسوب 
مي شود. البته بحث تحريم ها در اين صنعت تاثيرگذاشت.

ــناس خودرو ادامه مي دهد: نكته اي كه  اين كارش
اينجا وجود دارد، اين است كه اگر به نرخ برابري ارز و مواد 

اوليه نگاه كنيد مي بينيد كه قيمت همه اين ها افزايش 
پيدا كرده است؛ يعني اينكه بگوييم قيمت خودرو ثابت 
بماند شايد در اين بازار منطقي نباشد. ما يك نرخ رسمي 
از كارخانه داريم كه شايد چندان دو كمپاني كه مدنظر 
ــاز بزرگ افزايش را به طور  ماست؛ يعني دو خودروس
رسمي اعالم نكردند ولي در بازار تمام خودروهايي كه 
به نوعي ساخت داخل بودند، نزديك به دوبرابر افزايش 
قيمت پيدا كردند و اگر مصرف كننده بخواهد خريدي 
در بازار انجام دهد، بايد اين شرايط را بپذيرد. اما نكته اي 
ــت كه اگر كارخانه به طور  كه اينجا وجود دارد، اين اس
رسمي بخواهد قيمت خود را اعالم كند، بايد براساس 
ــه در صنعت  ــازار ارز، نكاتي ك ــي از ب پيش فرض هاي
قطعه سازي موجود است و بر اساس حساب كتاب هايي 
مانند اينكه چقدر هزينه دستمزد، مواد اوليه و قطعاتي 
ــود، ارز بر است، بتواند  كه در هر خودرو استفاده مي ش
ــته وجود  آناليز قيمت كند. اين آناليز قيمت درگذش

ــود اما  ــته و در حال حاضر نيز مي تواند متعادل ش داش
بحثي كه وجود دارد، اين است كه بسياري از خودروها 
براساس اتفاقي كه در چند ماه گذشته افتاد، پيش فروش 
شدند. بسياري از مشتري ها براساس قيمتي كه بعد از 
آمدن دعوتنامه تصور مي كردند، ثبت نام انجام دادند و 
طبيعتا اين ها توقع و اندوخته معيني دارند و  براساس 
آن اندوخته سرمايه گذاري كردند حاال اگر خودروساز 
ــازار را ملتهب كند؛ يعني  بخواهد به يك باره  به نوعي ب
ــمي كارخانه را دوبرابر كند يا 70درصد باال  قيمت رس

ببرد، بازار را ملتهب مي كند.
توان بازار محدود است

ــي  طالبي بيان مي كند: اگر از نظر آنالوژي بررس
كنيم بايد بگوييم وقتي شما به يك سيستم اقتصادي 
به يك باره شوك وارد مي كنيد يا يك دفعه يك قيمت 
رسمي اعالم مي شود، قيمت ها هم طبعا دستخوش 
تغيير مى شوند. تنها راهي كه وجود دارد، اين است كه 

خودروسازها بتوانند دوام بياورند و در اين چند ماهي 
كه منتهي به پايان سال مي شود، سعي كنند اگر ضرر 
هم مي كنند به تعهدات شان پاسخگو باشند و به نظر 
مي رسد كه بازار در حال حاضر توان دو شوك را ندارد 
زيرا ما يك شوكي داريم كه درست بعد از شروع سال 
ــتخوش  جديد اتفاق مي افتد كه در آن قيمت ها دس
تغيير قرار خواهد گرفت و اگر يك شوك ديگر هم خود 
بازار بخواهد ايجاد كند در ساير كاالها نيز تاثيرگذار 
خواهد بود زيرا صنعت خودرو صنعت دوم كشور است 
ــياري از مردم از آن امرار معاش مي كنند و به آن  و بس
ــتند. به هر ترتيب خودرو جزو كاالهاي  وابسته هس
ضروري زندگي شان است و در واقع در سبد خانوار به 
عنوان يكي از كاالهاي اساسي تلقي مي شود؛ بنابراين 
ــازها در حال حاضر بايد با بينشي نسبت به  خودروس
آينده با اين موضوع برخورد كنند. چون سال هاست 
ــود بسيار  ــور ما حاشيه س كه صنعت خودروي كش
ــته كه باالتر از متداول دنيا بوده است. در  بااليي داش
ــاه منتهي به  ــد در چند م حال حاضر به نظر مي رس
ــازها كمي به تعهدات شان  پايان سال اگر خودروس
پايبند باشند و سعي كنند تا حد امكان قيمت هايي را 
به مشتري ها بدهند كه متعادل باشد، بهتر است.  به 
نظر من اگر بخواهد تعديلي در قيمت ها رخ دهد بايد 
از ابتداي سال بعد و به صورت تدريجي باشد زيرا  اگر 
يك دفعه بخواهد به صورت شوك ناگهاني وارد بازار 
ــاير قيمت هاي بازار را هم دستخوش تغيير  شود، س
ــهم  ــه قيمت باالي بازار كه س قرار مي دهد؛ از جمل
بازار آزاد است زيرا خودروسازها اگر قيمت را هم باال 
ببرند از آنجايي كه خطوط توليد متوقف بوده، شايد 
ــند كه تمام نيازها را به  اكنون توان اين را نداشته باش
سرعت بتوانند در اين پايان سال عرضه كنند؛ همين 
ــود باز اختالف بين بازار و قيمت رسمي  باعث مي ش
ــاره آن قيمت باال  ــود و دوب كارخانه كماكان حس ش

افزايش پيدا كند.

      ادامه چالش ها بر سر افزايش قيمت خودرو   

بازار كشش دو شوك را ندارد
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسالمى:  بنا بر اعالم مسئوالن وزارت صنعت، رييس جمهور با افزايش قيمت خودرو مخالف است

وزير صنعت، معدن و تجارت:  رييس جمهور مخالف افزايش قيمت خودرو نيست و سازمان حمايت در حال انجام كار كارشناسى است

وقتي شما به يك سيستم اقتصادي 
به يك باره شوك وارد مي كنيد يا 

يك دفعه يك قيمت رسمي اعالم 
مي شود، قيمت هاهم طبعا دستخوش 

تغيير قرار مي گيرد. تنها راهي كه 
وجود دارد اين است كه خودروسازها 

بتوانند دوام بياورند و در اين چند 
ماهي كه منتهي به پايان سال 

مي شود، سعي كنند اگر ضرر هم 
مي كنند به تعهدات شان پاسخگو 
باشند و به نظر مي رسد كه بازار در 
حال حاضر توان دو شوك را ندارد

روح ا... طالبي: 
اگر به نرخ برابري ارز و مواد اوليه نگاه 

كنيد، مي بينيد كه قيمت همه اين ها 
افزايش پيدا كرده است؛ يعني اينكه 

بگوييم قيمت خودرو ثابت بماند 
در اين بازار منطقي نباشد. ما يك  شايد 

نرخ رسمي از كارخانه داريم كه شايد 
چندان دو كمپاني كه مدنظر ماست؛ 
يعني دو خودروساز بزرگ افزايش 

قيمت  را به طور رسمي اعالم نكردند 
ولي در بازار تمام خودروهايي كه به 

نوعي ساخت داخل بودند، نزديك به 
دوبرابر افزايش قيمت پيدا كردند و اگر 
مصرف كننده بخواهد خريدي در بازار 

انجام دهد بايد اين شرايط را بپذيرد

گروه اقتصاد      
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گردشگري صنعت نويني كه درحال گسترش است.  هر 
روز بخش هاي جديدي به اين صنعت افزوده مي شود، چرا كه 
گردشگران از گردشگري معمول خسته شده و به دنبال كسب 
تجربه هاي جديد و هيجان انگيز هستند. يكي از حوزه هايي 
ــگري روستايي  كه به تازگي مورد توجه قرار گرفته؛ گردش
است. سفر براي رهايي از دود، ترافيك و ازدحام شهرها بهانه 
سفر مردم در تعطيالت است اما در اغلب موارد آن ها به جاي 
رفتن به منطقه اي آرام به شهرهايي سفر مي كنند كه ساعت ها 
براي رسيدن ترافيك در جاده ها سرگردان مي مانند و البته 
از ازدحام جمعيت نيز نمي توان چشم پوشي كرد. واپسين 
روزهاي پاييز بهترين زمان براي سفر به روستاهاي خوش 
ــتاهايي كه مي تواند زيبا ترين  ــور است. روس آب و هوا كش
خاطرات شما را رقم بزند چرا كه مهمان نوازي و خون گرمي 
روستاييان زبانزد خاص و عام است. در روزگاري كه صنعت 
نوپاي گردشگري ايران با مشكالت بسياري مواجه است و از 
طرفي شاهد مهاجرت بي رويه روستاييان به شهر ها به دليل 
فقر و محروميت هستيم؛ روستاگردي مي تواند كليد توسعه 
صنعت گردشگري، ايجاد اشتغال و رفاه در روستاها باشد. نكته 
قابل توجه اينجاست كه ايجاد زيرساخت هاي گردشگري در 
روستاها با رويكرد بومي گردي هزينه چنداني براي دولت ها 
ــت اما مي تواند انقالبي در گردشگري كشور  نخواهد داش
به وجود آورد. در اين گزارش به معرفي روستاهاي گردشگري 

كشور پرداخته ايم كه باهم مي خوانيم.
«سنگ تراشان» در زير دريايى از ابر

ــان» در حوالى خرم آباد و در  ــنگ تراش روستاى «س
ــارهاى «نوژيان» و «وارك» واقع شده است  محدوده آبش
كه به ماسوله لرستان شهرت دارد؛ روستايى پلكانى با مناظر 
طبيعى بسيار زيبا كه در بيشتر اوقات سال، مقصد بسيارى 
ــت. دره اى كه در پايين دست اين روستا  از گردشگران اس
ــاران، مملو از توده هاى عظيم و  قرار دارد. بعد از بارش هر ب
پيوسته ابر مى شود؛ به صورتى كه در پايين دست روستا، 
ــر پديد مى آيد و  ــكل دريايى از اب صحنه اى بى بديل به ش
جلوه اى خاص به منطقه «سنگ تراشان» مى بخشد كه 
از پديده هاى نادر طبيعت ايران به شمار مى رود؛ اما آنچه 
روستاى سنگ تراشان را در بين محافل علمى مطرح كرده، 
وجود يك محوطه باستانى است كه سال 1382 در حاشيه 
شمالى اين روستا، سايت ارزشمندى از دفينه هاى مفرغى 
مربوط به عصر آهن كشف شد و حيرت باستان شناسان را 
ــياى نفيس مفرغى كه قدمت آن ها به  برانگيخت. اين اش
ــد، از جمله كم نظيرترين  هزاره اول پيش از ميالد مى رس
ــمار مى آيند كه تاكنون  گنجينه هاى مفرغى جهان به ش
6  فصل آن مورد كاوش باستان شناسى قرار گرفته است. 
برخى از اشياى شاخص حاصل كاوش محوطه «پاتخت» 
سنگ تراشان، هم اكنون در موزه «قلعه فلك االفالك» خرم 

آباد در معرض بازديد گردشگران قرار دارد.
يك روز با آفتاب كوير همسفر شويد!

ــتيد يا كويرگردى؟ يا شايد اهل  اهل كوهنوردى هس
طبيعت گردى هستيد و مى خواهيد چشمه سارهاى جديد 
را كشف كنيد؟ همه اين ها را در يك روستاى كوچك و باصفا 
مى توانيد تجربه كنيد، آن هم در نزديكى يكى از قديمى ترين 
و توريست پذيرترين شهرهاى مركزى كشور. اگر براى سفر به 

اصفهان در حال برنامه ريزى هستيد، توصيه مى كنيم يكى دو 
روز از سفرتان را به روستاى آبگرم اختصاص دهيد؛ روستايى 
كه در 30 كيلومترى شهرستان خور و بيابانك قرار دارد. خور و 
بيابانك را هم كه بايد بشناسيد. اين منطقه در حاشيه جنوبى 
ــت كوير قرار دارد و يكى از بهترين مناطق گردشگرى  دش
خشك ايران به حساب مى آيد كه ديدن آن براى يك بار هم 
كه شده، الزم است. روستاى آبگرم، همان طور كه از نامش 
پيداست، چندين چشمه آب گرم دارد كه هر كدام از آن ها 
براى درمان بيمارى هاى پوستى، عضالنى و حتى بيمارى 
هاى قلب و عروق بسيار مفيد است. اگر گذرتان به آبگرم افتاد، 
فراموش نكنيد كه تا غروب آفتاب در روستا بمانيد، چون اين 
روستا 1079 متر از سطح دريا باالتر است و همين باعث شده 

كه غروب آفتاب تا آخرين لحظات در آن قابل تماشا باشد.
شب مانى در روستاى 5 هزار ساله

ــال» در جنوبى ترين نقطه استان اردبيل،  روستاى «ش
ــات و درختان ميوه، اين  با آب و هواى مطبوع و خنك و باغ
ــگران مناطق مختلف كشور است و  روزها پذيراى گردش
هنوز رنگ و بوى تمدن و فرهنگ كهن را در خود جاى داده 
است.«شال» به فاصله 44 كيلومترى از شهرستان خلخال و 
در مسير منتهى به ماسوله، با قدمتى بيش از 5  هزار سال در 
بخش شاهرود خلخال واقع شده و در اين فصل زيباى پاييز، 
جاذبه هاى طبيعى و كهن آن واقعا ديدنى است. در لحظه ورود 
به روستاى شال، سرسبزى و باغات ميوه، چشم هر بيننده اى 
را خيره مى كند. جالب اين است كه از بلنداى كوهسار زيباى 
«پلنگا» و ارتفاعات قله شاه معلم، مى توان زيبايى اين روستا را 

عين كف دست ديد و لذت برد. وجود چشمه سارهاى كهن از 
جمله «شيران چشمه» در باالدست روستاى شال، جاذبه هاى 
ــت و گذار اهالى روستا با لباس  آن را دوچندان مى كند.گش
محلى و كاله هاى زيباى موسوم به «شال» بر سر مردان روستا، 
نشان دهنده ارتباط فرهنگى اهالى اين دهستان با روستاهاى 
حاشيه شهرهاى استان گيالن است. اين ارتباطات در پوشش 
اهالى روستا نيز تاثير گذاشته و لباس روستاييان «شال» به 
شكل بسيار زيبا و خيره كننده، نظر هر بيننده اى را جلب مى 
كند. اهالى «شال» هم مانند ساير تات نشينان كشور، به زبان 

شيرين تاتى، از زبان هاى باستانى ايران صحبت مى كنند.
همنشينى با يوز و زاغ بور در «قلعه باال»

كمتر مسافرى مى داند كه دشت خارتوران و زيستگاه يوز 
ايرانى در همين مسير واقع شده است.

ــهر ميامى به سمت بيارجمند بپيچيد  كافى است از ش
و از آنجا راهى روستاى «قلعه باال» شويد تا بتوانيد در آنجا، 
هم گورخر و هم يوز ايرانى را به چشم ببينيد، ضمن اين كه 
ــر و رفتن به پارك  ــك روز خوش با مردمان كوي گذراندن ي
ــده را به يكى از  ــل كنن ملى توران، مى تواند اين بخش كس
هيجان انگيزترين مسيرهاى سفر تبديل كند. «قلعه باال» 
به واسطه قرار گرفتن در يك موقعيت جغرافيايى بى نظير 
و همچنين به واسطه ساختار و شكل پلكانى ويژه اش، جزو 
روستاهاى هدف گردشگرى محسوب مى شود؛ روستايى كه 
سراسر آن با سنگفرش پوشيده شده است. كسانى كه تجربه 
ــهرهاى هدف گردشگرى را داشته  حضور در ماسوله يا ش
باشند، با ورود به قلعه باال مشاهده مى كنند كه اين روستا نيز 

چيزى از روستاهاى سرشناس كم ندارد، جز اين كه به واسطه 
گمنامى و حضور كمرنگ گردشگران در اين روستا، از شلوغى 
و همهمه خبرى نيست؛ امكانات «قلعه باال» به واسطه همين 
سابقه اندك حضور در ليست روستاهاى هدف گردشگرى 
مانند همتايان خود، زياد نيست و تنها منحصر به خانه هاى 
روستايى است كه اهالى  روستا با ميهمان نوازى مثال زدنى آن 
را در اختيار گردشگران قرار مي دهند. آميختگى مناظر زيباى 
كوهستانى و چشم اندازهاى اغواكننده سراب هاى كويرى، از 
جلوه هاى كم نظير طبيعت روستاى قلعه باال است. همچنين 
جشنواره ساالنه، «قلعه باال» كه در آبان ماه برگزار مى شود و 
از معروف ترين جشنواره هاى اين روستاست، جشن «سفر به 
زيستگاه زاغ بور» و جشن «سفر به توران» نام دارد كه گامى 
ــناخت قابليت هاى منطقه  هرچند كوچك، اما موثر در ش

بى بديل خارتوران به شمار مى رود.
پا به پاى عطار نيشابورى در مسير «خرو»

«دره اى است در ميان كوه نيشابور و طوس و چون از اين 
شهر به طوس راهى شوند، راه بر سر اين دره است و آبى بس 
ــود»؛ اين  زالل در آن دره فرود مى آيد و در رود جارى مى ش
ــابور و در وصف روستاهاى  چند نكته را در آثار تاريخى نيش
زيبا و قديمى آن مى خوانيد. اگر مى خواهيد در اين سفر، هم 
آثار تاريخى ببينيد، هم از زيبايى هاى طبيعت لذت ببريد، 
هم با صنايع دستى منحصر به فرد ايرانى آشنا شويد و هم با 
دست پر از سفر برگرديد، ما هم مثل «عطار نيشابورى» در 
«تذكره االوليا»، روستاى «َخرو» نيشابور را به شما پيشنهاد 
مى كنيم؛ روستايى تاريخى با محله هايى قديمى به نام هاى 

ــفلى» كه ده ها جاذبه طبيعى مانند  «خرو عليا» و «خرو س
آبشارهاي دل انگيز و باغات مفرح و زيبا دارد. در بافت تاريخى 
روستاى «خرو» نيز مى توانيد معمارى صد سال پيش ايران 
را از نزديك ببينيد. ارتفاعات سرسبز خرو و آبشارهاى روستا 
هم گوشه اى از طبيعت ديدنى كوهپايه بينالود را به نمايش 
مى گذارند. فصل بهار و پاييز، يكى از بهترين فصل ها براى 
رفتن به اين روستاى تاريخى است، اما در فصل هاى بارندگى، 
ــيد؛ در اين زمان، حتى در  ــيالب ها باش هميشه مراقب س
آفتابى ترين روز سال هم ناگهان مى توان شاهد بارش باران 
سيل آسا بود؛ بنابراين از چادر زدن در كنار رودخانه «خرو» 
پرهيز كنيد و يادتان باشد كه حتما قبل از ورود به باغ ها، از 
صاحبان شان اجازه بگيريد. مسير رسيدن به روستاى خرو 
ــابور و 20 كيلومتر مانده  بسيار ساده است. از مشهد به نيش
ــهر،  به ابتداى راه «خرو» مى رسيد كه در سمت چپ  به ش
جاده قرار دارد. از حاشيه جاده تا روستا 6 كيلومتر راه است. 
ــتفاده كنيد كه در  همچنين مى توانيد از سوارى هايى اس
ايستگاه «پنجراه» نيشابور صف كشيده اند تا مسافران را به 
روستاى «خرو» برسانند. ايستگاه مينى بوس هاى «خرو» 

هم در حاشيه «ميدان بار» نيشابور قرار دارد.
روستايى در دو طبقه با خانه هاى دستكند

ــتان بناب، دو روستاى هدف  در 24 كيلومترى شهرس
گردشگرى قرار دارد كه معمارى پلكانى آن ها براى بسيارى از 
گردشگران، زيبا و جذاب است؛ روستاى تاريخى «توته خانه» 
در 22 كيلومترى شهر بناب و محصور در ميانه هاى يك كوه 
سرسبز، اين روزها هواى بسيار مطبوع و طبيعت جذابى دارد.

