
براي خبرهاي بيشتر به  سايت روزنامه قانون مراجعه كنيد

روزنامه قانون
www.ghanoondaily.ir

1362
سال هفتم   |           12  صفحه   ( به همراه10    صفحه ضميمه اينترنتي)   |      1000 تومان                                                                                                                                                                                                                                                                                          شنبه  17  آذر 1397  |     30   ربيع االول   1440   |     8  دسامبر 2018        

ــكايت بيش از صد آمريكايى از ايران براى  سومين و آخرين جلسه دادگاه ش
ــت  قاضى «كالين كوالر  دريافت خسارت در دادگاه فدرال واشنگتن و با رياس
ــوى ايران در جلسه حاضر  ــد، بى آنكه نماينده يا وكيلى از س كاتلى» برگزار ش
شود. قضيه از آن قرار است كه سربازان و خانواده هاى سربازانى در جنگ عراق  
ــده اند،  دادخواستى  ــال هاى 2004 تا 2011مجروح يا كشته ش در فاصله س
ــنگتن پايتخت آمريكا ارائه داده اند و طبق آن ادعا  ــهر واش به دادگاه فدرال ش
ــان در عراق، معلول  ــربازان  يا مرگ فرزندان ش ــدن س كرده اند كه  مجروح ش
ــارتى معادل 10 ميليارد دالرى  رفتارهاى جمهورى اسالمى ايران بوده و خس
را از دادگاه مطالبه كرده اند. از آنجايى كه برخى از آن ها به علت بمب هاى كنار 
جاده اى متحمل خسارت شده اند، ادعا كرده اند كه ايران پس از پولشويى توسط 
بانك هاى اروپايى  اقدام به خريد مواد منفجره براى توليد بمب هاى كنار جاده اى  
كرده و آن بمب ها را در اختيار گروه هاى آموزش ديده خود قرارداده است.بنا به 
ــارات، مهم ترين  ادعاى ايشان اين است  تعدد خواهان ها و گوناگونى علل خس
كه حكومت ايران از طريق سپاه پاسداران و سپاه قدس و گروه هاى ديگر همانند 
ــاى مالى و  پول،  ــن پرداخت هزينه ه ــپاه مهدى و همچني حزب ا... لبنان و س
آموزش نظامى و ارسال ادوات جنگى عليه سربازان آمريكايى اقدام كرده است. 
به علت عدم حضور ايران، وكالى زيان ديدگان هر امرى را به عنوان دليل ارائه مى 
دهند و به علت  عدم ايراد به آن، داليل بايد مورد اتباع دادگاه قرار گيرد. چنانكه 
تاكنون كارشناسان نظامى، اطالعاتى، سياسى،  پزشكان و روانپزشكان و برخى 
از سربازان مجروح و خانواده هاى شان 19 نفر شهادت عليه ايران شهادت دادند.

متاسفانه، از اين قسم دعاوى عليه ايران بسيار مطرح شده است: براى نمونه 
ــال 1983 بيروت (مقر تفنگداران آمريكايي)  خانواده هاى قربانيان انفجار س
دادخواست غرامتى به دادگاه فدرال آمريكا ارائه دادند و مدعى شدند كه ايران 
ــت و به علت عدم پيگيرى ايران  درنهايت در سال  ــته اس در انفجار دست داش
2007  راي  دادگاه فدرال آمريكا مبنى بر محكوميت  ايران به پرداخت خسارت 
به خانواده هاى قربانيان صادر شد و متاسفانه  محكوم له هاى پرونده موفق شدند 
با بهره مندى از سوء مديريت ايران در خريد و نگهدارى اوراق قرضه آمريكايى، 
حدود دو ميليارد دالر از اموال ايران را توقيف كنند و آنگاه كه كار از كار گذشته 
ــتناد به عهدنامه مودت و روابط اقتصادى و كنسولى بين  بود، دولت  ايران با اس
ــال 1395دعويى را نزد  ديوان بين المللى  ايران و آمريكا (1955)در  خرداد س
ــتري اقامه و از آن ديوان محكوميت  آمريكا و جبران خسارات واردشده  دادگس

را در خواست كرد.
ــود و در دعوى  ــين عبرت آموزى ش اميد آن مى رود كه از پرونده هاى پيش
فعلى پيش از آنكه دعوى رنگ جدى به خود بگيرد، دولت ايران با تعيين وكيل 
يا نماينده از تضييع حقوق مردم ايران ممانعت به عمل آورد: هرچند آن كس كه 
با مباحث حقوقى سروكار دارد، به سهولت درك خواهد كرد كه اثبات ادعا هاى 
ــت و حضور وكيل مى تواند تمامى ادعاهاى  خواهان ها بسيار دشوار و صعب اس
ايشان را تحت تاثير و مخدوش كند. همچنين، دشمنى آمريكا با ايران نبايد مانع 
ــت كه اكنون دادگاهى به  رويت حقيقت و واقعيت شود؛ گرچه واقعيت اين اس
حق يا ناحق ، صالح يا ناصالح در حال رسيدگى به دعوايى است كه بر فرض اثبات 
ــورمان ايران و مردم ايران بايد دست كم 10 ميليارد  ادعا هاى خواهان ها، كش
دالر هزينه گزاف پرداخت كند، پس انتظار مى رود كه عالج واقعه بيش از وقوع 
ــارت و  ــبب وقوع خس صورت پذيرد؛ به  ويژه اينكه با توجه به  تعدد و اجمال س
پيچيدگى مباحث آن در حقوق آمريكا، احتمال نزديك به يقين وجود دارد كه

به صرف حضور وكيل يا نماينده اى از سوى ايران ، راى دادگاه به نفع كشورمان 
صادر شود.

روزى كه رييس دولت دهم در آخرين سفر به 
استان مازندران، به زعم خود آغاز پروژه انتقال آب 
خزر  به گرمسار و سمنان را كليد زد، آن را در قامت  
يك طنز تلخ  باور كرديم. البته بنا به سابقه و از آنجا 
ــم طنز تلخ ترى  كه در آخرين روزهاى دولت شش
مبنى بر اتصال آب خزر به آب هاى آزاد جنوب، تيتر 
برجسته اى در رسانه ها شده بود، اين افتتاح  را هم  
چه بسا به حساب خبرهاى ژورناليستى پايان دوره 
ــت جمهورى تلقى كرديم. البته اين پرسش  رياس
در اذهان متبادرشد كه اين روساى بزرگوار براى 
ــكننده  جالدادن  به ميزهاى خود از اين درياى ش
و بسته خزر تا چه زمانى  بايد هزينه كنند؟ گرچه  
ــتيز دولت هاى  ــت هاى زيست س با وجود سياس
ــه اگر مجال  ــن هم نبود ك ــم و دهم، دور از ذه نه
بيشترى مى يافت، چه بسا از آخرين بقاياى نگين 
سبز شمال جز انباشتى ويال و زباله  تا كنون اثرى 
باقى نمى ماند. براى بسيارى از دلسوزان دست و پا 
بسته بستر حيات، اين افتتاح نمادين همچون آژير 
ــد كه ناگزير راهى ستادهاى انتخاباتى  خطرى ش
آقاى روحانى شدند. آن ها بر طبل انتخاب ايشان 
ــبز  اين كشور   كوبيدند  تا مبادا  كه عرصه هاى  س
بيش از اين بازيچه  و هزينه  رنگ و لعاب  كرسى ها 
ــود. طرح انتقال آب خزر به سمنان در كارگروه  ش
ــتان سمنان در تاريخ هشتم  بررسى تامين آب اس
ــاون اول رييس جمهور  ــال 84 با حضور مع تير س
ــيد و در پى آن، مصوبه  و وزير نيرو به تصويب رس
هيات دولت در سفر استانى سمنان در چهاردهم 
ــال 89 به وزارت نيرو، ابالغ و سرانجام اين  دى  س
به شركت توسعه  طرح در تاريخ سى ام خرداد 91
ــوان مجرى ابالغ  ــروى ايران به عن منابع آب و ني
شد. اين طرح به  صورت دو خط لوله به طول 160

ــپين در مجاورت  كيلومتر از سواحل درياى كاس
ــاليزارها  ــده و پس از عبور از ش نيروگاه نكا آغاز ش
ــير  ــتان مازندران در مس و مناطق جنگلى در اس
ــداد و از منطقه دوآب وارد  خط لوله نكا- رى، امت
ــود؛  ــمنان مى ش ــتان س منطقه خطيركوه در اس
ــمه روزبه در حوالى  درنهايت با عبور از تونل چش
ــاخه تبديل مى شود كه  شهر شهميرزاد به دو ش
ــمت دامغان و شاهرود به طول  يك خط لوله به س
172 كيلومتر و ديگرى به سمت سمنان به طول 
132 كيلومتر كشيده خواهد شد. سفر اخيرآقاى 
روحانى  به استان  زادگاه  خود و تاكيد وى بر اجراى  
انتقال  بى توجيه آب خزربه سمنان و در فاز بعد به
يزد، بار ديگر كابوس  اين پروژه  را در ذهن آگاهان

و دلسوزان بستر حيات  زنده كرد. گرچه اكثريت 
ــور در اين  ــمال كش قريب به اتفاق  نمايندگان ش

ــبى  چند دهه اخير را  روزها  سرانجام  سكوت نس
نسبت به روند  تخريب اكوسيستم  شمال  شكسته 
ــايه  ــتند اما س و مخالفت صريح خودرا  ابراز داش
اين كابوس  بر بقاياى سبز  خطه شمال  همچنان  
خيمه زده است. بايد بدانيم  كه پيامد بحران هاى 
ــكيدن  درياچه اروميه  زيست محيطى  نظير خش
ــدن صد ها هزار هكتار  ــور ش و درياچه هامون، ش
اراضى پاياب سد گتوتد، توسعه بى محاباى نيشكر 
ــتان  و اكنون هم  پروژه  انتقال  ــتان خوزس در اس
ــوده و تمامى  ــمنان  هرگز منطقه اى نب آب به س
گستره كشور را در بر مى گيرد.  بنابراين در چنين 
ــاركت و واكنش فعال و فراگير تمامى  حالتى  مش

نمايندگان را مى طلبد. 
ــن انتقال  از قبيل   در خصوص نتايج مخرب اي
ــگل هيركانى  و مراتع  تخريب صد ها هكتار از جن
ــيب جبران ناپذير به   ــال، آس ــير انتق غنى در مس
ــكننده درياى مازندران،  انباشت ساالنه   توان  ش
ــا براى انتقال 200 20 هزار تن نمك تنه حداقل

ميليون متر مكعب در فاز اول پروژه كه به صورت 
كانونى مرگزا  براى منطقه تبديل مى شود، بسيار 
ــت اما  در اين نامعادله  اتفاقا جامعه  گفته شده اس
ــمنان نيز  وارث امكاناتى   بهره برداران  منطقه س
ــوند.  ــيب پذير مى ش ــى بر يك خط لوله آس مبتن
درواقع اتكا به  زيستن  ناپايدار  را نبايد براى امثال

اين بهره برداران  به عنوان يك امكان آرامش بخش 
ــر، انتقال آب  تلقى كرد( به تنش هاى حال حاض
ــط معترضان منطقه مبدا  زاينده رود  به يزد توس
توجه  كنيم).  به گفته معاون وزير نيرو، اجراى فاز 
ــه هزار ميليارد تومان  اول اين پروژه تا سمنان س
هزينه دربر دارد و براى احداث آن دو هزار ميليارد 
تومان از سهام پتروشيمى به صورت «تهاترى» به 
قرارگاه خاتم االنبيا به عنوان پيمانكارى داده شده 
ــت.  با توجه به هزينه هاى زيرساخت و جارى  اس
بهاى تمام شده هر ليتر آب  انتقالى به سمنان  بيش 
از يك دالر برآورد مى شود. اكنون پرسش از آقاى 
روحانى اين است كه با چه توجيه فنى، سياسى و 
اجتماعى  به اجراى پروژه اى مبادرت مى كنيد كه  
ــت محيطى  حتى  جامعه آگاه به بحران هاى زيس

در استان سمنان  هم به آن راضى نخواهند بود. 
ــور را تنها در  ــى كش ــه منافع مل جامعه اى ك
ــواحل نيلگون خليج  گستره اى از كران خزر تا س
ــا  هرگز به  ــه فارس تعريف مى كند. آن ه هميش
ــو در زادگاه  ــارت منافع ناپايدار و ضد ملى  ول اس
ــاب به جناب  ــد و كالم آخر خط خود در نمى آين
آقاى رييس جمهور اين است كه امثال اين راقم  و 
از وحشت تخريب فزاينده  زيست محيطى دولت 
ــتاد هاى انتخاباتى تان پناه برديم  سلف شما  به س
ــتيم و گفتيم. اگر قرار است  و براى تان بسيار نوش
ــين را در  ــگ تخريب رييس پيش ــى  كلن جنابعال
دستان تان بگيريد،  لطفا قبل ازآنكه بر ساحل خزر 
بزنيد بر سر امثال من بكوبيد  كه  قطعا سزاوار چنين 

خطاى محاسباتى بوده ايم.

وحيديد قاسمى عهد
وكيلل دادگستري و استاد دانشگاه

عببدالحسين طوطيايى
  پژژوهشگر محيط زيست 

وك كشاورزى

تكرار كابوس انتقال آبلزوم حضور  ايران در دادگاه و دفاع از حقوق ملت ايران

يادداشت 2يادداشت 1

ــجو تاكيد  ــبت روز دانش وزير علوم، تحقيقات و فناورى به مناس
ــود و در چارچوب  ــجويى اميدوار ب كرد: «بايد به آينده جريان دانش
ــور را براى رونق  قانون، امكانات و اختيارات بدنه اجرايى و ادارى كش
ــگاه ها فراهم كرد».منصور غالمى در  و نشاط هر چه بيشتر در دانش
ــانزدهم آذر 1332 كه روز دانشجو نام  پيامى با يادآورى حوادث ش
گرفته است، تصريح كرد: امروز جريان دانشجويى كشور صورت هاى 
ــجويان فعاليت هاى علمى، آموزشى،  مختلفى به خود گرفته و دانش
ــى و فرهنگى خود را به انحاى مختلف تا رسيدن به مقصود  پژوهش
سامان داده اند كه چيزى جز آبادانى، آزادى و استقالل ايران اسالمى 
نيست.غالمى تاكيد كرد: «امروز كه استكبار جهانى در قامت جنگ 
رسانه  اى و اقتصادى تالش مى  كند كارآمدى نظام را با چالش روبه رو 
و حالوت جشن چهل سالگى انقالب اسالمى را مكدر كند، پيشگامى 
در عرصه تالش مجاهدانه و حركت براى تحقق چشم اندازهاى علمى 
و اقتصادى، مورد توجه جريان دانشجويى كشور است». عضو شوراى 
عالى انقالب فرهنگى تصريح كرد: بايد نسبت به فعاليت دانشجويان 
ــت و فراموش نكرد كه علم  اندوزى، مهارت آموزى و  حسن  ظن داش
توانمندسازى دانشجويان در دانشگاه، تقويت سرمايه هاى انسانى، 
ــادابى و اميد در فضاى  ــور است. نشاط، ش فرهنگى و اجتماعى كش
دانشجويى كشور به يمن انگيزه و اراده دانشجويان به  دست مى آيد 
ــگاه براى يافتن راه  حل بديع ــرط پويايى و تحرك دانش و اين دو، ش

ــجو نه تنها فرصتى  ــائل روز جامعه است.«روز دانش پرسش ها و مس
است كه دانشجويان حضور مسئوالنه خود را اثبات كنند و به تماشا 

ــت براى فهم تاريخى فراز و فرو هاى تاريخ  بگذارند، بلكه بسترى اس
معاصر ايران و بصيرت افزايى نسبت به زمانه خود و ارج نهى و تكريم

مقام هم آزادى خواهان و شهيدان كه در راه كسب استقالل و عظمت 
ايران اسالمى از وجود خود مايه گذاشتند». بر پايه پيام وى، «تالش 
مجاهدانه دانشجويان در عرصه هاى جهاد و مبارزه بخشى از داشته ها 
و سرمايه معنوى دانشگاه بوده كه در مقاطع و صحنه هاى مختلف و

چه بسا سخت، نقش آفرين بوده است». غالمى تاكيد كرد: انتظار مى 
ــجويان به باورى فراگير در همه عرصه هاى  رود باور و اعتماد به دانش
ــا بتوانند از  ــازمان ه ــده و همه نهادها وس ــور بدل ش مديريتى كش
ــرفت و ارتقاى  ــجويى كشور براى پيش ظرفيت بزرگ جريان دانش
ــالمى بهره ببرند. به گزارش ايرنا، شانزدهم  ــتر ايران اس هرچه بيش
ــال 1332 اندك زمانى پس از كودتاى بيست و هشتم مرداد،  آذر س
ــگاه تهران به سفر ريچارد نيسكون،  دانشجويان دانشكده فنى دانش
ــراض كردند. ــه ايران اعت ــت آمريكا ب ــس جمهورى وق معاون ريي

ــجويان،  ــه جمع دانش ــت پهلوى ب ــليك نظاميان حكوم ــر ش بر اث
ــريعت رضوى، احمد قندچى و  ــجو به نام هاى مهدى ش ــه دانش س
ــيون دانشجويان  ــهادت رسيدند.كنفدراس مصطفى بزرگ نيا به ش
ــور كه مركز اجتماع و مباحثه مخالفان حكومت  ايرانى خارج از كش
ــجو» ناميد و  ــن روز را «روز دانش ــود، اي ــارج از ايران ب پهلوى در خ
ــه راه مى افتاد. ــجويى ب ــاى دانش ــن روز اعتصاب ه ــال در اي هر س

پس از انقالب اسالمى، شانزدهم آذر به عنوان روز دانشجو در تقويم 
رسمى ايران جاى گرفت.

ــار روز جمعه با  ــتى چابه ــهيد حادثه تروريس پيكر مطهر دو ش
ــيعه  ــار مختلف مردم ش حضور فرماندهان نظامى و انتظامى و اقش
ــد.به گزارش ايرنا، تشييع پيكر  ــييع ش ــتان تش و سنى اين شهرس
ــرباز وظيفه ناصر  ــتوان يكم داريوش رنجبر و س ــهيدان س مطهر ش
ــيد عباس صالحى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى،  درزاده با حضور س
ــتان و بلوچستان، سردار محمد  احمد على موهبتى استاندار سيس
ــرق  ــپاه جنوب ش ــرارگاه قدس نيروى زمينى س مارانى فرمانده ق
ــم رضايى فرمانده مرزبانى، سردار محمد قنبرى  كشور، سردار قاس
فرمانده نيروى انتظامى اين استان و شمارى از مسئوالن برگزار شد.

ــتوان يكم داريوش  ــييع در چابهار پيكر شهيد س پس از مراسم تش
ــر درزاده  ــهيد ناص ــرباز وظيفه ش ــيراز و س رنجبر به زادگاهش ش
ــا حامل مواد  ــد.خودروى وانت تويوت ــهر منتقل ش به بمپور ايرانش
ــنبه - قصد  ــته - پنج ش ــه روز گذش ــاعت 9:55 دقيق ــره س منفج

ــت كه با  ــار را داش ــتان چابه ــتاد انتظامى شهرس ــر س ورود به مق
ــارى، اين  ــد و عامل انتح ــه رو ش ــوران انتظامى روب ــت مام مقاوم
ــيد. ــرد و به هالكت رس ــتاد منفجر ك ــودرو را در ورودى اين س خ
ــدند. ــهيد ش ــتى زخمى و دو نفر ش ــر در اين حادثه تروريس 43 نف

ــهروندان  10 نفر از حادثه ديدگان از كادر نيروى انتظامى و بقيه ش
عادى بودند كه در آن حوالى در حال تردد و مشغول فعاليت روزمره 
بودند.برخى شبكه هاى اجتماعى نوشته اند: گروهكى تحت عنوان 
ــت. ــار را بر عهده گرفته اس ــئوليت اين انفج ــان» مس «انصارالفرق

ــتان، از  ــور پاكس ــرق با كش ــتان چابهار از ش به گزارش ايرنا شهرس
ــمال  ــران)، از غرب با بندر كنارك و از ش جنوب با درياى عمان(مك
ــتان متصل است.بندر و  به شهرستان هاى ديگر سيستان و بلوچس
ــرى جنوب زاهدان مركز  منطقه آزاد چابهار در فاصله 645 كيلومت

استان سيستان و بلوچستان واقع شده است.

جامعه

سياست

وزير علوم  در پيامى به مناسبت روز دانشجو     بيان كرد

فراهم كردن امكانات رونق و نشاط دانشگاه 

پيكر مطهردوشهيد حادثه تروريستى چابهار تشييع شد
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ــخت شده است. از يك طرف  خبر يا شايعه، تشخيص اين دو از يكديگر بسيار س
گسترش شبكه هاي اجتماعي و قدرت يافتن فضاي مجازي و از طرف ديگر ضعف و 
ناتواني مسئوالن در رقابت با اين فضا، كهولت در پاسخگويي، بي كيفيت بودن ميادين 
رقابتي، بي اعتمادي مردم نسبت به تريبون هاي رسمي و هزاران دليل ديگر مسبب به 
وجود آمدن اين وضعيت است كه بي شك فيلتر كردن و اقدامات سلبي، كارآيي الزم 
را در برابر اين رويه ندارد. در همين حال، در چند روز گذشته برخي كه بي شك با نظام 
دشمني دارند، ادعايي را منتشر كردند كه سبب واكنش نشان دادن سپاه پاسداران 
ــردار عبادا... عبدالهي، فرمانده  شد. در فضاي مجازي برخي مدعي شده بودند كه س
سابق قرارگاه سازندگى خاتم االنبياي سپاه در دوبى بازداشت شده است. آن ها مدعي 
شده اند كه به گفته يك منبع موثق درقرارگاه سازندگى خاتم سپاه،روزشنبه 10آذر 

پليس دوبى سردار سرتيپ پاسدار عبادا... عبدالهي، فرمانده سابق قرارگاه سازندگى 
خاتم سپاه را به همراه فرد ديگرى بازداشت كرده است. در ميان اين ادعاها آمده بود كه 
روزشنبه ساعت  هشت شب گشت پليس دوبى به يك خودروى لندكروزسربى رنگ 
با سه سرنشين مشكوك مى شود. گشت پليس پس از يك تعقيب و گريز نيم ساعته، 
ــود وراننده خودرو با استفاده از تاريكى هوا  موفق به متوقف كردن اين خودرو مى ش
متوارى مى شود. پليس در بازرسى از خودرو متوقف شده، حدود 100ميليون دالر 
به صورت اسكناس و مقادير معتنابهى شمش طال كشف مى كند. دوسرنشين دستگير 
شده به ايستگاه پليس البرشا( AL – BARSHA )منتقل مى شوند. در احراز هويت 
و بازجويى از نفرات دستگير شده، اسامى باز داشت شدگان عبادا... عبدالهي و افشارى 

اعالم مى شود. راننده خودرو كه يك فرد بومى است ...

پارلمان 3

 مانند حاشيه سازي براي عبدالهي،  مخالفان جمهوري اسالمي از نبود گردش آزاد اطالعات در كشور استفاده بهينه مي كنند

هدف؛  سردار عبادا...

«قانون» اعتراضات در فرانسه را باوجود عقب نشينى دولت بررسى كرد

جليقه زردها
 به دنبال سرنگونى مكرون

كشمكش ميان واحدهاي توليدي لبنيات، تعزيرات و سازمان حمايت ادامه دارد

كلسيم جامعه
 زير خط فقر!

 همچنان خبري از نهايي شدن اليحه تامين امنيت زنان نيست

امنيت زنان،  در خاك   وقت كشي   مردان

سياست 2

مسعود رضايى، عضو كميسيون اجتماعى در گفت وگو با«قانون»:

تعطيلى كارخانه ها
 بهتر از توليد محصوالت 

نامرغوب است

صدو پنجاه و هفتمين نشست اوپك با وجود چالش ها به نتيجه رسيد

معافيت ايران 
از كاهش توليد نفت

پارلمان 3
اقتصاد 8

اقتصاد 8بين الملل 4

حقوق و قضا 5

صفحات صفحات 66 و  و 77 و  و 1010

   65 سال پس از 16 آذر

   جنبش دانشجويي همچنان نفس مي  كشد

پژواك صداي دانشگاه
پژواك صداي دانشگاه

    آيا جنبش دانشجويى ايران را مى توان 

     در قالب جنبش هاى جديد اجتماعى بازسازى كرد؟

    وقايع 16 آذر سال 1332 بر اساس خوانش 

   شهيد مصطفى چمران

   و مطبوعات آن دوره بازخوانى شد   

   «قانون» برخى مشكالت دانشجويان را 

   در روز دانشجو بررسى كرد   
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صبح پنج شـنبه يك خودروى 
انتحارى در مقابل ستاد فرماندهى 
نيـروى انتظامـى چابهـار منفجر 
شـد كـه ايـن حادثـه تاكنـون 
منجـر بـه شـهادت و مجروحيت 
تعـدادى از هموطنان مـان شـده 
اسـت. عامـل انتحـارى قصـد 

داشـته كـه وارد مقـر فرماندهى 
نيـروى انتظامى در چابهار شـود 
كه بـا مقاومـت محافظان سـتاد 
فرماندهى، موفق بـه ورود به مقر 

فرماندهى نمى شـود اما خودروى 
انتحارى را در مقابل ورودى ستاد 
فرماندهى، منفجـر مي كند. پس 
از ايـن عمليـات، نيروهـاى ويژه 

 Sepah Navy) دريايـى سـپاه
Special Force) در محل حادثه 
حضـور يافتـه و امنيـت محـل را 
برقرار كرده انـد. S.N.S.F يكى از 
زبده ترين يگان هاى تكاورى ايران 
است كه ذيل نيروى دريايى سپاه 

تشكيل شده است.

S.N.S.F به خيابان آمد
عكس نوشت

ــخيص اين دو از يكديگر بسيار  خبر يا شايعه، تش
سخت شده است. از يك طرف گسترش شبكه هاي 
ــازي و از طرف  ــدرت يافتن فضاي مج اجتماعي و ق
ديگر ضعف و ناتواني مسئوالن در رقابت با اين فضا، 
ــودن ميادين  ــخگويي، بي كيفيت ب كهولت در پاس
ــه تريبون هاي  ــبت ب رقابتي، بي اعتمادي مردم نس
ــبب به وجود آمدن  رسمي و هزاران دليل ديگر مس
اين وضعيت است كه بي شك فيلتر كردن و اقدامات 
ــه ندارد. در  ــلبي، كارآيي الزم را در برابر اين روي س
همين حال، در چند روز گذشته برخي كه بي شك با 
نظام دشمني دارند، ادعايي را منتشر كردند كه سبب 

واكنش نشان دادن سپاه پاسداران شد. 
سناريوي نمايش

در فضاي مجازي برخي مدعي شده بودند كه سردار 
ــازندگى  ــابق قرارگاه س عبادا... عبدالهي، فرمانده س
خاتم االنبياي سپاه در دوبى بازداشت شده است. آن ها 
ــده اند كه به گفته يك منبع موثق درقرارگاه  مدعي ش
ــنبه 10آذر پليس دوبى  سازندگى خاتم سپاه،روزش
سردار سرتيپ پاسدار عبادا... عبدالهي، فرمانده سابق 
ــپاه را به همراه فرد ديگرى  قرارگاه سازندگى خاتم س
ــا آمده بود  ــت. در ميان اين ادعاه ــت كرده اس بازداش
ــت پليس دوبى  كه روزشنبه ساعت  هشت شب گش
ــه سرنشين  ــربى رنگ با س به يك خودرو لندكروزس
ــت پليس پس از يك تعقيب  ــود. گش مشكوك مى ش
ــاعته، موفق به متوقف كردن اين خودرو  و گريز نيم س
مى شود وراننده خودرو با استفاده از تاريكى هوا متوارى 
مى شود. پليس در بازرسى از خودرو متوقف شده، حدود 
100ميليون دالر به صورت اسكناس و مقادير معتنابهى 
شمش طال كشف مى كند. دوسرنشين دستگير شده به 
ايستگاه پليس البرشا( AL – BARSHA )منتقل 
مى شوند. در احراز هويت و بازجويى از نفرات دستگير 
ــدگان عبادا... عبدالهي و  ــت ش ــامى باز داش شده، اس
افشارى اعالم مى شود. راننده خودرو كه يك فرد بومى 
است، هنوز متوارى است. آن ها مدعي شده بودند كه فرد 
ــردارعبدالهي است از نزديكان  بازداشتي كه  همراه س

يكي از مقامات ارشد امنيتي است.
تبيين يك رابطه

 خبرگزاري تسنيم درباره ادعاهايي كه اندكي بعد 
ــداران روبه رو شد، نوشت كه  در  با واكنش سپاه پاس
پى انتشار برخى شايعات و فضاسازى هاى رسانه هاى 
ــابق قرارگاه سازندگى  معاند در خصوص فرمانده س
خاتم االنبيا(ص)، سردار سرتيپ دوم پاسدار رمضان 
ــئول روابط عمومى كل سپاه  ــخنگو و مس شريف س
گفت كه پس از انجام تغييرات مديريتى در مجموعه 

قرارگاه سازندگى خاتم االنبيا(ص) ،با تدبير سرلشكر 
ــدار عبادا... عبدالهي  ــرتيپ پاس جعفرى، سردار س
ــاور فرمانده كل در امور سازندگى در  در سمت مش
حال انتقال تجارب ارزنده در مسير سازندگى است. 
سردار شريف با تاكيد بر اينكه فضا سازى و عمليات 
روانى و رسانه اى دشمن با هدف تخريب چهره سپاه 
و خدمتگزاران انقالب و نظام، تضعيف روحيه مردم و 
القاى نااميدى و يأس در آنان صورت مى پذيرد،گفت 
ــت و  ــازى ها محكوم به شكس ــه فضاس كه  اين گون
ــزم و اراده  ــده بوده و تاثيرى بر ع ــى نخ نما ش تالش
ــداران انقالب اسالمى  راسخ فرماندهان و آحاد پاس
در روند امنيت آفرينى و خدمت رسانى به هموطنان 
عزيز به ويژه در عرصه سازندگى و محروميت زدايى 
ندارد. سخنگوى سپاه تصريح كرد: سردار عبدالهي 
از مديران با تجربه ،كاركشته ،جهادى و انقالبى سپاه 
ــته و مهمى را در  است كه خدمات و اقدامات برجس
ــانى به مردم داشته و  عرصه سازندگى و خدمت رس
همچنان نيز از اين تجربيات ارزنده در ارتقاى روحيه 
ــل جديد به ويژه در مراكز علمى  و خودباورى در نس
ــود؛ به عنوان مثال روز  و دانشگاهى استفاده مى ش
گذشته، سردار عبدالهي در مراسمى به مناسبت روز 
دانشجو كه در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، در 
ــريح نقش اهميت و جايگاه  جمع دانشجويان به تش
مديريت جهادى در برون رفت از مشكالت پرداخت.

ــادا...  ــخنراني عب ــريف به س ــاره رمضان ش اش
ــگاه  ــجويان دانش ــت با دانش ــى، در نشس عبداله
ــجو بود. به گفته  علم وصنعت به مناسبت روز دانش
ــاي حاكميتي اين  ــه نهاده ــك ب ــانه هاي نزدي رس
فرمانده ارشد سپاه در نشست فوق به تشريح اهميت 
ــادى و نقش آن در برون رفت  و جايگاه مديريت جه
ــكالت پرداخت. وى با تبريك روز  از چالش ها ومش
ــتاره خليج فارس  ــگاه س ــجو، ساخت پااليش دانش
به عنوان بزرگ ترين پااليشگاه ميعانات گازى جهان 
ــرايط تحريم را تجلى ما مى توانيم و نمادى از  در ش
ــر فرزندان ملت  ــتگى ناپذي تالش و مجاهدت خس
ــگاه با  ــاخت اين پااليش ــف و تصريح كرد:  س توصي
باالترين استانداردهاى ملى و جهانى و نيز بسيارى 
ــان داد  ــور نش از پروژه هاى بزرگ راهبردى در كش
ــه جهادى و باور  ــدا، مديريت و روحي كه توكل به خ
ــا اهداف  ــتعدادهاى بومى، نه تنه ــا و اس ظرفيت ه
ــمنان در اعمال  ــاى خصمانه دش ــد و راهبرده پلي
تحريم هاى ظالمانه عليه نظام و ملت ايران را خنثى 
ــعه، پيشرفت و بالندگى  مى كند، بلكه متضمن توس
ــور در عرصه هاى گوناگون خواهد بود. فرمانده  كش
پيشين قرارگاه سازندگى خاتم االنبيا(ص) با تاكيد 
ــاع مقدس به عنوان  بر لزوم الگوپذيرى از دوران دف
ــادى و تفكر و  ــرى مديريت جه ــارز به كارگي نماد ب

ــه كه ملت  ــيجى،اظهار كرد: همان گون ــه بس روحي
ايران با مقاومت و جانفشانى، عزت، اقتدار و عظمتى 
ــال دفاع مقدس  ــت س ــى را در دوران هش مثال زدن
ــز توجه و عمل  ــرار داد، امروز ني ــگان ق فراروى هم
ــدت و همدلى و  ــم رهبرى وح به تدابير مقام معظ
ــمنان  ــتادگى برابر توطئه ها و تحريم هاى دش ايس
ــا را در  ــمار مى رود ، م ــه آنان به ش كه آخرين حرب
ــكالت اقتصادى يارى خواهد كرد.  برون رفت از مش
ــتاوردهاى قرارگاه سازندگى  ــردار عبدالهي دس س
ــازندگى، عمران و  ــه س ــا(ص)در عرص خاتم االنبي
ــادى، نگاه به  ــور را حاصل مديريت جه آبادانى كش
ــالمى دانست و  درون و باور جوانان كارآمد ايران اس
تاكيد كرد: با وجود ظرفيت عظيم نسل جوان پرشور، 
ــور ، مى توانيم  ــتعد و متخصص در كش انقالبى، مس
ــيم. وى  ــاى مختلف به خودكفايى برس در زمينه ه
دانشجويان را خط مقدم و پشتوانه ملت ايران براى 
ــگ اقتصادى و  ــمن در عرصه جن ــازى دش ناكام س
تحريم هاى ظالمانه دشمنان انقالب و نظام اسالمى 
ــور به  خواند و خطاب به آنان تصريح كرد:آينده كش
بركت وجود شما جوانان درخشان تر و افتخارآميزتر 
ــت صميمى  ــن در اين نشس ــود. همچني خواهد ب
دانشجويان به ارائه ديدگاه ها، نظرات و پرسش هاى 
خود در فضايى صميمى پرداختند. سردار عبدالهي 
ــگاه علم و صنعت  پس از اين نشست با رييس دانش
ــي از خبري بود كه  ديدار و گفت وگو كرد. اين بخش

رسانه اي به نام تسنيم منتشر كرد.
حاشيه  هاي زنجيره اي

ــت كه درباره عبادا... اما اين تنها حاشيه اي نيس
ــت كه در  ــه وجود مي آيد، خاطرمان هس عبدالهي ب
ــا حريفانش در جام  ــاى تيم ملى ايران ب يكى از ديداره
جهانى 2018 تصويرى از چند تماشاگر ايرانى به سرعت 
دست به دست شد و واكنش هاى فراوانى در شبكه هاى 
اجتماعى به همراه داشت. برخى كاربران شبكه اجتماعى 
ــر سردار  ــار اين تصوير، صاحب عكس را پس نيز با انتش
عبدالهي، فرمانده وقت قرارگاه سازندگى خاتم االنبياي 
ــداران معرفى كردند كه به همراه همسرش  سپاه پاس
راهى روسيه شده اند و تصاوير مغاير با موازين اسالمى از 
آن ها منتشر شده است. در همان زمان، فارس يكي ديگر 
از رسانه هاي نزديك به نهادهاي حاكميتي در گزارشي 
نوشت كه پسرك جنجالى فرزند سردار عبدالهي نيست 
و تصاوير ديگرى از (فن آيدى) اين تماشاگران وجود دارد 
كه به وضوح نشان مى دهد نام صاحب عكس فردى به نام 
ميالد سوهان  فروشان  مقدم است و نمى تواند فرزند عبادا... 
عبدالهى، فرمانده قرارگاه خاتم باشد. فارس نوشته بود كه 
رسانه هاى ضدانقالب هر از چندگاهى براى ايجاد حس 
بى اعتمادى نسبت به سپاه پاسداران شايعاتى را درباره 
فرماندهان ارشد سپاه مطرح مى كنند و شايعه فوق هم در 

زمانى مطرح شده است كه امروز فاز دوم پااليشگاه ستاره 
ــگاه ميعانات  خليج فارس به عنوان بزرگ ترين پااليش
گازى جهان به همت قرارگاه سازندگى خاتم االنبيا(ص) 

افتتاح شد.
تشريح يك دشمني

در همان زمان سايت مشرق نيز يكي ديگر از رسانه هاي 
همسو با فارس و تسنيم در گزارشي نوشت كه براى ناظران 
آگاه تا حدى عجيب بود كه چرا از بين اين همه چهره هاى 
شناخته شده تر سپاه، سردار عبدالهي، مرد پرتالش ولى 
كم جلوه  عرصه سازندگى كشور، هدف اين جريان سازى 
رسانه اى قرار گرفته است. البته صفحه اينستاگرام سردار 
ــايعات، اطالعيه اى صادر  ــخ به اين ش عبدالهي در پاس
كرد و انتساب چنين عكسى را به اعضاى خانواده ايشان 
تكذيب كرد و البته چنين دروغ شاخدارى نياز به تكذيب 
ــرق ادامه داد كه راز اين خباثت  رسمى هم نداشت. مش
ــه روز مشخص شد. روز  ضدانقالب تنها به فاصله دو س
پنج شنبه (هفتم تير) فاز دوم پااليشگاه عظيم ميعانات 
ــتاره خليج فارس توسط رييس جمهور افتتاح  گازى س
ــد. حجم كارى اي كه در افتتاح دو فاز اين پااليشگاه  ش
انجام گرفته، اعجاب آور و حيرت انگيز است. در اهميت 
ــگاه  ــگاه همين بس كه بزرگ ترين پااليش اين پااليش
ميعانات گازى و بزرگ ترين پااليشگاه توليد بنزين يورو 
5 در «جهان» است كه تمامى اين پااليشگاه (از مصالح، 
ــاخت و بهره بردارى) به  امكانات، تجهيزات، طراحى، س
صورت داخلى و توسط متخصصان و جهادگران عرصه 
توليد كشور انجام گرفته است. پااليشگاهى كه در پايان 
تكميل فاز سوم، با توليد 36 ميليون ليتر بنزين، يكى از 
قطب هاى توليد بنزين باكيفيت در دنيا خواهد بود (و البته 
همين حاال هم هست). همين حاال هم اين پااليشگاه، در 
شرايط تحريم هاى ناجوانمردانه، كشور را در زمينه بنزين 
ــتراتژيك تحريم را از  خودكفا كرده و يكى از ابزارهاى اس
ــمنان ايران بيرون آورده است. اما ربط افتتاح  دست دش
اين پااليشگاه به داستان كذايى «پسر» سردار عبدالهي 
در روسيه چيست؟ اين سايت ادامه مي دهد كه مجرى 
ــت ابعاد  اين طرح عظيم و غرورآفرين ملى(كه الزم اس
ــود)، قرارگاه  ــتر براى مردم تشريح ش مختلف آن بيش
خاتم االنبياي(ص) سپاه پاسداران انقالب اسالمى است 
كه فرماندهى آن بر عهده سردار عبادا...عبدالهي است. اين 
سرباز پرافتخار وطن كه در تمام هشت سال دفاع مقدس 
در خط مقدم جبهه ها حضور داشت، دست كم 17 سال 
است كه در خط مقدم سازندگى كشور قرار دارد. به ناگهان، 
در آستانه افتتاح يكى از بزرگ ترين دستاوردهاى قرارگاه 
تحت فرماندهى او، داستان سازى هاى دشمنان ايران عليه 
وى و خانواده اش مطرح مى شود. اين البته نشان از آن دارد 
كه اتاق فكر خوراك دهنده به اصطالح كانال ها و صفحات 
ليدر در فضاى مجازى، متصل به كجاست. همان هايى كه 
سپاه را در خط اول دفاع از كشور و همزمان خدمت رسانى 
و سازندگى برنمى تابند و به خوبى از ظرفيت هاى سپاه در 
مقابله با تحريم هاى ناجوانمردانه و رشد علمى و فنى كشور 
ــداران و نيروهاى آن سابقه اى به  آگاهند. البته سپاه پاس
قدمت عمر انقالب اسالمى در مواجهه با تبليغات مسموم 

و سياه ضدانقالب وابسته دارند.
ــپاه و هم ساير نهادهاى   از همان بدو تشكيل، هم س
ــا محوريت  ــه تبليغاتى ب ــالب، هدف هجم مولود انق
ــان) با هدايت  ــاى ضدانقالب(به ويژه منافق گروهك ه
ــى غربى و منطقه اى بوده اند و  ــرويس هاى جاسوس س
ــك در اين نوع  ــوي گرفته اند. بي ش به اين هجمه ها خ
شايعه سازى هاى جديد هم دست جريان جنايتكار نفاق در 
ميان است كه اين روزها با حمايت مزدبگيران خود در كاخ 
سفيد (از سنخ بولتون و جوليانى) توهمات جديد پخت 
و پز مى كنند، غافل از اينكه بويى كه مى آيد، بوى كباب 
ــرايطى، لزوم روشنگرى ها و مقابله  نيست. در چنين ش
تبليغاتى با سناريوى جديد دشمن كه همانا ايجاد تشديد 
ــبت به نهادها و چهره هايى  حس بدبينى و سوءظن نس
است كه نقطه اتكاى كشور در شرايط تحريمى هستند، 
بيش از پيش خود را نشان مى دهد. معرفى هر چه بيشتر 
دستاوردهاى راهبردى نهادهاى انقالبى در حوزه توليد و 
اقتصاد، از جمله پروژه عظيم ستاره خليج فارس، پادزهر 
لجن پراكنى هاى رسانه اى است تا برخى از اقشارى كه 
ــرار مى گيرند، به خوبى  ــازى ها ق تحت تاثير اين فضاس
خائن را از خادم تشخيص دهند. بى شك كسانى كه براى 
اقدامات ناجوانمردانه و خبيثانه ترامپ (كه با هدف تنگ 
كردن معيشت بر ملت ايران اتخاذ مى شود) هورا مى كشند 
و براى دشمنان بى نقاب و عيان كشور، مديحه مى سرايند، 
خائنان بالترديد به كشور هستند. وگرنه سردار عبدالهى 
و عبدالهى ها، كه با تمام كمبودها، نامهربانى ها و تبليغات 
مسموم، در گرماى سوزان جنوب و سرماى خردكننده  
ــتغال دارند، مصداق  ــور به خدمت رسانى اش غرب كش

خادمان صبور كشور هستند...
ادامه در صفحه 3

        مانند حاشيه سازي براي عبدالهي،  مخالفان جمهوري اسالمي از نبود گردش آزاد اطالعات در كشور استفاده بهينه مي كنند   

هشت پرسش از رهبريهدف؛  سردار عبادا...

كدام جنبش دانشجويي؟!

 صد و شصت  و دومين شماره  نشريه خط حزب ا... با عنوان «هشت پرسش از رهبر انقالب» با محوريت روز دانشجو 
منتشر شد. سابقه  حضور آيت ا... خامنه اى در دانشگاه و تعامل با دانشجويان به قبل از انقالب بازمى گردد و اين مهم، 
بعد از انقالب، چه در دوران رياست جمهورى و چه در دوران رهبرى ادامه پيدا كرد. اين رسم، تا به امروز همچنان 
برقرار است و رهبر انقالب، سالى چند بار به بهانه هاى مختلف (براي مثال ماه رمضان، روز 13 آبان، سفرهاى استانى 
و همايش نخبگان) با دانشجويان ديدار مى كنند. خط حزب ا... در اين شماره، به بهانه  روز دانشجو، هشت سوال 

دانشجويان در اين ديدارها از رهبر انقالب را منتشر مى كند.
 سخن هفته  اين شماره  خط حزب ا... با عنوان «دانشجوى زمانه خود باش!» نيز به چرايى باال بردن قدرت تحليل 
سياسى دانشجويان از منظر رهبر انقالب اختصاص دارد. در بخشى از اين متن مى خوانيم كه رهبر انقالب، اصطالح 
«بيدارى دانشجويى» را در اوايل دهه  70 خلق كردند و فرمودند:« دانشجويان! بيدار بمانيد. دانشجويى كه نفهمد در 
دنيا چه مى گذرد، اين دانشجو، دانشجوى زمان خودش نيست؛ مرد زمان خودش نيست». ساير بخش هاى نشريه 

كه خواندن آن ها هم توصيه مى شود به اين شرح است:
كالس درس سيصد نفره (خاطرات)

مشتعل كردن فضاى سياسى مناسب نيست (روش تحليل)
رفتار با زن بايد با احترام و محبت باشد (خانواده ايرانى)

از حركت رو به جلوى جوان مومن انسان حيرت مى كند (حزب ا... اين است)
حضور شما در هرجايى مايه بركت است (عكس نوشت)

از قول به غير علم پرهيز كنيد (درس اخالق)
بدون قيام و حركت نمى شود به هيچ يك از اهداف رسيد (تفسير قرآن)

مراقب نفوذ جريان هاى فاسد در دانشگاه ها باشيد (كالم امام)
 طبق رسم هفتگى اين نشريه،  شماره 162 نيز به روح بلند شهيد احمد كشورى خلبان هوانيروز ارتش جمهورى 

اسالمى ايران تقديم مى شود.
 نسخه  PDF نشريه در سه نسخه  تابلوى اعالنات، A4 جهت مطالعه و A3 براى چاپ و تكثير روى خروجى 
پايگاه اطالع رسانى KHAMENEI.IR قرار گرفته و عموم امت حزب ا... مى توانند آن را چاپ و در محافل انقالبى، 

نمازهاى جمعه، هيات هاى مذهبى و پايگاه هاى بسيج توزيع كنند.

ــجويى، وجود  آيا امروزه در ايران جنبش دانش
ــن روزها فضاى  ــد، اي خارجى دارد؟ به نظر مى رس
ــتعد به كارگيرى واژگانى  جامعه بيش ازپيش مس
ــده كه از يك سو  ــجويى» ش مانند «جنبش دانش
جنبه سمبليك داشته و از سوى ديگر،ميان آنچه 
گفته مى شود تا واقعيت اين نوع واژه ها فاصله اى از 
ــمان وجود دارد. كلماتى كه بار معنايِى  زمين تا آس
سياسى-اجتماعى سنگينى را به دوش مى كشند. 
حال آنكه، اكثريت استفاده كنندگان از اين كلمات، يا 
دانش كافى در وجوه مختلف و در رابطه با اين كلمات 
را نداشته يا به منظور برخى شانتاژهاى تبليغاتى از 
آن ها بهره مى برند. به اين معنا كه، در ديگر ايام سال، 
دانشجو و دانشگاه كمتر جايگاه عملى اى در گفتمان 
و تصميمات راهبردى سياست مداران دارند و فقط در 
ايام خاصى (مانند انتخابات و روز دانشجو) عده اي كه 
ُدم خروس انگيزه سياسي شان آشكاراست با توسل به 
چنين واژگانى،خاطرشان مى اُفتد چنين قشرى هم 
ــد. ديواركجي كه اين  در اين جامعه زندگى مى كن
ــال ها بعضى از افراد در حال ساختن آن هستند  س
وخدا مي داند تا كجا ادامه خواهد يافت؟ با اين حال، 
اكنون اين سو ال جدي و اساسى ترخود نمايى مي كند 
كه يك حركت كدام ويژگى ها را بايد داشته باشد تا به 

آن جنبش بگويند؟
از تئورى تا عمل يك جنبش

ــراى جنبش ها  ــه مى توان ب اولين معنايى ك
ــت كه جنبش،يكى ازانواع  ــد، آن اس متصور ش
ــردم جامعه،  ــت كه   از م رفتارهاى اجتماعى اس
ــبت به وضعيتى خاص است وحول محوريك  نس
ــرد. دوم  ــكل مى گي ياچندتضادوشكاف،ش
ــتند و  ــش  ها تاحدودي هدفمند هس آنكه، جنب
مانندحركت هاى هيجانى،آنى و اعتراضى نيستند. 
سوم، جنبش هاى سياسى-اجتماعى مى توانند 
ازحديك اعتراض عادى فراترروندوبه دنبال به اجرا 
درآوردن «آموزه هاوبرنامه هايى»درسطح جامعه 
باشند.درصورتى كه اين سه ركن ابتدايى را براى 
تعريف يك جنبش در نظر بگيريم، پُر واضح است 
كه چيزى كه از آن در ايراِن امروز با عنوان «جنبش 
ــرط  ــود در وهله اول، ش ــجويى» ياد مى ش دانش
ــتقل بودن ندارد. يعنى، امروزه آنچه در درون  مس
ــود، حركاتى است كه  دانشگاه ها مشاهده مى ش
گاهى توأم با اعتراض نسبت به وضعيتى در جامعه 
ــتر تحت تاثير مواضع جريان هاى  است كه بيش
ــتند كه در بيرون از  سياسى و برخى ارگان هاهس
دانشگاه مستقرند و گويى دانشجويان و استادان 
ــزاران اين  ــن حركت ها كارگ ــازمان دهنده اي س
جريانات و ارگان ها هستند. سپس، در سال هاى 
ــده در درون  اخير فعاليت هاى اعتراضى انجام ش
ــمارى  ــه تعداد انگشت ش ــگاه ها مختص ب دانش
ــور بوده و هيچ  ــگاه در سطح كش دانشجو و دانش
ــا صراحت آن را به  متر و معيارى وجود ندارد كه ب

ــبت داد. همين حركات  بيشتر دانشگاهيان نس
كم نيز، هدف و ايده مشخصى تاكنون نداشته اند. 
ــرح و پس از  ــائلى را مط ــدت كوتاهى مس طى م
ــه، آن مطالبات را به  ــردن هيجان اولي فروكش ك
ــق باقى مى گذارند. اين  حال خود رها كرده و معل
مدل رفتارها مصداق بذرپاشى در شوره زاراست. 
ــه  ــجويان ك ــون دانش ــه ظريف ترآنكه،چ نكت
ــرا وحداكثر طلب  ــتر آرمان گ ــرجوانند بيش قش
هستند، بدون آنكه نگاه دقيق و تحليلى اى به مسير 
ونيل به مطالبات خويش داشته باشند، گاهى به 
ــيله راتوجيه  ضرب المثل مفسده خيزهدف وس
مى كندگرفتارآمده وباپيوندخوردن اين موضوع با 
عدم نهادينگى تحزب دركشور،دانشجويان،ژست 
ــه خود گرفته  ــى را ب و فيگورى كه جريان سياس
ــوزانده تر از اصل  ــوع نيزگزنده تروس كه اين موض
ماجراست. مساله مهم و حايز اهميت ديگر، كاسته 
شدن شأن و قداست مقام دانشجو در سطح جامعه 
است. شايد زوال ارزش هاوقواعد اخالقى درتمام 
سطوح روابط اجتماعى، رواج دروغ، ترس و دورويى 
كه اين روزها درجامعه با آن روبه رو هستيم چون 
ويروسي كه درخون مي رود به اين قشر هم سرايت 

كرده است.
همسويى با جامعه

مساله مهم ديگرى كه شايد بتوان شاخص هاى 
ــرد، موضوع  ــه ك ــا در آن خالص ــور را يك ج مذك
ــط يك جنبش  ــويى با متن جامعه» توس «همس
است.زمانى يك حركت «جنبش»تلقى مى شودكه 
درطول جنبش عمومى وعام اجتماعى قرارگرفته 
باشد. نياز نيست آنچنان كه بايد و شايد به ذهن و ضمير 
خود فشار وارد كنيم تا متوجه شويم كه نخست، گسل 
عظيمى ميان مطالبات اكثريت حركات دانشجويى 
ــجويانى كه پرچم دار (به اصطالح  و برخى از دانش
ــتند با آنچه  ــجويى» هس خويش) «جنبش دانش
ــد، وجود دارد.  در واقعيت و متن جامعه رخ مى ده
ــت كه قريب به اتفاق  در واقع،نگارنده بر اين باور اس
ــجويى تاحدودى از موضوعات  حركت هاى دانش
ــى جامعه واهداف آن فاصله گرفته و به نوعى  اساس

درگيربازى هاى قدرت شده اند.
در نهايت... 

