
ــت هاى اقتصادى  ــن هفته اعتراضات به سياس در چهارمي
دولت امانوئل مكرون و همزمان با سومين تظاهرات جليقه زردها 
در پاريس، پليس فرانسه بيش از 500 نفر را بازداشت كرد.شبكه 
ــاعت11:45  دقيقه به وقت محلى  فرانس انفو گزارش داد: تا س
548 نفر بازداشت شده اند.يكى از خبرنگاران لوموند در توييتى 
گفته اكثر معترضان بين 20 تا 40 ساله هستند و ظاهرا شمار 
آن ها به نسبت قبل كمتر است.دست كم 127 مورد از بازداشت ها 

پيش از آغاز تظاهرات بوده است.پليس شمار معترضان در خيابان 
شانزه ليزه در مركز پاريس را 1500 نفر تخمين زده است.معترضان 
پس از خواندن سرود ملى فرانسه شعار مى دهند: مكرون، استعفا. 
ادوارد فيليپ، نخست وزير فرانسه با حضور كوتاه در يك كنفرانس 
خبرى گفت: 211 نفر به بازداشتگاه منتقل شده اند.فرماندارى 
پاريس اعالم كرد: بازداشت شدگان به سالح سرد از جمله چوب 

بيسبال و توپ فلزى پتانك مجهز بودند.بيش از پنج هزار...
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ــده ام، با مدرك فوق  ــرد ش «از آموزش و پرورش خيلى دلس
ــويقى و مقام و معلم نمونه استان و فالن  ليسانس و اين همه تش
ــان يك اداره  ــون و 700مى گيرم. از درب و بهمان، دارم دو ميلي
ــتى و  ــابقه دوس ديگر هم كمتر ... بعد توقع انگيزه هم دارند». س
آشنايى مان به دوران تحصيل در تربيت معلم برمى گردد. هميشه 
ــار از انرژى ديده ام، در معلمى حرف براى گفتن دارد،  او را سرش
هر جا هم كه بوده، توانايى اش را اثبات كرده و از هم رديفانش يك 
ــر و گردن باالتر... . چند روز پيش كه هم صحبت شديم، دليل  س
كم رنگ شدن فعاليت هايش را پرسيدم، حرف هاى باال را تحويلم

داد، از دلسردى و خستگى اش گفت و از بى مهرى ها...
ياد روزهاى اول خدمتم افتادم، شور و شوق وصف ناپذير براى 
رفتن به كالس و سر و كله زدن با بچه ها، ساعت هاى طوالنى كه 
ــى مى كرديم، شركت در  ــيله كمك آموزش صرف تهيه يك وس
ــنواره ها و دوره هاى مختلف و گاهي گذشتن از استراحت  جش

و خانواده و. ...
ــزى براى گفتن  ــنوم، جز تاييد چي حرف هايش را كه مى ش
ندارم، ياد كيف مداركم مى افتم، ياد تقديرنامه هاى رنگارنگ، ياد 
رتبه هاى استانى و كشورى و ياد تمام زحماتى كه تنها پاسخش 
ــاير برگه ها جا خوش كرده است.  يك برگ كاغذ بود كه كنار س
ــگاه مى افتم و رشته هايى كه  ــته دانش ياد روزهاى انتخاب رش
ــته هايى كه اگر در برگه  ــتيم، همان رش به راحتى از آن ها گذش
ــان مى كرديم شايد  انتخاب رشته مان چند رديف باالتر ثبت ش
امروز اوضاع مان طور ديگرى بود. آن ها راگذاشيم براى ساير هم 

كالسى ها، آخر ما عشق معلمى بوديم... .
ــم و خوش باور به اينكه  ــازه كار، اميدوار بودي جوان بوديم و ت
ــود، اوضاع هم عوض مى شود. به شعارها دل  اين يكى عوض بش
خوش كرديم و همان طور پرانرژى ادامه داديم تا از نيمه سال هاى 
خدمت گذشتيم.اما امروز فرق مى كند، امروز تجربه اى نزديك 
ــه كنيم. تجربه امروز  به دو دهه با خود داريم و مى توانيم مقايس
ــاى خدمت مان،  ــال ه چيز ديگرى مى گويد، ما در دو دهه از س
ــتر به عقب برگشتيم.  ــنيديم اما هر سال بيش شعار پيشرفت ش
ــكالت را بگوييد، گفتيم، نقد كرديم، پيشنهاد داديم  گفتند مش
ــنيدن نيافتيم.امروز حق داريم  و فرياد زديم اما گوشى براى ش
خسته باشيم و دلسرد، حق داريم ما هم نشنويم؛ همه حرف ها و 
شعارهاى قشنگى كه سال ها به آن دل خوش كرده بوديم اما در 

حد همان شعار باقى ماند.
به ما حق بدهيد كه خسته باشيم، از حمايت هايى كه نكرديد، 

از شأن و منزلتى كه روز به روز از آن كاستيد.
ــى دهيم نيز  ــه به دانش آموز م ــراى نمره به حقى ك امروز  ب
ــان بخريم. به جاى تجهيز  گاهي بايد توهين خانواده اش را به ج
ــان كرديد و بر جمعيت  كالس هاى مان هر سال بيشتر ادغام ش
ــت كاهش حجم كتاب مان را با كاهش  ــان افزوديد، درخواس ش
ــخ داديد، صرفه جويى هاى كمرشكن در  ــاعت آن درس پاس س
ــراى خود مدال افتخار  آموزش را با هزينه كردن از گرده معلم ب
ــين مان كرديد. امروز به ما حق  ــتيد و تحس كرديد و فقط نشس

بدهيد  دلسرد و خسته باشيم، حتى دلسرد از تحسين هاى تان.

حفيظيظ ا... مشهور
كارششناس آموزش

معلمى و آرزوهاى بر باد رفته! 

يادداشت 

ون
قان

ي/ 
فر

ضن
 غ

ن
رتي

: آ
س 

عك
  

 

ــلى  ــالت معلمان پرورش نس ــرورش با بيان اينكه رس وزير آموزش و پ
فرهيخته است، گفت: اين امر در سايه ايجاد فضاى آزادانديشى و به دور از 
برخوردهاى سلبى به منصه ظهور مى رسد.سيد محمد بطحايى عصر شنبه 
ــگاه فرهنگيان كه در پرديس  در نشست صميمى با دانشجو معلمان دانش
شهيد چمران برگزار شد، تصريح كرد: وجود فضاى باز بين دانشجويان يك 
ــگاهى است كه قرار بر تربيت معلم  ضرورت اجتناب ناپذير به ويژه در دانش
دارد. معلمانى كه در مدرسه و در فرآيند يادگيرى بايد براى دانش آموزان 
ــرد: انتظار داريم با  ــان ك خود چنين فضايى را هدايت كنند.وى خاطرنش
ــرعت بيشترى در ميان خانواده  رعايت چارچوب هاى قانونى اين فضا با س
ــرط ايجاد و گسترش اين فضا را  فرهنگيان گسترش پيدا كند.بطحايى ش
ــان نظرات خود عنوان  ــاس امنيت معلمان براى بي اطمينان خاطر و احس
ــت و  ــت: معلمى كه نگران گزينش، برخوردهاى حراس كرد و اظهار داش
كميته هاى انضباطى باشد، آزادانديشى كه بايد داشته باشد، شكل نخواهد 
ــرعت بيشترى به اين فضا دامن زده  گرفت. وى ادامه داد: انتظار داريم با س
شود و مناظره هايى كه در آن نقد برنامه ها و فعاليت هاى آموزش و پرورش 
ــگاه فرهنگيان سرعت يابد. بطحايى  مورد حالجى قرار مى گيرد، در دانش
ــت: شما بخشى از  ــجو معلمان حاضر در نشست بيان داش خطاب به دانش
ــتيد، توقع مى  ــواده تعليم و تربيت هس ــه و عضوى از خان جامعه فرهيخت
رود بيش از ساير اقشار جامعه با كتاب و تحليل و مطالعه مأنوس باشيد و از 
تجزيه و تحليل ها حتما با اطالع باشيد.به بيان بطحايى، مطالبات را بايد با 
مطالعات بيشتر مطرح كرد و خبرهاى ناقصى كه از رسانه ها منتشر مى شود 
نياز به تحليل و بررسى دارد و نبايد به راحتى پذيرفته شود. وى درآمدزايى 
آموزش و پرورش از طريق آزمون هاى استخدامى را به شدت تكذيب كرد و 
گفت: 45 هزار ميليارد تومان بودجه آموزش و پرورش است و اين برخالف 
ــت كه آموزش و پرورش با برگزارى آزمون استخدامى درآمدزايى  واقع اس
ــهم اعتبارات آموزش و پرورش از بودجه عمومى  مى كند. خوشبختانه س
ــت.بطحايى ادامه داد: سند تحول بنيادين  با شيب ماليم رو به افزايش اس
ــد و تعالى است و در طى  ــه راه حركت آموزش و پرورش به سمت رش نقش
سال هايى كه طراحى آن طول كشيد و تا امروز فراز  و نشيب زيادى پست سر 
ــت اما به عنوان يك سند استراتژيك،  گذاشته است، سندى بى نقض نيس
ــت كه بر 6 زيرنظام طراحى و تصويب شد و با  يكى از ممتازترين سندهاس
ــه وزير آموزش و  ــده به جلو پيش مى رود. به گفت اعتبارات پيش بينى ش
پرورش، هيچ تحولى اتفاق نمى افتد مگر اينكه يك نيروى انسانى شايسته 
ــازى آن نياز به  ــتقرار آن تربيت شودكه براى برآورده س و   كاربلد براى اس
برنامه هايى داريم كه هم شايستگى و توانمندى نيروى انسانى و هم انگيزه 
ــور ما به عاقبت به خيرى نخواهد  آنان را باال ببرد.بطحايى تاكيد كرد: كش
ــاط داشته باشيم. ويژگى  ــيد مگر اينكه آموزش پرورش پرشور و با نش رس
ــين وزير آموزش و پرورش با  ــت هاى پيش نشست امروز در قياس با نشس
تشكل هاى دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان، برگزارى آن به مناسب روز 
دانشجو و حضور تشكل هايى با گرايش هاى مختلف در كنار هم و گفت وگو 
ــيدن به وضعيتى بهتر بود.در اين ميان، توجه  در فضايى صميمى براى رس
به شايسته ساالرى، استفاده بيش از پيش از ظرفيت دانشجو معلمان، رفع 
ــاتيد متخصص و كارآ، ايجاد بسترهاى الزم در فضاى دانشگاه و  كمبود اس
خوابگاه براى بهبود شرايط تحصيل و گفت وگوى آزاد و بيان نقطه نظرات، 
تمركز زدايى و اجرايى كردن برنامه هاى سند تحول از جمله موضوعاتى بود 
كه توسط نمايندگان تشكل هاى دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان در اين 

نشست مطرح و مورد بحث و بررسى قرار گرفت.

رييس كل بانك مركزى با اشاره به ديدار اخير خود با رهبر معظم انقالب اسالمى، از دستور ايشان به اين بانك براى تقويت 
هرچه بيشتر ارزش پول ملى و نيز رعايت استقالل بانك مركزى خبر داد.به گزارش ايرنا از بانك مركزى، عبدالناصر همتى در 
جلسه دوره اى با مديران عامل بانك ها تاكيد كرد: بانك مركزى و نظام بانكى تمام توان مديريتى و كارشناسى خود را براى تحقق 
منويات رهبر انقالب به كار مى بندد.وى همچنين با اشاره به تاكيد رييس جمهورى درخصوص تامين سرمايه در گردش و 
نقدينگى مورد نياز توليد از مديران عامل بانك ها خواست تسهيالت براى سرمايه در گردش توليد را در اولويت قرار دهند و براى 
پرداخت تسهيالت به واحدهاى توليدى كه بهره ورى دارند، سازوكارهايى تعيين كنند.رييس شوراى پول و اعتبار با تشريح 
اهميت توليد و اشتغال و ضرورت توجه ويژه به آن، از مديران عامل بانك ها خواست برنامه ريزى هاى مقتضى دراين باره انجام 
دهند و در صورت نياز به كمك و مساعدت بانك مركزى، اعالم كنند.وى درباره ساماندهى دستگاه هاى كارت خوان و چك هاى 
تضمينى بر كنترل و نظارت بيشتر تاكيد كرد و گفت: بانك ها بر شركت هاى پرداخت (PSP) نظارت داشته باشند و در صورت 
رعايت نكردن ضوابط نظارتى بانك مركزى توسط اين شركت ها، مجوز آن ها مورد بررسى قرار خواهد گرفت.وى در اين جلسه 
ضمن تشريح برخى جزييات اليحه بودجه سال آينده، تاكيد كرد: بودجه اى متناسب با شرايط ويژه اقتصادى براى سال 1398

تدوين شده و ان شاءا... شرايط مناسبى در پيش خواهيم داشت. رييس كل بانك مركزى با يادآورى برنامه بانك مركزى براى 
اجراى عمليات بازار باز با هدف مديريت سياست هاى پولى و سود بانكى، پيش بينى هاى انجام شده در قانون بودجه سال1398

براى تحقق اين برنامه را براى مديران عامل بانك هاى دولتى و خصوصى تشريح كرد. مديران بانك ها نيز در اين جلسه ضمن 
اعالم آمادگى براى حمايت از واحدهاى توليدى تاكيد كردند كه ضرورت دارد واحدهاى صنعتى نيازمند شناسايى شوند و 
خواستار ارتقاى بهره ورى و نظام هاى مديريتى واحدهاى توليدى براى بهره بردارى بهينه از منابع سرمايه اى در اختيارشان 

شدند تا از انحراف منابع جلوگيرى شود.

يكى از اعضاى كميته قضايى مجلس نمايندگان آمريكا اظهار كرد: پرونده اى كه به تازگى عليه وكيل سابق ترامپ 
ثبت شده، حاكى از ارتكاب ترامپ به دو فقره جرم است.تد ليو، نماينده دموكرات كاليفرنيا و يكى از اعضاى كميته 
قضايى مجلس نمايندگان آمريكا در گفت وگو با شبكه MSNBC گفت: ما رييس جمهورى داريم كه در كمپين 
انتخاباتى اش به دو فقره جرم دست زده است.ليو ادامه داد: دادستانان دادگاه ناحيه اى جنوب نيويورك مدعى شده اند 
كه دونالد ترامپ در تامين مالى كمپينش دو بار قانون را نقض كرده است. اين ها جرم هستند و مى توان با اظهارات 
ــوى دادستان هاى نيويورك صراحتا از دونالد  متهم درباره هدف اين اقدام نتيجه گيرى كرد.پرونده ثبت شده از س
ترامپ، رييس جمهور آمريكا نام نمى برد اما به «فرد شماره يك» اشاره مى كند كه مايكل كوهن، وكيل سابق ترامپ 
«با هماهنگى او و به دستور او» اقدام به پرداخت حق السكوت به استورمى دنيلز و كارن مك دوگال كرده است؛ زنانى 
كه مدعى شده اند ترامپ پيش از انتخابات 2016 با آنان روابط نامشروع داشته است.به گزارش پايگاه خبرى هيل، 
در اين سند آمده است كه كوهن پس از آن كه «فرد شماره يك رييس جمهور آمريكا شده» به عنوان وكيل شخصى 
ــت جمهورى آمريكا» براى او كار كرده است.اين سند مى افزايد: همان طور او و پيش از آن در «كمپينى براى رياس

كه كوهن اعتراف كرده، با توجه به هر دوى اين پرداخت ها (حق السكوت به دنيلز و مك دوگال) او با هماهنگى و به 
دستور فرد شماره يك اقدام به اين كار كرده است.كارشناسان حقوقى بر اين باورند كه دادستانان با توجه به پرداخت 
حق السكوت به اين دو زن، ادعاى ارتكاب جرم ترامپ را مطرح كرده اند و به عقيده آنان اين پرداخت ها با هدف نفوذ 
بر انتخابات و در نتيجه ناقض قوانين تامين مالى كمپين انتخاباتى بوده است.نيل كاتيال، وكيل ارشد آمريكايى در 
توييتر خود نوشت: فكر مى كنم خوانش من صحيح است. اگر اين چنين باشد، اين نخستين بار است كه دادستان هاى 
فدرال گفته اند دونالد ترامپ جرمى مرتكب شده است.رناتو ماريوتى، دادستان فدرال سابق آمريكا نيز در پيامى در 
توييتر نوشت: تنها براى آنكه مساله را كامال روشن كنم مى گويم، دادستانان فدرال نيويورك به اين نتيجه رسيده اند 
كه رييس جمهور آمريكا جرمى مرتكب شده است. به مدت كوتاهى پس از ثبت اين پرونده از سوى دادستان هاى 
نيويورك، ترامپ در توييتر نوشت: (ثبت اين پرونده) رييس جمهور را كامال روشن كرد. ممنون! سارا هاكبى سندرز، 
ــفيد نيز به دنبال ثبت اين پرونده اظهار كرد: اين پرونده چيزى را مطرح مى كند كه تاكنون نيز  ــخنگوى كاخ س س
ــت: همان طور كه در پيگرد قانونى كوهن به آن اشاره شده، او بارها دروغ  مخفى نبوده است.سندرز در اين باره نوش
گفته است. كوهن يك قهرمان نيست.دفتر رابرت مولر، بازرس ويژه رسيدگى به پرونده مداخله در انتخابات 2016

همچنين يادداشتى را ثبت كرده كه حاكى از دروغگويى پل مانافورت، رييس سابق كمپين ترامپ درباره ارتباطش 
با كاخ سفيد و نهادهاى اطالعاتى روسيه در زمان تحقيقات اين پرونده است.

ــتان، بر اهتمام كشورهاى  رييس جمهورى در ديدار با رييس مجلس پاكس
همسايه براى مبارزه همه جانبه با تروريسم تاكيد كرد.

ــنبه در حاشيه دومين  ــن روحانى روز ش ــالم والمسلمين حس حجت االس
كنفرانس روساى مجالس افغانستان، ايران، پاكستان، تركيه، چين و روسيه درباره 
چالش هاى تروريسم و ارتباطات درون منطقه اى در ديدار با «اسد قيصر»، رييس 
مجلس پاكستان اظهار داشت: برگزارى اين اجالس ابتكارى خوب و مفيد براى 
امنيت و توسعه همكارى هاى منطقه اى است.رييس جمهورى مبارزه همه جانبه 
با تروريسم و افراطى گرى را براى همگان بسيار حايز اهميت برشمرد و خاطر نشان 
ــتى را در دهه هاى گذشته خلق كرده اند، در  كرد: آن هايى كه گروه هاى تروريس
حقيقت خيانتى بزرگ به ملت هاى منطقه كرده اند.روحانى تصريح كرد: بسيارى 
از اين گروه هاى تروريستى در جنگ نيابتى آمريكا و شوروى به وجود آمد و در ادامه 
شكل ها و اهداف ديگرى پيدا كردند.رييس جمهورى با اشاره به اينكه در جمهورى 
اسالمى ايران هم پس از انقالب كه جنگى با ديگران نداشتيم، قدرت هاى بزرگ 
ــت: حاميان فعاليت  ــتى را خلق و از آنان حمايت كردند، گف گروه هاى تروريس
گروه هاى تروريستى در ايران؛ آمريكا، غرب و رژيم صهيونيستى هستند.رييس 
دستگاه اجرايى با تاكيد بر اينكه ايران و پاكستان به عنوان دو كشور برادر ، همسايه و 
مسلمان كه در طول تاريخ روابط صميمانه و فرهنگى با هم داشته اند، بايد در مسير 
ــم با جديت گام برداشته و مبارزه كنند، اظهار داشت: متاسفانه  مبارزه با تروريس
ــتان كه بايد مرز برادرى و دوستى بين دو كشور باشد،  در مرزهاى ايران با پاكس
گروهك هايى از مرز سوء استفاده مى كنند.رييس جمهورى ضمن اظهار اميدوارى 
از اينكه همكارى نيروهاى امنيتى و مسلح دو كشور باعث شود تا امن ترين مرزها را 
بين ايران و پاكستان داشته باشيم، گفت: اميدوارم هفت نيروى مرزبانى ايران كه 
در خاك پاكستان گروگان گروه هاى تروريستى هستند، با فعاليت جدى تر ارتش 
پاكستان هر چه سريع تر آزاد شده و سالم به ايران بازگردند.روحانى با بيان اينكه 
ايران آماده توسعه مناسبات همه جانبه اقتصادى، فرهنگى و علمى با پاكستان 
است، بر ضرورت گسترش روابط بانكى تهران- اسالم آباد و تالش براى حل موانع 
و مشكالت در اين راستا تاكيد كرد.رييس جمهور با اشاره به اينكه بندر چابهار و 
گوادر مى تواند به عنوان يك فرصت در توسعه مناسبات دو كشور مورد استفاده 
قرار گيرد، اظهار داشت: دسترسى به چين از طريق بندر گوادر و رسيدن به روسيه، 
آسياى مركزى، قفقاز و شرق و شمال اروپا از طريق بندر چابهار اين دو بندر مهم را به 
عنوان مكمل يكديگر قرار داده است.روحانى با بيان اينكه ايران آماده تامين انرژى 
پايدار مورد نياز پاكستان از جمله گاز، نفت و برق در بلندمدت است، افزود: اميدوارم 
ايران و پاكستان به عنوان دو كشور دوست و همسايه كه عاليق و اهداف مشترك 
دارند، از اين فرصت به خوبى استفاده كرده و به نفع دو ملت گام هاى مهمى بردارند.

رييس جمهورى تصريح كرد: بايد براى توسعه روابط ميان كشورهاى دوست در برابر 
قلدرى و تحريم آمريكا بايستيم و راه حل هاى مناسب براى گسترش همكارى ها و 
روابط را پيدا كنيم. اسد  قيصر،  رييس مجلس پاكستان نيز در اين ديدار ضمن ابراز 
تاسف و تسليت به دليل حادثه تروريستى چابهارگفت: امروز دولت و ملت پاكستان 
ــور براى مبارزه با تروريسم متحد هستند. پاكستان  و احزاب گوناگون اين كش
آماده هرگونه تعامل با ايران در مبارزه با تروريسم و توسعه امنيت منطقه اى است.

اسد قيصر با بيان اينكه مردم پاكستان ملت ايران را از قديم به عنوان برادران مسلمان 
خود دوست داشته و به آن ها عالقه مند هستند، اظهار داشت: توسعه روابط ميان 
دو ملت و تالش براى رفع مشكالت در مسير توسعه مناسبات تجارى – اقتصادى 
با ايران از اهداف اصلى ما به شمار مى رود.رييس مجلس پاكستان خاطر نشان كرد: 
اميدواريم بتوانيم از اين كنفرانس به عنوان سكويى براى توسعه روابط دولت ها، مردم 
و مناسبات تجارى و اقتصادى دو كشور استفاده كنيم. روابط تهران – اسالم آباد، 
روابطى صميمانه و دوستانه است كه هيچ كس نمى تواند اين رابطه را خدشه دار كند.

اقتصادجامعه

بين الملل

سياست

بطحايى در نشست با دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگيان

رسالت  معلم 
در فضاى آزادانديشى محقق مى شود

عبدالناصرهمتى خبر داد:

دستور رهبر انقالب به بانك مركزى
 براى تقويت ارزش پول ملى

ترامپ به ارتكاب دو  فقره جرم   متهم  شد

ثبت پرونده تازه براى دونالد ترامپ

روحانى در  ديداربا  رييس مجلس پاكستان
 بر همكارى منطقه اى تاكيد كرد

جديت براى مبارزه همه جانبه
 با تروريسم در منطقه 

اقتصاد 8حقوق وقضا 5

فرهنگ و هنر 7

دامنه اعتراضات جليقه زردها به كشورهاى هلند، بلژيك و لهستان نيز كشيده شد

اپيدمى     زردها 
پليس فرانسه بيش از 1000 نفر را بازداشت كرد

 «قانون»   درخواست چندباره جمعي از اهالي سينما براي حذف پروانه ساخت فيلم هاي  سينمايي را واكاوى مى كند

حذف پروانه هاي سانسور

  زمينه هاى خلق اعالميه جهانى حقوق بشر به 
مناسبت سالروز تصويب آنتحليل شد

تبلور    يك 
آرمان   مشترك

 «قانون»   وضعيت افزايش حقوق و دستمزد را
در بودجه 98 بررسي كرد

 هشدار 
تله تورم

بين الملل 4

صفحه   صفحه   22      

     سلحشوري، زيدآبادي و جالئي پوربا سه نگاه متفاوت نسبت به جريان اصالحات، در دانشگاه شريف به بيان ديدگاه پرداختند     

نقد درون جريانينقد درون جرياني

شهروز برزگر كلشانى، عضو كميسيون امنيت ملى 
و سياست خارجى در گفت و گو با «قانون»:

    تقسيم بندى ايجاد امنيت
 در مرزها، براى جلوگيرى

 از موازى كارى است

پارلمان 3

سياست 2

جامعه 10

سخنراني معنادار رييس جمهور ايران در دومين كنفرانس روساى مجالس 6كشور منطقه اي

روحاني، غرب را تهديد كرد

  آتش زدن كارتن خواب ها به دست متهم 30 ساله از منظر جامعه شناسى هشدارهايي در پي دارد 

از بين رفتن كاركرد  زندان و تهديد جامعه
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مراسم رونمايى از دسـتاورد هاى نيروى دريايى ارتش صبح شنبه17 آذر با حضور 
حبيب ا...سيارى معاون هماهنگ كننده ارتش و حسين خانزادى فرمانده نيروى دريايى 
ارتش در ستاد نيروى دريايى برگزار شد. نيروهاي نظامي ايران در بازه هايي كه تحريم هاي 
دشمنان افزايش پيدا مي كند توانايي هاي خود را به نمايش مي گذارند و ما همواره شاهد 
رشد آن ها هستيم و اين موضوع پيام هايي را براي برخي مسئوالن دارد. درهمين حال 
خبرهاي فراواني از رونمايي دستاوردهاي نظامي منتشر مي شود از طرفي نيز اهداف هاي 
فراواني در دستور كار قرار دارد ؛ براي مثال فارس در گزارشي نوشت كه جديدترين ناو 
موشك انداز از كالس سينا (سيناى7) كه هم اكنون در كارخانجات نيروى دريايى ارتش 
در بندرعباس آخرين مراحل سـاخت خود را مى گذراند، به نام «زره» نامگذارى شـده 
است.اين سومين شناور از اين كالس است كه در آبهاى جنوب عملياتى خواهد شد.بنا 
بر اين گزارش، شناور اطالعاتى و تجسسى نيروى دريايى نيز «طالييه» نامگذارى شده و 
بيش از نيمى از مراحل ساخت آن طى شده است. به نظر مى رسد، اين شناور همان محصول 
پروژه شيراز باشد كه وظيفه جمع آورى اطالعات نظامى از شناورهاى هدف با استفاده از 

پيشرفته ترين تجهيزات شنودى، رادارى، مخابراتى و اطالعاتى را برعهده دارد. پيش 
از اين امير شيخى فرمانده كارخانجات نيروى دريايى ارتش از پيشرفت 60 درصدى در 
ساخت اين شناور خبر داده بود.اين ناو با 94 متر طول و 1400 تن وزن از كالس موج است. 
در همين حال نيروى دريايى ارتش طراحى و ساخت جديدترين و متفاوت ترين ناوشكن 
ايرانى را نيز شروع كرده است كه اين پروژه در مرحله تحقيقاتى قرار دارد. بر اساس اين 
گزارش، ناوشكن فوق كه پروژه سفينه نام دارد، با تناژ باال و طول 100 متر، از فناورى مدرن 
سه بدنه (تريماران) بهره خواهد برد و قابليت عمليات در شرايط مختلف دريا جهت مقابله 
با جنگ هاى نامنظم ساحلى و عكس العمل سريع در هنگام بروز خطر را خواهد داشت. از 
جمله ويژگى هاى ديگر اين شناور مقاومت هيدروديناميكى پايين در سرعت هاى باال، 
سيستم رانش شناور متناسب با ابعاد و سرعت متناظر مورد نياز است. ناو جنگى سفينه 
همچنين از عرشه وسيع (تا دوبرابر شناورهاى تك بدنه هم تناژ) برخوردار است كه مى 
تواند تمامى بالگردهاى موجود در نيروى دريايى ارتش ازجمله هواپيماى RH كه بزرگترين 

بالگرد دريايى ايران است را حمل كند.

مانور اقتدار در ميان غبار تحريم

دومين كنفرانس روساى مجالس ايران ،افغانستان ، پاكستان ، تركيه، 
ــته در تهران برگزار شد. حسن روحاني به عنوان  چين و روسيه روز گذش
رييس جمهور ايران در اين مراسم به سخراني پرداخت و در ميان سخنانش 
ــنبه در جمع  ــرد. رييس جمهورايران روز ش ــرب را تهديد ك آمريكا و غ
هيات هاى پارلمانى چين، افغانستان، پاكستان، تركيه و روسيه، تحريم هاى 
اياالت متحده را «تروريسم اقتصادى» خواند و گفت: «تروريسم اقتصادى 
ــور و ايجاد ترس در ديگر  ــت آفرينى در اقتصاد يك كش به معناى وحش
كشورها جهت ممانعت از تجارت و سرمايه گذارى در كشور هدف است. 
خروج آمريكا از برجام و اعمال تحريم ها بى ترديد نمونه بارزى از تروريسم 
اقتصادى است». روحانى گفت: «ما فرزندان تمدن هاى بزرگى هستيم. با 
اين حال در معرض يورشى همه جانبه هستيم كه نه تنها هويت و استقالل ما 
را تهديد مى كند، بلكه مصمم است پيوست هاى ديرپاى ما را از هم بگسلد. 

رييس جمهور تصريح كرد: كشورى كه جنگى تجارى با چين به راه انداخته، 
به پاكستان طعنه مى زند، افغانستان را تحقير، تركيه را تنبيه، روسيه را 
تهديد و ايران را تحريم مى كند، متهم رديف اول در شكستن پيوندهاست. 
اگرآمريكا گمان مى كند كه مى تواند ما را از هم جدا كند، سخت بر خطاست 
و ما اينجا هستيم تا بگوييم كه بنا نداريم اين گستاخى ها را تحمل كنيم و ما 
در برابر آن ها خواهيم ايستاد.روحانى با تاكيد بر اينكه از كسى كه به ديوارها 
تعظيم مى كند، انتظار نداريم كه به پل ها احترام بگذارد، اظهارداشت: از 
چنين مسئوليت گريزى، نمى خواهيم كه به مسئوليت تازه اى گردن بنهد. 
ــت كه نگهدارنده  از آن كس كه تمدن ها را تحقير كرده، نمى توان خواس
پايه هاى تمدن مشترك باشد اما هركجا كه آمريكا در انهدام جوامع سهمى 
داشته باشد، اجازه نخواهيم داد كه از هزينه خسارت ها و ويرانى ها بگريزد. در 

ادامه برخي از محورهاي سخنان حسن روحاني را مي خوانيد.

سخنراني معنادار رييس جمهور ايران در دومين كنفرانس روساى مجالس 6كشور منطقه اي

روحاني، غرب را تهديد كرد

سامان صابريان

عكس نوشت

سياست نامه

     با تضعيف ايران از راه تحريم، خيلى ها در امان نخواهند بود؛ آن ها كه حرف ما را باور ندارند، خوب است به نقشه 
جغرافيا نگاهى بيندازند

    پيروزى هاى گذشته ما بر جنايت و خشونت و ترور، به معناى تضمين پيروزى هاى آينده نيست
    پيوندهاى چندجانبه و دوجانبه را ميان خود تحكيم  كنيم

    ايجاد امنيت شبكه اى با همه همسايگان خود را در دستور كار قرار دهيم و حس احترام به حاكميت ملى آن ها 
    را به نمايش بگذاريم

    چندجانبه گرايى را در ديپلماسى و قراردادهاى تجارى تعقيب كنيم
    مشاركت جدى در فرآيندهاى صلح سازى در منطقه را داشته باشيم و در عين تقويت همه جانبه قدرت دفاعى، 

    نظامى گرى در سطح منطقه اى را تقليل دهيم
    بر تبادالت مردمى، علمى و فرهنگى و گردشگرى منطقه اى، فارغ از تعلقات قومى و مذهبى بيفزاييم

    زيرساخت الزم را براى ترانزيت و انتقال انرژى و اطالعات با همه همسايگان خود و ساير كشورهاى عالقه مند 
به استفاده از ظرفيت هاى ترانزيتى، فراهم كنيم

    از تجارت كاال و خدمات به خصوص كاالها و خدمات فرهنگى ميان همسايگان حمايت كنيم
    به توازن قواى پايدار با همسايگان مبتنى بر خويشتن دارى استراتژيك و عدم رقابت مخرب دست يابيم

    آمريكا كشورى مداخله جو و غيرسازنده است كه نمى تواند هيچ كشور و منطقه اى را در مسير اين آرمان يارى كند 
    مسئوليت بر عهده ماست و اميدوارم در اينجا بتوانيم سنگ بناى مستحكمى را براى دست يافتن به آرمان ها 

و تفوق بر دشوارى ها و تهديدات مشترك پايه بگذاريم 
    ايران قربانى تروريسم و امروز آمريكا و غرب، پناهگاه تروريست هاست

    خروج آمريكا از برجام و اعمال تحريم ها نمونه بارز تروريسم اقتصادى است
     موفقيت اين اجالس، در گرو اراده جمعى براى خشكاندن ريشه هاى تروريسم است

     مردم منطقه از خونريزى و آوارگى خسته اند
     از كسى كه به ديوارها تعظيم مى كند، انتظار نداريم كه به پل ها احترام بگذارد

    ايران سد بزرگى در برابر سوداگران خشونت است
        اقدامات تروريستى تروريست ها كوچك ترين خللى در عزم و اراده دولت و ملت ايران براى مبارزه بى امان 

با تمامى اشكال تروريسم وارد نكرده است
        فقر و فساد و نابرابرى از مهم ترين ريشه هاى خشونت هاى تروريستى در اين منطقه است

        كشـورى كه جنگى تجارى با چين به راه انداخته، به پاكسـتان طعنه مى زند، افغانستان را تحقير، تركيه را 
تنبيه، روسيه را تهديد و ايران را تحريم مى كند، متهم رديف اول در شكستن پيوندهاست
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ــوقي را كه بايد داشته  ــال، آن شور و ش 16 آذر امس
باشد،نداشت؛ نه تنها دانشجويان بلكه بسياري از افرادي 
كه براي سخنراني به دانشگاه مي رفتند نيز به اين مهم 
اذعان كرده بودند. هر ساله دعوتنامه هاي فراواني براي 
ــگاه هاي مختلف به دفتر  ــانه در دانش حضور اهالي رس
روزنامه ارسال مي شد ولي امسال ميزان اين دعوتنامه ها 
كاهش چشمگيري داشت. در ميان اين خشكسالي اميد 
دانشجويان، نشستي متفاوت به همت انجمن اسالمي 
دانشگاه صنعتي شريف برگزارشد كه احمدزيد آبادي، 
ــوري هر كدام  ــور و پروانه سلحش محمدرضا جاليي پ
ــه رويكرد و جايگاه متفاوت در اين نشست حاضر  با س
شدند. جلسه از ساعت سه بعد از ظهر در سالن آمفي تئاتر 
جابربن حيان واقع در دانشكده شيمي دانشگاه شريف 
برگزار شد ولي همان گونه كه  اشاره  شد، استقبال آن گونه 
كه بايد نبود. برخي صندلي ها خالي بود و اين موضوع از 

چشم  مدعوين نيز پنهان نماند.
سه طيف همگرا و ناهمگون

ــده بودند، همان گونه  طيفي كه به جلسه دعوت ش
ــد هر كدام جايگاه هاي متفاوتي داشتند.  كه اشاره ش
احمدزيد آبادي از روزنامه نگاران اصالح طلب و فعاالن 
ــال ها فعاليت هاي خود را براي بهبود  ــي كه س سياس
ــرايط اصالحات پيش برد و حتي هزينه آن را نيز داد  ش
و به زندان رفت به عنوان يكي از مخالفان سياست هاي 
ــه آمده  اصالح طلباني كه در قدرت بودند به اين جلس
بود؛ محمدرضا جاليي پور كه به تازگي پا جاي پاي پدر 
ــت هاي  ــت نيز در قامت مدافع سياس خود گذاشته اس
اصالح طلبان نزديك به قدرت سخن مي گفت و پروانه 
سلحشوري كه خود از نيروهاي حاضر در حاكميت است 
از جانب افرادي به ميدان آمده بود كه دستي بر آتش دارند 

و اين روزها مي كوشند كه از اقدامات خود دفاع كنند.
فرياد تنهايي

پروانه سلحشوري كه اين روزها در فراكسيون زنان 
ــتور كار قرار  ــترده اي را در دس مجلس تالش هاي گس
ــت و يكي از نيروهاي فعال فراكسيون اميد نيز  داده اس
به حساب مي آيد در سخنانش به وضعيت جامعه مدني 
ــار مختلف جامعه درقبال وضعيت  امروز  و سكوت اقش
ــت. اين نماينده مجلس در بخشي از  كشور انتقاد داش
سخنانش به موضوع فشاري كه بر نمايندگان از جانب 
ــود، اعتراض كرد و گفت كه  اليه هاي قدرت وارد مي ش
اگر فردي مثل من نطقي كنم و از مسائلي«مگو»سخن 
بگويم، كيهان  و كيهان نشينان عليه ما موضع مي گيرند 
ــت. پروانه سلحشوري كه  ــارها عذاب آور اس و اين فش
حواشي فراواني جريان دلواپس براي وي ايجاد كرده اندبه 
موضعي اشاره كرد كه قابل تامل است و بايد در قبال اين 
موضع تاسف خود و اين مساله به فشار نمايندگان همفكر 

ــده زن مجلس گفت كه بعد از  او باز مي گردد. اين نماين
فشارهايي كه از جانب اليه هاي قدرت و گروه هاي فشار بر 
من وارد شد، برخي از نمايندگان حتي جواب سالم من را 
نيز ندادند و گفتند كه تو دردسرساز هستي! اين اظهارات 
نماينده زن مجلس در حالي بيان مي شد كه دستانش به 
لرزه افتاده و بغض در گلويش گير كرده بود و صدايش را 
مي لرزاند. اين نماينده مجلس در واكنش به اعتراضاتي 
ــجويان درباره نحوه عملكرد فراكسيون اميد  كه دانش
ــل دفاع بود.  ــه داد كه قاب ــتند، توضيحاتي ارائ نيز داش
سلحشوري تشريح كرد كه اقدامات فراكسيون برگرفته 
از عملكرد يك عده است و فرد به تنهايي تاثيرگذار نيست؛ 
البته هرچندكه اظهارات سلحشوري از لحاظي درست 

بود ولي حضار نسبت به اين اظهارات قانع نشدند.
ريشه گرفتاري اصالحات

ــد، احمدزيد آبادي فردي  ــاره ش همان گونه  كه اش
ــت هاي اصالح طلبان  ــوان منتقد  سياس بود كه به عن
ــود و اظهاراتي را به  ــم آمده ب حاضر در قدرت به مراس

ــويق حضار را در پي داشت. اين  زبان آورد كه بارها تش
روزنامه نگار تحليگر اصالح طلب در بخشي از سخنانش 
با اشاره به اقداماتي كه برخي جريان هاي اصالح طلب در 
ــتور كار قرار مي دهند، گفت كه بخشي از اقداماتي  دس
ــه جريان  ــام مي دهند، كمك ب ــه اصالح طلبان انج ك
ــات ندارد.  ــت و نتايج خوبي براي اصالح اقتدارگراس
اين فعال سياسي كه مدتي است از زندان آزاد شده، در 
ــي از اظهار نظر خود،به  كاهش اميد در سال هاي  بخش
ــاره كرد و گفت كه در  بعد از روي كار آمدن روحاني اش
دوران احمدي نژاد جامعه مدني و بدنه اجتماعي حامي 
ــتند و معتقد  اصالحات به آلترناتيوي جديد اميد داش
بودند كه وضعيت جامعه با روي كار آمدن فرد جديدي 
ــدوق راي  ــراي همين پاي صن تغيير خواهد يافت و ب
رفتند و اجازه ندادند كه طيف اقتدارگرا به قدرت برسد 
ــت؟!زيدآبادي در بخشي  ولي امروز نتيجه چگونه اس
ــخنانش گفت كه آقاي روحاني به دليل مشكالت  از س
اقتصادي برادرش در برخي مسائل به گونه اي ديگر عمل 

مي كند كه نتيجه مناسبي براي مردم ندارد. اين روزنامه 
نگار به وضعيت نابسامان دولت نيز اشاره كرد و گفت كه 
ــده است كه هركدام  وضعيت دولت مانند جزيره اي ش
از اعضاي آن تصميمات خود را مي گيرند. وي در ادامه 
گفت كه جامعه مدني ما دچار بي حسي شده است و اگر 
از دل دولت اصالحات احمدي نژاد بيرون آمد، مشخص 
نيست بعد از روحاني با وضعيتي كه براي جامعه به وجود 
آورده اند، چه گروهي به قدرت برسند. اين فعال سياسي 
اشاره اي نيز به وضعيت سال هاي گذشته كشور كرد و 
گفت كه در دوران اصالحات، اصالح طلبان به دنبال آن 
بودند كه از باال به قدرت برسند و موفق نشدند و سال 88 
نيت كردند كه از پايين فشار بياورند و به قدرت برسند 
ولي نتيجه مناسبي در بر نداشت. زيدآبادي به بخشي 
ــاره كرد و گفت  از ناكارآمدي هاي دولت روحاني نيز اش
كه در زمان دولت اول احمدي نژاد وضع از امروز بهتر بود 
زيرا در آن زمان ما براي گفت وگو با رسانه هاي مختلف 
جهاني مشكلي نداشتيم ولي امروز هر وقت زنگ منزل 

مي خورد، بدن خانواده ام مي لرزد كه شايد دوباره براي 
ــتگيري آمده اند. اين تحليلگر مسائل ايران معتقد  دس
بود اينكه اصالح طلبان مي گويند اگر ما نبوديم وضعيت 
به گونه اي ديگر بود و اقتدارگرايان كشور را دچار جنگ 
ــت زيرا آن ها از اصالح  كرده بودند، ادعاي درستي نيس
طلبان باهوش تر هستند و از اين طيف براي رسيدن به 
اهداف خود استفاده كرده و به گونه اي برخورد مي كنند 
كه اصالح طلبان اقداماتي را انجام دهند كه هزينه فراواني 
دارد ولي طيف اقتدارگرا نمي خواهد اين اقدامات به پاي 
آن ها نوشته شود. زيد آبادي به موضوع برجام نيز اشاره 
كرد و گفت كه  اگر برنامه جامعه اقدام مشترك توسط 
ــالمي به تاييد نمي رسيد،  رهبران ارشد جمهوري اس

هيچ كس توانايي انجام آن را نداشت.
دفاع خاكستري

ــم بود،  ــه از مدعوين  مراس محمدجالئي پور نيز ك
ــه عنوان مدافع  ــان آورد، خود را ب با اظهاراتي كه به زب
سياست هاي اصالح طلبان معرفي كرد ولي از طرفي نيز 
سعي  داشت تا حضار اظهارات وي را يك طرفه نخوانند. 
اين جوان اصالح طلب كه بيشتر وقت خود را صرف پاسخ 
گفتن به اظهارات زيد آبادي كرد، معتقد بود كه كشور 
ــد اصالحاتي را در  ــانه قوي نمي توان بدون حزب و رس
نهادهاي حاكميتي ايجاد كند. او در بخشي از سخنانش 
ــاره كرد و گفت كه  نيز به موضوع نااميدي در جامعه اش
نااميدشدگان از اصالحات در جامعه ما به دو برابر افزايش 
يافته اند ولي اپوزيسيون خاصي نيز در كشور وجود ندارد 
كه بتواند پا به عرصه بگذارد و اين رويداد را مي توانيم در 
ــي از مردم زماني به  ميان معاندان نيز ببينيم زيرا برخ
آن ها اميد داشتند ولي آنگاه كه متوجه شدند دست هاي 
ــعودي يا اسراييل  ــت پرده و حاميان آن ها رژيم س پش
هستند از اين قشر نيز نااميد شدند. اين فعال جوان اصالح 
طلب نكته اي را بيان كرد كه  رسانه هاي دلسوز اصالحات 
مدت هاست به آن اشاره مي كنند و اعتراض جالئي پور 
به اين بود كه اصالح طلبان بايد ابتدا اصالحات را از خود 
آغاز كنند و اگر قرار است اتفاقي رخ دهد براي مثال بايد 
تغييراتي در شورايعالي سياست گذاري اصالحات صورت 
ــالح طلبان خود به دنبال  بگيرد تا مردم دريابند كه اص
اصالح هستند و در ادامه جامعه اعتماد كند. وي سپس به 
يك راهبرد نيز اشاره كرد وگفت كه نظام اصالح پذير است 
اگر اصالح طلبان قوي باشند؛ نكته اي را جالئي پوراشاره 
كرد كه اگر بزرگان اصالحات به آن توجه مي كردند، امروز 

وضعيت جامعه به اين شكل نبود.
حكايت همچنان باقي است

اين مراسم نيز به پايان رسيد و افراد مختلف از جريان 
اصالحات دور يك ميز نشستند و عملكرد يكديگر را نقد 
كردند ولي به نظر اصل كالم آن ها معطوف به يك نكته 
ــت.  ــود و آن راهبردي جز اصالح اصالحات نيس مهم ب
همه مي دانند تا زماني كه عده اي منفعت طلب در قالب 
اصالح طلب در جامعه فعاليت كنند، تمام تالش هاي افراد 
خدوم اين جريان را نيز زير سوال مي برند و از اين وضعيت 

هيچ خروجي مفيدي عايد جامعه نخواهد شد.

     سلحشوري، زيدآبادي و جالئي پوربا سه نگاه متفاوت نسبت به جريان اصالحات، در دانشگاه شريف به بيان ديدگاه پرداختند  

نقد درون جرياني
پروانه سلحشوري: اگر فردي مثل من نطقي كنم و از مسائلي«مگو»   سخن بگويم، كيهان  و كيهان نشينان عليه ما موضع مي گيرند

محمدرضا جاليي پور: نااميدشدگان از اصالحات  به دو برابر افزايش يافته اند ولي اپوزيسيون خاصي نيز در كشور وجود ندارد كه بتواند پا به عرصه بگذارد 

احمدزيدآبادي:اگر از دل دولت اصالحات احمدي نژاد بيرون آمد، مشخص نيست بعد از روحاني، چه گروهي به قدرت برسند

آب زنيد راه را...

72 شهيد دوران دفاع 
مقدس به ميهن باز مي گردند

ــيد محمد باقرزاده، فرمانده كميته  سردارس
جست وجوى مفقودان ستاد كل نيرو هاى مسلح 
ــاره به ورود پيكر هاى مطهر شهدا به كشور  با اش
ــت: پيكر هاى طيبه 72 شهيد دوران  اظهار داش
دفاع مقدس كه در دوره اخير در مناطق عملياتى 
ــتان هاى ميسان و بصره توسط  جنوب عراق و اس
ــت وجوى مفقودان ستاد كل  اعضاى كميته جس
ــده و آماده انتقال به  ــلح كاوش ش نيرو هاى مس
ــه شنبه 20  ــده اند، در صبح روز س كشورمان ش
ــور خواهند شد.  ــلمچه وارد كش آذر 97 از مرز ش
ــتاد  ــت وجوى مفقودان س فرمانده كميته جس
كل نيرو هاى مسلح در ادامه تصريح كرد: مراسم 
ــهدا را برادران بسيج اهل سنت  استقبال از اين ش
ــه نمايندگى از ملت ايران در  گچين بندرعباس ب
مرز انجام خواهند داد. وى افزود: اين شهدا مربوط 
ــرم، كربالى 5 و تك  به عمليات هاى رمضان، مح
دشمن در شلمچه هستند كه متعلق به لشكر 14 
ــكر 8 نجف، لشكر 19 فجر،  امام حسين (ع)، لش
ــول (ص)، لشكر 10 سيد  لشكر 27 حضرت رس
الشهدا (ع)، يگان هايى از ارتش جمهورى اسالمى 

و مجاهدان عراقى در لشكر بدر هستند.