يكى از مهم ترين جاذبه هاى «توته خانه»، معمارى صخره اى 
ــت كه در نوع خود كم نظير و ديدنى است، اما  اين روستا اس
دو كيلومتر دورتر از روستاى «توته خانه»، روستاى ديگرى 
با جمعيت 70 خانوار قرار دارد كه به آن «سور» مى گويند. 
معمارى منحصر به فرد اين روستا نيز سبب شده است كه 
در كنار روستاهايى مانند «كندوان» و «توته  خانه»، مقصد 
گردشگرانى باشد كه در ايام تعطيالت به ويژه قبل از فرارسيدن 
هواى بسيار سرد، به اين مناطق سفر مى كنند.«سور» نيز 
مانند «كندوان» و «توته خانه»، داراى بافت صخره اى است و 
خانه هاى دستكند آن كه وسعت آن ها حدود 150 تا 200 متر 
است، به صورت تو در تو ساخته شده اند. در اعماق زمين هاى 
روستاى حيرت انگيز «سور» نيز ده ها خانه دستكند در دل 
ــده است، اما با  سنگ ها و گدازه هاى آتشفشانى ساخته ش
توجه به اين كه اين دستكندها در زير خانه هاى شخصى اهالى 
روستا قرار دارند، دسترسى به آن دشوار است. در حال حاضر 
نيز نمى توان وسعت اين شهر زيرزمينى را تخمين زد؛ حتى 
اين امكان وجود دارد كه بخشى از تاريخ اين منطقه، در همين 

دستكندهاى زيرزمينى يافت شود.
روستاى فلفلى در كوير سبزوار

يكى از نمودهاى كهن روستاى فرومد، «مسجد جامع» 
آن است؛ بنايى شگفت انگيز كه هر بيننده اى را به حيرت وا 
مى دارد. اگر به اين روستا سفر كرديد، يقين بدانيد كه عظمت 
اين بنا چنان خواهد بود كه ناخودآگاه براى ديدار از اين مسجد 
خواهيد شتافت.گفته مى شود مسجد جامع «فرومد» سبزوار 
كه به لحاظ معمارى نيز جايگاهى ويژه دارد، روى بقاياى يك 
ــتايى را در ايران مى توان  آتشكده بنا شده است. كمتر روس
يافت كه دو چهره برجسته؛ يكى در ادبيات و ديگرى در تاريخ 
ــتاى «فرومد» اين ويژگى را داراست.  داشته باشد، اما روس

بنابرفصلى كه به فرومد سفر مى كنيد، مى توانيد انار، انگور، 
انجير، گردو، توت، شاتوت، فلفل قرمز و گياهان دارويى چون 
مرزه و شيرين بيان را از اينجا به خانه ببريد، هرچند فلفل قرمز، 
كنجد و ادويه به عنوان سوغات شاخص اين روستا به حساب 
مى آيد. چند سال است كه «فرومد» به مركز كشت فلفل ايران 

تبديل شده است. 
روستاى «خماط» ، سرزمين اسطوره اى

ــاكن جنوب كشور يا مسافر  به گزارش توريسم؛ اگر س
شوش هستيد، دهكده قديمى «خماط» را از دست ندهيد؛ 
جايى كه در آن آرامگاه بزرگ دانيال نبى قرار دارد.نام خماط 
از واژه اى عربى مى آيد. دهخدا آن را «بريان كننده گوشت»  
معنى كرده و بيشتر ساكنان آن عرب زبان هستند. از معناى 
ــتا مى توانيد بدانيد كه چه جاى گرم و سوزانى  نام اين روس
است! شايد نام اين روستا براى خيلى ها ناآشنا باشد، اما آثار 
تاريخى اينجا بسيار شهره اند؛ در نزديكى روستاى خماط، 
ــى از آن ها «معبد  آثار تاريخى متعددى وجود دارد كه يك
ــت. اين معبد كه درست در كنار  زيگورات چغازنبيل» اس
روستا خودنمايى مى كند، 1300 سال قبل از ميالد مسيح 
بنا شده است. مورخان، آن را به دوره عيالميان منسوب كرده 
اند و چنانچه نقل شده، يك پادشاه عيالمى به نام «ونتاش 
گال» دستور ساخت آن را داده است. سرزمين اسطوره اى 
ــوده، به غير از  «خماط» كه مكان زايش فرهنگ و تمدن ب
ــتانى، جاذبه هاى معنوى زيادى براى مسافران  ميراث باس
دارد؛ موسيقى محلى عربى يكى از آن هاست. موسيقى به 
طور شگفت انگيزى در ميان مردم خماط رواج دارد، به ويژه 
در جشن ها.گذرتان اگر به خماط افتاد، سرى هم به مناطق 
ــم انداز مزارع نيشكر  حفاظت شده دز و كرخه بزنيد و چش
هفت تپه در ميان آب و پوشش گياهى متنوع اين منطقه را نيز 
ببينيد. خماط، جايى است كه در آن، نيشكر در كنار درختان 
اوكاليپتوس روييده و درخت ُكنار و زبان گنجشك هم اين 

روستا را زينت داده اند.
سرسبزترين روستا در كوير بلوچستان

اين روستا كه حدود 75 كيلومتر تا گرماى سوزان كوير 
ــت  «ريگ ملك» فاصله دارد، گويى كه قطعه اى از بهش
ــد؛ سرسبزى و  ــاهدى بر قدرت پروردگار باش است تا ش
ــز دارد. درواقع،  ــيار دل انگي ــز نمايى بس طراوت آن ني
روستاى «تمين» بهشتى است در بلوچستان و درى است 
ــير رودخانه اين روستا را تعقيب  بر دامان تفتان. اگر مس
كنيم، روستاهاى دهستان يكى پس از ديگرى در مسير 
ــته و شناسايى شده تمين،   آن قرار گرفته اند.اثر برجس
قلعه اى با 25 متر ارتفاع از سطح دره تمين مركزى بر فراز 
صخره اى بلند با مصالح بومى، هم چون گل رس ساخته 
ــاله مركز  ــده؛ در حالى كه قلعه «باذ» قدمت 250 س ش
ــت. از آثار ديگر اين  فرماندهى حاكمان منطقه بوده اس
دهستان، «چله خانه» است كه در گذشته هاى دور، مردم 
ــلمان اين ديار در اين مكان كه در دل كوه كنده شده  مس
بود، به مدت 40 شبانه روز به دعا و عبادت مى پرداختند 
و غذاى شان فقط آب و در صورت نياز يك عدد خرما بوده 
ــر و از ميرجاوه 65  ــت.تمين از زاهدان 135 كيلومت اس
كيلومتر فاصله دارد و كار عمده مردم منطقه كشاورزى 
است. محصول اصلى آن نيز انجير، توت، شاه توت و ده ها 
ميوه ديگر است كه در آن به عمل مى آيد و بادام، پسته و 

گردو نيز در آن قابل برداشت است.

  در واپسين روزهاي خزان در كوچه هاي رنگارنگ روستاهاي ايران قدم بزنيد    

سفري نوستالژيك با روستاگردي

ــتان را هدف قرار داده  به نظر مى رسد جنجال ها اين بار گرجس
ــور به روى ايرانى ها بسته شود. اخبار ضد و نقيض  تا درهاى اين كش
ــته از ممنوعيت ورود ايرانى ها به گرجستان خبر  در روزهاى گذش
مى دهد، درحالى كه بررسى وضعيت فروش بليت و تور در آژانس هاى 
مسافرتى از ادامه طبيعى جريان سفر به اين كشور حكايت دارد. در 
روزهاى اخير همزمان در برخى رسانه هاى داخلى و خارجى، خبر 
ــتان از ورود اتباع ايرانى به داخل اين كشور منتشر  ممانعت گرجس
ــور خوددارى شود.  ــد تا اطالع ثانوى از سفر به اين كش و توصيه ش
ــتان را كه همزمان  برخى رسانه ها علت اين برخورد دولت گرجس
ــده، سياسى دانسته  ــور ش ــت جمهورى اين كش با انتخابات رياس
ــيدن  ــته اند: «اين روند از يك ماه پيش، پس از به قدرت رس و نوش
«سالومه زورابيشويلى»،  رييس جمهور جديد گرجستان، با توجه 
ــت». دولت  ــديد شده اس ــت هاى ضد مهاجرتى اش تش به سياس
ــمى نشان نداده است.  گرجستان تا كنون به اين اتفاق واكنش رس
سايت سفارتخانه اين كشور در ايران هم توصيه يا سفارشى درباره 
ــفارت ايران در  ــور نداشته است، اما س سفر اتباع ايرانى به اين كش
ــار آن اخبار به اين اتفاق واكنش  ــاعاتى پس از انتش گرجستان س
ــان داد و در بيانيه اى اعالم كرد، اين نمايندگى بر اساس وظايف  نش
ذاتى خود در صيانت از حرمت اتباع كشورمان و سرمايه هاى مادى 
ــتور كار قرار  ــات مقتضى را در دس و معنوى هموطنان عزيز اقدام
داده است و از مسيرهاى ديپلماتيك موضوعات را پيگيرى مى كند.

به گزارش ايسنا، بهرام قاسمى، سخنگوى وزارت امور خارجه  نيز 
در نشست خبرى هفتگى به استناد گزارش هاى موجود، از ديپورت 

ــالع داد و در  ــتان در هفته هاى اخير اط 200 تبعه ايرانى از گرجس
ــتن مدارك  توضيح داليل آن گفت: گويى برخى از اين افراد از داش
اوليه براى ورود به اين كشور محروم بوده اند و تصور مى كنم برخى از 
آژانس هاى مسافربرى كه صالحيت الزم را ندارند، با گرفتن مبالغى 
ــتان اقدام كرده اند،  از اين شهروندان براى عزيمت آن ها به گرجس
ولى با توجه به اين كه مدارك الزم را نداشته اند، اين شهروندان دچار 
مشكل شده اند. ما به شهروندان ايرانى توصيه مى كنيم هنگام سفر 
به اين كشور دقت كنند، تمام مدارك الزم را همراه داشته و مراقب 
باشند فريب برخى از آژانس هايى كه صالحيت الزم را ندارند، نخورند.

ــهروندان  ــزود: برخى ديگر از ش ــد ايرانى اف اين ديپلمات ارش
ــته اند،  ــى و الزم را داش ــده اند، مدارك كاف ــورت ش ايرانى كه ديپ
ــت،  ــده اس ــتان داده نش اين كه چرا به آن ها اجازه ورود به گرجس
ــم و در حال  ــوص گله مندي ــن خص ــا در اي ــت. م ــخص نيس مش
ــوده، مذاكراتى  ــه ب ــوع چ ــت اين موض ــه ببينيم عل پيگيرى ك
ــود. ــخص ش ــاله مش ــرف گرجى آغاز كرده ايم تا علت مس را با ط

ــفارت ايران در تفليس با دولت  ــاره به مذاكرات س قاسمى با اش
گرجستان براى پيگيرى اين موضوع،   گفت: گزارش هايى را دريافت 
ــواد مخدر به همراه  ــتن مدارك، م كرده ايم كه افرادى باوجود داش
ــت و سفارت ما  ــته اند كه اين موضوع نيز در حال پيگيرى اس داش
وظيفه دارد كه پيگيرى هاى الزم در مورد اين موضوعات انجام دهد.

گرجستان مثل هر كشور ديگرى، از ورود اتباع خارجى كه مدارك 
معتبر (گذرنامه، بليت و ويزا) نداشته باشد، جلوگيرى مى كند. اين 
ــوب ها اما  ــت. با وجود اين آش قانون هم فقط مختص ايرانى ها نيس

بررسى هاى خبرنگار ايسنا حاكى از آن است كه سفر ايرانى ها به اين 
ــور همچنان برقرار است.  كشور متوقف نشده و پروازها بين دو كش
اپراتور يكى از آژانس هاى عمده فروش بليت پروازهاى گرجستان 
ــفر به كشورهاى ديگر از  به ايسنا مى گويد: براى توقف پروازها يا س
مراجع ذى صالح بايد دستور و بخشنامه رسمى صادر شود كه هنوز 
چنين اتفاقى نيافتاده و جريان سفر به گرجستان همچنان ادامه دارد.

ــرى، از ورود اتباع  ــور ديگ ــتان مثل هر كش او ادامه داد: گرجس
ــند،  ــته باش ــدارك معتبر (گذرنامه، بليت و ...) نداش خارجى كه م
ــت. ــد. اين قانون هم فقط مختص ايرانى ها نيس جلوگيرى مى كن

اپراتور آژانس ديگرى كه مجرى تورها و چارتركننده پروازهاى 
ــورها به خاطر مسائل  ــت، نيز مى گويد: همه كش ــتان اس گرجس
ــد ايران.  ــرا مى گذارند، همانن ــى را به اج ــى قوانين خاص مهاجرت
ــافران ايرانى از گرجستان به  آن چنان كه اطالع دارم، ديپورت مس
خاطر ناقص بودن مدارك معتبر بوده است. مثل هر كشور ديگرى 
ــدارك كامل و معتبرى  ــتان نيز از ورود اتباع خارجى كه م گرجس
نداشته باشند جلوگيرى مى كند.  براى ورود به اين كشور الزم است 
ــادى ورودى،  ــخص و واچر بليت براى ارائه در مب محل اقامت مش
همراه مسافر باشد. عالوه بر اين گرجستان برخورد سختگيرانه اى با 
مسافرانى دارد كه فقط بليت يكطرفه (One-way ) تهيه كرده اند.

ــران به  ــرواز در هفته از اي ــار پ ــال حاضر چه ــه او، درح به گفت
ــنبه و پنج شنبه  ــنبه، سه ش ــتان در روزهاى شنبه، دوش گرجس
ــت. ــده اس ــه در برنامه آن ها اختاللى ايجاد نش ــود ك انجام مى ش

ــاع يكديگر  ــال 2016 ويزا را براى اتب ــتان از س ايران و گرجس
ــت دايم  ــدون كارت اقام ــى ب ــهروندان ايران ــد. ش حذف كرده ان
ــور مى توانند  ــادى ورودى اين كش ــر در مب ــدارك معتب با ارائه م
ــتان  ــفير گرجس ــه س ــه گفت ــد. ب ــور بمانن ــن كش 45 روز در اي

ــد  ــت از آن زمان تا كنون باعث ش ــراى همين سياس در ايران، اج
ــد. ــته باش ــد داش ــور 600  درصد رش ــفر ايرانى ها به اين كش س

ــفر ايرانى ها به اين كشور نبود؛ پس از  ويزا تنها عامل افزايش س
ــتان ارزان مقصد جذابى براى ايرانى ها  ناآرامى هاى تركيه، گرجس
شد، حتى خريداران ملك از تركيه و دبى راهى گرجستان شدند. با 
اين وضعيت سفير ايران در تفليس پيش بينى كرد: سفر ايرانى ها به 
اين كشور كه سال گذشته نزديك به 350 هزار نفر بود، امسال به يك 
ميليون نفر برسد. جواد قوام شهيدى اين هشدار را هم به سرمايه گذاران 
تازه نفس در گرجستان داده بود كه «خريد ملك در اين كشور لزوما 
ــت». ــور نيس ــذ اقامت طوالنى مدت اين كش ــراى اخ تضمينى ب

ــتان به اتباع خارجى اين  ــرمايه گذارى گرجس تسهيالت س

ــت كم 35 هزار  ــك به ارزش دس ــه با خريد مل اجازه را مى داد ك
ــت كنند.  ــاله را درياف ــاه مدت يك س ــكا، اقامت كوت دالر آمري
ــى و افزايش  ــتان پيش تر از تغيير قوانين مهاجرت دولت گرجس
ــود.   با آن كه  ــر داده ب ــور خب ــرمايه گذارى در اين كش حجم س
ــت اما  ــنگين نيس ــا و حوزه ش ــو اتحاديه اروپ ــتان عض گرجس
ــد، عاملى كه  ــفر كنن ــدون ويزا در اروپا س ــاع آن مى توانند ب اتب
ــت. ــور را تقويت كرده اس ــرت ايرانى ها به اين كش انگيزه مهاج

البته گرجستان در تالش است تا سال 2020 عضويت اتحاديه 
ــتان را وادار كرد از  ــه صربس ــت آورد. همان دليلى ك اروپا را به دس
ــش جمعيت مهاجران و  ــد با ايران، به بهانه افزاي معاهده  لغو روادي
نارضايتى كشورهاى همسايه اش از اين وضعيت، عقب نشينى كند.

ــت، مسئوالن در  ــالي و بحران آبي اس ايران غرق در خشكس
انديشه اجراي پروژه اي هستند كه مي تواند تير خالصي بر درياي 
كاسپين باشد. به تازگي وزير نيرو از اتمام مطالعات پروژه انتقال 
ــت. پيش از اين نيز  آب درياي كاسپين به سمنان خبر داده اس
قاسم احمدى الشكى، نماينده مجلس، به روحاني براي اجراي 
ــفاهي داده بود.  ــمنان تذكر ش ــپين به س پروژه انتقال آب كاس
ــدن اين پروژه در سال 95 شايد جالب باشد بدانيد كه مطرح ش

با اعتراض هاي گسترده اي از سوي جامعه محيط زيست كشور 
ــا، نمايندگان مردم در مجلس  همراه بود و پس از اين اعتراض ه
ــعه گرفتند و  ــم توس ــذف اين پروژه از برنامه شش تصميم به ح
آرامش به درياي كاسپين با اين حذف بازگشت. اما دولت در اين 
سال ها با فريبكاري به صورت پنهاني سعي در اجراي اين پروژه 
داشته و شنيده ها حاكي از آن است كه اين پروژه قرار است چراغ 
خاموش و در سكوت مطلق اجرا شود.استاد دانشگاه فرهنگيان 
مازندران گفت: اگر آب درياي كاسپين به سمنان انتقال يابد، اين 
درياچه تبديل به شوره زارى مى شود و جان هزاران موجود زنده 

نيز به خطر خواهد افتاد. 
ــنا، در مورد طرح انتقال آب درياى  خديجه گلين مقدم به ايس
ــدن آن اظهار كرد: نخستين بار در  كاسپين و تاريخچه مطرح ش
زمان پتركبير در روسيه اين طرح عنوان شد كه به دنبال آن مسير 

كشتيرانى از درياى كاسپين به درياى جنوب فراهم شود تا روسيه 
به آب هاى گرم دسترسى پيدا كند. 

ــت جمهورى هاى مختلف  ــه در ادوار رياس ــان اين ك وى با بي
ــد: در  ــرار گرفت، يادآور ش ــى ق ــران، اين طرح مورد بررس در اي
ــپين به سمنان  دولت  احمدى نژاد طرح انتقال آب از درياى كاس
ــيرين كن هاى خود را تهيه و  قوت گرفت اما تا وزارت نيرو آب ش
مقدمات كار را فراهم كند اين دولت تغيير كرد و دولت دهم روى 
كار آمد. با توجه به اين كه اين طرح در دولت احمدى نژاد پيوست 
شده بود، پيمانكار طرح انتقال آب كاسپين و وزارت نيرو اقدامات 
اجرايى ديگرى را انجام مى دادند كه فعاالن زيست محيطى به طور 

تصادفى در جريان اين امر قرار گرفتند. 
ــر در ابتدا قابل  ــت محيطى تصريح كرد: اين ام اين فعال زيس
ــتى آزمايى كمپينى در  ــه جهت راس ــه هميت علت ب باور نبود ب
ــد اما آن هايى كه مجرى طرح بودند با آن  ــكيل ش اين حوزه تش
مخالفت كردند. گلين مقدم گفت: در ادامه 2000 نامه مخالفت 
ــت محيطى جمع آورى و به طور غيرمستقيم  توسط فعاالن زيس
توسط استانداران به رييس جمهور روحانى ارائه شد و با توجه به 

چالش هاى زيست محيطى كه اين پروژه ايجاد مى كند، نمايندگان 
مردم نيز در مجلس به طور جدى بايد پاى كار مي آمدند. 

وى با بيان اين كه در همين راستا توسط پيگيرى نماينده ها 
ــعه طرح انتقال آب بين حوضه اى  مقرر شد در برنامه ششم توس
ممنوع شود، خاظرنشان كرد: اما در متن اين طرح و در بخشى 
از انتقال آب كاسپين بالمانع اعالم شده بود كه خوشبختانه در 
جلسه تلفيق اين  امر رد شده و انتقال آب در برنامه ششم توسعه 
ــگاه خاطرنشان كرد:پس از رد شدن  حذف شد. اين استاد دانش
طرح انتقال آب در برنامه ششم توسعه، نماينده هاى سمنان به 
همراه پيمانكاران به دليل سودآورى فراوان اين پروژه بر اجراى 

طرح انتقال آب كاسپين به سمنان پافشارى كردند.
گلين مقدم با اشاره به اين كه در اجراى لغو انتقال آب درياى 
كاسپين به سمنان، خوشبختانه نماينده هاى مازندران از جمله 
ــاير نمايندگان براى ممانعت  ــاعرى و س ــكى، ش احمدى الش
ــئوالن استان  ــد: مردم و مس از انتقال كوتاه نيامدند، يادآور ش
مازندران به هيچ وجه نمى گذارند اين انتقال صورت بگيرد. وى 
ــاره به اين كه رييس جمهور هم با انتقال آب از كاسپين به  با اش

سمنان چندان موافق نيست، ادامه داد: وى در سال 96 در يكى 
از سخنرانى هاى خود انتقال آب بين حوضه اى را امرى نامطلوب 
ــمنان  ــراى انتقال آب به س ــاى عمان را ب ــت و گزينه دري دانس

پيشنهاد داد.
ــه اين كه  ــاره ب ــگاه فرهنگيان مازندران با اش ــتاد دانش اس
ــارى هاى خود را در انتقال  نماينده هاى سمنان به تازگى پافش
آب درياى كاسپين به سمنان از سر گرفتند، تصريح كرد: مقرر 
است كه رييس جمهور براى حل اين موضوع به سمنان برود. با 
ــر درياچه اروميه آمد بر سر كاسپين  اين انتقال، باليى كه بر س

هم خواهد آمد. 
اين استاد دانشگاه در بررسى فاجعه زيست محيطى كاسپين 
ــپين با پنج متر  ــمال درياى كاس پس از انتقال آب گفت: در ش
ــتيم، همچنين بخش اعظمى از تامين  خشكى دريا مواجه هس
ــگا كه تحت مالكيت  ــپين  از طريق رودخانه ول آب درياى كاس
ــيه مى تواند هر لحظه  آب  روسيه است صورت مى گيرد و  روس
رودخانه را ببند.وى افزود: اگر اين انتقال آب درياى كاسپين هم 
ــت محيطى اتفاق خواهد  ــمنان صورت بگيرد،فاجعه زيس به س
افتاد و 17 ميليون انسان و ميليون ها جاندار و گياه رو به نابودى 
ــوره زار  مى روند.گلين مقدم با بيان اين كه پس از انتقال آب، ش
ــى كه موجب  ــد: بادهاى قطب ــپين خواهد ماند، يادآور ش كاس

ــوند پس از  ــطح استان و كشور مى ش بارش هاى مطلوب در س
انتقال آب، نمك را به تمامى ايران پراكنده خواهد كرد.

وى خطاب به نماينده هاى سمنان گفت: نماينده هاى سمنان 
ــند، بايد  ــخصى و راى آورى باش ــاى اين كه به فكر منافع ش به ج
به  فكر منافع ملي باشند؛ قطعا مردم سمنان اگر بدانند كه انتقال 
ــمنان چقدر براى ايران خطرناك است،  آب درياى كاسپين به س
ــگاه  ــتاد دانش مطمئنا ديگر اصرارى براى اين امر ندارند.اين اس
خاطرنشان كرد: اگر قرار است از راه دريا آبرسانى به سمنان اتفاق 

بيفتد بهتر است كه اين انتقال از آب درياى عمان انجام شود. 