ــاره واژه اى كه به دفعات  ــت درب به نظر بهتر اس
ــاص به كار  ــاص در ايامى خ ــاى خ ــور ه و به منظ
ــمند بود و بار معنايى و  گرفته مى شود، ابتدا هوش
ــود؛ چراكه اين گونه  ــپس صحت آن بررسى ش س
ــر «جنبش  ــى نظي ــا از واژگان ــتفاده كردن ه اس
دانشجويى»مى تواندحاوى پيام هاى ويژه اى باشد؛ 
ــان و تبليغى از نيروِى جوانِى  ــتفاده ارزان، آس اس
قشرى كه به ظاهر روشن فكر است در جهت منافع 
سياسى. تجربه نشان داده است كه جناح ها و ارگان ها 
موجود در دانشگاه ها مادامى از كليدواژه هايى نظير 
«جنبش دانشجويى» استفاده مى كنندكه رقباى 
ديگررابه وسيله آن تخريب كنند و به اين ترتيب از 
اين نمد كالهى براى مطامع سياسى خود بدوزند. 
حال آنكه، اصل ماجرا مورد سوال است. معنايش آن 
است كه هريك ازآن هادانشگاه رابه عنوان رُل بازدارنده 

جناح ديگرمى خواهند.

راه روشن

نقد سياست

محمدشمس
روزنامه نگار
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ديدارهـا و گفت وگوهايي كـه ميان مقامات ارشـد ديپلماسي
كشورهاي مختلف انجام مي شود، داراي پيام هاي عام و 
خاص است. براي مثال ديداري كه در اين روزهاي سخت 
منتهي بـه تحريم ميان علي الريجانـي، رييس مجلس 
ايران و چن زو، نايب رييس مجلس ملى جمهورى خلق 
چين برگزار شـد، هشـدار به دشمن مشـتركي به نام 
آمريكاست. چن زو، نايب رييس مجلس ملى جمهورى 
خلق چين  اسـت كه براى حضور در دوميـن كنفرانس 
روساى مجالس 6 كشور آسيايى براى مقابله با تروريسم 

به ايران سفر كرده است. 
الريجانى در اين ديدار با اشـاره به نقـش مهم چين 
در شـرايط پيچيده كنونـى منطقه و بيـن الملل گفت: 
خوشـبختانه روابط ايران و چين در سـطح بااليى قرار 
دارد و رايزنى هاى سياسى دو كشور در سطوح مختلف 
نشان دهنده عمق روابط اسـت. رييس مجلس شوراى 
اسـالمى در ادامه با تاكيد بـر ضرورت حفـظ برجام از 
سـوى سـاير كشـورهاى عضو گروه 1+5 بعد از خروج 
آمريكا از برجام، اظهـار كرد: اگر آمريـكا تخلف كند و 
ساير كشـورهاى عضو اقدامى نكنند، برجام فايده اى 
براى ايران نخواهد داشـت؛ از اين رو نقش شما، روسيه 
و كشـورهاى اروپايى در حفظ پيمان هسـته اى بسيار 

مهم ارزيابى مى شـود. الريجانى در ادامه تصريح كرد: 
همكارى هاى 6 كشـور ايران، چين، پاكسـتان، تركيه، 
روسـيه و افغانسـتان در مقابله با تروريسم بسيار مهم 
اسـت؛ به ويژه اينكه آمريكا در سال گذشـته اقدام به 
انتقال تعدادزيادى از داعشـى ها به افغانسـتان كرده 
كه مى توانـد دوباره همان دردسـرى را كـه در عراق و 
سوريه به وجود آورد در مناطق ديگرى از آسيا به وجود 
بياورد.  نايـب رييس مجلـس ملى چين نيـز ضمن ابالغ 

سـالم رييس كنگره ملى خلق چين و تشـكر از پذيرايى 
گرم جمهورى اسالمى و با اشاره به نقش رياست مجلس در 
سياست گذارى در حوزه هاى مختلف، گفت: حفظ ثبات و 

تقويت همكارى هاى تجـارى در حوزه عملياتى مهم بوده 
و اميدواريم با تالش كشـورها، كنفرانس مجالس 6 كشور 
با موفقيت برگزار شـود. نايب رييس مجلس ملى چين در 
ادامه سـفرهاى دوجانبه ميان ايران و چيـن را در ارتقاى 
سـطح روابط مثمر ثمر دانسـت و افزود: باوجود وضعيت 
خاص منطقه اى و بين المللى، هـدف چين برقرارى روابط 
درازمـدت با ايران اسـت و اميدواريم با همـكارى با طرف 
ايرانـى همكارى هـا در حوزه منطقـه اى و بيـن المللى را 

افزايش دهيـم. وى در ادامـه ضمن ابراز حمايـت چين از 
توافق هسته اى، بيان داشت: چين براى حفظ برجام تالش 
كرده است؛ چرا كه ايران طى سـال ها بزرگ ترين شريك 
تجارى چين بوده و تفاهمنامه هـاى همكارى زيادى ميان 
دو كشـور وجود دارد. چن زو در ادامه از تمايل چين براى 
سـرمايه گذارى در حوزه هاى مختلف در ايران خبر داد و 
افزود: چين در پروژه هاى عمرانى مختلفى در ايران حضور 
دارد و قطعا مشكل همكارى هاى بانكى را كه دغدغه ايران 
است، پيگيرى خواهيم كرد. نايب رييس مجلس ملى چين 
در ادامه با اشاره به موضوع كنفرانس 6 كشور آسيايى براى 
مقابله با تروريسم  بيان كرد: در سال هاى اخير ايران و چين 
همكارى هاى خوبى براى مبارزه با تروريسم داشته اند. وى 
ادامه داد: الزم است پارلمان هاى دو كشور در حوزه تبادل 
تجربيات و قانون گذارى ها به خصـوص اصالح قوانين فى 
مابين و امضاى تفاهمنامه هاى بيشتر با يكديگر همكارى 
بيشترى داشته و در اين زمينه اقدام عملى صورت دهند. 
نايب رييس مجلس ملى جمهورى خلق چين در پايان درباره 
موضوع روابط دو كره خاطرنشان ساخت: همكارى ها ميان 
كره جنوبى و شمالى افزايش يافته و چين همواره خواستار 
برقرارى ثبات در شـبه جزيره كره اسـت و در اين راسـتا

 اقدام مى كند.

رايزني چيني

مجلس نگار

دولت دربرابر 
افت كيفيت محصوالت 

حياتي اغماض نكند

چندي پيش برخي اخبار درباره افت كيفيت 
برخي موادغذايي مهم مانند شيرخشك منتشر 
شد ولي به طور دقيق نمى دانم كه چه ماده اوليه اى 
براى تهيه روغن يا شير خشك الزم است كه حاال 
با بحث تحريم ها واردات اين مواد با مشكل مواجه 
شده است. اما اگر حاال بحث افت كيفيت برخى از 
محصوالت مورد استفاده در جامعه مطرح شده 
ــت، فكر مى كنم كه دولت بايد براى حل اين  اس
ــى كنم كه افت  ــكل اهتمام ورزد. من فكر م مش
ــت كه دولت  كيفيت محصوالت موضوعى نيس
ــد و اين  ــته باش بخواهد در اين زمينه تعلل داش
تعلل به هيج وجه قابل اغماض نيست. براى حل 
ــكل افت كيفيت محصوالت غذايى وزارت  مش
ــازمان  ــدن و تجارت و همچنين س صنعت، مع
ــى را انجام دهند و  ــذا و دارو بايد اقدامات اساس غ
تجهيزات الزم براى حمايت از توليدكننده هاى 
مواد غذايى را فراهم كنند. اين دو نهاد بايد با حمايت 
از توليد كننده ها كمك كنند تا مواد اوليه مورد نياز 
براى تهيه مواد غذايى وارد كشور شود و مشكالت 
را در اين زمينه حل كنند. من فكر مى كنم بحث 
ــورد توجه  ــوالت غذايى، م افت كيفيت محص
ــت و مديران ما به خوبى به وظيفه  مسئوالن اس
ــتند و نيازى به هشدار مجلس در  خود آگاه هس
ــت. البته مجلس تنها زمانى مى  اين زمينه نيس
ــكالت  تواند به اين بحث ها ورود كند كه اين مش
از سوى اتحاديه ها، انجمن ها يا افراد خاص به ما 
ــوى  ــوند و نامه اى به ما در اين باره از س منتقل ش
نهادهاى مربوطه ارسال شود؛ چرا كه كميسيون 
بهداشت و درمان زمانى مى تواند به اين بحث ها 
ورود كند كه خأل قانونى در زمينه كنترل كيفيت 
ــد و بخواهد در اين  مواد غذايى وجود داشته باش
زمينه قانون گذارى كند. در غير اين صورت بايد 
گفت كه كميسيون بهداشت و درمان ابزار نظارتى 
براى بررسى تمامى اتفاقاتى را كه در جامعه مى 
افتد،ندارد و در همه مسائل نمى تواند به طور ويژه 
ــد. وظيفه ما اين است كه اگر  نظارت داشته باش
ــوى يكى از نهادها يا افراد خاص به  مشكلى از س
ــود، تذكرات الزم را به مسئوالن امر  ما گزارش ش
ــازمان نظارتى براى  بدهيم، اما وظيفه نداريم س
كنترل كيفيت محصوالت تهيه كنيم. در هر صورت 
ــث افت كيفيت محصوالت  من فكر مى كنم بح
ــت كه مورد توجه مسئوالن است و  موضوعى اس
حتما مديران اين موضوع را حل مى كنند و جاى 
نگرانى در اين زمينه وجود ندارد. اين واقعيت وجود 
دارد كه با خروج ترامپ از برجام و روى كار آمدن 
بحث تحريم ها، يك سرى به هم ريختگى هايى 
در جامعه ايجاد شد و مسائلى غير قابل پيش بينى 
اتفاق افتاد كه بايد براى عبور از اين بحران ها تالش 
كرد. البته من از مسئوالن امر درباره عدم آمادگى 
براى مواجه با روزهاى بحرانى انتقادهايى را دارم. 
ــراى روزهاى بحرانى خود  بارها گفته ام كه چرا ب
ــئوالن نيز بر اين باور  را آماده نكرده ايد؟ اكثر مس
هستند كه آماده مقابله با اتفاقات در زمان تحريم ها 
هستند، اما با چنين اتفاقاتى به اين نتيجه مى رسيم 
كه هنوز آمادگى الزم براى مقابله با تحريم را نداريم. 
به هر حال موضوع افت كيفيت مواد غذايى را كه 
در ارتباط با تحريم هاست، من به خوبى بررسى 
خواهم كرد. در ابتدا بايد به اين نتيجه برسم كه اين 
موضوع چقدر صحت دارد و سپس اقدامات بعدى 

را انجام خواهم داد. 

تريبون
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مردم ايـران هر روز هزينـه برخي اقدامات 
مسـئوالن را پرداخت مي كننـد و اين رويه به 
نظر مي رسد كه پاياني نيز ندارد و حتي برجام 
و سـاير اقدامات توانايـي رفع اين مسـائل را 
ندارند. در همين راسـتا چنـدي پيش يونس 
ژائلـه سـعدآباد، عضو اتـاق بازرگانـى ايران 
در اظهاراتـي گفته بود كـه به خاطـر تحريم 
توليدكنندگان نمى تواننـد به مواد اوليه مورد 
نياز خود كه در گذشته تهيه مى كردند، برسند. 
به هميـن جهت مجبـور به جايگزيـن كردن 
مواد اوليه اى هسـتند كه كيفيـت پايين ترى 
دارد. بدون شك افت كيفيت در بيشتر كاالها 
اتفاق افتاده اسـت. در اين ميان شاهد كاهش 
كيفيت روغن، گندم و شيرخشـك هسـتيم. 
تنها راهكار براى اين موضوع فاصله گرفتن از 
اقتصاد دولتى و قطع يارانه كاالهاى اساسـى 
اسـت. اميدوارم حداقل دولت در اين شرايط 
تجارت آزاد و اقتصاد آزاد را دنبال كند. اقتصاد 
دولتى ديگر جواب نمى دهد. اكنون مى بينيم 
كاالهايى كه يارانه دولتـى مى گرفتند اكنون 
شرايط بدترى از نظر كيفى دارند. هرچند به اين 
اظهارات توجهي نشد ولي زنگ هشداري بود 
كه هر دلسـوزي در ايران بايد در برابر عامالن 
آن بايسـتد و فرياد بزند كه با آينده اين كشور 
چه مي كنيد؟! اين سـه محصولي كـه به زبان 
آورده شـده و كيفيت آن زير سوال رفته است 
از كاالهاي اساسـي در زندگي همـه ايرانيان 
است؛ شيرخشكي كه مادران به كودكان خود 
مي دهند زماني كه كاهش كيفيت داشته باشد، 
چه به روزگار كودك مـي آورد و آينده آن ها را 
با چه بحراني روبه رو مي كند؟! گندمي كه قوت 
قالب بيشـتر مردم ايران برگرفته از آن است، 
چرا بايد افت كيفيت داشته باشد؟! اين رويه با 
تغذيه مردم كشور ما چه  مي كند؟! روغن نيز در 
بسياري از غذاهاي ايراني مصرف و امروز اعالم 
مي شـود كه افت كيفيـت پيدا كـرده و اين به 

معناي بحران سازي براي آينده ايرانيان است. 
افت كيفيت اين محصوالت در ميان سـكوت 
مسئوالني انجام گرفته است كه مدعي حمايت 
از حقوق ملت ايران در برابر دشـمنان هستند 
ولي بي شك اين رويه خود دشـمني روشن با 
آينده ميليون ها ايراني اسـت. در ادامه و براي 
بررسي اين وضعيت به سراغ مسعود رضايى، 
عضـو كميسـيون اجتماعى مجلس شـوراي 
اسـالمي رفتيم كه مشـروح  گفت وگوي اين 
مقام مسئول با«قانون» را در ادامه مي خوانيد.

 خبرهايي منتشـر شده اسـت كه كيفيت 
مواد غذايي اساسـي به داليلـي كاهش يافته 

است. نظر شما درباره اين اقدامات چيست؟
ــه دليل بحث  ــوالت غذايى ب ــت كيفيت محص اف
ــراى واردات  ــدم توانايى توليد كننده ب تحريم ها و ع
ــكل دارد. اين درست  مواد اوليه، از لحاظ اخالقى مش

نيست كه يك توليد كننده به دليل بحث تحريم ها و 
عدم امكان واردات مواد اوليه، بخواهد كم كارى كند 
يا كم فروشى را مبناى فعاليت خود قرار دهد، تنها به 
ــادر به واردات مواد  اين دليل كه به خاطر تحريم ها ق
اوليه براى توليد محصوالت غذايى نيست. در مجموع 
هرگونه كم كارى توليد كننده هاى محصوالت غذايى 
به دليل اينكه با جان و سالمت افراد در ارتباط هستند، 

از لحاظ اخالقى درست نيست و مسئوليت دارد. 
   به نظر شما تحريم ها بيشتر تاثير دارند يا 

مديريت كشور؟
ــپ از برجام و  ــروج ترام ــرد كه با خ بايد قبول ك
ــران، توليد كنندگان  تحريم هاى يك جانبه عليه اي
اكنون با مشكالت زيادى سر و كار دارند و قادر نيستند 
ــد كنند؛ اما اين  تا با كيفيت قبلى مواد غذايى را تولي
ــان ها نيست و  هم دليل خوبى براى بازى با جان انس
ــى توانايى توليد محصول با  من فكر مى كنم اگر كس

كيفيتي ندارد، كارخانه خود را تعطيل كند بسيار بهتر 
ــت كه بخواهد محصولى نامرغوب به دست  از اين اس

مردم برساند. 
   توليد اين محصوالت چه مشكالتي را براي 

كشور ايجاد مي كند؟
ــد  ــراى تولي ــوب ب ــواد نامرغ ــتفاده از م اس
ــالمت جامعه را تهديد  محصوالت غذايى مى تواند س
كند و مجلس نيز اگر با اين موضوع مواجه شود، حتما با 
توليدكننده ها برخورد خواهد كرد. اما در كل با وجود 
نهادهايى مثل تعزيرات بايد نظارت هاى بيشترى بر 
كارخانه هاى مواد غذايى صورت گيرد. تعزيرات بايد بر 
رفتار توليد كننده هاى مواد غذايى سركشى و هر گونه 
اشكالى در كار توليد كننده را متوقف كند. مجلس نيز 
مى تواند در صورت گزارش تخلفات از سوى تعزيرات، 
ــر كند. بنده اين  ــد و خأل قانونى را پ قانون گذارى كن
ــئوالن داده ام، اما  هشدارها را به صورت بيانى به مس

ــت كه نظارت ها  ــدارهاى بيانى اين اس مهم تر از هش
افزايش يابد و عملكرد توليد كننده ها بهتر شود؛ چرا كه 
اگر كنترلى در زمينه كيفيت محصوالت غذايى وجود 
نداشته باشد، بي شك اين بحث به سالمت جامعه ورود 

مى كند و جان مردم به خطر مى افتد.
   به نظر شـما اين رويداد براي آينده مردم 

خطر ساز نيست؟
ــى از اتفاقات  ــد گفت كه برخ  اما در مجموع باي
ــده، ايجاد  ــش بينى نش ــته و پي به صورت ناخواس
مى شوند و به نظر مى رسد كه مسئوالن براى روزهاى 
ــد. افت كيفيت برخى  بحرانى خود را آماده نكرده ان
ــا روى كار آمدن تحريم ها اگر  از محصوالت غذايى ب
صحت داشته باشد، اتفاقى شبيه به جنگ است كه 
غير قابل پيش بينى بوده و كسى براى آن برنامه ريزى 
ــت و  نكرده بود. مثل جنگ كه غير منتظره آمده اس
ــه در روزهاى آينده  به طور دقيق نمى توان گفت ك
چه پيش خواهد آمد، تا براى آن برنامه ريزى كنيم. 
ــگ اقتصادى اتفاق افتاده  به هر حال اكنون يك جن
ــايد به خوبى نتوان براى روزهاى بحرانى  است و ش
برنامه ريزى كرد. به هر حال توصيه من به مسئوالن 
اين است كه براى حفظ كرامت انسانى نهايت تالش 
ــأن و رتبه انسان ها را  خود را داشته باشند و نبايد ش

زير پا له كنيم. 

مسعود رضايى، عضو كميسيون اجتماعى در گفت وگو با«قانون»:

تعطيلى كارخانه ها، بهتر از توليد محصوالت نامرغوب است
مسئوالن براى روزهاى بحرانى خود را آماده نكرده اند

بايد قبول كرد كه با خروج ترامپ 
از برجام و تحريم هاى يك جانبه 

عليه ايران، توليد كنندگان اكنون با 
مشكالت زيادى سر و كار دارند و قادر 

نيستند تا با كيفيت قبلى مواد غذايى 
را توليد كنند؛ اما اين هم دليل خوبى 
براى بازى با جان انسان ها نيست و 

من فكر مى كنم اگر كسى توانايى توليد 
محصولى با كيفيت ندارد، كارخانه خود 

را تعطيل كند بسيار بهتر از اين است كه 
بخواهد محصولى نامرغوب به دست 

مردم برساند

گروه سياسى

حيدر على عابدى
عضو كميسيون بهداشت و درمان

ادامه از صفحه 2
شايبات يك پرونده

شايد اين هجمه هايي كه صورت مي گيرد برگرفته از اطالعات ناقصي 
و پراكنده اي است كه اين جماعت از اعالم حكم عيسي شريفي، قائم مقام 
محمدباقرقاليباف داشته و به نوعي سعي دارند كه اين ماجرا را به روابط 
قرارگاه خاتم و شهرداري تهران مرتبط كنند زيرا چندي پيش در اواخر آبان 
در نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه، خبرنگاري در خصوص آخرين 
وضعيت پرونده عيسى شريفى سوال مي كند كه وي نيز مي گويد: دقيق 
نمى دانم پرونده در چه مرحله اى است، پرونده به دادگاه نظامى رفته اما فكر 
مى كنم هنوز حكم اجرا نشده است. از طرف ديگر نيز زير سوال بردن هاي 
متداول عبدالهي مي تواند برگرفته از رويدادهاي خاص ديگري باشد. براي 
مثال بعد از انتشار ناگهاني عكسي از پسري كه گفته مي شد فرزند سردار 
ــهر تهران با بيان اينكه در مورد پرونده فساد در  است، رييس شوراى ش
شهردارى تهران بحث هاى زيادى مطرح است كه يكى از نمونه هاى آن 
بحث امالك نجومى بود، تصريح كرد: قوه قضاييه اعالم كرده كه به همه 
ابعاد اين پرونده رسيدگى كرده و با مسببان آن برخورد شده است و به نظر 
مى رسد اين پرونده مختومه شده است. وى با بيان اينكه با شروع به كار 
شوراى شهر پنجم بحث مبارزه با فساد داغ شد و آقاى نجفى شهردار سابق 
تهران با كمك حراست و بازرسى شهردارى بر مبناى اخبار و اطالعات شان، 
فعاليت هايى را آغاز كردند، گفت: اين فعاليت ها منجر به ارسال چند نامه 
ــكايت نبود بلكه گزارش بود اما دقت  به قوه قضاييه شد اما اين نامه ها ش
داشته باشيد در برخى از فسادها دادستان به عنوان مدعى العموم وقتى 
خبرى را ببيند وارد مى شود و گاهى ديده ايد كه مدعى العموم حتى دستور 
رسيدگى به مصاحبه ها را نيز مى دهدو به نظر مى رسد آقاى نجفى نامه ها 
را به قوه قضاييه به عنوان يك مستند ارسال كرده تا منجر به تغيير قضايى 
و پرونده شود. هاشمى با بيان اينكه شنيده ها حاكى از آن است كه حدود 
10 الى 12 نامه از سوى شهردارى تهران به قوه قضاييه ارسال شده است 

ــورا در اين خصوص داده نشد،چرا كه بي شك  اما اطالعات مكتوب به ش
معتقد بودند بايد به نتيجه برسد، گفت: همچنين بحثى در مورد فساد در 
شهردارى مطرح شد كه منجر به دستگيرى قائم  مقام شهردار اسبق شد 
كه بحث بين شهردارى و هلدينگ ياس كه يكى از كارگزارى هاى وابسته 
به برخى نهادهاست، بود. وى با بيان اينكه اين پرونده بنا به دستور مقام 
معظم رهبرى از سوى سرلشكر باقرى، رييس ستاد كل در حال پيگيرى 
است، گفت: تا آنجايى كه خبر دارم گروهى در نيروهاى مسلح و دادسراى 
نظامى قوه قضاييه مشغول به بررسى ابعاد اين پرونده هستند كه به نتايجى 
نيز رسيدند؛ به گونه اى كه منجر به دستگيرى حدود پنج نفر شد كه برخى 
با وثيقه آزاد و برخى هنوز در زندان هستند. هاشمى با بيان اينكه موضوع 
فساد به يك قراردادى ميان شهردارى و ياس باز مى گردد كه مربوط به 
10 هزار ميليارد تومان تبادالت مالى بود كه بايد به انواع مختلف در اقتصاد 
ــد، تصريح كرد: حاال اين قرارداد منجر به ايجاد يك  شهرى فعال مى ش
پرونده فساد شده كه در حال رسيدگى است و از آنجا كه رسيدگى از باال در 
حال انجام است ما منتظر رسيدگى هستيم اما آنچه براى ما مهم است اينكه 

موضوع طلب شهردارى از ياس پيگيرى شود. هرچند كه قرارداد هلدينگ 
ياس با بنيادتعاون سپاه بسته شده بود ولي انتقادهايي را به همراه داشت. در 
همين راستا روزنامه اعتماد بعد از اظهارات هاشمي در گزارشي نوشت كه 
سال 93 خبرانعقاد تفاهمنامه اي 20 هزار ميليارد توماني بين شهرداري 
تهران و بنياد تعاون سپاه پاسداران با عنوان هلدينگ ياس، موجي از انتقادها 
را به سمت شهردار وقت تهران سرازير كرد؛ چرا كه براساس اين قرار داد، 
فعاليت هاي عمراني شهر تهران تا سقف 20 هزار ميليارد تومان به «ياس» 
واگذار شده بود. منتقدان براين باور بودند كه واگذاري انحصاري پروژه هاي 
عمراني شهر به نهادي خاص، با وجود امكانات و بودجه هاي كالني كه دارد، 
باعث خواهد شد تا ساير پيمانكاران از گردونه رقابت خارج شوند. غالمرضا 
انصاري، عضو اصالح طلب شوراي شهر چهارم همان روزها در پاسخ به اين 
سوال كه به پيشنهاد چه افراد و ارگاني اين قرارداد به امضا رسيده است، 
گفته بود: «زماني كه قرارداد افشا شد، هيچ كس در شورا از اين قرارداد خبر 
نداشت. همه اظهار بي اطالعي مي كردند. شهرداري براي اين توافقنامه نه 
تنها از شورا مصوبه اي نداشت بلكه حتي شورا را مورد مشورت قرار نداد. به 

هر حال اين تفاهمنامه كه شكل قرارداد دارد، هم در بخش تهاتر و هم در 
بخش قيمت تمام شده پروژه مشكل قانوني دارد. اگر رقابت وجود داشته 
باشد هم در كيفيت و هم در كميت قابليت كنترل وجود دارد. زماني كه 
اين انحصار به وجود مي آيد، مورد مشابهي نيست كه بتوان مقايسه كرد 
كه آيا قيمت تمام شده قيمت واقعي است يا  نه و قيمت تمام شده بيشتر 
ــت يا خير. اين خبر گرچه در روزهاي  يا كمتر از هزينه پرداخت شده اس
ابتدايي انتشار آن با سكوت شهرداري و بايكوت خبري آن روبه رو شد ولي 
در نهايت محمد باقر قاليباف، شهردار وقت تهران را وادار به واكنش كرد. 
وي پس از انتشار خبر عقد اين تفاهمنامه در واكنش به اين تفاهمنامه يا 
قرارداد در جمع خبرنگاران گفت: اين تفاهمنامه است، نه قرار داد. ما چه 
بخواهيم و چه نخواهيم پروژه هاي زيادي را در تهران داريم كه انجام آن ها از 
عهده پيمانكاران خصوصي برنمي آيد. تفاهمنامه ما در اين زمينه است. يك 
موضوع ديگري نيز كه برخي مي توانند از آن سوءاستفاده كنند ،موضوع 
جابه جايي عبدالهي است كه ناگهان در مهر سال جاري كنارگذاشته و 

فردي كمتر شناخته شده جايگزين وي شد.
شفافيت  ترس ندارد

شايعات همواره در ميان غبار قوت مي گيرند و پنهان كاري هايي 
ــا را براي  ــرد، مي تواند فض ــرار مي گي ــتوركار ق كه گاهي در دس
ــك موضوع گردش آزاد اطالعات مي تواند  معاندان باز كند. بي ش
ــئوالن را ياري دهد تا در ميان جنگ هاي نامنظم مجازي كه  مس
ــتر  ــازي را در برخي اوقات واگذار نكنند و بيش صورت مي گيرد ب
ــان آفند را صادر  ــد در اين ميدان فرم ــه پدافند كنن به جاي آن ك
ــالمي را  ــك مي تواند اقتدار جمهوري اس ــد؛ اتفاقي كه بي ش كنن
ــائل را نيز ترميم كند  نيز افزايش دهد و اعتماد مردم به برخي مس
و اين رويه ترس ندارد و هزينه اي كه براي اين موضوع مي شود به 
مراتب كمتر از پاتك هايي كه برخي براي مقابله با هوش هاي سياه 

مي كنند. پرداخت 

       مانند حاشيه سازي براي عبدالهي،مخالفان جمهوري اسالمي از نبود گردش آزاد اطالعات در كشور استفاده بهينه مي كنند  

هدف؛ سردار عبادا...
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كاخ سـفيد به زودى هدر ناوئرت را 
به عنوان نماينده آمريكا در سـازمان 
ملل معرفـى خواهد كرد. رسـانه هاى 
آمريكا با انتشار اين خبر به نقل از يك 
منبع ناشناس، سابقه سياسى ناوئرت 

را هم زير ذره بين برده اند.

در اغلـب گزارش هـا از ناوئـرت 
به عنـوان نامـزدى يـاد مى شـود كه 
داراى تجربه سياسـى چندانى نيست 
و تا پيش از عهده دارشدن سخنگويى 
وزارت خارجه آمريكا در دولت ترامپ، 
مجـرى تلويزيـون فاكس نيـوز بوده 

است.فاكس نيوز عمدتا بازتاب دهنده 
نظرات طيف هاى تنـدرو محافظه كار 
آمريكاسـت.با ايـن همه، او حـاال در 
مقام سخنگو و مديركل وزارت خارجه 
آمريكا يك پاى تصميم گيرى هاى مهم 
اين وزارتخانه به شـمار مى رود. گفته 

مى شود كه دونالد ترامپ و مايك پمپئو 
مناسـبات بسـيار اعتمادآميـزى بـا 
ناوئـرت دارند.ناوئرت 48 سـال دارد 
و صاحب دو فرزند اسـت. او جانشين 
نيكى هيلى مى شود. هيلى اكتبر سال 
جارى اعالم كرد كه از ابتداى سال 2019 

اين پسـت را تـرك مى كند.هيلى كه 
سابقا فرماندار ايالت كاروليناى جنوبى 
بود، در محافل سياسى آمريكا به عنوان 
چهـره اى بدبيار و كم اطالع شـناخته 
مى شود. اما  او توانسـت در جريان دو 
سـال فعاليت خود به عنـوان نماينده 

آمريـكا در سـازمان موفقيت هـاى 
قابل توجهى به دسـت بياورد، باوجود 
تكذيب خود او، هيلى به عنوان يكى از 
شانس هاى مطرح جمهوريخواهان در 
انتخابات هاى بعدى رياست جمهورى 

آمريكا شناخته مى شود.

 هدر ناوئرت ماینده جدید آمریکا در سازمان ملل می شود 

ــا مى گويند: زندگى  نمايندگان جليقه زرده
در فرانسه براى بيشتر مردم دشوار شده و اين در 
حالى است كه گروهى از اقليت جامعه فرانسوى 
ــه  ــدوزى مى كنند.با آن كه دولت فرانس ثروت ان
ــار جنبش جليقه زردها اجراى طرح  در برابر فش
افزايش ماليات سوخت را لغو كرد، اما اعتراض ها 
در فرانسه فروكش نكرده است. در چند روز اخير 
گروهى از دانش آموزان دبيرستان ها در پاريس، 
مارسى، تولوز،  نانت و چند شهر ديگر فرانسه نيز 

به جمع معترضان پيوسته اند.
ــيارى از  ــه در بس ــت ك ــب اينجاس جال
ــى كه پايان تاريخ  فروشگاه هاى فرانسه اجناس
مصرف شان نزديك است و تا يكى دو روز بعد فرا 
مى رسد، به نصف قيمت و بعضى وقت ها كمتر از 

آن به فروش مى رسند.
اماكن توريستى پاريس امروز تعطيل است

مكان هاى گردشگرى در پاريس امروز شنبه 
ــى احتمالى  ــونت خيابان به دليل نگرانى از خش

«جليقه زردها» تعطيل خواهند بود.
ــيدن  ــد دولتى كه به دليل پوش مخالفان ض
ــروف  ــا مع ــه جليقه زرده ــگ ب ــه زرد رن جليق
ــت هاى دولت امانوئل مكرون،  شده اند، با سياس

رييس جمهورى فرانسه مخالف هستند.
تازه ترين موضع گيرى آقاى نخست وزير

ــت وزير فرانسه گفته است  ادوار فيليپ، نخس
ــنبه در  كه بيش از 89 هزار نيروى پليس روز ش
ــت.  ــور حضور خواهند داش ــاط مختلف كش نق
ــتقر  همچنين خودروهاى زرهى در پاريس مس

خواهند شد.
تهديد مخالفان از سوى وزير كشور

ــور فرانسه هم  كريستوف كاستانر، وزير كش

ــن معترضان،  ــت در برابر اقدامات خش گفته اس
ــاتى صورت نخواهد گرفت.او گفته است  مماش
گروه هاى افراطى خواهان سرنگون كردن نظام 
ــه البته در عين حال  هستند. وزير كشور فرانس
ميان معترضان آرام و گروه  هاى افراطى فرق قايل 
شده و گفته است خشم گروه اول را درك مى كند.
اولتيماتـوم  پليس به مغـازه داران براى 

تعطيلى كسب و كارشان
ــه از مغازه داران و رستوران هاى  پليس فرانس
ــت روز شنبه باز  ــانزه ليزه پاريس خواسته اس ش
نباشند. شمارى از موزه هاى پايتخت فرانسه هم 

تعطيل خواهند بود.
يك شنبه اعتراضى در راه است

ــه ژه ته» يكى از بزرگ ترين سنديكاهاى  «س
ــده  ــداران و رانن ــه از كاميون ــرى فرانس كارگ
ــت تا از فردا  ــته اس ــنگين خواس خودروهاى س
يك شنبه به مدت 48 ساعت در اعتراض به دولت 
ــروى كارگران»  ــنديكاى « ني اعتصاب كنند.س
ــل و نقل  ــاب كاركنان حم ــان اعتص هم خواه
ــت. قرار است اين  ــنگين شده اس خودروهاى س
ــب روز يك شنبه آغاز  ــاعت 10 ش اعتصاب از س
ــنديكاها دليل اصلى اين اعتصاب ها  شود.اين س
ــراى تعهدات  ــر اج ــق با دولت بر س را عدم تواف
ــا مى دانند و  ــده كاميون ه ــا رانن ــان ب كارفرماي
ــخگو باشد. مى گويند دولت بايد در اين باره پاس

هيچ ارتباطى بين اقدام به اعتصاب اتحاديه هاى 
ــود ندارد. ــش جليقه زردها وج كارگرى و جنب

ــنديكاهاى مهم و اصلى  تاكنون هيچ كدام از س
ــنديكاهاى  ــز يكى از س ــه به ج كارگران فرانس
كوچك پليس به جنبش جليقه زردها نپيوسته 
ــه بسيار  ــت.اتحاديه هاى كارگرى در فرانس اس

قدرتمند هستند و در بيشتر بحران هاى اقتصادى 
ــر بايد با  ــى دولت ناگزي ــاى خيابان و اعتراض ه
ــنديكاها وارد مذاكره شود.سال  رهبران اين س
ــنديكاهاى كارگرى ماه ها به دليل  ــته س گذش
ــى از  ــازى بخش تغيير قانون كار و خصوصى س
ــت به تظاهرات و  ــرى كشور دس راه آهن سراس
ــه نگران  ــى زدند.دولت فرانس اعتراضات طوالن
پيوستن سنديكاهاى كارگرى به جنبش جليقه 

زردهاست.

درباره واقعيت هاى اقتصاد فرانسه
ــا  ــان 1970 ت ــاله مي ــه 30 س در فاصل
ــه ميزان 60  ــه ب ــالدى، فقر در فرانس 2000مي
ــال 2000 به بعد  ــت. اما از س درصد كاهش ياف
دوباره روند صعودى گرفت؛ به طورى كه در سال 
ــور زير خط فقر  2016، 9ميليون نفر در اين كش

زندگى مى كردند.
نمايندگان جليقه زردها مى گويند كه زندگى 
در فرانسه براى بيشتر مردم دشوار شده و اين در 

حالى است كه گروهى از اقليت جامعه فرانسوى 
ثروت اندوزى مى كنند.

ــار جنبش  ــه در برابر فش با آنكه دولت فرانس
ــش ماليات  ــرح افزاي ــراى ط ــا اج جليقه زرده
ــه  ــا اعتراض ها در فرانس ــوخت را لغو كرد ام س
ــت. در چند روز اخير گروهى  فروكش نكرده اس
از دانش آموزان دبيرستان هاي پاريس، مارسى، 
تولوز،  نانت و چند شهر ديگر فرانسه نيز به جمع 

پيوسته اند. معترضان 

انتشار تصاويردردسرساز
ــار ويديوى بازداشت ده ها  ديروز جمعه، انتش
دانش آموز در حومه پاريس، خشم افكار عمومى 
در فرانسه را برانگيخت.روز پنج شنبه و همزمان 
ــه امانوئل مكرون،  ــن اعتراض ها علي با باال گرفت
رييس جمهورى فرانسه در ميان دانش آموزان، 
ــس صحنه  ــرقى پاري ــمالى و ش ــاى ش حومه ه
ــان دانش آموزان  ــا مي ــديدترين درگيرى ه ش
ــت هاى آموزشى دولت با پليس  مخالف با سياس
ضد شورش بود.عصر پنج شنبه، گروه «ديده بان 
ــونت هاى پليس» فرانسه در حساب توييتر  خش
خود فيلمى از بازداشت ده ها دانش آموز در شهر 
ــى ( Mantes-la-Jolie) در  مانت-ال-ژول

حومه پاريس را منتشر كرد.
ــورش محصالن مدرسه سنت    پليس ضد ش
ــو زدن و حلقه  ــه را مجبور به زان اگزوپرى منطق
ــر كرده بود. احتماال  ــت س ــت ها پش كردن دس
ــت چه  ــه -كه معلوم نيس ــردار اين صحن فيلمب
كسى بوده- مى گويد: «اين هم كالس بچه هاى 
ــبكه هاى  ــزاران بار در ش ــن ويديو ه خوب».اي
ــده و واكنش خشمگينانه  ــر ش اجتماعى منتش
ــيارى از كاربران  كاربران را برانگيخته است. بس
ــوى  ــت هاى عراقى از س اين تصاوير را با بازداش
ــه كرده اند.در جريان  نظاميان آمريكايى مقايس
ــنبه چندين خودرو در  خشونت هاى روز پنج ش
ــو-بوآ، در حومه پاريس به  ييولين و كليشى-س
آتش كشيده شد. پليس ضد شورش در اين روز 

بيش از 700 دانش آموز را بازداشت كرد.
ــوى به تغيير  بسيارى از دانش آموزان فرانس
قانون اخذ ديپلم دوره متوسطه و چگونگى ورود 

به دانشگاه، معترضند.

جليقه زردها به دنبال سرنگونى مكرون

«قانون» اعرتاضات در فرانسه را باوجود عقب نشینی دولت بررسی کرد

اوضاع بـراى مكرون اصال جالب نيسـت؛ 
او تا همين حاال، دو بار عقب نشـينى كرده اما 
اعتراضات از رونق نيفتاده و انگار اصال داستان 

جليقه زردها، ماليات سوخت نبوده بلكه اين 
موضوع تنها بهانه اى براى شـروع بوده است! 
شروع طوفانى سـهمگين كه رييس جمهور 

بدون حزب را با خود خواهد برد!
در كشـوري چـون فرانسـه وقتـى كـه 
سياسـتمدار بـدون حمايت يك حـزب به 
رهبرى يك كشور مى رسد، بايد انتظار روزى 

را هم بكشد كه تمام احزاب كشـور، عليه او 
متحد شوند!از سو ى ديگر، بازتوليد عبارتى 
مثل «ارتش متحد اروپايى» چيزى نيسـت 
كه به مذاق ناسيوناليسـت ها خـوش بيايد!  
مكرون فراموش كرده است كه يك كشور در 
اروپا از يونان و ايتاليا گرفته تا بريتانيا و آلمان، 
خوش ندارد كه اتحاد و جهانى شدن را ببيند 

و ميليون ها يورو خرج اين از هم پاشـيدگى 
اروپايى كرده است. تازه آن كشور در آن سوى 
اقيانوس آتالنتيك هم يك رهبر همفكر دارد 
كه براى از هم گسيختگى كل جهان، سخت 
تالش مى كند! به نظر مى رسد، شعله ور شدن 
آتش اعتراضـات در فرانسـه، هزينه تئورى 
ارتش واحد اروپايى باشد! اينكه جليقه زردها 

تنها دو سه روز پس از تئورى مكرون ، خيابان 
هاى پاريس و ديگر شـهرها را فتح مى كنند، 
قطعا تصادفى نيسـت! اين گونه حـرف زدن 
مكرون، هزينه زيادى را روى دستش گذاشته 
و حاال خانم معلمى چون «بريژيت مارى-كلود»  
هم نمى تواند فرمول خاموش كردن اعتراضات 
سراسرى را به شاگرد خوش تيپ خود بدهد! 

اگر كار آن «دونفر»  طبق نقشه خوب پيش برود، 
مكرون به زودى از صحنه سياسى فرانسه كنار 
مى رود تا درس عبرتى باشد براى كسانى كه در 
اروپا به اتحاد بيشتر فكر مى كنند! آن هم اتحاد 
نظامى! اگر ناتو هم تا حاال، سرپا مانده دليلش 
مشخص است چون ريش و قيچى دست يكى 

ديگر است!

ممهدى دل روشن 

ــد بر  ــل متح ــازمان مل ــى س ــع عموم مجم
ــكا، تصويب قطعنامه  خالف اصرار و تهديد آمري
پيشنهادى اين كشور را نيازمند داشتن دو سوم 
ــت عصر پنج شنبه  ــت.آمريكا در نشس آرا دانس
مجمع عمومى سازمان ملل متحد، پيش نويس 
قطعنامه اى را ارائه داد كه به موجب آن اقدامات 
ــليك راكت به شهروندان  حماس در آنچه كه ش
سرزمين هاى اشغالى ناميده شده است، محكوم 
مى شد.نيكى هيلى ،    سفير مستعفى و شكست 
ــازمان ملل متحد در معرفى  خورده آمريكا در س
ــى تواند يك روز  ــس گفت: امروز م اين پيش نوي
تاريخى يا يك روز عادى براى سازمان ملل باشد.

وى افزود: جمعه گذشته، همين مجمع عمومى 
ــراييل تصويب كرد و در طول  6قطعنامه عليه اس
ــراييل محكوم  يك سال گذشته نيز 500 بار اس
شده است. اين فضا مى گويد كه تروريسم مساله 
اى پذيرفته شده است. نماينده مستعفى آمريكا 
ــده بر پايه صلح  با اين ادعا كه پيش نويس ارائه ش
ــاس آن نپذيرفتن تروريسم است،  و امنيت و اس
ادامه داد: سازمان ملل تا كنون هيچ قطعنامه اى 
عليه حماس تصويب نكرده است. اين قطعنامه، 

ــود كه اقدام حماس را  تنها قطعنامه اى خواهد ب
محكوم مى كند.هيلى كه اظهاراتى را بر زبان مى 
راند كه به خوبى نشان مى داد جامعه بين المللى 
ــت ها همراه نيست، اضافه  با جنايات صهيونيس
ــراييل انجام مى شود  كرد: اقداماتى كه عليه اس
چون ضد صهيونيستى است، هيچ گاه تروريستى 
ــت؛در حالى كه هر يك از اين  ــده اس ناميده نش
اقدامات اگر در كشورى ديگر انجام مى شد، آن را 
تروريستى مى ناميدند.وى در اظهاراتى تكرارى 
ــزه ناميد و  ــئول درد و رنج مردم غ حماس را مس
ــى حماس را  ــن قطعنامه حمالت راكت افزود: اي
ــش از هرگونه مذاكرات صلح  محكوم مى كند. پي
بين فلسطين و اسراييل، بدون هيچ پيش شرطى 

اقدامات حماس بايد محكوم شود.
نماينـده آمريـكا خواسـتار راى به اين 

قطعنامه پيشنهادى شد
ــاچا يورنتى نماينده  ــن اظهارات، س پس از اي
ــه اصالحيه اى  ــازمان ملل قطعنام بوليوى در س
ارائه داد كه به موجب آن، رژيم صهيونيستى بايد 
ــغالى را ترك كند، راه حل دو  ــرزمين هاى اش س
ــرقى پايتخت فلسطين  دولت اجرايى، قدس ش
ــازمان ملل به  ــده از سوى س و مرزهاى تعيين ش
رسميت شناخته شود.وى همچنين اظهار كرد كه 

قطعنامه آمريكا بايد دو سوم آرا را به دست آورد.
ــت كه  نماينده آمريكا در واكنش به اين درخواس
كويت هم به نمايندگى از كشورهاى عربى مطرح 
كرد، گفت: اين يك استاندارد دوگانه است. جمعه 
گذشته عليه اسراييل 6 قطعنامه تصويب شد كه 
هيچ يك نيازمند دو سوم آرا نبود.در نهايت مجمع 
عمومى سازمان ملل متحد با 75 راى در برابر 72 
راى و 26 راى ممتنع، خواستار دو سوم آرا شدند.

واكنش بعيدى نژاد
ــفير جمهورى اسالمى  حميد بعيدى نژاد س
ــازمان ملل متحد  ــرد: مخالفت س ايران بيان ك
ــكا درخصوص  ــنهادى آمري ــه پيش ــا قطعنام ب
ــكى  ــراى حمالت موش ــاس ب ــت حم محكومي
ــختى براى  ــت س ــتى، شكس به رژيم صهيونيس
ــتى بود.بعيدى نژاد روز  آمريكا و رژيم صهيونيس
ــزود: نيكى  ــار پيامى در توييتر اف جمعه با انتش
ــاب هيچ چيز از  ــود  موقع انتص هيلى  كه گفته ب
سازمان ملل نمى دانست و هدفش را دفاع از رژيم 
ــراييل اعالم كرده بود، وداع تلخى با سازمان  اس

ملل داشت.
واكنش حماس و جهاد اسالمى

ــالمى تالش  ــاس و جهاد اس ــان، حم همزم
كشورها، نهادها و گروه هاى حامى فلسطين براى 

مقابله با پيش نويس قطعنامه آمريكايى در مجمع 
ــل در محكوميت گروه هاى  ــازمان مل عمومى س
ــهاب،  مسئول دفتر  مقاومت را ستودند.داود ش
رسانه اى جنبش جهاد اسالمى گفت كه شكست 
ــيلى  ــازمان ملل س ــرح آمريكايى در س ــن ط اي
ــتى بود كه  محكمى به آمريكا و رژيم صهيونيس
طبق عادت هميشگى شان در تريبون بين المللى 

عادت به دروغ پراكنى دارند.
وى مواضع كشورها، نهادها و گروه هاى مخالف 
اين طرح را ستود و همچنين يادآورشد كه ننگ 
ــات كرده و به نفع  بر كسانى كه با اسراييل مماش
ــورها به خاطر  ــه راى دادند. اين كش اين قطعنام
ــاس  ــرس و ناديده گرفتن حقيقت احس نفاق، ت
ــرم خواهند كرد.جنبش مقاومت اسالمى نيز  ش
در اين باره گفت كه همراه با ملت فلسطين تالش 
ــورها در رويارويى با پيش نويس  هاى جدى كش
ــنهادى آمريكا به سازمان ملل در  قطعنامه پيش
ــاى مقاومت را از  ــروه ه محكوميت حماس و گ

نزديك دنبال مى كند.
ــمى حماس اين  فوزى برهوم سخنگوى رس
تالش ها را ستود و آن را بيانگرحمايت از عدالت و 
دفاع از حق و رعايت انصاف در قبال ملت فلسطين 

دانست.

نماينده ايـران در سـازمان ملل: نيروى 
منطق بر منطق نيرو فائق مى آيد

ــازمان ملل پيش از هفتاد  نماينده ايران در س
ــازمان ملل در  ــى س ــع عموم ــومين مجم و س
ــنهادى آمريكا در رابطه با  رابطه با قطعنامه پيش
ــر گروه هاى نظامى  «فعاليت هاى حماس و ديگ
ــه نمايانگر  ــن قطعنام ــرد: اي ــزه» اظهار ك در غ
ــكا در قبال  ــت خارجى آمري ذات حقيقى سياس
ــت نه تنها بر پايه  ــت. اين سياس فلسطينى هاس
ــطينى ها را  ــده و حقوق فلس ــتوار ش نيرنگ اس
ــورت بى پرده، پايدار  ناديده مى گيرد، بلكه به ص

ــراييل حمايت مى كند. ــخت از اس و سفت و س
نماينده ايران با اشاره به اشغال نامشروع فلسطين 
ــتى بيان كرد: اين دليل  ــط رژيم صهيونيس توس
ــت كه بر  ــام زجرها و ناعدالتى هايى اس اصلى تم
سر فلسطينى ها آمده و باعث شده كه 6 ميليون 

پناهنده بى خانمان شوند.
ــن  ــى از آخري ــزود: يك ــه اف وى در ادام
ــراييل مرتكب آن شده  ــتمگرى هايى كه اس س
ــطينى و زخمى كردن  ــتن 160 فلس است، كش
ــرات صلح آميز روز  ــر در تظاه ــر ديگ هزاران نف

سرزمين در غزه بوده است.

آمریکا و رژیم صهیونیستی نتوانستند فلسطین را محکوم کنند

در  روپـا  ا تحاديـه  ا سـفير 
افغانسـتان از كميسـيون هاى 
انتخاباتـى اين كشـور خواسـته 
اسـت كـه دربـاره مسـاله ابطال 
آراى انتخابـات پارلمانـى كابل از 
سـوى كميسـيون رسـيدگى بـه 
شـكايت هاى انتخاباتـى بـه يك 
راه حـل مشـترك برسـند.اين 
كميسـيون (پنج شـنبه 15 آذر) 

انتخابـات پارلمانـى برگزار شـده 
در واليت كابل را بـه دليل تقلب ها 
و جـرام انتخاباتى گسـترده باطل 
اعـالم كـرد وبالفاصله سـاعاتى 
بعد، كميسيون مسـتقل انتخابات 
دوتصميـم  دا نشـان  كنـش  وا
كميسـيون مبني بر رسـيدگى به 
شـكايت هاى انتخاباتى را رد كرد 
و گفت كه تصميم اين كميسـيون 

سياسى، احساسـاتى، عجوالنه و 
بدون اسناد كافى است.

پيـرى مايدون، سـفير اتحاديه 
اروپـا در افغانسـتان در واكنـش 
بـه جنجـال بيـن دو كميسـيون 
انتخاباتـى افغانسـتان گفـت كه 
اتحاديـه اروپـا رونـد انتخابـات 
دراين كشـور را از نزديك پيگيرى 
مى كند. مايدون گفت دو كميسيون 

انتخاباتى افغانستان بايد بر اساس 
قانون و گفت وگـو به يك توافقنامه 
راه حل دسـت يابند. او افزود كه به 
آراى شـمار زيادى از شـهروندان 
كابل كه با وجود خطـرات زياد راى 
دادند،بايد احترام گذاشته شود.به 
گفته پيرى مايـدون در حال حاضر 
بايـد بـه دو كميسـيون انتخاباتى 
فرصـت داده شـود تـا گفت وگـو 

كننـد و بر اسـاس قانـون راه حلى 
ارائه دهند.سـفير اتحاديه اروپا در 
افغانستان افزود: اگر دو كميسيون 
به توافقى نرسند و نتوانند راه حلى 
پيدا كننـد، بايدبر اسـاس قانون، 
راى گيـرى دوباره صـورت بگيرد. 
اما بايد در نظر داشـته باشيم كه در 
برابر اين راى گيرى دوباره، مطمئنا 

چالش هاى مشخصى وجود دارد.

اتحادیه اروپا خواهان 
جست وجوی راه حل 
برای مساله ابطال آرای 

انتخاباتی کابل شد

دونالد ترامـپ، رييس جمهورى 
آمريكا ضمـن تاكيد بر عـزم دولت 
خود بـراى جلوگيرى از دسـتيابى 
ايران به تسـليحات اتمى، از تحريم 
ايـران دفـاع كـرده اسـت.ترامپ 
در سـخنانى در مراسـم حنـوكا، از 
اعيـاد يهوديـان كه در كاخ سـفيد 
برگزار شـد، با توصيف اسـراييل به 
عنوان يك دموكراسى پويا در قلب 

خاورميانـه و ضمن حمـالت لفظى 
شـديد عليه ايران، از خروج اياالت 
متحده از توافق هسته اى - برجام - 
دفاع كـرد و آن را تصميمى ضرورى 

دانست.
 ترامـپ گفـت: مـا از توافـق 
وحشـتناك هسـته  اى بـا ايـران 
بيرون آمديـم، اين توافقى بسـيار 
وحشتناك بود كه نبايد هرگز بسته 

شـود.رييس جمهـورى آمريـكا از 
تحريم هاى آن كشور عليه جمهورى 
اسـالمى ايران دفـاع كـرد و گفت: 
مـا شـديدترين تحريم هـا را وضع 
كرده ايم، مـا تحريم هايـى را عليه 
ايران به اجرا گذاشـته ايم كه كمتر 
كشورى تا كنون به اين شدت تحريم 

شده است.
دونالد ترامپ بار ديگر جمهورى 

اسـالمى ايـران  را بـه تـالش براى 
ساخت تسـليحات اتمى متهم كرد 
و در يك ادعاى بى اسـاس گفت: ما 
نبايـد اجازه دهيـم ايـران هرگز به 
تسليحات هسـته اى دسـت يابد، 
نمى توانيـم بگذاريـم بزرگ تريـن 
حامى تروريسم در جهان، حكومتى 
كه مرتبا شـعار مرگ بر آمريكا سـر 
مى دهـد و همـواره اسـراييل را به 

نابودى تهديد مى كند و مدام فرياد 
مرگ بر اسراييل مى كشد به اسلحه 
اتمى دست يابد؛ اجازه نخواهيم داد 

چنين چيزى وقوع پيدا كند.
در اين سـخنرانى، كـه باحمايت 
حاضـران همـراه بـود،  ترامـپ بار 
ديگر از تصميم خود براى شناسايى 
بيت المقـدس  بـه عنـوان پايتخت 

رژيم صهيونيستى دفاع كرد.

