
1361
سال هفتم   |           8  صفحه   ( به همراه 4    صفحه ضميمه اينترنتي)   |      1000 تومان                                                                                                                                                                                                                                                                                         پنج شنبه  15  آذر 1397  |     28   ربيع االول   1440   |     6  دسامبر 2018        

ــى از اين  ــت؛ بخش ايران، كشور«ترين»هاس
ــطوره اى وخيالى  ــى اس ــى و بخش ترين ها واقع
ــت دارند  ــت. مردمان ايران در باور خود دوس اس
بهترين ها،خوب ترين ها،عالى ترين ها و....باشند 

اما درعمل چه باشند؟
مهم ترين «ترين»هايى كه اين روزها در فضاى 
جامعه ايران دست باال را دارند، ازجنس منفى گويى

ــتند؛گويى مردمان ايران(از جمله  و بد بينى هس
ــابقه  ــام در حال انجام مس خود من ) از صبح تا ش

باهم هستيم .
ــور باريده  ــر كش ــكالتى كه ب ــه از مش هميش
ــده حرف  ــور  ش ــار كش ــه حص ــى ك وتنگناهاي
ــالى،  ــران خشكس ــى ،بح ــى آب ــم، از ب ــى زني م
مهاجرت،تغييراقليم،گرد وغبار،بى بارشى ،گرانى، 
ــكالت فرهنگى ، اجتماعى و ده ها درد  تورم ، مش
ديگر. صداى وامصيبتاى مان هميشه بلند است. 
ــازى وخبرها را مى  ــه جرايد وفضاى مج هر روز ك
ــت كه  خوانيم، هركدام در حال پخش خبرى اس
گوشه اى از بدبختى كشورمان را نشان وعريان مى 
كند  اما دريغ از كمتر كسى كه در اين سال هاى پر 

درد و بى كس درمانى نشان مان دهد . 
ــال  ــول چند هزار س ــران ما در ط ــان اي مردم
ــان تا همين يكى، دو قرن  ــكوفايى وتمدن ش ش
ــرى در تمدن  پيش يكى از تاثيرگذاران اقوام بش
ــفانه با  ــانى وحيات روى زمين بودند اما متاس انس
حضور استعمار و دميدن در آتش جهل وخرافات 
و همچنين افزايش هشت برابرى جمعيتى كه در 
ــاهد آن بوده ايم ، راه سعادت  يك قرن گذشته ش
خود را گم كرده ودر اكثر نقاط، بى برنامه اى مدون 
ــگى برقرار بوده و چون بناى زندگى اش  و هميش
ــت نهاده، يكسره در  را بر نديدن افق هاى دوردس
ــط و ربطش را  ــت و مدام خ حال آزمون و خطاس
عوض مى كند بلكه بتواند چون گذشته به سعادت 
وكعبه آمال و آرزوهايش برسد . ملتى كه روزگارى 
بر44 كشور جهان حكم مى راند ، ملتى كه مس را 
ــف كرد ، ملتى كه براى اولين بار سوار براسب  كش
ــد، ملتى كه طبل عدالتش در همين زمان هم  ش
ــت؛ امروزحتى  براى خود نمى زبانزد جهانيان اس
تواند برنامه ريزى كند. براى همين مى بينيم كه در

جايى كه آب نيست كارخانه مى سازيم، در جايى 
ــعه اراضى كشاورزى  كه باران نمى بارد طرح توس
آبى را پيش مى بريم، درجايى كه زمين بارور نمى 
شود آبش مى دهيم ،جايى كه مى شود كشت كرد 
خانه مى سازيم وجايى كه آب نداريم هندوانه مى 
كاريم . جايى كه آب نيست شهر مى سازيم ،جايى 
كه باران مى بارد ويال مى سازيم ،جايى كه هوا ندارد 

همه امكانات را در آن متمركز مى كنيم، جايى كه 
باد مى آيد برج مى سازيم، جايى كه برج مى سازيم 
بايد درخت بكاريم، براى روستايى دوخانواره راهى 
ــر راهش هزاران درخت راقطع مى  مى سازيم وس
ــاخت متوجه مى شويم چون  كنيم؛ تازه پس از س
ــه جايى ديگر  ــه ندارد مردمانش ب ــتا مدرس روس
ــد ديگر كه همه  ــزاران بايد و نباي كوچ كرده اند،ه
ــته يا ناخواسته انجام مى دهيم  را به اشتباه خواس
ونتيجه اش مى شود همين كه ازصبح تا شام به نقل 

منفى گويى وبدبينى از كارهاى مان بپردازيم.
ــده رودها  ــم؟! طبيعتى نابود ش االن چه داري
ــك، تاالب هابى آب، هواى مان گردوغبارى،  خش
ــر درد و پيكر  ــهرهاي مان پ خاك مان فرسوده،ش
ــت.در يك كالم با  ــك شده اس اقليم مان هم  خش
ــور در يك قرن گذشته نياز  افزايش جمعيت كش
روز افزون به تامين مسكن،مواد خوراكى ،برداشت 
ــتر از معادن و منابع طبيعى، حضورمان را در  بيش
ــور خود عامل ــتر كرده كه اين حض طبيعت بيش

ــع ورودخانه ها  ــودى جنگل ها،مرات تخريب وناب
وكوه هاو... بوده است.

ــاختارى فضايى كه  ــه س ــرزمين ب ــش س آماي
ــرزمينى با توجه به  ــعه همگن س براى رشدوتوس
ــيل هاى موجود ومنابع طبيعى (همچنين  پتانس
جلوگيرى از تخريب بيشتر و احيا و بازسازى طبيعت 
) تدوين شده است كه براى همه ابعاد زندگى مردمان 

يك پهنه يا سرزمين راهكار و برنامه دارد.
ــرزمين برمبناى سه اصل جمعيت،  آمايش س
ــت. برنامه اى  ــرمايه  و منابع طبيعى استوار اس س
بلند مدت است كه براى همه  تنگناهاى اجتماعى، 
طبيعى، اقتصادى، فرهنگى و...برنامه اى فضايى 
چيده شده است. آمايش، تلفيقي از سه علم اقتصاد، 
ــت؛ اين يعنى براى  ــي اس جغرافيا و جامعه شناس
ــرزمين بدون  توزيع متوازن همه منابع در يك س
ــاختار طبيعت برنامه ريزى  آسيب رساندن به س

شده است.
موضوع آمايش سرزمين در ايران در سال 1345
در موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعى دانشگاه

ــوان «تنظيم  ــتن مقاله اى تحت عن تهران با نوش
ــور» پايه ريزى شد و در سال  فضاى اقتصادى كش

1353 مركز آمايش سرزمين تاسيس شد.
ــا نواحى كه حايز  ــزان  براى  مناطق ي برنامه ري
ــويى با هم و  ــرايط همگن و برابر و امكان همس ش
ــرايط اقتصادى ، فرهنگى و اجتماعى يكسانى  ش
ــرزمينى در نظر  ــند برنامه آمايش س داشته باش
مى گيرند البته وسعت سرزمين بايد به نحوى باشد 
كه اجراى آمايش بتواند در آن منشأاثر قرار بگيرد.

ــرزمين در ايران به  ــش س ــه برنامه آماي نگاه ب
ــعار بوده است؛  صورت مقطعى وگذرا و در حد ش
ــال شوراى عالى  به طورى كه پس از حدود 50 س
آمايش سرزمين درسال 1396كشور را به 9 پهنه 

آمايشى تقسيم نمود. 
ــه آمايش توجه  ــال به مقول اگر در اين همه س

مى شد وطرح هاى توسعه اى كشوردر همه ابعاد با 
اين برنامه طراحى واجرا مى شد و با تغيير مديران 
ــئوالن محلى  ــليقه اى وهمچنين با فشار مس س
واستانى در گوشه اى از سرزمين كار برنامه ريزى 
ــه چه كنم به  ــد؛ ديگر امروز ما كاس مختل نمى ش
دست نگرفته بوديم و با كشورى كه منابع آن دچار  
ــتخوش تغيير و تحول  ــير نزولى  و همگى دس س
بنيادى شده و به طرز عجيبى رو به سوى نابود مى 

نبوديم . روند، مواجه
ــه امكانات ومنابع  ــتفاده وبهره بردارى از كلي اس
ــب  ــازماندهي مناس ــانى ،مالى و طبيعى  و س انس
ــرزمينى غايت اصلي تمام  فعاليت انسان در پهنه س
ــطوح مختلف است. يگانه اصل  برنامه ريزي ها در س
براى برنامه ريزان در بحث آمايش سرزمين، داشتن 
ــى درخصوص پراكندگى جمعيتى  اطالعات جامع
ــا نگاه به  ــت؛ به نحوى كه ب ــانى اس و جغرافياى انس
پراكندگى وتمركز جمعيتى كشور در نقاط مختلف، 
ــرفت منطقه مزبور مى  متوجه مقدار توسعه وپيش
شويم.  استان تهران با سهمي حدود 8 / 0 درصد از كل 
مساحت كشور نزديك به17 درصد كل جمعيت را به 
خود اختصاص داده است. 43درصد از كل جمعيت 
كشور در پنج استان تهران، خراسان رضوي، اصفهان، 
فارس وخوزستان ساكن هستند. اين درحالي است 
ــتان هاي مذكور تنها نزديك به 26 درصد از  كه اس
كل مساحت كشور را در اختيار دارند. در مقابل سهم 
ــور حدود 30 جمعيت20 استان كم جمعيت كش

ــتان هاي مرزي در  درصد بوده است . همچنين اس
شرق ، جنوب شرقي و جنوب كشور (خراسان شمالي ، 
خراسان جنوبي ، سيستان و بلوچستان و هرمزگان) ، با

وجود اينكه نزديك به 27 درصد از مساحت كشور را به 
خود اختصاص داده اند، تنها هشت درصد از جمعيت

كل كشور را درون خود جاي داده اند.
با توجه به پراكندگى جمعيتى كشور نمايان مى 
شود كه توازن وتوزيع مناسبى در مناطق مختلف 
ايران انجام نشده است و اين يعنى ما دچار فقدان 

استراتژى توسعه همگن هستيم.
امروزه كه با تنش هاى مختلف آبى وخشكسالى 
در جاى جاى كشور دست به گريبان هستيم، برما 
ــده كه ركن ركين برنامه فضايى آمايش  هويدا ش
ــرزمينى حول محور آب مى گردد و ابتدا براى  س
هركارى وجود منابع آبى مناسب وكافى بايد محور 

و اصل و موتور محركه آمايش سرزمين باشد.
ــرو  ــم با نگاه پيش ــت دوازده ــروى دول وزارت ني
ــمندانه انش به همه مباحث توسعه اى بحث  وهوش
ــرد.از آنجايى كه  ــرح ك ــى را مط ــازگارى با كم آب س
ــى ــكالت كم آبى در مرحله اول ناش علت العلل مش

ــح در بخش هاى  ــرف صحي ــت مص ــدم مديري از ع
كشاورزى ،صنعت و... است، برنامه آمايش سرزمينى 
ــى ومطالعه  ــرار داده ودرحال بررس ــت ق را در اولوي
ــوت اوليه در بعضى نقاط  وپس از آن اجراى طرح پايل
ــت بلكه بتواند در اين رهگذر آب رفته را به  كشور اس

جوى بازگرداند.

ــرايط جدولى، تاثير زيادى روى  حساسيت ش
بازى پرسپوليس ذوب آهن گذاشته بود. ذوب آهن 
واقعا مستحق اين نيست كه در اين جايگاه باشد و 
مى تواند شرايط بهترى داشته باشد. در طرف مقابل 
پرسپوليس كه روند سال گذشته اش را حفظ كرده، 
ــم هاى باالى  ــت تا فاصله اش را با تي در تالش اس

جدولى يعنى سپاهان و پديده كم كند. 
ــتر  ــتند بيش ــعى داش ضمن اينكه هردوتيم س
ــروع مجددها، ضربات ايستگاهى يا  ــيله ش به وس
ارسال ها، دروازه يكديگر را تهديد كنند.  به همين 
ــازى با اين  ــپوليس در اوايل ب دليل وقتى كه پرس

شرايط به گل رسيد، ذوب آهن دچار مشكل شد. 
ــپوليس باعث شده  ارتباط خوب بازيكنان پرس
ــته باشند.  در كارهاى تركيبى عملكرد خوبى داش
ــا و عليپور يا عليپور  ــار رسن با منش براى مثال بش
ــوب كار كردند. برخالف  ــا در اين زمينه خ با منش
آن ها، روند حركات تركيبى ذوب آهن در نيمه اول 
مشخص نبود؛ به خصوص در كناره هاى زمين و در 
سمت چپ و راست تيم. در بازى هاى قبلى، ميالد 
فخرالدينى و حسينى با هم كارهاى تركيبى خيلى 
ــابقه  خوبى انجام مى دادند اما در نيمه اول اين مس
اين اتفاق نيفتاد. وقتى آن ها جا به جا شدند كارهاى 
تركيبى شان كمى بيشتر شد اما در مجموع سرعت 
تيم پرسپوليس باعث شد بازيكنان ذوب آهن اجازه 
ــند و بنابراين نتوانستند بر  بازى سازى نداشته باش

بازى مسلط باشند. 
ــت عادالنه  ــه نمى توانس ــاب، نتيج با اين حس
ــرايط بدتر از اين هم  نباشد و حتى مى توانست ش
به وجود بيايد. پرسپوليس در 15دقيقه آخر بازى 
ــد اما بازيكن اين  ــت به گل دوم برس نيز مى توانس
تيم ضربه با دقتى به توپ نزد. اتفاق مهمى كه براى 
تيم ذوب آهن افتاده، تغيير سرمربى اين تيم است. 
ــن نمازى بايد از مديريت  البته درمورد آمدن و رفت
باشگاه سوال كنيد. آن ها مسئوليت دارند و تصميم 
مى گيرند يك نفر را كنار بگذارند و از يك نفر ديگر 
استفاده كنند اما مشكل ذوب آهن در شرايط فعلى 
به نظرم بيشتر مسائل روحى و روانى است. آن ها نياز 
به آرامش دارند تا بتوانند كارهاى شان را به خوبى 

انجام دهند. 
ــال  ــم بازيكنان با كيفيتى دارد. آن ها س اين تي
گذشته هم نشان دادند كه مجموعه خوبى هستند. 
بايد ببينيم كارشان در ادامه چطور خواهد بود. االن 
ــن با منصوريان مى تواند  نمى توانم بگويم ذوب آه
ــته باشد يا نمى تواند  روند صعودى و رو به جلو داش
ــن جايگاه اصلى  ــوع اميدوارم ذوب آه اما در مجم

خودش را پيدا كند.
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سخنگوى سازمان غذا و دارو در واكنش به اظهارنظر 
ــان براى  ــرف داروى نالوكس ــار مبنى بر مص مهناز افش
جلوگيرى از مرگ ناشى از سوء مصرف مواد گفت: سراسر 
اين اظهارات اشتباه است و داروى نالوكسان دارويى است 

كه حتما با تجويز پزشك تهيه شود.
دكتر كيانوش جهانپور در گفت وگو با  ايسنا   در واكنش 
به اظهارات مهناز افشار، بازيگر سينما درباره معرفى آمپول 
نالوكسان و بازتاب آن در فضاى مجازى گفت: اظهارات 
ــر از صاحبان حرف  ــى غي اين بازيگر صحت ندارد و كس
ــالمت و درمان را  ــوزه س ــكى حق اظهار نظر در ح پزش
ندارد. متاسفانه در كشور ما ظاهرا  افراد وقتى كه مشغالت 
ــود، فورا به  اظهار نظر در حوزه  ــان كمتر مى ش ديگرش
پزشكى و طب مبادرت مى كنند كه اين كار فقط موجب 
بروز مشكالت براى مردم مى شود و مى تواند پيامدهايى 
را براى مردم به دنبال داشته باشد. وى تاكيد كرد: اول اينكه 
هيچ آمپول و فرآورده تزريقى در دنيا نيست كه بدون تجويز 
پزشك مصرف شود. دوم اينكه  داروى نالوكسان دارويى است 
كه كامال بايد با تجويز پزشك تهيه شود و هيچ داروخانه اى حق 
ندارد بدون نسخه پزشك اين دارو را در اختيار قرار دهد. سوم 
اينكه اين دارو،  دارويى است كه در اورژانس پيش بيمارستانى، 
اورژانس بيمارستانى، اتاق عمل و ريكاورى هاى اتاق عمل با 
تجويز پزشك و تحت نظر افراد آموزش ديده و متخصص و 

تحت مانيتورينگ استفاده مى شود.

جهانپور با بيان اينكه تجويز اين دارو حتى براى افراد 
ــد، مى تواند عوارض  ــواد مخدر اعتياد دارن معتاد كه به م
ــد و حتى ممكن است  و پيامدهايى به دنبال داشته باش
عوارض قلبى دهد، گفت: بنابراين بايد در شرايط اورژانس، 
ــى يو تحت نظر پزشك و با  اتاق عمل يا ريكاورى يا آى س
مانيتورينگ تزريق شود و به هيچ وجه تزريق خودسرانه 
و خودتجويزى آن توسط افراد غيرپزشك نمى تواند براى 

بيمار مفيد باشد.
ــار نظر در اين موارد  وى افزود: بايد توجه كرد كه اظه
ــت افراد  ــان و دخال ــالل در امر درم ــالف و اخ نوعى خ
غيرمتخصص در امر درمان محسوب مى شود. اظهارات 
اين بازيگر هم شائبه دخالت در امر درمان را دارد. ما توصيه 
ــاني كه ممكن است  مى كنيم افراد و سلبريتى ها و كس
در حوزه خودشان به شهرتى دست پيدا كرده باشند، در 
مسائلى كه ربطى به آن ها ندارد، دخالت نكنند، به حرفه 
ــند و امر دارو و درمان را به اهل فن  خودشان مشغول باش

آن بسپارند.
ــان اينكه كامال  ــازمان غذا و دارو با بي ــخنگوى س س
ــم، گفت: اين اظهارات  ــارات را تكذيب مى كني اين اظه
اشتباه است و دخالت در امر درمان محسوب مى شود. اين 
خانم بازيگر هيچ تخصصى در اين زمينه ندارند و سراسر 
اظهارات شان اشتباه است كه مى تواند منجر به سرگردانى 

و عوارض ناگوار براى مردم شود.

ــس جمهورى  ــاون اول ريي ــحاق جهانگيرى، مع اس
ــا خبرگزارى كيودوي  ايران در گفت و گوى اختصاصى ب
ــادرات نفت  ــاره به تحريم هاى آمريكا عليه ص ژاپن با اش
ــف كرده و  ــتريان جديدى را كش ايران، تاكيد كرد: «مش
نفت مان را به آن ها فروخته ايم».ايرنا در اين زمينه نوشت: 
جهانگيرى «هويت مشتريان جديد» نفتى ايران را فاش 
ــراى خريد  ــه دنبال رايزنى ب ــراى مثال ب نكرد اما گفت ب
ــيه و ساير كشورهاى  بيشتر نفت ايران توسط چين، روس
آسيايى هستيم.به نوشته كيودوى ژاپن، معاون اول رييس 
جمهورى ايران در اين مصاحبه تهديد كشورهاى مختلف 
ــاندن فروش نفت ايران را  ــط آمريكا براى به صفر رس توس
ــيار خطرناك» اما در عين حال «غير ممكن» خواند. «بس

ــى دهم اگر ايران از  وى تصريح كرد: «به جهان اطمينان م
منبع اصلى درآمد خود محروم شود، سكوت نخواهيم كرد و 

در زمان خود تدابير مناسب را به كار خواهيم گرفت».
ــم تحريم هاى  ــران به رغ ــرى تاكيد كرد: اي جهانگي
ــطح قبل از  ــادرات نفت خود را به س آمريكا مى تواند ص
ــم هاى آمريكا عليه  چهارم نوامبر يعنى زمان آغاز تحري
ايران بازگرداند. كيودوى ژاپن نوشت: جهانگيرى تاكيد 
كرد به رغم فشار آمريكا بر متحدانش براى جلوگيرى از 

ــت نگرانى شركت هاى  خريد نفت ايران، تهران آماده اس
ژاپنى را كه تمايل به ادامه كار با ايران دارند، كاهش دهد.

او خاطر نشان كرد :«ما آماده مذاكره با شركت هاى ژاپنى 
عالقه مند به ادامه كار در ايران، براى دستيابى به راه حل هاى 
جديد به منظور كاهش نگرانى هاى آن ها هستيم». او  در 
ــركت هاى ژاپنى همواره راه هاى  ادامه گفت: «دولت و ش
خود را براى عبور از فشارهاى اياالت متحده داشته اند و ما 
اميدواريم آن ها دوباره از ابداعات خود استفاده كنند تا به 
عنوان وارد كننده عمده نفت ايران همچنان باقى بمانند».

ژاپن جزو هشت كشورى است كه از تاريخ  چهارم نوامبر 
برابر با 13 آبان معافيت 6 ماهه از اياالت متحده در خصوص 

واردات نفت ايران را كسب كرده است. 
جهانگيرى گفت: اگر چه روابط اقتصادى ايران و ژاپن 
در حال حاضر تحت فشارهاى اياالت متحده قرار دارد، اما 
دو كشور هميشه روابط خوب و طوالنى داشته اند و ايران 
نيز به دنبال سفر رسمى «شينزو آبه»، نخست وزير ژاپن 
ــى وجود ندارد. ــت و در اين زمينه هيچ مانع به تهران اس

معاون اول رييس جمهورى ايران افزود: هر زمان كه «آبه» 
تمايل به سفر به ايران داشته باشد، تهران آماده است از او 

پذيرايى و ميزبانى كند.

جامعه

اقتصاد

رد اظهارات مهناز  افشار توسط سخنگوى سازمان  غذا  و  دارو

سلبريتى ها در درمان دخالت نكنند 

جهانگيرى در گفت و گو   با خبرگزارى كيودو ي  ژاپن

 مشتريان جديدى براى فروش نفت داريم
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اياالت متحده  آمريكا، كشوري كه در تاريخ خود نشان داده است براي رسيدن به 
اهداف و منافع خود از هر اقدامي كوتاهي نمي كند و همواره مي كوشد تا هر دولت يا 
ملتي را كه در برابر خواسته  هاي دولتمردان اين كشور مي ايستد از سر راه خود بردارد، 
ــد يا جمهوري اسالمي و مشكل اصلي اين  حال تفاوتي ندارد محمدرضا پهلوي باش
به اصطالح ابرقدرت با مردم ايران و ايستادگي آن ها روي منافع شان است. چندي پيش 
و بعد از تالش هاي گسترده اي كه سياسيون و ديپلمات هاي ايراني و غربي براي برجام 
كرده بودند با انجام يك انتخابات و روي كار آمدن فردي مانند دونالدترامپ، اليه قدرت 
ــراييلي حساب مي برند با توجه به شعارهاي  در اين كشور كه از آيپك و البي هاي اس
انتخاباتي ترامپ اين فرد را به سمتي هدايت كردند كه برنامه جامع اقدام مشترك را 
از بين ببرد و گواهي مرگ آن را امضا كند. البته از آنجايي كه اين توافق يك عهدنامه 

بين المللي محسوب مي شد و اين كشور به تنهايي نمي توانست پايان آن را رقم بزند، 
كشورهاي اروپايي كه در برابر افكارعمومي عجز وناتواني آن ها در قبال يكه تازي هاي 
سياست مدار موزرد آمريكايي خودنمايي مي كرد، سعي كردند به گونه اي نشان دهند 
ــتاده اند و نمي گذارند كه آمريكا  كه گويي در برابر اين اقدامات و زياده خواهي ها ايس
فشارهاي فراواني با زيرپا گذاشتن برجام  بر ايران وارد كند ولي اندكي بعد و همزمان با 
آغاز تحريم هاي آمريكا، واقعيت نمايان شد و اروپاييان نيز خود را از خط قرمز ساختگي 
اياالت متحده دور كردند و در باغ سبزي را كه به مسئوالن مانشان داده بودند، نيمه باز 
نگه داشتند كه ناگهان سوز سرماي تحريم ها آن ها را نيز زمين گير نكند. قبل از آغاز 
تحريم ها برخي از مسئوالن اروپايي از ايجاد كانال مالي ميان ايران و قاره سبز براي كم 

اثر كردن تحريم ها سخن گفته بودند ولي هر كدام از كشورهايي كه...

پارلمان 3

ظريف همزمان با تعيين تكليف آخرين اليحه چهارگانه،  از توافقات نهايي كانال ويژه مالى خبرداد

FATF در بند SPV

  بازى هاى پايانى نيم فصل اول ليگ برتر حال و هواي خاص خود را دارند

روزهاى  داغ  در فصل  سرد   
فوتبال  ايران

سرنوشت واردات خودرو در سال آينده بر اساس اليحه بودجه 98 بررسي شد

 ترمز ممنوعيت واردات
 زير پاي نمايندگان

رابطه  فشارهاي اقتصادي و افزايش خشونت در جامعه

پرخاشگرى و خشونت،  زمينه ساز ارتكاب جرايم هستند

سياست 2

وزير امور خارجه در حاشيه جلسه هيات دولت:

قطعنامه 2231 
فعاليت موشكى ايران 

را محدود نمى كند
بين الملل 3

اقتصاد 6ورزش 8

حقوق و قضا 5

CFT علي الريجاني در روند بررسي    
ترفند تندروها براي اخالل   در تصويب اليحه را   بي اثر كرد

قفل آبسترقفل آبستر  اكسيون  مساله داراكسيون  مساله دار

صفحه صفحه 22

جامعه 4

بين الملل 3

گزارش «قانون» از آلودگى هواى تهران كه اين روزها دوباره اوج گرفته است             

پاييز در نفس هاى بى نفسى

مواجهه كارشكنى هاى تيم ترامپ با بن بست دستگاه قانون گذارى اياالت متحده

از نظر سناى آمريكا، بن سلمان قاتل خاشقجى است



ــا تامين مالي  ــه مقابله ب ماجراي تصويب اليح
ــه دارد و  ــان CFT همچنان ادام ــم يا هم تروريس
ــخص كنند،  نماينده ها براي آنكه تكليف آن را مش
ــس دور يكديگر جمع  ــته در صحن مجل روز گذش
شدند و تا حدودي پايان اين قصه را نوشتند. به گفته 
رسانه ها نمايندگان مردم در خانه ملت با اصالحات 
ــيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس  كميس
ــالمى در مورد الحاق دولت جمهورى  ــوراى اس ش
ــيون بين المللى مقابله با  ــالمى ايران به كنوانس اس
ــم با 125 راى موافق، 59 راى  تامين مالى تروريس
ــوع 206 نماينده  ــع از مجم مخالف و 6 راى ممتن

حاضر در جلسه موافقت كردند.
اصالح اساسي

ــوراي  ــرادات فراوان ش ــد از اي ــت بع گفتني اس
ــان و  ــيون امنيت ملي با كارشناس نگهبان، كميس
مقامات مربوط جلسات فراواني گذاشت و در نهايت 

اين اصالحات را انجام داد. 
در گزارش آمده بود كه جهت رفع ايرادات شوراى 
ــاى 1، 2، 3، 5، 6، 8  (ايرادات  ــف ه نگهبان در ردي
ــاده 9 موضوع  ــاى 1، 2، 3، 4، 5 م ــه بنده مربوط ب
رديف9)، 10، (ايرادات مربوط به بندهاى 1، 2، 3، 4، 
5 ماده 11 موضوع رديف 11)، 12، 14، 15، 16، 17، 
ــروط آن به شرح  18، 20، 21 و 22 ماده واحده و ش
ــد:« ماده واحده - به دولت جمهورى  زير اصالح ش
ــيون  ــود كنوانس ــالمى ايران اجازه داده مى ش اس
ــم (مصوب  بين المللى مقابله با تامين مالى تروريس
ــامبر 1999 مجمع  ــا 9 دس ــر ب 1378/9/18 براب
عمومى سازمان ملل متحد) مشتمل بر يك مقدمه، 
بيست و هشت ماده و يك پيوست را با اعالم شروط 
ــند ذى ربط را مطابق مقررات اين  زير پذيرفته و س

ماده نزد امين اسناد توديع كند. 
ــند  ــاه پس از توديع س ــت 6 م دولت موظف اس
ــناد، وضعيت  ــيون نزد امين اس الحاق اين كنوانس
ــاله خارج  تعامل با گروه ويژه اقدام مالى به ويژه مس
شدن قطعى جمهورى اسالمى ايران از ليست دول 
ــرده و در صورت تعلل و عدم  غيرهمكار را ارزيابى ك
ــيون را  ــاى اين گروه عضويت در كنوانس اقدام اعض

مورد تجديد نظر قرار دهد».
شروط كليدي

ــارض با قانون  ــيون در موارد تع 1- مفاد كنوانس
اساسى جمهورى اسالمى ايران الزم الرعايه نيست.

ــاده اول قطعنامه  ــوم م ــه بند س ــا توجه ب  2- ب

ــماره 50 / 6 مورخ 24 اكتبر 1995 كه در مقدمه  ش
ــت و «تاييد مجدد  ــيون منعكس شده اس كنوانس
ــت همه مردمان با توجه ويژه به  حق تعيين سرنوش
وضعيت مردمان تحت سلطه استعمارى و هرگونه 
ــورد تاكيد  ــغال خارجى» را م ــلطه بيگانه يا اش س
ــوراى عالى امنيت ملى جمهورى  قرار مى دهد، ش
اسالمى ايران مصاديق افراد، گروه ها و سازمان هاى 
ــد (1) ماده (2)  ــتى مندرج در جزء (ب) بن تروريس
ــيون را تعيين كرده و جهت اجرا به مراجع  كنوانس
ــاده (6)  ــرد. مفاد م ــور ابالغ خواهد ك قانونى كش
ــرح در مقدمه  ــيون نمى تواند اين حق مص كنوانس

كنوانسيون را محدود كند.
3-دولت جمهورى اسالمى ايران به موجب جزء 
ــيون، اعالم مى كند  (الف) بند (2) ماده (2) كنوانس
ــريفات  ــيون ها و تش ــته از كنوانس كه مفاد آن دس

(پروتكل هاى مندرج در پيوست كنوانسيون) را كه 
به عضويت آن ها در نيامده است، به عنوان بخشى از 
كنوانسيون تلقى نمى كند و الزام آور شدن مفاد ماده 
ــت موافقتنامه هاى  (23) در خصوص اصالح فهرس
منضم به كنوانسيون براى جمهورى اسالمى ايران 
منوط به رعايت اصول (77) و (125) قانون اساسى 

جمهورى اسالمى ايران است.
ــاده  ــد (1) م ــوع بن ــالف موض ــل اخت 4- ح
ــوان  ــا دي ــه داورى ي ــاع ب ــوص ارج (24) در خص
ــراى دولت  ــيون ب ــى دادگسترى كنوانس بين الملل
ــالمى ايران الزم الرعايه نيست. دولت  جمهورى اس
ــه داورى هنگام  ــه ارجاع ب ــد در مواردى ك مى توان
بروز اختالفات به مصلحت باشد، با رعايت قوانين و 

مقررات داخلى اقدام كند.
5- الحاق جمهورى اسالمى ايران به كنوانسيون 

به معناى شناسايى و برقرارى ارتباط با رژيم اشغالگر 
صهيونيستى نيست.

ــاده (9)  ــد (5) م ــرر در بن ــت مق 6- صالحي
ــرخ  ــيون براى كميته بين المللى صليب س كنوانس
ــناد  حقوق بشر دوستانه اى كه  تنها در چارچوب اس
ــالمى ايران به آن ها ملحق شده است،  جمهورى اس

پذيرفته مى شود.
7- دولت جمهورى اسالمى ايران درباره بند (4) 
ماده (11) كنوانسيون، درموضوع استرداد مجرمان 
ــوب خود عمل  ــى و قوانين مص مطابق قانون اساس

خواهد كرد.
تاييد رفع ايرادات

اين جلسه نيز مطابق حساسيت هاي دوره هاي قبلي 
از حواشي برخوردار بود. در اين جلسه و طي بررسي كه 
در حال انجام بود، على الريجانى، رييس مجلس شوراى 

اسالمى خطاب به على نجفى خوشرودى،سخنگوي 
كميسيون امنيت ملي گفت: برخى نمايندگان مطرح 
مى كنند ايرادات اصالح شده توسط كميسيون بيشتر 
ــوراى نگهبان مد نظر قرار داده است.  ــت كه ش از آن اس
اصالحات انجام شده با نظر شوراى نگهبان صورت گرفته 
يا خير؟خوشرودى نيز در پاسخ گفت كه دو دسته ايراد از 
سوى شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام 
به كنوانسيون بين المللى مقابله با تامين مالى تروريسم 
وارد شده بود كه جلسات متعددى براى رفع اين ايرادات 
با حضور نمايندگان شوراى نگهبان و مجمع تشخيص 

مصلحت نظام برگزار شد.
دستور مدبرانه

ــيه ها، يك اتفاق قابل توجه  ــته از اين حاش  گذش
ــه از درايت  ــي صورت گرفت كه برگرفت در روند بررس
رياست مجلس براي اداره طيف هاي حاشيه ساز بود. 
ماجرا از اين قرار بود كه اقليت مجلس شوراي اسالمي 
ــعي داشتند  زمان اعالم راي درباره تصويب CFT س
ــيون، در روند انجام  ــس و آبستراكس با خروج از مجل
ــتور  فعاليت هاي مجلس اخالل ايجاد كنند كه به دس
ــل كردند تا همه  ــي، در هاي صحن را قف علي الريجان
نمايندگان در زمان راي گيري به وظيفه خود عمل كنند.