گردشگرى

محيط زيست

ممنوعيت ورود ايرانى ها به گرجستان

كاسپين را شوره زار  نكنيم
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آنچه در برابر آن مقاومت مى كنيم همچنان پابرجاست. 
براى هر مشكلى يك راه حل وجود دارد؛ افراد زيرك اغلب 
به دنبال حل مساله هستند، نه به دنبال پاك كردن صورت 
ــن نوجوانى ممكن است دچار  ــاله. اغلب افراد، در س مس
ــت موقت و زودگذر؛  معضل عاطفى  شوند و احساسى اس
ــردگى و  ــت كه فرد مبتال به افس ــرايطى اس در چنين ش
سرخوردگى مي شود. البته برخى از انتخاب هاى عجوالنه 
ممكن است به دليل خألعاطفى و كمبود محبت رخ دهد. 
ــعى كنيم در چنين مواقعى   خب حاال راهكار چيست ؟ س
اين افراد را مورد حمايت عاطفى قرار دهيم،آن ها را سرزنش 
و نصيحت نكنيم كه انتخاب عاقالنه و به جايى نداشته اى 
ــاس غم و افسردگى، فرد  زيرا در اين صورت عالوه بر احس
دچار ناكارآمدى شده و احساس سرخوردگى نيز  مى كند 
ــت  و مدام خود را مقصرمى داند. البته اين بدان معنى نيس
كه آن ها  را راهنمايى نكرده و در انتخاب صحيح به ايشان 

ــم  زخم هاى حاصل از  كمك نكنيم ولى ابتدا بايد بگذاري
ــوند؛ البته نصيحت و راهنمايى  شكست عاطفى خوب ش
ــتن  كردن هم آداب مخصوص به خود را دارد. مقصر دانس
ــده و  ــدن اعتماد به نفس درافراد ش خود باعث  پايين آم
ــه انتخاب كرده و  ــت. اگر ابتدا عاقالن تخريبى اثرگذار اس
كم كم چاشنى احساس را اضافه كنيم،كمتر دچار اشتباه 
ــفانه اغلب انتخاب ها در ميان نوجوانان  ــويم. متاس مي ش
ــت؛ البته  افرادى  شتابزده، هيجانى و از روى احساس اس
كه دچار اين بحران  مى شوند بايد خود را از محل هايى كه 
آن ها را ياد فرد مورد نظر  مى اندازد،  دور كرده و اشيا، كادو و 
خاطراتى را كه با آن ها داشته اند از خود دور كنند.خاطرات 
ــرده و اس ام اس ها و پيغام  ــان مرور نك آن ها را در ذهن ش
ــر رد و بدل مى كردند پاك  كنند و  هايى كه با فرد مورد نظ
حتى االمكان از رفتارهايى كه فرد را ياد  مسائل عاطفى مى 
اندازد پرهيزكنند و از انتخاب اشتباه خود درس بگيرند كه 
چرا و چه چيزى باعث شددچار شكست عاطفى شوند.آن ها 
بايد روى نقاط ضعف و قوت خود تمركز كرده و البته اين به 
معنى ( در گذشته زندگى كردن) نيست، در هر موضوعى 
مى توان  تجربه كسب كرده و از تكرار مجدد آن اشتباهات 

جلوگيرى كنيم.

دوباره نزديكي روزهاي زمستان، دوباره سرماي هوا و دوباره آلودگي هوا. 
اين روزها بازهم نفس كشيدن در هواي پايتخت همچون اواخر پاييز سال هاي 
قبل، سخت شده است و دوباره مسئوالن دنبال مسكن هاي موقتي براي هواي 
شهر مي گردند. با آنكه ديروز در تهران روز بدون خودرو براي مديران در شهر 
بود و از شهردار تهران گرفته تا بسياري از مديران شهري و اجرايي بدون خودرو 
و با حمل و نقل عمومي به محل كار رفتند، اما شرايط آلودگي هواي تهران به 
مرز هشدا رسيد و سبب شد كارگروه هماهنگى شرايط اضطرارى آلودگى هوا 
با توجه به آلودگى و پايدارى هوا ضوابطى را براى امروز اعالم كند. رستگاري، 
معاون پايش و نظارت اداره كل محيط زيست استان در اين باره گفت: اولين 
جلسه كارگروه هماهنگى شرايط اضطرارى آلودگى هوا بعد از ظهر امروز در 
محل استاندارى تهران تشكيل شد. اين نشست به رياست معاون هماهنگى 
ــتاندارى تهران و با حضور تمامي اعضاى كارگروه تشكيل  امور عمرانى اس
شد و با توجه به گزارش اداره كل هواشناسى و تاكيد دانشگاه علوم پزشكى 
ــتى مبنى بر پايدارى جو و گزارش مركز پايش آلودگى هواى  شهيد بهش
محيط زيست و شركت كنترل كيفيت هواى شهردارى تهران، تا حداكثر ظهر 
امروز(چهارشنبه) مقرر شد تمامي محدوديت هاى شرايط هشدار موضوع 
ــرايط اضطرار آلودگى هوا اعمال شود و همه دستگاه هاى  دستورالعمل ش
اجرايى و اقشار مردم همكارى الزم را به عمل آورند. وى در تشريح توصيه هاى 

ــد محدوده طرح زوج و فرد از درب منزل  اين دستورالعمل گفت: توصيه ش
توسط شهروندان عزيز رعايت شود. همچنين مشاركت عمومى و خوددارى از 
هرگونه فعاليت كه منجر به افزايش آلودگى هوا مى شود، از جمله روشن كردن 
آتش در معابر، سوزاندن الستيك، عمليات قيركارى، عمرانى و مانند آن در 
دستور كار قرار گيرد. كاهش فعاليت هاى بدنى بيماران قلبى و ريوى و مبتال به 
آسم، به خصوص در فضاى باز، خوددارى از خروج غير ضرورى از منزل، رعايت 
الگوى مصرف سوخت و دقت الزم در استفاده از وسايل حرارتى (آبگرمكن، 
بخارى و تاسيسات گرمايشى) به منظور جلوگيرى از افزايش بى رويه درجه 
حرارت در فضاهاى مسكونى، تجارى و ادارى، كاهش استفاده از وسايل نقليه 
شخصى و استفاده از وسايل حمل و نقل همگانى، دقت در هنگام سوختگيرى 
در جايگاه ها و جلوگيرى از سر ريز شدن بنزين و ساير سوخت ها، آماده سازى و 
اطالع رسانى به دانش آموزان و انجام اقدامات پيشگيرانه مانند كاهش حضور 
دانش آموزان در فضاى باز و كاهش فعاليت هاى بدنى و ممنوعيت فعاليت 
ــى از توصيه هاى اعمال شده براى  امروز  بدنى در زنگ ورزش مدارس بخش
بود. همچنين كنترل دقيق تر خودروهاى فاقد برگه معاينه فنى و تشديد 
اعمال قانون در مورد تردد خودروها و به ويژه كاميون ها و موتورسيكلت هايى 
ــط پليس راهور، انتقال سريع پيام ها و  كه آاليندگى قابل رويت دارند توس
اطالعيه هاى دبيرخانه كارگروه شرايط ويژه آلودگى هوا، جلب همكارى و 

مشاركت عمومى توسط سازمان صدا و سيما و خبرگزارى ها، نظارت ويژه و 
تشديد برخورد با منابع آالينده مستقر در محدوده پيرامون شهر توسط سازمان 
حفاظت محيط زيست، نظارت ويژه شهردارى ها براى جلوگيرى از سوزاندن 
ــاخ و برگ درختان و ضايعات،كاهش يا جلوگيرى از فعاليت هاى  زباله، ش
عمرانى در سطح شهر كه موجب تشديد آلودگى هوا مى شود و همچنين 
تقويت ناوگان حمل و نقل همگانى شهرى با كنترل سالمت كامل خودرو و 
ممنوعيت فروش مجوز روزانه ورود به محدوده طرح ترافيك وجلوگيرى از 
روشن ماندن اتوبوس و مينى بوس ها در پايانه ها و ترمينال هاى مسافربرى و 
اطالع رسانى مناسب براى كاهش فعاليت هاى بدنى در محيط هاى باز توسط 
وزارت ورزش و جوانان از ديگر تصميم هاى در نظر گرفته شده اين كارگروه 

براى  امروزبود.

تشديدآلودگي هوا، محدوديت هاي تازه رفت و آمدي براي شهروندان ايجاد كردشكست هاي عاطفى را مديريت كنيم  

نفس هاي سخت در تهران

محيط زيستنگاه

ــرد سال و پيش بيني  نزديك شدن به روزهاي س
ــخت براي تهران، نگراني ها از وضعيت  زمستاني س
ــه  ــيدگي ب ــت و مراكزرس ــراهاي پايتخ مددس
ــرد. به خصوص آنكه  بي خانمان ها را بيش از قبل ك
برخي بررسي ها و گزارشات از وضعيت اين مددسراها 
ــت و حتي  ــه چندان مطلوب آن هاس گوياي وضع ن
ــهر تهران، رييس كميته  در جلسه ديروز شوراي ش
ــيدگى فورى به  ــتار رس ــورا خواس اجتماعى اين ش
ــتقر در  ــراهاى مس ــا و مددس ــت گرمخانه ه وضعي
مناطق مختلف شهر تهران شد.الهام فخارى با اشاره 
ــه در رابطه با  ــى و رديف هاى بودج به بندهاى قانون
ــيب ديده يا در معرض آسيب  رسيدگى به افراد آس
ــتناد بند 5 ماده 55 قانون شهردارى ها  گفت: به اس
ــتفاده از  و بند 21 از بخش «ب» ماده 2 و مصوبه اس
ــهردارى تهران در  ــاركت ش ظرفيت همكارى و مش
ــيب هاى اجتماعى سرفصل  پيشگيرى و كاهش آس
ــيب و  ــراد در معرض آس ــاماندهى اف ــارى س اعتب
ــيب ديده اجتماعى در مصوبه بودجه شهردارى  آس
تهران الزم است توجه جدي به مددسراهاي تهران 
ــاى ارزيابى كميته  ــزارش بازديده ــود.  بر پايه گ ش
اجتماعى، متاسفانه وضعيت خدمت رسانى در برخى 
از مددسراها به ويژه در مناطق 2، 21 و 22 نامطلوب 
ــرا از  ــت. در برخى از موارد كاركنان اداره مددس اس
استانداردها و ضوابط شيوه نامه تدوين يافته سازمان 
خدمات اجتماعى ناآگاه هستند. با توجه به پراكندگى 
ــرپناهان در فضاهاى سبز،  پرشمار و چشمگير بى س
راه ها و فضاهاى پيرامونى مناطق مسكونى ظرفيت 
ــت. به ويژه آنكه در  ــراها كافى نيس پذيرش مددس
ــرا وجود ندارد و در برخى ديگر  برخى مناطق مددس
ــوان گفت در  ــت كه مى ت ظرفيت پذيرش چنان اس
كاهش حضور بى سرپناهان بى اثر است. سهم پذيرش 
ــت فوريت هاى  ــه با خودروهاى گش مددجويانى ك
ــايى و به مددسرا جابه جا مى شوند،  اجتماعى شناس
ــان مى دهد. اين امر موجب  كاهش چشمگيرى نش
ــرپناهان با توجه به دشوارى  ــيارى از بى س شده بس
ــراها را نداشته  ــى، امكان استفاده از مددس دسترس
باشند. اين ارزيابى ها گوياى آن است كه كناره هاى 
راه هاى اصلى و فضاهاى پيرامون مكان هاى عمومى 
مانند برخى دانشگاه ها و مركزهاى فرهنگى از جمله 
فرهنگسراها، بوستان ها، بازارها و ميدان هاى مهم به 
ــكونتگاه هاى افراد كارتن خواب حتى در روزها و  س

شب هاى سرد و بارانى تبديل شده  اند.
گشت هاي اجتماعي توسعه يابند

ــراد در چنين  ــن اف ــكونت اي ــن س وى همچني

فضاهايى را سبب فراهم آوردن شرايط نامناسبى در 
ــت و گفت: ضرورى است با فراهم   اين مكان ها دانس
ــاى اجتماعى  ــت هاى ويژه فوريت ه ــاختن گش س
ــترى در جابه جايى  ــت بيش ــر و مراقب اقدام موثرت
ــورت پذيرد.اين  ــه گرم خانه ها ص ــرپناهان ب بى س
ــاره به وجود تنها يك  عضو شوراى شهر تهران با اش
مددسراى ويژه زنان در شهر تهران،اظهاركرد: تنها 
ــود دارد و در منطقه  ــراى ويژه زنان وج يك مددس
ــخگوى نيازهاى  22 است؛ بنابراين نمى تواند پاس

ــت مددسراهاى ويژه  شهر تهران باشد. ضرورى اس
ــهر تهران آماده و  ــت كم در چهار پهنه ش زنان دس
ــود. در بازديد از برخى مددسراها به  بهره بردارى ش
 ويژه در مناطق شمالى افراد پذيرش شده از گروه هاى 
غير قابل پذيرش در مددسرا هستند و گويا به صورت 
ــرا و امكانات آن به عنوان پانسيون  دايمى از مددس
ــت در اين  ــردارى مى كنند؛ بنابراين الزم اس بهره ب
ــى ها  ــود. بررس زمينه پايش موثر و دقيقي انجام ش
ــان مى دهد انتخاب مجريان خدمات رسانى در  نش

مددسراها با دقت انجام نشده است. اين امر موجب 
كاستى در رويكردهاى خيرخواهانه و انسان دوستانه 
ــنده كردن به انجام كمينه  در اداره اين مركزها، بس
ــته  (حداقل) تكليف ها، كاهش خدمات از جمله بس
بودن مددسرا در ساعات پذيرش، كاهش چشمگير 
ــددكاران و مددياران با مددجويان و  رابطه ياورانه م
ــدن اصل تكريم مددجويان شود.وى  خدشه دار ش
ضمن اشاره به ارائه خدمات اجتماعى در مددسراها 
به عنوان كارهاى بنيادى، مطلوب و موثر شهردارى 

ــيب پذير و ناآگاهى  تهران در توجه به گروه هاى آس
ــاكنان مناطق آسيب خيز از  ــهروندان به ويژه س ش
وجود اين مراكز و خدمات آنان، معرفى مناسب اين 
مراكز در رسانه ها را امرى الزم دانست.نايب رييس 
كميسيون فرهنگى  - اجتماعى شوراى شهر تهران 
همچنين با اشاره به وضعيت پايدارى شغلى كاركنان 
ــه تغيير پيمانكاران  اين مراكز اظهاركرد: با توجه ب
ــال نگرانى از ناپايدارى  ــرا در هر س خدمات مددس
شغلى در ميان كاركنان مددسرا وجود دارد. هرچند 
ــينه كارى چند ساله در مددسرا  كه كاركنان از پيش
برخوردارند؛ در صورت عدم تمايل پيمانكاران جديد 
به ادامه همكارى با نيروهاى شاغل امكان بركنارى 
ــر پيمانكار وجود دارد. از  و بيكارى آنان هنگام تغيي
اين رو بايد با توجه به حساسيت موضوع، شهرداران 
مناطق، حوزه معاونت اجتماعى - فرهنگى و سازمان 
خدمات اجتماعى نسبت به اين موضوع در يك هفته 

اقدام و نتيجه را گزارش كنند.
انتقاد از هرس زودهنگام درختان 

اما يكي از موضوعاتي كه در جلسه ديروز شوراي 
ــهر تهران مورد بحث اعضا قرار گرفت، وضعيت  ش
ــت و چرايي هرس زود  نگهداري از درختان پايتخ
ــوراي شهر  هنگام آن ها بود. مجيد فراهاني عضو ش
ــاره به هرس درختان در  تهران در همين باره با اش
ــته در تهران، گفت: هرس درختان  روزهاى گذش
ــهر تهران بايد صحيح، به موقع و درست  در كالنش
ــتى شهر  ــرمايه هاى زيس ــود. درختان س انجام ش
ــاق اندكى  ــا اميد همه ما براى استنش تهران و تنه
ــتند.وى با تاكيد بر هرس درختان  هواى پاك هس
در روزهاى اخير در سطح شهر تهران، خاطر نشان 
كرد: متاسفانه در روزهاى اخير شهروندان تهرانى 
ــطح شهر شاهد  در عبور از معابر و بوستان هاى س
هرس و قطع شاخه درختان بودند كه هنوز به خواب 
نرفته اند و هرس سنگين شاخه هاى سبز از درختان 
ــهروندان انداخته است  هراس و دلهره را در دل ش
كه بخشى از اين دغدغه ها در شبكه هاى اجتماعى 
نيز منعكس شد. هرس درختان در زمستان صورت 
ــفانه پيش فعالى و پيش دستى  مى گيرد كه متاس
شهردارى تهران در هرس سال جارى آسيب هاى 
ــهرمان وارد خواهد  ــتى ش ــه سرمايه زيس جدى ب
ــتداللي ندارد. ما  ــچ توجيه و اس ــن امر هي كرد؛  اي
ــاخت  همان طور كه دربرابر قطع درختان براى س
ــتيم و موضع گيرى مى كنيم،  ــئول هس برج ها مس
در برابر رفتارهاى غير مسئوالنه و داراى اثر منفى 
ــئول هستيم  ــهرداري درمورد درختان نيز مس ش
ــته باشيم. بر  ــترى داش و بايد به اين امر توجه بيش
ــوراى  ــاس به عنوان نماينده مردم در ش همين اس

اسالمى شهر تهران به استناد بند 23 ماده 71 قانون 
ــوراها و انتخابات  تشكيالت وظايف و انتخابات ش
ــهردارى تهران در توجه به مسائل  شهرداران به ش
ــح به موقع و  ــبز و اجراى صحي درختان، فضاى س
درست هرس درختان تذكر مى دهم. اما در مقابل 
صحبت هاي فراهاني، مديرعامل سازمان بوستان ها 
و فضاي سبز شهر تهران با دفاع از اقدامات صورت 
ــران گفت: هرس  ــبز ته گرفته در حوزه فضاي س
ــته عجوالنه انجام  امسال با نگاه به برف سال گذش
ــال در مناطق  ــت.به گفته مختاري، امس نشده اس
ــده است  يك تا 6 ، 21 و 22 هرس درختان آغاز ش
ــده اند؛ چرا كه اين نوع  و درختان توت نيز هرس ش
درختان هرس پذير هستند و در هر موقعى از سال 
ــان صدمه اى  ــتند. با هرس درخت قابل هرس هس
ــناس در  ــود. ما 1800 كارش به آن ها وارد نمى ش
ــهر تهران در گرايش هاى مختلف داريم  ــطح ش س
ــته  ــبز و خوبى را در آينده داش و اميدواريم بهار س
ــيم. قطعا هر نوع درختى را هرس نمى كنيم و  باش
تاكنون درختان توت  را در 6 منطقه هرس كرده ايم 
و اقدامات ما براساس گزارشات فنى و كارشناسى 
ــرس درختان در  ــال، ه ــت و از آذر هر س بوده اس
دستوركار قرار مى گيرد و با نگاه به برف زود هنگام 

ــته هرس را عجوالنه انجام نداده ايم. ــال گذش س
سرنوشت مبهم پرونده هاي باغات 

مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاى سبز شهر 
تهران در ادامه صحبت هاي خود همچنين از ارسال 
62 پرونده تخريب باغات به قوه قضاييه در چهار سال 
ــراى قانون يعنى  ــر داد و گفت كه  براى اج اخير خب
مصادره باغات تخريب شده نيازمند نظر نهايى قوه 
ــتيم. در قانون حفظ و گسترش فضاى  قضاييه هس
ــت كه اگر مالكى عمدى نسبت  سبز تاكيد شده اس
ــبز اقدام كرد، بايد باغ آن به نفع  به تخريب فضاى س
مردم مصادره شود و در اختيار شهردارى قرار گرفته 
و تبديل به فضاى سبز عمومى شود.به گفته مختارى، 
بنا به دستور رييس كميسيون محيط زيست شوراى 
ــهر اطالعات تمامي پالك هايى كه مشمول اين  ش
ــتند احصا و به معاونت شهرسازى ارسال  قانون هس
شده است تا نسبت به رصد  آن ها اقدام كنند.مختارى 
ــهردارى تهران در راستاى وظايف  با بيان اينكه ش
ــن پرونده انجام داده  خود اقدامات الزم را درباره اي
و نسبت به جريمه براساس مصوبه شورا اقدام كرده 
ــتن قانون مشخص هنوز  است، گفت: با وجود داش
ــتانى صورت نگرفته است،  ــوى دادس اقدامى از س
ــادره باغاتى كه به  براى اجراى اين قانون يعنى مص
صورت عمده تخريب شدند نيازمند نظر نهايى قوه 

هستيم. قضاييه 

     عضو شوراي شهر از وضعيت مراكز خدمات دهي به بي سرپناهان تهران انتقاد كرد   

حال ناخوش مددسراها

كجاى دنيا فيلم را در سالن نمايش مى دهند و چراغ ها را روشن 
مى گذارند؟ اما اين پديده در ايران و در دانشگاه اراك اتفاق افتاد و در 
ــواالت زيادي را ميان افكار عمومي ايجاد كرد.  ــته س روزهاي گذش
ــر در رديف هاى جداگانه نشسته بودند  ــجوهاى دختر و پس دانش
ــا كردند.  ــن بود، فيلم را تماش ــالن روش و در حالى كه چراغ هاى س
ــت در صفحه توييترو  ــن حركت را منيژه حكم اولين واكنش به اي
اينستاگرامش انجام داد و ضمن منتشر كردن عكسى از اين نمايش 
ــرم ». بعد از آن  نوشت: « آقايان مسئول دانشگاه اراك خجالت و ش
محمود رضوى تهيه كننده فيلم داركوب به نحوه نمايش اين فيلم 
كه بدون كسب مجوز از تهيه كننده صورت گرفته بود، واكنش نشان 
ــت:« فارغ از نام فيلم، اين اتفاق در هر جاى  داد و طى يادداشتى نوش
ــده، توهين به دانشجويان بوده و  كشور و در هر دانشگاهى انجام ش
مايه تاسف و خجالت است و شايسته است برگزاركنندگان در اسرع 
وقت به صورت عمومى عذرخواهى كنند. با اينكه اين نمايش بدون 
هماهنگى، مجوز و رضايت صاحبان فيلم توسط اين دانشگاه انجام 
شده است، اما به سهم خود و جهت دلجويى از دانشجويان محترم، طى 
چند روز آينده هماهنگى اكران رايگان ويژه دانشجويان و با ارائه كارت 
دانشجويى، در يكى از سينماهاى اراك را انجام و اعالم خواهيم كرد». 
در اينكه دانشجو هم مانند ديگر اقشار جامعه حقوقى دارد و بايد به آن 
احترام گذاشته شود، شكى نيست اما شأن دانشجو در اين اتفاق زير پا 
گذاشته شد. يكى ديگر از كاربران توييتر نوشت: بايد دانشجويان در 
مقابل چنين حركتى صندلى هاى سالن را ترك مى كردند اما شاهد 