ترامپ:
 تاکنون کمرت کشوری 

مانند ایران 
تحریم شده است

پيروزى مقاومت در پيشگاه ملل 
گروه بين الملل
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ستونى براى كمك به زندانيان

ــائل مهم در حوزه قضايى رسيدگى  يكى از مس
ــرويس  ــت؛ از اين رو س به وضعيت زندانيان اس
حقوق و قضاى روزنامه قانون بنا دارد تا از هفته 
آينده صحبت ها، دغدغه ها و مشكالت زندانيان 
را در صورت مقرون به صحت بودن منتشر كند. 
انتشار اين مهم عالوه برآنكه باعث ارتقاى سطح 
دانش حقوقى آحاد مردم مى شود، شايد به حل 
ــايانى كند. به  دغدغه هاى افراد دربند كمك ش
اين دليل از تمام كسانى كه مشكالت مرتبطى 
دارند، تقاضا مى شود كه براى رسانه اى شدن اين 
ــكالت خود را با قيد عنوان«براى  موضوع، مش
گروه حقوق و قضا» به كانال يا كد پستى  روزنامه 

ارسال كنند. 

كد پستى:1591633547

از زندان به مسئوالن

@ghanoonnewspaper

www.ghanoondaily.ir

 مديركل تدوين لوايح و مقررات معاونت حقوقى 
ــت كه اليحه تامين امنيت  قوه قضاييه خبر داده اس
ــاده در معاونت  ــونت با حدود 50 م زنان عليه خش
ــت دستگاه  حقوقى قوه قضاييه نهايى و براى رياس
ــت  و بعد از تاييد، به دولت و  ــده اس ــال ش قضا ارس
ــال خواهد  ــوراى اسالمى ارس سپس به مجلس ش
شد. اين در حالي است كه اليحه تامين امنيت زنان 
ــود كه در دستگاه قضا  عليه خشونت 9ماهي  مي ش
بالتكليف مانده است و هر از گاهي خبر نهايي شدن 
ــود اما در نهايت همچنان خبر از  آن رسانه اي مي ش

بازگشت اليحه به دولت  و تقويم به مجلس نيست.
ــان عليه  ــن امنيت زن ــن اليحه تامي بحث تدوي
ــد اما به طور جدى  خشونت در دولت نهم مطرح ش
ــتور كار قرار گرفت؛ طورى  در دولت يازدهم در دس
ــهيندخت موالوردى، معاون وقت امور زنان و  كه ش
خانوده رياست جمهورى، تدوين و تهيه اين اليحه 
را از اولويت هاى خود براى كاهش خشونت ها عنوان 
ــه در پنج فصل و  كرده بود. در متن اوليه، اين اليح
90 ماده به منظور جلوگيرى از بى عدالتى در روابط 
خانوادگى و ضرورت رفع ظلم و تعدى نسبت به زنان 
در عرصه خانواده، و همچنين پيش بينى راهكارها 
و ضمانت هاى قانونى و جلوگيرى از افراط و تفريط 
در اين زمينه از طرف مركز امور زنان و خانواده دولت 

يازدهم تدوين شد.
ــدن در دولت براي بررسي  اليحه بعد از نهايي ش
ــال شد كه در ارديبهشت  و تاييد به قوه قضاييه ارس
سال جاري معاون حقوقى قوه قضاييه از نهايي شدن 
ــونت در اين  ــان عليه خش ــن امنيت زن اليحه تامي
ــال  معاونت خبر داد و گفت: براى تاييد نهايى و ارس
به دولت، تقديم رياست قوه قضاييه شده است. از آن 
روز همچنان همه در انتظار تاييد نهايي رييس قوه 
ــتند كه هنوز هم رخ نداده است. در اين  قضاييه هس
ــا نيمي از مواد  ــري از حذف تقريب فاصله زماني خب
ــر شد كه سبب  ــده در قوه قضاييه منتش تدوين ش

نگراني هاي بسياري گرديد.
ــى، نماينده  در واكنش به اين خبر،طيبه سياوش
ــوراى اسالمى تير امسال  مردم تهران در مجلس ش
ــوه قضاييه  در  ــان معاون حقوقى ق به نقل از خدايي
ــه 41 ماده از 92 ماده  رابطه با اين حذفيات گفت ك
اين اليحه حذف شده است، علت حذف اين مواد هم 
ــالمى و  موازى بودن آن ها با مواد قانون مجازات اس

آيين دادرسى كيفرى اعالم شده است.
ــوص توضيح داده بود:  خداييان  نيز در اين خص
ــه وجود دارد كه هر  يك نظام حقوقى در قوه قضايي
قانونى تهيه مى شود، بايد منطبق با اين نظام حقوقى 
باشد تا در قوانين مختلف دچار تشتت و پراكندگى 
نشويم؛ بر اين اساس اليحه اى كه در دولت تهيه شده 
بود، در معاونت حقوقى مورد بررسى قرار گرفت و از 
آنجايى كه برخى از مواد آن هم پوشانى داشت، ادغام 
شدند، همچنين برخى مواد در قانون آيين دادسرى 
ــود كه به آن  ــده ب ــرى و قوانين عمومى قيد ش كيف
قوانين محول شدند. به عنوان نمونه، شروع به جرم 

يا معاونت در جرم، به قانون مجازات اسالمى محول و 
اگر به قانون آيين دادرسى كيفرى مربوط بود، به آن 
قانون ارجاع داده مى شود. همچنين قسمت هايى از 
اليحه كه نقصان داشتند و موادى كه جرم زا بودند، 
حذف شدند يا در بخش هاى ديگرى از اليحه تامين 

امنيت زنان پيش بينى شده است.
اشرف گرامى زادگان مشاور حقوقى معاون امور 
زنان و خانواده رياست جمهورى نيزدرباره انتقادات 
دستگاه قضا در شباهت  هاى ميان مفاد اليحه و قانون 
مجازات اسالمى اظهار داشت: ممكن است در قانون 
ــى از اين جرايم وجود داشته  مجازات اسالمى بخش
باشد كه براى آن به  عنوان جرم، مجازات تعيين شده 
است؛ اما اين اليحه تكميل  كننده و خاص است، به 
ــدرج در اين  ــراى پيگيرى اهداف من همين دليل ب
ــت زنان در  ــوراى هماهنگى تامين امني اليحه، ش
ــود؛ شرح وظايف شورا  برابر خشونت تشكيل مى  ش

ــورا بايد تا رسيدن به  ــت و اين ش مشخص شده اس
نتيجه به دنبال اجراى اليحه باشد. وى خاطرنشان 
ــاهد راه هاى  ــه، ش ــاده اين اليح ــى 52 م كرد: ط
جديدى براى رسيدن به عدالت، اقدامات منصفانه و 
مهلت  هاى قانونى موثر هستيم كه در صورت نهادينه 
ــازى به تحكيم خانواده، احقاق  ــدن و فرهنگ  س ش
حقوق زنان آسيب  ديده و حمايت از بازسازى مجدد 
ــى  زادگان گفت: در  ــود. گرام خانواده منجر مى ش
صورت تاييد نهايى قوه قضاييه و ارائه اليحه به هيات 
ــه مجلس تقديم  ــرع وقت اين اليحه ب دولت، در اس
مى  شود و با حمايت نمايندگان ملت شاهد يك قانون 

قابل اتكا در كشور خواهيم بود.
ــتگاه قضا شايعات  ــال اليحه ازدس تعلل در ارس
ــتان  ــت تا جايي كه تابس ــياري را به همراه داش بس
ــته  يكى از نمايندگان مجلس از ارسال اليحه  گذش
ــر داده بود، كه  تامين امنيت زنان براى رهبرى خب
ــال  معصوبه ابتكار در واكنش به اين خبر گفت:ارس
اين اليحه براى رهبرى براى من هم در حد شنيده 
است، بنابراين من نمى توانم تاييد كنم كه اين اتفاق 
ــخگويى را از رياست  رخ داده يا نه. به هر حال ما پاس
ــم. دولت هم منتظر  محترم قوه قضاييه انتظار داري
ــته ايم. تا  ــات زيادى هم داش ــت. مكاتب و پيگير اس
ــا اين حال  ــاعدى اعالم كرده اند ب االن هم نظر مس
ــتيم. فقط اميدواريم زمان را  ما همچنان پيگير هس
هم از دست ندهيم چرا كه هر جا خبرى يا گزارشى 
ــتر نياز  ــونت عليه زنان مى بينيم بيش در مورد خش
ــاس مى كنيم. ــون را احس ــن و تنظيم قان به تدوي

ــتان در رابطه با  ــر تابس ــورى اواخ ــه سلحش پروان
ــت:   ــت اليحه تامين امنيت زنان گفته اس سرنوش
ــود كه به  ــونت عليه زنان» ب ــه «منع خش اين اليح
ــال و نيم  ــان» تغيير كرد؛ دو س ــن امنيت زن «تامي
است كه قرار شده اين اليحه به مجلس برسد، اما در 
ــه تاكنون هيچ طرح و  پيچ  و خم  هايى قرار گرفته ك
اليحه اى چنين مراحلى را طى نكرده است. وى ادامه 
داد: وقتى ما به مجلس آمديم، گفتند پنج سال است 
ــت، تغييراتى توسط  كه اليحه در دست بررسى اس
ــت جمهورى در  ــور زنان و خانواده رياس معاونت ام
ــد تا به  ــاره به دولت تحويل داده ش آن اعمال و دوب
ــود اما اليحه به قوه قضاييه ارجاع  مجلس ارسال ش
ــد زيرا موارد جرم انگارانه در آن وجود دارد و بايد   ش
قوه قضاييه درباره آن نظر بدهد.  اين نماينده مردم 
ــته  ــال گذش ــاره به ديدار س تهران در مجلس با اش
فراكسيون زنان با علماى قم نيز، گفت: اكثريت علما 

بر اليحه تامين امنيت زنان تاكيد داشتند و خواهان 
اين بودند كه درباره خشونت عليه زنان قانون داشته 
ــبت به آزار و اذيت در  ــيم، زيرا زنان زيادى نس باش
منزل، به آن ها مراجعه مى  كردند و معتقد بودند اين 
وظيفه ماست كه ورود كنيم. با وجود تاكيد علما اين 
ــالم دين آرامش است اما  مقاومت عجيب است؛ اس
گاهى تعريفى از زن ارائه مى  شود كه مى گويند زن 
جنس دوم است و اين باعث مى  شود ضرورت چنين 

قوانينى احساس نشود.
ــر نماينده مجلس نيز  محمدعلى پورمختار ديگ
ــن اليحه معتقد  ــدن اي درنگاهي مثبت به نهايي ش
ــونت عليه زنان  ــت: براى برخورد و مقابله با خش اس
ــد قانون مجازات  ــادى از قوانين عمومى مانن به مف
اسالمى استناد مى شود، در واقع اگر ضرب و جرحى 
ــواد مختلف قانون مجازات  صورت گيرد بر مبناى م
ــونت برخورد كرد. با  اسالمى مى توان با عوامل خش
توجه به اهميت تامين امنيت زنان، براى پيشگيرى 
از خشونت عليه زنان، رفع تنش هاى ناشى از خشونت 
در خانواده و جلوگيرى از ازهم گسيختگى خانواده 
ــائل اجتماعى بايد قانون  خاصى تصويب  و ساير مس
ــود كه در اين زمينه اليحه تامين امنيت زنان در  ش

برابر خشونت موثر واقع مى شود.
خشونت عليه زنان در مرز هشدار

خشونت نسبت به زنان عبارت است از ارتكاب هر 
ــيب يا ضرر به  فعل يا ترك فعلى كه موجب ورود آس
تماميت جسمانى يا روانى يا حيثيت يا شخصيت و 
ــود يا هر  كرامت يا حقوق و آزادى هاى قانونى زن ش
ــدى قرار دهد».  يك از آن ها را در معرض تهديد ج
اين تعريف عينا در اليحه منع خشونت كنونى درج 
ــت و تعلل در تحقق اهداف اين اليحه يعني  شده اس
ــيب  ــتر بر زناني كه راه نجاتي از آس ــونت بيش خش

ندارند. را 
در باب ضرورت نهايي شدن اليحه تامين امنيت 
همين بس كه هر روز تعلل ممكن است به بهاي جان 
زني ختم شود. در گزارشي كه در تسنيم منتشر شده 
ــونت عليه زنان طي سال هاي اخير  ــت آمار خش اس
ــال 95 تعداد 13370  اين گونه بيان شده است: س
ــت  ــه اورژانس گزارش شده اس ــر ب مورد آزار همس
ــز مديريت بحران  كه 2000 مورد مراجعه به مراك
ــت و از 13هزار  و 8200 مورد تماس با 123 بوده اس
ــكى قانونى ثبت شدند و  مورد 9500 مورد در پزش
ــزاع خانوادگى  ــا مربوط به ن درصد بااليى از قتل ه
ــى از مقامات  ــد. آذر 96 يك معموال زوجين مى باش
ــتى اعالم كرد كه در استان  رسمى سازمان بهزيس
ــبت به ديگرنقاط كشور زنان وضعيت  تهران كه نس
ــونت  ــوم زنان در معرض خش بهترى دارند يك س
هستند. آذر 93 محمدعلى اسفنانى، سخنگوى وقت 
كميسيون حقوقى و قضايى مجلس، گفته بود: ميزان 
مرگ و مير ناشى از خشونت در زنان 15 تا 44 سال با 

ميزان مرگ از سرطان برابر است.
ــخص نيست كه  ــد شايد مش بنابرآنچه گفته ش
ــخص خواهد شد و  تكليف اين اليحه چه زماني مش
آيا صرفا نياز به تاييد رييس قوه قضاييه دارد يا تاييد 
در سطوح باالترى در انتظار اين اليحه است اما آنچه 
ــال است كه  ــت مدت زماني بيش از 6 س مسلم اس

جامعه در انتظار اين اليحه بسر مي برد .

        همچنان خبري از نهايي شدن اليحه تامين امنيت زنان نيست     

امنيت زنان،  در خاك   وقت كشي   مردان

70 سال پيش د          ر چنين روزي

راى اعتماد به دولت ساعد
نمايندگان دوره پانزدهم مجلس شوراى ملى در چنين 
روزى از سال 1327 با  اكثريت شكننده پنجاه و شش راى 
ــاختمان بهارستان  ــش نماينده حاضر در س از نود و ش
برنامه هاى دولت ساعد و فهرست اعضاى كابينه او را تاييد 
كردند تا وى بدين گونه به صورت رسمي سكاندار دولت 
ايران شود.  برنامه ساعد كه يكى از كوتاه ترين و موجز ترين 
برنامه هاى ارائه شده از سوى دولت هاى مختلف ايران به 
مجالس است؛ داراى ده بند بود. در بند نخست آن با توجه به 
وضعيت كشور در قبال دولت هاى بيگانه بر حفظ و تحكيم 
روابط دوستانه با تمامي كشور ها مخصوصا با همسايگان بر 
اساس احترام متقابل با متابعت از منشور ملل متحد اشاره 
ــده بود. همچنين اجراى كامل قوانين و حفظ امنيت  ش
عمومي و بسط عدالت اجتماعى و قضايى و فراهم آوردن 
وسايل رفاه عمومي از حيث احتياجات اوليه مانند خواربار 
و برق و لوله كشى آب شهر ها و ساير مواد زندگانى به قيمت 
ــعه بهداشت و  ــويق صادرات و توس ارزان و تسهيل و تش
فرهنگ براى عموم بندهاى دو وچهار اين برنامه بود. ساعد 
در بند 6 برنامه خود بر تعقيب اقدامات دولت هاى گذشته به 
منظور استيفاي حقوق ملت ايران از شركت نفت جنوب و 
در بند هفت آن بر اقدام براى استرداد اراضى ايران كه بدون 
هيچ گونه قرارداد و معاهده مورد مداخله ديگران واقع شده 

است تاكيد كرده بود. 

 تاييد اساسنامه بنياد مسكن
ــالمي از نهادهايى محسوب  بنياد مسكن انقالب اس
ــت پس از پيروزى  مى شود كه در   همان سال هاى نخس
انقالب براى رفع مشكالت اسكان خانواده هاى نيازمند 
كشور تاسيس شد. اين مجموعه انقالبى هم به مانند ساير 
نهادهاى زاده انقالب در ابتداى كار اساسنامه مشخصى 
نداشت تا اينكه در چنين روزى از سال 1366 مجلس دوم 
شوراى اسالمي اين مشكل را حل كرد و اساسنامه اى 20 

ماده اى براى آن تصويب كرد.

نگاهى به قانون منع 
خشونت عليه زنان در تونس

ــائل مهم جهان امروز  خشونت عليه زنان جزو مس
است و بسياري از كشورها براي حمايت از زنان و كاهش 
ــونت عليه زنان قوانين دقيقي را مدون كرده اند.  خش
ــراي حمايت از  يكي از جديدترين تغييرات قوانين ب
زنان در كشور تونس رخ داده است.در حالي كه اليحه 
تامين امنيت زنان بيش از 6 سال  است در ايران در حال 
ــت، در سال جاري ميالدي تونس  تدوين و بررسي اس
توانست قانوني منع خشونت عليه زنان را ددر اين كشور 
ــونت عليه زنان در تونس  نهايي كند. قانون منع خش
ــنبه 26 جوالي 2018 در مجلس تونس  روز چهارش
با اكثريت آرا به تصويب رسيد. تونس با وجودى كه در 
حقوق زنان در جهان عرب پيشرو بوده، حدود نيمى از 
ــونت هاى داخلى در  زنان تونس به نحوى قربانى خش
ــت 26 جوالي 2018  ــان بوده اند. در نشس زندگى ش
ــى با 146 راى  مجلس تونس طى يك تصميم تاريخ
موافق و اكثريت آرا  قانون منع خشونت عليه زنان تونس 
را تصويب كرد. در اين اليحه قانونگذاران به همه انواع 
خشونت هاى اخالقى و فيزيكى و جنسى و اقتصادى 
ــر گرفتن رهنمودهاى  عليه زنان راى دادند. با در نظ
سازمان ملل و تساوى جنسى، اين اولين قانون است كه 
بطور خاص زنان را از خشونت حفظ مى كند. اين قانون، 
ــك مرتكب هتك حرمت  حكم بحث انگيزى كه به ي
زنان، در صورتى كه با قربانى خود ازدواج كند اجازه فرار 
از مجازات مى دهد، را حذف مى كند. هرچند اين قانون 
نگفته است كه دولت از كجا اين تصميمات سرفصلى را 
حمايت مالى مى كند. با اين حال براى كارزار كنندگان 
ــت به دنبال قانون  حقوق زنان تونس كه چند دهه اس
ــونت هاى محلى بودند، اين مصوبه يك پيروزى  خش
ــت. از ويژگي هاي اين قانون مي توان به موارد  بوده اس
ذيل اشاره كرد:  اين قانون هتك حرمت زنان در اماكن 
ــد. مجازات هاى  ــوب مى كن ــرم محس عمومى را ج
ــونت ها در داخل خانواده  ــخت ترى هم براى خش س
ــت. اين قانون حمايت هاى حقوقى و  تعيين شده اس
معنوى براى قربانيان تامين مى كند. هدف از اين قانون 
مبارزه با هرگونه خشونت ضد زنان در خانواده و جامعه 
است. برنامه هايى براى تقويت قوانين انسانى و برابرى 
ــى درج خواهد شد. البته  زن و مرد در كتاب هاى درس
اين اولين قانون براي منع خشونت عليه زنان نيست و 
پيش از اين در سال 1956، «قانون منزلت شخصى» در 
تونس وضع شد كه در آن چندهمسرى منسوخ گرديد. 
ــد؛  ــت طالق به زنان داده ش همچنين حق درخواس
براساس اين قانون حداقل سن براى ازدواج تعيين شد و 
رضايت طرفين براى ازدواج الزامى شد. در سال 1957 
بيشتر زنان حق راى بدست آوردند. در سال 2014 بر 
ــى جديد تونس، زنان و مردان در  اساس قانون اساس

خصوص حقوق و وظايف با هم برابرند.

تقويم قانون

اشاره

حجت االسالم محسنى اژه اى گفت: در استجازه اى 
كه از رهبر معظم انقالب درباره تشكيل دادگاه هاى ويژه 
صورت گرفت، پيش بينى شد آيين نامه اى براى اين كار 
تنظيم شود كه اين آيين نامه در 35 بند و هشت تبصره در 
هفته گذشته ابالغ شد. معاون اول قوه قضاييه در نشست 
ــكالت و چالش ها در  دادستان ها با موضوع بررسى مش
رسيدگى به پرونده هاى جرايم اقتصادى كه در دادستانى 
كل كشور برگزار شد، با توجه به موضوع نشست و مسائل 
مطروحه اظهار كرد: انشاءا... همه ما تكليف مدار و وظيفه 
ــيم و الزمه عمل به تكليف چند چيز است: اول  مدار باش
اينكه از هدف غفلت پيدا نكنيم و دوم مسير و موانع احتمالى 
و قطعى آن را شناسايى كنيم و سوم ابزار و لوازمى كه براى 
رسيدن به هدف نياز است را فراهم كنيم. در واقع ما زمانى 
ــه به همه مقدمات توجه  به تكليف مان عمل كرده ايم ك
الزم را داشته باشيم. محسنى اژه اى گفت: همه مسئوالن 
مى گويند امروز در يك جنگ اقتصادى هستيم. در زمان 
ــرايط عادى حركت كرد و اين  جنگ نمى شود با يك ش
ــزار و امكانات و اقدامات ايجابى  زمان الزامات، مقررات، اب
ــاس اين شرايط، دولت،  و سلبى خود را مى طلبد و بر اس
ــى ويژه انجام دهند. در  مجلس و قوه قضاييه بايد اقدامات
واقع در شرايط فعلى بايد مجاهدت ها، تالش ها و اقدامات 
فوق العاده انجام شود و اگر نياز به قانون و مقرره ويژه است، 

اين كار صورت گيرد. 
در مـوارد ضـرورى، از اختيـارات رهبـرى 

استفاده مي شود
ــت با  ــه ادامه داد: طبيعى اس ــاون اول قوه قضايي مع
ــيارى از كار ها به سرعتى  سازوكار موجود در مجلس بس
ــود، امروز روى فروش  ــود، انجام نمى ش كه بايد انجام ش
ــار وجود دارد. اگر  نفت، توليد و دسترسى ما به پول فش
ــورت عادى و يا  ــى را تنظيم و به ص دولت بخواهد لوايح
حتى دوفوريتى به مجلس ببرد، باز هم ممكن است زمان بر 
باشد؛ بنابراين سران قوا و كارشناسان با مقام معظم رهبرى 
ــوارد ضرورى، از  در اين زمينه صحبت كرده اند كه در م

اختيارات رهبرى استفاده شود.
آيين نامه موارد استجازه از مقام معظم رهبرى 

ابالغ شد
 محسنى اژه اى خاطر نشان كرد: با توجه به مشكالت 
و موانعى كه در مبارزه با مفاسد اقتصادى وجود داشت، از 
سوى رياست محترم قوه قضاييه طى نامه اى از مقام معظم 
رهبرى مواردى را درخواست نمودند و مقام معظم رهبرى 

ــد  با مالحظه اى آن موارد را تاييد كردند و پيش بينى ش
آيين نامه اى براى اين كار تنظيم شود كه اين آيين نامه در 
35 بند و هشت تبصره در هفته گذشته ابالغ شد.  معاون 
اول قوه قضاييه تصريح كرد: آيين نامه مذكور و استجازه 
مقام معظم رهبرى به دستگاه هاى مربوطه و روساى كل 
ــد. وى گفت: فعال مبنا استجازه و  دادگسترى ها ابالغ ش
آيين نامه آن است كه الزم االجرا است و بايد طبق آن عمل 
شود و در مورد هر چيزى كه در آيين نامه مصرح نبود، طبق 
ــود. مواعدى كه براى ابالغ،  قوانين و مقررات عمل مى ش
اعتراض و تجديد نظر خواهى وجود دارد در اين آيين نامه 

كاهش يافته است . 
صالحيـت دادگاه هـاى ويـژه تهـران

 عام و كشورى است
ــتگاه قضا اضافه كرد: طبق اين آيين  سخنگوى دس
نامه دادگاه هاى ويژه در دادگاه هاى انقالب تهران و يا هر 
استانى كه از سوى رياست قوه تشخيص داده شود، برگزار 
مى شود و صالحيت دادگاه هاى ويژه تهران عام و كشورى 
است.  وى افزود: مواعدى كه براى ابالغ، اعتراض و تجديد 
نظر خواهى وجود دارد در اين آيين نامه كاهش يافته است 
به عنوان مثال اعتراض به قرار ابتدايى از 10 روز به پنج روز و 
همچنين زمان قرار اعتراض به دادنامه نيز كاهش پيدا كرده 
است و احكامى كه توسط اين دادگاه ها صادر مى شود، به 
غير از اعدام قطعى است و بايد در دادسرا، دادگاه و ديوان 
ــنى اژه اى  ــعب ويژه تشكيل شود. محس عالى كشور ش
ــخيص قاضى علنى  ــان كرد: اگر دادگاه به تش خاطرنش
برگزار شد قابليت انتشار در رسانه ملى و عمومى را دارد و 

پس از صدور حكم قطعى با رعايت ماده 36 قانون مجازات 
اسالمى، انتشار آن الزامى است.

رفع ايرادات قانوني در آيين نامه
محسنى اژه اى گفت: با عنايت به اينكه در ماده 286

قانون مجازات اسالمى و قانون مصوب سال 69 و اصالحات 
ــور از  بعد در خصوص اخاللگران در نظام اقتصادى كش
ــارت  واژه هايى، چون اخالل عمده، كالن، فراوان و خس
گسترده استفاده شده، ولى كلمات عمده، كالن، فراوان 
و گسترده تعريف نشده است و مورد اختالف برداشت بود 
لذا در ماده پنج آيين نامه تا حدودى به اين مساله پرداخته 

شده است تا بتواند براى قضات راهگشا باشد.
توجه بـه تعـداد بزه ديـدگان و مالباختگان و 

خسارات وارده از جرم 
اين مقام مسئول عالى قضايى خاطرنشان كرد: كالن 
بودن و خسارت وارده فقط به تحصيل مال نيست؛ بلكه 
ممكن است اثرى باشد كه بر مردم گذاشته است. مثال 
دارويى است كه يك فرد فروخته و خيلى هم از آن سود 
ــت و  ــت؛ اما زيان آن براى جامعه زياد بوده اس نبرده اس
ــد. وى اظهار كرد: تعداد  خسارت زيادى وارد كرده باش
بزه ديدگان و مالباختگان، گستردگى و وسعت آثار مخرب 
اقتصادى و اجتماعى يا خسارات وارده از جرم در اين آيين 
نامه مورد توجه قرار گرفته است.  اين مسئول عالى قضايى 
خاطرنشان كرد: ميزان مال و عوايد ناشى از جرم نيز يكى 
از موضوعاتى است كه بايد همواره مورد توجه قرار گيرد 
و با كمك ضابطين و ساير دستگاه هاى ذيربط در مرحله 

رسيدگى در دادسرا به اين امر توجه داشته باشند.

تشكيل  شعب خاص  در دادسرا،دادگاه و ديوان 
عالى كشور 

ــه داد: مورد ديگرى كه در  معاون اول قوه قضاييه ادام
آيين نامه پيش بينى شده شعب خاصى است كه هم بايد در 
دادسرا و هم در دادگاه و هم در ديوان عالى كشور تشكيل 
ــتند كه مطابق با  ــتان و بازپرس موظف هس شود. دادس
آيين نامه و استجازه مقام معظم رهبرى حداكثر ظرف 24

ساعت پرونده اى را كه تشكيل مى دهند، از طريق دبيرخانه 
مربوطه به معاونت اول اطالع دهند. هر بازپرس حداكثر 
ظرف 24 ساعت بايد گزارش دهد كه فالن پرونده در فالن 
استان تشكيل شده است تا اگر الزم است اقدامى در رابطه 
ــود و پس از صدور كيفرخواست نيز سريعا  با آن انجام ش
مراتب به معاون اول اعالم شود. معاون اول قوه قضاييه افزود: 
دادستان و بازپرس مربوطه نسبت به افرادى كه در اين گونه 
پرونده ها تحت تعقيب قرار مى گيرند، بايد ممنوع المعامله و 

ممنوع الخروج شدن را با دقت بيشترى انجام دهند.
از وكالي مـاده 48 در محاكـم ويـژه 

مي شود استفاده 
ــوص پرونده هاى موضوع  ــرد: در خص وى تصريح ك
ــرا و دادگاه از وكالى ماده 48 استفاده  استجازه در دادس
ــتان ها وكال به اندازه كافى معرفى  مى شود و در همه اس
شده اند و هيچ مشكلى از اين جهت وجود ندارد. محسنى 
اژه اى ادامه داد: اينكه گفته شده در تهران فقط 20 وكيل 
مربوط به ماده 48 وجود دارد، صحت ندارد و اين در مرحله 
اول بوده و بعدا در چند نوبت اضافه شده اند و اگر الزم باشد 

باز هم اضافه خواهند شد.
زمان تشكيل پرونده مالك نيست  

ــكيل  ــت: زمان تش معاون اول قوه قضاييه بيان داش
ــت و هر پرونده اى كه مشمول اذن و  پرونده مالك نيس
آيين نامه باشد و تاكنون در دادگاه بدوى حكم صادر نشده 
باشد، را شامل مى شود. محسنى اژه اى خاطرنشان كرد: 
اگر پرونده اى مشمول اين اذن مقام معظم رهبرى بوده 
و بعد از اذن در دادگاه هاى ديگر رسيدگى شده، حكم آن 

قابل نقض و ارجاع به شعب ويژه مى باشد.
دسـتگاه ها و ضابطان مكلفند به دسـتورات 

دادگاه هاى ويژه عمل كنند
ــزود: دادگاه هاى ويژه مجاز  معاون اول قوه قضاييه اف
ــا نسبت به  ــتند اگر پرونده اى داراى نقص بود، راس هس
ــتگاه ها و  ــدام كنند. وى ادامه داد: كليه دس رفع نقص اق
ضابطين اعم از عام و خاص مكلف هستند به دستوراتى كه 

دادگاه هاى ويژه مى دهند عمل كنند و با دادگاه همكارى 
نمايند. معاون اول قوه قضاييه با بيان توصيه هايى تاكيد 
ــدا را ناظر و حاضر ديد، چون  كرد: در همه مراحل بايد خ
ــت بايد دقت بيشترى كرد  احكام غير از اعدام قطعى اس
و بايد احكام از اتقان الزم برخوردار و كامال قابل دفاع باشد. 
وى همچنين تاكيد كرد: فرصت ها به سرعت مى گذرد و 

بايد از زمان حداكثر استفاده را نمود.
بايد دانسـت متهم علم به نتيجه داشـته 

است يا خير؟
محسنى اژه اى يادآورشد: در اين شرايط كه دشمن 
ــار به مردم و  ــه زدن به نظام از فش مى خواهد براى ضرب
عمليات روانى استفاده كند، افرادى كه دست به اقدامات 
مجرمانه اى از قبيل: احتكار، گرانفروشى و قاچاق مى زنند، 
بايد بدانند كه به دشمن كمك مى كنند، فشار بيشتر به 
مردم تحميل مى نمايند، مردم را نسبت به آينده نااميد 
ــت مردم مى آورند و  مى كنند و فشار بر اقتصاد و معيش
ــا نتيجه عمل آن ها ضربه به نظام خواهد بود ولو  چه بس
ــند. معاون اول  ــته باش اينكه چنين قصد و نيتى نداش
ــارزه با اخالگران  ــت: در قانون مب قوه قضاييه بيان داش
ــت كه اگر كسى به  ــور آمده اس در نظام اقتصادى كش
ــم به نتيجه  ــه نظام و يا عل ــا ضربه زدن ب قصد مقابله ي
ــت، در مورد اول و دوم  داشته باشد، مجازاتش اعدام اس
معموال نمى توانيم احراز كنيم؛ اما علم داشتن به نتيجه 
كار مشكلى نيست. چطور نمى تواند به اين توجه كند؟ 
ــت  لذا در مرحله تحقيقات بايد به اين نكته توجه داش
ــت يا خير. معاون اول  كه متهم علم به نتيجه داشته اس
ــان كرد: در آيين نامه پيش بينى  قوه قضاييه خاطرنش
شده است كه كااليى كه توقيف شده باشد را بايد سريع 
ــوط به توليد و  ــرد و مخصوصا اگر مرب تعيين تكليف ك
ــون به توليد و  ــت، چ نيازمندى هاى عمومى مردم اس
اشتغال و نيازمندى هاى مردم نبايد ضربه و خللى وارد 
ــود و اگر در مورد خاصى ابهام و ايرادى هست بايد راه  ش

حلى پيدا شود.
حدود صد و بيست الي صد و سى هزار گوشى در 

تهران توقيف شده است
ــك مصداق  ــان به بيان ي ــنى اژه اى در پاي محس
پرداخت و گفت: يك بخشى از گوشى تلفن همراه در 
تهران توقيف شده است؛ و چيزى حدود صد و بيست 
الي صد و سى هزار است؛ ولى در مجموع وزارت صنعت 
ــى بوده است  عنوان مى كند حدود هفتصد هزار گوش
كه البته بنده گفتم ما از هفتصد هزار خبر نداريم و اين 
ــى اين ها امروز،  ــف نكرده ايم و به هر دليل مقدار توقي
ــت در قيمت  ــت و ممكن اس چون مورد نياز مردم اس
بازار تاثيرگذار باشد، بايد دست به دست هم دهيم كه 
ــت، آن را روشن كنيم و  اگر جايى مطلبى روشن نيس

تكليف را مشخص نماييم.

عدليه

به گفته پروانه سلحشوري نماينده 
مجلس، اليحه «منع خشونت 

عليه زنان» به «تامين امنيت زنان» 
تغييرنام داده است و دو سال و نيم 

است كه قرار شده به مجلس برسد، 
اما در پيچ  و خم  هايى قرار گرفته كه 
تاكنون هيچ طرح و اليحه اى چنين 

مراحلى را طى نكرده است

مديركل تدوين لوايح و مقررات معاونت 
حقوقى قوه قضاييه خبر داده است كه 

اليحه تامين امنيت زنان عليه خشونت 
با حدود 50 ماده در معاونت حقوقى قوه 
قضاييه نهايى و براى رياست دستگاه 
قضا ارسال شده است  و بعد از تاييد، 
به دولت و سپس به مجلس شوراى 

اسالمى ارسال خواهد شد

ووحيده كريمي

معاون اول قوه قضاييه در نشست بررسى مشكالت و چالش ها در رسيدگى به پرونده هاى جرايم اقتصادى:

آيين نامه موارد استجازه از مقام معظم رهبرى ابالغ شد
اگر پرونده اى مشمول اذن رهبرى باشد و بعد از اذن در دادگاه هاى ديگر رسيدگى شده، حكم آن قابل نقض و ارجاع به شعب ويژه است
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16آذر را بايد يكى از روزهاى مهم و فصلى تازه از رابطه 
دانشگاه و حكومت در تاريخ معاصر ايران دانست. در 16 آذر 
سال 1332، اتفاقى تلخ در دانشگاه تهران كه در سال هاي 
بعد تاكنون، اين روز را به يكى از مهم ترين رويدادهاى تاريخ 
معاصر تبديل كرده است. محمدرضاپهلوى، پادشاه وقت 
شايدهيچ گاه اين تصور را نداشت كه رفتار تماميت خواهانه 
و ديكتاتورمآبانه وى  اين روز رادر تاريخ ايران، به روزى يگانه 
به ويژه در جنبش دانشجويى تبديل كند.محمدرضا شاه 
ــت از كودتاى 28 مرداد و باز گشت پس از  پهلوى سرمس
ــت قدرت خود را به رخ  فرارش به بغداد و  رم حاال مى خواس
مهم ترين پايگاه باقى مانده حامى دموكراسى و دولت دكتر 
ــد.پس از كودتاى 28 مرداد، رژيم كه  محمد مصدق بكش
توانسته بود دوباره در رأس قدرت قرار بگيرد، درصدد برآمد 
تا پايه هاى حكومت خود را تثبيت كند، اما براي اين هدف، 
دانشگاه را مهم ترين مانع در مقابل خود مى ديد.از سويى 
ديگر اين تصميم حاكميت در حالى در شرف انجام بود كه  
اولين بارقه هاى جنبش هاى دانشجويى كمتر از يك دهه 
ــال 1321، پايه گذارى شد.  پس از تشكيل دانشگاه در س
سال هاى تالش براى ملى شدن صنعت نفت، سال هاى اوج 
فعاليت جنبش دانشجويى نيز بود. دانشگاه در كنار بازار به 
دو ركن اساسى در اعتراضات تبديل شد و پا به پاى جامعه 
پيش آمد و نشان داد كه سنگرى مقاوم در برابر خواست هاى 
ــايد بزرگ ترين منتقدان و  استعمار و استبداد است اما ش
ــاه تصور نمى كردند او براى  مخالفان دولت محمدرضا ش
نشان دادن قدرت برآمده از كودتا و ضرب شست نشان دادن 
به دانشگاه ، به چنان رويكردى دست بزند كه نيروى نظامى 
را وارد دانشگاه كند و دست به سركوب بى امان دانشجويان 
در آن سطح بزند. دانشجويان در حالى در روز 16 آذر سال 
ــر  ــاى گارد قرار گرفتند كه س 1332 مورد حمله نيروه
كالس ها حاضر بودند و دانشجويان فنى حداقل در آن روز 
تجمعى را سازماندهى نكرده بودند.بسيارى اما بعدها معتقد 
بودند آن چه در 16 آذر  رخ داد، بيش از همه به سفر نيكسون 
و حضور  وى در دانشگاه مربوط مى شد و  قرار بود اين سركوب 
دانشگاه در  راستاى سكوت دانشگاه در روزهاى 17 و 18 آذر 
ــات روز 16 آذر را اما  رقم بخورد. كامل ترين گزارش از اتفاق
مى توان گزارش مكتوب شهيد مصطفى چمران دانست كه 
خود او از شاهدان عينى اين حادثه بود. اين گزارش در سال 
1341 و 9 سال پس از واقعه سركوب و شهادت سه دانشجو، 

مصطفى بزرگ نيا ، هادى شريعت رضوى و احمد قندچى 
به رشته تحرير درآمد. واقعه اى كه دكتر چمران همواره آن 
را در پيش چشمانش زنده تصوير مى كرد. آن چه در ادامه 
مى خوانيد، خوانشي است از روايت شهيد دكتر مصطفى 

چمران از اين واقعه تاريخي.
روزهاي  پراضطراب پس از كودتا

ــگاه روزهاى  ــال 1332 دانش روزهاى 14و 15آذر س
پراضطرابى را مي گذراند، آن گاه كه تظاهرات دانشجويان 
با تحريك نيروهاى امنيتى به خارج از دانشگاه كشيده شد. 
طبق برنامه ريزى قرار بود ريچارد نيكسون، معاون رييس 
جمهور  وقت آمريكا 17 آذر از دانشگاه تهران دكترى افتخارى 
حقوق دريافت كند. روشن بود كه دانشجويان معترض به 
كودتاى 28 مرداد، اين موضوع را توهين و دهن كجى آشكار 
رژيم استبدادى مى دانستند. از سويى شاه نيز مى خواست 
دليلي براى توجيه پروژه سركوب خود در دانشگاه داشته 
باشد. دو روز قبل از واقعه، زاهدى تجديد رابطه با انگلستان 
را رسما اعالم كرد و قرار شد «دنيس رايت» كاردار سفارت 
انگلستان، چند روز بعد به ايران بيايد. از 14 آذر تظاهراتى در 
گوشه و كنار به وقوع پيوست كه در نتيجه عده اى در بازار و 

دانشگاه دستگير شدند. اين وضع در 15 آذر نيز ادامه يافت.
  روز  واقعه

 صبح  16 آذر،هنگام ورود به دانشگاه، دانشجويان متوجه 
اوضاع غير عادى در اطراف دانشگاه تهران شدند. دانشجويان 
ــعى مى كردند كه به هيچ وجه بهانه اى به  حتى االمكان س

دست نظاميان ندهند. 
از اين رو با خونسردى و احتياط به كالس ها رفتند. ساعت 
ــت و چون بهانه اى به دست  اول بدون حادثه مهمى گذش
كماندوهاى مستقر در دانشگاه نيامد، به داخل دانشكده ها 
هجوم آوردند و از دانشكده هاي پزشكى، داروسازى، حقوق 

و علوم عده زيادى را دستگير كردند. 
ــرى مى رفت،  ــوادث وخيم ت چون احتمال وقوع ح
رييس وقت دانشگاه تهران براى حفظ جان دانشجويان، 
ــجويان گفت به  ــردو به دانش ــگاه را تعطيل ك كل دانش
خانه هاى خود بروند. دانشجويان نيز به پيروى از تصميم 
ــگاه، محوطه را ترك  كردنداما تازه نيمى از  رييس دانش
ــربازان به  ــجويان در حال خروج بودند كه ناگاه س دانش

دانشكده فنى حمله كردند. ظاهرا بهانه حمله به دانشكده 
اين بود كه در اين گير و دار، دو دانشجوى رشته ساختمان 
ــگاه اعتراض كردند. نظاميان  به حضور نظاميان در دانش
ــكده فنى و  كالس درس  براى دستگيرى آنان وارد دانش
مهندس شمس شدند تا دانشجويان معترض را دستگير 
كنند. وقتى مهندس شمس نسبت به حضور نظاميان در 
كالس درس خود اعتراض كرد، او را با مسلسل سر جاى 
خود  نشاندند.مصطفى چمران بخش ديگرى از ماجرا را 
اين گونه توصيف مى كند:«در خالل اين احوال مهندس 
خليلى و دكتر عابدى رييس و معاون دانشكده فنى با تمام 
قوا مى كوشيدند كه از ورود سربازان به كالس جلوگيرى 
كنند ولى سربازان نه تنها به حرف آن ها اهميتى ندادند 
بلكه آن ها را تهديد به مرگ كردند». به نظر مى رسد در آن 
روز مسئوالن دانشكده فنى دانشگاه تهران هر چه در توان 
داشتند انجام دادند تا در مقابل نيروهاى نظامى بايستند اما 
دستورى رسيده بود تا به قيمت ريختن خون اين جوانان 

نيز اجازه فعاليت به آنان داده نشود.
اوج گرفتن كارزار در دانشگاه فنى

در اين ميان ، عده اى از سربازان، دانشكده فنى را محاصره 
كردند تا كسى از ميدان نگريزد. آنگاه دسته اى از سربازان با 
سر نيزه از در بزرگ دانشكده وارد شدند. اكثر دانشجويان به 
ناچار پا به فرار گذاشتند تا از درهاى جنوبى و غربى دانشكده 
ــن گونه توصيف  ــوند.چمران اما آغاز ماجرا را اي خارج ش
مى كند:«در اين ميان بغض يكى از دانشجويان تركيد. او 
كه مرگ را به چشم مى ديد و خود را كشته مى دانست،ديگر 
نتوانست اين همه فشار درونى را تحمل كند و آتش از سينه 
ــعارهاى كوتاه بيرون ريخت؛  پرسوز و گدازش به شكل ش

«دست نظاميان از دانشگاه كوتاه».
ــايد لحظه اى از سر  ــهيد چمران، ش طبق گزارش ش
دادن اين شعار نگذشته بود كه رگبار گلوله باريدن گرفت 
و دانشجويان غافلگير شدند. در همان لحظه نخست عده 
زيادى هدف گلوله قرار گرفتند. براساس شواهد و اسناد ميان 
محوطه مركزى دانشكده فنى و قسمت هاى جنوبى، سه 
پله وجود داشت  و همين باعث شد كه هنگام عقب نشينى، 
عده زيادى از دانشجويان روى پله ها بيفتند و نتوانند خود را 

نجات دهند.

لحظه هاي شهادت
در همان ابتدا مصطفى بزرگ نيا به ضرب سه گلوله از پا 
در مى آيد. مهندس مهدى شريعت رضوى كه ابتدا هدف 
قرار گرفته بود، به سختى مجروح شد و بر زمين مى خزيد 
و ناله مى كرد كه دوباره هدف گلوله قرار مى گيرد. احمد 
ــت و در جاى  قندچى حتى يك قدم هم به عقب برنداش
ــاران اول مصون  ــتاده بود. وي از گلوله ب اوليه خود ايس
ــينه او را شكافت. شهيد  مانده بود كه رگبار مسلسل س
ــت مى كند: «بعد از  چمران اين حادثه را اين گونه رواي
ــده بود. او را به  پايان درگيرى ها احمدقندچى هنوز زن
يكى از بيمارستان هاى نظامى تهران منتقل كردند. در 
درگيرى ها لوله شوفاژ در مقابل احمد تركيده بود و آب 
جوش تمام سر و صورت او را به شدت مجروح كرده بود، 
با وجود اين مسئوالن بيمارستان از مداوا و حتى تزريق 
ــاعت بعد او مظلومانه شهيد  خون به او ابا كردند و 24 س

شد».
ريشه هاي واقعه از  زبان چمران

شهيد چمران درباره حادثه 16 آذر مى گويد: «وقايع 
ــت كه گويى همه را به  آن روز چنان در نظرم مجسم اس
ــم مى بينم. صداى رگبار مسلسل در گوشم طنين  چش
مى اندازد، سكوت موحش بعد از رگبار بدنم را مى لرزاند، 
ــكوت  آه بلند و ناله جانگداز مجروحان را در ميان اين س
ــكده فنى خون آلود را در آن  ــنوم. دانش دردناك مى ش
ــون،  ــه راى العين مى بينم. نيكس ــاى بعد ب روز و روزه
ــران مى آمد تا نتيجه  معاون رييس جمهور آمريكا به اي
ــا را ببيند». ــرج كودت ــون دالر خ ــت و يك ميلي بيس

ــهيد احمد قندچى تا مدت ها در دانشگاه  مظلوميت ش
ــهادت، به  ــد از ش ــت. بع ــده اس ــران روايت مى ش ته
ــهيد  ــه احمد را با دو ش ــود ك خانواده  وى گفته مى ش
ــهيد  ــدا... دفن كرده اند. برادر ش ــزاده  عب ديگر در امام
ــد از اينكه  ــد: «بع ــران مى گوي ــهيد چم قندچى به ش
فهميديم احمد را در مسگرآباد دفن كرده اند، با خانواده 
ــهيد  ــريعت رضوى و بزرگ نيا به آنجا رفتيم و قبر ش ش
ــزاده عبدا... برديم  را نبش كرديم و او را مخفيانه به امام
ــپرديم». ــه خاك س ــتانش ب ــا در كنار دوس و در آنج

طبق گزارش ها و روايت شاهدان عينى، بدن مجروحان 

بيش از دو ساعت در ميان دانشگاه فنى روى زمين افتاده 
ــجويان  ــه نفر از دانش بود. درنهايت براثر اين حادثه، س
ــريعت رضوى) شهيد، بيست و  (بزرگ نيا، قندچى و ش
ــتگير و عده زيادى مجروح كه بسيارى از  هفت نفر دس

آنان بعدها به زندان منتقل شدند.
 خبر در شهر پيچيد

خبر واقعه 16 آذر به سرعت در شهر پيچيد. روز 17
ــتان ها در  ــگاه هاى تهران و اغلب شهرس آذر تمام دانش
اعتصاب كامل به سر بردند. حتى بسيارى از دبيرستان ها 
هم با تعطيل كردن مدرسه خود، همدوش دانشگاهيان 
در تظاهرات عليه فجايع 16 آذر و سفر نيكسون به تهران 
شركت كردند. براى كم رنگ كردن واقعه 16 آذر، عامالن 
ــد و در همان زمان  ــروع به دروغ پراكنى كردن حادثه ش
ــل خبرنگاران مى گويد:  فرماندار نظامى تهران در مقاب
«دانشجويان براى گرفتن تفنگ سربازان حمله كردند و 
سربازان نيز اجبارا تيرهايى به هوا شليك كردند و تصادفا 
ــدند». يكي از مجالت آن روز با وجود  ــته ش سه نفر كش
سانسور شديد آن روزها، به طعنه و طنز مى نويسد: «اگر 
تيرها هوايي شليك شده است، بنابراين دانشجويان پر در 

آورده به هوا پرواز كرده و خود را به گلوله زده اند».
 ادامه شقاوت رژيم

از سويى حكومت تازه بعد از اين حادثه عمق فاجعه 
ــده بود كه چه احساسى از  را درك كرده بود و متوجه ش
ــت. از اين رو سعى  جامعه آن روز را جريحه دار كرده اس
ــوع اعتراضى واكنش تندترى از خود  كرد در مقابل هر ن
نشان بدهد. به همين دليل برگزارى هر نوع مراسمى را 

براى شهدا ممنوع اعالم كرد. برادر شهيد شريعت رضوى 
مى گويد: «بعد از شهادت اين سه تن، به ما اجازه برگزار 
ــوم در خانه هاى مان را هم ندادند اما در  ــب س كردن ش
مراسم چهلم به دليل پافشارى زيادى كه كرديم، فقط 
300 كارت كه مهر حكومت نظامى روى آن خورده بود، 
به من دادند. هر كس مى خواست به طرف امامزاده عبدا... 
برود كارتش را كنترل مى كردند». برادر شهيد بزرگ نيا 
نيز مى گويد: «از طريق علم، شاه به پدرم تسليت گفت 
ــون بها بدهند كه جواب  و پيغام داد 200 هزار تومان خ
ــتيم مجلس ختم و شب هفت  رد داديم. بعد مى خواس
ــرتيپ  بگيريم، مخالفت كردند تا اينكه خودم پيش س
ــدم اگر اتفاقى  بختيار، فرماندار نظامى رفتم و متعهد ش

افتاد، خودم مسئول باشم».
دكترايي كه رنگ خون گرفت

درست روز بعد از واقعه، نيكسون در دانشگاه تهران، 
ــح ورود  ــوق دريافت كرد. صب ــارى حق دكتراى افتخ
ــه خود تحت  ــر مقال ــون يكى از روزنامه ها در س نيكس
عنوان «سه قطره خون» نامه سرگشاده اى به نيكسون 
ــاده و جسورانه ابتدا به سنت  نوشت. در اين نامه سرگش
قديم ايرانى ها اشاره مى شود كه «هرگاه دوستى از سفر 
مى آيد يا كسى از زيارت باز مى گردد يا حتي شخصيتى 
بزرگ وارد مى شود، ما ايرانيان به فراخور حال در قدم او 
قربانى مى كنيم». آنگاه خطاب به نيكسون گفته شد كه 
«آقاى نيكسون! وجود شما آن قدر گرامى و عزيز بود كه 
در قدوم شما سه نفر از بهترين جوانان اين كشور يعنى 

دانشجويان دانشگاه را قربانى كردند».