اين خبر را حسينعلى حاجى دليگانى به اعتمادآنالين 
داده بود كه سبب شد برخي نيز در قبال آن واكنش نشان 
دهند و در همين راستا محمدعلي وكيلي، عضو هيات 
ــه مجلس درباره اين موضوع گفت كه در جلسه  رييس
علنى و رسمى مجلس نمايندگان حق خروج از صحن 
علنى مجلس را ندارند و اقدام رييس مجلس در اين باره 

اقدام درست و به جايى بوده است.
درايت مجلس، اميد به مجمع

ــك هر فرد يا جريان سياسي در نظام ايران  بي ش
اشتباهات و ايراداتي دارد كه نمي توان آن را ناديده 
گرفت ولي خدمتي كه اين سال ها علي الريجاني به 
جريان مخالف تندرو در كشوركرده است هيچ كدام 
ــن رويه را  ــي نكرده اند و اي ــخصيت هاي مدع از ش
ــا لوايح  ــون برجام ي ــائلي همچ ــم در مس مي تواني
چهارگانه به خوبي مشاهده كنيم؛ تصور كنيد غير از 
علي الريجاني فرد ديگري در مسند رياست نشسته 
ــس نهم و دهم رخ مي داد،  بود و اين اتفاقات در مجل
چه آينده اي در انتظار بود و مسائل حياتي كه نياز به 
حل مناقشات داشت به كجا كشيده مي شد؟! پرونده 
CFT نيز با همگرايي نمايندگان به نتيجه مشخصي 
ــيد و بايد منتظر ماند و ديد كه مجمع تشخيص  رس
ــه تصميمي  ــات باقي مانده چ ــاره برخي ابهام درب

خواهد گرفت.
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همه مقامات نه در ايران بلكه  در نقاط ديگـر جهان داراي دو وجه 
در زندگي خود هسـتند. وجوهي كه هر كـدام از يكديگر متفاوت 
اسـت. زندگي كه در دو قالـب حقيقي و حقوقي خالصه مي شـود. 
رييس دولت نيز از اين قاعده مستثني نيست و در سفري كه به زادگاه 
خود داشت در بخشي از اين رويداد بيشتر در پوسته حسن روحاني 
خود را نشـان داد تا اينكه به عنوان رييس جمهور عمل كند. وي در 
سرخه سمنان براي اداي احترام به مقبره والدين خود به آرامستان 
اين شهر رفت و با بوسه به مزار مادر و پدر خود خبرساز شد. روحانى 
در حسينيه شهداى سـرخه نيز براي مردم سخن گفت و در بخشي 
از گفتارش، توسعه زيرسـاخت هاى گردشگرى اسـتان سمنان و 
سـرخه را ضرورى خواند و اظهار داشت: سـرزمين پر بركت سرخه 
پرورشگاه انسـان هاى عالم، عارف و مجاهد همچون آيت ا... فيض 

و حجت االسالم و المسلمين نطنزى اسـت. هر چند همه استان ها و 
همه ايران انقالبى بوده اند، اما اين واقعيت است كه انقالب در ايران از 
اين سرزمين شروع شد. مردم سرخه در اين ديدار معروف به ايمان 
بودند و يكپارچه پاى انقالب بوده اند و امروز هم هسـتند. روحانى با 
بيان اينكه در برابر مهر و محبت مردم و جوانان واليتمدار زادگاهم، 
خاضع هستم، افزود: در اين منطقه افراد انقالبى بودند كه ده ها نوبت 
دستگير شده و به زندان رفتند، اما ايستادگى كردند و براى پيروزى 
انقالب مقاومت كردند. وي گفت: مردم سرخه در اين ديار معروف به 
مردم با ايمان بودند، از ابتدا يكپارچـه و در محله هاى مختلف براى 

برگزارى آيين هاى مذهبى و سنتى با يكديگر همراه بودند. رييس 
جمهور با اشاره به اينكه محل برگزارى سخنرانى يك حسينيه قديمى 
در اين شهر است، گفت: ايام عزادارى عاشورا در همين تكيه برگزار 
مى شد و همه از محله هاى مختلف در اينجا جمع مى شدند و نخل روز 
عاشوراى تكيه سرخه، نشان عشق مردم به خاندان رسالت بود. اين 
ديار سرزمين عشـق به ائمه بوده و عالمان بزرگى داشته و امروز هم 
طالب، دانشجويان و مديران فاضل و سختكوشى در اين سرزمين 
پرورش يافته اند. روحانى گفت كه هر لحظه به وطن و ديارم عشـق 
ورزيده ام و در برابر لطف و محبت شما كلمه اى ندارم و با لهجه سرخه اى 
گفت كه دوست تان دارم.من هميشـه به سرزمين و وطن و زادگاهم 
عشق مى ورزم. اگر صدها روز در محله هاى مختلف سرخه قدم بزنم، 

نمى توانم خاطرات دوران كودكى را بيان كنم.

ماجراي روحاني و زادگاه

ــان  ــه در تاريخ خود نش ــوري ك ــده  آمريكا، كش اياالت متح
ــود از هر اقدامي  ــيدن به اهداف و منافع خ ــت براي رس داده اس
ــت يا ملتي را كه  ــد تا هر دول كوتاهي نمي كند و همواره مي كوش
ــتد از سر  ــور مي ايس ــته  هاي دولتمردان اين كش در برابر خواس
ــد يا  ــي ندارد محمدرضا پهلوي باش ــردارد، حال تفاوت راه خود ب
جمهوري اسالمي و مشكل اصلي اين به اصطالح ابرقدرت با مردم 
ايران و ايستادگي آن ها روي منافع شان است. چندي پيش و بعد 
ــيون و ديپلمات هاي ايراني و  از تالش هاي گسترده اي كه سياس
ــات و روي كار  ــام كرده بودند با انجام يك انتخاب غربي براي برج
ــور كه از  آمدن فردي مانند دونالدترامپ، اليه قدرت در اين كش
آيپك و البي هاي اسراييلي حساب مي برند با توجه به شعارهاي 
ــت كردند كه برنامه  ــمتي هداي انتخاباتي ترامپ اين فرد را به س
جامع اقدام مشترك را از بين ببرد و گواهي مرگ آن را امضا كند. 
ــوب  البته از آنجايي كه اين توافق يك عهدنامه بين المللي محس
ــور به تنهايي نمي توانست پايان آن را رقم بزند،  مي شد و اين كش
ــورهاي اروپايي كه در برابر افكارعمومي عجز وناتواني آن ها  كش
در قبال يكه تازي هاي سياست مدار موزرد آمريكايي خودنمايي 

مي كرد، سعي كردند به گونه اي نشان دهند كه گويي در برابر اين 
ــتاده اند و نمي گذارند كه آمريكا  ــات و زياده خواهي ها ايس اقدام
ــتن برجام  بر ايران وارد كند ولي  فشارهاي فراواني با زيرپا گذاش
ــاي آمريكا، واقعيت نمايان  اندكي بعد و همزمان با آغاز تحريم ه
ــاختگي اياالت متحده  شد و اروپاييان نيز خود را از خط قرمز س
ــبزي را كه به مسئوالن مانشان داده بودند،  دور كردند و در باغ س
نيمه باز نگه داشتند كه ناگهان سوز سرماي تحريم ها آن ها را نيز 

زمين گير نكند. 
واهمه اروپا از آمريكا

قبل از آغاز تحريم ها برخي از مسئوالن اروپايي از ايجاد كانال 
ــخن  ــبز براي كم اثر كردن تحريم ها س مالي ميان ايران و قاره س
گفته بودند ولي هر كدام از كشورهايي كه قرار بر استقرار اين مركز 
در آن ها بود، شانه خالي كردند و بازي را واگذار كردند زيرا حوصله 

درگيري با دونالدترامپ و سياست هاي افراطي او را نداشتند.

SPV ضامن FATF
ــان معتقد بودند كه اروپا برقراري اين  البته برخي از كارشناس
 FATF كانال را به روي خوش نشان دادن مقامات ايران به شروط
ــروط كرده و منتظر بودند تا تصميم مسئوالن ايران را در قبال  مش
اين مسائل مشاهده كنند و در ادامه قدمي بردارند؛ البته اين فرضيه 
ــرعت و بعد از  ــته و پس از آنكه محمدجوادظريف به س روز گذش
ــح چهارگانه مربوط به  تعيين تكليف CFT به عنوان يكي از لواي
ــالمي، از برگزاري SPV يا  شرايط FATF در مجلس شوراي اس
همان كانال ارتباطي خبر داد، بيشتر قابل توجه شد. رييس دستگاه 
ديپلماسي كشورمان با اشاره به سفر هفته گذشته خود به اتحاديه 
ــاس آنچه در سفر اخير از اروپاييان  اروپا، خاطرنشان كرد كه براس
شنيديم، توافقات نهايى در حال انجام است و در آينده اى نزديك 
شاهد ثبت SPV هستيم اما با توجه به اينكه آمريكايى ها به محض 
ــدن از هر توافقى تالش مى كنند با فشار مانع از تحقق آن  مطلع ش

شوند، اروپايى ها اين مرحله را در حالت محرمانه دنبال مى كنند تا 
به نتيجه برسند و زمانى كه نهايى شد، اعالم مى كنند.

قاره سبز و احتياج به ايران
ــات قدرت طلبانه  ــه روحي ــد با توجه ب ــه كه گفته ش همان گون
اياالت متحده بي شك اروپا با محافظه كاري با ايران برخورد مي كند ولي 
منافعي كه ارتباط با كشورمان براي اين دولت هاي غربي دارد، آن ها را 
وادار به آن كرده است كه در راستاي رسيدن به منافع ملي خودشان با 
جمهوري اسالمي ارتباط برقرار كنند؛ جمهوري اسالمي بعد از برجام 
نگاه هاي جامعه ملل به آن عوض شد و قدرت ديپلماسي به جهانيان 
فهماند كه اگر با ايران با ادبيات همگرايي سخن بگويند، قشر بيشتر اين 

مردم به پايبندي بر عهد پافشاري كرده و از آن دفاع مي كنند.
پافشاري بر حقوق مردم

ــتند؛ همان گونه كه  ــي هس ــق بهترين زندگ مردم ايران الي
ــوزان اين مرز و بوم مي گويند و براي رسيدن به  ــياري از دلس بس
ــد راهبردها و  ــت باي جايگاهي كه در حد صالحيت اين ملت اس
ــت را دربردارد و برخي  ــود كه منافع اكثري برنامه هايي تدوين ش
براي تامين خواسته هاي عده اي قليل نبايد مراوداتي را كه براي 
ــت، نابود كنند و با بهانه هاي  ــورمان مفيد اس آينده فرزندان كش

واهي و گاه هدف دار آن ها را از بين ببرند.

ظريف همزمان با تعيين تكليف آخرين اليحه چهارگانه از توافقات نهايي كانال ويژه خبرداد

FATF در بند SPV

بازي سياست

عكس نوشت

گروه سياسى

گروه سياسى

       علي الريجاني در روند بررسي CFT، ترفند تندروها براي اخالل در تصويب اليحه را   بي اثر كرد    

قفل آبستراكسيون  مساله دار
ــت  ــت ا... خامنه اى در پيام به بيس حضرت آي
ــاز، اين اجالس  ــرى نم و هفتمين اجالس سراس
ــانه  حق گزارى در برابر فريضه  نماز  ــاالنه را نش س
خواندند و درباره  اهميت نماز افزودند: نماز آنجا كه 
با خشوع و حضور گزارده شود، جامعه را به صالح و 
سداد در زبان و عمل مى كشاند و اعتال مى بخشد. 
ــالمى به اين اجالس كه  متن پيام رهبر انقالب اس
ــنبه1397/9/14  در استان سمنان  صبح چهارش
برگزار شد و آيت ا... شاهچراغى نماينده  ولى فقيه 

در سمنان، آن را قرائت كرد به شرح زير است:
«اجالس ساالنه  نماز از سويى نشانه  حق گزارى 
در برابر فريضه اي است كه مى تواند بر همه  اعمال و 
فرايض ديگر، روح بدمد و آن ها را كارآمد كند: «إن 
ُقِبلَت ُقِبَل ماِسواها» و از سوى ديگر خدمت بزرگى 
است به آنان كه حق اين هديه الهى را ندانسته و در 

آن سهل انگارى مى كنند.
ــوع و حضور گزارده شود،  نماز آنگاه كه با خش
جامعه را به صالح و سداد در زبان و عمل مى كشاند 
ــى از گرفتارى ها و  ــد. بخش مهم و اعتال مى بخش
ــه اين حقيقت  ــر اثر نپرداختن ب آلودگى هاى ما ب
ــت. از اين رو ترويج نماز با همه   ــداردهنده اس هش
ــف بزرگى  ــمار وظاي ــذار، در ش ــيوه هاى اثرگ ش
ــما  ــه آن اهتمام ورزيم و ش ــت كه همه بايد ب اس
ــت اندركاران اين اجالس به ويژه عالم مجاهد  دس
ــى در اين راه از  ــالم آقاى قرائت جناب حجت االس
ــده ايد. آموزش وپرورش  توفيق الهى بهره مند ش
ــد.  ــن عرصه از اثرگذارترين ها باش مى تواند در اي
مدارس را مزين كنيد به نمازخوانى نوجوانان؛ اين 
برترين تضمين براى سالمتى آينده  جامعه است».

والسالم عليكم و رحمت ا... و بركاته
سيدعلى خامنه اى         

تالش ناكام تندروها

 براي زير فشاربردن وزيرخارجه

استيضاحي كه زمين گير شد
ــر  ــت س ــاي خوبي را پش ــس روزه ــت مجل اقلي
ــن جريان  ــاوب اي ــت هاي متن ــذارد و شكس نمي گ
آسيب هاي فراواني را به هويت طيف تندروي مجلس 
ــن برنامه اي  ــت. اين جريان در تازه تري وارد كرده اس
ــتند، برنامه  ــود داش ــه اهداف خ ــيدن ب كه براي رس
ــور خارجه  ــر ام ــف وزي ــتيضاح محمدجواد ظري اس
كشورمان را در دستوركار قرار دادند و براي آنكه در اين 
ــوند نيز برخي مسائل حاشيه اي مانند  مسير موفق ش
اظهارات ظريف درباره پولشويي را چاشني اين اقدام 
كردند تا شايد با اين بهانه بتوانند طيف هاي مختلف را 
ــان خالي ماند. طيف  با خود همراه كنند ولي دست ش
موسوم به واليي يا همان جريان تندروي مجلس بعد 
از آنكه فضا را براي رسيدن به هدف خود آشفته ديدند 
و حس كردند كه قدرت ايستادگي در برابر محبوبيت 
ظريف را ندارند، سر خود را پايين انداخته و كوشيدند كه 
اين شكست را به نوعي الپوشاني كنند.  آن ها با انتشار 
خبرهايي با محتواي بازپس گيري امضاهاي استيضاح 
ــعي كردند به نوعي  به درخواست مجتبي ذوالنور، س
ــان دهند عقالي اين طيف فضاي عمومي كشور  نش
ــب ندانستند و در همين راستا  را براي اين اقدام مناس
ــتيضاح را منتفي كنند ولي همگان  كوشيدند كه اس

مي دانستند كه ماجرا مساله اي ديگر است. 
قبول شكست

ــيدمحمد جواد  ــتا روز سه شنبه س در همين راس
ــتر  ــنا اظهار كرد كه بيش ــى در گفت وگو با ايس ابطح
ــتيضاح ظريف از فراكسيون واليى  امضاكنندگان اس
ــه موضع اين  ــت ك ــه آن معنا نيس ــتند اما اين ب هس
ــد، كما اينكه  ــتيضاح وزير خارجه باش فراكسيون اس
ــيون  ــه فراكس ــور از اعضاى هيات رييس آقاى ذوالن
واليى به دنبال پس گرفتن امضاهاست چون معتقدم 
استيضاح در شرايط كنونى به صالح نيست. وى افزود: 
ــتيضاح آقاى ظريف  با اين وجود بنده پاى امضاى اس
ــتاده ام؛ البته آقاى ذوالنور هم توانسته تعدادى از  ايس
امضاها را پس بگيرد. ابطحى در پايان گفت كه موضوع 
ــيون واليى مطرح نشده  استيضاح ظريف در فراكس

است و اين فراكسيون بنايى براى استيضاح هم ندارد.
استيضاح بي ارزش

ــته عليرضا رحيمى بعدازظهر  از طرفي روز گذش
ــنبه در گفت وگو با ايرنا، گفت: اين استيضاح  چهارش
ــت و ديگر  هم اكنون داراى 9 امضاى نمايندگان اس
ــد: پس  ــت. وى يادآور ش قابل طرح در مجلس نيس
ــمى به  ــاى نمايندگان هنوز به طور رس گرفتن امض
ــت. گفتني  ــده اس ــه مجلس اعالم نش هيات رييس
ــتيضاح وزير امور خارجه با امضاى 24  است طرح اس
نماينده و در 11 محور سه شنبه هفته گذشته تقديم 
ــه مجلس  ــد. هيات رييس ــه مجلس ش هيات رييس
ــى به كميسيون  ــتيضاح را براى بررس اين طرح اس
ــس ارجاع داد  ــت خارجى مج ــت ملى و سياس امني
ــه يك شنبه اين  كه اعضاى اين كميسيون در جلس
هفته كه با حضور ظريف برگزار شد، مقرر كردند كه 
در مورد استيضاح وزير امور خارجه تا دو هفته ديگر 
بررسى هاى بيشترى انجام شود. حسينعلى حاجى 
دليگانى، عضو شوراى مركزى فراكسيون نمايندگان 
واليى مجلس دهم طراح اين استيضاح است كه اين 
استيضاح به دليل اينكه تنها 9 امضا دارد، ديگر قابل 
ــت؛ چراكه يك امضا از نصاب قانونى كم  بررسى نيس
دارد. براساس آيين نامه داخلى مجلس طرح استيضاح 
وزيران بايد دست كم به امضاى 10 نفر از نمايندگان 

مجلس برسد.

راه روشن

سياست نامه

پيام رهبري به اجالس نماز
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ملك سـلمان، پادشـاه عربستان 
با ارسـال دعوت نامـه اى، از تميم بن 
حماد الثانى، امير قطر براى شركت در 
نشست شوراى همكارى خليج فارس 

دعوت كرد.
ايـن نشسـت روز نهم دسـامبر/ 

18 آذر در رياض برگزار خواهد شـد. 
دوحه هنوز اعالم نكرده اسـت كه آيا 
در ايـن نشسـت نماينـده اى خواهد 

داشت يا خير.
دعـوت از قطـر در حالـى صورت 
مى گيرد كه اين كشـور روز گذشـته 

به شـكلى غيرمنتظره اعـالم كرد از 
سازمان كشورهاى صادركننده نفت، 
اوپك خارج مى شود. قطر به مدت 57 

سال عضو اين سازمان بوده است.
عربسـتان سـعودى،  امارات عربى 
متحده، بحريـن و مصر كه از مـاه ژوئن 

سال گذشته ميالدى با متهم كردن قطر 
به حمايت از تروريسم تحريم هايى عليه 
اين كشـور وضع كردند. دوحه پيوسته 
اين اتهام را رد كرده و اقدام اين كشـورها 
را دخالـت در امـور داخلـى و ناقض حق 

حاكميت خود برشمرده است.

كارشناسـان مـى گوينـد : دعوت 
رسـمى سـعودى ها از امير قطر براى 
شـركت در نشسـت دمام بـه معناى 
پذيرش شكسـت سياسـت هاى اين 
كشـور و هـم پيمانـان آن در اعمال 

تحريم عليه دوحه است .

فعاالن فضـاى مجـازى قطـر هم 
بـا بيـان اينكـه شـوراى همـكارى 
خليـج فـارس در حـل تنـش ميان 
اعضـا موفق نبوده اسـت، خواسـتار 
تحريـم ايـن نشسـت از سـوى 

امير قطر شدند.

عربستان امیر قطر را به نشست شورای همکاری خلیج فارس دعوت کرد

دونالد ترامپ، رييس جمهورى آمريكا تالش 
دارد كه معامالت تسيلحاتى هنگفت ميان اياالت 
ــعودى در پى ماجراى قتل  متحده و عربستان س
ــقجى، روزنامه نگار سعودى به خطر  جمال خاش
نيفتد اما اكنون سناتورهاى جمهورى خواه، يعنى 
ــت  حزبى كه خود ترامپ به آن تعلق دارد، از دس
ــلمان، وليعهد عربستان در  داشتن محمد بن س

قتل خاشقجى ابراز اطمينان كرده اند.
ــكا روز  ــناى آمري ــدادى از نمايندگان س تع
سه شنبه پس از استماع گزارش سازمان اطالعات 
مركزى اياالت متحده، سى آى اى اعالم كردند كه 
«بى هيچ ترديدى» محمد بن سلمان، ولى عهد 
ــقجى،  ــان قتل جمال خاش ــتان در جري عربس

روزنامه نگار سعودى بود.
واكنش ليندسى گراهام

ليندسى گراهام، سناتور جمهورى خواه پس از 
اين جلسه گفت: «بايد كور باشيد تا نبينيد كه اين 
قتل توسط افراد تحت رهبرى محمد بن سلمان 

رهبرى و سازماندهى شده است».
ــتان را فردى  ــن ولى عهد عربس وى همچني
ــت كه  ــد و گف ــاك» خوان ــه» و «خطرن «ديوان
بن سلمان روابط آمريكا و عربستان را «به خطر» 

انداخته و «قابل اعتماد نيست».
ــتان  ــن تاكيد كرد كه عربس گراهم همچني
ــت و بايد روابط دو  ــتراتژيك آمريكاس متحد اس

كشور «نجات داده شود» اما «نه به هر قيمتى».
ــه  ــس از جلس ــه پ ــارات بالفاصل ــن اظه اي
ــناى آمريكا با جينا هسپل، رييس  نمايندگان س

سى آى اى درباره قتل خاشقجى عنوان شد.

واكنش باب منندز
ــناتور دموكرات نيز پس از اين  باب منندز، س
ــتن  ــت داش ــت كه نظرش درباره دس ديدار گف
ــقجى «تاييد  ــتان در قتل خاش ولى عهد عربس
ــه اين قتل با  ــده» و حال «اطمينان» دارد ك ش

هماهنگى محمد بن سلمان بوده است.
ــتار واكنش «قوى» آمريكا به قتل  وى خواس
ــد و تاكيد كرد كه روابط واشنگتن  خاشقجى ش
ــرد. آقاى  ــورد بازنگرى قرار گي ــد م و رياض باي
منندز همچنين خواستار پايان كمك آمريكا به 

عربستان در جنگ يمن شد.
واكنش  بلومنتال

ــد سناى  ــناتور ريچاد بلومنتال، عضو ارش س
آمريكا با انتقاد شديد از مخفى كارى دولت دونالد 
ترامپ، رييس جمهور اياالت متحده در موضوع 
ــنگتن از  ــقجى و حمايت واش قتل جمال خاش
ــتماع گزارش  ــه اس رياض، تاكيد كرد كه جلس

هاسپل بايد علنى برگزار مى شد.
ــخصى توييتر خود  ــه ش ــال در صفح بلومنت
ــت: «واكنش همكاران من به گزارش امروز  نوش
ــر خارجه  ــان مى دهد كه پمپئو (وزي ــيا نش س
ــكا) كنگره را  ــكا) و متيس (وزير دفاع آمري آمري

كرده اند». گمراه 
او ولى عهد سعودى را آمر قتل خاشقجى دانسته 
و افزود: «محمد بن سلمان مسئول قتل وحشيانه 
و ازپيش برنامه ريزى شده خاشقجى است و دولت 

ترامپ نيز در حال پنهانكاري آن است».
اين سناتور آمريكايى با اعالم خبر تصميم سنا 
ــاض توضيح داد: «در حالى كه  براى اقدام عليه ري
ــنا به اقدامات معنى دارى راى خواهد داد  تمام س

ــلمان را جوابگوى (اقداماتش) مى كند،  كه بن س
اما فقط تعدادى از (سناتورها) توانستند واقعيت 

را ببينند».
دفاع از بن سلمان در برابر گزارش سيا

ــيا  ــپل، رييس س ــزارش جينا هاس پس از گ
درباره پرونده قتل جمال خاشقجى، روزنامه نگار 
ــتانبول، تعدادى از سناتورهاى  عربستانى در اس
آمريكايى بيشتر متقاعد شدند كه بن سلمان در 
ــت، آن ها تاكيد  قتل خاشقجى دست داشته اس

كردند كه عربستان ديگر شريك مورد اطمينانى 
براى آمريكا نيست.

ــخنگوى سفارت عربستان  فاطمه باعشن، س
در واشنگتن توييت كرد: وليعهد در هيچ زمانى 
ــتانى درباره آزار رساندن  ــئول عربس با هيچ مس
ــت، ما قاطعانه  ــقجى تماسى نداشته اس به خاش
ــلمان با اين  هرگونه اتهامى درباره ارتباط بن س

حادثه هولناك را رد مى كنيم.
ــتان در رسيدگى به اين  باعشن افزود: عربس

ــئوالن آن و  نيز  ــتباه فاجعه بار و محاكمه مس اش
اتخاذ اقداماتى اصالحى براي تضمين عدم تكرار 

چنين فاجعه اى صريح بود.
ــتان در واشنگتن  ــفارت عربس سخنگوى س
تاكيد كرد: روابط آمريكا و عربستان به 80 سال 
قبل بازمى گردد و اين روابط در مقابل طوفان هاى 
ــه حفظ اين  ــت، ما ب متعددى مقاومت كرده اس
ــرارى ثبات منطقه اى و  روابط دوجانبه براى برق

ديگر اهداف مشترك پايبنديم.

نظر سـازمان ملل دربـاره مسـئول قتل 
خاشقجى

كميسر عالى حقوق بشر سازمان ملل بر لزوم 
انجام تحقيقات بين المللى براى مشخص شدن 

مسئول قتل خاشقجى تاكيد كرد.
حمايت تمام قد ترامپ از بن سلمان

پمپئو روز شنبه گذشته 10 آذر (اول دسامبر) 
در دفاع از وليعهد عربستان سعودى گفته بود: «من 
تمامى مدارك و شواهد محرمانه اى را كه در اختيار 
دولت آمريكاست، بررسى كردم و هيچ گونه مدرك 
مستقيمى كه ثابت كند بن سلمان را به اين مورد 

قتل ربط دهد، وجود ندارد».
ــاالت متحده هم  جيمز متيس، وزير دفاع اي

پيشتر اظهاراتى مشابه پمپئو  بيان كرده بود.
ــكا نيز تا كنون چند بار  رييس جمهورى آمري
به روشنى گفته كه گناه وليعهد عربستان در قتل 
خاشقجى را اثبات شده نمى داند و حاضر نيست 
ــه خاطر اين ماجرا  روابط و معامالت با رياض را ب

به خطر اندازد.
فيلم ساختن درباره خاشقجى

ــد خاشقجى روشن  هنوز تكليف  قاتل و جس
نشده، « شون پن» بازيگر و كارگردان آمريكايى 
براى ساخت فيلمى درباره ترور اين  روزنامه نگار 
ــفر كرده و با شمارى از  ــتانى به تركيه س عربس

مسئوالن تركيه اى ديدار كرده است.
شون پن ديروز (چهارشنبه) با خديجه چنگيز 
نامزد خاشقجى نيز ديدار خواهد كرد. قرار است 
فيلم مستندى كه شون پن مى سازد، شامل همه 
ــقجى روى  ــد كه در قتل خاش صحنه هايى باش

داده است. 

از نظر سناى آمريكا، بن سلمان قاتل خاشقجى است

کارشکنی های تیم ترامپ به بن بست دستگاه قانون گذاری ایاالت متحده خورده است

ــنبه) در  ــروز(  چهارش ــور خارجه دي وزير ام
ــه  دولت گفت: ما اصال برنامه سالح  حاشيه جلس
ــراى حمل  ــكى را هم ب ــته اى نداريم ، موش هس
سالح هسته اى طراحى نمى كنيم. موشك هاى 
ــه نقطه زن  ــا توجه به اينك ــالمى ب جمهورى اس
ــارف طراحى  ــالح متع ــراى س ــتند فقط ب هس

است. شده 
ــرمن در دوره  ــم ش ــم خان ــزود: ه ظريف اف
مذاكرات اين حرف را زد و هم برايان هوك دو ماه 
پيش گفت قطع نامه 2231 از ايران در مورد يك 

نوع به خصوصى از موشك تقاضا مى كند.
ــالح  ــا اصال برنامه س ــرد: م ــف تاكيد ك ظري
هسته اى نداريم ، موشكى را هم براى حمل سالح 

هسته اى طراحى نمى كنيم.
ــود،  تصريح كرد:  ــن گفته هاى خ وى در تبيي
ــالمى با توجه به اينكه  موشك هاى جمهورى اس
ــالح متعارف  ــراى س ــتند فقط ب ــه زن هس نقط

طراحى شده است.
ــه آمريكا از  ــه داد: با توجه به اينك ظريف ادام
برجام خارج شده و ناقض تعهداتش در قطعنامه 
ــت ، ناچار است  ــوراى امنيت و خود برجام اس ش
براى اينكه پوششى جهت نقض هاى خود دست و 

پا كند، اين ادعاها را انجام دهد؛ اما همان طور كه 
ديدم ديروز شوراى امنيت حاضر نشد اين ادعاى 

بيجا را بررسى كند.
واكنش نماينده ايران در سازمان ملل

نمايندگى جمهورى اسالمى ايران در سازمان 
ــاى مرتبط با  ــه فعاليت ه ــرد : هم ملل  اعالم ك
ــال در انطباق با  ــران كام ــتيك اي ــك بالس موش
ــوده و اين  ــت ب ــوراى امني ــه 2231 ش قطعنام
ــت كه اين قطعنامه را به صورت كامل  آمريكاس

نقض كرده است.
ــران در مقر  ــالمى اي نمايندگى جمهورى اس
ــت شوراى امنيت با  سازمان، در واكنش به نشس
موضوع آزمايش موشكى ايران و قطعنامه 2231

طى بيانيه اى اعالم كرد : معرفى برنامه موشكى 
ايران به عنوان اقدامى ناسازگار با قطعنامه مذكور 
ــتى فريبكارانه و  ــه اى، سياس يا تهديدى منطق

خصمانه از طرف آمريكاست.
در اين بيانيه آمده است: آمريكا به رغم معرفى 
ــدار و حافظ  ــور قانونم ــوان يك كش خود به عن
ــطح بين المللى، به صورت  حاكميت قانون در س
ــازمان ها و  تناقض آميزى «دكترين خروج از س
ــى» را در پيش گرفته  موافقتنامه هاى بين الملل

است  و خروج غيرقانونى از برجام كه طى قطعنامه 
2231 تاييد شده بود، فقط يك نمونه است.

ــكارا همه كشورها را مجبور  آمريكا نه تنها آش
ــد، بلكه آن ها را  به نقض قطعنامه 2231 مى كن
ــورت اجراى آن مجازات  تهديد مى كند كه در ص

خواهند شد.
از قضا، اين همان قطعنامه اى است كه توسط 
ــاق آرا  از جمله راى  ــم و به اتف خود آمريكا تنظي

مثبت خود اين كشور تصويب شده است.
ــالمى ايران  در بيانيه نمايندگى جمهورى اس
ــت: آمريكا تالش دارد با  در سازمان ملل آمده اس
ارائه اطالعات ساختگى  و مخدوش و نيز استناد 
ــفتگى  ــاى نامرتبط، نوعى ابهام و آش به معياره
ــير مفاد مربوطه قطعنامه 2231 ايجاد و  در تفس
ــتفاده كند.اين سياست  از آن عليه ايران سوء اس
ــان مى دهد كه  منافقانه و گستاخانه آمريكا نش
ــدازه خصمانه و غيرصادقانه  رهيافت آن تا چه ان
ــا چه اندازه  ــتدالل هاى فنى و حقوقى آن ت و اس
ــت. ايران هرگونه تفسير  غيرمعتبر و نامرتبط اس
ــرانه مفاد قطعنامه 2231 را كه طى آن از  خودس
ــت صرفا از انجام هرگونه  ايران خواسته شده اس
ــتيك «طراحى شده براى  فعاليت موشك بالس

حمل كالهك هسته اى» خود دارى كند، قاطعانه 
رد مى كند.

در اين بيانيه آمده است ، برنامه موشكى ايران 
براساس توانمندى دفاعى متعارف طراحى شده 
ــك هاى بالستيك ايران  است و هيچ يك از موش
ــته اى طراحى نشده اند   براى حمل كالهك هس
ــب سالح هسته اى  و ايران هيچ وقت در پى كس

نبوده است و نخواهد بود.
ــن و  ــال روش ــه 2231 كام ــاد قطعنام مف
ــن قطعنامه  ــت و اي ــه ابهام اس ــارى از هرگون ع
ــتيك متعارف  ــروع موشك بالس نيز برنامه مش
ــط آن را ممنوع يا  ــاى مرتب ــا فعاليت ه ايران ي

نمى كند. محدود 
برنامه موشكى ايران يك قابليت دفاعى موثر و 
بازدارنده در مقابل تهديدات خارجى است  و تحت 
حقوق بين الملل، كسب و توليد موشك بالستيك 
براى حمل سالح متعارف حق ذاتى هر كشورى 

است و ايران نيز از اين قاعده مستثنا  نيست.
آمريكا بايد سوء استفاده از شوراى امنيت براى 
پيشبرد مقاصد شيطنت آميز خود عليه ايران را 
ــات بى پايه به  ــاى ايراد اتهام متوقف كند و به ج
ايران مبنى بر انجام اقدامات ناسازگار با قطعنامه 

2231، به اجراى همين قطعنامه تن در دهد.
آزمايش موشكى نقض  قطعنامه  2231 نيست

ــكده  ــك، مدير اجرايى انديش ارك فيتزپاتري
بين المللى مطالعات راهبردى در توييتى نوشت: 
قصد توجيه آزمايش موشكى ايران را ندارم با اين 
حال اين آزمايش نقض قطعنامه 2231 شوراى 
ــت چرا كه اين قطعنامه  امنيت سازمان ملل نيس

ــه آزمايش ها را  تنها از ايران مى خواهد اين گون
صورت ندهد. 

اين قطعنامه همچنين از همه كشورهاى عضو 
مى خواهد از اقداماتى كه اجراى تعهدات برجام 
ــد. بنابراين  ــد، خوددارى كنن را تضعيف مى كن
ــه را نقض كرده، آمريكا نيز  اگر ايران اين قطعنام

چنين كرده است.

ظریف در حاشیه جلسه دولت:

گروه بين الملل

مسـاله پيوسـتن و يا نپيوسـتن 
كشورهاى عضو اتحاديه اروپا به پيمان 
مهاجرتى سـازمان ملل متحد اكنون 
باعث تنش هـا و اعتراض هايى در اين 
اتحاديه شـده اسـت. هدف «پيمان 
مهاجرتى سـازمان ملل متحده براى 
مهاجـرت امن، منظـم و قاعده مند»، 
ايجاد زمينه اى براى فهم مشتركى از 
مساله مهاجرت و به اشتراك گذاشتن 

مسـئوليت و ايجاد اتحـاد در مواجه 
با موضوع مهاجرت اسـت.اين سـند 
34صفحه اى، چارچوبى براى همكارى 
بين كشـورها در ارتباط بـا مهاجرت 
بين المللى ارائه مى كند. كاهش فشارها 
بر كشورهايى كه تعداد زيادى مهاجر 
وارد آن ها شده است و ترويچ استقالل و 
عدم وابستگى مهاجران از جمله اهداف 

اين سند به شمار مى رود.