نيروهاي امنيتي ايران، مسببان 
جنايت چابهار را رها نخواهند كرد

تركش هاي 
يك اقدام تروريستي

ــده  ــان دهن ــار نش ــاري در چابه ــه انتح حمل
ــترش  ــمنان اين مرز و بوم از گس نگراني هاي دش
ــاندن  توانمندي هاي مردم بومي و همچنين ترس
ــت.  ــرمايه گذاران براي حضور در اين بخش اس س
ــبب دوري  ــه مي تواند تا اندك زماني س اين فاجع
سرمايه گذاران از اين بخش شود ولي در بلند مدت 
بي شك تاثيري عميق نخواهد گذاشت. مسئوالن 
ــتي سعي كردند تا درباره  بعد از اين فاجعه تروريس
ــخن بگويند و اعالم  ــيه اي آن نيز س مسائل حاش
كنند كه اين ذاللت برگرفته از دشمني هاي عميق 
ــالمي است و  گروه هاي معاند با نظام جمهوري اس
در اين دشمني شيعه و سني نيز از هم جدا نيستند 
ــر راه بر مي دارند. البته اين  و هركس را بتوانند از س
جريان مانند عامالن سايرشيطنت هايي كه تصور 
ــه اهداف خود  ــتند مي توانند با اين اقدامات ب داش
برسند، به سزاي عمل خود خواهند رسيد و در همين 
حال روز گذشته،حجت االسالم على موحدى راد، 
ــتان عمومى و انقالب زاهدان از دستگيرى  دادس
چهار مظنون به دست داشتن در حادثه تروريستى 
چابهار در شهرستان هاى مختلف استان سيستان 
ــن پرونده در  ــتان خبر داد. وى افزود: اي و بلوچس
مجتمع ويژه جرايم امنيتى در مركز استان سيستان 

و بلوچستان رسيدگى خواهد شد. 
ــان كرد:  ــالم موحدى راد خاطرنش حجت االس
ــان در عمليات  ــش مظنون ــات در مورد نق تحقيق
ــايى عوامل اصلى حادثه ادامه  تروريستى و شناس
ــالم  ــن حال حجت االس ــت. در همي خواهد داش
محمود علوى وزير اطالعات نيز (شنبه 17 آذر) در 
حاشيه دومين كنفرانس روساى مجالس افغانستان، 
ايران، پاكستان، تركيه، چين و روسيه در خصوص 
ــم و ارتباطات درون منطقه اى  چالش هاى تروريس
ــوالى  ــخ به س با حضور در جمع خبرنگاران در پاس
درخصوص محل انتقال داعش، اظهار داشت: داعش 
به هر جايى كه بتواند منتقل مى شود، هر جايى كه 
حاكميتى باشد، براى انتقال گروه هاى تروريستى 
ــود. وى تاكيد كرد: حاكميت ها بايد  انتخاب مى ش
با اشراف اطالعاتى طورى عمل كنند كه زمينه اى 
ــم در كشورهاى شان به  براى شكل گيرى تروريس
وجود نيايد. وزير اطالعات در خصوص عامالن اصلى 
ــتى چابهار و اهواز گفت: جريان ها،  حادثه تروريس
ــت ها و  ــرويس هاى امنيتى در منطقه و سياس س
ــتى در اين حوادث  ــم صهيونيس راهبردهاى رژي
ــتند وآمريكا هم متاسفانه از اين جريان  دست داش
ــت:  ــتى حمايت مى كند. وى اظهار داش تروريس
ــتى كه در جهت اهداف آن ها  از نظر آن ها تروريس
ــت. گفتني است گروه  باشد، تروريسم مطلوب اس
ــئوليت بمب گذارى  تروريستى انصارالفرقان مس
ــد تا  ــار را برعهده گرفت و بايد منتظر باش در چابه
ــاي امنيتي و نظامي ما را  برخوردهاي قاطع نيروه
مشاهده كند زيرا در اين مدت هرگاه كه تروريست ها 
اقداماتي را عليه مردم ايران انجام داده اند، نيروهاي 
نظامي به ويژه سپاه پاسداران انقالب اسالمي پاسخ 
قاطعي را به آن ها داده است و اين جريان نيز از انتقام 

مصون نخواهند بود.

راه روشن

درنگ
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تشريح راهبرد 95 تحديدگر!

نصرا... پژمان فر، رييس پيشين كميسيون فرهنگي 
ــان هاى  ــاماندهى پيام رس ــاره طرح س مجلس درب
ــي به طرحي براي  اجتماعى كه در ميان افكار عموم
محدودكردن آزادي هاي اجتماعي مطرح شده است، 
توضيحاتي ارائه كرده و گفته كه در طرح ساماندهى 
پيام رسان هاى اجتماعى درباره دو نكته تالش شده 
ــت، صيانت از حقوق كاربران در فضاى  ــت؛ نخس اس
ــه در داخل يا  مجازى و دوم، نگرانى هايى كه افراد چ
ــور از حضور خود در فضاى مجازى دارند  خارج از كش
زيرا احساس امنيت نمى كنند و اين شايبه وجود دارد 
ــكل هاى مختلف و  كه اطالعات و مطالب آن ها به ش
با اجازه يا بدون اجازه مورد سوءاستفاده قرار گيرد؛ به 
عبارتى ساماندهى پيام رسان هاى اجتماعى مد نظر 
است. نماينده مردم مشهد و كالت در مجلس شوراى 
اسالمى افزود: امروزه در ذهن بسيارى از افراد اينترنت 
مساوى است با فضاى مجازى؛ به همين دليل 60 درصد 
از بهره بردارى اينترنت در كشور در فضاى پيام رسان ها 
مى گذرد؛ بنابراين تالش است اين وضعيت نابسامانى 
ــان ها وجود دارد، ساماندهى شود. وى  كه در پيام رس
ــاره به جمع آورى آراى مختلف در خصوص اين  با اش
طرح، توضيح داد: اگرچه نقطه نظرات زيادى در اين 
طرح به دليل حساسيت باالى موضوع آن لحاظ شده 
ــدن آن وجود خواهد  ــروز زيادى تا نهايى ش و فراز و ف
داشت ولى اجماعى در آن وجود دارد مبنى بر اينكه بايد 
قانونى در مجلس در خصوص ساماندهى پيام رسان ها 
و صيانت از حقوق كاربران در فضاى مجازى تصويب 
شود.پژمان فر ادامه داد: ما سعى كرديم در همين حد 
ــنهاد اوليه تا اعالم وصول آن و طرح  فاصل ارائه پيش
در كميسيون تخصصى، نظرات مختلفى را در قالب 
نشست هاى متعدد در جلسات كارگروه فضاى مجازى 
با كارشناسان و متخصصان داشته باشيم؛ ضمن آنكه 
هنوز هم به دنبال آن هستيم كسانى كه نظرات و نكاتى 
در مورد اين طرح دارند، آن را به دور از فضاسازى هاى 
غلط و سياسى ارائه دهند. عضو كميسيون فرهنگى 
مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه ممكن است برخى 
در ابتداى امر مقاومتى در مقابل اين طرح داشته باشند 
و بخواهند به اين موضوع واكنش نشان دهند، از تهيه 
اين طرح در چهار فصل خبر داد و گفت: در فصل اول، 
شرايط و ضوابط ارائه خدمات در پيام رسان اجتماعى 
اعم از داخلى يا خارجى مد نظر قرار گرفته و اينكه هر 

كدام چه ضوابطى را بايد رعايت كنند. 

تريبون

دولت روحاني مانند گذشتگان وعده هاي دور از دسترس فراواني داده بود كه اين 
رويه سبب اعتراضات و انتقاداتي نيز شد و اعتبار كابينه وي را در پيشگاه مردم پايين 
آورد. روحاني كه به نظر از مشكالت مردم به خوبي آگاه است ولي همت يا تواني براي 
حل آن ها ندارد، براي به دست آوردن دل مردماني كه در بخش هاي كويري ايران 
زندگي مي كنند وعده انتقال آب را داده است كه اين ادعا با مخالفت هاي فراواني نيز 
روبه رو شده است. حسن روحاني به تازگي در سفري كه به سمنان داشت، دوباره 
از نيت دولت براي انتقال آب به استان هاي مركزي ايران سخن گفت و نمايندگان 

بخش هاي شمالي ايران نيز در برابر اين ادعا ايستادگي كردند.
رييس جمهور    ايران، نه سمنان!

در همين راستا غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي، نماينده مردم رشت خطاب 
به حسن روحاني با اشاره به سفر وى به زادگاهش گفت: شما رييس جمهور ايران 
ــمنان و زادگاه تان. براى آبرسانى به سمنان و قلب  هستيد، نه رييس جمهور س
كوير حاضر شديد و قلب مردم شمال كشور را جريحه دار كرده و ميليون ها درخت 
هيركانى را به آتش كشيديد و زيست بوم خزر را فداى زادگاه تان كرديد. جعفرزاده 
ــهروندى مى دهيد و اعتقاد به  ــما كه شعار حقوق ش خطاب به روحانى افزود:  ش
رفراندوم داريد، چرا بدون اينكه از احدى نظرى بپرسيد آب حدود  10 ميليون نفر 
از مردم شمال را به نيم ميليون نفر از زادگاه تان انتقال مى دهيد؟  شما كه خودتان را 
وكيل و مرد قانون معرفى مى كنيد و مى دانيد كه اليحه انتقال آب درياى خزر در 
برنامه ششم راى نياورد و حذف شد، چرا نظر وعده خالف قانون به مردم زادگاه تان 
ــور  ــمال كش مى دهيد؟ اميدوارم بدون فوت وقت نظرتان را اصالح و از مردم ش

دلجويى كنيد.
اعتراض به وعده آبكي

جبار كوچكى نژاد، يكي ديگر از نمايندگان مردم رشت در مجلس شوراى اسالمى 
نيز مى گويد مردم شمال كشور اجازه نمى دهند با بى تدبيرى آينده درياى خزر به 
ــتى مانند درياچه اروميه و زاينده رود دچار شود. جبار كوچكى نژاد درباره  سرنوش
اظهارات اخير رييس جمهور در جمع مردم شاهرود مبنى بر انتقال آب خزر به فالت 
مركزى كشور، گفت:  انتقال آب خزر به دشت مركزى ايران و استان سمنان بحثى 
است كه از سال ها پيش مطرح شده است. تا جايى كه در تنظيم برنامه ششم توسعه، 
نمايندگان سمنان تالش كردند كه اين مساله را به قانون تبديل و در قانون برنامه و 
بودجه نيز خواستند تا رديفى براى آن در نظر گيرند كه كميسيون به شدت مخالفت 
كرد. حتى زمانى كه اين بحث در صحن علنى نيز مطرح شد با مخالفت صريح مواجه 
شد. نماينده مردم رشت در مجلس شوراى اسالمى افزود: باوجود اين مخالفت ها 
رييس جمهور كه متعلق به يك ملت است، طى تبلور احساسى ناسيوناليستى نسبت 
به استان خود، مطالبى را مطرح مى كند كه شايسته نيست و رنگ و بوى احساسات 
ــان امر به خوبى آگاهند كه مطرح كردن چنين  دارد، نه منطق؛ چرا كه كارشناس
چيزى در ابتدا دست كم مستلزم ارائه سه سند مهم است. وى با اشاره به سندهاى 
موردنياز براى انتقال آب خزر به دشت مركزى ايران و سمنان، بيان كرد: نخست آنكه 
بايد بررسي كرد كه تحقق اين امر امكان پذير است يا خير. دوم ارزيابى ريسك كه 
مشخص كند چه مخاطرات زيست محيطى، اجتماعى و اقتصادى ايجاد مى كندو در 
نهايت سند ارزيابى اثرات يا EIA كه  نشان دهد تاثيرات اكولوژيك چنين فرآيندى 
چه خواهد بود كه هيچ كدام توسط دستگاه هاى ذى ربط ارائه نشده است.نايب رييس 
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با طرح اين پرسش كه آيا رياست قوه مجريه 
كشور از شور بودن آب درياى خزر بى اطالع است، اظهار كرد: انتقال آبى با اين درصد 
از شورى، آسيب بسيار زيادى به ابزار آالت انتقال وارد مى كند. وى ادامه داد: اگرچه 
شيرين كردن آب درياى خزر با آب شيرين كن هاى هسته اى ميسر خواهد بود اما 

مخاطرات خاص خود از جمله ريسك نگهدارى زباله هاى ناشى از آن را دارد. رياست 
محترم جمهور پيش از پذيرش چنين خطرى بايد فكرى به حال زباله هاى لندفيل 
سراوان كند كه سال هاست زندگى مردم را مختل كرده و بعيد نيست شيرابه هاى 
آن، آب همين درياى خزر را آلوده كند. شايد به خاطر هم استانى هاى شان هم شده 
رفع اين مشكل را در فوريت قرار دهند.كوچكى نژاد خاطرنشان كرد: درياى خزر در 
ارتفاع منفى قرار دارد و قابل توجه است كه نمى توانيم به صورت ثقلى آب را به سمت 
جنوبى كشور گسيل كنيم . تامين نيروى الزم براى اين كار از مسائلى است كه بايد به 
آن پرداخته شود. تامين و تهيه نيرو و ابزار آالتى كه اين كار را بتوان به كمك آن انجام 
داد از نكاتى است كه بايد به آن فكر شود. نايب رييس كميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس  با بيان اينكه از تمام اين نكات هم كه چشم پوشى كنيم ، شايد بهتر باشد با 
اشاره به اجالس كنوانسيون درياى خزر ياد آورى كنم تعهدات بين المللى موجود در 
ارتباط با اين درياچه نيز بايد مد نظر گرفته شود، بيان كرد: سازمان هاى بين المللى 
و فعاالن محيط زيست نيز از ديگر مخالفان اين تغييرات هستند و خواهند بود.اين 
نماينده مردم در مجلس دهم با تاكيد بر اينكه خزر به لحاظ شرايط خاصى كه دارد، 
ــت، اذعان كرد: اين درياچه به هيچ اقيانوسى وصل  بزرگ ترين درياچه جهان اس
نيست و معروف و منحصر به فرد شده و هيچ تجربه تاريخى و زيستى وجود ندارد كه 
آب يك درياچه را به جاى ديگرى منتقل كنند و به قيمت سيراب كردن جايى ديگر 
چنين درياچه اى را بخشكانند. بى شك مردم شمال كشور و نمايندگان شان نخواهند 
گذاشت با بى تدبيرى و سهل انگارى، آينده درياى خزر به سرنوشتى مانند درياچه 
اروميه و زاينده رود دچار شده و به خطر بيفتد .وى با بيان اينكه حرف هايى كه بى هيچ 
پشتوانه و برهان علمى و منطقى مطرح مى شوند، نتيجه اى جز مشوش كردن اذهان 
عمومى ومكدر كردن خاطر اهل فن نخواهد داشت، يادآور شد: رييس جمهور يك 
كشور نبايد به اين صورت مطلبى را مطرح  كند، پس اگر اسنادى مبنى بر منطقى 
بودن اين حرف دارند بايد ارائه دهند.نماينده مردم رشت در مجلس شوراى اسالمى 
ادامه داد:اگر ايشان  بخواهد به اين دست سخنان كه مبناى علمى و عملى ندارد و 
شباهت بسيارى به شعار هاى انتخاباتى دارد، ادامه دهد، قطعا سوال از رييس جمهور 
توسط نمايندگان كليد خواهد خورد؛ بنابراين انتظارمان اين است ايشان به جهت 
اين حرف هاى غيركارشناسانه و احساسى هرچه سريع تر از همه مردم به ويژه مردم 

شمال كشور عذرخواهى كند.
آسيب هاي انتخاباتي

اين اظهارات دولتي ها بيشتر جنبه انتخاباتي دارد و در راستاي به دست آوردن 
دل مردمي است كه اين افراد تصور مي كنند راي شان در آينده به نفع آن ها تمام 
ــت. روحاني در حالي مدعي بود كه با  خواهد شد ولي نتيجه اي در بر نخواهد داش
كارشناسان مشورت شده است و اين طرح به ضرر مردم نيست كه به گزارش مهر و به 
گفته كارشناسان محيط زيست حتى فكر كردن به اين پروژه بسيار خطرناك است، 
خواه آنكه بخواهد به مرحله اجرا درآيد. به عقيده اين كارشناسان اثرات اجراى پروژه 
انتقال آب خزر به سمنان، باوجود اتالف سرمايه ملى به مراتب از سد گتوند وخيم تر 
ــتناك تر خواهد بود.به گفته آنان اجراى اين طرح مستلزم دست اندازى  و وحش
ــت باارزش ترين اكوسيستم هاى آسيب پذير و حساس  و ويرانى غيرقابل بازگش
كشور، جنگل هاى هيركانى، استپ هاى كوهپايه اى، كوهستانى و آلپى البرز است. 
از ديگر اثرات مخرب زيست محيطى اجراى طرح مذكور، نابودى زيست بوم هايى 
ــرزمين كهن و باستانى ايران دارند؛ بنابراين  است كه نقش مهمى در پايدارى س
اجراى آن نه تنها برخالف موازين تعهدات و كنوانسيون هاى بين المللى است، بلكه 
زيرپا گذاشتن اصل مترقى 50 قانون اساسى است كه دولت ها را براى تداوم حيات 

اجتماعى نسل امروز و فردا از چنين فعاليت هاى مخربى منع كرده است.

تذكر كتبي

نمايندگان مجلس در برابر ادعاي روحاني براي انتقال آب خزر به استان هاي مركزي ايران ايستادگي كردند

اعتراض به پارتي بازي آبكي!

وظيفه تامين امنيت مرزها، بر عهده 
سپاه، ارتش و سربازان گمنامى است 
كه همگى فرزندان اين كشور هستند 
و هر يك به نوبت خود براى اين امنيت 

زحمات فراوانى را متحمل مى شوند. در 
واقع همه مرزهاى كشور؛ چه مرزهاى 

غربى يا شرقى، يا مرزهاى شمال غرب 
و شمال شرق، تحت كنترل نيروهايى 
مانند سپاه، ارتش يا سربازان گمنان 

است، اما براى اينكه تقسيم كار در ميان 
اين نيروها صورت بگيرد، محوريت اين 

امنيت در مرزها تفكيك شده و براي 
مثال در برخى از مرزها ارتش به تنهايى 

محور تامين امنيت است. اما اين به 
معناى آن نيست كه سپاه در مرزهايى 
كه ارتش محور امنيت آن را بر عهده 

گرفته است، نقشى ندارد و مسئولتى را 
بر عهده ندارد؛ همه با هم اين وظيفه را 

بر عهده دارند
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كشورمان مرزهاي خاكي فراواني دارد كه حراست 
از هر كدام اين مرزها بدون كمك كشور هاي همسايه 
امكان پذير نيست. در همين حال ما شاهد آن هستيم 
كه بارها گروهك هاي معاند و بدخواه ملت ايران براي 
رسـيدن به خاك هاي جمهوري اسالمي و اقدامات 
خرابكارانه از مرزها اسـتفاده كرده انـد و اين رويه 
آسيب هاي فراواني به ما وارد كرده  است. از طرفي در 
برخي اوقات نيز مشاهده شده است كه  برخي از اين 
گروهك ها از طريق اين مرزها اقدام به گروگان گيري 
نيروهاي كشورمان كردند و در اين راستا مي توان به 
ماجراي ربايش چندين نيروي امنيتي و مرزبان در 
ميرجاوه اشاره كرد كه همچنان درگير آن هستيم و 
برخي از گروگان ها همچنان آزاد نشده اند. گفتني 
است چندي پيش سرلشكر باقري، رييس ستادكل 
نيروهاى مسلح جمهورى اسالمى ايران اعالم كرد: 
در ماه هاى اخيـر نيروى زمينى ارتش مسـئوليت 
مرزبانى مرزهاى مشـترك با افغانستان را بر عهده 
گرفت. وي در حاشيه يازدهمين همايش فرماندهان 
نيروى زمينى كه در ستاد كل نزاجا برگزار شد، در جمع 
خبرنگاران اظهارداشت: بي شـك پس از واگذارى 
ماموريت مرزبانى مرزهاى مشترك با افغانستان به 
اين نيرو مرزهاى امن ترى را نسبت به گذشته خواهيم 
داشت. وى افزود: افغانستان دچار برخى نگرانى ها 
و نا امنى هاست و احتمال دارد اتفاقاتى در مرزهاى 
مشترك رخ دهد كه با استقرار نيروى زمينى، ايجاد 
استحكامات و برنامه ريزى هايى كه صورت مى گيرد، 
اميد اسـت امن ترين مرزها را در اين منطقه داشته 
باشيم. رييس ستاد كل نيروى هاى مسلح همچنين در 
پاسخ به سوالى درمورد برگزارى يازدهمين همايش 
فرماندهان نيروى زمينى اظهارداشت: در اين همايش 
فرماندهان نيروى زمينى ارتش در رده تيپ و هم رده 
آن گرد آمدند تا برنامه ريزى هاى مناسـبى را براى 
آينده انجام دهند. سرلشكر باقرى خاطرنشان كرد: 
در اين همايش مهم ترين تهديدات پيش روي كشور، 
تهديدات احتمالى دفاعى، راه هاى ارتقاى بازدارندگى 
و مصون سازى كشور بررسى شد. وى با بيان اينكه در 
اين جلسه مهم ترين محورهايى كه در نيروى زمينى 
بايد به آن توجه شود، موردتاكيد قرار گرفت، گفت: 
نيروى زمينى ارتش در دوره مسئوليت اخير خود از 
نظر ارتقاى توان نيروى انسانى، جذب نيروى مومن و 
معتقد، آموزش مناسب، سازماندهى و ارائه تجهيزات 

مناسب تر در حال رشد اسـت. براي بررسي چرايي 
اين اقدام و راهبردهايي كه در اين  زمينه وجود داشته 
است، سراغ يكي از اعضاي كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي رفتيم. 
شهروز برزگر كلشانى مي گويد براى اينكه تقسيم 
كار در ميان نيروهاي نظامي و امنيتي صورت بگيرد، 
محوريت اين امنيت در مرزها تفكيك شده و در برخى 
از مرزها ارتش به تنهايى محور تامين امنيت است. در 

ادامه مشروح اين گفت وگو را مي خوانيد.
   به نظر مي رسـد ايران در مرزها با مشـكالتي 

روبه رو مي شود، علت بروز اين مساله چيست؟
ايران به طور مستقيم با 25 كشور همسايه است و ارتباط 
نزديكى با اين مناطق دارد. وقتى پيرامون منطقه ايران، نا 
امنى ايجاد مى شود، براي مثال نيروهاى طالبان در نزديكى 
منطقه ما به تاخت و تاز مى پردازند و نا امنى ايجاد مى كنند يا 
در منطقه اى ديگر داعش شروع به فعاليت مى كند، بايد از 
مرزهاى كشور به صورت منطقه اى و فرامنطقه اى حفاظت 
كنيم زيرا نيروهاى مهاجم چشم طمع به منطقه غرب آسيا 
دوختند و با حمايت آمريكا، اسراييل يا وهابيون، براى ايجاد 
ــرمايه گذارى كرده اند تا ميان اين  جنگ در اين مناطق س

كشورها اختالف و تفرقه ايجاد كنند. 
  به نظر شـما مسـئوليت اين وضعيتـي كه  در 
مرزهاي ايران به وجود مي آيد با مقامات سياسـي و 

امنيتي كشورهاي همسايه نيست؟

مسئوليت يك سرى از اين اختالفات با نيروهاى بيگانه اى 
است كه از راه دور فعاليت مى كنند. با فعاليت نيروهاى بيگانه 
و ايجاد تنش، گاهى شاهد نا امن شدن اين مرزها هستيم؛ 
نيروهاى بيگانه اى كه اختالف مى اندازند و خود فرار مى كنند 
و اين يعنى مسئوليت تنش هاى ايجاد شده در مناطق مرزى 
به هيچ وجه حاصل فعاليت دولت همسايه نيست و بلكه تحت 
تاثير نيروهاى بيگانه است كه اين تنش ها ايجاد مى شود. از 
طرفى نيز مرزهاى ايجاد شده ميان ايران و ديگر كشورهاى 
همسايه تنها مرز سياسى هستند و گرنه از لحاظ جغرافيايى و 
خلقت، اين طور نبوده كه خاك ايران از افغانستان جدا و ميان 
اين دو كشور فاصله وجود داشته باشد. تفاوت در لهجه، زبان و 
فرهنگ، دليلى بر ايجاد جدايى ميان انسان ها و مرزبندى بين 
كشورها نيست و اين مرزها تنها به لحاظ سياسى هستند كه 

ايجاد شده اند. 
   حفاظت از مرزها با شيوه اي كه  امروز در پيش 

گرفته شده است، كارآيي الزم را دارد؟
ــا حمايت  ــن مناطق كه ب ــت اي ــراى تامين امني ب
ــى نا امن  ــراييل گاه ــكا و اس ــگان مثل آمري از بيگان
مى شوندنيز مرزنشينان و نيروهايى مانند سپاه و ارتش 
مسئوليت خطيرى را بر عهده دارند. مسئوليت تامين 
امنيت اين مرزهاى سياسى در اصل بر عهده مرزنشينان 
است؛ همان هايى كه حتى با يكديگر نسبت فاميلى نيز 
ــود در مناطق مرزى  دارند. مرزبانان با خانواده هاى خ
زندگى مى كنند و در اين نقاط به كار و فعاليت مشغول 

ــتند و در عين حال امنيت را نيز در اين نقاط ايجاد  هس
مى كنند؛ اين يعنى آن ها مرزبانان واقعى هستند. 

   تقسيم بندي هايي كه ميان نيروهاي نظامي براي 
حفظ امنيت مرزها در دستور كار قرار گرفته است، 

دليل خاصي دارد؟
 وظيفه تامين امنيت مرزها به دست توانمند فرزندان 
ــت. وظيفه تامين امنيت مرزها، بر عهده  اين مرز و بوم اس
سپاه، ارتش و سربازان گمنامى است كه همگى فرزندان 
اين كشور هستند و هر يك به نوبت خود براى اين امنيت 
زحمات فراوانى را متحمل مى شوند. در واقع همه مرزهاى 
كشور، چه مرزهاى غربى يا شرقى، يا مرزهاى شمال غرب 
و شمال شرق، تحت كنترل نيروهايى مانند سپاه، ارتش يا 
سربازان گمنام است اما براى اينكه تقسيم كار در ميان اين 
نيروها صورت بگيرد، محوريت اين امنيت در مرزها تفكيك 
شده و براي مثال در برخى از مرزها ارتش به تنهايى محور 
ــت. اما اين به معناى آن نيست كه سپاه  تامين امنيت اس
ــت آن را بر عهده گرفته  در مرزهايى كه ارتش محور امني
است، نقشى نداشته و مسئولتى را بر عهده ندارد؛ همه با 
هم اين وظيفه را بر عهده دارند. محوريت امنيت مرزهاى 
ــور به يكى از ارگان هاى  ــمال غرب يا غرب و شرق كش ش
ــت تا با اين تقسيم كار ديگر  سپاه يا ارتش واگذار شده اس
ــپاه  ــود. در يك جا محوريت امنيت با س موازى كارى نش
است و در مرزهاى ديگر اين محوريت با ارتش است تا رصد 
اطالعات در مرزها و تامين امنيت اين مناطق به درستى 

انجام شود. اگر ارتش مسئول تامين امنيت مرزهاى ايران با 
افغانستان شده است، اين مساله به معناى برترى ارتش بر 
سپاه نيست. بلكه همگى نهادها مسئوليت اين امر را بر عهده 
دارند و تنها ارتش است كه محوريت امنيت را در اين منطقه  
بر عهده گرفته تا هم از موازى كارى ميان نهادها جلوگيرى 
كند و هم رصد اطالعات در مرزها به خوبى انجام شود. همه 
نيروهاى امنيتى ما با سلحشورى و شجاعت شانه به شانه 
ــور را بر عهده گرفته اند. براى  يكديگر، وظيفه امنيت كش
حفاظت از امنيت مرزها بايد با اقتدار عمل كنيم تا دست 
دشمن را كه به صورت مقطعى مى خواهد مرزهاى كشور 

را نا امن سازد از هر گونه آسيبى كوتاه كنيم. 

    شـهروز برزگر كلشـانى، عضو كميسـيون امنيت ملى و سياسـت خارجى در گفت و گو با «قانون»:

تقسيم بندى ايجاد امنيت در مرزها، براى جلوگيرى از موازى كارى است
همه نيروهاى امنيتى ما با سلحشورى و شجاعت شانه به شانه يكديگر،  وظيفه امنيت كشور را بر عهده گرفته اند

گروه سياسى
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ــت هاى  ــه اعتراضات به سياس در چهارمين هفت
ــومين  اقتصادى دولت امانوئل مكرون و همزمان با س
تظاهرات جليقه زردها در پاريس، پليس فرانسه بيش 
از 500 نفر را بازداشت كرد.شبكه فرانس انفو گزارش داد 
تا ساعت11:45  دقيقه به وقت محلى 548 نفر بازداشت 
شده اند.يكى از خبرنگاران لوموند در توييتى گفته اكثر 
ــتند و ظاهرا شمار  معترضان بين 20 تا 40 ساله هس
ــت كم 127 مورد  آن ها به نسبت قبل كمتر است.دس
از بازداشت ها پيش از آغاز تظاهرات بوده است.پليس 
شمار معترضان در خيابان شانزه ليزه در مركز پاريس 
را 1500 نفر تخمين زده است.معترضان پس از خواندن 
سرود ملى فرانسه شعار مى دهند: مكرون، استعفا. ادوارد 
ــه با حضور كوتاه در يك  ــت وزير فرانس فيليپ، نخس
كنفرانس خبرى گفت: 211 نفر به بازداشتگاه منتقل 
شده اند.فرماندارى پاريس اعالم كرد: بازداشت شدگان 
به سالح سرد از جمله چوب بيسبال و توپ فلزى پتانك 
مجهز بودند.بيش از پنج هزار مامور پليس براى مقابله 
با تظاهركنندگان به خيابان هاى مركزى پاريس اعزام 
شدند.مغازه هاى خيابان شانزه ليزه از شامگاه جمعه با 
سپرهاى چوبى محصور شده اند.خيابان هاى منتهى 
به كاخ اليزه، اقامتگاه رياست جمهورى با خودروهاى 
زرهى و حضور صدها مامور پليس مسدود شده است. 
ــن خيابان ها به  ــدگان در ورودى يكى از اي تظاهركنن
شدت با پليس درگير شده اند.از واپسين ساعات شامگاه 
ــرى طاق نصرت در  جمعه خودروهاى زرهى ژاندارم
بخش شمالى خيابان شانزه ليزه را محاصره كرده اند.به 
نظر مى رسد با توجه به حضور گسترده و تغيير تاكتيك 
پليس، تظاهرات امروز نسبت به هفته هاى گذشته كمتر 
خشونت بار بوده است.بيش از 80 هزار مامور پليس در 
سراسر فرانسه براى مقابله با تظاهرات جليقه زردها بسيج 

ــده اند.در صدها منطقه ديگر هم تظاهرات و بستن  ش
ــتان اورين-رون- آلپ  ــت. در اس جاده ها در جريان اس
(به مركزيت ليون) اتوبان اصلى A7 مسدود شده است. 
در منطقه پل-ميسترال همين استان، بازداشت يكى از 
رهبران جليقه زردها به درگيرى شديد بين معترضان و 
پليس منجر شده است.بسيارى از شاهراه هاى فرانسه در 

شمال و غرب اين كشور مسدود است.
جرقه اعتراضات از كجا آغاز شد؟

ماجرا از پريسيليا لودوسكى، زن راننده جوان 32 
ساله شروع شد كه در يكى از حومه هاى دور پاريس 
زندگى مى كند. او ماه مه براى كاهش قيمت سوخت 
ــه كمپين و تومارى روى  در پمپ بنزين هاى فرانس
ــر كرد و از مردم خواست آن را امضا  اينترنت منتش
كنند.او در درخواست خود نوشته بود قيمت بنزين 
ــت افزايش  ــور مرتب از طرف دول و گازوييل به ط
ــت اينترنتى لودوسكى تا ماه  مى يابد. اين درخواس
ــى را جلب نكرد تا اينكه در  اكتبر 2018 توجه كس
ماه 22 اكتبر روزنامه لوپريزين گزارشى درباره اين 
ــر كرد.پس از اين گزارش شمار  اقدام راننده منتش
ــوخت را  ــت كاهش قيمت س زيادى اين درخواس
امضا كردند.همزمان شمارى از كاربران فيسبوك، 
براى حمايت از اين خواست، گروهى تشكيل دادند 
با عنوان بلوكاژ ملى مخالف افزايش قيمت سوخت. 
برخى شهروندان هم به صورت خودجوش گروه هاى 
محلى سازماندهى كردند. شمارى از كشاورزان هم 
ــا و كليپ هايى از  ــبكه هاى اجتماعى فيلم ه در ش

ــر كردند و در آن از شرايط سختى  خودشان منتش
زندگى شان گفتند .

كشيده شدن دامنه اعتراضات جليقه زردها 
به كشورهاى همجوار  اروپايى

حاال به نظر مى رسد ادامه اين اعتراضات اروپا را 
در خواهد نورديد. در اولين مرحله دامنه اعتراضات 
ــتان و هلند  ــورهاى بلژيك و لهس تاكنون به كش
كشيده شده است.صدها معترض گروه موسوم به 

ــوخت  «جليقه زردها» به طرح افزايش قيمت س
ــل، پايتخت بلژيك  و وضعيت اقتصادى در بروكس
ــا در اين  ــاى اتحاديه اروپ ــوى نهاده حركت به س
شهر را آغاز كردند.معترضانى كه در مركز اين شهر 
ــوى منطقه شومان محل  گردهم آمده بودند به س
ساختمان شورا، كميسيون و پارلمان اتحاديه اروپا 
ــرى هايى ميان معترضان  تظاهرات كردند. درگي
ــا رخ داد. ــوراى اروپ و پليس بلژيك در نزديكى ش

به نقل از خبرگزارى فرانسه، حدود 300 معترض در 
نزديكى ساختمان هاى اصلى اتحاديه اروپا و در پى 
اعتراضات جنبش جليقه زردها كه پايگاه اصلى شان 
ــت به تجمع زدند.تعدادى  ــت، دس در فرانسه اس
ــونت كشيده شد و  از اعتراضات در فرانسه به خش
راهپيمايى روز جمعه در بلژيك نيز با درگيرى ميان 
معترضان و پليس ضد شورش همراه بود.معترضان 
پس از متفرق شدن توسط پليس با استفاده از آب پر 

فشار، دو ون پليس را آتش زدند.حدود 60 تن نيز با 
چاقو، بمب هاى دودزاد يا كپسول هاى گاز اشك آور 
دستگير شدند.يان يامبون، وزير كشور بلژيك گفت: 
اين خشونت عليه پليس بود كه هر روز بهترين تالش 
خود را براى حفاظت از مردم و جامعه به كار مى بندد.

تظاهرات در بروكسل حدود ساعت 10:30 به وقت 
محلى آغاز شد و در خيابان هاى اين شهر ادامه داشت.

پليس بروكسل در مركز اين شهر و منطقه شومان 
تدابير امنيتى شديدى را اتخاذ كرده و در خيابان هاى 
منتهى به ساختمان نهادهاى اتحاديه اروپا كه داراى 
سيم خاردار هستند،كشيده است.همچنين ايستگاه 
ــنتر» بروكسل  متروى «پارك» و تونل «راجرز س
ــل در حوالى ايستگاه  نيز بسته شد.پليس بروكس
ــومان، محل ساختمان  قطار اين شهر و منطقه ش
نهادهاى اتحاديه اروپا 50 معترض را دستگير كرد.

در ادامه نيز اعتراضات «جليقه زردها» در حالى به 
هلند كشيده شد كه معترضان در شهرهاى مختلف 
ــت به راهپيمايى هاى  ــور عليه دولت دس اين كش
ــزارى آناتولى،  ــزارش خبرگ ــى زدند.به گ اعتراض
ــى به اين  ــانه هاى اجتماع معترضان از طريق رس
ــخ داده و در خيابان هاى  راهپيمايى اعتراضى پاس
شهرهايى چون الهه، نى ميخن، ماستريخت، آلكمار، 
ليوواردن و خرونينگن دست به راهپيمايى اعتراضى 
ــرض در مقابل  ــدود 200 معت عليه دولت زدند.ح
ساختمان پارلمان در الهه تجمع كردند.همچنين در 
پى حضور پليس، برخى از معترضان مسيرهاى مقابل 
پارلمان را تخليه كردند و به برخى ديگر نيز گفته شد 
بايد از ساختمان دور شوند.در جريان اين اعتراضات، 
پليس هلند چهار معترض جليقه زرد را بازداشت كرد.

لهستان نيز يكى ديگر از كشورهايى بود كه ديروز شاهد 
درگيرهاى پراكنده اى بود. حال بايد منتظر ماند و ديد 
آيا ادامه اين اعتراضات به كشورهايى كه زبان مشترك 

با مردمان فرانسه ندارند، هم خواهد كشيد يا  خير.

اپيدمى زردها
 پليس فرانسه بيش از 1000 نفر را بازداشت كرد

دامنه اعرتاضات جلیقه زردها به کشورهای هلند، بلژیک و لهستان نیز کشیده شد
گروه بين الملل

ــتگيرى منگ وانژو، يكى از  حدود يك هفته از دس
ــركت هواوى در كانادا مى گذرد. اتهام  مديران ارشد ش
او نقض تحريم ها و معامله با ايران است. نماينده دولت 
كانادا از احتمال 30 سال زندان در ارتباط با پرونده منگ 
وانژو سخن گفته است.دستگيرى منگ وانژو در كانادا بر 
خوش بينى ناشى از تعديل جنگ بازرگانى آمريكا و چين 
ــت. آمريكا مدعى شده كه منگ وانژو،  سايه افكنده اس
تحريم هاى تعيين شده عليه جمهورى اسالمى ايران 
را نقض كرده است. منگ وانژو، مدير ارشد مالى شركت 
چينى هواوى بوده كه روز اول دسامبر در ونكوور كانادا 
دستگير شده است.خبرگزارى فرانسه در گزارشى كه 
غروب جمعه 16 آذر (7 دسامبر) از ونكوور ارسال كرده به 
موضوع اتهام نقض تحريم هاى ايران از سوى مدير ارشد 
مالى شركت هواوى پرداخته است.اتهام آمريكا عليه مدير 
ارشد شركت هواوى اكنون از سوى مقامات قضايى كانادا 
نيز تاييد شده است. روز جمعه هفتم دسامبر، مقامات 
قضايى كانادا اقدام به بازجويى از منگ وانژو كرده بودند.

ــهر  پس از پايان بازجويى، مقامات قضايى كانادا در ش
ونكوور اعالم كردند مدارك حكايت از نقض تحريم هاى 

ايران از سوى مدير ارشد شركت هواوى دارد.
اتهامات منگ وانژو

ــاس اطالعاتى كه آمريكا در اختيار رسانه ها  بر اس
قرار داده است، مدير ارشد مالى شركت هواوى متهم به 

ــت. گفته مى شود كه منگ وانژو  كالهبردارى شده اس
درباره شعبه اى از شركت هواوى اطالعات غلط داده است.

تحقيقات نخستين حكايت از آن دارند كه شركت هواوى 
براى نقض تحريم ها و انجام معامله با جمهورى اسالمى 
از شركتى به نام اسكاى كام بهره گرفته است.منگ وانژو 
متهم شده كه ارتباط شركت هواوى با اين شركت را پنهان 
كرده است. اين در حالى است كه شركت اسكاى كام بر 
اساس خبر منتشر شده از سوى خبرگزارى فرانسه، يكى 
از شعبه هاى شركت هواوى بوده است.فعاليت هاى مالى 
و بانكى شركت هواوى با جمهورى اسالمى ايران از طريق 
اين شركت صورت گرفته است. چين و مسئوالن شركت 
ــى را رد مى كنند.روز جمعه  هفتم  هواوى چنين اتهام
دسامبر جلسه اى براى بررسى درخواست آزادى منگ 
وانژو با قرار وثيقه برگزار شد. نماينده دولت كانادا با چنين 
درخواستى مخالفت كرده است. مقامات قضايى كانادا 
از احتمال بيش از 30 سال زندان براى منگ وانژو سخن 
گفته اند.بايد يادآور شد كه منگ وانژو، دختر رن ژنگفى، 
موسس شركت هواوى است. دولت چين رسما نسبت 
به دستگيرى مدير ارشد مالى شركت هواوى اعتراض 
ــه از افزايش نگرانى هاى  كرده است.خبرگزارى فرانس
جهانى درباره تشديد مجدد جنگ تجارى بين آمريكا و 
چين در سايه دستگيرى اين مدير ارشد شركت هواوى 

خبر داده است.

داستان پيچيده  استرداد
ــراى نقض  ــد خانم منگ ب ــكا مى خواه آمري
تحريم هاى ايران به اين كشور تحويل داده شده 
و در آن جا محاكمه شود. اين استرداد محل يك 
ــه از ديروز با  ــزرگ خواهد بود ك جنگ حقوقى ب
حضور خانم منگ در دادگاهى در ونكوور شروع 
ــم خود از اين دستگيرى را  شده است.چين خش
پنهان نكرده وخواستار آزادى فورى خانم منگ 
ــى، تبلت، لپ تاپ و نرم افزار، ابزارها و  است.گوش
ــند و  ــواوى در ايران به فروش مى رس خدمات ه
ــايت فارسى  ــركت از فروردين پارسال س اين ش
خود را نيز راه اندازى كرد.هواوى در ايران خود را 
ــد: يكى از ارائه دهندگان  اين گونه معرفى مى كن
برتر دستگاه هاى هوشمند و زيرساخت فناورى 
ــان در چهار  ــطح جه اطالعات و ارتباطات در س
ــبكه هاى مخابراتى، فناورى  ــدى - ش حوزه كلي
ــمند و خدمات ابر. اطالعات، دستگاه هاى هوش

ــال، يك ماه پيش از خروج آمريكا از  آوريل امس

ــد كه آمريكا صادرات شركت  برجام، گزارش ش
ــت  ــورهاى ديگر را در دس هواوى به ايران و كش
ــت قوانين تحريم  ــى دارد چون ممكن اس بررس

آمريكا را زير پا گذاشته باشند.

پيشينه  مجازات هوآوى
ــركت  ــال 2011 نگران دو ش كنگره آمريكا از س
ــتردگى  هواوى و زد تى اى چين بوده كه به دليل گس
ــان، اطالعات در اختيار دولت  جهانى فعاليت هايش

چين قرار مى دهند.مايكل هايدن، رييس سابق سيا 
و مدير سابق آژانس امنيت ملى آمريكا در سال 2013 
هشدار داده بود كه هواوى اطالعات وسيع خود را درباره 
ــتم هاى فناورى ارتباطات خارجى در اختيار  سيس

دولت چين گذاشته است.
تحقيقات بيشتر به روايت رويترز

ــزارش كرد  ــرز گ ــزارى رويت ــي خبرگ ــه تازگ ب
ــاالت مالى  ــه نقل و انتق ــن باره ب كه تحقيقات در اي
غيرقانونى كه شركت هواوى از طريق بانك  بريتانيايى 
ــى براى ايران انجام داده، گسترش يافته  اچ اس بى س
ــت. به گفته ميكله فلورى، خبرنگار بى بى سى در  اس
ــى درباره  ــى دريافته كه تحقيق ــورك، بى بى س نيوي
ــى در اين پرونده در جريان نيست و  نقش اچ اس بى س
وزارت دادگسترى آمريكا هم از اظهار نظر در اين باره 
خوددارى كرده است.بانك اچ اس بى سى پيش از اين 
نيز به نقض تحريم هاى ايران متهم و محكوم شده است، 
در سال 2012 به جرم تسهيل نقل و انتقاالت مالى براى 
تروريست ها، قاچاقچيان مواد مخدر و ديگر متخلفان. 
شعبه هاى خاورميانه و اروپايى اچ اس بى سى، در انتقال 
نزديك به 20 ميليارد دالر پول مقصر شناخته شدند. 
اچ اس بى سى مسئوليت خطاهاى گذشته را پذيرفت، با 
تحقيقات سناى آمريكا همكارى كرد و در نهايت رقمى 

هنگفت نزديك به دو ميليارد دالر جريمه پرداخت.

خربهای تازه از امكان۳۰ سال زندان برای منگ وانژو، مدیر ارشد مالی و معاون رشکت فناوری هواوی حكايت دارد

چالش افغانستان با طالبان بعد از گذشت سال ها،هنوز 
ــرايط راضي كردن طالبان  بي نتيجه مانده است.در اين ش
ــطح داخلي به بين المللي  براي مذاكره با دولت كابل از س
رسيده است.در اين ميان پاكستان از كشورهاي تاثيرگذار 
بر افغانستان است كه باعث شده ترامپ از عمران خان براي 
بهبود شرايط افغانستان درخواست كمك كند. نشست ژنو 
ــى به نتايج  مى تواند مقدمه اى براى گفت وگوها و دسترس
بيشتر براى صلح در افغانستان باشد و درواقع اگر اين روند 
با موفقيت نسبى هم آغاز شود، مى تواند الگويى براى اينكه 
ساير گروه هاى شورشى نيز در افغانستان به اين امر بپيوندند، 
ــد. در واقع اين امر به نوعى مى تواند بعد از اينكه طالبان  باش
ــاير گروه ها را هم در  ــد، س روند آتش بس يا صلح را پذيرا ش
معرض فشار قرار دهد؛ يعنى آن ها در مقابل يك عمل انجام 
شده قرار گيرند و بحث صلح افغانستان وارد دور نوينى از دوره 
ثبات شود.در همين راستا با پيرمحمدمالزهي،كارشناس 
مسائل افغانستان،گفت و گويي داشته ايم كه در ادامه از نظر 

مي گذرد.
      ترامپ بـراى ماندن يا نماندن در افغانسـتان 
بايد تصميم بگيرد، فردى كه بـراى حضور آمريكا 
در افغانسـتان فشـار مـى آورد متيس،وزير دفاع 
آمريكاست؛چرا او براى حضور در افغانستان فشار 

مى آورد؟
زمانى كه آمريكايى ها حكومت طالبان را ساقط كردند، 
اهدافى كه براى خود در نظر گرفته بودند اين بودكه افغانستان 
را به امنيت برسانند و زمينه توسعه،دولت و ملت سازى را در 
آنجا مساعد كنند؛ به اين دليل كه افغانستان به جايگاهى براى 
نفوذ سازمان هايى مانند القاعده تبديل نشود و عملياتى كه 
در نيويورك و واشنگتن انجام دادند، باز هم تكرار نكنند.بر 
اساس همين هدف دولت افغانستان شكل گرفت و قانون 
اساسى جديدى براى آن طراحى شد؛يك حكومت ليبرال 
شكل گرفت و تاكنون ادامه پيدا كرد.در حقيقت آمريكايى ها 
نتوانستند به اين هدف دست پيدا كنند و باوجود دست نيافتن 
به اين هدف، با گذشت زمان گروه طالبان كه از قدرت عزل 
شده بود،توانست در مناطق قبايلى پاكستان خود را بازسازى 
كند و قدرت بگيرد؛ به طورى كه اكنون گفته مى شود حدود 
نيمى از كشور افغانستان تحت تسلط طالبان در آمده است.اگر 
از نظر نظامى و امنيتى به مساله افغانستان بنگريم، آمريكايى ها 

در اين زمينه ناكامى هاى بسيارى داشتند .حتى برخى افراد 
معتقدند كه در اين زمينه شكست خورده است. زمانى كه راه 
حل نظامى به بن بست مى رسد، به شكل طبيعى توجه ها به 
سمت پيدا كردن راه حل سياسى مى رود كه راه حل سياسى 
از طريق مذاكره و مصالحه و سازش با طرف مقابل امكان پذير 
ــت كه از يك طرف  است. در واقع استراتژى ترامپ اين اس
نيروهاى نظامى آمريكايى در افغانستان را افزايش مى دهد 
ــكل مستقيم  و از طرف ديگر با طالبان در دوحه قطر به ش
وارد مذاكره مى شود.صحبت هايى در اين زمينه است كه 
ــتند تا بفهمند طالبان  آمريكايى ها به نوعى در تالش هس
ــد و درحكومت و قدرت در  چگونه دست از جنگ مى كش
افغانستان شريك باشند.آقاى خليل زاد كه يك افغانى تبار 
است، به عنوان نماينده ويژه آمريكا در دوحه با طالبان مذاكره 
كرده و هم به پاكستان رفته و مذاكراتى انجام داده و هم در 
كابل با مقامات افغان مذاكراتى داشته است. اكنون خليل 
زاد دور سوم مذاكرات خود را شروع كرده است. اگر اين فضا 
را در نظر بگيريد، به نظر مى رسد آمريكايى ها حضور خود 
را در افغانستان حفظ مى كنند؛ به رغم آنكه طالبان رسما 
ــرط صلح ،خروج نيروهاى آمريكايى و  ناتو   اعالم كردند ش
ــت.جداى از موضع طالبان، آمريكا نسبت  از افغانستان اس
ــرح دو هدف را  ــته طرح جديدترى دارد كه اين ط به گذش

پيگيرى مى كند:
1-تقويت حضور نظامى خود در افغانستان در بلندمدت 

كه پايگاه نظامى به دست آورده را حفظ خواهند كرد.
2- با امتياز دادن به طالبان به جنگ خاتمه دهد. سيزده 
ــتان را در اختيار  اياالت پشتو نشين شرق و جنوب افغانس
ــان با اختيار، حكومت مد نظر  طالبان قرار مى دهند و طالب
ــتند  خود را در آن مناطق پايه گذارى كندو در اين فكر هس
چند وزارتخانه را در داخل دولت مركزى افغانستان در اختيار 

طالبان بگذارند.
ــد  ــت از جنگ بكش در ازاى  اين امتيازات طالبان دس
وآمريكايى ها  در قدرت با آن ها شريك شوند.عملياتى شدن 
اين طرح در شرايط كنونى افغانستان ساده نيست؛ به هر حال 
آمريكايى ها تالش مى كنند كه ضمن ادامه حضور نظامى 
ــتان را مهيا كنند. در صورت  ــرايط صلح در افغانس خود ش
ــازى دولت سازى  ــرايط به سمت ملت س فراهم كردن ش
ــب با سياست هاى غرب و  مى روند كه نظام ليبرال متناس

آمريكا از طريق سازوكار دموكراتيك مانند انتخابات رياست 
جمهورى،انتخابات  پارلمانى و حتى يك نوع توزيع قدرت 
داشته باشند،تقويت كنند.گروه هايى را كه مخالف حكومت 
طالبان در مناطق خود هستند ،به نوعى راضى كنند و ساختار 
ــتى به نظام پارلمانى تبديل و قانون  قدرت را از نظام رياس
اساسى را اصالح كنند.اگر افغانستان بخشى از كشور را در 
اختيار طالبان قرار دهد به نظام فدرال تبديل مى شود.يعنى 
قوميت هاى ديگر مانند ازبك ها و تاجيك ها در مناطق قومى 
خود پارلمان هاى محلى را داشته باشند. بنابراين اگر اين اتفاق 
ــتان متفاوت تر از ساختار  بيفتد، ساختار قدرت در افغانس

كنونى خواهد بود.
 دونالـد ترامـپ در نامـه اى بـه عمران خان، 
نخست وزير  پاكستان از او خواست كه زمينه حضور 
گروه طالبان به ميز مذاكرات صلح را فراهم كند و از 
طرفى از طرحى به نام حكومت مشترك پاكستان 
وآمريكا در كابل سـخن به عمل مى آورنـد. آيا اين 

موضوع باعث جنگ در افغانستان خواهد شد؟

ــت كه طالبان درخأل   شكل نگرفت؛ از  واقعيت اين اس
ابتداى قدرت گرفتن طالبان، در كابل مورد حمايت  بخش 
امنيتى ارتش پاكستان بودند .بعد از آنكه آمريكايى ها، طالبان 
را از قدرت عزل كردند بازهم بخش امنيتى ارتش پاكستان 
توانستند زمينه را فراهم كنند تا طالبان از تيررس نظاميان 
ــوند و در قبال قبايل پاكستانى مستقر  آمريكايى خارج ش
شوند و بعد سازماندهى بشوند و كمك هاى نظامى و آموزشى 
ــند. بحث مورد اختالف اين است كه  به طالبان داشته باش
آمريكايى ها تصور مى كنند همه چيز به دست پاكستانى ها 
است و اگر آن ها بخواهند مى توانند طالبان را به ميز مذاكره 
ــاختار طالبان براى آمريكايى ها خيلى مفهوم  بياورند. س
شد نيست ؛اين تصور كه پاكستانى ها صد درصد بر طالبان 
ــت.طالبان اهداف، ديدگاه و  حاكميت دارند، درست نيس
ــائل مخصوص خود را دارند و از قبايل پشتو هستند و  مس
يك غرور ملى به اضافه غرور اسالمى خود را دارند و اين گونه 
نيست كه هرچه پاكستانى ها ديكته كنند طالبان انجام دهند.