چنين خفتى نبودند». انصافا انجام ندادن كار فرهنگى به اين شكل، 
بسيار بهتر است تا برپايى چنين موقعيت تاسف آور و مضحكى كه هر 
كسى را از شنيدن هر اقدام فرهنگى بيزار  كند. ديروز دانشگاه اراك در 
پاسخ به اين فاجعه توضيحى را منتشر كرد. معاون فرهنگى دانشگاه 
اراك با بيان اين نكته كه دانشگاه ها سالن سينما ندارند و اكران فيلم 
ــينما تفاوت هايى دارد،  در آمفى تئاتر انجام مى شود كه با سالن س
ــالن  گفت:« اين فيلم همچون ديگر فيلم هايى كه تاكنون در اين س
نمايش داده شده اند، اكران شده است و از آنجاكه وقتى همه چراغ ها 
ــود و از طرفى با توجه به  خاموش باشند، سالن بسيار تاريك مى ش
شيب موجود در سالن و وجود پله در سالن براى رفت و آمد، در راستاى 
تسهيل در تردد دانشجويان، الزم است چراغ هاى مركز سقف خاموش 
و برخى چراغ ها روشن باشند». به گزارش ايسنا عليرضا بهرامى معاون 
فرهنگى دانشگاه اراك ضمن تكذيب آنچه «خاموش نكردن چراغ هاى 
سالن نمايش فيلم داركوب به لحاظ حضور دختران و پسران دانشجو

در اين سالن» عنوان شده بود، گفت:«در طول سال تحصيلى حداقل 
60 فيلم در اين دانشگاه اكران مى شود و در سال تحصيلى جارى در 
سالن آمفى تئاتر دانشكده علوم پايه دانشگاه اراك كه محل اكران فيلم 
داركوب بوده حداقل 15 فيلم اكران شده است». بهرامى اظهار كرد: 
روال نمايش فيلم در دانشگاه اراك اين گونه است كه يا انجمن هاى 
ــتند در راستاى رشته تحصيلى  علمى اقدام به اكران فيلم هاى مس
خودشان مى كنند يا كانون هاى فرهنگى و تشكل ها در اين خصوص 
اقدام مى كنند. او در ادامه افزود:« تشكل ها در يك سال گذشته براى 
جذب مخاطبان بيشتر، مقدارى به سمت نمايش فيلم روى آورده اند 
و درخواست اكران اين فيلم نيز توسط انجمن اسالمى دانشجويان 
مستقل دانشگاه اراك به هيات نظارت داده شده بود. اين هيات نيز 

با اكران فيلم مشروط به همكارى كانون فيلم و عكس دانشگاه اراك، 
موافقت كرده بود».بهرامى درخصوص اعتراض تهيه كننده فيلم به 
عدم رعايت حقوق اين فيلم گفت: «وقتى هيات نظارت با درخواست 
ــكل ها موافقت مى كند در واقع فقط با اكران  اكران فيلم توسط تش
ــكلى كه درخواست نمايش فيلم  فيلم موافقت كرده و كانون يا تش
كرده موظف است كه حقوق مادى و معنوى فيلم را رعايت كند». وى 
اظهار كرد: براساس گفته دبير انجمن اسالمى دانشجويان مستقل 
دانشگاه اراك، اجازه اكران اخذ شده بوده است، اما گويا تهيه كننده 
ــته و وقتى دبير انجمن با او صحبت  فيلم از اين موضوع اطالع نداش
كرده، گفته است كه از نظر بنده مشكلى وجود ندارد. وى افزود: در اين 
سالن يك سرى چراغ پرنور در مركز سقف و يك سرى چراغ در اطراف 
سقف سالن با هدف تردد آسان دانشجويان كار گذاشته شده است 
تا دانشجويان براى نشستن روى صندلى ها مشكلى نداشته باشند 
و اين رويه اى است كه مثل ديگر فيلم هايى كه تاكنون اكران شده، 
اجرايى شده و خواهد شد. در واقع تمامى فيلم ها با همين شرايط اكران 
شده اند و سوال اينجاست كه چرا تاكنون اعتراضى در اين خصوص 
مطرح نشده است. وى با بيان اينكه نور سالن تمام اكران ها هميشه 
همين گونه بوده است، افزود: البته در اتاق فرمان اين سالن ابزارى به 
نام «دينر» وجود دارد كه با استفاده از آن مى توان نور چراغ هاى متصل 
به آن را در اين سالن كنترل و كم و زياد كرد. از آنجاكه يك قطعه اين 
دستگاه سوخته و از مهر تاكنون در تعميرگاه است و قطعه جايگزين 
نيز هنوز فراهم نشده، پس در زمان اكران اين فيلم امكان استفاده از 
اين ابزار در سالن وجود نداشته و در زمان اكران داركوب، نور چراغ هاى 
اطراف سقف در مقايسه با اكران هاى قبلى مقدارى بيشتر بوده است. 
ــالن مجددا فيلم اكران خواهد  بهرامى با تاكيد بر اينكه در اين س

شد و تا وقتى دينر تعمير نشود با همين شرايط اكران خواهيم داشت، 
افزود: دانشگاه مى توانسته به دليل خرابى دينر با اكران فيلم در اين 
ــالن مخالفت كند اما اگر مخالفت مى كرديم باز همين حواشى  س
ــالمى مستقل اعتراض  به شكل ديگرى ايجاد مى شد و انجمن اس
مى كرد كه چرا با نمايش اين فيلم مخالفت شده است. وى افزود: از اين 
پس نيز به فيلمى كه اجازه ارشاد را داشته باشد و رعايت مقررات در آن 
لحاظ شده باشد، با اين توضيح كه انجمنى كه درخواست اكران فيلم

را مى كند قوانين و مقررات را رعايت كرده و خواهد كرد، اجازه اكران 
داده مى شود. بهرامى گفت: چنانچه انجمن يا دبير انجمن از قانون 
تخطى كرده و اجازه اكران فيلم را دريافت نكرده باشد، كارگزاران فيلم 
ــگاه اعالم كنند. دانشگاه نيز موضوع  مى توانند مورد را كتبا به دانش
ــى خواهد كرد و چنانچه تشكل در  را مجددا در هيات نظارت بررس
رعايت حقوق فيلم كوتاهى كرده باشد با آن تشكل برخورد مى شود.

وى با بيان اينكه دبير اين تشكل دانشجوى دقيق و متشرعى است 
درخصوص جلسه اى كه عصر روز گذشته با همين موضوع با حضور 

دبير انجمن اسالمى مستقل و مسئوالن معاونت فرهنگى برگزار شد، 
گفت: وى در اين جلسه بيان كرد كه در رابطه با اعتراض تهيه كننده 
فيلم به پخش فيلم بدون مجوز آن ها، عصر روز يك شنبه 11 آذر با وى 
صحبت كرده و مشكل حل شده است.بهرامى گفت: برخى بيان كرده 
بودند كه كل چراغ هاى سقف روشن بوده كه براساس فيلم هايى كه 
از اكران داركوب در دانشگاه در اين جلسه مشاهده كرديم، مشخص 
شد كه فقط چراغ هاى كنار سالن روشن بوده كه در اكران قبلى فيلم ها 
هم روشن بوده با اين تفاوت كه به علت نقص ياد شده در دستگاه دينر 
نتوانسته بودند نور را كمتر كنند. وى با بيان اينكه بنده به عنوان معاون 
فرهنگى در محل حاضر نبوده ام و بر اين اساس اين جلسه برگزار شد تا 
مساله پيگيرى شود، اظهار كرد: متاسفانه عواملى از اين پديده استفاده 
كردند تا خوراك الزم را براى رسانه هاى خارجى فراهم كنند و باعث 
شدند زحماتى كه در حوزه فرهنگى كشيده شده تحت تاثير قرار گيرد. 
در واقع افرادى با اهداف سياسى با هدف بهانه دادن به رسانه هاى بيگانه 

و بردن دانشگاه اراك در حاشيه اقدام به ايجاد اين حواشى كردند.

نيمچه گزارش

مهرنوش محمدي 

دفاعيه دانشگاه اراك از پخش فيلم در سالن روشن

دينر خراب بود!
گروه جامعه
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اعدام متجاوز به دختر 13 

ساله در گلستان
ــتان گلستان از اعدام  رييس كل دادگسترى اس

متجاوز به دختر 13 ساله خبر داد. 
هادى هاشميان اظهار كرد: اين متجاوز به عنف 
پارسال در يكى از روستاهاى گرگان پس از ربودن 
يك دختر بچه 13 ساله به او تجاوز كرده بود. قاضى 
پرونده پس از رسيدگى به درخواست خانواده اين 
دختربچه در كمتر از 6 ماه، حكم اعدام اين فرد را 

صادر كرد. 
به گفته هاشميان، پس از طى تشريفات قانونى، 
حكم اعدام اين متجاوز به عنف، صبح روز گذشته 

اجرا شد.

واژگونى اتوبوس با 10 مصدوم
صبح روزگذشته انحراف اتوبوس در محور انار به مهريز 
ــور به موقع  ــت كه با حض 10 مصدوم و مجروح داش
عوامل اورژانس به بيمارستان فاطمه الزهراي مهريز 

منتقل شدند.
ــك كاميون با يك  ــه دنبال تصادف ي اين حادثه كه ب
اتوبوس در ساعت  چهار صبح در 15 كيلومترى مهريز 
ــت و بازرسى شهيد مدنى اين  و نزديكى ايستگاه ايس
ــراف اتوبوس از  ــتان اتفاق افتاد، موجب انح شهرس

مسير شد.
در اين تصادف 10 نفر از مسافران اتوبوس مذكور كه با 
15 سرنشين از كرمان به مقصد يزد در حركت بود، دچار 
جراحت شدند كه از طريق سه دستگاه آمبوالنس به 

بيمارستان فاطمه الزهرا ي مهريز منتقل شدند.
بنا بر اعالم عوامل پليس راه مهريز، علت حادثه در حال 
بررسى است و خوشبختانه وضعيت سالمت مصدومان 

اين حادثه وخيم گزارش نشده است.
ــامى مصدومان اين حادثه به شرح زير اعالم  اس

شده است؛
ــادى، امين  ــن بهنويه، حجت مراديان عزيزآب محس
سعيدى، امر حسين سعيدى، على اثتى عشرى، على 
گل شوارى ن ژاد، سجاد ميرزايى، غالم عباس عباسيان، 

حسن روشن غياث و مريم رضايى گزكى.

رييس پليس تهران: حذف 
طرح زوج و فرد غيرقانونى است 
رييس پليس پايتخت با بيان اينكه حذف طرح زوج و 
فرد با قانون مغايرت دارد، گفت: اصلى ترين دستگاه 
ــون ترافيك را  ــت، چ درباره اين موضوع پليس اس
هدايت مى كند. سردار حسين رحيمى در حاشيه 
ــگيرى  نوزدهمين مرحله از طرح رعد پليس پيش
ــه از طرح رعد  ــاره جزييات اين مرحل پايتخت درب
اظهار كرد: در اين مرحله از طرح رعد طى چند روز 
گذشته254 حكم قضايى به اجرا درآمد، 631 سارق، 
مالخر و عوامل مرتبط دستگير شدند و 1069 پرونده 
سرقتى كشف شد.رييس پليس پايتخت با اشاره به 
كشف 7220 اموال سرقتى در نوزدهمين مرحله 
ــف 231 خودرو و موتورسيكلت و  طرح رعد، از كش

انهدام 35 باند در اين مرحله از طرح خبر داد.
وى با بيان اينكه ارزش اموال مكشوفه بالغ بر هفت 
ميليارد تومان است، گفت: 324 نفر از سارقان داراى 
سابقه قبلى هستند و 307 نفر از آن ها براى نخستين 
ــدند، در محموع 10 قبضه سالح  ــت ش بار بازداش

جنگى و 43 قبضه سالح سرد از اين افراد كشف شد.
ــت 32 نفر از قاچاقچيان  رحيمى با اشاره به بازداش
در اين مرحله از طرح رعد از كشف 709 هزار كاالى 
قاچاق خبر داد و افزود: ارزش اموال قاچاق كشف شده 

بالغ بر 16 ميليارد تومان است.
رييس پليس پايتخت از جديت پليس براى برخورد 
ــرقت خرد افزايش  ــارقان خبر داد و گفت: س با س
ــتگاهى بايد به سهم خود براى  يافته و هر فرد و دس
اين موضوع فكر جدى كند. وى با اشاره به اقدامات 
اثرگذار پليس براى مقابله با دالالن ارز، يادآور شد: 
طى تالش شبانه روزى و اقدامات اثرگذار پس از 30 
سال توانستيم دالالن ارزى را از معابر پايتخت مانند 
چهارراه استانبول، سبزه ميدان و ساير مكان هايى كه 
اين افراد فعال بودند، جمع آورى كنيم. رحيمى افزود: 
در طى چندين مرحله از طرح هاى رعد بالغ بر 400 
نفر از دالالن ارزى بازداشت شده كه 93 نفر از آن ها به 
زندان رفتند، اين 93 نفر اعداد نجومى در حساب هاى 
بانكى خود داشتند.رييس پليس پايتخت با اشاره به 
جديت پليس براى برخورد با دالالن ارزى، از بازداشت  
هفت دالل ارزى طى روز گذشته خبر داد و گفت: اين 
افراد شبكه بسيار وسيعى داشتند و از اينجا تا نقطه صفر 

مرزى فعاليت مى كردند.
ــى چند روز  ــان كرد: بانك مركزى ط وى خاطرنش
ــته از 60 صرافى غيرمجاز شكايت كرده كه به  گذش
صاحبان آن ها مهلت كوتاهى داده شده تا مجوزهاى 
ــر ارائه مجوز اين  خود را به پليس ارائه دهند و در غي
صرافى ها پلمب مى شوند.رحيمى با بيان اينكه پليس 
ــد، گفت: مردم  از صرافى هاى مجاز حمايت مى كن
براى تهيه ارز مورد نياز به بانك ها و صرافى هاى مجاز 

مراجعه كنند.
رييس پليس پايتخت در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه 
ــوند يك پيامك  افرادى كه وارد طرح ترافيك مى ش
ــدن عوارض شهرى به حساب  با «مضمون منظور ش
آن ها»، داده مى شود، گفت: كسى كه وارد طرح ترافيك 
ــط پليس اعمال قانون و جريمه  مى شود يك بار توس
20 هزارتومانى مى شود. ظاهرا قانونى در شوراى شهر 
ــوند، اما  وجود دارد كه اين افراد بايد مجددا جريمه ش
باورم بر اين است كه براى يك تخلف نبايد دو بار جريمه 

صورت گيرد.
وى در پاسخ به سوالى مبنى بر ارائه طرح حذف زوج 
و فرد و افزايش محدوده طرح ترافيك، يادآور شد: به 
نظرم اگر طرحى مى خواهد اجرا شود بايد در رابطه با 
آن در مراجع قانونى بحث شود، اما برخى افراد ذهنيات 
خود را اطالع رسانى مى كنند، اين موضوع (حذف 
ــون مغايرت دارد، اصلى ترين  طرح زوج و فرد) با قان
ــتگاه در رابطه با اين موضوع پليس است چون  دس
ترافيك را هدايت مى كند، درباره اين موضوع بايد كار 
كارشناسى صورت گرفته و سپس اطالع رسانى شود.

رويداد

كسى نمى رسانيم و فقط با پول هاى مردم وعده مالقات داريم.انگشت طاليى در كالنترى مى گفت آقا ما هيچ آزار و اذيتى به عمل را نيز به طور دسـته جمعى انجام مى دهنـد. يكى از زنان خيابان هاى پر از ازدحـام جيب مردم را خالـى مى كنند و اين تقسيم مى شـوند و دراتوبوس ها، جلوى باجه سـينماها يا در خاصى در جيب برى دارند. آن ها اكثرا به دسته هاى چند نفرى پنج نفرى كه دسـتگير شـده اند كولـى و راه و رسـم و آداب كدام يك عائله چند نفرى را اداره مى كنند.برعكس ساير زن ها مخارج شوهران خود را  نيز مى دهند و هر شـدند. اين زنان كه به زنان انگشـت طاليى معروف هسـتند كالنترى 13 در مقابل سينمايى واقع در ميدان شهناز دستگير ديشب پنج نفر از زنان جيب بر معروف تهران به وسيله ماموران 
مرد با كارد به طرف زنش حمله كرد و صبح امروز اين پنج زن جيب بر به اداره آگاهى فرستاده شدند.فوت و فن كار آشنا شدند به طور مستقل شروع به كار مى كنند. خود براى كار مى برند. اين كودكان معصوم پس از آنكه خوب به خود را نيز به راه و ر سـم جيب برى آشـنا مى كنند و آن ها را با البته اين زن ها تنها به جيب برى اشـتغال ندارند بلكه كودكان تدريس جيب برى

خارج نشود و خودم خريد منزل را به عهده گرفتم.دور از آبادى اجاره كردم و به زهرا اخطار كردم كه زياد از خانه كرج رفتم و يك دكان نجارى در آنجـا داير كردم و خانه اى نيز جايى بروم كه اصال مرد در آنجا نباشد. به اين جهت به حصارك تصميم گفتم دكان و زندگيم را بفروشـم و زهـرا را بردارم و به دادند به طورى كه مجبور مى شـدم از تهران بـروم. اصوال من هر كوچه اى كه خانه گرفتم اهالى كوچه مرا مورد سرزنش قرار ولى او جز ايجاد رسوايى براى من كارى نمى كرد. در تهران در از من كوچك تر بود به اين جهت من رعايت حالش را مى كردم كه زهرا نام دارد ازدواج و او را به تهران آوردم. او 15 – 10 سـال تصميم به ازدواج گرفتم و به همدان رفتـم و در آنجا با اين زن تصميم گرفتم براى فرزندم سرپرسـتى بيـاورم به اين جهت بود. چند سال پيش همسرم فوت كرد و چون داراى فرزند بودم شغلم نجارى است. در تهران مغازه اى داشتم و درآمدم خوب گفت و گو كرد. شوهر كه يدا... ملك محمدى نام دارد، گفت: من صبح امروز خبرنگار ما در بيمارستان سـينا با اين زن و شوهر از كرج به تهران آوردند و در بيمارسـتان سينا بسترى كردند. پس از مجروح كردن زنش خود را نيز با چاقو مجروح كرده بود بعداز ظهر ديروز مامـوران ژاندارمرى مرد 47 سـاله اى را كه سپس آن را به شكم خود فرو برد
دقيقه بعد بطرف خانه رفتم و از سوراخ در نگاه كردم و ديدم اين به طرف خانه ما مى رود. از ديدن اسـماعيل بد دل شدم و چند مشغول كار بودم اسـماعيل صاحبخانه را ديدم كه با دوچرخه حرفى نزدم و پس از صرف ناهار سركار برگشتم وقتى در مغازه يكدفعه به فكر خودت افتادى گفت مگر اين كار جرم است؟ من رفتم ديدم زهرا دارد خودش را درسـت مى كند، پرسيدم چرا مرد مجروح اضافـه كرد ديروز كـه براى صرف ناهـار به خانه با چشم خود ديدم

را هم پاره كردم ولى اسماعيل كه جوان تر از من است فرار كرد. ديدم و با چاقو به زنم حمله كردم و از فرط ناراحتى شـكم خود در اتاق را باز كردم و زنم و اسماعيل را در اتاق به طور زننده اى دو نفر داخل اتاق شدند از ديوار خود را به داخل خانه رساندم و 
اكنون تحت نظر پس از معالجه است تا پس از معالجه به دادسرا اسماعيل را دسـتگير كرده و به دادسرا فرسـتادند. زهرا نيز كرد. به طـورى كه معـاون ژاندارمرى اظهار داشـت: ماموران قصد سويى داشـت كه شـوهرم رسـيد و با چاقو به من حمله دقيقه به گل هـا  و درخت ها ور رفت و سـپس وارد اتاق شـد و نظرى نداشتم اسـماعيل براى سركشى خانه به آنجا آمد چند زهرا همسـر اين مرد كه به سـختى صحبت مى كند گفت من نظرى نداشتم

شود. فرستاده 
نرگس نـام دارد انجاميد و هـر دو در يكى از اتاق هـاى خانه ما باالخره اين آشـنايى چهارماه قبل از ازدواج بـا كلفت من كه من بيمار شده بودم به خانه ما مى آمد و مرا مشت و مال مى داد. صاحبخانه گفت: سيف ا... كفاشى بود كه از مدتى قبل وقتى كه كالنترى هفت به محل حادثه رفتند و مشغول تحقيقات شدند. درآورده و سپس با همين گزن خود را مجروح ساخته. ماموران كه چهار ماه پيـش با او ازدواج كرده بود با گزن كفاشـى از پاى نقى صدرى كفاشى به نام سيف ا... شـريفى زن 18 ساله اش را داده شد كه در كوچه خسرو پرويز خيابان شهباز در منزل على است. ساعت دو و نيم بعدازظهر ديروز به كالنترى هفت اطالع فوت كرده بود ولى شـوهرش تحت عمل جراحـى قرار گرفته و سپس شكم خود را پاره كرد. زن قبل از رسيدن به بيمارستان بعداز ظهر ديروز مردى با گزن كفاشى زن 18 ساله خود را كشت ديشب تهران دو جنايت ديد

اقامت كردند.
بيمارستان ببريم ديدم كه شوهرش سيف ا... نيز در داخل اتاق هم براى كمك به نرگس رفتيم و هنگامى كه مى خواستيم او را به مى خورد. من پسرم بيژن كه 19 سال دارد صدا كردم و به اتفاق جلو در اتاق خودش افتاده و كنار او هم يك گزن كفاشى به چشم بيرون آمدم ديدم نرگس در حالى كه به سـختى مجروح شده گمانم كه زن و شـوهر با هم دعـوا مى كردند. امـا وقتى از اتاق بعداظهر امروز من سـرو صدايى از داخل اتاق ها شـنيدم و به زن و شوهر دعوا مى  كردند