سند پيمان مهاجرتى سازمان ملل 
متحد در كليـت خود 23 هـدف دارد 
تا درنهايت بـه بهتر شـدن مديريت 
مهاجرت در سـطوح متفاوت محلى، 
ملى و جهانى كمك كند. از جمله ديگر 
اهداف اين سند مى توان به اين موارد 

اشاره كرد: 
1- كاستن عواملى كه باعث مى شود 

مردم در كشورهاى شان نمانند.

2- كاهش خطراتى كه مهاجران 
در مراحـل متفاوت مهاجـرت با آن 

مواجه مى شوند.
3- انتقال نگرانى هـا به دولت ها 
و جوامعى كه با تغييـرات جمعيتى، 
اقتصـادى، اجتماعـى و محيـط 

مواجه اند. زيستى 
4- ايجاد شـرايطى كه مهاجران 
را قادر به توانمند سازى جوامع شان 

از طريـق افزايـش توانايى هـاى 
انسـانى، اقتصادى و اجتماعى كند 
و مشاركت شان را در توسعه محلى، 

ملى و منطقه اى افزايش دهد.
در سـال جارى 193 كشـور عضو 
سـازمان ملل متهم اين بيانيـه را در 
نيويورك امضا كرده اند و سازمان ملل 
از تمام كشورها خواسته  است كه اين 

سند را تا پايان سال 2018 امضا كنند.

افزایش 
مخالفت ها در اروپا 
با پیان مهاجرتی 

سازمان ملل

دولت افغانسـتان اعالم كرد آماده 
اسـت كه بدون هيچ پيش شـرطى با 

طالبان مذاكره كند.
احسـان طاهرى، نماينده رسمى 
شـوراى عالى صلح افغانستان گفت: 
«دولت كابل هيچ پيش شـرطى براى 
مذاكره با طالبان نـدارد و حتى آماده 
است براى تنظيم قانون اساسى جديد 

نيز با اين گروه مذاكره كند».

به گزارش پايگاه خبرى اسپوتنيك 
روسـيه، طاهرى كه در نشست صلح 
افغانستان در مسكو سخن مى گفت، 
افزود: «پيـش از اين دولت خواسـتار 
بر زمين گذاشـتن سـالح طالبان بود 
اما اكنـون هيچ شـرطى بـراى آغاز 

گفت وگوها وجود ندارد».
طاهرى همچنيـن در گفت وگو با 
اسپوتنيك گفته است كه شوراى عالى 

صلح خواسـته كه از آغـاز مذاكرات 
مسـتقيم بين حكومت افغانستان و 

طالبان حمايت صورت گيرد.
انتقاد  از رويكرد پاكستان

نماينـده دولـت افغانسـتان در 
گفت وگوهـاى مسـكو بـا انتقـاد از 
رويكرد پاكسـتان گفت: «پاكستان 
هميشـه راجع به وفادارى خود راجع 
بـه پشـتيبانى از پروسـه صلـح در 

افغانسـتان اعالم مـى دارد ولى تا به 
حال هيچ گونه اقدامـى در اين جهت 

اتخاذ نكرده است».
با اين حال از پاكستان خبر مى رسد 
كه ايـن كشـور بـراى همـكارى در 
پيشـبرد مذاكرات صلح افغانستان 

اطمينان داده است.
 شـاه محمود  قريشـى، وزير امور 
خارجه پاكسـتان در ديـدار با زلمى  

خليـل زاد، نماينـده وزارت خارجه 
آمريكا در صلح  افغانستان اطمينان داد 
كه كشـورش براى پيشبرد مذاكرات 

صلح همكارى مى كند.
قريشـى تاكيـد كـرده اسـت: 
«عمران خان، نخست وزير پاكستان 
از نامه  دونالد ترامـپ، رييس جمهور 
آمريكا براى همكارى در زمينه مذاكرات 
صلح افغانستان استقبال كرده است».

اعالم آمادگی دولت 
افغانستان برای آغاز 
گفت وگوی بدون 
پیش رشط با طالبان

قطعنامه 2231 فعاليت موشكى ايران را محدود نمى كند



روزهاي آخر پاييز شد و هواى تهران به وضعيت 
آلودگى هاى پرخطر رسيد، دوباره سردردها و نفس 
ــه يكى بعد از  ــكالت قلبى و ريوى ك تنگى ها و مش
ديگرى گريبان تهرانى ها را مى گيرد. ديروز وضعيت 
ــه اورژانس تهران  ــوده بود ك هواى تهران چنان آل
ــف و معابر قرار  ــى را در مكان هاى مختل خودروهاي
داده بود تا از بيمارانى كه دچار نفس تنگى در خيابان 
ــوند، را محافظت كند البته كه مشكل هواى  مى ش
تهران مربوط به امروز و ديروز نيست. سال هاست كه 
كارخانه هاى توليد كننده آاليندگى هاى خطرناك 
در تهران يكى بعد از ديگرى بدون اينكه مشكلى بر 
سر راه شان قرار داشته باشد، سر برمي آورند و هواى 
ــوى ديگر بنزين هاى  ــوده مى كنند از س تهران را آل
ــرب را در هوا پخش  ــه ذرات س ــوختى ك آلوده و س
ــين در هواي  مى كند، نيز از خوردوهاى تك سرنش
شهر به هم مى آميزد. اين ها بخشى از عامل آلودگى 

هواى تهران است. 
ديروز تعدادى از كاربران در شبكه هاى اجتماعى 
ــتند كه فكرى براى  ــهردار جديد تهران خواس از ش
ــاخص  ــت آلودگى هواى تهران كند.  ثبت ش وضعي
ــاعت 11 ديروز كه  آلودگى 139 براى تهران در س
ــبت به همين  ــش 13 واحدى نس ــت از افزاي حكاي
ــت وهواى پايتخت  ــاعت در روز سه شنبه را داش س
ــازمان  ــرار داده بود. س ــرز بحران آلودگى ق را در م
ــه روز  ــت ك ــزارش داده اس ــى تهران گ هواشناس
ــركت كنترل كيفيت هواى تهران،  ــنبه ش چهارش
ــده ذرات معلق با قطر كمتر از  ميانگين غلظت آالين
ــاعت گذشته  2،5 ميكرون هواى پايتخت در 24 س
ــروز از 126 به 139 افزايش  منتهى به 11 صبح دي
ــت، آمارى كه موجب مى شود تا مسئوالن  يافته اس
ــخصى را بيرون  بار ديگر تكرار كنند خودروهاى ش
ــاى ضرورى از منزل خارج  نياوريد، فقط براى كاره
شويد و ورزش دانش آموزان در اين وضعيت ممنوع. 
رييس اداره اطالع رسانى و روابط عمومى آموزش و 
پرورش شهر تهران به خبرنگار ايرنا گفت كه با توجه 
به افزايش آالينده هاى جوى، زنگ ورزش مدارس 
امروز چهارشنبه در فضاى باز ممنوع است.مسعود 
ثقفى تاكيد كرده است كه مدارس موظف هستند از 
انجام برنامه هاى ورزشى و قراردادن دانش آموزان در 
فضاى باز جلوگيرى كنند. چندى پيش آرش ميالنى 
ــهر تهران و رييس كميته محيط  ــوراى ش عضو ش
ــت درباره آلودگى هواى تهران گفت: «به نظر  زيس
ــد هنوز آمادگى الزم براى اجراى آيين نامه  مى رس
جديد تبصره سه ماده سه قانون هواى پاك از سوى 
ــتگاه هاى متولى وجود ندارد».  وى در تذكرى  دس
ــرايط  درخصوص الزامات و آمادگى هاى الزم در ش
اضطرار آلودگى هوا گفت: « آيين نامه جديد تبصره 
ــه قانون هواى پاك، مهر از سوى هيات  سه ماده س

دولت ابالغ شد. در اين آيين نامه اشاره شده كه اداره 
كل هواشناسى استان شرايط استمرار پايدار جو كه 
ــاعت قبل از  ــود را 96 س موجب وارونگى هوا مى ش
وقوع اعالم كند؛  همچنين دانشگاه شهيد بهشتى با 
همكارى اداره كل محيط زيست در صورت افزايش 
ــرايط اضطرار را  ــوا، ش ــت آاليندگى ه ميزان غلظ
تشخيص دهد و هشدار را اعالم كند».  قرار بود تا 18

آبان سازمان محيط زيست و وزارت بهداشت آيين 
نامه اجرايى را براى كنترل آلودگى هوا تنظيم كنند. 
آيين نامه اى براى كنترل آلودگى هوا وجود ندارد

ــراى كاهش آلودگى هواى  اما آيا آيين نامه اى ب
ــال وجود دارد يا نه؟ پاسخ  تهران بعد از اين همه س
ــخنگوى كميسيون  خير است. به گزارش ايسنا س
ــهرى ضمن  ــت و خدمات ش سالمت، محيط زيس
ــى موظف است  ــازمان هواشناس اشاره به اينكه س
ــرايط اضطرار، وضعيت هشدار  96 ساعت قبل از ش
را اعالم كند، تصريح كرد: در كارگروه آلودگى هواى 
ــى آمادگى خود را براى  ــازمان هواشناس استان، س

ــون ما انتظار  ــرده بود. اكن اين زمان بندى اعالم ك
ــدار زودتر عملياتى  داريم كه فرايند اعالم اين هش
ــركت كنترل كيفيت هوا پيش بينى كرده  شود. ش
ــاخص از 150 عبور كند و در  كه فردا چهارشنبه ش
صورت تداوم پايدارى بايد زودتر اقدامات پيشگيرانه 
ــد هنوز  ــرد. به نظر مى رس ــتوركار قرار بگي در دس
ــوى  آمادگى الزم براى اجراى آيين نامه جديد از س
ــتگاه هاى متولى وجود ندارد. ميالنى هشدار از  دس
ــت و خاطرنشان كرد:  ــاعت قبل را مهم دانس 96 س
ــد، در اعالم زمان بندى و  تفاوت مهم آيين نامه جدي

هماهنگى سريع تر دستگاه هاست.
ــداركات الزم براى  ــات و ت ــار داريم ترتيب  انتظ
ــرايط اضطرار  ــكيل به موقع اين كارگروه در ش تش
ــى  كه توسط  ــود. بر اساس آخرين گزارش فراهم ش
مركز كنترل كيفيت هواى شهرى تهران منتشر شده 
است، خودروهاى ديزلى سنگين و نيمه سنگين در 
شهر تهران مسئوليت توليد آالينده هاى اكسيدهاى 
ــيدهاى ازت (NOx) و ذرات  گوگرد (SOx)، اكس

ــتند  كه در اين ميان  معلق (PM) را عهده دار هس
نقش اكسيدهاى گوگرد و ذرات معلق بيشتر است. 

ــان مى دهد  ــهر آمارها نش ــر ش ــزارش تيت به گ
ــا به ترتيب  ــا و اتوبوس ه ــا، كاميون ه مينى بوس ه
ــيدهاى گوگرد با  ــهم را در توليد اكس بيشترين س
ــهم    39درصد، 34 درصد و 19 درصد دارا  درصد س
 ،(NOx) هستند. در زمينه توليد اكسيدهاى ازت
ــئوليت  كاميون ها به ترتيب با 5/7، 4 و 3 درصد مس
ــهر تهران به عهده دارند.  توليد اين آالينده را در ش
ــردد كنيد،  ــران ت ــان هاى ته ــبانه در خياب اگر ش
ــر وصداى فراوان  كاميون هايى را مى بينيد كه با س
در حال حركت هستند و دود  زيادى را وارد ريه هاى 
پايتخت مى كنند. شايد عزم جدى دولت براى حذف 

خودروهاى سنگين فرسوده  به همين دليل باشد. 
آن طور كه نهاودنديان معاون رييس جمهور اعالم 
كرده است دولت در نظر دارد اين برنامه را سه ساله 
ــاز ارزى اتوبوس ها  اجرا كند. در طرح جديد كل ني
ــوخت پرداخت  و كاميون ها از محل صرفه جويى س

خواهد شد و خودروسازان داخلى ديگر دغدغه تامين 
ــت.  ــات كاميون ها را نخواهند داش ارز واردات قطع
ــوق توليد حداكثرى  ــاز با اين مش درواقع خودروس
ــنگين جديد،  ــد خودرو س ــته و عالوه بر تولي داش
ــبى هم در اين زمينه  ــتغال زايى مناس مى تواند اش
داشته باشد. همچنين روز گذشته محمد رضا تابش؛ 
ــت مجلس شوراى  ــيون محيط زيس رييس فراكس
ــالمى از ارائه راهكارهاى خود به شهردار تهران  اس
ــكل آلودگى هواى پايتخت خبر داد.  براى حل مش
او گفت:  استفاده آقاى حناچى در روز سه شنبه هاى 
ــان گر  ــه محل كار نش ــراى تردد ب ــودرو ب بدون خ
ــكالت زيست  ــان و توجه به حل مش عزم جزم ايش
ــر دارد. او از مذاكرات  ــت كه جاى تقدي محيطى اس
ــر داد و گفت:  ــهردار جديد تهران هم خب خود با ش
«مشكل آلودگى هواى تهران تنها با احداث بزرگراه 
ــت؛ بلكه مجموعه اقدامات و  و اتوبان قابل حل نيس
رفتارهايى كه منجر به كاهش آالينده هاى متصاعده 
از منابع ثابت و متحرك مى شود و همچنين اصالح 
رفتارها، فرهنگ ترافيكى و طراحى معبر براى تردد 
و ايمنى دوچرخه و موتورسيكلت، جايگزينى موتور 
ــيكلت هاى برقى به جاى بنزينى كه جزو تكاليف  س
برنامه ششم توسعه است، كاهش سوخت خودروها 
و استانداردسازى سوخت مواردى است كه مجموعا 
ــواى پايتخت و  ــكل آلودگى ه مى تواند به حل مش
مقابله با پديده اينورژن بينجامد». چندى پيش نيز 
ــش آلودگى هواى گفته بود:  دبير كارگروه ملى كاه
سياست هايى از جنس طرح كاهش، منابع آالينده را 
به طور ناگهانى حذف نمى كند اما در درازمدت باعث 
خروج خودروهاى آالينده از چرخه مصرف مى شود. 
ــى دو تا  ــه معاينه فنى ط ــوط ب ــه بحث مرب البت
ــد، همان طور كه نتايج  ــال به نتيجه مى رس سه س
بررسى آلودگى هوا نشان مى دهد كه طى سه سال 
اخير معاينه فنى انجام شده در جريان فاز اول طرح 
ــل ممنوعيت  ــراى مصوباتى مث كاهش دركنار اج
پالك گذارى موتورسيكلت هاى كاربراتورى و نصب 
فيلتر دوده، اگرچه باعث بهبود كيفيت هواى تهران 

نشده، حداقل شرايط را ثابت نگه داشته است.
رفتارهـاى شـهروندى موثـر در كاهـش 

آلودگى هواى تهران
اما رفتارهاى موثر شهروندى مى تواند راهى براى 
ــد. يكى از اين راهكارها  كمتر شدن آلودگى هوا باش
ــت كه خودروهاى تك سرنشين تعدادشان  اين اس
كمتر شود. اما متاسفانه همين كه صبح ها در ميان 
ــان مى گذاريم  ــوده تهران پا به خياب دود و هواى آل
ــين مواجه  ــاى تك سرنش ــاد خودروه با تعداد زي
ــى هوا در معرض  ــويم كه انگار نه انگار آلودگ مى ش
ــال هاى گذشته دولت اولين  هشدار قرار دارد. در س
راهكار را براى حفظ دانش آموزان از مضرات آلودگى 
ــال نيز  هوا تعطيلى مدارس اعالم مى كرد، كه امس
چنين اتفاقى افتاده. اما همچنان مشكالت آلودگى 

هوا در تهران الينحل باقى مانده است. 

       گزارش قانون از آلودگى هواى تهران كه اين روزها دوباره اوج گرفته است    

پاييز در نفس هاى بى نفسى

ــاى بين المللى  ــانه ه پس از مرگ بوش پدر رس
ــى ان ان روايت هاى متفاوتى از  از جمله رويترز و س
سالى؛ سگ سرويس بوش پدر نوشتند. «سگ بوش 
ــش خوابيده و گويا  پدر پس از مرگ او جلوى تابوت
ــپرى مى كند» اين نقل  روزهاى آخر عمر خود را س
قول رويترز است، اما خبر سى ان ان بيانگر زنده بودن 
ــه محل خدمتش  اين سگ و برگشتن او به موسس
است! اما واقعيت اين است كه سالى، سگ شخصى 
ــه درمان بيمارى در  بوش پدر نبوده و براى كمك ب
ــرويس مدتى را كنار او زندگى كرده  ــگ س قالب س

است.
ــگى از نژاد البرادور رتريور و بهترين  «سالى» س
گونه براى سگ كار يا سرويس بودن است؛ به همين 
ــات خاصى براى  ــگ ها در موسس دليل اين نوع س
خدمات رسانى به انسان هاپرورش داده مى شوند، در 
حقيقت سگ هاى سرويس از نژاد البرادور و يا گلدن 
رتريور بوده و عالوه بر اينكه خيلى مهربان، باهوش و 
صبور هستند، توانايى برقرارى ارتباط با انسان ها از 
مهم ترين ويژگى آن ها محسوب مى شود. اين نژاد 
از سگ هاى سرويس همچون ديگر نژادها از دورى 
صاحب خود افسردگى نمى گيرند،گرچه هيچ وقت 
ــوش نمى كنند و اولين صاحب  صاحب خود را فرام
ــت اما همواره با افراد  ــت خواهند داش خود را دوس

جديد سازگار هستند.
ــراى كار در  ــوزش ب ــب آم ــى كه مناس نژادهاي
ــتند شامل  ــگ هاى گروه كار هس موسسه هاى س
البرادور رتريور، گلدن رتريور، ميكس اين دو نژاد و 
ــت؛ نژادهايى همچون ژرمن خيلى  ژرمن شپرد اس
حساس هستند اما البرادور به اجتماعى بودن معروف 
ــى ارتباط برقرار كند، به  ــت و مى تواند با هركس اس
ــگ نگهبان خوبى  همين دليل هرگز نمى تواند س

باشد چراكه به همه انسان ها عالقه مند مى شود.
نژاد ژرمن هم مى تواند سگ سرويس باشد امابه 
دليل اينكه به صاحب خود خيلى وابسته مى شود و 
همچنين نژاديست كه مناسب نگهبانى است. براى 
انتخاب يك سگ سرويس از اين نژاد بايد بيشتر دقت 
شود و سگى را انتخاب كرد كه آرام تر بوده و واكنش 
آرام ترى در مواجهه با غريبه ها داشته باشد.در واقع 
باز به اين نتيجه مى رسيم كه نژاد البرادور رتريور يا 
گلدن رتريور براى كمك به انسان ها به صورت موقتى 
مناسب تر هستند. سگ هاى سرويس صاحب دارند، 
صاحب خود را مى شناسند و مى دانند كسى كه براى 
كمك كنارشان خواهد بود متفاوت از صاحب اصلى 

آن هاست.
ــرويس تعداد زيادى  ــگ س براى انتخاب يك س
ــوند.  ــى و آموزش داده مى ش توله از بدو تولد بررس
درواقع براى انتخاب سگ هاى سرويس از جفت هاى 
ــود، يعنى پدر و مادر  ــده استفاده مى ش شناخته ش
ــى قرار گرفته  و توله هاى آرام تر و  كامل مورد بررس
ــوند، بنابراين سگ هاى  كم تحرك تر انتخاب مى ش
سرويس بايدكم ترين سطح هيجان را داشته باشند.

ــنواها،  ــا، كم بيناها، ناش ــگ ها به نابيناه اين س
ــد، آن ها با  ــراد ديابتى كمك مى كنن معلولين و اف
شخص كمك گيرنده ارتباط عاطفى برقرار و طورى 
ــخاص مختلف  ــوزش مى بينند كه بتوانند به اش آم
ــگ ها كامال  كمك كنند. به همين دليل روحيه س
ــتگى  مورد ارزيابى قرار مى گيرد تا براى ايجاد وابس
ــالى؛ پس  ــگ هاى آرام تر انتخاب شود.س كمتر، س
ــان بوش پدر) به  از پايان ماموريتش (كمك به درم
ــته تا به ديگر  مركزى كه آموزش ديده است برگش
افراد بيمار كمك كند. البته جرج بوش در يك پست 

اينستاگرام از زحمات سالى تقدير كرده است.

يكي از ميراث هاي مديريت قبلي شهرداري تهران  
ــنگين براي تهران بود. بدهي هايي كه  بدهي هاي س
ــد و  ــارد تومان نيز عنوان ش ــا 52 هزار ميلي رقم آن ت
ــهري  ــر بزرگي را براي دوره فعلي مديريت ش دردس
ــه دار پيمانكاران مقابل  ايجاد كرد. از تجمعات دنبال
ــكاياتي كه برخي  ــهرداري گرفته تا ش ساختمان ش
ــان از شهرداري  ــازمان هاي دولتي بابت طلب ش س
ــراي هرچه  ــزرگ براي اج ــت اندازي ب ــد، دس كردن
بهترفعاليت هاي شهرداري به شمار مي رود كه البته 
تالش هايي نيز براي پرداخت بدهي ها صورت گرفته 
است. ديروز  زرير نگين تاجي، سرپرست معاونت مالي 
ــهرداري تهران در بازديدي كه از  و اقتصاد شهري ش
شهرداري منطقه چهار تهران داشت با بيان اينكه نظام 
مالى شهردارى تهران در دوره اخير مديريت شهرى 
ــته است، گفت: در  منضبط ترين شرايط خود را داش
ماه هاي اخير اجازه هرج و مرج در امور مالي را نداديم 
ــكالت  ــتيم مش و با اولويت بندي در امور مالي توانس
ــم . وي با بيان اينكه پنج هزار  اين حوزه را كنترل كني
ــهردارى از دولت ثبت شده  ميليارد تومان مطالبه ش
كه 2هزار و 700 ميليارد تومان آن به قطعيت رسيده 
است، اظهارداشت: اين اتفاق مهمي است كه مي تواند 
با پيگيري براي وصول مطالبات، بخشي از مشكالت 
مالي شهرداري را بر طرف كند. نگين تاجي با تاكيد بر 
اينكه در دوره اخير شهردارى اجازه ايجاد بدهى هاى 
ــهر را نداديم افزود: از ابتداى امسال  سنگين براى ش
بيش از 2هزار و 200 ميليارد تومان از ديون شهردارى 
ــت و روند پرداخت بدهي ها تا پايان  پرداخت شده اس
امسال نيز ادامه دارد.  وي اظهارداشت: اينكه مى گويند 
شهردارى تعطيل است و كارى در آن نمى شود، شعار 
ــت. هم اكنون براى پيگيرى وضعيت  و بى انصافى اس
مالى تامين اجتماعى در شهردارى تهران و پيگيرى 
مطالبات و بدهى ها، اداره اى ويژه در شهردارى مامور 

شده است تا نظم مناسبي در اين حوزه ايجاد شود. 

نگاه
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«سالى» زنده است!

پرداخت دوهزار و 200 ميليارد تومان
 بدهي شهرداري به پيمانكاران

كالهبرداري هاي اينترنتي هر روز بيشتر مي شود و شهروندان
بيشتري مال و دارايي خود را در فضاي مجازي از دست مي دهند. 
ــه اين موضوع اما در فضاي مجازي و اينترنتي نيست و شايد  ريش
ــهروندان و بي توجهي به  بتوان علت اصلي آن را ناآگاهي هاي ش
هشدار هاي پليس دانست كه منجر شده آمار جرايم اينترنتي به 
ــده نيروى انتظامى در همين  طور فزاينده اي افزايش يابد. فرمان
ــاى اينترنتى،  ــى از افزايش كالهبردارى ه باره ضمن ابراز نگران
ــت،  ــده اس گفت: فضاى مجازى امروزه با زندگى مردم عجين ش
پليس نيز در اين فضا حضور دارد تا از رسيدن آسيب به شهروندان 
جلوگيرى كرده و همان طور كه در فضاى حقيقى امنيت را تامين 
ــردار اشتري با  مى كند امنيت فضاى مجازى را نيز تامين كند. س
ــال جارى نسبت به سال  بيان اين كه جرايم فضاى مجازى در س
گذشته  حدود 71 درصد افزايش داشته است، خاطر نشان كرد: 
البته قدرت كشف پليس نيز افزايش داشته است به طورى كه بالغ 
ــف مى شود كه اين آمار نشان  بر80  درصد جرايم در اين فضا كش
مى دهد كه ما از بسيارى از كشورهاى ديگر در حوزه كشف جرايم 

جلو هستيم.  وى در ادامه  آمار كالهبردارى هاى تلفنى و اينترنتى 
ــاب ها را نگران كننده دانست و گفت :  و برداشت غير مجاز از حس
در همين راستا تمهيداتى را در نظر گرفتيم كه با پيگيرى پليس و 
دستورالعمل هايى، استفاده از رمزهاى يك مصرف به بانك ها ابالغ 
شده است. اشترى با بيان اينكه پليس فتا در 146 نقطه از  كشور 
استقرار دارد، گفت : ان شاء ا... تا پايان امسال تعداد مراكز پليس فتا 
بيشتر خواهد شد و ما در نظر داريم در تمامى شهرهاى با بيش از 
150 هزار نفر  جمعيت حتما مراكز پليس فتا را داير كنيم كه اين 
ــد. فرمانده نيروى انتظامى در  امر در سال آينده محقق خواهد ش
پاسخ به پرسشى درباره تاثير بيكارى در جرايم فضاى مجازى نيز، 
بيان  كرد: اين مساله قطعا تاثيرگذار است. وى درباره زمان كشف 
پرونده هاى پليس فتا نيز، خاطر نشان كرد: با توجه به نوع پرونده 
و پيگيرى هاى ما، زمان كشف متفاوت است، اما به طور ميانگين 
قدرت كشف پليس فتا از زمان ثبت شكايت تا كشف جرم 15 روز 
است. فرمانده نيروى انتظامى  درباره شهادت ماموران پليس در 
درگيرى با مجرمان و ضرورت استفاده پليس از تجهيزات گفت : 

فعاليت ناجا در سال هاى اخير افزايش داشته و مى توان اين را در 
اقصى نقاط كشور مشاهده كرد. در برخى از موارد نيز شاهد افزايش 
جرايم بوديم، اما با توجه به اين كه پليس حضور گسترده اى دارد 
ــت به همين دليل برخى از ماموران ما  و فعاليتش نيز مضاعف اس

ــيده اند.  وى اضافه كرد:  ــهادت رس در درگيرى با مجرمان به ش
تجهيزات پليس نيز نسبت به سال گذشته بيشتر شده است و البته 
كفايت نمى كند و ما به دنبال اين هستيم تا با تامين اعتبارات الزم 

تجهيزات را به روز كرده و افزايش دهيم.

مى خندد و چاقو مى زند، يك يا دو بار؛ در خيابانى كوچك و كج و 
كوله كه هواى خفه اش نفس ها را مى بلعد و مردمى خاكسترى كه با 
چشمانى از حدقه درآمده، مات مانده اند به اين معركه خون و جنون. 
او كه خنده بر لب دارد و چاقو در كف و نفس نفس مى زند، خود من 
است، پس من كيستم كه اينك محكم كمرش را مى گيرم و پرتش 
مى كنم كنار و فرياد مى زنم: حسن بس كن! تمومش كن! ولش كن!؟ 
ُكشتيش... ضربه محكمى از يك بالش، روى صورتم، پايان كابوسم 
را به ابتداى روزى ديگر در زندان مى دوزد. بالش خودم است كه در 
خواب، كمرم مى شود و چنگش مى زنم و براى اين كه آن اتفاق شوم 
نيفتد، براى اين كه ضربه آخر چاقوى كوچكم در ريه سينا ننشيند، 
خودم را، حسن پانزده ساله را پرت مى كنم گوشه خيابان. بالش گاهى 
ــم بالش را برمى دارد  ــورد، هم اتاقى و هم خرجم. او ه به فريد مى خ

مى كوبد توى صورتم تا از خواب بيدار شوم. 
ــد،  ــمى مرا مى پايد و چايش را هورت مى كش حاال دارد زير چش
بى حوصله. بيشتر روزهاى من، با اين كه ده سال از آن ساعت نحس 
ــته، با تكرار وهم آور و مهيب آن لحظه آغاز مى شود. من دارم  گذش
ــاوان داده ام، حتى پيش از آن كه  تاوان مى دهم. اما پيش از اين نيز ت
قتلى مرتكب شده باشم.  از پدرم تصوير محوى در ذهنم مانده. شايد 
چهار يا پنج ساله بودم يا كمتر. جثه  ريزش زير پتو به تندى مى تپيد. 
ــه  ــت اولين بار بود رفته بود دزدى. س تير خورده بود. مادرم مى گف
ــركتى كه كار مى كرد، تهمت دزدى زدند و  سال بعد از آن كه در ش
اخراجش كردند. مادر مى گفت گناه ديگرى را به پاى پدرت نوشتند. 
سه سال دربه در پى كار بود. اما يا كار نبود يا اگر مدتى جايى مشغول  
ــتمزدش را نمى دادند يا ناقص مى دادند،  مى شد، حق و حقوق و دس

ــرد و اخراجش مى كردند.  او هم تحمل نمى كرد، داد و بى داد مى ك
ــده، ديده زن  ــب، پدرم، يكباره به خودش آم ــايد باالخره يك ش ش
ــر سفره شان نيست.  ــت نانى س ــنه اند و هفته هاس و فرزندش گرس
هيچ كس نمى داند، شايد آن شب ها، زار زار گريسته بود از سرى كه 
بايد در برابر خانواده كوچكش پايين مى انداخت از خجالت دستان 
خالى اش... باالخره وسوسه پسرعموى سابقه دار، گريبانش را گرفت 
ــرقت يك منزل در شمال شهر رفت و  و بى خبر از مادرم، شبانه به س
ــو رفتند. پليس آمد. فرار كردند. اما  همان يك بار، پايان كارش بود. ل
پدرم تير خورد. خون آلود به خانه رسيد و صبح نشده، در گرگ وميش 
هوا، تمام كرد؛ در حالى كه اشك مى ريخت و زيرلب از مادر بهت زده ام 
ــت، به خاطر دزدى، و به خاطر سفره هميشه خالى.  عذر مى خواس
لحظه اى كه روشن در خاطرم مانده، بى تكان شدن پدر بود زير پتو و 
اين نخستين تاوانى بود كه پس دادم، به گناه گرسنگى! يتيم كه شدم، 
مادرم كار كردن در خانه هاى مردم را شروع كرد و من اغلب در خانه 
تنها بودم. بيشتر وقتم به پرسه زدن در محله مى گذشت. به مدرسه 
هم تعلق خاطرى نداشتم. حاال كه فكر مى كنم مى بينم بى شباهت 
به زندان نبود. ديوارهايى بود كه چند ساعت مرا به حبس مى كشيد 
و دستى نبود كه دست تنهايى ام را بگيرد. يك روز، يادم نيست براى 
ــزا گفتم. شايد هم هميشه  چه، عصبانى شدم و به ناظم مدرسه ناس
عصبانى بودم. نمى دانم. فقط مى دانم آن روز خيلى دلم مى خواست 
اخراج شوم و اين تنها آرزوى من در زندگى بود كه برآورده شد. خيلى 
ــى واسطه نشد،  ــى چيزى نگفت، كس هم راحت برآورده شد. كس
كسى از حال و روزم نپرسيد. گفتند از فردا نيا. نرفتم. از خدا خواسته. 

مادرم حتى وقت نكرد برود پرونده ام را بگيرد. مى دانست دنبال درس 
ــت  ــنگين زندگى، دس نمى روم. مادرم، مادر بدى نبود؛ اما زير بار س
ــت تنهايى اش را بگيرد. درست مثل  تنها مانده بود و كسى نبود دس
ــدم.  ــنا ش من.كم كم با بچه هايى مثل خودم در كوچه و خيابان آش
ــين بوديم و تنهايى مان را  جمع تنهاترين كودكان آن محله فقرنش
ــد. بيراهه هم  ــبك مى ش كه جمع مى زديم، ذره اى از بار غم مان س
ــت مان خط مى انداختيم، گاهى  مى رفتيم. گاهى با تيزى روى دس
عرق مى خورديم و عربده مى زديم، چرخ ماشينى پنچر مى كرديم و ... 
خالصه با خالف هاى ساده و دعواهاى بچگانه سر هيچ و پوچ، وقت مان 
را پر مى كرديم تا يادمان برود، بى گناه و بى هدف، در اين گوشه از ياد 
ــده و در حال تلف شدن و تاوان دادنيم. رفته دنيا، به حال خود رها ش

سينا هم شبيه خودم بود. رفيق نبوديم، اما دشمنى هم با هم نداشتيم. 
او هم پدر نداشت. البته پدرش نمرده بود، اعتياد داشت و چند سالى 
ــده بود و بى خبر. مادرش هم مثل مادر من كارگرى  مى شد بى رد ش
مى كرد در خانه هاى مردم. قلبم تير مى  كشد. باز انگار زنگى بزرگ، در 
جانم كوبش مى گيرد و تكرار مى كند: او حتى با من دعوا هم نكرده بود، 
ــو بريم فوتبال. جوابش را كه  من چرا كشتمش؟! فريد مى گويد پاش
نمى دهم، مى رود. گوشه تختم در زندان، كز كرده ام. دلم مى خواهد 
زار بزنم و يكباره  اشك ها بر صورتم مى ريزد. خدا كند كسى مرا در اين 
حال نبيند. گاهى نمى توانم قوى باشم. گاهى بايد براى خودم و براى 
سينا عزادارى كنم. آرام نمى شوم، اما گريه نكنم، مى ميرم. صدايى 
در گوشم مى گويد خب كه چه؟! آخرش كه طناب دار است! يكباره 
در گوشه خاموشى از ذهنم، چوبه دار در برابرم قد مى كشد. بدنم يخ 

مى زند. از درون حلقه طناب، سينا را مى بينم كه از انتهاى خيابان پيش 
مى آيد. سينا را مى بينم كه با من كارى ندارد. اما خودم را نمى بينم. 
هيچ چيز از خودم يادم نيست. جز اين كه با جمع دوستان هميشگى، 
در پارك نشسته بوديم. يكى عرق آورد. هفته هاى قبل، چند مرتبه 
تعارف زده بودند و نخورده بودم. حاال مرا دست گرفته بودند و مسخره 
مى كردند. براى اين كه كم نياورم، بطرى را گرفتم و يك نفس نوشيدم.