ــيم بندي موضوعات و پرداخت به  بيتا محسـني     _         اگر تنها نيم نگاهي به فرم تقس
معضالت اقشار متفاوت جامعه  در سينماي ايران داشته باشيم،در زيرو بم تمام پالن هاي 
ــيعي از  ــر وس ــده تاكنون،هيچگاه توازني نخواهيم يافت.در حالى كه قطعا قش ساخته ش
كارگردانان و فيلمسازان ايراني دوران دانشجويى را سپرى كرده اند، اما تاكنون در كارنامه 
سى و چند ساله سينما بعد از پيروزى انقالب، فيلم هايى كه محوريت زندگى دانشجويان را 
سوژه خود كند، بسيار كم است يا تصوير واقعي از آنچه در دانشگاه هاي ايران مي گذرد، ارائه 
نمي شود.جاي هيچ ترديدي نيست كه واژه دانشجو همواره با برخي مسائل سياسي كشور 
گره خورده است و همين نكته شايد به دردسرهاي بعدي فيلمسازاني كه احيانا بخواهند واقع 
گرايانه،دانشجويان را محوريت اصلي داستان خود قرار دهند،بيفزايد! نيم نگاهي به سهم 
ناچيزي كه سينماي ايران تاكنون براي اين قشر در نظر گرفته است شايد يك تلنگر به محدود 
فيلمسازاني باشد تا به كند و كاو در زير و بم زندگي دانشجويان پرداخته و لنز دوربين خود را به 
سمت اين قشر درس خوانده، روشنفكر، عاشق پيشه، زخم خورده از سياست و درگير مسائل 

روزمره و اقتصادى بچرخانند.
سقف لرزان زندگي دانشجويي در سينماي ايران

شايد بتوان گفت بيشترين فيلم ها با محوريت دانشجويان،در دهه هفتاد و بعد از دوران 
سازندگي و گشايش سياسي كه در جامعه صورت گرفت، ساخته شد. دانشجويان در سال هاى 
پايانى دهه 70 به طور جدى و با انگيزه هاى سياسى و سفارشى يا حتى عاطفى روى پرده سينما 
رفتند.هرچند در اين دهه،با غلبه اهداف سياسى به مسائلي همچون مشكالت عديده اين 
صنف،رويكرد مثمر ثمري در قبال دانشگاه ها و زندگي دانشجويي اتخاذ نشد و اصلي ترين 
مطالبه هاي دانشجويان كماكان مسكوت باقي ماند.اگر نگاه ناچيزي به اين مطالبات انجام شد 
هم تنها جامه چند شعار خاص را به تن كرد كه نتوانست آن طور كه بايد در جامعه فراگير شود.

در اين فيلم ها هميشه، تظاهراتى كه دانشجويان هم در آن شركت دارند در موقعيتى كه معلوم 
نيست كجاست و به دليلى كه مشخص نيست، صورت مي گرفت و خسارت هايى به شخصيت 
محورى داستان كه همان دانشجويان بودند تحميل مي شد.همچنين دانشجويان در اكثر آثار 
ساخته شده محدود به يكى، دو دانشگاه در تهران بودند و صدها هزار دانشجو در سراسر ايران با 

انواع و اقسام مطالبات متاسفانه از رسيدن به پرده نمايش جاماندند.
نمود  سال هاي اعتراض در  سينماي دانشجو محور

ــازان بر اين بود كه  درام را در بستر  در سال هاى بعدتر از دوم خرداد ،تالش عمده فيلمس
دانشگاه شكل دهند اما از آنجا كه با شناخت مناسبى به سمت دانشگاه نمى رفتند، عمده اين 
درام ها، قالبى تخيلى به خود مى گرفت. به عبارت دقيق تر آنقدر اشاره به دانشگاه در متن قصه 
و فيلم اضافى بود كه زمينه روابط عاشقانه هرجاى ديگرى جز دانشگاه نيز مى توانست باشد.

اگر چه اين گزاره گزاره اشتباهى نيست اما بزرگنمايي آن از سوى سينماگران اين احساس را 
در مخاطب به جود مى آورد كه گويى دانشگاه صرفا مجالى براى عاشقانه هاست و خبرى از 
فعاليت هاى دانشجويى، دغدغه هاى صنفى، تحصيل و... نيست اما در سيري كه در سينماي 
دانشجو محور داشتيم،نمي توان از آثار تا حدودي موفق ساخته شده نيز غافل شد.احمدرضا 
ــهبازى، تهمينه ميالنى، عزيزا... حميدنژاد ،داريوش مهرجويى ، كمال  درويش، پرويز ش
تبريزى، مسعود كيميايى، محمدرضا هنرمند، فريدون جيرانى، رضا درميشيان و ... از جمله 
كارگردان هايى هستند كه در فيلم هاى شان به دانشجويان پرداخته اند.«متولد ماه مهر»، 
«دربند»، «دوزن»، «دلشكسته»، «آناهيتا»، «اعتراض»، «عصبانى نيستم»، «طعم شيرين 
خيال»، «پايان نامه»، «ديدار»، «پرى»، «نفس عميق»، «محيا» و «شام آخر» از جمله اين آثار 
هستند كه يك يا چند شخصيت اصلى فيلم در كاراكتر يك دانشجو قرار داده شده و داستان را 
پيش مى برند.«زير پوست شهر» يك از فيلم هاي  مهم  دهه هفتاد است كه درحاشيه روايت 
تلخى ها از جامعه ايران،به روايت اعتراضات دانشجويى پيش از دوم خرداد 76 مى پردازد.خط 
داستانى برخى شخصيت هاى زير پوست شهر در «قصه ها»ى  بنى اعتماد نيز ديده مى شود.اما 
در ميان برخي روايت هاي باري به هر جهت در پرداخت به دانشجويان چند اثر مهم و تا حدي 

تاثيرگذار از زندگي اين قشر نيز ساخته شده كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت.
اعتراض، روايتي ساختار شكن 

جرقه اوليه ساخت فيلم در دوران پس از دوم خرداد با فيلم هايى ساختار شكن كه بر محوريت 
خواسته هاى جوانان مى چرخيد،در سال 1378 و با فيلم «اعتراض»  1378 مسعود كيميايى 
زده  شد. فيلمسازى كه تا آن زمان تنها توفيقش در جشنواره فجر نامزدى در رشته بهترين فيلم 
از جشنواره هفدهم بود. نگاهى به مسائل كوى دانشگاه و تركيب اتفاقات آن با زندگى شخصى 
«رضا» با  بازى محمدرضا فروتن محوريت اصلى «اعتراض» بود. فيلم مسعود كيميايى يك زوج 
موفق و امتحان پس داده شده را به سينماى ايران معرفى كرد. زوجى كه نماد اعتراض، عشق و 
از خودگذشتگى بود و استفاده از آن ها در فيلم هاى ديگر محمدرضا فروتن و ميترا حجار را در 

نقش دانشجويان معترض و زخم  خورده با ذائقه مخاطب همراه كرد.
متولد  ماه مهر،تقابلي دغدغه مند در مواجهه با جوانان

تقابل دغدغه هاى كارگردان فيلم هاى دفاع مقدس در مواجهه با جوان هاى دهه هفتاد، 
درويش را به دانشگاه عالمه طباطبايى برد تا قهرمان هاى قصه هايش از دل دانشگاه تا نيزارهاى 
حور و شلمچه فيلمى را بسازند كه نگاهى منطقى به نسل در حال اعتراض و دانشجويان دهه 
هفتاد دارد. فيلم در زمان ساخت و اكران جزو آثار مطرح و پرفروش سينماى ايران بود و مى توان 

آن را نقطه عطف كارنامه كارى درويش دانست.احمدرضا درويش در فيلم «متولد ماه مهر» كه 
بخشى از آن در دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه عالمه طباطبايى فيلمبردارى شده است، بستر 
اصلى داستان را در دانشگاه روايت مى كند.اين فيلم با بازى محمدرضا فروتن و ميترا حجار درباره 
مهتاب، دختر دانشجويى است كه در رشته جامعه شناسى تحصيل مى كند. ارتباط عاطفى 
مهتاب با دانيال، همكالسى اش، مخالفت پدر مستبدش با ازدواج آن ها و مساله جداسازى 

دختران از پسران در دانشگاه، بستر اصلى داستان را شكل مى دهد.
دختران انتظار،نگاه دراماتيك دانشجويي

رحمان رضايى با فيلمنامه اى از محمدهادى كريمى فيلمى درباره ازدواج هاى صورى 
ــت و پنجه نرم  مى كنند، ساخت. فيلمى كه با حضور  دانشجويانى كه با مشكالت مالى دس
ــال 79 روى پرده رفت و با استقبال مخاطبان روبه رو شد.  بازيگران مطرح و چهره اش در س
اگرچه پرداختن به مقوله زندگى دانشجويى از دغدغه هاى كارگردان در اين فيلم است اما وجه 

دراماتيك قصه از پرداخت مناسب به اين دغدغه ها جلوگيرى كرد.
آخر بازي،تداعي معنادار دو جريان

فيلم سينمايى «آخر بازى» (1379) اثر كمتر ديده شده همايون اسعديان نيز داستان 
جمعى دانشجوى هنر و معمارى است كه به داليلى عجيب با دانشگاه دچار مساله شده و در 
آستانه اخراج قرار مى گيرند. سختگيرى هاى مسئوالن دانشگاه و جبر اجتماعى و فرهنگى 
ادعايى فيلم، اين مساله ساده را تا آستانه يك بحران عظيم سوق مى دهد. دانشجويان بدبخت 
متهم به قتل مى شوند و چون طبق روايت معوج و عجيب فيلمساز، قرار  است 6 نفر به جرم يك 
قتل واحد اعدام شوند قصد خروج از كشور و پناهندگى را دارند. هم نشينى صحنه هاى يأس، 
نااميدى و فرار دانشجويان با چراغانى هاى خيابان به مناسبت 22 بهمن و قاب هاى متعدد از 
پالكاردهاى درشت تبريك پيروزى انقالب اسالمى، به وضوح هماهنگي معناداري را ميان 

اتفاقات داستان و انقالب در ذهن مخاطب تداعي مي كند.
دو زن،علم آموزي زن ايراني

در فيلم «دوزن»، تهمينه ميالنى دو كاراكتر اصلى  فيلمش را با بازى نيكى كريمى و مريال 
زارعى در قالب دو دانشجو نشان مى دهد. فرشته و رويا دو دوست قديمى اند. رويا از خانواده 
پولدارى است. فرشته براى رسيدن به هدفش، ادامه درس در دانشگاه و كمك به خانواده، تن به 
ازدواجى ناخواسته با احمد مى دهد و...شايد هدف ميالني از انتخاب كاراكتر دانشجو براى دو 
شخصيت اصلى اين فيلم و همين طور ساير فيلم هايش  كه در آن ها از شخصيت هاى دانشجو 
استفاده كرده است، نشان دادن وجهه آگاهى بخشى و علم آموزى و تالش براى تغيير چهره 

زن ايرانى از يك فضاى سنتى به شخصيتى مدرن بود. 
شب هاى تهران،روايت قربانيان جامعه

تهمينه ميالنى اين بار و در « شب هاى تهران» در مقام فيلمنامه نويس قصه اى را دست 
داريوش فرهنگ داد تا پرداخت جنايىـ  معمايى فرهنگ به موضوع دانشجويى دختران و 
مشكالت و سختى هاى زندگى در فضاى مرد ساالرانه، تريلر روانشناسانه اى را بسازد كه در 
زمان خود بسيار هوادار داشت و توانست مخاطبان زيادى را به سينما بكشاند. ميترا حجار كه 
تصوير ثابت دانشجويان فيلم هاى دوران اصالحات است اين بار نه تنها نمى تواند در مقام يك 

قهرمان قد علم كند كه تبديل به قربانى جامعه  خود مى شود.
ديگه چه خبر،كنكاش در مورد  شخصيت دانشجويان

در اين فيلم ساخته تهمينه ميالني،شخصيت دختر دانشجو يك فرد منتقد است كه 
بسيارى از مناسبات كهنه و سنتى جامعه و محيط دانشگاه را به نقد مى كشد و حتى اخراج 
مى شود ولى در ادامه واكنش محيط نسبت به اين عمل مثبت است و به دانشگاه بر مى گردد؛ 
يعنى در واقع در اين فيلم تالش شده تا شخصيت يك دانشجو مورد كنكاش قرار بگيرد.به دليل 
اين كه فرد در سنى دانشجو مى شود كه هنوز درگير بسيارى از مسائل و مشكالت نشده است 

و حقايق را شفاف تر و بدون مالحظات محافظه كارانه مى بيند و نگاهى جسورانه تر به مسائل 
دارد؛ پس از اين منظر مى توان دانشجو را يك عنصر شفاف و زالل كه به واسطه شور و نشاط 
جوانى و پويايى و جويايى كه دارد، دنبال ايده آل ها و بهبود شرايط جامعه است و اين مى تواند 

امتياز بسيار مثبتى باشد كه نبايد از آن غافل بود.
پرى، دانشجو  در حاشيه

داريوش مهرجويى نيز از فيلمسازاني است كه در«پرى»،  نيكى كريمى را در نقش يك 
دانشجو  نشان مى دهد. پرى، دخترى جوان و دانشجوى رشته ادبيات است كه با خواندن كتاب 
سبز كوچكى درباره سلوك عارف گمنامى در قرن پنجم، دچار تحوالت فكرى مى شود. كتاب 
به برادر بزرگ تر پرى (  اسد ) تعلق دارد كه در حادثه آتش سوزى كلبه اش درگذشته است. پرى 

برادر ديگرى نيز دارد كه مى كوشد او را از پريشانى برهاند.
آناهيتا،فاش يك راز 

ــهاب حسينى ونرگس  عزيزا... حميدنژاد هم در فيلم «آناهيتا» با بازى ميترا حجار، ش
محمدى داستان را توسط دانشجويان پيش برده است. خورشيد و مهرناز دو دانشجوى رشته 
شيمى هستند كه در ساختمانى متروك، آزمايشگاهى داير و در آنجا تحقيقات شان را روى 
كريستال هاى مولكول آب آغاز كرده اند. پس از مدتى و در جريان اين تحقيق، مهرناز به طور 
مرموزى در آزمايشگاه كشته مى شود. خورشيد كه بر اثر اين حادثه ضربه روحى سختى خورده، 

مى كوشد با آزمايش هاى خاص ابداعى اش، به راز اين جنايت پى ببرد.
شام آخر،ارتباطات فرا عرفي

«شام آخر»  فريدون جيرانى هم به ارتباط عاطفى يكى از دانشجويان با استادش مى پردازد. 
ــكده معمارى با بازى كتايون رياحى پس از 26 سال زندگى با  ــتاد دانش ميهن مشرقى، اس
شوهرش به سبب ناسازگارى فكرى و رفتارى با پادرميانى دخترش ستاره از همسرش جدا 
ــى مى كند و با دختر و دايه اش، آفاق  مى شود. سپس به خانه قديمى پدرى اش اسباب كش
زندگى تازه اى را آغاز مى كند. زندگى تازه او با آمدن مانى معترف دانشجوى رشته معمارى با 

بازى محمدرضا گلزار در هم مى ريزد و ...
بازنده،آخرين موج از اعتراضات 

بازنده شايد آخرين اثر از موج فيلم هاى اعتراضى با محوريت دانشجويان و اتفاقات تير 78
باشد. فيلمى كه اگرچه چند سال بعد و در پايان دولت اصالحات ساخته شد اما فروش خوب 
آن در گيشه نشان داد استفاده از زوج امتحان پس داده محمدرضا فروتن و ميترا حجار هنوز 
هم مخاطبان زيادى را به سينما مى كشاند. داستان بازنده پيرامون يكى از دانشجويان معترض 
اواخر دهه هفتاد است كه با حيله دوست قديمى اش مجبور به فرار از كشور مى شود و  زمانى 
كه باز مى گردد متوجه تمامى دروغ هاى دوستش شده و زندگى خود را از دست رفته مى داند. 
حميد گودرزى در آن سال و پس از سريال «تب سرد» حضور متفاوتى را در سينما تجربه كرد.

نيمه پنهان،پايان تلخي براي فيلمساز 
ــى از فيلم نامه هايش  ــاد فيلمى را بر مبناى يك تهمينه ميالنى در اواخر دهه هفت
ساخت كه با پرداخت به زندگى دانشجويى در اوايل دهه 60 و موج فعاليت هاى سياسى 
در آن باعث شد فيلمسازش مدتى را به دليل ساخت آن در زندان به سر ببرد. موضوع 
فيلم درباره فرشته (نيكى كريمى) است كه در آستانه رسيدگى همسرش خسرو (آتيال 
پسيانى) در مقام نماينده رياست جمهورى به پرونده قضايى يك زن محكوم به اعدام، 
دفترچه خاطراتش را به او مى دهد. خسرو در دفتر مى خواند كه فرشته كه در سال هاى 
59-58 دانشجو بوده، جذب گروه هاى سياسى چپ مى شود و به عنوان هوادار فعاليت 
مى كند. در اين شرايط به محفلى روشنفكرانه راه مى يابد كه گرداننده اش سردبير يك 
نشريه ادبى به نام روزبه جاويد (محمد نيك بين) است. اين آشنايى كم كم به عشقى 
نامعلوم مى انجامد اما او پى مى برد كه جاويد همسرى به نام خانم جاويد دارد. اگرچه 

فيلم به دليل شرايط حساس موضوعى اش نتوانست اكران موفقى داشته باشد اما بعدها 
ــد. فيلم گيشه موفقى نداشت و  در شبكه نمايش خانگى با اقبال مخاطبان روبه رو ش
اولين فيلم ميالنى بود كه خودش و همسرش محمد نيك بين به همراه نيكى كريمى 

سرمايه اوليه آن را تامين كردند.
خوابگاه دختران، رخنه وحشت 

مثلث لطيفى، حميد جبلى و ايرج طهماسب بعد از ساخت آثارى همچون «دختر ايرونى»، 
ــراغ فيلمنامه اى در ژانر وحشت با محوريت  «دختر شيرينى فروش» و «عينك دودى» س
خوابگاه دانشجويان و زندگى دانشجويى بروند كه نتيجه  آن فيلمى خوش ساخت در دفتر صحرا 
فيلم شد. فيلم از معدود آثار موفق در ژانر وحشت است كه دغدغه هاى اجتماعى آن به خوبى 
در تار و پود اثر رخنه كرده است. اكران گسترده و استقبال مخاطبان از فيلم نشان از شناخت 
كارگردان و فيلم نامه نويس به حوزه هاى تخصصى شان دارد. «خوابگاه دختران» در سال 83 

اكران شد و به فروش خوب 400 ميليون تومان دست پيدا كرد.
پايان نامه،قصه اي ناتمام

فيلم جنجالى «پايان نامه» ساخته حامد كالهدارى فيلمى سياسى-جناحى است كه سعى 
مى كند با محوريت قراردادن چهار جوان دانشجو از دل جامعه ايران، پرده از جنايات خرابكاران و 
منافقان وابسته به غرب  بردارد و دست به افشاگرى اساسى بزند. در اين مسير مخاطب به شدت 
با خشونت، خونريزى و انفجار مواجه و به نوعى دچار تخريب احساسى مى شود؛ بعبارتى ديگر، 
«پايان نامه» فيلمى ضد درام محسوب مى شود كه هرگز به ريشه يابى اين همه تجاوز و زشتى 
نمى پردازد و تنها به دنبال اين نكته است كه به بهانه  ترديد جنبشى سياسى روى نتايج انتخابات 

88 و اعتراض پيدا و پنهان عده اى قليل، به هدف اصلى خود نزديك شود.
دلشكسته،دلبستگي هاي متفاوت

علي رويين تن در اولين فيلم خود،به رويارويي دو دانشجو از دو دنياي متفاوت مي پردازد.
البته هنگام ديدن «دلشكسته» نبايد به اين فكر كنيد كه كجاى ايران پايان نامه در كالس و 
توسط استاد براى دانشجوها مشخص مى شود و از آن جالب تر اينكه  استاد دانشجويان را براى 
پايان نامه گروه بندى مى كند. هنگام ديدن «دلشكسته» نبايد به اين فكر كنيد كه پايان نامه اى 
كه قرار است در مورد جامعه ى آرمانى باشد چرا هيچ ارتباطى به آن در جريان تحقيق مشاهده 
نمى شود. هنگام ديدن دلشكسته نبايد به اين فكر كنيد كه چرا جانباز شيميايى در بخش 
مراقبت هاى ويژه ى بيمارستان سيگار مى كشد! نكته دردآور فيلم اين است كه كارگردان نه 
از تندروهاى مذهبى اطالع درستى دارد و نه از خانواده هاى متمول منتقد. درست است كه 
نشان دادن تقابل هميشه مورد توجه بوده اما درست نشان دادن آن بسيار مهم است كه نمونه 

موفق آن را در فيلم «متولد ماه مهر» ديده ايم.
نفس عميق   و دربند، وقتي مساله جدي تر مي شود

ــجويان و پرداخت منحصر به فرد او در «نفس  نگاه دغدغه مند شهبازى به زندگى دانش
عميق» نه تنها اين فيلم را فيلم محبوب نسل جديد مخاطبان سينما و شروع موج جديدى از 
فيلمسازى در سينماى ايران كرد كه ادامه دادن همين دغدغه ها در آخرين ساخته شهبازى 
يعنى «دربند» نشان داد او فضاى زندگى دانشجويى و مشكالت آن ها را بدون در نظر گرفتن 
فضاى سياسى و ملتهب جامعه؛ به خوبى مى شناسد و براى آن راه حل هاى خوبى در نظر دارد. 
ــهبازى به دنبال اعتصاب و ميتينگ سياسى نيست. دانشجو هاى  دانشجو در فيلم هاى ش
فيلم هاى شهبازى دغدغه  معيشت دارند. رنج بى پولى و گذر از شرايط سخت جامعه آن ها را در 
شرايطى قرار مى دهد كه يا با جامعه خود قهر مى كنند يا دست به خودكشى مى زنند. اگرچه در 
برخى ساخته هاى سينمايى  سال هاى اخير شبيه آنچه در «دربند» به نمايش درآمد، مسائل 
صنفى دستمايه فيلم قرار گرفت اما هيچ گاه به عنوان سوژه و موضوعى مستقل به اين مسائل 

نگاه نشد.
عصبانى نيستم،جنون عشق در ستاره هاي يك دانشجو

فيلم جنجالي رضا درميشيان،روايت عشق دختر و پسرى دانشجو است كه متاثر از وقايع 
سياسى دارد، نفس هاى آخرش را مى كشد و تالش هاى بى امان پسر رنجور، افسرده حال و 
جنون زده اى كه دارد همه تالشش را مى كند تا روزگار، ستاره، تنها دارايى اش را از او نگيرد. 
عاشقانه ميان نويد و ستاره همان قدر كه شبيه به عشق هاى اساطيرى  است، واقعى هم هست. 
برخالف اغراق هاى جارى در فيلم، آنچه ميان نويد و ستاره اتفاق مى افتد محسوس و قابل لمس 
است.«عصبانى نيستم» پر است از صحنه هاى دونفره منقلب كننده اى كه تماشاگر را غرق 
در انرژى و شور صحنه مى كند.از سكانس انتظار كشيدن نويد جلوى در دانشگاه براى آمدن 
ستاره يا اولين مواجهه شان در كالس درس و خنده ها و خيرگى هاى نويد كه در كمال سادگى 
برگزارشده اند تا سكانس سينما كه يكى از بهترين سكانس هاى عاشقانه اى است كه تابه حال 

در سينماى ايران ساخته شده است.
ديگر فيلم ها

اگرچه فيلم هاى ديگرى با محوريت دانشجويان و زندگى آن ها در سينماى ايران ساخته 
شده است كه از جمله آن مى توان به «چهل سالگى» ساخته عليرضا رئيسيان ، «همخانه» 
ساخته مهرداد فريد و «خودزنى» ساخته احمد كاورى اشاره كرد اما تنوع موضوعات درباره 
اين قشر از جامعه نشان مى دهد سينماى ايران در انتخاب سوژه هاى خود پيرامون زندگى 

دانشجويى كماكان دچار فقر قصه و تنوع است.

مميرا قربانى فر

سهم اندك  دانشگاه و دانشجويان به بهانه روز دانشجو در سينماى ايران طى سال هاى اخير بررسى شد

ياران دبستانى در سينما! 

پرده نقره اي

     وقايع 16 آذر سال 1332 بر اساس خوانش شهيد مصطفى چمران و مطبوعات آن دوره بازخوانى شد   

رژه پوتين ها  بر شريان آزادى خواهى  
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از زمزمــــه دلتنگيم،  از همهمــه بيزاريم
نه طاقت خاموشى،  نه تاب سخن داريم

آوار  پريشانــى ست ،  رو  ســوى چـــه بگريزيم؟
هنگامه حيرانى  ست، خود را به كه بسپاريم؟

تشويش هزارآيا ، وسواس هزار  اما،كوريم
 و نمى بينيم ،  ورنه همه بيماريم
....

من راه تــو را بسته، تـــو راه مرا بسته
اميد رهايى نيست وقتى همه ديواريم

بخشى از شعر اميد رهايى از حسين منزوى

ــازه بدهيد به جاى تبريك  درهمين ابتداى متن اج
ــتعمل  ــجو وبه كارگيرى الفاظ تكرارى و مس روزدانش
ــم را آغاز كنم  ــه با اين جمله حرف در طول اين چند ده
كهبى شك يكى ازعلل تباهى، اميدهاى واهى است و به 
ــت كه اين اميدهاى  گمانم ديگر نيازى به يادآورى نيس
ــندى  ــى و خودپس ــاده انديش ويرانگر نيز محصول س
ــى و خوش بينى  ــا خودفريب ــه ب ــت ك ــى ماس تاريخ
ــده است. ــراف مايوسانه عجين ش ــهل انگارانه و اس س

درآغازو پيش از آن كه به توصيف وضعيت بغرنج جنبش 
ــجويى و جايگاه دردناك دانشجو در چشم جامعه  دانش
بپردازم، رخصت مى خواهم به نشانه قدرشناسى ازهمه 
ــگاه تهران كه در روز  ــت دانش ــجويان وطن دوس دانش
15آذرماه سال 32 و روزگار قبل از آن، فرياد اعتراض شان 
را در صحن و حياط دانشكده ها بلند كردند و شعارهاى 
ــناى قيام 30تير را به هنگام ورود نيكسون(نخست  آش
ــان را از كودتاگران  ــا) تكرار و انزجارش وزير وقت بريتاني
داخلى و حاميان خارجى آن ابراز كردند، اداى احترام كنم.

اداى احترام به جايگاه سه شهيد دانشجو  و گراميداشت 
ياد 27 نفر از دانشجويانى كه روز شانزدهم آذر دستگير 
شدندو تقدير از همه دانشجويانى كه در زير آن گلوله باران 

بى سابقه مجروح شدند.
احترام به آنانى كه در روز واقعه و به هنگام شليك بى امان 
گلوله هاى نظاميان در كالس ها و كريدورهاى دانشگاه، 
نخستين صداى جمعى شان، همان شعار قديمى اهالى 
كوى و برزن بود كه يك صدا گفته بودند: يا مرگ يا مصدق!

همان دانشجويانى كه در فاصله چند ماه پس از كودتاى 
28مرداد و در روزهايى كه هنوز تصاوير نخستين جلسه 
دادگاه دكتر مصدق كه در روز 27 آبان ماه سال 32 برگزار 
شد، بخشى از بغض فروخفته معترضان را تشكيل مى داد، 
ــى پايتخت پرچم نهضت  ــار بازاريان تهران و اهال در كن
مقاومت ملى را بر دوش گرفته بودند و در پايان نيز تاسف 
مضاعف بر آن دانشجويان گرانقدر،  زيرا كه امروز و پس از 
گذر 65 سال از آن روز روايت رفتار ، گفتار و مظلوميت شان 

همچنان مهجور مانده است. 
بازخواني سليقه اي روايت

ــل در طول  ــه حداق ــت ك ــن قصه اينجاس غصه اي
ــن روايت به  ــالب، كه اي ــته پس از انق چهار دهه گذش
ــته مورد توجه رسانه ها و فعاالن  صورت ادوارى و پيوس
ــت همچنان بخش هاى  سياسى و دانشجويى بوده اس
ــت. ــي مانده اس ــنيده باق ــه و ناش ــي از آن ناگفت مهم

روايتى مهجور مانده كه در هر دوره به تبعيت و براساس 
سليقه سياسى مستقر در قدرت، بخش هايى از آن حذف 
يا برجسته شده است. روايتى كه همه انقالبيون سال 57، 
رزمندگان دهه شصت و حامالن اصالحات در دهه هفتاد 
آن را حماسه مى خوانند و هم زمان مخالفان سياسى آنان 
ــاظ آن را برگى از  نيز در قطب رو به روي آنان با همين الف
ــايد حاال و پس از  ــان به شمار مى آورند. ش تاريخ خودش
گذشت 65 سال از واقعه ، روايت رخدادهاى روز شانزدهم 
آذر سال 1332 در طول اين شصت سال و فراز و فرودهاى 
آن مى تواند بستر مساعدى براى ادامه اين بحث كه قرار 
است به رابطه بين جنبش دانشجويى و دانشجو در عرصه 

شبكه هاى اجتماعى بپردازد، بدل شود.
گاليه نخست اين است كه جنبش دانشجويى ايران 
در طول همه دهه هاى پس از واقعه شانزدهم آذر، همواره 
با چهره هايى مواجه بوده كه خود را حماسه ساز يا ميراث 
داران آن حماسه تاريخى تلقين كرده و از جايگاه پدران 
ــا آن حركت  ــه ب ــوى وضعيت جنبش را در مقايس معن
ــان عالوه بر تحميل زاويه  قهرمانانه ارزيابى مى كنند. آن
ديد خويش و اعمال آن در جايگاه هدايت و قضاوت نسل 
امروز، مى كوشند تا اهداف، آرمان ها و خصايل آن حركت 

دانشجويان را در موقعيت كنونى بازتوليد كنند.
اجتهاد ايشان هم كه با نگاه به بستر زمانى، موقعيت 
پيش روى شان شكل مى گيرد در اغلب موارد با روحيات 
و خلقيات نسل حاضر در صحن و صحنه دانشگاه متفاوت 

و متضاد است.
روى ديگر اين تاريخ اين گونه رقم خورد كه تا قبل از دوم 
خرداد سال76و در دهه نخست پس از پيروزى انقالب مردم 
ايران در سال 57 جنبش دانشجويى  در دانشگاه، كه انقالب 
فرهنگى و تصفيه برخى عقايد را از سر گذرانده بود بيشتر به 
يك باشگاه تمرينى براى احراز پست هاى مديريتى بدل شد.

پس ازآن و به رغم اينكه حداقل يك دهه تا موعد آغاز 
پروژه توسعه سياسى دولت آقاى خاتمى زمان باقى بود، 
ــاده نظام احزاب  ــجويى به عنوان پي عمل جنبش دانش
ــى آن دوران ايفاى نقش مى كرد.  فعال در محيط سياس
رهبران چهره هاى سياسى برجسته اين احزاب، عمدتا به 
هنگام رقابت بر سر تصاحب كرسى هاى قدرت، جنبش 
دانشجويى و بدنه فعال درون آن را در صفحه شطرنج سياه و 
سپيد خويش مى چيدند و در اين مواقع پس از تامل درباره 
بازدهى سياسى ايشان در رقابت ها فرصتى هم جهت طرح 
مطالبات جوانانه و خام انديشانه فعاالن جنبش دانشجويى 
فراهم مى شده است. مطالباتى كه اغلب ملهم از برنامه هاى 
راهبردى حزب حامى شان بود و جنبه هاى شعارگونه و 
جلوه هاى راديكال به خود گرفته بود. همزمان با بلوغ نسبى 
ــبه صعود جامعه ايران به سوى جامعه  و رشد نسبى و ش
ــجويى و فعاالن دانشجويى حاضر  مدنى، جنبش دانش
ــوى  در بدنه و رأس اين جنبش نيز تكاپوى درونى به س

هويت يابى و هويت بخشى خود را آغاز كردند.
نيمه دوم دهه70 و بسترهاى خودآگاهى 

ــا آهنگ اصالحات  در نيمه دوم دهه هفتاد،همراه ب
وتوسعه سياسى در كشور جنبش دانشجويى نزديك به 
اردوگاه  سياسى اصالح طلبان هم بستر مناسبى يافت تا 
به خودآگاهى و تقويت ساختار فكرى و سازمان سياسى 
ــت مطالعه و  ــردازد. آغاز نهض ــكيالتى خويش بپ و تش
بازخوانى انديشه هاى سياسى توسط فعاالن دانشجويى 
و نگاه به تاريخچه و هويت جنبش از اين زمان كليد خورد. 
ــر اين طيف از جنبش  ــا اردوگاه هاي رقيب نيز در براب ام
دانشجويى كه فعاالن انجمن هاى اسالمى دانشجويان و 
وارثان دفتر تحكيم وحدت بودند، عالوه بر سرمايه گذارى 
بر روى بسيج دانشجويى مستقر در دانشگاه ها، به فكر راه 
اندازى و تاسيس تشكل هاى سياسى همسو با خود افتادند 
و آن را در دستور كار قرار دادند.استقبال بى بديل جامعه از 
مطالبات و آرمان هاى مطرح شده از سوى اطالح طلبان 
ــانه هاى گروهى و  ــد رس ــر رش ــد تا عالوه ب موجب ش
مطبوعات غير دولتى، افزايش سطح آگاهى هاى سياسى 
ــد.  ــهروندان هم يكى از محورهاى برنامه دولت باش ش
ــم بنيادهاى  ــى به منظور تحكي تقويت نهادهاى مدن
ــد مطالبه گرى شهروندى  دموكراسى و همچنين رش
كه با افزايش سطح آگاهى هاى افكار عمومى جامعه توام 
شده بود، فصل طاليى توسعه شد. جنبش دانشجويى 
نيز در همين فرصت طاليى توفيق يافت تا بار ديگر هويت 
مستقل فراموش شده خود را پيدا كرده و اين بار آرمان ها 
و مطالبات مطروحه اش با بهره گيرى از ظرفيت انديشه 
ــكيالتى و نگرش هاى انتقادى پيرامونى اش  ورزى تش

شكل بگيرد.
ــجويى كه با  ــى جنبش دانش سرانجام بلوغ سياس
ــه به اخوان  ــالف و نگاه قياس گون نگرش انتقادى به اس
ــود، موجب  ــت آمده ب ــابه هاى جهانى اش به دس و مش
ــرانجام اين جنبش بتواند به رغم سركوب ها و  شد تا س
ــت معنوى  ــگاه و هوي ــات ومحدوديت ها،جاي تضييق
ــات رقابت هاى  ــارج از منازع ــش را در نقطه اى خ خوي
ــى از اجزاى  ــوان يك ــه عن ــرده و ب ــى تعريف ك سياس
ــتبداد و  ــا اس ــارزه ب ــترگ مب ــى، كار س ــه مدن جامع
ــر را به دوش گيرد. پاسدارى از دموكراسى و حقوق بش

ــداد  ــد كه پس از انس ــدى از جايى آغاز ش اما بحران بع
ــى هم  ــعه سياس ــى اصالحات ، آش توس پروژه سياس
ــد. ــوز ش ــجويى لب دوز و دهان س براى جنبش دانش

عالوه بر سركوب فعاالن سياسى درون جنبش دانشجويى 
ــهروندان  ــا و مطالبات راديكال ش كه حامالن آرمان ه
ــت زدگى وسپس  ــى خواه بودند، ابتدا سياس دموكراس
ــجويان بحران هاى  سياست گريزى نسل بعدى دانش

فزاينده اى را ايجاد كرد. 
هم انديشـى دربـاره جنبش دانشـجويى در 

جامعه شبكه اى
ــداد سياسى در مسير  امروز مى توان گفت به رغم انس
اصالحات ساختارى، فرآيند گردش آزاد اخبار واطالعات 
كه در فهرست پروژه توسعه سياسى قرار داشت يكى از علل 

كاميابى تصاعدى جنبش دانشجويى بود.
ــال هاى پايانى دهه نود اغلب كسانى  اما اكنون و در س
ــوان فعاالن  ــه به عن ــت اين ده ــال هاى نخس كه در س
ــجويانى كه در  ــدند ودانش ــناخته مى ش دانشجويى ش
ــوراهاى  ــت و عضويت در ش ــال ها وظيفه مديري اين س
مركزى تشكل هاى سياسى دانشجويى را بر عهده دارند؛ 
ــاره آينده مبهم  ــى غمگين درب با نگاهى مايوس و لحن
ــخن گفته يا گمانه زنى مى كنند. جنبش دانشجويى س

ــته و روان مجروح آنان كه به دليل تهديدها و  كالبد خس
تحديدهاى فعاليت جنبش دانشجويى قابل مشاهده است. 
ــانه ايشان به آينده تشكل هاى سياسى  در آن نگاه مايوس

دانشجويى و تكاپوهاى نااميدانه و كم بازده براى نجات از 
ــام بحران هاى محيطى و محاطى و مشكالت  انواع و اقس
جارى كه روز به روز حلقه محاصره ايشان را تنگ تر مى كند 

با همان توصيف، وضعيت بغرنج جنبش دانشجويى امروز
ماست. آنان گاليه مند هستند زيرا آموخته بودند تا با بهره 
ــگاه و تلفيق آن با نگاه  گيرى از شور و نشاط محيط دانش
منتقدانه و مطالبه گرى آرمانى ساز و كارهاى تشكيالتى و 
سازمانى دانشجويان عالقه مند به مشاركت را ساماندهى 
كنند. سرمايه اصلى جنبش دانشجويى كه مهم ترين عنصر

تجلى آرمانگرايى در آن نيز محسوب مى شود، مشاركت 
داوطلبانه دانشجويان و سرمايه انسانى و توانمندى فكرى 
اعضاي آن است. حاال آن ها با بى ميلى فزاينده نسل جديد 
ــاركت و ايفاى نقش در تشكل هاى دانشجويى  براى مش
مواجه اند. همچنين آن ها روز به روز شاهد ناكامى خويش 
در انتقال آرمان ها و مشى سياسى به نسل جديد هستند.

ــروز  ــجويى ام ــكل هاى دانش ــر در تش ــاالن حاض فع
ــه  ــد و چ ــدت بيمناكن ــه ش ــش ب ــوت خوي در خل
ــان  ــان دوران تحصيل ش ــا گمان مى كنند كه با پاي بس
ــدرت و تمايل كافى  ــل جديد، ق ــجويان نس گويا دانش
ــند. ــته باش ــه را نداش ــن خان ــد اي ــراى تحويل كلي ب

ــى و منفعت طلبى  ــى گريزى، بى انگيزه گ آنان از سياس

ــاختار موجود  ــد و س ــه دارن ــود گالي ــس از خ ــل پ نس
ــتانه  ــرض نابودى و در آس ــجويى را در مع جنبش دانش
ــى و تاريخى مى بينند. ــى و فرهنگ تخليه هويت سياس
بحران مشاركت ، بحران مسوليت پذيرى ، بحران امنيت، 
ــتى طوالنى بحران مديريت، بحران عضويت و ... فهرس

ــتند كه فعاالن تشكل هاى  ــكالت الينحلي هس از مش
دانشجويى درنخستين مواجهه آن را ليست مى كنند. 

ــاالن نهادهاى  ــاى فع ــر گفت و گوه فضاى حاكم ب
ــانى كه حتى پس از پايان تحصيالت  ــجويى و كس دانش
ــوت فعالين  ــاى آرمانخواهى، خود را در كس با دغدغه ه
دانشجويى بازتعريف كرده اند، چنان ياس آلود و نااميدانه 
است كه حاجتى به بيان نيست. از سوى ديگر رويگردانى 
دانشجويان جديد و نسل امروز حاضر در كالس ها  و صحن 
ــكيالتى و كارهاى جمعى  ــگاه، از فعاليت هاى تش دانش
هدفمند (با تعاريف كالسيك مورد نظر فعاالن دانشجويى) 
آن چنان گسترده و فراگير شده است كه به گفته بعضى

ــال هاى اخير ناچار  تشكل هاى دانشجويى، آنان طى س
ــم مفرح وجنگ  ــده اند تا در روز 16 آذر با پربايى مراس ش
شادى و تفريحات جوان پسندانه توجه عموم دانشجويان 
را به مراسم روز دانشجو جلب كرده و ايشان را به حضور در 

مراسم ترغيب كنند.
ــوربختانه تصوير امروز فعاالن دانشجويى يعنى  ش
ــام تحصيل هم ــان اي ــس از پاي ــانى كه پ همان كس

ــاى جنبش  ــالن ارزش ها و آرمان ه ــگاه حام در جاي
ــا به تحرك  ــند ت ــجويى زمانه خويش مى كوش دانش
ــتقل  ــاى صنفى مس ــى و نهاده ــكل هاى سياس تش
ــجويان آرمانخواه ــانند و دانش دانشجويى يارى رس

ــوليت راهبردى و  ــان مس در ميان همكالسى هاى ش
ــت:  ــكل ها را برعهده دارند اين گونه اس مديريت تش
ــكام طوالنى زندان  ــاى قضايى نيمه باز و اح پرونده ه
و سوسابقه در كنار ناكامى هاى سياسى و در برخى از 
موارد هم عقب ماندگى و نارضايتى از زندگى شخصى 

ــن فرجام وطن  ــتى آيا اي و وضعيت تحصيلى؛ به راس
دوستى، نقد خيرخواهانه و پاكى از گزندهاى احتمالى 

كرسى هاى قدرت سياسى است؟

مصايب  و راهكارهاي برون رفت
ــاره اى مختصر به خطاهاى  در اينجا مى كوشم با اش
ــجويان فعال در  ــجويى و دانش ــاالن دانش راهبردى فع
ــنهادى را نيز براى  ــى و صنفى ، پيش تشكل هاى سياس
ــت مطرح كنم. ــور از اين بن بس خروج از اين ركود و عب

ــجويان  ــزرگ همه اين دانش ــم خطاى ب تصور مى كن
ــى حاكم بر  ــاى عموم ــى فض ــده از دلمردگ ــاكام ش ن
ــتباه آنان در نحوه  ــجويى همچنان در اش فعاليت دانش
ــجويى و  ــاى امروزى جنبش دانش نگرش به كاركرده
ــكل هاى  ــوالت تش ــتفاده از محص ــر اس ــارى ب پافش
ــت. ــى اس ــازمان سياس ــه مثابه يك س ــجويى ب دانش

ــگران  ــى مدنظر كنش ــازمان هاى سياس اگر چه اين س
ــدارد اما انتظار  ــى را ن امروزنيت تصاحب قدرت سياس
ــت كه برون داد تكاپوى شان محصولى براى  آنان اين اس
ــى و مطالبه گرى منتقدانه  پاسبانى از آرمان هاى سياس
و راهبردهاى سعادتمندانه براى گسترش خير عمومى 
ــتقيم بر قدرت سياسى مستقر  از طريق اثر گذارى مس
ــجويان  ــواه، دانش ــجويان تحول خ ــت. حتى دانش اس

دموكراسى خواه،دانشجويان سوسياليست ، دانشجويان 
ــيال دموكرات و ... همگى در  ليبرال ، دانشجويان سوس
بهترين حالت جنبش دانشجويى امروز را در قد و قواره يك

جنبش سياسى با پتانسيل هاى راهگشا تصور مى كنند 
و پس از ناكامى هاى شان، مايوسانه آن را ترك مى كنند.

ــاختارى و تغيير  ــروز نمى توانيم منكر تحوالت س ام
هژمونى هاى حاكم برجوامع بشر باشيم.تحوالتى كه ملهم 
ــدن اينترنت و  از همان انقالب عصرديجيتال و فراگير ش
شبكه هاى اجتماعى است. شبكه هاى اجتماعى عالوه بر 
ايجاد برخى تغييرات در تعامالت بين شهروندان منجر به 
دگرگونى بخش بزرگى از مفاهيم زيست جمعى جهان 

كوچك كنونى نيز شده اند.
ــاى رخ داده در  ــه تجربه ه ــا نگاهى ب به اين دليل و ب
عصرفيسبوك ،يوتيوپ و توييتر، انتظار مي رود تحليل گران 
جنبش دانشجويى ايران نيز ارزش ها و مفاهيم عصر جديد 
را كه در قالب عصر شبكه هاى اجتماعى شناخته مى شوند، 

شناسايى و بارويكرد بومى گرايانه بازتوليد كنند.
ــوب  ــهروندان در چارچ ــت ورزى ش ــروز سياس ام
ــى تحول خواهانه و بهبودى طلبانه  جنبش هاى اجتماع
ــه مى گويند اكنون  ــت. به طورى ك آنان تبلور يافته اس
عمومى ترين كار جنبش هاى اجتماعى فشار به مقامات 
دولتى و حكومتى  براى تحقق مطالبات اجتماعى است. 
پس جنبش دانشجويى هم نيازمند بازتعريف است. وقتى 
جنبش دانشجويى از دريچه يك جنبش اجتماعى با تعاريف 
و استانداردهاى جنبش هاى اجتماعى جديد بازتعريف 
و بازسازى شود، شايد دانشجويان بى انگيزه و مسئوليت 
ــگاه ها  گريز و نيروهاى فردگراى كنونى موجود  در دانش
بتوانند رابطه اى نزديك تر و صميمانه تر با آن برقرار كنند، 
زيرا كه اين جنبش هاى اجتماعى، معموال به صورت چند 
وجهى بروز مى كنند و به سادگى هم قابل سركوب نيستند.

ــجويى و  ــيك جنبش دانش ــف كالس ــور از تعاري عب
چشم پوشى از كاركردهاى آن به عنوان يك سازمان سياسى، 
تسهيل كننده مسيرحركت به سمت جنبش دانشجويى

ايران در جايگاه يك جنبش با تعاريف مدرن است.
ــه از اميدهاى واهى  ــخن وعده كرده بودم ك از آغاز س
پرهيزكنيم و اكنون ضرورت وفاى به همان عهد نخستين، 
مرا وادار مى كند تا بگويم براى مشابه سازى جنبش هاى 
ــرى از تحربيات  ــده به قصد بهره گي جهانى مطالعه ش
خاورميانه اى و چگونگى شكل گيرى جنبش هاى جديد 
ــردم. تجربه تونس ،  ــتفاده ك اجتماعى در بهار عربى اس
تجربه مصر،تجربه ليبى، تجربه وال استريت و ... نمونه هاى 
متاخير جنبش هاى جديد اجتماعى هستند كه اكثريت با 
عامليت دانشجويان جلو رفته و شكل گرفتند. گرچه امروز 
پس از سپرى شدن يك دهه از فراز و فرود اين جنبش ها 
سرنوشت دست آوردها و نتايج آن ها در جوامع مبهم است 
وليكن شباهت بسيار زياد روانشناسى اجتماعى حامالن و 
عامالن آن جنبش ها در كنار تشابه فرهنگى و اجتماعى 
ــبكه هاى اجتماعى  جوامع خاورميانه اى كه در عصر ش
متحول شده اند، ضريب انتخاب من را افزايش داده است. 
امروز اغلب جامع شناسنان معتقد هستند جامعه ايران در 
شرايط جنبشى است و از اين منظر جنبش هاى اجتماعى 
ــور هستند. روزى كه  كارآمد پايه گذار تحوالت آتى كش
جوانان مصرى با صفحه فيسبوك و كمپين «ما همه خالد 
هستيم» از دل جمع جوانان ششم جوالي به خيل عظيم 
هفتاد هزار نفرى 25 ژانويه در ميدان التحرير  رسيدند. كمتر 
كسى «اسما» دختر دانشجوى مصرى را كه از فعاالن اين 

جمع بود مى شناخت. 
زمانى كه شبكه هاى اجتماعى و بسترهاى ديجيتال براى 
تعامالت شهروندى به باشگاه همفكرى و اتحاد تونسى ها 
مبدل شد كمتر كسى سرعت پيشرفت تحوالت بعدى آن 
را باور مى كرد. به هرحال جنبش هاى اجتماعى كنونى در 
قالب جنبش هاى اجتماعى شبكه اى شده طبقه بندى مى 
شوند ، گونه اى جديد از تحوالت اجتماعى كه چه بسا با الهام 
از سازوكارها، رهيافت ها و بهره مندى از تجربيات جهانى آن، 
بتوان راه نجات جنبش دانشجويى راكد و آفت زده كنونى ايران

را پيدا كرد و از اين طريق به سرمنزل مقصود رسيد.

مسعود باستانى 

     آيا جنبش دانشجويى ايران را مى توان در قالب جنبش هاى جديد اجتماعى بازسازى كرد؟   

تحرك شبكه اى منجى جنبش دانشجويى
پژواك صداي دانشگاه

در نيمه دوم دهه هفتاد،همراه با 
آهنگ اصالحات وتوسعه سياسى 

در كشور جنبش دانشجويى نزديك 
به اردوگاه  سياسى اصالح طلبان هم 
بستر مناسبى يافت تا به خودآگاهى 

و تقويت ساختار فكرى و سازمان 
سياسى و تشكيالتى خويش بپردازد

با نگاهى به تجربه هاى رخ داده در 
عصرفيسبوك ،يوتيوپ و توييتر، انتظار 
مي رود تحليل گران جنبش دانشجويى 
ايران نيز ارزش ها و مفاهيم عصر جديد 
را كه در قالب عصر شبكه هاى اجتماعى 
شناخته مى شوند، شناسايى و بارويكرد 

بومى گرايانه بازتوليد كنند

گاليه نخست اين است جنبش 
دانشجويى ايران در طول همه دهه هاى 

پس از واقعه شانزدهم آذر، همواره 
با چهره هايى مواجه بوده كه خود را 

حماسه ساز يا ميراث داران آن حماسه 
تاريخى تلقين كرده و از جايگاه پدران 

معنوى، وضعيت جنبش را در مقايسه با 
آن حركت قهرمانانه ارزيابى مى كنند

ديپلماسي

عكس نوشت

               شايد حاال و پس از گذشت 65 سال از واقعه ، روايت رخدادهاى روز شانزدهم آذر سال 1332 در طول اين شصت سال و فراز و فرودهاى آن مى تواند بستر 
مساعدى براى ادامه اين بحث كه قرار است به رابطه بين جنبش دانشجويى و دانشجو در عرصه شبكه هاى اجتماعى بپردازد، بدل شود

               امروز مى توان گفت به رغم انسداد سياسى در مسير اصالحات ساختارى، فرآيند گردش آزاد اخبار واطالعات كه در فهرست پروژه توسعه سياسى قرار داشت 
يكى از علل كاميابى تصاعدى جنبش دانشجويى بود

               اكنون و در سال هاى پايانى دهه 90 اغلب كسانى كه در سال هاى نخست اين دهه به عنوان فعاالن دانشجويى شناخته مى شدند ودانشجويانى كه در اين 
سال ها وظيفه مديريت و عضويت در شوراهاى مركزى تشكل هاى سياسى دانشجويى را بر عهده دارند؛ با نگاهى مايوس و لحنى غمگين درباره آينده مبهم 

جنبش دانشجويى سخن گفته يا گمانه زنى مى كنند
               تصور مى كنم خطاى بزرگ همه اين دانشجويان ناكام شده از دلمردگى فضاى عمومى حاكم بر فعاليت دانشجويى همچنان در اشتباه آنان در نحوه نگرش به 

كاركردهاى امروزى جنبش دانشجويى و پافشارى بر استفاده از محصوالت تشكل هاى دانشجويى به مثابه يك سازمان سياسى است
               امروز نمى توانيم منكر تحوالت ساختارى و تغيير هژمونى هاى حاكم برجوامع بشر باشيم

               جنبش دانشجويى هم نيازمند بازتعريف است. وقتى جنبش دانشجويى از دريچه يك جنبش اجتماعى با تعاريف و استانداردهاى جنبش هاى اجتماعى 
جديد بازتعريف و بازسازى شود، شايد دانشجويان بى انگيزه و مسئوليت گريز و نيروهاى فردگراى كنونى موجود  در دانشگاه ها بتوانند رابطه اى نزديك تر و 

صميمانه تر با آن برقرار كنند
               عبور از تعاريف كالسيك جنبش دانشجويى و چشم پوشى از كاركردهاى آن به عنوان يك سازمان سياسى، تسهيل كننده مسيرحركت به سمت جنبش 

دانشجويى ايران در جايگاه يك جنبش با تعاريف مدرن است

نگاهي به تصاوير و صفحات مطبوعات باقي مانده از سال 1332
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ــا و راه اندازى  ــدن و تجارت به تازگي از احي وزير صنعت، مع
ــتغال زايى 18هزار نفرى  مجدد هزار و 307 واحد صنعتى با اش
ــده در وزارت  ــت كه با برنامه ريزى انجام ش خبرداده و گفته اس
ــن تعداد به  ــال اي ــت كه تا پايان س صمت پيش بينى ما اين اس
3000 واحد برسد. وي همچنين گفت كه حمايت از توليد داخل

ــال آينده  و توليدكنندگان داخلي از محورهاي اصلي بودجه س
هيات دولت خواهد بود. اين گفته وزير صنعت در حالي است كه 
شرايط توليد در كشور در وضعيت نابساماني به سر مي برد و بيشتر 
واحدهاي توليدي نيز به دليل ورشكستگي فعاليتي نمي كنند. 
به نظر مي رسد كه راه اندازي سه هزار واحد توليدي تا پايان سال 
كه تنها سه ماه از آن باقي مانده است، امري دشوار و دور از ذهن 
ــد. با اين حال بايد ديد وزارت صنعت براي اين موضوع چه  باش

برنامه هايي را در پيش رو دارد. 
تقويت صندوق بيمه

رضا رحمانى، وزير صنعت كه به تازگي به استان مركزي سفر 
كرده است،  در ستاد راهبرى اقتصاد مقاومتى اين استان، اظهار 
كرد: با توجه به اينكه تقويت صندوق بيمه از جمله مسائل مهم و 
ضرورى است، در نتيجه اين موضوع بايد مورد توجه قرار گرفته 
و حمايت هاى الزم از آن انجام شود، از آنجايى كه نقشه راه بخش 
ــتين بار تدوين و ابالغ شده در نتيجه به  معدن كشور براى نخس

دنبال آن بايد تقويت صندوق بيمه و سرمايه گذارى فعاليت هاى 
ــت از فعاالن اين  ــرمايه  اين صندوق با حماي معدنى و افزايش س
حوزه مورد توجه قرار گيرد. از ابتداى سال تا به امروز هزار و307

واحد صنعتى تعطيل كشور با 18 هزار و 927 نفر اشتغال دوباره 
فعال شدند، طبق شناسايى ها و هدف گذارى هاى انجام شده بايد 
ــال اين آمار به يك هزار و 693 بنگاه برسد. در همين  تا پايان س
راستا در حوزه معدن تفويض اختيار  انجام شده، در نتيجه بنده 
ــه در وزارتخانه دارم و  در رابطه با تمامى امكانات و اختياراتى ك
قابل تفويض است، اين كار را نيز انجام خواهم داد و به دنبال آن 

استان ها هم بايد به شهرستان ها تفويض اختيار انجام دهند.
حمايت از توليد و اشتغال

ــتين نكته اى كه  ــه و دولت نخس ــه داد: در وزارتخان وى ادام
ــد، بحث حمايت از توليد و اشتغال بود كه به زودى  تذكر داده ش
ــود. حفظ توليد موجود يك تكليف شرعى  به مجلس ارائه مى ش
و قانونى است كه نياز به بخشنامه و قانون ندارد و همه موظف به 
ــتند. در دولت و مجلس بايد يك كارگروه تشكيل  انجام آن هس
ــكل تامين مواد اوليه را مرتفع كرد تا خطوط  ــود تا بتوان مش ش
توليد در ماه هاى آتى تعطيل نشود بلكه آن بخشى هم كه بدون 
استفاده بوده، فعال شود كه در اين راستا امسال يك سرفصل به 

نام بازسازى واحدهاى توليدى تعطيل شده داريم.