افتاده و مجروح است.
كشتن زنش خود را مجروح كرده است اكنون در اتاق شماره 7 با گزن مجروح كرده است. سيف ا... هاشـمى مردى كه پس از سيف ا...پس از اينكه زنش به بيمارستان منتقل شد خود را نيز خودم كردم و به بيمارستان سينا بردم و بعد شنيدم شوهرش كه نرگس روى زمين افتاده اسـت. من نرگس را سوار تاكسى مهمى نيست ولى من او را كنار زدم و داخل حياط رفتم و ديدم دعوا مى كنند. گفتـم چرا دخالـت نمى كنى جـواب داد چيز دم در ايستاده. از او پرسيدم چه خبر است او گفت زن و شوهر داد و فريادى از منزل آقاى صدرى شـنيدم و ديدم صاحبخانه راننده يك تاكسى كه ساكن همين محل است، گفته: من صداى اظهارات يك راننده

بنشينى و منزل دارى كنى يا طالقت را بگيرى.و آخر سر هم كلى مهريه از من مطالبه كنى؟ يا بايد در خانه من پول دربياورم مخارج تو را بدهم و تو بى بند و بارى را پيشه كنى گفتم چه منطقى مى تواند قبول مى كند كه من زحمت بكشـم ديروز او را در اتاق نشاندم و دو سـاعت برايش موعظه كردم و گسيخته خواهد شد ولى او حرف مرا نمى پذيرفت.گمراهيت منتهى خواهد شد و اساس زندگى زناشوييت از هم مى خواهم بكنم ولى من مى گفتم تو سـواد ندارى آزادى تو به مى خواهم آزاد باشم و به هر جا كه مى خواهم بروم و هر كار كه ولى سه ، چهار روز بود كه با هم اختالف داشتيم او مى گفت من سـيف ا... صبح امروز به خبرنگار ما گفت من از زنم راضى بودم بيمارستان بسترى است. او به سختى صحبت مى كند.
هم زدم. سيف ا...پشت سر هم مى گفت من از زنم راضى بودم و نمى دانم چطور شد كه به او خورد ولى من چون زنم را دوست مى داشتم خودم را به رگ غيرت من برخورد. گزن را برداشتم كه خودم را بكشم نمى دانم سيف ا... گفت: گفت و گوى ما به مشاجره مبدل شد و او حرف هايى زد كه به رگ غيرتم برخورد
مجروح شده است اكنون در بيمارستان سينا بسترى است.افتاد كه دو نفر از دوستانش او را به بيمارستان رساندند. زن من هم كه ضمنا ضرباتى هم به مردى كه همراه منير بود وارد شد و او به زمين ضمن زد و خورد هم زن مرا از ناحيه پشـت با چاقو مجروح كردند و از دوستان اين مرد كه از پشت سر مى آمدند خود را به ما رسانيدند. داد و فرياد من بلند شد با هم گالويز شـديم. در اين موقع چهار نفر مردى كه همراه زنم بود با ديدن من ابتدا ترسيد ولى بعد كه صداى تالش خود را براى فراهم كردن زندگى راحت براى تو صرف مى كنم. چه چيزى كم و كسـر دارى كه به من خيانت مى كنـى. من كه تمام همراه او بود بيرون كشيدم و گفت: زن بى شـرم تو در زندگى خود طاقت نياوردم و خود را به منير رساندم. دستش را از دست مردى كه شدم و فهميدم سوءظن من نسبت به زنم بيهوده نبوده است. باالخره حسين عباسى سپس افزود: من از ديدن اين جريان خيلى ناراحت امر نشان مى داد اين چهار نفر با مردى كه همراه زنم است آشنا هستند.ديدم چهار نفر ديگر به فاصله كمى از اين دو نفر حركت مى كنند و ظواهر تصادفى ديدم زنم همراه مردى راه مى رود. من وقتى خوب دقت كردم ديشب هنگامى كه به خانه ام آمدم در اواسط خيابان دامپزشكى به طور زندگى مى كنيم. من از مدتى پيش به رفتار زنم مشكوك شدم و تا اينكه خود گفت: من و زنم منير هوشمند و يك بچه ام در خيابان دامپزشكى عباسى فرزند عباس 33 ساله به كالنترى 18 مراجعه كرد و پس از معرفى منعكس شده از اين قرار است كه در سـاعت 11 ديشب آقاى حسين شوهرى نسبت به زنش مردى كشته شد. جريان آن طور كه در پرونده ديگرى در بخش 18 روى داد و در يك ماجراى ديگر در نتيجه سوءظن چند ساعت پس از وقوع كشته شـدن نرگس به دست شوهرش قتل چطور شد او را كشتم. 
شوهر منير را بازداشت كرده اند و تحقيقات براى روشن شدن اين مى كرد خبرى نبود. ماموران شهربانى براى به دست آوردن حقيقت بودند به كالنترى جلب كردند و از دو نفر ديگر كه شوهر منير ادعا را كه بهمن جهانگيرى و بهمن محلوجى نام دارند و در بيمارستان فوت كرده است. ماموران پليس دو نفر از دوستان و بستگان مقتول دارد و راننده شركت واحد اتوبوسرانى است و در اثر جراحات وارد و ضمن مراجعه معلوم شد كه مرد مجروح انوشيروان جهانگيرى نام از طرف كالنترى بخش 18 مامورانى به بيمارستان سينا اعزام شدند ما خبر نداريم

قتل همچنان ادامه دارد.

    د     هه 40 و 50 را در روزهاي چهارشنبه هر هفته منتشر خواهد      كرد          قانون پالس، بريد     ه اي از مطالب حواد     ث مربوط به 

پنج زن جيب بر و دو كودك آن ها كه توسط ماموران دستگير شده اندزنان انگشت طاليى
عنعنف ف 
نن
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ــل و كالهبردارى پليس آگاهى  قانون پالس:  معاون مبارزه با جع
تهران با اشاره به دستگيرى كالهبردارچهار ميلياردى گفت: متهم خود 
را كارمند يكى از بانك هاى فعال كشور معرفى و با دادن وعده تهيه دالر، 
يورو و سكه با قيمتى به مراتب پايين تر از قيمت بازار طعمه هاى خود را 
فريب مى داده و حدود چهار ميليارد تومان از آن ها كالهبردارى كرده 
است. سرهنگ جهانگير تقى پور در تشريح اين خبر گفت: 20 آبان سال 
ــردارى با ميزان 40 ميليارد ريال به  جارى پرونده اى با موضوع كالهب
دادخواهى تعدادى از شهروندان عليه فردى به نام على از سوى شعبه 
سوم بازپرسى دادسراى ناحيه هشت تهران براى رسيدگى تخصصى 

و جلب متهم به معاونت مبارزه با جعل و كالهبردارى ارجاع داده شد.
وى افزود: در شروع تحقيقات شاكيان به اداره 14 پليس آگاهى دعوت 
و از آن ها تحقيقاتى به عمل آمد كه طى آن مشخص شد متهم با ارائه 
حواله هايى از بانك مركزى مدعى بوده كه مى تواند از طريق اين حواله ها 

دالر، يورو و سكه را پايين تر از قيمت بازار تهيه كند.

معاون مبارزه با جعل و كالهبردارى پليس آگاهى فاتب بيان كرد: 
متهم مبلغى حدود  چهار ميليارد تومان از مالباخته ها تحويل و تاريخى را 
جهت تحويل سكه و دالر و ... به آن ها اعالم مى كند اما وقتى كه در تاريخ 
مورد نظر با وى تماس گرفته مى شود مشخص مى شود متهم با خاموش 

كردن گوشى همراه خود متوارى شده است.
سرهنگ تقى پور با اشاره به اينكه حواله هايى كه متهم به مالباخته ها 
تحويل داده بود جعلى و فاقد اعتبار و اصالت بود، عنوان داشت: متهم كه 
به دنبال خروج از مرزهاى آبى كشور بود در جزيره كيش پنهان شده بود 
كه با اقدامات پليسى محل اختفاى متهم در اين جزيره شناسايى و متهم 
ــط پليس دستگير و به تهران  در يك عمليات ضربتى و غافلگيرانه توس

انتقال داده شد. 

معاون مبارزه با جعل و كالهبردارى پليس آگاهى افزود: متهم خود 
را كارمند يكى از بانك هاى فعال كشور معرفى و با دادن وعده تهيه دالر، 
يورو و سكه با قيمتى به مراتب پايين تر از قيمت بازار طعمه هاى خود را 

فريب مى داده است .
اين مقام مسئول در خصوص اظهارات يكى از مالباختگان بيان داشت: 
مالباخته در اظهارات خود اعالم داشت كه اواخر مرداد سال جارى متهم 
ــى بود كه در كار دالر  كه خودش را كارمند بانك معرفى مى كرد مدع
هستم و اگر شما سرمايه گذارى كنيد من مى توانم سود خوبى به شما 
بدهم من هم 350 ميليون تومان وجه نقد به حساب وى واريز كردم كه 

بعدها فهميدم چه اشتباه بزرگى مرتكب شده ام.
وى با اشاره به اينكه تا كنون  هشت نفر از كسانى كه متهم با اين شيوه 

ــگرد حدود چهار ميليارد تومان از آن ها كالهبردارى كرده است  و ش
شناسايى و عليه متهم اقامه دعوى كرده اند، گفت: متهم با قرار وثيقه  
هشت ميليارد تومانى شعبه سوم دادسراى بازپرسى ناحيه هشت تهران 

جهت تحقيقات بيشتر در اختيار اداره 14 پليس آگاهى است.

قانون پالس: معاون مبارزه با سرقت وسايط 
نقليه پليس آگاهى تهران با اشاره به دستگيرى 
باند 31 نفره سارقان الستيك خودرو هاى پرايد 
و خودرو هاى شاسى بلند، گفت: سارقان به 500

سرقت الستيك اعتراف كردند.
سرهنگ سـيد شـمس الدين ميرزكى در 
تشـريح اين خبر، بيان كرد: در پـى دريافت 
چنديـن شـكايت شـهروندان در خصـوص 
سرقت الستيك هاى خودرهاى شان موضوع 
به صورت ويژه در دسـتور كار معاونت مبارزه 
با سرقت وسـايط نقليه پليس آگاهى تهران 

قرار گرفت.
وى با اشـاره بـه بررسـى هـا و تحقيقات 
صورت گرفته، افزود: در بررسى هاى صورت 
گرفته يكى از سارقان حرفه اى و باسابقه كه 
در زمينه سـرقت السـتيك هاى خودرو در 

سطح شـهر تهران فعاليت داشت دستگير و 
از وى تعدادى السـتيك خودرو هاى پرايد و 

خودرو هاى شاسى بلند كشف شد. 
معـاون مبـارزه با سـرقت وسـايط نقليه 
پليس آگاهى تهران بزرگ عنوان داشت: در 
بازجويى هاى فنى انجام شـده مشخص شد 
متهم اصلى بـه هويت حميد رضـا كه داراى 
سابقه كيفرى اسـت در زندان با افرادى آشنا 
كه بعد از آزادى از زندان اقدام به تشكيل باند 

سرقت كرده اند. 
اين مقام مسـئول با اشـاره به اينكه در يك 
عمليات غافلگيرانه 15 نفر سـارق و مالخر اين 
باند دستگير شدند، افزود: در بررسى و تحقيقات 
صورت گرفته از اين افراد و ديگر اعضاي اين باند 
كه به صورت گسـترده در نقاط مختلف تهران 
اقدام به سرقت الستيك هاى خودروهاى پرايد 

و شاسى بلند مي كردند نيز دستگير شدند. 
سرهنگ ميرزكى با اشاره به اينكه اعضاي 
باند كه بيشتر داراى سابقه كيفرى  هستنددر 
بازجويى هاى صورت گرفته در مجموع به 500
سرقت الستيك اعتراف كردند،بيان داشت: 
اعضاي اين باند نيمه شـب ها در نقاط مختلف 
شهر تهران به خصوص نقاط شمالى آن اقدام 
به سرقت الستيك خودروهاى لوكس از قبيل 
سانتافه، توسان و ... مى كردند و اموال سرقتى 
را در خانـه اى در منطقه نبرد انتقـال و بعد به 

مى دادند. تدريج به مالخرها تحويل
وى با اشاره به اينكه سارقان الستيك هاى 
خودرو هاى لوكـس را به قيمـت 200 تا 250
هزار تومان و السـتيك خودروهاى پرايد را 
به قيمت 50 هزار تومان به مالخرها به فروش 
مى رسـاندند، اظهار كرد: از انبار هاى متعلق 

به اعضاي اين باند تعداد 300  حلقه الستيك 
خودروهاى پرايد و شاسـى بلند كشف شده 
است.معاون مبارزه با سـرقت وسايط نقليه 
پليس آگاهى تهران بزرگ با اشـاره به اينكه 
سارقان به شـعبه سـوم داديارى ناحيه 34
تهران جهت رسيدگى به جرايم آن ها انتقال 
داده شـدند، اعالم داشـت: مالباختگانى كه 

در محدوده تهران بزرگ الستيك خودروى 
آن ها به سـرقت رفته اسـت مى توانند با در 
دست داشتن اصل پرونده خود جهت تحويل 
اموال خـود به اداره 20 پليـس آگاهى تهران 
بزرگ واقع در خيابان وحدت اسالمى مراجعه 
يا براى كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 

51055521 تماس بگيرند.

دستگيرى باند 31 نفره سارقان الستيك هاى خودرو 

بازداشت كالهبردار چهار ميلياردى
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    در ابتدا به من گفتند براى مصاحبه عليه فدراسيون محروم شدى و بعد شد مشكالت اخالقى!
    بازرسى وزارت به ما گفت تمام هزينه هاى شما را به فدراسيون پرداخت كرديم

    از نهادهاى بازرسى و نظارتى تقاضا كردم به اين مسائل ورود كنند
    فدراسيون بايد به خاطركارهاى خودسرانه و سليقه اى، پاسخگو باشد

    شهريان گفت تمام هزينه ها به شما پرداخت مى شود اما يك سال بعد منكر اين حرف شد! 
    با عزت و آبروى يك خانم بازى مى شود تا نقص ها و كمبودهاى خودشان را بپوشانند

    سرم پيش خودم و خداى خودم باالست

گروه ورزش

اين روزهـا، بحـث محروميت دوسـاله اكرم 
محمـدى از تمامـي فعاليـت هـاى مربـوط به 
فدراسيون بولينگ، بيليارد و بولس، جزو داغ ترين 
موضوعات ورزش ايران اسـت. ورزشـكارى كه 
اوليـن مـدال آور تاريخ بيليـارد بانوان كشـور 
محسـوب مى شـود حاال با راى كميته انضباطى 
فدراسيون بايد خودش را از ميز بيليارد دور نگه 
دارد! محمدى داراى عنوان سومى در آسياست 
و مدال هاى رنگارنگ زيادى را نيز در مسـابقات 
كشورى به دست آورده است. شـايد از نظر فنى 
ايرادى به او وارد نباشـد اما به نظر مى رسـد يك 
مصاحبـه برخالف ميـل رييس فدراسـيون، به 
راحتى او را در وضعيت تعليق قرار داد. رييسـى 
كه انتقادات زيادى به او وارد اسـت و شبهاتى نيز 
درباره انتخاب دوبـاره او وجـود دارد اما به جاى 
برطرف شدن شبهات، خبر محروميت مدال آور 
تيم ملى منتشـر مى شـود. بانوى محروم شده 
بيليارد كشـورمان معتقد اسـت انتقاد از اعزام 
تيم ملـى با هزينـه ورزشـكاران باعث شـده تا 
مسـئوالن فدراسـيون عليه او موضـع بگيرند. 
محمدى حتى يك بار نيز در ايـن مورد با معاونت 
بانوان وزارت ورزش نيز صحبت كرده اما شهريان 
مدتى بعد منكر اين گفت و گو شـده است! عضو 
سـابق تيم ملى همچنين مى گويد هميشه فكر 
مى كرده، فدراسـيون بودجه اى از وزارت ورزش 
دريافـت نمى كند و بـه همين دليل هميشـه در 
مصاحبه هايش از وزارت تقاضاى اختصاص بودجه 
به فدراسيون را مى كرده است! موضوع محروميت 
عجيب و غريب اين ورزشكار باعث شد تا با او گفت 

و گو كنيم. اين گفت و گو را از دست ندهيد.
      حكمى عليه شـما صادر شد و امروز در 

همه جا از محروميت شما صحبت مى شود.
به جز محروميت، قبل از اينكه جلسه اى تشكيل 
ــامل دو مسابقه  ــمى ش ــابقه رس شود من سه مس
كشورى و يك مسابقه جهانى را از دست دادم و فكر 

مى كنم اين كار غيرقانونى باشد. 
      چرا اين مسابقات را از دست داديد؟

به من گفتند كه محروم هستم.
      دليل اين محروميت چه بود؟

دقيقا اين سوال را از خانم اسدالهى، نايب رييس 
بانوان فدراسيون پرسيدم و ايشان به من گفتند چون 
در سال96 يك مصاحبه عليه فدراسيون انجام داديد 
و گفتيد با هزينه شخصى اعزام شدم. من هم گفتم 
فكر نمى كنم حرف بدى زده باشم.  قبل از انتخابات 
كه سه ماه  پيش بود، از بازرسى وزارت ورزش با من 
ــتيم  تماس گرفتند و ما مراجعه كرديم و آنجا نوش
ــد از انتخاب مجدد  ــخصى رفتيم. بع كه با هزينه ش
ــيون، خودشان در  ــكندرى براى رياست فدراس اس
ــا را بركنار  ــد كه خيلى ه ــه اى اعالم كردن مصاحب
خواهم كرد كه االن اين مساله را به خوبى مى بينيم. 
بعد از اينكه ايشان دوباره راى آوردند، براى مسابقات 
ــت دادم اما اجازه ندادند. به نظرم در حال  درخواس

ــليقه اى برخورد مى شود و تك  حاضر به صورت س
تك كسانى كه در ليست سياه ايشان قرار دارند، در 

حال حذف شدن هستند.
      پيش از اين، افراد ديگـرى هم در مورد 

اين هزينه شخصى صحبت كرده بودند...
در سايت خود فدراسيون اعالم مى كنند كه اعزام 

به مسابقات با هزينه شخصى است. 
      گفته مى شود فدراسـيون به بازيكنان 
اعالم مـى كند كه ايـن هزينه هـا را از وزارت 
ورزش مى گيرد تا به آن هـا  بدهد اما در عمل 

پولى به بازيكنان نمى رسد.
ــاله از  ــم نگفته اند اما اين مس به من، همين را ه
بعضى بازيكنان آقايان شنيده ام. فقط به من گفتند 
با هزينه شخصى است و من هم پول داده ام و رفته ام.

      پس به شـما قول بازگرداندن هزينه ها 
را نداده اند و از ابتدا مشـخص بـوده كه بايد با 

هزينه شخصى خودتان به مسابقات برويد.
ــه از بعضى  ــت در صورتى ك ــه. همين طور اس بل
ــاله اى وجود  ــنيدم كه چنين مس ــران تيم ش پس

داشتهاست.
      يعنى هزينـه را جمع مـى كردند و بعد 
به نام هزينـه اعزام ورزشـكاران، پولى هم از 

وزارت ورزش مى گرفتند؟
ــى وزارت  ــم اما چيزى كه بازرس اين را نمى دان
ــما را به  به ما گفت اين بود كه ما تمام هزينه هاى ش

فدراسيون پرداخت كرديم.
      آيـا فقط بـه خاطـر مصاحبـه و اينكه 
گفته ايد با هزينه شـخصى اعزام شـدم، اين 

حكم را براى شما صادر كردند؟
ــس از اينكه اين  ــدالهى اين حرف را زدند اما پ خانم اس
موضوع رسانه اى شد، گفتند كه اين خانم مشكالت اخالقى 
دارد. در جلسه كميته انضباطى به موضوعاتى مانند عدم 
ــالمى و بى حجابى،  به صورت كلى  ــئونات اس رعايت ش
پرداختند. هيچ موردى را جزيى به من نگفتند كه كجا بوده 
ــودم دفاع كنم. بعد ازپنج  و چه تاريخى بوده تا بتوانم از خ
ساعت راى شان را اعالم كردند. يعنى 9صبح جلسه بود و سه 
بعدازظهر در سايت اعالم كردند من  دو سال محروم هستم.  
فكر مى كنم حكمى كه صادر شد وجاهت قانونى ندارد چون 

بدون حضور نماينده اى از وزارت ورزش برگزار شد. 
      شما در جريان اين جلسه بوديد؟

ــه كميته انضباطى روز  به من اطالع دادند كه جلس
شنبه و در تاريخ 97/9/10 برگزار مى شود و من فكر مى 

كردم يك جلسه رسمى با حضور نماينده وزارت ورزش و 
رياست فدراسيون خواهد بود اما در اين جلسه تنها سه نفر 
حضور داشتند. دبير، نايب رييس بانوان و رييس كميته 

انضباطى فدراسيون. 
      شايد به شكل برگزارى جلسه نتوان ايرادى 
گرفت اما اينكه به چه دليلى اين جلسه برگزار شده 

جاى سوال دارد. 
در ابتدا به من گفتند به دليل مصاحبه عليه فدراسيون 
ــكالت اخالقى! من در مرداد امسال، در  بوده و بعد شد مش
مسابقات كشورى شركت كردم. آيا اين مشكالت اخالقى 
در عرض  سه ماه به وجود آمدند؟! دقيقا بعد از انتخاب مجدد 

رييس فدراسيون؟!
      شما در دوره قبلى رياست اسكندرى هم اعزام 

شده بوديد.
ــوده ام. جايى  ــدودى در تمام اعزام ها ب بله. من تا ح
ــتم هزينه ها را پرداخت كنم در مسابقات  كه مى توانس

شركت مى كردم. 
      چگونه در آن زمان جزو نفرات اصلى تيم ملى 

بوديد اما در حال حاضر...
نمى دانم!