راه افتاديم توى محله. روى پاهايم بند نبودم. بلندبلند مى خنديدم. 
نمى دانم به چه. بقيه هم مى خنديدند؛ اما به من. خيابان اصلى بود. 
دم دم هاى عصر. سينا را ديدم. حس كردم يك جورى نگاهم مى كند. 
يادم نيست حتى چه جورى. هيچ حرفى هم نزد. حس كردم جواب 
ندهم، تمام خيابان به بى عرضگى ام خواهند خنديد. در عين حال، 
خوشحال بودم و سرمست. تيزى ته جيبم را بيرون كشيدم. بقيه اش 

يادم نيست... خنده بود و خون.

پليس

اتفاق

گروه جامعه

پرديس حسينى
مربى سگ هاى گروه كار

مرتضى كى منش
آسيب هاي اجتماعي و برداشتى آزاد از يك پرونده قتل  عضو جمعيت امام على(ع)

خنده و خون!

بي توجهي هاي مردم به هشدار هاي پليس، كالهبرداري ها را افزايش داده است

افزايش 71 درصدى جرايم فضاى مجازى 
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ــكى قانونى استان تهران،  به گفته اداره كل پزش
شمار مراجعه كنندگان نزاع به مراكز پزشكى قانونى 
در هفت ماهه امسال در مقايسه با مدت مشابه سال 
ــي از افزايش6  ــزار و 604 بوده و حاك 1396، 57 ه
ــزارش از ابتداى  ــن گ ــاس اي درصدي است.براس
فروردين تا پايان مهر امسال 61 هزار و 389 تهرانى 
ــى از نزاع به مراكز پزشكى  به دليل آسيب هاى ناش

قانونى اين استان مراجعه كردند. 
ــاجرات  ــران كننده افزايش نزاع ها و مش آمار نگ
ــود كه مهم ترين  ميان افراد، در حالي مطرح مي ش
عامل آن افزايش خشونت و كاهش آستانه تحمل در 
جامعه است. سال هاست جامعه به داليل گوناگون 
ــونت رنج مي برد به طوري كه محاكم  از تبعات خش
ــتري مملو از پروندهايي است كه به نحوي  دادگس
خشونت يكي از داليل بروز آن بوده است. اما عوامل 
متعددي در افزايش خشونت و كاهش آستانه تحمل 
افراد نقش دارند به عبارت ديگر افزايش پرخاشگرى 
ــى برمى گردد اما  ــه علت هاى مختلف در جامعه ما ب
ــارهاى اقتصادى،  ــاله ناشى از فش معموال اين مس
افزايش بيكارى، ايجاد فاصله و شكاف معنادار ميان 
درآمد و مخارج خانواده، كمبود فرصت هاى شغلى 
ــوى ديگر در  ــت. از س ــترش شهرنشينى اس و گس
كالنشهرهايى مانند تهران، مشهد، اصفهان و شيراز، 
خبرى از آرامش و آسودگى نيست؛ زيرا اين شهرها 
معموال داراى آلودگى بصرى بوده و مردم اين شهرها 
روزانه با حجم زيادى از مشكالت ترافيكى، استرس، 
ــتند. زندگى  اضطراب و محدوديت زمان روبرو هس
ــايه ها و  ــينى، عدم رفت و آمد با همس آپارتمان نش
تغذيه نامناسب هم مزيد بر علت شده تا پرخاشگرى 
ــدت رشد و گسترش  در سطح جامعه امروزى به ش

يابد و اين اصال به نفع جامعه ما نيست.
نابرابري در جامعه و فاصله زياد طبقاتي  

مشاهده عدم برابري در جامعه و فاصله بسيار زياد 
ــط  ــنگين به قشرمتوس طبقاتي و تحميل هزينه س
ــت كه به  ــه از جمله موضوعاتي اس و ضعيف جامع
ــونت در جامعه دامن زده اين درحالي  افزايش خش
ــت كه طوفان هاي اقتصادي كه در ماه هاي اخير  اس
به مردم تحميل شده سبب شده تا بسياري به ويژه 
ــوند از صبح تا پاسي از شب را  قشر كارگر مجبور ش
ــن راه تمام  ــب درآمد صرف كنند و در اي براي كس
ــد كه اين  ــي را بر خود حرام  كنن تفريحات و خوش
موضوع مي تواند روند افزايش خشونت در جامعه را 
سرعت بيشتري ببخشد و نتيجه آن نيز همان رشد6

درصدي شمار مراجعه كنندگان به پزشكي قانوني 
به دليل نزاع است.

ــارهاي اقتصادي كه سال هاست گريبانگير    فش
ــيده و  ــده در ماه هاي اخير به اوج خود رس افراد ش
ــدت تحت  ــط و ضعيف جامعه را به ش ــر متوس قش
فشار قرارداده است. و سبب شده تا افراد در مواجه با 
يكديگر و وجودكمترين اختالفي، آستانه صبرشان 
ــد و در اين  ــه نزاع بپردازن ــده و با يگديگر ب لبريز ش
ــال ها به علل  ــه در اين س ــم خود را ك هنگام، خش
ــراز كنند. اما نكته مهم  گوناگون فروخورده اند، را اب
ــونت درجامعه موضوعي  اين است كه افزايش خش
ــان و رفتارشناسان در  ــت كه بارها جامعه شناس اس
مورد آن هشدار داده اند و مخاطرات  و تبعات سنگين 

آن را يادآور شده اند. 

طبق تعريف جامعه شناسان، پرخاشگرى عبارت 
ــيب  ــت از رفتارى كه با هدف صدمه زدن يا آس اس
ــود. رفتار  ــده ديگرانجام ش ــاندن به موجود زن رس
ــت كالمى يا فيزيكى باشد.  پرخاشگرانه ممكن اس
انسان ها نيازمند درك دنياى پيرامون شان به عنوان 
ــتند. اين درك  ــل پيش بينى و منظم هس جايى قاب

ــى،  ــار و كنترل محيط، خود اثربخش به افزايش مه
حرمت نفس، سالمت روان منجر خواهد شد.

فقط آمار، از ارائه راهكار خبري نيست
ــي و  ن با ــاجره هاي خيا ــش مش ي فزا ــا ا م ا
ــه ضرب و جرح  افراد  زدوخوردهايي كه گاه منجر ب
مي شوند يكي از دغدغه هايي است كه سال ها مطرح 
ــراي افراد و  ــود تبعات آن ب ــد كه با وج بوده هرچن
جامعه همچنان روبه افزايش آن ادامه داشته و براي 
ــت. به  ــش آن اقدامي جدي صورت نگرفته اس كاه
عبارت ديگر گويي قرار است تنها مسئوالن به طرح 
اين معضل اجتماعي بپردازند و از ارائه راهكار براي 
ــاي زيادي به  ــيب و معضلي كه پيامده كاهش آس
دنبال دارد خبري نيست. در حالي كه افرادي كه در 
جامعه زندگي مي كنند شاهد بسياري از معضالت 
اجتماعي هستند و آن ها را از نزديك لمس مي كنند 
پس طرح موضوع به تنهايي نمي تواند آسيبي كه در 
اين سال ها به معضل و بحران تبديل شده را كاهش 

يا برطرف كند  .
ــاى خيابانى و  ــونت و نزاع ه افزايش ميزان خش
ــور به مثابه يك خطر جدى است كه  خانگى دركش
بايد مورد توجه مسئولين كشور قرار بگيرد. بى شك 
اين آمار بايد مورد توجه جدي مسئولين قرار گيرد 
زيرا بسيارى از اين نزاع هاى خيابانى منجر به جرح 

و رسيدگى نمى شود و قطعا آمار خشونت ها بيش از 
اين خواهد بود.

فشارهاى اقتصادى، عامل مهمى در ايجاد 
خشونت است

ــا، عضو انجمن جرم شناسان ايران،  جعفر كوش
ــان را از عوامل  محيط و تاثيرگذارى آن بر رفتار انس

ــته و به پانا گفته است:  ــونت دانس مهم افزايش خش
ــهر  ــهر و جنوب ش ــمال ش محيط اجتماعى در ش
ــى مى تواند  ــگ و دفاع اجتماع ــاظ نوع فرهن به لح
ــگ حاكم  ــارض ميان فرهن ــد و تع تاثيرگذار باش
ــى رفتارهاى  ــروز برخ ــا باعث ب و خرده فرهنگ ه
ــود. به گفته اين جرم شناس،  ــونت آميز مى ش خش
فشارهاى اقتصادى عامل مهمى در ايجاد خشونت 
افراد جامعه است زيرا مردم به دليل ناتوانى در بحث 
درآمدهاى روزانه از طريق فرافكنى و اعمال خشونت 
ــى از  ــارهاى ناش ــعى مى كنند تا فش به ديگران س

مشكالت اقتصادى را از خود دور كنند.
ــنفكرى و  ــق آمارها روش ــه مى دهد: طب او ادام
ــروز رفتارهاى  ــاال مى تواند به كاهش ب تحصيالت ب
ــد و افراد  ــزايى داشته باش خشونت آميز كمك بس
ــتر  ــونت آميز بيش ــوع رفتار خش ــواد از اين ن بى س

مى كنند. استفاده 
ــان ايران بر  در حالى كه عضو انجمن جرم شناس
ــردگان تاكيد  ــونت ميان تحصيلك كمتر بودن خش
ــتاد  ــناس و اس ــود گلزارى، روانش ــد؛ محم مى كن
ــت كه طبق  ــگاه عالمه طباطبايى معتقد اس دانش
ــونت در خانواده ها  ــده خش آمار و اطالعات ارائه ش
ــودكان نيز رو به  ــن تحصيلكردگان و ك حتى در بي

افزايش است.
ــرق گوناگوني  ــونت در جامعه به ط افزايش خش
ــورت زدوخورد  ــه ص ــرد و گاهي ب ــورت مي گي ص
فيزيكي دركوچه و خيابان بوده و در برخي از موارد 
منجر به مراجعه افراد به دستگاهي قضايي مي شود و 
آمارهاي ارائه شده نيز مبين اين گونه نزاع هاست اما 
در بسياري از موارد خشونت اعمال شده در دستگاه 
قضايي يا پزشكي قانوني ثبت نمي شود يا به عبارت 
ــون از جمله ترس از آبرو  ديگر افراد به داليل گوناگ
ــونت عليه  آن را در محاكم مطرح نمي كنند كه خش
زنان و خشونت هاي خانگي نسبت به زنان و فرزندان 
ــا در نه در  ــياري از آن ه ــد كه آمار بس از آن جمله ان
جامعه و نه در محاكم مطرح نمي شود. گاهي نيز اين 
ــونت ها منجر به بروز رفتارهايي از جنس جرم  خش
ــود، تعرض و تجاوزهاي جنسي كه  و جنايت مي ش
ــال هاي اخير موارد گوناگوني از آن ها منتشر  در س
مي شود نيز نمونه اي از بروز خشونت بوده كه سبب 

كاهش امنيت در جامعه مي شود.  
زنگ خطري كه به صدا درآمده

ــا و محدوديت هاى  ــان ممنوعيت ه ــن مي در اي
ــليقه اى  ــال ها به صورت كامال س زيادى كه طى س
ــده است  ــرعى و عرفى تحميل ش و بدون مبناى ش
متاسفانه بخش قابل توجهى از آسيب هاى اجتماعى 
ــان مردم و  ــادي مي ــت. نبود ش ــز رقم زده اس را ني
ــالم افراد را مجبور كرده  هزينه بر بودن تفريحات س
ــان خانه و  ــود را محصور مي كنج عزلت گزيده و خ
ــادي  ــن عدم تفريحات و ش ــان كنند و كه اي كارش
ميان افراد مي تواند زمينه هاي بروز خشم در جامعه

 را افزايش دهد. 
ــال زنگ  ــه هر ح ــت اينكه ب ــه مهم اس اما آنچ
ــهرهاى كشور و  ــونت در كالنش خطر افزايش خش
به خصوص در تهران مدت هاست كه به صدا در آمده 
ــئوالن به جاى ارائه طرح هايى  است و الزم است مس
ــال راهكارهاي عملي  مدون و غير قابل اجرا به دنب
ــونت و اضطراب در  ــش آمار خش و جدي براي كاه
ــاز ارتكاب به  ــند، زيرا خشونت زمينه س جامعه باش
ــياري به دنبال  جرايم بوده كه اين امر مخاطرات بس

خواهد داشت.

         فشارهاي اقتصادي يكي از داليل افزايش خشونت در جامعه است 

پرخاشگرى و خشونت زمينه ساز ارتكاب جرايم هستند

تشريح اقدامات محاكم تهران 
در  راستاى تكريم ارباب رجوع

ــالب تهران با  رييس كل دادگاه هاى عمومى و انق
تاكيد بر لزوم تكريم ارباب رجوع اظهار كرد: تكريم ارباب 
رجوع، مالقات هاى مردمى و نظارت بر روند رسيدگى به 
پرونده ها همواره مورد تاكيد رييس قوه قضاييه است كه 
سعى ما همواره بر اين محور است كه اين موضوعات را 
به عنوان برنامه هاى اصلى و اساسى خودمان در محاكم 
تهران اجرا كنيم. وى ادامه داد: در راستاى عمل به اين 
برنامه ها، هر هفته در يكى از مجتمع هاى قضايى شهر 
تهران حضور يافته و به مراجعات مردمى و مشكالت آنان 
رسيدگى مى كنيم چرا كه مردم از مسئوالن قضايى و 
قضات توقع دارند فرصت بيشترى را براى گوش كردن 
حرف هاى شان اختصاص دهند كه انتظار درست، به جا 
و معقولى است.  رييس كل دادگاه هاى عمومى و انقالب 
تهران افزود: مساله اى كه وجود دارد، بحث تراكم بسيار 
زياد پرونده هاست و فشار كار روى قضات ما بسيار زياد 
است.پوريانى تاكيد كرد: در كار قضايى، مهم تر از گوش 
دادن حرف مردم، پيگيرى كار هاى آنان است بنابراين 
هم سعى كرديم به حرف ها و خواسته هاى مردم گوش 
دهيم و هم ورود كنيم تا افراد به حق و حقوق خود برسند 
و در جايى هم كه حق با آن ها نبوده، گفته ايم حق با شما 
نيست. رييس كل دادگاه هاى عمومى و انقالب تهران 
اضافه كرد: در مالقات هاى مردمى نيز همواره سعى كرديم 
به خواسته هاى مردم توجه كنيم و تالش داشتيم به مردم 
پاسخگو باشيم و اين خصيصه را كه در دين مبين اسالم 
و مذهب تشيع مورد تاكيد بوده، در محاكم تهران نهادينه 
كنيم. نمى گوييم مشكلى وجود ندارد، اما سعى كرديم تا 

جاى ممكن كاهش يابد.
رييس كل دادگاه هاى عمومى و انقالب تهران درباره 
ميزان دسترسى مردم به مسئوالن قضايى و سرپرستان 
مجتمع ها در شهر تهران اظهار داشت: يكى از مواردى كه 
هميشه به شخصه تاكيد كردم، اين است كه درب اتاق 
سرپرستان مجتمع هاى قضايى بايد به روى مردم باز 
باشد و اين موضوع را به شخصه رعايت كردم. كمتر افرادى 
هم مراجعه كرده و گفته اند كه سرپرستان مجتمع ها 

آن ها را نپذيرفته اند.

عضو هيات مديره انجمن ملى 
حمايت از حقوق مصرف كننده:

جريمه  و برخورد قضايي موجب 
كاهش قيمت ها نمي شود

ــت از حقوق  ــره انجمن ملى حماي عضو هيات مدي
ــن تعزيرات حكومتى ناقص  مصرف كننده گفت:  قواني
است ولى مهم اين است كه با همين قوانين ناقص كار مفيد 
ــود كه به اين مهم توجه جدى نمى شود.   و قوى انجام ش
محمد محمدى درخصوص وضعيت نابه سامان بازار و 
ــى از توليدكنندگان محصوالت لبنى به  دهن كجى يك
جريمه سازمان تعزيرات و تاكيد بر تداوم گران فروشى، 
اظهار كرد: وقتى دستگاه قضايى و بازرسى كل كشور در 
بازار و اقتصاد مداخله مى كنند و سياست كيفرى اعمال 
ــود و از طرف ديگر تعزيرات حكومتى منفعالنه  مى ش
ــد كه  كنترل  ــه جايى مى رس ــورد مى كند، كار ب برخ
ــود. اين  ــرج و مرج حاكم مى ش ــازار رها و ه و تنظيم ب
يعنى هركس براى خودش كار مى كند، دستگاه هاى 
ــئول مداخله مى كنند و دستگاه هاى  نظارتى غيرمس
ــازمان حمايت و اتحاديه ها،  نظارتى مسئول از جمله س
تماشاچى مى شوند. محمدى ادامه داد: در اين وضعيت 
ــتند، چون  متضرر اصلى مردم و مصرف كنندگان هس
جريمه ها يا برخورد قضايى موجب جبران خسارت و يا 
كاهش قيمت ها براى مصرف كننده نمى شود؛ جريمه ها 
ــف يا توليدكننده  ــت را پر مى كند و فرد، صن خزانه دول
متخلف، جريمه پرداختى را با گران تر كردن محصول، 
ــرمايه از دست رفته خود را  از جيب مردم مى گيرد و س
ــو هيات مديره انجمن ملى حمايت از  برمى گرداند. عض
حقوق مصرف كننده گفت: بازار نياز به آرامش ، كنترل و 
نظارت دارد و ايجاد فضاى امنيتى و قضايى بازار را متشنج 
مى كند؛ براى نمونه چند ماه است براى وارد كنندگان 
موبايل پرونده قضايى تشكيل شده و همچنان موبايل ها 
توقيف است و از برند روز خارج شده اند، در حالى كه بايد 
همان روز توقيف، در شبكه توزيع به مصرف كننده واقعى 

به قيمت مصوب يا متعارف فروخته مى شد. 
محمدى در پاسخ به اين سوال كه ادعاى شما مبنى بر 
دخالت قضايى بر بازار درحالى ا ست كه برخالف آن، مردم 
خواستار ورود و برخورد جدى  تر قوه قضاييه در مسائلى 
اساسى از جمله احتكار و گران فروشى هستند اما مسئوالن 
قضايى از جمله دادستان و رئيس كل دادگسترى استان 
ــه اختيارات و وظايف  تهران، اين موارد را خارج از حيط
ــتم قضايى مى دانند گفت: قوه قضاييه در مورد  سيس
بازارهايى مانند ارز، سكه، الستيك و حتى لبنيات ورود 
ــت؛ مردم خواهان رفع مشكل هستند و حتى  كرده اس
تعزيرات را هم مرجع قضايى مى دانند. تعزيرات ضعيف 
عمل مى كند. وى در پاسخ به اين سوال كه آيا اين ضعف 
ــت يا  ــى از قوانين و اختيارات اس عملكرد تعزيرات ناش
ــت ولى  ضعف در اجرا، گفت: البته كه قوانين ناقص اس
مهم اين است كه با همين قوانين ناقص كار مفيد و قوى 
ــود كه به اين مهم توجه جدى نمى شود. براى  انجام ش
ــترك انواع  نمونه دو دهه بود كه خودروهاى گشت  مش
ــى گرفته تا پرايد بود و  خودروهاى استيجارى از تاكس
ــت تعزيرات روى آن ها  يك پارچه دست نويس آرم گش
ــباندند. قوانين  ــب روى ماشين مى چس بود كه با چس
همان قوانين قبلى بود ولى با همت، تالش و ابتكار همان 
همكاران، خودروهاى متحدالشكل تامين شد؛ هويت 
ــد. يا نمونه ديگر، موضوع  ــمى و معتبر ش گشت ها رس
ــاماندهى بازارها ، اثربخشى و كاهش قيمت در محل  س
تخلف گران فروشى، توزيع آنى كاالى توقيفى در شبكه، 
رسيدگى به پروندهاى كامل ارسالى در يك روز و اقدامات 
ديگر با همان قوانين قبلى انجام مى شد. مدير موفق دنبال 
تغيير وضعيت با همان امكانات موجود است ولى مدير 

ناموفق دنبال تغيير افراد است.
محمدى ادامه داد: هرچند تعزيرات مرجع رسيدگى 
است ولى بايد در ارتقاى امر بازرسى و نظارت دستگاه هاى 
ديگر تاثيرگذار باشد. براى نمونه وظيفه آموزش بازرسان 
با تعزيرات است يا تقويت گشت هاى مشترك با حضور 
دستگاه هاى ديگر را بايد انجام دهد ولى از اين حيث نيز 

تضعيف شده است.

خبر

ــايي»  ــم مش ــر «رحي ــه دادگاه تجديدنظ جلس
ــته  ــابق روز گذش ــور س ــر رييس جمه ــس دفت ريي
ــت  ــتان تهران به رياس ــعبه 36  تجديدنظر اس در ش
ــد. ــزار ش ــعبه برگ ــاران ش ــر و مستش ــى زرگ قاض

ــت دادگاه، متهم پرونده از  با وجود اعالم قبلى و ابالغ وق
حضور در جلسه محكمه خوددارى كرد، اما وكالى وى 
در اين جلسه حضور يافتند و به دفاع از اتهامات مشايى 
پرداختند.  در اين دادگاه، پس از سخنان وكالى متهم 
و ادعاى آن ها مبنى بر حسن سابقه «رحيم مشايى» در 
دفاع از نظام جمهورى اسالمى، قاضى زرگر طى سخنان 
كوتاهى خطاب به وكالى متهم گفت: همكارى امرى 
يك طرفه نيست و بايد همه طرف ها در اين امر معاونت 
داشته باشند؛ فردى كه در نظام اسالمى زندگى مى كند 
براى همكارى با نظام، تكليف و وظيفه اى مضاعف دارد، 
اما وقتى در مقابل نظام مى ايستد و يك حكم قانونى را آتش 
مى زند، براى هركسى كه وجدان دارد آشكار مى كند كه 
مساله چيز ديگرى است و همكارى نيست بلكه درگيرى 

است و اين درگيرى باعث كشمكش مى شود.
ــتماع دفاعيات وكالى متهم  قاضى زرگر پس از اس
ــه اظهارات  ــالم كرد: با توجه ب ــه اليحه دفاعيه اع و ارائ
ــه را  وكالى متهم و دريافت اليحه دفاعيه، ختم جلس
ــه در وقت مقتضى حكم  اعالم مى كنيم و اميدواريم ك

الزم صادر شود.
گفتنى است، دو جلسه دادگاه بدوى «اسفنديار رحيم 
ــهريور سال جارى به صورت  مشايى» سوم و يازدهم ش
علنى و با حضور نمايندگان رسانه ها در شعبه اول دادگاه 
انقالب اسالمى به رياست قاضى موسى غضنفرآبادى 
ــات دادگاه همواره تالش  ــايى در جلس برگزار شد. مش

مى كرد با طفره، هياهو و داد و بيداد كارى كند كه دادگاه 
نيمه تمام بماند.

مجموع حكم مشايى 6  سال و 6 ماه است
ــين اسماعيلى رييس  الزم به ذكر است غالمحس
كل دادگسترى استان تهران چهارشنبه 21 شهريور  با 
اعالم جزييات حكم صادره براى مشايى از سوى شعبه 
ــه فقره عنوان اتهامى  اول دادگاه انقالب گفت: در س
ــراى ارتكاب  ــايى داير بر اجتماع و تبانى ب رحيم مش
جرم عليه امنيت ملى مطابق ماده 610 قانون مجازات 
اسالمى به پنج سال حبس، در رابطه با تبليغ عليه نظام 
به استناد ماده 500  قانون مجازات اسالمى به تحمل 
يك سال حبس و  همچنين به اتهام توهين به مقامات 
قضايى به سبب انجام وظيفه به 6  ماه حبس محكوم 
ــى كه اتهامات  ــد. وى همچنين اظهار كرد: از آنجاي ش
ــه فقره اتهامى بود در اجراى  اسفنديار رحيم مشايى س
ماده 134 قانون مجازات اسالمى دادگاه الزاما مى بايست 
در مورد هر يك از عناوين اتهامى حداكثر مجازات قانونى 
را مورد حكم قرار مى داد. بديهى است كه با توجه به تعدد 
اتهامات و آراى صادره، مجازات اشد (پنج سال حبس) در 
صورت تاييد از ناحيه دادگاه تجديد نظر استان قابليت اجرا 
را خواهد داشت. اسماعيلى جمع حكم مشايى را 6  سال 
ــه اين راى مورد تاييد  و 6 ماه عنوان كرد و گفت: چنانچ
دادگاه تجديدنظر قرار بگيرد، به موجب اجراى قانون اشد 
مجازات و صرفا پنج سال آن اجرا خواهد شد. اسفنديار 
رحيم مشايى روز 26 اسفند  96 در حال خروج از منزل 
بقايى بازداشت شد.مهران عبدا... پور، ديگر وكيل مدافع 
اسفنديار رحيم مشايى دليل احتمالى بازداشت موكلش 

را «آتش زدن حكم صادره براى بقايى دانسته بود.»

ــور از موافقت  رييس كل سازمان امور مالياتى كش
رييس قوه قضاييه با درخواست اين سازمان براى تشكيل 

دادسراى ويژه جرايم مالياتى در تهران خبر داد.
ــيدكامل تقوى نژاد در نشست  به گزارش ايرنا، س
روساي ادارات و واحدهاى حقوقى اين سازمان اظهار 
داشت: اين دادسرا به زودى در تهران تشكيل خواهد 
ــد تا جرايم مالياتى به صورت متمركز در يك محل  ش
ــى آثار و  ــود و در ادامه پس از بررس ــى ش خاص بررس
ــرى مى يابد. ــاير استان ها تس نتايج، اين اقدام به س

وى افزود: سازمان امور مالياتى كشور در سال هاى اخير 
رويكرد تعامل با موديان و مودى مدارى را سرلوحه كار 
خود قرارداده و ضمن توسعه دانش فنى و تجهيز نظام 
مالياتى به فناورى هاى اطالعاتى، زمينه برخوردارى 
ــهيالت و تمهيدات جديد نظام مالياتى  موديان از تس
ــاخته است. به ويژه خدمات الكترونيكى را فراهم س

ــرمايه نظام مالياتى را اعتماد مردم  وى بزرگ ترين س
و مشاركت ايشان در تامين هزينه هاى كشور دانست 
ــل حداكثرى با موديان  و گفت:  اعتمادآفرينى و تعام
ــمار مى رود. ــى سازمان به ش جزو اولويت هاى اساس

ــزود: مردم  ــادى و دارايى اف ــور اقتص ــاون وزير ام مع
ــى و اقتصادى خود  ــائل مال همواره در خصوص مس
ــترى دارند و با توجه به اينكه ماليات  حساسيت بيش
ــاط تنگاتنگى دارد،  ــت و زندگى مردم ارتب با معيش
طبيعتا از اهميت بااليى برخوردار است، بنابراين مردم 
ــبت به موضوع ماليات و اهميت آن در تامين  بايد نس
هزينه هاى كشور و توزيع درآمد در جامعه آگاه شوند 
و كشور را در مسير توسعه و پيشرفت همراهى كنند.

ــم رهبرى و  ــام معظ ــدات مق ــه تاكي ــاره ب وى با اش
ــتگى  ــوص عدم وابس ــام در خص ــت هاى نظ سياس
ــاى  ــه درآمده ــكا ب ــى و ات ــاى نفت ــه درآمده ب
ــر نظام  ــال هاى اخي ــرد: در س ــوان ك ــى، عن ماليات
ــوزه  ــيارى در ح ــوالت بس ــاهد تح ــى ش ماليات
ــأ  ــن تحوالت، منش ــوده كه اي ــات ب ــاورى اطالع فن
ــت. ــاى مالياتى بوده اس ــش درآمده ــى افزاي اساس

ــن پايگاه  ــا امروز بزرگ تري ــژاد تاكيدكرد: م تقوى ن
ــار داريم كه  ــور را در اختي ــادى كش اطالعات اقتص
ــون ركورد  ــارد و 300 ميلي ــش از يك ميلي داراى بي
ــود؛  ــت كه هر لحظه به آن افزوده مى ش اطالعاتى اس
ــرى  ــراى جلوگي ــازمان ب ــزار س ــات اب ــن اطالع اي

ــت. ــت مالياتى اس ــق عدال ــى و تحق ــرار ماليات از ف
ــه با اصالح  ــاير ابزارهاى قانونى ك وى در خصوص س
ــتقيم در اختيار نظام مالياتى  قانون ماليات هاى مس
قرار گرفته است، گفت: با ماده هاى 169 و 169 مكرر 
ــتقيم وظيفه اى براى سازمان  قانون ماليات هاى مس
ــه بايد همه  ــده، از اين بابت ك ــى ايجاد ش امور ماليات
ــى و بانكى  ــى، مكانى، مالى، معامالت اطالعات هويت
افراد را در اختيار بگيريم كه در اين رابطه 40 سازمان و 
وزارتخانه شناسايى شده اند، فهرست آن ها تهيه شده 
و اقالم اطالعاتى مورد نياز ما را در اختيار قرار مى دهند.

ــاره  ــى با اش ــادى و داراي ــور اقتص ــر ام ــاون وزي مع
ــال  ــس از اصالحيه س ــن مالياتى پ ــود قواني به بهب
ــوان كرد: در  ــتقيم عن 1394 قانون ماليات هاى مس
ــذف ماليات  ــرش جديدى از جمله ح اين قانون، نگ
ــده كه بتوانيم هم رضايت مردم  على الراس مطرح ش
ــول كنيم. ــات حقه را وص ــم مالي ــب كنيم و ه را جل

ــد مردم  ــا باي ــه م ــر اينك ــد ب ــا تاكي ــژاد ب ــوى ن تق
ــوان كرد:  ــان آگاه كنيم، عن ــه حقوق ش ــبت ب را نس
ــاس. ما  ــت و هم حق الن ــال اس ــات هم بيت الم مالي
ــه حقوق  ــال ب ــظ بيت الم ــراى حف ــم ب ــق نداري ح
ــق عدالت  ــراى تحق ــد ب ــم. باي ــدى كني ــردم تع م
ــود. ــردم كامال رعايت ش ــه حقوق م تالش كنيم ك

وى خاطرنشان كرد: همه اقدامات سازمان امور مالياتى 
ــتاى برقرارى عدالت مالياتى، افزايش رضايت  در راس

مردم و مبارزه با فرار مالياتى است.
عـزم جدى دادسـتانى بـراى برخـورد با 

مالياتى جرايم 
ــتانى  ــاون قضايى دادس ــت مع در ادامه اين نشس
ــراى برخورد با  ــتانى ب ــور از عزم جدى دادس كل كش
ــكارى  ــا هم ــت: ب ــرداد و گف ــى خب ــم ماليات جراي
ــى  ــرار ماليات ــا ف ــور ب ــى كش ــور ماليات ــازمان ام س
ــرد. ــم ك ــدى خواهي ــورد ج ــويى برخ و پولش

محمدجواد حشمتى مهذب با بيان اينكه براى وصول 
ماليات نياز به يك عزم جمعى است، گفت: دادستان كل 
كشور نيز تاكيد دارد كه بحث ماليات اهميت فوق العاده اى 
داشته و حمايت جدى دستگاه قضايى و دادستانى كل 
كشور را در اين زمينه اعالم كرده و معتقد است ما 100

درصد حامى دستگاه مالياتى و ساير دستگاه هايى كه با 
ــاد مبارزه و مقابله مى كنند، هستيم. فرار مالياتى و فس

ــوع فرار مالياتى، بحث تضييع  وى با بيان اينكه در موض
حقوق عمومى و بيت المال مطرح است، افزود: مبحث 
ــت كه در دنيا جرم فرار مالياتى را  ماليات آنقدر مهم اس
باالتر از قتل مى دانند چرا كه در قتل حق يك نفر ضايع 
ــده اما با فرار مالياتى به جمعيت ميليونى يك كشور  ش
خسارت وارد مى شود و شاكله يك نظام به خطر مى افتد.

ــاره  ــا اش ــور ب ــتانى كل كش ــى دادس ــاون قضاي مع
ــال  ــتقيم مصوب س ــون ماليات هاى مس به اينكه قان
ــكارات خوبى براى  ــد و داراى ابت ــون جدي 1394 قان
ــارزه با آن  ــرار مالياتى و مب ــاى ف ــدود كردن راه ه مس
ــكيل دادسراى  ــت، تصريح كرد: جرم انگارى، تش اس
ــى به  ــارات قانونى براى دسترس ــى، اختي ويژه ماليات
اطالعات و تراكنش هاى بانكى از جمله مواردى هستند 
ــم مى كنند. ــرار مالياتى را فراه ــه با ف كه زمينه مقابل

ــى از نقص هاى  ــفافيت يك ــت: نبود ش ــان داش وى بي
ــت كه همه از آن  ــى بر وضع اقتصادى كشور اس اساس
ــويى  ــفافيت باعث پولش ــارت مى بينند. عدم ش خس
ــم در  ــد تالش كني ــس باي ــت؛ پ ــى اس ــرار ماليات و ف
ــفافيت را تكريم كنيم و با همكارى  ساختارهاى مان ش
ــالش كنيم. ــتاى تحقق آن ت ــتگاه ها در راس همه دس

ــم در بحث وصول  ــمتى مهذب افزود: اگر بخواهي حش
ــيم و توفيق كسب كنيم بايد مميزان  ماليات موفق باش
ــان حقوقى  ــالف، كارشناس ــى، هيات حل اخت ماليات
ــازمان مجهز به دانش و  سازمان و بدنه كاركنان اين س
مسلط به قوانين باشند و به اطالعات دسترسى داشته 
ــاع كنند. ــيله از حقوق دولت دف ــند تا به اين وس باش

ــود در مبارزه با  وى با بيان اينكه يكى از حلقه هاى مفق
ــاد، نبود هماهنگى بين دستگاه ها و  فرار مالياتى و فس
ــت، تاكيد كرد: دستگاه قضايى  ارگان هاى مختلف اس
ــتان ها همكار خودتان و در كنار خودتان  را در همه اس
بدانيد و مجدانه پيگير احقاق حقوق دولت و مردم باشيد.

ــور با بيان اينكه در  ــتانى كل كش معاون قضايى دادس
ــور پررنگ تر شده  سال هاى اخير قضيه ماليات در كش
كه جاى تشكر دارد، تصريح كرد: اين امر نشان مى دهد 
كه نظام مالياتى در مسير درستى پيش مى رود و فرآيند 
خوبى براى حصول به نتيجه انتخاب شده است. اين مسير 
ــاركت دستگاه هاى  را با قوت ادامه دهيد تا با جلب مش
مختلف و به خصوص جلب مشاركت مردم، انقالبى در 

مباحث مالياتى ايجاد شود.