ــت كه طالبان پس از مرگ رهبر خود  نكته دوم اين اس

يكدست نيست و چند جناح مختلف در آن به وجود آمده 
است. يك جناح آن با پاكستانى ها مرتبط و بر آن ها تاثير گذار 
است و از طرفى جريان مالرسول ممكن است خط فكرى 
پاكستانى ها را نداشته باشد. صحبت هايى است كه بسيارى از 
اين گروه ها ارتباطاتى با روسيه ،چين و ايران پيدا كردند؛حتى 
گفته مى شود كه 25 گروه در افغانستان وجود دارد كه دولت 
ــت و فقط طالبان و داعش  در حال جنگ با اين گروه ها س
نيست .بسيارى از گروه هاى محلى كوچك در مناطق مختلف 
هستند كه در طوايف نفوذ دارند و افغانستان با نوعى تجزيه 
قدرت روبه رو است؛ يك دولت مركزى قدرتمند كه بتواند در 
سرتاسر كشور اعمال قدرت كند ،وجود ندارد. آمريكايى ها 
ــار خود را بر پاكستان  به اين موضوع توجه نمى كنند و فش
گذاشتند و انتظار دارند پاكستان مشكل آن ها را حل كند و 
تنشى هم در مناسبات ترامپ با عمران خان به وجود آمده 
است.از ديد پاكستان هزينه هايى را براى مبارزه با تروريسم 

كرده است ولى آمريكايى ها اين موضوع را نمى پذيرند.
      خروج نيروهاى بيـن المللى ناتو  و آمريكا چه 

پيامدهايى را براى دولت افغانستان خواهد داشت؟
ــتان را  در كوتاه ترين زمان ممكن طالبان دوباره افغانس
تصرف خواهد كرد.طالبان قدرت را در كابل در دست مى گيرد 
ــا و تاجيك ها  ــيعه مذهب ، ازبك ه اما گروه هاى قومى ش
سالح به دست مى گيرند و عليه طالبان وارد جنگ خواهد 
شد؛جغرافياى جنگى از شرق و جنوب افغانستان به شمال 
و مركز انتقال مى يابد كه خطرناك تر از گذشته است .ممكن 
ــاند و تبديل به دو كشور  است افغانستان را به تجزيه بكش
شود كه در رسانه هاى افغانستان هم مطرح شد؛كسانى كه 
معتقدند ما كشور خراسان را پايه گذارى مى كنيم، منظور اين 
است كه قبايل پشتو كنار گذاشته شود و يك منطقه را تصرف 
و يك كشور را تشكيل دهيم. بنابراين اينكه در اين شرايط 
آمريكايى ها از افغانستان خارج شوند، خطرات جدى را براى 
اين كشورها خواهد داشت اما ادامه حضور آمريكا در افغانستان 
،مشكالت را حل نكرده است. به نظر مى رسد آمريكايى ها 
بحران افغانستان را به گونه اى مديريت مى كنند كه نه طالبان 
پيروز شود و نه دولت مركزى بتوانند طالبان را از طريق نظامى 
ــدف صورت مى گيرد كه  حذف كند.اين مديريت با اين ه
زمينه براى حضور نظامى آمريكا در بلند مدت آغاز شود كه 
يك قرارداد امنيتى امضا كردند و چند پايگاه نظامى را احداث 
ــان مى دهد جايى كه پايگاه  كردند.تجربه آمريكايى ها نش
نظامى زدند و هزينه هاى هنگفتى كردند،ديگر از آن كشور 
خارج نمى شوند .تنها مساله افغانستان نيست آمريكا تنها به 
دليل افغانستان نيامده است؛آمده تا با رقباى ديگر خود مانند 
چين ،روسيه و ايران مقابله كند. افغانستان در همسايگى با 

چين، هند، آسياى مركزى و ايران است .برداشت من اين است 
كه آمريكايى ها، افغانستان را تسليم نخواهند كرد و پايگاه هاى 
نظامى آمريكا به قوت خود باقى خواهند ماند.مانند يونان، كره 
جنوبى ،ژاپن و بسيارى از كشورهايى كه قبل از جنگ جهانى، 
آمريكايى ها به اين كشورها رفتند و ديگر خارج نشدند.در 
ژاپن و كره جنوبى بسيارى از مردم تظاهرات كردند و خواستار 
خروج آمريكا بودند، اما در اين كشورها حاكميت ها به گونه اى 
طراحى مى شوند كه به حضور آمريكايى ها احساس نياز كنند 
و حكومت افغانستان هم به حضور آمريكايى ها احساس نياز 
دارند و رسانه ها به گونه اي تبليغات مى كنند كه اگر آمريكايى 
ــور را فرا خواهد گرفت. مردم  ــوند طالبان كش ها خارج ش
افغانستان، آمريكا را به صورتكه ما تحليل مى كنيم ،تحليلى 

نمى كنند آن ها احساس نياز به آمريكا دارند.
      شـما در صحبت هاى تان به تجزيه قدرت در 
افغانستان اشـاره و تاكيد كرديد كه قدرت واحدى 
در افغانستان وجود ندارد. در كنفرانس افغانستان در 
ژنو، دبير كل سازمان ملل متحد از تشكيل كارگروه 12
نفره از سوى كابل براى آغاز مذاكرات صلح با طالبان، از 
كابل و طالبان خواست مذاكرات مستقيم را آغاز كنند. 

به نظر شما آيا مذاكره امكان پذير است؟
به نظر مى رسد كه آمريكايى ها در مرحله اول با طالبان 
مذاكره مى كنند و در مراحل بعدى قطعا دولت مركزى 
را هم وارد خواهند كرد. شما اگر همين شرايط را در نظر 
بگيريد آقاى اشرف غنى شوراى مشورتى  را تشكيل داده 
كه يك نيروى جديد موازى با شوراى صلح است ؛شوراى 
مشورتى به دنبال اين است كه با تمام گروه هاى سياسى، 
اسالمى، روحانيون و افراد با نفوذ و جهانى صحبت كنند 
تا بتوانند گروه دوازده نفرى را تعيين كنند واين گروه 12

ــود.آمريكايى ها  نفره مى تواند با طالبان وارد مذاكره ش
ــد؛  مى دانند كه مذاكرات نبايد بين آمريكا و طالبان باش
ــره ميان طالبان و آمريكا  علت اينكه در اين مرحله مذاك
ــناختن دولت مركزى  صورت مى گيرد، به رسميت نش
ــت. در مرحله سوم كشورهاى منطقه  توسط طالبان اس
نيز وارد مذاكره مى شوند؛ يك نوع توافقى درسطح كلى 
تر هم در سطح  داخلى بين طالبان و دولت مركزى و هم 
ــى ديگر از جمله گروه هاى قومى مانند  گروه هاى سياس
ازبك تاجيك و هم در سطح منطقه اى ميان كشورهاى 
ــتان منافعى دارند، مانند  همسايه كه به نوعى در افغانس
ــعودى ،امارات  وقطر. بايد اين  تركيه،هند،عربستان س
ــور ها داخل افغانستان، منطقه و بين الملل  سطح از كش
ــتان چارچوبى را از طريق  ــند و در افغانس به تفاهم برس

سازمان ملل پيگيرى كنند.

طالبان دركابل مورد حمايت بخش امنيتي ارتش پاكستان بود

خط و نشان چين براي آمريكا برسر تحريم ايران

پیرمحمد مالزهی، کارشناس مسائل بین امللل در گفت وگو با «قانون»:

ففاطمه  خسروى
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شوروى، جمهورى سوسياليستى 
شوروى اوكراين، جمهورى 

سوسياليستى بالروس شوروى، 
جمهورى فدرال سوسياليستى 

يوگسالوى، جمهورى خلق 
لهستان، چكسلواكى، عربستان 

سعودى و اتحاديه آفريقاى جنوبى 
هشت نماينده اى بودند كه راى ممتنع 

دادند

ساختار كلى فعلى اين اعالميه 
جهانى در پيش نويس دوم كه 

توسط رنه كسن آماده شد، شكل 
گرفت. كسن اين پيش نويس را در 

ادامه پيش نويس اول كه توسط جان 
پيترز هامفرى نوشته شده بود، تهيه 

كرد. ساختار ايجاد شده از جمله 
مقدمه و معرفى اصول اوليه تحت 

تاثير كد ناپلئون بود. اعالميه شامل 
مقدمه و سى ماده است

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 «قانون» بنا دارد تا از هفته آينده 
ــكالت زندانيان را  ــا، دغدغه ها و مش صحبت ه
ــر كند.  در صورت مقرون به صحت بودن منتش
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. 
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اعالميه جهانى حقوق بشر
ــع  ــه درمجم ــت ك يك پيمان بين المللى اس
عمومى سازمان ملل متحد در تاريخ 10دسامبر1948 

در پاريس به تصويب رسيد. 
اين اعالميه نتيجه مستقيم جنگ جهانى دوم بود 
و براى نخستين بار حقوقى را كه تمام انسان ها مستحق 
ــتند را به صورت جهانى بيان مي كند. در نتيجه  آن هس
حقوق بشر به حقوقى گفته مى شود كه همگان در همه 
زمان ها و مكان ها از آن برخوردارند. اعالميه مذكور شامل 
30 ماده است كه به تشريح ديدگاه سازمان ملل متحد در 
ــر مى پردازد. مفاد اين اعالميه حقوق  مورد حقوق بش
بنيادى مدنى، فرهنگى، اقتصادى، سياسى، و اجتماعى  را 
كه تمامى انسان ها در هر كشورى بايد از آن برخوردار 

باشند را مشخص كرده است. 
اليحه جهانى حقوق بشر از  اعالميه جهانى حقوق 
ــر، ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و  بش
فرهنگى و ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى و 
دو پروتكل انتخابى آن تشكيل شده است.  در سال1966 
ــر مذكور را به تصويب  مجمع عمومى دو اليحه جزيى ت
رساند. در سال1976 هنگامى كه اليحه جهانى حقوق 
بشر توسط تعداد كافى از ملت ها مورد تأييد قرار گرفت،  
به حقوق بين الملل تبديل شد.  مفاد اين اعالميه از نظر 
بسيارى از پژوهشگران الزام آور است و از اعتبار حقوق 
بين الملل برخوردارست زيرا به صورت گسترده  پذيرفته 
شده است و براى سنجش رفتار كشورها به كار مى رود. 
كشورهاى تازه استقالل يافته زيادى به مفاد اعالميه 
جهانى حقوق بشر استناد كرده اند و آن را در قوانين بنيادى 

يا قانون اساسى خود گنجانده اند.
ساختار كلى اعالميه جهانى حقوق بشر

ساختار كلى فعلى اين اعالميه جهانى در پيش نويس 
دوم كه توسط رنه كسن آماده شد، شكل گرفت. كسن 
اين پيش نويس را در ادامه پيش نويس اول كه توسط جان 
پيترز هامفرى نوشته شده بود، تهيه كرد. ساختار ايجاد 
شده از جمله مقدمه و معرفى اصول اوليه تحت تاثير كد 
ناپلئون بود.  اعالميه شامل يك مقدمه و سى ماده است. 
مقدمه داليل تاريخى و اجتماعى كه منجر به نياز براى 
نوشتن يك اعالميه بود، را مطرح مى كند، مواديك و دو 
پايه اصلى مفاهيم كرامت، آزادى، برابرى و برادرى را بنا 
مى كنند، مواد سه تا11 به حقوق فردى ديگر مانند حق 
ــواد6 تا11 به  زندگى و منع برده دارى مى پردازند،  م
اساس قانونى حقوق بشر با تمهيداتى براى دفاع در زمان 
ــاره مى كنند، مواد12 تا17 به حقوق  نقض قوانين، اش
فردى در جامعه از جمله مواردى مانند حق آزادى حركت 
مى پردازند، مواد18 تا21 به آزادى هاى سياسى، عمومى 
ــر،  دين، وجدان،   ــه،  نظ و روانى از جمله آزادى انديش
ــواد22 تا 27 بر  ــرف و آزادى انجمن مى پردازند، م ح
حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى افراد از جمله حق 
ــا 30 نيز بر روش  ــالمتى تاكيد مى كنند، مواد28 ت س
ــده و همچنين مواردى كه  ــتفاده از قوانين اعالم ش اس
ــن اعالميه برحقوق  ــتند، مى پردازند. اي قابل اجرا نيس
افراد در جامعه تاكيد دارد و اعالم مى دارد كه نبايد ازين 
مواد به گونه اى استفاده شود كه با اهداف ملل متحد در 

تضاد باشد. 
زمينه هاى تصويب اعالميه

ــازمان ملل متحد، سه سال پس  مجمع عمومى س
ــازمان ملل متحد، اعالميه جهانى حقوق  از تاسيس س
ــر، كه  ــر را تصويب كرد و اعالميه جهانى حقوق بش بش
ــوق و آزادى هاى برابر  ــدف آن برقرارى تضمين حق ه
ــامبر1948 به تصويب  براى همه مردم بود، در 10دس

ــر جهان به عنوان روز  رسيد، روزى كه اينك در سراس
ــته مى شود. پس از  بين المللى حقوق بشر گرامى داش
فاجعه تاريخى ناسيونال سوسياليسم در آلمان نازى و 
ــر عليه يهوديان و  ــتانه آدولف هيتل جنايات نژادپرس
جنايات او عليه دگرانديشان، مخالفان و مردم كشورهاى 
ديگر، اتحادى جهانى براى تشكيل يك نظم نوين جهانى 
به وجود آمد، كه قرار شد بر پايه ارزش هاى مدرن حقوق 
ــمندان حقوق بشر به  ــود.  فعاالن و انديش بشر مقرر ش
اين امر واقف بودند، كه پيروزى بر ديكتاتورى نازى ها 
ــد، به  ــازى بودن ــان ن ــى كه متحدين آلم و دولت هاي
تنهايى نمى تواند به صلح سياسى در جهان منجر شود. 
ــده آمريكا به جنگ جهانى  پيش از ورود اياالت متح
ــت،  ــن روزول ــورى آمريكا، فرانكلي دوم، رييس جمه
ــل، در  ــتون چرچي ــتان، وينس ــت وزير انگلس و نخس
اوت1941 وقتى كه در يك كشتى جنگى انگليسى به 
ــور  ــتند، منش ــس آف ويلس» حضور داش ــام «پرين ن
ــور  ــالم كردند. هدف «منش ــه جهان اع آتالنتيك را ب
آتالنتيك»  بنيانگذارى صلح نوين جهانى بود، كه قرار 
است در آن «همه انسان ها در همه كشورهاى جهان يك 
زندگى آزاد و بدون فقر داشته باشند». در ژانويه1942 
ــد هيتلرى»  ــو «ائتالف ض ــور عض ــت و پنج كش بيس
بيانيه سازمان ملل را امضا كردند. همه اين رويدادهاى 
ــه تصويب اعالميه جهانى  تاريخى پله هايى بودند كه ب
ــدند. اعالميه جهانى حقوق بشر  حقوق بشر منتهى ش
ــامبر 1948 ميالدى دستاوردى است  مصوبه 10 دس
كه به دنبال جنگ جهانى دوم شكل گرفت. آزادى هايى 
كه در اعالميه جهانى حقوق بشر مطرح هستند، توسط 

رييس جمهور اياالت متحده آمريكا، فرانكلين روزولت، 
در ژانويه 1941، يعنى هفت سال قبل از تصويب اعالميه 
ــده  ــر، در كنگره آمريكا مطرح ش ــوق بش جهانى حق
ــهروندان آمريكايى و به شهروندان  بودند. روزولت به ش
تمام جهان پيام و نويد چهار آزادى را براى آينده جهان 
بشرى داده بود: آزادى بيان، آزادى عقيده و رهايى از هر 
ــو هدف اول  نوع ترس و فقر. اين چهار آزادى از يك س
مورد حمله از سوى حاكمان هر ديكتاتورى و از سوى 
ــور هستند.  ديگر ميزان ابتدايى نوع آزادى در يك كش
ــورت آزاد افكار  ــان ها نتوانند به ص در جامعه اى كه انس
خود را بيان كنند و در آن مورد بنويسند، در جامعه اى كه 
انسان ها اجازه ندارند آزادانه به دين، يا فلسفه و جهان بينى 
يا به يك هدف سياسى اعتقاد داشته باشند، در جامعه اى 

كه مقامات كشور با هدف به وجود آوردن رعب و وحشت 
ــت مردم را  ــركوب مى كنند و امني ــردم را س و ترس، م
نابود مى كنند و در جامعه اى كه مقامات كشور نتوانند 
حداقل رفاه زندگى را براى همه شهروندان فراهم كنند، 
ابتدايى ترين شرايط يك زندگى آزاد از بين برده شده است. 
ــار مورد آزادى  ــه روزولت بر اين چه به اين خاطر بود ك

پافشارى مى كرد.
ــدف اين حقوق  ــن اعالميه آمده كه ه در مقدمه اي
جديد  بشرى، تبلور آرمان مشتركى است كه براى همه 
ملل اين جهان است. در جمله اول اين مقدمه به فاجعه 
اعمال وحشيانه ناسيونال سوسياليسم آلمان اشاره شده 
و به اهميت حقوق نوين بشرى صحه گذاشته مى شود: 
ــى كليه اعضاى  ــايى حيثيت ذات «… از آنجا كه شناس
خانواده بشرى و حقوق يكسان و انتقال ناپذير آنان اساس 
ــكيل مى دهد،  ــح را در جهان تش آزادى و عدالت و صل
ــر منتهى به اعمال  ــايى و تحقير حقوق بش عدم شناس
وحشيانه اى گرديده است كه روح بشريت را به عصيان 
واداشته و ظهور دنيايى كه در آن افراد بشر در بيان عقيده 
آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان باالترين آمال بشر 
ــت... اين نكات متعاقبا در اعالميه جهانى  اعالم شده اس
ــدند. البته خواست هاى آزادى  حقوق بشر نيز مطرح ش
دين و بيان هم در دهه هفتاد قرن هجدهم در انقالب 
ــرن هجدهم در انقالب  ــتاد ق آمريكا و هم در دهه هش
ــده بودند. ايده آزادى و رهايى از ترس  فرانسه مطرح ش
ــه آرمان هاى حقوق  ــى بدعت آور بودند ك و فقر تصورات
بشرى را براى شهروندان همه كشورها در سطح جهانى 
منقلب كردند. اين خواست نيز قبال  در برنامه «نيو ديل» 

توسط رييس جمهور اياالت متحده آمريكا، فرانكلين 
روزولت، مطرح شده بود و تجلى سياست اجتماعى او در 
جواب به بحران اقتصاد جهانى سال هاى اول دهه سوم قرن 
بيستم بود. روزولت به اين نتيجه رسيده بود كه سياست 
ــد تا حق اقتصادى  ــور بايد در بازار آزاد دخالت كن كش
ــود. هدف روزولت بهبودى  و اجتماعى فقرا پايمال نش
ــن و فقيرترين  ــادى و اجتماعى ناتوان تري وضع اقتص
قشرها جامعه بود. روزولت با پيش بردن برنامه اقتصادى 
ــند  ــى نيو ديل كه به گمان خودش يك نوع «س سياس
حقوقى دوم» بود، امكانات حقوقى، اجتماعى و اقتصادى 
جديدى را براى بهبود وضع توده هاى فقير در آمريكا به 
ــل 1945 اياالت متحده آمريكا  وجود آورد. در ماه آوري
ــور ديگر، باقى دولت هاى جهان را  همراه با چندين كش
ــازمان ملل متحد به سانفرانسيسكو  براى تاسيس س
دعوت كردند. يك سال پيش از آن، يعنى در سال 1944 
ــورهاى بزرگ غربى  در واشنگتن، طرحى توسط كش
ــازمان بين المللى ريخته شده بود.  براى تاسيس يك س
ــازمان جديدى به نام سازمان ملل  قرار بر اين بود كه س
ــود كه در دهم ژانويه  متحد جايگزين اتحاديه ملل ش
1920 تاسيس شده بود. متعاقبا سازمان ملل متحد در 
ــيس شد. مجمع عمومى سازمان  26 ژوئن 1945 تاس
ملل متحد در 10 دسامبر 1948 قطعنامه 217، يعنى 
اعالميه جهانى حقوق بشر را در پاريس به تصويب رساند. 
آنا  النور  روزولت، يكى از مهم ترين مولفين اعالميه جهانى 
حقوق بشر، و رييس كميسيون حقوق بشر سازمان ملل 
متحد بود. او همسر سى و دومين رييس جمهور اياالت 

متحده آمريكا، فرانكلين روزولت، نيز بود.
تصويب اعالميه

ــال 1948 ميالدى اعالميه  در روز 10 دسامبر س
ــت  جهانى با 48 راى موافق، بدون راى مخالف و هش
راى ممتنع به تصويب رسيد. جمهورى سوسياليستى 
ــن  ــتي اوكراي ــوري سوسياليس ــوروى، جمه ش
شوروي، جمهورى سوسياليستى بالروس شوروى، 
جمهورى فدرال سوسياليستى يوگسالوى، جمهورى 
ن  ــتا بس عر  ، كى ا چكسلو  ، ن لهستا ــق  خل
سعودى و اتحاديه آفريقاى جنوبى هشت  نماينده اى 
بودند كه راى ممتنع دادند. هندوراس و يمن (كه در 
ــورهاى عضو بودند) در راى گيرى  آن دوره جزو كش
ــاى  ــه آفريق ــد. راى ممتنع اتحادي ــركت نكردن ش
جنوبى را مى توان به دليل نظام آپارتايد دانست، كه 
عملكرد آن مستقيما با تعدادى از مواد بيانيه در تناقض 
ــتان سعودى نيز  ــت. راى ممتنع نماينده عربس اس
به دليل مخالفت با دو ماده از اعالميه بود: ماده18 كه به 
همگان «حق تغيير دين و باور» مى دهد و ماده16 كه 
ــخن مى گويد.  در مورد «برابرى حقوق در ازدواج» س
ــوروى را ماده13 النور روزولت دليل راى ممتنع ش

بيانيه دانست كه به شهروندان اجازه مى دهد تا كشور 
خود را ترك كنند.  نماينده شوروى علت راى ممتنع 
كشور خود را، عدم صراحت كافى مخالفت با فاشيسم 

در اعالميه جهانى حقوق بشر ذكر كرد.

        زمينه هاى خلق اعالميه جهانى حقوق بشر به مناسبت سالروز تصويب آن بررسى شد     

تبلور    يك آرمان   مشترك

110 سال پيش در چنين روزى
تصويب برنامه دولت سپهدار اعظم

ــوراى ملى در  ــتين مجلس ش نمايندگان نخس
ــال 1287موافقت خود را با مفاد  چنين روزى از س
ــراى اداره  ــپهداراعظم ب ــه محمدولى خان س برنام
ــت وزير و همچنين فهرست  ــور به عنوان نخس كش
ــتين كابينه  كابينه او اعالم كردند تا بدين گونه نخس
رسمى مشروطه خواهان تشكيل شود. وى در بخشى 
ــس تقديم كرد،آورده  از متن برنامه خود كه به مجل
بود: «اولين نقطه نظر دولت جديد و نخستين اصالح 
اساسى كه بتواند مقدمه اصالحات ديگر شود سعى 
ــت براى حصول  ــم و امنيت مملكت اس در حفظ نظ
ــى كه بتواند  ــت از تهيه فورى قواي اين مقصود، دول
ضمانت امنيت را بنمايد ناگزير است. اين قوا مركب 
ــون منظم و مرتب كه  خواهد بود اوال از يك عده قش
در نقاط مختلفه مملكت اردوى دائمى داشته باشند، 
ــوران هايى كه براى حفظ طرق و شوارع  ثانيا از قراس
ــت، ثالثا از پليس و نظميه در شهرها. مسلم  الزم اس
است ترتيبات اساسى قواى فوق الذكر خصوصا قواى 
نظامى مداقه و مطالعات كامله الزم دارد و اصالحاتى 
ــوف به دقت  ــت، موق ــون در نظر اس ــه در امر قش ك
مخصوص و تقديم لوايح قانونى آن به مجلس شوراى 
ــراى اصالحات  ــون قبل از اج ــد بود و چ ملى خواه
اساسى مزبور، ايجاد يك ترتيب موقتى كه به توسط 
آن ضمانت امنيت فورا ميسر شود الزم است. عجالتا 
ــده اى از قواى  ــط ع دولت مجبور خواهد بود به توس
ــت و پنج  الى سى هزار نفر  ــابق دولتى بالغ بر بيس س
حفظ انتظام و امنيت را نموده با فراغت خاطر بدون 

فوت وقت اصالحات اساسى را پيشنهاد نمايد».

انتشار اسامى مجرمان در چه 
جرايمى امكان پذير است؟

ــه عنوان ابزارى براى  ميزان: مجازات ها همواره ب
برقرارى نظم و امنيت در جامعه و گاهي عدالت، مورد 
ــت. اين در  توجه قانونگذاران و حكومت ها بوده اس
حالى است كه اجراى مجازات جنبه هاى گوناگونى 
خواهد داشت. يكى از اين جنبه ها ايجاد ترس در دل 
ــت تا با عبرت گرفتن  ــتعد ارتكاب جرم اس افراد مس
ــام اقدامات خالف  ــت به انج از مجرم و عاقبتش دس
ــى يكى از راه هاى  ــيوه نيز به نوع قانون نزنند. اين ش

پيشگيرى از وقوع جرم مورد توجه خواهد بود.
در همين راستا يكى از راه هاى ايجاد ترس در دل 
افراد مستعد جرم، اجراى مجازات در مأل عام و انظار 
عمومى و يا انتشار نام مجرم و تصوير آن از تلويزيون 
ــر نمودن حكم محكوميت بعضى  يا جرايد و يا منتش

مجرمان از طريق رسانه ملى يا جرايد است.
ــد كه طبق قانون  اين مهم در حالى اتفاق مى افت
ــند، مورد  حيثيت و آبروى افراد ولو آنكه مجرم باش
توجه و حمايت قانونگذار قرار گرفته است؛ بنابراين 
قضات در هر موردى امكان فاش نمودن احكام و يا نام 
ــت و فقط در موارد  و عكس مجرمان را نخواهند داش
قانونى احصا شده مجاز به انجام اين كار خواهند بود.

ــى كه حكم  ــت جرايم ــه بيان فهرس ــه ب در ادام
ــتور ماده 36  محكوميت قطعى در مورد آن ها به دس
قانون مجازات اسالمى بايستى از طريق رسانه ملى و 

جرايد اعالن شود خواهيم پرداخت:
1. جرايم موجب حد محاربه و افساد فى االرض يا 

تعزير تا درجه چهار
ــارد  ــك ميلي ز ي ــش ا ــردارى بي 2. كالهب
ــى كه موجب  ــال در صورت (1,000,000,000)ري
اخالل در نظم يا امنيت نباشد. (انتشار حكم در يكى 

از روزنامه هاى محلى، يك نوبت)
3. رشا و ارتشا

4. اختالس
ــق و مقررات قانونى در  5. اعمال نفوذ برخالف ح

صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگرى
ــه وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان  6. مداخل

دولت در معامالت دولتى و كشورى
7. تبانى در معامالت دولتى

8. اخذ پورسانت در معامالت خارجى
9. تعديات ماموران دولتى نسبت به دولت

10. جرايم گمركى
11. قاچاق كاال و ارز
12. جرايم مالياتى

13. پولشويى
14. اخالل در نظام اقتصادى كشور

15. تصرف غيرقانونى در اموال عمومى يا دولتى
ــم  ــار حك ــه انتش ــت ك ــر اس ــه ذك الزم ب
ــده در  ــه ش ــم گفت ــى در جراي ــت قطع محكومي
ــى،  ــرم ارتكاب ــوع ج ــال موض ــزان م ــه مي ــاال ك ب
ــال يا بيش از  ــارد(1,000,000,000) ري يك ميلي
ــانه ملى يا يكى از  ــت و در رس ــد، الزامى اس آن باش

روزنامه هاى كثيراالنتشار منتشر مى شود

تقويم قانون

اشاره

ــتانى كل كشور  ــراهاى دادس معاون نظارت بر دادس
ــراى تهران، روساى  ــتان نواحى دادس در جمع سرپرس
حوزه هاى قضايى بخش و دادستان هاى عمومى و انقالب 
ــتان تهران گفت: اقدام صحيح و  شهرستان ها و مركز اس
ــاير قضات دادسرا در جبهه هاى  به موقع دادستان ها و س
احقاق حق، اجراى عدالت و مبارزه با انواع مفاسد، جامعه را از 
بسيارى از خطرات مصون خواهد كرد. دادستان ها در صف 
مقدم جبهه اجراى عدالت و مبارزه با انواع مفاسد هستند. 
اين جبهه نياز به مديران جهادى دارد كه تمام وقت و شبانه 
روز خود را مانند دوران دفاع مقدس صرف خدمت به مردم 
نمايند. وى افزود: اقدام صحيح و به موقع دادستان ها و ساير 
قضات دادسرا در جبهه هاى احقاق حق، اجراى عدالت و 
مبارزه با انواع مفاسد، جامعه را از بسيارى از خطرات مصون 
خواهد كرد.  معاون نظارت دادستانى كل كشور خطاب به 
حاضران در جلسه اظهار كرد: تهران پيشانى كشور است و 
شما افتخار اجراى عدالت در حساسترين قسمت مملكت را 
بر عهده داريد. وى افزود: حدود 4500 قاضى در دادسرا هاى 
ــور انجام وظيفه مى كنند و در دادسرا هاى  ــر كش سراس
ــتان تهران حدود 950 قاضى وظيفه خطير احقاق و  اس
اجراى عدالت را برعهده دارند كه بيش از يك پنجم قضات 
دادسرا هاى سراسر كشور است. معاون دادستان كل كشور 
ادامه داد: اگر بتوانيم با برنامه ريزى صحيح در استان تهران 
وظايف مان را با كمك شما  به نحو مطلوب انجام دهيم اين 

عمل تاثير زيادى بر دادسرا هاى سراسر كشور دارد.
نظارت بر دادسرا ها و ضابطين

وى با اشاره به وظيفه نظارتى دادستانى كل كشور بر 
دادسرا ها و ضابطين سراسر كشور گفت: معاونت نظارت 
بر دادسرا ها و ضابطين دادستانى كل كشور از سال ها قبل 
ــده و وظيفه نظارت بر عملكرد دادسرا هاى  ــكيل ش تش
ــات مختلف و وظيفه  ــى را از جه عمومى انقالب و نظام
نظارت بر ضابطين را از جهت انجام وظيفه ضابطيت آن ها 
بر عهده دارد. خرم آبادى افزود: تشكيالت معاونت نظارت 
دادستانى كل كشور داراى دو اداره كل، يك مديريت و پنج 
اداره است كه هر قسمت يكى از وظايف نظارتى را بر عهده 
ــكيالت معاونت نظارت دادستانى  دارد. يك بخش از تش
كل را «مديريت بررسى انتصاب قضات دادسراها» تشكيل 

ــنهاد اوليه جابه جايى و انتصاب  مى دهد كه وظيفه پيش
ــور به اين قسمت محول شده  دادستان هاى سراسر كش
است. اين قسمت وظيفه دارد كه اوال اگر نياز به جابه جايى 
دادستان ها و انتصاب فرد جديدى به جاى آن ها باشد مراتب 
را به دادستان كل كشور اعالم نمايد. دوم اينكه بر اساس 
ــرا، افراد واجد شرايط احراز سمت  عملكرد قضات دادس
ــتان كل كشور معرفى  دادستانى را شناسايى و به دادس
كند. خرم آبادى عنوان كرد: در اين بخش براى هركدام از 
همكاران قضايى دادسرا يك پرونده ارزيابى عملكرد تشكيل 
ــواد قضايى، تعهد قاضى، نحوه برخورد  شده است كه س
ــالمت مالى و اخالقى، مديريت، ابتكار،  با ارباب رجوع، س
نظم و جديت و پشتكار قاضى در انجام امور از مولفه هايى 
هستند كه در ارزيابى آن ها مورد لحاظ قرار خواهد گرفت. 
در اين خصوص از ظرفيت هاى دادسراى انتظامى قضات 
و حفاظت اطالعات قوه قضاييه نيز استفاده خواهيم كرد. 
خرم آبادى تصريح كرد: براى ارزيابى ساير قضات دادسرا،  
ــتان ها داريم.  وفق مقررات قانونى  نياز به همكارى دادس
دادستان ها بر قضات دادسراى تحت مديريت خود نظارت 
دارند و الزم است ارزيابى همكاران تحت مديريت خود را در 
سامانه برخطى كه براى اين منظور در نظر گرفته مى شود 
به معاونت نظارت دادستانى كل كشور اعالم نمايند. اين 
نظرات مورد بررسى قرار خواهد گرفت و در صورت تاييد در 

ارزيابى عملكرد همكاران منظور خواهد شد. 
اداره كل نظارت و بازرسى

معاون قضايى دادستان كل كشور در ادامه بيان كرد: 
ــكيالت معاونت نظارت دادستانى  دومين قسمت از تش
كل كشور «اداره كل نظارت و بازرسي»  است كه نظارت 
بر حسن اجراى قانون در رسيدگى به موضوعات مطروحه 
در پرونده ها را از بدو تشكيل تا صدور قرار جلب دادرسى 
ــت بر عهده دارد.  قاضى خرم آبادى  و صدور كيفرخواس
ــى وظايف محوله را  اظهار نمود:  اداره كل نظارت و بازرس
ــيدگى به شكايات، بازرسى و  از طريق سه اداره انجام رس
ــه خاص نظارتى را  نظارت الكترونيكى كه هريك وظيف
برعهده دارند، انجام مى دهد.  وى با بيان اينكه وظيفه «اداره 
رسيدگى به شكايات» بررسى شكايت هايى است كه مردم 
از نحوه رسيدگى به پرونده هاى شان در دادسرا هاى سراسر 

ــكايات صرفا از طريق  كشور دارند، گفت: تاكنون اين ش
مكاتبه با دادستان هايى كه پرونده در حوزه قضايي شان 
ــب اجازه از  ــى اخيرا با كس ــد. ول مطرح بود انجام مى ش
ــده است تا رييس  ــتان كل كشور ترتيبى اتخاذ ش دادس
اين اداره كه يكى از قضات مجرب و با سابقه قضايى است، 
ــتان مربوطه كه پرونده  به محض وصول شكايت با دادس
ــت، تماس مى گيرد و پس  در حوزه قضايى وى مطرح اس
از اطالع از چگونگى پرونده، در صورت نياز در اجراى ماده 
288 قانون آيين دادرسى كيفرى تذكرات و دستورات الزم 
را صادر مى كند و اگر الزم بداند با ارسال نامه هم موضوع را 

پيگرى مى كند. 
خرم آبادى اعالم كرد: در اينجا فرصت را غنيمت شمرده 
و عالوه بر دادستان هاى استان تهران از همه دادستان هاى 
سراسر كشور مى خواهم اين گونه شكايات و اعتراضات و 
انتقادات را يك فرصت و يك نعمت براى ارتقاي سالمت 
دستگاه قضايى تلقى كنند و همكارى الزم را براى رسيدگى 
ــيدگى به شكايات دادستانى كل كشور  سريع با اداره رس
داشته باشند. مردم هم مى توانند شكايات خود را از طريق 
ــور، ارتباط از طريق  مكاتبه فيزيكى با دادستانى كل كش
ــود در پايگاه اينترنتى  ــكايات خ فضاى مجازى (درج ش
دادستانى كل كشور) و يا مراجعه حضورى به اداره مزبور 
ارسال و اعالم كنند. خرم آبادى اظهار كرد: «اداره بازرسى» 
دادستانى كل نيز بازرسى هاى خود را به دو طريق «بازرسى 
موردى و سرزده» و «بازرسى دوره اى» انجام مى دهد. اگر 
تماس هاى تلفنى اداره رسيدگى به شكايات با دادستان ها 
نتيجه ندهد، موضوع به اداره بازرسى جهت انجام بازرسى 
موردى ارجاع مى شود. معموال براى بازرسى هاى موردى 
در دادسراى تهران و مراكز استان ها از قضات دادستانى كل 
استفاده مى شود. ولى براى بازرسى دادسراى شهرستان ها 
ممكن است از دادستان هاى مركز استان ويا ديگر قضات 
ــتفاده شود. چرا كه به  مجرب دادسراى مراكز استان اس
ــى كيفرى دادستان  موجب ماده 27 قانون آيين دادرس
ــرا هاى ديگر شهرستان هاى استان  مركز استان بر دادس
ــى  نظارت دارد و مى تواند در اجراى اين وظيفه به بازرس
اقدام كند. خرم آبادى با اعالم اينكه بازرسى هاى دوره اى 
با حضور يك هيات قضايى با يك برنامه از پيش تعيين شده 

ــه منظور جلوگيرى  ــود. افزود قصد داريم ب انجام مى ش
ــى هاى دوره اى يك  ــام بازرس ــوازى كارى براى انج از م
هيات مشترك با دادسراى انتظامى قضات داشته باشيم. 
البته اين هنوز در حد يك پيشنهاد است عملياتى شدن آن 
بستگى به قبول اين پييشنهاد از سوى مسئولين داسراى 
ــتان كل اظهار نمود:  انتظامى دارد. معاون نظارت دادس
سومين اداره زير مجموعه اداره كل نظارت و بازرسى «اداره 
نظارت الكترونيكى» است كه دادستان كل كشور تاكيد 
ويژه بر توسعه آن دارد.  معاون نظارت بر دادسرا هاى سراسر 
كشور گفت: اداره كل نظارت بر ضابطين و زندان ها و اجراى 
احكام نيز يكى ديگر از بخش هاى زير مجموعه معاونت 
ــت كه وظايف محوله را از طريق دو اداره تحت  نظارت اس
عنوان «اداره نظارت بر ضابطين» و «اداره نظارت بر زندان ها 
و اجراى احكام»  انجام مى دهد. وى گفت: هريك از اين دو 
اداره نيز وظايف مهمى را بر عهده دارند كه به لحاظ كمى 
وقت، توضيح در خصوص نحوه نظارت هر يك ادارات را به 

وقت ديگرى موكول مى كنم.
سه سطح از نظارت

خرم آبادى افزود: قانونگذار سه سطح از نظارت را 
در مجموعه دادسرا ها ودادستانى كل در نظر گرفته 
است، سطح اول، نظارت دادستان يك شهرستان بر 
كاركنان قضايى ادارى تحت مديريت خودش است. 
ــتان  ــطح از نظارت، مربوط به نظارت داس دومين س
ــتان مى باشد كه تا  ــتان بر دادسراى شهرس مركز اس
كنون از اين نوع نظارت بدرستى استفاده نشده است. 
در نظر داريم اين نوع نظارت را كه به تجويز ماده 27

ــى كيفرى جزو تكاليف دادستان  قانون آيين دادرس

ــده است در آينده اى  شهرستان مركز استان قيد ش
نزديك راه اندازى كنيم به همين منظور دستورالعمل 
ــوى دادستان  جديدى براى نحوه اجرا اين ماده از س
كل كشور تهيه شده است كه بزودى ابالغ خواهد شد. 
سطح سوم از نظارت در داسرا ها نظارت دادستانى كل 
كشور بر دادسرا هاى سراسر كشور است كه توضيحات 
الزم راجع به نحوه اجراى آن داده شد. وى اظهار نمود: 
ــوع نظارت  ــد مربوط به موض آنچه تاكنون گفته ش
ــيوه نظارت و انواع نظارت بود واما از  بر دادسرا ها، ش
ــت. ناظر در نظارت  همه مهمتر «نتيجه نظارت» اس
خود نبايد با كسى تعارف و رودربايستى داشته باشد. 
ناظر اگر به اين نتيجه رسيد كه يك دادستان ضعيف 
ــود بايد با جديت جابه جايى  ــت وبايد جابه جا ش اس
وى را پيگيرى كرده  واگر ديد يك دادستان يا هريك 
ــواد، متعهد، با انگيزه، پر  ــرا قوى، باس از قضات دادس
تحرك، منظم، و دلسوز مردم است بايد با پيگيرى هاى 
ــد. نظارت بايد  ــاي وى را فراهم كن خود زمينه ارتق
تحرك ايجاد كند و بايد منجر به ايجاد يك مديريت 
ــد.  ــتكار باش متعهد، پويا، جهادى، عالقه مند و با پش
خرم آبادى اعالم كرد: به زودى از 29 ناحيه دادسراى 
تهران بازرسى دوره اى به عمل مى آيد. چهار ناحيه از 
نواحى 33 گانه قبال بازرسى شده اند. وى گفت: هدف 
از بازرسى مچ گيرى نيست بلكه هدف كمك براى رفع 
نواقص موجود و انجام سريع تر كار هاى مردم است به 
همين علت برنامه بازرسى هاى دوره اى را از قبل اعالم 
مى كنيم تا چنانچه نقصى وجود دارد تا قبل از بازرسى 

اقدام الزم براى رفع آن به عمل آورند.

عدليه

معاون نظارت بر دادسراهاى دادستانى كل كشور:

هدف از بازرسى مچ گيرى نيست

      مجمع عمومى سازمان ملل متحد، سه سال پس از تاسيس سازمان ملل متحد، اعالميه جهانى حقوق بشر را تصويب كرد
     در مقدمه اعالميه حقوق بشر آمده است كه هدف اين حقوق جديد بشرى، تبلور آرمان مشتركى است كه براى همه ملل اين جهان است

     هندوراس و يمن كه در آن دوره جزو كشورهاى عضو سازمان ملل متحد بودند در راى گيرى اعالميه حقوق بشر شركت نكردند
     در روز 10 دسامبر سال 1948 ميالدى اعالميه جهانى با 48 راى موافق، بدون راى مخالف و 8 راى ممتنع به تصويب رسيد
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ــان،  ــاص لباس هاى ش ــا تركيب خ ــا ب «كرده
ــتند. هرچند كه بين  ــخيص هس به راحتى قابل تش
ــف، تنوعات قابل  نواحى و طبقات اجتماعى مختل
ــاطر، 1382: 273).  ــود دارد»(يارش ــى وج توجه
ــادى با لباس محلى خود  كردها، طى قرن هاى متم
ــديدى برقرار  ــنتى ش پيوند عاطفى، عقيدتى و س
ــدارى لباس  ــى به حفظ و نگه كرده  و عالقه فراوان
ــانگر هويت فرهنگى آن هاست،  سنتى خود كه نش
ــت يك بانوى  ــنت دارد و اصال دارند. رنگ و بوى س
ــيدن لباس هاى  ايران زمين را نشان مى دهد. پوش
ــال هاى گذشته، رونق دوباره  محلى كردستان از س
ــده  ــمگيرى در آن حاصل نش ــه و تغيير چش گرفت
ــاك كردها از تنوع و غناى فوق  ــت. لباس و پوش اس
العاده اى برخوردار است كه در زينتها و رنگ هاى 
ــردى هرگز يك  ــم مى خورد. لباس ك لباس به چش
ــه با تركيب  ــت، بلكه هميش ــگ و تيره گون نيس رن
رنگهاى مختلف، چشم ها را به طرز مطبوعى خيره 
ــد كه طبيعت  ــان به اين باور مى رس مى كند و انس
ــبز، گلهاى  ــون، مرغزارهاى سرس و محيط پيرام
ــاف و آبى  ــمان ص ــپيدى برف ها، آس رنگارنگ، س
وسيالبهاى خروشان در اين تنوع رنگ تاثير مهمى 
داشته اند. درواقع، چنين مىتوان گفت كه پوشاك 
زنان كردستان لباسى شبيه شبرنگ ها و ستاره هاى 
ــى كه رنگ و بوى سنت دارد  ــت؛ لباس آسمانى اس
ــان مى دهد.  ــوى ايران زمين را نش و اصالت يك بان
لباس هاى كردى فقط مخصوص كردستان نيست. 
ــتان كرمانشاه و ايالم  اين پوشش هاى محلى در اس
و... از ديرباز مورد توجه اهالى اين شهرها قرار گرفته 
و قدمتى طوالنى دارند. پوشاك زنان و مردان كرد، 
ــرپوش و پاى افزار است و بسته  شامل تن پوش و س
ــر، از قطعات  ــاك و منطقه  مورد نظ به كاربرد پوش
مختلفى تشكيل شده و مدل و شكل ظاهرى آن نيز 
متفاوت است اما لباس كردها از هر مدل كه باشد در 
ــاند و حجاب كاملى  يك كالم، تمام بدن را مى پوش
ــكيل مى دهد. حتى در برخى نقش هاى روى  را تش
ــخص  ــنگ ها كه از دوران ماد بر جاى مانده، مش س
ــهاى بوده كه  ــت كه لباس آن دوران نيز به گون اس
ــوار بر  ــت و مردان س ــانده اس تمام بدن را مى پوش
ــلوار به پا دارند و درواقع مرد و زن فقط  ــب نيز ش اس
ــان از مچ بيرون است و ساير  صورت و دستهاى ش
قسمتهاى بدن به طور كامل پوشيده است. در اين 
كنده كارى ها، زنان و مردان با پوشش كامل و شبيه 
ــاير مناطق  ــتان و س به لباس هايى كه اهالى كردس

كردنشين بر تن مى كنند، قابل مشاهده هستند.
سرپوش زنان كرد كردستان

هر چيزى را كه براى پوشش سر به كار رود، مى توان 
«كاله» ناميد. به همين دليل، در اين مقاله به تمامي 
انواع پوشش هاي سر به طور عام كاله گفته مي شود. 
ــن و جلوگيري از  ــيوايي مت در مواردي به منظور ش
ــتفاده  ــرپوش اس تكرار پي درپي يك واژه، از واژه س
ــت. اين واژه به مفهوم كاله در ادبيات و شعر  شده اس
فارسي مصاديق بسيار دارد. سرپوش زنان در گذشته 
ــه در اصطالح محلى  ــربند ك عبارت بود از كاله و س
ــد. كاله ها معموال  ــروين گفته مىش به آن كالو و س
توسط خود زنان دوخته و ساخته مىشد. اين كاله ها 
عبارت بودند از كالوفس و كالوزر. امروزه اغلب زنان از 
روسرىهاى بزرگ استفاده مىكنند و شكل قديمى 
لباس را فقط در روستاها مى توان مشاهده كرد. اما زنان 
براى عروسى و جشنها، گاهى لباس كامل و سنتى 
مىپوشند و َفس يا كالوزر بر سر مىگذارند. روسرى از 
پارچه اى تورى است كه به وسيله  پولكهاى ريز فلزى 
ــربند، معموال از چندين  پولك دوزى شده است و س
پارچه ابريشمى با زمينه سياه و گلهاى زرد و سفيد، 
ــر، در نزد زنان  تشكيل مى شود. طرز بستن آن بر س

بستگى به سليقه و نوع آرايش آنان دارد.
پچ  و كالو 

ــب گلدار كه  ــه مترى و اغل ــت س پارچه اى اس
ــكل جالبى و  ــى از آن را جدا مى كنند و به ش تارهاي
ــاى آن در طرفين صورت آويزان  به گونه اى كه تاره
ــر مى پيچند. پچ را كه در نواحى سقز  شود به دور س
«مرز» مى گويند روى كاله مخصوص به نام عرقچين 
ــخ و به خصوص از نخ هاى  مى بندند. عرقچين را از ن
قرقره اى با ميل قالب مى بافند و اين كار مخصوص 
زنان و دختران كرد است و اغلب براى زيبايى بيشتر 
آن رابا نخ هاى سياه و سفيد و به مقدار كم با نخ هاى 
ــايان ذكر است كه  رنگين پر نقش مى بافند. البته ش
ــت، بلكه  ــراد (كردها) نيس پيچ فقط مخصوص اك
ــچ مى بندند؛  ــق خاورميانه مردها پي در اكثر مناط
ــتان، افغانستان،  براى نمونه در هندوستان، پاكس
ــين و... ولى پيچ هر قومى جداست  مناطق عرب نش
ــيار  ــوم. كالو، يا كاله زنان ُكرد بس و مخصوص آن ق
ــكل  ــت. اين كاله را از مقوا و به ش ــنگ و زيباس قش
ــت مى كنند و روى آن را از  ــتوانه كوتاهى درس اس
ــير  ــبز س با پارچه  مخملى رنگين معموال گلى يا س
ــانند و بعد روى آن را با پولك هاى رنگين يا  مى پوش
ــن، تزيين مى كنند. اين  طاليى و گالبتون هاى زري
ــر نگاه مى دارند كه  ــته اى طال روى س كاله را با رش
ــت و از زير  ليره يا نيم پهلوى هايى به آن آويزان اس
چانه عبور مى دهند و دستمال را روى آن مى بندند. 
ــگاه مى دارد،  ــه آن صورت ن ــته اى كه كاله را ب رش
ــى كه قدرت مالى  «قطاره» نام دارد و اغلب آن هاي
بيشترى دارند از آن استفاده مى كنند و در دو طرف، 
ــك گل طاليى آويزان  ــال آن با كاله ي در محل اتص
مى كنند. خانم هاى متشخص ُكرد اغلب به جاى كالو 

از«گلگله» استفاده مى كنند.
كالكه

كالكه، روسرى يا دستارى است كه به جاى كاله 
مورداستفاده زن هاست. كالكه داراى رشته هاى بلند 
سياه  و سفيد ابريشمى است كه روى آن را زردوزى 
مى كنند. لباس هاى كردى از آن دسته لباس هايى 
هستند كه هنوز رونق سابق خود را دارند؛ هرچند در 

مواردى دچار تغييراتى شده اند.