      در مورد انتخابـات اين دوره انتقاداتى مطرح 
شده است. شما صحبتى نداريد؟

فكر مى كنم من به عنوان تنها مدال آور و نماينده بانوان 
بايد در مجمع انتخاباتى حاضر مى شدم كه اين گونه نشد. 
اين موضوع نيز مى تواند جزو تخلفات باشد چون بر اساس 
ــركت مى كرد. البته من به اين  قانون نفر اول بانوان بايد ش
موضوع هيچ اعتراضى نكردم. چون نمى خواستم در حاشيه 
قرار بگيرم اما پس از انتخابات وقتى اين تصميم در مورد من 

گرفته شد، شوكه شدم. 
      پس از اعالم راى، شما اقدامى انجام نداديد؟

اين موضوع از طريق نهادهاى نظارتى و بازرسى در حال 
پيگيرى و رسيدگى است. چيزى كه من شنيده ام اين است 
كه خود اين كميته انضباطى هيچ وجاهت قانونى نداشته 
و ندارد. بنابراين حرف هاى شان نمى تواند درست باشد. 
ابتدا بايد مسائلى را اثبات كنند. اين كشور بى قانون نيست و 
بايد به خاطركارهايى كه فدراسيون خودسرانه و سليقه اى 
ــند. از نهادهاى بازرسى و  ــخگو باش انجام مى دهد، پاس
نظارتى تقاضا كردم به اين مسائل ورود كنند و بررسى كنند 
كه تخلفى از جانب من صورت گرفته يا فدراسيون؟ بايد 

منتظر باشيم ببينيم چه اتفاقي مى افتد.
      فقط با وزارت ورزش صحبت كرده ايد؟

خير، به نهادهاى ديگرى هم رجوع كرده ام.
      امكان دارد بگوييد به چـه نهاد هاى ديگرى 

مراجعه كرده ايد؟
خير. در حال حاضر نمى توانم در مورد آن ها صحبت كنم 
اما بايد بگويم كه به من قول بر خورد با تخلفات را داده اند. در 
مورد محروم كردن از طرف فدراسيون بولينگ و بيليارد بايد 
بگويم، يكى از بازيكنان زير21 سال نيز به همين صورت از 
مسابقات داخلى و خارجى محروم شد و سه مسابقه مهم را 
از دست داد اما او سكوت كرد و بعد از دادن تعهد با فدراسيون 

به توافق رسيد. 
      در گذشـته اعتـراض نكرديـد كه چرا 
اعزام تيم ملى بايد با هزينه شخصى ورزشكار 

انجام شود؟
ــال پيش، در اردويى كه قبل  يادم است كه دو س

ــابقات امارات داشتيم، خانم شهريان  از اعزام به مس
ــوان در وزارت  ــت ورزش بان ــه  در آن زمان معاون ك
ورزش بودند براى بازرسى به محل اردوى ما آمدند. 
ــدالهى نايب رييس ما و دبير  در آن بازديد، خانم اس
فدراسيون، به همراه7-6 بازيكن خانمى كه قرار بود 
ــتند. خانم شهريان در آنجا  اعزام شويم، حضور داش
ــيايى و جهانى به  اعالم كردند تمام هزينه هاى آس
ــود. همه ما تعجب كرده بوديم  شما پرداخت مى ش
كه مگر مى شود و به خانم اسدالهى نگاه مى كرديم 
كه آيا اين مساله واقعيت دارد يا خير؟! حتى خودم از 
خانم شهريان سوال كردم كه شما مطمئن هستيد 
ــت؟ گفتند بله. اما  هزينه سفر ما پرداخت شده اس
ــتان خانم  ــته كه در مسابقات تركمنس سال گذش
ــت در آن زمان  شهريان را ديدم، گفتم يادتان هس
اين موضوع را اعالم كرديد؟ گفتند خير! به هيچ وجه 
ــت! در واقع منكر آن حرف  چنين چيزى نبوده اس
ــدند. ضمن اينكه بايد بگويم، اگر كسى بخواهد  ش
مانند من صحبتى كند شامل اتهامات و محروميت ها 
ــود و بايد اين را نيز در نظر بگيريم كه ممكن  مى ش
ــيون عواقب اين چنينى را به  ــت از طرف فدراس اس

همراه داشته باشد. اعتراض كردن راحت نيست. 
      دربـاره اعـزام با هزينه شـخصى حتى 

سوال هم نمى كرديد؟
ــه  ــى ك ــه جواب ــم. هميش ــوال كردي ــا س باره
مى شنيديم اين بود كه وزارت ورزش هيچ بودجه اى 
ــت.  اگر شما صحبت هاى گذشته من  به ما نداده اس
ــا از وزارت خواهش  را نگاه كنيد، مى بينيد كه باره
كرده ام به فدراسيون ما بودجه بدهد! در واقع قبل از 
اينكه بدانم به فدراسيون پول  مى دهند، هميشه در 
مصاحبه هايم مى خواستم كه وزارت بودجه بدهد 
ــود! غافل از اينكه...! من در  تا شرايط براى ما مهيا ش
ــاله را عنوان مى كردم  ــه هايم اين مس تمام مصاحب
ــم خنده ام  ــوردش صحبت مى كن ــه در م و االن ك

مى گيرد!
      با اين شـرايط اميدى براى بازگشت به 

تيم ملى داريد؟
ــد بود. فكر  ــه اميدم به خدا بوده و خواه هميش
مى كنم كار درستى كردم. زمانى كه با عزت و آبروى 
من كه يك خانم هستم بازى مى شود و براى اينكه 
ــان را بپوشانند به من  نقص ها و كمبودهاى خودش
اتهام مى زنند تا كارشان را قانونى نشان دهند، فكر 
ــردم. اميدوارم خدا كمك  مى كنم بهترين كار را ك
كند و مسئوالن به داد ما برسند تا بتوانيم حق مان را 

بگيريم. همه چيز را به خدا سپرده ام.
      به نظر مى رسد در دوره اسكندرى ديگر 

اميدى براى بازگشت شما نيست!
حداقل سرم پيش خودم و خداى خودم باالست 

كه راه درست را رفتم.
      مى توان گفت با شما كه افتخارات زيادى 
را در بيليارد داريد  اين گونه برخورد شد، واى 

به حال ديگران!
ــه اينجا  ــه وضعيت ما ب ــايد يكى از داليلى ك ش
ــد كه اگر صحبتى كنيد و  رسيده است، همين باش
ــن برخوردها با  ــت اي حق تان را بخواهيد ممكن اس

شما بشود.

ژاله فرامرزيان، معاون توسعه مديريت و منابع وزارت ورزش 
و جوانان در حاشيه بازديد از اردوى تيم ملى تيراندازى جانبازان 
ــيون گفت:  و معلوالن و بازديد از بخش هاى مختلف اين فدراس
قبل از اعزام كاروان ايران به بازى هاى پاراآسيايى فرصت نشد كه 
با ورزشكاران ديدار كنم  و حاال پس از نتايج خوبى كه در جاكارتا 
كسب شد الزم ديدم براى تقدير از اين ورزشكاران در اردوى شان 
ــازان و معلوالن  ــيون ورزش هاى جانب حضور پيدا كنم. فدراس
تالش هاى زيادى در سال هاى اخير داشته است و اميدوارم اين 
ــب ترى را براى  ــرايط مناس تالش ها و حمايت وزارت ورزش ش
ــد. يكى از وظايف فدراسيون عالوه  ــته باش آينده به همراه داش
ــازى فضاى ورزشى براى  بر توسعه ورزش قهرمانى، مناسب س
معلوالن است تا آن ها نيز مانند ساير اقشار جامعه بتوانند ورزش 
كنند. ما هم سعى مى كنيم نهايت حمايت را از اين فدراسيون و 

ورزش معلوالن داشته باشيم.
ــب با نتايجى كه هر فدراسيون  وى در ادامه گفت: ما متناس
پيش بينى اش را قبل از اعزام به بازى هاى آسيايى و پاراآسيايى 
ــيون  ــر گرفته ايم كه فدراس ــى را در نظ كرده بود پاداش هاي

جانبازان و معلوالن هم شاهد اين پاداش مى شود. پيش بينى 
اين بود كه كاروان ايران در بازى هاى پاراآسيايى در رده چهارم 
ــد و اين نشان مى دهد  قرار بگيرد، اما با يك پله صعود سوم ش

كه زحمات كشيده شده نتايج خوبى را به همراه داشته است.
ــم تجليل از مدال آوران  فرامرزيان در مورد برگزارى مراس
گفت: ما در ابتداى سال جارى مراسم تقدير از مدال آوران سال 
95 و 96 را برگزار كرديم. براى سال 97 هم الزم است كه تعداد 
ــال مشخص شده و سپس مراسم  دقيق مدال آوران تا پايان س
تقدير برگزار شود. ما اصرار داريم كه شخص رييس جمهور در 
اين مراسم حضور داشته باشد. اگر اين فرصت فراهم شد مراسم 
ــر اين موضوع  ــال برگزار مى كنيم، اما اگ تقدير را همين امس

محقق نشود، مراسم به اوايل سال 98 موكول خواهد شد.
ــان تيراندازى معلوالن  وى درخصوص مشكالت ملى پوش
به علت نبودن فشنگ و ساچمه خارجى اظهار داشت: شرايط 
ــامل حال همه ما مى شود و همگى بايد  اقتصادى در كشور ش
ــعى كرده ايم با روش هايى  اين موضوع را در نظر بگيريم. ما س
ــى مى كنند حداكثر تالش را براى  كه خود فدراسيون ها بررس

ــيم. به هرحال برخى از  ــايل و ملزومات داشته باش تامين وس
اين اقالم در ايران توليد نمى شوند و شايد كيفيت موردنظر را 
ــند. در اين باره اگر فدراسيون جانبازان و معلوالن  نداشته باش
ــور براى برگزارى اردو را داشته  پيشنهاد اعزام به خارج از كش
ــى الزم صورت خواهد گرفت. تاكنون 81 درصد از  باشد بررس
بودجه اين فدراسيون پرداخت شده است. ما اعالم كرده ايم تا 
جايى كه براى مان مقدور باشد بيشتر از مبلغ مورد نظر را نيز به 

فدراسيون كمك مى كنيم.
ــازى دو باشگاه پرسپوليس  فرامرزيان درمورد خصوصى س
ــال تقاضاى  ــهود است ارس ــتقالل گفت: چيزى كه مش و اس
ــوى وزارت ورزش است و  خصوصى سازى اين دو باشگاه از س
ــازى را بگيريم درباره  پس از آنكه مصوبه سازمان خصوصى س

نحوه واگذارى و رقم آن و ساير موارد تصميم گيرى مى شود.
وى درباره منع به كارگيرى بازنشستگان در وزارت ورزش 
ــون را ابالغ  ــرد: ما اين قان ــيون ها عنوان ك و همچنين فدراس
كرده ايم و بازنشستگان نيز در زمان مقرر بايد محل كار خود را 
ــده ما در  ترك كنند. پس از اين موعد مقرر كه 15 آذر اعالم ش

ــاس تكليفى كه داريم  صدور احكام و پرداخت كمك ها بر اس
اقدام مى كنيم. برخى از دوستان در گذشته از استثناهايى كه 
در قانون وجود داشت استفاده نكرده بودند و پس از ابالغ قانون 
تقاضاى خود را مطرح كرده اند كه اگر اين موضوع در زمان مقرر 

اعالم شود، اجرا خواهد شد.
فرامرزيان در خصوص موضوع بازنشستگى فريبا محمديان، 
معاون امور بانوان وزارت ورزش گفت: محمديان را قبل از موعد 

بازنشسته كرده اند و او هم بر همين اساس طرح شكايتى كرد 
ــكايت تا پايان هفته بيايد در وزارت ورزش  و اگر نتيجه اين ش
ــه تالش هايى كه  در  ــر اين صورت با وجود هم مى ماند، در غي
ــت، بايد برود. محمديان 20 سال  ــته اس سال هاى اخير داش
خدمت كرده و زودتر از موعد او را بازنشست و در حقش اجحاف 
ــراى او در نظر  ــاءا... كه رويكرد عادالنه اى ب كرده بودند. ان ش

گرفته شود.

ــرايط  ــى بوكس در مورد ش ــرمربى تيم مل اكبر احدى س
ــور گفت: طبق برنامه ريزى  حضور در مسابقات قهرمانى كش
ــابقات قهرمانى كشور از 16 آذر  كه فدراسيون انجام داده مس
به مدت يك روز به ميزبانى خوزستان برگزار خواهد شد. تمام 
ــور به روى  ــران در رقابت هاى قهرمانى كش چكيده بوكس اي
ــى مدعى پوشيدن پيراهن تيم  رينگ مى رود. در واقع هركس
ــركت كند البته به  ــت بايد در اين رقابت ها ش ملى بوكس اس

استثناى برخى از بوكسورها كه گواهى پزشكى دارند.
ــى  و همچنين  ــان روزبهان ــوص وضعيت احس وى در خص
ساالر غالمى، گفت: احسان روزبهانى به دليل جراحى گردن، 
ــكى دارد و از حضور در اين مسابقات معاف است.  گواهى پزش
ساالر غالمى نيز در كانادا تمرين مى كند و او نيز از حضور در اين 

مسابقات معاف است. به غير از اين دو بوكسور هركسى تمايل 
به حضور در اردوى تيم ملى را دارد بايد در مسابقات قهرمانى 
كشور حضور داشته باشد. در واقع تكليف اردونشينان تيم ملى 

بوكس در خوزستان مشخص خواهد شد.
احدى در پاسخ به اين سوال كه چند نفر در پايان مسابقات 
ــد،  ــم بوكس دعوت خواهند ش ــور به اردوى تي قهرمانى كش
ــتگى به  گفت: دعوت از نفرات ملى پوش به اردوى تيم ملى بس
ــئوالن مجموعه ورزشى انقالب در خوابگاهى  اين دارد كه مس
ــكان بدهند. شايد  كه در اختيار دارند چه تعداد به ما محل اس
ــوند. از تعداد نفرات حاضر در  20 تا 27 نفر به اردوها دعوت ش
ــور خبر ندارم و نمى دانم چه كسانى  ــابقات قهرمانى كش مس
ــت. ما در تالش هستيم كه  ــابقات حضور خواهند داش در مس

ــرمربى تيم ملى  از ابتداى دى اردوى تيم ملى را آغاز كنيم.س
بوكس در مورد اينكه چند نفر به عنوان اعضاى كميته فنى در 
ــور حضور خواهند داشت، گفت: بنده  مسابقات قهرمانى كش
به عنوان سرمربى تيم ملى، على مظاهرى به عنوان مربى تيم 
ملى، حسين نهرودى، كوروش ماليى و رضا مهدى پور به عنوان 

كميته فنى در مسابقات حضور خواهند داشت.
وى در پاسخ به اين سوال كه آيا تا پايان سال جارى تيم ملى 
ــركت خواهد كرد يا خير، گفت: براى  ــابقاتى ش بوكس در مس
حضور در يك تورنمنت به ميزبانى مجارستان دعوت شده ايم. 
اوايل بهمن  تا اواسط بهمن  اين رقابت ها برگزار خواهد شد، اما با 
توجه به اينكه تورنمنت چابهار نيز قرار است اسفند برگزار شود 
ما منتظر هستيم تا ببينيم كه برنامه ها به چه صورت است. در 

صورتى كه اين دو تورنمنت با يكديگر تداخل نداشته باشد در 
هر دو رويداد حضور خواهيم داشت، در غير اين صورت با توجه 

به حساسيتى كه تورنمنت چابهار دارد، صالح بر اين است كه 
در تورنمنت بين المللى چابهار حضور داشته باشيم.

ژاله فرامرزيان، معاون توسعه مديريت و منابع وزارت ورزش و جوانان:

وزارت ورزش خواهان خصوصى سازى استقالل و پرسپوليس است

اكبر احدى، سرمربى تيم ملى بوكس ايران:

تكليف اردونشينان تيم ملى در خوزستان مشخص خواهد شد

وزارت ورزش

منهاى فوتبال

      اكرم محمدى، بازيكن بيليارد در گفت و گو  با «قانون» و در انتقاد از فدراسيون:     

اتهام مى زنند تا كارشان را قانونى نشان دهند!
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مردم: اين ديگه روزنه نيست مردم: اين ديگه روزنه نيست 
قشنگ چاله فضاييهقشنگ چاله فضاييه

جهانگيرى: بايد روزنهجهانگيرى: بايد روزنه  هاى فسادزا شناسايى و مسدود شود هاى فسادزا شناسايى و مسدود شود 

مطهرى: اينكه فردى در جمع 10 نفره اى حرفى بزند

نمى شود به او اتهام اخالل در امنيت ملى زد

اونجورى باشه بايد همه  
راننده تاكسى ها رو دستگير كنيم

جهانگيرى: اقتصاد ايران از روند 
رو به رشدى برخوردار است 

 

 دن  بيلزريان هم 
آدم خانواده  دوستيه

روحانى: ابرتورم و ابربيكارى ما را 
تهديد نخواهند كرد

 

ولى شما را نمى دانيم

خبرآنالين: رد درخواست 20 سال كاهش سن 

مرد 69ساله اى كه فكر مى كند 49 ساله است

دادگاه: مى خواى از اين اداها 
دربيارى برو ايران مدير شو

واعظى: روحانى تا آخر پاى قول هاى خود به مردم ايستاده  است

اصال واسه همينه
 نميتونه قدم برداره بره عملى شون كنه

شبكه خبر: رونمايى از 6 محصول دانش بنيان حوزه سالمت با حضور وزير بهداشت

از جمله خودمال سه كاره
رييس جمهور ونزوئال در ديدار فرستاده ويژه روحانى: به اتحاد استراتژيك با ايران ادامه مى دهيم

 استراتژى فقط واحدهاى پولى مون
نماينده مجلس:

بنزين ليترى 5000 تومان شايعه است

دالر 19هزارتومانى: 
منم شايعه بودم

ابتكار: خط فقر كجاست؟

اگر مسئولى زير پات رو ببين 
اگر شهروند عادى هستى

 باالى سرت رو

عصر ايران: توزيع ماده مخدر گراس در جعبه پيتزا

توزيع كننده: پيتزاي سبزيجات سفارش داده بودن 
ريحونمون تموم شده بود

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

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

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

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

كارتونيست ها: عليرضا پاكد ل- محمد رضا ثقفي- وحيد جعفري-ثنا حسين پور- الله ضيايي-  احسان گنجي-پانته آ واعظ نيا 
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ــتر احساس نزديكى  ــان كه حاال مدتى است با شما بيش روانشناس
مى كنند، در خواب هم شما را زير نظر گرفتند و به اين نتيجه رسيدند 
ــخصيت افراد چيزى نيست كه بتوان به راحتى از آن گذشت.  كه ش
ــيدند تا در  ــتان دارد. لذا پتو را باالتر كش همين خوابيدن هزارتا داس

محيطى امن و گرم و نرم دست به تحليل زنند:
افرادى كه جنينى مى خوابند

ــان را به درون شان  افرادى كه به صورت جنينى مى خوابند و خودش
ــيار سختى كشيده، قانع، خجالتى، مبادى آداب،  مچاله مى كنند، بس
ممد حيات، مفرح ذات و رازدارى نيستند؛ بابا اين ها فقط از گودى كمر 
رنج مى برند. تازه متخصص ارتوپد هم به آن ها گفته شب ها فكر الكى 
ــان  نكنند و زودتر بخوابند و ترجيحا هم جنينى بخوابند تا گودى ش
ــتاره كنسرت ها  ــود. از اين مدل خوابندگان مى توان به تك س پر ش
ــاره كرد. (روانشناسان اصرار  و كليپ ها؛ جنيفر لوپز و ويليام فاكنر اش

داشتند مثال بزنند. نمى دانم، شايد حق با آن ها باشد!)
 افرادى كه هنگام خواب بالش بغل مى كنند

روانشناسان تاكيد دارند كه فقط بايد بالش باشد و بغل كردن هر جسم 
يا چيز ديگرى از حوزه استحفاظى ما خارج است. اين ها به ظاهر افراد 
ــتند. ولى اشتباه نكنيد. اتفاقا از بس در بيدارى و  تنها و مفلوكى هس
حاالت مختلف، اين و آن را بغل كرده اند؛ خواب شان هم فرم گرفته. 
ــراد معروفى كه اين مدلى مى خوابند عبارتند از دن بيلزريان، پيت  اف

بول و جانى دپ اگر اشتباه نكنم!
افرادى كه به پهلو مى خوابند

اين افراد اغلب بدبين، منطقى و سخت گير هستند. معموال هم يك 
دست شان يا زير سرشان است يا به جلو. يك مدل ديگر هم بود كه 
مريم آقايى اجازه نداد براى تان شرح دهم ولى از نظر روانشناسان آن 
دسته ديگر اند شك و استتار هستند! آلفردهيچكاك و كارگاه علوى 

معموال اين مدلى مى خوابيدند.

هميشه دلم مى خواست زبان انگليسى بلد باشم تا بتونم در جمع دوستان 
و فك و فاميل وسط حرف هام چند تا كلمه قلمبه سلمبه خارجكى به كار 

ببرم تا همه بدونن كه من چه آدم با كالسى هستم.
اين فرصت دست نداد تا يه روز در سن سى سالگى تصميم گرفتم برم 
كالس زبان و اين آپشن خيلى خفن رو از ليست بلند باالى نداشته هام 
ــگاه خوب رفتم  ــط بزنم، بعد از كلى پرس و جو و پيدا كردن آموزش خ

براى ثبت نام كه گفتن بايد اول آزمون تعيين سطح بدى. 
گفتم: اوكى!

ــوپروايزر شدم در  ــد. با كلى اعتماد به نفس وارد اتاق س وقتى نوبتم ش
ــروع كرد به انگليسى صبحت كردن و من هم فقط  رو كه باز كردم ش
ــردم ، خيلى تالش كرد كه از  ــات و مبهوت مثل جغد نگاهش مى ك م
ــه ولى انگار نمى دونست من دهنم قرصه قرصه و هيچ  من حرف بكش
ــى صحبت  ــدم تا اينكه بعد از چند دقيقه انگليس ــى بهش نمي اطالعات
كردن خسته شد و با چهره اى مستاصل به فارسى گفت داداش اومدى 
ــتى كه اينجورى سكوت  ــت بازجوى ساواك نيس آزمون بدى زير دس

كردى، حرف بزن.
گفتم: اوكى!

