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ــه عوامل  ــدا مي كند ك ــش پي ــي كاه ــورم در صورت ــرخ ت ن
ــچ زمان  ــان هي ــن مي ــود. در اي ــرل ش ــده آن كنت به وجود آورن
پيش بيني ها و گمانه زني ها در ايران به ثمر نمي نشيند، زيرا تغيير و 
تحول در متغيرهاي اقتصادي به حدي است كه پيش بيني پذيري 
ــو ثبات اقتصادي وجود  ــيار مشكل مي  كند. از يك س آينده را بس
ــور ، منابع  ــد ثبات اقتصادي در كش ــاختار فاق ندارد و به دليل س
ــتي تخصيص نيافته اند و در برخي بخش ها با رشد  به شكل درس
ــاهد  ــياري از حوزه هاي اقتصادي ش ــم، اما در بس مواجه بوده اي
پس رفت بوده ايم كه اين رشد نامتوازن بسيار مخرب است. براي 
ــيار خوبي داشتيم، اما  مثال در حوزه تسحيالت نظامي رشد بس
ــفانه با ركود تعميق يافته رو به رو شده ايم.  در حوزه صنعت متاس
ــد تا توليدات  ــور چين باعث ش واردات بي رويه به خصوص از كش
داخلي نتوانند در مقابل كاالهاي چيني رقابت كنند و واحدهاي 
توليدي يا تعطيل شدند يا با ظرفيت بسيار پاييني به فعاليت خود 
ادامه دادند. در اين ميان بخش عظيمي از نيروي كار اخراج شدند 
ــي از بيكاري  ــكاري دامن زد؛ به طوري كه بخش و اين اتفاق  به بي
ناشي از تعطيلي كارخانه ها و ركود اقتصادي است. رشد تورم تنها 
ــلط آن بر تقاضاي  ــتغال و درآمد و تس با افزايش توليد و ايجاد اش
ملي كنترل مي شود و اما اگر سياست هاي كنوني به روال معمول 
خود ادامه پيدا كند، با توجه به شرايط تحريم اقتصادي كه تجارت 
ــركوب مي كند و ورود  ارز به كشور را به  ــدت س خارجي ما را به ش
ــي اقتصاد بسيار  ــدت تغيير مي دهد، پيش بيني سامان بخش ش
ــرمايه گذاري دارد كه ما  ــكل خواهد بود؛ زيرا توليد نياز به س مش
ــرمايه گذاري ها با  متاسفانه انباشت سرمايه نداشتيم و حجم س
كاهش همراه بوده و سرمايه گذاري خارجي نيز به داليل سياسي 
ــت.  در اقتصاد بانك محور ايران، بانك ها متولي  ــده اس جذب نش
تامين تسهيالت بخش خصوصي مولد هستند كه با كمبود منابع 
روبه رو شده  اند، زيرا نقدينگي هزار و 673 ميليارد توماني بيشتر 
ــي فرا  ــز و نهادهاي قدرت هاي اقتصادي و سياس در اختيار مراك
ــازي به گونه اي پيش رفت كه  دولتي است و فرآيند خصوصي س
ــده به تدريج متوقف و باعث كاهش توليد  كارخانه هاي واگذار ش
ــدند؛ به طوري كه در حال حاضر صندوق بين المللي پول  ملي ش
ــد اقتصادي منفي سه ونيم درصد  پيش بيني كرده است كه با رش
روبه روخواهيم بود. البته اين پيش بيني ها براساس داده هايي است 
كه از منابع مختلف تهيه مي شود و مشخص نيست و صحت و سقم 
ــا اگر اقتصاد به همين  اصل داده ها را نمي توان تصميمن كرد، ام
شيوه اداره شود مسلما ما هم با افزايش بيكاري روبه رو خواهيم بود 
و هم با كاهش رشد اقتصادي كه مساله ركود را تعميق مي بخشد. 
ــور به  ضمن آنكه با توجه به محدوديت هاي كه در ورود ارز به كش
واسطه تحريم ها خواهيم داشت، مسلما دولت براي تامين نيازهاي 
مالي خود از بانك مركزي مدد خواهد خواست يا از صندوق توسعه 
ــت خواهد كرد كه هر دو باعث افزايش پايه پولي و در  ملي برداش
نتيجه رشد نقدينگي خواهد شد كه تورم را در پي خواهد داشت.  
البته اگر قدرت خريد مردم همواره بتواند با افزايش تورم همراهي 
كند، مردم به لحاظ معيشت در مضيقه نخواهند بود،  اما متاسفانه 

در كشور ما همواره تورم از قدرت خريد مردم بيشتر بوده است. 

ممحمود جامساز
ااقتصاددان

پيش بيني نرخ تورم تا پايان سال

يادداشت  

ــتان هاى  ــتانى تهران و دادس ــوراى معاونان دادس ــت ش نشس
ــراها» با حضور  ــارت بر دادس ــتان هاى تابعه با موضوع «نظ شهرس
ــتان كل كشور و به رياست جعفرى  خرم آبادى، معاون نظارت دادس
دولت آبادى، روز چهارشنبه 14 آذر 1397 برگزار شد. دادستان تهران 
يكى از وظايف مهم و شئونات دادستان را نظارت دانست و از اقدامات 
مستمر دادستانى تهران در مورد نظارت بر قضات، ضابطان، زندان و 
حضور نمايندگان دادستان در محاكم خبر داد. وى با اشاره به اقدامات 
ــتان و  صورت گرفته در حوزه نظارت بر زندان ها گفت: معاونان دادس
قضات ناظر به صورت مرتب از زندان ها بازديد مى كنند و قضات ناظر 
در همه زندان هاى استان تهران مستقر شده و مشكالت و امور قضايى

زندانيان را پيگيرى و منعكس مى كنند.
چالش هاى  حوزه نظارت

ــتان تهران ضرورت توجه به اقدامات مثبت قضات را مورد  دادس
ــت: دستگاه هاى نظارتى معموال عيوب را  تاكيد قرار داد  و اظهار داش
بيشتر برجسته مى كنند، در حالى كه نظارت در رابطه با هر موضوعى 
مى تواند ُحسن ها را نيز نشان دهد كه نبايد اين امر مغفول بماند. وى 
يكى از مشكالت كنونى را تعدد مراكز نظارتى در قوه قضاييه دانست 
ــتم هاى ديگرى  ــز نظارتى از اين لحاظ كه سيس و افزود: تعدد مراك
ــت  ــام مى دهند، اقدام مثبتى بوده، ولى ممكن اس هم نظارت را انج
ــود ، بنابراين پيشنهاد مى شود هيات گزارش هاى متناقض ارائه ش

ــود تا تمام جوانب را بررسى كند. جعفرى  نظارتى مشترك ايجاد ش
ــان واحد هاى  ــان كرد: ارسال گزارش بازرس دولت آبادى خاطرنش
نظارتى براى مديران ضرورى است، وقتى مدير در  جريان موضوع قرار 
گيرد، در روند  امور تاثيرگذار خواهد بود. البته دادسراى انتظامى قضات 
ــبت به اين موضوع اقدام كرده و از معاونت نظارت بر دادسرا هاى  نس
دادستانى كل كشور هم  انتظار مى رود كه گزارش هاى نظارتى را براى 
مديران ارسال كند. دادستان تهران از ناظران خواست كه در نظارت ها 
به مشكالت و كمبود ها نيز توجه كنند. وى يكى از چالش هاى نظارت 
ــت و تصريح كرد: برخى نهاد هاى  را دخالت ناظر در حوزه اجرا دانس
نظارتى عالقه مند هستند كه فراتر از نظارت ورود كنند و به طور مثال 
ــرا ايراد  ــى جابه جايى برخى مديران يا قضات دادس در رابطه با چراي
مى كنند ولى عدم توجه به مرز ظريف  بين نظارت و اجرا، اعمال نظارت 
از اين منظر را با مشكالتى مواجه خواهد ساخت. جعفرى دولت آبادى 
افزود: نظارت بايد مثل آينه مسائل را انعكاس دهد و اينكه با جابه جايى 
يك قاضى در دادسرا، واحد هاى نظارتى آن را مورد سوال و خطاب قرار 
دهند، قابل توجيه نيست. البته اين رويه كه برخى مقام هاى نظارتى در 
مقام اجرا قرار مى گيرند و در برخى موارد تيغ تيز و بران قضات را كند 

مى كنند، در گذشته هم وجود داشته است.
اقدامات دادستانى تهران در زمينه مبارزه با متهمان ارزى

دادستان تهران در مورد اقدامات دادسراى تهران در رسيدگى به 
پرونده هاى مفاسد اقتصادى و متهمان ارزى گفت: سرپرست دادسراى 
پولى - بانكى و قضات شعب ويژه، همكارى بسيار خوبى در رسيدگى به 
پرونده هاى ارزى و مبارزه با متهمان مفاسد اقتصادى داشته اند كه در 
اين رابطه رييس بانك مركزى در جلسه اخير ستاد هماهنگى مبارزه با

مفاسد اقتصادى از اقدامات دادسراى تهران تشكر كرد. با اعالم اينكه 
ــده است، وى  ــت صادر ش در پرونده هاى ارزى 50  فقره كيفرخواس
ــرا مى تواند در بهبود امور  نتيجه گيرى كرد كه اقدامات قضات دادس
موثر باشد. جعفرى دولت آبادى با تاكيد بر اينكه بايد موضوع مبارزه 

با متهمان ارزى در ساير استان ها نيز مورد توجه قرار گيرد، با اشاره به 
تجربه موفق دادستانى با همكارى بانك مركزى در مبارزه با دالالن ارز 
اظهار داشت: مشكالت ارزى ريشه هاى اقتصادى، سياسى، روانى و 
گاهي خارجى دارد و كنترل بيشتر دولت و همكارى دستگاه قضايى 

موجب خواهد شد كه دالل ها نتوانند كارى از پيش ببرند.
عملكرد  دادسراى تهران در مبارزه با مفاسد اقتصادى

ــانه اى در رابطه با  ــتان تهران با اشاره به تبليغات منفى رس دادس
ــت ها  پرونده هاى كالن اقتصادى و ادعاى اينكه به پرونده دانه درش
رسيدگى نشده است، گفت:  از 19 تير  تا كنون اقدامات گسترده اى 
ــدت 1700 نفر احضار  ــت، در اين م ــده اس ــعب ويژه انجام ش در ش
ــده كه در حال حاضر  ــت صادر ش ــده، براى 426 نفر قرار بازداش ش
ــر مى برند. 540 نفر ممنوع الخروج و  ــت به س 133متهم در بازداش
136نفر ممنوع المعامله شده و همچنين 73 فقره كيفرخواست در 
پرونده هاى اقتصادى كيفرخواست صادر شده است و به موجب اين 
كيفرخواست ها براى 200 نفر از متهمان شعب ويژه تقاضاى مجازات 
شده است. اين حجم اقدام قضايى نتيجه همكارى دادسراى تهران و 

ضابطان است.
قاطعيت در اجراى احكام شعب ويژه

وى با اشاره به ساختار جديدى كه در مبارزه با فساد شكل گرفته 
ــت كه باوجود كمبود ها و  ــان داده اس ــت ،گفت: قوه قضاييه نش اس
ــت و اگر اين شيوه ادامه يابد  مشكالت، اقدامات بزرگ قابل انجام اس
ــور با آن درگير شوند، اعتماد مردم به دستگاه  و تمام استان هاى كش
قضايى بيش از گذشته افزايش مى يابد. جعفرى دولت آبادى ادعاى 
افرادى كه معتقدند ديوار بى اعتمادى ميان مردم و قوه قضاييه باال ست، 
را جفا به دستگاه قضايى دانست و افزود: اگر قوه قضاييه به فساد هاى 
اخير ورود پيدا نمى كرد، مشكالت بيشتر مى شد، زيرا يكى از اقدامات 
ــمن اين بود كه جمهورى اسالمى و مسئوالن آن  را  و برنامه هاى دش
ــاد متهم كند، بنابراين ما بايد اين مسير سخت را ادامه دهيم و  به فس
ــديد كنيم. وى فضاسازى هاى صورت گرفته در  مبارزه با فساد را تش
داخل و خارج از كشور در رابطه با رسيدگى به پرونده هاى اقتصادى را 
مويد اقدامات موثر قوه قضاييه عنوان و بيان كرد: مردم بيش از گذشته 
احساس مى كنند. قوه قضاييه در مبارزه با مفاسد اقتصادى جدى است. 

دادستان تهران افزود: در اين چندماه، حكم  دو مفسد اقتصادى اجرا 
شده و حكم يك محكوم ديگر در ديوان عالى كشور تاييد شده است. 
همچنين احكام 48 نفر از محكومان ارزى اجرا شده و متهمان در زندان 

تحمل حبس مى كنند.
تداوم مبارزه با فساد

ــدار به اخاللگران در نظام اقتصادى  جعفرى دولت آبادى با هش
ــيدگى به پرونده هاى اقتصادى خط قرمز  گفت: قوه قضاييه در رس
ندارد و با سرعت، دقت و قاطعيت به پرونده ها رسيدگى مى كند. وى 
با اشاره به اينكه قوه قضاييه نقش اوليه در بروز فساد ندارد و فساد در 
ــتر هاى ديگرى رخ مى دهد، اصالح نظام بانكى را اقدامى موثر در  بس
جهت پيشگيرى از مفاسد اقتصادى عنوان كرد و افزود: سال هاست 
كه بانك ها به بستر جرايم مالى تبديل شده كه خوشبختانه به تازگي 
مقام معظم رهبرى اصالح نظام بانكى را از مسئوالن كشور خواستار 
شده اند و اين اقدام مناسبى است كه با انجام آن، زمينه وقوع بسيارى 
از فساد ها از ميان خواهد رفت. جعفرى دولت آبادى در اشاره به آخرين 
وضعيت پرونده خودرو هاى وارداتى تصريح كرد كه اين پرونده به نتايج 
مطلوبى رسيده است و تاكنون 31 متهم بازداشت شده اند. جعفرى 
دولت آبادى با بيان اينكه آمريكايى ها به دنبال بى اعتماد كردن مردم به 
مسئوالن نظام، نااميد كردن مردم و ناكارآمد نشان دادن نظام اسالمى 
هستند، هر خدمتى كه به خنثى سازى اين سه توطئه دشمن كمك 

كند،مصداق خدمت به انقالب دانست.

صدور كيفرخواست  درباره پرونده پتروشيمى
دادستان تهران گفت: در پرونده هاى پتروشيمى، سكه و پرونده هاى 
ــى از پرونده هاى  ــت. در يك ــده اس ــبى حاصل ش ارزى نتايج مناس
پتروشيمى كه رسيدگى به آن پنج سال طول كشيد و به تازگي با صدور 
كيفرخواست به دادگاه ارسال شده است، پانزده نفر متهم تحت تعقيب 
قرار گرفته و ميزان رد مال آن كه ناشى از عدم تحويل ارز هاى صادراتى 

به مراجع ذى صالح است، بالغ بر سه ميليارد يورو است.
لزوم مبارزه قاطع با سارقان و اشرار

دادستان تهران سرقت مقرون به آزار را يكى از جرايمى دانست 
كه مردم از آن رنج مى برند و از سرپرستان دادسرا ها و دادستان هاى 
ــت كه بر بحث مبارزه با سرقت  شهرستان هاى استان تهران خواس
متمركز شوند. وى افزايش آمار جرايمى همچون سرقت هاى خرد 
را ناشى از برخى مشكالت اقتصادى و اجتماعى دانست و تاكيد كرد 
كه نبايد سارقانى كه با چاقو، اسلحه، اسيد پاشى و سالح سرد سرقت 
مى كنند، آزاد شوند. جعفرى دولت آبادى با تاكيد بر ضرورت جدى 
بودن سرپرستان دادسرا ها و دادستان ها در مبارزه با سرقت افزود: 
ــرارت هايى كه باعث ناامنى مى شود،  بايد با سرقت هاى خشن و ش
ــتان تهران با قدردانى از اقدام اخير  با قاطعيت برخورد شود. دادس
ــتگيرى افرادى كه در اين شهر  ــتان ورامين در رابطه با دس دادس
ــرارت ها تاكيد  ايجاد ناامنى كرده بودند، بر برخورد قاطع با انواع ش
ــام معظم رهبرى  ــارى در محضر مق ــال ج كرد و گفت: در آبان  س
ــد و ايشان از  ــيب هاى اجتماعى برگزار ش ــه اى پيرامون آس جلس
ــتند در اين رابطه اقدامات فوق العاده انجام دهند.  مسئوالن خواس
ــت ماه نخست سال 97 نسبت  دادستان تهران اعالم كرد، در هش
ــعب دادسرا 14هزار پرونده  به مدت مشابه در سال گذشته 96، ش
افزايش موجودى داشته است، با افزايش ورودى ها، قاضى، كارمند و 
ساختمان بيشترى نياز است و در كنار افزايش موجودى، مطالبات 
ــرا و ــت كه از معاونان دادس مردم نيز افزايش مى يابد؛ پس الزم اس
ــتان ها براى رسيدگى به پرونده هاى قديمى دادستان هاى شهرس

ــتر تالش نمايند. وى در پايان خاطرنشان كرد: همان گونه كه  بيش
ــك به  امام خمينى(س) فرمودند: انقالب ما انفجار نور بود و با تمس
وعده قرآن كريم كه فرمود: يُِريُدوَن لُِيْطِفُؤا نُوَر اَهللاِّ بِأَْفواِهِهْم َو اَهللاُّ ُمِتُمّ 
نُورِهِ َو لَْو َكِرَه الْكافُِروَن (سوره صف، آيه 8)، نور انقالب خاموش نخواهد 
ــالمى افزوده خواهد شد؛ پس با شد و روز به روز به بركت انقالب اس

اميد به آينده و پيروزى انقالب اسالمى بر دشمنان، به انجام وظيفه 
ــه خرم آبادى، معاون نظارت دادستان  خود بپردازيم. در اين جلس
كل ساختار نظارت در دادستانى كل و شيوه هاى آن را تشريح كرد. 

حقوقي

دادستان تهران خبر داد

صدور كيفرخواست پرونده پتروشيمى با ارزش سه ميليارد يورو
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هوالباقى
سركارخانم   نجمه جمشيدي

فوت نابهنگام والده محترم همسرتان را به شـما تسليت گفته و براي آن 

مرحوم علو درجات را از خداي منان خواستاريم. 
روزنامه   قانون

شايد يكي از حاشيه سازترين قوانيني كه بعد از انقالب ايران 
تصويب شده است قانون منع به كارگيري بازنشستگان باشد. 
اين قانون از زمان تصويب و اجرا حواشي داشت كه عده اي سعي 
ــتفاده كنند ولي  ــوال ببرند يا از آن سوءاس كردند آن را زير س
نتوانستند. بعد از مدتي نيز عده اي تالش كردند با استفاده از 

استثناهايي كه در آن وجود دارد،  قانون را دور بزنند كه اين رويه 
با انتقاد برخي روبه رو شد و در همين حال رهبري نيز گفتند كه 
ــائل از بين  مجلس، قانون را به گونه اي اصالح  كند كه اين مس
برداشته شود و در همين راستا نشست بررسى قانون ممنوعيت 

به كارگيرى بازنشستگان در ...

بين الملل 4حقوق و قضا 5

سياست 2

با انتقاد رهبري، ممنوعيت به كارگيرى بازنشستگان زير تيغ مركز پژوهش ها رفت

جراحي يك قانون  

و دلواپسي براي روح آن!

جلسه قوا براي بررسي رهنمودهاي رهبرمعظم انقالب برگزار شد

ورود رهبري به بودجه
روحاني:ممكن است در مواردى براى بودجه سال آينده اصالحاتى الزم باشد  

گراني قيمت مسكن، شهروندان را
 از حق قانوني خود محروم كرده است 

سرابي به نام 

«حق مسكن»

طرفين درگير در روزهاى سرد استكهلم
 به توافق هاى داغى دست يافتند

نسخه آرامش
 براى يمن  2019

پارلمان 3

صفحه صفحه 33      

  محمدباقر قاليباف و ابراهيم رئيسي بازي هاي سياسي را   

    براي انتخابات  سال هاي آينده آغاز كردند  

رراهبراهبر  د  سرد  سر  هنگ و  يارخرهنگ و  يارخر  اسانياساني

غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي در گفت وگو با «قانون»:

دولت براي ارائه بودجه
 از مجلس رخصت 10 روزه گرفت

20درصد افزايش حقوق

 نمي تواند مشكالت وفشارها را جبران كند

پارلمان 3

اقتصاد 8

جامعه 10

  عربستان و آمريكا براى فتح بازار گاز عراق خيز   برداشته اند             

جنگ  رواني گازى 

گزارش« قانون» از افزايش روز افزون مشكالت معيشتي حقوق بگيران    

نه تشكل داريم و نه حرف مان به جايى مى رسد
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پيكرهاى پـاك و مطهر 72 شـهيد تازه تفحص شـده 
دوران دفاع مقدس صبح سه شـنبه 20 آذر 97 بر دستان 
مردم واليتمدار استان خوزستان و اهل سنت بندرعباس 
از طريق مرز بين المللى شلمچه وارد ميهن اسالمى شدند. 
اين شهدا در عمليات هاى رمضان، كربالى پنج و تك دشمن 
در اواخر جنگ تحميلى و هشت سال دفاع جانانه به درجه 

رفيع شهادت نايل شدند .
 سـردار سـرتيپ پاسـدار محمـد باقـر زاده، فرمانده 
كميته جست وجوى مفقودان سـتاد كل نيرو هاى مسلح 

نيز در حاشـيه اسـتقبال از 72 شـهيد تازه تفحص شده 
در مرز شـلمچه، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز 
شاهد حضور بسيجيان اهل سـنت هستيم كه از «گچين» 
بندرعباس براى استقبال از اين شهداى واالمقام به شلمچه 

آمدند. وى افزود: پيكر چهار شهيد عراقى در ميان شهداى 
ايرانى وجود دارد كه در لشـكر «بدر» بودند و در عمليات 

«كربالى پنج» به درجه رفيع شهادت نايل شدند. 
فرمانـده كميتـه جسـت وجوى مفقـودان سـتاد كل 

نيرو هاى مسلح، با اشاره به محل تفحص پيكر شهدا، گفت: 
پيكر هاى شهدا در جزيره «عجراويه» كه نزديك ترين نقطه 

به «بصره» است؛ تفحص شدند. 
وى ادامه داد: پيكر هاى شـهداى عراقى قرار است بعد 
از اعزام به مشـهد مقدس به عراق منتقـل و در «نجف» و 
«كربال» تدفين شـوند. سـردار باقرزاده خاطرنشان كرد: 
پيكر هاى مطهر 46 شهيد تازه تفحص شده نيز هفته آينده 
از مرز «مهران» وارد ايران شده و با استقبال مردم اين خطه 

تشييع و تدفين مى شوند.