دادسراى ويژه جرايم مالياتى در تهران تشكيل مى شود مشايى در دادگاه تجديد نظر حاضر نشد 

عدليهدادگسترى

   مهم ترين عامل افزايش نزاع و درگيري، افزايش خشونت و كاهش آستانه تحمل در جامعه است
   افزايش پرخاشگري ناشى از فشارهاى اقتصادى، افزايش بيكارى، ايجاد فاصله و شـكاف ميان درآمد و مخارج خانواده، كمبود فرصت هاى شغلى و 

گسترش شهرنشينى است.
   گاهي خشونت ها منجر به بروز رفتارهايي از جنس جرم و جنايت مي شود، تعرض و تجاوزهاي جنسي نمونه اي از بروز خشونت بوده كه سبب كاهش 

امنيت در جامعه مي شود
   نبود شادي ميان مردم و هزينه بر بودن تفريحات سالم افراد را مجبور كرده كنج عزلت گزيده و خود را محصور ميان خانه و كارشان كنند

   مسئوالن به جاى ارائه طرح هايى مدون و غير قابل اجرا به دنبال راهكارهاي عملي و جدي براي كاهش آمار خشونت و اضطراب در جامعه باشند

مشاهده نا برابري در جامعه و فاصله 
بسيار زياد طبقاتي و تحميل هزينه 

سنگين به قشرمتوسط و ضعيف 
جامعه از جمله موضوعاتي است كه 
به افزايش خشونت در جامعه دامن 

زده؛  اين درحالي است كه طوفان هاي 
اقتصادي كه در ماه هاي اخير كه 

به مردم تحميل شده سبب شده 
بسياري به ويژه قشر كارگر مجبور 

شوند  از صبح تا پاسي از شب را براي 
كسب درآمد صرف كنند و در اين راه 

تمام تفريحات و خوشي را بر خود 
حرام مي كنند 

افزايش خشونت گاهي به صورت 
زدوخورد فيزيكي در خيابان بوده و 
در برخي از موارد منجر به مراجعه 

افراد به دستگاهي قضايي مي شود و 
آمارهاي ارائه شده نيز مبين اين گونه 

نزاع هاست اما در بسياري از موارد 
خشونت اعمال شده در دستگاه قضايي 

يا پزشكي قانوني ثبت نمي شود يا به 
عبارت ديگر افراد به داليل گوناگون 
از جمله ترس از آبرو  آن را در محاكم 

مطرح نمي كنند كه خشونت عليه زنان 
و خشونت هاي خانگي نسبت به زنان و 

فرزندان از آن جمله اند

گروه حقوق و قضا
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 در ماه هاي گذشته آمريكا تالش كرده تا با اعمال تحريم ها فشارهاي 
بسياري را بر اقتصاد كشور ما وارد كند. به دنبال اعمال تحريم هاي نفتي بر 
كشورمان چندي پيش آمريكا هشت كشور را از تحريم نفتي ايران معاف 
كرد. در اين خصوص  مايك پمپئو، وزير امور خارجه آمريكا گفته بود كه 
اياالت متحده به طور موقت هشت كشور را از تحريم هاى نفتى عليه ايران 
معاف مى كند. ششم آگوست 2018 اولين موج تحريم هاى آمريكا عليه 
ايران كه پس از توافقنامه هسته اى در سال 2015 متوقف شده بود، دوباره 
به اجرا گذاشته شد. تحريم هاى آمريكا شامل محدوديت مرتبط با تجارت 
ايران در زمينه طال و فلزات گرانبها و تحريم  هاى هواپيمايى و خودرويى 
هستند. تحريم هاى نفتى ايران نيز از چهار نوامبر سال 2018 به مرحله 
اجرا در آمد. عالوه براين واشنگتن قصد دارد اقداماتى را عليه كشورهايى 
ــورهايى را كه به خريد  كه با ايران همكارى مى كنند، صورت دهد و كش
نفت از ايران ادامه مى دهند مجازات كند. تركيه از جمله كشورهايي بود 
ــده بود. با اين اوصاف اما يك منبع آگاه  كه از تحريم نفتي ايران معاف ش

گفت: خريد نفت توسط تركيه از ايران در نوامبر صفر شده است.
خريد به صفر رسيد

ديلى صباح به نقل از يك منبع آگاه نوشت: خريد نفت تركيه از ايران 
در نوامبر صفر شده است. تركيه براى ادامه خريد نفت از ايران از آمريكا 
معافيت دريافت كرده است. نفتى كه تركيه از ايران دريافت مى كند، يك 
يا دو هفته قبل رزرو مى شود زيرا محموله هاى نفتى براى رسيدن از ايران 
ــور از طريق دريا، همين قدر زمان مى برد. به گفته يك منبع  به اين كش
تجارى، شركت توپراس، بزرگ ترين واردكننده نفت تركيه قرار است از 
نيمه اكتبر تا نيمه نوامبر در پااليشگاه ايزميت، يكى از چهار پااليشگاه 
اين شركت، تعميرات انجام دهد. اين اقدام در مجموع تقاضا براى نفت از 
سوى اين شركت را در اين مدت كاهش مى دهد. تركيه از قبل نمى دانست 

كه آيا درخواستش براى دريافت معافيت قبول مى شود يا نه، به همين 
دليل انتظار كاهش در خريدهاى نوامبر را داشت.

وابستگي تركيه به نفت ايران
اين كشور به شدت به واردات نفت از ايران براى تامين نيازهاى انرژى 
ــت و تهران به علت نزديكى، كيفيت نفت و تفاوت هاى  خود وابسته اس
قيمتى مطلوب، يكى از منابع اصلى آنكارا براى تامين نفت است. بيش از 
يك چهارم متوسط واردات روزانه نفت تركيه از ايران تامين مى شود. بر 
اساس آمار ماهانه صنعت نفت تركيه از سوى ناظر بازار انرژى اين كشور، 
آنكارا در مه 930 هزار و 978 تن نفت از ايران خريده كه در ژوئن به 287

هزار و 842 تن كاهش يافته است. بر اساس اين آمار، در پنج ماه نخست 
ــال، واردات نفت تركيه از ايران بيش از 50 درصد كل واردات نفتى  امس

اين كشور را تشكيل داد.

ــياري را سپري كرده است.  در ماه هاي گذشته شاخص بورس فراز و نشيب هاي بس
ــقوط آزاد. كارشناسان  ــتن ركورد 50ساله گرفته تا س از رشد و جهش يك باره و شكس
معتقدند يكي از داليلي كه باعث مي شود شاخص بورس وضعيت متعادلي نداشته باشد، 
افت و خيزهاي هيجاني آن است. اين در حالي است كه در يك شرايط اقتصادي مناسب 

اين شاخص بايد رشدي آهسته و پيوسته داشته باشد. 
بررسى شاخص هاى اصلى بازار سرمايه

شاخص بورس روز گذشته با رشد يك هزار و 158 پله اى به جايگاه 166 هزار و 860
ــاخص يك ميليارد و 492 ميليون  ــته اين ش واحدى صعود كرد. در معامالت روز گذش
ــارد ريال در 118 هزار و  ــهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش چهار هزار و 663 ميلي س
975 نوبت دادوستد شد.  بررسى شاخص هاى اصلى بازار سرمايه نشان مى دهد شاخص 
قيمت (وزنى - ارزشى) كه در آن ارزش سهام شركت هاى بزرگ اثر بيشترى بر شاخص 
ــه در آن ارزش و وزن همه  ــاخص كل (هم وزن) ك مى گذارد، 336 واحد صعود كرد و ش
ــان در نظر گرفته مى شود،  شركت هاى بزرگ و كوچك در محاسبه شاخص كل، يكس
318 واحد افزايش يافت. شاخص قيمت (هم وزن) نيز 224 واحد باال رفت؛ اين شاخص 
بيانگر سطح عمومى قيمت سهام شركت هاى پذيرفته شده در بورس است. شاخص آزاد 
شناور يك هزار و 425 واحد رشد كرد؛ اين شاخص بخشى از سهام قابل معامله شركت ها 
ــاخص بازار اول مربوط به شركت هاى برتر از نظر سرمايه،  در بورس را نشان مى دهد. ش
سودآورى و درصد سهام آزاد شناور يك هزار و 15 واحد افزايش يافت و شاخص بازار دوم 

بورس نيز يك هزار و 523 واحد تقويت شد.
نمادهاي موثر

ــر)، رمپنا (مپنا)  ــته نمادهاى كگل (صنعتى و معدنى گل گه در معامالت روز گذش
واميد (گروه مديريت سرمايه گذارى اميد)، شپنا (پااليش نفت اصفهان)، خساپا (سايپا) 

و حكشتى (كشتيرانى) با رشد خود بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص داشتند.
صدر نشينى گروه خودرو

گروه خودرو در معامالت روز گذشته بورس صدرنشين شد؛ در اين گروه 410 ميليون 

ــد. گروه فرآورده هاى نفتى به ارزش 418 سهم به ارزش 601 ميليارد ريال دادوستد ش
ــى به ارزش 385 ميليارد ريال جايگاه هاى بعدى را به خود  ميليارد ريال و فلزات اساس
اختصاص دادند. گروه شيميايى با دادوستدى به ارزش 373 ميليارد ريال در رده چهارم 
ــا معامالتى به ارزش 321 ميليارد ريال، رده  معامالت امروز قرار گرفت؛ گروه بانك نيز ب

پنجم را از آن خود كرد.
فرابورس

ــاخص فرابورس (آيفكس) در معامالت امروز 15 واحد رشد كرد و در جايگاه يك  ش
هزار و 844 واحدى قرار گرفت. در بازار فرابورس بيش از يك ميليارد و 18 ميليون سهم و 
اوراق بهادار به ارزش بيش از چهار هزار و 77 ميليارد ريال دادوستد شد. در معامالت روز 
گذشته نمادهاى ذوب (ذوب آهن)، دماوند (توليد برق دماوند)، هرمز (فوالد هرمزگان 
ــترين تاثير مثبت و زاگرس  ــرمايه گذارى ميراث فرهنگى) بيش ــمگا (س جنوب) و س

(پتروشيمى زاگرس)، مارون (پتروشيمى مارون) بيشترين تاثير منفى را داشتند.

موضوع كاهش قيمت گوشي تلفن همراه و محصوالت ديجيتال 
چند وقتي است كه از سوي مسئوالن مطرح شده و مردم به نوعي 
ــت نگه داشته اند و منتظر كاهش  براي خريد اين محصوالت دس
قيمت ها هستند. اما با وجود اينكه قرار بود از ابتداي هفته جاري 
اين اتفاق رخ دهد، تا به امروز شاهد هيچ گونه كاهش قيمتي در اين 
محصوالت نبوده ايم. در همين راستا عضو انجمن واردكنندگان 
تلفن همراه گفته كه گوشى هاى تلفن همراهى كه توسط مقام هاى 
ــده اند، براى ورود به بازار بايد در انتظار تعيين  قضايى توقيف ش

تكليف نهايى باشند.
وعده بي نتيجه ورود گوشي ها به بازار

ــد بيش از 120 هزار گوشى تلفن  آبان امسال بود كه اعالم ش
همراه كه واردكنندگان با وجود دريافت ارز دولتى آن را با نرخ آزاد 
عرضه كرده بودند، از سوى مقام هاى قضايى توقيف شده است تا 

به پرونده متخلفان رسيدگى شود.  در اين باره محمدجواد آذرى 
جهرمى، وزير ارتباطات و فناورى اطالعات اعالم كرد كه براى رفع 
كمبود گوشى تلفن همراه در كشور قرار بود گوشى هاى توقيفى 
رفع مشكل و به بازار عرضه شوند كه تاكنون اين كارعملياتى نشده 
ــتى، رييس اتحاديه صوتى، تصويرى،  ــت. البته ابراهيم درس اس
تلفن همراه و لوازم جانبى تهران 30 نيز آبان امسال در گفت وگو 
ــا مقام هاى قضايى  ــده ب با ايرنا گفته بود كه رايزنى هاى انجام ش
ــد آن ها در اين زمينه تصميم هاى جديدى اتخاذ كنند  سبب ش
ــاس از اين هفته اقدام هاى الزم را براى آزادسازى  و بر همين اس
ــى هاى تلفن همراه انجام داده اند.  طبق گفته درستي قرار  گوش
ــوند اما اكنون و در  بود از ابتداى اين هفته، گوشى ها وارد بازار ش
آخرين روز هفته هنوز خبرى از توزيع گوشى هاى توقيفى نيست.  
مهدى عبقري، عضو هيات مديره واردكنندگان تلفن همراه نيز در 

اين زمينه گفت: تعيين تكليف نهايى گوشى هاى توقيفى به طور 
حتم بر عهده مقام هاى قضايى است و اگر آن ها هرچه زودتر در اين 
ــى ها براى ورود به بازار  باره تصميم گيرى كنند، سرنوشت گوش
ــترك محمدجواد آذرى جهرمى  روشن خواهد شد.  نشست مش
ــا رحمانى وزيرصنعت،  ــات و فناورى اطالعات و رض وزيرارتباط
معدن و تجارت در هفته گذشته انجام شده و توافق هايي صورت 

گرفته و بايد منتظر اعالم نظر قوه قضاييه ماند. 
قيمت گوشي ها

عبقرى درباره قيمت اين گوشى ها گفت: گوشى هاى توقيفى 
با توجه به اينكه با ارز چهار هزار و 4200 تومانى وارد شده بودند، 
ــمول  ــت هاى ارزى مش اكنون و با توجه به نرخ فعلى ارز و سياس
ــن شدن تكليف  پرداخت مابه التفاوت ارزى خواهند بود و تا روش
ــى انجام داد.  حدود 120 آن ها در مرجع قضايى نمى توان فعاليت

هزار گوشى تلفن همراه نزد برخى شركت ها امانت سپارى شده 
ــت هاى ارزى تعيين  ــا توجه به سياس ــه اين ها نيز بايد ب بودند ك
ــپس با نرخ هاى مصوب وارد بازار شوند. اكنون  تكليف شوند و س
ــتند  ــى هاى وارداتى با ارز قيمت هاى قبل از تير هس برخى گوش
ــوند و با توجه به اينكه سازمان حمايت از  كه بايد تعيين قيمت ش

توليدكنندگان و مصرف كنندگان درباره قيمت آن ها اعالم نظر 
نكرده است، تالش مى شود با لحاظ كردن نرخ ارز نيمايى و محاسبه 
ــود 15 درصد براى شركت ها وارد  ماليات بر ارزش افزوده و نيز س

ــند. احتمال دارد پس از اعالم نظر قوه  بازار شده و به فروش برس
قضاييه درباره گوشى هاى توقيفى، توزيع آن ها تنها در مراكزى 
انجام شود كه مجوز فعاليت از اتحاديه هاى مربوط را داشته باشند.

ــتان  اليحه بودجه 98 در حالى اين هفته به بهارس
ــت كه در رديف  ــنيده ها حاكى از آن اس مى رود كه ش
درآمد هاى حاصل از ماليات خودرو عدد صفر قراردارد 
و اين شايد به اين معنا باشد كه در سال آينده نيز توقف 
واردات خودرو ادامه خواهد داشت. در اين خصوص اما 
و اگرها و انتقاداتى مطرح مى شود. برخى كارشناسان 
ــودرو وضعيت بازار  ــا كاهش واردات خ معتقدند كه ب
خودرو اسفناك تر از شرايط فعلى خواهد شد و قيمت ها 
ــد.  البته در حال  افزايش چندبرابرى را تجربه مى كن
حاضر رديف درآمدى مربوط به حقوق و عوارض مالياتى 
ــده و اين امكان وجود دارد تا  واردات خودرو حذف نش
قبل از تصويب بودجه 98 تغييراتى در ماليات از محل 
واردات خودرو صورت پذيرد.اين تصميم دولت مبنى بر 
ادامه ممنوعيت واردات خودرو در حالى است كه اكنون 
ــكالت عديده مواجه  ــيارى از واردكنندگان با مش بس
ــده اند و از طرفى در  هستند و مجبور به تعديل نيرو ش
تامين تعهدات خود به مشتريان با چالش هاى اساسى 
مواجهند.  در حالي واردات خودرو يك معضل چرخه 
اقتصادى صنعت خودرو به شمار مى رود كه حاال با ادامه 
ــد مشكالت اين بخش چند  ممنوعيت به نظر مى رس
ــود. با اين وجود كميسيون صنايع مجلس  برابر هم ش
ــاماندهى بازار  ــته به بررسى طرح س در ماه هاى گذش
خودرو پرداخته و در آن بر لغو ممنوعيت واردات خودرو 
نيز تاكيد شده است؛ به طوري كه  برخى از نمايندگان 
ــال قريب الوقوع  ــيون صنايع مجلس از احتم كميس
لغو ممنوعيت خودرو صحبت كردند، بنابراين به نظر 
مي رسد كه اعضاي كميسيون صنايع مجلس چندان 
ــند. بنابراين  با ممنوعيت واردات خودرو موافق نباش
ــود  ــود دارد كه در لحظه آخر ورق به س اين امكان وج
واردكنندگان خودرو بچرخد و دولت در تصميم خود 
تجديدنظر كند يا نمايندگان عدد صفر را از جلوى رديف 
مربوط به حقوق و عوارض مالياتى واردات خودرو پاك 
كنند تا دولت مكلف شود كه با رفع ممنوعيت واردات، بار 

ديگر ورود خودرو به كشور را آزاد كند.
ادامه ممنوعيت واردات خودرو

 انحصار را گسترده تر مى كند
ــيون صنايع  ــورى عضو كميس  محمدرضا منص
ــون» مى گويد: وضعيت  مجلس در گفت وگو با «قان
مالى كشور وضعيت خوبى نيست، صادرات نفت به 
شدت كاهش پيدا كرده است. اگر واردات انجام شود 
ــور در برابر دالر بازهم كاهش پيدا  ارزش پولى كش
مى كند. در اقتصاد اين شعر معروف مطرح مى شود؛ 
چو دخل و خرج آهسته تر كن!  بنابراين بايد دولت در 
هزينه ها و درآمدها دقت داشته باشد. اكنون دولت 
در پرداخت حقوق و دستمزد با مشكل مواجه شده و 
اگر قرار باشد هزينه  واردات نيز اضافه شود با مشكل 

بزرگ ترى روبه رو مى شويم.

خودروهاى مناطق آزاد را به داخل كشـور 
منتقل كنيم

ــان كرد: البته براى اين مساله راهكار  او خاطرنش
ــر كيلومتر  ــادر خودروهاى صف ــود دارد. در بن وج
ــوالى كه مطرح مى شود، اين  ــوند. س معدوم مى ش
ــتيم كه اين اقدام  ــت كه آيا خيلى ثروتمند هس اس
ــازه بدهند اين خودروها  را انجام مى دهيم؟  بايد اج
وارد بازار داخل شوند، زيرا كيفيت بهترى نسبت به 
خودروهاى صفر داخلى داشته و آاليندگى كمترى 

نيز دارند.
واردات خـودرو از مناطـق آزاد، كمبود را 

جبران مى كند
ــت كه  ــه داد: راه ديگر آن اين اس منصورى ادام
ــا  ارائه  ــمالى ب ــاى وارداتى مناطق آزاد ش خودروه
ــور وارد شوند تا به اين  هزينه گمركى به داخل كش
صورت كمبود خودروهاى خارجى در داخل كشور 
ــتى  ــكل درس ــود.  البته اگر واردات به ش جبران ش

صورت گيرد، انحصار خودروسازان در داخل كشور 
از بين مى رود. با اين حال متاسفانه دولت پولى براى 
پرداخت حقوق و دستمزد ندارد و واردات كاالهاى 
غيرضرورى به سود كشور نيست.دولت بايد واردات 
خودروهاى زيادى را كه در مناطق آزاد وجود دارند 
ــازار خودرو  ــا وضعيت ب ــوارض آزاد كند ت با اخذ ع

متعادل شود. 
انحصـار واردات خـودرو مـردم را متضرر 

كرده است
ــادى صنايع مجلس  ــيون اقتص اين عضو كميس
ــود،  مى گويد: زمانى كه واردات خودرو صفر مى ش
ــد. انحصار باعث  قيمت خودرو افزايش پيدا مى كن
ــفانه انحصار  ــوند.  متاس ــده كه مردم متضرر ش ش
واردات خودرو مردم را متضرر و صنعت خودروسازى 
را ورشكسته كرده است.  در حال حاضر توليد خودرو 
بسيار پايين است و خودروهايى كه توليد مى شوند، 
ــتن مرزها  ــى ندارند. با اين وجود بس ارزش صادرات

مشكل را دوبرابر كرده و انحصار را افزايش مى دهد. 
ــا از بانك ها  ــود، تمام پول ه اگر واردات نامحدود ش
ــور مى رود. باالخره  خارج مى شود و به خارج از كش
بايد در تحريم ها و شرايط فعلى تحمل كنيم، شايد 

شرايط سخت تر از وضعيت فعلى شود.
حذف كامل واردات خودرو درست نيست

عضو كميسيون صنايع مجلس مى گويد: با توجه 
ــب درآمد تصميم  به محدوديت هاى دولت در كس
ــت كه از واردات خودرو جلوگيرى كند،  سختى اس
ــول ملى را  ــت تا ارزش پ ــن كار درصدد اس اما با اي
حفظ كند. به هر صورت حذف كامل واردات خودرو 
ــت و دولت مى تواند با نظارت دقيق بر  مناسب نيس
ــكالت شود  عملكرد واردكنندگان مانع از بروز مش

ليكن حذف واردات مشكالت را بيشتر خواهد كرد.
اصال نبايد ممنوعيت واردات داشته باشيم

ــماعيلى عضو  ــوش اس ــز داري ــدى پيش ني چن
ــيون صنايع مجلس اظهار كرده بود احتمال  كميس

ــت واردات خودرو  ــه ممنوعي زيادى وجود دارد ك
ــاى واردات تغيير كندو  ــود و تعرفه ه ــته ش برداش
ــده كه اصال  ــودرو آم ــاماندهى بازار خ در طرح س
ــيم و ممكن  ــته باش ــد ممنوعيت واردات داش نباي
ــود، ولى چيزى به نام  ــت تعرفه ها باال و پايين ش اس
ــماعيلى همچنين گفته  ممنوعيت معنى ندارد. اس
ــى از ممنوعيت واردات خودرو  ــكالت ناش بود مش
ــت واردات،  ــود و ممنوعي ــتر مى ش روز به روز بيش
ــرده و توليدكنندگان به  بازار داخلى را انحصارى ك
هر قيمتى كه مى خواهند محصوالت خود را عرضه 
ــه اتومبيل هاى خارجى كه در  مى كنند. ضمن اينك
ــام آورى گران  ــكل سرس داخل وجود دارند، به ش

شده اند و فشار روى مردم افزايش يافته است.
كميسـيون صنايع بـا ممنوعيـت واردات 

خودرو موافق نيست
عبدا... رضيان ديگر عضو كميسيون صنايع مجلس 
ــودن واردات و پايين  نيز گفته بود با توجه به ممنوع ب
بودن تعداد توليدات داخلى، تقاضاى زيادى هم وجود 
ــد و به دليل  ــث التهابات در بازار خودرو ش دارد كه باع
ــياه به وجود آمد. تفاوت قيمت كارخانه و بازار، بازار س

دبير كميسيون صنايع مجلس تاكيد كرده بود موضوع 
ممنوعيت واردات خودرو در كميسيون مطرح شده و در 
صورت تصويب اين طرح در صحن مجلس اجازه واردات 
خودرو داده مى شود و ممنوعيت واردات خودرو از بين 
مى رود.در حالى كه به نظر مى رسد كميسيون صنايع با 
ممنوعيت واردات خودرو موافق نيست، اما گمانه زنى ها 
ــنهادى دولت ناظر بر ممنوعيت واردات  از اليحه پيش
خودرو است و بايد ديد به واردكنندگان سال آتى اجازه 

واردات داده خواهد شد يا خير.

ريشه ممنوعيت واردات درتخلفات است
ــوان گفت دليل تصميمات دولت  با اين حال مي ت
تخلفات مرتبط با واردات است كه طى سال گذشته 
و در زمان بسته بودن سايت ثبت سفارش خودرو رقم 
ــترش يافت كه حسن  خورد. اين تخلف تا جايى گس
روحانى، رييس جمهور به وزير وقت صنعت، معدن و 
تجارت طى اولتيماتومى دستور داد تا ابعاد اين فساد 
ــايى و عامالن آن را به مراجع قضايى معرفى  را شناس
كند. شايد بتوان گفت همين اقدام روحانى به نوعى 
دست وزير پيشين و وزير فعلى اين وزارتخانه را براى 
ــته  ــف خودروهاى مانده در گمرك بس تعيين تكلي
ــت  ــت، تا جايى كه محمدرضا مودودى، سرپرس اس
سازمان توسعه تجارت، هفته گذشته اعالم كرد تعيين 
تكليف خودروهاى مانده در گمرك از اختيار وزارت 
ــت و هيات دولت بايد در اين زمينه  صمت خارج اس
تصميم گيرى كند. اما نگاهى به رديف درآمدى دولت 
از بخش واردات خودرو از ابتداى دولت حسن روحانى 
گوياى اين واقعيت است كه تنها در سال هاى 93 و 94، 
ــاهد تحقق درآمدها  در زمان دولت اول روحانى، ش

بيش از پيش بينى هاى صورت گرفته بوده ايم.
بررسـي رديف بودجـه دولـت در واردات 

خودرو
ــتقرار دولت  ــال اس ــال 92، يعنى اولين س در س
يازدهم، دولت از هدف  دو هزار و 200 ميليارد تومانى 
ــب يك هزار و 482 ميليارد و 200 تنها موفق به كس
ــت تا 69 ــد، به عبارتى تنها توانس ميليون تومان ش

ــه در بودجه را براى  درصد از پيش بينى صورت گرفت
ــال بعد از آن، يعنى 93 اين بخش محقق كند. در س

كه يكى از سال هاى طاليى در تحقق درآمدى رديف 
ــور بود، 224 درصد  مربوط به واردات خودرو به كش
بيش از پيش بينى هاى صورت گرفته، دولت توانست 
درآمد كسب كند. در اين سال، دولت پيش بينى كرده 
بود تا از محل واردات خودرو به كشور، يك هزار و 164

ميليارد و 600 ميليون تومان درآمد كسب كند. اين 
در شرايطى است كه در پايان سال 93، دولت توانست 
تا از اين محل، دو هزار و 613 ميليارد و 400 ميليون 
تومان درآمد كسب كند. اين ميزان افزايش درآمد در 
ــال هايى كه واردات خودرو در دستور قرار داشت،  س
ــال دولت يازدهم  بى سابقه بوده است. در سومين س
ــش از پيش بينى  ــت در اين بخ ــر درآمد دول بار ديگ
صورت گرفته در اليحه بودجه آن سال، پيشى گرفت. 
ــال 94، يك هزار و 368 ميليارد تومان،  دولت در س
ــى كرد؛ در حالى كه يك  درآمد از اين رديف پيش بين
ــان درآمد  ــارد و 300 ميليون توم هزار و 656 ميلي
ــت كه اين ميزان درآمد تحقق 2/ 1 حاصل شده اس

برابرى در اين بخش را نشان مى دهد. طى آخرين سال 
دولت يازدهم، تنها 76 درصد پيش بينى هاى دولت در 
ارتباط با درآمدهاى مرتبط با واردات خودرو محقق 
ــال، دولت در بودجه پيش بينى درآمد  شد. در اين س
سه هزار و 440 ميليارد تومانى از بخش واردات خودرو 
داشت. اين در شرايطى است كه تنها توانست  دو هزار 

و 660 ميليارد تومان درآمد كسب كند.

بورس با رشد بيش از يك هزار واحدى به كانال 168 هزار بازگشت

جهش دوباره
خريد نفت تركيه از ايران در نوامبر به صفر رسيد

انتظار كاهش در خريدهاى نوامبر

ففاطمه گنج كريمي

  سرنوشت واردات خودرو در سال آينده بر اساس اليحه بودجه 98 بررسي شد

 ترمز ممنوعيت واردات زير پاي نمايندگان
ريشه توقف واردات در تخلفاتي است كه در زمان بسته بودن سايت ثبت سفارش خودرو رقم خورد

 انحصار واردات خودرو مردم را متضرر و صنعت خودروسازى را ورشكست كرده است

نفت و انرژي بازار بورس

نيمچه گزارش

 محمدرضا منصوري:
در بنادر خودروهاى صفر كيلومتر 

معدوم مى شوند. سوالى كه مطرح 
مى شود، اين است كه آيا خيلى 

ثروتمند هستيم كه اين اقدام را 
انجام مى دهيم؟  بايد اجازه بدهند اين 

خودروها وارد بازار داخل شوند، زيرا 
كيفيت بهترى نسبت به خودروهاى 

صفر داخلى داشته و آاليندگى كمترى 
نيز دارند

سرنوشت گوشي هاي توقيفي همچنان نامعلوم است

موبايل هاى دربند
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ــر  ــه ازدواج، ب ــبت ب ــك نس ــدگاه رمانتي «دي
ــب پافشارى  ــخص درست و مناس اهميِت يافتن ش
مى كند؛يعنى شخصى همدل با عاليق و ارزش هاى 
فراوان ما. چنين شخصى اصال وجود نخواهد داشت. 
ــب و  ما بيش از حد متفاوت و منحصر به فرديم. تناس
ــگى غير ممكن است. شخصى كه  همخوانى هميش
ــت، كسى نيست كه به  واقعاو كامال متناسب با ماس
ــاليقش با ما يكى باشد.  ــايى همه  س طور معجزه آس
ــت و كالم خوش  ــت كه بتواند با فراس بلكه كسى  اس
راجع به اختالف ساليق گفت و گو كند. به جاى انديشه 
ــودن، اين توانايى تحمل  موهوم مكمل تام يكديگر ب
ــخص درست و  ــانه حقيقى ش تفاوت هاست كه نش
ــت. مكمل يكديگر بودن دستاورد عشق  مناسب اس
ــرط آن در نظر گرفته  ــت؛ نبايد به عنوان پيش ش اس
شود». (سير عشق، آلن دو باتن، ترجمه زهرا باخترى، 

نشر چترنگ،1397، تهران، ص234)
سير عشق دومين كتاب رمان گونه  دو باتن پس از 
نوشتن «جستارهايى در باب عشق» است و به نسبت 
آن، از قلمى پخته تر برخوردار است كه مى توان دليل 
ــال از نگارش اولين  اصلى آن را گذشت حدود 20 س
رمان وى دانست. اين نويسنده و فيلسوف بيان صريح 
و ساده اى دارد كه با قلم پخته  خود بهترين موضوعات 
ــى به درك  ــفه و روان شناس را براى وارد كردن فلس
ــق چيزى  ــير عش عامه  مردم برمى گزيند. كتاب س
ــرح رابطه اى بين دو  بيش از يك رمان داستانى يا ش
نفر است، اين كتاب بيش از هر چيز بررسى اتفاقاتى 
ــت كه در طول زندگى و فراز و نشيب هايش براى  ا س
يك رابطه و زوِج درگير در آن مى افتد. همان گونه كه 
در پشت جلد كتاب آمده است: «سير عشق داستان 
ــورانگيز  ــتين لحظات ش ــت، از نخس يك ازدواج اس
ــتين و  ــاى تعهد راس ــا و هراس ه ــا لذت ه گرفته ت
مشكالت عميقى كه آرام آرام در زندگى مشترك سر 
بر مى آورند. داستان روابط امروزى است و شيوه بقاى 
اين روابط. اين داستان بازگشت دلپذير آلن دو باتن 

است به رمان».
ــتان  ــى داس ــنده  سوييس تازه ترين اثر اين نويس
ــى طوالنى مدت  ــتن است. بررس عشق ربيع و كرس
يك زندگى با نگاهى واقع گراست كه ذهن و احساس 
خواننده را درگير خود مى سازد و دليل آن را مى توان 
ــتان، در زندگى  ــنا بودن مخاطب با اتفاقات داس آش
ــا نام هاى:  ــاب در پنج بخش ب ــت. كت روزمره دانس
ــم، از آن پس، فرزندان، بى وفايى و فراتر از  رمانتيس
رمانتيسم نوشته شده است. مى توان به جرات گفت 
ــى  ــتانى خود به بررس كه دو باتن در دومين اثر داس
ــق و رابطه ميان دو نفر  ــكافانه و عميق يك عش موش
ــت. نگاه  ــد و بلوغ آن پرداخته اس از لحظه  تولد تا رش

ــنده در تحليل كارآمد اتفاقات حين  دقيق اين نويس
ــائل و مشكالت ازدواج،  رابطه با تمام جزييات و مس
ــت. مى توان به راحتى چنين نوشتارى  ستودنى اس
ــرف ورود به آن  را به هر كس كه درگير رابطه يا در ش
ــق بيش از هر چيز   است پيشنهاد كرد زيرا سير عش
ــه به كلمه  ــه مخاطب را كلم ــت ك اثرى آموزنده اس

ــت كه  ــازد و حتى لحظه اى نيس با خود همراه مى س
خواننده حس همذات پندارى به شخصيت هاى كتاب 
ــتان، كندوكاوى در رابطه  را از دست بدهد. اين داس
است و آنچه براى ما روشن مى كند مسيرى است كه 
عشق از لحظه  تولد تا رشد و تكميل، مى پيمايد. يك 
اثر عاشقانه كه صرفا روايتى احساسى و كليشه اى از 

پيوند بين دو انسان نيست و با ديدگاهى تازه و بديع، 
بدون چنگ انداختن به جنبه هاى جذاب مرسوم در 
ــت. آنچه  ــاير كتاب ها به روايت خود پرداخته اس س
مى خوانيم يك رابطه  هميشه خوِش پشت ويترينى 
نيست، سير عشق، بيان واقعيت است. آيينه اى ا ست 
ــا و بدى ها،  ــف خوبى ه ــى وتوصي ــق زندگ از حقاي

زشتى ها و زيبايى ها، فراز ها و نشيب ها. نويسنده در 
اين كتاب با يك ذره بين نگاهى بديع به ازدواج دارد و 
مسائل اساسى و چالش هاى پيش روي پس از تعهد 
ــت. او راه پرورش عشق  را مورد بررسى قرار داده اس
ــناخت،  ــب مى آموزد و درباره  اهميت ش را به مخاط
ــت عشق و احساس آگاهى  انتخاب عاقالنه و سرنوش
ــتار روان و منحصر به فرد اين  مى دهد. در كنار نوش
ــات مردم و در  ــوف ماهر، درك زياد او از روحي فيلس
ــفه و روان شناسى  هم تنيدگى نوشته هايش با فلس
ــت. ما با كمك  جذابيت قلمش را دو چندان كرده اس
ــه آنچه در يك  اين كتاب خوش خوان مى آموزيم ك
ــت، بلكه پيامدها،  ــت تنها وصال نيس رابطه مهم اس
ــيار  ــيب هاى پس از آن نيز بس ــراز و نش اتفاقات و ف
شايان توجه است. كتاب از ترجمه روان و قابل قبولى 
برخوردار است و خواندن آن را مى توان به هر كسى كه 
آشنايى با پيچ و خم هاى رابطه و مسائل ريز روانكاوانه 
ــنهاد كرد زيرا  ــخصيتى برايش جذاب است پيش ش
شناخت روند رشد و تكامل عشق و مهارت هاى درك 
موقعيت، مهم ترين نكات آموزنده  اين قصه هستند. 
ــند با  ــه كتاب هاى زرد و عامه پس در روزگار امروز ك
تيراژهاى باال به فروش مى رسند مى توان وجود چنين 
كتاب هايى را با بار معنايى باال و قلمى پخته كه سعى 
در شناساندن و بيان مسائل فلسفى و روان شناسانه 
به عامه  مردم دارند، غنيمت دانست و از خواندن آن ها 
غافل نماند. خواننده  سير عشق مى تواند در بسيارى 
از موقعيت هاى روايت، خود را به جاى ربيع و كرستن 
ــراى تمام  ــتان ب ــرا اتفاقات اين داس تصور كند، زي
مخاطبان آشناست و مى توان آن ها را نوعى تلنگر يا 

يادآورى از اتفاقات زندگى روزمره دانست.
ــنده  ــر كليچ از آلن دو باتن نويس در مصاحبه  اى كل
اين كتاب، پرسيد: «چرا سير عشق را نوشتيد و آن را به 
ــوفانه قلم زديد؟» و او در جواب  ساختار يك رمان فيلس
ــق  ــا تاكيد زيادى بر مفهوم عش گفت: «در فرهنگ م
رمانتيك وجود دارد، بنابراين من تصميم گرفتم تا كتابى 
ــق بپردازم.  ــم و در آن به اتفاقات بعد از تولد عش بنويس
ــى يك رابطه  بلند مدت است كه در  ــتار، بررس اين نوش
ــختى هاى  آن طرفين به مرور با وجود تمام تنش ها و س
پيش آمده، سعى در ابراز محبت و تطبيق خود با يكديگر 
ــق است، اما  دارند. كتاب من اگرچه در طرفدارى از عش
ــودآگاه وارد  ــات و پيش داورى هايى را كه ناخ مفروض
رابطه مى كنيم، زير سوال مى برد. سير عشق براى تمام 
ــكافى روابط احساسى خود  كسانى كه ميل به كالبد ش
ــحور  ــود و مخاطبان خود را مس دارند جذاب خواهد ب

خواهد كرد».
ــى كه «در ادبيات از چه  ــخ به پرسش دوباتن در پاس
كسانى تاثير پذيرفته است؟» گفت: «عالقه  شخصى من 
به كتاب هايى است كه عنصر اتفاق در آن ها كمرنگ تر و 
تاكيد داستان بر ايده و كنكاش شخصيت كاراكترهاست. 
ــل  ــته هايم از ميالن كوندرا، مارس بنابراين من در نوش
ــتوى تاثير گرفته ام.  ــت، ويرجينيا وولف و تولس پروس
ــنده هايى كه قواعد قرن  همچنين داستان هاى نويس

نوزدهمى را بر هم مى زنند و در آثارشان ساختار جديدى 
خلق مى كنند، برايم بسيار جذاب است».