كالوَفس
اين كاله فقط قسمت فوقانى سر زنان را مىپوشاند 
و بقيه موها را از طرفين شانه با حالت باز مىگذاشتند. 
اين كاله به شكل نيم كره و از پارچه تهيه مىشده كه 
ــم و از جنس مخمل يا  پارچه رويى آن معموال ضخي
ــمت زيرين از پارچههاى نرم  ــم بود و براى قس ابريش
ــتفاده مىكردند. جهت تزيين اين كاله به قسمت  اس
ــانتى متر دوخته  ــيهاى به  سه تا پنج س لبه آن، حاش
ــيه اى «پِرِچِكه» مىگويند.  مى شد. به اين نوار حاش
درواقع، پرچكه نيز مهره هايى كوچك و رنگى (قرمز، 
آبى، سبز) است كه به بند كشيده شده و روى كاله در 
ناحيه  پيشانى دوخته مىشود:«معموال در وسط فس 
ــت نصب مىشود كه به  و باالى پيشانى سكهاى درش
ــته اى  ــه» مى گويند. در باالى فس نيز رش آن «َچُپول
منجوق نصب مىشود كه به آن «گلره» گفته مى شود. 
ــكه ــاى پرچكه از يك رديف س ــه به ج در صورتى ك

كوچك تر از چپوله استفاده شود به آن «پرچنه» گفته 
مى شود. گاهى روى كالو فس سكههاى پنج قرانى يا 
دو قرانى وصل مى شد و اغلب به وسيله  يك رديف سكه
پول به يكديگر وصل مى شود كه به آن «ژيرچناكه» 
يا «چيروچناكه» مىگويند يا به وسيله  مهره هايى كه 
ــده، از زير چانه عبور  ــبيح به بند كشيده ش مانند تس
ــه دو لبه  كاله  ــيله دو قالب ب كرده و از دو طرف به وس
ــر ثابت نگه مىدارد.  وصل مى شود كه كاله را روى س
ــا پول تزيين  ــوع كاله را كه ب ــت اين ن الزم به ذكر اس
ــم عروسى مورد  ــتر در جشن ها و مراس مى شد، بيش

استفاده قرار مى دادند.
ُگل ونى

ــرپوش از جنس حرير، ابريشم يا  گل ونى نوعى س
ــت كه در اندازه هاى مختلف كوچك و بزرگ  نخى اس
توليد مى شود و جنس آن نازك است و زمينه مشكى 
دارد و با گل، بوته و نقش هاى مربع شكل و نقش هاى 
ساده اسليمى در رنگ هاى سفيد، قرمز يا سبز و گاهى 
هم نارنجى، آبى وزرد تزيين شده است. نوعى سربند 
ــرى چهارگوش كه معموال از جنس ابريشم با  يا روس
ــت حرير مانند،  نقش هاى سنتى است. پارچه اى اس
بافته شده از نخ و تارهاى بسيار زيبا، ريز و نرم ابريشم 
ــابه آن كه به عنوان دستار يا روسرى  يا الياف هاى مش
يا زير سربند يا از چندين عدد آن به صورت متصل به 
هم به عنوان سربندهاى زنانه  مجلسى و بزرگ استفاده 
مى كنند. به عبارتى، دستمال هايى كه داراى حاشيه  
ــتند، گلونى ناميده مى شوند. البته  سفيد و قرمز هس
گلونى مشكى هم وجود دارد كه بيشتر در مراسم عزا 
ــتفاده قرار مى گيرد و از گلونى هاى رنگى در  مورد اس
مراسم شادى و عروسى استفاده مى شود. استفاده از 
رنگ و نقش در پوشاك امرى رايج در ميان جامه هاى 
ــون بوده كه  ــا و اقليمهاى گوناگ زنان در موقعيته
ــن و وضع وابسته  چگونگى آن، اغلب به متغيرهاى س
ــل جديد از نوع كوچك آن به  بوده است. دختران نس
ــتفاده مى كنند. گل ونى از جنس  عنوان روسرى اس
ــم يا نخ و در اندازه هاى مختلف كوچك  حرير، ابريش
ــود. جنس آن نازك بوده و زمينه   و بزرگ توليد مى ش

مشكى دارد.
هه ورى يا كالتى

هه ورى روسرى چهارگوش از جنس ابريشم است 
كه زمينه آن از دو رنگ سفيد و قرمز با طرح ها و نقوش 
ــرپوش همراه ره شتى به شكل  اسليمى است. اين س
الرپيچ به دور سر بسته مى شود. الزم به ذكر است كه 
در گذشته از اين سربند با زمينه قرمز به عنوان روبند 
ــد. امروزه نيز در برخى نقاط  ــتفاده مى ش عروس اس
ــين، روى عروس را با پارچه  تورى  روستاهاى كردنش
قرمزى مىپوشانند و برداشتن روبند از چهره عروس 
خود مراسم خاصى دارد. درگذشته، گاهى عروس را با 
اسب و استر، از شهر به روستا يا از روستايى به روستايى 
ديگر مى بردند، اين روبند سبب مىشد تا كسى صورت 
ــن به خانه بخت،  ــيدن به مقصد و رفت عروس را تا رس

نبيند و از نظر نامحرمان نيز به دور باشد.

دستمال زينتى
اين دستمال، پارچه اى از جنس تورى و سهگوش است 
و به رنگهاى مختلف انتخاب مى شود. روى آن را نقوش 
هندسى با نخهاى طاليى تعبيه مى كنند، دو گوشه  اين 
دستمال را مى تابند و مانند طنابى به طول حدود يك متر 
درمى آورند و با نخ طاليى روى آن مى پيچند و متناسب با 
آرايشى كه مى خواهند آن را بر روى شانه و بازوى راست 
يا چپ مى   افكنند و انتهاى دو گوشه را نيز با يك دور به دور 

گردن پيچيده در پشت گردن گل گره مى زنند.
َشَده

پارچهاى است ابريشمى با ضخامت زياد كه رنگ 
آن قهوهاى سير و در بعضى مواقع متمايل به زرشكى 
ــت و از آن به عنوان  ــت. زمينه آن بدون نقش اس اس
ــود. اندازه اين سربند 2+2 متر  سربند استفاده مى ش
ــتان پرپشت است و از  است. سربند زنان كرد اين اس
ــه دار تشكيل مى شود.  چندين دستمال ُكالغى ريش
ــان به  ــه ويژه دختران و نوعروس گاه نيز بانوان كرد ب
ــربند، از كالهك يا عرق چين منجوق دوزى  جاى س
ــتمال ها را معموال به  شده استفاده مى كنند. اين دس
ــبيه عرق چين است، مى پيچند  كالهى كه گاهى ش
ــت چندين ترك يا بدون ترك يا ساده  كه ممكن اس
ــه هاى آن به وضع زيبايى در جلو و اطراف  باشدو ريش

سر قرار مى گيرد.
الگيره

الگيره، مهره هايى رنگى است كه زنجيرهوار به بند 
ــود و چند رديف آن را به يكديگر متصل  كشيده مى ش
ــكه  پنج قرانى يا دو قرانى به آن  مى كنند و تعدادى س

آويزان كرده و آن را به پشت كالوزر نصب مى كنند.
لََچك 

پارچه اى نازك و زيبا به شكل سه گوش است و رأس 
ــنجاق به روى كاله وصل مى شود  آن به وسيله يك س
و دو گوشه  آن در طرفين و بر روى شانه قرار گرفته، به 
اين ترتيب بر روى سينه آورده مى شود و يك گوشه  آن 
در پشت آويزان مىماند. دستمال زنان ُكرد پارچه اى 
است بسيار نازك و سه گوش كه تارهايى در اطراف آن 
ايجاد مى كنند و به اين وسيله بر زيبايى آن مى افزايند، 
اغلب پولك هايى نيز با آن تارها مى دوزند تا زيبايى آن 

را چند برابر كنند.
شتونيه يا شال

پارچه اى تورى به عنوان روسرى و پارچه  ديگرى 
ــال»، به طول سه متر كه روى  به نام «شتونيه» يا «ش
ناحيه  كمر بسته مى شود نيز جزو لباس زنان كرد است. 
در مناطقى از جمله منطقه  اورامانات، زنان و دختران 
گيسوان خود را به شكل رشته هاى باريك مى بافند و 

روى آن كاله سكه دوزى شده، مى گذارند.
عمامه

عمامه از دو قسمت تشكيل شده است؛ اول، كالهى 
كوتاه با كلگى مسطح و پولكدوزى شده، دوم، مقدارى 
ــده. اين پارچه  لوله اى سياه را بر  پارچه مشكى لوله ش
دور يا بدنه  كاله روى هم انباشته و با سنجاقهاى بلند 

ته گرد به هم مى پيوندند و دنباله اى پارچه اى در پشت 
سر از آن مى آويزند. پيرامون عمامه را نيز با زيورهاى 
گوناگون آرايش مى دهند و براى اين كه عمامه  درست 
بر سر قرار گيرد و نيفتد، رشته هايى از زيورها را از زير 
ــه وصل مى كنند.  چانه گذرانده و به دو پهلوى عمام
امروزه تهيه  اين گونه عمامه ها وقت زيادى مى گيرد و 
كمتر مورد استعمال قرار دارد و بيشتر از دستمال هاى 

مشهور به كالغى استفاده مى كنند.
ره شتى

ــم به اندازه  دو متر كه  «نوعى روسرى از جنس ابريش
ــن است. اين  زمينه آن راه راه با دو رنگ قرمز تيره و روش
سربند را گاهى به دور كاله مى پيچند و گاهى براى زيبايى 
به شكل كج به دور سر مىبندند. به اين روش «الرپيچ» 
ــانهها  مى گويند. گاهى آن را از جلو باز كرده و بر روى ش
مانند شنل آويزان مى كنند و دو گوشه  آن را جلوى گردن 
گره مى زنند و از آن به عنوان «چاره كه»(شنلى كه زنان 
روى شانه آويزان مى كنند) استفاده مىكنند».(روشنك 
رهو، 1381: 72-70). ناگفته نماند همان گونه كه ذكر 
شد، زنان روستايى به خصوص در فصل سرما از يك پارچه  
بزرگ چهارگوش هم چون شنل استفاده مىكنند و آن را 
در زير گردن گره مى زنند. براى چاره كه عالوه بر ره شتى 
از انواع و اقسام پارچه  هايى كه در دسترس باشد استفاده 
مىكنند و اغلب اين پارچهها نيز الوان و رنگارنگ است ودر 

برخى از نقاط به آن «كولوانه» نيز گفته مى شود.
ُكلكه

روسرى يا دستارى است كه به جاى كاله مورد استفاده 
ــته  بلندى از ابريشم  زنان قرار مى گيرد. كلكه داراى رش
ــت. آويزه هاى ابريشمى  سياه و سفيد با مليله دوزى اس
دارد و از روى روسرى به شكل جالبى بسته مى شود. كاله 
محلى كردها را كه معموالزنان كرد آن را با دقت و ظرافت 
خاصى و با نقش و نگارهايى بر جاى مانده از فرهنگ اصيل 
كردى مى بافند، معموال به رنگ هايى سياه و سفيد و به 
ــوند و در دست  دو صورت كاله بلند و تخت بافته مى ش

مصرف كنندگان قرار مى گيرند.
تن پوش زنان كرد كردستان

ــيار متنوع  تن پوش زنان كرد در مناطق مختلف بس
ــت. اما چنانكه گفتيم نقطه مشترك آنها اين است  اس
كه تمام بدن را مىپوشاند. البته با گذشت ايام، متاسفانه 
ــاس را از  ــده كه گاه لب ــى در لباسها ايجاد ش تغييرات
ــت؛ براى مثال ساختن  حالت سنتى آن خارج كرده اس
ــدل لباس ها كه با اصل  پيراهنهاى تورى و تغيير در م
آنچه وجود داشته، مغاير است. اما شكل و مدل پيراهنها 
اغلب با 11نام محل موردنظر نامگذارى شده است، براي 
مثال لباس منطقه سقز و بوكان و بانه را لباس سقزى يا 
لباس منطقه اورامان و مريوان و لباسى را كه در منطقه
سنندج رايج بود «شيخانه» مى گفتند. تن پوش بانوان 
كرد از زيباترين لباس هاى محلى به شمار مى رود. بيشتر 
تن پوش  هاى بانوان كردى از رنگ هاى شاد قرمز، آبى، سبز 

و... تشكيل شده است. 
ماشته

ــمى يك تكه اى است كه حدود  ــياه ابريش پارچه  س
ــرض دارد كه زنان هنگام  دومتر طول ويك ونيم متر ع
ــد. اغلب زنان  ــه دوش مى اندازن ــن از خانه ب بيرون رفت
ــادى كه به آن «كراس»مي  گويند،  پيراهن بلند و گش
ــتين گشاد  ــند. يك نوع اين پيراهن داراى آس مىپوش
ــكل در طرفين آن  ــت كه دو برش مثلث ش و بلندى اس
دوخته شده، به اين ترتيب كه رأس آن به زير بغل دوخته 
ــود و قاعده  آن در پايين پيراهن قرار مىگيرد و به  مىش
اين تكه «تيرنج» گفته مىشود. يقه  پيراهن معموال گرد 
است و يك چاك در جلوى آن قرار مىگيرد كه به وسيله 

دكمهاى بسته مىشود و براى اينكه قسمت يقه و محل 
دكمه ها از استحكام بيشترى برخوردار باشد، يك تكه 
پارچه  مستطيل شكل را روى قسمت يقه مى دوزند: «اين 
پيراهن داراى آستين بلند و گشادى است كه تا مچ دست 
مىرسد و به انتهاى آستين، يك تكه پارچه مثلثى بلند 
مثل «سورانى» دوخته مىشود. بلندى سورانى تا روى 
پاست و عالوه بر زيبايى داراى كاربردهاى متعددى است. 

زنان در هنگام كار كردن دو سورانى را به هم گره مى زنند 
و آن را پشت سر مى اندازند و به اين ترتيب آستين جمع 
مى شود و گاهى آن را تا مچ دست تا روى ساق مى پيچند 
تا هنگام كار كردن راحت باشند و در طول فصل زمستان 
نيز آن را بر روى آستين «كوا» مى پيچند. به اين ترتيب از 
نفوذ سرما به داخل آستين جلوگيرى مىكنند و ديگر اين 
ــتينها را به راحتى تا باالى آرنج باال  كه هنگام وضو، آس
مىزنند. به اين ترتيب كه با بستن سورانى بر روى آرنج 

مانع پايين آمدن آستين مىشوند.
كاربرد ديگر سورانى در مراسم شادى و جشنهاست. 
زنان در هنگام رقص دسته جمعى ُكردى، سورانى ها را 
باز كرده و از آن به عنوان دستمال به هنگام اجراى رقص 
«دو دسماله» استفاده مى كنند و به اين ترتيب با حركت 
ــورانى هاى رنگانگ، زيبايى و شكوه رقص  و چرخش س
ــيارى از نقاط كردستان از جمله  بيشتر مىشود. در بس
شهرستان  هاى بانه و سقز و ديواندره، زنان پيراهن بلندى 
كه داراى كمر چيندار و فاقد سورانى است، مى پوشند. 
ــمى مخصوصى كه  ــال پش زنان بر روى اين پيراهن، ش
ــت وين» گويند، روى كمر مى بندند. الزم به  به آن «پش
ذكر است كه زنان سالمند در اغلب نقاط، پيراهن كردى 
بدون سورانى مى پوشند و به دور كمر نيز شالى كه اغلب 
يك روسرى است، مىپيچند. پارچههاى استفاده شده 
ــس ُژرژِت، كرپ يا نخ با  در دوخت پيراهن كردى از جن
ــت و در زير آن زيرپيراهنى  ــاد اس رنگ هاى روشن و ش
ــند كه از جنس نخ و هم رنگ با پيراهن دوخته  مى پوش
ــى» مىگويند. اغلب زنان  مىشود كه به آن «ژيركراس
در روستاها پيراهن بدون سورانى مى پوشند و روى آن 
ــبكى مىبندند. اما لباس زنان سقز و ديواندره و  شال س
بانه شال پشمى مخصوصى دارد كه آن را «پشت وين» 
يا «پشتين» مىگويند؛ به طورى كه چند دور به شكل 
منظم آن را دور كمر مىپيچند. در اين نوع لباس هر چه 
طول شال بيشتر و تعداد دورها بيشتر باشد، لباس حالت 

زيباترى پيدا مىكند.
سوخمه

لباس بانوان از پيراهن بلندى تا روى پنجه  پا تشكيل 
شده كه گاهى با پولك هاى رنگارنگ تزيين شده و روى آن 
يك نيم تنه به نام سوخمه از پارچه  زرى يا مخمل پوشيده 
و باالى سوخمه گاهى پوششى به نام كوا قرارمى گيرد كه 
از پشت تا پايين پا كشيده شده و روى آن را نيم تنه اى به نام 
سلته، تشكيل مى دهد. پوشيدن هر يك از اين لباس ها 
بستگى به سليقه زنان دارد. در واقع سوخمه نيم تنه اى 
ــت كه روى پيراهن پوشيده مى شود.  بدون آستين اس
ــرف آن در  ــل بوده و به دو ط اين نيمتنه از جنس مخم
گذشته سكه هاى پول دوخته مىشد، همچنين حاشيه
آن را با استفاده از پولك  يا منجوق و ُگِوه و گالبتون تزيين 
ــينه پوش نيز گفته مىشد.  مىكردند. به اين نيمتنه س
شكل ظاهرى سخمه شبيه جليقه است و گاهى به جاى 
تك دكمه يا دكمه  فشارى، نيمسكه، ربع  سكههاى طال يا 
يك وسيله زينتى  راكه در طالفروشىها ساخته مىشود، 
مى آويزند كه آن را دوگمه و دوالخ مىگويند. نوع و تعداد 
ــانگر وضعيت اقتصادى  سكههاى به كار برده شده نش

صاحبان آن است.
سلته

نيمتنهاى كه داراى آستين است و از جنس مخمل 
ــت. اين نيمتنه براى زيبايى و گرماى تن به خصوص  اس
در فصل زمستان روى كراس و سوخمه پوشيده مىشود.

كوا يا كه وا
ــت، با اين  ــابه كت مردانه ُكردى اس «كه وا» نيز مش
تفاوت كه نخست پارچه آن را رنگين انتخاب مى كنند 
و دوم،خيلى كوتاه تر مى دوزند؛ به طورى كه حداكثر تا 
ــد و آن را كوليجه مى نامند و نيز  كمر آن ها پايين مى آي
ــود. در واقع  ــه در آن ديده نمى ش جيب هاى كت مردان
ــت بلند و جلوباز از جنس مخمل، كه در  كوا،  قبايى اس
ــاق پا ايجاد شده و  طرفين آن چاك بلندى تا نزديك س
ــيده مىشود. البته امروزه  بر روى كراس (پيراهن) پوش
در شهرها كوا تقريبا كاربردى ندارد و فقط در عروسى ها، 
خانمها براى زينت و زيبايى بيشتر كوا مىپوشند، كه از 
پارچههاى مختلف زربفت و گاه حتى نازك و بدون آستر 
تهيه مىشود. در بيشتر مناطق، رداپوش زنان، چادرى 
است از پارچه  ابريشمى به درازاى دومتر و عرضى كمتر 
ــت مى افكنند و دو گوشه   كه معموالآن را به درازا در پش
بااليى آن را به جلو آورده، پيش روى سينه گره مى زنند. 
قباى زنان كرد در اين منطقه بلند است كه رويه  آن مخمل 
الوان و آستر آن گل دار است. رنگ هاى متنوع، برش ها و 
نوع خاص اين لباس ها هميشه به زنان اين منطقه اجازه  
انتخاب هاى گوناگون و متفاوت راجع به آن را مى دهد. 
ــى و قوميتى از  ــتان، به دليل تنوع باالى فرهنگ كردس

ديدگاه پوشاك داراى گوناگونى بسيار بااليى است.
مرس

ــش هاى زنانه مناطق كردنشين است.  يكى از پوش
ــش هاى محلى است كه از  ــتين پوش اين لباس از نخس
نخستين پشم بره تهيه مى شود. جنس پارچه اين نوع 
لباس بى نهايت نرم و لطيف است. در دوخت اين لباس 
ــش هاى ايرانى است، خياط  كه يكى از اصيل ترين پوش
تمام مراحل از چيدن پشم و نخ ريسى تا آخرين مراحل 
دوخت را به تنهايى انجام مى دهد و نمونه آن در هيچ يك از 
مناطق ايران يافت نمى شود و فقط ويژه كردستان است. 
ــاس تبحر دارند، پس از  افرادى كه در دوخت اين نوع لب
ــى و تهيه  پارچه، نوارهاى 10سانتى مترى را در  نخ ريس
كنار يكديگر قرار مى دهند و با نخ آن ها را به شكل لباس 
ــت، مى دوزند و يك شال از  كه شامل پيراهن و شلوار اس
جنس همين پارچه دوخته شده را روى كمر مى بندند. 
قيمت اين لباس در حدود 300هزار تومان است.(البته 
االن روز به روز گران تر هم مىشود و نگارنده نتوانست اين 

لباس ها را بخرد!).
شال(شال كمر) 

ــيار زيبا بوده و  پارچهاى كه به دور كمر بندند كه بس
از رنگهاى مختلفى تشكيل شده است كه زنان از روى 
لباس در ناحيه  كمر خود مى بندند. در دوره صفويه، اشراف 
شالهاى پهن ظريفى از كشمير يا پارچه هاى گران قيمت 
ــان  ــواع باريك ترى را روى لباسهاى ش ديگر و زنان ان
ــوى اصفهان  ــتون و عالىقاپ ــتند؛ در چهل س مى بس
نقاشىهايى از همان عصر وجود دارد كه در آن برخى از 

زنان، چنين شالهايى بسته اند.
ُكَلنَجه

زنان كرد نيم تنه اى روى پيراهن خود استفاده مى كنند 

كه به كلنجه مشهور است. ُكلنجه نوعى ديگر از باالپوش هاى 
زنان است كه از نظر رنگ، جنس، دوخت، تزيينات و كاربرد، 
مانند كمرچين است؛ با اين تفاوت كه فقط اندازه  آن كمتر 
بوده و تا حدود زانو مى رسد و در مناطقى كه كمرچين كاربرد 
داشته مورد استفاده قرار مى گيرد. كلنجه، نوعى لباس زيبا 
و سنتى است كه از روزگاران گذشته تا ايام اخير رايج بوده 
است. جنس پارچه آن مخمل است و بيشتر در فصل زمستان 
استفاده مى شود. داراى بال هايى با آستين بسيار كوتاه است 
ــيم و اقراج و مليله دوزى  و در بافت آن از تورهاى زربفت س
مناسب در كليه  لبه هاى لباس استفاده مى شود. اين لباس، 
ــت. يك نوع كلنجه با  داراى دو جيب مورب در طرفين  اس
دوخت كلوش و نوعى هم مانند پالتو دوخت مىشود. زنان 
جوان و تازه عروس از مدلهاى بلند اين لباس بيشتر استفاده 
مى كنند و زنان ميانسال از لباسهاى كوتاه تر بهره مى برند. 
كلنجه به شكل يقه هفت و لبه  آن نيز با حفظ فرم اصلى روى 
لباس دوخت مى شود. هنگام پوشيدن اين لباس كه فاقد 
دكمه است از شال كمر استفاده مى شود. كلنجه هايى كه 
داراى آستين بلند هستند، گاه بدون شال استفاده مى شوند.

درپه
به جاى شلوار پوشيده مى شود و با دهانه اى تنگ روى مچ 
پا قرار مى گيرد، ولى پوشش ساق هاى آن بسيار گشاد است.

زيرپوش 
زنان كرد زيرپيراهن يا زيرپوش را معموال از ِچلوار تهيه 
مى كنند. اين زيرپوش ساده و بلند است كه تا به پشت پا مى 
رسد. آستين آن برشى معمولى است و در مچ دست با دكمه 

بسته مى شود.
شه وال

پاى جامه را در كردى شه وال مى گويند. شلوار بانوان كرد 
گشاد و از جنس حرير است. در برخى مناطق شلوار زنان كرد، 
اغلب از جنس نخ بوده و گشاد است و كمر ناحيه  مچ آن به 
وسيله كش يا با بستن دكمه جمع مىشود. الزم به ذكر است 
كه زنان در هنگام كار كردن گاهى شلوار گشادى مىپوشند 
و پيراهن خود را داخل آن مىاندازند تا راحت بتوانند حركت 
كنند. براى اين كار اغلب شلوار جافى يا شلوار مردانه كردى 
ــند. البته در برخى نقاط به  روى لباسهاى خود مىپوش
ــلوار، داراى دو ساقه و يك  شلوار زنانه پاپوش مىگويند. ش
ميان ساق پهن چهار گوش است. كمر اين نوع شلوار ليفه دار 
است. دم پاى ساق ها نيز به صورت ليفه است كه به وسيله 
بندى در حدود مچ پا جمع مى شود.  درواقع جافى، شلوارى 
است مانند شلوار مردان كه توسط زنان كرد مخصوصا در 
روستاها در هنگام كار پوشيده مى شود، در مراسم عروسى 
ــادى مى پوشند كه از ابريشم ساخته  زنان شلوارهاى گش

شده و براق است.
كالش يا گيوه(پاى جامه)

 كفش زنان كرد از نيم تاِج الوان يا چرم خام با طرحى ساده 
و نوك پنجه اى و اندكى نوك برگشته است. رويه كفش را با 
نخ هاى الوان ابريشمى نقش بندى و گل دوزى شده تهيه 
مى كنند. از قديم دو نوع گيوه در كردستان باب بوده، نوعى كه 
آن را گيوه پاوه اى مى گفتند و زير آن از يك تخت چرم سبك و 
راحت بود و نوع ديگر كه محكمتر است و زيره آن از يك تخت 
چرم سبك و راحت بود و نوع ديگر كه محكمتر است و زير آن 
به شكل مخصوص ساخته مى شود، بيشتر كار مردم اورامان 
است و آن را كالش مىگويند. درواقع، كالش پاپوشى است 
به رنگ سفيد كه با ظرافت كامل توسط برادران هورامانى 
ساخته مى شود كه از بدبو شدن پا جلوگيرى مى كند و پا را 
خنك نگه مى دارد. از خصوصيات اين محصول، فصلى بودن 
آن است و نمى توان از آن در فصل زمستان يا فصول باران زا 
استفاده كرد. گيوه هاى قديم زنانه و مردانه بودند و گيوه هاى 
ــدند. اما  زنانه، گاه با نخ هاى رنگى و پولك نيز تزيين مىش
كالش را كسان ديگرى مى سازند و رويه آن را كالش بافان 
مىبافند. براى ساخت كف كالش نوارهاى باريك پارچه  را 
آن قدر مىكوبند تا به هم بچسبند و شكل بگيرند و در وسط 
آن نوار باريكى از روده  گوسفند قرار مىدهند تا استحكام الزم 
را داشته باشد. سپس كالش بافان با استفاده از ابزارى ساده 
و نخ تابيده شده كه به كردى به آن (فريت) مىگويند، كار 
كالش بافى را آغاز مىكنند. امروزه نيز در شهر و روستا كالش 
به دليل خنكى و راحتى در ماه هاى گرم سال مورد استفاده  
مردم قرار مىگيرد. الزم به ذكر است اين روش(استفاده از 
ــفند) در بين ساير اقوام معمول نبود  نوار باريك روده گوس
و  فقط در بين مردمان مناطق تركنشين، البته به ندرت، 

كالشهايى به اين شيوه، ساخته مى شود. 
لباس نيز مانند زبان، هويت قومى، اجتماعى و جغرافيايى 
و وابستگىهاى صنفى، مذهبى و شأن و منزلت اجتماعى 
و اقتصادى مردم را مشخص مى كند. براى اينكه عملكرد 
ــاك در هويت بخشى به اعضاى  اجتماعى و فرهنگى پوش
جامعه را دريابيم و بدانيم كه چگونه پوشاك هويت اجتماعى 
ــات گوناگون ايلى-  ــع را در اجتماع و فرهنگى فرد و جم
عشيره اى، روستايى- دهقانى و شهرى، توجيه و تبيين كرده 
ــت تن پوش هاى  و آن ها را از يكديگر جدا مى كند، الزم اس
مردم را همچون مجموعه اى از عاليم زبانى مادى بررسى 
و تحليل كنيم؛چراكه هر ملت يا قومى، مطابق ارزش ها و 
قواعد فرهنگى خود از جامه هاى ويژه اى استفاده مىكند. 
البته وضعيت اقليمى و موقعيت طبقاتى افراد، عواملى است 
كه بر نوع پوشاك آنان تاثير مى گذارد. به هر حال آنچه بر تن 
مردم هر ديار ديده مى شود، تنها بيانگر پوشش آنان نيست، 
بلكه تاريخ و فرهنگ آن قوم را نيز بيان مى كند. براي مثال 
همان گونه كه زبان، مردم و گروه هاى قومى كرد، لر، بلوچ، 
تركمن و فارس را از يكديگر جدا و متمايز مى كند، پوشاك 
بومى و سنتى هر يك از اين قوم ها نيز آن ها را از هم متمايز 
مى سازد. بنابراين همچنان كه مى توان با تغيير زبان يك قوم، 
هويت قومى يا فرهنگى مردم آن قوم را تغيير داد و از ميان برد، 
از راه تغيير لباس اقوام نيز مى توان از آن ها هويت زدايى كرد و 
شاخصه  قومى- فرهنگى آن ها را از ميان برد. لباس كردى، 
باتوجه به ويژگى هاى خاصى از جمله طرح، رنگ و تنوعى كه 
دارد در سال هاى نه چندان دور و حتى در ميان ساير ملل، از 
استقبال چشمگيرى برخوردار بود، ولى متاسفانه هر روز كه 
مى گذرد از محبوبيت آن در ميان تمامى اقشار به ويژه جوانان 
كاسته مى شود و اگر وضعيت بر همين روال باشد، تنها يك 
دهه ديگر براى ديدن فرهنگ و پوشش چند هزار ساله مردم 
ــراغ موزها و كتاب هاى تاريخى رفت.  كردستان بايد به س
متاسفانه لباس كردى كه در مناطق كردنشين، پوششى 
ــتفاده از توليدات بومى تهيه  ــالمى و ايرانى بوده و با اس اس
مى شد، امروز ديگر رو به فراموشى نهاده و معدود كسانى هم 
كه لباس سنتى مى پوشند، پارچه  آن را از جنس هاى چينى 
و تركيه اى انتخاب مى كنند و ديگر از جنس مرغوب الياف 

توليدى خود منطقه هم نامى باقى نمانده است.

معصومه محمد   ى سيف 
كارشناس ارشد    جامعه شناسى 

و پژوهشگر لباس اقوام

   لباس كردها از هر مدل كه باشد در يك كالم، تمام بدن را مى پوشاند و حجاب كاملى را تشكيل مى دهد
   كفش زنان كرد از نيم تاِج الوان يا چرم خام با طرحى ساده و نوك پنجه اى و اندكى نوك برگشته است

   شلوار بانوان كرد گشاد و از جنس حرير است. در برخى مناطق شلوار زنان كرد، اغلب از جنس نخ بوده و گشاد است
   گيوه هاى قديم زنانه و مردانه بودند و گيوه هاى زنانه، گاه با نخ هاى رنگى و پولك تزيين مى شدند

   ره شتى نوعى روسرى از جنس ابريشم به اندازه  دو متر است كه زمينه  آن راه راه با دو رنگ قرمز تيره و روشن است

     انواع پوشش محلى مردم كردستان بررسى شد   

تار و پود  اصالت  در    رخت   زنان كردستان

لباس كردى باتوجه به ويژگى هاى 
خاصى از جمله طرح، رنگ و تنوعى 

كه دارد در سال هاى نه چندان 
دور و حتى در ميان ساير ملل، از 

استقبال چشمگيرى برخوردار بود، 
ولى متاسفانه هر روز كه مى گذرد 

ازمحبوبيت آن در ميان تمامى اقشار 
به ويژه جوانان كاسته مى شود و اگر 

وضعيت بر همين روال باشد، تنها 
يك دهه ديگر براى ديدن فرهنگ 

و پوشش چند هزار ساله مردم 
كردستان بايد به سراغ موزها و 

كتاب هاى تاريخى رفت
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در روزگار امروز،دامنه سخن گفتن از مشكالت 
مردم و معضالت اقشار و اصناف جامعه آنقدر وسيع 
ــايد در چارچوب يك گزارش چند  شده است كه ش
هزار كلمه اي نگنجد.در اين ميان سينما نيز، همگام 
با ساير كاالهاي فرهنگي روز به روز حاشيه نشين تر 
ــته از بحث هاي ــز خس ــينما ني ــود.اهالي س مي ش

ــه كن كردن اين مشكالت،هراز  محفلي براي ريش
چندگاهي رو به مسئوالن كرده و با درميان گذاشتن 
ــا راه به جايي  ــند ت ــا آن ها در تالش اين معضالت ب
ــر اوقات حاصلي  ــخن گفتن ها اكث بيابند اما اين س
ــينما به  ــت اندركاران س جز «بيهودگي» براي دس
همراه نداشته است.معضل بيكاري و نداشتن امنيت 
شغلي،در شريان هاي اين حيطه،روز به روز جاري تر 
مي شود و آن هايي كه هنوز از فعاليت كنار گذاشته 
ــده اند نيز در حالي از بيكاري همكاران خود رنج  نش
مي كشند كه از روزگاِر تيره و تاِر رها شدگي خود نيز 
ــردر  واهمه دارند.از طرفي،تنها با نگاهي گذرا به س
ــينماها در مي يابيم كه اين روزها اصلي ترين راه  س
ــينماييان با مردم،ژانر كمدي است كه  ارتباطي س
ــياري در آستانه نابودي است  اين ژانر هم به زعم بس
ــراي بقاياي  ــاني كه ب ــتند كس ــر اينكه هس و تلخ ت
خوش آب و رنگ آن نيز دندان تيز كرده و در كمين 
نشسته اند چراكه نيك مي دانند در اين تاريكي،ديگر 
ــت.همچنين بايد گفت به جز  ــي نيس كسي به كس
ــكوت مطلق دايما از آن  ــبك خاص كه در س يك س
ــينمايي در  ــود،ديگر سبك هاي س حمايت مي ش
شيب تنِد رو به سقوط، روز به روز نحيف تر مي شوند 
ــكار،  ــبك نيز در رخوتي آش و هنرمندان صاحب س
ــا،جمع كثيري از  روز به روز محدود تر!در اين وانفس
سينماگران براي تغيير ساختار فرسوده و ناكارآمد

ــازاني كه تنها  ــينما و تلف نشدن سرمايه فيلمس س
ــاي پروانه هاي  ــي پ ــتن يك امضاي طالي با نداش
سينمايي ،فيلم و سرمايه برباد رفته شان،به بايگاني 
ــود،با صدور بيانيه اي خطاب به  تاريخ سپرده مي ش
ــتار لغو لزوم و  رييس جمهور و وزارت ارشاد،خواس
اختياري شدن پروانه ساخت شده  تا خانواده سينما 
ــليقه اي و حذفيات بي منطق  را از تزريق نظرات س
رهايي داده،رونق گرايشات فيلمسازان به موضوعات 
ــكان دارد فراگيرتر و در نهايِت  تازه را تا جايي كه ام
ــينما كنند.در گفتار  ــينما را دوباره س اميدواري،س
پيش رو،ضمن بررسي ضرورت يا عدم ضرورت وجود 
پروانه ساخت،با چند نفر از اهالي سينما كه اين بيانه 
ــام داده ايم كه در  را امضا كرده اند گفت وگويي انج

ادامه خواهيد خواند.
هم صدايي براي يك حذف كارآمد!

ــينما به ويژه منتقدان  اگر پاي درد دل اهالي س
ــار آن ها  ــچ و خم گفت ــينيد،در پي اين حيطه بنش
ــض و  ــدن تبعي ــي ش ــي همچون،اپيدم موضوعات
بي عدالتي،رانت خواري در بخش سرمايه،بيكاري يا 
كم كاري اجباري،انحصار قطعي پروانه هاي نمايش
تنها به سبك و يك سوژه خاص،اعمال نظارت هاي

ــليقه اي در بخش هاي مختلف؛ از پروانه ساخت  س
ــنوي.در حالي  ــيار مي ش گرفته تا نمايش و... را بس
ــينما را  ــف فراوان،در حال حاضر س كه با ابراز تاس
ــينمايي ها اداره مي كنند،پس بايد گفت اين  غير س
انتقادات پا را از خانه سينما فراتر گذاشته و به سازمان

ــينمايي و وزارت جليله فرهنگ و ارشاد اسالمي  س
ــينما حتي جيره و  وارد خواهد شد،چراكه خانه س
ــاد دريافت  ــود را نيز از وزارت ارش مواجب ناچيز خ
مي كند.در اين ميان و در تازه ترين اخبار،درخواست 
ــكل جدي تري به  ــينمايي  ش حذف پروانه هاي س
ــاز و  ــاي بيش از 200 فيلمس ــه و با امض خود گرفت
دست اندر كار رسانه و سينما همراه شده است.گويا 
ــينماي ايران به سمت و سويي  اقتضائات كنوني س
روان است كه لزوم وجود و كاركرد اين برگه در حال 
ــت و به همين دليل به زعم  رسيدن به حداقل هاس
بسياري چاره اي به جز حذف اين بخش،از روند توليد 
نيست،بخشي كه در دهه هاي اخير،جز ايجاد مسير 
البي براي رسيدن به يك امضاي طاليي، دستاوردي 
ــته و وجودش صرفا منتهي به دور زدن  در پي نداش

قانون شده است. 
شروع زمزمه ها در دوران طاليي سينما 

پروانه ساخت فيلم هاي سينمايي در ايران يكي 
از سازوكارهاي نسبتا قديمي در اين سينماست كه 
در كنار پروانه نمايش،تاكنون شبيه به ابزار كنترلي 
از سوي مديران وزارت ارشاد بر روي آثار سينمايي 
عمل كرده است.همچنين اين پروانه تا پيش از ظهور 
ــينماي ديجيتال،كاركرد ويژه اي داشت،به اين  س
ــينما در  صورت كه تا دهه 70 كه عمده ابزارهاي س
اختيار بنياد سينمايي فارابي بود،عدم برخورداري 
ــينمايي به  ــه تجهيزات س ــه ،عدم ارائ از اين پروان
ــت و در نتيجه عدم ساخت  ــاز را در پي داش فيلمس
ــد.بايد گفت كه  يك فيلم سينمايى  را سبب مي ش
ــينمايي به دوران  ــذف پروانه هاي س زمزمه هاي ح
ــيف ا... داد در معاونت سينمايي  فعاليت زنده ياد س
وزارت ارشاد بين سال هاي 76 تا 79 مربوط مي شود 
كه به زعم بسياري،آن دوره،دوران طاليي سينماي 
ــت مجوز  ــران بود.هرچند او در نهايت تنها توانس اي
ــاخت را  ــه را ملغي كند و مجوز س تصويب فيلمنام
هم به درجه بندي كيفي سه عامل اصلي ساخت يك 
فيلم؛  يعني فيلمنامه نويس،  كارگردان و تهيه كننده 
ــار از سمت برخي  منوط و در نهايت نيز به خاطر فش
نهادها،مجبور به كناره گيري شود.در دوران فعاليت 
محمد حسن پزشك،معاونت اسبق سينمايي وزارت 
ــاد نيز درجه بندي فيلم ها كه تا آن زمان به سه  ارش
ــد و همچنين  صورت «الف»، «ب» و «ج» ملغي ش
ــه او در دوران معاونتش،هيچ فيلمي توقيف  به گفت
نشد!اما شوراي پروانه نمايش،با وجود مخالفت هاي 
ــيوه نظارت در آن،تا به امروز  بسيار با ساز و كار و ش
كماكان پابرجاست و زير نظر افراد منتخب دولت به 
برخي فيلمنامه ها اجازه ساخت داده و بعضي فيلم ها 
ــال بايد گفت آنچه تا  را هم محروم مي كند! به هرح
به امروز به عنوان پربحث ترين مطالبه فيلمسازان در 
سينماي ايران مطرح  بوده اين است كه هرآنچه در 

ــليقه اي و فرصت هاي نابرابر كه  سيطره سانسور س
ــاختن فضاي سينما  منجر به رانت جويي و آلوده س
ــده و جاي خود را  مي شود، هرچه سريع تر ملغي ش
به برقراري عدالت و ايجاد فرصت يكسان  براي تمام 

اهالي سينما بدهد.
جدي ترين آسيب؛قيم مآبي مديريت سينمايي! 
ــينما جدى ترين  ــر پوريا،مدرس و منتقد س امي
آسيب حاصل از لزوم دريافت پروانه ساخت فيلم ها 
ــور مي داند و  ــينمايى كش را ، قّيم مآبى مديريت س
ــترين  به «قانون» مي گويد:«اينكه چند فرد با بيش
ــتن  ميزان احتياط و محافظه كارى و تمايل به داش
سينمايى خنثى و بى مساله، مدام اعمال نظر كنند 
ــينماگران ايرانى،  و تصور كنند بيشتر از تمامى س
ــت جامعه را  ــردم و مصلح ــا و صالح م صالح آن ه

تشخيص مى دهند. 
ــگى اين  يك نمونه تاريخى اين كج روى هميش
است كه هرگز با بخشنامه ها و سفارش هاى آقايان، 
ــان و اعتقاد يك ايرانى  فيلمى كه بتواند مفهوم ايم

ــان بدهد،  ــيمين» نش ــد  «جدايى نادر از س را مانن
ــد. فيلمى كه مهم ترين گره نهايى اش بر  ساخته نش
پافشارى يك زن به قسم نخوردن متكى است و اتفاقا 
سازنده اش به هيچ وجه از افراد مطلوب نگاه رسمى 
نيست. حتى فيلم او را در مرحله فيلمبردارى بابت 
ــفركرده به ايران كه  آرزوى بازگشت فيلمسازان س
اصغر فرهادى در مراسمى مطرح كرده بود، توقيف 

كردند»!
وي ادامه مي دهد:«اما وقتى سينماگر از جامعه 
ــناخت دارد، چنين آثار  ــان ش و مردم و باورهاى ش
اصيلى شكل مى گيرد كه هم از ايمان و زيست مردم، 
ــيم مى كند و هم مى تواند تا آن  تصوير دقيقى ترس
ابعاد، جهانى شود. اين يكى از صدها نمونه است كه 
نشان مى دهد تشخيص سينماگر ايرانى تا چه اندازه 
ــوع كار بفرموده افراد  از مديران فراتر مى رود و آن ن
موسوم به  «خودى» در تقسيم بندى نگاه نظارتى، 
ــود. در نتيجه، وقتى  چه قدر بى اثر و كم رمق مى ش
ــاز ايرانى باشد، به خوبى  مرجع تصميم خود فيلمس

مى داند چه محدوده هايى را رعايت كند».

اين منتقد همچنين درباره ظرفيت حال حاضر 
دولت براي حذف پروانه ساخت اظهار مي كند:«اين 
ــه در هر زمينه اى كه نياز به  ــت كه هميش بحثى اس
ــرض مى كنم؛ظرفيت هيچ وقت از  ظرفيت دارد، ع
ــودش آورد. چندين  ــدارد. بايد به وج ابتدا وجود ن
سال پيش، شايد ظرفيت حضور خانم ها در استاديوم 
فوتبال وجود نداشت اما حاال و بعد از اين همه سال 
طرح اين بحث، حتى تماشاگران پر سر و صدا و پاى 
ــرعت ظرفيت رعايت  ــم به س ــتاديوم ها ه ثابت اس
ــاگر، پيدا  ــا را در حضور خانم هاى تماش محدوده ه
ــد و به تدريج  ــى بايد اول رخ ده كرده اند. هر اتفاق
ــود تا ظرفيت آن به وجود بيايد. نه اينكه  تثبيت ش
ــم و تحولى پديد نياوريم و  كارى نكنيم و درجا بزني
منتظر بمانيم تا ظرفيت آن به وجود بيايد. مديريت 
ــور هم با حذف لزوم پروانه ساخت،  ــينمايى كش س
ــازان تا چه اندازه  خيلى زود خواهد ديد كه فيلمس
ــينماى بعد از انقالب، معيارها را  بعد از چهار دهه س
ــر ندارند. ظرفيت،  مى شناسند و نيازى به آقاباالس
ــت و وزارت  ــب كردنى اس ــت؛ كس ــتنى نيس داش

ــت رويارويى  ــاد و مديريت فرهنگى هم ظرفي ارش
ــينماگران را كسب خواهد  با آزادى هاى معقول س

كرد».
ــدن مفهوم  ــه عميق تر ش ــاره ب پوريا ضمن اش
همدلى سينماگران و كار جمعى بر اساس اعتقادى 
ــود دارد،ادامه مي دهد: ــه وج كه به فكر و فيلمنام

« تهيه كننده و كارگردان، وقت و سرمايه و توانايى 
خود را صرف پروژه اى خواهند كرد كه به آن اعتقاد 
ــا بحث لغو پروانه ساخت وقتى  داشته باشند. اساس
جلوه عينى و عملى به خود مى گيرد كه براى صدور 
پروانه نمايش هم مكانيسم نو و نوينى طراحى شود و 
فيلم هاى توليدشده كمتر در معرض توقيف و توقف 
قرار بگيرند كه اين خودش بحث جداگانه اى است و 

اينجا نمى گنجد».
معضالت يك بروكراسي غير الزم در بدنه سينما

ــينما با  ــى از بدنه قدرتمند س در اين ميان بخش
ــور مى كنند  ــت مخالفند، چرا كه تص اين درخواس
ــاخت صادر نكند، صدور پروانه  اگر دولت پروانه س
ــت تر مى شود و تاكيد  نمايش از هم اكنون نيز سس
مى كنند حذف پروانه ساخت فيلم سينمايى، امنيت 
سرمايه گذارى را در سينماى ايران كاهش مى دهد؛ 
ــت و حتى  ــينما ايمن اس اما مگر وضعيت امروز س
پروانه نمايش به منزله اكران قطعي فيلم سينمايي 
ــينمايى  ــه براى مديران س ــت؟حذف اين پروان اس
ــت، كما اينكه سال ها  نيز چالشى تازه نخواهد داش
فيلم هاى مستند بدون پروانه ساخت توليد شده اند 

و اتفاق خاصى رخ نداده است.
مهرداد فريد،تهيه كننده،كارگردان و فيلمنامه 
ــان بودن مجوزي به نام  نويس با اشاره به آسيب رس
پروانه ساخت به «قانون» مي گويد:«پروانه ساخت 
از نظر من يك بروكراسي غير الزم است چراكه اكثر 
ــرده و در بدترين  ــازي را كند ك اوقات، روند فيلمس
ــاخت فيلمي و آسيب  وضعيت،عايدي جز توقف س
جدي به دست اندركاران آن اثر براي سينما نخواهد 

داشت».
ــاره به  ــم «بيتابي بيتا» ضمن اش كارگردان فيل
ــاخت در يك دوره كوتاه طي  حذف موقت پروانه س
سال هاي پيش،ادامه مي دهد:«در يك مقطع زماني 
دولت پروانه ساخت را حذف كرد و هيچ اتفاق منفي 
ــران رخ نداد.حذف پروانه  ــينماي اي و بدي براي س
ــود به  دولت اول آقاي خاتمي  ساخت مربوط مي ش
ــيف ا...داد معاونت سينمايي  و زماني كه مرحوم س
ــود چنين  ــت.با وج ــاد را بر عهده داش وزارت ارش
تجربه اي من گمان مي كنم كه ظرفيت اين كار،حاال 
هم  وجود دارد و دولت در خصوص اين موضوع نبايد 
ــد و خوب است فراموش  نگراني خاصي داشته باش
ــازان ديگر بعد از 40 سال خطوط  نشود كه فيلمس
قرمز را ياد گرفته اند و مي دانند كه به چه نحوي فيلم 

توليد كنند كه در زمان دريافت پروانه نمايش دچار 
دردسر نشوند»!