پيكرهاى مطهر 72 شهيد از شلمچه وارد ميهن اسالمى شدند

خبر آوردند بازهم در شهر مهماني

سياست هاي مسئوالن نظام جمهوري اسالمي براي پيشبرد 
ــت، ولي سران به دليل فاصله  اهداف كشور همگرايي با مردم اس
ــته هاي  ــرجامعه وجود دارد از خواس زيادي كه ميان آن ها با قش
ــد انجام  ــود صحيح مي دانن ــه كه خ ــالع ندارند و آنچ مردم اط
ــتا روز  ــح مي دهند. در همين راس ــاره آن توضي مي دهند و درب
ــران قوا كه به صورت مداوم و منظم برگزار  گذشته در نشست س
مي شود مطالبي درباره وضعيت معيشتي و اقتصادي مردم بيان 
ــن روحاني به عنوان رياست جمهوري  ــم حس شد. در اين مراس
ــه امروز خود درباره مسائل  ايران  با بيان اينكه سران قوا در جلس
اقتصادى و سياسى كشور و منطقه  تبادل نظر و گفت و گو كردند، 
اظهارداشت: در بخش اقتصاد در هفته هاى گذشته چارچوبى را 
تنظيم كرده بوديم كه سياست هاى اين چارچوب به نحوى مساله 
ــال آينده را هم در بر مى گرفت. وي كه روز سه شنبه و  بودجه س
ــران سه قوه سخن مى گفت، تصريح  در پايان نشست مشترك س
كرد: مقام معظم رهبرى رهنمودى را دادند. بر مبناى اين رهنمود 
ــت را چگونه اجرايى و  ــتيم كه اين سياس جديد،  جلسه اى داش
عملياتى كنيم. البته جلسات ديگرى هم ظرف اين هفته خواهيم 
ــت و تا هفته آينده نكاتى را كه مورد نظر مقام معظم رهبرى  داش
ــزود: در همين چارچوب  ــت، نهايى خواهيم كرد. روحانى اف اس

ــال آينده اصالحاتى  ممكن است در مواردى هم براى بودجه س
ــده و به زودى تقديم مجلس شوراى  الزم باشد  و بودجه آماده ش
ــد. رييس جمهور خطاب به ملت عزيز و بزرگ  اسالمى خواهد ش
ايران تاكيد كرد: بعد از 13 آبان آمريكايى ها بسيار در انتظار اين 
بودند كه شاهد يك بهم ريختگى در زمينه اقتصاد كشور باشند اما 
ــادى به گونه اى عمل كردند كه  مردم بزرگوار و همه فعاالن اقتص
خوشبختانه همه مسائل به عكس شد. وي ادامه داد: آمريكايى ها 
ــكالت اقتصادى، مسائل  ــتند بعد از 13 آبان تورم، مش مى خواس
ــبختانه  ــائل را به نحو ديگرى ببينند و خوش بازار، ارز و همه مس
ــادى و  مردم عزيز و بزرگوار  بانك مركزى، بخش هاى ديگر اقتص
ــور ما  به گونه اى عمل كردند كه براى همه دنيا و براى داخل كش
ــت كه آرامش مردم بعد از 13 آبان مقدارى بيشتر  محسوس اس
شده است و همه تالش ها اين است كه اين آرامش را ادامه دهيم 
و بتوانيم از مشكالت روى دوش مردم بكاهيم. روحاني با قدردانى 
از تالش هاى صادركنندگان براى پيشرفت خوب در سال جارى 
نسبت به سال گذشته و افزايش بيش از 13 درصدى در صادرات 
ــده تا چگونه ارز صادرات  كشور، گفت: با چارچوبى كه تعيين ش
ــردد، راه حل مطمئنى براى  ــور برگ غيرنفتى به داخل بازار و كش
درآمدهاى ارزى ما پيش بينى شده است و اين راه مطمئن را ادامه 

مى دهيم. رييس دولت گفت: بخشى از جلسه امروز در مذاكره با 
وزير نفت و شرايط فروش نفت انجام شد و شرايط مناسب و خوبى 
داريم. رييس جمهور گفت: هدف آمريكايى ها اين بود كه جلوى 
صادرات نفت ما را بگيرند و مى خواهم به صراحت به مردم بگويم 
كه صادرات نفت ما بعد از 13 آبان به مراتب بهتر از قبل از 13 آبان 

شده است. 
ــود. مواردى  ــم اميدواركننده ب ــروز وزارت نفت ه گزارش ام
ــت مورد توافق جمع سران سه قوه است.  كه تسهيالت مى خواس
روحانى افزود: بنابراين آمريكايى ها در زمينه نفت، ناموفق بودند 
ــالش كردند كه كارى كنند كه  در زمينه اوپك هم آمريكايى ها ت
توليد نفت كشورهاى عضو اوپك كاهش پيدا نكند كه كاهش پيدا 
كرد و اعضاى غيراوپك نيز همين تصميم را داشتند.آمريكايى ها 
در اجالس اوپك، اين بار ناموفق بودند و جمهورى اسالمى ايران 
ــت آورد. رييس جمهور  خوشبختانه موفقيت هاى خوبى به دس
ــان كرد: روند فروش نفت ما به همان صورتى كه قبل از  خاطرنش
ــت و ادامه مى دهيم . در زمينه  اين اجالس بوده، ادامه خواهد ياف
مسائل منطقه اى هم خوشبختانه حركت ها به سود مردم منطقه 
ــت كه آن هايى كه مى خواستند  است.شرايط يمن به گونه اى اس
يمن را در اشغال خودشان داشته باشند، امروز احساس مى كنند 

ــواره از مذاكرات ــن و ما هم ــح با مردم يم ــى ندارند، جز صل راه
 يمنى – يمنى پشتيبانى مى كرديم. وي ادامه داد: امروز عالمت ها 
ــته است؛ در  ــيدن به يك آرامش در يمن بيش از گذش براى رس
ــتر است و اين به  ــرايط به سمت صلح و آرامش بيش سوريه هم ش
ــائل منطقه اى  ــالمى ايران در مس معناى موفقيت جمهورى اس
است. رييس دولت اظهار اميدوارى كرد: با توفيقاتى كه مردم در 
مسير آستانه چهلمين سال انقالب خواهند داشت شاهد توفيقات 
ــاره به اينكه در اين يكى، دو  بزرگ تر باشيم. رييس جمهور با اش
ــتم و همچنين بقيه مسئوالن كه به  ــتان ها داش سفرى كه به اس
استان ها سفر دارند، شاهد افتتاح هاى بسيار زياد و به ثمر رسيدن 
بسيارى از پروژه ها هستيم، گفت: نسبت به پروژه هاى ناتمام هم 
ــران قوا تصميمات خوبى گرفتيم كه به مردم واگذار  در جلسه س
شود. روحانى ادامه داد: همه تالش خواهيم كرد كه روند اشتغال 
ــال آينده حفظ كنيم و مردم در كاالهاى اساسى دچار  را براى س
ــن اولويت ما در  ــند.رييس دولت با بيان اينكه اولي مضيقه نباش
ــت، اظهار داشت: مردم بايد از  بودجه سال آينده بر اين اساس اس
لحاظ وفوركاالهاى اساسى و مواد ضرورى در بازار اطمينان داشته 
ــته باشد و بتوانيم افرادى كه  باشند؛ ارز ما يك ثباتى در بازار داش

حقوق ثابت دارند در حدى كه توان داريم، يارى دهيم.

جلسه قوا براي بررسي رهنمودهاي رهبرمعظم انقالب برگزار شد

ورود رهبري به بودجه
روحاني:ممكن است در مواردى براى بودجه سال آينده اصالحاتى الزم باشد  

احسان اقبال سعيد
دانشجوي دكتري مسائل ايران

    باوجود تالش آمريكايى ها، آرامش مردم بعد از 13 آبان مقدارى بيشتر شده است

    صادرات در سال جارى بيش از 13 درصد افزايش يافته است

    تالش خواهيم كرد كه روند اشتغال را براى سال آينده حفظ كنيم

    صادرات نفت ما بعد از 13 آبان به مراتب بهتر از قبل از آن شده است

    اليحه بودجه به زودى تقديم مجلس شوراى اسالمى مى شود 

    مردم بايد از لحاظ وفوركاالهاى اساسى و مواد ضرورى در بازار اطمينان داشته باشند

     ما همواره از مذاكرات يمنى – يمنى پشتيبانى مى كنيم

    پروژه هاى ناتمام با تصميم سران قوا به مردم واگذار مى شود

    روند فروش نفت ما به همان صورتى است كه قبل از اين اجالس بود

      طيف تندروي ايران كه به هر مساله اي در مباحث مختلف ايراد مي گيرند ، در آينده چه برنامه اي خواهند داشت   

راهبرد كور دلواپسان

بزرگداشت شهيدان
 از شريف ترين كارهاست

ــالمى در ديدار  بيانات رهبر معظم انقالب اس
ــهداى استان خراسان  دست اندركاران كنگره ش
جنوبى كه در تاريخ 14 آبان 97 برگزار شده بود، 
ــنبه) در محل اين همايش در  صبح ديروز (سه ش
ــد. حضرت آيت ا... خامنه اى  ــر ش بيرجند منتش
ــان جنوبى را استانى  در اين ديدار، استان خراس
مومن خيز و عالم پرور خواندند و با تجليل از سابقه  
حضور پرشور و موؤثر مردم اين استان در نهضت 
ــد: امروز  ــاع مقدس، گفتن ــالمى و دف انقالب اس
ــهيدان از بهترين و شريف ترين  ــت ش بزرگداش
ــاج دارد. رهبر  ــور به آن احتي ــت و كش كارهاس
انقالب اسالمى با اشاره به تهاجم خطير دشمنان 
ــه رويش هاى  ــائل معنوى، افزودند: البت در مس
انقالب در سراسر كشور محسوس است و با تالش 
ــمن در تهاجم به  ــترش اين رويش ها، دش و گس
ــت  ــخت، شكس معنويات نيز همچون جنگ س
ــزوم برگزارى  ــان با تاكيد بر ل خواهد خورد. ايش
ــهيدان و ثبت و ضبط  ــت ش باكيفيت بزرگداش
ــهيدان  ــرح احوال آنان، گفتند: ش خاطرات و ش
عزيز در زمان حيات شان با جان خود وارد ميدان 
ــت و معنويت خود  ــا هوي ــدند و امروز ب دفاع ش
ــالم دفاع مى كنند، بنابراين دفاع  ــور و اس از كش
مقدس تمام شدنى نيست و يك حقيقت در حال 

پيشرفت است.

طرح اصالح قانون نحوه فعاليت احزاب
 تا 10 روز ديگر به مجلس مي رود 

اصالحات حزبي
مسائل مختلفي در كشور وجود دارد كه برگرفته از 
نبود توسعه سياسي و احزاب كارآمد است؛ موضوعي 
كه اين روزها نيز مسئوالن مربوط به آن اشاره دارند و 
مي كوشند تا با راهكارهايي اين مسائل را حل كرده يا 
به نتيجه برسانند.  در همين  حال قاسم ميرزايى نيكو، 
عضو ناظر مجلس در كميسيون ماده 10 احزاب از ارائه 
ــوه فعاليت احزاب به مجلس تا  طرح اصالح قانون نح
ــر داد. ميرزايى نيكو در گفت وگو با  10 روز آينده خب
مهر، درباره آخرين وضعيت قانون احزاب و تطبيق آن 
با قانون جديد،گفت: قانونى درباره فعاليت احزاب در 
سال 60 در كشور تصويب شد كه همان قانون در سال 
95 اصالح شد. وى با اشاره به اينكه اين قانون از آنجاكه 
ــده بود داراى يكسرى  ــرايط خاصى نوشته ش در ش
اشكاالت بود، افزود: بر اين اساس، كارگروهى متشكل 
ــد نفر از نمايندگان  از گروه هاى مختلف احزاب، چن
مجلس، مسئوالنى از مركز پژوهش ها و وزارت كشور 
ــكل گرفت تا تجديدنظرى در قانون نحوه فعاليت  ش
ــى صورت گيرد. عضو ناظر  احزاب و گروه هاى سياس
مجلس در كميسيون ماده 10 احزاب تصريح كرد: اين 
كميته تاكنون جلسات متعددى را تشكيل داده است 
ــات، تهيه پيش نويسى در قالب  و ماحصل اين جلس
قانون جديد احزاب بود. ميرزايى نيكو با بيان اينكه اين 
پيش نويس در كميسيون شوراها و امور داخلى كشور 
مورد بررسى قرار گرفته است، اظهارداشت: همچنين 
ما رايزنى هايى را در اين زمينه با رييس مجلس شوراى 
اسالمى و وزير كشور داشته ايم و آنان مواردى را مورد 
تاكيد قرار دادند تا در اصالحات طرح لحاظ شود. وى 
با بيان اينكه بر اين اساس ما رسما مجوز گرفته ايم تا 
اين طرح را تكميل كنيم،گفت: فقط يكسرى ايرادات 
ــى در طرح اصالح نحوه فعاليت احزاب وجود  نگارش
ــا تا 10 روز آينده  دارد كه پس از رفع اين موارد، نهايت
طرح را تقديم كميسيون شوراها و امور داخلى كشور 
ــى در كميسيون، در صحن  مى كنيم تا پس از بررس
علنى مورد بررسى قرار گيرد. قاسم ميرزايى نيكو عضو 
ناظر مجلس شوراى اسالمى در كميسيون ماده 10 
ــال گذشته  احزاب با بيان اينكه پس از حوادث دى س
جلساتى با احزاب مختلف براى بررسى شرايط كشور 
برگزار شد، گفت: در اين جلسات احزاب اين گاليه را 
داشتند كه چرا در تصميم گيرى ها و مسائل مختلف 
ــاتى كه برگزار  ــد. وى ادامه داد: در جلس حضور ندارن
شد، مقرر شد تا كميته اى متشكل از نمايندگان كل 
مجموعه احزاب، سه نفر از نمايندگان مجلس، دو نفر 
از مركز پژوهش ها ودو نفر از وزارت كشور شكل بگيرد 
تا بازنگرى در قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاى 
سياسى داشته باشند. نماينده مردم دماوند در مجلس 
با بيان اينكه تاكنون كميته مذكور بيش از 18 جلسه 
ــت، افزود: پس از  براى اصالح قانون تشكيل داده اس
ــى به عنوان دستور كار  برگزارى جلسات پيش نويس
ــس در قالب قانون  تهيه و چكيده اى از اين پيش نوي
جديد احزاب به سه فراكسيون سياسى مجلس ارائه 
شد و بازخورد هايى از آن ها دريافت شد. البته برخى از 
چهره هاى سياسى كشور نيز اين پيش نويس تدوين 
شده را مطالعه و نظرات خود را اعالم كردند. عضو ناظر 
ــيون ماده 10 احزاب تصريح كرد:  مجلس در كميس
پيش نويس تدوين شده نيز به خانه احزاب داده شد تا 
به كل احزاب داده شود تا آن ها نيز نظرات خود را اعالم 
كنند كه بازخورد ها را دريافت كرديم و جمعبندى الزم 
را نيز در اين زمينه داشته ايم. بايد منتظر اين تغييرات 
ماند وديد كه نمايندگان مي توانند به نتيجه مشخصي 
در اين زمينه برسند و كشور را به سمت توسعه پيش 
ببرند يا رويه همان گونه مانند گذشته باقي خواهد ماند.

راه روشن

بازي سياست

ــس از انقالب  ــر دوره از تاريخ پ ــه در ه جماعتى ك
ــايد  نيت و وفادارى  اسالمى نامى بر خود مى نهند و ش
ــد و اين روزهاى  ــام و انقالب دارن مثال زدنى هم به نظ
ــناخته  ــتر زير بيرق دلواپس ش ــت ايرانى بيش سياس
مى شوند. تالش براى استيضاح محمدجواد ظريف، وزير 
امور خارجه يا دست كم به چالش و مخاطره كشانيدن 
ــى از اين هيات  ــه نزديك ترين تالش بخش وزير خارج
ــالمى بود. ناب ترين نيروهاى  ــوراى اس در مجلس ش
ــتم هاى برآمده از انقالب ها يا نظام هاى  وفادار به سيس
تجديد نظرطلب نقاط مهمى در تاريخ سياسى سرزمين 
ــان روايت و  ــتند.  گروهى كه گاه چن هاى مختلف هس
ــان  و اولياي امور را هم  قرائت و عملكردى دارند كه باني
ــه آيا هر نيت  خير فقط به  به  هراس و تامل وا مى دارد ك
ــير براى ملك و ملت و  عملكرد و حاصل مفيد و در مس
ــود يا خير؟ گاه كاركرد كسانى كه  ساختار ختم مى ش
شايد در خلوص تصميم شان كم ترين ترديد است چنان 
هزينه و گرفتارى هايى به بار مى آورد كه مسلمان نشنود 
و كافر هم نبيند! وقتى انقالب به حكومت و نظم منجر مى 
شود ديگر كار روتين كشور و تهيه امنيت و نان ملت اهم 
وقت اهالى سياست را به خود اختصاص مى دهد و در اين 
ــوار است آخرين  برهه كه به خودى خود هولناك و دش
چيزى كه سردمداران به آن نياز دارند نيرويى پرشور اما 
خوداجتهاد و البته بدون كنترل است كه آرمانى و رويايى 
فكر مى كند اما عملكردش بيشتر مناسب روزگار مبارزه 

براى ثبات است نه روزهاى تثبيت. 
جمع شدن بساط خياباني

ــى و نزاع گروه هاى  اين روزها خيابان محل اردوكش
ــد مردمانى است كه  سياسى نيست، بلكه محل آمد و ش
براى معيشت و لذت بردن از ثبات به خيابان آمده اند. پس 
ــم و ازدحام  عملكرد جماعتى كه براى خيابان هاى خش
ــاز است. گروهى  مناسبند شايد اغراق شده و دردسرس
ــان كه همان جبهه پايدارى قديم  كه زير عنوان دلواپس
هستند و قبل ترش هم با نام هاى ديگرى خوانده مى شدند 

حكايت همين جماعت ذكر شده در باال هستند. هيجان 
بااليى دارند و عموما به دليل  سابقه كار در نهادهاى انقالبى 
ديدگاه هاى خاص و محتاطانه ترى به سياست و نحوه اداره 
كشور و تعامل به جهان خارج دارند. صداى اين گروه  فرياد 
است و بيشتر  از هر صدايى به گوش مى رسد و در بيشتر 
ــف خوانى دارند. با  كنش ها عملكرد نفى گرايانه و مخال
برجام و مذاكره با طرف هاى مقابل يا مخالف فاصله اى بعيد 
دارندو از شرايط فرهنگى كشور ناراضى هستند و مدام وا 
ــر مى دهند و در هر حوزه اى فريادى از نارضايى و  اسفا س

سيمايى معترض به نمايش مى گذارند.

ژست هاي منتقدانه
ــرض البته  ــع منتقد معت ــخن گفتن از موض  س
ــار گود  ــت چرا كه كن ــهل اس جذاب و مقدارى س
ــت و فرمان به فن زدن اما به عمل كار  ــتن اس نشس
ــى. اين طيف  ــخن پراكن ــخنرانى و س برآيد نه س
ــمى فقيد را  رييس دولت اصالحات، روحانى و هاش
ــن خمينى و احمدى نژاد  بر نمى تافت و سيد حس
ــايى را هم مطلوب نمى دانست.  تركيب شده با مش
ــك اندازه  ــادى هر دو را به ي ــى روش و اصغر فره ك
ــى ندارد.  مى نواخت و از ظريف هم كه ابدا دل خوش

ــوال كرد اگر تريبون و  حال مى شود از اين گروه س
فرياد را به كنارى بگذاريد واز عرصه نفى وارد ساحت 
اثبات شويد برنامه عملى و مشخص شما براى اداره 
ــور در حوزه هايى كه نقد وتخطئه مى كنيد به  كش
ــاى جمهور و  ــر تمام روس ــت؟ اگ طور دقيق چيس
همكاران شان بد و در مسير ناصحيح بوده و هستند 
پس مطلوب شما چه كسى و با كدام معيارهاست؟ 
ــد و مى نواختيد و  اگر گروهى را ليبرال مى ناميدي
ــما  گروهى را منفعل و واداده پس كمال مطلوب ش

كدام شخص و كدام گروه است؟ 

بهانه هاي واهي
 پاسخ احتمالى اين است كه هر شخص و گروهى 
ــخ  ــد. اين پاس ــير انقالب و امام (س) باش كه در مس
ــدت كلى و بدون مصداق است.  صحيح است اما به ش
ــت و مردم هم تا  ــت ها و قرائت ها متفاوت اس برداش
ابدالدهر نمى توانند صبر پيشه كنند. در همين بحران 
ــام و به مخاطره  ــدن ترامپ مجنون از برج خارج ش
ــت مدام بر  ــاد و روان مردم اين جماع ــادن اقتص افت
ــا از اول هم گفته بوديم و  اين طبل مى كوبيدند كه م
ــنه را از رو براى روحانى و  برجام اشتباه بود و ... و دش
ــتند . جماعت دلواپس تالش ظريف براى  ظريف بس
گشودن يك مسير مالى براى تضمين خريد درصدى 
ــت مطمئن ارز حاصل از آن به  از نفت ايران و بازگش
ــمن مى دانند. چه  ايران را هم بيهوده و اعتماد به دش
ــت كه روزى آن ها جواب بدهند كه گيريم  خوب اس
ــتباه  ــت و  ظريف در اش ــما درس همه حرف هاى ش
مداوم و خوش خيالى مستدام، برنامه  شما جماعت 
پرصدا و منتقد چيست؟ گيرم اروپا فريبكار و  دولت 
ــد از كجا پول الزم  ــما راهكار بدهي پى راه بيهوده ،ش
ــور و ارز كافى حداقل  براب چرخاندن چرخ هاى كش
ــخ  ــود؟ پاس ــى تامين ش براى تامين نيازهاى اساس
ــت« تكيه بر توانمندى هاى داخلى  احتمالى اين اس
و خودباورى»  بي شك واژگان به شدت شريفى است 
اما راهكار علمى و عملى آن چيست؟ مردم در تنگنا 
و كارمندان باريك روزى در پايان ماه نان و غذا و دارو 
مى خواهند و خود عزيزان دلواپس هم حقوق و مزايا 
ــعار و وعده محقق نمى شود. اگر در  و همه اين ها با ش
كنار اين همه نفى و نهيب حرف و برنامه اى دارند به 
ميدان و ميان بيايند و نشان دهند آن مدينه فاضله اى 
ــتان فاضل مى گويند و مى نمايانند جز  كه اين دوس
ــريف چيزى  مقدارى كليات مبهم و البته در واژه ش
هست و مى تواند در عرصه عمل هم كارى بكند. اگر 
ــت كه در  ــتان  همان اس ذهنيت احتمالى اين دوس
ــت جمهورى آقاى احمدى نژاد در قالب  دوران رياس
مديران ايشان به اجرا گذاشتند كه واى بر ملك و ملت  
ــت اكنون مجال به ميدان آمدن و  واگر غير از اين اس
ــت و  اين گوى و اين  افكندن طرحى نو وماندگار اس

ميدان در پيش روي شماست.