   شـما از خوانندگان سير عشق چه توقعى 
داريد؟ به بيان ديگر تمايل تان از اينكه خواننده 

چه برداشتى از اثرتان داشته باشد، چيست؟
عالقه دارم كه نسبت به توانايى و ظرفيت هاى شان 
در مديريت روابط بلند مدت اميدوار باشند و در برابر 
ــكالتى كه خود يا همراه زندگى شان  سختى ها و مش
ــتند، بخشنده تر  ــيدگى به آن ها هس ــئول رس مس
ــتان  ــخصيت هاى داس ــت دارم ش عمل كنند. دوس
ــته باشند كه ذات  ــاهده كنند و اطمينان داش را مش
ــت و اين كامال طبيعى است كه در  ــان چنين اس انس
ــكالت و غصه هايى موجب  مسير دوست داشتن مش

باشند. رنجيدن ما
پيش از اين ازدواج، به جاى آنكه بر عشق 
و احساس بنا نهاده شده باشد، نوعى دادوستد 
و معامله بود. آيا شما از اين گونه ازدواج حمايت 

و دفاع مى كنيد؟
ــت. ايده  ازدواج   به نظر مى رسد كه حق با شماس
رمانتيك و عاشقانه جديد است و شايد به250 سال 
ــت  ــه پيش از آن وجود داش ــر باز مى گردد. آنچ اخي
ــروزه چنين  ــل و منطق بود اما ام ــر پايه  عق ازدواج ب
ــد. اما آنچه  گونه اى از پيوند مطلوب به نظر نمى رس
اخيرا مرا مجذوب خود كرده است نوعى پيوند است 
ــانه بناميم. به  كه مى توانيم آن را ازدواج روان شناس
ــت كه طرفين درگير بيان ديگر منظورم پيوندى اس

ــند. من  ــات خود را بشناس ــند تا توقع آن، مى كوش
نمى گويم توقعات ما در ازدواج باالست اما با شناخت 
ــترى خواهيم  ــته هاى مان،خودآگاهى بيش خواس
ــت و همان طور كه يكى از شخصيت ها در رمان  داش
ــت، نه شور و  ــق يك مهارت اس من مى گويد: «عش

ذوقى آنى».
  آيا تمام زوج ها در طـول رابطه محكوم به 
رفتارى قابل پيش بينى شبيه ربيع و كريستن 

خواهند بود؟
من اعتقاد ندارم كه شخصيت هاى كتاب من قابل 
پيش بينى هستند، بعضى از مشكالتى كه اين زوج به 
آن ها برمى خورند مشكالتى آشنا و جهانى  هستند كه 

تمام دنيا با آن ها سر و كار دارند. 
ــويى، اختالفات و  ــاى زناش ــال تنش ه براى مث
ــديد جنجال هاى پيرامون مراقبت از فرزند، تاثير ش

ــه و ... .  ــر روى كيفيت رابط ــتقيم كار ب و ضربه  مس
ــتم در رمانم انجام دهم اين بود  آنچه من سعى داش
ــم تا  ــتان بيرون بكش ــه نكته هايى را از خالل داس ك
خواننده با شخصيت هاى داستان، حس خويشاوندى 
ــق و عالقه  ــدارى كند. از بين رفتن عش و همذات پن
ــروز، اتفاقى  ــودى ازدواج در جهان ام و در پى آن ناب
معمولى ا ست اما معتقدم تعداد كثيرى از ما انسان ها 
مى توانيم از چنين اتفاقى جلوگيرى كنيم و با شناخت 
ــه را تا  ــريك زندگى مان يك رابط ــتر خود و ش بيش

سال ها عاشقانه نگه داريم.

    «سير عشق»  دومين كتاب رمان گونه  دو باتن پس از نوشتن «جستارهايى در باب عشق» است و به نسبت آن، از قلمى پخته تر برخوردار 
است كه مى توان دليل اصلى آن را گذشت حدود 20 سال از نگارش اولين رمان وى دانست

    تازه ترين اثر اين نويسنده  سوييسى داستان «عشق ربيع و كرستن»  است. بررسى طوالنى مدت يك زندگى با نگاهى واقع گراست كه ذهن 
و احساس خواننده را درگير خود مى كند و دليل آن را مى توان آشنا بودن مخاطب با اتفاقات داستان، در زندگى روزمره دانست

    نويسنده در اين كتاب با يك ذره بين نگاهى بديع به ازدواج دارد و مسائل اساسى و چالش هاى پيش روي پس از تعهد را مورد بررسى قرار 
داده است. او راه پرورش عشق را به مخاطب مى آموزد و درباره  اهميت شناخت، انتخاب عاقالنه و سرنوشت عشق و احساس آگاهى مى دهد
    در مصاحبه  اى كلر كليچ از آلن دو باتن نويسنده اين كتاب، پرسيد: «چرا سير عشق را نوشتيد و آن را به ساختار يك رمان فيلسوفانه قلم 

زديد؟» و او در جواب گفت: «در فرهنگ ما تاكيد زيادى بر مفهوم عشق رمانتيك وجود دارد، بنابراين من تصميم گرفتم تا كتابى بنويسم و در 
آن به اتفاقات بعد از تولد عشق بپردازم

حانيه درى

        كتاب سير عشق نوشته  آلن دوباتن بررسى شد   

فلسفه و روان شناسى به زبان ساده

به گزارش «قانون» بيست و هشتمين نشست آيين آواز به 
بزرگداشت ابوالحسن خان اقبال آذر (اقبال السلطان) خواننده 
صاحب سبك و پرچمدار مكتب آوازى تبريز اختصاص داشت. 
اين نشست به مانند ماه هاى گذشته در فرهنگسراى ارسباران 
برگزار شد و طبق اعالم قبلى دو پژوهشگر درباره اقبال سخن 
ــن خواننده براى  ــتند از زندگى و آثار اي گفتند، يك فيلم مس
ــد و سه اجراى  ــباران نمايش داده ش ــالن ارس حاضران در س
مرتبط با شيوه آوازى اقبال نيز توسط خوانندگان مختلف ارائه 
ــور و رامين بحيرايى  ــد. در بخش جنبى نيز رضا رضايى پاي ش
ــتر لحظه هاى صحبت هاى دو  آواز خواندند. ضمن اينكه بيش
ــتند به پخش  ــگر مدعو به برنامه درباره اقبال نيز مس پژوهش

همزمان صدا و آثار مختلف دوره هاى آوازى اقبال آذر بود.
ــگر جوان كه  ــبحان مهدى پور، خواننده و پژوهش ابتدا س
ــاگردان اقبال آذر)  خودش شاگرد كريم صالح عظيمى (از ش
ــفانه  ــدار مكتب آوازى تبريز گفت: «متاس بوده درباره پرچم
ــيوع تك صدايى در موسيقى آوازى ما و  در چهار دهه اخير ش
ــيوه معّين آوازى باعث شده است تا بقيه  توجه به فقط يك ش
شيوه ها و صداها با كم توجى و بى توجهى روبه رو شوند و صدا و 
آثار اقبال نيز به همين سبب از توجه الزم به دور مانده و هر آن 
ــيوه فاخر مى رود. اساسا خوانندگان هنر  بيم فراموشى اين ش
ــند با انواع  ــوند و بكوش آواز ما بايد از تك بعدي بودن خارج ش
شيوه ها آشنايى پيدا كنند. من در اين مدت تقريبا با هر دوست 
خواننده اى كه به قدر خودش صاحب نام و داراى اثر در جامعه 
ــت، درباره اين شيوه صحبت مى كنم  موسيقى و آوازمان هس
ــفانه با اقبال به آن صورت آشنا نيست و اين  مى بينم كه متاس
ــم. بنابراين بايد  ــت كه از آن صحبت مي كن همان معضلي اس
زحمت كشيد و تمام اين آوازها را آناليزوار كار كرد و اين شيوه 

را به سرانجام رساند».
مهدى پور در ادامه به همراه تار محمدامين اكبرپور آوازى را 

در دستگاه همايون به شيوه اقبال آذر خواند. در ادامه مرتضى 
غزنوى ديگر پژوهشگر مدعو به نشست سخنانى را درباره اقبال 
ايراد كرد. وى ابتدا در توضيح عواملى كه در سير تكاملى آوازى 
ــى و خدادادى،  ــذار بودند، گفت: «خصايص ذات اقبال تاثيرگ
ــرت اقبال با برخى خوانندگان برون مرزى  هم نشينى و معاش
ــمگيرى بر  ــودن آواز اقبال تاثير چش ــى ب در تقويت و حماس

جاىگذاشت. 
ــت اقبال با عبدا... دوامى  ضمن اينكه هم نشينى و مجالس
نيز در كيفيت آوازى اقبال تاثير شگرفى برجاى گذاشته است 
به طورى كه دوامى درواقع خودش تصنيف خوان همراه اقبال 
ــتر  بوده و در اكثر اجراها و برنامه ها، تصانيف را براى تاثير بيش
ــه از بزرگان نقل و  ــرا مى كردند و همان طورى ك دوصدايى اج
ــف آوازى در ضرب و تصنيف  ــده دوامى عالوه بر ردي نوشته ش
ــت دهه است كه  ــرآمد بوده به طورى كه حدود هفت تا هش س
ــهور از تصانيف عبدا...  اكثريت قريب به اتفاق خوانندگان مش
ــرايط جغرافيايى  ــوى افزود: «ش ــره مى برند». غزن دوامى به
ــته سهند و  ــر برافراش طبيعى آذربايجان همچون كوه هاى س
ــى و نيز سلحشورى و  ــرايط اجتماعى و سياس سبالن و نيز ش
دالورى هاى باقر خان و ستارخان در روح آزادى خواهى اقبال 
ــه وار ورزمى بودن  ــت اجانب در حماس و نجات مملكت از دس

آوازش دخالت چشمگيرى بر جاى گذاشته است».
ــه و پژوهش روى آواز و  غزنوى ادامه داد: «اصوال در مطالع

صداى يك خواننده حداقل سه نكته را بايد مدنظر قرارداد.
1- به شيوه آوازخوانى كه مربوط به نگرش، آموزش و شرايط 
ــناختى  ــى خواننده و به طوركلى به زيباش اجتماعى و محيط
ــابى به دست مى آيد  آوازى كه طى مراحلى و به صورت اكتس
كه به آن سبك يا مكتب يا به قول فرانسوى ها اُِكل مى گويند، 

بايد توجه كرد.
ــده و كيفيت صدا  2- به فيزيك و حنجره خدادادى خوانن
ــفاف بودن صدا، كدر و مات  كه شامل رنگ صوتى (زاللى و ش
ــدا، زيروبمى)  ــتردگى ص بودن صدا، خوش طنين بودن، گس

توجه كرد.

ــاس، ذوق و خالقيت و  3- به تركيب، سليقه و ابتكار، احس
ــر كه يكى را از  ــداى خواننده و مواردى ديگ خلوص و پاكى ص

ديگرى متمايز مى كند، پرداخت.
ــه نكته و به نظر بنده، بخش اول اكتسابى  در بررسى اين س
و بخش دومى خدادادى و سوم، به علم حضورى بستگى دارد 
ــخص موردنظر به شمارمى رود.در نتيجه  و از صفات درونى ش
درصورتى كه آواز خواننده اى اين سه شرط را داشته باشد با هر 
زبان و بيانى، هرگاه با ساز يا بدون ساز اجرا شود، جنبه هنرى و 

ماندگارى آن اثر را تضمين مى كند».
غزنوى افزود: «اقبال آذر ميل و تخصص ويژه اى در خواندن 
ــتگاه و آواز مختلف داشت. مثال ــعر خاص در چند دس يك ش

شاهديم كه غزلى از سعدى را در افشارى و نيز در دستگاه شور 
ــر و ملودى پردازى و  ــان دهنده تبح نيز اجرا كرده كه اين، نش
احاطه و اشراف او بر رديف موسيقى اصيل ايرانى و تلفيق به جا 
و مناسب بوده است و اينكه در هر كدام از اين آوازها نيز فارغ از 
ــعر واحد بهره برده اند به لحاظ  آن ديگرى كه در واقع از يك ش
زيباشناختى حائز اهميت ويژه خودشان هستند. بدين معنى 
ــيقى به خوبى در هنر  ــعر و موس كه با اين تلفيقات، جايگاه ش

آوازخوانى اقبال آذر نمايان مى شود».
ــخنانش يادآور شد: «اكثر خوانندگان  غزنوى در خاتمه س
برجسته دوران قاجار و به ويژه عصر ناصرى به روضه خوان ها و 
شبيه خوان ها تعلق داشتند. ازجمله شيخ عبدالحسين تبريزى، 
ــيد محمود واعظى، ميرزا طاهر  ــى، س شمس الذاكرين كاش
ــايى معروف به ضياء الذاكرين و .... بنابراين اقبال نيز  ضياء رس
از اين قاعده مستثنا نبود و خوانندگان به واسطه تعزيه خوانى 
ــيقى دانان و مردم  و روضه خوانى صداى خود را به گوش موس
ــه خواننده  ــوان نبود بلك ــا تعزيه خ ــاندند. اقبال تنه مى رس
مجلسى نيز به شمار مى رفت و به دليل چيرگى اى كه بر رديف

موسيقى ملى ايران داشت موردتوجه موسيقى دانان آن عصر 
مثل درويش خان، على اكبر شهنازى و برادرش عبدالحسين 
ــد به پر كردن ــت و همان طورى كه ذكر ش شهنازى قرار داش

صفحاتى اهتمام ورزيد».

با پايان صحبت هاى غزنوى، شاگردش محسن عبدالملكى 
ــنتور پوريا فرجى آوازى به  روى صحنه آمد و در همراهى با س
يادگار مانده از اقبال در افشارى با مطلع شعرى «گويند كسان 
بهشت با حور خوش است...» سروده خيام را اجرا كرد. سپس 
نوبت به خود مرتضى غزنوى رسيد كه او نيز آوازى در دستگاه 
ــعر «حكايت از لب شيرين دهان ــور – آن هم از اقبال با ش ش

سيم اندام» – را بازخوانى كند. در اين اجرا آرمان غزنوى فرزند 
هنرمند مرتضى غزنوى باز هم با پوريا فرجى كه اين بار تمبك 

مى نواخت خواننده را همراهى كردند.
ــرى صحنه اى «آيين ــهرابى مج با اتمام اين اجرا حميد س

ــال پايان يافته و در  ــت اقب آواز» اعالم كرد كه بخش بزرگداش
ــى آوازى را در  ــت آذر، ابتدا  رامين بحيراي بخش جنبى نشس
ــجاد محرابى خواند كه نرمى  مثنوى دستگاه نوا در كنار تار س
صدا و تسلط او به همراه شخصى بودن لحن خواننده استقبال 

حاضران را برانگيخت.

پايان بخش برنامه ها نيز اجراى راست پنجگاه مركب توسط 
ــعود نجفى بود. اين خواننده  ــنتور مس رضا رضايى پايور با س
ــت پنجگاه چند بيت خواند و سپس از طريق  ــتگاه راس در دس
ــارى و بيات ترك به مركب خوانى پرداخت و در نهايت با  افش
ــاخته هاى خودش را در فرود در دستگاه اوليه، تصنيفى از س

راست پنجگاه براى نخستين بار ارائه كرد. در پايان نيز حميد 
ــت و نهمين نشست آيين  سهرابى مجرى اعالم كرد كه بيس
ــراى ارسباران  ــنبه 11 دى در فرهنگس آواز ساعت 18 سه ش

برگزار خواهد شد.
شيرين حيات بخش، سعيد خلج، محمداسماعيل قنبرى، 
ــوردى، مهرداد  ــارى، حميد الج ــيالنى، على انص لطفعلى س
ــجاد پورقناد،  ــد قزلباش، مازيار عطاريان، س پيكرزاده، محم
ــرفيان، مسعود عرب،  ــدى، محمود حشمت، امير ش كاوه اس
ــعيد ناظمى و عبدالعظيم زرين كوب از جمله هنرمندان و  س

فرهيختگان حاضر در نشست بودند.

ــالمى درباره مشخص شدن مكان  وزير فرهنگ و ارشاد اس
ــا مجموعه هايى  ــنواره فيلم فجر، اظهار كرد: ب برگزارى جش
ــه دارد و اگر به نتيجه  مذاكراتى صورت گرفته و همچنان ادام
ــنواره در محل جديد و درغير اين صورت در  ــد، اين جش برس

محل هاى قبلى برگزار خواهد شد.
ــنا، عباس صالحى، در حاشيه جلسه هيات  به گزارش ايس

ــاره به آخرين اقدامات صورت  دولت در جمع خبرنگاران با اش
گرفته براى برگزارى سى و هفتمين دوره جشنواره فيلم فجر، 
ــروع به كار كرده و  ــتگذارى جشنواره ش گفت: شوراى سياس
برنامه هايى را در دستور كار خود قرار داده اند و ديگر بخش هاى 
ــيقى نيز شوراهاى  ــنواره هاى فجر از جمله تئاتر و موس جش

سياستگذارى خود را مشخص و شروع به كار كرده اند.

ــبت برگزارى چهلمين سالگرد  ــال به مناس وى گفت: امس
پيروزى انقالب اسالمى، شاهد اتفاقات خوبى در جشنواره هاى 
فرهنگى و هنري با توليد و ارائه آثار ارزشمند، با محتواى فاخر 

خواهيم بود.
ــى درباره مشخص شدن مكان  صالحى در پاسخ به پرسش
ــا مجموعه هايى  ــر تاكيد كرد: ب ــنواره فيلم فج برگزارى جش
ــه دارد و اگر به نتيجه  مذاكراتى صورت گرفته و همچنان ادام
ــنواره در محل جديد و درغير اين صورت در  ــد، اين جش برس

محل هاى قبلى برگزار خواهد شد.
ــه انتقادهاى  ــالمى در واكنش ب ــاد اس وزير فرهنگ و ارش
ــده در  ــينماگران درباره كيفيت فيلم هاى اكران ش برخى س

ــطح  ــه فيلم ها در يك درجه و س ــال جارى اظهار كرد: هم س
ــم ها ممكن  ــور طبيعى برخى فيل ــد، بنابراين به ط قرار ندارن
ــا فيلم خوب  ــرار گيرند، ام ــورد انتقاد ق ــت در مواردى م اس

هم زياد داريم.
ــى و اخالقى قابل  ــى، انقالب ــا فيلم هاى ارزش وى افزود: م
ــرف معاونت  ــادى از آن ها ازط ــش زي ــم كه بخ توجهى داري
ــتقيم توليد  ــينمايى فارابى به طور مس ــينمايى، بنياد س س
ــاركت در توليد، مورد حمايت قرار  ــكل مش مى شوند يا به ش
مى گيرند، اما در هر صورت طبيعى است كه همه فيلم ها نمره 
يكسانى نمى گيرند و در عين حال فيلم هاى كيفى و ارزشمند 

خوب هم در كشور كم نيستند.

موسيقى

نيم نگاه

گروه فرهنگ و هنر

گزارش «قانون» از بزرگداشت اقبال آذر در بيست و هشتمين نشست «آيين آواز»

بايد تمام شيوه هاى آوازى را عزيز بداريم

حاشيه هاى مكان برگزارى جشنواره فيلم فجر اين بار وزير ارشاد را به واكنش واداشت

جست وجوي ادامه دار
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ــال پلنت، در ليست10 نفره   فرزانه توسلى با انتخاب سايت فوتس
دروازه بانان برتر جهان در سال 2018 قرار گرفت. وى در مورد اين انتخاب 
گفت: اين انتخاب شدن به خاطر قهرمانى در  جام ملت هاى فوتسال 
بانوان آسياست، چون تيم ملى  ما در تورنمنت و بازى هاى جهانى حضور 
نداشت و بنابراين به خاطر قهرمانى در آسياست. از اينكه نه تنها من بلكه 
فوتسال بانوان ايران ديده مى شود واقعا خوشحال هستم و فكر مى كنم 
قهرمانى در جام ملت ها كارى كرد كه تك تك بازيكنان تيم ملى درجهان 
ديده شوند و  بر خالف تمام بى ميلى ها و بى رغبتى هايى كه به فوتسال 
بانوان مى شود بازيكنان هميشه تالش شان را كردند و بهترين عملكرد را 
داشتند. فكر مى كنم به زودى  10 بازيكن برتر انتخاب مى شوند و  قطعا 
چند نفر از بازيكنان ما جزو كانديداها هستند كه اين موضوع نشان دهنده 

تالش تك تك آن هاست.
ــرفت داشت، گفت:  ــاره به اينكه فوتسال بانوان پيش توسلى با اش
ــتند و  ــال هس ــبك در فوتس تيم هايى مثل ژاپن و تايلند صاحب س

ــت، به گونه اى كه دايما در  برنامه ريزى هاى شان نسبت به ما بهتر اس
تورنمنت هاى جهانى شركت مى كنند اما تيم ملى ايران در سال هاى 
ــيا شد.   ــال بانوان آس 2015 و 2018  قهرمان جام ملت هاى فوتس
ــال در اردو هستند و بعد به مسابقات اعزام  بازيكنان ما هميشه يك س
ــرايط پتانسيل باالى فوتسال بانوان  مى شوند پس قهرمانى در اين ش
ايران را نشان مى دهد. تيمى كه سال 2015 قهرمان مى شود و با همه 
سختى هايى كه وجود دارد از عنوان قهرمانى خود دفاع مى كند مشخص 

است كه پيشرفت كرده است. 
 دروازه بان تيم ملى فوتسال بانوان در مورد اينكه بعد از جام ملت ها 
وضعيت تيم ملى چگونه است، گفت: بعد از رفتن خانم مظفر كه مى توانم 
بگويم جايش خيلى خالى است و فدراسيون يك مهره ارزشمند فوتسال 
را از دست داد، هنوز چيزى مشخص نيست. نمى دانيم چه كسى سرمربى 
است. هيچ كس از وضعيت اردوها خبر ندارد و فعال بازيكنان در ليگ شاغل 
هستند.وى با اشاره به پرداخت نشدن پاداش قهرمانى جام ملت هاى 

فوتسال بانوان آسيا از طرف فدراسيون فوتبال گفت: هنوز پاداشى دريافت 
نكرده ايم. در اين زمينه از طريق بازيكنان پيگيرى هاى زيادى صورت 
گرفت و دايما با خانم صوفى زاده درتماس بوديم اما مى گويند فدراسيون 
هنوز پول ندارد و اولين پولى كه به فدراسيون واريز شود شما در اولويت 
ــت از بازى ها 10 سكه از طرف رياست جمهورى  هستيد. بعد از برگش
دريافت كرديم و يك تا دو ميليون تومان هم  در مراسم هايى مثل ديدار 
با نمايندگان مجلس و شهردارى به ما دادند اما فدراسيون بايد پاداش

22 ميليون تومانى به ما بدهد كه هنوز پرداخت نكرده است.توسلى با اشاره 
به وضعيت فرشته كريمى براى ثبت قرارداد در ليگ ايتاليا گفت: خانم 
كريمى درگير مشكل ويزايش است و اگر اين موضوع حل شود قراردادش 
را مى بندد. اميدوارم هر چه زودتر مشكلش حل شود و بتواند در ليگ ايتاليا 
بازى كند.وى در پايان گفت: از همه هم تيمى هايم تشكر مى كنم. شايد 
اين عنوان فردى باشد ولى مى دانيم كه اگر مجموعه يك تيم عملكرد 
خوبى نداشته باشد اين عناوين فردى هم كسب نمى شود. شايد اگر در 

آسيا قهرمان نمى شديم من هم جزو 10 بازيكن برتر نبودم. به همين دليل 
از هم تيمى هايم و كسانى مثل آقاى فراشى، آقاى صانعى و خانم مظفر 
تشكر مى كنم. همچنين از فدراسيون فوتبال هم  تشكر مى كنم چون در 
يك سال گذشته نگاه ويژه اى به فوتسال بانوان داشت، اردوهاى مستمر و 

بازى هاى تداركاتى خوب براى تيم ملى در نظر گرفت. اميدوارم اين روند 
ادامه دار باشد و حداقل هر سه ماه يك بار براى تيم اردو و بازى تداركاتى 
خوب در نظر بگيرد تا بتوانيم در بخش جهانى هم بدرخشيم، نه مثل االن 

كه بعد از جام ملت ها تيم رها شده است.

ــپاهان  درمورد گفته هاى برانكو ايوانكوويچ،  مديرعامل باشگاه س
مبنى بر شكايت باشگاه پرسپوليس از داورى ها گفت: متاسفانه سرمربى 
پرسپوليس، بعد از بازى با ذوب آهن و قبل از بازى با سپاهان زيركى كردند 
و خواستند كه جو ايجاد شود. ما خواستار اين هستيم كه بازى هاى ما از 
اول فصل تا امروز بررسى شود تا همه متوجه شوند كه ناداورى هايى عليه 
سپاهان صورت گرفته است اما با اين حال شكايتى به جايى نكرده ايم ولى 
باشگاه پرسپوليس اعالم مى كند كه مى خواهند از داورى شكايت كنند و 
اين واقعا عجيب است. بيشترين ناداورى ها عليه سپاهان صورت گرفته و 

بعد از ما هم ذوب آهن، بيشترين صدمه را ديده است.
ــراى برانكو از لحاظ اخالقى احترام  تابش در ادامه افزود: من واقعا ب
ــتم و به او عالقه دارم، برانكو مربى فهيمى است  بسيار زيادى قايل هس
ــپاهان و  ــتم راجع  به او صحبت كنم اما او ديروز از س و من نمى خواس
ذوب آهن اسم برد. من صحبت هاى برانكو را به عنوان يك شوخى قلمداد 
مى كنم. پرسپوليسى ها گفته اند كه عده اى نمى خواهند آن ها قهرمان 

شوند و ما هم مى گوييم كه ان شاءا... اشتباه هاى داورى عليه ما سهوى 
باشد.مديرعامل باشگاه سپاهان در خصوص صحبت  اعضاى باشگاه 
پرسپوليس در مورد فشارى كه اين روزها تحمل مى كنند، اظهار داشت: 
زمانى كه ما در ليگ قهرمانان آسيا حضور داشتيم و به فينال رسيديم و به 
جام باشگاه هاى جهان صعود كرديم، كسى از ما حمايت نكرد. ما هر چهار 
ــتيم و به خاطر ماجراى سرباز احمدى،  روز يا هر سه روز يك بازى داش
سه ماه از ميزبانى محروم بوديم اما هر كارى كرديم يك بازى ما را عقب 
نينداختند. ما در چمن هتل ها تمرين مى كرديم اما با اين حال اعتراض 
هم نمى كرديم.وى در مورد دريافت پاداش تيم هايى كه بازيكنان آن ها 
در جام جهانى بازى كرده بودند، گفت: از طريق سايت فيفا اعالم شده 
كه اين پول به فدراسيون پرداخت شده است و ما براى گرفتن اين مبلغ 
كه حدود 76 هزار دالر است با فدراسيون مكاتباتى انجام خواهيم داد تا 
پول را دريافت كنيم.تابش در خصوص وضعيت ورزشگاه نقش جهان، 
در فاصله چند روز باقى  مانده به برگزارى بازى مقابل پرسپوليس گفت: 

شركت توسعه و نگهدارى اماكن ورزشى كشور تعهداتى نسبت به تكميل 
اين ورزشگاه دارد. مثل درست كردن دسترسى به جاده هاى منتهى به 
ورزشگاه، چادر طبقه دوم، مقاوم سازى طبقه دوم و تكميل گيت هاى 
الكترونيك و بليت فروشى. براى بازى با پرسپوليس قرار بود از طبقه دوم 
اين ورزشگاه استفاده كنيم اما به خاطر اينكه براى نصب چادر طبقه دوم، 
نياز به مقاوم سازى اين طبقه داشتيم و 10 درصد اين مقاوم سازى باقى  
مانده، كارشناسان شركت توسعه با حضور در اين ورزشگاه اعالم كردند 
كه امكان بروز حادثه وجود دارد و اجازه ندادند كه براى اين بازى از طبقه 
ــود.مديرعامل سپاهان افزود: ورزشگاه نقش  دوم ورزشگاه استفاده ش
جهان هنوز به باشگاه سپاهان و كارخانه فوالد مباركه تحويل داده نشده 
است اما با اين حال ما براى اين ورزشگاه هزينه هاى زيادى كرده ايم. حدود 
2500 پاركينگ با هزينه خود باشگاه به اين مجموعه اضافه شده است. 
ــور گفته كه در سه دوره  شركت توسعه و نگهدارى اماكن ورزشى كش
زمانى اشكاالت اين مجموعه رفع خواهد شد و احتماال از نيم فصل دوم، 

هواداران ما مى توانند از طبقه دوم ورزشگاه هم استفاده كنند.تابش ضمن 
اشاره به اينكه ورزشگاه آزادى طى 15 روز براى برگزارى  بازي پرسپوليس 
در ليگ قهرمانان آسيا تجهيز شد و اشكاالتش رفع شد، گفت: اميدوارم 
اين عزم جدى و ملى براى ورزشگاه نقش جهان هم شكل بگيرد چرا كه 
اين ورزشگاه مى تواند ميزبان بازى هاى ملى ما هم باشد و واقعا حيف است 

كه بعد از اين همه هزينه هنوز هواداران سپاهان نمى توانند از طبقه دوم 
ورزشگاه استفاده كنند. هنوز اشكاالت ديگرى هم در اين ورزشگاه وجود 
دارد. اميدوارم مهندس كريمى، رييس شركت توسعه و نگهدارى اماكن 
ورزشى كشور كه از افراد ورزشى و اتفاقا اصفهانى هستند با جديت و همت 

كارى كنند كه مشكالت ورزشگاه نقش جهان رفع شود.

زنان

فوتبال

گروه ورزش

فرزانه توسلى، دروازه بان تيم ملى فوتسال بانوان

پاداش 22ميليون تومانى ما هنوز پرداخت نشده است

مسعود تابش، مديرعامل باشگاه سپاهان:

سرمربى  پرسپوليس جو سازى    مى كند

ــگ هجدهم، از  ــل اول لي ــم فص ــه پايانى ني هفت
امروز آغاز مى شود 6 تيم از 16 تيم برتر فوتبال ايران 
ــهد با هم به رقابت  ــهرهاى تهران، رشت و مش در ش
مى پردازند. بازى هاى هفته پانزدهم از ساعت 15:15 
ــه نيز با برگزارى  ــد و روز جمع دقيقه آغاز خواهند ش
ــوند. در حال حاضر تيم هاى  دو بازى پيگيرى مى ش
ــتقالل، يك بازى  سپاهان، پديده، پرسپوليس و اس
ــد و بقيه تيم هاى  ــان دارن معوقه را در برنامه خودش
ــان را برگزار  ليگ برترى، تا به اينجا، 14بازى خودش
كرده اند. پرسپوليس يك ديدار معوقه خودش را روز 
سه شنبه مقابل ذوب آهن برگزار كرد و حاال با روحيه 
ــه امتياز خانگى مقابل سبزهاى  باال به دليل كسب س
ــودش از هفته  ــدار معوقه خ اصفهان، در دومين دي
دوازدهم، روز يك شنبه و در اصفهان به مصاف سپاهان 
ــتقالل تهران نيز بازى عقب افتاده از  خواهد رفت. اس
هفته دوازدهم مقابل پديده را پنجشنبه 22آذر و در 
ورزشگاه آزادى برگزار مى كند تا 15بازى خودش را 
در نيم فصل انجام داده باشد. دو بازى مهم سپاهان-

پرسپوليس و استقالل-پديده، تاثير زيادى در تعيين 
تيم اول ليگ برتر در نيم فصل خواهند داشت و در اين 
بين، آبى هاى تهران مى توانند كمك حال بزرگى براى 

همشهريان قرمزپوش خودشان باشند.
ــاى هفته پانزدهم ليگ  در ادامه نگاهى به بازى ه
برتر داريم و پس از آن به بررسى احتماالت بازى هاى

ــم فصل اول  ــينى در ني ــت صدرنش معوقه و سرنوش
مى پردازيم.