تقسيم بندي كاالها
رحمانى بيان كرد: كاالها به چند دسته اساسى، غيراساسى 
ــوند كه دولت در خصوص كاالهاى  و ممنوعه گروه بندى مى ش
ــى و ارز دولتى  ــا را از درآمد نفت ــى گفته كه ارز اين كااله اساس
ــال 97 را پرداخت  ــه در اين خصوص ارز س پرداخت مى كند ك
كرده و براى سال 98 نيز تضامين الزم را داده است، باقى كاالها 
اولويت بندى شده اند كه در بين اين ها مواد اوليه از همه مهم ترند 
و دولت از طريق سامانه نيما تامين اين مواد اوليه را هم تضمين 
ــت كه در  ــده اى از مواد اوليه ما توليد داخل اس كرده، بخش عم
ــته باشيم. در زمينه  حوزه مواد داخلى نبايد مشكل زيادى داش
فوالد 2.5 برابر مصرف مان توليد داريم، در نتيجه نبايد مشكلى 
ــيم؛ همچنين 1.5 برابر مصرف مس، توليد داريم. در  داشته باش
زمينه مواد پتروشيمى نيز ميزان توليدمان دو برابر مصرف است 
ــكل وجود دارد كه بايد تدابير الزم  ــه گريد مش و تنها در دو يا س
ــر كشور بايد در جبهه توليد و در  اتخاذ شود، تمام افراد در سراس
راستاى مقابله با تهاجم اقتصادى كمك هاى الزم را انجام دهد تا 
از مرحله موجود عبور كنيم. اصال قابل قبول نيست كه يك واحد 
ــرمايه در گردش نتواند ظرفيت خود را افزايش  به خاطر نبود س
دهد. نوسانات قيمت ارز فرصت مناسبى است تا در راستاى توليد 

گام برداريم و اين مرحله را به خوبى پشت سر بگذاريم.

ايجاد شغل
وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: در صورتى كه يك ميليارد 
دالر صرف ساخت و توليد شود، مى توان حداقل 50 هزار شغل ايجاد كرد 
كه در اين راستا بانك ها بايد تا جايى كه امكان دارد، مساعدت كنند تا توليد 
افزايش پيدا كند. بانك هاى عامل همكارى خوبى در زمينه طرح رونق توليد 
داشته اند، اما به همكارى بيشترى نياز است و بايد تا زمانى كه مى توان توليد 
داشت، حمايت الزم در اين خصوص انجام گيرد. درخصوص واحدهاى 

كوچك و متوسط كه داراى چك برگشتى بوده يا  بدهى مالياتى دارند در 
بخشنامه اى  بيان شده است كه اين واحدها بايد  شرايط ويژه براى دريافت 
تسهيالت رونق توليد داشته باشند اما در اين خصوص براى  واحدهاى 
ــى صورت بگيرد. راهكار  بزرگ بايد برنامه ريزى ديگرى در كارگروه مل
رفع مشكالت اساسى و بيكارى، رونق اقتصادى و درآمدزايى با حمايت از 
توليد داخلى است و برگزارى اين نمايشگاه راهى براى تحقق اين اهداف و 

حمايت هاست.

ــامبر براى شركت در  ــورمان روز چهارشنبه 5 دس وزير نفت كش
اجالس 157 اوپك عازم وين شد. وزيران كشورهاى عضو اوپك در اين 
نشست درباره شرايط بازار، عرضه و تقاضا و همچنين چگونگى تثبيت 
بازار نفت مذاكره و گفت وگو كردند. در اين خصوص  نمايندگان اوپك 
در وين اعالم كردند اوپك براى كاهش توليد به شرط مشاركت از سوى 
روسيه، برنامه ريزى كرده است. اوپك با هدف دستيابى به توافق درباره 
ــطح توليد نفت در 6 ماه آينده اين نشست را ترتيب داده است. اين  س
در حالي است كه دونالد ترامپ معتقد بود كه نيازي به افزايش قيمت 
نفت وجود ندارد و بهتر است اوپك به همين شكل به توليد خود ادامه 
دهد. اين گروه متشكل از 15 عضو است كه با شركاى غيراوپك خود 
شامل روسيه جلسه برگزار كردند. در ماه هاي گذشته قيمت نفت پس 
ــدن بزرگ ترين ريزش از زمان بحران مالى سال 2008 از متحمل ش

تاكنون، به كف رسيده و در دو ماه گذشته حدود 30 درصد افت كرده 
ــورهاى صادر كننده نفت را مضاعف  و در نتيجه، فشار بر بودجه كش
كرده است. عربستان در ماه هاي گذشته افزايش توليد داشته است و 
زنگنه نيز اعالم كرده كه ايران به دليل اينكه در شرايط تحريم به سر 
مى برد و به همين دليل كاهش توليد نفت داشته به هيچ عنوان توليد 
ــاعاتى  به دليل  خود را كاهش نخواهد داد. با اين حال مذاكرات در س
مخالفت عربستان با استثناي ايران از كاهش توليد به بن بست خورد. 
ــتان با اين موضوع داليل سياسى دارد با  گفته مى شد مخالفت عربس
ــيه كه پيش از اين  گفته بود كه تمايلى به كاهش  اين اوصاف اما روس
توليد ندارد،  اعالم كرد كه حاضر است 200هزار بشكه از توليدش را 

كاهش دهد.
عربستان خواستار كاهش توليد

ــت بامشاهده  ــعودى كه بزرگ ترين عضو اوپك اس عربستان س
ــتار  ــه كندى اقتصادى، خواس ــبت ب عرضه فزاينده و نگرانى ها نس
ــنهاد كرده توليد  ــت. اين كشور پيش ــده اس كاهش توليد اوپك ش

ــدا كند. هفته  ــكه در روز كاهش پي ــل 1.3 ميليون بش اوپك حداق
پيش بودكه روسيه هشدار داد ائتالف اوپك و غيراوپك بايد تصميم

ــدى تغيير روند  ــود در ديداربع ــا مطمئن ش ــه اى بگيرد ت محتاطان
180 درجه اى نخواهد داشت. 

كاهش توليد خط قرمز ايران
بيژن نامدار زنگنه در اجالس اوپك گفته بود كه كاهش توليد 
ــت و ايران توليد نفت  نفت در شرايط تحريم خط قرمز ايران اس
ــركت در  ــش نخواهد داد. وزير نفت ايران كه براى ش خود را كاه
صد و هفتاد و پنجمين اجالس اوپك به وين پايتخت اتريش سفر 
كرده است، در گفت وگو با خبرنگار CNBC اعالم كرد: «به دليل 
ــده، ايران هيچ گونه كاهش  تحريم هايى كه عليه ايران اعمال ش
توليد انجام نخواهد داد اما از اوپك حمايت مى كندتا بتوانند اعضا 
ــت كه ايران در حالى كه در تحريم  را مديريت كنند. عادالنه نيس
است توليد نفت خود را كاهش دهد، كاهش توليد در شرايط فعلى 
ــت. ايران درماه قبل هيچ گونه افزايش توليد  خط قرمز ايران اس
ــورهايى كه در ماه گذشته توليدخود  نداشته است؛ بنابراين كش
ــد. ايران بايد از  ــد بايد توليد خود را كاهش دهن را افزايش داده ان
ــتثنى باشد». هر گونه تصميمى مبنى بر كاهش توليد نفت مس

ــيه توليد نفت خودرا در تابستان به  ــعودى و روس ــتان س عربس
منظور جلوگيرى از افزايش بيش از حد قيمت ها در آستانه وضع 
مجددتحريم هاى آمريكا عليه ايران كه در نوامبر به اجرا گذاشته 
ــد، افزايش دادند. قيمت نفت روز پنج شنبه پس از اينكه خالد  ش
ــعودى، اظهار كرد،كاهش يك  ــتان س الفالح، وزير انرژى عربس
ــكه در روز براى اوپك و متحدانش كافى خواهد بود،  ميليون بش
حدود چهار درصدكاهش يافت. بازارها كاهش توليد بيشترى را 
ــيه اعالم كرده كه مايل به كاهش  پيش بينى مى كردند اما روس

توليد نيست.

ترامپ به اوپك دستورالعمل ديكته مي كند
ــراى اوپكى ها كه  ــاره به توييت ترامپ ب  وى همچنين با اش
اعالم كرده بود «اوپك نبايد قيمت نفت را افزايش دهد»، گفت: 
ــه چگونه كار كنيد؛ يعنى  ترامپ مى خواهد به اوپك ياد بدهد ك
ــار قرار مى دهد و اين خيلى بد است. ترامپ به  آن ها را تحت فش
اوپك دستورالعمل ديكته مى كند. بيشتر اعضاى اوپك هيچ وقت 

تسليم خواسته هاى آمريكا نخواهند شد.
توافق حاصل شد

با تمام اين اوصاف و پس از كشمكش هاى ايجاد شده به گفته 
منابع آگاه، در نهايت توافق كاهش حداقلى 800 هزار بشكه اى 
حاصل شد. در پى اعالم اين خبر در مورد توافق اوپك با همراهى 
روسيه قيمت نفت در بازارهاى جهانى افزايش يافت. در همين 
راستا نواك، وزير انرژى روسيه ضمن حمايت از توافق بر كاهش 
ــور خود را ملزم به رعايت كاهش سقف  توليد اعضاى اوپك، كش

توليد و حمايت همه جانبه ازاين توافق دانست.
ايران معاف از كاهش توليد

جزييات توافق ميان كشورهاى اوپك و غير اوپك براى كاهش 
توليد نفت در بازارهاى جهانى  به اين صورت است كه مدت زمان 
اين توافق 6 ماهه است و كاهش توليد 2,5 درصدى اعضاى اوپك 

از توليد اكتبر خواهد بود. 
ــال از كاهش توليد  ــورهاى ايران، ليبى و ونزوئ همچنين كش
در قالب اين توافق معاف هستند. بيژن زنگنه نيز پس از حصول 

توافق رضايت خود را از مذاكرات اعالم كرد. 
ــته رخ داد، همان چيزى  به گفته زنگنه اتفاقى كه روز گذش
ــك و غيراوپك  ــورهاى اوپ ــران از مذاكرات ميان كش بود كه اي
ــت. انجام اين توافق همچنين منجر به جهش بيش از  مى خواس

پنج درصدى قيمت نفت شد.

نظرسنجى افزايش توليد نفت اوپك
ــنجى ماهانه پالتس، توليد نفت اوپك باتوليد باالتر  طبق نظرس
ــعودى و امارات متحده عربى، در نوامبر نسبت به اكتبر  عربستان س
40 هزاربشكه در روز افزايش يافت و به 33.08 ميليون بشكه در روز 
رسيد. عربستان سعودى ومتحدانش در خليج فارس توليدشان را در 
نوامبر و همزمان با آغاز تحريم هاى آمريكاعليه صادرات نفت ايران به 
ركورد بااليى افزايش دادند. توليد عربستان سعودى كه بزرگ ترين 
عضو اوپك است، در ماه ميالدى گذشته 350 هزار بشكه در روز رشد 
كرد و به11.02 ميليون بشكه در روز رسيد كه يك ميليون بشكه در 
روز باالتر از سطح توليد اين كشور در مه بود. امارات متحده عربى نيز 
ــكه درروز نسبت به اكتبرافزايش  توليدش را در نوامبر 130 هزار بش
ــه 430 هزار ــد كرد ك ــت تولي ــكه در روز نف ــون بش داد و 3.3 ميلي

ــطح توليد ايران براى  بشكه در روز باالتر از سطح توليد مه بود. اما س

ــال 2016 كه تحريم هاى قبلى برچيده شده  نخستين بار از ژانويه س
بودند، به پايين  سه ميليون بشكه در روز كاهش يافت. طبق نظرسنجى 
پالتس، توليد ايران 2.98 ميليون بشكه در روز درنوامبر بود كه 310
هزار بشكه در روز نسبت به اكتبر كاهش داشت.توليد نفت عراق نيز50

هزار بشكه در روز كاهش يافت و به 4.57 ميليون بشكه در روز رسيد كه 
ناشى ازشرايط جوى نامساعد بود كه بارگيرى در بنادر بصره را مختل 
كرد. توليد نفت ونزوئال با اندكى كاهش، به1.17 ميليون بشكه در روز 
رسيد. آمار شركت كپلر نشان داد صادرات نفت اوپك در ماه ميالدى 
ــكه در روز افزايش يافت و ونزوئال در 358هزار  گذشته 619 هزار بش
ــتان سعودى با 791 بشكه در روز از اين افزايش سهيم بود اما عربس

هزار بشكه درروز افزايش صادراتش، در جايگاه باالترى ايستاد و پس 
ــكه در روز افزايش صادرات  از آن امارات متحده عربى با470 هزار بش

قرار گرفت.

 توليد

انرژي

صدو پنجاه و هفتمين نشست اوپك با وجود چالش ها به نتيجه رسيد

معافيت ايران از كاهش توليد نفت

وزير صنعت خبر داد

احياى 3000 واحد صنعتى تا پايان سال

سيل گراني از ارديبهشت امسال تاكنون ادامه داشته 
و قيمت محصوالت لبني را 100در صد افزايش داده است. 
اين افزايش قيمت واكنش  سازمان ها و دستگاه هاي نظارتي 
و حمايتي را به دنبال داشته، اما وضعيت به گونه اي است 
كه از يك سو توليدكنندگان مي گويند توان توليد بدون 
افزايش قيمت را ندارند و از سوي ديگر سازمان تعزيرات 
و سازمان حمايت پرونده هايي را براي گران فروشان اين 
بخش رقم زده اند. به عقيده سازمان حمايت، جرايم براي 
توليدكنندگان محصوالت لبني بازدارنده نيست و همين 
ــود، برخي از شركت هاي جريمه  موضوع موجب مي ش
شده باز هم افزايش قيمت  را در محصوالت اعمال كنند. 
يكي از توليدكنندگان شركت صنايع لبنى در واكنش به 
جريمه هاى ميلياردى صنايع لبنى به اتهام گران فروشى 
اين اواخر گفته است: تعزيرات حكومتى واقعيات جامعه را 
در نظر نمى گيرد. اين در حالي است كه افزايش قيمت ها به 
سطحي رسيده كه مردم ديگر توان خريد ندارند و تصميم 
مي گيرند بخشي از نيازهاي سبد لبني خود را كاهش داده 

يا حذف كنند.
افزايش 100درصدي محصوالت لبني

ــته قيمت محصوالت لبنى به شكل  در ماه هاى گذش
بى سابقه اى افزايش داشته است و براساس گزارش هاى 
ــال  ــت امس ميدانى قيمت محصوالت لبنى از ارديبهش
ــت.  ــدى را تجربه كرده اس ــش 100درص تاكنون افزاي
ــير يك ليترى كه در ارديبهشت،  دو هزار  به طورى كه ش
و 500 تومان به فروش مى رسيد، حاال به  پنج هزار تومان 
رسيده است. به گفته فروشندگان اين افزايش قيمت در 
ــده است. براى مثال  ساير محصوالت لبنى نيز اعمال ش
ــت امسال 10 هزار  قيمت ماست دبه اى كه در ارديبهش
و200 تومان بود حاال به 14 هزار و 900 تومان رسيده است. 
ميانگين قيمت پنير 400 گرمى اكنون هفت هزار تومان 
ــت   چهار تا  پنج  هزار تومان قيمت   است كه در ارديبهش
داشت. قيمت كره100 گرمى نيز اكنون  پنج هزار تومان 
است؛ اين در حالى است كه در مرداد و شهريور اين كاال  سه  

هزار  و500 تومان قيمت داشت.
قيمت ها، هر روز گران تر از ديروز

اين فروشنده در خصوص حذف برچسب قيمت ها از 
روى اجناس مى گويد: اميدواريم اين اتفاق صورت نگيرد. 
اكنون كه بسيارى از اجناس برچسب قيمت دارد، ما هر روز 
با مشتريان بحث و درگيرى داريم. مشتريان مى گويند: 
براى مثال شير ديروز  چهار هزار و 500 تومان بود و چرا االن 
پنج هزار تومان است؟ ما به آن ها مى گوييم ديروز گذشت، 
امروز قيمت ها تغيير داشته است. به همين خاطر برچسب 

قيمت بسيار ضرورى است، اگر نباشد، ما هر روز با مشتريان 
درگير مى شويم. در حال حاضر مى توان گفت قيمت شير 

نسبت به دو هفته گذشته 10 درصد افزايش داشته است.
داليل گرانى از زبان فروشندگان

ــندگان در حال حاضر  به گفته يكى ديگر از فروش
توليدكنندگان با افزايش قيمت شير خام و بطرى هاى 
ــتند و به طبع آن قيمت شير  پالستيكى مواجه هس
ــود. اين صحبت هايى است كه  خام گران تمام مى ش
ــود اما به  به عنوان دليل افزايش قيمت مطرح مى ش
هر صورت اين روزها به مردم سخت مى گذرد و قدرت 
خريد به شدت كاهش پيدا كرده است و مردم ترجيح 

مى دهند كه مصرف لبنيات را كاهش دهند.
واكنش مسئوالن به گرانى

در اين ميان سازمان حمايت افزايش قيمت را غيرقانونى 

مى داند و هيچ نظارتى در اين زمينه به چشم نمى خورد. 
ــئوالن مطرح مى شود. از يك  دو دليل اصلى از سوى مس
ــتيم و از سوى ديگر  ــير خام را داش سو افزايش قيمت ش
ــور با واردات اداره مى شود و  ــته بندى در كش صنعت بس
ــكل برخورده است، افزايش  اين روزها كه واردات به مش
ــد. چندي پيش  ــوع طبيعى به نظر مى رس قيمت موض
سخنگوى سازمان تعزيرات حكومتى از محكوميت 22

شركت توليد فرآورده هاى لبنى در شعب اين سازمان به 
ــى خبر داد. اين شركت ها درمجموع به  جرم گران فروش
پرداخت 829 ميليارد ريال به عنوان جريمه گران فروشى 
محكوم شدند. پرونده  هفت شركت ديگر در شعب تعزيرات 
حكومتى در حال رسيدگى است. به گفته سازمان تعزيرات 
اين روزها شاهد كم فروشى هاى بى سابقه در محصوالت 
لبنى كشور هستيم و در اين زمينه گزارش هاى بسيارى به 

سازمان تعزيرات حكومتى رسيده است. مديركل اقتصادى 
وزارت صنعت، معدن و تجارت هم گفت: قيمت نهاده ها از 
سه هزار و 200 تومان در پارسال به  چهار هزار و 200 تومان 
در سال جارى افزايش يافته كه بخشى از افزايش قيمت 
فرآورده هاى لبنى مرتبط با آن است. افزايش هزينه هاى 
حمل و نقل هم از جمله عوامل باال رفتن قيمت محصوالت 
لبنى است. دبير انجمن صنفى گاوداران  نيز گفته است: 
توليد شير خام در كشور در  هشت ماهه اول سال به طور 
ــير به اندازه  ميانگين 7/5 درصد افزايش يافت و توليد ش
مصرف كشور وجود دارد. از تير تاكنون ماهانه  دو هزار و 500

تا سه هزار تن جذب صنايع شير خشك كشور مى شود و به 
عبارتى رابطه توليدكنندگان شير با توليدكنندگان شير 
خشك مستقيم شده است. 25 تا 30 درصد شير توليدى 

كشور صرف توليد شير خشك مى شود.

ناگزير به افزايش قيمت هستيم
زهرا اخوان نسب، عضو هيات مديره شركت پگاه 
در خصوص افزايش قيمت محصوالت لبنى مى گويد: 
ــت محصوالت  ــته افزايش قيم ــاى گذش طى ماه ه
لبنى رقم خورد و افراد زيادى انتقادات خود را مطرح 
كردند. اما در اين ميان بايد تمام داليل افزايش قيمت 
ــرات زنجيره وار به  محصوالت لبنى را ديد. اين تغيي
ــى از اين زنجيره با  يكديگر متصل هستند. اگر بخش
افزايش قيمت و مشكل روبه رو شود، اين وضعيت به 
ساير بخش ها نيز سرايت پيدا مى كند. بازار محصوالت 
لبنى از ابتداى امسال تا امروز بازار متالطمى را تجربه 
ــير خام كه ما خريدارى  كرده است؛ به طورى كه ش
ــزار و 200 ــزار و 300 تومان به  دو ه مى كرديم از ه

تومان رسيده است. اكنون كارخانه ها با مشكل مواجه 
ــير خام مواد اوليه بسته بندى  ــده اند. عالوه بر ش ش
افزايش 100درصدى وگاهي 200 درصدى داشته 
ــد نيزاكنون با  ــزء تولي ــت. حتى كوچك ترين ج اس
ــت. از طرفى مواد  ــش 300 درصدى مواجه اس افزاي
پتروشيمى به دليل مسائل مربوط به تحريم و افزايش 
ــدند و واردات آن  نرخ دالر با افزايش قيمت مواجه ش
نيز با مشكل روبه رو شد. ما مجبوريم افزايش قيمت 
ــيم وگرنه بايد كاركنان و كارگران خود را  داشته باش

اخراج و كارخانه را تعطيل كنيم. افزايش قيمت موجب 
افت و ريزش مشترى و كاهش توليد كارخانه مى شود. 
به اين صورت مصرف كنندگان به سمت لبنيات ارزان 
قيمت مى روند يا ترجيح مى دهند كه كمتر مصرف 

كنند؛بنابراين هيچ كس از اين شرايط سود نمى برد.
هزينه گزاف دولت براي بازگشت سالمت جامعه

ــگاه در ادامه گفت:  ــركت پ ــات مديره ش عضو هي
80درصد جامعه جزو مصرف كنندگان اصلى لبنيات 
ــدا كند، به  ــراد كاهش پي ــتند و اگر تعداد اين اف هس
ــت بايد هزينه  ــالمتى جامعه لطمه مى خورد و دول س
ــالمتى به جامعه  ــت س گزافى را در آينده براى بازگش
پرداخت كند. به هر صورت مصرف لبنيات موضوع حايز 
ــئوالن پنهان مى ماند.  ــت كه از چشم مس اهميتى اس
ــائل اصلى كه موجب افزايش  در اين زمينه بايد به مس
ــت. در حال حاضر بازار  قيمت لبنيات شده توجه داش
ــده و توليد كارخانه ما نيز نسبت به  به نوعى كوچك ش
سال گذشته كاهش داشته است. مردم به سمت مصرف 
ــفره  برخى افراد  ــيرها ى پاكتى رفته اند و حتى از س ش

حذف شده است.
افزايش بيش از اندازه قيمت شيرخام

ــه دليل  ــي از توليدكنندگاني كه ب ــه يك ــه گفت ب
ــي 6 ميليارد و 800 ميليون تومان جريمه  گران فروش
ــيمى كه در صنعت ما  ــت،  قيمت مواد پتروش شده اس
ــتفاده قرار مى گيرد در ماه هاى گذشته چند  مورد اس
ــراي واردات  ــت؛ همچنين ارزى كه ب ــده اس برابر ش
ــير با نرخ 4200 تومان پرداخت مى شد،  پاكت هاى ش
ــود و ما آن را با عرضه بازار آزاد  اكنون پرداخت نمى ش
ــير خام  تهيه مى كنيم. از طرفي قيمت هر كيلوگرم ش
ــته 1250 تومان و حداكثر هزار و  نيز كه در سال گذش
300 تومان خريدارى مى شد، امسال به 2200 تومان 

تا 2400 تومان افزايش يافته است. 
كاهش اندازه سبد لبنيات خانوار

براساس اين گزارش،   يكى از فروشندگان لبنيات 
ــانى كه  ــده كس ــد: افزايش قيمت باعث ش مى گوي
هفته اى يك بار براى خريد به فروشگاه مى آمدند حاال 
دو هفته يك بار هم مراجعه نكنند. وقتى هم مراجعه 
ــبد خريد آن ها به جاى 20 هزار تومان  مى كنند، س
به 10 هزار تومان رسيده است. البته نه تنها لبنيات 
ــاير كاالها افزايش قيمت داشته، براى مثال  بلكه س
كلوچه هزار تومانى اكنون به  دو هزار تومان رسيده 
ــت، اما لبنيات يكى از اجزاى اصلى سبد خانوار را  اس
تشكيل مى دهد و براى سالمتى جامعه بسيار حايز 
اهميت است. بنابراين اكنون مساله مهمى كه وجود 
دارد، اين است كه افزايش قيمت لبنيات قدرت خريد 
مردم را كاهش داده و بيم آن مى رود كه سرانه مصرف 

كاهش بيشتري داشته باشد.

    كشمكش ميان واحدهاي توليدي لبنيات، تعزيرات و سازمان حمايت ادامه دارد   

كلسيم جامعه زير خط فقر!
قيمت هر كيلوگرم شير خام كه در سال گذشته 1250 تومان بود، امسال به 2200 تومان تا 2400 تومان رسيده است

افزايش قيمت لبنيات قدرت خريد مردم را كاهش داده و بيم آن مى رود كه سرانه مصرف كاهش بيشتري داشته باشد

ففاطمه گنج كريمي

  قيمت محصوالت لبنى از ارديبهشت 
امسال تاكنون افزايش صددرصدى 

را تجربه كرده است. به طورى كه شير 
يك ليترى كه در ارديبهشت   دو هزار 

و 500 تومان به فروش مى رسيد 
حاال به  پنج هزار تومان رسيده است. 

به گفته فروشندگان اين افزايش 
قيمت در ساير محصوالت لبنى نيز 
اعمال شده است. براى مثال قيمت 

ماست دبه اى كه در ارديبهشت 
امسال 10 هزار و200 تومان بود 

حاال به 14 هزار 900 تومان رسيده 
است. ميانگين قيمت پنير 400 گرمى 

اكنون هفت هزار تومان است كه در 
ارديبهشت   چهار تا پنج هزار تومان 
قيمت  داشت. قيمت كره100 گرمى 
نيز اكنون  پنج هزار تومان است؛ اين 
در حالى است كه در مرداد و شهريور 

اين كاال  سه  هزار 500 تومان 
داشت قيمت 
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يادمان باستانى و ارزشمند نامدار به «قصراَبونصر» 
ــده شيراز و  ــتين اثر ملى ثبت ش كه از آن با نام نخس
ــرايط نگهدارى و  ــتان نام مى برند، در بدترين ش اس
ــپرى مى كند و حريم و عرصه  حفاظتى روزگار را س
آن در پى دستبرد و دست اندازى اموال فرهنگى زير 
و رو شده و به هم ريخته است. زمين هاى كشاورزى 
ــمند را  حريم اثر و گرداگرد اين يادگار نياكانى ارزش
ــازهاى افسارگسيخته  فرا گرفته است. ساخت و س
ــته به اين سو، حريم  ــه دهه گذش و بى ضابطه در س
ــه دار كرده و مانند ديوارى  ــم اندازآن را خدش و چش
ــده است. اين درحالى است كه  پيرامونش كشيده ش
اگر به نگاره هوايى و نقشه هاى اين منطقه در دهه 60 
خورشيدى نگاهى كنيم، هيچ گونه ساخت وسازى در 
پيرامون آن ديده نمى شود و مى توان به ژرفاى فاجعه 
ــتن قانون هاى ميراث فرهنگى پى برد.  و زيرپاگذاش
ــاى اين يادمان  ــاك در جاى ج هم اينك خار و خاش
كهن روييده و بيشتر سنگ هاى دفاعى اين دژ – كاخ 
ــازى و رسيدگى  بر اثر بى مهرى، نبود مرمت و بازس
نكردن ازسوى سازمان ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنايع دستى و گذشت زمان از سازه جدا شده و روى 
ــت. روى عرصه اين يادمان دوهزار  زمين ريخته اس
ــواران مسيرى را براى خود  ساله، از گذشته موتورس
درست كرده و از آن گذر مى كنند كه دل هر دوستدار 
ــه درد مى آورد.  ــگ و ميراث ايرانى را ب تاريخ و فرهن
ــاب خانه هاى باالدست به گونه  چندى است كه پَس
ــك اين يادمان تايخى به  جوى آبى در رو به رو و نزدي
ــده كه افزون بر بوى  زمين هاى كشاورزى سرازير ش
بد و صحنه ناخوشايند آن، تهديدى براى زمين هاى 
كشاورزى در پايين دست بوده و سالمت آن ها و مردم 
بومى را به خطر مى اندازد. اما بى گمان بزرگ ترين و 
بدترين درد اين يادمان بى همتا و يگانه، تاراج آن به 
ــوداگران اموال فرهنگى است كه  وسيله نادانان و س
ــت به كند  ــال انگيز يافتن گنج دس به بهانه هاى خي
وكاوهاى غيرمجاز زده و به اليه هاى باستان شناسانه 
ــانده و آن را به ويرانه اى  اين اثر ارزشمند آسيب رس

تبديل كرده اند.
ــير ورودى به دژ – كاخ هخامنشى ابونصر  در مس
ــت كه زباله و نخاله هاى  ــال اس ــيراز، چندين س ش
ساختمانى ناشى از ساخت و سازهاى افسارگسيخته 
و غيرقانونى ساكنان اين منطقه، رها شده و چشم انداز 
بسيار زشت و ناخوشايندى را برجاى گذاشته است. 
ــاب  ــد زباله ها و جوى آبى كه از پس همچنين بوى ب
خانه هاى باالدست سرازير و در باال به آن اشاره شد و 
صحنه هاى نازيبا و نازيبنده  پيرامون اين يادمان ملى 
ــمند كه امروزه به ويرانه اى تبديل شده است،  ارزش

اندك گردشگران و بازديدكنندگان را فرارى خواهد 
ــازمان  ــيراز به كمك س ــهردارى ش داد و جا دارد ش
ــه قانون با افراد متخلف  ميراث فرهنگى آمده و بر پاي
برخورد كند و پيرامون و مسير ورودى به اين يادمان 
ــته آن و درُخور فرهنگ  تاريخى را به آنچه كه شايس
ــت، تبديل كند. همچنين سازمان ميراث  ايرانى اس
فرهنگى نيز، نبايد بيكار نشسته و دست روى دست 

گذارد و نسبت به اين گونه مسائل بى تفاوت باشد.
تاراج ميراث

شايد باورش براى تان سخت باشد كه هنوز هستند 
افرادى كه يادمان هاى ملى و تاريخى را اِرث پدران خود 
پنداشته و هرگونه دست اندازى به آن ها را حق مسلم 
ــه هاى خيال انگيز و  خود مى دانند و همچنان به بهان
پوچ يافتن گنج شبانه به قصراَبونصر دستبرد مى زنند. 
ــاله كه از بوميان پيرامون اين يادمان  ــين 30 س حس

ــوى يكى از افراد بومى به نگارنده  تاريخى است و ازس
معرفى شده است، مى گويد : « دراين محوطه تاريخى 
ــكه هاى تاريخى بسيارى وجود  گنج هاى فراوان و س
دارد كه پدران ما، براى مان به اِرث گذاشته اند و حق ما 
است كه آن ها را به دست آورده و براى خود برداريم!».

ــخنانش با آب و تاب فراوان بيان  وى در دنباله س
ــب با دوستانش به اين  مى كند كه چگونه چندين ش
ــتبرد زده و به گفته خود به تونلى  مكان تاريخى دس
ــيده كه زير كاخ بيرون مى آيد و گنج ها همان جا  رس
پنهان است!ولى به انگيزه ترس از خطر ريزش زمين و 
فعال شدن گازهاى زير زمينى و تاريكى بيش از پيش 
ــته كامل به درون تونل رود.  در شب تا كنون نتوانس
حسين با وجود آگاهى رسانى ها و توضيحات نگارنده 
مبنى بر پوچ بودن چنين سخنانى و خيال اَنگيز بودن 
ــت روزى به گنج و  يافتن گنج، هنوز هم اميدوار اس

ــت يابد و به گفته خود به حقش برسد.  ــكه ها دس س
ــن منطقه، مربوط  ــار تاريخى اي زيرا باوردارد كه آث
ــق دارد در آن ها دخل و تصرف  به خود آنان بوده و ح
ــت انجام دهد! آرى اين است  كرده و هركارى خواس
داستان پُردرد و رنج يادمان هاى تاريخى فرهنگى و 

تكرارناپذير كشور.
جاى خالى ميراث فرهنگى در مدارس

ــى  ــا زمانى كه درس ــت ت ــد اس ــده باورمن نگارن
ــتم  ــت بوم درسيس ــراث فرهنگى و زيس ــام مي به ن
آموزش وپرورش كشور راه نيابد و فرزندان اين مرز و 
بوم از اواخر دوران دبستان با تاريخ و هويت و سرزمين 
خود آشنا نشوند، به هيچ روى سازمان ميراث فرهنگى 
ــت نمى توانند در  ــازمان حفاظت از محيط زيس و س
ــُبرد آرمان هاى خود پيروز و سربلند باشند زيرا  پيش
موضوع برخورد و رفتار با ميراث فرهنگى و زيست بوم 

ــى درون فرزندان اين  بايد از دوران كودكى و نوجوان
ــود تا آن ها به ارزش و اهميت  ــرزمين نهادينه ش س
دوچندان ميراث نياكانى و خدادادى كشور پِى برده 
ــان و ُكنشگران  ــوند. همچنين كارشناس ــنا ش و آش
ميراث فرهنگى بارها خواستار توجه مديران فرهنگى 
ــورى به ويژه دو  ــتان تصميم گيرنده كش و سرپرس
سازمان ميراث فرهنگى و محيط زيست و همچنين 
ــده اند. موضوعى  ــرورش به اين گفتار ش آموزش و پ
ــان مغفول  ــى نبرده و همچن ــون راه به جاي كه تاكن

است. مانده 
ضعف آگاهى رسانى

با روى كار آمدن تكنولوژى هاى نوين و گسترش 
راه هاى ارتباط جمعى به ويژه شبكه هاى اجتماعى، 
ــازى افزايش  ــر در فضاى مج ــردم با يكديگ پيوند م
ــت و جا  يافته و آگاهى هاى همگانى رو به فزونى اس
دارد تا سازمان ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع 
ــاخت  ــه خوبى بهره برده و به س ــتى از اين فضا ب دس
نماهنگ هاى كوتاه و پويانمايى  در زمينه شناسايى 
ــتان آن  و روش برخورد با آثار تاريخى بپردازد. داس
است كه سازمان ميراث فرهنگى در آگاهى رسانى و 
تبليغات ضعف بسيار شديدى دارد و در چندين سال 
گذشته، نتوانسته پيوند خوبى با مردم و حتي نهادها و 
اُرگان هاى دولتى برقرار كند. نگارنده سال هاى سال 
ــت كه در بازديدهاى ميدانى و بررسى هاى خود  اس
ــيارى مانند حسين كه  ــور با افراد بس در سراسر كش
گاهى دانش آموخته دانشگاهى نيز بوده اند، برخورد 
ــت و همين موضوع به يكى از بزرگ ترين  داشته اس
ــراث فرهنگى  ــازمان مي ــاى پيش روى س چالش ه
ــت و ميراث تاريخى كشور بيشترين  تبديل شده اس
ــته از نبود آگاهى  آسيب و ضربه را در يك دهه گذش
در ميان مردم و نهادها خورده است كه ضعف بزرگى 
ــازمان ميراث فرهنگى به شمار مى آيد و  در بدنه س
ــازمان بايد هرچه زودتر  مديران و سرپرستان اين س

چاره انديشى كنند.
زخم يادگارى نويسى 

ــان نياكانى اَنبوه  ــوارى هاى اين يادم از ديگر دش
يادگارى نويسى ها از سوى نادانان فرومايه است كه 
ــتان  برپيكره بى دفاع و ناتوان تاريخ و هويت شهرس
شيراز نقش بسته و چهره آن را خدشه دار و نازيبا كرده 
ــت و هزينه هاى  ــيب رسانده اس و به ميراث ملى آس
ــت سازمان  فراوانى را براى پاك كردن آن روى دس
ميراث فرهنگى كه با چالش هاى فراوان بودجه رو به رو 
ــندگى افراد  ــت. همچنين باَش است، خواهد گذاش
ــاى دفاعى اثر و جان  ولگرد و معتاد در كنار ديواره ه
پناه آن و برجاى گذاشتن خاكستر آتش و زباله هاى 
ــت  آن ها، چهره اين يادمان ملى را بيش از پيش زش
ــويى، يكى از تابلوهاى اين  ــت. از س و زننده كرده اس

ــتر ُربوده  يادمان ملى نيز كه در ورودى بنا بوده، پيش
ــازمان ميراث فرهنگى تابلويى  شده و جا دارد كه س
ــدارى باشد براى  در ورودى اين بنا كار گذارد تا ُهش
ــتر. هرچند كه  پيشگيرى از دست اندازى هاى بيش
يك تابلو در پايين دست و كنار روستا و خانه هاى آنان 
نصب است، ولى راه ورودى و اصلى بازديدكنندگان و 
گردشگران از جاى ديگرى است و نياز است سازمان 
ميراث فرهنگى هرچه زودتر در اين زمينه اقدام كند.

يادمان باستانى
ــش،  ــت كي ــيد صداق ــاد دكترجمش ــده ي زن
باستان شناس و پارس پژوه درباره ارزش اين يادمان 
ــن جايگاه از  ــده گفته بود : « اي ــتر به نگارن ملى پيش
روزگار پيش از تاريخ وجود داشته است و مانند دژى 
استوار و محكم نظامى در اواخر شهريارى هخامنشى 
ــانى مورد بهره پادشاهان بوده  و دوره اشكانى و ساس
ــر  ــال 420 َمهى (قمرى) ابونَصر(پس ــت و در س اس
اميرعضدالدوله ديلمى) از فرمانروايان پارس، از اين 
جايگاه به عنوان كاخ بهره برده و از همين رو در دوره 

اسالمى به قصر اَبونصر نامدار شده است».
شادروان صداقت كيش همچنين گفته بود : « در 
دهه 50 ميالدى پُروفسور تيليا، دو ستون و يك درگاه 
هخامنشى را كه از پارسه (تخت جمشيد) در زمانى 
ــته به اينجا آورده بودند، شناسايى كرده و به  نادانس

پارسه باز گرداند».
همچنين برخى از پژوهشگران مانند محمدتقى 
مصطفوى اين جايگاه را نخستين منزلگاه يا نِشيمن 
(توقفگاه) ميان راهى، درگذر راه شاهى هخامنشيان 
از پارسه به شوش دانسته و ديوار(حصار) و دژى را از 

روزگار اشكانى به اين سو، برايش اِنگاشته اند.
ــمال خاورى  ــه ابونصر در ش ــدار ب كاخ – دژ نام
ــيراز و در بلوارنصرآباد يا جاده َكفترك و  (شرقى) ش
در هفت كيلومترى ميدان گلستان بر فراز تپه اى بر 
جاى مانده است. اين سازه در بردارنده يك دژ سنگى 
با الحاقات آن است كه بر فراز تپه اى افراشته به جاده، 
ــنگ و گچ است.  ــازنده آن س جاى گرفته و عناصر س
ــنگ هاى بادبُر و در مغز كار از  در نماى اين سازه از س
سنگ الشه و گچ بهره گرفته شده است. اين يادمان 
ــده در استان  ــتين سازه ثبت ش ملى به عنوان نخس
ــهريور1310 خورشيدى به  ــماره13 در 24 ش با ش

سياهه (فهرست) يادمان هاى ملى پيوسته است.
ــال  ــد گفت كه نگارنده در چندين س در پايان باي
گذشته بارها دشوارى هاى اين يادمان ملى را بازتاب 
ــتار توجه  ــانده و خواس ــه گوش مديران رس داده و ب
ــت، ولى گويا هنوز مديران  ــده اس بيشترى به آن ش
ــراث فرهنگى  ــازمان مي ــتان س فرهنگى و سرپرس
ــده و ميراث جاويدان  ــتانى بيدار نش از خواب زمس

شهرستان شيراز را به دست فراموشى سپرده اند.

     ساخت و ساز غيرمجاز و كشاورزى، بالى جان «قصرابونصر» شده است    سياوش آريا

دستبرد به يادمان باستانى شيراز

ــت  ــم، تير خالص را به محيط زيس دولت دوازده
ــن روحانى رييس جمهور در سفرش به  ايران زد. حس
استان سمنان، اعالم كرد:« مشكالت طرح انتقال آب 
كاسپين به كوير از نظر دولت برطرف شده و مى توان 
ــاله  آن را اجرايى كرد».رييس جمهورى گفت :« مس
آب، يكى از معضالت امروز استان سمنان و كل كشور 
و مشكلى بزرگ،عمومى و ملى است كه بايد براى آن 
به دنبال راهكارهايى باشيم. خوشبختانه ميزان نزول 
باران در ابتداى سال جارى آبى، در وضعيت خوبى قرار 
دارد و ما اميدواريم كه در ادامه سال نيز شاهد بارش باران 
باشيم».روحانى با تاكيد بر اينكه نيازمند انتقال آب از 
حاشيه كشور به داخل كشور هستيم، گفت : امروز بايد 
براى تامين نيازهاى آب، بخشى از آب مورد نظر خود 
ــمال  را از آب هاى جنوب و بخش ديگر را از آب هاى ش
كشور تامين كنيم. همچنين نخواهيم گذاشت كه در 
ــتان هاى ديگر به زحمت بيفتند و  اين مسير مردم اس
محيط زيست در استان هاى ديگر به خطر بيفتد».آنچه 
آقاى روحانى در سمنان اعالم كرده تنها موافقت با يك 
انتقال آب نيست، بلكه او با تخريب و از بين رفتن محيط 
زيست البرز و جنگل هاى شمال ايران كه آب بيش از 50

درصد كشور را توليد و تامين مى كنند،موافقت كرده 
ــت. روحانى در واقع با بروز ابربحران در سرزمينى  اس
ــمالى و  ــتان هاى ش ــه مى تواند اس موافقت كرده ك
حاشيه آن ها را به شرايطى بدتر از خوزستان دچار كند.

كارشناسان جنگل و محيط زيست مى گويند كاهش 
ــدن درياچه كاسپين مانند آنچه بر  و حتى خشك ش
سر درياچه اروميه آمد و در نتيجه نابودى جنگل هاى 
هيركانى، تنها يكى از پيامدهاى اجراى «طرح انتقال 
ــپين به كوير مركزى ايران» است؛ موضوعى  آب كاس
كه به نظر مى رسد دولت روحانى به خصوص متوليان 
ــت و  ــازمان حفاظت محيط زيس موضوع يعنى دو س
ــود آن را باور  ــع و آبخيزدارى هنوز خ جنگل ها ومرات
نكرده اند.حسن روحانى همان فردى است كه در جريان 
انتخابات دولت يازدهم و نخستين دور كانديداتورى اش، 
ــن» دولت تاريخ  ــتى تري دولت خود را «محيط زيس
ــا انتخاب معصومه  ــه در آن دولت ب ايران ناميد و البت
ــن امر كرد. ــادى براى تحقق اي ابتكار، تالش هاى زي

به گزارش اسكان، اما روحانى در دولت دورازدهم بر تمام 
ــعارها و حتى عملكرد خود در دولتش، خط بطالن  ش
كشيد. ابتدا با انتخاب «عيسى كالنترى» تحصيلكرده 
ــيمى  ــته زراعت و اصالح نباتات و دكترى بيوش رش
ــازمان حفاظت  محصوالت زراعى به عنوان رييس س
محيط زيست نشان داد كه هيچ يك از دغدغه هايى كه 
ــعارش را به عنوان دولت محيط زيستى  درگذشته ش
ــت؛ چرا كه نه تنها  ــر داده واقعا دغدغه او نبوده اس س
تخصص و دانش، كه حتى انگيزه و تجربه اين راه را نيز 
ندارد. چيزى كه خودش بارها به آن اعتراف كرده است.

ــا  ــت ب ــالم موافق ــا اع ــاره و ب ــى دوب ــاال در اقدام ح
ــان  ــپين، روحانى نش ــال آب درياچه كاس طرح انتق
ــاخص هاى محيط زيستى در  ــاس به ش داد كه از اس
ــت؛  ــى توجه اس ــعه اقتصادى ب ــد وتوس ــد رش رون
ــاد دارد و در  ــه آن اعتق ــاله اى كه امروزه ترامپ ب مس

ــت را  ــد. او محيط زيس ــتاى آن حركت مى كن راس
ــد اقتصادى مى داند. ــاله اى اضافى و مزاحم رش مس

يقينا همين نگاه و رويكرد باعث شد تا روحانى و مردان 
ــخنگوى محترم،  اصلى دولتش يعنى معاون اول و س
گمان كنند علت موفق نبودن سياست هاى آن ها در 
راه فقرزدايى و شكوفايى اقتصادى، سخت گيرى هاى 
ــردى را  ــت. به همين دليل نيز ف ــت اس محيط زيس
ــچ ربطى به  ــاد كه هي ــت و اقتص ــاد سياس از ناكجاآب
ــن دغدغه ها را  ــى غالبا اي ــت ندارد و حت محيط زيس
ــت بر صندلى پرديسان نشاند. به تمسخر گرفته اس

ــر افراد و  ــت كه با تغيي ــى اما فراموش كرده اس روحان
روساى سازمان هاى متولى، قوانين تغيير نمى كنند 
ــن و مصوبات حركت  ــاى قواني و مديران بايد بر مبن
ــاى متعددى  ــم كارزاره ــايد در پيچ وخ كنند. او ش
ــى برايش  ــز مخالفان سياس ــين و ني كه دولت پيش
ــه معاون  ــد ك ــت كرده اند، فراموش كرده باش درس
ــازمانى بود  خودش يعنى معصومه ابتكار در رأس س
ــه كوير» مخالفت  ــپين ب كه با «طرح انتقال آب كاس
ــى اش حرف هاى  ــازمانى كه بدنه كارشناس كرد. س
زيادى براى گفتن دارد و سال هاست كه در دولت هاى 
ــى قرار مى گيرد. مختلف مورد نامهربانى و بى توجه

ــيارى  ــا آقاى رييس جمهور حتى بس عالوه بر اين ه
ــوش  ــز فرام ــود را ني ــى خ ــاى انتخابات از وعده ه
ــمنان  ــروز در جمع مردم س ــود اينكه دي كرد؛ باوج
ــينى  ــاى انتخاباتى خود عقب نش گفت:«از وعده ه
نخواهم كرد و به قول هايى كه داده ام، عمل مى كنم » !

ــور حقوق  او قول داده بود تا به تك تك بندهاى «منش
ــت اين  ــهروندى» به خصوص اصول محيط زيس ش
ــد و بارها و بارها نسبت به اهميت  ــور پايبند باش منش
ــت در دولتش فرياد زده بود. او به محيط  محيط زيس
زيستى ها قول داده بود كه سياست هاى مخرب دولت 
ــى  پيش از او را اصالح خواهد كرد اما او با انتخاب عيس
كالنترى براى پرديسان، از تمام اين وعده هاى انتخاباتى 

عقب نشينى كرد.
ــكنى دولت  ــال پيمان ش حاال بعد از حدود يك س
دوازدهم درحوزه محيط زيست، تير خالص اين دولت بر 
محيط زيست كشور رها شده است. اعالم موافقت دولت با 

«طرح انتقال آب كاسپين به كوير مركزى» توسط حسن 
روحانى در سفر سمنان، تيرى است كه مى تواند پيكره 
ترك خورده محيط زيست ايران را از هم بپاشد و تمام 
كشور را به سمت نابودى ويژه اى سوق بدهد. تيرى كه 
نه تنها به صالح روحانى است كه به سرعت جلوى اصابت 
آن را به محيط زيست ايران بگيرد،بلكه به صالح جريان 
اعتدال است كه از ثبت نام خود به عنوان «مخرب ترين 

دولت محيط زيستى ايران» در تاريخ جلوگيرى كند.
به دنبال اعالم موافقت حسن روحانى رييس جمهور 
با «طرح انتقال آب كاسپين به كوير» در سفر به استان 
ــدم مدير «كمپين  ــمنان، دكتر خديجه گلين مق س
مخالفان انتقال آب كاسپين به كوير» با ارسال يك نامه 
سرگشاده به حسن روحانى رييس جمهور، نسبت به 
ــيب هاى جدى موافقت دولت با اين طرح انتقال،  آس
هشدار داد.گلين مقدم در اين نامه با بيان اينكه اين خبر 
دردناك و فاجعه آفرين شوك عجيبى را به جامعه و مردم 
شمال ايران وارد كرده است به روحانى نوشت:« امروز اين 
سوال مطرح است كه جنابعالى كه دولت خود را دولت 
«تدبير»و «اميد»و «محيط زيستى»  بيان كرده بوديد 
چگونه توانستيد به درياچه كاسپين كه قلب تپنده  و نگين 
محيط  زيست ايران است، خنجر بزنيد و ملتى را نااميد 
كنيد؟ امروز اين سوال مطرح است كه آيا حضرتعالى 
رييس جمهور ايران هستيد يا «فقط» رييس جمهور 
«سمنان» و مى خواهيد با آب اندك و شور يك درياچه  
بى دست و پا، چه  كار مهمى در كوير شور سمنان انجام 
بدهيد كه همه را نااميد كرده ايد!؟ خود بهتر مى دانيد 
كه كاسپين آبى ندارد تا منتقل شود».مدير «كمپين 
مخالفان انتقال آب كاسپين به كوير» در ادامه خطاب به 
روحانى گفته است:« بى ترديد از اين به بعد هر اتفاق بدى 
در خصوص انتقال آب كاسپين به كوير رخ دهد، به نام 
جنابعالى تمام خواهد شد. همچنين اگر حرف تان را پس 
نگيريد و در آينده فجايع زيست محيطى رخ بدهد- كه 
مى دهد- از نام حضرتعالى در صدر صفحات تاريخ به 
بدى ياد خواهد شد. بى گمان فرداى تاريخ درخصوص 
ــت :« رييس جمهورى كه قرار بود  ــما خواهد نوش ش
ــد، اما فقط رييس  رييس جمهور همه  مردم ايران باش

جمهور سمنان شد!».