ــى  ــرد و من چيزى براى گفتن به انگليس ــازم اوضاع فرقى نك ــى ب ول
ــتم، وقتى باالخره با هزار زحمت سوال آخر رو دست و پا شكسته  نداش
ــد رفت تو بالكن دو تا سيگار كشيد و برگشت  ــتاد پا ش جواب دادم ، اس
يه كتاب بهم داد و گفت فعال عكس هاى داخلش رو رنگ كن و 100 

در بولونيا دو اتفاق بزرگ و مهم رخ داده است، اول خوب را 
بگويم يا بد را؟! اتفاق اول حضور دفتر شركت هاى خودروسازى 
بزرگ ايتاليا مانند المبورگينى، مازراتى و فرارى است، اتفاق دوم 

فارغ التحصيل شدن مسعود فراستى از دانشگاه اين شهر در 
رشته فلسفه است. رييس دانشگاه بلونيا پس از اينكه فراستى از 
اين شهر به پاريس رفت تا آنجا به ادامه تحصيل مشغول شود، 

خطاب به دستياران و معاونان خود گفت: «اين فراستى اگه 
برگشت، بگيد شهر تعطيله، رفتيم آمپول بزنيم!»

فراستى در سفر تحصيلى خود به فرانسه رفت، آنجا جامعه شناسى 
و اقتصاد سياسى خواند.كار خوبى هم كرد، چون بقيه به خارج كه 
مى روند، ايدز مى گيرند، فراستى مدرك تحصيلى گرفت. او انصافا 

پسر درس خوانى بود و در دانشگاه مهم پاريس فارغ التحصيل 
شد و به جاى اينكه مهره چهار و پنج كمرش به خاطر قر 

دادن بيرون بزند، با مغزى پر اما زبانى نيش و كنايه دار به وطن 
برگشت.

فراستى به محض بازگشت به ايران احتماال توى دلش گفت: 
«اوه اوه چه خبره! يه تعدادى شخصيت سياسى كه همه شون 

تيپن، يه تعدادى فعال سياسى كه نقش شون توى فيلم مشخص 
نيست و سرگردانن، يه مقدار هم دانشجوى كاغذى و مقوايى 
داريم و... نميشه من برگردم؟» اما يادش آمد كه آخرين روز 

شهردار پاريس خطاب به او گفته: «فقاستى! ما داريم شهر رو 
تعطيل مى كنيم و پاريس به زودى مركز تعويض روغنى ميشه 

و چيزى به اسم شهر پاريس ديگه نخواهيم، اينم كرايه برگشتت، 
برگردى ميام برات!»

او پس از بازگشت به ايران كه هيچى! خيلى بعدتر از بازگشت 
به ايران به عنوان منتقد سينما خودش را به اهالى سينما معرفى 
كرد. رويكرد فراستى در مورد سينما به اين گونه است كه «فقط 

هيچكاك! خاك تو سر بقيه!».او به قدرى طرفدار هيچكاك و 
سينماى اوست كه خود هيچكاك آنقدر روى فيلم هايش تعصب 
ندارد و بارها از آن دنيا به فراستى گفته: «مسعود شل كن! منم 
فيلم بد داشتم ديگه!» كه احتماال فراستى در پاسخ به او گفته: 

«تو غلط كردى كه فيلم بد ساختى(صداى بوق!)»
اما عامه مردم فراستى را با حضور در برنامه «هفت» با اجراى 
فريدون جيرانى شناختند. فراستى در اين برنامه توانست ركورد 

توهين به فيلمسازان يك كشور را به تنهايى از آن خود كند. در 
مورد فراستى همين قدر بدانيد كه ابراهيم حاتمى كيا را بهترين 

فيلمساز ايران مى داند اما در مورد اصغر فرهادى گفته: «فيلم هاى 
او طوالنى، وراج و مالل آور است» اما همين فيلم ها جوايز كن 
و اسكار و گلدن گالب مى گيرند و شايد براى تان جالب باشد 

كه بدانيد چرا با اينكه فرهادى چنين جوايز بزرگى گرفته است، 
بازهم نظر فراستى در مورد او چنين است، چون فراستى اين 

فستيوال ها را در حد «مسابقه محله» هم نمى داند.
وى اخيرا در يك برنامه تلويزيونى با اجراى آرش ظلى پور شركت 

كرد. در اين برنامه مجرى به همه چيز فراستى گير داد، به جز 
چيزهايى كه واقعا قابل گير دادن است و او را «بدتيپ» خطاب 

كرد. ظلى پور يادش رفت از فراستى بپرسد: «چرا فرهادى را 
طرفدار متجاوزها ناميدى؟» چون حتى خود متجاوزها هم طرفدار 

خودشان نيستند. االن هم فراستى نازنين و تو دل برو از اين 
فرصت استفاده كرده و همين طور كه بغض مى كند مثل سيامك 

انصارى عكس مى گيرد و در نگاهش يك «بابا منم از خود 
شمام؛ مردم!» خاصى ديده مى شود!

ــيقى درگير تنهايى  دنياى اين روزاى موس
ــده. بعضى خواننده ها صداى واقعيشون  ش
و صدايى كه توى آهنگ هاشون دارن، يه 
ــفارش  چيزى تو مايه هاى «چيزى كه س

ميدى و چيزى كه تحويل مى گيرى»ئه!
ــيقى و ريتم آهنگ ها هم كه يه مدل  موس
ــاد! هر آهنگى رو آدم مى شنوه  ــده. ش ش
ــت  ــام اندامش ميفته و دوس ــه تم لرزه ب
ــاال و هى هد بزنه.  ــت بره ب داره از داربس
ــما ببينين طرف توى شعرش ميگه ولم  ش
كردى رفتى، بدبختم كردى، بعد تو مردم، 
الهى بميرى، برى زير 18چرخ ايشاال. ولى 
شما اين شعر رو كه مى شنوى ديگه دست 

خودت نيست، پا ميشى!
ــن كه  بعد از خواننده اين آهنگ اگه بپرس
چرا با اين شعر غمگين و افسرده، همچين 
ــتى، ميگه مردم كار  ريتم شادى رو گذاش
ــاد دوست دارن! ما براى شاد كردن دل  ش

مردم مى خونيم!
ــتادى زير تريلى،  المصب تو عشقتو فرس
دل كيو شاد كردى؟ ديگه با اين وضعيت 
ــتيم اميد داشته  به تنها چيزى كه مى تونس
ــه اون  رو هم  ــعار آهنگا بود ك ــيم اش باش

بردن بيمارستان و دكترا جوابش كردن!
ــعرا يه سرى جمالت پيش   االن توى ش
ــه دارن همونا رو  ــه هم ــت ك فرض هس
ــما اگه دقت كنين مى بينين  مى خونن. ش
ــم  ــر خواننده اى حداقل يه آهنگ به اس ه
«برگرد» و «ديوونه» داره! يعنى معشوق ها 
ــا رفتن. بعد اين  ــون ديوونه اند ي يا همه ش
وسط مسطا چهارتا عاشقتم، دوست دارم، 
ــم، قربونت برم، بازم از  عزيزمى، فدات ش
ــام  ــاال دفعه بعد از ش اين كارا بكنين، ايش
تشريف بيارين، تو رو خدا به بچه ها سالم 
ــگا ميگن كه اون  ــونين  و... توى آهن برس
ــه همين طورى خالى خالى  برگرد و ديوون

نباشه!
يه سرى اشعار هم هستن كه معلوم نيست 
دغدغه  كدوم يكى از اقشار جامعه است. مثال 
طرف خونده «مى كردم من صبحونه درست، 

برات داغ مى كردم شير و نوتال با ُتست»
ــت  ــير و نوتال درس واال همه كه امكانات ش
ــت اقتصادى  ــا اين وضعي ــدارن. ب كردن ن
ــيس بندرى بده به  آدم نهايتا بتونه يه سوس

طرفش.
ــگاى فاخر  ــعار و آهن ــاال قاطى اين اش ح
ــا مفهوم و  ــعر ب ــانى كه ش ــتند كس هس
ــردم ميدن كه  ــيقى خوب تحويل م موس
ــون نداريم. ما همون ماست بند  ما كاريش
ــاس بند و پشه بند و خاك بند خودمون  و س

رو  گوش ميديم .

افرادى كه طاق باز مى خوابند
افرادى كه طاق باز يا رو به سقف يا مجلسى مى خوابند؛ سياستمدار، رفيق باز، 
اهل جلب توجه و بسيار پرسشگر هستند. روانشناسان از آن جهت به اين 
ــى هم مى گويند چون ديده شده برخى عزيزان زحمتكش،  روش مجلس
ــان برده! از اين مدل  ــيدگى خواب ش ــط رس با اين حالت در مجلس، وس
خوابيده ها مى توان به نمايندگان: حاجى دليگانى، ابوترابى، كوچكى نژاد و 
ــاير دوستان خسته مجلسى و همچنين جرارد پيكه مدافع تيم بارسلونا  س
اشاره كرد. ربط شان هم نمى دانم ولى روانشناسان حرفى را بيخود نمى زنند.

افرادى كه روى شكم مى خوابند
ــيار رازدار، پنهانكار و جدى  ــان مى خوابند بس افرادى كه بر روى شكم ش
ــان را رها نمى كنند و دست  ــتند. آن ها حتى هنگام خواب هم خودش هس
از پنهانكارى برنمى دارند. اما سينه شان همچون جاسازى امن و غيرقابل 
ــترس، در خدمت رازهاى مگوى شماست. پيمان معادى، ايرج جنتى  دس
ــتند. البته  ــور هوگو هنگام خواب اين مدلى هس ــى و مرحوم ويكت عطاي
ــتر از 17 ثانيه رازت رو نگه  عمه خودم هم اينجورى مى خوابيد ولى بيش

نمى داشت!
افرادى كه لبه تخت مى خوابند

اين افراد داراى ريسك پذيرى باال و عاشق هيجان و تنوع هستند. همچنين 
بسيار سركش و كله شق هستند. بارها هم سرشان به سنگ (سنگ كف 
ــرادى كه دمر و لبه تخت  ــان نمى آيند. تازه اف ــاق) خورده اما به خودش ات
مى خوابند كه ديگر مرزهاى شهامت را جابه جا كرده اند. ديده شده مهدى 

تاج، محمود احمدى نژاد و حميد هيراد در اين حالت به خواب رفته اند.
افرادى كه در عرض تخت مى خوابند

ــانى كه طولى مى خوابند وعرضى  ــته اند، دسته اول كس اين افراد دو دس
بيدار مى شوند. كه خب روانشناسان كارى به اين ها ندارند و معتقدند ديگر 
ــر شب عرضى  ــته دوم از همان س هرچيزى هم نبايد تحليل كرد. اما دس
مى خوابند. كه اتفاقا روانشناسان با اين ها هم كارى ندارند چون فازشان را 
درك نمى كنند. (تابلوئه روانشناسان خسته شدن و دارن قضيه رو سوسكى 
مى پيچونن) از اين افراد سند مستحكمى مبنى بر اين گونه خوابيدن شان در 

دست نيست. اما احتمال مى رود امير تتلو اين مدلى بخوابد.
افرادى كه نمى خوابند 

هرچقدر روانشناسان باالى سر اين دسته نشستند، فايده اى نداشت. حتى 
ــى كردند اما زير بار  ــان پكيج هاى افزايش خواب آلودگى هم معرف بهش
نرفتند. روانشناسان هم خسته شدند و درحاليكه طاق باز متمايل به جنينى 
ــان برد و با يك غلت، به عرض تخت متمايل  بودند، روى پهلو خواب ش

شدند و در نهايت از لبه تخت به پايين سقوط كردند

صفحه از حروف انگليسى بنويس و دوباره بيا.
گفتم: اوكى!

بعد از شش ماه كه تكاليفو تموم كردم رفتم و ترم يك ثبت نام شدم، 
ــه در كالس رو باز كردم حس  ــاه همين ك ــه اول روز دوم تيرم جلس
ــو كالس رو چك كردم و مطمئن  ــدم، تابل كردم وارد مهد كودك ش
شدم منشى آموزشگاه اشتباه آدرس داده ولى وقتى برگشتم و پرسيدم 
گفت درسته آقا، كالس 101 همونه، گفتم آخه اونجا كالس كودكان 
بود اونم با بى حوصلگى هرچه تمام تر گفت سطح شما همونه بفرماييد 

سر كالس ! گفتم اوكى!
ــتيم  ــدم و ديدم بغل دس ــت وقتى وارد كالس ش ولى غرورم شكس
هفت سالشه. البته اين رو هم بگم كه جو كالس عالى بود، واى چه 
ــور و حالى بود. تا قبل از حضور استاد به همديگه موشك كاغذى  ش
ــدم  پرت مى كرديم، دنبال بازى مى كرديم، حتى گاهى جوگير مى ش
و روشون تف مى كردم و چون هيكلم دو برابر بقيه بود ميزدمشون. 

بگذريم...
ــعى مى كردم الاقل توى كالس شاگرد  باالخره با هر زحمتى بود س
آخر نباشم و بتونم نمره قبولى بگيرم ولى باز هم با تمام تالشم بيشتر 
اوقات شبيه قلقلى تو برنامه كودك فقط نگاه مى كردم و هيچ حرفى 
براى زدن نداشتم. سر كالس اين پسر بچه كوچولوها كه همكالسيم 
ــتر احسان پاك كن بده ، مستر احسان نوك  بودن انقدر ميگفتن مس
اضافى دارى و مستر احسان سوال دو چى ميشه؟ كه به جاى يادگيرى 
زبان انگليسى هر بار چند تا از موهام سفيد مى شد و برمى گشتم خونه. 
كالسمون هفته اى سه بار ساعت سه بعدازظهر توى گرماى 40 درجه 
تابستون بود، تايمى كه حتى شتر شخصى ملكه اليزابت هم اون موقع 
ــتان متوجه  ــايه زير كولر گازى خوابيده بود، اگه ملكه انگلس توى س
ــختى هاى كالس زبان رفتن من مى شد خودش با اعتبار  ذره اى از س

شخصيش مدرك IELTS منو مى داد. 
خالصه اينكه اگه خواستيد باكالس بشيد دنبال يادگرفتن زبان نريد. 
ــتون نريد و اگه رفتيد با بچه ها سر يه كالس نشينيد.  اگه رفتيد تابس

احسان هيدىباشگاه طنزپردازان جوان

احمدرضا كاظميفتواستريپ

شيدا سردشتيطرح

ــار دومى كه بعد از يك هفته به مرجان زنگ مى زنم،  ب
ــم و بگويم مرتضى  ــودم را معرفى كن ــت خ الزم نيس
ــار را بياورم تا خاطرات  ــم كوچه امير افش ــتم و اس هس

هزار سال قبل در ذهنش زنده شود.
ــدى حرف زد؟  ــه خبر؟ مه ــحالى مى گويد چ ــا خوش ب
ــد كرج آب يخ هستم در آن لحظه. بى  مى دانم يك س
هيچ مقدمه اى مى گويم نه. تمام كرد. فردا تشييع جنازه 
است. از جلوى مسجد دارالسالم. بلدى كه؟ تو ابوسعيد.

ــود تا ما يعنى  ــار ب ــت اميرافش مرجان تنها دختر بن بس
من، سعيد و مجيد كه دوقلو بودند، مهدى كه فوتبالش 
ــوت هاى كات دار جالبى مى زد تا مهدى  خوب بود و ش
كاتول صدايش كنيم يا مهدى ادر، وقتى شبيه بازيكن 
ــود، فريد و مصطفى  ــروف تيم ملى فوتبال برزيل ب مع
ــد و الغر بود تا  ــرادر بودند ولى فريد خيلى قدبلن كه ب
ــون صدايش كنيم و محمود كه پدرش معلم دينى  نردب
ــيم تا به قول جوان هاى امروز،  بود در رقابت با هم باش

مخش را بزنيم.
هيچ كدام موفق نشده بوديم، وقتى مرجان مغرورترين 
ــالم مان را هم  ــر روى زمين بود تا حتى جواب س دخت
ــر فريد بود تا  ــد. مغرورترين دختر روى زمين، نظ نده
ــا رفت. هيچ جمله يا حتى  ــه پدر مهدى از دني روزى ك
كلمه اى براى گفتن به مهدى نداشتيم وقتى از بهشت 
ــتيم. باورمان نمى شد مرجان هم همراه  زهرا برمى گش
ــم تدفين. باورمان  ــادرش آمده بود براى مراس پدر و م
ــع خداحافظى آمد و به  ــد وقتى مرجان موق نحيف تر ش
ــدى گفت خدا پدرت را رحمت كنه. فكر نكنى تنها  مه
شدى. بعد هم گفت ما همه خيلى دوستت داريم. وقتى 
ــعيد گفت كاش پدر من  ــن جمله را گفت و رفت، س اي
چند سال صبر مى كرد و آنقدر زود نمى مرد. شايد به من 
ــختى بود نخنديدن  ــتت دارم. كار س هم مى گفت دوس
ــليت گفتن هاى مردم به مهدى و  ــلوغى، تس در آن ش
ــتاده بوديم و هيچ  ــان ايس عموهايش كه ما هم كنارش
كسى هم نيامد بگويد شما بچه مچه ها براى چه اينجا 
ــزا بوديم وقتى  ــه كه ما هم صاجب ع ــتاده ايد. البت ايس
حسين آقا، پدر مهدى با ما مهربان ترين بود و هر وقت 
ــزى براى مان  ــد حتما چي ــر كوچه پيدايش مى ش از س

خريده بود؛ كيم دوقلو، شيركاكائو، نون خامه اى و...
ــوم و هفت تا چهلم حتى،  ــم س همه آن روزهاى مراس
ــه تبديل به  ــا آن مغرورترين نبود بلك ــه تنه مرجان ن
ــعيد هر از  ــا مهدى البته تا س ــده بود؛ ب همراه ترين ش
ــم مى مرد با من هم  ــى بگويد واقعا اگر پدر من ه گاه
ــت دادن پدر كه چرند  ــدر مهربان بود. خيال از دس اينق
ــود اما همه به آن همه مهربان بودن مرجان با مهدى  ب
حسودى مى كرديم و حسودى مان به اوج خودش رسيد 
وقتى چند هفته بعد از مراسم چهلم حسين آقا، مرجان 
براى تولد مهدى يك ادكلن «وان من شو» كادو خريد.

آن سال ها مثل حاال ادكلن زدن خيلى مد و مرسوم نبود 
ــد به چند برند و مثل حاال  ــا هم محدود بودن و ادكلن ه
ــنهاد مواجه  ــوى با كلى پيش نبود كه اگر وارد مغازه ش
شوى. هر چند كه اين روزها خريد ادكلن با قيمت هاى 
ــده تا به جاى دوش گرفتن  ــختى ش جديد كار خيلى س

نهايتا يك يا دو پيس بزنى.
ــار «بروت» و  ــال ها در كن ــو» در آن س ــن ش «وان م
ــيگار» و «تيروز» از جمله معروف ترين  «درك» و «س
ــم «مگنوليا» و  ــا ه ــود. خانم ه ــاى مردانه ب ادكلن ه
ــى» و  ــى» و «رم ــرى» و «چارل ــيم» و «كب «ماكس

«بلوليدى» مى زدند.
ــده بود  ــى از مهدى ش ــو، بخش حاال ديگر وان من ش
ــه گرفتن  ــد و با كمى فاصل ــه آن بو را بده ــا هميش ت
ــى را بدهد كه مرجان  ــه ما پز ادكلن ــوت پدرش، ب از ف
ــودترين. ــان حس ــا هم چن ــود و م ــده ب ــراى او خري ب

***
ــوك نياز دارد به دليل تركشى  دكتر گفته بود به يك ش
ــه از كما خارج  ــايد ك ــرش جا خوش كرده ش كه در س
ــنهاد  ــود وقتى جراحى خطرناك بود و بى فايده. پيش ش
مصطفى بود كه حاال بعد از چندين سال، همه دور هم 
ــتاده بوديم شايد كه به زندگى  و باالى سر مهدى ايس

بازگردد.
ــايد كه او شوك ماجرا  «بگرديم مرجان را پيدا كنيم. ش

شد».
ــتم مدير  ــختى نبود پيدا كردنش، وقتى مى دانس كار س
ــه بود قبل از  ــت. مهدى گفت ــركت معمارى اس يك ش

آنكه به جبهه برود.
ــى و بعد هم  ــم مرتض ــت گفت ــه برداش ــى را ك گوش
ــار تا يادش بيايد خاطرات هزار سال قبل را.  اميرافش
ــدن و نماندن  ــد مهدى روى ريل مان باورش نمى ش
ــدن در  ــد كه بعد از قبول ش ــت هرچن در حركت اس
ــار ديگر از هيچ كدام مان  ــگاه و رفتن از اميرافش دانش
ــتيم جز مهدى كه او هم  ــت و ما هم نداش خبر نداش

دورادور پيگيرش بود.
مرجان هم شوك الزم نبود وقتى مهدى فقط خيره به 
سقف نگاه مى كرد تا دم در بيمارستان بى خداحافظى و 

پر از بغض از هم خداحافظى كنيم.
ــالم نكرد و با  ــرداى آن روز، صداى مرجان را كه س ف
ــناختم تا چيزى شبيه  ــحالى گفت وان من شو، ش خوش
ــترس بيفتد توى دلم تا بعدازظهر،  ــوره، اميد يا اس دلش
ــاعت چهار، وان من شو به دست، جلوى بيمارستان  س

منتظر مرجان باشم.
ــدم به همان سال هاى  در ادكلن را كه باز كردم پرت ش
ــد از فوتبال گل  ــى كه بع ــين آقا و روزهاي ــن حس رفت
ــا بوى عرق مى داديم و مهدى بويى كه وان  كوچك م

من شو بود و نبود؛ بويى كه عرق بود و نبود.
ــر مهدى  ادكلن را دادم به مرجان تا دو پيس باالى س
ــوا تكان بدهد تو اطاق  ــتش را در ه بزند و بعد هم دس
ــود بى حضور  ــنا و پر از خاطره براى ما ش پر از بويى آش
باقى بچه ها كه چقدر دلخور شدند وقتى به آن ها نگفتم 

بيايند و باشند و لبخند مهدى را ببينند.
ــگاه كرد گفت: ديدى؟  ــان زد زير گريه و به من ن مرج

ديدى؟
ــاال هرچه به  ــد زده بود و ح ــودم. مهدى لبخن ــده ب دي
ــوى ادكلن باعث  ــم قبول نمى كرد ب دكترش مى گفتي

لبخند شده باشد. 