سياست نامه

عكس نوشت
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ديپلماسي
شايد يكي از حاشيه سازترين قوانيني كه بعد از انقالب ايران 
تصويب شده است قانون منع به كارگيري بازنشستگان باشد. 
اين قانون از زمان تصويب و اجرا حواشـي داشـت كه عده اي 
سعي كردند آن را زير سوال ببرند يا از آن سواستفاده كنند ولي 
نتوانستند. بعد از مدتي نيز عده اي تالش كردند با استفاده از 
استثناهايي كه در آن وجود دارد قانون را دور بزنند كه اين رويه 
با انتقاد برخي روبه رو شـد و در همين حال رهبري نيز گفتند 
كه مجلس قانون را به گونه اي اصالح  كند كه اين مسائل از بين 
برداشته شود و در همين راستا نشست بررسى قانون ممنوعيت 
به كارگيرى بازنشستگان در مركز پژوهش هاى مجلس شوراى 
اسالمى با حضور نمايندگان مجلس برگزار شد. اين جلسه با 
حضور كاظم جاللى رييس مركز پژوهش هاي مجلس، ايروان 
مسعودى قائم مقام مركز،  محمدعلى وكيلى عضو هيات رييسه 
مجلس، سيداحسان قاضى زاده هاشمى، زهرا سعيدى مباركه،  
سيد فريد موسوى نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراى 
اسالمى، حسين ميرمحمد صادقى معاون قوانين مجلس شوراى 
اسالمى و نمايندگان و كارشناسان دستگاه ها و نهادهاى مختلف 

در مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى برگزار شد. 
نگراني براي روح قانون!

كاظم جاللى در اين نشست قانون ممنوعيت به كارگيرى 
بازنشستگان را از قوانين خوب مصوب مجلس شوراى اسالمى 
دانست و گفت:  در مسير اسـتمرار و تداوم جمهورى اسالمى 
ايران بايد اجـازه دهيم تا مديـران جوان نيز بـه عرصه كار و 
مديريت كشور وارد شوند تا با تخصص و بهره گيرى از تجارب 
افراد با تجربه بر توان مديريتى كشـور بيفزاينـد. وى با بيان 
اينكه جوانان با بهره مندى از علوم مختلف در برخى زمينه ها از 
بسيارى از مديران جلوتر هستند، تصريح كرد: بايد اجازه دهيم 
تا جوانان نيز در عرصه هاى مديريتى كشور حضور پيدا كنند.  
نماينده مردم تهران، رى، شميرانات، اسالمشهر و پرديس در 
مجلس شوراى اسـالمى، با بيان اينكه قانون منع به كارگيرى 
بازنشسـتگان اميدى در جوانـان ايجاد كرد، يادآور شـد: در 
بررسـى قانون منع به كارگيرى بازنشسـتگان نبايد روح آن 
مخدوش شود. وى براساس منويات رهبر معظم انقالب اسالمى 
در خصوص قانون منع به كارگيرى بازنشستگان، خاطرنشان 
كرد: معظم له در بيانات داهيانه خويش از روح قانون ممنوعيت 

به كارگيرى بازنشسـتگان تجليل كردند و آن را قانون خوبى 
دانستند و فرمودند كه از قوانينى بوده كه به آن احتياج داشتيم 
و حلقه  بسته  مديريتى را هم باز مى كند و بايد اجرا شود، ولى بايد 
روى موارد آن كار كارشناسى شود و در اين خصوص به صورت 

دقيق حركت كنيم.
مراقبت از روح قانون!

ايـروان مسـعودى اصل نيـز در اين نشسـت با اشـاره به 
فرمايشـات رهبر معظـم انقـالب در خصوص قانـون منع به 
كارگيرى بازنشسـتگان، گفت: در بيانات مقام معظم رهبرى 
شاخص هايى در خصوص اين قانون مطرح شده است كه بايد در 
بررسى قانون مورد توجه جدى قرار گيرند.وى با تاكيد براينكه 
روح قانون ممنوعيت به كارگيرى بازنشستگان بايد حفظ شود، 
تصريح كرد:  اين قانون، قانون خوبى است و نبايد اجازه دهيم 
كه روح قانون دچار خدشه شود و ازفلسفه وجودى و اصلى آن 
دور شويم بلكه اين قانون را به نحوى مورد آسيب شناسى قرار 
دهيم كه از كيفيت بيشترى برخوردار شـود.قائم مقام مركز 
پژوهش هاى مجلس شوراى اسـالمى تصريح كرد: روح كلى 
حاكم بر اين قانون مطلوب اسـت و برخى دغدغه هايى كه در 

زمينه قانون منع به كارگيرى بازنشستگان وجود دارد بيش از 
آنكه به اين قانون مربوط باشد متوجه قوانين مادر و تعدد قوانين 

در حوزه بازنشستگى است.
دلواپسي براي بازنشستگان

محمدعلـى وكيلى نيز در اين نشسـت ضمـن نقد برخى 
ديدگاه هاى مطروحه، تصريح كرد: اينكه بيان شـود با قانون 
ممنوعيت به كارگيرى بازنشستگان شان و منزلت اين قشر 
عزيز جامعه در دسـتگاه ها پايين خواهد آمد، صحيح نيست 
بلكه اين ديدگاه ناشى از افراط گرى در مطالبات ناشى از اجراى 
اين قانون اسـت. وى با بيان اينكه سياست تبليغى مناسبى 
در خصوص قانون ممنوعيت به كارگيرى بازنشستگان به كار 
گرفته نشده است، گفت: ايجاد استثنا در يك قانون منجر به 
ايجاد رانت و قانون گريزى خواهد شد كه اين موضوع در بررسى 
اين قانون بايد مورد توجه قرار گيرد. عضو هيات رييسه مجلس 
يادآور شد:  مشكل قانون ممنوعيت به كارگيرى بازنشستگان 
تفسيرهاى متفاوتى است كه از آن صورت مى گيرد. وى با بيان 
اينكه بايد درباره قانون ممنوعيت به كارگيرى بازنشستگان فهم 
مشتركى در جامعه و دستگاه هاى مختلف ايجاد شود، گفت: بايد 

دستگاه هاى نظارتى نيز درخصوص اين قانون به فهم يكسانى 
برسند تا مشكالت در مسير اجرا مرتفع شود.

پژواك يك قانون
سيد فريد موسوى نيز در اين نشسـت تصريح كرد: طرح 
ممنوعيت به كارگيرى بازنشستگان براى چابك سازى نظام 
ادارى كشـور به مجلس ارائه شـد و با راى نمايندگان محترم 
مجلس مصوب شـد. وى با بيان اينكه كمتر قانونى در كشـور 
به مانند قانون ممنوعيت به كارگيرى بازنشستگان با پژواك 
مناسبى روبرو شد، گفت: ما همواره از زحمات عزيزان بازنشسته 
و تالشگر ممنون هسـتيم اما الزم بود تا طرحى در اين زمينه 
نوشته و به تصويب برسـد. رييس فراكسيون جوانان مجلس 
با بيان اينكه بايد در نظام ادارى كشور به دنبال ظرفيت سازى 
باشيم، يادآور شد: قانون ممنوعيت به كارگيرى بازنشستگان 
زمينه سـاز ايجاد ظرفيت در نظام ادارى كشـور خواهد شد. 
موسوى با اشاره به بيانات رهبر معظم انقالب درخصوص قانون 
ممنوعيت به كارگيرى بازنشستگان، يادآور شد: مقام معظم 
رهبرى دو شاخص مهم را درباره اين قانون مطرح نمودند كه در 

بررسى قانون اين دو مهم را بايد مدنظر قرار دهيم.

تفسير نابه جا
زهرا سعيدى مباركه نيز در اين نشست با بيان اينكه قانون 
ممنوعيت به كارگيرى بازنشستگان مورد تجليل مقام معظم 
رهبرى قرار گرفته است،  گفت: مشكل اين قانون آنجاست كه 
تفاسير مختلفى از آن صورت مى گيرد. وى افزود: ما در طراحى 
طرح ممنوعيت به كارگيرى بازنشستگان، دستگاه ها و نهادهاى 
مختلف را دعوت و نظرات آن ها را جويا شديم و تالش كرديم تا 
در طراحى طرح از اين نظرات بهره ببريم.نماينده مردم مباركه 
در مجلس با بيان اينكه در بررسى اين قانون نبايد روح آن دچار 
خدشه شود، توضيح داد:  بايد براى موارد و شاخصه هاى مدنظر 
ماتريس تهديدها و فرصت ها و نقاط قوت و ضعف ايجاد كنيم تا 

در به كارگيرى افراد دچار اشتباه نشويم.
همچنان نگراني براي يك روح!

سيداحسان قاضى زاده هاشمى عضو كميسيون فرهنگى 
مجلس نيز در اين نشست تصريح كرد: حساسيت ها در قبال 
قانون ممنوعيت به كارگيرى بازنشستگان مشخص بود، اما بايد 
تالش كنيم تا اين حساسيت ها باعث خدشه وارد شدن به روح 
اصلى اين قانون نشود. وى با بيان اينكه استثنائاتى هم در قانون 
ممنوعيت به كارگيرى بازنشستگان در نظر گرفته شده است 
تاكيد كرد،: براسـاس دو شاخصه مهم در منويات رهبر معظم 

انقالب،  مى توانيم درباره اين قانون ارزيابى صورت دهيم.
توجيه يك جراحي

حسين ميرمحمدصادقى معاون قوانين مجلس نيز در اين 
نشست با بيان اينكه نگاه به مقوله بازنشستگى در كشور ما 
كمى متفاوت از ساير كشورهاست، گفت: از قانون ممنوعيت 
به كارگيرى بازنشسـتگان استقبال خوبى شـده است.وى 
افزود: فرامين رهبر معظم انقالب درخصوص قانون ممنوعيت 
به كارگيرى بازنشسـتگان دو مـورد بود؛ نخسـت افرادى 
كه جايگزين ندارنـد و دوم افرادى كه در اوج نشـاط به دليل 
گذراندن مدت خدمت بازنشسته مى شـوند. معاون قوانين 
مجلس يادآور شد: در خصوص بررسـى قانون ممنوعيت به 
كارگيرى بازنشسـتگان نكات و مواردى مطرح مى شود كه 
بايد مـورد ارزيابى قـرار گيرند كه در اين خصـوص مى توان 
جايگاه تشخيص افراد مشخص شود و يا پيوستى در خصوص 

اين موارد مطرح گردد.

با انتقاد رهبري، ممنوعيت به كارگيرى بازنشستگان زير تيغ مركز پژوهش ها رفت

جراحي يك قانون و دلواپسي براي روح آن!

مجلس نگار

ــور براي  ــي شخصيت ها در كش بازي هاي سياس
ــر زمان و  ــدارد و آن ها از ه رسيدن به قدرت توقفي ن
مكاني براي پيشبرد اهداف خود استفاده مي كنند. در 
همين راستا همزمان با روز دانشجو، ابراهيم رئيسي و 
محمدباقرقاليباف كه تا كنون هيچ پاسخگويي اي به 
رسانه هاي آزاد نداشتند، با استفاده از رانت قدرتي كه 
در اختيار دارند به دانشگاه ها رفتند و از اين فرصت و با 
ــت روحاني هر قدر كه در توان  توجه به ناكارآمدي دول
داشتند، وضعيت موجود را نقد كردند و به نوعي نشان 
ــدان مي آمديم اوضاع مناسب تر  دادند كه  اگر ما به مي
ــد در عملكرد خود  بود. اينكه حسن روحاني تا چه ح
موفق بوده، نيازي به تحليل ندارد و وضعيت نامناسب 
كشور جوابگوي همه اين مسائل است ولي اينكه افرادي 
مانند قاليباف و رئيسي كه خود نيز از مسئوالن و مقامات 
ارشد اين كشور هستند، بخواهند ديگران را متهم كنند 
بسيار جاي تاسف  و تامل است و بايد پرسيد پشت پرده 
ــي مي گفتند كه اين  آن چيست. در همان زمان برخ
افراد سعي دارند با استفاده از نارضايتي ها موج سواري 
كرده و فضا را براي به قدرت رسيدن خود آماده كنند و با 
اعالم جلسه چند روز گذشته مشخص شد كه اين طيف 

بي شك برنامه  هايي براي آينده ايران دارند. 
ائتالف مشهدي

ــن جلسه، دبيركل محسن  بعد از خبري شدن اي
پيرهادى، دبيركل جمعيت پيشرفت و عدالت براي 
توضيح درباره داليل شكل گيري اين نشست گفت 

ــاف در قالب گعده هاى  ــات رئيسى و قاليب كه جلس
ــه دارد. پيرهادي كه  ــه سال هاست كه ادام دوستان
ــرداري نيز بود  ــان قاليباف، رييس بسيج شه در زم
ــه روز گذشته  ــا تسنيم ، درباره جلس در گفت وگو ب
ــم رئيسى اظهار  ــاف و سيد ابراهي محمدباقر قاليب
ــر دو عضو مجمع  داشت: آقاى قاليباف و رئيسى ه
تشخيص مصلحت نظام و هردو مشهدى و رفيق 40

ــط و دوستى شان قديمى است.  ساله هستند و رواب
ــر را ببينند و از  ــر هفته هم ديگ طبيعى است كه ه
ــره ببرند. وى افزود: اين ها  مشورت هاى همديگر به
ــد و جلسه  ــده دوستانه دارن ــى در قالب گع جلسات
ــب) نيز از اين جنس است.  شب گذشته(دوشنبه ش
ــت و ادامه دارد.  ــت كه هس اين جلسات سال هاس
ــى برداشت ها از صحبت هاى  پيرهادى درباره برخ
اخير رئيسى درباره انتخابات سال 96 اظهار داشت: 
به عقيده من آنچه براى ما مهم است، حفظ وحدت 
ــن وحدت وجود  ــالب است كه البته اي در جبهه انق
دارد و ارتباطات خوبى برقرار است. راجع به گذشته 
ــا نبايد در  ــوان صحبت كرد ام و انتخابات هم مى ت
ــا توقف كنيم و  ــاه انتخابات ماند و در همانج ايستگ

اين موضوع موجب اختالف بشود. دبيركل جمعيت 
پيشرفت و عدالت خاطرنشان كرد: آنچه مهم است 
ــالب اسالمى براى خدمت بيشتر  وحدت جريان انق
ــط دشوار فعلى براى  به مردم و ارائه راهكار در شراي

برداشتن بارى از دوش ملت است.
همگرايي قدرتي

ــه فعاليت هايي كه  ــه ب ــا توج ــا و ب ــن روزه در اي
ــي در دستور  ــد قاليباف يا رئيس شخصيت هايي مانن
ــت برتر در جريان  ــد، بي شك اين دو شخصي كار دارن
اصولگرا نيت هايي براي رسيدن به كرسي هاي قدرت 
در قواي سه گانه دارند. با توجه به قدرت نمايي ابراهيم 
رئيسي در انتخابات 96 و راي 16 ميليوني كه اين طيف 
به خود اختصاص دادند، اين شوق در دل آن ها ايجاد شده 
است كه به راحتي مي توانند آراي مربوط به  قوه مقننه 
ــت الريجاني از پارلمان  را به دست آورند و اگر قرار اس
ــور باشد، محمدباقرقاليباف  خارج شود و به فكر پاست
ــان است. فردي  ــه براي رياست بهارست بهترين گزين
ــي اعتدالگراهايي كه  ــف حت ــاي مختل كه جريان ه
ــه او رو مي آورند و  ــي ندارند نيز ب ريشه سياسي خاص
ــي الريجاني تسخير  ــي از قوا را در نبود عل به نوعي يك

ــورت اگر بدنه مجلس نيز چندان  مي كنند و در اين ص
با تفكر آن ها همخواني نداشته باشد، رياست كه در يد 

آن ها باشد، مي توانند به هدف خود برسند.
فتح قوا

ــاي برخي جريان هاي  از طرف ديگر به گفته و ادع
ــت رياست آيت ا...  سياسي در آينده و بعد از آنكه مهل
الريجاني بر قوه قضاييه به پايان رسيد، ابراهيم رئيسي، 
كوچي از آستان به دستگاه قضا خواهد كرد و با اين شيوه 
دو قوه در اختيار اين جريان و تفكر قرار مي گيرد. با اين 
وجود اگر اصالح طلبان و آن طيفي كه با تفكر قاليباف و 
رئيسي مخالف هستند نيز به علي الريجاني در انتخابات 
1400 فكر كنند، باز در مسير موفقيت دو راي از سه راي 
قواي كشور در اختيار كساني است كه از سال 92 زخمي 
آرا و تصميمات مردم هستند و اين فرصتي است براي 
رسيدن به اهداف خود و حتي پاكسازي مسائلي كه  در 

اين سال ها با تفكرشان همخواني نداشته است.
كارنامه خاكستري

ــن  برانگيزي نيز  بي شك قاليباف اقدامات تحسي
ــي بگويند وي يك  ــود دارد و اينكه برخ در كارنامه خ
ــي نيست ولي  ــت، ادعاي درست ــروي ناكارآمد اس ني

ــرد و يارخراساني وي دارد  تفكر و انديشه اي كه اين ف
ــور حاشيه هايي براي  ــده اداره كش ــد در آين مي توان
ــدرت رسيدن اين  مردم ايجاد كند. هرچند كه با به ق
ــد و با توجه  ــدازي ها به پايان برس افراد شايد سنگ ان
ــاي مختلف دارند، بهتر  به همگرايي هايي كه با نهاده
بتوانند مسائل كشور را پيش ببرند ولي در برخي امور 
ــد كه نتيجه  ــي ايجاد خواهد ش بي شك عقبگردهاي

مناسبي براي مردم آزادي خواه  دربر ندارد.
كمك روحاني به ائتالف خراسان

ــاره كنيم كه  ــز اش ــن نكته ني ــد به اي ــر باي در آخ
ــا بدنه راي  ــن مدت ب ــه خوبي در اي ــي ب حسن روحان
اصالحات بازي كرد تا بتواند در قدرت بماند و زماني كه 
دريافت ديگر نيازي به قدرت بدنه حامي ندارد با گردش 
قهرمانانه به سمت نهادهاي حاكميتي و تفكري شبيه 
ــده اي براي خود در  به رئيسي و قاليباف كوشيد تا آين
ــازد تا همان مسائلي كه  ميان نيروهاي حاكميتي بس
براي احمدي نژاد يا رييس دولت اصالحات به وجود آمد 
براي او رخ ندهد. به گفته شخصيت هاي مختلف سياسي 
ــي به قدرت  ــي جريان هاي افراط اگر در سال هاي آت
برسند، بايد از عملكرد روحاني و طيف حامي سياسي 
وي كه در اين دولت به قدرت رسيد و در انتخابات سال 
94 مهره چيني كرد، متشكر باشند و بدانند كه اگر اين 
عملكرد نبود و اميد مردم براي تغيير از بين نمي رفت 
امروز كه هيچ، تا صدها سال آينده نيز جايگاهي در سپهر 

سياسي ايران نداشتند.

محمدباقر قاليباف و ابراهيم رئيسي بازي هاي سياسي را براي انتخابات  سال هاي آينده آغاز كردند

راهبرد   سرهنگ  و  يارخراساني

s ias i@ghanoondai ly . i r

محمدباقر نوبخت، معـاون روحاني و 
رييس سـازمان برنامـه  و بودجه چندي 
پيش گفته بود كه  اليحه بودجه سال 98 
روز 15 آذر به مجلس تقديم خواهد  شـد 
ولي با گذشت چندين روز  از تاريخ اعالمي 
همچنان خبري از تقديـم اليحه بودجه 
به مجلس نيست. برخي تعطيلي مجلس 
را دليل تعويق افتادن اين مهم مي دانند 
ولي حتي درباره آن سـخني نيز به ميان 
نمي آيد و سوال اينجاست كه چرا در اين 
بازه حسـاس مجلس بايد تعطيل شود؟! 
بر اساس قوانين و آيين نامه دولت موظف 
اسـت تا 15 آذر هر سـال اليحه بودجه را 
تقديم مجلس كند. به دولت احمدي نژاد 
به خاطر  تاخير هايي كه در تقديم بودجه 
داشت انتقادهاي فراواني وجود دارد ولي 
اينكه چرا دولت روحاني نيز در اين دوره 
با تاخير بودجه را تقديم كرده  جاي تامل 
اسـت. برخي معتقدند كه دولت بر سـر 
مساله سوخت و همچنين افزايش حقوق 
ترديـد دارد و براي هميـن موضوع براي 
سـنجش افكار عمومي و ميـزان  توجه 
نمايندگان دست نگه داشته است و بودجه 
را تقديم نمي كند تا تغييراتي در آن اعمال 
كند. براي بررسي اين موضوع و اطالع از 
چرايي تاخير در تقديـم اليحه بودجه به 
سـراغ غالمعلى جعفرزاده ايمن آبادى، 
نماينده مردم رشـت در مجلس شوارى 
اسالمى و عضو كمسيون برنامه و بودجه 

رفتيم و  از وي در اين زمينه سوال كرديم 
كـه در ادامه مشـروح گفت وگـوي اين 

نماينده را با«قانون» مي خوانيد.
  چرابودجه 98 هنوز به مجلس ارائه 

نشده است؟
ــس مشكلي  ــر اين است مجل واقعيت ام
ــي با رييس  ــه 98 ندارد. حت بابت ارائه بودج
ــده وايشان به  مجلس دراين باره صحبت ش
دولت اعالم كردند كه مجلس آمادگي اليحه 
ــم براي بودجه  ــه را دارد .ما اعالم كردي بودج
ــوزه انتخابيه را كنسل  98 هفته حضور درح
ــراي جمع بندي  ــرد. گويا دولت ب خواهيم ك
نهايي وبرخي اصالحات نياز به فرصت داشت 
ــر استقبال كرد. طبق  كه مجلس هم ازاين ام
ــه هفته كاري  تدوين مجلس بعد از اتمام س
يك هفته بايد در حوزه انتخابيه باشيم. باتمام 
اين اوصاف بازهم مجلس براي تكميل بودجه 
ــه نظر نمي آيد  با  بادولت همكاركرده است. ب
وجود قاطعيتي كه دولت درحرف زدن دارند در 
ارائه بودجه هم داشته باشد. باآقاي الريجاني 
صحبت كرديم كه مبادا تاخيردر ارائه بودجه 
به پاي به مجلس نوشته شود و شما ايستادگي 
كنيدكه چنين اتفاقي نيفتد؛ ايشان نيز گفتند 
با دولت صحبت كرده اند آن ها براي اصالحات 
وجمع بندي يك بازه زماني  10روز نيازدارند 

به نظر علت تاخير همين امر باشد.  
 آيادر بودجـه سـال 98 تغييراتي 

زيادي قرار است انجام شود؟
ــرون درج كرده  برخي اخبارهاي كه به بي

ــروع شده مثل چانه زني  وچانه زني هاي كه ش
آب اصفهان ،آب وفاضالب وپسماندهاي شمال 
ــت كه مي خواهند  كشور، احساسم براين اس
ــن دليل شروع به  هزينه ها را كم كنند به همي

اعمال تغييرات كرده اند. 
  آقـاي روحاني گفته انـد رهبري در 
مورد بودجه نظراتي داشـته اسـت شما 
دراين مورد خبر داريد ومي دانيد نظرات 

رهبري در چه موردي است ؟
خبرندارم ونمي دانم رهبري درچه موارد 
ــم است ومي توانم به  نظردارند. اما آنچه مسل
طور كلي به شما بگويم اين است كه تحول قابل 
توجهي دربودجه ديده نمي شود و تا حدودي 
همان روند هميشگي در حال طي شدن است 
وآن چه كه درموردگفته جراحي اقتصادي يا 
انقالب اقتصادي گفته مي شود وجودنخواهد 

داشت .شواهد نشان مي دهد يك الگوي ثابت 
مثل سنوات گذشته براي بودجه امسال است. 
  آيا تغييري در ميـزان حقوق هم در 

بودجه امسال اعمال خوهد شد؟
ــورد 20درصد  ــت درم ــاي نوبخ آنچه آق
ميزان حقوق گفتند بازخوردخوبي  در جامعه 
ــد افزايش  ــردم از20درص ــت. م نداشته اس
ــودي نكردند. بايد  حقوق  ابرازرضايت وخشن
ــردم درباره مسائل  به نكات و بازدخوردهاي م
ــي ارزش حقوقي50 مختلف توجه كرد. وقت

درصدكاهش پيدامي كند و 20درصد افزايش 
ــن افزايش   ــم بي شك اي ــوق داشته باشي حق
ــا را جبران كند.  نمي تواند مشكالت وفشاره
ــان نسبت به  ــد حقوق امسال ت درنظر بگيري
ــط 50 درصد  ــه دربهترين شراي سال گذشت
سقوط كرده وكاهش ارزش حقوقي داشته ايد 

و هنگامي كه 20درصد به حقوق تان اضافه مي 
شود هنوز 30درصد از حقوق سال گذشته تان 
عقب تر هستيد. اگر بخواهيم واضح تر توضيح 
ــوق امسال شما  ــه اين است كه حق دهيم نكت
ــن كاهش ارزش  ــان است با اي دوميليون توم
ــاده  ارزش آن دوميليون  حقوقي كه اتفاق افت

ــاب مي شود  ــك ميليون تومان حس معادل ي
دولت 200هزارتومان حقوق تان اضافه مي كند 
وقتي ارزش حقوق تان يك ميليون است نسبت 
به ارزش واقعي دوميليون تومان بسيار عقب تر 
هستيد. درواقع اين افزايش هاهيچ سودي براي 

مردم ندارد و راضي كننده نيست. 