ــت بود؛ فاجعه اي  مصوبه برج باغ خيانتي به پايتخ
ــار از باغ هاى تهران  كه پس از تصويب آن 6 هزار هكت
ــن مصوبه  ــم اي ــوراي دوره پنج ــرد. در ش ــود ك را ناب
ــي در  ــود ابطال همچنان باغ كش ــد اما باوج ابطال ش
ــوى و برزنى  ــا در هر ك ــه دارد؛ اين روزه ــران ادام ته
ــن باغ ها و فضاى  ــينيد، صحبت از بين رفت كه مى نش
ــت. تهران روزگاري به باغ هاي سبز  سبز پايتخت اس
ــردي در پايتخت  ــه مانند زم ــروف بود ك و خرمي مع
ــر مردمش مي بردند اما  ــيدند و هوش از س مي درخش
ــاد تهراني ها  ــره اي از آن همه باغ  در ي امروز تنها خاط
مانده است.اندك باغ هايي كه در چند دهه اخير باقي 
ــي ندارند. هر روز خبري  مانده اند نيز حال و روز خوش
ــع درختان، ريختن  ــورش بيل هاي مكانيكي، قط از ي
ــيد پاي درختان، آتش زدن درختان و... از  ــم و اس س
آن ها منتشر مي شود. اخباري كه دل هر دوستدار اين 
سرزمين را به درد مي آورد. شايد جالب باشد بدانيدكه 
ــران پاي  ــودي باغ هاي ته ــتر پرونده هاي ناب در بيش
ارگان هاي دولتي درميان بوده است. اما در روزگار باغ 
ــى پايتخت، زمزمه هايى از مصوبه براى پايان اين  كش
ــد. به زودى اليحه خانه – باغ  تراژدى به گوش مى رس
ــهر تهران مى آيد . اليحه اى كه  ــوراى ش به صحن ش
ــت جايگزين مصوبه برج–باغ شود؛مصوبه اى  قراراس
ــهر تهران  ــد دليل نابودى باغات ش كه برخى معتقدن
ــرانجام اليحه خانه – باغ نهايى شد و به  بوده است .س
ــهر تهران بررسى مى شود . زودى در صحن شوراى ش

 محمد ساالرى رييس كميسيون معمارى و شهرسازى 
ــى اين اليحه  ــهر تهران درخصوص بررس ــوراى ش ش
ــن تغييرات آن  ــيون هاى تخصصى و آخري در كميس
مى گويد: در خصوص طرح جايگزين برج- باغ ها سلسله  
ــهردارى تهران برگزار كرديم،  جلسات مشتركى با ش
ــهردارى مبتنى بر رويكرد  نظرات كميسيون ها به ش
ــد . عدم بارگذارى يا حداقل بارگذارى ممكن ارائه ش

ــازى و معمارى در روزهاى   درنهايت معاونت شهرس
ــابق اليحه  طرح جايگزين  ــهردار س پايانى فعاليت ش
ــورا  ــه باغ» را به ش ــه اليحه «خان ــاغ معروف ب برج- ب
ارسال كرد، كه ما در جلسه  روز يك شنبه اين هفته كه 
به صورت مشترك با كميسيون سالمت،  محيط زيست 
ــهردارى تهران و  ــازى و معمارى ش و معاونت شهرس
سازمان بوستان ها و كارشناسان  برگزار شد،  اين طرح 

را نهايى كرديم.
 تهيـه طرح هـاى موضعـى بـراى باغـات 

به هم پيوسته 
ــرح  ــن ط ــه در اي ــى ك ــن محورهاي ــه   مهم تري او ب
ــاس  ــاره مى كند و مى گويد : بر اس ــده، اش گنجانده ش
ــته  ــد درخصوص باغات به  هم  پيوس اين اليحه، قرار ش
ــوهانك و ... طرح هاى  ــزاد، اُزگل، س ــد كن، فرح اى مانن
ــوع بهره بردارى  ــود و هر ن ــه و تدوين ش موضعى مطالع
ــد. ــاس طرح موضعى باش ــذارى احتمالى براس يا بارگ

ــوراى چهارم و سال  ــاالرى يادآورى مى كند: مادر ش س
نخست شوراى پنجم ، طرح موضعى باغات به هم پيوسته 
ــبختانه  محدوده كن و فرحزاد را دنبال كرديم كه خوش
توسط مشاوران مربوطه مطالعه و  در كميسيون شهرسازى 

معمارى نهايى شد . اين طرح  به شوراى عالى شهرسازى 
ــد. ــم پيش نيز تصويب ش ــال و حدود يك ماه و ني ارس

به گفته ساالرى قرار است براى باغات به هم پيوسته اى كه 
طرح موضعى ندارند نيز طرح موضعى تهيه شود و ضوابط 
ساخت و ساز براساس طرح موضعى باشد.رييس كميسيون 
معمارى و شهرسازى با بيان اينكه باغات پراكنده، در سه 
مقياس 500 تا  سه هزار مترمربع، سه هزار تا  پنج هزار متر 
و پنج هزار به باال تقسيم بندى شده اند، مى گويد: 57درصد 
محدوده باغات پراكنده باالى  پنج هزار متر هستند و باوجود 
اينكه تعداداين باغات خيلى كم است ولى به لحاظ وسعت 
زياد و ارزش اكولوژيكى قابل توجه و با اهميت هستند .به 
ــاالرى در اليحه خانه باغ پيش بينى شده است ،  گفته س
نحوه ساخت و ساز در باغات پراكنده تا حد زيادى مبتنى بر 
قانون فرادست، يعنى ماده 14 قانون زمين شهرى كه مربوط 
به قانون حفظ و گسترش فضاى سبز و باغات هست، باشد.

ــه خانه باغ  ــغال در اليح ــطح اش او در خصوص ميزان س
ــغال مجاز  ــطح اش ــر س ــد: حداكث ــى ده ــح م توضي
ــه هزار متر حداكثر  ــد. در باغات 500 تا  س 15درصد ش
ــه  ــود و  س ــه كه مجموعا 30 درصد تراكم مى ش دو طبق
ــد.   ــه طبقه پيش بينى ش ــزار متر نيز س هزار تا  پنج ه

ــاره به ميزان طبقات منفى مجاز در اليحه  ساالرى با اش
ــه برج باغ ها يكى از  جديد نيز توضيح مى دهد : در مصوب
ــيار عميق و  ــكالت مجوز گودبردارى بس مهم ترين مش
ــغال باالتر از آن 30 درصد بود. در اليحه  البته با سطح اش
ــهرى زيرزمين ها را به حداقل ميزان  جديد مديريت ش
ــت. آن يك طبقه هم يك  ــانده اس ممكن يك طبقه رس
ــد و نهايتا با  ــاالى زمين باش ــانتي متر بايد ب متر و 20 س
گودبردارى مربوط به فونداسيون يك متر و 80 سانتى متر 
ــت اما  ــانتى متر عمق گودبردارى اس تا يك مترو 90 س
ــان بود . همين ميزان هم باعث نگرانى برخى كارشناس

ــى كميته اى  ــه پيش بين ــاره ب ــاالرى در ادامه با اش  س
ــد  ــى گويد: قراربراين ش ــه فنى باغات م با عنوان كميت
ــوع زيرزمين هم تصميم گيرى  دركميته  فنى باغ موض
ــود يا نه ؟ ــود كه آيا مجوز همان يك طبقه هم داده ش ش

ــازى شوراى شهر  ــيون معمارى وشهرس رييس كميس
ــى از مهم ترين  ــكيل كميته فنى باغات را يك تهران تش
ــى گويد: ضوابط  ــه جديد مى داند و م رويكردهاى اليح
ــهردارى، در فرآيند صدور پروانه براى  مالك عمل در ش
ــان بوده است.  همه اراضى از  باغ ، غير باغ و مزروعى يكس
ــه در فرآيند صدور  ما در اين اليحه پيش بينى كرديم ك
ــود . ــه اى به عنوان كميته فنى باغ ايجاد ش پروانه، كميت

به گفته ساالرى ، محوريت اين كميته معاونت شهرسازى 
معمارى و يكى از مديران كل معاونت شهرسازى خواهد 
ــازى منطقه ،دو نفر  ــن كميته معاونت شهرس بود و دراي
كارشناس خبره باتخصص معمارى و محيط زيست حضور 
خواهند داشت. دو نفر ناظر از كميسيون هاى تخصصى 
شورا اعم از شهرسازى معمارى و سالمت محيط زيست 
نيز خواهند بود؛ همچنين نماينده سازمان بوستان هاى 
شهردارى تهران هم در اين كميته عضويت خواهد داشت. 
ــته  ــوزه باغات پراكنده يا به هم پيوس هر پروانه اى در ح
ــود كه  ــود بايد در اين كميته فنى مطرح ش صادر مى ش
ــى قرار دهند . آن ها از ابعاد مختلف موضوع را مورد بررس

ساالرى در ادامه به آخرين آمار باغات پراكنده شهر تهران 
ــال 35 براساس تصاوير  ــاره مى كند ومى گويد: ما س اش
هوايى كه داريم،  پنج هزار هكتار باغ داشتيم. باغات به هم 
پيوسته شامل كن، كوهسار، فرحزاد، دركه و ازگل 800
هكتار هستند و باغات پراكنده در سه رنج باغاتى كه 500

تا    دوهزار متر 74 درصد هستند، به لحاظ تعدادى ولى به 
لحاظ وسعتى 26 درصد باغات پراكنده را تشكيل مى دهند.

ــداد 16 درصد و به  ــر به لحاظ تع   دوهزار تا  پنج هزار مت
ــاالى  پنج هزار متر  ــد وباغات  ب ــعت 18 درص لحاظ وس
ــعت  ــه لحاظ وس ــد ولى ب ــداد 10 درص ــاظ تع ــه لح ب
ــكيل مى دهند. ــران را تش ــهر ته ــد باغات ش 57 درص

ساالرى ادامه مى دهد : يكى از محورهاى بسيار مهمى كه 
در اين اليحه گنجانده شده و در اصل با پيشنهاد كميسيون 
تخصصى شورا   هم بوده، تعريف  مجموعه اى از فعاليت هاى 
ــت .  ــويقى در باغات اس ــته هاى تش مجاز به عنوان بس

متاسفانه رويكرد مديريت شهرى و بقيه   دستگاه ها و نهادها 
ــات رويكرد تنبيهى و  درخصوص صيانت و حفاظت باغ
سلبى بوده است . اگر تهران را امروز به عنوان يك باغ شهر 
مى شناسند و طى سال ها مجموعه از باغات در اين شهر 
ايجاد شده با اين رويكرد تنبيهى نبوده است . اما اين رويكرد 
اشتباه و استراتژى غلط كه همچنان در حال تداوم است 
باعث ترس شهروندان از كاشت درخت و ايجاد باغ مى شود .

ــويقى  ــته هاى تش ــت كه بايد بس ــاالرى معتقد اس   س
ــت و صيانت باغات  ــترده  ترى براى حفاظ جدى تر و گس
ــعى كرديم  تعريف كرد، به همين دليل در اين اليحه س
مجموعه اى از كاربرى هابراى مالكان باغات تعريف شود .

ــى، تفرجگاهى،  ــاى فرهنگ ــا در حوزه ه اين كاربرى ه
ــى،  ــاى علم ــان، بحث ه ــه، دانش بني ــى، خيري  ورزش
تحقيقاتى و حتى رستوران ها، سالن هاى سر باز و ... است .

اين كار با اين هدف بوده كه مالكان باغات و اراضى انگيزه اى 
براى حفظ درخت و باغ خود داشته باشند. نمى شود كه ما 
انتظار داشته باشيم چالش هاى زيست محيطى شهر تهران 
را كه به يك ابرچالش تبديل شده،تنها عده اى محدود حل 
ــد و آن ها از جيب  كنند . مالكان باغ هايى كه باقى مانده ان
خودشان مشكالت زيست محيطى شهر و مشكالت مربوط 
ــدارى درختان حل كنند . به پااليش هوا را با حفظ و نگه

ــك رويكرد غلطى  ــد : رويكرد تنبيهى ي او تاكيد مى كن
ــى ديگر باغ  ــت كه اگر تداوم پيدا كند، در آينده كس اس
ــاى خانگى  ــرد .حتى باغچه ه ــاد نخواهد ك جديد ايج
ــات انبوه هم  ــى از اين باغ ــن اهميتش حت كه به نظر م
ــب در همه  شهر دارند. بيشتر است كه پراكندگى متناس

ساالرى به جرايم سنگين قطع درختان اشاره مى كند و 
مى گويد:  زمانى مالكى، يك متولى ساخت و سازى تنها 
مبتنى بر منافع شخصى مى آيد عمدا، نسبت به قطع درخت 
براى رسيدن به منافع اقدام مى كند، اينجا هم بايد حداكثر 
رويكردهاى تنبيهى را اعمال كنيم و حداكثر جرايم اخذ 
شود. ولى زمانى هست كه درخت مثل هر موجود زنده اى، 
 مثل انسان و ... دچار مشكالتى شود، آفت بخورد يا انگلى و به 
صورت طبيعى از بين برود. ما متاسفانه خيلى تفكيك بين 
اينكه حاال يك كسى از روى عمد اين كار را كرده يا به لحاظ 
سهل انگارى يا به هر حال به لحاظ داليل طبيعى از بين رفته 

است، قايل نشديم.

محيط زيستمحيط زيست

پايان تراژدى باغ كشى با مصوبه خانه باغتير خالص روحانى به كاسپين
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منصوره ميرقاسمى

اين روزها بحث داغ آلودگى هوا  باز سر و صدا به پا كرده 
ــال پاييز با بارش هاى  است. خيال مان راحت بود كه امس
منصفانه باران از اين معضل دور خواهيم بود اما اندك اندك 
ــاختمان هاى سربه فلك  ــت كوه ها و س آلودگى ها از پش
كشيده شهر عرضه اندام كردند. بحث آلودگى هوا، بيمارى ها، 
افراد كم توان جسمى، كودكان و سه شنبه هاى بدون خودرو  
اين روزها داغ و پرسر و صدا شده است.سه شنبه هاى بدون 
خودرو و رفت وآمد مديران شهرى با وسايل جمعى از جمله 
مترو و اتوبوس و ون و حتى وسايل فردى مبارزه با آلودگى 
ــنبه بدون  ــه دوچرخه...گرچه مبحث سه ش هوا از جمل
خودرو تنها دوچرخه و دوچرخه سوارى نيست، اما از آنجا 
كه دوچرخه يك نماد در مقوله مبارزه با آلودگى هواست، 
ــوى دوچرخه و دوچرخه سوارى  ناخودآگاه اذهان را به س
مى برد. چه خوب است كه در برخى از نقاط شهرى شاهد 
آن هستيم كه دوچرخه هايى براى رفت و آمد شهروندان 
در نظر گرفته شده است و چه بهتر است وقتى مى بينيم كه 
در برخى ادارات از جمله شهردارى تهران براى رفت وآمد 
مديران و كارشناسان از دوچرخه ـ اين وسيله بى خطر براى 
آلودگى هوـا استفاده مى شود. در چنين موضوعاتى انسان 
احساس امنيت مى كند. شايد اين طرح نيز مانند طرح هاى 
ديگر متاسفانه نيمه كاره رها شود و نمايشى بيش نباشد اما 
حتى انجام آن در اين حد نيز به انسان انرژى مثبت مى دهد. با 
چنين حركت هاى زيبا و سمبليكى الگوهاى رفتارى مناسب 
در جامعه شناسايى شده و مى توان آن را به ديگران نيز انتقال 
داد، اما متاسفانه در اين ميان جاى دوچرخه سوارى بانوان 
ـ خالى است.در هيچ ارگانى ديده نمى شود كه  ـ مثل هميشه 
بانوى مديرى با دوچرخه اين سو و آن سو رفته باشد، چرا كه 
عرف آن را نمى پسندد. نمى دانم چرا؟ حتى بانوى مديرى 
كه حجاب و پوشش او هيچ خدشه و مشكلى نيز ندارد، اجازه 
اين كار به او داده نمى شود و به همين ترتيب ورزش دوچرخه 

سوارى براى ديگر بانوان شهر و كشورمان در سطح شهر!
به راستى چرا؟ و بر كدامين قانون؟ مگر نه اينكه آنچه مهم 
ـ حفظ منش و وقار  است كه ـ صد البته اهميت وااليى نيز دارد
و حجاب يك بانو است، پس چرا با وجود چنين تبصره هايى 
به بانوان حق دوچرخه سوارى در شهر، بوستان ها و محل 
كارشان داده نمى شود؟ آيا اين يك ظلم نيست؟ آيا اين يك 
تبعيض جنسيتى به حساب نمى آيد؟ مگر نه اينكه آنچه 
مهم است حفظ شئونات دينى است؟ پس با چنين شرايط و 
شرط و شروطى چه اشكال دارد اين وسيله مفيد در اختيار 
ــاله فرهنگ سازى شده و شاهد  بانوان قرار گيرد و اين مس
شهرى به دور از آلودگى ها باشيم؟ مى دانم و شما نيز نيك 
مى دانيد كه طرح اين مساله نيز مانند هزاران ظلم ديگرى 
كه در حق بانوان روا مى شود، همين جا در ميان چند كلمه 
من مسكوت مى ماند اما من به عنوان يك زن و يك مادر كه 
آلودگى هوا مرا از بيمارى هموطنان و فرزندانم مى هراساند 
به خود اين جسارت را مى دهم كه بگويم به راستى چرا؟ اينكه 
زنى با حجاب كامل براى رفت و آمد و يا حتى ورزش از وسيله 
ساده اى مثل دوچرخه استفاده كند، چه اشكالى دارد؟ آيا اگر 
استفاده از دوچرخه براى بانوان همچنان ممنوع باشد، ديگر 
در جامعه بدحجابى و چه بسا بى حجابى مشاهده نخواهيم 
كرد؟ يعنى تنها مشكل حجاب جامعه ما مساله دوچرخه 
سوارى بانوان است؟ اين روزها بحث آلودگى هوا بسيار جدى 
و داغ شده است، اما اى كاش بحث آلودگى اذهان را نيز وارد 
گود كنيم. به اميد روزهاى به دور از هرگونه آلودگى... آلودگى 

هوا و آلودگى اذهان ...

آلودگى هوا 
يا آلودگى اذهان؟ ــم در حالى كه  ــود آن ه ــجو ب ديروز ، روز دانش

ــن روحانى  ــه اين روز حس ــد روز مانده ب هنوز چن
رييس جمهور ايران در سخنرانى روز دانشجو اعالم 
كرد كه « ايران آزادترين دانشگاه هاى دنيا را دارد». 
حال بايد ديد آيا دانشجويان هم چنين نظرى دارند 
ــت كه در دى سال گذشته به  يا نه. اين در حالى اس
گفته پروانه سلحشورى؛ نماينده مجلس بيشتر از 90 
دانشجو كه تعدادى از آن ها از فعاالن صنفى دانشگاه 
بودند دستگير و بازداشت شدند. حكم هاى سنگينى 
ــد. اما در ماه هاى  سال ها زندان نيز به آن ها داده ش
گذشته دانشجويان از حزب ها و تشكل هاى مختلف 
ــگاه ها براى برگزارى مناسبت هاى اين روز  در دانش
سخنرانى هاى مختلفى را ترتيب داده اند. اما به داليل 
ــگاه و بيرون  ــارهاى داخل دانش نامعلوم و بر اثر فش
ــخنرانى ها و برنامه ها حتى  دانشگاه برخى از اين س
ــود. رضا محسن نژاد،  بعد از گرفتن مجوز لغو مى ش
ــت دانشگاه اميركبير  عضو تشكل فرهنگ و سياس
ــگاه  در گفت و گو با «قانون» مى گويد:« ما در دانش
تشكلى داريم به نام فرهنگ و سياست. همان طور كه 
ــجويى در دانشگاه ها هم  مى دانيد تشكل هاى دانش
از قشر اصالح طلب هستند و هم از قشر اصولگرا. اما 
متاسفانه دانشگاه با سخنرانى ها و مراسم هايى كه از 
سوى تشكل هاى دانشجويى اصالح طلب درخواست 
مى شود موافقت نمى كند و تقريبا بيشتر برنامه هايى 
ــم را تعطيل مى كنند  كه ما مى خواهيم برگزار كني
ــد. مواردى هم داريم كه  يا مجوز برگزارى نمى دهن
ــترهايش را  حتى مجوز برنامه را مى دهند و ما پوس
ــبكه هاى اجتماعى منتشر مى كنيم اما دو روز  در ش
مانده به برگزارى برنامه لغو مى شود».  او با اشاره به 
ــگاه تعطيل  برنامه اى كه چندى پيش در اين دانش
ــته سه  ــد مى گويد: «ما تقريبا در يك ماه گذش ش
برنامه داشتيم. يكى از اين برنامه ها مربوط به تشكل 
ــا موضوعيت  ــت بود كه قرار بود ب فرهنگ و سياس
«بررسى حقوقى جايگاه زنان بعد از انقالب اسالمى» 
برگزار شود. مهمان هاى برنامه هم آمنه شيرافكن، 
ــنى بودند كه چهار روز  مهسا جزينى و سعيده حس
قبل از اجراى برنامه لغو شد. همچنين برنامه ديگرى 
ــجويان ترقى خواه قرار  هم انجمن دانشجويى دانش
ــاى محمدعلى  ــان آق بود برگزار كند كه مهمان ش
كام فيروزى و حسام سالمت بود؛ آن هم لغو شد. در 
برنامه آخر هم به مناسبت روز 16 آذر داشتيم كه قرار 
ــيد احمد زيدآبادى»  بود مناظره اى ميان آقاى «س
و «صادق زيباكالم» برگزار كنيم كه مجوز آن صادر 

شد و بعد از مدتى برنامه را لغو كردند».
فشارهايي كه هميشه هست!

 اين دانشجوى دانشگاه اميركبير در ادامه با بيان 
ــكنى ها تحت تاثير فشارهايى است  اينكه اين كارش
كه از سوى گروه هاى داخل دانشگاه و بيرون دانشگاه 
ــود افزود: «حاال قرار شده  به دانشجويان وارد مى ش

در برنامه اى كه روز دوشنبه برگزار مى كنيم درباره 
ــورى و كواليى هم  ــد و خانم سلحش بحث زنان باش
ــه اين برنامه  ــتند. البت مهمان هاى برنامه مان هس
ــت».  ــو برنامه با محوريت زنان اس در اعتراض به لغ
محسن نژاد هم مانند ديگر دانشجويان دانشگاه از اين 
وضعيت شكايت دارد و مى گويد: «متاسفانه هر سال 
خط بطالن بيشترى بر روى مهمان هايى كه ما آن ها 
را دعوت كرده ايم كشيده مى شود و محدوده افرادى 
كه مى توانيم آن ها را دعوت كنيم تنها نماينده هاى 
مجلس يا شوراى شهر هستند و افرادى كه هيچ گونه 

سابقه زندان و محكوميت نداشته باشند. 
ــابقه زندان  تقريبا هيچ كدام از مهمانان ما كه س
ــخنرانى پذيرفته نمى شوند.  دارند براى برگزارى س
ــيدمحمد خاتمى  ــگاه ما از س سه سال پيش دانش
ــخنرانى به دانشگاه بيايد اما  دعوت كرد كه براى س
ــون اجازه اش  ــت اين اتفاق بيفتد چ ديگر قرار نيس
ــراد اصالح طلب  ــرى از اف را به ما نمى دهند. يك س
مانند حسن زيدآبادى كه هنوز دانشجويان به آن ها 
اعتقاد دارند را اجازه نمى دهند كه به دانشگاه بيايند 

و سخنرانى كنند. هر روز دايره اين افراد كوچك تر و 
كوچك تر مى شود».  اين دانشجو در ادامه مى گويد: 
« از سويى ديگر دانشجويان اصولگراى دانشگاه قصد 
دارند براى سخنرانى روز دانشجوى آقاى رائفى پور 

را دعوت كنند. 
برنامه هاى آن ها به صورت روتين برگزار مى شود 
ــه هاى مان دچار  ــام برنام ــراى برگزارى تم اما ما ب
مشكل مى شويم. در بعضى موارد وزير علوم مى گويد 
دانشگاه مقصر است و در برخى موارد ديگر دانشگاه 
ــوز نمى آيد. اينجا  ــوى وزارتخانه مج مى گويد از س
ــه اين قدر ما را  ــه بايد چه كار كنيم ك ما مانده ايم ك
پاسكارى مى كنند».  محسن نژاد همچنين درباره 
ــجويان اين دانشگاه چند  تحصنى كه از سوى دانش
ــته در حمايت از كارگران هفت تپه برگزار  روز گذش
ــنبه هفته گذشته از  ــه ش ــده بود مى گويد:«س ش
ــران هفت تپه  ــت از كارگ ــجويان ما در حماي دانش
شوش و فوالد اهواز تحصنى انجام شد كه متاسفانه 
ــيد. از  ــجويان به پايان رس با دخالت برخى از دانش
ــت صبح روز تحصن انتظامات در صحن  ساعت هش

ــجويان بسيجى هم از صبح در  حضور داشت و دانش
صحن بودند. انتظامات به ما فشار مى آورد كه صحن 
را ترك كنيم اما به بقيه چيزى نمى گفت. سر ساعت 
ــيجى به ما  ــروع شد دوستان بس 12 كه تحصن ش
ــوى ما پرتاب كردند  حمله كردند و پرچم ها را به س
كه بعضى هايش به سر بچه ها خورد».  اين بخشى از 
ــگاه براى دانشجويان با  مشكالتى است كه در دانش

تشكل ها و احزاب مختلف وجود دارد. 
اخراج استادان دگرانديش از دانشگاه ها!

ــته اى كه از دانشگاه دارد  ــجو اولين خواس دانش
ــد و مستقل فكر  ــتقل باش ــت كه بتواند مس اين اس
ــت كه بايد اين مفهوم را  كند. دانشگاه هم جايى اس
ــگاه هاى ايران  ــجو بياموزد اما گويا در دانش به دانش
ــش دكتر حوزه  ــى نمى افتد. چندى پي چنين اتفاق
ــگاه آزاد تهران  ــتاد ارتباطات دانش ــاد اس دهقانش
ــاس يك  ــتندى صرفا بر اس بدون هيچ مدرك مس
ــتاد دانشكده  ــد. دهقانشاد؛ اس اظهار نظر تعليق ش
ارتباطات واحد تهران مركز دانشگاه آزاد كه سابقه 
ــكده را دارد با شروع ترم  21 سال استادى اين دانش

اول تحصيلى در پاييز امسال از تدريس تعليق شده 
است. او درباره چگونگى  اين اتفاق به اعتمادآنالين 
ــد ولى  ــداى ترم به من درس ارائه ش گفته بود: «ابت
ــايت دانشگاه برداشتند.  بعدا اين درس را از روى س
زمانى كه علت را پيگيرى كردم به من گفتند تعليق 
شده ام. وقتى پرسيدم كه دليل اين تعليق چيست به 
من گفتند دستور از باالست. حتى در اين خصوص 
ــد. همچنين  ــتورى به من داده نش هيچ كاغذ و دس
پايان نامه هايى را كه قرار بود با دانشجويان بگذارنم 
ــع كردند». اما  از من گرفتند و حقوق من را هم قط
ــجويان دانشگاه در اعتراض  حدود 400 نفر از دانش
ــئوالن و به  ــتند و از مس ــراج نامه اى نوش به اين اخ
ــت دانشگاه آزاد توضيح  خصوص فرهاد رهبر، رياس
ــجويانى كه نشستن سر كالس اين  خواستند. دانش
استاد را دوست داشتند و در فضاى اجتماعى از او به 
عنوان كسى ياد مى كردند كه بيشتر از بقيه استادها 
ــان سر  به آن ها اجازه مى دهند با عقايد شخصى ش
ــوند و با همديگر مباحثه كنند. اين  كالس حاضر ش
اتفاق در حالى مى افتد كه منصور غالمى وزير علوم، 
ــبت روز دانشجو گفته  تحقيقات و فناورى به مناس
است: «بايد به آينده جريان دانشجويى اميدوار بود و 
در چارچوب قانون، امكانات و اختيارات بدنه اجرايى 
و ادارى كشور را براى رونق و نشاط هر چه بيشتر در 
دانشگاه ها فراهم كرد». اما گويا اين صحبت ها بيشتر 
ــت تا واقعيت، آن هم با اتفاق هايى  شبيه به شعار اس
كه در دانشگاه ها مى افتد. به گزارش ايرنا وزير علوم 
ــجو نه تنها  در ادامه صحبت هايش گفته: «روز دانش
فرصتى است كه دانشجويان حضور مسئوالنه خود 
را اثبات كنند و به تماشا بگذارند، بلكه بسترى است 
براى فهم تاريخى فراز و فرو هاى تاريخ معاصر ايران 
ــود و ارج نهى و  ــبت به زمانه خ و بصيرت افزايى نس
ــه در راه  ــهيدان ك ــم مقام آزادى خواهان و ش تكري
كسب استقالل و عظمت ايران اسالمى از وجود خود 

مايه گذاشتند». 
هزينه هاى مان روز به روز بيشتر مى شود

ــجويان  ــكالت دانش ــرى از مش ــا بخش ديگ ام
مشكالت معيشتى است. گرانى اجاره خانه و اجاره 
ــاى خودگردان  ــه در خوبگاه ه بهاى تخت هايى ك
ــود خيلى باالست. گاهى  به دانشجويان داده مى ش
ــجويى براى اينكه پول پيش ندارد بايد هزينه  دانش
ــگاه بدهد تا روى يك  يك ماه اجاره خانه را به خواب
ــجويى هم  تخت زندگى كند. در اين ميان كار دانش
درآمد چندانى ندارد. چه بسيار دانشجويان نخبه اى 
ــدند پيك  ــادى مجبور ش ــن اوضاع اقتص كه در اي
موتورى شوند و چه بسيار آن ها كه به كارگرى روى 
ــان را بدهند. يكى  آوردند تا هزينه هاى تحصيلى ش
از دانشجويان ارشد دانشگاه تهران مى گويد:« حتى 
ــگاه هم براى ما گران تمام  گاهى غذاى سلف دانش
مى شود و مجبوريم نان و پنير بخوريم. هر قدر كه از 
هزينه هاى مان ميزنيم باز هم نمى شود دخل و خرج 

را با هم يكى كرد. 

     «قانون» برخى مشكالت دانشجويان را در روز دانشجو بررسى كرد   

مصائب بي پايان دانشجويان!

هنوز مصرف كردن يا نكردن محصوالت تراريخته در كشور به نتيجه 
مشخصي از سوي فعاالن حوزه كشاورزي نرسيده است و هر روز اخبار 
ــنيده مي شود. اما  تازه اي در باره ترويج يا منع مصرف اين توليدات ش
ــت مصرف اين محصوالت بي آنكه خود شهروندان  آن طور كه پيداس
مطلع باشند،  در حال فزوني يافتن است. تراريخته به محصوالتي گفته 
مى شود كه يك يا چند ژن محدود را از گونه هاى ديگرى به جز خزانه 
ژنتيكى آن گياه از طريق روش هاى مدرن ژنتيك مولكولى و مهندسى 
ژنتيك دريافت كرده باشد. هدف از اين كار، بهبود مقاومت گياه نسبت 
به برخى از آفات يا بيمارى هاى گياهى (تنش هاى زيستى)، افزايش 
ــى، بهبود كيفيت و  ــورى و كم آب تحمل تنش هاى غيرزنده نظير ش
بازارپسندى محصول، افزايش توليد و عملكرد گياه، افزايش بهره ورى 
در كشاورزى و در نهايت، افزايش سطح سالمت جامعه از طريق كاهش 
ــت. با وجود تالش هاى  ــموم و كودهاى شيميايى اس مصرف انواع س
ــيدن به اهداف فوق  فراوان، تا به امروز نه تنها هيچ تضمينى براى رس
وجود ندارد بلكه در مواردى محصوالت تراريخته به علت كوتاه بودن 
ــيار مخربى را بر سالمت جامعه  فرآيند «بررسى سالمت» اثرات بس
ــته اند.با توجه به اينكه موجودات زنده مختلف، صفات  ــرى داش بش
ــژه اى مى دهد كه بتوانند  و خصوصياتى دارند كه به آن ها توانايى وي
ــاعد محيطى را بهتر تحمل و مديريت كنند يا در  برخى شرايط نامس
برابر آفات و بيمارى هاى خاصى مقاومت داشته باشند، و عطف به اينكه 
اين خصوصيات، از ژن هايى كه در اين موجودات يافت مى شود، ناشى 

مى شود، هدف از روش هاى مهندسى ژنتيك، استفاده از اين قابليت ها 
ــال، گياهان بيابانى و  ــت. به عنوان مث براى بهبود گياهان زراعى اس
ــخت و كم آب بيابان ها را  شورپسند، قابليت رشد در شرايط بسيار س
ــى از ژن هاى آن هاست كه در طول  ــتند. اين قابليت كه ناش دارا هس
ميليون ها سال تكامل به دست آورده اند، مى تواند از طريق روش هاى 
ــى ژنتيك در اصالح گياهان زراعى مورد استفاده قرار گيرد.  مهندس
ــود تا به كمك  ــوال در گياهان زراعى يافت نمى ش اين ويژگى ها معم
روش هاى اصالح نژاد مرسوم و سنتى بتوان آن ها را به گياهان زراعى 
منتقل كرد. به همين دليل، يافتن، جداسازى و انتقال ژن يا ژن هاى 
عامل اين ويژگى ها، كه گاهى در گياهان غير هم خانواده يا حتى موجود 
زنده ديگر مانند يك گونه  باكترى موجود مى باشد، از طريق روش هاى 
متداول اصالح نباتات محقق نخواهد شد. از اين رو، در استفاده از اين 
قابليت بايد دسته  ديگرى از روش هاى اصالحى را مورد استفاده قرار داد 
كه به روش هاى ژنتيك مولكولى و مهندسى ژنتيك معروف شده اند.

ــه تازگي گفته كه 55 درصد  رييس انجمن ژنتيك ايران در اين باره ب
سبد غذايى كشور از واردات تامين مى شود كه از اين ميزان 80 درصد 
آن ها تراريخته است. محمود تواليى با بيان اينكه اين محصوالت شامل 

مواد مختلف از جمله خوراك دام نيز مى شود كه نظارت بر هر كدام از 
آن ها بر عهده دستگاه متولى آن است مي گويد: در واقع بايد گفت كه 
امروزه فناورى زيستى نياز مبرم براى ماست؛ اگر محصولى مقاوم به 
شورى توليد مى شود در واقع كمكى به سبد غذايى كشور است، بنابراين 
بايد مخالفت ها و موافقت ها منطقى و با دليل باشد. سال 1382 قانون 
الحاق ايران به پروتكل ايمنى زيستى «كارتاهنا»  مصوب و در سال 84 
كارهاى قانون ايمنى زيستى شكل گرفت و مقدمات سند آن ابالغ شد، 
از سال 84 تا 88 برروى آن كار شد و در سال 88 قانون ايمنى زيستى 
در مجلس شوراى اسالمى تصويب شد . قرار بود 6  ماه بعد از تصويب، 
آيين نامه هاى اجرايى اين قانون نوشته و اجرايى شود كه به علت برخى 
چالش ها اين آيين نامه ها  در رفت و برگشت هاى فراوان باالخره در سال 
1392 تاييديه گرفت و سال 1393 وزارت جهاد كشاورزى اطالعيه اى 
داد  مبنى بر اينكه بعد از اين افرادى كه مى خواهند مجوز محصوالت 
محصوالت ترايخته دريافت كنند به اين وزارتخانه مراجعه كنند و بر 
اساس آن كارگروه ها و كميته هاى تخصصى زيادى تشيكل شد. تواليى 
تاكيد كرد: امروزه زير ساخت هاى الزم براى ايمنى زيستى در كشور 
ايجاد شده و مى توانيم با هميارى جامعه علمى كشور  زيست فناورى را 

به صورت ايمن مناسب در خدمت دغدغه هاى محيط زيست و تامين 
غذاى كشور قرار دهيم.  قانون ملى ايمنى زيستى متشكل از 11 ماده 
و هفت تبصره است كه در ماده دو آن آمده تمام امور مربوط به توليد، 
ــه، فروش و مصرف  ــازى، نقل و انتقال داخلى و خارجى ، عرض رها س
ــت. بر اين  موجودات زنده تغيير ژنتيكى با رعايت اين قانون مجاز اس
اساس در سه دستگاه متولى سازمان حفاظت محيط زيست ، وزارت 
جهاد كشاورزى و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى كارگروه 
ايمنى زيستى تشكيل و هر درخواستى در اين سه دستگاه از جنبه هاى 
مختلف بررسى مى شود. مثال درخواست كشت پنبه تراريخته در كشور 
توسط اين سه نهاد از جنبه هاى مختلف زيستى و بهداشتى با در نظر 
ــتانداردهاى روز اروپا ، آسيا و امريكا مورد بررسى و  گرفتن آخرين اس
ارزيابى قرار گرفت. بعد از ارزيابى هشت سوال پيش آمد كه درخواست 
كننده بايد به تمام آن ها پاسخ دهد و اعضاى كارگروه ها را قانع كند بعد 
از آن تمام جواب ها، بررسى ها جمع بندى و نتيجه گيرى مى شود. نگاه 
مطلق منفى يا مثبت به يك موضوع آن را به بيراهه مى كشاند ، بر اساس 
ــده اما از اين تعداد  مطالعات، تاكنون 20 هزار الين تراريخته تهيه ش
477 رخداد تاييد شده و مجوز گرفته است . تمام بذرهاى صيفى جات 
داخل كشور وارداتى هستند كه با روش هاى مختلف اصالح شده اند 
بنابراين اگر قرار است به طور مطلق به فناورى زيستى در حوزه غذا و 
كشاورزى نه بگوييم بايد مثال به 10 درصد روغن توليدى داخل كشور 

بسنده كنيم چون 90 درصد روغن كشور وارداتى است.

ــتر مي شود. از  فاصله ميان اعضاي خانواده هاي ايراني هر روز بيش
ــختي هاي زندگي گرفته تا چتر انداختن فضاي مجازي بر زندگي  س
افراد، همه و همه سبب شده تا گفت وگوهاي ميان خانوارهاي ايراني 
كم رنگ تر از هميشه شود. مشاور زنان و خانواده وزير كشور، در اين باره 
با بيان اينكه گفت وگوى چهره به چهره اعضا در يك خانواده ايرانى به 
ــت، از اجراى طرح گفت وگوى ملى  روزى 30 دقيقه تقليل يافته اس
خانواده و بين نسلى خبر داد. فريبا نظرى با بيان اينكه روابط صميمانه 
اعضاى خانواده ايرانى به مدت زمان اندكى تقليل يافته است، افزود: بايد 
به وضعيت نرمال و طبيعى در تعامل بين افراد در خانواده برسيم. نتيجه 
مطالعات نشان مى دهد ارتباط صميمانه و گفت وگوى اعضاى خانواده 
كاهش يافته و آمارهاى زيادى در اين مورد ديده مى شود. وى در ادامه 
ــت  «گفت وگو» را منجر به كاهش بحران و تنش و اختالف آتى دانس
ــود، آرامش  ــب گفت وگو فراهم ش و افزود: اگر در خانواده زمينه مناس
ــه و گروه همساالن و فضاهاى  به سطوح ميانى جامعه از جمله مدرس
ــه راديويى صحبت  ــى انتقال مى يابد. نظرى، كه در يك برنام آموزش
مى كرد، وضعيت كنونى در حوزه صميميت خانواده را در سطح هشدار 
ــالم كنيم و در عين بايد  عنوان كرد و گفت: اوال بايد اين وضعيت را اع
نگران سرانه گفت وگو و تعامل صميمانه اعضاى خانواده باهم باشيم. در 
اين حوزه كار بايد به دست يك متخصص كاردان سپرده شود و به همين 
دليل انجمن جامعه شناسى در تك تك استان ها با كمك استاندارى ها 
متولى اين كار شده است. نظرى با بيان اينكه افراد خانواده در اين طرح 
اجبارى براى گفت وگو ندارند، تصريح كرد: اما وقتى اين بحث در سطح 
كالن جامعه مطرح مى شود، مساله گفت وگوى اعضاى خانواده اولويت 
پيدا مى كند. در شيوه اجراى اين كار كه توسط انجمن جامعه شناسى 
انجام مى شود، از گروه هاى مرجع نظير نماينده كانون هاى مردم نهاد، 

ــى، مددكارى و روانشناسى  فعاالن اجتماعى در زمينه جامعه شناس
ــتگاه هاى اجرايى نظير آموزش و پرورش  را دعوت كرده و مديران دس
ــين جعفرى، مدير مركز مشاوره  دعوت به عمل مى آيد. در ادامه حس
ــانه هاى اجتماعى و فضاى  خانواده و روانشناسى نيز با بيان اينكه رس
ــته اند، اظهار كرد: طرح  ــرزمينى را از ميان برداش مجازى مرزهاى س

ــت ولى همواره در اجراى طرح ها ابتدا مباحث  ملى خانواده خوب اس
تبليغاتى مطرح و در چند استان اجرا مى شود ولى آمارهاى ارائه شده 
واقعى نيست. گفته مى شود در كشور استان هايى وجود دارد كه عارى از 
مشكالت اجتماعى است، اما مرزى براى اين سرزمين ها نمى توان قائل 
ــبت به اين طرح دلسرد كنيم اما اين طرح  بود. قصد نداريم مردم را نس

ــت كه به سمت گفت وگو با هم بروند. خود تلنگرى براى خانواده هاس
عاليه شكربيگى، دبير كارگروه خانواده سالم نهاد رياست جمهورى، نيز 
در مورد طرح ملى گفت وگوى خانواده گفت: در اين طرح مى خواهيم 
خانواده را به يك پويش اجتماعى تبديل كنيم. وى با بيان اينكه خانواده 
ــم، افزود:   ــنى در آن نقش داري ــت كه هر يك از ما در هر س نهادى اس
براساس نتايج تحقيقات و پژوهش هاى صورت گرفته، اين نهاد دچار 
مساله شده است.وى خشونت، شكاف نسلى، گسست نسلى، افزايش 
ــكالت خانواده هاى كنونى دانست  طالق، كاهش بارورى و...  را از مش
ــكالت اصلى كه در نهاد خانواده مشاهده مى  و اظهار كرد: يكى از مش
كنيم، فقدان گفت وگو است. بنابراين طرح ملى گفت وگوى خانواده در 
دستور كار قرار گرفته است. شكربيگى در خصوص ماهيت طرح ملى 
گفت وگوى خانواده اظهار كرد: خانم ابتكار در25 استان شخصا حضور 
پيدا كرده است. جريان كار نيز اين گونه است كه چهار گروه هدف را براى 
اين طرح ترغيب كرديم كه شامل گروه دانشگاهيان، گروه كارمندان و 
فعاالن دستگاه هاى دولتى هستند. وى با بيان اينكه يك انجمن علمى 
نيز بايد در كنار اين گروه ها قرار مى گرفت تا در تمام استان ها مسئوليت 
را بر عهده گيرد، توضيح داد: به همين دليل با انجمن جامعه شناسى 
ــديم، چراكه اين انجمن در تمام استان هاى كشور  ايران وارد بحث ش
يك دفتر استانى دارد و نماينده انجمن در كنار گروه هاى هدف ما قرار 
مى گيرد. زمانى خانواده بى پناه بود ولى امروز به عنوان يك مساله مهم و 
پر رنگ در تمام سازمان ها و نهادهاى دولتى حضور دارد. چراكه متوجه 
شديم خانواده دچار يك مساله اجتماعى است و تصميم گرفتيم مساله 
خانواده را به يك پويش اجتماعى تبديل كنيم. دبير كارگروه خانواده 
ــت جمهورى خانواده را حامى اعضاى خود در تمامى  سالم نهاد رياس
مراحل و شرايط دانست و تصريح كرد: ما هنوز وارد محالت نشده ايم و 
اينجاست كه جنبش اجتماعى پيرامون نهاد خانواده مطرح مى شود تا 

همگان متوجه اين نهاد شوند.

گروه جامعه 

سالمت

خانواده

ــه روي برگه هاي  ــم و نمره اي ك خودكار قرمز معل
ــياري از دانش  ــراي بس ــي داد، هنوز هم ب ــي م امتحان
ــت. بارم هايي كه ريز و  آموزان قديم و جديد خاطره اس
ــه هم واهمه داشتيم كه نكند  درشت مي شد و هميش
ــان بيايد. حاال اما با  خط تيره اي مقابل نمره برگه امتح
ــدن همه اركان زندگي، نمره دادن معلم ها  ماشيني ش
ــود. معاون وزير آموزش و  ــيني ش ــت ماش هم قرار اس
ــال  ــاره به اينكه از دى امس پرورش در همين باره با اش
ــرات به صورت  ــون و ثبت نم ــاى آزم تصحيح برگه ه
ــده و در نهايت در سامانه كارنامه  الكترونيكى انجام ش
صادر خواهد شد، گفته كه اين مراحل استانداردسازى 
شده و ديگر امكان شكل گيرى مافيا در اين حوزه وجود 
ندارد. عبدالرسول عمادى با بيان اينكه كاركرد نهايى و 
اصلى برگزارى امتحانات نهايى، صدور دانش نامه ديپلم 
است، اظهار كرد: به عبارت ديگر سابقه تحصيلى كاركرد 
ــود. وي در ادامه  ــوب مى ش دوم امتحانات نهايى محس
ــوراى سنجش  با بيان اينكه آخرين تصميمى كه در ش
ــد، لحاظ  ــال 98 گرفته ش ــجو براى س و پذيرش دانش
ــوابق تحصيلى دانش آموزان بود،  كردن تاثير مثبت س
ــوابق تحصيلى در كنار نمرات آزمون هاى  افزود: اگر س
ــه بهبود رتبه كل  ــى و اختصاصى كنكور منجر ب عموم
ــد و در غير اين صورت  ــود، لحاظ خواهد ش داوطلب ش
تاثير داده نخواهد شد. سوابق تحصيلى مطابق تعريف 
قانون سنجش و پذيرش دانشجو و اصالحيه آن در سال 
ــت  1395، مربوط به نمرات دروس امتحان نهايى اس
كه مطابق استانداردهاى مصوب شوراى عالى آموزش 
ــواالت امتحانات نهايى  ــده باشد. س و پرورش توليد ش
ــورت الكترونيكى  ــرى طراحى و به ص به صورت سراس
ارسال مى شوند و امكان لو رفتن سواالت منتفى است.

وى با بيان اينكه در حال حاضر با افزايش ظرفيت هاى 
دانشگاه هاى كشور و با قانون سنجش و پذيرش، عمال 
كنكور به رقابت بين افرادى تبديل شده است، كه قصد 
ــته پزشكى و پيراپزشكى  دارند در 15 هزار ظرفيت رش
ــه نظام تعليم و  ــد، اظهار كرد: ضمن اينك تحصيل كنن
تربيت اقتضائات خاص خود را دارد ، اين كنكور محدود را 

مى توان در يك بازه زمانى ديگر نيز انجام داد.

آموزش

پايان قلم قرمز معلم
 بر برگه هاي امتحاني

80 درصد محصوالت كشاورزي وارداتي به كشور، اصالح شده است

مصرف تراريخته ها، هر روز بيشتر از ديروز

ميزان مكالمات روزانه افراد در خانه به 30 دقيقه رسيده است

خانواده هاي ايراني، غريبه تر از هميشه
گروه جامعه
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72 كشته و زخمى در انفجار 

كارخانه پالستيك 
در دومينيكن

مقامات جمهورى دومينيكن از كشته شدن پنج نفر، 
زخمى شدن 66 نفر ديگر و همچنين از مفقود شدن 
يك تن در پى وقوع انفجار در يك كارخانه پالستيك 

در اين كشور خبر دادند.
ــانتو  ــتيك در«س اين انفجار در يك كارخانه پالس
دومينگو»، پايتخت جمهورى دومينيكن رخ داده 
است. سرويس سالمت ملى جمهورى دومينيكن 
حال پنج نفر از مصدومان اين حادثه را وخيم اعالم 

كرده است.
13 كودك نيز در ميان مصدومان اين حادثه بودند 
كه در زمان وقوع انفجار در حال رفتن به مدرسه اى 

در نزديكى اين كارخانه بوده اند.
ــراى يافتن  ــت وجوها ب ــالم مقامات، جس طبق اع
ــه ادامه دارد. همچنين  يك كارگر مفقود اين حادث
مقامات قادر به شناسايى سه نفر از پنج قربانى اين 

انفجار نشده اند.
جانشين فرمانده عمليات هاى اضطرارى دومينيكن 
ــيارى از كارگران اين كارخانه با  اظهار كرده كه بس
رعايت پروتكل هاى امنيتى از اين حادثه جان سالم 

به در برده اند.
مالك اين كارخانه نيز با اعالم اين خبر كه كارخانه 
ــه  ــال قدمت خود هميش ــول 50 س ــور در ط مزب
ــخت امنيتى را رعايت كرده است  پروتكل هاى س
ــرل»گاز در  ــر قابل كنت ــت « غي گفت: پس از نش
ــه  ــان كارخان ــد از كاركن ــه، 98 درص كارخان

شده اند. تخليه 
وى هم چنين با بيان اين كه كار احياى كارخانه آغاز 
شده است، اعالم كرد: تمامى مسئوالن كارخانه در 

حال همكارى با مقامات هستند.
ــت، مالك كارخانه  به نوشته روزنامه واشنگتن پس
مذكور با سرباز زدن از پاسخ به اين سوال خبرنگاران 
ــتغال داشته و چه به  كه چند نفر در اين كارخانه اش
ــر كارگران نجات يافته از اين حادثه خواهد آمد،  س
ــليت خود را به خانواده قربانيان اين حادثه ابراز  تس
كرد و گفت: ما تا زمانى كه مقامات تحقيقات خود را 

نهايى نكنند، نمى توانيم اظهارنظر ديگرى بكنيم.

فروش روغن سوخته

 به جاى روغن موتور
ــتگيرى افرادى  رييس كالنترى 135 آزادى از دس
كه اقدام به فروش روغن هاى سوخته به جاى روغن 

موتور كرده بودند، خبر داد.
سرهنگ مجتبى شمس دراين باره گفت: ماموران 
كالنترى 135 آزادى از فعاليت مجرمانه افرادى كه 
اقدام به فروش روغن موتورهاى قاچاق و تقلبى كرده 
بودند، با خبر شده و رسيدگى به موضوع را در دستور 

كار خود قرار دادند.
وى با اشاره به تحقيقات پليسى افزود: در تحقيقات 
ماموران مشخص شد كه  دو نفر با استفاده از امكانات 
و تجهيزات خاص، روغن موتورهاى سوخته به جاى 
ــى فروختند و عالوه  ــهروندان م روغن موتور به ش
ــاق را نيز به فروش  بر آن مقاديرى محصوالت قاچ
ــاره به اخذ مجوز قضايى  مى رساندند. شمس با اش
ــتگيرى متهمان گفت: ماموران پليس در  براى دس
عملياتى دو فرد سودجو را دستگير كرده و در بازرسى 
ــزار و 876 ليتر روغن  از محل فعاليت آنان نيز 22ه
موتور تقلبى و قاچاق را كشف و ضبط كردند. به گفته 
رييس كالنترى 13 آزادى براى متهمان پرونده اى 
تشكيل شده و آنان براى ادامه روند رسيدگى به جرم 

روانه دادسرا شدند.