 ممنتو
روانشناسي بالنگي

مرتضي قديمي
افسانه جهرميان

على بايبوردى جاج كدهگوسفندى كه ديرش شده فريور خراباتى

زبان نامادرى

 روانشناسى افراد از 
روى مدل خوابيدنشان! وان من شو

مسعود فراستى را 
بهتر بشناسيد

اشعارى كه دوركرسى 
سروده مى شوند

گربه راهنماى ما -   استفان گارنيه

ــو  گربه براى خودنمايى نيازى به ميوميو كردن، اين س
ــو پريدن يا سروصدا ندارد؛ به محض اينكه وارد  و آن س
ــود، ما مى توانيم حضورش را احساس كنيم،  مكانى  ش

ــى كند. گيرايى   بدون اينكه خودش كوچك ترين تالش
ــه در جمع مركز توجه  ــى تضمين مى كند ك او به تنهاي

قرار بگيرد.

او هر بار كه در اتاق قدم مى گذارد، جذبه و شخصيتش 
ــرمان را به سوى او برگردانيم.  ما را وادار مى كند كه س

چه باكالس! چه كالس اجتماعى بااليى!

چه كسى دلش نمى خواهد چنين جذبه اى داشته باشد؟ 
ــدازه از خودش انرژى مثبت  ــه مى تواند تا اين ان چگون

ساطع كند و تا اين حد محبوب اطرافيانش باشد؟
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ضميمه روزانه كارتون، كاريكاتور و طرح روزنامه قانون

كيوان وارثى
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instagram.com/nishkhat

معاون وزير بهداشت:معاون وزير بهداشت:

 بيمار مبتال به ايدز را معر فى كنيد، پاداش بگيريد! بيمار مبتال به ايدز را معر فى كنيد، پاداش بگيريد!
مر كز پژوهش هاى مجلس :مر كز پژوهش هاى مجلس :

آمار بيكارى «نگران كننده و بحر ان زا» شده استآمار بيكارى «نگران كننده و بحر ان زا» شده است
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محمد فرجي

هفته نامه گل آقا
ميني بوسي كه در خاني آباد

 پنج گالن مشروبات الكلي حمل مي كرد توقيف شد.

ههه
م
 پپپن

ماهش نبير

نيشخط خـاطـره
دوشنبه 7  دي 1394

    بـــزودي  

آثار منتخب نخستين مسابقه جهاني 

كاريكاتور نيش خط  1396

 Selection Cartoons of  The first

 Nishkhat international

Cartoon Contest   2017

1313آذر  زادروز  واروژان هاخبانديان، آهنگساز ايرانىآذر  زادروز  واروژان هاخبانديان، آهنگساز ايرانى  



از روى گرسنگى
به رانت خوارى 

روى آوردم

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

   به نشاني  پست الكترونيكي  زير  ارسال  كنيد.

keyvan.varesi.art@gmail.com 

instagram.com/nishkhat

كاريكلماتــــــور
محمدمهدى معارفى

نيشخط خـاطـره در آستانه سال نو ميالدي
دوشنبه 7  دي  1394محسن ظريفيان
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اگه تونستي تو زندگيت اشتباه نكني، 
اونوقت اشتباهات بقيه رو نبخش

#موژي

atnishkh

nishkhat

مورديلو

طرح: ساسان خادم
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ضميمه روزانه كارتون، كاريكاتور و طرح روزنامه قانون

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

شما    ره       484

مسعود ماهينى

وام مسكن فقط 12 درصد 
از هزينه خريد يك خانه را
 تامين مى كند



محيط زيست ما را
خراب نكنيد!

2

2

شب بخير الفى اتكينز
نويسنده:گونيال برگشتروم

قانون بچه ها ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

سال هفتم  سال هفتم  ||  شماره    شماره  13601360    ||    44 صفحه صفحه
چهارشنبه  چهارشنبه  1414 آذر   آذر  13971397

    2727 ربيع االول   ربيع االول  14401440    ||    55  دسامبر    دسامبر  20182018      

3

كودك و نوجوان 

451

حسين شادمهر

تو سپيد مثل نوري
تو رفيق ماه هستي
تو رسول مهرباني
تو چراغ راه هستي

*
تو براى مردم شهر

خبر بهار داري
تو براي مهرباني
دل بي قرار دارى

*
تو براي نااميدان

در بسته باز كردي
بت مكه را شكستي
به خدا نماز كردي

*
دل هر شكوفه و گل
غزل تو را سروده
و گل محمدي هم
به تو اقتدا نموده

«محمود جوادى پور»

كوشندگان كودك:

رسول مهربانىرسول مهربانى

اولين روزنامه كودك و نوجوان كشور

بررسى عوامل ايجاد وابستگى غير معمول كودكانبررسى عوامل ايجاد وابستگى غير معمول كودكان

 بدون شما هرگز! بدون شما هرگز!

شيما شيرآقايىشيما شيرآقايى

تولدم مباركتولدم مبارك
حتى اگه من كودكى هستم كه سر شاخه درخت تلو تلو مى خورم و حتى اگه من كودكى هستم كه سر شاخه درخت تلو تلو مى خورم و 

كسى حواسش نيست پايم نشكند .كسى حواسش نيست پايم نشكند .

تولدم مبارك، تولدم مبارك، 

ــند و كيكى  ــاد باش ــند و كيكى حتى اگه پدر يا مادرى ندارم كه امروز با من ش ــاد باش حتى اگه پدر يا مادرى ندارم كه امروز با من ش

دهانم بگذارند .دهانم بگذارند .

تولدم مبارك، تولدم مبارك، 

ــب يك دانه هديه هم نگيرم و كسى من را براى  ــب يك دانه هديه هم نگيرم و كسى من را براى  حتى اگر تا اخر ش  حتى اگر تا اخر ش

انداختن يك عكس يادگارى آماده نكند .انداختن يك عكس يادگارى آماده نكند .

تولدم مبارك،تولدم مبارك،

ــمار چراغ قرمز و فكر  ــم بستم به ثانيه ش ــمار چراغ قرمز و فكر حتى اگر روز تولدم چش ــم بستم به ثانيه ش حتى اگر روز تولدم چش

درآمد امروزم .درآمد امروزم .

هر چى باشم در من كودكى هست كه تولدش مبارك است !هر چى باشم در من كودكى هست كه تولدش مبارك است !

تولدت مبارك من!تولدت مبارك من!
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قانون بچه ها  ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

نام كتاب: شب بخير الفى اتكينز
نويسنده:گونيال برگشتروم

مترجم: نيلوفر نوارى و على توكلى
ناشر: انتشارات هنرسراى انديشه

گروه سني:كودك
قطع: وزيرى

ــت؛ چهار سال دارد. او بعضى وقت ها بداخالق  درباره كتاب: اين الفى اتكينز اس
ــت؛ چون نمى خواهد  ــت. امشب او بداخالق اس و بعضى وقت ها خيلى خوب اس

بخوابد...

لطفا محيط زيست ما را لطفا محيط زيست ما را 

خراب نكنيد!خراب نكنيد!

ط: ميالد يوسفى از تهران
ن كتاب  توس

اي

ه ها» براي معرفي پيشنهاد شده
ه«قانون بچ

ب

من الك پشت پشت چرمي ام. توآب هاى 

زندگى  عمان  درياى  و  فارس  خليج 

باله  پا،  و  جاى دست  به  من  مى كنم؛ 

دارم. ما بزرگ ترين الك پشت دريايى 

هستيم. طول الكم به دومتر و 70 سانتى متر و وزنم به 

725 كيلوگرم ميرسه؛ در حالى كه وزن بزرگ ترين 

البته  كيلوگرمه.  حداكثر225  خشكى  پشت  الك 

شما  كه  داره  امكان  وقتي  وزن  و  قد  اين  به  رسيدن 

آدم ها با آلوده كردن درياها 

ما رو به كشتن ندين. امان از 

دست شما آدم ها!

الاليى
مادرى داشت براى بچه اش

 الاليى مى خوند كه بچه اش به او مى گه: 

مامان جون، مى شه ساكت بشى تا من بخوابم!!!

ماجراى ساعت
طرف از شخصي مي پرسه: ساعت چنده؟

شخص ميگه: 9 شب.

ميگه: يعني چي،

از صبح تا حاال از هر كي مي پرسم،

 يه چيزي ميگه.
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قانون بچه ها ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

ــمه مجموعه چهار كتاب خود را با  بخش كودك و نوجوان نشر چش
موضوع آشنايى با دنيا زندگى در زير آب  و با عناوين «كوسه خندان»، 
«خرچنگ دست و پا چلفتى»، «هشت پاى گيگيلى» و «ماهى بى قرار» 

براى كودكان و نوجوانان منتشر كرد.
ــتان هاى زير آب نوشتهى روت  مجموعه كتاب هاى تصويرى داس
گالووى، نويسنده و تصويرگر انگليسى در چهار جلد با عنوان هاى، 
ــت پاى گيگيلى و  ــت وپا چلفتى، كوسه ى خندان، هش خرچنگ دس
ــوى در 32 صفحه ى تمام رنگى  ــه ترجمه ى  على مول ماهى بى قرار ب
(مصور) براى گروه سنى الف و ب ( 3 تا 6 سال) در بخش كتاب هاى 

كودك و نوجوان نشرچشمه با عنوان  «كتاب چ» منتشر  شد.
ــتان بچه ماهى پرانرژى و بازيگوشى به نام تيدلر  ماهى بى قرار داس
ــف جهان اطراف اش را دارد. كنجكاوى هاى  ــت كه هيجان كش اس
ــى مى كند.  ــش او را درگير ماجراهاي ــوال هاى بى انتهاي ــر و س تيدل
نويسنده در اين كتاب جسارت كشف كردن و تجربه ى ماجراجويى 

را  به كودك مى آموزد.

كشف زندگى در دنياى زير آب با چهار كتابكشف زندگى در دنياى زير آب با چهار كتاب

روش هاى بازى با كودك
 براى والدين خسته ! براى والدين خسته !

اكثر والدين زمانى كه ازسر كار به منزل مى روند، اولين كارى كه براى سرگرم 
ساختن كودك خود انجام مى دهند اين است كه تلويزيون را روشن مى كنند . ما 
به شما چند روش مى آموزيم كه بسيار بهتر از تلويزيون است و فعاليت كودك 

را بيشتر و رابطه كودك را با خانواده محكم تر مى كند.
1) پازل: پازل هاى مناسب با سن او را تهيه كنيد و يا تصوير يا عكسى را كه خيلى 
به آن عالقه مند است به صورت پازل در آوريد و از او بخواهيد آن را براى شما 

درست كند .
2) بلند خوانى : يك كتاب از كتاب هاى كودك را انتخاب كنيد.  به او كمك كنيد 
تا يك استوديو كوچك براى خود درست كند مثال با انداختن يك پتو يا يك مالفه 
ــه زير پتو رفته و با نور  مى توان اين كار را انجام داد.حاال از كودك بخوتاهيد ك
چراغ قوه كوچك خود مانند يك گوينده راديو براى شما اين قصه را بلند بخواند.

ــه جلو او بگذاريد و از او بخواهيد بر اساس نوع نقشه  3) نقشه خوانى: يك نقش
جاده اصلى ؛ بزرگراه ها ، كوه ها ، پل ها ؛ رودخانه ها و يا پارك ها را مشخص كند.

4) نامه نويسى: اگر در سنين باالتر است از او بخواهيد كه نامه اى براى دوستان 
يا فاميل يا اعضاي خانواده بنويسد و تمام كارهايى را كه در طول هفته انجام داده 
و اتفاقات جالب را بنويسد. اگر در ستين پايين تر است از او بخواهيد نقاشى آن 

را بكشد.
5) پرچم: از او بخواهيد تا پرچم كشور يا يك نقاشى روى يك تكه كاغد بكشد 
ــت كنيد ، حاال از او بخواهد با  . حاال چوبى به آن وصل كنيد و براى او پرچم درس

زمزمه آهنگ مورد عالقه اش رژه برود.
6) مرتب كردن كمد: از كودك بخواهيد در مرتب كردن كمد و يا كشو لباس 
به شما كمك كند.و يا اگر برزگتر است به او بگوييد كشو ميز و يا لباس يا كمد 

خود را مرتب كند.
7) كاردستى درست كنيد: از او بخواهيد تا براى شما يك كاردستى مثال كاله و 
ــايلى مثل قيچى در اختيار او قرار ندهيد .اگر  يا كارت تبريك درست كند. وس

كوچك تر است خودتان به كمك او برويد .
ــغله زياد داريد فكر كنيد . بچه هم جزو  ــب قبل براى روز هايى كه مش 8) از ش

وظايف ماست پس براى او هم برنامه ريزى مخصوص به خود داشته باشيد.

 «محمود جوادى پور» «محمود جوادى پور»
محمود جوادى پور ، تصويرگر، شهريور 1299 در تهران متولد شد. 
ــكده  هنرهاى زيبا فارغ التحصيل شد. پس از  در سال 1326 از دانش
گرفتن دانشنامه در رشته نقاشى، در آكادمى هنرهاى زيباى مونيخ، 
آموختن رشته  نقاشى و هنر گرافيك را ادامه داد و در سال 1334 از 

شوراى  عالى  فرهنگ درجه دكتري گرفت.
ــكده در چاپخانه  بانك ملى ايران، به عنوان  ــال دوم دانش او كه از س
نقاش و گرافيست استخدام شده بود، خيلى زود با تمام فوت و فن هاى 
ــت تحول چشمگيري در  ــنا شد و توانس هنرى كارهاى چاپخانه آش
كارهاى گرافيكى چاپخانه پديد آورد. محمود جوادى پور با استفاده 
ــف  ــين هاى چاپ، موفق به كش ــورها و راهنماهاى فنى ماش از بروش
چگونگى چاپ رنگى شد. به دنبال اين موفقيت، سفارش هاى چاپ 

رنگى به چاپخانه بانك ملى ايران داده  شد.
پس از مدت كوتاهى، ديگر چاپخانه ها نيز چاپ رنگى را آغاز كردند 
و به اين ترتيب در حدود سال 1323 چاپ رنگى در ايران رواج پيدا 
ــراى كودكان تصوير  ــتين كتابى كه محمود جوادى  پور ب كرد. نخس
ــال  ــره» از ذبيح بهروز بود كه در س ــت، كتاب «كودك دبي كرده  اس
1323 به چاپ رسيد. او يكى از بنيان گذاران انجمن هنرى جوانان و 
نخستين مركز هنرهاى تجسمى آپادانا (كاشانه هنرهاى زيبا) بوده  
است. جوادى پور، چند جايزه در زمينه نقاشى به دست آورده و سال ها 
به تدريس در دانشكده  هنرهاى زيباى دانشگاه تهران، هنركده  عالى 

تزيينى، هنرستان دختران وهنرستان كمال الملك پرداخته است.

روش هاى بازى با كودكرووششش ههاااىى ببااززىىببااككووددكك

از شايع ترين اختالالت در كودكان اضطرابى است كه حاكى 

ــت. اغلب بچه ها هنگام  ــان اس از جدايى آن ها از والدين ش

ــراب را در خويش  ــاس اضط جدايى از پدر و مادر اين احس

دارند. اين حس تا سنين سه سالگى چيز عجيب و غير عادى  

نيست و اتفاقا درست و به جا است اما اگر در سنين باالتر نيز 

همچنان در كودك باقى بماند نوعى اختالل است كه بايد 

براى بر طرف كردن آن چاره اى انديشيد. 

ممكن است عوامل ايجاد اين حس متعدد باشند؛ يكى از اين 

علت ها مى تواند ژنتيكى باشد كه مربوط به دستگاه عصبى 

ــورد والدين  ــوان در نوع برخ ــت اما داليل ديگر را مى ت اس

نسبت به بچه ها جستجو كرد. 

اين كه تا چه حد در كارها به كودك كمك مى كنند، چقدر 

به او اجازه مى دهند تا كارهاى شخصى اش را خودش انجام 

ــبانه روز از او دور مى مانند. البته  ــول ش دهد و چقدر در ط

ــت كه كودكان خجالتى  ــاره به اين موضوع نيز الزم اس اش

ــتعد اين اختالل هستند.  اهميت اين  و درونگرا بسيار مس

ــد كودك و  ــل از رفتن كودك به مه ــوال تا قب اختالل معم

مدرسه مشخص نمى شود اما وقتى كه زمان رفتن او به اين 

مكان ها رسيد تازه متوجه بحران مى شويم. كودك به هيچ 

وجه حاضر نيست از والدين خود جدا و وارد مهد يا دبستان 

بشود.  

ــى از والدين هيچ گونه  ــت كه هنگام جداي تصور او اين اس

پناهگاه امنى ندارد و او دچار نا امنى شديدى مى شود. گمان 

مى كند تنها پدر و مادرش هستند كه از او در مقابل خطرات 

ــچ اطمينانى به  ــن هنگام هي ــت مى كنند. او در اي محافظ

ديگران ندارد و از تمامى ابزار و امكانات خود براى جلوگيرى 

ــتفاده مى كند. مطمئنا اين رفتار او دل شما  از اين اتفاق اس

را به درد مى آورد و دل تان مى خواهد سخت او را در آغوش 

بگيريد، اما صبورى كنيد و رفتارى مناسب از خودتان نشان 

ــت به طور  ــيد كه او فردا مى بايس دهيد و به اين مهم بيانديش

مستقل زندگى كند و هميشه شما را در كنار خود ندارد. 

اين اختالل در كودك گاهي با عاليمى نظير سر درد، دل درد و 

تهوع نيز همراه است اما بايد با تصميمات درست اين مشكالت 

ــيد كه مقصر شما  ــر بگذاريد. به خاطر داشته باش ــت س را پش

هستيد كه او را اين گونه عادت داد ه ايد و نگذاشته ايد از دوران 

خردسالى كودك با اين مساله درگير شده و به آن عادت كند. 

راهكارهاي ايجاد استقالل در كودك

ــرايطى براى آرام كردنش هنگام  * يادتان باشد تحت هيچ ش

ــت چرا  جدايى به او باج ندهيد. اين بدترين نوع برخورد با او اس

ــه هربار براى تنها  ــع بى جا را در او ايجاد مى نمايد ك كه اين توق

ــما مى توانيد با بازى  هاى  ــما پاداش بخواهد. ش ماندنش از ش

ــك فرزندتان را به رفت  و آمد هاى  تان  ساده اى مانند قايم موش

عادت دهيد. با قايم شدن پشت در يا پنهان كردن خود در كمد و 

انجام اين قبيل بازى ها به كودك اطمينان امكان ديدار 

دوباره را بدهيد و بگذاريد اين اطمينان را تجربه كند.

ــايد روند  ــن اعتماد و اطمينان ش * به وجود آمدن اي

كند و كسل كننده اى براى شما داشته باشد اما سعى 

كنيد آرام باشيد و درك كنيد كه او در كنار شما بودن 

ــان ترجيح مى دهد. پس با حفظ  را بر همه چيز در جه

ــوزش را  ــات تان ادامه آم ــرل احساس ــش و كنت آرام

پى گيريد.

ــث دور كردن كودك از  * اما در روند اين آموزش، باع

خود نشويد. اجازه بدهيد كه او هر وقت كه تمايل داشت 

ــما را در آغوش بگيرد تا اين تفكر كه قرار است شما  ش

ــه از او جدا بمانيد در ذهن او شكل نگيرد بلكه  هميش

ــترس او نيستيد اما  ــما در دس بياموزد در هر زمانى ش

فرصت هاى بسيارى نيز هست كه او مى تواند در كنار 

شما باشد. 

ــطه آن، او  * يكى ديگر از راه هايى كه مى توانيد به واس

ــت كه او را با يكى  را در استقاللش كمك كنيد اين اس

از نزديكان نظير پدر بزرگ و مادر بزرگ يا عمه و خاله 

ــاعاتى تنها بگذاريد يا هنگام بازى او در پارك  براى س

چند قدمى از او فاصله بگيريد . اگر ترسيد، سه قدم باز 

گرديد واين كار را با فاصله زمانى مناسب تكرار كنيد.

ــت، در پارك،  ــى را پذيرف ــى جدايى چند قدم * وقت

ــد؛ ولى گاهى  ــينيد و مطالعه كني روى نيمكتى بنش

ــت كنيد. توجه  ــت تكان دهيد و با او صحب برايش دس

داشته باشيد كه وقتى از او جدا مى شويد، از جمله هاى 

ــتم،  آرامش دهنده مثل: نگران نباش، من اين جا هس

اگر مشكلى پيش آمد، مرا صدا كن و... استفاده نكنيد 

ــه او بگوييد كجا  ــروج از منزل، ب اما صبح ها هنگام خ

مى رويد، چه مى كنيد وچه زمانى بر مى گرديد. در اين 

صورت، او راحت تر از شما جدا مى شود.

مطمئن باشيد پس از صرف زمانى نتايج بسيار خوب و 

راضى كننده اى  خواهيد گرفت.

بررسى عوامل ايجاد وابستگى غير معمول  كودكانبررسى عوامل ايجاد وابستگى غير معمول  كودكان

  بدون شما هرگز!بدون شما هرگز!
ىلىر روستايى عع

 مى توانيد با بازى هاى ساده اى مانند قايم موشك 

فرزندتان را به رفت و آمدهاى تان عادت دهيد و به 

او اطمينان امكان ديدار دوباره را بدهيد و بگذاريد 

تا او اين اطمينان را تجربه كند
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رنگ آميزى كن!
رنگ كن، 

عكس بگير و بفرست.

ررررررررررر  آآآآآآآببببي سارينا آبيارررررررررررييننننن
از كيشز كيشششششششش