روند تهديد نمايندگان براي انصراف از
 راي ادامه دارد

خطر پديده
 قانونگذاري فشاري!

ــه نمايندگان موضوعي  ــا و تهديدها علي فشاره
است كه در اين مجلس بيش از قبل مشاهده مي شود 
ــد به بحراني در آينده مبدل  و به نظر اين رويه مي توان
شود. مسئوالن و نمايندگان نظراتي دارند كه قانون 
ــا توجه به جايگاه  ــازه را مي دهد كه ب به آن ها اين اج
خود مسائل مختلف را بيان كنند ولي اينكه بر سر هر 
موضوعي آن ها را بترسانند يا به گونه اي برخورد كنند 
ــد اقدامي خالف عرف  كه افراد محافظه كار بار بياين
و خطرناك است. در همين راستا پروانه سلحشورى 
ــوراى اسالمى  ــران در مجلس ش نماينده مردم ته
ــان فراكسيون واليى  گفته است كه برخى نمايندگ
كه حامى طرح كودك همسرى بودند بعد از حمله ها 
به اين طرح از نظر خود برگشته اند.  به نظر مى رسد از 
يك نهاد خاص به اين نمايندگان اعالم كرده اند كه با 
طرح كودك همسرى مخالفت كنند. نماينده مردم 
ــا به طرح كودك همسرى  تهران اظهاركرد: حمله ه
بى سابقه است و خود ما هم آماج حمالت گسترده به 
خاطر حمايت از اين طرح قرار گرفته ايم.  مهر امسال 
يك فوريت طرح كودك همسرى ؛ ممنوعيت ازدواج 
ــا 151 راى موافق، 34 راى  دختران قبل از 13 سال ب
مخالف و هفت راى ممتنع از 209 نماينده حاضر در 
مجلس، به تصويب رسيد. پروانه سلحشورى افزود: 
البته با همه اين فشار ها ما قطع اميد نكرده ايم اما شرايط 
بسيار دشوار است. يكى از دشوارى ها در اين مسير اين 
ــون واليى كه حامى  است كه برخى اعضاى فراكسي
ما در اين طرح بودند بعد از فشار ها تبديل به مخالف 
طرح شده اند. به نظر مى رسد از يك نهاد خاص به آن ها 
اعالم كرده اند كه مخالفت كنند. عضو فراكسيون اميد 
مجلس شوراى اسالمى اظهار كرد: بعد از حمله هايى 
كه به اين طرح شد ما در كميسيون قضايى و حقوقى 
ــدا جو غالب كميسيون  مجلس حاضر شديم. در ابت
ــى كه انجام داديم  مخالف طرح بود اما با صحبت هاي
يك جلسه ديگر به ما فرصت دادند كه كارشناسان اين 
حوزه از جمله روانشناسان، پزشكان و جامعه شناسان 
ــا آن ها استدالل هاى خود  را به جلسه دعوت كنيم ت
ــورى در پاسخ به اين پرسش  را مطرح كنند. سلحش
كه چرا اين طرح با دشوارى هاى گسترده مواجه شد 
گفت: به نظر مى رسد متاسفانه اين طرح هم مثل بقيه 
موارد و طرح هايى از اين دست، سياسى شده است در 
حالى كه ما واقعا به عنوان يك امر اجتماعى و فرهنگى 
اين را دنبال مى كنيم و دنبال حل يك معضل اجتماعى 
ــا مسائل حوزه  ــه تا زمانى كه م هستيم. اما متاسفان
هاى مختلف را از دريچه سياست نگاه كنيم نخواهيم 
توانست طرح هايى اصالحى چون كودك همسرى 
را جلو ببريم. سلحشوري در حالي اين اظهارات را بيان 
مي كند كه چندي پيش نيز در باره فشارها و انتقادها به 
وي براي بيان نظقي در مجلس سخن گفته بود. به نظر 
مي رسد برخي از گروه هاي خاص براي منصرف كردن 
نمايندگان از مسائل مختلف و ترساندن آن ها برنامه ها 
دارند كه البته نبايد اين گونه باشد. مسئولي كه ترس 
از عملكرد آزاد داشته باشد به جاي حركت در مسير 
ــي دارد كه برخي مي خواهند  حق در راهي قدم  بر م
ــاوت است و اين  ــراد مختلف از حق متف و خوانش اف
ــل روبه رو شود. به  رويه سبب مي شود كشور با مشك
نظر دستگاه هاي باالدستي به ويژه رييس جمهور به 
عنوان فردي كه بايد از قانون اساسي دفاع كند به اين 
موضوعات بايد ورود كرده و با استناد به اصل تفكيك 
قوا و نهادها جلوي اين رويه خطرناك را بگيرد. اين ماجرا 
مي تواند در آينده به بحراني مبدل شود كه قانون هاي 
ــد و نتيجه آن نيز جز  فشاري را به كشور تحميل كن

آشفتگي در اداره ايران و حذف حكومت قانون نيست.

تذكر كتبي

درنگ

غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي در گفت وگو  با «قانون»:

دولت براي ارائه بودجه
 از مجلس رخصت 10 روزه گرفت

20درصد افزايش حقوق نمي تواند مشكالت وفشارها را جبران كند

زمان ارائه بودجه سال ارائه بودجه

17آذرماه 1392 1393

16آذرماه 1393 1394

27دي ماه 1394 1395

12دي ماه 1395 1396

18آذرماه 1396 1397

باآقاي الريجاني صحبت كرديم 
كه مبادا تاخيردر ارائه بودجه به 

پاي به مجلس نوشته شود و شما 
ايستادگي كنيدكه چنين اتفاقي 
نيفتد؛ ايشان نيز گفتند با دولت 

صحبت كرده اند آن ها براي 
اصالحات وجمع بندي يك بازه 
زماني  10روز نيازدارند؛ به نظر 

علت تاخير همين امر باشد
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جايزه صلـح نوبل طى مراسـمى در 
اسلو، پايتخت نروژ به ناديا مراد و دنيس 
موك وگه اهدا شـد.ناديا مـراد و دنيس 
موك وگه، دو برنده صلح نوبل خواسـتار 
اجراى عدالت براى قربانيان خشـونت 
جنسـى در درگيرى هاى سراسر جهان 

شـدند. آن ها ايـن جايـزه را بـه خاطر 
تالش هاى شان  براى پايان دادن به تجاز به 
عنوان يك سالح جنگى دريافت كردند.
ناديا مراد و دنيس موك وگه امسال به طور 
مشترك برنده صلح نوبل شـد ند. ناديا 
مراد، يك زن ايزدى 25 سـاله از سنجار 

عراق اسـت. او پس از مالله يوسـف زى، 
جوان ترين برنـده جايزه صلـح نوبل به 
شـمار مى آيد. دنيس موك وگه پزشك 
63 ساله اهل كنگو است و زندگى اش را 
وقف دفاع از قربانيان خشـونت جنسى 
در جنگ كرده است. ناديا مراد نيز كه خود 

قربانى خشونت جنسـى در جنگ بوده 
حاال به عنوان سخنگو و پيشگام در اين 
عرصه پا به ميدان گذاشته است.موك وگه 
پيشتر در سال 2014 جايز حقوق بشرى 
سـاخاروف از پارلمان اروپـا و نيز جايزه 
اوالف پالمـه را دريافت كـرده بود. دكتر 

موك وگه نسبت به مداوا و درمان بيش از 
پنجاه هزار قربانى خشونت هاى جنسى 
اقدام كرده است. آن هم در بيمارستانى كه 
خودش در سال 1999 در شرق جمهورى 
دموكراتيك كنگو تاسـيس كـرده بود.
ناديا مراد نيز سـال 2016 به همراه الميه 

حاجى بشـار توانسـتند جايزه حقوق 
بشرى ساخاروف از اتحاديه اروپا را از آن 
خود كنند. اهداف جايزه سـاخاروف به 
ناديا به اين دليل بود كه او رساندن صداى 
ايزيدى ها و آنچه بر آن ها گذشته به گوش 

جهانيان نقش موثرى ايفا كرد.

جایزه صلح نوبل به برندگان نادیا مراد و دنیس موک وگه اعطا شد

  در استكهلم گفت وگوي طرف هاي يمني وارد 
ششمين روز خود شده است. طرف هاي گفت وگو 
يعني هيات هايي از جنبش انصارا...  موسوم به گروه 
صنعا و هياتي از دولت مستعفي يمن موسوم به گروه 
رياض براي پايان بخشيدن به جنگي در يمن كه به 
ــيصد و پنجاهمين روز خود رسيده  است،   هزار و س
ــرات گروه هاى يمنى تحت  گرد هم آمده اند. مذاك
ــده ويژه دبير كل  نظارت مارتين گريفيتس، نماين
سازمان ملل در امور يمن در حالى از پنج شنبه هفته 
گذشته در حوالى استكهلم برگزار شده كه بازگشايى 
فرودگاه صنعا و  بندر الحديده، ايجاد اعتمادسازى، 
ــال  لغو محاصره، پرداخت حقوق كارمندان و ارس

كمك ها از محورهاى اصلى مذاكرات است.
روز گذشته فدريكا موگرينى، مسئول سياست 
خارجى اتحاديه اروپا هم از موضع حمايتى وزارت 
خارجه ايران از اقدامات فرستاده ويژه سازمان ملل در 
امور يمن قدردانى كرد و گفت:اين نتيجه مذاكرات ما 
با ايران در موضوعات منطقه اى است كه باعث شد 
ايران از نفوذش بر حوثى ها براى آغاز مذاكرات سوئد 

استفاده كند.
استقبال ظريف از  گفت وگوهاى يمن

محمدجواد ظريف، وزير امورخارجه، روز سه شنبه 
در حساب توييترى خود درباره توافقات طرف هاى 
ــت:«ايران از توافقات اوليه بين  يمنى در سوئد نوش
طرف هاى يمنى در استكهلم تحت نظارت نماينده 
ويژه دبيركل سازمان ملل متحد استقبال و به طور 
قطعي از ادامه گفت وگوها تا رسيدن به توافقات نهايى 

در تمام زمينه ها حمايت مى كند». 
ــح كرد:«اكنون وقت آن  وزير امور خارجه تصري

است كه متجاوزان خارجى به حمالت هوايى خود 
و جنايات عليه بشريت پايان دهند».

جنگ يمن 10 هزار كشته و 60  هزار زخمى 
برجا  گذاشته است

ــت اعالم كرد در جنگ  سازمان جهانى بهداش
ــته و بيش از شصت هزار نفر  يمن 10 هزار نفر كش

زخمى شده اند. 
سازمان جهانى بهداشت اعالم كرد: فقط بر اساس 
آمارهاى مراكز پزشكى، آمار قربانيان جنگ در يمن 
ــال 2015، به 10 هزار كشته و بيش از 60 هزار  از س

زخمى رسيده است.
جزييات سند گريفيتس  براى حل بحران 

يمن
مارتين گريفيتس، فرستاده ويژه سازمان ملل 
به يمن در اين سند تاكيد كرده است، مذاكره درباره 
اقدامات سياسى و امنيتى و توافق بر سر گذار سياسى 

در قالب يك بسته خواهد بود.
به لحاظ نظامى هم اين سند بر آتش بس كامل 
ــر يمن از جمله در  و پايان دادن به جنگ در سراس

مناطق مرزى با عربستان تصريح دارد.
ــخص  ــات مش ــامل اقدام ــور ش ــند مذك س
ــارا... و يگان ها از  ــده براى خروج انص زمان بندى ش
پايگاه هاى شان با نظارت كميته نظامى و مكانيسم 
تحويل سالح سنگين از جمله موشك ها و پهپادها 

به دولت مستعفى است.
ــند گريفيث بر اقدامات  به لحاظ سياسى هم س
سياسى دوره گذار با مشاركت طرف هاى مربوطه از 
جمله قوه مجريه، احترام به سلسله مراتب قانونى اين 
قوه و از ميان برداشتن همه موانع پيش روى نهادهاى 

دولتى تصريح دارد.

ــى قانون اساسى و  براساس اين سند، همه پرس
انتخابات در پايان مرحله گذار  برگزار خواهند شد.

ــت، جنگ در  ــنهاد داده اس سازمان ملل پيش
ــده و نيروهاى انصارا... در مقابل  الحديده متوقف ش
توقف حمالت دولت مستعفى عقب نشينى كنند، 
سپس كميته امنيتى و نظامى مشترك تشكيل شود. 

سند سازمان ملل همچنين شامل پيشنهادى درباره 
تعز محاصره شده در جنوب غرب يمن است، براساس 
اين سند، سازمان ملل پيشنهاد كرده ناظران در بندر 

الحديده و بنادر ديگر استان مستقر شوند.
تبادل فهرست وزرا

ــات  ــزارش داد دو هي ــرز گ ــزارى  رويت خبرگ

ــوئد ،  ــركت كننده در مذاكرات صلح يمن در س ش
فهرست اسامى 15 هزار اسير و زندانى را به منظور 

تبادل آنها، به يكديگر ارايه كردند.
ــپوتنيك نيز به نقل از يك منبع  خبرگزارى اس
شركت كننده در مذاكرات صلح يمن در سوئد اعالم 
كرد كه هيات هاى جنبش انصارا... و هيات وابسته به 

رياض (هيات دولت مستعفى)ديروز فهرست اسرا را 
با يكديگر رد و بدل كردند.

اين منبع افزود: شمار اسراى دو طرف حدود 15 
هزار تن اعالم شده و عمليات اجراى تبادل آن ها 40 

روز از تاريخ اعالم شده، به طول خواهد انجاميد.
به گفته اين منبع، دو طرف دو هفته فرصت دارند  
ــرا را بررسى و طى يك هفته  دو فهرست اسامى اس
ديگر مالحظات خود را ارائه داده و در هفته چهارم به 

مالحظات طرف ديگر پاسخ دهند.
ــازوكار مورد توافق پس از موافقت  ــاس س بر اس
طرفين، فهرست ها تحويل صليب سرخ مى شود تا 

اسرا از دو فرودگاه سيئون و صنعا انتقال داده شوند.
حمزه الكمالى،  عضو هيات وابسته به رياض در 
ــوئد ادعا كرد كه فهرست  مذاكرات صلح يمن در س

اسراى آن ها شامل 6000 تن است . 
ــنبه  ــرات صلح يمن از پنج ش دور جديد مذاك
گذشته پس از عزيمت هيات مذاكره كننده جنبش 
انصارا... و دولت مستعفى يمن به سوئد با ميانجيگرى 
مارتين گريفيتس، نماينده ويژه سازمان ملل متحد 
در امور يمن در سوئد آغاز شده است.  توقف حمالت و 
درگيرى هاى دوجانبه، اداره بندر الحديده، بازگشايى 
فرودگاه صنعا و تبادل اسرا از جمله موضوعات مورد 

مذاكره ميان طرف هاى يمنى در سوئد است.
درگيرى هاى يمن كه عربستان از سال 2014 با 
حمالت هوايى دخالت خود را در آن آغاز كرد، از سوى 
سازمان ملل متحد به عنوان بدترين بحران انسانى در 
سطح جهان اعالم شد، به گونه اى كه عالوه بر كشته 
شدن هزاران غيرنظامى از جمله كودكان و زنان و برجا 
گذاشتن ميليون ها آواره، تمامى زيرساخت هاى اين 

كشور فقير ويران شده است.

نسخه آرامش براى يمن  2019

طرفین درگیر در روزهای رسد استکهلم به توافق های داغی دست یافتند

گروه بين الملل

نخست وزير بريتانيا به دنبال تعويق راى گيرى 
ــنبه 11  پارلمانى براى توافق برگزيت، روز سه ش
ــامبر (20 آذر) تور اروپايى خود را براى نجات  دس

اين توافق  آغاز كرد.
روز گذشته با روشن شدن موضع نمايندگان 
ــر  ــا مبنى بر وجود اختالف بر س پارلمان بريتاني
ايجاد «مرز سخت» ميان ايرلند شمالى و جنوبى 
ــدگان از توافق   ــت نماين ــه عدم حماي و درنتيج
برگزيت، ترزا مى اعالم كرد كه راى گيرى درباره 

اين توافق نامه به تعويق خواهد افتاد.
ــد دارد در ديدار با  ــا قص ــت وزير بريتاني نخس
رهبران برخى از كشورهاى اتحاديه اروپا از جمله 
ــان را براى اعمال برخى  آلمان و هلند، حمايت آن

تغييرات در توافق  برگزيت جلب كند.
ــه كار پارلمان  ــيارى از نمايندگان محافظ بس
ــه ايجاد «مرز  ــراز نگرانى كرده بودند ك بريتانيا اب
ــمالى و جنوبى احتمال  ــخت» ميان ايرلند ش س
دارد منجر به باقى  ماندن بريتانيا در نظام گمركى 

مشترك با اتحاديه اروپا شود. به اين ترتيب، بريتانيا 
ــتقل با كشورها روابط  كه قصد داشت به طور مس
ــد، خود را در ميان توافق هاى  تجارى داشته باش
ــتدى خواهد يافت كه اتحاديه اروپا به آن  داد و س
راى داده است و بريتانيا در آن نقشى نداشته است.

نخست وزير بريتانيا روز دوشنبه 10 دسامبر 
(19 آذر) با اعالم تعويق راى گيرى به نمايندگان 
پارلمان گفت: «من به نگرانى هاى شما گوش فرا 
ــام خواهد داد تا  داده ام و هر چه در توان دارم انج
اطمينان حاصل كنم چنين اتفاقى [باقى ماندن 
در نظام گمركى مشترك با اتحاديه اروپا] نخواهد 

افتاد».
ــت وزير بريتانيا اعالم كرد: ترزا مى  دفتر نخس
ــامبر با صدراعظم آلمان،  ــنبه 11 دس روز سه ش
آنگال مركل و نخست وزير هلند، مارك روته ديدار 

خواهد كرد.
ــت امروز در حالى با ژان كلود  خانم مى قرار اس
ــيون اروپا و دونالد توسك،  يونكر، رييس كميس

رييس شوراى اروپا ديدار كند كه هر دو نفر آن ها 
اعالم كرده اند اتحاديه  اروپا به هيچ  عنوان درباره 
مفاد توافق نامه برگزيت كه كشورهاى عضو به آن 

راى داده اند، دوباره مذاكره نخواهند كرد.

 يونكر با تاييد خبر ديدار با ترزا مى در واكنش 
به تعويق راى پارلمان بريتانيا درباره توافق برگزيت 
گفت: «من واقعا شگفت زده ام. توافق حاصل شده، 
ــكان دوباره  ــت. ام بهترين توافق ممكن بوده اس

ــود ندارد».تحليلگران  مذاكرات به هيچ وجه وج
ــده برگزيت  ــى را براى آين ــناريوهاى مختلف س
پيش بينى كرده اند؛ از خروج بريتانيا بدون توافق 
ــاره رفراندوم. در هر صورت  گرفته تا برگزارى دوب

ــاد دنيا نتايج  ــده پنجمين اقتص ــت بر آين برگزي
غيرقابل بازگشتى خواهد گذاشت.

ــق مذاكره و  ــى به تعوي ــم دولت ترزا م تصمي
ــه پيش فراهم  راى گيرى كه مقدمات آن از هفت
ــندى احزاب مخالف  شده بود با انتقاد و و ناخرس
مواجه شد. يكى از نمايندگان حزب كارگر در يك 
حركت نمادين «گرز طاليى تشريفاتى» را كه نماد 
اقتدار ملكه در پارلمان بريتانياست، برداشت و با 
ــد. اگر «گرز طاليى  آن از صحن پارلمان خارج ش
تشريفاتى» در صحن پارلمان نباشد، نمايندگان 

نمى توانند به قوانين راى دهند.
ــل مويل، نماينده حزب كارگر پس از اين  راس
ــدت يك روز  ــان براى م ــت از صحن پارلم حرك
اخراج شد. او در توضيح به روزنامه گاردين گفت: 
«حركت نمادين خروج گرز به معنى اين است كه 
ــت داده  ــود در اداره امور را از دس پارلمان اراده خ
است. احساس مى كنم پارلمان حق اداره مستقل 

امور كشور را واگذار كرده است».