ــه كه وجود  ــاره به اين نكت فريد همچنين با اش
ــاس  ــاخت تاثيري در احس ــدم وجود پروانه س يا ع
ــه  ــدارد، ادام ــران ن ــازان در اي ــت فيلمس مصوني
ــت!حس  ــت ويران اس ــه از پاي بس مي دهد:«خان
ــادگي به وجود نخواهد آمد.چه  مصونيت به اين س
بسيار فيلم هايي كه با پروانه ساخت ساخته شدند اما 
ــش متوقف ماندند.براي مثال  در مرحله پروانه نماي
ــتني» محسن امير  فيلم «آشغال هاي دوست داش
ــتن پروانه ساخت،كماكان  يوسفي كه با وجود داش
در محاق است يا «عصباني نيستم» رضا درميشيان 
ــاخت در زمان نمايش متوقف  كه با وجود پروانه س
ــر گذراندن سانسورهاي  ــد و بعد از سال ها و از س ش
ــيد در حالي كه ديگر چيزي از  بي شمار به اكران رس
فيلم باقي نمانده بود.به اين دو مثال بسياري ديگر از 
فيلم ها را نيز اضافه مي كنم كه با وجود داشتن پروانه 

نمايش،در حين اكران توقيف شدند»!
ــوراي عالي تهيه كنندگان ايران،با  دبير سابق ش

ــت ادامه  ــراي دول ــكار جايگزين ب ــك راه ــه ي ارائ
مي دهد:«پيشنهادي كه به عنوان جاگزين مي توانم 
مطرح كنم سيستم ثبت به جاي سيستم اخذ پروانه 
ــاز وقتي مي خواهد  است.به اين صورت كه  فيلمس
ــترس  فيلمش را توليد كند، در درگاهي كه در دس
دولت باشد عوامل و داستان فيلم خود را ثبت كرده 
ــالع مي دهد كه در حال  ــع تنها به دولت اط و در واق
ــت.اما اين به معناي  آماده سازي براي يك فيلم اس
اجازه گرفتن از دولت نيست!ثبت اثر پيش از شروع 
ــد كه بانك  ــن كمك را مي كن ــاخت، به دولت  اي س
ــينمايي  در  اطالعاتي غني در خصوص توليدات س
ــد تا بعدها اگر آن فيلمساز نياز به  اختيار داشته باش
حمايت داشت بتواند از چتر حمايتي دولت استفاده 

كند».
سينماگران به دنبال يك فرصت برابر

ــينما و يكي از  ــته، تهيه كننده س مرتضي شايس
ــازي «هدايت فيلم»،نيز  موسسان شركت فيلمس
ــدن  ــاخت را گامي موثر براي كم ش حذف پروانه س
ــينما مي داند و به «قانون»  ــكالت س بخشي از مش
مي گويد:«با وجود پروانه ساخت وتمام نظارت هاي 
مورد نظر دولت كه در آن اعمال مي شود،واقعا لزومي 
براي وجود پروانه ساخت وجود ندارد.بنابراين بايد 
ــام عناوين  ــه اي و صاحب تم ــه كنندگان حرف تهي
تهيه كنندگي بررسي شوند و پس از تاييد صالحيت 
بتوانند بدون پروانه ساخت فيلم خود را ساخته و بعد 

براي اخذ پروانه نمايش اقدام كنند».
او با اشاره مطالبه سينماگران در خصوص ايجاد 
ــد:«در كتاب،تئاتر و  يك فرصت برابر اظهار مي كن
مطبوعات هم به عنوان ديگر كاالهاي فرهنگي،روند 
ــده و  ــت كه اجازه خلق اثر داده ش به اين صورت اس
ــت  بعد روي آن نظارت صورت مي گيرد.پس رواس
ــينما هم داده  ــورت برابر به س كه اين فرصت به ص
ــت. ــود.اين حذف اتفاقا نقض نظارت دولت نيس ش

ــئوليت تهيه كننده به عنوان  بلكه بيشتر شدن مس
ــت كه مالش چه با پروانه ساخت  سرمايه گذاري اس
ــاخت در معرض آسيب است و  و چه بدون پروانه س
ــتر  نگراني هايش براي پروانه نمايش به مراتب بيش

هم مي شود».
تهيه كننده فيلم «سرباز هاي جمعه» همچنين 
ــه فيلمنامه در  ادامه مي دهد:« اگر اجازه بدهيم ك
ــود، بعد از آن از طريق دريافت پروانه  ابتدا ساخته ش
ــران كند. در اين  ــم، فيلم را اك نمايش،  صاحب فيل
ــك را مي پذيرد؛ چون  مسير هم صاحب فيلم ريس
اصل بر اين است كه همه ما به قانون تمكين مي كنيم 
ــيم. در  و درعين حال خطوط قرمز را هم مي شناس
ــاخت ظرفيتي به وجود  ــا حذف پروانه س حقيقت ب
مي آيد تا با همه سينماگران عادالنه برخورد شود».

مطالبات قانوني،رهايي از قيد و بند هاي ساختگي 
هوشنگ گلمكاني،منتقد،روزنامه نگار،مترجم 
سينما و دبير شوراي نويسندگان «مجله فيلم» نيز 
يكي ازامضا كنندگان اين بيانيه است.او در اين باره به 
«قانون» مي گويد:«من در حال حاضر اين آمادگي 
ــذف پروانه نمايش  ــه با  ح ــت نمي بينم ك را در دول
ــينما بردارد.ولي به هر حال بخواهد قدمي براي س
اين درخواست را به عنوان يك حق قانوني در دنياي
ــر حال متوليان آگاه متمدن بايد طلب كرد كه به ه

ــند اين حقوق كه آن ها در رعايت آن ها اجحاف  باش
ــاس مي كنند،در  كرده و ايجاد قيد و بندهاي بي اس
سراسر دنيا وجود داشته و سينماگران نيز به آن واقف 
ــت اين حق بود كه انجام  ــتند.قدم ما درخواس هس
شد.حال چه زماني به نتيجه برسيم،قابل پيش بيني 

نيست».
ــتند «گنگ خواب ديده» درباره  كارگردان مس
لزوم حذف پروانه ساخت ادامه مي دهد:«اين مجوز 
ــدن فيلم است.ايجاد  يك سانسور قبل از ساخته ش
قيد و بندهايي است كه فيلمساز قبل از خلق اثرش 
ــر بگذارند.از فيلمنامه گرفته تا اينكه يك  بايد از س
بازيگر بخصوص در فيلم حضور داشته باشد يا نداشته 
ــاز و تهيه كننده مي خواهد از  باشد.البته اگر فيلمس
ــتفاده كند طبيعي است  بعضي امكانات دولتي اس
ــرح خود را توضيح دهد  كه بايد به آن نهاد دولتي ط
ــت بردن قطعي آنان را نيز  و همچنين آمادگي دس
ــد.اما وقتي يك فيلمساز  در پروژه خود داشته باش
ــرمايه و حمايت شخصي در بخش خصوصي و با س
مي خواهد فيلم توليدكند و مطالبه اي  از دولت ندارد

چرا بايد به مطالبات اجباري دولت و اعمال نظرهاي 
سليقه اي آنان تن دهد».

ــه مي كند:«براي ايجاد  گلمكاني در پايان اضاف
ــرايطي وجود داشته مصونيت در اين حرفه بايد ش

ــب هاي درون آن حرفه و  ــاس تناس باشد كه براس
ــداد آن عرضه  ــاي جامعه و بازار و در امت نظام تقاض
ــب ها درون  ــورت بگيرد.اگر تناس ــينماگران ص س
ــود و اعضاي اين خانواده  خانواده سينما رعايت ش
بدون نظارت هاي بي اساس از خارج محدوده سينما 
با هم به توافق برسند قطعا احساس رضايت بيشتري 

در شريان هاي اين حيطه جاري خواهد شد». 
ــاندن به  ــت كه جامه عمل پوش در انتها بايد گف
ــينماگران،تا زمان اجرايي شدن  اين درخواست س
كماكان در هاله اي از شنيده ها و شايعات باقي خواهد 
ــينما تاكنون از سر  ماند.اما طي روزگاري كه اين س
گذرانده كامال مشهود است كه حتي در دست داشتن 
هردو مجوز ساخت و نمايش نيز،هرگز خط بطالني 
به روي نگراني هاي فيلمساز نخواهد كشيد چراكه 
ــي كه به فيلم ها داده مي شود ارزشي  مجوز نمايش
ــت دارد و در واقع  ــى تصميمات دول به اندازه تمام
ضمانت اجرايي چنداني را شامل نمي شود.چه بسيار 
فيلم هايي كه با يك اعتراض خياباني و جناحي و در 
ــود را مي گذراندند از پرده  حالي كه اكران قانوني خ
ــدند و آب هم از آب تكان  سينماها پايين كشيده ش
ــانى  ــار يا كس نخورد!به عبارت ديگر، گروه هاى فش
ــوزتر و نگران تر از ديگرانند؛ كه مدعى هستند دلس

ــود وضع كرده يا از  از دايره قوانين و مقرراتي كه خ
حاميان آن بودند،خارج مى شوند و كارهايى مى كنند 
ــاهدش بوديم.با اين حال باز هم چشم به  كه زياد ش
روي اين توفان شبانه مي بينديم و به صبحي آفتابي 

براي اين سينما اميدواريم.

امير پوريا،مدرس و منتقد سينما:
جدي ترين آسيب حاصل از لزوم 

دريافت پروانه ساخت فيلم ها، 
قيم مآبى مديريت سينمايى كشور 

است. اينكه چند فرد با بيشترين 
ميزان احتياط و محافظه كارى و تمايل 
به داشتن سينمايى خنثى و بى مساله، 

مدام اعمال نظر كنند و تصور كنند 
بيشتر از تمامى سينماگران ايرانى، 

صالح آن ها و مردم و مصلحت جامعه 
را تشخيص مى دهند. يك نمونه 
تاريخى اين كجروى هميشگى 

اين است كه هرگز با بخشنامه ها و 
سفارش هاى آقايان، فيلمى كه بتواند 

مفهوم ايمان و اعتقاد يك ايرانى 
را مانند  «جدايى نادر از سيمين» 

نشان بدهد، ساخته نشد. فيلمى كه 
مهم ترين گره نهايى اش بر پافشارى 
يك زن به قسم نخوردن متكى است 

و اتفاقا سازنده اش به هيچ وجه از 
افراد مطلوب نگاه رسمى نيست. 

حتى فيلم او را در مرحله فيلمبردارى 
بابت آرزوى بازگشت فيلمسازان 

سفركرده به ايران كه اصغر فرهادى 
در مراسمى مطرح كرده بود، توقيف 

كردند

مهرداد فريد،تهيه كننده،كارگردان 
و فيلمنامه نويس و دبير سابق شوراي 

عالي تهيه كنندگان: 
پيشنهادي كه به عنوان جاگزين 

مي توانم به دولت مطرح كنم، سيستم 
ثبت به جاي سيستم اخذ پروانه است.

به اين صورت كه  فيلمساز وقتي 
مي خواهد فيلمش را توليد كند، در 

درگاهي كه در دسترس دولت باشد 
عوامل و داستان فيلم خود را ثبت كرده 
و در واقع تنها به دولت اطالع مي دهد 
كه در حال آماده سازي براي يك فيلم 

است.اما اين به معناي اجازه گرفتن از 
دولت نيست!ثبت اثر پيش از شروع 
ساخت، به دولت  اين كمك را مي كند 
كه بانك اطالعاتي غني در خصوص 
توليدات سينمايي  در اختيار داشته 

باشد تا بعدها اگر آن فيلمساز نياز به 
حمايت داشت بتواند از چتر حمايتي 
دولت استفاده كند.فراموش نشود 
كه فيلمسازان ديگر بعد از 40 سال 

خطوط قرمز را ياد گرفته اند و مي دانند 
كه به چه نحوي فيلم توليد كنند كه 

در زمان دريافت پروانه نمايش دچار 
دردسر نشوند!

هوشنگ گلمكاني، منتقد، 
روزنامه نگار، مترجم سينما و دبير 
شوراي نويسندگان «مجله فيلم»:

اين مجوز يك سانسور قبل از ساخته 
شدن فيلم است.ايجاد قيد و بندهايي 

است كه فيلمساز قبل از خلق اثرش بايد 
از سر بگذراند.از فيلمنامه گرفته تا اينكه 

يك بازيگر بخصوص در فيلم حضور 
داشته باشد يا نداشته باشد.البته اگر 

فيلمساز و تهيه كننده مي خواهد از بعضي 
امكانات دولتي استفاده كند طبيعي است 

كه بايد به آن نهاد دولتي طرح خود را 
توضيح دهد و همچنين آمادگي دست 

بردن قطعي آنان را نيز در پروژه خود 
داشته باشد.اما وقتي يك فيلمساز در 

بخش خصوصي و با سرمايه و حمايت 
شخصي مي خواهد فيلم توليدكند و 
مطالبه اي  از دولت ندارد چرا بايد به 

مطالبات اجباري دولت و اعمال نظرهاي 
سليقه اي آنان تن دهد؟ من در حال 

حاضر اين آمادگي را  در دولت نمي بينم 
كه با حذف پروانه نمايش بخواهد قدمي 

براي سينما بردارد،ولي به هر حال اين 
درخواست را به عنوان يك حق قانوني 

در دنياي متمدن بايد طلب كرد

مرتضي شايسته، تهيه كننده سينما 
و يك از موسسان شركت فيلمسازي 

«هدايت فيلم»:
در كتاب،تئاتر و مطبوعات هم به 

عنوان ديگر كاالهاي فرهنگي،روند 
به اين صورت است كه اجازه خلق اثر 

داده شده و بعد روي آن نظارت صورت 
مي گيرد.پس رواست كه اين فرصت 
به صورت برابر به سينما هم داده شود.

اين حذف اتفاقا نقض نظارت دولت 
نيست،بلكه بيشتر شدن مسئوليت 

تهيه كننده به عنوان سرمايه گذاري 
است كه مالش چه با پروانه ساخت 
و چه بدون پروانه ساخت در معرض 

آسيب است و نگراني هايش براي 
پروانه نمايش به مراتب بيشتر هم 

مي شود. بنابراين بايد تهيه كنندگان 
حرفه اي و صاحب تمام عناوين 

تهيه كنندگي بررسي شوند و پس از 
تاييد صالحيت بتوانند بدون پروانه 

ساخت، فيلم خود را ساخته و بعد 
براي اخذ پروانه نمايش اقدام كنند. 

در حقيقت با حذف پروانه ساخت 
ظرفيتي به وجود مي آيد تا با همه 
سينماگران عادالنه برخورد شود

       «قانون» درخواست چندباره جمعي از اهالي سينما براي حذف پروانه ساخت فيلم سينمايي را واكاوى مى كند    

حذف پروانه هاي سانسور

               معضل بيكاري و نداشتن امنيت شغلي،در شريان هاي سينما،روز به روز جاري تر مي شود و آن هايي كه هنوز از فعاليت كنار گذاشته نشده اند نيز در حالي از 
بيكاري همكاران خود رنج مي كشند كه از روزگاِر تيره و تاِر رهاشدگي خود نيز واهمه دارند

               بايد گفت به جز يك سبك خاص كه در سكوت مطلق دايما از آن حمايت مي شود،ديگر سبك هاي سينمايي در شيب تنِد   رو به سقوط،روز به روز نحيف تر 
مي شوند و هنرمندان صاحب سبك نيز در رخوتي آشكار،روز به روز محدود تر!

               در حالي كه با ابراز تاسف فراوان،در حال حاضر سينما را غير سينمايي ها اداره مي كنند،پس بايد گفت اين انتقادات پا را از خانه سينما فراتر گذاشته و به سازمان 
سينمايي و وزارت جليله فرهنگ و ارشاد اسالمي وارد خواهد شد،چراكه خانه سينما حتي جيره و مواجب ناچيز خود را نيز از وزارت ارشاد دريافت مي كند

               زمزمه هاي حذف پروانه هاي سينمايي به دوران فعاليت زنده ياد سيف ا... داد در معاونت سينمايي وزارت ارشاد بين سال هاي 76 تا 79 مربوط مي شود كه به 
زعم بسياري،آن دوره،دوران طاليي سينماي ايران بود

             مجوز نمايشي كه به فيلم ها داده مي شود ارزشي به اندازه تمامى تصميمات دولت دارد و در واقع ضمانت اجرايي چنداني را شامل نمي شود.چه بسيار فيلم هايي 
كه با يك اعتراض خياباني و جناحي و در حالي كه اكران قانوني خود را مي گذراندند،  از پرده سينماها پايين كشيده شدند و آب هم از آب تكان نخورد
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 طى روزهاى گذشته قيمت مرغ به شدت افزايش 
ــته ركورد  ــت؛ به طورى كه روز گذش پيدا كرده اس
ــرغ در ابتداي  ــد. قيمت م ــته ش قيمت مرغ شكس
ــيد و حاال  ــزار و 350 تومان رس ماه جاري به 11 ه
ــت.  تا 12 هزار و 100 تومان افزايش پيدا كرده اس
ــه مرغداران بارها از عدم در اين ميان رييس اتحادي

ــرده بود و مرغداران نيز  افزايش قيمت مرغ انتقاد ك
ــت به اعتراضاتى در اين زمينه زده بودند. با اين  دس
ــده و ماهى از  ــته رييس اتحاديه پرن حال روز گذش
افزايش قيمت مرغ به 12 هزار و 100 تومان در مراكز 

خرده فروشى خبر داد. 
قيمت هـا بـا 10 درصـد سـود احتسـاب

مي شوند

ــف خانى، قيمت اين كاال در   به گفته مهدى يوس
عمده فروشى درب كشتارگاه 10900 تومان، پخش 
11هزار و 100تومان و مراكز خرده فروشى 12هزار 
و100تومان است. همچنين قيمت هركيلوگرم سينه 
ــدون كتف 20 هزار  ــينه ب با كتف 21هزار تومان، س
تومان  و فيله 21هزار تومان است. همكاران ما توجه 
كنند، قيمت هاى اعالمى فوق نرخ استعالمى بوده و 
ــمى و با  آن ها مى توانند با توجه به فاكتور خريد رس
احتساب 10 درصد سود اقدام به فروش كنند. قيمت 
ــا ثبت رقم 11 هزار و  مرغ پيش از اين در چند برهه ب
تومان، به مرز 12 هزارتومان نزديك شده بود،  900

اما از اين مرز قيمتى عبور نكرده بود.

مرغ از قيمت منطقي عبور كرد

در همين رابطه مرتضى رضايى معاون وزير جهاد 
ــاورزى در امور دام اواخر آبان قيمت متوسط هر  كش
كيلوگرم گوشت مرغ را حدود 9700 تومان اعالم كرد 
ــت اين محصول پروتئينى را  و گفت اينكه برخى قيم
حدود 11 هزار تومان اعالم مى كنند، درست نيست 
ــت مرغ  ــتان ها قيمت هر كيلوگرم گوش و در اكثر اس
ــت كه البته نرخ مصوب  پايين تر از 10 هزار تومان اس
جديد آن به زودى از سوى ستاد تنظيم بازار نهايى و 

ابالغ مى شود. اين اظهارات در حالى صورت گرفت كه 
براساس آخرين مصوبه كارگروه تنظيم بازار در تاريخ 
سوم مرداد امسال كه تصوير آن در سايت اطالع رسانى 
ــدگان و  ــت مصرف كنن ــازمان حماي قيمت هاى س
ــت، قيمت هر كيلوگرم  توليدكنندگان درج شده اس
گوشت مرغ براى مصرف كننده حداكثر 8175تومان 
ــازمان، تا قيمت هاى  اعالم شده و طبق اعالم اين س
ــمول  ــاى باالتر از آن مش ــود، نرخ ه جديد اعالم نش

گران فروشى شده و بايد با آن برخورد شود.

در تحريم هاى دور قبل، كونلون بانك چين كه بخشى 
از سرمايه اوليه آن از سوى ايران تامين شده بود، به عنوان 
ــور عمل مى كرد. اما اين  كارگزار انتقال وجوه بين دو كش
بانك  در دور جديد تحريم ها اعالم كرد كه نمى تواند وظايف 
ــام دهد. به اين ترتيب  انتقال وجوه و حواله را به ايران انج
مدتى تجارت ايران و چين دچار مشكل شد. به تازگى اما 
با محدوديت نقل و انتقال پول ميان ايران و چين از طريق 
كونلون بانك، اكنون يك بانك ايرانى، كارگزار انتقال وجوه 
ــده و مبادالت از سر گرفته شده  و حواله ميان دو كشور ش
است. بعد از مشكالتى كه كونلون بانك براى نقل و انتقاالت 
پولى ميان ايران و چين ايجاد كرده بود، هفته گذشته اسدا... 
عسگراوالدى، رييس اتاق بازرگانى ايران و چين از گشايش 
كانال هاى مالى جديد ميان دو كشور براى انجام امور مالى 

خبر داده بود.
تبادالت بانكى از سرگرفته شد

وى اعالم كرده بود كه به دليل توقف فروش نفت ايران 
به چين، كونلون بانك ، نقل و انتقاالت مالى با ايران را متوقف 
كرده بود.اما اكنون خبر ازسرگيرى دوباره تبادالت به گوش 
ــده كه از يازدهم آذر اين  ــاس، مقرر ش مى رسد. بر اين اس
مبادالت از سر گرفته شود كه آن گونه كه فعاالن اقتصادى 
ايران و چين مى گويند، اين روند آغاز شده و اگرچه با دقت و 
وسواس زيادى پيش مى رود، اما به هر حال از بن بست خارج 
شده است. در اين ميان برخى از خبرها از معرفى يك بانك 
ايرانى در حوزه تخصصى به طرف چينى حكايت دارند كه 
بر اساس آن، فعاالن اقتصادى مى توانند با افتتاح حساب در 

اين بانك ايرانى، كار را پيش ببرند؛ اين در حالى است كه اين 
كار مى تواند از طريق بانك هاى ديگر نيز صورت گيرد اما 
ممكن است هزينه بيشترى براى طرف ايرانى داشته باشد.

بانك ها محتاط تر از تحريم قبل شده اند

يك مقام مسئول در اتاق بازرگانى و مطلع در اين زمينه 
كه خواست نامش در خبر ذكر نشود، به خبرنگار مهر گفت: 
نقل و انتقاالت مالى ايران با چين از سر گرفته شده و البته به 
دليل قواعد سختگيرانه حاكم بر بانك هاى چينى به لحاظ 
اعمال تحريم هاى آمريكا يا قواعد پولشويى، پرونده ها به دقت 

بررسى مى شود و اين كار، اندكى روند را ُكند پيش مى برد 
ولى متوقف نيست. وى افزود: با توجه به معافيت چين از 
ــه ماه، كونلون  تحريم خريد نفت ايران حداقل به مدت س
بانك و ساير بانك هاى چينى نيز اندكى با فراغ بال نسبت 
به مبادالت مالى با ايران اقدام مى كنند؛ اما به هر حال بايد 
به اين موضوع توجه داشت كه نورافكن خزانه دارى آمريكا 
ــت و همين امر، بانك ها را به  بر سر مبادالت مالى ايران اس
دليل جرايم سختگيرانه، بسيار محتاط تر از تحريم قبلى 

كرده است.

با توجه به كاهش شديد ارزش پول ملى، قدرت خريد خانوارها 
با مشكل جدى روبه رو شده است؛ بنابراين بايد در راستاى توجه 
به رفاه جامعه از اقداماتى كه به تقويت پول ملى منجرمى شود، 

حمايت شود. 
ــه دوره اى با مديران  روز گذشته عبدالناصر همتى در جلس
عامل بانك ها به بازگشت ارزش پول ملي تاكيد كرد و گفت: بانك 
مركزى و نظام بانكى تمام توان مديريتى و كارشناسى خود را براى 

تحقق منويات رهبر انقالب به كار مى بندد.
 وى همچنين با اشاره به تاكيد رييس جمهورى درخصوص 
ــرمايه در گردش و نقدينگى مورد نياز توليد از مديران  تامين س
عامل بانك ها خواست تسهيالت براى سرمايه در گردش توليد 
ــهيالت به واحدهاى  را در اولويت قرار دهند و براى پرداخت تس

توليدى كه بهره ورى دارند، سازوكارهايى تعيين كنند.

بانك هـا بـر شـركت هاى پرداخـت (PSP) نظـارت 

داشته باشند

ــريح اهميت توليد و اشتغال  ــوراى پول و اعتبار با تش رييس ش
ــت  ــران عامل بانك ها خواس ــه آن، از مدي ــه ويژه ب و ضرورت توج
ــام دهند و در صورت نياز به  برنامه ريزى هاى مقتضى در اين باره انج
ــاعدت بانك مركزى اعالم كنند. وى درباره ساماندهى  كمك و مس
دستگاه هاى كارت خوان و چك هاى تضمينى بر كنترل و نظارت بيشتر 
تاكيد كرد و گفت: بانك ها بايدبر شركت هاى پرداخت (PSP) نظارت 
داشته باشند و در صورت رعايت نكردن ضوابط نظارتى بانك مركزى 
توسط اين شركت ها، مجوز آن ها مورد بررسى قرار خواهد گرفت. وى در 
اين جلسه ضمن تشريح برخى جزييات اليحه بودجه سال آينده، تاكيد 
كرد: بودجه اى متناسب با شرايط ويژه اقتصادى براى سال 98 تدوين 
شده و ان شاا... شرايط مناسبى در پيش خواهيم داشت. رييس كل بانك 

مركزى با يادآورى برنامه بانك مركزى براى اجراى عمليات بازار باز با 
هدف مديريت سياست هاى پولى و سود بانكى، پيش بينى هاى انجام 
شده در قانون بودجه سال 98 براى تحقق اين برنامه را براى مديران 

عامل بانك هاى دولتى و خصوصى تشريح كرد. 
تقويت ارزش پول ملى با دستور محقق نمى شود

اما چندي پيش سخنگوى كميسيون ويژه حمايت از توليد ملى 
مجلس شوراى اسالمى،گفته بود: تقويت ارزش پول ملى، ايجاد ثبات 
اقتصادى و جلوگيرى از تالطم در بازار ارز الزمه انجام فعاليت هاى 

اقتصادى است؛ البته موضوعات مذكور با دستور محقق نمى شود.
ــفانه  ــا انتقاد از كاهش ارزش پول ملى گفت:متاس رحيم زارع  ب
ــانات نرخ ارز صدمات قابل توجهى به اقتصاد كشور وارد كرده  نوس
و اين موضوع مانع فعاليت بخش توليد شده است.براى دستيابى به 
انضباط پولى و مالى بايد سياست هاى اقتصادى صحيح به كار گرفته 

ــان نرخ ارز و قيمت كاذب ارز بايد مورد  ــود. به گفته او تداوم نوس ش
رسيدگى قرار بگيرد؛ چرا كه ادامه اين وضعيت باعث تشديد تورم و 
كاهش ارزش پول ملى مى شود. هزينه بنگاه هاى اقتصادى كه مواد 

اوليه و كاالهاى واسطه اى را از خارج كشور تامين مى كنند به نرخ ارز 
وابسته است؛ بنابراين منطقى شدن نرخ ارز و ايجاد ثبات در بازار الزمه 

تسهيل فعاليت بنگاه هاى اقتصادى  مى شود.

مراودات تجاري توليد

بانك   مركزي

تقويت ارزش پول ملى در دستور كار 

يك بانك ايرانى كارگزار انتقال وجوه بين ايران و چين شدقيمت مرغ سر به فلك كشيد

وضعيت اقتصادي كشور، نابساماني ها و گراني ها 
باعث شده كه موضوع افزايش حقوق در بودجه سال 
ــبت به سال هاي قبل  آينده از اهميت بيشتري نس
برخوردار باشد. در شرايط فعلي افزايش قيمت هاي 
ــر دوش خانواده ها گذارده و  ــار مضاعفي ب بي رويه ب
ــت مردم را دچار مشكالت جدي كرده است.  معيش
سفره خانوارها به قدري كوچك شده كه دولت دست 
ــته هاي حمايتي به اقشار آسيب پذير  به اعطاي بس
جامعه زده است. در چنين شرايطي افزايش حقوق 
ــتمزد نيز جايگاه ويژه اي پيدا خواهد كرد. در  و دس
ــازمان برنامه و  همين راستا چندي پيش رييس س
بودجه از افزايش 20 درصدى حقوق كاركنان دولت 
ــال 98 خبر داد. محمد باقر نوبخت در  در بودجه س
اين خصوص گفته است كه  در بررسى بودجه سال 
ــش 20 درصدى حقوق  ــاس افزاي 98 تا اينجا بر اس

كاركنان تصميم گرفته و عمل مى كنيم.
بودجه شفاف

سال 98 براي كشور ما سال ويژه اي است؛ چراكه 
دولت بايد كشور را با وجود تحريم هاي سخت اداره 
ــايه تحريم  كند. در اين زمينه نوبخت بيان كرد: س
ــا هنر ما اين  ــاى ما مى افتد ام بر مصارف و درآمده
ــت كه از امكانات و تجارب خود استفاده كرده و  اس
تحريم ها را دور بزنيم. در حال حاضر يك تيم بسيار 
ــتقرند و بررسى مى كنند كه ما  بزرگ در آمريكا مس
ــدى مى رويم.  ــرايط تحريم چه راه هاى جدي در ش
ــفاف  ــه به صورت ريز و ش ــن معذورم ك بنابراين م
ــم. بودجه در  ــات دولت صحبت كن درباره تصميم
ــود و صندوق بين المللى  ــفاف تهيه مى ش ايران ش
ــين برانگيز  ــفافيت بودجه ايران را تحس پول هم ش
ــت. ما منابع درآمدى خود را به دقت  اعالم كرده اس
ــع واهى معرفى  ــم و بى جهت مناب انتخاب مى كني
ــال محقق نشود. سال  نخواهيم كرد كه در طول س
ــان درآمد پيش  ــارد توم ــته 320 هزار ميلي گذش
ــد. هدف ما در  بينى كرديم كه اين رقم تحصيل ش
ــتغال و كاهش فقر مطلق  ــد توليد، اش سال 98 رش
ــت. بودجه ما محدود است. هر دستگاهى تالش  اس
ــت بياورد. ما در  مى كند كه بودجه بيشترى به دس
آن واحد بايد هم مطالبات كشاورزان را بدهيم،هم 
ــتگان و فرهنگيان قانون هم ترازى را  براى بازنشس
ــگاهيان را بپردازيم و  ــم و هم بودجه دانش اجرا كني
بودجه ساير دستگاه ها را تامين كنيم. در اين شرايط 
واحدهاى صنفى نبايد بخش ها را تحريك كنند كه 
دنبال مطالبه بيشتر باشند. ما 3000 ميليارد تومان 
ــود 20 درصد منابع تامين كرديم تا  از بانك ها با س
پول گندم كاران را بيشتر بپردازيم. همه بايد شرايط 
ــى دنبال بودجه  ــور را بدانند. اگر كس حساس كش
بيشتر است، اين بدين معناست كه بايد بودجه ساير 
بخش ها كمتر شود. ما مستمرى افراد تحت پوشش 
را سه تا پنج برابر افزايش داده ايم و اين روند در سال 
ــه نيز، يارانه  ــتحق ياران 98 ادامه مى يابد. افراد مس

ــته هاى حمايتى و  خود را دريافت خواهند كرد. بس
ــت  جبرانى نيز ادامه مى يابد و همه تالش ما اين اس
كه با سرافرازى بتوانيم از شرايط تحريم عبور كنيم.
بيش از 50 درصد بودجه، هزينه پرداخت حقوق

در خصوص وضعيت افزايش حقوق و دستمزد در 
ــين محمودي اصل، استاد دانشگاه  بودجه 98 حس
ــورم برندگان و  ــم و ت ــون» مي گويد: تحري به «قان
بازندگاني دارد. برندگان تحريم آن هايي هستند كه 
ــد؛ بنابراين در دوران تغيير  دارايي هاي فراواني دارن
ــوند  ــا افزايش حجم دارايي مواجه مي ش قيمت ها ب
ــامل كارمندان، بازنشستگان و  اما حقوق بگيران ش
ــوال در تورم هاي پيش رو قدرت خريد  كارگران معم
خود را از دست مي دهند و شايد براي سال هاي بعد 
ــكن و ملك  نيز در خريدهاي كااليي و مربوط به مس
ــورد اينكه افزايش  ــار قرار بگيرند. اما درم تحت فش
حقوق به اندازه تورم بر اساس قانون بايد اعمال شود، 
ــده  ــخص نش بايد گفت كه در اين قوانين منابع مش
است. شرايط تورمي كه در دهه گذشته در كشور ما 
وجود داشته  عموما تحت تاثير تحريم ها بوده است. 
ــت كه همه آثار آن مربوط  البته اين به اين معنا نيس
به تحريم هاست اما ساختار نامناسب اقتصادي باعث 
شده كه در هر شوك صدمات جبران ناپذير و شديدي 
ــيم. اما به جهت اينكه  را در اقتصاد كشور شاهد باش
بودجه دولت با وجود عدم افزايش كارمندان ساالنه 
ــترده تري افزايش پيدا مي كند، بودجه  با حجم گس
ــرايط هميشه منشأ آسيب  عمومي دولت در اين ش
ــري  ــش هزينه هاي دولت و كس ــت؛ يعني افزاي اس
ــتقراض از  ــار اوراق بهادار و اس بودجه منجر به انتش
بانك مركزي مي شود كه اين نيز آثار تورمي به دنبال 

دارد.  اگر بودجه 97 بررسي شود مي بينيم كه از 430
ــش از 206هزار ميليارد بابت  هزار ميليارد بودجه بي
ــد. 106هزار ميليارد  حقوق كارمندان پرداخت ش
بابت حقوق كارمندان و 98 هزار ميليارد بابت حقوق 
ــتگان و كمك به صندوق هاي بازنشستگي  بازنشس
ــرايط مي بينيم كه بيش از 50 ــد. با اين ش صرف ش

درصد بودجه صرف پرداخت حقوق ها شده است. اين 
حالت به كسر بودجه ساليانه منجر  و باعث مي شود 
ــر قرار بگيرد و اولين جايي  بودجه عمراني تحت تاثي
كه از بودجه كاسته  مي شود، بودجه عمراني است. به 
عنوان مثال در بودجه سال 97 ، 74هزار ميليارد براي 
طرح هاي عمراني لحاظ شده كه معموال اين درصد 

كمتر از نصف محقق مي شود. 

دولت توان افزايش حقوق متناسب با تورم را ندارد

ــد: با اين  ــناس اقتصادي ادامه  مي ده اين كارش
اوصاف بايد ديد آيا دولت توان افزايش حقوق كاركنان 
ــت؟ در  ــدازه اي كه تورم باال رفته، خواهد داش را به ان
پاسخ بايد بگوييم خير به هيچ وجه. هر چند كارگران 
ــتمزد مي دانيم اما  ــدان را محق افزايش دس و كارمن
ــت. به  ــن موضوع بحث ديگري اس امكان پذيري اي
ــاالنه بحث پرداخت حقوق،  دليل اينكه در بودجه س
هزينه هاي دولت و بحث سررسيد اوراق موارد ثابتي 
است و حتما بايد لحاظ شود؛ بنابراين مجلس و دولت 
شايد به اندازه كمتر از 10 درصد توان تغيير آيتم هاي 
ــند. از طرفي در شرايط تحريم،  بودجه را داشته باش
درآمدهاي نفتي دولت تا نصف كاهش پيدا مي كند 

ــه كامال جدي  ــري بودج ــرايطي كس و در چنين ش
ــت؛ بنابراين افزايش حقوق به ميزان بيشتر از 20 اس

ــن افزايش مقدور  ــت. اما آيا اگر اي درصد مقدور نيس
ــت يا خير؟ بايد بگوييم كه ابزار  باشد به مصلحت اس
كنترل تورم بسيار اساسي و مهم تر است؛ يعني بايد 
ــرايطي بر كنترل تورم متمركز شويم و  در چنين ش
متاسفانه اين اتفاق تا به حال نيفتاده است. براي مثال 
اگر بنده از لحاظ مالي شرايط مناسبي نداشته باشم، 
بايد بيشتر مواظب خودم باشم كه به فرض بيمار نشوم 
چون توان پرداخت هزينه ها را ندارم. دولت هاي ما نيز 
چون توان افزايش حقوق ندارند و درآمدهاي كمتر و 
ناپايداري را دارند بنابراين بايد بسيار بسيار مالحظه 
كنند كه دچار شوك هاي تورمي نشويم. چون در اين 

شوك ها بازنده ها فقط بايد چشم شان به دولت باشد و 
وقتي دولت منابع الزم را ندارد، ما دچار شدت گرفتن 
فاصله طبقاتي مي شويم؛ اغنيا غني تر و فقرا فقيرتر 
ــوند. بنابراين ابزاركنترل تورم حتما مهم تر از  مي ش

افزايش حقوق هاست.
تجربه ناموفق ونزوئال

محمودي اصل بيان مي كند: تجربه كشورهايي مثل 
ونزوئال نشان داده كه اگر در مقابل افزايش تورم شتاب زده 
ــديد حقوق اقدام كنيم،  به افزايش يارانه ها و افزايش ش
دچار دور و تسلسل در خصوص افزايش تورم مي شويم و 
اين افزايش باعث افزايش مجدد تورم شده و دوباره دولت 
مجبور به افزايش حقوق و يارانه ها مي شود. اتفاقي كه باعث 
شد ميزان نقدينگي در ونزوئال در يك سال به هزار درصد 
افزايش پيدا كنداما خوشبختانه مسئوالن اقتصادي ما 
ــل نكردند اما به هر  هرچند چابك نبودند و به موقع عم
حال اين ها را لحاظ كردند و با وجود فشارهاي زياد به دور و 
تسلسل اقدام نكردند؛ بنابراين افزايش نقدينگي ما در يك 
سال گذشته 20 درصد بوده و اين نشان مي دهد اقتصاد 
ما با اقتصاد ونزوئال بسيار متفاوت است و قابليت مقايسه 
ندارد اما اين ها هشدار است كه دولت ها در تله تورم نيفتند 
ــور بيفتد، دولت ها  و قبل از اينكه اتفاقات تورمي در كش
پيش گيري الزم را داشته باشند. بي ترديد بحث مربوط به 
حبس قيمت دالر يكي از عوامل افزايش بود اما همان طور 
كه همه كارشناسان اذعان دارند، عدد واقعي قيمت دالر 
هفت هزار تومان كارشناسي شده اما دليل افزايش شديد 
قيمت ها تجربه قبلي تورم و تحريم در سال 90 و 91 بود. به 
عبارتي چون در سال هاي گذشته در حالت تحريم دچار 
كمبود ارز، واردات و كاال بوديم، اين تجربه ذهني باعث 
شد كه سوداگران و دالالن كه تعدادشان متاسفانه روز به 
روز بيشتر مي شود به دنبال استفاده از فرصت ها باشند. در 
حالت كلي بايد به اين نكته توجه داشت كه افزايش حقوق 
كارمندان بدون كنترل تورم بي ترديد نه تنها مفيد نخواهد 
بود، بلكه آسيب زا نيز خواهد بود و اگر اين كنترل ها صورت 
ــاهد تورم 30درصدي و افزايش  نگيرد، ممكن است ش
حقوق 20 درصدي باشيم. در اين حالت به هيچ وجه به 
حقوق بگيران كمك نكرده ايم، بلكه باعث كاهش قدرت 

خريد اين عزيزان شده ايم.

    وضعيت افزايش حقوق و دستمزد در بودجه 98 بررسي شد   

 هشدار تله تورم
شرايط تورمي كه در دهه گذشته در كشور ما وجود داشته،  عموما تحت تاثير تحريم ها بوده است

ساختار نامناسب اقتصادي باعث شده كه در هر شوك،  صدمات جبران ناپذير و شديدي را در اقتصاد كشور شاهد باشيم

در بودجه 97 از 430 هزار ميليارد بودجه بيش از 206هزار ميليارد بابت حقوق كارمندان پرداخت شد
حسين محمودي اصل: 

هر چند كارگران و كارمندان را 
محق افزايش دستمزد مي دانيم 

اما امكان پذيري اين موضوع بحث 
ديگري است. به دليل اينكه در 

بودجه ساالنه بحث پرداخت حقوق، 
هزينه هاي دولت و بحث سررسيد 
اوراق موارد ثابتي است و حتما بايد 

لحاظ شود؛ بنابراين مجلس و دولت 
شايد به اندازه كمتر از 10 درصد توان 
تغيير آيتم هاي بودجه را داشته باشند

 تجربه كشورهايي مثل ونزوئال 
نشان داده كه اگر در مقابل افزايش 
تورم شتاب زده به افزايش يارانه ها 
و افزايش شديد حقوق اقدام كنيم، 

دچار دور و تسلسل در خصوص 
افزايش تورم مي شويم و اين 

افزايش باعث افزايش مجدد تورم 
شده و دوباره دولت مجبور به افزايش 

حقوق و يارانه ها مي شود. اتفاقي كه 
باعث شد ميزان نقدينگي در ونزوئال 

در يك سال به هزار درصد افزايش 
پيدا كند

گروه اقتصاد      

ِ
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ــهر نگارخانه ها، گنجينه ها،  شهر زيباى ايروان ش
ــاى فرهنگى  ــالن هاى اپرا و به گونه كلى مر كزه س
ــت. يكى از گنجينه هاى شهر، كه البته  گوناگون اس
ــافران و گردشگران ايرانى  مورد بى مهرى بيشتر مس
جاى مى گيرد، گنجينه شرق نزديك در خيابان آرام 
ــت كه در نزديكى ميدان نامدار شهر  (Aram) اس

يعنى ميدان جمهورى جاى دارد.
موزه شرق حدود سال 1993ميالدى و به وسيله 
 (Marcos Grigorian) ــان مار كوس گريگوري
ــدار ايرانى-  ــه دار نام ــه و مجموع ــاش، هنرپيش نق
ــوس گريگوريان  ــذارى گرديد. مارك ارمنى، پايه گ
ــال 1925  ــامبر س يا ماركو گريگوريان در پنج دس
 Kropotkin) ــنودار ميالدى در كروپتكين كراس
ــادرى ارمنى  ــدر و م ــيه، از پ Krasnodar) روس
ــد. وى جوان ترين فرزند خانواده بوده و پس  زاده ش
ــدن ماركو، خانواده اش روسيه را ترك و به  از زاده ش
ــال داشت  تبريز مهاجرت كردند. ماركو تنها پنج س
ــت داد، پس از آن پدرش دوباره  كه مادرش را از دس
ازدواج كرد و ماركو نيز، همراه خانواده رهسپار جلفاى 
ــالگى به تهران  ــپهان (اصفهان) شد. در پانزده س اس
ــه هنركمال الملك نام نويسى كرد و  رفت و در مدرس
پس از آن براى ادامة تحصيل رهسپار ايتاليا گرديد. 
در سال 1954 ميالدى به ايران بازگشت و نگارخانه 
ــه يكى از  ــاز كرد ك ــتتيكو (Esthetique ) را ب اس
ــتى كه  ــن نگارخانه ها در تهران بود. به راس نوآورتري
هنرمندى چند فرهنگى كارهاى هنرى نوآورانه و تا 
ــاس اروپايى  اندازه اى غيرمتعارف را كه درك و احس
ــايى (معرفى) كرد. وى  داشتند را به ايرانيان شناس
ــى هاى بومى نامدار به  به گردآورى گونه اى از نقاش
ــى قهوه خانه اى كمك كرد. در سال 1955 م، با  نقاش
فلورا آداميان (FloraAdamian) پيوند زناشويى 
ــابرينا (Sabrina) هم در  ــت و تنها فرزندش س بس
ــت دوباره به ايتاليا در  سال 1956 م، و پس از بازگش

شهر روم زاده شد. پس از بازگشت دوباره به ايران به 
ــت دپارتمان گرافيك فرهنگ و هنر  عنوان سرپرس
ــجويان  ــد و روش هاى تازه اى را به دانش برگزيده ش
معرفى كرد. ماركو در سال 1958 به عنوان نماينده 
ايران و هم وندى (عضو) از گروه داوران دوساالنه ونيز 
ــال با حسن توجه، وزارت  برگزيده شد و در همان س

فرهنگ و هنر جشنواره تهران را پايه ريزى كرد. ماركو 
در سال 1960 م، از همسرش جدا شد و در همان سال 

به هنرپيشگى در فيلم هاى ايرانى پرداخت.
ــت فيلم نقش  وى به نام مارك گريگورى در هش
ــش قبل از  ــرد. در فيلم هاى آرام ــت را بازى ك نخس
ــرا (1340- ــرگ صح ــان (1339ـ1960)، گ طوف

ــفيد  ــالى س ــد (1341-1962)، ط 1961)، كلي
(1341-1962)، آخرين گذر  گاه (1962-1341)، 
ــردى در طوفان  ــزرگ (1344-1965)، م ــهر ب ش
ــه اى (1976-1355).  (1351-1972) و حرف
ــت و مرحله  ــه نيويورك رف ــال 1962 ب ماركو در س
ــرده و آثار خود  ــى كاريش آغاز ك تازه اى را در زندگ

ــگاه به نمايش گذاشت. در سال  را در چندين نمايش
1974) گروه نقاشان آزاد را همراه با فرامرز  (1353ـ 
ــاهى،  ــعود عربش پيالرام، عبدالرضا دريابيگى، مس
ــين  ــان، مرتضي مميز و غالمحس ــيراك ملكوني س
نامى بنياد گذاشت. در آيين گشايش موزه هنرهاى 
ــس  ــاون ريي ــال 1977 م، مع ــران در س معاصرته
 Nelson Aldrich)جمهور آمريكا نلسون راكفلر
ــتايش  Rockefeller) كارهاى هنرى ماركو را س
ــو را درنيويورك  ــاره مارك ــه دوب ــرد و هنگامى ك ك
ــرد و به موزه  ــش را خريدارى ك ديد، يكى ازكارهاي
ــيد. ماركو در  ــورك بخش ــردر نيوي هنرهاى معاص
ــال 1980م، به نيويورك رفت و نگارخانه آرشيل  س
گوركى (Arshile Gorky) را پايه گذاشت. نامى 
كه برگرفته شده از نام نقاشى ارمنى است كه در سال 
1948 ميالدى در آمريكا خودكشى كرده است. در 
ــت داد و همين  10 ژوئن 1986م، دخترش را از دس
ــد تا برخى از اولويت هاى كارى  موضوع انگيزه اى ش
برايش تغيير پيدا كند. پس از آن خود را در هنر بومى 
ــتان غرق كرد. ماركو جايزه هاى گوناگونى را  ارمنس
برد. كارهايش در نمايشگاه ها، موزه ها و مجموعه هاى 
ــوند. در موزه ملى و شرق  خصوصى نگهدارى مى ش
ــون  نزديك ايروان، بانك ملى قبرس، مجموعه نلس
ــوزه هنرهاى معاصرتهران و...  راكفلر درنيويورك، م

.(2012,Fouladvand)
ماركوس گريگوريان در27 آگوست سال 2007 
ــتى بيرون نهاد.  ــروان پا را از دايره هس ميالدى در اي
موزه شرق نزديك در واقع مجموعه كم  مانند ماركو 
ــت كه آن را به ايروان منتقل كرد و با نام مجموعه  اس

ــابرينا گريگوريان و موزه شرق نزديك به  ماركو و س
ــاختمانى است كه به دو  نمايش گذاشت. موزه در س
بخش، تقسيم شده است. بخشى از آن موزه ادبيات و 
فرهنگ است و بخشى ديگر موزه شرق نزديك. مدير 
 ( Zara Mokatsyan) ــيان موزه بانو زارا موكاتس
بسيارخوش برخورد و مهربان و البته شيفته فرهنگ 
ايران است و به گرمى از بازديدكنندگان اندك موزه 

استقبال مى كند.
 در بخشى از موزه عكس هايى از خانواده ماركوس 
گريگوريان به نمايش درآمده است. بخشى از مدال ها 
ــمارى  ــت آورده را همراه با ش و افتخارهايى كه به دس
(تعدادى) از تابلوهاى او به چشم مى  خورد. در ميان آن ها 
تابلوهايى از اردوگاه آشويتس(Auschwitz)   جلب 
ــانى، رومى و  ــكه هاى اشكانى، ساس توجه مى كند. س
ــالمى هم بخش ديگرى از آثار به  ــكه هاى دوران اس س
نمايش درآمده در موزه است. قطعه هايى از كاشى هاى 
ــجد  ــى هاى مس دورة قاجار به ويژه قطعه هايى از كاش
ــى  كبود ايروان هم در موزه وجود دارد. تابلوهاى نقاش
دورة قاجار همراه با نسخه هاى خطى پارسى و عربى هم 
زينت بخش، قسمتى ديگر از گنجينه است. قلمدان ها 
ــى،  ــماور روس ــت افزارهاى زيباى قاجارى، س و نوش
ــتان،  گونه هاى مختلفي از قفل و كليد، مفرغ هاى لرس
ــوش، ظرف هاى سفالى  پيكر ك هاى گلى از املش و ش
ــمى از دوره  ــلجوقى و قاجار، فرمان هاى رس لعابدارس
ــوق و ذوق فراوان  صفويه و قاجار همه و همه انگيزة ش
ــهر زيباى ايروان  ــود. در سفر به ش بازديدكننده مى ش
ــرق نزديك و بانو موكاتسيان را  فرصت ديدار از موزه ش

ازدست ندهيد.