شهرقدس، سكوى پرتاب نساجى؟!
ر ــدا ــا دي ب ــر  برت ــگ  لي ــم  نزده پا ــه  هفت

 پيكان-نساجى مازندران آغاز مى شود. اين بازى براى تيم 
جواد نكونام ارزش زيادى دارد چرا كه آن ها مى توانند با 
كسب سه امتياز بيرون از خانه از رده دوازدهم خودشان را 
به ميانه جدول برسانند. در حال حاضر پيكان با 16 امتياز 
روى پله هشتم ايستاده و نساجى اميدوار است با شكست 
دادن ميزبان خودش، پيش از تعطيالت نيم فصل جايگاه 
راضى كننده اى را براى هواداران به دست بياورد. پيكان 
ــت قدم مى زند. اين تيم در  مدتى است در كوچه شكس
چهاربازى آخر، دو شكست خانگى و دو شكست بيرون 
ــه تيم مازنى در  ــت در حالى ك از خانه را تجربه كرده اس
چهار بازى آخر خودش سه امتياز خانگى مقابل استقالل 
خوزستان و يك امتياز بيرون از خانه مقابل صنعت نفت 
به دست آورده است. ضمن اينكه آن ها در دربى شمال 
موفق شدند شكست را با تساوى عوض كنند. بنابراين 
ــاجى روحيه بهترى نسبت به پيكان  مى توان گفت نس
دارد و شايد همين رويه باالى مردان نكونام براى تيم آقا 

معلم دردسرساز شود.
سه امتياز مهم در خانه قرمزهاى رشت

ــت در آخرين بازى نيم فصل ميزبان  سپيدرود رش
ــازى آخرين ــود. البته اين ب ــتقالل تهران خواهد ب اس

ــه امتياز آن در واقع پيش  بازى مردان شفر نيست اما س
ــا مقابل نماينده  ــازى مهم هفته بعد آن ه نيازى براى ب
ــپيد رود در صورت پيروزى  شهر مشهد خواهد بود. س
ــدول فاصله نمى گيرد  در اين بازى، خيلى از انتهاى ج
ــورس قهرمانى  ــتقالل را به خوبى از ك ــا مى تواند اس ام
ــت امتياز با صدر فاصله دارند و  دور كند. آبى ها تنها هش
ــت رفته را به  6 امتياز پيش رو مى تواند امتيازات از دس
ــاوى هم براى استقالل  خوبى جبران كند اما حتى تس
چاره ساز نيست و آن ها براى اينكه در نيم فصل دوم رقابت 
داغى با سپاهان و پرسپوليس داشته باشند بايد در هر دو 
بازى باقى مانده به پيروزى برسند. اگرچه شكست مقابل 
نفت مسجدسليمان در رشت، حساب و كتاب كريمى را 
ــپيد رود در چهاربازى اخير خودش  به هم ريخت اما س
ــت. آن ها پارس جنوبى  امتيازات خوبى جمع كرده اس
ــت دادند و در دربى  را در رشت و فوالد را در اهواز شكس
شمال كه يك بازى سنگين به حساب مى آيد نيز موفق 
به كسب يك امتياز شدند. در طرف مقابل، آبى ها به نظر

ــد در چهار هفته اخير، يك روند رو به جلو را آغاز  مى رس
كرده اند. مردان شفر پس از دو تساوى نا اميد كننده مقابل 
سايپا و ماشين سازى، دو پيروزى دلچسب مقابل همنام 
خوزستانى و نفت آبادان كسب كردند تا جهش خوبى در 
جدول داشته باشند. حاال آن ها فاصله اى با رقيبان اصلى 
يعنى سپاهان، پديده و پرسپوليس ندارند و همين مساله 
انگيزه آبى ها را براى شكست دادن قرمزهاى رشت باال 

و باالتر مى برد.  
بيشترين برد مقابل بيشترين مساوى!

ــازى  ــا ب ــم ب ــه پانزده ــمت اول هفت قس
ــد. البته اين  ــازى به پايان مى رس پديده-ماشين س
آخرين بازى پديده نيست و مردان گل محمدى در 
آخرين بازى خود بايد به مهمانى استقالل بروند. به 
ــه امتياز اين بازى براى آن ها بسيار  همين دليل، س
حياتى است. پديده پس از چهارپيروزى پى در پى، 
ــپاهان تجربه كرد تا صدر  شكست تلخى را مقابل س
ــم پديده در  ــه نويى واگذار كند. تي جدول را به قلع
ــترين پيروزى بين  حال حاضر با 9برد، صاحب بيش
ــين  ــت و در طرف مقابل، ماش 16 تيم ليگ برتر اس
سازى(به همراه صنعت نفت آبادان) با 10 تساوى، 
صاحب بيشترين مساوى در جدول ليگ به حساب 
مى آيد. اگر پديده به دهمين برد اين فصل دست پيدا
ــه از امتياز 30 عبور كند، اولين تيمى خواهد بود ك

ــكننده  ــپاهان ش مى كند و به اين ترتيب جايگاه س
مى شود چرا كه اين تيم بايد دوبازى پايانى خودش 
ــزار كند. در  ــپوليس و پارس جم برگ را مقابل پرس
ــهر تبريز مانند نفت آبادان  طرف مقابل، تيم دوم ش
صاحب كمترين برد(1) در ليگ برتر است! مهاجرى 
ــابقش،  اگرچه بايد براى جبران  در مصاف با تيم س
ــته  ــت رفته تالش چندبرابرى داش امتيازات از دس
باشد اما به نظر مى رسد شانس زيادى براى شكست 

دادن پديده آماده و حريص كه فرصت قدرت نمايى 
را در باالى جدول پيدا كرده، ندارد. پديده با توجه به 
بازى سختى كه در روز آخر و در خانه استقالل تهران 
دارد، مى داند كه نبايد مقابل ماشين سازى امتياز از 
ــاوى در اين بازى هم ممكن  دست بدهد. حتى مس
است پديده را از كورس صدنشينى دور كند، بنابراين 

مهاجرى راه سختى را پيش رو دارد.
منصوريان-   مرزبان، فرصتى براى اعاده حيثيت!

ــازى تنها يك امتياز  ــه ب ذوب آهن منصوريان در س
ــه دارد. البته  ــت را در كارنام ــب كرده و دو شكس كس
منصوريان در نفت و استقالل نيز شروع خوبى نداشت اما 
ــت امتيازات خوبى را جمع آورى كند  در ادامه راه توانس
ــومين بار در ليگ برتر، شرايط  و حاال اين مربى براى س
مشابهى را تجربه مى كند. ذوب آهن منصوريان ميزبان 
ــه آخر نيم فصل خواهد بود.  اولين بازى بخش دوم هفت
سبزهاى اصفهان بايد به مصاف نفت مسجد سليمانى 
بروند كه در  چهاربازى اخير توانسته 10امتياز را كسب 
ــه امتياز اين بازى مى تواند تيم منصوريان را از  كند. س
ــل نفتى ها اين  ــدا كند. در طرف مقاب انتهاى جدول ج
ــند و 17 فرصت را دارند كه به چهارمين برد فصل برس

امتيازى شوند. 
تراكتور-  فوالد، نبردى براى آسايش در تعطيالت

قرمزهاى تبريز در آخرين بازى نيم فصل ميزبان 
زنبورهاى قرمز خواهند بود. تيم اول شهر تبريز در 
چهار بازى آخر خودش توانسته 10امتياز جمع كند 
تا به خوبى در كورس باالنشينان جدول قرار بگيرد. 
پيروزى دراين مسابقه آن ها را به امتياز 29 مى رساند 
ــال راحت به ترميم  و مردان تقوى مى توانند با خي
ــان در تعطيالت براى نيم فصل دوم مشغول  تيم ش
شوند. در طرف مقابل، فوالد نتوانسته در اين فصل 
انتظارات هوادارانش را برآورده كند. مى توان گفت 
اين تيم به طور ميانگين از هر بازى يك امتياز كسب 
ــه رده هاى باالى  ــه خودش را ب كرده و براى اينك
جدول نزديك كند نياز زيادى به پيروزى در اين 
مسابقه دارد. فوالد در چهاربازى آخر خودش دو 
تساوى، يك برد و يك باخت را تجربه كرده و حاال 
با افشين قطبى به دنبال پايان دادن به ناكامى ها 
درآخرين بازى نيم فصل است تا با خيال راحت 

وارد تعطيالت شود. 
ماشين نارنجى در چاه نفت

ــازى نيم فصل  ــادان، در آخرين ب تيم طاليى آب
ــود. صنعت نفت  ــى خواهد ب ــايپاى داي پذيراى س
ــد را در دل  ــتخدام يك مربى پرتغالى اين امي با اس
ــره جايگاه خوبى در  هوادارانش زنده كرد كه باالخ
ليگ برتر به دست مى آورد اما در نتيجه گيرى موفق 
نبود تا اكنون اين تيم را در رده هاى انتهايى جدول 
ببينيم. نفتى ها پس از چهار تساوى پشت سر هم، 
ــت را هم مقابل استقالل تجربه كردند تا  يك شكس

با 13امتياز تيم سيزدهم جدول باشند. با اين حال آن ها 
با سايپاى رده هفتمى تنها چهار امتياز فاصله دارند و اين 
سه امتياز مى تواند فاصله به وجود آمده را تاحد زيادى كم 
كند. البته سايپا نيز شرايطى مشابه شرايط صنعت نفت 
دارد. نارنجى هاى تهران در چهار بازى آخر دو تساوى و دو 
باخت را ثبت كرده اند و اگر به اين توجه كنيم كه پيش از 
آن نيز از سه بازى تنها دو امتياز به دست آوردند، مشخص 
مى شود كه تيم دايى اوضاع خوبى ندارد. آخرين برد آن ها 
ــى 2بريك مقابل نفت  در هفته هفتم و با نتيجه ناپلئون
مسجدسليمان بوده است، بنابراين سايپا براى شكستن 
طلسم  هفت هفته اى شايد انگيزه هاى بيشترى نسبت 

به برزيل ايران داشته باشد.
آخرين بازى پرسپوليس

ــنبه بازى حساس و  قرمزهاى تهران ابتدا روز يك ش
سختى را مقابل سپاهان برگزار مى كنند. مردان برانكو 
اگر در اين بازى امتياز بدهند، از صدر جدول دور مى شوند 
و شايد بازى آخر نيز نتواند قرمزها را صدرنشين نيم فصل 
ــا، بازى عقب افتاده  كند، بنابراين مهم ترين بازى آن ه
مقابل سپاهان خواهد بود. اگر پرسپوليس با دست پر از 
اصفهان برگردد، عالوه بر اينكه تيم بدون باخت جدول 
باقى خواهد ماند صدر جدول را از سپاهان مى گيرد و پس 
از آن در بازى روز جمعه با پارس جنوبى مى تواند به تثبيت 
صدرنشينى فكر كند. البته اين مساله مشروط بر اين است 
كه پديده در مصاف با ماشين سازى و همچنين همشهرى 
آبى پرسپوليس، امتياز بدهد. در طرف مقابل، پارس جم 
كار سختى مقابل تيم بدون شكست قرمزپوش دارد. اين 
تيم در چهاربازى اخير دو برد و دو باخت را تجربه كرده 
ــپوليس امتياز بگيرد تا به امتياز  و در تهران بايد از پرس

ــپوليس در اين بازى زياد  بيستم برسد. شانس برد پرس
ــت اما پارس جم نيز روى پله ششم جدول ايستاده،  اس
بنابراين حريف دست و پا بسته اى  نخواهد بود و قرمزهاى 
تهران كار راحتى براى كسب آخرين سه امتياز نيم فصل 

نخواهند داشت.
آخرين بازى نيم فصل

تيم طاليى اصفهان با هدايت اميرقلعه نويى اكنون 
ــپوليس، تيم بدون باخت جدول محسوب  در كنار پرس
ــنبه بازى مهمى را مقابل  مى شود. سپاهان روز يك ش
پرسپوليس برگزار خواهد كرد. اين بازى براى هردو تيم 
در واقع 6امتيازى است چرا كه پيروزى در اين مسابقه، 
ــخص خواهد  ــينى را تا حد زيادى مش تكليف صدرنش
ــين است و  ــپاهان با 29امتياز صدرنش كرد. اكنون س
پرسپوليس با 27امتياز به اين بازى مستقيم فكر مى كند. 
ــود در بازى خانگى، پرسپوليس را  سپاهان اگر موفق ش
ــود و بازى آخر مقابل  شكست دهد 31 امتيازى مى ش
ــوده انجام مى دهد.  استقالل خوزستان را با خيالى آس
ــپاهان  ــتان ميزبان س ــنبه 24آذر، آبى هاى خوزس ش
قلعه نويى خواهند بود. آبى ها، اكنون با پنج امتياز در قعر 

جدول جا خوش كرده اند.
 كسر 6امتياز از اين تيم باعث شد تا نيم فصل بسيار 
تلخى براى فوتبالى هاى خوزستان ساخته شود. استقالل 
خوزستان مانند سايپا، از هفته هفتم به بعد طعم برد را 
نچشيده و در هفت بازى اخير، پنج باخت و دو تساوى را 
تجربه كرده است. به نظر مى رسد كار سپاهان كه در هفت 
بازى اخير خودش 6 برد و يك تساوى را به ثبت رسانده

در اين بازى راحت است اما بايد ديد آيا مى تواند در اهواز، 
سه امتياز ديگر را به دست بياورد؟   

      بازى هاى پايانى نيم فصل اول ليگ برتر حال و هواي خاص خود را دارند     

روزهاى  داغ  در فصل  سرد   فوتبال  ايران

ــازى آخرين ــود. البته اين ب ــتقالل تهران خواهد ب جداس
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برد ودو باخت را تجربه كرده  ربازىاخير دو
ــپوليسامتياز بگيرد تا به امتياز بايد ازپرس

در اين بازىراحت است اما بايد ديد آيا مىتواند در اهواز، 
سه امتياز ديگررا به دست بياورد؟  ر ش

يم فصل ميزبان 
ل شهر تبريز در 
متياز جمع كند 
دول قرار بگيرد. 
9از 29 مى رساند 
راحت به ترميم 
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ته در اين فصل 
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ود. صنعت نفت 
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و تو 8 ماه از سال 97 همه اش رو جبران كرد
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روحانى: آمده ام تا نقدها را 
آزادانه بشنوم

 

و آزادانه از گوش ديگرم 
به بيرون هدايت كنم

باهنر: اعالم كرده ام كه 
كانديداى انتخابات سال 1400نيستم

 
محسن رضايى: پس من يه 

برگه ثبت نام برداشتم

روحانى:«ارز 4200 تومانى» نظر همه 
اقتصاددانان و مشاوران اقتصادى دولت بود

 

قيمت دالر رو عوض نكن 
اقتصاددانات رو عوض كن!

روحانى: مجبور شديم 30 هزار ميليارد تومان 

از خزانه به مالباختگان پرداخت كنيم

 

و به جاى يك عده
 همه مردم را بدبخت كنيم

آرمان امروز: دلواپسان عقب نشستند

دلواپسان: اگه ما رو مى شناختى مى فهميدى اين 
اسمش دورخيز قبل از حمله ست نه عقب نشينى

آفتاب: ويزاى فرزندان مقامات ايرانى را لغو كنيد

مردم: تا اونها هم مثل ما در «لذت نحوه مديريت» والدينشون شريك بشن

ايسنا:روز دانشجو، استندآپ كمدين ها و موزيسين ها به دانشگاه مى آيند نه اهل سياست

مسئوالن دانشگاه: اهالى سياست آزادند بيايند و استندآپ كنند

روحانى:برخي واردكنندگان از بانك مركزي
 ارز گرفتند، دوسوم پول را بردند در بازار آزاد فروختند

ما هم نشستيم و 
تماشايشان كرديم

خبرآنالين: زمين، تهران را مى بلعد؟!

زمين خواران: 
تا ما هستيم زمين چرا؟!

روحانى: ناراحتم كه در گزينش ها سواالتي مي شود كه جواني براي استخدام 
ناچار به دروغ گفتن مي شود

جوانان:نمى خوايم بيشتر ناراحتتون كنيم 
ولى با همونا هم استخدام نميشيم

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

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

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

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

كارتونيست ها: عليرضا پاكد ل- محمد رضا ثقفي-  ثنا حسين پور -   الله ضيايي-  احسان گنجي-پانته آ  واعظ نيا 
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بهـــــترين 
روزنــــامه 
طــــنز دنيا
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ــِى دور  ــرباالى عملى و لنز طوس ــا كه دماغ س از اونج
ــكى در امر جستن يك عدد خواستگار،  من و بابا رو  مش
يارى نكرد و توفيقى حاصل نشد، من افسرده شدم و بابا 
به فكر چاره افتاد. اصوال بابا آدمى نبود كه به اين راحتيا 
ــد از اينكه تمام نقطه  ــه، اون روز بع از ميدون به در بش
ــوهاى موفقيت با روش هاى ظاهرى در  اميدها و كورس

ــف( همون كاشف  نظر بابا رنگ باخت، با يه قيافه ُمَكِش
ــدون اينكه در بزنه پريد تو اتاقم و بلند  بر وزن مفعل) ب
ــى هم گرفته  گفت يافتم يافتم، همچين حس ارشميدس
ــمند بزرگ  بود كه صحنه كامال تداعى كننده اين دانش
ــتى سر و شكل و  ــه. گفت: عزيز بابا! هيچ مى دونس باش

ظاهر تو خوشبختِى آدما اصال تعيين كننده نيست؟
ــه من قبل از  ــه باباى من!! اينو ك ــتم بگم آخ مى خواس
ــردارم، گفتم، كى گوش كرد؟  ــه نصف دماغم رو ب اينك
ديدم خيلى تريپ ارشميدسى گرفته حيفم اومد جفت پا 
برم تو حسش، اين شد كه مثل خنگا گفتم: واقعاااااان؟

با همون حسش با يه حالِت مهربون گفت: آره بابا جان، 
هيچ ناراحت نباش، من خودم فكر همه جاشو كردم.

ــازه از زور  ــم ناراحت بودم! ت ــه من خيلى ه ــاال نه ك ح
ناراحتى مى خواستم بپرسم دقيقا به كجاش فكر كردين 
ــى از قضيه بغرنج  ــوء تفاهم ناش ــرس ايجاد س كه از ت

ازدواج و حواشى اون پشيمون شدم.
ــاال در باب اهميت تحصيل  ــا بعد از يه نطق بلند و ب باب

ــده اش رو، رو كرد. گفت: همياِر  ــب علم برگ برن و كس
ــيدن به  ــه و همراهته براى رس ــى بهترين گزين مدادچ
اهداف طوالنى مدت، يه دونه از اين هميارهاى مدادچى 
برات ثبت نام كردم، من مى دونم از دماغ سر باال و حتى 
ــكيه بهتر جواب مى ده، فكر كن  ــى دور مش از لنز طوس
اول اسمت يه خانوم دكتر بياد، چى مى شه؟؟؟ پاشنه در 

خونه رو مى كنن خواستگارا. 
ــده و خاك و خولى  ــنه دِر كنده ش بعد هم از تصور پاش
ــى شد و  ــده غرق خوش كه از كندنش تو هوا پراكنده ش
ــد. ديگه مجبور  ــى تو افق محو ش همين طور ارشميدس
ــر بابا رو با دست پخش و پال كنم  بودم ابراى باالى س
و بگم: خيلى هم تضمينى نيستا بعدم ياد دختر همسايه 
سر كوچه بندازمش كه با موسسه  مدادچى تمام پله هاى 
ــى رو طى كرد با وجود كلمه زيبنده خانوم دكتر اول  ترق
ــمش و حتى روپوش سفيد دكترى هنوزم توفيقى تو  اس
زمينه مدنظر بابا حاصل نكرده، بابا اما تا همين حاال هم 

تو ذهنش لباس سفيد عروسى تن من كرده بود.
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در باِب من و بابا 
و همياِر مدادچى

 و كلى اميدهاى واهى

در دنياى تو 
ساعت چند است

فكر مى كردم من تنها زن تاريخ هستم كه دلم 
مى خواهد چند روزى دكمه توقف زمان را بزنم 
و خوب استراحت كنم. بعدها ديدم كه آدم هاى 
ــناك ترى هم وجود دارند.  با فانتزى هاى ترس
ــت.  ــت صميمى ام اس مونا مادر دوقلوها دوس
آخرين بارى كه ديدمش گفت: «دلم مى خواد 
برم تو باقاليا و برم تو كما و يه دل سير بخوابم. 
دردسر اين بچه ها تموم نمى شه. اين فصل كه 
ــه مى افتيم تو دورباطل سرماخوردگى از  مى ش
ــانس آوردم هفت قلو نيستن.»  اين به اون. ش
ــيد قهقهه اى  ــاى حرف هايش كه رس به اينج
ــتون تنم لرزيد. ترسيدم  عجيبى زد كه چهارس
ــتراحت كن. من حواسم  و گفتم: «برو يكم اس
ــت.» در خالل ادا كردن همين  ــون هس بهش
ــه دقيقه بزرگ تر  جمله دخترش «رها» كه س
ــر بچه كوچك تر «رادين» را  است سه بار پس
بارانداز كرد و من تازه فهميدم كه عجب غلطى 
ــيدم: «اين ها االن هم تب دارند؟»  كردم. پرس
ــتباه كردم كه پرسيدم باز بساط داروهايش  اش
را پهن مى كند. دو تا قطره بينى؛ و دو تا شربت 
سرماخوردگى و اسپرى. پرسيدم: «چرا دو تا از 
ــدوم دارى؟» جواب داد: «وا پس چند تا  هر ك
باشه؟ اين بچه ها هويت ها مستقل دارن. نبايد 
ــن.» بعد چهار دست لباس  وابسته به هم باش
ــتم و گفت: «اگه  ــكل هم گذاشت بغل دس ش
ــتن بيدارم كن. البته ترجيحم  حالت تهوع داش
ــون كنى.»  اينه كه خودت اين لباس ها رو تنش
ــت روى بالش. پرسيدم:  ــرش رو گذاش بعد س
ــه كه  ــت؟  اگه باش «از اين ويروس جديدهاس
ــى؛ ستاره هم  كارت دراومده؛ يه ماهى درگيرش
ــد!»  گرفت همه مون رو بيچاره كرد تا خوب ش
ــواب بود. باور  ــال خ خوابيده بود. انگار 40 س
ــم بيدار بوده  ــردى اين موجود روزى ه نمى ك
ــيدم. آرام نفس مى كشيد  و زندگى كرده. ترس
ــيد. يك آينه كوچك آوردم  شايد هم نمى كش
و گرفتم جلوى بينى اش. فكر كردم شايد رفته 
ــت.  ــورى كه دلش مى خواس ــه كما همان ط ب
هيچ بخارى روى آينه را نگرفت. ترسيده بودم 
ــاد پدر بچه ها  ــا با من بود. ي ــئوليت بچه ه مس
ــرش را  ــادم. بايد ثابت مى كردم من همس افت
ــتم فرار كنم. نمى توانستم  ــتم. مى خواس نكش
ــيدند و  ــغ و داد راه بيندازم. بچه ها مى ترس جي
ــه گريه كردن ادامه  ــه مى كردند و تا ابد ب گري
ــايه ها فكر مى كردند من واقعًا  مى دادند و همس
ــايد  ــتم. مونا مثل خواهرم بود. ش ــا را كش مون
ــب است.  ــت. نمى دانم كدام فعل مناس هم اس
ــى روم. چقدر فعل ها  ــن رفتم يا م به طرف تلف
ــس خبر كنم؛  ــم اورژان ــخره اند. مى خواه مس
ــه لگوى رادين؛ و  ــر راه پايم مى خورد ب اما س
قلعه اش مى ريزد. قلعه كه نه چهار تا تيرو تخته 
ولى مطمئنم كه رادين آن را يك قلعه تجسم 
ــرد. رها جيغ مى زند. رادين از من آويزان  مى ك
شده است. مى خواهم فرار كنم برمى گردم مونا 
ــم. گفت: «عرضه  ــرم مى بين ــت س را زنده پش
ــون دارى من يه چرت  ندارى دو دقيقه نگهش
ــدم رفتم تو يه  ــواب مى دي ــتم خ بخوابم. داش
ــمت خودش  ــل كه يه نور زرد من رو به س تون
مى كشوند. گند زدى به خوابم.» مى گم: «برو 
ــده اى. نرفتى تو تونل  ــكر كن كه زن خدا رو ش
وگرنه مرده بودى.  اما ظاهراً برگشتى.» گفت: 
ــر كنه خل و  «مى بينى هركى با اين بچه ها س
ــه اينجا بودى و  ــه. تو فقط دو دقيق چل مى ش
ــونم ولى خسته ام  من يه عمر اينجام و عاشقش
به خدا خسته ام.» گفتم: «ولى مرده بوديا. نفس 
ــوى دماغت  ــه هم جل ــيدى. آين هم نمى كش
گرفتم ولى بخار نگرفت.» گفت: «دكتر مى گه 
ــيه. از عوارض بيهوشيه. نفسم قطع  آپنه تنفس
ــه. بايد يه چند وقت برم كلينيك خواب  مى ش
ــم. ولى با اينها كه  ــم تا خوب بش بسترى بش
ــم. ولى نمى دونى چه نور خيره  فرصت نمى كن
ــى به دنيا  ــه هيچ تعلق ــده اى بود انگار ك كنن
نداشتم.» بعد زد روى شانه ام. دستش از داخل 
ــانه ام رد مى شود و خودش از داخل بدنم رد  ش
ــير دوقلوها را بياورد اما  ــود كه شيشه ش مى ش
نمى تواند شيشه را بگيرد. مى ترسم و مى گويم: 
ــردى.» مى گويد: «ديگه دارى  «مونا گمونم م
ــده به من؛  ــه ها رو ب ــى. اين شيش لوس مى ش
ــه مى روم. از  ــمت شيش ــورش بده.» به س بش
ــوم. بچه ها گريه  ــل رادين و رها رد مى ش داخ
ــوند.  ــاكت نمى ش مى كنند. با تهديد ما هم س
ــم يا در دنياى من زمان  نمى دانم هر دو مردي
ــايد هم فقط خواب مى بينيم  ــده. ش متوقف ش
ــك خواب عجيب و طوالنى كه باالخره قرار  ي
ــويم. االن 30 سال است  ــت از آن بيدار ش اس
كه خواب هستيم. 30 سال در دنياى ما مرده ها 
خيلى طوالنى است. شب قبل از مردن مونا با 
محسن دعواى طوالنى كرد. 30 سال است كه 
ــتن محسن است و شايد هم  مونا منتظر برگش

30 سال به نظر مى رسد.

ــكل  ــى عينك زدم و خوب مى دونم تنها مش از بچگ
ــماش  ــب به تعداد چش ــى فقط لقباى منتس ــه عينك ي
نيست. يا حتى شوخيايى كه هر دفعه تو روزاى بارونى 
ــادن عينك تو چاه توالت،  باهاش مى كنن يا ترس افت
ــت. فقط يه عينكى سابقه  ــدن كار نيس بعد از تموم ش
ــراى پيدا كردن  ــاعت ها كل خونه رو ب ــه س دار مى تون
ــر از يكى ديگه كمك بگيره.  عينكش بگرده و آخر س

ــه كه اون يكى بياد كمكش و  اوضاع وقتى بدتر مى ش
بپرسه همون قاب مشكيه؟

آره.
مستطيليه؟

آره آره.
اينى كه رو سرت گذشتى رو مى گى؟

تازه مورداى وحشتناك ترى هم بوده كه طرف پرسيده 
ــه نمى گى؟» اون وقته  ــماته رو ك «همينى كه رو چش
ــى يا  ــه كه دارى پير ميش كه اين حس بهت القا مى ش

آلزايمر مى گيرى.
ــهراب خدابيامرز  ما عينكيا كمتر مى تونيم به وصيت س
ــم. صداى  ــر بارون بري ــدون چتر زي ــل كنيم و ب عم
ــدن  ــتر يادآور خرد ش ــش برگاى پاييزى، بيش خش خ

عينكامون زير پامونه تا ياد عشق از دست رفته مون.
ــى از ورزش  ــى هم اضافه وزِن ناش ــكل اساس يه مش
ــال، به جاى مهاجم  ــما هم اگه تو فوتب نكردنمونه. ش

به دروازه بان تيم مقابل پاس مى داديد، يا رو تاتامى به 
ــونه مى گرفتيد، اون وقت  ــر حريف، هوا رو نش جاى س
ــو دربيار. اگه تو  ــه نمى گفتيد موقع ورزش عينكت ديگ
ــتخر هم ديديد يكى داره بهتون دست مى زنه و يه  اس
چيزى ديگه صداتون مى كنه، سريع برنگرديد بزنيد تو 
گوشش. اگه دقت كنيد مى بينيد چشماش رو ريز كرده 
ــراغ يكى ديگه تا دوستى رو كه  ــما ميره س و بعد از ش

باهاش اومده پيدا كنه.
ــاى رسمى و عروسى ها همه عينكى ها سعى  تو مجلس
ــن؛ در  ــته باش ــس بدون عينك داش ــن يه عك مى كن
حالى كه چشماشون رو جمع كردن، حدسى به يه نقطه 
ــه  ــه، واس نگاه مى كنن و اميدوارن كه لنز دوربين باش
ــون دارن يه جايى اطراف  همين هم اغلب تو عكساش
ــون هم اونايى هستن كه  لنز رو نگاه مى كنن. زرنگاش
ــدن تا بگن از اونان كه  كال به يه طرف ديگه خيره ش

تو عكسا ديدشون به افقه.

ــت عينكيتون عينكش رو  اگه ديديد تو يه جمعى دوس
ــته و محلتون نمى ذاره و يه «همه چيز به شيشه  برداش
چپ عينكم» تو نگاهش موج مى زنه، بدونيد چيزى تو 
ــه همينه كه عروسى رفتن براى يه  ــت. واس دلش نيس
ــينيون كردى  خانم عينكى خيلى دردناكه. فكر كن ش
ــا شبيه سالى،  با آرايش خليجى، آخرش تو همه عكس

دوست جودى ابوت افتادى.
ــى براش پيدا  ــه هنوز راه حل ــى از باگ هايى هم ك يك
ــده، تماشا كردن تلويزيون تو حالت درازكشه. يعنى  نش
ــت كه فقط با نصب مانيتور رو سقف  از اون مساله هاس
ــه اونم تا زمانى كه خسته نشى و نخواى به  حل مى ش

پهلو بخوابى.
ــى دو تا عينكى كه صداى برخورد َچكاچاك  از روبوس
ــمن رو مى ده، ميرم سراغ توصيه  ــير با سپاه دش شمش
ــر؛ تو رو خدا عينك هر كى رو كه برمى داريد، دقيقا  آخ

بذاريد همون جا كه بود.

چه كسى عينك مرا 

جابه جا كرد؟

 
ــد،  ــه فراموش ش ــراى كله پاچه كه تقريبا در مدرس آن ماج
ــب و صميمى  ــت مناس ــم گرفتم بگردم و يك دوس تصمي
براى خودم پيدا كنم. اما چون چندماهى از اول سال گذشته 
بود، تقريبا همه دوست صميمى هاى شان را پيدا كرده بودند 
ــرده مى  ــتم افس و المصب ديگر هيچ كى راه نمى داد. داش
ــدم. روزها كارم شده بود گوشه كالس نشستن و بقيه را  ش
ــب ها گريه و بهانه گيرى براى  ــرت نگاه كردن و ش با حس
مامان اين ها. هر چه هم مامان راه حل هاى مختلف جلوى 
ــت رد مى كردم و با جيغ هاى بلند جواب مى  پايم مى گذاش
دادم: پرشده. مى فهمى؟ جا نيست ديگه. و مامان هم هر بار 
ــى هايش اول خروجى  با يك لنگه از دمپايى ابرى رو فرش
صداى من را خفه مى كرد و بعد هم در حالى كه براى بازپس 
ــالحش به سمتم مى آمد  و زير لب مى گفت: بسه  گيرى س
ديگه. هى پر شده پرشده. مگه مينى بوس شهررى- شوشه 
كه پر شه آخه. هر چند يادش بخير! زمان ما پر هم بود همون 
ــته به ميله ارتباطمون رو برقرار مى كرديم.  ــتاده يه دس ايس
ــت ودر همان  بعد هم لبخند مليحى بر لبانش نقش مى بس
ــى بى تربيتى اش لپ گلى و خوش و  فكرهاى نمى دانم چ
ــاره من بودم كه بايد مى  ــت. و دوب خندان تنهايم مى گذاش

نشستم و براى تنهايى هايم يك تنه عر مى زدم.
ــط  اوضاع به همين منوال پيش رفت تا اينكه يك روز وس
ــد و يك پسر كوله پشتى بر  زنگ رياضى در كالس باز ش
ــد.  دوش با موهايى طاليى و قد كمى بلند تر از من وارد ش
همه ساكت بوديم ومنتظر. تا آن كه باالخره ميس سارجنت 
دستش را گذاشت روى شانه ى دانش آموز تازه وارد و گفت: 
خب بچه ها. اين ديويده! ديويد اولِمر. با پدرو خواهرش تازه 
به محله ما اسباب كشى كردند و قراره از امروز هم كالسى 
شما باشه. حاال ببينيم! كى حاضره اولين دوست ديويد باشه؟

هنوز عالمت سوال جمله خانم معلم مان كامل شكل نگرفته 
بود كه من دستم و درادامه تمام هيكلم را كلهم اجمعين با 
ــتخوان  ــم بردم باال. جورى كه در لحظه كتفم از بغل اس ه

ترقوه رگ به رگ شد.
ــى و بدون اينكه هيجان  ــه اينكه ديويد خيلى معمول خالص
ــد و روى صندلى كنار  ــد آم خاصى در چهره اش معلوم باش
ــت. آن روز تا آخر وقت مدرسه  روى هيچ چيزى  من نشس
ــتم. دستم را گذاشته بودم زير چانه ام  جز ديويد تمركز نداش
ــا مى كردم. يعنى زنگ  ــادى دوستم را تماش و با لبخند گش
ــد كه تذكرهاى ميس سارجنت هم  آخر وضعيت جورى ش
افاقه نكرد و من مجبور شدم از كالس بروم بيرون و با دماغ 
چسبيده به شيشه دوباره محو نگاه كردن به دوست گلم شوم.