تور اروپایی ترزا می برای نجات توافق  خروج از اروپا آغاز شد

نفس مصنوعى براى نجات برگزيت!

سنديكاى اتحاد ملى دبيرستانى ها  در پى سخنان 
امانوئل مكرون، رييس جمهورى فرانسه روز سه شنبه 
را «سه شنبه سياه» اعالم كردند و دست به اعتصاب 
ــتانى ها و  ــت كه دبيرس زدند.حدود يك هفته اس
دانشجويان در ادامه جنبش جليقه زردها، كالس هاى 
برخى دبيرستان ها و دانشگاه ها را تعطيل كرده اند و 
ــت به اعتصاب و راهپيمايى مى زنند. با اينكه  دس
مشاركت در اين اعتصاب روز دوشنبه بسيار كاهش 
يافته بود (اعتصاب 120 دبيرستان در روز دوشنبه 
ــتان در هفته گذشته) با  در مقايسه با 400 دبيرس
اين حال يك سنديكاى دبيرستانى خواهان ادامه 

اعتراضات در روز سه شنبه شده است.
بر اساس آمار منتشر شده در صبح روز سه شنبه 
170 دبيرستان به اعتصاب دبيرستانى ها پيوسته اند.

در شهر رون در شمال فرانسه دانش آموزان بيش 
از هزار دبيرستان در خيابان تظاهرات كردند. شعار 

اصلى آن ها«نه به گزينش، آرى به آموزش» است.
ناتان لوپوتيه، دبير اتحاديه ملى دبيرستانى ها 
گفته است: هدف سازماندهى «سه شنبه سياه» اين 
است كه نشان دهيم آنچنان كه ژان ميشل بالنكه 

وزير آموزش فرانسه مى گويد، ما  در اقليت نيستيم.
ــتانى ها خواستار  سنديكاى اتحاد ملى دبيرس
حذف سيستم گزينشى براى دانشگاه ها و اصالحات 
مرتبط با ديپلم پايان دبيرستان شده كه قرار است 
ــود. آن ها همچنين خواستار  از سال 2021 اجرا ش
مجانى شدن كتاب هاى درسى و حمل و نقل عمومى 
براى دبيرستانى ها شده اند. اين سنديكا همچنين 
ــت كه ما نگران كاهش قدرت خريد مردم  گفته اس
ــت كه به همه از جمله  ــتيم كه موضوعى اس هس

دبيرستانى مربوط مى شود.
در  مارسى در جنوب فرانسه دبيرستانى ها صحنه 
ــط پليس فرانسه را  دستگيرى دانش آموزان توس
بازسازى كردند كه آن ها را همانند اسير در يك محل 

نگه داشته بودند.
واكنش احزاب سياسى به سخنان مكرون

ــب براى آرام  تمهيداتى كه مكرون دوشنبه ش
كردن اعتراضات جليقه زردها اعالم كرد، در كليت 
ــت هاى فرانسه ناكافى  خود از سوى چپ ها و راس
ــت.«رييس جمهور ثروتمندان»،  ارزيابى شده اس
ــرده چيزى به  ــه» كه «خ ــاآگاه از جامع «پرت و ن

فرانسوى ها پيشنهاد مى كند» و «نمى خواهد جهت 
سياست هايش را تغيير دهد»، از جمله عبارت هايى 
بود كه اپوزيسيون در واكنش به سخنان مكرون عليه 

او  استفاده كردند.
ــه به رهبرى مارين  جناح راست افراطى فرانس
لوپن، مكرون را پرت و ناآگاه از جامعه ارزيابى كرده 
است كه حاضر نيست مدل اقتصادى سياسى مورد 
نظرش را تغيير دهد. مارين لوپن گفته است كه مدل 
مكرون كه شامل «جهانى شدن وحشى»، «رقابت 
ناعادالنه»، «مبادالت بازار آزاد گسترده» و «مهاجرت 
وسيع» است، پيامدهاى اجتماعى و فرهنگى براى 

فرانسه دارد و اين مدل بايد تغيير كند.
جمهورى خواهان فرانسه كه جناح راست فرانسه 
را شامل مى شوند، تمهيدات مكرون براى افزايش 
حداقل دستمزد را تبديل جامعه به جامعه حداقل 
ــه مكرون  ــد و گفته اند ك ــى كرده ان حقوق ارزياب
ــم  تنها خرده چيزهايى براى خاموش كردن خش
فرانسوى ها به آن ها پيشنهاد مى كند و اين اقدامات 

را ناكافى ارزيابى كرده اند.
ژان لوك مالنشون، رهبر حزب چپگراى «فرانسه 

تسليم ناپذير» مكرون را با عبارت «رييس جمهورى 
ــت و گفته  ثروتمندان» مورد خطاب قرار داده اس
ــخنرانى  ــى كه مكرون در س ــت تمام تمهيدات اس
دوشنبه شبش اعالم كرد، از جيب ماليات دهندگان 
ــد،  نه  ــدگان پرداخت خواهد ش معمولى و بيمه ش
ــى گويد: «انقالب  ــدان بزرگ. او م از جيب ثروتمن

ــهروندان ادامه دارد».بنوآ امون، رهبر جنبش  ش
ــعب از حزب  ــپ منش ــش چ ــل اس» گراي «نس
سوسياليست گفته است: ما منتظر توزيع واقعى 
ــع مكرون در  ــتيم. او عدم تغيير موض ثروت هس
ــورد انتقاد قرار داد و  ارتباط با ماليات بر ثروت را م
از فقدان مشاركت شركت هاى بزرگ و همچنين 

ــهامداران عمده در كاهش آلودگى  بانك ها و س
ــياليت فرانسه به رهبرى  انتقاد كرد.حزب سوس
ــير  ــا انتقاد از مكرون گفت كه او مس اوليويه فور ب
سياست هايش را تغيير نداده و پيشنهاد او به عنوان 
ــاركوزى است. او  ابتكار جديد همان سياست س
ــت حذف ماليات از ساعات اضافه  گفت كه سياس
ــار به بيكارها و  ــت كه فش كارى معنايش اين اس
بازنشسته ها افزايش مى يابد.يانيك ژدو، سرليست 
ــوى براى انتخابات اروپا  اكولوژيست هاى فرانس
گفته است كه مكرون هيچ چشم اندازى براى تغيير 
رويكرد محيط زيستى دولت و عدالت اجتماعى 

ارائه نكرد.
واكنش جليقه زردها

اگرچه برخى از جليقه زردها تمهيدات مكرون 
را «اولين قدم مثبت» ارزيابى مى كنند اما بيشتر 
ــه لوموند صحبت  ــه با روزنام جليقه  زردهايى ك
ــه از صحبت هاى رييس  ــى گويند ك كرده اند، م
جمهورى نااميد شده اند. آن ها مى گويند منتظر 
اقدام واقعى هستند و براى همين به اعتراض شان 

ادامه خواهند داد.

جلیقه زردها خیال کوتاه آمدن ندارند

سه شنبه سياه در فرانسه
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یکی از مس��ائل مهم در حوزه قضایی رسيدگی 
به وضعيت زندانيان اس��ت؛ از این رو س��رویس 
حقوق و قضای »قانون« بنا دارد تا از هفته آینده 
صحبت ه��ا، دغدغه ها و مش��کات زندانيان را 
در صورت مقرون به صحت بودن منتش��ر کند. 
انتشار این مهم عاوه برآنکه باعث ارتقای سطح 
دانش حقوقی آحاد مردم می شود، شاید به حل 
دغدغه های افراد دربند کمک ش��ایانی کند. به 
این دليل از تمام کسانی که مشکات مرتبطی 
دارند، تقاضا می شود که برای رسانه ای شدن این 
موضوع، مش��کات خود را با قيد عنوان»برای 
گروه حقوق و قضا« به کانال یا کد پستی  روزنامه 

ارسال کنند. 
کدپستی:1591633547

از زندان به مسئوان

@ghanoonnewspaper

www.ghanoondaily.ir

نفيسه صباغی

شاید استفاده از واژه »کااي لوکس« براي »مسکن« 
که در قوانين کشور و همچنين قوانين بين المللي به عنوان 
یکي از حقوق اوليه براي افراد مطرح ش��ده اس��ت، کمي 
عجيب و دور از ذهن به نظر برسد، اما در سال هاي اخير و با 
توجه به تورم و گراني  کااها و خدمات در کشورمان بسياري 
ازملزومات ضروري زندگي از جمله مسکن، به دليل اینکه 
بسياري از شهروندان قدرت خرید آن را ندارند به عنوان 
»کاایي لوکس« و دس��ت نيافتني ش��ناخته مي شوند. 
به عبارت دیگر، با وجود تاکيد قوانين بر تامين مس��کن 
براي شهروندان اما سال هاست داشتن سرپناه نه تنها به 
عنوان یک حق براي اف��راد جامعه بلکه به عنوان معضلي 
اینحل مطرح بوده و بسياري از افراد به دایل گوناگون از 
جمله گران بودن و عدم توانایي براي خرید  از آن محروم 
هستند . به خصوص در ش��رایط فعلي و پس از مشکات 
اقتصادي فراوان کشور و باا رفتن چندبرابري هر متر مربع 
قيمت مسکن، دیگر شهروندان توان خرید سرپناهي براي 
خود خانواده شان را ندارند. این درحالي است که عاوه بر 
مشکل تامين و عرضه مسکن، قيمت اجاره بهای مسکن نيز 
به صورت نجومی در حال افزایش است. که البته این ها تنها 
بخشی از مشکات حوزه مسکن کشور است که در کنار 
عدم تعيين تکليف مالياتی 2.6 ميليون واحد مس��کونی 
خالی نيز گواه این واقعيات هستند که دولت برنامه ای برای 

بخش مسکن ندارد.
قيمت بااي خرید و اجاره مسکن و بازاري که توسط 
داان و س��ودجویان اداره مي شود، سبب ش��ده تا افراد 
عطاي خرید خانه را به لقایش بخشيده و به اجبار در منازل 
استيجاري زندگي کنند که از طرفي نيز باا بودن ميزان 
اجاره بها و عدم همخواني آن با درآمدشان به فقيرتر شدن 
افراد منجر شده است. با این وجود دولت نه تنها اقدامي در 
جهت کاهش این قيمت هاي کاذب نداشته بلکه به نظر 
مي رسد بازار مس��کن بدون متولي و بدون نظارت دولت 

و مسئوان رها شده وهيچ  نظارتي نيز بر آن وجود ندارد.
حاا در شرایط بد اقتصادي کشور، گراني و تورم بسيار 
زیاد که معيش��ت افراد به مخاطره افتاده، افراد مجبور 
ش��ده اند ناتوان از پرداخت اجاره خانه به حاشيه شهرها 
پناه ببرند که این موضوع نيز مي تواند تبعات بس��ياري 
را براي جامعه و این افراد به دنبال داش��ته باش��د. اما در 
این شرایط با توجه به این حجم از مشکات که مردم را 
گرفتار کرده، تدبيري جدي از سوي دولت براي رفع این 
معضات اتخاذ نشده و همين دليل سبب شده تا برخي 
از افراد به واسطه رانت و با خریدو فروش مسکن بتوانند 
با سوءاستفاده از این بازار آش��فته، پول زیادي به جيب 
بزنند. اما نکته مهم این است که با روند افزایشي و صعودي 
قيمت ارز در ماه هاي گذش��ته تمامي کااها و خدمات 
از جمله قيمت مس��کن نيز افزایش چشمگيري داشته 
باش��د. به طوري که در برخي از مناطق تهران قيمت ها 
به چندبرابر افزایش پيدا کرد. این در حالي اس��ت که در 
حال حاضر که قيمت ارز رو به کاهش است اما قيمت ها 
همچنان باا بوده و دولت نيز تاشي براي پایين آوردن 

قيمت  و ثبات بازار مس��کن ندارد .نباید فراموش کنيم  
در حال حاضر 19 ميليون نفر حاشيه نشين و بدمسکن 
در کشور وجود دارد. در این ميان مسکن مهر نيز که قرار 
بود افراد ضعيف و اقشار کم درآمد جامعه را صاحب خانه 
کند، نتوانست نقشي را که مجریان براي آن درنظر گرفته 
بودند را اجرا کند و اصوا با روي کار آمدن دولت یازدهم  نيز 
ساخت آن با کندي قابل ماحظه اي همراه شد به طوري 
که برخي از متقاضيان همچنان به دنبال تحویل گرفتن 
واحدهاي خود هستند و هم اینکه بسياري از ساختمان ها 

به لحاظ فني از استحکام ازم برخوردار نيستند. 
دولتهابايدبرايدسترسيهمگانبهمسكن

تاشکنند
حق مس��کن یک��ي از حقوقي اس��ت که در اس��ناد 
بين الملل��ی حقوق بش��ر و همچنين در قانون اساس��ي 
جمهوري اس��امي ایران براي ش��هروندان به رسميت 
شناخته شده و از جایگاه بسيار مهمی نيز برخوردار است به 
طوري که به کرات در بندها و اصول مختلف حق بهره مندی 
از مسکن مناسب مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت 
دیگر وظيفه دولت ها است که با تمام توان، ابزارها و امکانات 
موجود خود براي دسترس��ي همگان به مسکن مناسب 
تاش کنند و با انجام اقداماتي اساسي و قانونگذاري صحيح 
این امر را نشان دهند و به اندازه منابع خود براي تامين این 

حق براي شهروندان کوشش کنند.  

حقمسكندرمقرراتبینالمللي
لزوم حفظ جان انس��ان ها و حمایت از حق حيات که از 
حقوق شناخته ش��ده در ماده 6 ميثاق بين المللی حقوق 
مدنی و سياسی است؛ با مساله مس��کن و حفاظت از جان 
شخص رابطه مستقيم دارد. در نس��ل دوم حقوق بشر که 
ميثاق بين المللی حقوق مدنی � سياسی اصلی ترین سند 
آن است با صراحت شاهد به رسميت شناخته شدن حق 
مسکن هستيم.  در مقدمه این ميثاق آمده است: »با توجه به 
اصولی که در منشور ملل متحد اعام شده است، شناسایی 
حيثيت ذاتی و حقوق برابر و غيرقابل انتقال کليه اعضاي 
خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، 
نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حيثيت ذاتی شخص 
انسان می باشد«. بند یک ماده 11 این ميثاق نيز مقرر داشته: 
»دولت های عضو این ميثاق، حق داش��تن یک زندگی با 
معيارهای قابل قبول برای هر فرد و خانواده اش را که شامل 
خوراک، پوشاک کافی و مسکن و ادامه بهبود شرایط زندگی 
است، به رسميت می شناسند. دولت های عضو این ميثاق 
اقدامات مناس��ب را جهت تامين و تحقق این حق به عمل 
خواهند آورد و ضرورت اهميت همکاری های بين المللی را 
بر اساس رضایت آزادانه)طرفين( خواهند پذیرفت«.  اصوا 
دولت ها در قبال مسکن دو وظيفه مهم دارند یکی تامين 
زیرساخت ها برای س��اخت و دیگری مداخله حداقلی در 

آزادی انتخاب نوع و محل سکونت.

حقمسكنمناسبدرمقرراتايران
همان طور که پيشتر هم گفته ش��د قوانين داخلي 
نيز تاکيد زیادي بر تامين مس��کن از سوي دولت براي 
شهروندان دارند. در همين راستا در آذر 13۵1 ميثاق 
بين المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ابتدا 
در مجلس ش��ورای ملی به تصویب رس��يد و سپس در 
اردیبهش��ت 13۵4 بدون هيچ حق ش��رط و تحفظی 
در مجلس س��نا نيز تصویب ش��د و براب��ر قانون مدنی 
این ميث��اق، همچن��ان برای کش��ور م��ا ازم الرعایه 
اس��ت. همچنين اصل 31 قانون اساسی قانون اساسی 
جمهوری اس��امی ایران در مورد حق مسکن چنين 
مقرر می دارد: »داشتن  مسکن  متناس��ب  با نياز، حق  
هر فرد و خانواده  ایرانی  اس��ت . دولت  موظف  اس��ت  با 
رعایت  اولویت  برای  آن ها که نيازمندترند به  خصوص  
روستانشينان  و کارگران  زمينه  اجرای  این  اصل فراهم 
کند«. در اصل 43 ای��ن قانون نيز آمده اس��ت: »برای  
تامين  اس��تقال  اقتصادی  جامعه  و ریش��ه  کن  کردن  
فقر ومحروميت  و برآوردن  نيازهای  انس��ان  در جریان  
رشد، با حفظ آزادی  او، اقتصاد جمهوری  اسامی  ایران  
بر اساس  ضوابط زیر استوار می  شود: 1- تامين  نيازهای  
اساسی : مسکن ، خوراک ، پوش��اک ، بهداشت ، درمان ، 
آموزش  و پرورش  و امکانات  ازم  برای  تشکيل  خانواده  

برای  همه .و.....«

شرايطکنونیمسكنبهضررمصرفکنندهاست
اما با وجود تاکيد قوانين داخل��ي و بين المللي بر 
تامين مس��کن براي افراد، اما این مواد فقط در کتاب 
قوانين محصور مانده و اجراي آن اولویت دولت ها در 
این سال ها نبوده است. حميد بنایی نماینده مجلس 
در مورد معضات بازار مس��کن در کش��ور به دنبال 
افزایش قيمت ارز گفته است: در ماه های اخير قيمت 
ارز کاهش داشته و مس��ئوان اعام می کردند که با 
کاهش نرخ ارز، قيمت مس��کن نيز پایين می آید، اما 
متاسفانه دولت نتوانس��ت از این مساله برای کاهش 
قيمت ملک استفاده کند و امروز نرخ بازار مسکن هنوز 

بسيار بااست.
ای��ن نماینده مجلس، خاطرنش��ان کرده اس��ت:  
ش��رایط کنون��ی ح��وزه مس��کن کام��ا ب��ه ضرر 
مصرف کننده است و یک زوج جوان امروز دیگر توان 
خرید یک مسکن را نيز ندارند، بر اساس گزارش ها در 
شرایط کنونی ميانگين هر متر ملک در تهران حدود 
9 ميليون تومان است که این مساله برای کشور یک 
آسيب بزرگ محسوب می شود. این در حالي است که 
بنایي همچنين با اش��اره به وضعيت و فرآیند ساخت 
مسکن در کشور افزوده است: متاسفانه تاکنون طرح 
و اس��تراتژی جامعی در کش��ور برای حوزه مس��کن 
تدوین نشده است. این در حالي است در قانون برنامه 
ششم توسعه آمده است که حدود 200 هزار مسکن 
توسط بنياد مسکن ساخته شود، همچنين وزارت راه و 
شهرسازی نيز مکلف به نوسازی و بهسازی بافت های 
فرسوده در کشور است. دولت در برنامه ششم توسعه 
مکلف ش��ده که در طول مدت قان��ون برنامه، حدود 
900 هزار واحد مسکن با کمک بخش های خصوصی 
و بخش های مختلف بس��ازد. اما متاسفانه با گذشت 
حدود دو س��ال از اجرای قانون برنامه ششم توسعه، 
این قانون اجرایی نشده است که علت این مساله عدم 
توجه برخی از وزرا و مسئوان به طرح جامع مسکن 

مندرج در برنامه ششم است.
در حال حاضر مشکل مس��کن به عنوان یکي از 
مشکات جدي و اساسي شهروندان بوده که به دليل 
فراهم نبودن زیرساخت ها توسط دولت و عدم توجه 
مس��ئوان یا به عبارتي در اولویت نبودن آن، سبب 
ش��ده تا حقي را که قوانين داخل��ي و بين المللي به 
رسميت شناخته اند، استيفا نشود و داشتن سرپناه 
یا خانه اي امن به عن��وان آرزویي ب��راي افراد تلقي 
شود. این در حالي اس��ت که امام خميني در اولين 
گفتگوي شان پس از س��اکن شدن در قم، بر داشتن 
مسکن شهروندان تاکيد کرده و مي گویند: »هرچه 
زودتر باید مشکل مسکن برای بی خانمان ها و فقرای 
ایران حل گ��ردد؛ و برای هر خانواده، مس��کن مورد 
نيازشان تامين شود«.  اما نکته قابل تامل دیگر اینکه 
براي جلوگيري از بروز فسادهاي اخاقي، مسئوان 
همواره بر ازدواج جوانان تاکي��د دارند در حالي که 
سال هاس��ت  معضل گراني مس��کن و اجاره بها و.... 
مانعي بزرگ بر سر راه ازدواج جوانان بوده به طوري 
که بسياري از آن ها به واسطه مش��کات اقتصادي 

عطاي ازوداج را به لقایش بخشيده اند .

    گراني قيمت مسكن، شهروندان را از حق قانوني خود محروم كرده است    

سرابي به نام »حق مسكن«

سرپرستمعاونتفضایمجازی
دادستانیکلکشورمطرحکرد:

رشدمیزانجرايمدراينستاگرام
سرپرس��ت جدید معاون��ت امور فض��ای مجازی 
دادستانی کل کشور گفت: بس��ياری از علما و اساتيد 
دانشگاه و دانشجویان هر کدام با استدال خود خواهان 

فيلترینگ اینستاگرام هستند.
جواد جاویدنيا ، در پاسخ به س��والی مبنی بر اینکه 
اینکه چندی پي��ش صحبت هایی مبن��ی بر احتمال 
فيلترینگ اینستاگرام مطرح شده بود، آیا قرار است این 
شبکه اجتماعی فيلتر شود به ایسنا گفت: اینستاگرام 
باید چند س��ال پيش فيلتر می ش��د. متاسفانه ميزان 
جرایمی که در بستر جرم خيز اینستاگرام بوجود آمده 
و هر روز رو به رشد است را می توان به عنوان یک فاجعه 
نام برد و خانواده های زیادی درگير آسيب های آن شده 

و از این مساله گایه مند هستند.  
دبير کارگروه تعيين مصادیق محتوای مجرمانه 
افزود: بسياری از علما و اساتيد دانشگاه و دانشجویان 
هر کدام با اس��تدال خود خواه��ان فيلترینگ این 
نرم افزار هستند. حتی برخی تمام مسئوان فضای 
مجازی کش��ور را که هر کدام به نح��وی در این فضا 
نقش دارند به خاطر عدم جلوگيری و برخورد با این 
پدیده مس��ئول گمراهی تک تک اف��راد جامعه و به 
ویژه کودکان و نوجوانان می دانند و بی غيرت خطاب 

می کنند و حق هم دارند.
جاویدنيا تاکيد کرد: من به عنوان مس��ئول نظام 
اسامی بر صندلی خود تکيه داده ام و می بينم که چه 
فجایعی در این شبکه در حال وقوع است و اقدامی که 
می توانم انجام دهم، را انجام ندهم و به جای وظایف 
ش��رعی و قانونی ماحظات سياسی را بهانه کنم، آیا 
خداوند متعال و ش��هدا از من خواهند پذیرفت؟ اگر 
واقعا چنين اس��ت باید مس��ئوليتم را رها کنم و در 
خانه بنيش��ينم تا حداقل پاسخی داش��ته باشم که 

مسئول نبودم.
وی تاکيد ک��رد: مقام معظم رهب��ری بارها و بارها 
وضعيت نامطلوب این فضا و اینک��ه این فضا به قتلگاه 
جوانان تبدیل شده است را گوشزد کرده اند. آیا من با 
ادعای وایتمداری و س��رباز وایت بودن رواست که 

بی تفاوت باشم و بهانه های مختلف بياورم؟
سرپرس��ت جدید معاون��ت امور فض��ای مجازی 
دادستانی کل کشور افزود: قوه قضایيه در این خصوص 
تذکرات ازم  را داده اس��ت و بنا دارد محکم و استوار 

پيگير اجرای قانون در همه زمينه ها باشد.