گردنه حيراندرياچه تالشدرياچه ارواح

ايرانگرد  ى

  از موزه «ماركوس گريگوريان» هنرپيشه نامدار ايرانى- ارمنى بازديد كنيدحميد رضا سرورى

جلوه گري گنجينه ايراني در ايروان

ــپين  ــره ايرانى درياى كاس ــا جزي ــوراده تنه آش
ــت آورده  ــطه بكر بودن به دس كه تأللو خود را به واس
ــيارى از ذخاير ارزشمند  ــت. در روزگارى كه بس اس
اكولوژيكى كشور مانند تاالب ها، جنگل ها، رودخانه ها 
ــت و پنجه  ــت محيطى دس ــا بحران هاى زيس و ... ب
ــت.  ــوراده خو ش تر از بقيه اس نرم مى كنند، حال آش
ــوراده در اين  ــم انداز زيبا و طبيعت بى نظير آش چش
ــى براى جزيره تبديل شده است.  ــال ها به چالش س
ــم طمع به تنها جزيره  ــيارى چش ــودجويان بس س
ــپين دوخته  اند. در چند دهه اخير  ايرانى درياى كاس
ــش خصوصى،  ــوراده به  بخ ــا خبر واگذارى آش باره
ــده  ــور ش ــانه هاى داخل و خارج كش ــك رس تيتر ي
ــت.  ــود آورده اس ــيارى را به وج ــاى بس و جنجال ه
در اين ميان نيز دولت ها براى آرام كردن افكار عمومى 
ــد، اما  ــذارى خبر مى دهن ــدن اين واگ از منتفى ش
ــمكش و جنجال، كلنگ  سرانجام پس از سال ها كش
طرح گردشگرى در آشوراده به زمين خورد. كلنگ زنى 
ــيارى درباره آشوراده  پرابهامى كه موجب نگرانى بس
شده است؛ حال پرسش اين است آيا اين كلنگى براى 

آبادانى آشوراده است يا تيشه به ريشه آن خواهد زد؟
ــاز اول پروژه  ــى ف ــته كلنگ زن ــد روز گذش طي چن
ــا  ــوراده ب ــره آش ــگرى جزي ــردى و گردش طبيعت گ
ــت. به گفته  ــراه بوده اس ــترده اي هم اعتراض هاي گس
مسئوالن گلستانى در اين طرح قرار است كه راه دسترسى، 
ــتيبان  ــكله در 138 هكتار اراضى پش ــاخت و اس زيرس
ــوراده ايجاد شود و همچنين  طرح در بندرتركمن و آش
ــوراده، 22 ــعت 380 هكتارى جزيره آش از مجموع وس

هكتار را به عنوان منطقه متمركز براى اجراى سازه هاى 
سبك متناسب با ضوابط محيط زيست و به كارگيرى از 
مصالح بومى اجرا شود. اما يكي از نگراني هاي كنشگران 

ــت، تبديل آشوراده به كيش  و كارشناسان محيط زيس
دوم ايران است. دغدغه اي كه در بيانيه ستاد مردمى نجات 
آشوراده (سمنا) و شبكه تشكل هاى محيط زيستى استان 
مازندران نيز به آن اشاره شده است. اين ستاد مردمي در 
اعتراض به كلنگ زنى طرح گردشگرى در جزيره آشوراده 
ــه بيانيه اى صادر  واقع در پناهگاه حيات وحش ميانكال
كردند. در اين بيانيه آمده است: «كلنگ زنى طرح مخرب 
گردشگرى جزيره آشوراده واقع در پناهگاه حيات وحش 
ــى صدا و در  ــته در حالى ب ميانكاله مازندران هفته گذش
ــئوالن استان گلستان  سكوت كامل خبرى، توسط مس
انجام گرفت كه اين روزها طبيعت زخم خورده كشورمان، 
بيش از هر زمان ديگرى آماج طرح ها، برنامه ها و تصميمات 
غلط دولتمردان كشورمان قرار گرفته است.شگفتا كه در 
اين شرايط بحرانى، كه پايدارى اكولوژيك سرزمين مان 
ــوء مديريت در منابع  به دليل پيامدهاى تغيير اقليم و س
ــدى قرار  ــتى تحت مخاطره ج ــاك و تنوع زيس آب و خ
گرفته، هر روز گوشه نسبتا بكر ديگرى از اكوسيستم هاى 
طبيعى كشورمان براى بهره كشى بيشتر از سرزمين، به 
ثمن بخس واگذار شده و در معرض نابودى قرار مى گيرد 
ــى اتفاق مى افتد كه  و اين همه رخداد ناميمون در دولت
ــى مدعى طبيعت  ــوربختانه بيش از دولت هاى قبل ش

ــت. على اى حال، با  دوستى و آشتى با محيط زيست اس
ــال از اعالم موافقت رييس وقت سازمان  گذشت چهارس
ــار از اراضى جزيره  ــت با واگذارى 380 هكت محيط زيس
آشوراده به منظور اجراى طرح گردشگرى و شكل گيرى 
ــمنا)، به رغم  ــتاد مردمى نجات آشوراده (س همزمان س
درخواست هاى متعدد جامعه مدنى براى شفاف سازى 
ــى در تهيه  ــاركت مردم ــگرى و جلب مش طرح گردش
ــت همچنان از شفاف سازى  طرح، سازمان محيط زيس
ــانى امتناع ورزيده تا امروز شاهد كلنگ زنى  و اطالع رس
ــيم كه مجريانش روياى  طرحى در جزيره آشوراده باش
تبديل آشوراده به كيش دوم ايران و نابودى تنوع زيستى را 
در سر مى پرورانند. ستاد مردمى نجات آشوراده (سمنا) و 
شبكه تشكل هاى محيط زيستى استان مازندران با اعالم 
ــديد خود به اين اقدام غير قانونى، غيرفنى و  اعتراض ش
مخرب، مسئوليت و عواقب اجراى اين طرح در زيستگاه 
ارزشمند آشوراده را، متوجه تمامى دستگاه هاى مسئول 
و در رأس آن ها سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان 
ــازمان ميراث  ــور، س جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كش
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى، استاندارى گلستان 
و اداره كل محيط زيست استان گلستان دانسته و در اين 
ــازمان  ــرايط، نهادهاى نظارتى اعم از قوه قضاييه و س ش
بازرسى كل كشور، مجلس شوراى اسالمى و كميسيون 
ــط را به برخورد  اصل نود مجلس و ديگر نهادهاى ذى رب
ــرح و اخذ توضيح از عامالن و  جدى با خاطيان و توقف ط
آمران فرا مى خواند.ما با توجه به سابقه 16 سال گذشته 
ــتگاه هاى اجرايى در تصاحب  برخى افراد ذى نفود و دس
اراضى جزيره آشوراده، كه اكنون بار ديگر به بهانه اجراى 
ــن اراضى و  ــگرى، روياى تصاحب مجدد اي طرح گردش
ــر مى پرورانند هشدار مى  زمين خوارى هاى آتى را در س
ــى و مدنى خود در  ــام ظرفيت هاى قانون دهيم كه از تم
چارچوب قوانين كشور به منظور اعالم جرم عليه خاطيان 
و جلوگيرى از تغيير كاربرى اراضى جزيره آشوراده به قصد 
اجراى طرح هاى ناپايدار گردشگرى استفاده مى كنيم».

ــتگاه ها و انتقال حيات وحش در دنيا و  احياى زيس
ــى از موفق ترين  ــابقه زيادى دارد. يك حتى در ايران س
طرح هاى انتقال و احياى حيات وحش در ايران به دهه 
ــدودى گوزن زرد  40 برمى گردد كه طى آن تعداد مح
زنده گيرى و در يك برنامه در اسارت تكثير و سپس به چند 
زيستگاه منتقل شدند. اجراى اين طرح به مرور توانست 
گوزن زرد ايرانى كه در دوره اى تصور مى شد كه نسل آن 
ــتگاه هاى اين گونه زيبا  در ايران كه يكى از آخرين زيس
بود نيز در حال منقرض شدن است،  را  به شكل معجزه 
آسايى توانست اين گونه نادر و زيبا را از انقرض نجات دهد.

به تازگي سازمان حفاظت محيط زيست در پروژه هايي 
موسوم به حفظ گونه هاي بومي و ... اقدام به زنده گيري 
ــد، اما در كمال  و انتقال گونه هاي حيات وحش مي كن
شگفتي بسياري از اين پروژه ها با شكست مواجه مي شوند 
و خسارت هاي جبران ناپذيري را به حيات وحش ايران 
زمين وارد مي كنند.  در آخرين نمونه نيمي از 10 گورخري 
كه قرار بود در پروژه حفظ اين گونه بومي در استان سمنان 
زنده گيري و از زيست كره توران به پارك ملى كوير انتقال 
داده شوند، در حين عمليات تلف شدند؛ مساله اي  كه با 
ــترده فعاالن و كارشناسان محيط زيست  اعتراض گس
مواجه شد. سازمان محيط زيست دوباره اقدام به اجراي 
ــار رأس گورخر از يزد به  ــري و انتقال چه پروژه زنده گي
سمنان كرده است. به گزارش ايسنا، مدير كل دفتر حيات 
ــازمان حفاظت محيط زيست ضمن اشاره به  وحش س
جزييات انتقال گورخرها از يزد به سمنان، گفت: در اين 
عمليات از تله انتظارى استفاده كرديم و به احتمال قوى 
در عمليات بعدى انتقال گورخرها كه از فارس به سمنان 
است،از همين روش استفاده بهره مى بريم. مجيد خرازيان 
مقدم ، اين عمليات را موفقيت آميز خواند و گفت: طبق 
اطالع رسانى هاى قبلى مبنى بر انتقال گورخر از سايت 
تكثير و پرورش گوراب يزد به پارك ملى كوير در استان 
سمنان، اين عمليات روز چهارشنبه 14 آذرآغاز شد و 11

صبح روز پنجشنبه 15 آذر چهار رأس گور شامل سه رأس 

ماده و يك رأس نر بالغ به قرنطينه پارك ملى كوير تحويل 
داده شد. وى در پاسخ به اين پرسش كه از چه روشى براى 
انتقال گورخرها از يزد به سمنان استفاده شد؟ اظهاركرد: 
ــتان يزد پيش از اين با استفاده از تله  محيط زيست اس
انتظارى انتقال گور در درون استان و خارج استان را تجربه 
كرده بود؛ بنابراين در عمليات انتقال گورخرها از يزد به 
سمنان با استفاده از اين روش و البته توجه به برخى نكات 
ايمنى كه از سوى معاونت محيط زيست طبيعى به استان 
يزد ابالغ شده بود، انتقال گورخرها با موفقيت كامل انجام 
شد. مدير كل دفتر حيات وحش سازمان حفاظت محيط 
زيست تاكيد كرد: از هيچ دارويى براى انتقال گورخرها 
استفاده نشد و هيچ هزينه اى هم براى سازمان حفاظت 
محيط زيست نداشت. در انتقال هاى بعدى نيز در صورت 

فراهم بودن شرايط، از اين روش استفاده خواهيم كرد.
خرازيان مقدم با بيان اينكه عمليات انتقال گورخر 
از يزد به سمنان، تحت نظر مستقيم دفتر حيات وحش 
سازمان حفاظت محيط زيست و با تالش كارشناسان 
يزد و سمنان بهتر از از حد انتظار انجام شد، گفت: در حال 
ــده از سايت گوراب در صحت  حاضر گورهاى منتقل ش
ــتند. ما هم از اين بابت بسيار خوشحال  و سالمت هس
هستيم چون با وجود اينكه يك مسير 800 كيلومترى را 

در حدود 12 ساعت پيموديم و 60 كيلومتر آن هم جاده 
خاكى و ناهموار بود، گورها در بهترين شرايط به مقصد 
رسيدند.  مدير كل دفتر حيات وحش سازمان حفاظت 
محيط زيست در مورد عمليات بعدى انتقال گورخرها، با 
بيان اينكه در صورت فراهم بودن شرايط از سايت تكثير 
و پرورش دره باغ استان فارس هم چهار رأس گورخر به 
قرنطينه پارك ملى كوير منتقل خواهد شد، تصريح كرد: 
پيرو سياست هاى ساماندهى سايت هاى تكثير و پروش 
گورخر، سايت دره باغ فارس بايد تعطيل شود و گورهاى 
موجود در اين مركز به پاك ملى منتقل مى شوند.خرازيان 
ــرايط جوى در اجراى عمليات  مقدم با اشاره به اينكه ش
انتقال گورخر از فارس به سمنان تاثيرگذار است و در حال 
حاضر نمى توانيم زمان دقيق انتقال را اعالم كنيم، گفت: 
با توجه به اينكه ممكن است دوره باردارى گورها را داشته 
باشيم، اولويت ما اين است كه انتقال گورهاى فارس به 
سمنان هر چه زودتر انجام شود.وى با اشاره به احتمال 
استفاده از روش تله انتظارى براى انتقال گورها از فارس 
به سمنان، اظهار كرد: گورهاى فارس برخالف گورهاى 
يزد به روش تله انتظارى عادت ندارند و حداقل به دو هفته 
ــت تا به اين روش عادت كنند بنابراين كار  زمان نياز اس
انتقال گور از فارس دشوارتر است و به زمان بيشترى نياز 
دارد. مدير كل دفتر حيات وحش سازمان حفاطت محيط 
زيست در پايان، در مورد دليل انتقال گورخرها به پارك 
ملى كوير اين طور توضيح داد: هدف، راه اندازى اولين مركز 
ملى تكثير و پرورش گورخر ايرانى در پارك ملى كوير به 
عنوان زيستگاه مستعد گورخر است كه دراين مسير از 
كليه ظرفيت هاى داخلى و خارجى استفاده خواهيم كرد.  

ــه پارك ملى كوير در  اولين عمليات انتقال گورخر ب
مهرماه سال جارى انجام شد كه طى اين عمليات به دليل 
بى توجهى به مسائل ايمنى در حمل و نقل گورها، از بين 
10 رأس گورخر منتقل شده تنها پنج رأس به سالمت 
به مقصد رسيدند. تلفات اين پنج رأس گورخر انتقادات 

بسيارى را متوجه سازمان حفاظت محيط زيست كرد.

دفاتر صدور ويزا دو سال پيش فعاليت خود را در ايران آغاز كرده اند؛ 
شركت هاى ايرانى در قباى برندى بين المللى، با حاشيه هايى كه از پاساژى 
لوكس در شمال تهران آغاز شد و به «درگيرى هاى ميدان هروى» رسيد 
و حاال نوسانات ارز دامنگيرش شده است. با تشديد نوسانات ارزى، وزارت 
خارجه از سفارتخانه هاى كشورهاى خارجى مقيم در ايران درخواست 
كرد خدمات ويزا را در شركت هاى ايرانى به «ريال» ارائه دهند. با آن كه 
حدود سه ماه از ابالغ اين دستور گذشته اما هنوز رويه تغيير نكرده و اين 
ــتريان ايرانى «ارزى»  دفاتر صدور ويزا همچنان خدمات شان را با مش
ــاب مى كنند. از نظر وزارت خارجه تنها هزينه ويزا مى تواند به ارز  حس
دريافت شود، اما در اين شركت ها كه حدود دو سال است واسطه صدور 
ويزا ـ از جمله بررسى و جمع آورى مدارك، ارائه خدمات بيومتريك (ثبت 
اثر انگشت و تصوير چهره) ـ بين مشتريان ايرانى و سفارتخانه ها شده اند، 
همه سرويس ها، حتى گرفتن عكس مورد نياز ويزا ارزى حساب مى شود. 

ــت كه حقوق كارمندان اين شركت ها ريالى پرداخت  اين در حالى اس
مى شود اما درآمدشان ارزى است.هزينه ويزاى كوتاه مدت شينگن كه 
اجازه تردد به 26 كشور اروپايى را مى دهد، 60 يورو است اما با خدماتى كه 
ــطه داده مى شود، اين هزينه براى هر متقاضى  در اين شركت هاى واس
حدود 75 تا بيش از 90 يورو تمام مى شود. اگر عكس درخواست كننده 
ويزا، استاندارد و قابل پذيرش نباشد نيز امكان گرفتن عكس در محل اين 
دفاتر وجود دارد اما هزينه آن بايد جداگانه و ارزى پرداخت شود. اگر كپى 
مدارك نيز ناقص باشد در اين دفاتر مى توان آن را تهيه كرد اما به ازاى آن هم 
بايد ارز پرداخت كرد. به استناد گزارش هاى اعتراض آميز مراجعه كنندگان 
اين دفاتر،  VFS به ازاى هر خدمت، از مشتريان خود ارز (بيشتر يورو) 

مى گيرد، اگر قرار باشد باقيمانده آن پول بازگردانده شود معموال به نرخ ارز 
دولتى محاسبه و به «تومان» پس داده مى شود. مجتبى كريمى، رييس 
اداره گذرنامه و رواديد وزارت امور خارجه، در توجيه يادداشتى براى اصالح 
اين رويه كه حدود سه ماه پيش به سفارتخانه هاى خارجى مقيم ايران 
فرستاده شده است، به ايسنا گفت: سفارتخانه هاى مقيم خدمات ويزا را 
به شركت هاى ايرانى برون سپارى كرده اند، مجوز اين شركت ها توسط 
جمهورى اسالمى ايران داده شده است، بنابراين نبايد بابت خدمات جنبى 
از مردم ارز دريافت كنند. در اين يادداشت از سفارتخانه ها خواسته شد تا 
با شركت هايى كه خدمات رواديد خود را به آن ها برون سپارى كرده اند، 
صحبت كنند تا مبلغ مربوط به خدمات جانبى ويزا را ريالى دريافت كنند. 

ــود، وجه  از نظر ما تنها هزينه اى كه مى تواند به صورت ارزى دريافت ش
رواديد است كه نرخ آن از سوى كشور مبدأ تعيين شده است. وى گفت: 
ــت كه برخى سفارتخانه هاى خارجى  اقدام اين شركت ها در حالى اس
هزينه هاى ويزا را به صورت ريالى محاسبه و دريافت مى كنند. او در پاسخ 
به اين سوال كه آيا نامه وزارت خارجه به سفارتخانه ها يك دستور قطعى 
بوده است و در صورت اجرا نكردن برخوردى خواهد شد؟ گفت: در اين 
نامه درخواست شده شركت هايى كه خدمت ويزا به آن ها برون سپارى 
ــورمان كار كنند. طبق صحبت ها قرار شد  شده است، با پول رايج كش
سفارتخانه ها از اين شركت ها بخواهند خدمات مرتبط با ويزا را به ريال ارائه 
دهند. اما موضوع نظارت بر اين شركت ها مانند تمامى شركت هاى ديگر 

با پليس و اداره اماكن است، چون اين شركت ها ايرانى و تابع قوانين داخلى 
هستند و مراجع مربوطه بايد روى آن ها نظارت داشته باشند.رييس اداره 
گذرنامه و رواديد وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال ديگر ايسنا مبنى بر 
اين كه آيا اين اقدام شركت ها به عنوان نماينده يك سفارتخانه خارجى، 
غيرقانونى است؟ بيان كرد: وقتى آن شركت مخارج ارزى ندارد، چرا بايد 
از مردم هزينه ها را به ارز بگيرد. اما در پاسخ به اين كه اقدام آن ها غيرقانونى 
است، بايد گفت خيلى از موارد وجود دارد كه به آن ها در قانون صراحتا 
اشاره نشده است ولى بر اساس عرف واضح و روشن است. كريمى درباره 
نحوه برخورد با مشكالتى كه ممكن است در اين شركت ها بروز كند و 
نارضايتى مردم را در پى داشته باشد نيز توضيح داد: مسائل مربوط به اين 
شركت ها بر اساس مقررات كشور به پليس مربوط مى شود. در عين حال 
چنانچه شكايتى از سوى مردم از عملكرد اين شركت ها به وزارت امور 

خارجه واصل شود، مراتب به سفارتخانه مزبور منعكس مى شود.

محيط زيستمحيط زيست

گردشگرى

پروژه انتقال گورخرها؛ اين بار سمنانآشوراده را كيش نكنيد

ارزهاي دولتي در جيب شركت واسطه ويزا

گروه سرزمين
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ــدر گل در ميان  ــي مخ ــه فزون ــرف  رو ب مص
ــه دارد؛ اين  ــان همچنان ادام ــي از جوان گروه هاي
درحالي است كه به گفته رييس گروه پيشگيرى از 
اعتياد سازمان بهزيستى، تصور بسياري از جوانان 
ايراني در مصرف اين مخدر اشتباه است و همين امر 

باعث بروز مشكالتي زياد براي آن ها شده است.  
ــتاد مبارزه با مخدر، «گل»  ــاس آمار س براس
دومين ماده مخدر شايع در كشور است كه از سوى 
ــتفاده قرار مى گيرد. جوانان و نوجوانان مورد اس

ماريت قازاريان با با بيان اينكه برخى افراد با تصور 
ــاده گل رو به اين ماده  بر عدم اعتياد آور بودن م
ــات جوانان  ــد، اظهار كرد: اطالع مخدر مى آورن
ــت نيست و آنان در  درباره عوارض اين ماده درس
پى كسب لذت هستند. وي با بيان اينكه گرايش 
مصرف به سمت ماده گل بسيار زياد است، اظهار 
ــان نمى دانند مصرف گل چه  كرد: از طرفى جوان
عوارضى مانند تغيير عاليم بدنى و كندى حركت 

و... را درپى دارد. 
ــامل  ــرف گل نيز ش ــوارض بلند مدت مص ع
نقص در سيستم بدنى، كاهش تمركز، مشكالت 
تحصيلى و شغلى و كاهش سطح هوشيارى است. 
وى با تاكيد بر اينكه خانواده ها بايد مراقب باشند 
ــتى مى كنند و  ــان با چه افرادى دوس فرزندان ش
ــكل مى گذرانند،  ــت خود را به چه ش اوقات فراغ
تصريح كرد: سازمان بهزيستى كمپين آشنايى با 
ماده مخدر گل را طى 10 روز در نيمى از استان ها 
برگزار كرد ولى اين كارها بايد مداوم انجام شود.

سعيد صفاتيان، تحليلگر و كارشناس حوزه مواد 
مخدر نيز استفاده از مواد مخدر را واقعيتى انكار 
ــت و افزود: ضلع اول،  ناپذير در تمام جوامع دانس
ــوم  درمانگران، ضلع دوم مصرف كننده و ضلع س
ــت. ذات خود ماده گل است كه به  مواد مخدر اس
دليل تاثيراتش، رتبه دوم را در ميان مواد مخدر در 
كشور بدست آورده است. صفاتيان با بيان اينكه 
پنج يا 6 مورد روانگردان طى ساليان سال مرتب 
ــاده گل به  ــر را مى گيرند، افزود: م جاى يكديگ
دليل ساختار خود، اين احساس را در جوان ايجاد 
مى كند كه فرد تصور مى كند بيشترين تمايل را 
به مصرف اين ماده دارد.وى با انتقاد از اينكه يك 
ــى نمى توانند درباره مواد  معلم يا والدين به راحت
مخدر با جوانان صحبت كنند، تصريح كرد: توسعه 
برنامه هاى صداوسيما طى 20 سال گذشته موفق 
ــت، اما از طرفى در آموزش و پرورش اين  بوده اس
ــعه تا 10 درصد رونق داشته است. صفاتيان  توس
فقدان زير ساخت هايى نظير نگاه مديريتى درباره 
ــكالت اين حوزه  برنامه هاى پيشگيرى را از مش
ــبت به اين موضوع  ــت و افزود: مديران نس دانس
استرس دارند و برنامه ها را به مقصد نمى رسانند. 
ــگيرانه تنها راهكار نيست و در  همايش هاى پيش
ــال گذشته  ــگيرانه 10 س عين برنامه هاى پيش

مناسب شرايط امروز نيست.

ايراني ها به  اشتباه 
«گل» مي زنند!

ــتم يك  دختر جوان خودش را از طبقه هش
ــگاه الزهرا به پايين  ــاختمان ادارى در دانش س

پرتاب كرد و جان باخت. 
و  ــال 91 ــل س ــر فارغ التحصي ــن دخت اي
ــالمى  ــفه و كالم اس ــته فلس ــجوى رش دانش
ــروز از پله هاى  ــگاه بوده كه صبح دي اين دانش
اضطرارى طبقه هشتم يك ساختمان در بخش 
ادارى اين دانشگاه خود را به پايين پرتاب كرده 

و به كام مرگ فرورفته بود. 
ــوران  ــروز مام ــح دي ــاعت 10:45 صب س
ــا بازپرس  ــك در تماس ب ــرى 145 ون كالنت
ــيك قتل پايتخت اعالم كردند دختر سى  كش
ــگاه الزهرا خودكشى  و چهار ساله اى در دانش

كرده و به كام مرگ فرورفته است.
ــى هاى  بنابر اظهارات ماموران و طى بررس
اوليه مشخص شد متوفى، فارغ التحصيل سال 
ــفه و كالم اسالمى  و دانشجوى رشته فلس 91
ــروز از پله هاى  ــگاه بوده كه صبح ام اين دانش
اضطرارى طبقه هشتم يك ساختمان در بخش 
ادارى اين دانشگاه خود را به پايين پرتاب كرده 

و به كام مرگ فرورفته بود. 
ــى لوازم همراه متوفى نشان داد وى  بررس
ــكالت اعصاب و  ــاران داراى مش داروهاى بيم

روان را همراه خود داشته است. 
ــن مديرروستا؛  ــتور محس در نهايت با دس
ــد متوفى به  ــژه قتل پايتخت، جس بازپرس وي
ــد و تحقيقات درباره  پزشكى قانونى منتقل ش

اين پرونده ادامه دارد.

خودكشى در 
دانشگاه الزهرا

اتفاق

ــار فيلم مردى 30 ساله كه در  هفته گذشته انتش
ــا را آتش مى زد،  ــران كارتن خواب ه خيابان هاى ته
ــت. اين حجم از خشونت آن هم  بازتاب فراوانى داش
ــهروندى كه در كنار ديگر مردم زندگى  ــوى ش از س
مى كند، همه را شگفت زده كرد. اين در حالى است كه 
اين موضوع ريشه هاى فراوانى دارد و مى شود از نقطه 
نظرهاى مختلف آن را بررسى كرد. متهم از مجرمان با 
سابقه بوده و بارها پيش از اين در زمينه قدرت نمايى 
و اذيت و آزار به ويژه آزار جنسى دستگير و دوباره آزاد 
ــى پرونده جرايم اين  شده است. به گزارش برنا بررس
ــت كه وى اولين بار در تهران  متهم حكايت از آن داش
ــال 1385 به اتهام ضرب و جرح عمدى دستگير و  س
ــده و در ادامه مجددا در سال 1385 به  روانه زندان ش
ــال 1386 به اتهام  ــرب و جرح عمدى»، س اتهام «ض
«سرقت»، سال 1387 به اتهام «تخريب و قدرت نمايى 
با چاقو و ورود به عنف به منزل»، سال 1379 به اتهام 
«سرقت مقرون به آزار و اذيت»، سال 1389 به اتهام 
«جرح عمدى»، سال 1395 به اتهام «سرقت مقرون 
به آزار»، سال 1396 به اتهام «ضرب و جرح و سرقت 
ــار به اتهام «تخريب  مقرون به آزار» و نهايتا آخرين ب
ــتگير  عمومى و اخالل در نظم و آرامش عمومى» دس
ــت. بعد از اين حادثه و انعكاس  و روانه زندان شده اس

آن در جامعه واكنش هاى بسيار زيادى اتفاق افتاد. 
ــناس درباره واكاوى  «كامل دلپسند» جامعه ش
ــون» مى گويد: « اين  ــه «قان اين ماجرا در جامعه ب
ــى كرد: يكى  ــوان از دو منظر بررس موضوع را مى ت
ــوع جرم و  ــگيرى از وق ــش زندان در پيش درباره نق
ديگرى نقش نهادهايى قضايى و اجتماعى در كنترل 
ــان با جامعه بعد از آزاد  ــيوه مواجه ش اين افراد در ش
ــت. بخش اول اين ماجرا مربوط به  شدن از زندان اس
ــت كه زندان بر روى اين آدم دارد و اينكه  نگاهى اس
ــب چقدر مى تواند در  زندان به عنوان يك دارالتادي
ــاره  ــد».  او با اش جلوگيرى از جرم اين آدم موثر باش
ــرم مجرمانى كه  ــدان در جلوگيرى از ج به نقش زن
ــد گفت: «در  ــى را در آنجا مى گذرانن ــدت زمان به م
زندان بايد بازپرورى اجتماعى وجود داشته باشد تا 
مجرمان بتوانند جامعه پذير شوند و ارتباط با آدم ها را 
ياد بگيرند تا وقتى كه وارد اجتماع مى شوند زندگى 
سالمى را داشته باشند».  اين جامعه شناس رفتار با 
ــه در زندان هاى ايران مدت  زندانى ها و مجرمانى ك
زمان جرم حبس و مجازات خود را سپرى مى كنند را 
در بازپرورى و بازنگشتن به جرم آن ها موثر نمى داند 
ــه در زندان هاى ايران اتفاق  و مى گويد:« اما آنچه ك
مى افتد، به هيچ وجه نقش بازپرورى اجتماعى ندارد 
ــتر مجرم اجتماعى را بازتوليد مى كند. اساسا  و بيش
زندان محفلى شده كه در آن يادگيرى جرم اجتماعى 

ــند با استناد به  بيشتر اتفاق مى افتد». كامل دلپس
ــى درباره وقوع جرم  يكى از نظريه هاى جامعه شناس
مى گويد: « يك نظريه پرداز جامعه شناسى مى گويد: 
ــرو زمانى اتفاق  رفتارهاى ناهمروا يا رفتارهاى كج
مى افتد كه تعامل آدم هاى مجرم با ناهم نوا بيشتر از 
آدم هاى عادى باشد. آدم هايى كه در زندان هستند 
ــى جرم دوباره  ــا يادگيرى اجتماع مجرمند و اساس
ــت است  در زندان اتفاق مى افتد. البته اين هم درس
ــدان عقده اى تر  ــيارى از مجرمان در زن كه حتى بس
ــان براى انجام بزه بيشتر  ــوند يعنى تمايل ش مى ش
مى شود». اين جامعه شناس جاى خالى آموزش هاى 
ــن نوع از مجرمان در  روانى و مددكارى موثر براى اي
ــد:« در زندان ها هيچ  ــم مى داند و مى گوي زندان مه
ــى و اجتماعى كه با مجرمان كار  گونه بازپرورى روان
ــال خودش رها  ــدارد. يعنى فرد به ح كنند وجود ن

مى شود». 

نقش نهادهاى قضايى و اجتماعى در كنترل 
افراد بعد از خروج از زندان

اما بخش دوم صحبت هاى اين جامعه شناس درباره 
وظايفى است كه مسئوالن براى حفظ امنيت جامعه از 
آسيب هايى كه اين مجرمان به افراد مى رسانند، دارند. 
ــى از زندان آزاد  ــد:« قاعدتا وقتى كه مجرم او مى گوي
ــود آن هم مجرمى كه جرمى مانند آزار و اديت  مى ش
شهروندان و يا آزار جنسى دارد در اين شرايط در تمام 
ــتر  دنيا نظارت بر روى آن ها وجود دارد و يا حتى بيش
مى شود؛ ساختارهاى نظارتى ما نه تنها در بعد دولتى 

بلكه در بعد عمومى و محله اى هم بسيار كم است».
ــه يك بار تجربه   هيچ گونه نظارتى بر مجرمي ك
جرم و زندان را داشته است وجود ندارد. ما در اينجا 
ــرى جرم و  ــتيم يكى يادگي با دو بخش مواجه هس
ــگيرى از جرم در زندان است و  نبود روش هاى پيش
ــت يعنى  ديگرى نبود نظام نظارتى بعد از زندان اس

ــاق نمى افتد».  ــرورى اجتماعى اتف هيچ گونه بازپ
ــن با زندانى و نبود  ــوى ديگر برخوردهاى خش از س
ــرورى مجرمان  ــده براى بازپ روش هاى مطالعه ش
ــى به نام انتقام  ــود كه آن ها دچار حس باعث مى ش
ــد. وقتى مجرم  ــوند و در جامعه آن را تخليه كنن ش
ــونت هم بندى ها و يا مسئوالن  در زندان مورد خش
ــت كه بعد از بيرون  زندان قرار مى گيرد، طبيعى اس
آمدن از زندان آن را در جامعه بروز دهد؛ بايد به اين 
نكته توجه كنيم كه وقتى يك فردى در زندان است 
اينكه در آنجا چه بر سرش آمده بر اساس انگيزه هاى 
ــام از جامعه به او تعلق  فردى و اجتماعى حس انتق
ــده  بدهد.حال اين فردى كه در زندان بازپرورى نش
ــيب پذيرترين قشر اجتماع  عقده هايش متوجه آس
مى شود. مجرم حس انتقام شديدي از جامعه دارد، 
ــد و در مورد  ــى نمى تواند انجام ده در مورد هر كس
ــيب پذيرترين افراد جامعه انجام مى دهد. و چه  آس

ــه از نظر اجتماعى  ــى بهتر از كارتن خواب ها ك كس
مهجورتر هستند تا هدف انگيزه هاى انتقام جويانه 

اين فرد قرار بگيرند».
 ممكن است از سال ها قبل چنين جرايمى وجود 
ــند اما حاال به مدد شبكه هاى اجتماعى  داشته باش
ــند در اين باره  ــد. دلپس ــتر بروز پيدا مى كنن بيش
مى گويد: «البته جرايمى از اين دست، ممكن است 
هميشه وجود داشته باشد اما در اين برهه زمانى كه 
ــتند و مى توانند آن را به  شبكه هاى اجتماعى هس

جامعه بروز دهند بسيار موثر است».
ــى در جامعه  ــونت هاي  به وجود اين چنين خش
ــم مى گوييم و از آثار آن تخريب جامعه به  ونداليس
ــم را در جوامع مختلف  طور كلى است:« ما ونداليس
ــاع و افراد اجتماع در  داريم كه در آن تخريب اجتم
ــر مى كنم بخش زيادى از  آن اتفاق مى افتد. من فك
آن به اصالح نظام اجتماعى زندان برمى گردد. بايد 
در زندان حضور روانشناس ها پر رنگ تر باشد و حتى 
ــد كاركرد بازپروى اجتماعى  بعد از دوران زندان باي

در اين افراد صورت بگيرد». 
نبود «گفت وگو» عامل افزايش خشـونت در 

جامعه 
ــاره كرد كه  در اين ميان بايد به اين نكته هم اش
ــونتى كه در جامعه وجود دارد جاى گفت وگو  خش
بين افراد را از بين برده است. در همين زمينه «سعيد 
ــناس نيز با  ــناس و آسيب  ش ــا» جامعه ش خراط ه
ــار تصاوير فردى كه كارتن خواب ها را  اشاره به انتش
ــن ناهنجارى هاى رفتارى  ــى زد، گفت: « اي آتش م
ــونت آميز  ــى دارد و اين رفتارهاى خش علل مختلف
ــود».  از آنجا كه تاكنون با چنين  بايد ريشه يابى ش
پديده  اى روبه رو نبوده ايم، اين گونه ناهنجارى هاى 
ــوان مرتبط  ــى مى ت ــه عوامل مختلف ــارى را ب رفت
ــت. خراط ها ادامه داد: ممكن است افرادى كه  دانس
ــت زده اند، به نيت  به آتش زدن كارتن خواب ها دس
ــند يا وضع مشابهى  انتقام دست به اين كار زده باش
ــاره كارتن خواب ها ذهنيت  ــته اند يا اينكه درب داش
منفى داشته اند. بنابراين بايد ريشه هاى آن بررسى 
ــود. او با بيان اينكه باب گفت وگو از جامعه گرفته  ش
شده است، گفت:« امروز شاهديم كه ديگر مشكالت 
ــود و بسيارى  از طريق زبان و گفت وگو حل نمى ش
ــونت رخ مى دهد. به عبارت  از رفتارها در قالب خش
ديگر، برخى از افراد اگر به خواسته هاى خود نرسند، 
به اشكال مختلفى واكنش نشان مى دهند كه يكى 
از آن خشونت است و ممكن است به شكل تصاويرى 
كه در فضاى مجازى منتشر شده است، بروز كند». 
ــاى گفت وگو نبايد در  خراط ها با تاكيد بر اينكه فض
ــد، گفت:«اگر اين فضا در جامعه  ــته باش جامعه بس
بسته باشد، هر روز شاهد رفتارهاى مختلف و جديد 

در كشور خواهيم بود».

     «قانون»  آتش زدن كارتن خواب ها به دست متهم 30 ساله را از منظر جامعه شناسى بررسى كرد   

از بين رفتن كاركرد زندان و تهديد جامعه 

ــى دنيا، آزادترين آن ها هستند و  «امن ترين نظام هاى سياس
ــط مردم به خطر  ــا بيان انتقادات توس هيچ زمانى امنيت آن ها ب
ــبى براى بيان انتقاد و ايده مردم فراهم  نيفتاده و اگر فضاى مناس
نكنيم، زمينه نا امنى فراهم مى شود». اين بخشى از صحبت هاى 
ديروز وزير ورزش و جوانان بود كه از لزوم توجه به مسايل روزمره 
ــلطانى فر با بيان اينكه  ــوى دولتى ها گفت. مسعود س مردم از س
يكى از شاخص هاى مردم ساالرى، فراهم كردن زمينه مشاركت 
جدى مردم در عرصه هاى مختلف سياسى، اجتماعى، اقتصادى 
ــتقل را  ــانه هاى مس ــت گفت: اينكه احزاب و رس و فرهنگى اس
ــمن هاى مختلف، زمينه مشاركت  گسترش داده و با گسترش س
جدى جوانان و مردم را در امور مختلف فراهم كنيم تا زمينه انتقال 
ايده ها، پيشنهاد و انتقادات مردم نسبت به حكمت ها فراهم شود. 
ــته كارنامه  ــال گذش ــالمى در اين زمينه در 40 س جمهورى اس
ــت و در نا آرامى هاى دى 96 در  خوبى داشته و روند رو به جلو  اس
ــهرها، حتى يك نفر از اعضاى سمن هاى جوانان ما جزو  برخى ش

دستگيرشدگان نبودند.
 بيش از 200 هزار نفر عضو اين سمن ها هستند و نشان مى دهد 
تا چه حد توانسته اند در برقرارى ارتباط بين مردمـ  دولت، مردم 

و حكومت و مديران موفق باشند، وقتى جوانى بتواند در جلسه اى 
انتقاد و نظر خود را نسبت به مسئولى و جايى بگويد، دليلى ندارد 
ــلطانى فر در بخش ديگرى از سخنانش درباره  به خيابان برود.س
عملكرد وزارت ورزش و جوانان اظهار كرد: كارنامه وزارت ورزش 
ــت و بخش جوانان  ــته مشخص اس ــال گذش و جوانان در پنج س
ــايد با توجه به اينكه  ــت. ش ــعاع ورزش قرار نگرفته اس تحت الش
ــى مى پردازند، اين  ــانه هاى زيادى به اخبار و اطالعات ورزش رس
ــرمايه گذارى  ــتر س ــى را دارد كه وزارتخانه در ورزش بيش تداع
مى كند. وى با بيان اينكه تعداد سمن هاى جوانان كشور در سال 
92 حدود 100 مورد بوده كه به 2 هزار و 115 مورد رسيده است، 
ــمن ها را با وزير كشور در زمينه ماهيت  گفت: مشكل 15 ساله س
مشخص، حل كرديم و سازمان هاى مردم نهاد توانستند شناسه 
مستقل دريافت كرده و توسط وزارت كشور به رسميت شناخته 

ــمن ها و جوانان از ما  شوند كه اين مساله از مهم ترين خواسته س
ــال 92 ميزان  ــت. وزير ورزش و جوانان بيان كرد: در س بوده اس
ــن 3 ميليون  ــر كدام از زوجي ــهيالت ازدواج جوانان براى ه تس
ــال 95 به ميزان 10 ميليون تومان و در سال  تومان بود كه در س
ــدام از زوجين افزايش يافت  قبل به 15 ميليون تومان براى هر ك
ــتم بانكى در اين زمينه 12 هزار ميليارد  و در سال گذشته سيس
ــته اند.  ــبى داش ــهيالت پرداخت كرد و عملكرد مناس تومان تس
ــزار ميليارد تومان  ــال بانك ها نزديك به 6 ه در 6 ماهه اول امس
تسهيالت ازدواج پرداخت كرده اند و حتما تا پايان سال به مرز 15 
ــد. تعداد خانه هاى جوان در كشور در  هزار ميليارد تومان مى رس
ــال قبل صفر بود اما اكنون 93 خانه جوان در سراسر كشور  دو س
داريم و باورمان بر اين است حتما بايد هر شهرستان حداقل يك 
ــتان ها حداقل دو خانه جوان داشته باشند  خانه جوان و مراكز اس

ــته يكى از برنامه هايى كه با  تا بتوانند كار كنند. در دو سال گذش
جديت دنبال كرديم، گسترش دفاتر مشاوره و راهنمايى ازدواج 
ــوزش و راهنمايى براى جوانان  و برگزارى دوره هاى مختلف آم
ــكيل مجمع ملى سمن هاى جوانان  بوده است. وى با اشاره به تش
گفت: برگزارى اجالس مجمع در كرمان در بهمن گام بزرگى در 
ــازى و كيفى كردن فعاليت هاى  جهت رشد سمن ها، توانمندس
ــت. وزير ورزش و جوانان درباره جدا شدن سازمان ملى  آن هاس
ــس جمهور اين مطالبه جدى  جوانان از وزارت ورزش گفت: ريي
ــد از انتخابات،  ــد و در انتخابات 96 قول دادند و بع را دنبال كردن
ــكن، صنعت و معدن  ــه مورد انتزاع وزارت راه و ترابرى از مس س
ــوان اليحه به مجلس  ــازمان ملى جوانان را به عن از بازرگانى و س
ــتان باز  ــيد كه اميدواريم دوس دادند، اما به تصويب مجلس نرس
ــت و باور دولت اين است كه امور جوانان را در  تالش كنند. سياس
قالب مستقلى اداره كند و هر زمان تصميم گيرى شده و به تصويب 
برسد، ما در كوتاه ترين زمان اجرا خواهيم كرد.سلطانى فر درباره 
ــر ارزش افزوده به حوزه  اختصاص 0.27 درصد از محل ماليات ب
ورزش گفت: دو سوم منابع را مجلس توزيع مى كند و يك سوم در 

اختيار وزارتخانه است.

ــت كه اعتصاب كارگران  نزديك به هفت روز اس
هفت تپه تمام شده است و قرار است با قول هايى كه 
مسئوالن به آن ها داده اند مشكالت كارگران و شركت 
برطرف شود. به گزارش ايلنا كارگران در پى تصيمات 
ــته اند اما  ــه ديروز به كار بازگش اتخاذ شده در جلس
ــاغل  منتظر اعالم نظر نهايى كميته طبقه بندى مش
ــتند . اين كميته اعالم كرده است بعد از بررسى  هس
ــن به بازنگرى  ــريع ترين زمان ممك اعتراضات در س
ــع كارگرى از  ــدام خواهد كرد». مناب مجدد طرح اق
ــتان خبر داده اند اعتراض صنفى بيش  استان خوزس
ــت و صنعت نيشكر هفت  از 500 كارگر صنعتى كش
تپه به طور مشروط پايان يافته است. مديرعامل، مدير 
حراست، مديران داخلى و اعضاى كميته طبقه بندى 
ــكر هفت تپه  ــاغل كارخانه كشت و صنعت نيش مش
عصر ديروز(چهارشنبه 9 مهر) در پى اعتراض صنفى 
كارگران تشكيل جلسه دادند و خواسته آنان را بررسى 
ــاس اين گزارش، در اين جلسه تصميم  كردند. بر اس
گرفته شده است برگه هايى ميان كارگران توزيع شود 
ــد طبقه بندى  ــان را به طرح جدي تا آنان اعتراض ش
ــند و به كميته طبقه بندى مشاغل  ــاغل بنويس مش
ــت  كارخانه تحويل دهند. اين كميته اعالم كرده اس
بعد از بررسى اعتراضات در سريع ترين زمان ممكن 
ــدام خواهد كرد. در همين  به بازنگرى مجدد طرح اق
رابطه، يكى از كارگران كه نخواست نامش فاش شود 
به ايلنا گفته است كارگران در پى تصيمات اتخاذ شده 
در جلسه ديروز به كار بازگشته اند اما منتظر اعالم نظر 
نهايى كميته طبقه بندى مشاغل هستند. كارگران 
گفته بودند طرح جديد طبقه بندى مشاغل به شكاف 
عميق حقوقى ميان كارگران، كارمندان، سرپرستان 
ــت و آن ها  كارگاه ها و مديران كارخانه دامن زده اس
خواهان تجديد نظر كلى در اين طرح هستند.گفتنى 
ــاغل در كارخانه كشت  ــت طرح طبقه بندى مش اس

ــكر هفت تپه در پى اعتراضات صنفى  و صنعت نيش
كارگران در ماه هاى گذشته و بعد از 22 سال تاخير از 
ابتداى شهريور امسال اجرا شده است، آن هم در حالى 
كه اين طرح در واحدهاى توليدى بايد بر اساس قانون 
هر چهار سال يك بار بازنگرى شود. در حالى كه هنوز 
وضعيت كارگران بازداشتى معلوم نيست، «قانون» 
با فرزانه زيالبى وكيل كارگران هفت تپه مصاحبه اى 

داشته است.
     آيا خانواده اسـماعيل بخشـى بـا او در 

زندان مالقات داشته اند يا خير؟
موكلم در تاريخ بيست و هفتم آبان بازداشت شده 
ــت و مراجعه هاى مكرر براى  است. پس از درخواس
ــرانجام در  ديدار موكلم با اينجانب و خانواده اش س
يازدهم آذر همسر و مادرشان با وى ديدار داشته اند 

اما ايشان همچنان از ديدار با وكيل خود محروم مانده 
است. اگرچه به دليل عدم دسترسى، شخصا در اين 
ــا بنا به اظهار  ــم اظهارنظر كنم ام خصوص نمى توان
ــب مشاهدات عينى، به شدت  مادرمحترم شان حس
نگران سالمت جسمى و روحى فرزندشان هستند. 
برهمين اساس در راستاى انجام وظايف وكالتى ام در 
تاريخ سيزدهم آذر اقدام الزم و درخواست ارجاع به 
پزشكى قانونى ارائه شده است كه مى بايست از سوى 
ــت زمان، در  ــتن گذش داديار محترم، با در نظر داش
راستاى حفظ دليل، دستور و اقدام الزم صورت گيرد 
ــم بهره بردارى حقوقى  در غير اين صورت نمى تواني

الزم را از آن داشته باشيم. 
ضمن اينكه نبايد اين مهم را از نظر دور داشت كه 
ــك نگهدارى يك متهم در سلول انفرادى و  بدون ش

محروم كردن او از ديدار وكيل مدافع و خانواده (مادر، 
همسر و فرزند و...) غير قانونى و ممنوع است. موضوع 
ــن در خصوص موكل نيز  غير قابل انكار و قدر متيق
همين هست كه داللت بر عدم سالمت وى مى نمايد و 

چه كسى مى تواند برخالف اين  نظر بدهد؟
     آيـا كيفرخواسـت پرونـده كارگـران 

هفت تپه اعالم شده است يا نه؟
ــتى در خصوص  ــون كيفرخواس ــا كن ــر، ت خي
ــاير  ــابى به نمايندگان كارگرى و س اتهام هاى انتس
ــعب اول و دوم داديارى  ــتى در ش كارگران بازداش
ــراى عمومى و انقالب شهرستان شوش صادر  دادس
ــده، همچنان در  ــاى مطرح ش نگرديده و پرونده ه

مرحله انجام تحقيقات مى باشند.
     اتهامات كارگران چيست؟

اتهام هاى انتسابى عبارتند از:
ــترك همه  1-اخالل در نظم عمومى، اتهام مش

كارگران بازداشتى مى باشد.
ــامل چهار كارگر شركت  2- پنج كارگر ديگرش
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه و  خانم سپيده قليان 
هستندكه نامبرده فعال اجتماعى و كارگر  غير شاغل 
ــند. به موجب اعالم  ــكر نيز مى باش در شركت نيش
داديار محترم داراى يك اتهام امنيتى نيز مى باشد. 

ــا تبديل قرار  ــب اعالم يكى از موكلين كه ب حس
بازداشت به كفالت آزاد شده  اتهام امنيتى تفهيم شده 
ــت  به آن ها اجتماع و تبانى عليه امنيت ملى بوده اس
ــورد تاييد داديار  و اين موضوع به صورت تلويحى م

قرار گرفته بود.
     آيـا خبـرى دربـاره زمـان آزاد شـدن 

بازداشتى ها داريد؟
خير، اگرچه پيرو پيگيرى ها ى وكيل و خانواده ها، 
ــده تبديل قرار  ــات قضايى مربوط وع از جانب مقام
ــت و آزادى موكلم(آقاى اسماعيل بخشى )و  بازداش
خانم سپيده قليان داده شده اما تا كنون اين وعده ها 

عملى نشده است .

گروه جامعه 

جوانان

كارگري
ــي براي برگزاري جشنواره  اين روزها نام نويس
ــهروندان تا 27 آذر  ــده و ش كودك آنالين آغاز ش
ــنواره را دارند. برگزارى  امكان شركت در اين جش
ــه والدين را فراهم  ــنواره زمينه آموزش ب اين جش
ــاى انتقادى  ــب تقويت ديدگاه ه مى كند و موج
ــود به طورى كه  ــاى مجازى مى ش كودك در فض
ــده اى را در فضاى  ــوع مطرح ش كودكان هرموض
ــنواره كودك  ــد. دبير جش مجازى باور نمى كنن
آنالين در اين باره با اشاره به اينكه استقبال خوبى از 
جشنواره كودك آنالين صورت گرفته است گفت: 
27 آذر آخرين مهلت ثبت نام در اين جشنواره است. 
سيد جمال هاديان دبير جشنواره كودك آنالين در 
جلسه شوراى سياستگذارى اين جشنواره اظهار 
ــنواره كودك آنالين خارج از  كرد: دبيرخانه جش
ــات با همراهى  ــات و فناورى اطالع وزارت ارتباط
ــت. ــده و آغاز به كار كرده اس همراه اول تجهيز ش

در ادامه عليرضا تابش مديرعامل بنياد سينمايى 
ــاره به وظيفه بنياد  ــه با اش فارابى نيزدر اين جلس
ــت از توليد  ــه ما حماي ــار كرد: وظيف فارابى اظه
محتوا در حوزه سينماى كودك و نوجوان است و 
ــنواره اى در اين خصوص  هر سال در اصفهان جش
برگزار مى شود. وى با اشاره به برگزارى جشنواره 
ــرد وزارت  ــان كرد: رويك كودك آنالين خاطرنش
ارتباطات و فناورى اطالعات در اين جشنواره، ايجاد 
ــبكه هاى اجتماعى است كه  نگاه تخصصى به ش
همين موضوع فرصت مناسبى براى گفتمان سازى 
ــود و به همين بهانه متخصصان  ــوب مى ش محس
حوزه رسانه مى توانند ديدگاه شان را در اين زمينه 

مطرح كنند. 
ــاركت  ــكر از همراه اول بابت مش تابش با تش
ــنواره كودك آنالين تصريح كرد: در حال  در جش
ــى  ــر خام فروش ــور بر س حاضر اپراتورها در كش
اينترنت با هم رقابت مى كنند و در چنين شرايطى 
همراه اول در حال تالش براى توليد محتوا و عرضه 
ــت، به نوبه خودم از همراه اول  محتواى بومى اس
تشكر مى كنم كه به اين حوزه ورود كرده است و 
اميدوارم در پخش و عرضه محتواى اين جشنواره 

موفق عمل كند.