گازگرفتگى در مراسم عروسى 

26 نفر را مسموم كرد
سخنگوى اورژانس آذربايجان شرقى گفت: بر اثر نشت گاز 
مونواگسيد كربن در يكى از تاالرهاى عروسى تبريز 26 نفر 

دچار مسموميت شدند.
وحيد شادى نيا افزود: با اعالم اين حادثه به مركز اورژانس 
بالفاصله كارشناسان مركز به محل اعزام شدند. از مجموع 
ــده بودند 6 نفر در محل  26 نفر كه دچار گاز گرفتگى ش
درمان و 20 نفر ديگر به بيمارستان هاى شهيد محالتى، 

الغدير، عالى نسب و سينا منتقل شدند.
ــى كه عاليم جزيى  ــادى نيا اظهار كرد: ديگر مهمانان ش
ــط كارشناسان اورژانس به  از گازگرفتگى داشتند، توس
فضاى باز هدايت شدند. وى يادآورى كرد: مسموميت با گاز 
مونواكسيد كربن عاليمى شبيه به سرماخوردگى دارد و فرد 

را دچار آب ريزش بينى، سردرد و سوزش چشم مى كند.
سخنگوى اورژانس آذربايجان شرقى خاطرنشان كرد: 
مردم بايد دقت كنند كه اگر در يك زمان چند نفر در داخل 
يك محيط بسته دچار اين عاليم شوند، به احتمال زياد در 

خطر گاز مونواكسيد كربن قرار دارند.
ــرقى بر اثر  ــال در مجموع 47 نفر در آذربايجان ش پارس
استنشاق گاز سمى مونواكسيد كربن جان خود را از دست 
دادند كه از اين تعداد 31 نفر مرد و 16 نفر زن بودند؛ اين رقم 

تا مهر امسال 9 نفر بوده است.

دستگيرى مامور قالبى در قم
رييس پليس آگاهى استان قم با اشاره به دستگيرى يك 
ــش لباس پليس از  مامور قالبى در قم، گفت: وى با پوش
شهروندان كالهبردارى مى كرد كه در عملياتى توسط 

پليس آگاهى استان قم شناسايى و دستگير شد.
سرهنگ «احمد كرمى» در بيان جزييات اين خبر، اظهار 
كرد: متهم پس از تهيه و پوشيدن لباس پليس تصاويرى از 
خود در فضاى مجازى منتشر و با ايجاد رابطه دوستى، از 
افراد كالهبردارى مى كرد. با طرح شكايت در پليس آگاهى 
استان قم به علت حساسيت موضوع تيم زبده اى از ماموران 
اين پليس براى شناسايى و دستگيرى وى وارد عمل شدند.

رييس پليس آگاهى استان قم گفت: در ادامه كارآگاهان 
ضمن هماهنگى با مقام قضايى استان با بررسى جغرافياى 
جرم و انجام اقدامات پليسى موفق شدند در عملياتى متهم 

را شناسايى و دستگير كنند.
كرمى با اشاره به اين كه از نامبرده تجهيزات نظامى نيز 
كشف شده است، افزود: مالباختگان در صورت شكايت 

مى توانند به پليس آگاهى استان مراجعه كنند.

رويداد

ــه براى  ــروزى ك ــش اف ــرد آت ــون پالس: م قان
خوشگذرانى و تفريح با مراجعه به پارك ها و فضاهاى 
سبز در مناطق جنوب شهر تهران اقدام به آتش زدن 
ــوى پليس  ــادن مى كرد از س كارتن خواب ها و معت

دستگير شد.
سردار عليرضا لطفى، رييس پليس آگاهى تهران 
بزرگ، در توضيح اين خبر گفت: در پى انتشار تصاوير 
مختلف در فضاى مجازى كه در آن ها جوانى حدودا 
30 ساله هنگام استراحت كردن افراد در فضاهاى سبز 
ــهر تهران اقدام به آتش زدن آن ها كرده، موضوع  ش
ــين رحيمى، رييس پليس  برابر دستور سردار حس
ــتور كار پليس هاى ــورت ويژه در دس پايتخت به ص

تخصصى قرار گرفت .
ــى، تماس هاى ــاز تحقيقات پليس ــا آغ همزمان ب

ــى 110 و همچنين  متعدد با مركز فوريت هاى پليس
ــوى تعداد زيادى  ــذارى در فضاى مجازى از س پيام گ
ــن معرفى  ــى آن ضم ــه ط ــى ك ــهروندان تهران از ش
ــكاب جرايم  ــابقه دار در زمينه ارت يكى از مجرمان س
مختلف درخواست دستگيرى سريع اين شخص را از 

پليسداشتند .
ــوان فرد  ــاله به عن ــايى «مهدى» 33 س با شناس
ــى پليس ــم عمليات ــط تي ــروز، متهم توس آتش اف

ــتگير و براى ادامه  ــگيرى در مخفيگاهش دس پيش
ــانزدهم پليس آگاهى  ــات در اختيار اداره ش تحقيق
تهران قرار گرفت. در همان تحقيقات اوليه، دو همراه 
ــكاب جرايمش همراهى كرده  مهدى كه او را در ارت

ــاله نيز  بودند نيز به نام هاى اكبر 31 و محمود 18 س
شناسايى و متعاقبا دستگير شدند .

بررسى سوابق مهدى نشان داد كه وى از مجرمان 

سابقه دار در زمينه قدرت نمايى و آزار و اذيت به ويژه 
آزار و اذيت جنسى است كه پيش از اين بارها دستگير

ــى پرونده جرايم اين  و روانه زندان شده است؛ بررس

متهم حكايت از آن داشت كه وى اولين بار در تهران
ــال 1385 به اتهام ضرب و جرح عمدى دستگير و س
ــال 1385 ــده و در ادامه مجددا در س روانه زندان ش

ــال 1386 به اتهام  ــرب و جرح عمدى، س به اتهام ض
سرقت ، سال 1387 به اتهام تخريب و قدرت نمايى 
با چاقو و ورود به عنف به منزل ، سال 1379 به اتهام 
ــال 1389 به اتهام  سرقت مقرون به آزار و اذيت، س
ــال 1395 به اتهام سرقت مقرون به  جرح عمدى، س
آزار، سال 1396 به اتهام ضرب و جرح و سرقت مقرون 
به آزار و در نهايت آخرين بار به اتهام تخريب عمومى 
ــتگير و روانه  ــم و آرامش عمومى دس و اخالل در نظ

زندان شده است .
ــر اوليه  ــار خب ــات از متهم و انتش با آغاز تحقيق
ــهروندان با مراجعه به  ــتگيرى متهم، يكى از ش دس
ــانزدهم پليس آگاهى تهران با طرح شكايت اداره ش
ــراى قدرت نمايى و از متهم عنوان كرد كه مهدى ب

انتقام گيرى، او را به همراه دو تن ديگر به بيابان هاى 
اتوبان تهران – قم منتقل و در آنجا با تهديد چاقو مورد 

آزار و اذيت قرار داده است. 
ــه اظهاراتش به  ــر در ادام ــاكى پرونده ى اخي ش
كارآگاهان گفت: مهدى در زمان آزار و اذيت اقدام به 
فيلمبردارى كرد و تصاوير آن را بين تعدادى از افراد 

محل منتشر كرده است .
سردار عليرضا لطفى، رييس پليس آگاهى تهران 
با اعالم اين خبر عنوان كرد: متهم با قرار قانونى صادره
ــراى ناحيه 33 ــوى بازپرس شعبه پنجم دادس از س

تهران، براى انجام تحقيقات تكميلى و شناسايى ديگر 
جرايم ارتكابى در اختيار اداره شانزدهم پليس آگاهى 

تهران قرار دارد .

ــاله كالس دومى را  ــر دانش آموز 9 س خانم  معلم  س
به خاطر ضعف در درس رياضى به ديوار كوبيد.

پدر اين دانش آموز كه مدعى است فرزندش پس از انجام 
عمل جراحى از بيمارستان ثامن االئمه(ع) مشهد مرخص 
ــده و هم اكنون دوران نقاهت را سپرى مى كند، درباره  ش
چگونگى وقوع اين حادثه تلخ عنوان كرد: پسرم سال اول 
ابتدايى را طى دو سال گذراند و دچار ضعف درسى است، به 
همين دليل ما هم توجه زيادى به او داريم؛ حدود پانزدهم

آبان بود كه فرزندم وقتى به منزل آمد متوجه آثار باقى مانده 
انگشت روى گونه چپ فرزندم شديم ولى پسرم درباره اين 
كه چه كسى او را زده است از ترس سكوت مى كرد. آن شب 
به يك مجلس مهمانى دعوت بوديم كه به طور ناگهانى ديدم 
گونه سمت راست پسرم آرام آرام متورم مى شود، خيلى 

نگران شدم واز فرزندم خواستم تا حقيقت ماجرا را بگويد. در 
اين لحظه بود كه پسرم با گريه گفت: من درس رياضى را بلد 
نبودم خانم معلم سيلى محكمى به گونه ام زد كه آن طرف 

صورتم نيز به ديوار كالس خورد.
ــب  پدر اين دانش آموز دوم ابتدايى اضافه كرد: آن ش

ــرم هر لحظه متورم تر و  تا صبح نخوابيدم زيرا صورت پس
كبودتر مى شد ولى سه روز تعطيلى متوالى موجب شد تا 
نتوانم براى جويا شدن حقيقت موضوع به مدرسه پسرم 
در منطقه شهرك شهيد باهنر بروم. تا بعد از اتمام تعطيالت 
همسرم را به مدرسه فرستادم ولى مدير مدرسه گفته بود من 
بايد تحقيق كنم و بعد از آن هم خانم معلم گفته بود من فرزند 
شما را تنبيه نكرده ام. اين در حالى بود كه همكالسى هاى 
پسرم ماجراى تنبيه بدنى را تاييد مى كردند. به ناچار خودم

راهى مدرسه شدم و از مدير خواستم حقيقت را بگويد. آن 
روز مدير مدرسه من را به گوشه اتاق كشيد و اذعان كرد: به 
ــه به وجود نيايد ناچار به  خاطر اين كه درگيرى در مدرس
كتمان ماجرا شديم.آن جا بود كه من با پليس 110 تماس 

گرفتم و شكايتم را به طور قانونى پيگيرى كردم.
وى خاطرنشان كرد: در حالى كه تصاوير سى تى اسكن 
از شكستگى بينى و گونه پسرم حكايت داشت و مورد عمل 
جراحى قرار گرفت اين خانم معلم بعد از 18 روز به عيادت 

پسرم در بيمارستان ثامن االئمه(ع) آمد.
ــرى قانونى اين  ــان به پيگي   پدر دانش آموز در پاي
ــاره كرد و گفت: پزشكى قانونى نيز صدمات  پرونده اش
ــرم را تاييد كرده و من از معلم  وارد شده به صورت پس

خاطى شاكى هستم.

 مهدى مجيدى فرد، رييس اداره اطالع رسانى و روابط
عمومى آموزش وپرورش خراسان رضوى نيز درمورد اين 
ــوص موضوع تنبيه بدنى يك  حادثه عنوان كرد: در خص
دانش آموز در يكى از مدارس مشهد ، به دستور مديركل 
آموزش وپرورش خراسان رضوى يك تيم ويژه براى بررسى 

ابعاد مختلف قضيه تشكيل شده است.
وى اضافه كرد: در اين زمينه بايد ابعاد مختلف موضوع 
ــپس اظهارنظر كنيم اما ذكر اين نكته  بررسى شده و س
ضرورى ست كه طبق قانون انجام هرگونه تنبيه بدنى در 

مدرسه خالف قانون است.
ــى  ــط عموم ــانى و رواب ــالع رس ــس اداره اط  ريي
آموزش وپرورش خراسان رضوى مطرح كرد: در خصوص 
همين پرونده معاون دادستان مركز خراسان رضوى نيز با 
تاييد تشكيل پرونده قضايى در دادسراى عمومى و انقالب

ــت «اين پرونده در شعبه 431 مجتمع  مشهد گفته اس
قضايى شهيد بهشتى مورد رسيدگى قرار گرفته است.»

ــط عمومى آموزش  ــانى و رواب    رييس اداره اطالع رس
ــان رضوى اظهاركرد: قاضى سيدجواد  و پرورش خراس
ــوز در مرحله  ــينى با تاكيد بر اين كه اين پرونده هن حس
ــت «پدر  ــرار دارد، عنوان كرده اس تحقيقات مقدماتى ق
دانش آموز 9 ساله مدعى است كه فرزندش توسط معلم 
مدرسه تنبيه بدنى شده و صدمات زيادى ديده است. شاكى 
پرونده برگه تاييديه پزشكى قانونى را به شعبه 431 دادسرا  
ارائه داده و تحقيقات با احضار معلم مدرسه با جديت ادامه 
مى يابد ولى هنوز نمى توانيم به طور قطع درباره اين ماجرا تا 

تكميل تحقيقات اظهارنظر كنيم».
ــرد: در اين پرونده اگر قصورى از     مجيدى فرد اظهار ك
سوى آموزش و پرورش صورت گرفته باشد قطعا با مسبب 
يا مسببان آن برخورد خواهد شد. ظرف چند روز آينده و 
پس از بررسى دقيق موضوع اطالع رسانى درخصوص نتايج 
بررسى ها از سوى روابط عمومى آموزش و پرورش استان 

انجام خواهد گرفت.

ــدر خودر ا به قتل  ــر ناخلفى كه در اقدامى هولناك پ قانون پالس: پس
رسانده و جسدش را به آتش كشيده بود از سوى كارآگاهان دستگير شد. 

او انگيزه اين جنايت را درگيرى با پدرش عنوان كرد.
ساعت دو بامداد روز دوشنبه هفته گذشته وقوع آتش سوزى در طبقه 
دوم يك خانه وياليى به كالنت رى 123 نياوران اعالم شد  .با پايان عمليات

اطفاى حريق، در بررسى محل آتش سوزى بقاياى جسد سوخته شده اى بر 
روى مبلمان داخل خانه كشف شد كه بالفاصله موضوع به اداره دهم و تيم 

تشخيص هويت پليس آگاهى تهران اعالم شد . 
ــكى قانونى و اعالم نظريه پزشكى قانون  با انتقال بقاياى جسد به پزش
ــر به علت اصابت جسم  ــتگى در ناحيه پشت س مبنى بر وجود آثار شكس
ــكيل و تحقيقات براى ــخت ، پرونده مقدماتى با موضوع قتل عمـد تش س

كشف جنايت در دستور كار كارآگاهان اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهى 
تهران قرار گرفت . 

ــايى هويت مقتول60 با آغاز تحقيقات، كارآگاهان اداره دهم با شناس
ساله اطالع پيدا كردند كه همسر مقتول در حال حاضر در مسافرت خارج از 
كشور است و مقتول به همراه پسر 19 ساله اش به نام وحيد در خانه زندگى 
مى كرده اما از زمان وقوع آتش سوزى پسر مقتول هيچ مراجعتى به خانه 
و يا پليس نداشته است؛ در ادامه تحقيقات ميدانى، كارآگاهان اداره دهم 
ــرش با يكديگر اختالف داشته و بارها با  اطالع پيدا كردند كه مقتول و پس

يكديگر با هم درگير شده اند . 
با توجه به جمع بندى اطالعات بدست آمده از محل جنايت و ... ، احتمال 
ــى براى  وقوع جنايت خانوادگى قوت پيدا كرد و در ادامه تحقيقات پليس
ــتور كار كارآگاهان قرار گرفت .  ــر مقتول ) در دس دستگيرى وحيد ( پس
ــت تا اينكه كارآگاهان اطالع  تحقيقات براى دستگيرى وحيد ادامه داش
پيدا كردند كه وى از زمان وقوع آتش سوزى چندين بار در محدوده محل

جنايت مشاهده شده اما به محل جنايت مراجعتى نداشته است بنابراين 
محل رويت و تردد وى به صورت نامحسوس تحت كنترل كارآگاهان قرار 
ــاعت پنج بعدازظهر روز سه شنبه او در نزديكى محل  گرفت تا سرانجام س
جنايت دستگير و به اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهى تهران منتقل شد . 

پسر مقتول پس از انتقال صراحتا به ارتكاب جنايت و آتش زدن جسد 

پدرش اعتراف كرد؛ وحيد كه به مصرف شيشه اعتياد دارد در اعترافاتش 
ــه با يكديگر جر و بحث داشتيم. پدرم هميشه به  گفت: من و پدرم هميش
داليل مختلف به من ايراد مى گرفت . آن شب من از ايراد گرفتن هاى پدرم 
ــده بودم ؛ با باال گرفتن جر و بحث ، براى لحظه اى از  ــدت عصبانى ش به ش
طبقه دوم خانه به پايين آمده و پس از دقايقى مجدد به طبقه باال برگشتم اما 
اين بار يك چكش در دستم بود؛ پدرم روى مبل نشسته و در حال تماشاى

تلويزيون بود و متوجه آمدن من به داخل خانه نشد؛ از پشت سر به او نزديك 
شده و با چكش چندين ضربه به پشت سرش وارد كردم. پدرم روى زمين

افتاد و خون تمام خانه را برداشت؛ پدرم ديگر نفس نمى كشيد . به سرعت از 
خانه خارج شدم. به پمپ بنزين رفتم و يك گالن بنزين خريدارى كردم و به

خانه برگشتم و جنازه پدرم را آغشته به بنزين كردم؛ مابقى بنزين را نيز بر 
روى وسايل خانه پاشيدم . با يك فندك طبقه دوم خانه را به آتش كشيده و

به سرعت قبل از باال گرفتن شعله هاى آتش از خانه خارج شدم. 
سرهنگ كارآگاه علي ولى پورگودرزى، معاون مبارزه با جرايم جنايى 
پليس آگاهى تهران با اعالم اين خبر گفت: با اعتراف صريح متهم به ارتكاب 
جنايت ، قرار بازداشت موقت از سوى بازپرس شعبه ششم دادسراى ناحيه 
27تهران صادر و متهم براى انجام تحقيقات تكميلى در اختيار اداره دهم 

پليس آگاهى تهران قرار گرفت .

فرمانده انتظامى ويژه غرب استان تهران دو چالش 
مهم پليس در اين محدوده را تشريح كرد.

ــن  ــاره مهم تري ــى درب ــن خانچرل ــردار محس س
ــران گفت: در  ــتان ته ــاى پليس در غرب اس چالش ه
ــبختانه با اقدامات انجام شده در  سال هاى اخير خوش
ــيارى از شاخص هاى  ــاهد ارتقاي بس حوزه پليس، ش
ــتان بوديم، اما  ــتحفاظى غرب اس امنيتى در حوزه اس
ــى را در اين خصوص مطرح كنيم،  اگر بخواهيم چالش
معتقدم كه دو موضوع در غرب استان تهران وجود دارد، 
يكى بحث موادمخدر و ديگرى نزاع و درگيرى است و 

اين با استناد به  اخبارى است كه به دست ما مى رسد.
ــالى از  ــترين خبرهاى ارس ــان اينكه بيش وى با بي
ــان از اين نيرو در دو  شهروندان به پليس و مطالبات ش
حوزه نزاع و مواد مخدر است، گفت: در همين راستا نيز 
ــرار داده ايم،  ــتوركار خود ق اقدامات ويژه اى را در دس
به طورى كه در حوزه موادمخدر اشراف اطالعاتى خود 
را افزايش داده و موفق شديم تا در نيمه دوم سال 96 و 
ــال 97 بيش از 19 تن انواع مواد مخدر  نيمه نخست س
را كشف و ضبط كنيم كه اين آمار افزايش قابل توجهى 

را نشان مى دهد.
ــى همين مدت 15 ــزود: همچنين ط خانچرلى اف

ــيه اى  ــا در باغ ها و مناطق حاش ــوار را كه عمدت البرات
ــتند منهدم كرديم و بالغ بر 7000 معتاد  فعاليت داش

متجاهر نيز جمع آورى شده اند.
ــران افزود:  ــتان ته فرمانده انتظامى ويژه غرب اس
ــاى پليس را نيز  ــتى ها و پايگاه ه همچنين تعداد گش
ــت و  افزايش داده و توان مراكز 110 نيز ارتقا يافته اس

اميدواريم كه بتوانيم اين مساله را حل كنيم.  
وى درباره اينكه آيا مجرمان پس از ارتكاب جرم در

تهران به غرب استان تهران متوارى مى شوند؟ گفت: 

ــت نيست و من آن را اين تحليل و اظهارنظر اصال درس
با استناد به آمارها رد مى كنم. غرب استان تهران بيش 
از سه ميليون و دويست هزار نفر جمعيت دارد  و از نظر 
جمعيت، ششمين استان كشور است. در مواردى بوده 
كه فردى از تهران به اين محدوده آمده و مرتكب جرم 
ــده و برعكس آن هم بود، بنابراين اصال اين موضوع  ش

صحيح نيست.
ــده براى كنترل  خانچرلى درباره اقدامات انجام ش
مجرمان نيز اظهاركرد: ما مجرمان ساكن غرب استان 
تهران را شناسايى كرديم و آن ها با هماهنگى دستگاه 
ــا حضور در مقرهاى  قضايى تحت كنترل درآمدند و ب
پليس رصد مى شوند كه خوشبختانه مقام قضايى هم 
ــت و با اين اقدامات در  ــته اس همكارى خوبى با ما داش

حوزه پيشگيرى از جرم نيز موفق بوديم.
ــران افزود:  ــتان ته فرمانده انتظامى ويژه غرب اس
ــن و مخالن نظم و  همچنين براى برخورد جرايم خش
آرامش مردم سختگيرى جدى وجود دارد و تمامى اين 

موارد با جديت پيگيرى مى شود.

شكسته شدن بينى و گونه دانش آموز مشهدى

قتل پدر از سوى جوان 19 ساله به دليل اختالف دو چالش پليسى در غرب تهران

   آتش افروز تهران دردام   

            بازباز  داشت مرداشت مر  دى كه كاردى كه كار  تن  خواب هار ا آتش مى زتن  خواب هار ا آتش مى ز  دد

ــاند باالى سر معتادى  آهسته خودش را مى رس
ــده در خمارى. مرد معتاد چمباتمه زده  كه غرق ش
ــرود آمده. مرد  ــر تا نزديكى زمين ف روى چمن و س
ــت گرفته و  ــت هيكل شيشه اى به دس جوان درش
جوان ديگرى كه او را همراهى مى كند از اين صحنه 
ــت هيكل شيشه  فيلمبردارى مى كند. جوان درش
بنزين را خالى مى كند روى كمر مرد معتاد و فندكى 
ــار از جايش مى پرد و  هم مى گيرد زيرش. مرد خم

ــوش كردن آتش خودش را  ناله مى كند و براى خام
ــوان زير  خنده مى زنند  روى زمين مى اندازد. دو ج

و مى روند سوى موتورى كه منتظرشان ايستاده.
ــا در پارك هاى جنوب  ــا و باره اين صحنه باره
ــت  تهران اتفاق افتاد تا اينكه پليس از مردم خواس
ــادان و  ــردم آزار را كه معت ــوان م ــد ج ــن چن تا اي
ــايى  ــتند، شناس كارتن  خواب ها قربانى آن ها هس
ــار اين فيلم كه تنفر  كنند. تنها يك روز بعد از انتش
ــد مرد  ــده اى را در پى دارد، پليس موفق ش هر ببين
ــدى»، معروف به «مهدى پيتى»  جوانى به نام «مه
ــتگير كند. اين جوان همراه با دو جوان ديگر  را دس
كه نقش فيلمبردار و موتورسوار را داشتند، دستگير 
شدند. مهدى در بازجويى ها ادعاي بى گناهى كرد 

ولى فيلم ها چيز ديگرى را نشان مى دهد.  اين شرور 
براى خنده و انتشار فيلم در فضاى مجازى دست به 

چنين اقدامات هولناكى مى زد.
ــردم آزار  ــن جوان هاى م ــى بود اي به هر ترتيب
دستگير شدند و حتما مجازات هم خواهند شد. اما 
نكته اى كه برخى از جوان   هاى ما به آن دچار شده اند، 
«معروفيت» است. برخى حاضرند براى اينكه تعداد 
ــان در فضاى مجازى به خصوص  دنبال شوندگان ش
ــت به هر كارى بزنند؛ از  ــتاگرام باال برود دس اينس
ــاختمان  كارهاى عجيب همچون پريدن از اين س
ــرخ زدن و ويراژ در  ــاختمان ديگر، تك چ بلند به س
خيابان و اتوبان  و پياده رو گرفته تا سركار گذاشتن 

مردم و آتش زدن معتادان و كارتن خواب ها.
ــت اين عده مى خواهند با كارهايى  مساله اينجاس
معروف شوند كه هزينه سنگينى روى دوش جامعه و 

تك تك مردم مى گذارد.  بايد در جست وجوي علت و 
انگيزه بود. چرا چنين فردى چنين جسارتى مى كند كه 
شيشه بنزين به دست بگيرد و به راحتى باالى سر افراد 
ناتوان و معتاد برود و نقشه غيرانسانى خود را به نمايش 
ــاى احمقانه برخى  بگذارد؟ بايد گفت وقتى به كاره
ــم در واقع آن ها را  از افراد در فضاى مجازى مى خندي
تشويق مى كنيم براى ادامه فعاليت هاى مخرب شان. 
ــويق و تقويت  ــاى اجتماعى تش آن ها از اين تاييد ه
مى شوند و به تصور اينكه با چنين رفتارهايى مى توانند 
ــترى بگيرند به دنبال رفتارهاى پرخطرتر  تاييد بيش
ــن رفتارى را  ــد. نمونه هاى ديگرى از چني هم مى رون
مى شود در اينستاگرام دنبال كرد.  اين افراد حتى پا را 
فراتر مى گذارند و كانال و پيج هايى درست مى كنند و 
حتى براى تبليغ برخى شركت هاى تجارى و بازرگانى 
و خدماتى پول هم مى گيرند.  اين نكته را نبايد فراموش 

كرد كه برخى اوقات ما به عنوان يك جزء از كل در بروز 
چنين ناهنجارى هايى دخيل هستيم. گاهى خنديدن 
ــگاه اجتماعى  و  ــرادى كه هيچ جاي و دنبال كردن اف
فرهنگى ندارند در بروز اتفاقات ناخوشايند تاثيرگذار 
ــانى و  ــن رفتارهاى غيرانس ــت.  بايد در برابر چني اس
ــراى دنبال  ــان داد نه اينكه ب غيراخالقى واكنش نش
كردن رفتار و حركات اين افراد در فضاى مجازى آن ها 
را دنبال كرد؛ اگر پس از انتشار نخستين فيلم در فضاى 
مجازى موجى از اعتراض شكل مى گرفت حتما  اين فرد 
براى دنبال كردن چنين خشونت هايى دلسرد و شايد 
بى انگيزه مى شد. در پايان گفت حضور چنين افرادى در 
فضاى مجازى بنابر نظريه يادگيرى اجتماعى موجب 
بروز تكثير افراد ديگرى مى شوند كه چنين رفتارهايى را 
با دنبال كردن چنين صحنه هايى آموخته اند و در آينده 

نه چندان دور به اجرا خواهند گذاشت!

شوخى هاى آزاردهنده به قيمت جان مردم

ححميد       حاجى پور
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يياسرسماوات

ــكتبال ايران در چارچوب بازى هاى  تيم ملى بس
ــام جهانى 2019،  ــه انتخابى ج پنجره پنجم مرحل
موفق شد تيم فيليپين را شكست بدهد و به اين ترتيب 
صعودش تا حد زيادى قطعى شد. البته يك احتمال 
ــام جهانى هنوز  ضعيف براى عدم صعود ايران به ج
وجود دارد. اگر تيم ايران  در دو بازى پيش رو شكست 
بخورد و همچنين فيليپين دو بازى باقى مانده خودش 
را با برد پشت سر بگذارد، ممكن است ميانگين گل ها، 
ــتقيم را از ايران بگيرد. در اين حالت  اجازه صعود مس
بازهم ايران شانس رسيدن به جام جهانى را دارد. اگر 
ــا تيم چهارم  ــود، ب ايران تيم چهارم گروه خودش ش
گروه ديگر منطقه آسيا و اقيانوسيه مقايسه مى شود 
ــوان هفتيمن تيم اين  و به اين ترتيب مى تواند به عن
منطقه به جام جهانى برود اما در حالت كنونى، ايران 
ــدن صعوش، نياز به يك پيروزى  براى صد در صد ش
ــا 17امتياز پس از  ــش رو دارد چرا كه ب در دوبازى پي
ــترالياى 19امتيازى در رده دوم جدول قرار دارد  اس
و ژاپن و فيليپين نيز به ترتيب با 16و 15 امتياز سوم 
ــتند. برد ايران مقابل فيليپين كه جواز  و چهارم هس
ــد تا با كاپيتان  صعود ايران را آماده كرد، بهانه اى ش
ــرمربى  پيشين تيم  پيشين تيم ملى و همچنين س
ــورمان، گفت و گو كنيم و نظراتش  ملى جوانان كش
ــرايط كنونى تيم ملى جويا شويم كه در  را در مورد ش

ادامه مى خوانيد.
اسالمى در ابتدا و در خصوص شرايط تيم ايران در 
ــابقات گفت: تيم ما در پنجره پنجم انتخابى  اين مس
جام جهانى بسكتبال تغييراتى داشت. اين تغييرات 
نه از نظر كمى كه از نظر كيفى روى كار ما تاثير گذار 
ــود گام به  ــد تغيير تيم اصلى خ ــا با 70 درص بود و م
پنجره پنجم و رويارويى با تيم هاى فيليپين و استراليا 

ــتاره هاى خود را به هر دليلى  گذاشتيم. زمانى كه س
ــتيم بازيكنانى جانشين آن ها شدند  در اختيار نداش
ــتند اما  كه هرچند در اردوهاى تيم ملى حضور داش
ــى روى كار  ــترس اين مرحله واقعا باال بود و گاه اس
ــوص ديدار تيم  ــت.وى در خص آن ها تاثير مى گذاش
ــتراليا توضيح داد:  ملى بسكتبال كشورمان برابر اس
ــتراليا بازى جالبى انجام نداديم. هرچند  ما برابر اس
ــتراليا با ميانگين گل خورده 45 در هر بازى دفاع  اس
ــتحكمى دارد و در دفاع و حمله هم از تيم  بسيار مس
بسيار همگونى برخوردار است ولى بايد اعتراف كنيم 

كه ما مقابل استراليا حرفى براى گفتن نداشتيم و آن 
ــد خود واگذار  ــا اختالف به حريف قدرتمن ديدار را ب
ــالمى درمورد ديگر ديدار تيم ملى ايران  كرديم. اس
در اين مرحله گفت: برخالف استراليا، فيليپين آمار 
ــت داده زيادى در اين دوره  گل خورده و امتياز از دس
از بازى ها دارد. همين موضوع بود كه ما را به پيروزى 
ــران در ديدار با  در اين ديدار اميدوار مى كرد. تيم  اي
فيليپين به ويژه در 10 دقيقه پايانى با اتكا به آمادگى 
ــيدى و حضور بسيار به موقع  بى بديل محمد جمش
حامد حسين زاده كه با حضورش جيستون كاسترو، 

بازيكن بسيار خوب فيليپين را از جريان بازى خارج 
كرد و با پرتاب تماشايى اش زمينه ساز پيروزى ايران 
ــتحق بردن فيليپين بوديم.  ــد. به هرحال ما مس ش
ــكتبال در اين كشور محبوبيت  درست است كه  بس
زيادى دارد و ورزش اول فيليپين محسوب مى شود 
ــكتبال ما از آن ها باالتر است و به حق  ولى سطح بس

خودمان هم رسيديم.
ــخ به اين پرسش كه فكر نمى كنيد كادر او در پاس

فنى ايران در بازى با استراليا فشار زيادى به بچه ها وارد 
ــود را براى ديدار با فيلپين  نكرد تا تيم ايران انرژى خ

ــزى كه من در آن ديدار  ذخيره كند؟ توضيح داد: چي
ــان ما به ميدان رفتند و  ديدم، اين بود كه اكثر بازيكن
ــار زيادى به تيم ايران وارد شد. واقعيت اين  اتفاقا فش
است كه ما مقابل استراليا حرفى براى گفتن نداشتيم 

و بازى را هم با اختالف واگذار كرديم. 
ــت كه اين ــالمى ادامه داد: البته حرف اين اس اس

ــت. آن ها از نظر  ــى نيس ــتراليا غيرقابل دسترس اس
فيزيكى هم غير از يكى از بازيكنان شان برترى خاصى 
بر ما نداشتند. البته نبايد فراموش كنيم كه سطح ليگ 
استراليا بسيار باالست و اين بازيكنان تجربه حضور در 
مسابقات مهمى را دارند. اگر كمى به گذشته برگرديم، 
ــم ملى به المپيك يا جام جهانى  زمانى كه قرار بود تي
ــراى ما مهم بود. هيچ وقت  برود، فقط صرف  حضور ب
ــازى يا حضور به عنوان پديده  صحبت از شگفتى س
مسابقات به ميان نمى آمد. ما در المپيك و جام جهانى 
ــر هرگز نمى توانيم  از پيش باخته بوديم و با اين تفك
ــن را مى گويم كه  ــن اي ــد كنيم. به هر ترتيب م رش
استراليا دست يافتنى است و ما مى توانيم با بهترين 
نتايج ممكن مسابقات انتخابى جام جهانى را به پايان 
برسانيم. البته نبايد از اين نكته غافل شويم كه تيم ملى 
جاهايى هم پرانتقاد بازى مى كند اما همه بايد از اين 

تيم حمايت كنيم تا به آنچه سزاوارش است، برسد. 
ــه آيا تيم  ــش ك ــخ به اين پرس ــالمى در پاس اس
ــتراليا و  ــى مى تواند برابر اس ــان فعل ملى با با زيكن
ــته هم  ژاپن نتيجه بگيرد، تاكيد كرد: من در گذش
ــدون حدادى  ــا بايد بازى ب ــن را گفته بودم كه م اي
ــه كنيم. در  ــان تيم ملى نهادين ــود بازيكن را در وج
ــيايى زمانى كه حدادى روى نيمكت  بازى هاى آس
مى نشست، شيرازه تيم ما از هم مى پاشيد؛در حالى 
ــتيم. به هرحال ما  كه ما بازيكنان بسيار خوبى داش
ــتاره ها را هم ياد بگيريم، هرچند  بايد بازى بدون س
ــيار بزرگ و مطمئن هستند  آن ها هم بازيكنانى بس
ــت. ما بايد قطعا  و وجودشان به سود بسكتبال ماس
مسابقات انتخابى را با سربلندى به پايان برسانيم. به 
ــته بسكتبال ما نيست  عبارت ديگر، اين اصال شايس

ــيا به جام  ــوان تيم آخر آس ــداى نكرده به عن كه خ
جهانى صعود كنيم. 

ــكتبال ايران درمورد نحوه  ــناس بس اين كارش
بازى حريفان ايران گفت: تيم ژاپن با استخدام مربى 
آرژانتينى خود دست از بازى ريسكى و پرتاب هاى 
دور برداشته و به سمت بسكتبال كالسيك حركت 
ــى هم افتاده  ــاق در تيم كره جنوب مى كند. اين اتف
ــم. با توجه به  ــت. ما نبايد از اين تيم ها جا بماني اس
ــم بايد از  ــكتبال ايران ما ه ــت موجود در بس ظرفي
ــتفاده كنيم. هرچند كار بسيار  فرصت هاى خود اس
سختى پيش رو داريم. البته ما نبايد در كار كادر فنى 
تيم ملى دخالت كنيم ولى مسلم اين است كه ما بايد 

تغيير شيوه بدهيم، نه تغيير نفرات. 
سرمربى شيميدر درباره عملكرد شاگردانش در 
بازى فيليپين هم اظهار كرد: زمانى كه فيليپينى ها 
ــايد تمام 15 هزار  با 10 امتياز از ما پيش افتادند، ش
ــتند كار را  ــل حضور داش ــالن ماني نفرى كه در س
ــان مى كردند همه  ــتند و گم پايان يافته مى پنداش
ــم چنين  ــايد خود ما ه ــت. ش ــده اس چيز تمام ش
ــما ديديد كه در آن لحظات تصورى داشتيم اما ش

ــيدى چقدر عالى بازى كرد.  ــوار محمد جمش دش
حامد حسين زاده، ستاره فيليپين را از كار انداخت 
ــات زيباى خود  ــد ترابى با آن بالك ش و حتى محم

تاريخ ساز شد. 
اگر به لى آپ آخر محمد جمشيدى دقت كنيد، 
متوجه مى شود كه او آنقدر  آماده بود كه مى توانست 
10 دقيقه ديگر هم بازى كند. درباره حسين زاده  و 
ــود چرا در 30 سالگى به تيم ملى اينكه گفته مى ش

رسيد بايد اين را بگويم كه سن اصال مهم نيست؛ چرا 
كه همين حاال بازيكنى با 40 سال سن در تيم ملى 

آرژانتين بازى مى كند.
 حامد سال ها پشت ترافيك گاردهاى بسيار خوب 
ايران ماند ولى او بازيكنى كم توقع، از خودگذشته و 
در كار دفاعى كم نقص است و مطمئنم در آينده در 

حمله هم بسيار پيشرفت مى كند.

ــيا در  ــان ايرانى يخ نوردى آس ــوى، قهرم زينب كبرى موس
ــيه گفت: از ابتدا برنامه اين بود كه  خصوص اردوى كشور روس
ــهر  ــيه بمانيم و روى ديواره اين ش ــهر كى رو روس 10 روز در ش
ــهر و تمرين كردن در  ــور در اين ش تمرين كنيم. به نظرم حض
كنار يخ نوردهاى روس و مسابقه دادن با آن ها و تماشاى كيفيت 
ــابقه انتخابى  ــان واقعا جذاب بود. روس ها يك مس و امكانات ش
ــتيم در  ــتند و اتفاق خوب اين بود كه ما هم توانس تيم ملى داش
ــان باالتر برود. ــركت كنيم تا ميزان آمادگى م ــابقه ش اين مس

ــابقات گفت: باور نكردنى بود.  ــطح اين مس موسوى در مورد س
ــركت كرده بودند. از اين  ــكار در مسابقه انتخابى ش 149 ورزش
ــتند. چنين چيزى براى ما  ــكار درجه يك داش تعداد 50 ورزش
ــور تعدادمان به 40 نفر هم  كه از ايران آمده بوديم و در كل كش
نمى رسد واقعا عجيب بود. تعداد كل ورزشكارانى كه به مسابقات 

جهانى مى آيند هم اين قدر زياد نيست.  اگر روس ها در اين رشته 
قهرمان هستند، به خاطر اين است كه هم از نظر اقليمى شرايط

بى نظيرى دارند و هم اينكه ديواره فوق العاده اى دارند. مى شود 
گفت ورزشكاران شان نان ديواره و امكانات شان را مى خورند چون 
خيلى حرفه اى است.خودم از نتيجه اى كه گرفتم راضى بودم. در 
رشته ليد پنجم شدم و با توجه به اينكه شرايطم قبل از اعزام به

هيچ عنون مناسب نبود، بازهم توانستم نتيجه درخورى كسب 
كنم. البته كه امر مهم براى ما مسابقات اصلى در شهر مسكو است.

ــت، گفت:  ــش از عزام داش ــكالتى كه پي ــوص مش وى در خص

ــتم. چند وقت پيش همه ابزار ورزشى ام را از  ــكل كم نداش مش
ماشينم دزديده بودند و به خاطر همزمانى با باال رفتن نرخ دالر 
ــى كه روى آن  ــتم همه آن ها را تهيه كنم. ديواره تمرين نتوانس
ــود. زمان تحويلش  ــازى ب كار مى كرديم خراب و در حال بازس
ــواره درايتولينگ  ــع تمرين روى دي ــا نخورد و درواق به اعزام م
ــوص كه جزو  ــتم. از طرف ديگر توليد يك نوع تبر مخص نداش
ــده بود و توليد آن تازه از سر  ــت، متوقف ش بهترين هاى دنياس
گرفته شده است. به اين دليل بدون تبر سرعت و ليد به مسابقات 
ــر قرض بگيرم  ــتم از يكى از هم تيمى هايم تب آمدم. قصد داش

ــابقه ما با هم يكى شد و در اوج ــى ساعت مس اما در اوج بدشانس
استرس وارد مسابقه شدم. به طور كلى همه چيز دست به دست 
ــابقه حاضر شوم. در  ــرايط ممكن در مس هم داد تا با بدترين ش
ــكار چنين دغدغه هايى  دنياى ورزش حرفه اى نبايد يك ورزش
ــكالت اين چنينى روبه رو هستيم. داشته باشد اما هر بار با مش

ــيون تجهيزاتى را در اختيار  ــوى در مورد اينكه آيا فدراس موس
ورزشكاران اين رشته قرار مى دهد، گفت: فدراسيون كه اصال هيچ 
تجهيزاتى ندارد چون شايد فكرش را هم نمى كرد كه يخ نوردى 
در ايران تا اين اندازه پيشرفت كند. همين االن ورزشكارى داريم 

كه طالى آسيا را دارد اما كفش نداشت چون هزينه اش برايش 
سنگين بود. براى ديواره گفتند كه بودجه نيست. حدود50 روز 
طول كشيد تا تعمير شود و دوم آذر افتتاح شد. در حالى كه من 
بايد هفتم آذر براى همين مسابقات روسيه اعزام مى شدم. درواقع 
فرصتى براى تمرين روى ديواره وجود نداشت. در نهايت توانستم 
چهار جلسه تمرين كنم. االن فقط اميدوارم مسيرها روى ديواره 
ــد تا بتوانيم وقتى به ايران برگشتيم خوب  ــده باش مشخص ش
ــى باقى نمانده  ــابقات جهان تمرين كنيم. فرصت زيادى تا مس
است. به ايران كه برگرديم حدود 25 روز ديگر بايد به مسابقات 
جهانى اعزام شويم و اگر قرار باشد تا آن زمان باز هم ديواره آماده 
نباشد، واقعا ديگر تحملش برايم سخت مى شود. اميدوارم حداقل 
وضعيت راه ها را روى ديواره به نحوى آماده كنند كه وقتى به ايران 

برگشتيم بتوانيم به خوبى تمرين كنيم.

ــانزدهم آذر)، در جهت اجراى قانون  روز گذشته (جمعه ش
منع به كارگيرى بازنشستگان مصوب مجلس شوراى اسالمى، 
ــلطانى فر وزير ورزش و جوانان، زهرا موسوى  با حكم مسعود س
ــت اموربانوان  ــت معاون ــور زنان، به عنوان سرپرس مدير كل ام
وزارت ورزش و جوانان منصوب شد  و همچنين محسن آشورى 
و افشين داورى به ترتيب به عنوان سرپرستان فدراسيون كاراته 
ــت اين فدراسيون ها  و واليبال تا زمان برگزارى انتخابات رياس
ــاب فريبا محمديان معاون امور بانوان  معرفى شدند. با اين حس
وزارت ورزش، احمد ضيايى رييس فدراسيون واليبال و فرجى 
ــتگى  ــمول قانون بازنشس ــيون كاراته چون مش رييس فدراس
بودند، از سمت خودشان كنار گذاشته شدند در حالى كه انتظار 
ــان صندلى  ــده، خودش مى رفت در تمكين به قانون مصوب ش
ــنبه 15 آذر، آخرين روزى بود كه  رياست را ترك كنند! پنج ش
ــيون فوتبال را تجربه كرد.  محمدرضا ساكت، دبير كلى فدراس
ــال نيك گرفت هرچند كه جدايى  اتفاقى كه مى توان آن را به ف
بازنشسته ها از فدراسيون فوتبال مى توانست سريع تر از آخرين 
روز قانونى حضور آن ها، انجام بپذيرد اما به هر ترتيب تبعيت از 
قانون مصوب نمايندگان اتفاق مهمى است. از سوى ديگر ساير 
اعضاى بازنشسته فدراسيون فوتبال هنوز در انتظار مجوز بقاى 
ــوم حضور و يك سوم حقوق هستند اين در  شان با قانون يك س
ــيون بايد به صورت كامل حضور  حالى است كه دبير كل فدراس
ــوم از زمان خود در پستش ابقا  داشته باشد و نمى تواند با يك س
شود.  درباره جانشينى محمدرضا ساكت، بحث هاى متعددى 
مطرح بود، برخى از گمانه زنى ها حاكى از حضور محمد مهدى 
نبى و برخى نيز از ابراهيم شكورى به عنوان سرپرست دبير كلى 
ــيون ياد مى كردند اما بازى به گونه اى چيده شد كه هر  فدراس
ــيون  ــع مختلف زمانى به عنوان دبيركل فدراس دو نفر در مقاط

ــا نمى توانند  ــت ه فعاليت كنند. در واقع از آنجايى كه سرپرس
در انتخابات شركت كنند، اين عنوان در شرايط فعلى به ابراهيم 
ــيد و پس از برگزارى مجمع به محمد مهدى نبى  ــكورى رس ش
واگذار مى شود. شكورى كه مدتى قبل به عنوان معاون ساكت 
ــد، پيش از اين از سوى  در فدراسيون فوتبال مشغول به كار ش
ــايپا نيز براى حضور در هيات مديره پيشنهاد كارى  ــگاه س باش
داشت اما ترجيح داد پست دبيركلى فدراسيون فوتبال را تجربه 
كند. او دانشجوى دكترى رشته تربيت بدنى است و سابقه بازى 
ــايپا را نيز در كارنامه دارد، شكورى از جوان  در پرسپوليس و س
ــيون فوتبال بوده كه مدت هاست در كنار  ترين مديران فدراس

ساكت به كسب تجربه مشغول بوده است. 
سرنوشت سايرين چه مى شود؟

ــايرين چه  ــيعى و س ــيان، طالقانى، ش ــت كفاش سرنوش
ــخى براى آن وجود  ــت كه هنوز پاس مى شود؟ اين سوالى اس
ــيون فوتبال همچنان در انتظار  ندارد. بازنشسته هاى فدراس
ــتند، هرچند كه برخى از آن ها از  ــب مجوز براى ابقا هس كس
ــت. او در اين  ــيعى، عنوان كرده رفتنش به صالح اس جمله ش
باره گفته است: «بايد عاقالنه در اين مورد عمل كنيم تا خدايى 
ناكرده بحث تعليق كه خط قرمز ماست به وجود نيايد. اعتقاد 
من اين است كه به هيچ عنوان نبايد به بحث تعليق فكر كرد و 
به اطراف آن برويم. ما بايد دست به دست هم دهيم تا اين اتفاق 
براى كشورمان رخ ندهد». شيعى همچنين در ارتباط با اينكه 
ــته  مجلس اعالم كرده آقايانى كه بعد از تاريخ 15 آذر بازنشس
ــان ادامه دهند، به نوعى مرتكب جرم شده اند  باشند و به كارش
ــت: «اين موضوع را بايد ببينيم كه چطور مسئوالن  اظهار داش
ــه قانون بايد  ــت ك قضايى ارزيابى مى كنند. تاكيد من اين اس
ــاله نيست. هر فردى هم  اجرا شود. هيچ حرفى هم در اين مس
كه خارج از قوانين عمل كرده بى شك نهادهاى مربوط درباره 
ــخيصى هم كه آن ها بدهند بايد  آن تصميم مى گيرند. هر تش

قابليت اجرايى داشته باشد».

اين سه بى قانون!

ــا رييس  ــد ضيايى، تنه ــد احم ــاره ش البته آنگونه كه اش
ــالوه بر مهدى  ــيونى نبود كه از قانون تمكين نكرد. ع فدراس
تاج، محمدصادق فرجى، رييس فدراسيون كاراته نيز با وجود 

بازنشستگى زير بار اجراى قانون نرفت و استعفا نكرد. 
ــنبه به همراه تاج و ضيايى، تلفن همراه خود  او از روز پنج ش
را خاموش كرد تا درباره بديهى ترين وظيفه مديران كشور كه 
عمل كردن به قانون است، توضيحى ارائه نكند. نكته عجيب تر 
ــكوت وزارت ورزش و جوانان در اين باره بود. در روزهاى  اما س
گذشته بارها با روابط عمومى وزارت ورزش تماس گرفتيم اما 
ــوال  ــخى به س آن ها در اين باره ابراز بى اطالعى كردند و پاس

«قانون» ندادند.
ــخگو  ــاير مديران اين وزارتخانه نيز پاس  عجيب تر آنكه س
نبودند و پيرامون عدم تمكين سه رييس فدراسيون به قانون، 
سكوت كردند. اگر امروز و در خوشبينانه ترين حالت، همگى 
روسا استعفا كنند، قانون، 48 ساعت پس از آخرين مهلت، اجرا 
شده است، اين در حالى است كه پيش از اين اخبارى مبنى بر 
پايان مهلت قانونى در اواخر آبان ارائه شده بود اما بازنشسته هاى 
فدراسيون ها تا آخرين لحظات در پست خود ماندند و پس از آن 
نيز ترجيح دادند صحبتى از دليل عدم جدايى به ميان نياوردند. 
به هرحال روز گذشته وزارت ورزش محسن عاشورى و افشين 
داورى را به به عنوان سرپرستان فدراسيون هاى كاراته و واليبال 
ــت اين فدراسيون ها منصوب  تا زمان برگزارى انتخابات رياس
كرد اما به نظر مى رسد تاج فعال به كار خودش ادامه خواهد داد.  

داوطلبانه استعفا مى كند

ــيون هاى فوتبال و واليبال  ــته ها از فدراس جدايى بازنشس
موضوعى است كه مدت ها به بحث اصلى رسانه ها تبديل شده

ــمندانه و با همكارى چند  بود. مهدى تاج البته به صورت هوش
ــرد تا طبق ماده 60 ــانه اى، ماجراى تعليق را مطرح ك فرد رس

قانون جامع خدمات رسانى به ايثارگران، كميته ملى المپيك 

و وزارت ورزش و جوانان را ملزم به مستثنا قائل شدن او كردند. 
ــازمان بازرسى كل كشور همچنان به  اين در حالى است كه س
دنبال استعفا دادن مهدى تاج از فدراسيون فوتبال است. به هر 
ترتيب براساس آنچه از قبل نوشته ايم، مهدى تاج تا پايان جام 
ملت هاى آسيا در پست رياست فدراسيون فوتبال باقى مى ماند 
و پس از آن به صورت داوطبانه استعفا خواهد كرد تا خطر تعليق 

نيز فوتبال ايران را تهديد نكند.
حاشيه هاى برتر از متن

ــايل ايجاد شده بود و در  يك حاشيه ديگر نيز درباره اين مس
ــانه ها عنوان كردند مهدى تاج با  روزهاى گذشته برخى از رس
فدراسيون فوتبال قهر كرده است. خبر هولناكى كه به نظر مى 
ــتر به لج بازى هاى كودكانه شبيه باشد و هيچ منطق  رسد بيش
ــنيم در اين باره نوشت:  ــت آن وجود ندارد. تس مديريتى در پش
ــتگان در اعتراض  ــن روز حضور بازنشس «مهدى تاج در آخري
ــكون وزارت ورزش در دو ماه اخير و همچنين  ــكوت و س به س
ــال به ويژه تيم ملى  بى تفاوتى و بى مهرى به تيم هاى ملى فوتب
ــخ ماندن نامه هاى  ــاالن در آستانه جام ملت ها و بى پاس بزرگس
فدراسيون فوتبال از سوى او، تصميم به عدم حضور در فدراسيون 

ــت. در  ــى بودن ادامه حضورش گرفته اس فوتبال با وجود قانون
همين حال مسعود سلطانى فر، وزير ورزش و جوانان در شرايطى 
كه در اين مدت بارها درباره پرسپوليس و استقالل صحبت كرده 
اما ترجيح داده درباره فدراسيون فوتبال حرفى نزند و نامه هاى 
فدراسيون را نيز بى پاسخ بگذارد. همين موضوع باعث شده همه 
ــد. اينكه تاج به فدراسيون خواهد رفت يا نه  مسايل در ابهام باش
ــت با توجه به اتفاقات  ــت اما هيچ بعيد نيس هنوز مشخص نيس
اخير و عدم حضور در فدراسيون در روز جارى، اين روند ادامه دار 
ــيا كمتر يك ماه ديگر در امارات آغاز  باشد». جام ملت هاى آس
ــترين لطمه را به فوتبال ايران آن  مى شود و شرايط كنونى بيش
نيز در آستانه اين رويداد مهم خواهد زد. تيم ملى در حال حاضر 
بيش از هر چيز به آرامش نياز دارد و وزارت ورزش بايد كمى  بهتر 
و مدبرانه تر با اين ماجرا برخورد كند تا ملى پوشان با فراغ بال آماده 
حضور در امارات شوند. فوتبال ايران با شرايط فعلى و با تهديد فيفا 
ممكن است روزهاى بدى را به خود ببيند و طعم تلخ تعليق را بار 
ديگر بچشد. براى جلوگيرى از اتفاقات تلخ وزارت ورزش بايد با 
تدبير موضوع را پيگيرى و حل كند وگرنه بايد در انتظار هفته اى 

جنجالى براى فوتبال ايران بود.