ريیسسازمانتعزيرات:
گذرازبحراناقتصادی

باتعاملمیانسازمانهايمتولي
معاون وزیر دادگس��تری و ریيس سازمان تعزیرات 
حکومتی در جلسه هم اندیش��ی این سازمان و سازمان 
حمای��ت مصرف کنندگان و توليدکنن��دگان، افزایش 
تعامل را راهکار چابک سازی سازمان ها در انجام تکاليف 

قانونی عنوان کرد. 
جمال انصاری اف��زود: حضور تعاملی بس��يار برای 
گذر از بحران و شرایط اقتصادی فعلی بسيار موثر بوده 
و توانسته ایم تدابير موثری بياندیشيم و ضمن تشکر از 
تمام تاش های آقای نوابی و همکاران شان؛ توانستيم 
با همکاری و تعامل آن ها شرایط فعلی را مدیریت کنيم.

وی خاطر نشان کرد: مطالبات و توقعات مردمی 
و حاکميتی وجود دارد و برای هر مس��اله ای در بازار، 
هجمه ها به س��مت س��ازمان تعزیرات و س��ازمان 

حمایت است.
انصاری گفت: جمعيت و نيروی انس��انی سازمان ما 
برای یک ش��رایط عادی، طبيعی اس��ت، اما در شرایط 
بحران باید یک حجم کار مضاعفی بر پيکره سازمان ها 
وارد کنيم و اگرچه تعامات خوبی در یک سال گذشته 
انجام شده، اما تصورم این است که اگر تعامات موجود 

را اجرایی تر کنيم، به نتایج بهتری می رسيم.
معاون وزی��ر دادگس��تری در پایان اظهار داش��ت: 
سرعت، چابکی و پاسخگویی س��ریع؛ اقناع اجتماعی 
بيش��تری را در پی خواهد داشت و ضمن اعام آمادگی 
برای همکاری، ای��ن فرصت را مغتنم می ش��ماریم که 
بهتر از گذشته برای بهبود شرایط عملکردی خودمان و 

چابک سازی سازمان ها اقدام کنيم.
انصاری تاکيد ک��رد: نيازمن��د واکاوی و هماهنگی 
جدی در کارگروه ها و جلسات هس��تيم و معتقدیم که 
عکس العمل ه��ا و اتفاقات اگر به موقع باش��د، موجب 
برخورد با تخلفات نمی ش��ود و حکم مح��وری اگرچه 

اثرگذار است، اما کافی نيست.
در ادام��ه این نشس��ت، معاونين و مدی��ران کل دو 
س��ازمان به بي��ان نقطه نظ��رات خ��ود پرداختند که 
مهم ترین مباحث مطرح شده در این زمينه، بازدارندگی 
جرایم، نياز به آموزش، افزایش تعامل در زمينه فناوری 
اطاعات، همسان سازی دو سامانه 124 و 13۵، ایحه 

تغيير قانون و لزوم افزایش اختيارات بازرسان بود.

عدليه

از زمانی که مالکيت در بين مردمان جهان اهميت پيدا کرد، موضوع 
حفظ و نگهداری مال و مجازات متعرضين به آن نيز مورد توجه مردم، 
ادیان، قبایل، گروه ها و دولت ها قرارگرف��ت . در قدیمی ترین قانون 
مدون جهان � مجمع القوانين حمورابی � نيزبرای این جرم مجازات 

تعيين گردیده بود . 
سرقت با توجه به ساختار وقوع آن  که س��هل در ارتکاب و دارای 
برخ��ورداری از منفعت مس��تقيم برای س��ارقين اس��ت در جوامع 
مختلف و دوره ه��ای گوناگون، از جمله جرایمی اس��ت که با کثرت 
تحقق مواجه اس��ت. هرچقدر جوامع پيشرفته تر شدند این جرم نيز 
تکامل یافته و شيوه های ارتکاب آن متفاوت شد و به تبع آن، سياست 
جنایی درخصوص واکنش به آن  نيز براساس این تنوع و گوناگونی، 
ضمانت اجراهای کيفری متعددی را در نظر گرفته است و برهمين 
اساس سرقت به انواع مختلف تقسيم شده و شرایط و مجازات هریک 
را نيز بر اس��اس این موارد تببي��ن کرده اند . نظام حقوق��ی ایران نيز 
مس��تثنی از این امر نبوده و اولين قانون در خصوص سرقت در قانون 
مجازات های عمومی مصوب 1304 وضع ش��ده است . در خصوص 
برخی از انواع سرقت نيز مانند سرقت مس��لحانه از منازل مسکونی 
و بانک ها، صرافی ها و جواهر فروش��ی ها نيز به موجب قوانين خاص 

این نوع رفتارها جرم انگاری و مجازات برای شان تعيين شده بود . بعد 
از پيروزی انقاب اسامی و به تبعيت از فقه اسامی که حرمت مال 
مس��لمان را هم ردیف حرمت خون او می داند، سرقت جرم دانسته 
شده و برای آن حد الهی و تعزیر در نظر گرفته شده است . بر این اساس 
و با توجه به طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسامی در نظام 
حقوقی ایران باید س��رقت را به طور کلی به س��رقت حدی و تعزیری 
تقسيم کرد و س��رقت تعزیری نيز به انواع مختلف با توجه به شرایط 

وقوع  تقسيم می شود .       
مقنن در ماده 267 قانون مجازات اس��امی 1392 با وجود عدم 
تمایل به بيان تعریف جرایم و صرفا ذکر مصادیق آن ها ، جرم سرقت را 
تعریف و بيان داشته »سرقت ربودن مال متعلق به غير «  است .                          
س��رقت حدی به موجب ماده 268 قانون مجازات دارای چهارده 
ش��رط اس��ت که در صورت احراز و اثبات این موارد و وجود شرایط 
مسئوليت کيفری مرتکب محکوم به سرقت حدی شده و حد الهی بر 
او جاری می شود . البته ماده 281 قانون مجازات راهزنان و سارقانی 
که به صورت مسلحانه اقدام کنندو موجب سلب امنيت مردم و راه ها 
شوند را محارب دانسته اس��ت؛ مقنن بردن مال را در این ماده شرط 
ندانسته بلکه براساس شرایط جرم محاربه، دست به ساح بردن و سلب 
امنيت مردم و راه ها را برای تحقق آن کافی دانسته است . موارد دیگر 
را می توان سرقت های تعزیری دانست که شامل ساده، مقرون به آزار 
و تهدید ، درش��ب ، از بانک ها و صرافی ها و طا فروشی ها ، مغازه ها و 
سوپرمارکت ها، منازل مسکونی، وسایل مورد استفاده عموم، مناطق 

حادثه دیده، موزه ها و ... و نظایر آن ها می شوند .                           

موردی که در این نوش��تار مورد نظر اس��ت، س��رقت از بانک ها، 
صراف ها و طافروشی هاس��ت که به موجب م��اده واحده ای تحت 
عنوان  » سرقت مسلحانه از بانک ها ، صرافی ها یا جواهر فروشی ها« در 
سال 1338 به صورت مستقل جرم انگاری شده است . اولين سوالی 
که به ذهن متبادر می شود،  نسخ یا عدم نسخ این ماده واحده است ، در 
قوانين بعد از انقاب، مقنن در هيچ قانونی این ماده واحده را صراحتا 

نسخ نکرده است این درحالی است که : 
اول: با توجه به اصل چهار قانون اساس��ی و ل��زوم دون الحد بودن 
تعزیر نسبت به حدود الهی به اس��تناد » من بلغ حدا فی غير فهو من 
المعتدین « تعيين مجازات اعدام برای س��ارقين وفق ماده واحده با 

شبهه اساسی مواجه است . 
دوم: مي��زان مجازاتی که در ماده واحده تعيين ش��ده اس��ت با 
توجه به مقيدبودن آن، به نتيجه حاصله بس��تگی دارد؛ درصورت 
وقوع س��رقت و بردن مال، حبس ابد با اعمال شاقه اعمال می شود، 
سابقه اجرای حبس با اعمال شاقه در ایران به زمان ناصرالدین شاه 
برمی گردد و اولين بار به ص��ورت مکتوب در قان��ون مجازات های 
عمومی 1304 تصویب شد و در قانون اصاحی 13۵2 نيز حذف شد 
و حبس جنایی و حبس جنحه ای جانش��ين حبس مجرد و تادیبی 
ش��دند . بدین صورت که اگر سارقي در حين س��رقت مرتکب قتل 
شود، مجازات اعدام اعمال می ش��ود که این مجازات نيز بر اساس 
مقررات قصاص نسخ شده اس��ت. لذا امکان اعمال این مجازات ها 

عما غيرممکن است. 
سوم: قسمت انتهایی ماده واحده که اراده مرتکبان در عدم تحقق 

سرقت و بردن مال و قتل را در ميزان حبس تعيينی موثر دانسته نيز 
در حال حاضر در ماده 122 قانون مجازات اسامی تحت عنوان شروع 
به جرم مورد توجه مقنن قرار گرفته  و جرم انگاری شده است و به نوعی 

ماده 122 آن را نسخ کرده است .
چهارم : س��رقت های تعزی��ری در قانون مج��ازات کتاب پنجم 
تعزیرات مصوب 137۵ مواد 6۵1 به بعد آورده شده است . که به نظر 
مي رسد در صورت وقوع سرقت از بانک ها ، صرافی ها و طافروشی ها 
یکی از مواد 6۵1 تا 6۵6 برای آن ها حسب زمان وقوع و اقدامات شان 
قابل اعمال است . اصوا سرقت از این مکان های مهم و با ارزش مادی  
به صورت مسلحانه واقع می شود و در بسياری از موارد به عنوان محارب  
مجازات مي شوند، مستند قانونی محکوميت این سارقين ماده 281 

قانون مجازات است که برای احراز و اثبات  آن باید :
اول: ثابت شود توس��ط راهزنان، س��ارقان و قاچاقچيان صورت 

پذیرفته است و هدف اصلی آن ها سرقت و قطع الطریق است. 
دوم: باید حتما دست به ساح ببرند،  البته نيازنيست همه آن ها 
مسلح باشند تنها یک نفر کافی است. باید ساح واقعی باشد، سرد یا 

گرم بودن آن فرقی ندارد. 
سوم:مهم ترین ش��رط در این ماده بر هم خوردن امنيت مردم یا 

راه هاست . 
با توجه به م��اده281 قانون مجازات و م��اده 6۵3 قانون مجازات 
کتاب پنجم تعزیرات در صورت وقوع سرقت و قطع الطریق مسلحانه 
بدوا  باید بر اساس شرایط ماده 281 محاربه مورد بررسی قرار گيرد و 

در صورتی که شرایط آن وجود نداشت ماده 6۵3 اعمال شود.

»مسکن« یا »سکنا« مهم ترین رکن تشکيل یک خانواده است. 
داشتن مسکن به عنوان بنيادی ترین مکان خصوصی و محل آرامش و 
آسایش افراد مهم ترین و پراهميت ترین حق های بشری برای تضمين 
استمرار معاش و رفاه انسان هاست. حقی که به جهت اهميت و حفظ 
کرامت انسانی تاکيد فراوان شده اس��ت. حق انتخاب مسکن در حد 
توانایی، شان و منزلت افراد  از حقوق ابتدایی هر شهروند بوده، از این رو 
ارتباط تنگاتنگ حق مسکن با سایر حقوق شهروندی و بشری کاما 
مشخص  است. امری که قانون گذار را ملزم به تدوین قوانينی مبتنی 
برکرامت انسانی کرده و این حق را در اصول دو ، 31 و 43  قانون اساسی 
محترم شمرده و دولت را موظف به تامين مسکن مناسب برای داشتن 

زندگی با عزت برای تمامی اقشار جامعه کرده است.
تامين نيازهای اساسی از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت 
و درمان، آموزش و پرورش و امکانات ازم برای تشکيل خانواده برای 
همه اقشار در پيمان نامه ها و معاهداتی که حق مسکن را جزء  اینفک 
حقوق بشر دانسته اند به طور ویژه بيان شده اس��ت. به عبارت دیگر 

حق مسکن در اسناد حقوق بش��ری از جمله اعاميه جهانی حقوق 
بش��ر 1948 نيز مورد تاکيد قرارگرفته است. پيش بينی داشتن رفاه 
و آسایش برای همه مردم به طور مطلق فارغ از هرگونه تعلق نژادی، 
قومی، رنگ پوس��ت در بند یک ماده 2۵ اعاميه جهانی حقوق بشر 
مندرج شده است و دولت ها در سال 1966 و در قالب ميثاق بين المللی 
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ��ی و در چارچوب بند یک ماده 
11 آن خود را متعهد به تامين و حرکت در مسير مهيا سازی مسکن 
مناسب برای افراد و خانواده های تحت تکفل شان کردند. در واقع در 
قالب این سند کش��ورها توجهی ویژه به حقوق شهروندی داشته و با 
امضا و تصویب این سند، حقی مسلم و قابل تحقق را برای شهروندان 

خویش و در راستای حقوق بشر به رسميت شناختند.
هرچند در کش��ور ما به جهت تامين مس��کن در س��ال 1343 با 
تشکيل وزارت آبادانی و مسکن و سپس وزارت مسکن و شهرسازی 
در س��ال 13۵3 قدم هایی در این راه برداش��ته ش��د که البته پس از 
انقاب نيز در اصل 31  قانون اساسی جمهوری اسامی ایران، داشتن 
مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانوار ایرانی دانسته شد و دولت 
موظف شد با رعایت اولویت برای آن ها که نيازمندترند، به خصوص 

روستانشينان و کارگران، زمينه اجرای این اصل را فراهم کند.
حق مسکن نه تنها در قانون اساس��ی به طور مشخص بيان شده 
است حتی به واسطه اهميت آن اصل 22 این قانون، تعرض ناپذیری 
مسکن شهروندان را نيز آن را مورد توجه قرار داده و به واسطه اهميت 
این حق در منشور حقوق شهروندی نيز به آن توجه ویژه شده است و 
در پانزدهمين بند از آن حق مسکن را قيد کرده اند و در آن قانون گذار 
در ماده 73 اعام داشته است حق شهروندان است که از مسکن ایمن 
و متناسب با نياز خود و خانواده شان بهره مند شوند و دولت براساس 
نياز و با رعای��ت اولویت و امکانات زمينه اس��تيفای این حق را فراهم 
می کند .ماده ای که از اصل س��ی و یکم قانون اساسی، بندهای سه و 
چهار سياست های کلی مسکن – مصوب 1389- قانون ساماندهی 
و حمایت از توليد و عرضه مسکن- مصوب 1387 نشات گرفته است. 
همچنين در این منشور دولت مکلف به بهبود وضعيت مسکن شده 
است و در ماده 74  این تکليف را که، اتخاذ تدابير و وضع مقررات ازم، 
جهت تامين و بهبود وضعيت مس��کن متناسب با ویژگی های بومی 
و ارزش های فرهنگی، اجرای مقررات ملی س��اختمان و طرح های 
بهينه سازی مصرف انرژی بوده است را به دوش گرفته است ماده ای 

که خود از قانون ساماندهی و حمایت از توليد و عرضه مسکن، مصوب 
1387 استخراج شده است. 

با توجه به اهميت مس��کن مناسب در حد ش��ان و حفظ کرامت 
انسانی ش��هروندان و حمایت قانونی از آن  در عرصه های بين المللی 
و قوانين داخلی و منش��ور حقوق ش��هروندی آن گونه که باید شاهد 
رسيدگی و توجه و اهميت به این موضوع مهم و حياتی در این سال ها 
نبوده ایم. گرانی بيش از حد مسکن، نابه سامانی بازار مسکن، نبود عزم 
جدی در رفع معضات مس��کن، نداش��تن ضمانت اجرایی برخی از 
قوانين و مقررات و عدم تناسب قوانين با شرایط حال وضعيت مسکن،  
حق مسکن را به عنوان ابتدایی ترین حقوق انسانی و شهروندی دچار 
خلل کرده است . هرچند مجموعه عوامل مختلف دست در دست هم 
داده است تا شرایط کنونی نارضایتی شهروندان در حوزه مسکن اتفاق 
بيفتد اما خوب است یادآور ش��ویم که ریيس جمهور مکلف است در 
اجرای قانون اساس��ی و نظارت بر اجرای آن توسط سایر قوا بر اساس 
اصل 113 قانون اساسی، در صورت عدم رعایت متناسب بودن مسکن 
با نياز شهروندان و ویژگی های مندرج در کنوانسيون های بين المللی، 
موظف به پيگيری بوده و به موجب همين تکاليف، مسئوليت هرگونه 
تعدی به دستور مذکور در نهایت امر با این مقام می باشد. حال زمان 
آن است که از اختيارات قانونی جهت بهبود وضع موجود تصميم هاي 

مقتضی گرفته شود.

يادداشت

تبعات قضايي سرقت مسلحانه از بانك ها و صرافي ها

دولت  موظف به تامين مسكن مناسب براي شهروندان است 

محسن شاهين 
وکيل دادگستری و مدرس دانشگاه

مجيد قاسم کردی
 مشاور حقوقی
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ــازى آذربايجان در  ــتانه 21 آذر، روز آزادس در آس
ــه بخش هايى  ــى خواهيم انداخت ب اين مطلب نگاه
ــيد احمد جان پوالد بر اساس  از زندگانى سرهنگ س
خاطرات مكتوبى از ايشان كه در سال1385 به همت 
ــيرازه كتاب و به كوشش كاوه  نشر پرديس دانش و ش
بيات و مهندس سعيد درايه (نوه مرحوم جان پوالد)، 
ــر ايرانى» چاپ شده  ــت يك افس با عنوان «سرگذش
ــوالد جدا از  ــرهنگ جان پ ــت. كتاب خاطرات س اس
ــرح بخش هايى از زندگانى او تا زمان بازنشستگى  ش
ــامل جزييات دقيق و كم نظيرى از  در ارتش ايران، ش
عمليات هاى نظامى گوناگونى در تركيه و ايران است 
ــت. هرچند اشاره به  كه وى در آن ها حضور داشته اس
تمام جوانب زندگانى اين افسر ميهن پرست با اطالعات 
ــدور و نه در اين  ــرات او، نه مق ــود در كتاب خاط موج
مجال كوتاه ميسر است اما تالش خواهد شد كه با نقل 
بخش هايى از خاطرات او، گوشه هايى از تاريخ معاصر 
ــازى آذربايجان و  ــوص عمليات آزادس ايران، به خص
رشادت هاى مردم تبريز و ارتش ايران در اين عمليات 

بازگو شود.
تولد و اقامت در عثمانى

ــيداحمد جان پوالد از پدر و مادرى تبريزى در  س
ــدر وى در جوانى به منظور تجارت  ازمير به دنيا آمد. پ
از تبريز به استانبول عزيمت كرد و در آن جا با دخترى 
از خانواده اى تبريزى ازدواج و هر دو به ازمير مهاجرت 
ــال نخست  ــدند. او دو س ــاكن ش كردند و در آن جا س
ــان تاشى مكتبى»  تحصيل خود را در مدرسه «دوش
ــتان ايرانيان» كه توسط  گذراند و پس از آن به «دبس
ــد، رفت و در  ــتانبول اداره مى ش ــن ايرانيان اس انجم
ــى تحصيالت مقدماتى خود را در  سال1293 شمس
ــاند. جان پوالد درباره فضاى  اين مدرسه به پايان رس
مدرسه ايرانيان كه توسط تعدادى از نخبگان سياسى و 
مشروطه خواهان آن دوره تاسيس شده بود، مى نويسد: 
ــتر ايرانى بودند، مخصوصا  «آموزگاران ما نصف بيش
ــين بروجردى و  ــفق و عبدالحس ــازاده ش آقايان رض
ــروطه خواهان  ميرابوالفتح علوى از مجاهدين و مش
ايران بودند كه به تركيه مهاجرت اختيار كرده بودند و 
كامال ايران پرستى و ميهن دوستى را به شاگردان تزريق 
كرده بودند. شعار  شاگردان هميشه خدا-شاه-ميهن-

پرچم ايران بود كه در تحت لواى پرچم ايران تحصيل 
ــر ايرانى، ص2). در  مى كردند» (سرگذشت يك افس
آن دوران هرساله چند نفر ايرانى توسط سفارت ايران 
در عثمانى به مدارس نظام استانبول اعزام مى شدند. 
ــى ديگر در  ــراه چند جوان ايران جان پوالد نيز به هم
ــا آغاز جنگ  ــى كه مصادف بود ب ــال1294 شمس س
جهانى اول، لباس مدرسه نظام «قلى لى» عثمانى را با 
حفظ تابعيت ايرانى بر تن كرد و پس از اتمام تحصيالت 
ــال1298(1920ميالدى) از تعليم گاه  نظامى در س
دانشكده افسرى با درجه ستوان سومى فارغ التحصيل 
ــت عثمانى و متحدانش در جنگ جهانى  شد. با شكس
ــلح عثمانى،  ــى واحدهاى مس ــالل تدريج اول و انح
ــرى منتظر خدمت  افسران منتسب به دانشكده افس
شدند. جان پوالد نيز در حالى كه در همين وضعيت به 
ــتوان دومى ترفيع يافت. پس از  سر مى برد به درجه س
چندى در سال1920 ميالدى وزارت جنگ عثمانى به 
ــتناد يك اليحه قانونى كه به دليل انحالل واحدها  اس
ــران منتظر خدمت و در نتيجه شكست  و زيادى افس
عثمانى در جنگ به تصويب رسيده بود، افسران ايرانى 
را از خدمت معاف كرده و افسران ايرانى به تدريج عازم 