فناوري

برگزاري جشنواره 

كودك آنالين در تهران 

فراهم نشدن فضاى مناسب براى بيان انتقاد و ايده مردم ناامنى ايجاد مى كند

هشدار سلطانى!

وكيل هفت تپه درباره وضعيت كارگران  در گفت و گو  با «قانون» ابراز اميدوارى كرد

انتظار براى حل مشكالت هفت تپه

هديه كيميايى
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قاتل فرارى، سه عضو خانواده 
كرمانشاهى را به رگبار بست  

ــتان  ــى انتظامى اس ــى فرمانده معاون اجتماع
كرمانشاه از قتل سه عضو يك خانواده در روستاى 

كله هويى كرمانشاه خبر داد.
ــرهنگ محمدرضا آمويى اظهار داشت: حوالى  س
ــتگاه  ــاعت 20  جمعه  16 آذر فردى با يك دس س
خودرو پژو پارس به در يكى از منازل روستاى كله 

هويى مراجعه مى كند.
وى ادامه داد: اين فرد پس از باز شدن در منزل، به 
روى اعضاى اين خانواده آتش گشوده و همه را به 

رگبار مى بندد.
ــاله و  آمويى تصريح كرد: در اين حادثه پدر 48 س
دختر و پسر 23 ساله خانواده به قتل رسيده و مادر 

اين خانواده نيز از ناحيه مچ پا زخمى مى شود.
ــاه تصريح كرد:  ــى پليس كرمانش معاون اجتماع
تالش براى دستگيرى قاتل و كشف علت و انگيزه 

وقوع اين حادثه با جديت ادامه دارد.

كشف عتيقه جات هزاره اول 
قبل از ميالد  با  دستگيرى

 يك قاچاقچى

ــازمان ميراث فرهنگى،  فرمانده يگان حفاظت س
صنايع دستى و گردشگرى از كشف اشياى تاريخى 
هزاره اول قبل از ميالد خبر داد و گفت: قاچاقچى اى 
كه قصد فروش اين عتيقه جات را داشت، دستگير 

شد.
ــف و ضبط 106  ــردار امير رحمت اللهى از كش س
ــزاره اول قبل از ميالد خبر  قلم عتيقه متعلق به ه
ــازمان  داد و اظهاركرد: ماموران يگان حفاظت س
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى در پى 
دريافت گزارش مردمى، اشياى تاريخى متعلق به 
هزاره اول قبل از ميالد و سكه هاى دوران سلوكى و 
اشكانى را در شهرستان هرسين استان كرمانشاه 

كشف كردند.
وى با بيان اينكه اشياى كشف شده اقالم فرهنگى 
و تاريخى با ارزشى هستند، افزود: در بررسى هاى 
فنى توسط كارشناسان سازمان  ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى، اصالت اشياي مكشوفه 
ــل از ميالد –  ــا به دوران قب را تاييد و قدمت آن ه

سلوكى و اشكانى تخمين زده شد.
ــازمان ميراث فرهنگى،  فرمانده يگان حفاظت س
صنايع دستى و گردشگرى ادامه داد: قاچاقچى كه 
قصد فروش اشياى تاريخى در شهرستان هرسين 

را داشت، دستگير شد.
بر اساس گزارش سايت پليس، سردار رحمت اللهى 
ــده شامل؛ مجسمه  با بيان اينكه اشياى كشف ش
ــه مفرغى و سكه   گيلگمش، ريتون سفالى، كاس
است، گفت:  شهروندان پليس را در حفظ اموال و 
اشياى فرهنگى وتاريخى كه متعلق به همه ايرانيان 
و نسل هاى بعدى است يارى كنند و اخبار مربوط به 
ميراث فرهنگى را به شماره تلفن ( 09662) كه به 
صورت  24 ساعته  فعال است، اطالع رسانى كنند.

گرفتارى 321 خودرو
 در برف و سيل

معاون امداد و نجات هالل احمر امداد رسانى هاى 
ــور  ــوالك 24مح ــرف و ك ــده در در ب ــام ش انج

كوهستانى را تشريح كرد.
ــاهين فتحى با بيان اينكه 24محور كوهستانى  ش
ــاى جمعيت هالل  ــط نيروه ــتان توس در 12اس
ــدند، توضيح داد: محورهاى  احمر امدادرسانى ش
ــى،  ــان غرب ــتان هاى آذربايج ــتانى اس كوهس
ــان  ــرقى،  اصفهان، تهران، خراس ــان ش آذربايج
ــاه، لرستان،  ــمالى، قزوين، كردستان، كرمانش ش
ــدان درگير برف و كوالك  مازندران، مركزى و هم
بودند كه 100نفر نيروى امدادى در قالب 28تيم 
در اين مناطق امدادرسانى هاى الزم را انجام دادند.

وى ادامه داد: 2150نفر امدادرسانى شدند كه براى 
ــكان اضطرارى فراهم شد. همچنين  103نفر اس
321دستگاه خودرو گرفتار در برف نيز رهاسازى 

شدند.
ــازمان امداد و نجات جمعيت  همچنين رييس س
ــيل و آبگرفتگى  ــه وقوع س ــاره ب هالل احمر با اش
ــهر، روستا و  ــور گفت: 31ش در هفت استان كش
منطقه عشاير نشين در استان هاى اردبيل، ايالم، 
ــاه، لرستان و همدان  خوزستان، قزوين، كرمانش
درگير سيل و آبگرفتگى بودند كه در همين راستا 
ــالل احمر در قالب  191نفر از اعضاى جمعيت ه
47تيم اين مناطق را امداد رسانى كردند و در حال 
حاضر امدادرسانى در استان خوزستان همچنان 

ادامه دارد.
مرتضى سليمى  با اشاره به اينكه تا كنون 1265نفر 
در اين مناطق امدادرسانى شدند، افزود: همچنين 
ــه تخليه آب از 109واحد  خدمات امدادى از جمل
ــتگاه خودرو از مسير  مسكونى و رهاسازى 41دس
سيالب انجام شد و 21نفر از افراد حادثه ديده نيز 

به مناطق امن انتقال پيدا كردند.

رويداد

وقتـى به دنيـا آمـد، كسـى او را دوسـت 
نداشت. مادر سـينه اش تهى از شير بود و پدر 
ومادرش براى آرام كردن پسرشـان شب ها به 
جاى شير خشـك در شيشه شـيرش، شيره 
ترياك مى ريختند تا آرامش كنند. «خداداد» 
دسـتانش را به خون يك انسـان آلوده كرده 
تا ثابت كند آن شـيره ترياك هـا آغازگر يك 
جنايـت بوده اند! او مـردى 40 ساله اسـت اما 
موهاى سر و صورتش سـفيد شده و با وضعيت 
ظاهرى صورت، 10 سال مسن تر ديده مى شود. 
پاى حرف هاى اين مرد نشسته ايم تا از زندگى و 
اتفاقى كه او را روانه زندان كرده است براى مان 

تعريف كند.
  به چه جرمى زندانى هستى؟

يكى از همشهرى هايم را كشتم.
  درباره خودت بگو.

بچه قوچانم. از وقتى به دنيا آمدم معتاد بودم، چون 
مادرم معتاد بود! بعد از آن شيره ترياك به خوردم مى داد. 
از سه سالگى به بعد ترياك را زير زبانم مى گذاشت. وقتى 
به كالس اول ابتدايى رفتم، سهميه ترياكم قطع شد و 
من مجبور بودم از ترياك هاى مادرم بدزدم! در كالس 
دوم ابتدايى از مدرسه اخراج شدم، چون معلمم، سيگار 

را دستم ديد. 
  پدر نداشتى؟

ــاله بودم كه مرد. پدرم هم معتاد  چرا... اما 10 س
ــت. پدرم از  ــن اعتياد داش ــدرم مرد، م بود. وقتى پ
توزيع كننده هاى مواد مخدر بود و بعد از دستگيرى به 

همين جرم اعدامش كردند. 
  پـول خريـد مـواد را تهيه مى كـردى يا 

هميشه مواد مى دزديدى؟
ــزرگ، در آن  ــين هاى ب ــود كه ماش ــك گاراژ ب ي
ــورت قاچاق  ــد. من در آنجا به ص بارگيرى مى كردن
ــودم را درمى آوردم.  ــم و خرج خ ترياك مى فروخت
مى توانستيم يك كيسه آرد، روغن يا گازوييل به لب 
مرز ببريم. راه هاى قاچاق زياد بود. وسايل مى داديم و 
از افغان ها ترياك و هرويين مى گرفتيم. بعد از آن خرج 

مواد مادرم را هم تامين مى كردم!
  اين وضع تا كى ادامه داشت؟

تا 13 سالگى كه با اصرار برادرم ازدواج كردم.

  چرا اين قدر زود ازدواج كردى؟
ــدم با دختر عمويم  برادرم گفت من هم مجبور ش

عقد كنم! اما عروسى نكردم.
 بعد از عقد چه كار كردى؟

ــى از او پول قرض كردم  به خانه خاله ام رفتم. كم
ــدان رفتم كه يك ماه  و به خانه دختر دايى ام در زاه
ــر دايى ديگرم هم با  پيش فوت كرده بود، اتفاقا دخت
ــوهر و بچه هايش از كرج به خانه پدرش آمده بود  ش

تا او را ببينند. 
قرار بود همان روز به كرج برگردند. گفت خداداد، 
چرا به ما سرى نمى زنى؟ گفتم تو برو من دو روز ديگر 

به كرج مى آيم. 

روز سوم از خانه دختر دايى ام در زاهدان، به خانه 
دختر دايى ام در كرج رفتم.

  برخـورد خانـواده دختـر دايـى ات با تو 
چه طور بود؟

ــان روز هم  ــدند. در هم ــحال ش خوب بود. خوش
دخترى مهمان شان بود كه از او خوشم آمد. به دختر 

دايى ام گفتم اين دختر را برايم خواستگارى كن.
  دختـر دايـى ات مى دانسـت كـه دختر 

عمويت را عقد كرده اى؟
بله. مى دانست. 

گفت اول دختر عمويت را راضى كن بعد من او را 
برايت خواستگارى مى كنم.

  دختر عمويت راضى شد؟
با او صحبت نكردم. اما هرچه به قوچان رفتم و به 
ــا دختر عمويم به هم  برادرم اصرار كردم تا عقدم را ب

بزنم، قبول نكرد.
  جرمت سر همين موضوع است؟

ــر دايى ام ديده  بله. همان دخترى كه در خانه دخت
بودم، سبزوارى بود. چند بار توانسته بودم با او حرف بزنم. 
او هم مرا دوست داشت. از اولين روزى كه به خانه دختر 
دايى ام رفته بودم، 16 يا 17 روز مى گذشت. با ستار برادر 
ــده بودم. در اين برهه سر و كله  آن دختر نيز دوست ش
نصرت هم پيدا شد. نصرت پسر همسايه بود كه با پسر 
عمويش قرار گذاشته بودند من و دختر مورد عالقه ام را 

ــوع را فهميدم. يك بار جلوى  اذيت كنند. من اين موض
ــا هم دعوا  ــه اى كه آن دختر درس مى خواند ب مدرس
كرديم. مردم محلى ما را آشتى دادند. من و ستار، روزها 
براى كار ميوه چينى به باغ هاى مردم مى رفتيم و تا شب 

چند صندوق تحويل مى داديم و پول مى گرفتيم.
  بعد چه اتفاقى افتاد؟

ــه باغى  رفتيم، نصرت  آخرين بار وقتى براى كار ب
ــرك موتور  ــتار روى يك ت هم آمد. من، نصرت و س
ــد كه آن پسر از روى  نشسته بوديم. نمى دانم چه ش
موتور افتاد. پياده شديم و ديديم مرده است، به خاطر 
اينكه دچار دردسر نشويم، جنازه را به محل ديگرى 
برديم و جسد را مخفى كرديم. به خاطر دختر دايى ام 
فرار نكردم اما ماموران به خاطر دعواى چند روز قبل 
ــتگير كردند فكر مى كردند من او را كشته ام  مرا دس
چون خانواده مقتول به پاسگاه رفته و شكايت كرده 
ــيد و بعد به  ــوال پرس بودند. بازپرس از من چند تا س

زندان فرستاد!
  چرا فقط مقتول از روى موتور افتاد؟

نمى دانم. البته به زور سه تايى روى موتور جا شده 
بوديم و سر يك دست انداز ناگهان نصرت افتاد و مرد.

  چه طور دستگير شديد؟
پليس با شكايت خانواده مقتول، دنبال ما مى گشت. 
ستار ماجرا را به يكى از بچه هاى محل به نام فرهاد گفته 
بود و توسط فرهاد اين موضوع دهان به دهان گشت تا 

دو روز بعد به گوش پليس رسيد و دستگير شديم!
  چه حكمى براى تان صادر شده؟

ــال حبس و به من حكم قصاص  ــتار پنج س به س
داده اند. اما خانواده مقتول براى اجراى حكم حاضر 

نمى شوند.
   كسى شاهد اين ماجرا نبود؟

نه، در يك كوچه باغ بوديم و كسى ما را نديد.
 اين موضوع با نقشـه قبلى صورت گرفته 

بود؟
نه، كامال اتفاقى بوده و من خبر از چگونگى افتادن 

نصرت ندارم.
  وقتى تو و نصرت با هم درگيرى داشتيد، 
چگونه مى تـوان تصادفى بودن مـرگ او را در 

يك كوچه باغ باور كرد؟
نمى دانم.

  االن به چه چيزى فكر مى كنى؟
به اينكه من واقعا دست به قتلى نزده ام و نصرت به  

طور اتفاقى از روى موتور به زمين افتاد و مرد.

امينه افروز                     

ــى وليپور  ــرهنگ كارآگاه عل ــالس: س قانون پ
ــم جنايى پليس  ــارزه با جراي ــودرزى ، معاون مب گ
آگاهى تهران بزرگ ، از رهايى فرد ربوده شده اى خبر 
داد كه در طول مدت اسارتش، توسط آدم ربايان در 
ــوارى نگهدارى  داخل صندوق عقب يك خودرو س
ــده بود .على وليپور گودرزى در توضيح اين خبر  ش
گفت: روز چهارشنبه گذشته پرونده اى از دادسراى 
جنايى به اداره يازدهم پليس آگاهى تهران ارجاع شد 
كه در آن زن جوانى به همراه برادر همسرش به اداره 
ــرد : از طريق تماس  يازدهم مراجعه كرد و عنوان ك
ــوهرم اعالم شده  ــناس به من و برادرش فردى ناش
است كه همسرم به نام بهمن  33 ساله ربوده شده و 
آدم ربايان در قبال رهايى اش درخواست پول دارند  .

ــيدگى به پرونده آدم ربايى،  همزمان با آغاز رس
ــاس تلفنى با برادر  ــران طى چندين تم گروگان گي
ــنگينى پول از  ــر بهمن درخواست مبلغ س و همس
ــا به دريافت مبلغ 100 خانواده وى كردند كه نهايت

ــد كردند كه در  ميليون تومان رضايت داده و تهدي
صورت عدم پرداخت پول از سوى خانواده بهمن او را 

به قتل مى رسانند .
كارآگاهان اداره يازدهم در تحقيقات از خانواده 
ــخصى  بهمن اطالع پيدا كردند كه وى با خودرو ش
MVM خود از خانه خارج شده است كه بالفاصله با 
انجام اقدامات ويژه پليسى، كارآگاهان اداره يازدهم 
MVM موفق به شناسايى محدوده تردد خودروى

متعلق به بهمن در منطقه سعادت آباد شدند .
ــايى محدوده تردد خودرو متعلق به فرد  با شناس
ربوده شده، چندين تيم عملياتى در معاونت مبارزه 
ــكيل شد و  با جرايم جنايى پليس آگاهى تهران تش
اين مناطق تحت كنترل و مراقبت نامحسوس قرار 
ــاعت 9 صبح روز جمعه خودرو  گرفت . سرانجام س

ــين در منطقه  ــردد با يك سرنش MVM هنگام ت
ــد. بالفاصله كارآگاهان  ــايى ش سعادت آباد شناس
ــده  ــراى توقف خودرو وارد عمل ش اداره يازدهم ب
ــور پليس در ــالع از حض ــده MVM با اط اما رانن

ــان با رعايت  ــه كارآگاه ــه فرار كرد ك محل اقدام ب
ــده و خودرو  ــالح وارد عمل ش قانون به كارگيرى س

ــان را از  ــوى آدم رباي ــتفاده از س MVM مورد اس
قسمت الستيك خودرو مورد هدف گلوله هاى خود 
قرار داده و راننده آن نيز به ناچار مجبور به توقف شد 
ــده آن به نام كامران  . با توقف خودرو MVM ، رانن
ــى از صندوق عقب  ( 40 ساله ) دستگير و در بازرس
خودرو «بهمن» با دست و پا و دهان بسته شده نجات 

پيدا مى كند.بهمن پس از انتقال به اداره يازدهم در 
اظهاراتي در خصوص نحوه ربوده شدنش توسط آدم 
ربايان گفت: بنده توليدى كابينت سازى دارم؛ روز 
چهارشنبه صبح بود كه فردى ناشناس با من تماس 
تلفنى گرفت و ضمن معرفى خود به عنوان مشترى 
ــفارش چندين كابينت براى  مدعى شد كه قصد س
ــه اين بهانه با من  چند مجتمع آپارتمانى را دارد و ب
ــاختمانى قرار مالقات  براى ديدن چند مجتمع س
ــنبه از خانه  ــاعت 10 صبح روز چهارش گذاشت؛ س
خارج شدم تا به محل قرار خود با مشترى در منطقه 
ــرار در منطقه اوين  ــى در محل ق اوين بروم؛  دقايق
ــاس تلفنى با  ــترى طى تم منتظر بودم تا اينكه مش
عذرخواهى مرا به دفتر كارش در منطقه كن دعوت 
ــيدم، ناگهان سه  كرد اما زمانى كه به منطقه كن رس
ــده و با ضرب و شتم و تهديد  نفر وارد ماشين بنده ش
ــتن مرا به داخل صندوق عقب ماشين خودم  به كش
ــمانم را بستند ؛  ــت و پا و دهان و چش انداخته و دس
طى اين مدت نيز كه در اسارت آن ها بودم، در داخل 
ــط پليس  ــتم تا نهايتا توس صندوق عقب قرار داش

نجات پيدا كردم .
ــرهنگ كارآگاه على وليپور گودرزى ، معاون  س
مبارزه با جرايم جنايى پليس آگاهى تهران بزرگ، با 
اعالم اين خبر گفت : تحقيقات از متهم دستگير شده 
براى شناسايى و دستگيرى ديگر اعضاى گروه آدم 
ربايى در دستور كار كارآگاهان اداره يازدهم پليس 
ــده  ــزرگ قرار گرفته و فرد ربوده ش آگاهى تهران ب
نيز در صحت و سالمت كامل به اعضاى خانواده اش 

تحويل داده شد .

وقتى به مالقاتم مى آيد مى گويد مامان، قول بده اين آخرين بارى باشد كه من پيش تو مى آيم. دفعه 
بعد تو پيش من بيا، من شب ها از ترس نمى خوابم. موهاى سرم از ترس ريخته. .

ــال پيش ازدواج  ــدن خود مى گويد: 29ساله هستم و 9 س ــريح چگونگى محبوس ش نيلوفر، در تش
كردم. يك دختره هفت ساله دارم. شوهرم كار آزاد داشت، زندگى مان هم به سختى مى گذشت. از تامين 
نيازهاى اوليه زندگى ناتوان بوديم. از اينكه قادر نبودم كوچك ترين  درخواست هاى دخترم درسا را فراهم 

كنم رنج مى بردم.
ــم. به سيم آخر زدم  ــتم كار اقتصادى انجام بدهم تا كمك خرج خانواده باش  براى اولين بار مى خواس
ــى و چند قطعه طاليى كه براى روز مبادا نگه داشته بودم فروختم و  و دست به كار شدم؛ رفتم طالفروش
با پولى كه از فروش طالها به دست آورده  بودم،  يك مغازه در پايين شهر اجاره كردم. با چند برگ دسته 
چكى كه از زمان دانشجويى برايم مانده بود لوازم خانگى خريدم و به هر نحوى بود، مغازه را پر از كاال كردم 

با اين اميد كه كارم رونق مى گيرد  و مى توانم سروسامانى به زندگى مان بدهم.
ــت، وضع بازار خوب كه نشد، روز به روز بدتر هم شد؛ همين باعث شد   چند ماهى از اجاره مغازه گذش
ــود؛ چك هايى كه در بازار خرج كرده بودم يكى يكى برگشت  اختالفات من و شوهرم بيشتر و شعله ور ش
مى خورد و هر روز طلب كارها جلوى مغازه صف مى كشيدند. با ميانجى گرى كسبه هاى همسايه،  فرصت 
ــبى بدهم ولى از بدشانسى من،  ــايد بتونم يك تكانى به اوضاع بد كاس كوتاهى از طلبكارها گرفتم تا ش

جنس هاى چينى بازار را پر كرده بود و قيمت هم نصف قيمت جنس هاى ايرانى بود.
ولى  هرجورى كه بود با فروش اجناس مغازه، بدهى چند طلبكار را صاف كردم با اين حال به خيلى ها 
ــرايط زندگى، شوهرم تنهايم گذاشت و رفت،  همچنان بدهكار بودم؛ حال خوبى نداشتم، در بدترين ش
ــتم  و  ــكالت را نداش ــاله و كلى بدهى. اگر پدرم زنده بود االن اين مش من ماندم با يك دختر  هفت س
ــختيه، مخصوصا براى يك خانم كه بچه هم دارد؛ دخترم   در زندان نبودم.نمى دانيد زندان چه جاى س
ــت از او نگهدارى كند. هرروز تو خونه يكى هست و وقتى به مالقاتم  االن بى كس وكار شده و كسى نيس
مى آيد مى گويد مامان، قول بده اين آخرين بارى باشد كه من پيش تو مى آيم. دفعه بعد تو پيش من بيا، 

من شب ها از ترس نمى خوابم. موهاى سرم از ترس ريخته.
كم تجربگى  در بازار باعث اين گرفتارى براى من شده  تا گوشه زندان به دور از دخترم باشم و چيزى 

ــان را از من و دخترم دريغ نكنند. ــد.  از خيرين مى خواهم كه لطف ش ــرمندگى برايم نمانده باش جز ش
ــند، مى توانند كمك هاى نقدى خود را به  نيكوكارانى كه تمايل دارند يارى گر اين مددجوى نيازمند باش
شماره حساب هاى ستاد ديه كشور به قرار 74/74 بانك ملت شعبه مستقل مركزى، 7777 بانك تجارت 
شعبه مركزى، 8888 بانك صادرات شعبه مركزى يا 55555 بانك ملى واريز كرده و براى اختصاص مبلغ 
ــده به شماره  ــده فيش  پرداختى را با تحرير موضوع كمك انجام ش پرداختى جهت آزادى اين فرد يادش
ـ 88916012 پاسخگوى سواالت  88916011 دورنگار كنند. روابط عمومى ستاد ديه با تلفن تماس 15ـ 

شما در اين زمينه خواهد بود.

ــزرگ از اجراى  ــران ب ــور ته ــس پليس راه ريي
ــت: با توجه به  طرح طاهر در پايتخت خبر داد و گف
ــتان اين طرح از امروز  ــدن به فصل زمس نزديك ش
اجرايى شده و با خودروهاى آالينده و دودزا برخورد 

مى شود. 
ــردار محمدرضا مهماندار با اعالم خبر اجراى  س
ــط پليس راهور تهران بزرگ درباره  طرح طاهر توس
ــه به نزديك  ــرح اظهار كرد: با توج جزييات اين ط
ــتان اين طرح از امروز اجرايى  ــدن به فصل زمس ش
شده و با خودروهاى آالينده و دودزا برخورد مى شود.

ــان  ــور تهران بزرگ خاطرنش رييس پليس راه
ــب تخلفات  ــا خودروهايى كه مرتك كرد: پليس ب
حادثه ساز مانند سرعت و سبقت غيرمجاز و حركات 
ــر اين،  ــورد مى كند، افزون ب ــوند برخ ــچ ش مارپي
خودروهايى كه امنيت اخالقى را خدشه دار كنند نيز 

مطابق قانون با آن ها برخورد الزم صورت مى گيرد.
ــاى متخلفى كه  ــا ديگر خودروه وى در رابطه ب
مشمول برخورد در اين طرح مى شوند، گفت: پليس 
با خودروهايى كه داراى پالك مخدوش بوده يا فاقد 
ــند نيز مطابق قانون رفتار كرده و با آن ها  پالك باش

برخورد مى شود.

نجات مرد جوان از دست آدم   ربايان خشن

كم تجربگى در بازار،  يك زن جوان را  با 70 ميليون تومان بدهى روانه زندان كرد  برخورد  پليس با 
خودروهاى دودزا 
و تخلفات حادثه ساز

 كليد خورد  

   سرگذشت تلخ مرد قوچانى كه به قصاص محكوم شده است

«نصر«نصر  ت» ت» ررا من نكشتما من نكشتم
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يياسرسماوات

«محمد مهدى نبى گزينه جانشينى گرشاسبى 
ــته در  ــت»؛ اين تيترى بود كه از چند روز گذش اس
ــد. برخى از رسانه هاى  برخى از رسانه ها منتشر ش
ــاكت  ــينى محمدرضا س ديگر نيز او را گزينه جانش
مى دانند. هرچه كه باشد دبيركل پيشين فدراسيون 
ــختى تالش مى كند دوباره به فوتبال  فوتبال به س
ــتى به سادگى  ــتا از هيچ پس بازگردد و در اين راس
ــه، گزينه بهترين  ــذرد. اينكه او با كدام رزوم نمى گ
پست هاى مديريتى فعلى فوتبال ايران است به كنار، 
بازگشت نبى با توجه به دشمنى اش با كى روش، در 
اين روزها حاكى از جدايى قطعى سرمربى پرتغالى
ــا وزارت ورزش ــت ي تيم ملى پس از جام ملت هاس

ــمنى كى روش با باشگاه پرسپوليس  قصد دارد دش
ــخت تر كند؟ هرچه كه باشد در  را با حضور نبى، س
شرايط فعلى انتخاب نبى بزرگ ترين اشتباه وزارت 
ــد  ــت هرچند كه به نظر مى رس ورزش و جوانان اس
ــدن نامش به  ــش از وزارت مايل به مطرح ش نبى بي
عنوان گزينه است. شاهد اين ادعا، حمايت عجيب 
يكى از روزنامه ها در روزهاى مختلف از نبى بود كه 

واكنش هايى را در فضاى مجازى به همراه داشت.
اين قانون،احمقانه است

بازگشت گزينه شكست خورده اى كه پيش از اين 
نشان داده توانايى مديريت ندارد و راى هاى جنجالى 
ــان دهنده  ــاك مى خورد نش ــوى ميز او خ در كش
ــت. او در شرايطى  ناكارآمدى محمد مهدى نبى اس
به دنبال البى براى مديرعاملى باشگاه پرسپوليس 
ــبى، بخش عمده اى از  است كه حميدرضا گرشاس
بدهى هاى باشگاه را پرداخت كرده و به زودى پاداش 
ــاب اين  حضور در فينال ليگ قهرمانان نيز به حس
باشگاه واريز مى شود، بنابراين در شرايط فعلى حضور 
هر مديرعاملى مى تواند همراه با موفقيت باشد و چه 

فرصتى بهتر از اين؟ محمد مهدى نبى البته باوجود 
ــان داده به خوبى  ناكارآمدى در اجراى عدالت، نش
ــن رو حتى حمايت  البى كردن را مى داند و از همي

ــمن سرسخت كى روش  برانكو را نيز دارد. او كه دش
است با قانون احمقانه «دشمِن دشمن من، دوست 
ــده و به نظر مى  رسد  ــت» با برانكو همراه ش من اس

برنامه هاى ويژه اى براى جلب توجه سرمربى موفق 
سرخ ها دارد. تصور كنيد در شرايطى كه كى روش و 
برانكو با يك دنيا مشكالت، حاشيه سازى مى كنند 

دشمن سرمربى تيم ملى نيز مديرعامل پرسپوليس
شود. در آن شرايط چگونه مى توان از بازيكنان انتظار
داشت تمركز خود را روى بازى هاى پرسپوليس و تيم

ملى بگذارند و وارد درگيرى ها نشوند؟
واكنش بازيكنان پرسپوليس به احتمال حضور نبى

ــت كه بازيكنان پرسپوليس  حقيقت ماجرا آن اس
ــرايط فعلى ترجيح  ــى از نبى ندارند و در ش دل خوش
ــبى به عنوان مديرعامل  مى دهند حميدرضا گرشاس
ــعود سلطانى فر نيز به  باشگاه ابقا شود. اتفاقى كه مس
ــپوليس داده و تالش ها براى  ــگاه پرس مديرعامل باش
ــه دارد. جالب  ــبى ادام ــوز ابقاى گرشاس گرفتن مج
ــاگردان برانكو معتقدند گرشاسبى در است بدانيد ش

سخت ترين شرايط، پرسپوليس را تحويل گرفت و يكى 
از موفق ترين تيم هاى تاريخ باشگاه را ساخت. اين تيم

با وجود محروميت از فصل نقل و انتقاالت موفق شد به 
فينال ليگ قهرمانان آسيا صعود كند و همين موضوع

نشان دهنده كارنامه پرافتخار گرشاسبى است اما اينكه 
به محض پايان محروميت سرخپوشان، نبى مديرعاملى 
ــپوليس را برعهده بگيرد كمى غيرمنطقى است.  پرس
البته مخالفان اين تئورى معتقدند لزوم اجراى قانون
ــرار دارد و موفق ــت ق براى همه افراد در اولويت نخس

بودن يك فرد دليل عدم تمكين به قانون نيست. به هر 
ترتيب احتمال خصوصى شدن باشگاه پرسپوليس با 
احتمال ابقاى گرشاسبى نسبت مستقيم دارد و مسعود 
سلطانى فر به شدت پيگير كسب مجوز براى ادامه كار 
گرشاسبى است. اينكه اين اتفاق تا چه ميزان عملى شود 
را هيچ كس نمى داند اما فرمايشات رهبرى انقالب نيز 
اميدها براى ابقاى افرادى كه امثال گرشاسبى هستند را 
افزايش داده است. رهبرى در اين باره مى فرمايند: «اين 
قانون بازنشستگان، يك قانون بسيار خوبى است. اين 
از آن قوانينى است كه ما به آن احتياج داشتيم، جايش 
هم خالى بود. اين قانون  در واقع حلقه  بسته  مديريتى 
ــال  ــال هاى س را كه گاهى اوقات در بعضى از جاها س
طول مى كشد، اين حلقه  مديريتى بسته را باز مى كند، 
ــايد كه بتوانند  مى شكند، راه را براى جوان ها مى گش
خودشان را برسانند به مراكز مديريتى. بنابراين اصل 

ــت منتها اطالق قانون، اطالق  قانون، قانون خوبى اس
درستى نيست يعنى اينكه هر بازنشسته اى بايد به كار 
گرفته نشود، اين اطالق درست نيست. چون بعضى از 
ــال هم خدمت كرده اند،  افراد هستند بله، مثال 30 س
بازنشسته هم شده اند، فرض كنيد كه 20 ساله بوده، 18

ــده، حاال هم يك مرد 48 ساله،  ساله بوده استخدام ش
50 ساله است، وقت كارش است و تجربه  خوبى هم پيدا 
كرده، جايگزين هم ندارد؛ اين است ديگر؛ قانون اين را 
هم شامل مى شود، اما شمول قانون نسبت به اين جور 
آدم هايى كه كم و بيش پيدا مى شوند، ممكن است زياد 

هم نباشند، درست نيست». 
افشين خان گزينه شد!

ــود، يا نبى مى آيد يا  «گرشاسبى مجبور به رفتن ش
افشين خان!» ؛ اين جمله را يكى از اعضاى هيات مديره 
ــپوليس به «قانون» گفت. او اعتقاد داشت  باشگاه پرس
تالش هايى براى حضور افشين پيروانى نيز در حال انجام 
است و به نظر مى رسد اگر حضور نبى با واكنش هاى منفى 
همراه شود، وزارت ورزش و جوانان، سرپرست پيشين 
ــگاه پرسپوليس خواهد كرد.  تيم ملى را مديرعامل باش
تبرئه افشين پيروانى از حكم پنج سال محروميتش در 
كنار مقبول بودن او نزد هواداران و تحصيالت ورزشى از 
جمله داليلى هستند كه افشين پيروانى را از گزينه هاى 
اصلى مديرعاملى باشگاه پرسپوليس قرار داده و به نظر 
ــد وزير ورزش نيز با اين اتفاق مخالفتى نداشته  مى رس
ــته برخى رسانه ها از چراغ  باشد. البته از چند روز گذش
سبز برانكو به نبى نيز نوشته اند. ماجرا به پوسترى مربوط 
مى شود كه برانكو ايوانكوويچ در اينستاگرام خود منتشر 
كرد، پوسترى كه به همايش تحت مديريت نبى اشاره 
ــده تا بگويند  ــتاويزى ش مى كرد و همين موضوع دس
ــان داده است. از سوى ديگر  برانكو به نبى چراغ سبز نش
ــده او بيش  رفاقت ديرينه نبى با امير عابدينى، باعث ش
ــد. به  ــوتان اميدوار باش ــه البى هاى پيشكس از پيش ب
ــبى از  هر ترتيب در صورت جدايى حميدرضا گرشاس
ــپوليس، نبى و پيروانى جنگ اصلى خود را  باشگاه پرس
آغاز خواهند كرد و تالش ها براى مديرعاملى موفق ترين 

پرسپوليس تاريخ ادامه خواهد داشت.

سرمربى تيم فوتبال سپاهان مى گويد هواداران 
ــا كارهايى مثل آوردن  بايد از فوتبال لذت ببرند ام
پرچم ژاپن به ورزشگاه لوس بازى است. به گزارش 
ــرمربى تيم فوتبال  ــن، امير قلعه نويى، س خبرآنالي
سپاهان عصر شنبه در نشست خبرى پيش از بازى 
ــوال بازى هايى كه  ــپوليس اظهار كرد: معم با پرس
ــپوليس دارند جذاب مى شوند. هر  ــپاهان و پرس س
ــتند. سپاهان هفته  ــرايط هس دو تيم در بهترين ش
ــاى كار داريم و  ــت. هنوز ج ــده اس به هفته بهتر ش
ــرفت كنيم. با تالش بازيكنان و گروه. من  بايد پيش
ــدوارم فردا با  ــى كم ترين نقش را دارم. امي قلعه نوي
يك بازى منطقى سه امتياز بازى را بگيريم.من فكر 
مى كنم كه بازيكنان ما به خودباورى رسيده اند. تيم 
ــت كه مربى و هواداران  ــپوليس هم تيمى اس پرس
ــپوليس به نظر  ــزرگ و بازيكنان خوبى دارد. پرس ب
ــه سال است  ــته نيست. آن ها س ــت و پا بس من دس
ــند اما  ــته باش ــايد خس كه با هم بازى مى كنند. ش
ــيده اند. ــيا رس ــان تا فينال آس با همين كيفيت ش

ــمى براى  ــن از برگزارى مراس ــى همچني قلعه نوي
ــردا خبر  ــينى در بازى ف ــيد جالل حس تقدير از س
ــا و كريمى خواهش  ــردا از نويد كي داد و گفت: ما ف
كرديم در كنار تيم باشند. لوحى هم براى حسينى 
ــود. ــه از او تقدير ش ــت ك ــده اس در نظر گرفته ش

ــپوليس هم بيان  ــورد ضعف خط حمله پرس او در م
ــى و تهاجمى.  ــاختار دارد. دفاع كرد: فوتبال دو س
استقالل خوزستان بر اساس ساختار دفاعى قهرمان 
شد. اين دو مكمل هستند. هدف اول ما در بازى فردا 
ــت و مى خواهيم گل هم نخوريم. برانكو بر  بردن اس
اساس بضاعت خود يك پلن طراحى كرده است و ما 

هم تاكتيك خود را بر اساس همين موضوع انتخاب 
مى كنيم.در مورد صحبت هاى برانكو در مورد داورى 
هم بيان كرد: من ارادت خاصى به برانكو دارم. در تيم 
ملى با هم بوديم. او تجربه هاى مربيگرى در تيم ملى 
ــت. برانكو خسته بوده است و  را در اختيار من گذاش
ــد. بايد داورى ها  ــوال اين گونه صحبت نمى كن معم
ــود كرده و هر  ــود و هر تيمى كه س ــى ش كارشناس
تيمى كه ضرر كرده مشخص شود. سپاهان حداقل 

6 امتياز ضرر كرده است.
ــاى ما و  ــم بازى ه ــم كه فيل ــول مى كن  من قب
پرسپوليس ديده شود و امتيازها بر اساس آن ها داده 
ــجاع خليل زاده  ــود.قلعه نويى در مورد حضور ش ش
ــپاهان جدا  ــم گفت: من وقتى از س در بازى فردا ه
ــدم با تيم هاى مختلف به اصفهان آمدم و به من  ش
ــجاع  ــتند. اميدوارم همين كار را با ش احترام گذاش

ــپاهان و يك سال  ــال در س هم انجام دهند. او دو س
ــته براى  ــا گونه شكس ــت. او ب ــاگرد من بوده اس ش
ــن خوب و با  ــت. خليل زاده بازيك ما بازى كرده اس
ــه هم به  ــواداران مى خواهم ك ــت. از ه اخالقى اس
تيم حريف احترام بگذارند و هم ما را تشويق كنند.

ــوس آوردن پرچم ژاپن  ــن حركت ل او ادامه داد: اي
ــپاهان به اين  ــگاه را نمى پسندم. پرچم س به ورزش
قشنگى، آن را به ورزشگاه بياوريد. همه جاى دنيا از 
فوتبال لذت مى برند. در شهر دور افتاده اى در آلمان 
ــرايط خوبى ندارد اما ورزشگاهش پر  كه تيمش ش
مى شود. اما اين موضوع در ايران نيست. ما كشورى 
هستيم كه قدمت و فرهنگ داريم و اين لوس بازى ها 
در حد فرهنگ ايران نيست. تراكتورى ها گفتند به 
خاطر بازيكن تيم شان پرچم ژاپن آورده اند، اين قابل 

قبول است اما براى ديگر تيم ها نه.

ــور بر اساس اصل  پروسه تعليق فوتبال يك كش
ــيون جهانى فوتبال رقم مى خورد؛  «اقناع» فدراس
موضوعى كه در فوتبال ايران با توجه به «عدم دخالت 
ــت.به گزارش  ــوم» امكان تحقق آن صفر اس نهاد س
ــه دليل درگيرى با  ــنا، اين روزها فوتبال ايران ب ايس
اجراى قانون منع به كارگيرى بازنشستگان، شرايط 
مبهم و پيچيده اى را پشت سر مى گذارد. موضوعى 
ــده گمانه زنى هاى زيادى درباره شرايط  كه باعث ش
پيش روى فوتبال و احتماالت بعدى آن مطرح شود. 
ــت مطرح باشد  ــوالى كه ممكن اس در اين ميان س
ــه ادارى تعليق فدراسيون ملى  ــت كه پروس اين اس
ــوى فيفا چگونه انجام مى شود.فيفا  يك كشور از س
همواره بر اساس اصل «اقناع نظر و اطمينان از موضوع 
ــبت به تعليق  ــيون» نس دخالت در امور يك فدراس
ــه به دو  ــور اقدام مى كند. اين پروس فوتبال يك كش

صورت قابل تحقق است.
1- مسئوالن فدراسيون ملى يك كشور يا نهادهاى 
ــما در بيانيه، گفت وگو يا مكاتبه  دخالت كننده رس
ــتقيم  به گونه اى طرح موضوع كنند كه معناى مس
ــت  ــيون فوتبال از آن برداش دخالت در امور فدراس
شود.نمونه اين اتفاق در دوره رياست محمد دادگان 
در فدراسيون فوتبال ايران رخ داد كه طى آن رييس 
وقت سازمان تربيتى بدنى در مصاحبه رسمى اعالم 
ــيون  ــيون بايد برود و فدراس كرد كه رييس فدراس
ــارى را تاييد كرد. در نهايت اين  فوتبال نيز اين بركن

اتفاق باعث شد كه فوتبال ايران تعليق شود.
2- فيفا بر اساس اطالعات و اخبارى كه پيرامون 
اتفاقات فدراسيون ملى يك كشور در حال رخ دادن 

ــان مى دهد. در اين  است به اين موضوع واكنش نش
حالت فيفا طى مكاتبه اى رسمى با فدراسيون فوتبال 
ــت مى كند كه نسبت به  و دولت آن كشور، درخواس
اتفاقات مطرح شده پيرامون موضوع دخالت احتمالى 
نهاد سوم در فوتبال روشنگرى كند. در اين حالت نيز 
مكاتبه با فدراسيون فوتبال و دولت آن كشور قطعى و 
حتمى است و پس از پاسخ واصله است كه فيفا اقدام 
به تصميم گيرى درباره تعليق يا عدم تعليق فوتبال 
ــور مى كند.تعليق فوتبال سيرالئون كه 10  يك كش
ماه از پس از آغاز چالش هاى دخالت در امور فوتبال 
اين كشور رخ داد، نمونه بارز اين رويه است؛ موضوعى 
ــداده و اجراى آن درباره  كه درباره فوتبال ايران رخ ن
فدراسيون ايران منوط به طى چرخه ياد شده است.

بر اساس دو اصل و مسير مطروحه فوق، فوتبال ايران 
شرايط تعليق از سوى فيفا را ندارد.

همچنين بر اساس شواهد موجود از تعليق فوتبال 
ــط فيفا، اين واقعيت وجود دارد كه  ــورها توس كش
هيچ گاه فوتبال يك كشور بر اساس اخبار مطروحه در 
رسانه ها و گمانه زنى هاى مطبوعاتى تعليق نشده و 
فيفا همواره پس از اقناع نظر و قطعيت رسمى درباره 
ــدام به تعليق  ــور، اق دخالت در امور فوتبال يك كش
ــور مى كند. بنابراين نگرانى  فدراسيون ملى آن كش
ــير كنونى  درباره تعليق آنى فوتبال ايران با طى مس
دور از ذهن است، مگر اين كه اتفاق پنهان ديگرى در 
حال وقوع باشد كه مسئوالن از آن بى اطالع باشند.

اميد است همگان با درك حساسيت شرايط كنونى 
ــيرى حركت نكنند كه تبعات  فوتبال ايران در مس
سنگين تعليق را به فوتبال ايران بار كنند؛ موضوعى 
كه بايد خط قرمز همه مديران ورزشى كشور باشد و 

در تصميمات و گفتارشان به آن توجه كنند.

ــور مهدى طارمى  ــته تيم الغرافه قطر در حض هفته گذش
ــد رفت و با نتيجه باورنكردنى 8 بر يك برابر اين  به مصاف الس
ــت بر قضا تك گل غرافه در جريان اين  تيم شكست خورد. دس
باخت وحشتناك خانگى را خود طارمى زد! بازيكنى كه اخيرا 
ــده اند. البته  ــرى خواهان اخراجش از اين تيم ش هواداران قط
گل استاد از روى ضربه پنالتى به دست آمد كه اين هم خودش 
ــت و الغرافه 5 بر صفر عقب افتاده.  حكايتى دارد. دقيقه 50 اس
در چنين شرايطى بازيكن تيم تحقير شده حتى ياراى ايستادن 
ــت پنالتى هم  ــد. چنين بازيكنى اگر پش هم نبايد داشته باش
ــاده ترين ضربه ممكن  ــعى خواهد كرد با س ايستاد، قاعدتا س

دروازه را باز كند و قدرى از تلخى وحشتناك نتيجه بكاهد. 
ــت. او توپ را با يك  قصه طارمى اما مثل هميشه فرق داش
ــتاد؛ ضربه اى كه به ثمر  ضربه چيپ بلند به سمت دروازه فرس
نشست و اتفاقا گل قشنگى هم شد، اما تناسبى با حس و حال 
بازى نداشت. داستان شبيه اين است كه يك نفر وسط مراسم 

ــر بچه فاميل را بكشد و  ــپاري جوك بگويد يا دماغ پس خاكس
ــر جات بارون مى آد؟»  ــوخته هنوز شب ها س بپرسد: «پدرس

چيپ سرخوشانه طارمى قشنگ در همين فضا بود. 
او يك مرتبه ديگر نشان داد فقط آدم خودش است و ارزشى 
براى حس و حال گروه قايل نيست. دوست عزيزمان البد در آن 
لحظات پيش خودش گفته: «ما كه پنج تا عقبيم. چيپ مى زنم، 
گل هم نشد به درك». نسخه اى ديگر از پارادايم خيريت؛ آنچه 
السدى ها را سر لج آورد و باعث شد آن ها سه گل ديگر در كيسه 
غرافه جا بدهند. حاال پنالتى چيپ طارمى خنده دارتر هم شده 
ــت با آن لحظه و  ــت اما چه اهميتى دارد؟ او فقط مى خواس اس
ــدن بر مصيبت،  ــد كه كرد. خالص! خندي آن ضربه تفريح كن
ــايد بعدها خاطره  ــخصيت طارمي است. ش انگار بخشي از ش
ــپوليس كه نتيجه اش از  ــي و محروميت پرس يك سال بي كس
دست رفتن فينال آسيا و بر جا ماندن مشتي رباط و مينيسك 
ــردن مصاحبه طارمي بعد  پاره بود از يادها برود اما فراموش ك
ــت. آن آرامش عصبي كننده، آن  از اعالم حكم فيفا محال اس
ــره آدمي كه  ــت غايب در چه ــل و بي خيال و آن ندام لحن ش
ــرده بود، همچنان  ندانم  كاري اش ميليون ها نفر را محزون ك
پيش چشم هواداران است. آنچه طارمي با شراكت طاهري بر 
ــپوليس آورد، كوه يخي بود كه تنها بخشي از آن ديده  سر پرس

شد. در اين مدت حتي تيم هاي پايه اين باشگاه هم نتوانستند 
بازيكن بگيرند و هر كدام با نفرات معدود به جا مانده از رده هاي 
سني پايين تر، انواع شكست ها را از جمله در داربي هاي تهران 
ــت كه يك نفر به چاه  پذيرفتند. اين همان حكايت سنگي اس
ــه آن يك نفر  ــوس ك ــت و هرگز هم در نيامد، فقط افس انداخ
حتي «عذر» هم نخواست. چيپ مفرح طارمي در شب حقارت 
كشيدن الغرافه، شايد يادآور روزي بود كه او پنالتي بازي مرگ 
و زندگي پرسپوليس برابر الريان را با ضربه چيپ از دست داد. 
سرخپوشان آن روز مساوي كردند و در آستانه حذف ار مرحله 
ــتاد طارمي در واكنش به اعتراض  گروهي قرار گرفتند اما اس
ــتش را روي دماغش گذاشت و «هيس»  جزيي هواداران دس
ــت كه اخيرا  ــتر از آن باب اس ــان داد. يادآوري اين ها بيش نش
شايعاتي در مورد بازگشت قريب الوقوع طارمي به پرسپوليس 

مطرح شده. وضع او در قطر خوب نيست.
ــگاران تقريبا هر روز  ــوتان و روزنامه ن ــواداران، پيشكس  ه
عليه اش موضع مي گيرند و چيز عجيبي نيست اگر در زمستان 
چند ماه باقي مانده از قراردادش فسخ شود. در آن صورت ممكن 
ــپوليس بيفتد و با چند  ــت جناب خيريت دوباره ياد پرس اس
مصاحبه سوزناك فيتيله خشم هواداران را پايين بكشد. اختيار 
ــد مي توانند پروژه  ــت و اگر بخواهن با خود پرسپوليسي هاس

بازگشت طارمي را استارت بزنند اما فقط كاش يادشان بماند او 
چه خلق وخويي دارد و بيخود توقعات آنچناني نداشته باشند. 
ــب الغرافه را شخم زد، همان  به عالوه السدي كه يك شنبه ش
ــيد. پرسپوليس  تيمي بود كه در تهران داغ فينال را به دل كش

بدون طارمي و طارمي ها اشك بغداد و شركا را درآورد و مانع از 
آن شد كه دشمنان مستاصل، حداقل پرچم قطر و امارات را به 
ورزشگاه هاي ايران بياورند و پشت آن سنگر بگيرند. حاال اين يار 

جفاكار، قرار است كدام معجزه را سوغات بياورد؟

فيفا چگونه فوتبال يك كشور را تعليق مى  كند؟قلعه نويى: آوردن پرچم ژاپن لوس بازى است 

چيپ طارمى و حقارت الغرافه!