ملى پوش يخ نوردى بانوان ايران:

فدراسيون فكر نمى كرد يخ نوردى ايران تا اين حد  پيشرفت كند

بررسى عدم تمكين به قانون با وجود پايان مهلت قانونى توسط برخى مديران ورزشى 

فقط «ساكت» رفت

يخ نوردي

گزارش

     محمدرضا اسالمى، كاپيتان پيشين تيم ملى در گفت و گو با «قانون»:  

 ژاپن به سمت بسكتبال كالسيك حركت  مى كند
آمادگى جمشيدى، رمز پيروزى ايران در مانيل بود

گروه ورزش



شهروند: يك ميليون و دويست هزار ازدواج 
در صف وام ازدواج!

 

متقاضيان: ما ديگه واقعا 
به پاي هم پير ميشيم

شهرداري تهران ورود قليان به 
پارك ها را ممنوع كرد

 

تو پارك فقط بايد گل باشه

عامل آتش زدن شهروندان تهرانى 
دستگير شد

 

داعش: يعنى واقعا 
شوخى شوخى آتيش ميزد؟!

ميرسليم: ما در حال حاضر با 
دانشگاه خاموش مواجه هستيم

دانشجويان: وقتايى كه فيلم ميذارن 
چراغ ها رو روشن مى كنند

عزت ا... ضرغامى:  در طول اين 40 سال، ليبرال هاى غرب زده و بى هويت
 در كنار مقدس مآب هاى متحجر، مثل دو لبه قيچى به جان انقالب افتادند

 منم كه جزو تحول خواهان روشن فكر بودم  ^__^

على عسگرى: اداره صداوسيما با اين بودجه كم، شبيه معجزه است

مردم: يعنى بابت تكرار پايتخت، هنوز دارين به عواملش حقوق ميدين؟

عصرايران: قيمت بنزين در بودجه سال آينده: 1000 تومان

 بنزين: اينقدر منو پيش بقيه اجناس و اقالم مصرفى، خار و خفيف نكنيد

نماينده مجلس: نوزاد تازه به دنيا آمده هم 
سهميه بنزين خواهد داشت

نوزاد: معاوضه بنزين با 
شيرخشك يا پوشك، فورى

قاليباف: طوري وانمود مي كنند كه انگار
 مشكل اصلي مردم رفتن به كنسرت و ورزشگاه است

در حالي كه مشكل اصلي مردم 
راي نياوردن منه!

رييس اتحاديه آجيل و خشكبار:
 كمبودى در اقالم آجيل و خشكبار براى شب يلدا وجود ندارد

مردم: اقالم جيب ما، براى خريدش كمبود داره
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مثال آزاد تهران جنوب، آزاد رودهن، آزاد ممسنى...
روحانى: آزادترين دانشگاه هاى دنيا را داريم

ورود براى عموم لباس شخصى ها آزاد است

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

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

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

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

كارتونيست ها: عليرضا پاكد ل- محمد رضا ثقفي-  ثنا حسين پور -   الله ضيايي-  احسان گنجي-پانته آ  واعظ نيا 
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ــاد و ستاره مدت زيادى نبود كه با هم آشنا شده بودند. خانواده   فرش
ــتاره يك خانواده گير، اعصاب خرد كن، عصبى و داغان بودند...  س
خالصه كه اعصاب ستاره را خرد كرده بودند... «دختر كه نبايد شب 
ــه»، «هوا تاريك نشده بايد خونه باشى»، «تو صد سالتم  بيرون باش
كه بشه هنوز بچه  مايى»، «اين خونه قانون داره... تا زمانى كه خونه  
مايى بايد به مقرراتش احترام بذارى...»، «هر وقت رفتى خونه  خودت 
ــتاره در آمده بود.  ــتى بكن» و... خالصه كه پدر س هر كارى خواس
فرشاد هم كه كال خانواده اى نداشت. تنها زندگى مى كرد. خيلى دلش 
خانواده مى خواست... چند بارى هم كه به خاطر اين كه نسبتى با هم 
ــتند دستگير شده بودند. خالصه كه اين وضعيت خسته كننده  نداش
ــم ازدواج كردند. آخيش.. راحت  ــود... بنابراين آن ها بالفاصله با ه ب
شدند... خب از همان اول ازدواج كنيد ديگر.. من نمى فهمم چرا آدم ها 
از زير ازدواج در مى روند. همه چيز كه شرعى و قانونى است. كسى 
هم گير نمى دهد... خودتان هم كه رييس خودتان هستيد... ديگر اين 

لوس بازى ها براى چيست. خيلى سخت مى گيرند بعضى ها.
ــاد از اين خوشبخت تر نمى توانستند باشند. همه چيز   ستاره و فرش
ــان براى زندگى شان تصميم  خوب... همه چيز عالى... ديگر خودش

مى گرفتند. هر كارى دل شان مى خواست انجام مى دادند...
ــان هم به دنيا  ــر گوگولى ش به داليلى دقيقا نه ماه بعد از ازدواج پس

آمد...به به.
زندگى فرشاد آن اول ها خيلى خوب بود ولى بعد از مدتى كمى اوضاع 
تغيير كرد. خب مشكل كه توى همه  خانواده ها هست... ولى ستاره 
و فرشاد اصال به هم نمى خوردند. يعنى شما به ندرت موضوعى پيدا 
ــتاره و فرشاد در آن اتفاق نظر داشته باشند... بعد از  مى كردى كه س
ــتاره و  ــد... زندگى س مدتى هم كه همه  بحث ها به دعوا ختم مى ش
فرشاد روز به روز بدتر و داغان تر مى شد. اصال من نمى دانم اين ها از 
اول چطور با هم وارد رابطه شده بودند... يعنى شما توى خيابان هم اگر 

يه همسايه داريم به اسم كيارش، از اون آدماس كه دوست دارن از اين جمالت قصار 
مسخره رو بى دليل استفاده كنن. مثال يهو بى ربط مى گفت: «كاش همين قدر كه دخترا 
رو از پسرا جدا مى كنن، مردا رو هم از نامردا جدا مى كردن!» بى ربط هااااا!  يا وقتى يه آدم 
عاشق مى ديد، خيلى كليشه اى به درخت تكيه مى داد و مى گفت: «دل مثل جاروبرقى 
مى مونه داداش. وقتى پر باشه ديگه نمى كشه». هيچ وقت از خودش سوال نمى كرد كه 
اين جمالت چه دردى رو دوا مى كنه؟ شايد باور نكنيد ولى چند سال پيش وارد يه رابطه 
عشقوالنه  الكى شده بود كه فقط بتونه از اين جمله استفاده كنه: «چشمان تو سيمان فرد 
اعال بود و دل من دكتر على اكبر صالحى...» ماجراشو يادتونه كه؟ ديروز ديدم رفته سراغ 
همسايه  ديگه مون، آقاى فروتن كه ثروتمنده اما به قول خودش هيچ وقت طعم واقعى 
عشق رو نچشيده... كيارش بعد از سالم، زارت گفت: «راه حلى بلدم كه باعث ميشه شما 

با كسى آشنا بشى كه شما رو واسه خودت بخواد نه پول!»
فروتن پرسيد: «چجورى؟»

ــد، دورش مى زند.  ــت، دلم را مى گويم... هر كه از راه مى رس كيارش: «انگار ميدان اس
ــد كه آقاى فروتن چيزى از جمالت پرت و پاليش نفهميده..  (مكثى كرد و متوجه ش
ــى ديدى؟ فقط يه راه دارى واسه پيدا كردن  ــما فيلم فارس پس اينجورى ادامه داد) ش
عشق واقعى... بايد نقش يه آدم فقير رو بازى كنى تا بخاطر پولت بهت نزديك نشن!»

ــته نباشى. فكر مى كنى تا حاال خودمو جاى آدم بدبخت جا نزدم؟  فروتن گفت: «خس
آدم ها حتي از بدبخت ها هم پول مى خوان فقط»

كيارش: «كالغ ها گرچه سياهند اما باوفا... شاخه هاى خشك زمستان را تنها نمى گذارند.... 
(باز به چهره  سردرگم فروتن نگاه كرد و گفت) يعنى مى خوام بگم حتما يه نفرو باالخره 

برات پيدا مى كنم كه ولت نكنه...»
فروتن: «حاال اصال چرا برات مهمه؟»

كيارش: «من تنهايى رو خوب درك مى كنم. ما عين اون عنصر جدول مندليف هستيم 
ــه... كه توى درس  ــون نمى داد.... اين دل من اعداد مختلط كه هيچ وقت واكنش نش

«نيريش و ميل» چيز خارق العاده اى نيست، همان ليموشيرين 
ــيرين اول شيرين است و به  ــت كه برعكس شده. ليموش اس
ــوهرى  ــى «نيريش و ميل» زن و ش ــود، ول مرور تلخ مى ش

هستند كه اولش تلخند و آخرش شيرين.
ــم آو ترونز  ــت: «تيزر فصل آخر گي ــل» هيجان زده گف «مي
ــا يخ مى زنن...  ــزا گرفتم كه چرا گرگ و اژده ــدى؟ ع رو دي
ــز كامينگ...»  ــابى اي ــرم بريزم... وينتر حس چه خاكى به س
ــده بود؟ باز  ــى گفت: «مگه تموم نش ــش» با بى تفاوت «نيري
داره شروع ميشه اين لعنتى؟ اه!» ميل اخم هايش را توى هم 
ــيد و گفت: «اه؟ اگه حتى يك سكانسش رو ديده بودى  كش
ــمتش رو  ــى زدى!» نيريش گفت: «ده قس ــن حرف رو نم اي
ديدم، مفت نمى ارزيد! همش خون و خونريزى و خشونت...» 
ــرف داره به  ــمتش ش ميل با عصبانيت گفت: «فقط يك قس
كل اين سريال هاى چرتى كه صبح تا شب مى بينى! همه غم 
ــم بدبختى داريم كه بايد غصه  ــه و زرنال، خودمون ك و غص
اين و اون رو هم بخوريم كه يا بدهى باال آوردن، يا شكست 
ــه، يا بچه شون سرش  ــون نميش ــقى خوردن، يا بچه ش عش
چرخيده و مادره داره سر زا ميره... اقال از ديدن اين خارجى ها 
ــور  ــذت مى برى». به نيريش برخورد و جواب داد: «مرده ش ل
همه شون رو ببره، مخصوصا اون سانسا استارك گيس بريده 
ــس تارگرين بى حيا...» كمى فكر كرد و ادامه داد:  و اون دنري
«البته به جز جان اسنو!» ميل كه داشت جوش مى آورد گفت: 
ــين از سريال ها و  «تو همين تلويزيون به دردت مى خوره، بش
ــابقه ها و مصاحبه هاش لذت ببر!» نيريش با خنده گفت:  مس
ــا مصاحبه هاش! ديدى چندتا خواننده  «آخ آخ آخ... مخصوص
ــخيص نميدن؟ بعد مردم براى  رو آوردن كه هر رو از بر تش
ــكنن و چقدر پول ميدن كه  ــون سر و دست مى ش كنسرتش
ــون رو  ــرن لب زدن و جنگولك بازى و صداى كامپيوترى ش ب
بشنون. هى بهت گفتم بيا برو خواننده شو، كارى نداره، گوش 
نكردى!» ميل گفت: «خب نه كه شجريان و ناظرى و كلهر 
ــت و چهار ساعته كنسرت دارن، مردم هم اونا  و عليزاده بيس
رو ول مى كنن و ميرن كنسرت حامد همايون و ماكان بند و 
بهنام بانى و...!» نيريش ناگهان چشم هايش برقى زد و گفت: 
«آى! مواظب باش چى مى خواى بگى!» ميل خنديد و گفت: 
«من مخلص هنرمندان ورزشكارمون هم هستم، مخصوصا 
ــون رو  ــمانى دارن و بدنش اونايى كه مثل خودم آمادگى جس
فرمه! تازه ارادات خاصى هم به هنرمندان متخصص مون تو 
ــوص عزيزانى كه دارو و آمپول  ــكى دارم، به خص زمينه پزش
ــت: «الزم نكرده  ــز مى كنن...» نيريش اخم كرد و گف تجوي
ــى! پاشو اون فلشه رو بزن  ــون داشته باش ارادت خاصى بهش
ــخر  به تلويزيون، چيز جديدى دانلود نكردى؟» ميل با تمس
گفت: «چطور نظرت عوض شد؟» نيريش پشت چشم نازك 
كرد و گفت: «من سنت و مدرنيسم رو با هم تلفيق مى كنم. 
ــيقى  ــريال ايرانى مى بينم، هم فيلم خارجى، هم موس هم س
ــط حرفش  ــنتى گوش مى دم هم رپ و راك...» ميل وس س
ــين ميندازى، هم درخت  ــفره هفت س پريد و گفت: «هم س
ــمس ميذارى!» نيريش اضافه كرد: «هم سفره نون و  كريس

پنير و سبزى با آش!»

شبى ياد دارم كه چشمم نخفت

شنيدم كه رستم به سهراب گفت

پسر جان! در اين وضع و حال كساد

نرو در پى علم و فضل و سواد

سواد البته مدركش كافى است

ولى باقى كار عالفى است

يكى برگ بستان ز دانشكده

كه در ذيل شرحش چنين آمده:

«همين مدركى كه به دست شماست

به نزد خود ما چو باد هواست

بنا بر تقاضاى اين مرد شوت

برون آمده از پرينتر سه سوت

ندارد بدان! ارزش ديگرى

بگو تو به قدر يكى بربرى!»

به چنگ آر با زور و دندان و چنگ

دو سه تا از اين برگه هاى قشنگ

به نيرنگ و دستان و افسون و گول

بخر مدركى را اگر شد به پول

نيايد چنان روز تا خر شوى

ز دكتر -به دور از تو- كمتر شوى

كه چندى است كال همه دكترند

به ميهن چنين دكترانى پرند

با هم آشنا شويد با كمى صحبت متوجه مى شويد به هم مى خوريد 
يا نه؟ اگر خورديد هم دليل نمى شود زرتى برويد با هم ازدواج كنيد.

ــاد، روز به روز بيشتر شد. از اينجا به بعد  ــكالت ستاره و فرش مش
زندگى ستاره و فرشاد خيلى عالى پيش رفت... هر روز دعوا... هر 
روز فحش و فحش كارى... هر روز كتك كارى و بزن بزن... حتى 
ــز خوب پيش نرفت... يك لحظه  براى يك لحظه هم هيچ چي
ــوا مى كردند... بعد  ــان با هم دع ــى.... يعنى اول جفت ش مهربان
جفت شان با بچه... بعد جفت شان بچه را مى زدند.. بعد جفت شان 

هم را مى زدند... آخر سر هم هر كسى خودش را مى زد.
ــد... اما طالق؟  ــاد طالق مى گرفتن ــتاره و فرش خب االن بايد س
ــتاره با لباس سفيد آمده بود با لباس سفيد هم  هرگز... اوال كه س
بايد مى رفت... دوما كه اين همه پدر همه را در آورده بودند و با هم 
ازدواج كردند.. حاال طالق بگيرند؟ شدنى نيست... سوما كه طالق 
ــر دارد نمى صرفد... و از همه مهم تر.  توى اين جامعه خيلى دردس
ــان مشكل دارند. چند سال تحمل كنند  خب همه توى زندگى ش

درست مى شود.
ستاره و فرشاد هيچ رقمه طالق نگرفتند. اول رفتند پيش مشاور. 
مشاور پيشنهاد داد طالق بگيرند كه نگرفتند... دوستان و آشنايان 
هم آمدند خواهش و تمنا كردند طالق بگيرند تا خالص شوند كه 
ستاره و فرشاد نپذيرفتند... وضعيت به قدرى خراب شد كه  حتى 
پدر ستاره آمد و گفت: «دخترم من به تو بد كردم. اشتباه كردم. آقا 
بيا طالق بگير. اذيت نكن خودتو. اصلن برگرد پيش خودمون... هر 

كارى هم دلت خواست بكن». كه ستاره قبول نكرد.
ستاره و فرشاد طالق نگرفتند و با صبورى كنار هم ساختند. به به. 
گفته بودم  هر كارى با صبر و تحمل درست مى شود... ولى نشد. 
ــد. يعنى مثل هميشه اول جفت شان با هم دعوا  وضعيت بدتر ش
مى كردند. بعد جفت شان بچه را مى زدند. بعد بچه هم كه بزرگ 
شده بود جفت شان را مى زد و بعد بچه از اينكه روى پدر و مادرش 
ــت بلند كرده عذاب وجدان مى گرفت و خودش را مى زد. بعد  دس
هم كه دوباره خودشان را مى زدند... توى يكى از همين بزن بزن ها 
متاسفانه ستاره و فرشاد زير دست و پاى پسر شان له شدند و بر اثر 
ــدت جراحات وارده جان به جان آفرين تسليم كردند و به ديدار  ش
حق شتافتند. حيف شد واقعا. ولى خوبيش اين بود كه جفت شان 
با لباس سفيد آمدند (كت و شلوار فرشاد هم سفيد بود) و با لباس 

سفيد رفتند. دم شان گرم خدا وكيلى.

ــش نمى كرد! و از طرفى زن دو  رياضيات گسسته  پيش دانشگاهى هيشكى تدريس
حرف اول كلمه زندگيه!»

فروتن: «ممنون از لطفت... ولى من مشكل از خودمه... من آدم بى شرفى هستم. به 
همه  زن هاى زندگيم خيانت كردم.»

كيارش: «مگه ميشه ويژگى مثبت نداشته باشى؟ توى شوره زارم ميشه گل پيدا كرد. 
چرا توى اين متن ها يه تصوير سياه و سفيد مى سازيد از آدما؟ تو هم مثل بقيه  كاراكترها 

خاكسترى هستى...»
فروتن: «دو تا ويژگى مثبت منو بگو...»

كيارش: «مثال... مثال.... آهان مثال دو ماه پيش برام يه سبد انجير آوردى...»
فروتن: «اونا مسموم بودن. از جمالت قصار مزخرفت خسته شده  بودم. برات آوردم 

بخورى بميرى ايشاال»
كيارش: «خب باشه. حاال يه اشتباهى كردى... ولى دليل نميشه همه اش آدما به خاطر 

پولت بهت نزديك بشن، بعد كه به هدف شون رسيدن، دلت رو بشكنن»
فروتن: «خب به جز پول چه انگيزه  ديگه اى ممكنه باعث بشه يه آدم به من نزديك 
بشه؟ چرا بايد منو به خاطر خودم بخوان؟ من مزخرف ترين آدمى هستم كه همه مون 
مى شناسيم. اينقدر خسيسم كه شامپو كه هيچ، آب معدنى رو هم دوباره مى گيرم زير 
شير آب تا مواد معدنى چسبيده به قوطيش هدر نره يه وقت! سبك زندگيم الشخوريه! 

ملت جذب چى بشن؟»
كيارش: «منو رنگ نكن، من صافكارى الزمم... به نظرم همين صداقتت قابل تحسينه 

و يه ويژگى خوب محسوب ميشه!»
فروتن: «نه توى همين جمالت باال هم چند تا دروغ گفتم. من خيلى كثافتم».

كيارش: «ببين همين كه تكليفت با خودت معلومه يه ويژگى مثبته!»
فروتن: «كى ميگه معلومه؟ با همه اين مزخرفاتى كه گفتم هنوز دنبال عشق پاك 

مى گردم»
كيارش: «خب مگه نميگى دنبال عشق پاك هستى؟ من برات پيدا مى كنم ديگه!»

فروتن: «نه نمى خوام»
كيارش: «چرا؟»

فروتن: «چون تكليفم با خودم معلوم نيست!»
كيارش چند لحظه مردد نگاه كرد و بعد گفت: «از يه جايى به بعد اگه نرى، خرى... 

رفع زحمت كنم ديگه... فقط چيزه.... يه پونصد تومن داريد به من قرض بديد؟»
فروتن: «نه ندارم.»

كيارش: «اوكى... از قديم گفتن تيتر اول روزنامه  امروز، كاغذ باطله  فرداس، من فكرم 
مشغوله، اون خط موبايلش...، شايد خودم كامل نباشم، اما كامال خودمم، خداحافظ»

على رضازادهعشاق نامدار قرن بيست و يكم

antonio rodrguezطرح

عليرضا پاكدلطرح

ــگاه، عمال چيزى به نام انتخاب  ترم هاى آخر دانش
ــدى را كه پاس نكردى  ــد وجود ندارد. هر واح واح
ــانس لعنتى ات را  ــردارى تا باالخره اين ليس بايد ب
بگيرى. ترم ده براى اولين بار معادالت را برداشتم، 
ــى كه يك بار افتادم و هنوز نفهميدم اين  تنها درس
ــى صنايع كاربرد دارد. من  معادالت كجاى مهندس
ــر كالس نمى رفتم، عادت  ــه هيچ وقت س با اينك
داشتم كتاب  هر درس را بخرم. اوايل ترم ده بعد از 
خريدن كتاب مسعود نيكوكار، روى نيمكت جلوى 
ــته بودم و داشتم سيگار مى كشيدم  دانشكده نشس
ــاغرخواه» آمد سمتم و گفت:  كه يك دفعه «تارا س
ــگ بزنم خونه؟!».  ــه موبايلت رو بدى يه زن «ميش
ــدود 160 و  ــرى بود با قد ح ــاغرخواه دختر توپ س
صداى جيغ مانند كه اصرار داشت چاق نيست ولى 
ــت است. موبايلم را دادم،  استخوان بندى اش درش
بعد از پنج دقيقه برگشت و گفت «ببين من سگم، 
ــو هم خوكى!» با تعجب نگاهش كردم، ادامه داد  ت
ــتى و  ــال خوك دنيا اومدى، مردادى هم هس «س
ــگ. تو تنها خوكى هستى كه  ــال س منم بهمن س
ــيت رو چك  ــاه تولدش بهم مى خوره، االن گوش م
ــتر آشنا  ــى رابطه ندارى. بيا بيش كردم ديدم با كس
ــتم  ــيم!». انقدر تعجب كرده بودم كه نمى دانس بش
ــودن تارا كارى  ــگ ب بايد چه كار كنم. واقعا به س
ــتم  ــتم، ولى من در ترم ده حق انتخاب نداش نداش
ــه ازدواج، بايد منتظر  ــزده گزين ــوزاندن پان و با س
ــدن توسط انگشت شمار دختر باقى مانده  انتخاب ش
ــكده مى ماندم. همانجا تصميم گرفتيم برويم  دانش
خانه هنرمندان. تارا آنجا بدون مقدمه اول موبايلم 
ــهاب!  را گرفت و مجدد چك كرد و گفت «ببين ش
من دوست دارم خيلى سريع تر پيش بريم، بايد هر 
ــروى  ــه رو ببينيم». موافقتم را با پيش روز همديگ
سريع اعالم كردم، اما ساغرخواه ادامه داد: «البته از 
ــروع كنيم».  فردا تا پنج روز نمى تونيم چيزى رو ش
در حاليكه سيگارم را مى تكاندم، لبخند زدم و گفتم 
ــد قمر در  ــه!»، ادامه داد «باي ــه! رديف «آهان باش

عقرب تموم بشه».
ــد از پنج روز، تا دو هفته، هر روز با تارا در پارك  بع
ــتم . قبل از هر چيزى اول  هنرمندان قرار مى گذاش
ــم را مى گرفت. آن زمان چك كردن موبايل  موبايل
طول نمى كشيد، هر سيمكارت نهايت ظرفيت سى 
اس ام اس را داشت. بعد از بررسى موبايل، كمى در 
مورد طالع  و عنصر ماه تولدمان صحبت مى كرديم 
ــگ با «آتش» خوك  ــم كه «باد» س و مى فهميدي
ــازگار است. اواخر بهمن بود كه تارا به من گفت  س
ــهابم! فكر كنم ديگه وقتش رسيده، بايد خيلى  «ش
بيشتر پيش بريم. فردا ساعت پنج بيا به اين آدرس، 
چيزى هم نپرس ، فقط حتما لباست نخى و راحت 
ــا چنگال جلوى  ــتم حرف بزنم، ب ــه!» تا خواس باش
ــزى نگويم. آدرس را روى  ــم را گرفت كه چي دهان
ميز گذاشت و رفت و نگذاشت بپرسم «نميشه االن 

بريم؟!».
ــه مى گفت خوش قول بودن يك مرد  پدرم هميش
ــت. البته اين را موقعى  ــخصيت اش اس ــانه ش نش
ــوهرخاله ام بگيرد  ــش را از ش ــت طلب كه مى خواس
مى گفت ولى من همين حرف را سرلوحه كارم قرار 
ــخصيت  داده بودم و آن روز براى اينكه خيلى با ش
ــم، ساعت دو بعد از ظهر به محل قرار  به نظر برس
ــيتژش را هم حفظ  ــيدم. اما يك مرد بايد پرس رس
كند. براى همين سه ساعت در خيابان هاى اطراف 
ــم.  ــل قرار قدم زدم تا خيلى هول به نظر نرس مح
ــت اما تنها ايرادش اين  ــتان فصل زيبايى اس زمس
ــاعت در هواى سرد قدم  ــت كه آدم اگر سه س اس
ــاعت پنج  ــويى اش مى گيرد. س بزند، خيلى دستش
ــره زده بودم، زنگ  ــه پاهايم را به هم گ در حالى ك
ــتان انقدر فشار آورده بود  در را زدم. اين آفت زمس
ــه رويايى بودن آن لحظه را فراموش كرده بودم.  ك
ــر سفيد پوشيده بود، در را باز  تارا در حالى كه سراس
كرد و گفت: «شهاب باالخره وقتش شد» من هم 
ــد! مى شه برم دستشويى؟!»  گفتم: «آره باالخره ش
ــدن كارم، آمدم بيرون و ديدم غير از  بعد از تمام ش
ــى نفر آدم ديگر هم آنجا هستند. تارا برايم  تارا س
ــازى  ــه امروز آمديم اينجا تا پاك س توضيح داد ك
شويم و روح مان عشق را كامل درك كند. مسئول 
اين كار هم شخص كچلى بود كه همه او را استاد 
ــمان  ــاعت با چش ــدا مى كردند. نزديك پنج س ص
ــويم  ــته، به صداى آب گوش داديم تا پاك ش بس
ــتان و  ــفر آرمانى آماده. البته هواى زمس و براى س
ــودش را كرده بود و همين حين  صداى آب كار خ
ــش بار ديگر مجبور شدم بروم دستشويى. بعد از  ش
ــتاد از من خداحافظى كرد و  تمام شدن جلسه، اس
گفت بروم خانه، ولى به ساغر خواه گفت كه بماند.
ــگ زدم جوابم را نداد،  ــب هرچقدر به تارا زن آن ش
فردا و پس فرداى آن روز هم همينطور. شنبه رفتم 
ــى ام را به او  ــگاه و باالخره تارا را ديدم. گوش دانش
دادم تا باهم صحبت كنيم. اما گوشى را پس داد و 
ــده». شوكه شده  گفت: «همه چيز بين  ما تموم ش
ــتاد آن شب  بودم. باالخره با اصرار زياد فهميدم اس
ــت و براى  ــه تارا گفته كه هاله من زرد رنگ اس ب
خانم ساغرخواه گزينه مناسبى نيستم. حتى احتمال 
ــاغرخواه  دارد به او خيانت كنم. هرچقدر به خانم س
ــتم و اگر باشم هم كسى  گفتم كه اهل خيانت نيس
ــودن هاله ام،  ــايد زرد ب ــراى خيانت ندارم و ش را ب
بخاطر شرايط اضطرارى آن روز بوده، قبول نكرد. 
ــانزدهم را به خاطر هاله ام از دست دادم و  عشق ش
بعد از يك ماه فهميدم كه از بين سى نفر آنجا فقط 
ــاغرخواه به مرحله سفر آرمانى استاد رسيده  تارا س
ــت فروردين در  ــروع اين سفر آرمانى قرار اس و ش

متل قو باشد.

قصه هاي من ازدواجي

طنزآزاد

شهاب پاك نگر

مهرداد نعيمى

عبدا... مقدميشاخنامهعليرضا كاردارنيريش و ميل

طالق؟ هرگز

زن هاى زندگى!

تارا و ندار

قسمت 33گيم آو توپولز
در انگيزش سهراب به گرفتن مدرك و 

زينهار دادنش از سواد و دانش

آسمان سرپناه  - برناردو برتولوچى

از اونجايى كه نمى دونيم چه وقت مى ميريم، به زندگى به عنوان يك چاه بى انتها نگاه 
ــت اما اگه دقيق تر نگاه كنيد مى بينيد همه  مى كنيم. تصور مى كنيم فرصت زيادى هس

چى در زندگى محدوده!
وقايع به تعداد انگشت شمارى اتفاق مى افته، و واقعا به تعداد كمى.

چند دفعه شده كه به ياد يك بعدازظهر دوران بچگى خودت بيفتى؟
ــمتى از تو باشه و تو نتونى بدون اون زندگى  ــيار عميقى قس بعدازظهرى كه به طور بس

كنى و يه اتفاق خاص توش افتاده باشه؟
شايد چهار يا پنج دفعه شايد حتى كمتر...

چند دفعه طلوع ماه يا خورشيد رو توى زندگيت تماشا كردى؟
شايد بيست بار. با اين وجود همه اين وقايع نامحدود به نظر مى رسه...

   بدون شرح

   يك فيلم اكشن فرانسوي



شما    ره       485
4صفحه

ضميمه روزانه كارتون، كاريكاتور و طرح روزنامه قانون

بهرنگ جدى

 شنبه  17 آذر 1397 |30 ربيع االول  1440   |   8دسامبر  2018

instagram.com/nishkhat

سخنگوى وزارت بهداشت: مر دم  دارو ذخير ه نكنندسخنگوى وزارت بهداشت: مر دم  دارو ذخير ه نكنند

ذخير ه مر گبار!ذخير ه مر گبار!  
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محمد فرجي

هفته نامه گل آقا
رييس سازمان برنامه و بودجه

 شايعه افزايش قيمت ها را تكذيب كرد

ه
ررررررر
 ش

مژده دانش پژوه

نيشخط خـاطـره
يكشنبه 13  دي 1394

    بـــزودي  

آثار منتخب نخستين مسابقه جهاني 

كاريكاتور نيش خط  1396

 Selection Cartoons of  The first

 Nishkhat international

Cartoon Contest   2017

1515آذر سالروز درگذشتآذر سالروز درگذشت
 علـى حاتمى علـى حاتمى

 سعدى سينماى ايران سعدى سينماى ايران  



با قلم سيگار 
 مرگ مى كشند!

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

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

instagram.com/nishkhat

كاريكلماتــــــور
مژگان سقراطى

نيشخط خـاطـره در دو ماه گذشته چهار دانتش آموز نوجوان در مناطق مختلف كشور خودكشي كرده اند
يكشنبه 13  دي  1394عليرضا صديقي
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 احترام گذاشتن بيش از حد به ديگران
 باعث «اختالالت روانى» طرف مقابل
 و «اختالالت عصبى »خودمان مى شود
پس در ميزان احترام گذاشتن
 دقت كنيم

#ثمين

nishkhat

nishkhat

طرح: ساسان خادم

نمايشگاه «كاِرستـون»
مجموعه كارتون هاى منصوره دهقانى

نمايشگاه كارتون هاى منصوره دهقانى با عنوان «كاِرستـون» شامل 41 اثر از كارتون هاى مطبوعاتى و جشنواره اى اين 
هنرمند است. آسيب ها و معضالت شهرى، بحران آب، فضاى مجازى، هويت و حقوق كودكان، كتاب، توليد ملى و صلح 

از جمله مسائلى هستند كه دست مايه كارتون هاي «منصوره دهقانى»  قرار گرفتند. وى فارغ التحصيل رشته نقاشى 
و گرافيك بوده و در سوابق فعاليت هاى مطبوعاتى او همكارى با نشريات همشهرى، اصفهان امروز، روزنامه كارتون 

و كاريكاتور نيشخط (روزنامه قانون)، ماهنامه طنز نيمروز، طنز و كاريكاتور، خبرگزارى ايمنا به چشم مى خورد. 
گفتنى است همچنين وى موفق به كسب جوايز متعددى در جشنواره هاى داخلى و جهانى شده است. آيين گشايش 

نمايشگاه «كاِرستـون» روز پنجشنبه 15 آذرماه 97 ساعت 17 در گالرى نقش خانه برگزار شد. اين نمايشگاه كه به 
همت خانه كاريكاتور اصفهان برپا گرديده تا 27 آذر ماه ادامه خواهد داشت.

نيشخط ضمن تبريك به همكار خود از همه عالقمندان كارتون دعوت مى كند به ديدن آثار اين هنرمند بروند.
ساعات بازديد: از ساعت 9 الى 12 صبح، 4 الى 7 عصر 

محل: اصفهان، آمادگاه، مجتمع فرهنگى سوره، گالرى نقش خانه
خانه كاريكاتور اصفهان 
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instagram.com/nishkhat

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

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

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

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

شما    ره       485

سمانه روح الهى

بارانى كه از كارگران بر سر مسئوالن مى ريزد!



من يك پرند  ه وحشى ام!

2

2

  وايكينگ هاى مهاجم
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كود  ك و نوجوان 

452

«كاليو استيپلز لوئيس»

كوشند  گان كود  ك:

اولين روزنامه كود ك و نوجوان كشور

@roustaeeali

مي شناسيش؟

بچه هاي عزيز!

ــرد اد  1349 د ر  ــش را مي بينيد ، زاد ه م شخصي كه عكس
ــت. وي بازيگرسينماست. او يكى از بازيگرانى  اروميه اس
ــرد ه و از ابتد اى سال 85  ا ست كه از تئاتر به سينما كوچ ك
ــاى ايران د اشته  ــاوت و تاثيرگذار د ر سينم حضورى متف
ــت»  ــورش د ر سينما د ر فيلم «ارتفاع پس است .اولين حض
ــازى د ر فيلم  ــى كيا بود . با ب ــى ابراهيم حاتم به كارگرد ان
ــن حضورش د ر  ــه تعبيرى متفاوت تري «زن د وم» شايد  ب
سينما را تجربه كرد . او د ر سريال «اولين شب آرامش» نيز 
ــد  امينى كارگرد ان  ــت و ارتباط خوبش با احم حضور د اش
اين سريال، باعث شد  د وباره د ر ساخته د يگر احمد  امينى 
ــش كند  . اين هنرمند  مجموعه  يعنى« بى گناهان» ايفاى نق
ــاد » را سرود ه است كه د ر سال 89  هايكو با نام «بيد ها د ر ب
توسط انتشارات حوض نقره منتشر شد ه است. وى عالوه 
بر بازيگرى و نويسند گى، د ر نقاشى و عكاسى هم فعاليت 

د ارد .
ــن هنرمند  خوب  ــام اي ــد س بزنيد  كه ن ــما بايد  ح حاال ش
كشورمان چيست. كساني كه د رست حد س بزنند ، هم د ر 
ليست كساني كه پاسخ صحيح د اد ه اند  قرار مي گيرند  و هم 
ــتگاه تبلت شركت د اد ه مي شوند .  د ر قرعه كشي يك د س

منتظر يم.

؟؟مي شناسيش
؟؟
؟؟

جواب شماره قبل  مي شناسيش

پرستو صالحىپرستو صالحى

محيا عزيزى، سپيناز رضايى، معصومه محمد ى 
ــان  ــيف،حميد  وحيد  ى، رومينا خطيبى، احس س
ــپيناز رضايى و  امير  ــهبازى، على ظاهرى، س ش

حسن پور.

ممييشنشنشنشنااساساسيشيشيش مشمششمشمشمااارارارهههقبقبقبلللل جججواوابببب

على روستايى

د اره مي چرخه زمين

رو مد ار خاطره

روزها ميان وميرن

د وستي ها ياد ت نره!

 

اگه توي د المون

بشينه گرد  و غبار

كار د نيا چي چيه

بچرخه واسه چه كار؟

 

حيفه كه فرصتامون

بره با د شمني ها

د ستاتو به من بد ه

زند ه ايم با خوبي ها

كنترل د نياكنترل د نيا

 چگونه فرزند   ان مان را سرگرم كنيم چگونه فرزند   ان مان را سرگرم كنيم

سود   د  و جانبه سود   د  و جانبه 
د  ر سرگرم كرد  ن كود  كاند  ر سرگرم كرد  ن كود  كان

د  وستاني كه پاسخ صحيح د  اد  ه اند  :
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نام كتاب:  وايكينگ هاى مهاجم
نويسند  ه: كريس بليك
مترجم: فرناز صفرزاد ه

ناشر: نشرسامر
تعد اد  صفحات: 124 صفحه

ــمه  اى د ر موزه باعث آزاد  شد ن يك نفرين  ــتن مجس د رباره كتاب: تام با شكس
ــته برگرد د  و 6 طلسم پنهان  شد ه  باستانى مى  شود . حاال او مجبور است به گذش
ــوار بر قايق د راز وايكينگ  ها د ر د رياهاى يخى  را پيد ا كند . د ر سفر سوم، تام س
سفر مى كند . آيا او موفق مى  شود  قبل از شروع حمله وحشيانه وايكينگ  ها گنج 

را شكار كند ؟

من يك پرند ه وحشى ام!من يك پرند ه وحشى ام!

ط  امير جهانى از كرج
ن كتاب  توس

اي

ه ها» براي معرفي پيشنهاد  شد ه است
ه«قانون بچ

ب

ــى از بزرگ ترين  ــواري ام. يك ــن كاس م
ــترمرغ  ــان. تفاوتم با ش پرند گان جه

ــى ترين  د ر اينه كه من د ر رد ه وحش
پرند گان قرار مى گيرم! گول ظاهر 
ــن كه  ــو نخوري ــاكت من آروم و س
چنگال هاى بسيار قد رتمند ى د ارم.

من نمي تونم پرواز كنم اما خيلي خوب 
ــنا كرد ن خوبى نيز د ارم  مي تونم بد وم.من قد رت ش
ــخيص  و صد اها را به خوبى از د ورترين فاصله ها تش
ــت مي كنم. موقعي  ميد م. من لطف بزرگى به طبيع
ــاى زياد ى را  ــع مى كنم، د ونه ه كه مواد  زايد  رو د ف
ــرد م از بد نم  كه هضم نك
خارج مى كنم. اين د ونه ها 
با كود ى كه همراهشون 
د فع ميشه، مى تونن رشد  
ــن د ليل به  ــه همي كنن. ب
ــان جنگل» هم  من «باغب

ميگن!

 واقعيت
تو تبليغ چيپس نشون ميد ه،

طرف از چيپس د وستش ميخوره
بعد  د و تاشون ميخند ن.

واال يه بار يه د ونه چيپس د اد اشم افتاد ه بود  رو زمين
 خورد مش،كارمون كشيد  به كالنترى.

اسم
من تا حاال سر اينكه چرا بخاريا بخار نميكنن 

خود د رگيري د اشتم.تا اينكهفهميدمخودنويس
هم خودش نمينويسه!

ــم  آخه چرا الكي اس
مي     ذارين؟



شنبه  17 آذر 1397   | 30 ربيع االول 1440  | 8 د  سامبر  2018   
سال هفتم  |  شماره  1362  |  4 صفحه         

قانون بچه ها ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

ــرد اد  مهد ويان  ــته د ن پابلوكى با ترجمه مه رمان «كتابچه مخوف» نوش

توسط نشر پيد ايش منتشر و راهى بازار نشر شد .

ــا ترجمه مهرد اد   ــته د ن پابلوكى به تازگى ب ــه مخوف» نوش رمان «كتابچ

ــر و راهى بازار نشر شد ه است. اين  مهد ويان توسط نشر پيد ايش منتش

كتاب يكى از عناوين مجموعه «اد بيات وحشت» است كه اين ناشر چاپ 

ــتان رمان «كتابچه مخوف» د رباره شخصيتى به نام كسيد ى  مى كند .د اس

است كه بر اين باور است كه اگر ترس هايش را د ر د فترچه اش بنويسد ، 

قد رت شان را از د ست مى د هند  و مى تواند  بر آن ها غلبه كند . او كه ساكن 

ــتانش را د ر وايت چپل  نيويورك است، اين شهر را ترك مى كند  تا تابس

بگذراند . د ر ابتد اى راه كسيد ى فكر مى كند  ترس هايش را پشت سر جا 

گذاشته اما وايت چپل هم د يگر آن مكان زيبا و آرامش بخشى كه به خاطر 

د اشت، نيست و تغييراتى د اشته است...

ــروع اين فصول،  ــد ه كه البته پيش از ش ــته ش اين رمان د ر 64 فصل نوش

ــوال و عمارت»، «د فترچه  د و بخش با نام هاى «(تقريبا يك هفته قبل) ارس

ــيد ى. فصل 52: انگل ها» و پس از آن ها هم يك بخش با  چيزهاى بد  كس

عنوان «(سه ماه بعد ) كسيد ى و خانواد ه» د رج شد ه اند .

اين كتاب با 404 صفحه، شمارگان 500 نسخه و قيمت 50 هزار تومان 

منتشر شد ه است.

رويارويى با ُمرد ه هاى بى قراررويارويى با ُمرد ه هاى بى قرار

«به فرزند ت نگو، ند ارم»«به فرزند ت نگو، ند ارم»

ــه والد ين را  ــد ، هميش ــر د وخته ان ــه آيند ه نظ ــه كود كان ب از آنجا ك

ــد  مراقب بود  اين  ــران مى بينند . باي ــان هايى برتر و باالتر از د يگ انس

تصوير د ر ذهن آن ها با بيان نااميد ى از حل مشكالت خراب نشود .

به همين د ليل بايد  مثبت اند يشانه با آن ها صحبت كرد . گاهى هم بد ون 

ــاسات، هيجان ها و خلق و  آنكه نيازى به توضيح باشد ، كود كان احس

خوى ما را د رك مى كنند .

ــد ى د رست مثل  ــراب، ناراحتى و ناامي بايد  مراقب باشيم چون اضط

احساس خوشبختى، اميد  و انرژى به فرزند ان مان منتقل مى شود . پس 

ــت اند يشى و اعتماد  به  ــه اى رفتار كنيم كه حس مثب بهتر است به گون

نفس د ر آن ها تقويت شود .

والد ينى كه د نيا را سياه تر از آنچه هست، مى بينند  و توصيف مى كنند ، 

ــد  كه اضطراب د ر آن سراسر  كود كان شان را د ر د نيايى قرار مى د هن

وجود شان را پر مي كند .

گرچه ما قابليت تغيير جهان را ند اريم ولى مى توانيم آن را براى خود  

و د ر ذهن خود  بازسازى كنيم. كود كى فصلى است كه بايد  به والد ين 

تكيه كرد  و با اميد  به حمايت آن ها، د نيا را صورتى د يد .

«كاليو استيپلز لوئيس»«كاليو استيپلز لوئيس»
ــند ه، منتقد ، پژوهشگر  ــى. اس. لوئيس)، نويس كاليو استيپلز لوئيس (س

ــت واقع د ر  ــر 1898 د ر شهر بلفاس ــاه، 29 نوامب ــاد  د انشگ اد بيات و است

ــفورد  از د نيا  ايرلند  شمالى به د نيا آمد  و د ر 22 نوامبر 1963 د ر شهر آكس

رفت. او از كود كى به مطالعه عالقه د اشت و خيلى زود  نوشتن را آغاز كرد . 

لوئيس يكى از بزرگ ترين روشنفكران قرن بيستم و به طور مسلم، يكى از 

ــند گان عصر خود  بود .لوئيس بيش از30 كتاب د ر  تاثيرگذارترين نويس

ــترد ه اى را براى او به ارمغان آورد .  طول عمر خود  نوشت كه مخاطبان گس

ــود  را از د ست ند اد ه  با گذشت زمان، كتاب هاى لوئيس نه تنها جذابيت خ

ــد  را به سوى كتاب هايش  است بلكه قلم او هرساله هزاران خوانند ه جد ي

جذب مى كند . از برجسته ترين و مشهورترين آثار لوئيس كه كمال هنر او 

را د ر نويسند گى آشكار مى كند ، مى توان به كتاب هاى «مسيحيت محض»، 

«بيرون از سياره خاموش» ، «طالق بزرگ» ، he Screwtape Letters و 

مشهورترين رمان او به نام «وقايع نگارى نارنيا» كه د ر سال 1950 نخستين 

جلد  آن به نام «خواهرزاد ه جاد وگر» و د ر سال 1956 هفتمين و آخرين جلد  

آن را به نام «آخرين نبرد » نوشت، اشاره كرد . تا كنون مجموعه كتاب هاى 

نارنيا، بيش از 100 ميليون نسخه فروش د اشته  و سه فيلم سينمايى بزرگ 

از آن ها ساخته شد ه است.

ــخت د رگير كاري باشيد  و  براي تان پيش آمد ه است كه س

استرس فراواني را تحمل  كنيد  و ند انيد  كه مي توانيد  كارتان 

ــد ود ه زماني  ــتلزم پايان يافتن د ر مح را كه اهميتش مس

معيني است به پايان مي رسانيد  يا خير، همزمان كود ك تان 

هم مد ام گريه  كند  و فرياد  بكشد  تا توجه شما را به خويش 

ــت نه مي توانيد   ــا او بازي كنيد . د ر آن وضعي جلب كند  تا ب

ــه مي توانيد   ــازيد ، ن ــاظ اهميتش رها س ــان را به لح كارت

ــتني ترين  ــر ارزش ترين و د وست د اش ــان را كه پ كود ك ت

موجود  زند گي تان است، ناراحت كنيد .

 همه شما مطمئنا اين تگنا را تجربه كرد ه ايد  و حتما با خود  

اند يشيد ه ايد  كه اي كاش روشي براي سرگرم كرد ن كود ك 

با خود ، وجود  د اشت تا د ر چنين هنگامه اي مي توانست او را 

سرگرم كرد . اين خواسته شما منطقي است، چون كود ك 

ــا رفتن به  ــش را بر د ارد  و ب ــباب بازي هاي نوپا مي تواند  اس

گوشه اي خلوت به بازي با خود  بپرد ازد  و اتفاقا اغلب كود كان 

هم د ر انجام كارها توسط خود شان، پافشاري و سماجت به 

ــن زمان براي بازي به  خرج مي د هند . اما به طور معمول  اي

د رازا نمي كشد  وهنوز زماني نگذشته بچه ها د وباره به سراغ 

والد ين خويش باز مي گرد ند . 

ــمالي  ــود كان د ر كاروليناي ش ــص ك جين فوي، متخص

ــراي مد ت طوالني  ــود كان نوپا نمي توانند  ب مي گويد : «ك

ــان اند ك نيز مي تواند   به تنهايي بازي كنند » اما همين زم

ــد ؛ چرا كه نه تنها كمك مي كند  تا شما د ر مواقع  مفيد  باش

ضروري از اين فرصت استفاد ه كرد ه و به كارهاي روزمره  تان 

ــا بازي كرد ن،  ــق گفته متخصصان تنه بپرد ازيد  بلكه طب

مي تواند  تقويت كنند ه استقالل، اعتماد  به نفس، خالقيت 

ــد . اغلب مي بينيم كه  و مهارت هاي زباني كود كان نيز باش

ــازي مي كند  با خود   يك كود ك 15 ماهه موقعي كه تنها ب

چيزهايي زمزمه مي كند ، چنين بازي هايي مي توانند  پايه و 

اساس رشد  مهارت هاي زباني د ر او باشند .

اماهمان طور كه گفته شد ،  اين زمان غالبا بسيار كوتاه است. 

براي زياد  كرد ن زمان سرگرمي كود كان د ر تنهايي، مي توان 

به چند  مورد  توجه و د قت كرد . اول اينكه كود ك را با چيزهايي 

ــمت آن ها د ارند . مهم  مشغول سازيد  كه كشش خاصي به س

نيست اگر آن بازي باعث كمي كثيف كاري يا سر وصد ا  شود ، 

مهم اين است كه شما او را واد ار كرد ه ايد  كه زمان بيشتري را به 

بازي با خويش اختصاص د هد . د وم اينكه او را به اين كار، يعني 

بازي با خود ، عاد ت بد هيد . به اين صورت كه اگر او د ر زمان بازي 

به روش هاي خاص شما را د عوت به بازي كرد ، شما مهربانانه از 

ــيد  و اجازه د هيد  اين معني را د رك كند  كه  بازي با او كنار بكش

اكنون زمان بازي با او نيست و شما خود  مشغول كاري هستيد  

و او بايد  اين را بفهمد .

 سوم، جهت د هي است.يك كود ك نو پا نياز به جهت د هي د ارد ، 

از اين جهت زماني كه  احساس مي كنيد  اند ك اند ك تمايلش 

ــيد ن  ــت مي د هد ، با پرس ــباب بازي از د س را به بازي با يك اس

ــور  مثال  ــاره او را تحريك كنيد . به ط ــوال د وب يك س

ــغول بازي با ماشينش است، د ر  وقتي كود ك تان مش

ــغول كار خود تان هستيد  بد ون اينكه  حين اينكه مش

مستقيما وارد  بازي با او شويد ، با او صحبت كنيد . براي 

مثال بگوييد :« عجب ماشين زيبايي! اين ماشين چقد ر 

ــرعت برود ؟».مطمئن باشيد  كه كود ك  مي تواند  با س

ــواالت د وباره ترغيب به بازي  با شنيد ن اين جنس س

ــود  و مد تي د يگر را با همان اسباب بازي، سپري  مي ش

ــي اين روش ها  ــت تمام خواهد  كرد . البته ممكن اس

ــود كان د ر تنهايي با خود ،  بيش از چند  د قيقه بازي ك

ــته  ــيد  با طي اين روند ، آهس نينجامد  اما مطمئن باش

آهسته اين زمان افزايش پيد ا كرد ه و او به بازي با خود  

عاد ت مي كند . اما به خاطر د اشته باشيد  كه اين فرآيند  

ــه با يك الگو و با يك كيفيت ثابت نخواهد  بود .  هميش

ــوب خود ش را به تنهايي  كود كي كه يك روز خيلي خ

سرگرم مي كند ، ممكن است روز بعد  از اين كار امتناع 

ــه فرصت هاي الزم  ــما بايد  تالش كنيد  ك كند ، اما ش

ــرد ن را به مرور  ــد  تا تنها بازي ك را براي او فراهم كني

ــما فكرش را بكنيد ، خواهيد   بياموزد . پيش از اينكه ش

ــه حال خود تان  ــته ايد  15 د قيقه تمام ب د يد  كه توانس

باشيد  و كود ك كاري به شما ند اشته و شاد مانه خود  را 

د ر د نياي بازي غرق كرد ه است!اين زمان هم به شما و 

هم به كود ك اين فرصت را مي د هد  تا كمي با خود تان 

خلوت كنيد . اين خلوت براي شما مي تواند  با پرد اختن 

ــد  و براي او نيز فرصتي شود   به كارهاي تان مفيد  باش

ــتقالل، براي آنكه بياموزد  هميشه و د ر همه  براي اس

حال بزرگ ترها د ر خد مت او نيستند  وبياموزد  كه همه 

زماني را براي پرد اختن به كارهاي خود  نياز د ارند . اين 

زمان و فرصت هم چنين به وي اعتماد  به نفس مي د هد . 

ــرايطي خاص  ــرد  كه او نيز مي تواند  د ر ش اينكه فراگي

خويش را سرگرم كند  و از پس كارهاي كوچكش برآيد . 

اما د ر آخر اين نكته را متذكر شويم كه والد ين بايد  د ر 

ــمي به كود ك خود  د اشته  تمام اين زمان گوشه چش

باشند  تا خد اي ناكرد ه د ر تنهايي د چار حاد ثه نشوند .

به گفته متخصصان  تنها بازي كرد ن مي تواند  

ضمن فرصت د اد ن به بزرگ ترها، تقويت كنند ه 

استقالل، اعتماد  به نفس، خالقيت و مهارت هاي 

زباني د ر كود كان باشد 

على روستايىيى
 چگونه فرزند ان مان را سرگرم كنيم چگونه فرزند ان مان را سرگرم كنيم

سود  د و جانبه با سرگرم كرد ن كود كانسود  د و جانبه با سرگرم كرد ن كود كان
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