ايران شدند.
درگيرى با كالنتر ترك در استانبول و پيوستن 

به نيروهاى ملى در آنكارا
ــفر  در حالى كه جان پوالد منتظر تامين هزينه س
ــران در عثمانى  ــفارت اي ــوى تهران و س به ايران از س
ــراى او در  ــود، حادثه اى ب ــا وارد ارتش ايران ش بود ت
ــوراى 1338هجرى قمرى رخ داد و موجب شد  عاش
ــاى ملى كه به  ــون نيروه ــكارا رفته و به قش تا او به آن
ــا در آنكارا همچنان در  فرماندهى مصطفى كمال پاش
ــتقر  ــا نيروهاى يونانى بوده و دولت مس حال مبارزه ب
ــناختند، بپيوندد.  ــتانبول را به رسميت نمى ش در اس
ــت:  ــرات جان پوالد اين اس ــرح اين حادثه از خاط ش

ــركت  ــوراى 1338قمرى بود. جهت ش ــب عاش «ش
ــاى  ــهدا(ع) و تماش ــرت سيدالش ــزادارى حض در ع
ــته هاى قمه زنى و زنجيرزنان به سراى والده خان  دس
ــد، رفته بودم. در شهر  كه محل اقامت ايرانيان مى باش
استانبول تركيه، ايرانى ها شب عاشورا قمه مى زدند و 
روز عاشورا دسته هاى سينه زن به اسكدار به مسجد و 
قبرستان مى رفتند. من در ميدان سراى والده خان در 
ــتاده بودم. در جلوي  من، رييس كالنترى  كنارى ايس
ناحيه سركه جى ابراهيم بيك، با يك نفر پليس سيويل 
ــد... موقعى كه  ــتاده بودن كه مامور انتظامات بود ايس
دسته ها به نوبت عبور و قمه مى زدند، رييس كالنترى 
ابراهيم بيك به پليس سيويل اظهار داشت كه حسين 
ــد اظهار ندامت  ــتند و حال دارن را خود ايرانى ها كش
ــه اظهارات اين دو  ــود را مى زنند. من ب كرده با قمه خ
ــهربانى اعتراض و تذكر دادم كه  نفر مامور مسئول ش
ــى خوددارى كنند. چون  از اين گونه اظهارات بى معن
اينجانب ملبس به لباس غيرنظامى بودم، آن ها به من 
پرخاش نمودند. اينجانب هم هر دو را با مشت مضروب 
ــل حادثه دور  ــك ايرانيان از مح ــك زده و به كم و كت
ــهربانى و دژبانى مدت 24ساعت در  شدم. ماموران ش
ــتگيرى اينجانب مشغول بودند.  تعقيب و درصدد دس
ــولگرى  ــورا به كنس باالخره اينجانب فرداى روز عاش
ــى نمودم. برخالف ميل من،  ايران رفته و خود را معرف
اينجانب را نزد كالنتر ابراهيم بيك برده و خواستند كه 
ــتى به عمل آيد اما دادسراى  عذرخواهى نموده و آش
ــناخت و تحت بازجويى قرار  ــتانبول مرا مجرم ش اس
ــتم اين دو نفر  داد. در بازجويى جداً از خود دفاع و نوش
به مقدسات ما ايرانيان توهين نموده و آيين عزادارى 
حضرت خامس آل عبا و سيدالشهدا (ع) را به تمسخر 
ــلمانان شده اند»(همان،  گرفته و باعث نفاق بين مس
ص10و11). نتيجه اين اتفاق براى جان پوالد، صدور 
ــدوى و تجديدنظر به  ــدان در دادگاه ب حكم 6 ماه زن
ــور پليس مخفى  ــر و مام ــرم مضروب كردن كالنت ج
ــفر به ايران از سوى سفارت  ــيدن هزينه س بود. نرس
ــه موجب محكوميت وى به  ايران و وقوع اين حادثه ك
ــرخاله اش با فرماندهان  6  ماه زندان شدو دوستى پس
نيروهاى ملى در آنكارا باعث شد تا جان پوالد با كشتى 
ــده و به نيروهاى  ــتانبول خارج و راهى آنكارا ش از اس
ــابپيوندد.  ــت فرماندهى مصطفى كمال پاش ملى تح
ــتقالل،به دريافت  ــود در نبردهاى اس ــور خ او با حض
ــتقالل مفتخرو با يك درجه ترفيع به درجه  نشان اس

ستوان يكمى نايل گشت. 
بازگشت به ايران و حضور در لشكر تبريز

ــراى خدمت در ارتش  جان پوالد در اكتبر1923 ب
ــتعفا داد و پس  ــون تركيه اس ايران، از خدمت در قش
ــدارك خدمتى اش  ــناد و م از ورود به تهران و ارائه اس
ــب دومى(معادل  ــا درجه ناي ــتاد ارتش ايران، ب به س
ستوان دومى) وارد ارتش ايران شد و در لشكر يك مركز 
ــردار  كه فرماندهى آن را رييس الوزرا و وزير جنگ، س
سپه بر عهده داشت، مشغول به خدمت شد. خدمت او 
ــايرمصادف بود.  در ارتش ايران با طغيان برخى از عش
ــكر يك مركز در  جان پوالد در دوران حضورش در لش

ماموريت هاى سركوب عشاير ياغى در تركمن صحرا، 
ــته و در برقرارى امنيت و  فارس و لرستان حضور داش
آرامش در كشور سهيم بود. وى پس از برقرارى امنيت 
در كشور و در دى سال1311 و با درجه سروانى به لشكر 
ــد. جان پوالد در مدت حضورش  ــه تبريز منتقل ش س
ــئوليت هاى مختلفى چون  در لشكر سه تبريز در مس
فرماندهى گردان، فرماندهى هنگ، فرماندهى دژبان 
ــوم لشكر تبريز حضور  پادگان تبريز و رياست ركن س

داشته و تا درجه سرهنگى پيش رفت.
اشغال ايران در جنگ جهانى

با اشغال ايران از سوى قواى روس و انگليس در سوم 
شهريور1320، سرهنگ جان پوالد تا روز 6 شهريور 
ــود در اطراف تبريز در  به همراه نيروهاى تحت امر خ
ــرد و پيش از  ــاى روس جانانه مقاومت ك برابر نيروه
رسيدن دستور ترك مخاصمه از تهران، اسير  شد. به 
ــوى ايشان و  دليل همين مقاومت صورت گرفته از س
ــمى(داماد باقرخان)، پس  سرهنگ ميرحسين هاش
ــراى  ــتن ايران به قواى متفقين و آزادى اس از پيوس
ايرانى، سرهنگ جان پوالد و سرهنگ هاشمى آخرين 
افسرانى بودند كه توسط روس ها آزاد شدند. سرهنگ 
ــت ستاد  ــنهاد رياس جان پوالد پس از آزادى به پيش
ــكر يزدان پناه به فرماندهى تيپ پياده  ارتش، سرلش
ــد. تيپ تحت فرماندهى  لشكر يك مركز منصوب ش
سرهنگ جان پوالد اندكى بعد ماموريت پيدا مى كند 
ــالح غيرنظاميان به خلخال و اردبيل  تا براى خلع س

ــده و در اين نواحى امنيت را برقرار كند. او در  اعزام ش
اردبيل و سراب در برابر تركتازى عوامل مسلح شوروى 
ايستادگى كرد و غالم يحيى دانشيان از عوامل روس 
ــازماندهى نيرو بود،  ــغول توزيع اسلحه و س را كه مش
ــتاد اما عوامل شوروى  بازداشت كرد و به تهران فرس
ــيان به اردبيل و آزادى اش  ــت دانش موجبات بازگش
را فراهم كردند. نقل از خاطرات سرهنگ جان پوالد: 
ــهريور1320 از قفقازيه در  ــل از ش «غالم يحيى قب
معيت مهاجران وارد ايران باالخره به عسكرآباد يكى 
ــوده، رفته و  ــراب كه محل اقامت پدرش ب از قراي س
ــغال آذربايجان  ــود. پس از اش مشغول زراعت مى ش
غالم يحيى با استفاده از اسلحه اى كه از طرف سربازان 
ــته  ــده بود، يك دس ــوارى در آن حدود ريخته ش مت
ــكيل و براى قتل و غارت آماده و به قرايى  ــلح تش مس
ــتند، حمله و چند نفر  كه مالكان بومى سكونت داش
ــان را غارت مى كرد.  از مالكان را از بين برده و اموال ش
ــوروى نيز اين عمليات وحشيانه را نديده  ماموران ش
گرفته و حتى به طور محرمانه او را تقويت مى نمايند. 
در اواخر اسفند 1320 غالم يحيى را با پرونده مربوطه 
ــوس دست هاى پليد  ــتادم.... ولى افس به تهران فرس
ــاعدت  ــرور مس و خادم بيگانگان براى اين خائن و ش
نمودند و قرار صادر كردند كه غالم يحيى بايد در محل 
ــن جانى و خائن ميهن  تحت تعقيب قرار گيرد. لذا اي
ــال1321 از تهران دوباره به اردبيل  ــط س را در اواس
اعزام و تحويل دادستان محل نمودند و چند روز بعد 
او را به كفالت حاجى تقى وهاب زاده از زندان مرخص 
كردند»(همان، ص151). سرهنگ جان پوالد مدتى 
بعد به فرماندهى تيپ مختلط 9 اردبيل منصوب شده 
ــامان دادن به اين تيپ  شد اما طولى  و مشغول سروس
ــوروى با دسيسه اى باعث انتقال  نكشيد كه عوامل ش
ــتگى اش  شدند؛ در  وى از اردبيل به تهران و بازنشس
نتيجه شكايت جان پوالد، كميسيونى در ستاد ارتش 
ــد و پس از انجام تحقيق و بازرسى، وى در  تشكيل ش
ــت و به  ــاره به خدمت در ارتش بازگش آذر1323 دوب
سمت مهم فرماندارى نظامى راه آهن و شوسه در اهواز 
ــت بازرسى  ــد و در خرداد1325 به رياس منصوب ش

لشكر 10خوزستان  رسيد.
شركت در عمليات آزادسازى آذربايجان

ــغال آذربايجان  ــه 10ماه از آغاز اش پس از نزديك ب
توسط فرقه شوروى ساخته دموكرات كه از آذر1324

ــت گرفته بود و تصميم دولت  قدرت را در تبريز به دس
ــرهنگ ميرحسين هاشمى  براى نجات آذربايجان، س
(داماد باقرخان) در تاريخ دوم مهر1325 به فرماندهى 
لشكر 3تبريز كه مسئوليت نجات آذربايجان را برعهده 
ــد تا پادگان آنجا را  داشت، منصوب و به قزوين اعزام ش
ــت امر خود آماده حركت به  تحويل گرفته و با قواى تح
تبريز براى آزادسازى آذربايجان شود. با حركت سريع 
ــكر تبريز از قزوين در يكم آذر، در كمتر از  نيروهاى لش
24ساعت زنجان به دست نيروهاى ارتش، ذوالفقارى ها 
و ساير ميهن پرستان افتاد. پس از آزادى زنجان، سرهنگ 
ــت سرهنگ هاشمى فرمانده  جان پوالد بنا به درخواس
لشكر تبريز، روز 11آذر از اهواز به تهران فراخوانده شد 

ــرهنگ هاشمى در  تا در تاريخ 17آذر خود را به قواى س
ــان در فرماندهى لشكر معاونت  زنجان برساند و به ايش
ــوالد: «احضار  ــرهنگ جان پ كند. نقل از خاطرات س
اينجانب از اهواز براى شركت در عمليات بنا به تقاضاى 
ــگاه اعليحضرت  ــمى از پيش ــتقيم سرهنگ هاش مس
ــتاد  همايونى بود كه پس از تصويب ملوكانه از طرف س
ارتش احضار گرديده بودم. شركت در عمليات آذربايجان 
ــى افتخار بود» (همان، ص 174) در  براى اينجانب بس
ــكر تبريز از  17آذر و پيش از آغاز عمليات و حركت لش
زنجان، 12فروند هواپيما جهت پخش اعالميه به آسمان 
ــا از مردم آذربايجان  تبريز پرواز كردند. متن اعالميه ه
مى خواست تا عليه متجاسرين و مهاجرين قيام كرده و 
زمام امور را در تبريز در دست گيرند. حركت نيروهاى 
ارتش در سه ستون به سمت تبريز در روز 18آذر شروع 
شد. فرماندهى ستون مركزى، باخترى و خاورى ارتش 
ايران در اين عمليات به ترتيب برعهده سرهنگ هاشمى، 
سرهنگ نصرت ا... بايندر و سرهنگ دوم مظاهرى بوده 
و نيروها پس از ضد وخورد در قافالنكوه،در 20و21آذر 
ــدند. در 20آذر به سرهنگ هاشمى ابالغ  وارد ميانه ش
شد كه به درجه سرتيپى نايل آمده است. صبح روز 22

آذر نيروهاى ارتش مجدد حركت خود را به سمت تبريز 
ــتان آباد خبر قيام مردم تبريز و  شروع كردند كه در بس
فرار اعضاى فرقه خائن دموكرات به آن ها داده مى شود. 
انتشار اين خبر باعث شد تا نيروهاى ارتش سريعا خود را 
به تبريز رسانده و با استقبال اهالى تبريز، وارد شهر شدند. 
ــرهنگ جان پوالد: «...در بستان آباد  نقل از خاطرات س
سرتيپ هاشمى و اينجانب درصدد بوديم كه به وسيله 
تلفن خانه، ارتباطى با تبريز داير نموده و از اوضاع مطلع 
ــويم. در اين موقع حاجى على اصغر محسنى تاجر و  ش
ــوارى به بستان آباد رسيده  يك نفر ديگر با اتومبيل س
ــرين و  و گزارش دادند كه تمام وزراى حكومت متجاس
خود پيشه ورى در ليله 21آذر  به جلفا، مرز شوروى فرار 
و اهالى تبريز قيام نموده، متجاسرين را خلع سالح و در 
ــتان  بعضي نقاط به خصوص قلعه ارك بين ميهن پرس
ــرين زد و خورد ادامه دارد و متجاسرين قلعه  و متجاس
ارك را سنگر و پناه خود قرار داده اند. پس از استماع اين 
گزارش كه در واقع عين حقيقت بود، سرتيپ هاشمى 
دستور داد با همين ستون كوچك حركت و وارد تبريز 
شويم تا امنيت را برقرار و تبريز را نجات دهيم.  ...غروب 
22 آذر 1325 وارد تبريز شديم. حقيقتا محشرى بود؛ 
از دروازه شهر الى مركز شهر تمام اهالى مسلح (اسلحه 
ــت آورده بودند) و ما را استقبال  ــرين را به دس متجاس
مى نمودند. هلهله و شادى مردم به آسمان ها مى رسيد. 
ــرين  ــا نعش مهاجرين و متجاس در كوچه و خيابان ه
ــد. قبل از ورود نيرو، اهالى شهر تبريز،  مشاهده مى ش
متجاسرين را خلع سالح نموده و در بعضى جاها صداى 
ــت. در جلو شهردارى سرتيپ  تير همچنان ادامه داش
هاشمى به باالى زره پوش رفته نطق مختصرى نموده و 
به اهالى شاه پرست تبريز دستور دادند كه از اين ساعت 
به بعد مسئول امنيت و آسايش و انضباط به عهده ارتش 
است. [سرتيپ هاشمى] تا چند ساعت ديگر نيروهاى 
عمده وارد شهر مى شوند. هيچ كس حق ندارد به كسى 
تيراندازى كند. برويد به خانه هاى تان و از فردا صبح نيز 
آنچه اسلحه از متجاسرين گرفته ايد در مقابل رسيد به 
مامورين دژبانى تحويل نماييد» (همان، ص184). پس 
از آزادى تبريز نيروهايى در تاريخ 23و25 آذر از ميانه و 
تبريز به اردبيل و اروميه اعزام شدند تا بقاياى عوامل فرقه 
دموكرات را دستگير و امنيت را در سرتاسر آذربايجان 
ــرهنگ جان پوالد در خاطرات خود،  ــازند. س برقرار س
ــرتيپ هاشمى  افتخار نجات آذربايجان را متعلق به س

دانسته است.
بازنشستگى از خدمت در ارتش

ــرهنگ  ــات آذربايجان، س ــات نج پس از عملي
ــى در مناصبى چون كارمند  جان پوالد مدت كوتاه
ارشد دادگاه لشكر 10 خوزستان و كارمند يك دادگاه 
تجديد نظر فرماندارى نظامى تهران، به خدمت خود 
ادامه داد تا در نهايت در تاريخ 21 تير 1328 بازنشسته 
شد.زندگى پربار اين افسر ايرانى در 29 اسفند 1376

به پايان رسيد. خاطرات مكتوب سرهنگ جان پوالد 
با بازنشستگى ايشان خاتمه يافته و نگارنده اطالعى 
از كيفيت زندگى ايشان پس از بازنشستگى و مابين 

سال هاى 28 تا  76 هجرى خورشيدى ندارد.
برگرفته از سرگذشت يك افسر ايرانى، احمد 
جان پوالد، تهران، نشر پرديس دانش با همكارى 

شيرازه كتاب، چاپ اول1385

ــن پيرنيا، فرزند ميرزا نصرا... خان نايينى(نصرا... حس
مشيرالدوله) نخستين رييس الوزراى عصر مشروطيت بود. 
حسن پيرنيا در 1251 هجرى قمرى به دنيا آمد. او تحصيالت 
ــس از پايان دروس مقدماتى به  ابتدايى را در خانه گذراند. پ
همراه دو برادرش، حسين و على، براى تحصيل عازم فرنگ 
شد. حسن پيرنيا  به مسكو رفت و پس از اتمام مدرسه نظام، 
در دانشكده حقوق مسكو تحصيل كرد و در پايان اين دوره به 
عنوان وابسته سفارت ايران در سن پترزبورگ مشغول به كار 
شد. پس از مرگ محسن خان مشيرالدوله در سال1317 
ــه وزارت امور  ــرا... خان نايينى ب هجرى قمرى ميرزا نص
خارجه منصوب و لقب نصرا... مشيرالدوله به وى اعطا شد. 
ــيرالدوله فرزند خود ميرزا حسن خان را به  به دنبال آن مش
تهران فراخواند و لقب پيشين خود(مشيرالملك) و رياست 
ــه او داد. چندى بعد  ــى وزارت امور خارجه را ب اداره بايگان
منشى گرى مخصوص صدراعظم امين السلطان نيز به آن 
افزوده شد. نخستين كار پيرنيا پس از ورود به وزارت خارجه، 
نوشتن نظام نامه حق ويزا و ساير تصديقات اتباع ايرانى خارج 
ــپس براى تربيت كادر سياسى و كاركنان  از كشور بود. س
وزارت امورخارجه، با كمك پدرش و امين السلطان و با جلب 
حمايت مظفرالدين شاه، «مدرسه وزارتخانه» يا مدرسه 
ــيس كرد و خود معلم حقوق بين الملل در  سياسى را تاس
ــد. پيرنيا در سفرهاى مظفرالدين شاه به  ــه ش اين مدرس
ــى مخصوص صدراعظم و سپس به  فرنگ به عنوان منش
ــت. وى در بازگشت موقتش به  عنوان مترجم حضور داش
ايران شاهد ماجراى عزل اتابك بود. تقارن دوران تحصيل 
و سفارت پيرنيا در روسيه با سلسله وقايع منتهى به انقالب 
1905روسيه و آشنايى وى با ايرانيان اصالح طلب در قفقاز، 
ــود. پيرنيا در  ــروطه خواهان ب ــل همراهى او با مش از عوام
آستانه انقالب مشروطيت به ايران آمد و پس از صدور فرمان 
تاسيس عدالتخانه، در كميسيونى كه براى تهيه نظام نامه 

عدالتخانه داير شد عضويت داشت.
حسن پيرنيا در دستگاه دولت، با محافظه كارى خاص خود 
كه گاهي انتقاد ديگران را در پى داشت، انديشه هايش را مطرح 
مى كرد. او به عنوان حقوقدانى كه شاهد تحوالت روسيه تزارى 
و نهضت عدالت خواهى ايران بود، انديشه اصالح عدليه را از 
زمان سفارِت فوق العاده در سر داشت و در دوران وزارت خود 
نيز با تقديم سه طرح قانونى شامل اصول تشكيالت عدليه 
در 311ماده، قانون موقتى محاكمات حقوقى در 812ماده 
و قانون محاكمات جزايى در 506 ماده از بنيانگذاران نظام 
قضايى جديد ايران بود. الگوى كار پيرنيا براى تدوين قوانين 
ــه بود. مساله  حقوقى، قوانين روسيه و عثمانى و فرانس
ديگرى كه از نظر مشيرالدوله اهميت بسيار داشت، تامين 
ــبات، نقض  ماليه بود. در اين زمينه نيز قانون اصالح محاس
قانون 23جوزا و اليحه تشكيالت وزارت ماليه را به مجلس 
ارائه داد و در مجلس اول با فكر تشكيل بانك ملى همراهى 
كرد. فكر اصالح قشون نيز ريشه در تحصيالت نظامى پيرنيا 
ــت نيروى متخصص  ــت و به همين منظور براى تربي داش
آن، مدرسه نظامى احمدى را بنيان نهاد كه به مدرسه نظام 
مشيرالدوله شهرت يافت(1296). در پى كودتاى1299 با 
ادغام اين مدرسه و دو مدرسه ديگر، «مدارس نظام» شكل 
ــات در رأس  ــراى اصالح ــت داخلى، اج گرفت. در سياس
ــت  و در سياست خارجى، حفظ  برنامه هاى پيرنيا قرار داش
ــراى منافع ملى را  ــوم ب بى طرفى و بهره بردارى از قدرت س
ــى كه او را  ــخ به منتقدان ــرد. وى بعدها در پاس دنبال مى ك
ــتيبان در مجلس  محافظه كار مى دانستند، نداشتن پش
ــخصى رجال را مانع اساسى  و مخالفت با خواسته هاى ش
پيشرفت امور دانست.پرداختن به معارف كه مشيرالدوله 
آن را مايه خوشبختى همه «ملل و مقصود حركت جامعه» 
ــت و اهميت دادن به زبان فارسى وجهه ديگرى از  مى دانس
همت او بود و به همين سبب دو بار به وزارت معارف رسيد 
و در زمان كناره جويى از سياست نيز عضويت كميسيون 
معارف را پذيرفت (1302) كه اصالح تشكيالت معارف و 
تدوين كتب درسى برعهده آن بود. در همين دوران پيرنيا 
نوشتن كتاب هايتاريخ ايران باستان و داستان هاى ايران 
قديم به شيوه تاريخ نگارى جديد را آغاز كرد كه به ترتيب در 
1306و1307 منتشر شدند. از كتاب نخست گزيده اى نيز با 
عنوان ايران قديم تهيه شد كه در مدارس تدريس مى شد. 
پس از آن به پيشنهاد كميسيون معارف براى تدوين تاريخ 
كامل ايران، نوشتن بخش پيش از اسالم آن را برعهده گرفت 
و بخش هايى از آن را با نام ايران باستان منتشر كرد، اما با مرگ 
وى اين طرح ناتمام ماند. نوشته هاى تاريخى مشيرالدوله بيش 
از هرچيز نشان دهنده روحيات و انديشه هاى مؤلف و زمان او 
است. او با نگاهى جست وجوگر، تمدن كهن ايرانى را  دستمايه 
ــرزا آقاخان  ــرار داد و همچون مي بالندگى و تفاخر ملى ق
كرمانى تاريخ را «قباله نجابت و سند بزرگوارى» هر ملتى 
مى دانست. عالقه پيرنيا به جزييات اوضاع مدنى و اجتناب 
از تفصيل نام سلسله ها و پادشاهان، نشان دهنده تاثير روش 
ميرزا آقاخان كرمانى بر شيوه تاريخ نگارى اوست. اهميت آثار 
پيرنيا، گذشته از دقت نظر وى، در بهره گيرى او از جديدترين 
ــت كه عده اى از فرهنگ دوستان  نوشته هاى آن زمان اس
ــى،عباس اقبال آشتيانى، سيدحسن  مانند سعيد نفيس
ــن پيرنيا در  ــاندند. حس تقى زاده وى را در اين راه يارى رس
10سال آخر عمر اغلب به كارهاى فرهنگى و علمى اشتغال 
ــت و آثار باارزشى همچون مجموعه سه جلدى تاريخ  داش
ايران باستان و داستان هاى ايران قديم و حقوق بين الملل را 
نوشت. كتاب تاريخ ايران باستان، در سه جلد نخستين كتابى 
ــاس مستندات و كشفيات  است كه به شيوه علمى و بر اس
باستان شناسى درباره گذشته تاريخى ايران نگاشته شده و 

هنوز هم مورد توجه است.