نگاه نواخبار ليگ

نيم نگاه

     نگاهى به عوارض انتخاب محمد مهدى نبى  

دورخيز يك مدير شكست خورده!

رسول بهروش
روزنامه نگار
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بيانيه حزب موتلفه: دولت بپذيرد 
برجام مرده و اميدى به احياى آن نيست

 
دولت: اميد به زنده  بودن رو 
از حزب موتلفه ياد گرفتيم

ايسنا: وقتى ژنتيك نقشى در 
ريزش مو ندارد

 
و به جايش اخبار كشور 

اين نقش را بر عهده مى گيرند

محمود صادقى: سرخوردگى و 
نااميدى در دانشگاه ها مشهود است

دانشجو: يه چهار و بيست و پنج چيه؟ 
همون رو  10  نميدن

پزشكيان، نايب رييس مجلس: 
2800 دانشگاه در كشور وجود دارد

 

هنوز با هدف هر دانشجو 
يك دانشگاه فاصله داريم

روحانى: از كسى كه به ديوار ها تعظيم مى كند، انتظار نداريم كه به پل ها احترام بگذارد

باز اكانتت رو دادى دست حسام آشنا؟

يك مقام مسئول بسيج دانشجويى: غلط كردند به اين دولت راى دادند

روحانى: گفتم آزادترين دانشگاه ها رو داريم نگفتم تا اين حد ديگه

خبرآنالين: افزايش قيمت خودرو رسما كليد خورد

توجه كنيد تا االن هرچقدر گرون مى كردن غيررسمى بود

كيهان: پيروزى ايران در جنگ نفتى اوپك

توسط وزير خائن 
كه قبال گفته بودم

ايسنا: مشكل بازار ميوه
 ميادين ميوه و تره بار هستند

مردم: يعنى حتى صندوق هاى ميوه هم 
ممكنه مقصر باشن ولى يه عده نه

خبرخوش وزير علوم براى كنكورى ها: حذف مرحله اى كنكور از مهر ماه سال 98

وزير علوم: سالى يه سوال حذف شه 
تا 1598 ديگه كنكور نداريم
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اپالى كنيم بريم، كنيم بريم، بريم...
قانونقانون: : پژواكپژواك  صداىصداى  دانشگاهدانشگاه

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

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

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

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

كارتونيست ها: عليرضا پاكد ل- محمد رضا ثقفي- وحيد جعفري-  ثنا حسين پور -   الله ضيايي-  احسان گنجي-پانته آ  واعظ نيا 
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ــكوت و  ــه منظور حفظ س روي تـن صـداي كواكبيان: ب
ــايش مجلس براي نمايندگان عزيز كه خواب آرامتري را در  آس
ــنهاد مي شود روي تن  محيط مطبوع مجلس تجربه كنند، پيش
صداي جناب كواكبيان كروز كنترِل دسي بل سنج نصب شود.

روي شـدت بادي كه حوالي علي الريجاني مي وزد: 
ــت محسوب مي شد.  ــاخ راس روزي روزگاري علي الريجاني ش
ــه ميانه گرويد و  ــاخ اصولگرايي، بعد يه كم ب ــد ش بعدا هم ش
ــد حامي اعتدال. پس از گذشت زماني نه چندان طوالني، از  ش
ــط هم به چپ منحرف شد و همينك آقاي علي الريجاني  وس
ــت و قراره در انتخابات 1400 كانديداي  ــاخ اصالح طلبي اس ش
ــه. من نگرانم ايشون كم  محبوب و مردمي اصالح طلب ها باش
ــريع تر روي  ــمت چپ افراطي بره پس بهتره هرچه س كم به س
ــي ايشون مي وزه كروز كنترل  بادي كه در حوالي مواضع سياس

نصب شود.
ــما االن سند موثق جنگ  روي اسـناد روزنامه كيهان: ش
ــورهاي گيدورا رو بخواي، كجا بايد  ــوم نئاندرتال ها با دايناس س
ــريف روزنامه  ــريف روزنامه كيهان. كي؟ دفتر ش بري؟ دفتر ش
ــناد   ــريف روزنامه كيهان. ديگه اينقدر اس كيهان. چي؟ دفتر ش
ــت. من يك بار از زير پنجره  ــرازير شده،  جا نيس موجوده كه س
ــم 85  ــدم يه كاغذي خورد تو صورتم اس دفتر روزنامه رد مي ش
ميليون نفر توش بود كه با جورج سوروس مالقات كردن. كروز 
ــان نصب كنيد عاليه،   ــناددوني روزنامه كيه كنترل رو روي اس

بلكه جا باز شه يه كم بشه نفس كشيد.
ــا دو دقيقه اومده بوديم خود  روي ژن مسـئوالن: به خدا م
ــون داشت مديرعامل و رييس  مسئوالن رو ببينيم همش ژنش
ــد خب، يه كم  ــي داد. از پا افتادي ــل جامعه م ــركل تحوي و مدي

ــق ولق بود  ــه كالس ها ت ــه، وقتى ك ــان مدرس در زم
ــويى و چند  ــا براى پيچاندن كالس توي دستش بچه ه
ــه يك بار يكى از  ــدند تا اينك ــاى ديگر مخفي مى ش ج
بچه ها در ميان شوخى و خنده به ناظم داستان را گفت 
ــاى دورزدن  ــدود كردن روش ه ــم هم  مثل مس و ناظ
ــيوه هاى پيچاندن كالس را بست.  تحريم ها، تمامى ش
ــت كه برخى مسئوالن اعالم كرده اند از  حاال مدتى اس
ــرف زدن از زبان  ــون براى رمزى ح ــان جنگ تاكن زم
سرخه اى استفاده مى كنند. خب احيانا اين موضوع نبايد 
ــورهاى ديگر نفهمند؟ مثال 6 ماه  محرمانه باشد و كش
ــود و طرف  ــر دور جديدى از مذاكرات آغاز مى ش ديگ
ــت؟  ــنهاد ما چيس ــما درباره پيش ايرانى مى گويد نظرش
ــرخه اى مى گويد:  ــه غليظ س ــوى با لهج طرف فرانس
پيزه مالن! (به درد نمى خورد). البته شايد هم مسئوالن 
ــتند مثال  ــورهاى ديگر هس ــال ركب زدن به كش در ح
ــى جديد انتخاب مى كند. طرف  ايران يك تيم مذاكرات
ــرخه اى تحقيق كرده و در  غربى مدت ها روى زبان س
ــروع به صحبت مى كند  مذاكرات به زبان سرخه اى ش
ــمه چى  ــا نفهمى ش ــى مى گويد: اِم ــرف ايران ــا ط ام

ــر» و  ــواه نن ــوس»، «خودخ ــارى ل «ته تغ
ــج درار» همه و همه دروغ اند.  «عزيزكرده ل
ــايعات، ناشى از جنگ روانى اى است  اين ش
ــا آغازش كرده اند.  كه فرزندان اول عليه م
ــوس. اصال چطور  ــه خودخواهيم نه ل ــا ن م
ــت كسى كه يك عمر لباس هاى  ممكن اس
كوچك شده  فرزندان قبل از خود را پوشيده 

لوس باشد؟
ــرات مى كنيد اين وصله ها را به ما  چطور ج
ــبانيد؟ ما همان هايى هستيم كه يك  بچس
عكس از كودكى مان در آلبوم فك و فاميل 
پيدا نمى شود. چرا كه آلبوم هاى همه، مملو 
ــواده كه همه  ــت از عكس بچه اول خان اس
ــد و برايش  ــر آمدنش بوده ان ــال ها منتظ س
ــى كه منتظر ما  ــمونى خريده اند. كس سيس
ــم ديگر همه چيز براى  نبود. ما وقتى آمدي

همه تكرارى شده بود.
ــه در خاله بازى  ــتيم ك ــا همان هايى هس م
هميشه نقش هاى بدون ديالوگ نصيب مان 
ــد. همان هايى كه شانس داشتن اتاق  مى ش
خواب مجزا، هميشه براى مان به صفر ميل 
ــت، پايين پاى  ــن حال ــرده و در بهتري مى ك
ــان روى زمين  ــرادر بزرگ ترم ــر و ب خواه

مى خوابيده ايم.
ــزى متهم  ــا را به هرچي ــال م ــه س اين هم
ــه خراب يا  ــزى هرجاى خان ــد. هرچي كردي
ــد گردن ما انداختيد و هرچه ما قسم  گم ش
خورديم كه «به جون اُودم من بهش دست 
ــه توضيح داديم  ــاور نكرديد. هرچ نزدم» ب
ــه باالى  ــال قدمان به طبق ــا ما اص ــه باب ك
ــيده كه بخواهيم دفترچه  كمد شما نمى رس
ــات  ــم و آن مزخرف ــان را برداري خاطرات ت

داخلش را بخوانيم به خرج تان نرفت.
ــوس بودن  ــم به ل ــا را مته ــمايى كه م ش
ــد، چطور  ــودن مى كني ــز ب ــادى عزي و زي
مى خواهيد خشونت آشكار در مفهوم «دسته 
خرابه» را توجيه كنيد؟ يا دسته هاى سالمى 
ــتگاه وصل  ــان به دس ــچ گاه سيم ش كه هي
ــر راحت روى بالش  ــب ها چطور س نبود. ش
ــه قارچ خور و  ــن حقيقت ك ــد؟ اي مى گذاري
ــول، كه براى  ــونيك و هرك هويج خور و س
شما بازى بوده، براى ما بيشتر نقش كارتون 

را داشته اذيت تان نمى كند؟
ــچ مى دانيد كه بعضى از ما فرزندان آخر،  هي
ــود آتارى  هنوز هم منتظريم تا نوبت مان ش

بازى كنيم؟
ــان بياييد و تمام  ــت كه به خودت وقتش اس
ــونت عليه  ــخره را. خش كنيد اين بازى مس
ــام القابى را كه به  ــا را متوقف كنيد و تم م
ــبت داده ايد پس بگيريد و عذرخواهى  ما نس
ــد. وگرنه به مامان مى گوييم هرآنچه را  كني

كه در دفترچه خاطرات تان نوشته ايد.

پست و ميزى گر به دستت داد چرخ روزگار

بهره بردارى كن از اين موقعيت، غم مخور

حيف آن ميز است كه باشد برايت بى ثمر

تا كباب بره دارى در منو، پم پم مخور

كن طلب از خويش پاداش و خودت امضاش كن

چون كه دريا توى دستت هست پس نم نم مخور

ميز آفت دارد و فرداش حسرت مى خورى

هرچه خوردى گول بادمجان شهر بم مخور

اين دو روزى را كه دارى ميز، خوردن حق توست

سفره تا پهن است ُجم از جنب آن يك دم مخور

مى توان پروانه را آيا بريد از گرد گل؟

مى توان آيا به آدمخوار گفت آدم مخور؟

گفتم اين ها را كه پس فردا نباشد جاى حرف

تا نباشى از من آزرده كه من گفتم مخور

پيش از اين كه ميز از دستت رود آگاه باش

دايما يكسان نماند حال دوران كم مخور

ــرل روي تكثير ژن هاي نامبر  ــتراحت كنيد. يه كروز كنت اس
ــون بزنيد بلكه دو تا پست معاون اولي واسه ژن درب  وان ش

و داغون عوام الناس باقي بمونه.
روي سـخنرانى هاى زيبـاي حسـن روحاني: آقاي 
روحاني اينقدر زيبا حرف مي زنن يه جوري آدم نگران مي شه 
ــه وقت «تنها تو كوچه نره ها». از  ــه بايد به واعظي بگه ي ك
ــه  ــون نصب بش نظر اين حقير، كروز كنترل روي گفتار ايش
ــه و  ــه تا اتالف زيبايي نش ــته باش عاليه، اما يه خروجي داش
ــت و پا منتقل شه بلكه كمي زيبايي در  اين زيبايي ها به دس

عملكرد هم ببينيم.
ــنهاد مي شود روي  روي مجري هاي صداوسـيما : پيش
تمامي مجري هاي رسانه ملي، اعم از داخلي، استاني، مرزي 
ــود؛ ترجيحا  ــن نصب ش ــرون مرزي به صورت فول آپش و ب
ــحال و  هم روي لبخندهاي فيك و لحن صداي خيلي خوش
سرمستشون. يك كروز كنترل اضافه هم روي متن خبرهايي 
ــه. باور بفرماييد ايران جاي  كه اخبارگوها مي خونن نصب بش

قشنگ تري براي زندگي مي شه،  باز هر جور صالحه.
ــا كه حد  روي قـدرت اسـحاق جهانگيـري: از اونج
ــاي جهانگيري به فلك زده و اخيرا خبرهايي مبني  قدرت آق
ــرام چايي بريز به گوش  ــيش بگه ب بر اينكه مي تونه به منش
ــه،  هرچه سريع تر و بدون فوت وقت يك كروز كنترل  مي رس
ــظ تعادل دولت  ــه و براي حف ــون نصب ش روي قدرت ايش
ــود.  اعتدال، اين قدرت به آقايان واعظي و نوبخت منتقل ش

علي بركت ا...

ــى؟! مذاكره كننده هاى غربى چند ماه كالس هاى  گين
ــدى مذاكرات را  ــمالى مى روند و دور بع زبان هاى ش
ــروع مى كنند. غربى ها شمالى حرف مى زنند طرف  ش
ــم َن ديرى ز. يكى از آن  ــى مى گويد: بيز بيليري ايران
ــزرزن. يعنى انقدر  ــرف داد مى زند: خيزى ليزى خ ط
در ايران زبان هاى محلى مختلف داريم كه مى توانيم 
براى رمزى حرف زدن در مذاكرات به كل دنيا لژيونر 
ــن زبان ها هم انقدر  ــازه هر كدام از اي ــادر كنيم. ت ص
ــى مى خواهى يك  ــاى مختلف دارند كه وقت لهجه ه
ــى حرف  ــان را ياد بگيرى مثل تفاوت هاى انگليس زب
ــد 43 تلفظ مختلف يك  ــش و آمريكن باي زدن بريتي

كلمه در نقاط مختلف كشور را ياد بگيرى. 
ــوص زبان  ــوك در خص ــى هم يك ج ــاى روحان آق
ــرا طرف در  ــه كال گنگ بود. چ ــرخه اى گفتند ك س
جواب همه سواالت مى گفت مى دانم ولى نمى گويم؟ 
ــى از رفيق هاش  ــت؟ يك تازه مرده بود اعصاب نداش
ــايد  ــت برود پيش او يا ش ــود جهنم مى خواس رفته ب
ــيما كه مثال مرد و  ــم مثل فيلم هاى دوبله صداوس ه
ــر فيلم از زنش  ــوهر آخ ــوهرند ولى  ش زن، زن و ش
ــذف و اضافه  ــور و ح ــتگارى مى كند در سانس خواس
ــده بود. حاال كه بحث زبان  ــتان جوك عوض ش داس
ــت به برخى مسئوالن كه دكتري  است چه خوب اس
ــى ياد بدهند تا در اجالس هاى  هم دارند زبان انگليس
ــى صحبت  بين المللى در حد آى ام بلك بورد انگليس
ــئوالن هم فارسى ياد بدهند  نكنند و به برخى از مس
تا صحبت هاى مردم و حتى برخى مسئوالن ديگر به 

زبان فارسى را متوجه شوند.
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پخش زنده ورزشـى: پخش 
ــر، پكيج كامل  ــا پنج دقيقه تاخي ب
ــدف تمرينى  ــته، ه ــر آهس تصوي
ــورچيان،  سانس ــرى  قلق گي براى 
ــام  ــاْن پي ــاِه مي ــاى كوت برنامه ه

بازرگانى
ــد  مانن ــيل،  فس سـريال(1): 
ــتر بماند  ــه بيش ــى هرچ سيرترش
ــتر جا مى افتد، حلقه هاى فيلم  بيش
زيرخاكى معموال مربوط به قبل از 
جنگ جهانى دوم كه زحمتكشان 
ــا خاك  ــر خرواره ــازمان از زي س
ــدت نيم قرن،  ــرده و به م ــدا ك پي
ــراى مخاطب  ــه وعده در روز ب س
ــه ذهنش  تا ملك ــرار مى كنند  تك
ــال 430  ــرودوت در س ــود؛ ه ش
پيش از ميالد، بعد از روشن كردن 
ــريال  ــدن يك س ــون و دي تلويزي

مى نويسد: «اينم كه تكراريه!»
سريال (2): آبدوغ خيار، هر چيز 
كه از شدت ُشل بودن يك جا بند 

نشود.
آى فيلم: عامل اصلى تغيير مسير 

زندگى نيمى از مردم دنيا.
ــول،  ــاى دام جومونـگ: از خوب
ركورددار حضور در قاب تلويزيون 
ــران رجبى، آن بى لياقت  بعد از مه
ــيد ولى ولش  ــانو رس كه به سوس
كرد، صاحب جمله معروف «هيائو 
ــيدا (ترجمه: به  دما اوژو ئى سيمس
ــيما بگوييد دست از سر ما  صداوس

بردارد)»
ــن معنى كيميا،  كيميا: براى يافت
ــوع كنيد به  ــدر رج ــدادگان و پ دل

تعريف سريال (2)
90: لكه اى سياه در كارنامه فرارى 

دادن مخاطب در صداوسيما.
برنامه كودك: برنامه بزرگسال، 
ــك و دوتا خاله،  يك مشت عروس
ــاى جمعه  ــه صبح ه ــه اى ك برنام
عده اى سيبيل كلفت با ذوق تماشا 
ــه كودكان 6  ــد در حالى ك مى كنن
ساله مشغول چت كردن با دوست 

النگ ديستنسشان هستند.
ــمش  اس ــه  ب خالـه شـادونه: 
ــع كننده عمده مواد  مى خورد توزي
ــد، ولى لقب مجرى اى  مخدر باش

بوده در برنامه كودك!
ــه  نجم الديـن شـريعتى: اله
مظلوميت و گوگوليت در تلويزيون 

ايران غيرباستان!
ــيد دانيال معين آل داوود: هاى  س
ــروع  ــريعتى، ش كپِى نجم الدين ش
اخبار- معرفى گوينده اخبار- پايان 

وقت خبر.
حسينى باى: يار تعويضى استاد 
ــن حاجيلو (صاحب منظومه  محس
ــادها شهرى ست»)،  «پشت شمش
ــرقفلى  س نمك،  ــال  جب ــله  سلس
ــور (حتى در  ــل برگزارى كنك مح
ــت)،  نيس كنكور  ــه  ك فصل هايى 
ــه تو  ــحال از اينك ــه خوش هميش
بهترين سه ماه ساله، اينكه به چى 

مى خندد بر ما هم پوشيده است!
ــه فرد  ــوى س ميزگـرد: گفت وگ

كامال هم عقيده!
ــان روِز  ــاالت هم حقيقـت: مق
ــازداغ، برعكِس  كيهان + كمى پي
هرچه كه رسانه هاى ملعون غربى 

بگويند، عقايد شخصى 20:30!
ــت، بدبختى و  غـرب: مهد فالك
ــاد و اختالس  ــكارى، مركز فس بي
ــوص  به خص و  ــردارى  كالهب و 
ــى، بخش محروم  نارضايتى مردم
دنيا كه تمدن خيلى هزارساله ندارد 
تا با آن زباله ريختنش در جوي را 
توجيه كند، محل زندگى ملت هاى 
ــد  مظلومى كه گير دولت هاى فاس
ــيارى  افتاده اند، جاى بدى كه بس
ــه له مى زنند  ــراى رفتن به آن ل ب

(چرا واقعا؟!)
ــقچى،  خاش ــقچى،  خاش خبـر: 
ــه،  ــات فرانس ــقچى، اعتراض خاش

خاشقچى، خاشقچى

 موزنوشت

طنزآزاد2

مهرشاد مرتضوى

شاهين قدياني

مهدي استاداحمداختيارات شاعريآرزو درزىدر لفافه

كروز كنترل را كجاي 
چه كساني بايد نصب كرد!

مشكالت لورفتن زبان سرخه اى 
(زنونبين)

پشت شمشادها 
شهريست

ديكشنرى حقايِق تعريف شده
 در ذهن صداوسيما

مصائب 
پم پم مخورفرزندان آخر

قسمت 402  - روش دانه برفِى دكتر اينجرمنسون براى نوشتن   

اين روزها كتاب نوشتن خيلى ساده شده. اما واقعيت اينه كه مثال نوشتن 
يك رمان آن هم به سبك طنز قواعد پيچيده اى داره كه از هر كسى برنمياد. 
دكتر رندى اينجرمنسون كه خودش چندين كتاب خفن نوشته، روشى به 
اسم دانه برفى داره كه توى اين چند قسمت براتون شرح مى ديم تا شايد 

براتون مفيد واقع شد. بخش هايى از متِن پيِش رو با ترجمه  على يزدى مقدم 
ــون  ــت.  اما روش دانه برفى چه جورى كار مى كنه؟ دكتر اينجرمنس هس
مى گه: چندى قبل در وب سايتى يك گرافيك ديدم كه به كمك تعدادى 
مثلث مرحله به مرحله با روى هم قرار دادن آن ها شكلى شبيه به دانه برف 

ساخته بود. در ابتدا مانند يك دانه برف به نظر نمى رسيد اما با نگاه كردن 
به آن كم كم متوجه تصوير دانه برفى كامل مى شويد. نوشتن رمان هم به 
همين شكل انجام مى گيرد. اول بايد همه چيز رو طراحى كنيد. ابتدا كار را با 
يك داستان كوچك  آغاز مى كنيد، آنگاه رفته رفته رمانى بزرگ مى سازيد. 

بايد همه اين ايده هاى بى نظيرى كه در ذهن داريد را سازماندهى كنيد. بايد 
آن ها را به شكلى روى كاغذ بياوريد كه قابل استفاده باشد. چرا؟ چون حافظه 
فراموش كار است و  آن ايده هاى خوب را نمى توانيد به حافظه خود بسپاريد. 
همچنين خالقيت شما احتماال بسيارى از حفره هاى تاريك داستان را پر 
خواهد كرد و اين ميسر نيست مگر با نوشتن همه ايده ها. شما به پرونده هايى 
براى طراحى نياز داريد و بايد اين كار را به شكلى انجام دهيد كه تمايل شما 

را به نوشتن از بين نبرد!                           (ادامه دارد)

   گرسنگي
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4صفحه
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طراوت نيكى
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حميد رضا حيدرى صفت

هفته نامه گل آقا
يك شركت آمريكايي اعالم كرد : 800 تن

 برنج آمريكايي به ايران فروخته است

ه
يييييييككككككك

 ببر

ماهنش نبير

نيشخط خـاطـره
دوشنبه14  دي 1394

    بـــزودي  

آثار منتخب نخستين مسابقه جهاني 

كاريكاتور نيش خط  1396

 Selection Cartoons of  The first

 Nishkhat international

Cartoon Contest   2017

 17 آذرماه،زادروز داريوش مهرجويى
 كارگردان و از پيشگامان موج نوى سينماى ايران



اميد با موهاى 
آرزو چنگ
 مى نوازد

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
هديه ميرجعفرى

نيشخط خـاطـره حدود 90 درصد دانشجويان علوم پزشكي تجربه مصرف سيگار داشته اند
يكشنبه 13  دي  1394محسن ظريفيان
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وعده دادى و تو از وعده فراتر رفتى
خوب از زير همان قول خودت در رفتى

به عقب باز نمى گردى خب!  اما تو
بيش از اندازه ى معمول جلوتر رفتى!!

#به_عقب_باز_نمى_گرديم

#بهارنژند

nishkhat

nishkhat

فارغ التحصيلى و دانشجو

محيا ر حيم تبريزى

طرح: ساسان خادم
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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       486

سهيل محمدى

برخى اقشار، ديگرتوانايى خريد خودرو 
را نخواهند داشت
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قانون بچه ها ضميمه  روزانه      روزنامه قانون
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3

كودك و نوجوان 

453

اولى گف : بو مياد

يه بوى خوشبو مياد 

دومى گفت : بوى غذاست

انگارى از خونه ى ماست

سومى گف : قيمه پلو

سبزى و ساالد و چلو

چهارمى گفت : نه ! آشه

كنارشم لواشه

پنجمى گفت : 

هر چى كه هست شكر خدا 

حمله به سفره غذا

   «شقايق  قندهارى »

كوشندگان كودك:

غذاغذا

اولين روزنامه كودك و نوجوان كشور

متل ها،  كليد گنج هاي كهنمتل ها،  كليد گنج هاي كهن
حكايت:هفت خورشيدحكايت:هفت خورشيد

شعر:شعر:                غذا                غذا

همين صفحههمين صفحه

جوراب يعنى شخصيت!
شيما شيرآقايىشيما شيرآقايى

مى دونى آدما رو ميشه از رنگ جوراباشون شناسايى كرد .مى دونى آدما رو ميشه از رنگ جوراباشون شناسايى كرد .

جوراب من صورتيه با گل هاى بنفشجوراب من صورتيه با گل هاى بنفش

 يعنى من شادم ،خندونم . يعنى من شادم ،خندونم .

جوراب داداشم قرمزو آبيه ،جوراب داداشم قرمزو آبيه ،

شايد چون شيطونه ،با نمكه و حرص درآر.شايد چون شيطونه ،با نمكه و حرص درآر.

جوراب مامانم سفيده يعنى تميزه و پاك ، جوراب مامانم سفيده يعنى تميزه و پاك ، 

مهربونه و آينه ست يا جوراب بابا كه هميشه مشكيه مهربونه و آينه ست يا جوراب بابا كه هميشه مشكيه 

يعنى سرش شلوغه وفكر جوراباى رنگى ماست كه رنگى بمونن .يعنى سرش شلوغه وفكر جوراباى رنگى ماست كه رنگى بمونن .

اون خانومه رو ،جورابش از كفش مشكيش بيرون زده ، اون خانومه رو ،جورابش از كفش مشكيش بيرون زده ، 

جوراباش زرد رنگن،جوراباش زرد رنگن،

او اوو ،فهميدم مهربونه و سعى ميكنه شاد باشه  . او اوو ،فهميدم مهربونه و سعى ميكنه شاد باشه  . 

راه هاى تقويت گفتار كودكان راه هاى تقويت گفتار كودكان 

سراپا   گوشم!سراپا   گوشم!
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ههههههههههههههههههسسسسسسسسسسسسسسستتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننندددددددددددد........ ممممممممممااااااااااااااااااااااا سسسسسسسسسسسسسسععععععععععععععععععععييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ددددددددددددددددددااااااااارررررررررييييييييييييييييييممممممممممممممم اااااااااازززززززززييييييييينننننننننن بببببببببهههههههههههههه ببببببببببعععععععععععععععععععددددددددد،،،،،، ننننننننههههههههههههه ددددددددددددددددرررررررررر ههههههههههههههررررررر شششششششششششششممممممممممممممممماااااااااارررررههههههه،،،،،،،، اااااااااممممممااااااا ببببببببببببببههههههه  ططططططططططططططططوووووووووووووورررررررررررر مممممممممددددددددددددددددداااااااووووووووووووووووووومممممممم اااااااااااااااااااااااااااااااااييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن گگگگگگگگگگگگگگگننننننننننننننجججججججججججججججججججججيييننننننننننههههههههههههههه ههههههههههههههههههااااااااااااااايييييييييي بببببييييييييي ممممممممااااااااننننننننننننندددددددددد رررررااااا  ببببببهههههههه شششششششمممممممااااااا ممممممععععرررررررففففففيييييي  كككككككككككككننننننننننننننننننننيييييييييييييييييييييييممممممممممممممممممم تتتتتتتتتتتتتتتتتاااااا  دددددددددررررررررررر  ااااااااااااننننننننننننننننننننننتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههااااااااااا ممممممممججججججججمممممممممووووووووعععععععههههههههه  اااااييييييييييييييييييي ببببببببببببببببببببيييييييييييييييييييييييييييي  ننننننننننظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظيييييييررررررررررررررررررررررر ااااااااااااازززززززززززززززززززززززززز آآآآآآآآآآآآنننننننننننناااااااااااااااااانننننننننننننننننننننن  پپپپپپپدددددددددددددددددددديييييييدددددددددددددد 

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآيييييييييييييييييييددددددددددددددددددددد........ اااااااااااااااااااززززززززززززززززززززززززززززيييييييييييننننننننننننننن  ررررررررررررروووووووووووو چچچچچچچچچچچچچچچنننننننننننننننناااااااااااااااااااااااننننننننننننچچچچچچچچچچچچچچچچچچهههههههههههههه دددددددددددددددددووووووووووووووسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتااااااااانننننننننننن دددددددددررررررر تتتتتححححححححححححححححققققققققققققققققققققققققققق اااااااايييييييينننننننننن مممممممممممههههههههههههههههههمممممممممممممممم ممممممممميييييييييي  تتتتتتووووووووااااااانننننننننننددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ككككككككككككككككككمممممممككككككككككككككككييييييييييييييي كككككككككككككككككككننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننددددددددددددددددددددددددد مممممممممممممممممضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضاااااااااااااااااااييييييييقققققققققققققققققققققهههههههههههههههههه نننننننننننننننننننننففففففففففففففففففففففففففففرررررررررررررررررممممممموووووووووووووووددددددددددددهههههههه وووووووو  ببببببببببببببباااا  اااااااااررررررررررررسسسسسسسسسسسسسسااااااااااااالللللللللللللللللللللل ااااااااييييييييننننننننننننننن گگگگگگگگگگگگگگوووووووووووونننننننننننننننننههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآثثثثثثثثثثثاااااااااااررررررررر  مممممممممممممممممممممماااااااااااااااااااااااااااااا رررررااااااا يييييااااااااااررررررررررررررررررررررررررريييييييييييييييييييييييييييييييييي دددددددددددددددههههههههههههههههههههههننننننننننننننننددددددددددددد....

هفت خورشيد 

در شرق رودخانه «چا او پى» در كشور چين، تپه اى است كه در باالى آن معبد ارالنگ قراردارد. كنار معبد 

روى يك تخته سنگ جاى پايى ديده مى شودكه افسانه ار النگ را به ياد مى آورد.

ــته هاى دور، هفت خورشيد در آسمان وجود داشته است.  حال، تعداد كمى از مردم مى دانند كه در گذش

روزگار فالكت بارى بود. هنگامى كه يك خورشيد ظاهر مى شد، خورشيد ديگرى به سختى غروب مى كرد 

و وقتى كه يكى غروب مى كرد، سومين خورشيد در انتظار طلوع بود. به اين ترتيب هفت خورشيد در شبانه 

روز يكى پس از ديگرى در آسمان مى تابيد و هرگز زمين تاريك نمى شد، به عالوه تابش مداوم خورشيد 

گرماى طاقت فرسايى ايجادكرده بود.

كافى بود يك آشپز تكه اى از خمير نانى روى سنگى مى گذاشت تا بالفاصله پخته شود. مردم از اين وضع به 

ستوه آمده بودند و شكايت مى كردند، اما از دست كسى كارى ساخته نبود تا اينكه سروكله « ار النگ» پيدا 

شد. ارالنگ جوانى بلند قامت، شجاع و به اندازه سه مرد نيرومند بود. هنگامى كه او ديد مردم به ناچار بايد 

ــيد هاى بدجنس را به دام اندازد تا درس عبرتى براى شان  اين وضع را تحمل كنند، تصميم گرفت خورش

باشد اما اين كار بسيار دشوارتر از آن بود كه فكر مى كرد، زيرا به محض اينكه خورشيدى به دام مى افتاد، 

ــت. از اين رو، ارالنگ نشست، دستش را زير چانه اش  جستى مى زد، فرار مى كرد و به آسمان برمى گش

گذاشت تا چاره اى بينديشد.

عاقبت راه حلى يافت. چوب بلندى، از آن چوب هايى كه روستاييان بارهاى سنگين به دوش مى كشند را 

برداشت و ته آن را محكم بست، روى شانه اش گذاشت و رفت تا هفت خورشيد را به دام اندازد. جدال و 

كشمكش سختى بود! ارالنگ هر بار كه خورشيدى را مى گرفت بالفاصله تپه كوچكى روى آن مى گذاشت 

تا فرار نكند، سپس دستانش كه آزاد مى شد ،خورشيد ديگرى را به دام مى انداخت. به همين شكل يورش 

مى برد و يكى يكى خورشيدها را گرفت و با تپه هاى بيشترى ميخكوب شان مى كرد تا اينكه شش خورشيد از هفت خورشيد را به دام انداخت . ديگر آنقدر بى رمق شده بود كه نمى توانست بشمارد 

چند خورشيد را به دام انداخته است. ارالنگ با تعقيب كردن خورشيدها، به كنارشرق رودخانه «چو آپى» رسيد. در آنجا روى تخته سنگى نشست تا كمى استراحت كند. كفش هايش به شدت پايش 

را اذيت مى كرد.آن ها را در آورد، تا شن ريزه هاى داخل آن را بتكاند. ناگهان متوجه شد زير پايش تپه اى از شن ريزه درست شده است. ارالنگ مدتى روى آن تپه دراز كشيد و استراحت كرد. سپس 

ــانى از خورشيد در آسمان ديده نمى شد. با خودش گفت  دوباره كفش هايش را پوشيد، چوب بلندش را روى شانه هايش گذاشت و به طرف پايين تپه به راه افتاد. مدتى كه گذشت، ديگر هيچ نش

«حتما خودشان را از من مخفى كرده اند». در اين هنگام خورشيدى بزدالنه از سمت مشرق از پشت ابرها سرك كشيد. ار النگ فرياد زد ،« آن باال چه مى كنى ؟ » و فورى تعقيبش كرد. خورشيد كه از 

ترس بنفش رنگ شده بود ، با سرعت و ترس و لرز پشت ابرها شيرجه زد. ار النگ تعقيبش كرد اما نتوانست پيدايش كند. در همين حال از دور جمعيتى را ديد كه خنده كنان، دست تكان مى دهند 

ــما از كجا مى دانيد؟« يكى از آن ها گفت » وقتى من داشتم روى زمينم كشت و  و به او نزديك مى شوند. فرياد زدند «ار النگ»، دست نگه دار. فقط يك خورشيد باقى مانده است!« ار النگ پرسيد» ش

زرع مى كردم، ناگهان ديدم خورشيد ريزه ميزه اى در ميان درختان سر به فلك كشيده، مچاله شده و زار زار گريه مى كند. پرسيدم «چه شده است؟ » بيچاره هق هق كنان گفت « كه 6 برادرش به 

دست ارالنگ با چوب بلندى زير تپه ها گرفتار شده اند و او در اين دنيا تنها مانده است». ار النگ از خنده منفجر شد. به او گفت« خوب اگر او تنها مانده است، بهتر است او را ببخشم. اين طور نيست؟ 

اما به او بگو اينجا بيايد. چند كلمه اى مى خواهم با او صحبت كنم».  مردم با خورشيدى كه گونه هايش از اشك خيس و به غل و زنجيركشيده شده بود، برگشتند. ارالنگ خيلى جدى با خشونت به او 

نگريست و گفت « خورشيد، حاال خوب گوش كن، اگر قول بدهى كه هر چه مى گويم انجام دهى، من هم قول مى دهم تو را به حال خودت رها كنم. تو نبايد تنبل باشى. هر صبح ازسمت شرق آسمان 

به زيبايى طلوع مى كنى و هنگام غروب با وقار و متانت در غربى ترين پهنه آسمان فرو رفته و به خواب مى روى. در طول روز وقتى مردم مشغول كارند به خوبى مى تابى چون به نورت نياز دارند. بعد 

از كار موقع استراحت مردم هم قايم مى شوى و بايد مثل يك موش هميشه ساكت باشى. آيا اين كارها را انجام مى دهى؟ »

خورشيد نجوا كنان گفت «بله! انجام مى دهم». از آن روز به بعد فقط يك خورشيد در آسمان هست و مراقب است تا به قولش به خوبى عمل كند.

___________________________________________________________________________________________________________________

باز آفرينى : على روستايى
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قانون بچه ها ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

على روستااييى

ــارات كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان  ــه كتاب از انتش س

نامزد دريافت جايزه از شانزدهمين جشنواره كتاب رشد شد.

در اين دوره از جشنواره، كتاب «خداحافظى در خيابان پاييز» سروده 

مريم اسالمى در بخش «شعر، نثر ادبى و خاطره» نامزد دريافت جايزه 

شده است.

ــينما»، در  ــوزه «نمايش،  فيلم و س ــش كتاب هاى ح همچنين در بخ

شانزدهمين جشنواره كتاب رشد از انتشارات كانون پرورش فكرى 

ــتورى برد» نوشته  ــازى اس كودكان و نوجوانان كتاب هاى «آماده س

نانسى بيمن با ترجمه  ناصر گل محمدى و «خرگوش باهوش و دو قصه 

نمايشى ديگر از كليله ودمنه» اثر حسين فدايى حسين براى دريافت 

جايزه كانديدا شده است.

ــانزدهمين دوره  جشنواره كتاب رشد  بر اساس اين گزارش در ش

123 عنوان كتاب از 60 ناشر در گروه هاى مختلف نامزد دريافت 

جايزه شده كه 39 عنوان از اين آثار ترجمه و بقيه تاليفى  است.

سه اثر كانون سه اثر كانون 
نامزد دريافت جايزه كتاب رشدنامزد دريافت جايزه كتاب رشد

1 . در برخورد با فرزندتان و ديگران از لطفا و خيلى ممنون استفاده كنيد. 
2 . وقتى كسى صحبت مى كند، تفاوتى نمى كند بچه باشد يا بزرگسال، وسط حرفش 

نپريد. اگر مجبور شديد حرف او را قطع كنيد حتما كلمه ببخشيد را به كار ببريد.
3 . در سال سينما، هنگام پخش فيلم، صحبت نكنيد.

4 . موقع رانندگى به ماشين هاى مقابل راه بدهيد ( وقتى ديگران به همين ترتيب به شما 
احترام مى گذارند، از آنها تشكر كنيد ).

5 . موقع عطسه يا سرفه كردن، جلوى دهان و بينى خود را با دستمال بگيريد.
6 . غذا را با دهان بسته بجويد. با دهان پر صحبت نكنيد. اول لقمه را قورت بدهيد و بعد 

حرف تان را بزنيد.
7 . تحت هيچ شرايطى روى زمين آشغال نريزيد.

8 . وقتى به رستوران مى رويد پس از صرف غذا ميزتان را مرتب كنيد.
9 . قبل از وارد شدن به اتاقى كه درش بسته است، در بزنيد.

10 . براى دعوت ديگران به نشستن، از كلمه بفرماييد استفاده كنيد.
ــتادن برايش دشوار است،  ــى كه ايس 11. در اتوبوس و مترو صندلى خود را به كس

بدهيد. 
12 . بابت محبت و هديه اى كه ديگران به شما مى دهند، از آن ها تشكر كنيد. بگذاريد 

شخصى كه به شما محبت كرده،  بداند كه بابت لطفش از او ممنون هستيد . 
13 . آهسته و بدون ايجاد سر و صدا آدامس بجويد و موقعى كه خواستيد آدامس تان 

را دور بيندازيد، آن را داخل يك تكه دستمال گذاشته و به سطل آشغال بيندازيد. 
14 . بسيارى از افراد به دود سيگار ، ادكلن، نوع خاصى از غذا، سر وصدا، آالينده هاى 
محيطى، بوى رنگ، دود ماشين يا كافئين حساسيت دارند. مراعات حال آن ها را بكنيد 

، حتى اگر اين چيزها خودتان را اذيت نمى كند. 
ــيد. اگر توقع داريد كارى را انجام دهد، ابتدا خودتان  15.  براى فرزندتان الگو باش
ــد و هم تقاضاى تان از او،  را مقيد به انجام آن بكنيد تا هم تاثير حرف تان بيشتر باش
منطقى تر به نظر برسد ( پدرى كه به فرزند خود مى گويد دروغ گفتن كار بدى است 
ولى خودش دروغ مى گويد نبايد انتظار داشته باشد فرزندش فردى راستگو بار بيايد ) .

 

 «شقايق قندهارى» «شقايق قندهارى»
ــد. فعاليت  ــران به دنيا آم ــقايق قندهارى دى ماه 1355 در ته ش
ــال 1374 آغاز كرد.  حرفه اى خود را در زمينه ترجمه كتاب از س
ازجمله ترجمه هاى او مى توان به «فرزندان معجزه»، «عروسك پدر»، 
«خانه خودمان»، «خواهر گمشده»، «فرارى» و «قصه هاى جزيره» در 
ــاره كرد. او تا به حال موفق به دريافت چندين جايزه  چهار جلد اش
ــه پژوهش و  ــت. او همچنين ب ــده اس ــراى ترجمه هايش ش ادبى ب
نگارش برنامه و نقد در نشريات تخصصى ادبيات كودك و نوجوان 

هم مى پردازد.
12 ساله بود كه كتاب «خواهر گمشده» نوشته «ويوين آلكوك» را 
ــت كارى و درسى  او را  ــى خواند، كتابى كه  سرنوش به زبان انگليس
عوض كرد. داستان كتاب آنقدر برايش جذابيت داشته كه وسوسه 
ــى پروراند و  ــى را در ذهن او م ــان فارس ــدن كتاب به زب برگردانن
باعث مى شود تا در رشته ادبيات انگليسى ادامه تحصيل دهد. كتاب 
را در همان 12 سالگى ترجمه مى كند اما به دليل كم سن و سالى هيچ 
ناشرى حاضر به چاپ كتاب نمى شود تا اينكه مجله سروش نوجوان 
ــى) چاپ مى كند و  ــك مجموعه دنباله دار (پاورق آن را به صورت ي
ــتان كتاب را به چاپ مى رساند.  چند سال بعد انتشارات كتاب نيس
ــتين جايزه خود را براى ترجمه كتاب «خواهر  در 22 سالگى نخس
گمشده» و حدود سال هاى 79 – 80 نيز دومين جايزه خود را براى 

رمان «عروسك پدر» دريافت كرد.

ــه اداي صداهاي   ــودك آغاز ب ــش ماهگى كه ك از حدود ش

نامفهوم مى كند، شما مى توانيد به او ياري كنيد كه مخاطب 

خوبى باشد. البته الزم به ذكر است كه تمامي كودكان در يك 

ــن آغاز به كالم نمي كنند. «پنلوپ يچ»، متخصص رشد  س

ــرها اغلب ديرتر از دخترها شروع  كودكان عقيده دارد: پس

به صحبت مى كنند. كودكان در خانواده هايى كه به دو زبان 

ــترى بسازند و با  صحبت مى كنند ممكن است كلمات بيش

آن ها صحبت كنند و همچنين اطفالى كه تازه به راه افتاده اند 

و خواهر و برادر بزرگ تر از خود دارند، به زمان بيشترى براى 

ــراى افزايش مهارت هاى  گفت وگوى رو در رو نيازمندند. ب

گفتارى يك كودك مي توان در ساعاتي از روز كه فرصت كافي 

ــينيد و به زباني ساده با كودك  و الزم داريد در مقابل او بنش

گفت وگو كنيد  بدون آنكه به اين بينديشيد كه او از كالم شما 

ــرا متخصصان بر اين باورند كه  در ابتدا چيزي نمي فهمد. زي

ــريع واژگان، يعنى فاصله  بين 12تا  در طول مرحله رشد س

ــيار  ــى، فعاليت هاى كالمى در خانه، مى تواند بس 18 ماهگ

ــد. فعاليت هايى مانند: خواندن شعر و سرود،  تاثيرگذار باش

ــاب، تعامل چهره به  انجام بازى هاى تصويرى، خواندن كت

چهره با وى و … . افراد بزرگسال ، با صحبت كردن شمرده ، 

بلندتر كردن صداى، خود همراه با مبالغه در اداى زير و بم ها 

ــى الگوهاى كالمى را براى كودك  ــنيدن و بازشناس ، كار ش

راحت تر مى كنند. راه كار ديگري كه به گفتار كودكان مي تواند 

كمك كند مهارت در شنيدن است. گوش كردن مهارت بسيار 

مهمى است چرا كه باعث پيشرفت كودك مى  شود. او از طريق 

گوش دادن ياد مى گيرد كه چگونه صحبت كند. گوش كردن و 

ياد گرفتن، مهارت هايى هستند كه كودك به آن ها نياز دارد تا 

هنگامى كه بزرگ شد بتواند درست حرف بزند. شما مى توانيد 

ــت، مهارت هاى  ــا صرف وق ــان كمك كنيد تا ب به كودك ت

شنيدارى اش را از طريق توجه به صداهاى جالب نظير وزوز  

زنبور يا هواپيمايى كه در حال بلند شدن است، گسترش دهد. 

اما هرگز كودك را تمام روز با تلويزيون يا راديو مشغول نكنيد. 

زيرا اين وسايل او را از صحبت كردن باز مى دارند. 

هنگامى كه كودك مشغول صحبت كردن است، با دقت به او 

گوش كنيد و نوبت خود را در حرف زدن رعايت نماييد و ساكت 

ــش را براي بيان منظورش  ــيد تا او نيز در نوبت خود، تالش باش

ــعي كنيد تا هنگام گفت وگو با كودك واضح و شمرده  بكند.س

ــتفاده از جمالت كوتاه و قابل فهم، برقرارى  صحبت كنيد، اس

ــتفاده از ژست هاى مناسب در حين  تماس چشمى خوب و اس

ــتفاده ازلغاتى كه براى  تكلم بسيار حايز اهميتند. همچنين اس

ــتفاده و نيازش قرار  ــوده و در روزمره مورد اس كودك معنى دار ب

مي گيرد  نكته مهمي است. اما يك نكته را در تمام طول آموزش 

ــراى كودك لذت بخش كنيد.  در نظر بگيريد، اينكه آموزش را ب

ــيد كه بازى كردن با كودك، خيلى آسان تر از  ــته باش به ياد داش

ــعى كنيد بفهميد كه كودك از چه چيزى  كاركردن با اوست. س

خوشش مى آيد و از آن به عنوان پاداش در برابر كارهايى كه مايل 

به انجام آن هستيد استفاده نماييد.توجه به اين نكته نيز ضروري 

است كه نبايد از كودكى كه تازه شروع به حرف زدن كرده انتظار 

داشت صداها را درست تلفظ كند، بلكه ابتدا بايد تعداد كلمات او 

را افزايش داده و بعد طى روندي مناسب، اشكاالت گفتارى اش را 

تصحيح كرد پس به كودك اجازه بدهيد كه بدون وقفه انداختن 

و تصحيح گفتارش، صحبت كردن را تجربه كند، حتى 

اگر ناشيانه و غير  روان باشد. اگر هميشه مراقب صحبت 

ــرف زدن را ياد  ــيد او نمى تواند خودش ح كردن او باش

ــه انگيزه دارد.  ــتفاده از گفتار خود نياز ب بگيرد، ولي اس

ــون احتياجى به  بعضى از كودكان حرف نمى زنند، چ

صحبت كردن نمى بينند. مثال همه به جاى آن ها حرف 

ــان كنند، براى  ــان را بي مى زنند. يا قبل از اينكه نيازش

آن ها فراهم مى شود. بنابراين اين فضا را فراهم آوريد كه 

كودك براي تامين نيازش احتياج به سخن گفتن بكند 

اما در ضمن اين گفتار اگر كودك دچار اشتباه گفتاري 

شد، چنانچه ذكر شد   هيچ وقت اشتباهات گفتارى اش 

را با گفتن « نه» و «اشتباه كردى» تصحيح نكنيد. بلكه 

ــد تا كودك از  ــت، خودتان صحيح آن را بگويي بهتر اس

ــتباه خود برده و اشكالش  طيقي غير مستقيم پي به اش

را تصحيح كند. نكته قابل ذكر ديگر اين است كه هنگام 

گفت وگو با كودك  هم سطح با او قرار بگيريد. به طورى 

كه بتواند حركات لب ها و زبان شما را به طور واضح ببيند.

پس در زمان حرف زدن با كودك از انجام كارهاى ديگر 

خوددارى كرده و تمام وقت خود را روى او متمركز كنيد. 

خواندن قصه هايي كه شنيدن شان مي تواند براي كودك 

جذاب باشد نيز راه و روش مناسبي براي آموزش گفتار 

به اوست. هر چند اين قصه ها آهنگين تر باشد و شمرده تر 

خوانده شود، اشتياق كودك و درك بيشتر او را به همراه 

خواهد داشت.  فعاليت هايى مثل نقاشى كشيدن، خط 

خطى كردن و رنگ كردن نيز براى صحبت كردن كودك 

مي توانند مفيد باشند.  سعى كنيد بازى هايى را ترتيب 

ــش در هنگام بازي با  دهيد كه كودك از حواس مختلف

آن ها  استفاده كند و با آن ها آشنا شود. مثل حس بويايى، 

شنوايى، چشايى، بينايى، المسه. همچنين بردن كودك 

به  پارك و مراكز تفريحى براي ديدن و شنيدن صداهاي 

مختلف و تخليه انرژي ذخيره شده در او بسيار مفيدند.  

ــد تنها پاره اي از راه هايي است كه مي توان  آنچه ذكر ش

به كمك آن ها در گفتار كودكان كمك كرد، بنابراين با 

گرفتن مشاوره و مطالعات بيشتر مي توانيد راهكارهاي 

ديگري را براي رسيدن به اين منظور يافته و بياموزيد.

راه هاى تقويت گفتار كودكان راه هاى تقويت گفتار كودكان 

سراپا گوشم!

هنگام گفت وگو با كودك واضح و شمرده 

صحبت كنيد، استفاده از جمالت كوتاه و قابل 

فهم، برقرارى تماس چشمى خوب و استفاده 

از ژست هاى مناسب در حين تكلم بسيار حايز 

اهميتند

چندروش براي ايجاد چندروش براي ايجاد 

روحيه ادب و احترام در كودكروحيه ادب و احترام در كودك
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