ــى خودش را  ــرف مى زد ول ــر خوبى بود. كم ح ــد پس ديوي
نمى گرفت. خيلى اهل شوخى خركى هاى پسران هم سن و 
سالش نبود. منتهى يك مقدار زيادى تو دار بود و احساساتش 
ــتى بروز مى داد كه همين مساله انرژى زيادى از  را زيرپوس
من مى گرفت. مثال وضعيت خوشحال، عصبانى، غمگين و 
ــبيه به  يا هيجان زده ديويد همه به يك حالت بود. حالتى ش
مرحوم عمو سرهنگ رجبعلى بابايم كه عكسش را روى ديوار 
پذيرايى خانه كل فاميل مان مى توانستى پيدا كنى . آن طور 
كه مى گفتند عمو سرهنگ، در واقع سروان بسيار مهربان و 
مردم دار و شوخ و شنگى بوده، اما خب متاسفانه هيچ وقت ما 
نتوانستيم اين همه فضايل را از پشت آن اخم ابروان پرپشت 

و حجم سيبيل وچشم هاى خشمگين تصور كنيم.
ــى مى كردم تا بلكه  در مورد ديويد ولى بايد يك فكر اساس
اوضاع كمى بهتر شود. چون با اين روال ،هم نشينى با يك 
سطل ماست كم چرب فوايدش از معاشرت با اين عزيز دل 
ــتر بود.براى همين تصميم گرفتم كه دوستى مان را به  بيش
سطح باالترى ارتقا بدهم و از ديويد براى آمدن به خانه مان 

دعوت رسمى كنم…
شما دوستان هم تا اين جاى داستان را محكم داشته باشيد تا 
من بروم و بساط مهمانى هفته آينده را ترتيب بدهم و با شرح 

ماجرا پنچ شنبه ديگه خدمت تان باشم.

اون روز كه
 ديويد اومد

مهديسا صفرى خواهبختک

شهرزاد سمرطنزآزاد

سحر شريف نيكقصه انار

بهار امين ترابىباشگاه طنزپردازان جوان

احمدرضا كاظمي تلگرام اسرتيپ
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ــق و رق  ــن. نبايد ش ــرده ها نبايد ضخيم باش پ
وايسن. بايد از حرير باشن، لخت باشن كه تكون 
ــه، بايد با نفس هم تكون بخورن.  بخورن. باد ن
ــاز كرد و  ــوى روياهام ب ــتقيم ت بابام در رو مس
وايساد وسط حس شاعرانه ام. +دارى چه غلطى 
ــرا در نزدى؟ +در زدم، كر بودى؟  مى كنى؟ -چ
ــدم؟ +من از تو  ــس چرا صبر نكردى اجازه ب - پ
اجازه بگيرم؟ _ اگه نمى خواستى اجازه بگيرى، 
ــوت اينا  ــعور، عم ــره بى ش چرا در زدى؟ + پس
اينجان، يه سالم كه بلد نيستى بكنى، الاقل اون 

آشغالو خاموش كن، آبروم رفت.
ــيگارو خاموش كردم تا سكته  چيزى نگفتم. س
ــودم. در رو  ــودم قاتل نب ــر چى ب ــه. من ه نكن
بست، نكوبيد. عصبانى بود ولى آروم بست چون 
نمى خواست صداى كوبيدن در رو مهمونا بشنون 
ــون بگن اينا با هم مشكل دارن  كه پيش خودش
ــت  ــت در رو مى بس كه آبروش بره. وقتى داش
ــه باز كرد و  ــو كج و كول ــو ديدم كه لباش قيافش
ــو ريخت بيرون كه مثال خوشحاله، كه  دندوناش
كسى فكر نكنه بين ما شيكرآبه كه آبروش نره. 
ــش بازى مى كرد. همه بازى مى كردن. منم  نق
بايد بازى مى كردم. لباسامو عوض كردم و بين 
انبوه خاطرات غمگينم يكيش رو انتخاب و چند 
دقيقه اى نشخارش كردم تا صورت و بدنم فرم 

غليظى از اندوه بگيره. 
ــدم خودم رو به نگاه دور آدما  ــالن كه ش وارد س
ــى شروع  ــالم و احوال پرس نزديك كردم تا س
بشه. نذاشتم كش پيدا كنه و سريع گفتم: دوست 
ــتم پيشتون بمونم اما دوستم تصادف كرده،  داش
ــونم اونجا.  ــتانه. بايد سريع خودمو برس بيمارس
دروغ گفتم كه بابام سرخ نشه، كه نگن پسرش 
بى نزاكته، كه آبروش نره. شايد فهميده باشن كه 

دوست نداشتم پيششون بمونم يا فهميده باشن 
دوستم بيمارستان نيست اما دروغ سومو هيچ كس 
نفهميد. من اصال دوستى ندارم كه بخوام واسش 
خودمو برسونم بيمارستان. درو كه باز كردم عموم 
گفت: كمك نمى خواى؟ مى خواى باهات بيام؟ 
ــن 10 تا دروغ رديف  ــه نه لعنتى نمى خوام، م ن
ــما ها نباشم. كجا مى خواى  كردم كه پيش ش
بياى؟ اصال چى كار مى خواى بكنى؟ دكترى؟ 
پرستارى؟ آمبوالنس دارى؟ مى خواى يه نفس 
حرف بزنى كه آره زندگى قشنگه، ببين آسمونو، 
ــكل  ببين پرنده ها رو، مى خواى بگى همه مش
ــه، خودتو ناراحت  ــى آدم بايد قوى باش دارن ول
ــم بگم آره  ــه. من ــت مى ش نكن، همه چى درس
شما راست مى گى زندگى خيلى خوشگله عمو، 
ــمونو ببينم، پرنده ها رو ببينم، آدما كه دارن  آس
ــن و ببينم و با هم بخنديم كه آره مثال  رد مى ش
ما خيلى حالمون خوبه. ولى اينا رو بهش نگفتم.

ــات يه كارى  ــون بابام باه ــما بم  « نه عمو ش
داره»شد دروغ آخرم. در رو مى بندم و بابامو عموم 
رو تو كارى كه توش استادن تنها مى ذارم. يه بار 
اون دروغ بگه اين باور كنه، يه بار اين يكى. مى 
زنم بيرون و توى كوچه صداى يه وانت سمسارى 
كه خريداره از دور مى رسه بهم. نزديك كه مى شه 
صدا هست ولى راننده لب نمى زنه. صداى ضبط 
ــدش از بلندگو پخش مى شه. گير كرده وسط،  ش
ــنگ معلومه. داره رد مى شه از يه چيزى ولى  قش
نمى تونه رهاش كنه. دلم مى خواد برم بهش بگم 
االن من و تو رو هم از تو گوشياشون مى خرن و 
مى فروشن بعد تو اينجا دنبال مبل پاره و يخچال 
ــى نمى گم بهش.  رد  ــى و يه لقمه نونى؟ ول خال
ــم كجا برم. دود  ــم ازش ولى منم نمى دون مى ش
سيگارم رو قاطى نفسم مى كنم و مى فرستمش 
سمت پنجره كه بازه، كه برسه به پرده اتاقم، كه 

جم بخوره، كه تكونش بده.

فرار، بدون مقصد
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ــگاه ها عموما براى دانشجويان خود  دانش
تسهيالت، امكانات و تفريحاتى را فراهم 
ــال ها  ــوان مردم بعد از س ــد تا ج مى كنن
ــت زدن و كور شدن بتواند در فضايى  تس
ــغول  ــاد به تحصيل مش پر از آرامش و ش
شود. برخى از مرسوم ترين اين تفريحات 

و تسهيالت به شرح زير است:
جشن روز دانشجو

ــجو  دانش ــماى  ش ــى  وقت روز  ــن  اي در 
ــگاه تو برويد، چون  مى خواهيد از در دانش
ــتر  ــى يك بار بيش ــت؛ نگهبان روز شماس
ــد و به يك نگاه «اگه  تحقيرتان نمى كن
ــماها رو راه  ــت من بود نمى ذاشتم ش دس
ــده» در حد 10 ثانيه  بدن تو اين خراب ش
ــلف 10 درجه  ــنده مى كند. غذاى س بس
ــانتى گراد گرم تر شده و همراهش يك  س
ــم از زاويه 45 درجه به دامان  موز كال ه
ــود (دامان دانشجو  ــجو پرتاب مى ش دانش
ــاى دامان طبيعت  ــزى تو مايه ه يك چي
ــا مى كنيم).  ــت كه زباله را در آن ره اس
ــح اين روز  ــاعات صب ــا در اولين س ضمن
خبر مى رسد كه جشن روز دانشجو بنا بر 
ــور فرهنگى لغو و به جايش  صالحديد ام
ــش فيلم «اخراجى هاى 3» به اضافه  پخ
ــودى از مدير امور فرهنگى»  «تقدير بيخ
ــده  ــجويان در نظر گرفته ش ــراى دانش ب

است!!
اردوى دانشجويى

ثبت نام به صورت يهويى از دو روز مانده 
ــود. اگر مكان اردو  ــروع مى ش به اردو ش
ــد وسيله اياب و  ــگاه باش نزديك به دانش
ــاى  ــن مينى بوس ه ــاب از قديمى تري ذه
ــر محل اردو  ــت و اگ موجود در ايران اس
ــد، رفتنش با اتوبوس و  ــهر دورى باش ش
ــت و برگشتنش با شما و خدا  دانشگاه اس
ــه  و دره!! همچنين عالوه بر اينكه هميش
ظرفيت خيلى اندك است، هزينه كل سفر 
ــه غير از دوغ و  ــه اضافه ناهار راننده (ب ب

زيتون پرورده) با دانشجويان است! 
ــرورده  ــون پ ــه دوغ و زيت ــره: هزين تبص
ــد از  ــود و بع ــل مى ش ــگاه متقب را دانش
ــاط چند ماهه  از  ــى در اقس فارغ التحصيل
ــود و اگر احيانا پول  ــما دريافت مى ش ش
ــر  ــان ُمه ــد، روى مدرك ت دوغ را ندهي

«بدهكار دوغى» درج مى شود!! 
امكانات ورزشى

به طوركلى سالن ورزشى دانشگاه از هفت 
ــش عصر مخصوص  ــاعت ش صبح تا س
ــت و از  ــى اس ــت بدن ــاى تربي كالس ه
ــب مخصوص اساتيد!  هفت عصر تا دو ش
ــالن ورزشى،  ــتفاده از س بنابراين براى اس
ــاعت شش تا هفت  خواهران بايد بين س
عصر مراجعه كنند و چون نظافتچى دارد 
ــد، در كنار ورزش و  ــا را تميز مى كن آنج
ــتى، لطفا كمكش كنند؛ گناه دارد!  تندرس
ــاعت دو تا پنج  برادران هم مى توانند از س
ــعى كنند كمتر  ــداد مراجعه كنند و س بام
ــايه ها  ــد تا همس ــدا راه بيندازن ــر و ص س
ــالوه بر اين،  ــان را پاره نكنند! ع توپ ش
استخر سرپوشيده دانشگاه هم مخصوص 
كاركنان و اساتيد است و دانشجويان اگر 
مايل بودند مى توانند همه روزه از ساعت 
ــاتيد را  ــب بروند و اس 10 صبح تا 10 ش

كيسه بكشند و مشت و مال دهند!
خوابگاه

در خوابگاه ها، يك تخت خشك در حدى 
كه دانشجويان قبراق مملكت پس از يك 
ــاع و يا  ــدن روى آن قطع نخ ــاه خوابي م
ــوند، وجود دارد. پس از گذشت  خشك ش
ــك  ــجويان خش يك ماه، مى توان دانش
شده را در كنار ساير محصوالت خشكبار 
ــادر كرد!  ــورهاى ديگر ص ــران به كش اي
همچنين يك كمد (اغلب با در شكسته و 
ــى كليد) و يك بالكن (با ضريب كثافت  ب
95 درصد)، يك عدد حمام، يك سرويس 
بهداشتى و يك اجاق گاز آشپزخانه هم به 
ازاى 100 دانشجو از ديگر امكاناتى است 

كه در اختيار دانشجو قرار مى گيرد!
وام دانشجويى

ــم اعالم كنيم كه اين وام به همه  مفتخري
ــجويان اعطا مى شود و مى توان يك  دانش
ــداد، خودكار،  ــامل م پك لوازم تحرير( ش
ــف مى زنى، پاك  ــن (از اين ها كه ت پاك ك
مى كنى) و يك دفتر غير سيمى 100برگ) 
ــا اين وام  ــرد! براى متاهل ه ــدارى ك خري
ــت و عالوه بر خريد پك لوازم  ــتر اس بيش
ــجويه   ــجو مى تواند با دانش ــر، دانش تحري
ــرش) برود كافى شاپ و دو  محترمه (همس

تايى يك دونه شيرموز ولرم بخورند!

همه چيز از تولد 50 سالگى مادرم شروع شد.
تا قبل از اون آشپزيش فوق العاده بود به نحوى كه همه فاميل 
ــى وقته هماهنگ  ــه خانم (البته خيل ــودن تا خونه عم منتظر ب

كرديم ديگه اين جورى صداش نزنن، خوبيت نداره) دعوت بشن 
تا با دست پخت خوبش يه دلى از عزا در بيارن.

همه چيز عالى بود و غذاهاى خوشمزه مامان اشتياق برگشتن به 
ــم نمى كردم كه  خونه رو چند برابر مى كرد ولى هيچ وقت فكرش

يك كادوى تولد باعث دگرگون شدن اوضاع بشه!
ــده بود و ما در هر  ــالگى مامان باقى مون ــاه به تولد 50 س يك م
ــه چه كادويى  ــورت مى كرديم ك ــمش مش فرصتى دور از چش

بگيريم تا هم خوشحالش كنيم و هم اينكه به دردش بخوره.
ــيور جديد داد ازونايى كه همه كانال ها رو باز  ــنهاد ريس بابا پيش

مى كنه و خواهرم گفت ببخشيدا ، تولد مامانه نه شما !
ــتال داد و برادرم هم گفت  ــنهاد خريد كريس خواهر بزرگم پيش
نه،مايكروفر خوبه ! من گفتم  يه چيزى بگيريم كه فقط خودش 
ــط بحث و مشورت بوديم كه  ــتفاده كنه و عمومى نباشه.وس اس

ــون بخريم تا  ــمارت ف ــيد براى مادر يك اس ــو به ذهنم رس يه
ــه و هم  ــته باش ــبكه هاى مجازى حضور داش هم بتونه توى ش
ــپزى و  ــت و گذار توى پيج هاى آش وقت هاى خاليش رو با گش

خونه دارى پر كنه.
ــون رو هديه داديم و  ــمارت ف ــيد و اس خالصه، تولد مامان رس
همون شب براش اكانت اينستاگرام ساختيم و آموزش هاى الزم 
ــم  و آماده  ورود پرقدرت  ــت وجو و وبگردى رو  دادي جهت جس
ــد، اما چشمتون روز بد نبينه بعد از اون روز  به فضاى مجازى ش
همه چيز عوض شد ، به قدرى اوضاع آشپزخونه عجيب بود كه 
ــى هوشمند  تصميم گرفتيم اينترنت  يك هفته بعد از خريد گوش
خونه رو قطع كنيم نه به خاطر هزينه اش بلكه فقط براى اينكه 
مامان ديگه نتونه دستور پخت غذاهايى كه چند ساله به بهترين 

شكل بلده رو با سرچ توى اينترنت تغيير بده. 

ــوى كنجددار  ــت هم ته ديگ كاه ــه مادِرمن، خوِد الك پش آخ
نمى خوره كه ما بايد بخوريم!

االن كه 11 ماه از اون جشن تولد مى گذره دنبال يه كادو براى 
ــالگى مامان مى گرديم كه بتونيم اسمارت فون نامرد  تولد 51 س
رو ازش پس بگيريم و به زندگى قبلى برش گردونيم، 11 ماهه 
ــده كه هر  ــى مى مونه، 11 ماه ش ــف كارهاى خونه باق كه نص
ــالمتى خيار و كلم و  روز صبح به جاى صبحانه بايد معجون س
ــنيزى كه در يكى از گروه هاى آشپزى طرز تهيه  زنجبيل و گش
اش رو آموزش ديده بنوشيم و 11 ماهه كه يك گوشى هوشمند 

به كلى مامان رو از ما گرفته !!
ــنهاد خريد اسمارت  هنوز كه هنوزه وقتى ياد اون روزى كه پيش
ــر دهانى كه  ــودم مى گم لعنت ب ــى افتم به خ ــون رو دادم م ف

بى موقع باز شد.

اسمارت فوِن 
لعنتى

دانشگاه هاى به 
دانشجوى خود 
اهميت دهنده!

ــكايت  ــت، از خيلى هاتون ش ــه آدم بود و مى تونس اون اگ
ــه موزاييك ها رو يه  ــماهايى ك ــرد. مثال از همه  ش مى ك
ــبه موقع قدم  ــو محاس ــه آخريش ت ــن ك ــورى مى زني ج
برداشتن اضافه يا كج درمياد. همه كسانى كه انقدر زود از 
ــويى بيرون ميان كه آدم به طرز دست شستنشون  دستش
ــك مى كنه. يا اون عزيزانى كه ليوان و وسايل شكننده  ش

ــورم از اون،  ــت ميز مى ذارن. منظ ــن حال رو روي لبه تري
ــه كه جورى خودش رو به شما مى چسبونه  همون وسواس
كه شما به اصطالح وسواسى مى شين. براى اينكه بيشتر 
ــينش اون رو يه آدم درنظر بگيرين. مثال وسواس  بشناس
ــت همون پسرى باشه كه تو باشگاه  اگه آدم بود مى تونس
ــه و زيرش اين  ــور بازو عكس آپلود مى كن ــا اخم و فيگ ب
جمله معروف رو مى نويسه: يه دختر با هرچيزى كنار مياد 
به جز بى توجهى. ظاهر و باطن همين است. گردن كلفت 
زورگويى كه بى توجهى براش از كشنده ترين تهديداست. 
ــه در ادامه و  ــبيد ك ــه گاهى هم بايد يقه اش رو چس البت
ــايع ترين بى شخصيتى هاش خدمتتون عرض  در خالل ش

مى كنم.
ــط فكرات يهو لبت رو  ــيريش: اون لحظه كه وس افكار س
ــواس به  گاز مى گيرى، همون لحظه هزاران بار هديه وس
ــه اين بدبخت توهمى  ــت. چه جورى؟ اين جورى ك توس
ــاق مى افته.  ــى بهش فكر كنى اتف ــما مى گه هر چ به ش
ــتادت  ــال وقتى موقع ديدن نمره 9/75 تصوير قتل اس مث
ــت مى ده كه  ــمات، اين حس بهت دس ــاد جلوى چش مي

همين جورى كه پشت سيستم نشستى با يه كليك راست 
ــر اون بيچاره خالى مى شه. اوال: مگه  تو، يه گلوله توى س
ــه اين  بدمنى؟ دوما: بدمن االن زنگ زد گفت داداش واس
كار رو من حساب نكنين. سوما: اگه اين جورى بود ايشون 
ــته شده بود.  ــامورايى كش تا حاال 70 بار و به 70 روش س
ــيد يقه اش را  ــن جا همون -جاييه كه مى تونيد بلند بش اي
ــبيد و بگيد خب من االن انقدر بهش فكر مى كنم تا  بچس

ببينم چه غلطى مى تونى بكنى. 
ــما مى گه يك آلودگى كوچك كه  تميزى: وسواس به ش
خودش رو تو خونشون سوسول تميز صدا مى كنن مى تونه 
از روى بيرونى ترين اليه پوست زانوى شما، شما رو مبتال 

به بيمارى غيرقابل درمان كنه . 
ــتگيره مترو و در تاكسى كه شايد  همون كثيفى روى دس
ــون كافه مورد عالقتون هر روز باهاش در  ــپز و گارس آش
ــما هنوز زنده  ــه كه ش ــايد براتون جالب باش ــه و ش تماس
ــتين. همون آلودگى كه شما يا يك عمر براى اينكه  هس
جاييتون بهش نخوره برنامه ريزى كردين يا بعد از تماس 
ــت و شو رفته. به  ــتتون از شدت شس ــت دس باهاش پوس

ــوش و از خويش برانم يا  ــم بپ عبارتي مي فرماين: يا چش
سخت بشورم كه بميرم. 

ــواس برمى گرده. تصور  ــك: اين به كينه اى بودن وس ش
ــتتون درمورد شكست عشقى اش  كنيد يك بار كه با دوس
ــدوم در مترو  ــبه اينكه ك ــرف مى زديد، در حال محاس ح
ــرار مى گيره بودين و همزمان در حالى  جلوى پله برقى ق
ــتتون كه كليد  ــد بايد با دس ــتگاه مى ش كه مترو وارد ايس
توشه هندزفريتون رو پيدا مى كردين. چون وقتى تو مترو 
ــتتون رو داخل كيفتون مى كنيد ممكنه سهوا به جرم  دس
ــكايت بشه. حتى اگه تو  آزار و اذيت فرد جلويى ازتون ش
اين حالت هم كليدتون رو گم كنيد، وسواس اين رو دليل 
ــن بار كيفتون رو  ــى مى بينه براى اينكه روزى چندي كاف
ــه. يعنى همون  ــر جاش باش چك كنيد كه كليد جديد س
كارى رو با مغزتون مى كنه كه خاشقچى سال 97 با صدا 

و سيماى ايران كرد. 
به نظرم حاال كه بيشتر وسواس رو شناختيم، حرف زيادي 
ــه همين اخالقته،  ــايد واس زد بزنيم تو دهنش و بگيم ش

مي تونستي انقد رو مخ نري!

بى شخصيت شناسى 
وسواس

marco de angelis

مهرنوش شيخيباشگاه طنزپردازان جوان

ميثم ابراهيم نژاد بازرگانىباشگاه طنزپردازان جوان

محمدرضا بلندىباشگاه طنزپردازان جوان

طرح

احسان هيدىباشگاه طنزپردازان جوان

  كجا برويد؟ 
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قسمت 401 -   نوشتِن طنِز سفارشى

انتقادى اگه داريد، به جز اون ها كه در مورد مدل سبيل و 
موى نويسنده هاست، پيشنهادى اگه داريد،  به جز اون ها 
كه پيشنهاد ازدواجه، متن طنزى اگه داريد، به جز اون ها 

كه خانمان براندازه
به اين آى دى تلگرام بفرستيد:
@ B G h a n o o o n

شوخى سازى كار بسيار سختى است و هيچ كس نمى تواند هر روز 
ــوخى هاى  ــوخى توليد كند. اما براى كار روزانه معموال بايد ش ش
موجود را تغيير شكل داد. گاهى اوقات در كل يك برنامه يك ساعته 
ــوخى اتفاق مى افتد، يا مثال در يك  تلويزيونى فقط پنج دقيقه ش
نوشته 500 كلمه اى شايد فقط 20 كلمه شوخى داشته باشد. تقريبا 
اكثر كمدين ها يا شومن هاى برنامه هايى مثل مراسم اسكار ساعت ها 

ــا بتوانند يك موجود بدعنق را  ــوخى فكر مى كنند ت براى چند ش
تبديل به يك آدم بامزه كنند.

قسمت سخت تر قضيه اين است كه انتقال اطالعات سخت آمارى و 
اجتماعى در شوخى ها كار دشوارى است، كارى كه اگر با هوشمندى 
استفاده نشود، باعث مى شود تا طنز به مطلب جدى تبديل شود و 
ــود كه اكثر سفارش هاى طنزنويسى از سوى  اين وقتى مهم مى ش

اسپانسر يا تهيه كننده ها در اين قالب است و شما را مجبور مى كنند 
درباره مسائل تجارى طنز بنويسيد. 

قسمت جذاب كار هر طنزنويس، نوشته هاى شخصى و غيرسفارشى 
ــت. هر طنزنويسى آرزو دارد بتواند آنچه خودش دوست دارد را  اس
بنويسد. به نظر من بخش اعظم وقايع جهان و افراد و موضوعات را 
ــنجش حوصله و طنزشناسى مخاطب  مى توان به طنز آورد، اما س

ــت. فرانسوى ها وقتى مى خواهند بگويند فردى  موضوع مهمى اس
ــعور دارد، مى گويند طنز مى فهمد. روس ها داستان هاى زيادى  ش
دارند در مورد طنز نفهميدن مردم. به نظر مى رسد هميشه مردم 
ــنده بايد بداند كه اندازه  ــتند. نويس براى همه چيز آماده طنز نيس
شوخى با هر چيزى چقدر است. اين را خواهد فهميد اگر جامعه و 

مخاطبانش را بشناسيد!

مهرداد نعيمىآموزش طنز

گنجشك 
بارون ديده

مترو

ــو  ــيد:«كار ت ــاران پرس ــك از ب گنجش
چيست؟»

باران با لطافت جواب داد: «تلنگر زدن 
ــمان را از ياد  ــه آس ــان هايى ك به انس

برده اند».

ــيد: «كار تو  ــاران پرس ــك از ب گنجش
چيست؟»

باران با لطافت جواب داد:«كثيف كردن 
ماشين هايى كه كارواش بوده اند».

ــواب داد: « ماى كار  باران با لطافت ج
ايز 206».

باران با لطافت جواب داد: « قطره هام! 
مگه گنجيشك ها حرف مى زنن؟!».

ــواب داد:« اگه  ــت ج ــا لطاف ــاران ب ب
ــتى انقد سوال چرند  جفت مناسب داش

نمى پرسيدى».

ــواب داد: « فضولو  ــا لطافت ج باران ب
بردن لندن، نصف پرهاشو كندن».

باران با لطافت جواب داد: «سخت ترين 
كار بعد از كار توى معدن».

باران با لطافت جواب داد: « باز تو ُگل زدى؟»
ــنپ  باران با لطافت جواب داد: « توى اس

بانوان كار مى كنم».

گنجشك از باران پرسيد: «كار تو چيست؟»
ــنه بود صبر نكرد و باران را  ولى چون تش

خورد.

گنجشك از باران پرسيد: «جيك جيك؟»
باران با لطافت جواب داد: «ُشر ُشر»

گنجشك از باران پرسيد: «كار تو چيست؟»
باران با لطافت جواب داد: «جواب دادن به 

سواالى تو و شازده كوچولو».

باران با لطافت جواب داد: « يه كارگاه دارم 
دستگاه هاش قليون ميكشن».

ــواب داد: «نفوس و  ــت ج ــاران با لطاف ب
مسكن؟»

ــواالتت رو  باران با لطافت جواب داد: «س
يادداشت كن آخر جلسه بپرس».

ــك ها  باران با لطافت جواب داد:« گنجش
ــا راحت تر  ــس مي كنم كه گربه ه رو خي

بگيرنشون» و با لطافت قاه قاه خنديد.

يك روز شدم سوار مترو
پر بود ولي قطار مترو

از پير و جوان نشسته ديدم
در گوشه و در كنار مترو

مترو كه رسيد ايستگاهش
بودند در انتظار مترو

بسيار شلوغ بود آنجا
از عاشق بي شمار مترو

سيل آمد با خودش مرا برد
له كرد مرا فشار مترو

در زير فشار مي شنيدم
الفاظ خوشي نثار مترو

البته خودش كه نه وليكن
بر شخص رييس كار مترو

پس كو و كجاست تا ببيند
اوضاع چنين نزار مترو

يعني كه بگو چه شد كجا رفت
آن وعده ي اعتبار مترو

با اين همه مشكالت، مردم
هستند همه شكار مترو

با وضع چنين خراب، يا رب
كس را نكني دچار مترو

10 دقيقه زود رسيده بودم. در واقع من 
به موقع رسيده بودم ولى چون همكارم 
هميشه دير مياد، چاره اى نبود جز صبر. 
ــين را كنار خيابون توى تنها جاى  ماش
خالى پارك كردم و غرق در افكار بسيار 
مهمم شدم. چشمم به خيابون و حركت 
ماشين ها و كله ام در حال انديشيدن به 
ــم فرهنگ بود. واقعا فرهنگ  مقوله  مه
ــه. در همين  ــى خيلى مهم مهمه. خيل
ــده اش در حال  ــينى كه رانن لحظه ماش
ــينى كه  ــا موبايل بود با ماش صحبت ب
ــيگار كشيدن بود  راننده اش در حال س
ــر و  ــادف كردن. اومدن پايين و س تص
ــق روال معمول  ــدا و بد و بيراه. طب ص
ــداد مى كردن و  ــور مواقع داد و بي اينج
ــاوى فحش رد  ــورت تقريبا مس ــه ص ب
ــت خوب  ــد. همه چى داش و بدل مى ش
ــان يكى از  ــه ناگه ــت ك ــش مى رف پي
ــزاهاش گفت:  ــط ناس طرفين دعوا، وس
ــود كه طرف  ــا ب ــگ». اينج «بى فرهن
ــش به جوش اومد و دعوا از  مقابل خون
شكل مرسوم و عادى خودش خارج شد 
ــيد. صد مدل  و به جاهاى خطرناك رس
انواع و اقسام بد و بيراه مايه دلخورى و 
عصبانيت نشد اما ظاهرا «بى فرهنگ» 
ــى نبود. با خودم گفتم  قابل چشم پوش
اينم يه نمونه كوچك از اهميت فراوان 

فرهنگ برا همه  ما. 
ــاى دعوا لذت مى بردم  ــتم از تماش داش
ــه باترى  ــرت مى خوردم ك و البته حس
ــارژ كافى براى فيلم گرفتن  گوشيم ش
نداره كه خانمى در حال گذر از خيابون 
ــى  ــت: «آقا چرا روى خط كش بهم گف
ــد؟» جوابش را  ــر پياده پارك كردي عاب

ندادم. 
ــاى پارك  ــه ج ــودش نمى بين ــه خ مگ
ــه روند  ــت؟ ديگ ــى نيس ــه اى خال ديگ
دعواى اون دو نفر از دستم در رفته بود. 
ــدن  ــم گرفتم قبل از خاموش ش تصمي
ــيم به همكارم پيام بدم ببينم چرا  گوش
ــه اونجام». زير  ــاد. «تا يه ربع ديگ نمي
لب هفت هشتا بد و بيراه نثارش كردم.

همان طور كه مى دانيد يا ممكن است ندانيد، راننده 
ــوند: ُغرى و  ــى ها به دو دسته تقسيم مى ش تاكس

ِقرى!
«كار  اى  ــده  ع را  ــرى  غ ــى هاى  تاكس ــده  رانن
خودشانى»ها مى نامند. در تاكسى هاى شان همواره 
ــى  ــى، اجتماعى، اقتصادى، ورزش بحث هاى سياس
و... داغ است و مسافران در فضايى آزاد به تضارب 
آرا مى پردازند. راننده به داليل نامعلومى معموال با 
ــافر صندلى جلويى مخالف است. در اين زمان  مس
آن عقبى ها در نقش محمدرضا احمدى فرمايشات 
عادل خان را كه همان راننده است، تاييد مى كنند!
ــان مساله اى ناموسى  آنان كه كيفيت پول براى ش
ــتن و عدم پارگى آن بسيار  است، روى گوشه داش
ــند!  اعتقاد قلبى و التزام عملى به جمله هر  حساس

بار اين درو محكم نبند نرو، دارند! 
ــا ما مردم خودمون  ــان كه در حال گفتن: اى آق آن
ــافر را براى مسافر  ــت هم باشيم، سه مس بايد پش
چهارم كه دربستى است پياده مى كنند! آنان كه در 
ــخنرانى مى كنند، در  حوزه آزادى در حد گاندى س
ــتگيره باالبر شيشه در جيب شان  حالى كه سه دس

به سختى جا شده!
ــونه به اينا  ــاد از كار خودش ــيار ح ــواردى بس در م
ــوند. در اين  ــون هيچ كاره اند تبديل مى ش خودش

لحظه فقط پياده شويد فقط!
ــرى! اين عزيزان  ــى هاى ق در مقابل، راننده تاكس
ــتگى مى توانند  نيمه پرى! آنان كه در كمال شايس

ادمين صفحه چيزهاى كوچك باشند.
در فضاى تاكسى اين دوستان همواره نواى دوس 
دارم زندگى رو طنين انداز است. آنان كه در صورت 
ــول نمى كنند.  ــا لبخند آن را قب ــول پاره ب دادن پ
ــم در، با لبخند فحش  ــتن محك آنان كه بعد از بس
مى دهند. داراى اعتقاد قلبى و التزام عملى به جمله: 
زنده باد مخالف من! معموال داراى خاطرات عجيب 
ــافرى كه عجله  ــوپرمن براى مس و ايفاى نقش س
ــتند.  روى داشبوردشان مجله موفقيت  داشته، هس
دارند و يك تنه سرانه مطالعه را زير و رو مى كنند. 
ــرگرمى تان بازى مارپله قرى  ممكن است براى س
ــاد و  ــند! در كل در فضايى ش هم تدارك ديده باش
ــيد. پس از  بحث 30 يا 30 ممنوع به مقصد مى رس
پياده شدن امكان دارد آيدى كانال راننده هاى قرى 
ــافر را به شما معرفى كنند.  براى آموزش جذب مس

مراقب باشيد وابسته نشويد حاال اين وسط!

در اهميت فرهنگراننده تاكسى هاى ِقرى! پشيمانم...
سر به فلك مى كشد نرخ چه بى اختيار              

ثانيه اى تخم مرغ،گوجه و سيب و خيار

هى نوسان دارد و نيست ثباتى در آن                 

روز دگر سيم و زر ، روز دگر هم دالر

نوبت خودرو شده خودروى ملى ما                  

لحظه ى ديگر بليت اتوبوس و قطار   

          

حال پشيمانم از اين همه همسر كه من               

با دل خوش كرده ام بهر خودم اختيار

نادمم از كار خود از دل بى كارخود                 

اينكه شدم سر پرست يك كه نه !شش خانوار !

واى اگر اين ميان اين همه همسر يهو                

بچه بخواهند وباز خلق شود شاهكار

دل خوش فرزندشان فارغ از اين فقر تلخ           

هى بشوند عاشق بچه و هى باردار  

بين گرفتارى ام اين كه شوم هى پدر                 

طنز غم انگيز اين زندگى خنده دار

واى زبانم شود الل كه من ورشكست               

مى شوم وروز بعد له بشوم از فشار

الغرض اين روزها راه نجاتم فقط                   

اين شده:از هر چه هست دل بكنم، الفرار
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