شخصيت شناسي

ناسيوناليستى  باستان گرا        به مناسبت 21آذر بازخوانى شد  

خاطرات يك افسر ايرانى از عمليات نجات آذربايجان
آرسام محمودى

پژوهشگر مطالعات قومى

در سال هاى اخير و با افزايش مشكالت اقتصادى و اجتماى در ايران، 
ــى از خاك ايران و الحاق آن به كشور  همسايگان ايران براى تجزيه بخش
ــتا كشورهاى تركيه و عربستان با  خود دندان تيز كرده اند. در همين راس
سرمايه گذارى روى تيره هاى ايرانى و ايجاد گسل هاى قومى تالش مى كنند 
ــالمى) ايران را  ــو درآوردن رقيب منطقه اى خود (جمهورى اس تا با به زان
يك بار براى هميشه از بازى قدرت در منطقه حذف كنند. اگر ايران، تركيه و 
عربستان را سه كنشگر فعال قدرت منطقه اى بدانيم، دوكشور عربستان و 
تركيه به صورت پيوسته و هماهنگ به ضلع سوم اين قدرت فشار مى آورند 
اما جمهورى اسالمى ايران به واسطه ايجاد درگيرى در ديگر مناطق جهان 
ــورها، هماورد خود را قدرت هاى جهانى چون  و كوچك شمارى اين كش
ــرى از هدررفت انرژى در  آمريكا و اتحاديه اروپا مى پندارد و براى جلوگي
اين سال ها تالش كرده است حداقل در مورد تركيه روش سهلگيرانه اى 

ــخت تحريم  را در پيش گيرد چرا كه مى پندارد تركيه رفيق روزهاى س
است. اما دولت تركيه با فهم مناسبات جهانى به طور همزمان، نقش رفيق 
قافله و شريك دزد را بازى مى كند. از سويى براى ايجاد بازار صادرات براى 
ــود و از سويي  ــبات تجارى مى ش توليدكنندگان خود با ايران وارد مناس
ديگر خنجر بر پشت ايران مى فشارد و با حمايت از گروه ها و عناصر تجزيه 
طلب تالش مى كند آذربايجان را به يكى از استان هاى خود تبديل كند. در 
تازه ترين اقدام گروهك تجزيه طلب «مركز مطالعات تبريز» كه از سوى 
محمدرضا هيات، برادرزاده جواد هيات (تجزيه طلب معروف) در آنكارا راه 
اندازى شده و توسط سازمان اطالعات و امنيت تركيه(ميت) اداره مى شود، 
با انتشار متنى ادعاى تدوين پيش نويس قانون اساسى جمهورى فدرال 
ايران را دارد. در اين پيش نويس با اشاره به ناكارآمدى حكومت جمهورى 
اسالمى و پايان عمر اين حكومت، آينده سياسى مطلوب ايران را در قالب 
سيستم فدرال ديده است كه هر ايالت براى خود زبان و دولت جدا متشكل 
از قوه مجريه، پارلمان قانون گذارى و قوه قضاييه جداگانه دارد. اين پيش 
نويس در راستاى تغيير رويكرد تجزيه طلبان نوشته شده است. در چندسال 
اخير تجزيه طلبان به اين نكته پى برده اند كه مردم اصلى ترين مانع تجزيه 
ايران هستند؛ از اين رو تالش مى كنند با گرفتن ژست حقوق بشرى كشور  را 

به سمت فدراليسم هدايت كنند و بعد از تغيير هويت مردم، كشور را تجزيه 
كنند به طورى كه در اصل 85 اين پيش نويس اجازه تجزيه ايران را داده است 
و حق تجزيه را براى دولت هاى ايالتى در نظر گرفته است.  فارغ از خطرات 
سيستم تقسيمات كشورى فدرال براى يكپارچگى سرزمينى ايران، نكته 
مهتر از انتشار بيانيه از سوى تركيه براى ايران و دخالت آشكار اين كشور در 
امور داخلى ما، انفعال دستگاه سياست خارجى جمهورى اسالمى است كه 
نه تنها اهميتى به اين دخالت ها نمى دهد بلكه با درگيرى هاى بى مورد در 
جاى جاى جهان و پرداختن به مسائلى كه عموما منافع جمعى ملت ايران 
را تامين نمى كند، از اين مسائل مهم چشم پوشى مى كند. هرچند مشكل 
بيش از اين هاست چرا كه وزارت امور خارجه با گماشتن افراد غيرمتخصص 
و ناآگاه به مسائل علم سياست به عنوان سفير و رايزن فرهنگى، به كلي منافع 
ملى ايران در جهان را با تهديد مواجه مى كند. بايد اين سوال را پرسيد كه چرا 
تا كنون سفارت دولت جمهورى اسالمى ايران در تركيه يكبار هم به فعاليت 
گروهك ها و عناصر تجزيه طلب در اين كشور اعتراض نكرده است. مگر نه 
اينكه سفارتخانه ها حافظ منافع كشور هستند؟ بايد با بررسى دقيق مشخص 
شود كه سفارت ايران در تركيه دقيقا چه اقداماتى براى حفظ منافع ملى ايران 
انجام مى دهد؟ آيا اگر ايران به گروه هاى مخالف دولت تركيه اجازه فعاليت در 

كشور مى داد، دولت تركيه نيز آنقدر بى تفاوت نسبت به اين مساله بود؟ به هر 
روى دستگاه سياست خارجى كشور وظيفه حفاظت از منافع ملى ايران در 
جهان را دارد و اگر هر چه زودتر نسبت به حمايت تركيه از گروه هاى تجزيه 
ــان ندهد، نه تنها حكومت جمهورى  طلب واكنش قاطعانه و حقوقى نش
اسالمى در معرض تهديد قرار مى گيرد بلكه موجوديت ايران نيز در خطر 
است. پيشتر از اين نيز كشورهايى مانند دانمارك و استراليا مجوز هايى براى 
برگزارى تظاهرات ضدايرانى گروهك هاى تجزيه طلب داده است كه وزارت 
امور خارجه هيچ گونه واكنشى نسبت به اين اقدامات نداشته است. افزون 
بر واكنش نسبت به اقدامات مداخله جويانه تركيه، وزارت امور خارجه به 
عنوان دستگاه مسئول در اين حوزه بايد ترتيباتى را اتخاذ كند تا با حمايت از 
گروه هاى مخالف دولت تركيه مانند كردها و علويان و تقويت آن ها اين پيام 
را به دولت تركيه برساند كه در صورت تالش براى تجزيه ايران خودش نيز 
از اين خطر در امان نخواهد ماند و با توجه به نسل كشى هاى تاريخى در اين 
كشور  و دشمنى هاى نژادى، قطعا تركيه وضعيتى به مراتب خطرناك تر از  
ايران در اين زمينه دارد. افزون بر وزارت امورخارجه، كميسيون امنيت ملى 
مجلس نيز وظيفه دارد با بررسى اين اقدامات و عملكرد اين وزارتخانه، زمينه 

استيضاح وزير را در صورت عدم اقدام به موقع در دستور كار خود قرار دهد.

تدوين قانون اساسى از سوى ميت تركيه و خواب زمستانى وزارت امور خارجه

يادداشت

محمد آمره
كارشناس مسائل منطقه 

پس از عمليات نجات آذربايجان، 
سرهنگ جان پوالد مدت كوتاهى در 

مناصبى چون كارمند ارشد دادگاه 
لشكر 10 خوزستان و كارمند يك 

دادگاه تجديد نظر فرماندارى نظامى 
تهران، به خدمت خود ادامه داد تا 
در نهايت در تاريخ 21 تير 1328 
بازنشسته شد.زندگى پربار  اين 

افسر ايرانى در 29 اسفند 1376 به 
پايان رسيد



«در جست وجوى فريده» يك مستند هويتمند 
ــاختار و فرم روايى و هم از بابت  است. هم از حيث س
ــوژه و قصه اى كه روايت مى كند. از حيث روايى،  س
ــفه اى فيلم كه زبان  سويه جست وجوگرانه و مكاش
ــود همراه مى كند و  پرتعليقى دارد، مخاطب را با خ
ــود. از حيث  تا پايان، اين ريتم و هيجان حفظ مى ش
ــاد گوناگون آن در  مضمونى نيز مفهوم هويت و ابع
اليه هاى درونى تر اين مفهوم و موقعيت، رمزگشايى

مى شود و مخاطب اهميت و ضرورت آن را نه با زبان 
عقلى كه با زبان عاطفه و احساس درك مى كند. نقد 
رضا صائمى در تارنماى ماهنامه فيلم با اين توصيف 
از فيلم «در جست و جوى فريده» آغاز مى شود. ادامه 
نقد اين منتقد سينما را در ادامه مى خوانيم.در واقع 
ــا فريده خانواده اش را  فارغ از نتيجه قصه و اينكه آي
ــت و تاثيرات روانى- ــاله هوي پيدا مى كند يا نه، مس

ــود و  ــان به خوبى تبيين مى ش اجتماعى آن بر انس
ضرورت آن در انسجام درونى فرد برجسته مى شود. 
ضمن اينكه قصه در ذات خود واجد قدرت دراماتيك 
ــه يك فيلم  ــت كه حتى قابليت تبديل ب بااليى اس

داستانى پركشش را داشته است.
ــال 55، نوزاد  ــت كه در تير س قصه از اين قراراس
ــط يكى از نگهبانان حرم امام رضا(ع)،  دخترى توس
در يكى از صحن هاى حرم پيدا مى شود. چند ساعتى 

ــراغ بچه نمى آيد،  ــى س  مى گذرد و بعد از اينكه كس
نگهبانان او را به شيرخوارگاه مشهد منتقل مى كنند. 
در شيرخوارگاه، نام اين دختر را «فريده» مى گذارند 
ــيرخوارگاه بين المللى  ــاه، او را به ش و بعد از چند م
تهران منتقل مى كنند. چند روز بعد، زوجى هلندى 
ــگ (Koning) كه صاحب  به نام آقا و خانم كونين
ــا كودكى را از  ــوند، به ايران مى آيند ت فرزند نمى ش
ايران به فرزندى بگيرند. آن ها به شيرخوارگاه تهران 
مى روند و از ميان بچه ها، فريده را انتخاب مى كنند 
ــا آن روز تقريبا  ــد مى برند و فريده كه ت و او را به هلن
ــروع مى كند.  16 ماهه بوده، زندگى جديدش را ش
ــال ناباورى، باردار  چند ماه بعد، مادر فريده، در كم
مى شود و فرزند پسرى به دنيا مى آورد و فريده داراى 
يك برادر هلندى مى شود. مادر فريده در پنج سالگى 
اين حقيقت را كه او فرزندشان نيست و آن ها او را از 
ايران به فرزندى گرفته اند، به او مى گويد؛ حقيقتى 
ــادى براى  ــاى كودكى، اهميت زي كه در آن روزه
فريده ندارد اما هر چه قدر زمان مى گذرد و او بزرگ تر 
مى شود و به مدرسه مى رود، كم كم پى به تفاوت هاى 
ــر مى برد و خود را ميان  ظاهرى اش با بچه هاى ديگ
ــتر كنجكاو يافتن هويت  آن ها غريبه مى بيند و بيش
واقعى اش مى شود. او هميشه اخبار و اتفاقات راجع 
ــد و آرزوى پيدا كردن  ــرى مى كن ــران را پيگي به اي
ــران را در دل دارد. ــفر به اي خانواده خونى اش و س

ــه تفاوت هاى  ــرى متوج ــث ظاه ــده نه از حي فري
ــاى ديگر خانواده  ــژادى اش با بچه ه فيزيولوژى و ن

ــاى عميق ترى هم  ــاوت اليه ه ــود كه اين تف مى ش
داشته است و با هويت تاريخى و ملى او گره مى خورد 
و نياز به يك هويت را در سطحى كالن تر و كلى تر به 
نمايش مى گذارد. فريده در يك تحليل مقايسه اى 
ــواده هلندى اش  ــان خان ــرى در مي از زندگى بهت
برخورداراست و چه بسا قياس سبك و سطح زندگى 
ــان را به اين  ــيارى از مخاطب او در هلند و ايران بس
نتيجه برساند كه بهتراست او هويت و اصالت خود را 
فراموش كند و زندگى مرفه و مترقى اش در هلند را 
ــاله است و مدتى  است  ترجيح دهد. اما فريده 40 س
ــت وجوى خود را براى يافتن والدين خونى اش  جس
به طور جدى شروع كرده است. او در وبالگش مداوم 
ــد و دو بار  ــت وجويش مى نويس ــد جس درباره رون
مقاله اى درباره او در ايران در روزنامه محلى مشهد 
ــت كه موجب پيدا شدن مردى به نام  چاپ شده اس
ــده كه مدعى است فريده دختر اواست. على اكبر ش

فريده مى خواهد براى اولين بار به ايران سفر كند و 
با اين مرد آزمايش دى اِن اِى انجام دهد. مستند دو 
ــت؛ در بخش ابتدايى، مخاطب با زندگى  بخشى اس
ــود  ــنا مى ش كنونى و البته قبلى فريده در هلند آش
ــتند را در  ــهم بيشترى از مس و در بخش دوم كه س
ــران مى پردازد و  ــده به اي ــفر فري بر مى گيرد، به س
ــواده اى كه مدعى اند  ــه خان تجربه رويارويى او با س
ــان را در كودكى گم كرده اند. صحنه هاى  دخترش
مواجه فريده با سه خانواده ايرانى عالوه بر اينكه در 
نسبت با خط اصلى داستان و رمزگشايى آن صورت 

مى گيرد از منظر جامعه شناسى و فرهنگ شناختى 
ــت و به خوبى تفاوت هاى  ــمند اس ــيار ارزش نيز بس
ــه نمايش مى گذارد و  فرهنگى بين ما و غربى ها را ب
به شكل ضمنى، اين تفاوت ها و تضادها را به تصوير 
كشيده است. زندگى شلوغ و پرهياهو و جمع گرايانه 
ــتقل  ــى فردگرايانه و خلوت و مس در ايران با زندگ
ــم قرار مى دهيم  ــد را وقتى در كنار ه فريده در هلن
ــاق رجوع مى كنيم  ــتر به نقطه كانونى اين اتف بيش
ــدى تقديرگرايانه يك  كه فريده چه گونه در فرآين
انتقال تاريخى عجيب را تجربه مى كند؛ كه قطعا هر 
مخاطب ايرانى را به تفكر در اين باره وامى دارد. اگر 
فريده در جست وجوى هويت ملى خود در تكاپوست، 
مخاطب نيز اين جست وجوگرى را در خوانش ذهنى 

ــا و آن ها تجربه  ــاى فرهنگى م خود، بين تفاوت ه
مى كند. در واقع مفهوم هويت، هم در سطح تاريخى 
ــت  ــته فريده اس و انضمامى آن كه در اين جا گذش
تجلى پيدا مى كند وهم در بازخوانى مفهوم هويت در 
سطح انتزاعى و انسان شناختى آن. به عبارتى ديگر، 
ــت درون متنى  ــت را هم مى توان در باف مفهوم هوي
ــت وجو كرد كه هويت ايرانى فريده است و  اثر جس
ــوم هويت و ضرورت  ــت فرامتنى كه مفه هم در باف
ــانه صورت بندى  ــطح انسان شناس آن را در يك س
ــر دو خوانش از اين  ــال آنچه در ه مى كند. با اين ح
ــت نسبت هويت ملى و حريت  مستند قابل تامل اس
فردى انسان هاست. فريده اگرچه در نهايت خانواده 
ــه گفته خودش به  ــدا نمى كند اما ب واقعى اش را پي

ــته نداشته است و اين  آرامشى مى رسد كه در گذش
ــت. ضمن اينكه  ــت و مليت اس انطباق روانى فردي
ــمندى هاى  اين حريت از حيث اجتماعى و در كنش
ــد و نقش  ــان مى ده ــران نيز خود را نش فرد با ديگ
ــت و آزادى را تبيين مى كند. هويت در تجربه حري

«در جست وجوى فريده» را بايد دو بار ديد؛ و يك بار 
مفهوم جست وجوگرى را در ارتباط با هويت طلبى 
ــاحت  ــژادى و در يك كالم در س ــى و ن قومى و بوم
ــر، اين مفهوم را  هويت تاريخى پى گرفت و بار ديگ
ــانه آن؛  ــناختى و انسان شناس در خوانش هستى ش
اينكه چه قدر احساس هويت و هويتمندى مى تواند 
ــجام درونى ببخشد و هم  به انسان هم آرامش و انس

صورت هاى اجتماعى زيستن او را معنا كند.
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رضا صائمى
منتقد فيلم 

مستند «اسرار درياچه» ساخته آرمين ايثاريان به عنوان فيلم 
برتر از نگاه تماشاگران در پايان دومين روز جشنواره بين المللى 
ــد.به گزارش خبرگزارى خبرآنالين،  سينماحقيقت معرفى ش
پنج فيلم برتر از نگاه تماشاگران جشنواره سينماحقيقت تا پايان 

روز دوشنبه 19آذر اعالم شد كه به اين شرح است:
ــى و كارگردانى:  ــرار درياچه» به تهيه كنندگ رتبه اول: «اس

آرمين ايثاريان
رتبه دوم: «َورس» به تهيه كنندگى و كارگردانى: جواد وطنى

ــين حيدرى،  ــوم: «مهين» كارگردان: محمدحس رتبه س
تهيه كننده: مهدى مطهر

ــك» كارگردان: مهدى زمانپوركياسرى،  رتبه چهارم: «آس
تهيه كنندگان: سميه زراعت كار و مهدى زمانپوركياسرى

ــردان مهدى  ــو»، كارگ ــراى ت ــه اى ب ــم: «خان ــه پنج رتب
بخشى مقدم، تهيه كننده: مهدى شامحمدى

ــى دو روز ابتدايى  ــاگران ط ــوع آراى تماش اين نتايج مجم
جشنواره است.

ــوى انجمن صنفى  ــاگران سينماحقيقت از س جايزه تماش
تهيه كنندگان سينماى مستند ايران و با نظارت نماينده خانه 
ــاگران اعطا مى شود. صرفا  سينما به بهترين فيلم از نگاه تماش
ــنواره سينماحقيقت در اين  فيلم هاى بخش مسابقه ملى جش
ــت و نتايج  اعالم  ــنجى مورد ارزيابى قرار خواهند گرف نظرس
شده است.دوازدهمين دوره جشنواره بين المللى فيلم مستند 
ايران «سينماحقيقت» تا 25 آذر به دبيرى سيدمحمدمهدى 

طباطبايى نژاد در پرديس سينمايى چارسو ادامه دارد.

ــته خوشنويسى يازدهمين جشنواره  نشست هم انديشى رش
هنرهاى تجسمى فجر با حضور دبير اين رشته با همراهى اعضاى 
ــدان ايران برگزار  ــان، 19 آذر در خانه هنرمن انجمن خوشنويس
ــانى يازدهمين جشنواره هنرهاى  شد.به گزارش ستاد اطالع رس
تجسمى فجر، در نشست هم انديشى رشته خوشنويسى يازدهمين 
جشنواره هنرهاى تجسمى فجر  ، عالوه بر اميراحمد فلسفى، دبير 
رشته خوشنويسى يازدهمين جشنواره هنرهاى تجسمى فجر، 
يدا... كابلى كه يكى از داوران اين دوره در اين رشته است، غالمرضا 
سپهرى، رييس انجمن خوشنويسان شعبه تهران و محمدى تبار، 
ــتند.در ابتداى نشست،  بازرس انجمن خوشنويسان حضور داش
ــفى در توضيح تفصيلى درباره جشنواره يازدهم  اميراحمد فلس
خطاب به خوشنويسان گفت: امسال جشنواره تجسمى فجرهمه 
هنرهاى مرسوم را در بر مى گيرد و با بهترين امكانات موجود سعى 
ــانى كه كارشان در اين  خواهد كرد رويداد خوبى برگزار كند. كس
ــود، از گزينش هاى معتبرى مى گذرند.  جشنواره پذيرفته مى ش
ــت و به محك گذاشتن ذوق  ــنواره فجر اتفاق كوچكى نيس جش

هنرمندان جوان از اهداف آن است. 
وى با تاكيد بر اين موضوع كه الزمه پيشرفت اين هنر شركت 
خوشنويسان در رويدادهاى عمومى است، بيان كرد: بايد استادان 
و هنرمندان در اين رويدادها حضور داشته باشند تا كارشان قضاوت 

و در حافظه تاريخى هم ثبت شود.
ــنواره يازدهم نسبت به دوره هاى  او درباره تفاوت رويكرد جش
ــار و اعتبار  ــدف افزودن به عي ــين اظهار كرد: اين تغيير با ه پيش
ــته هاى  ــت و به همين دليل بهترين هاى رش ــنواره بوده اس جش
ــدند تا در جمع داوران و دبيران حضور  دهگانه هنرى انتخاب ش
داشته باشند. اين نويد دهنده اين است كه امسال شاهد جشنواره 
باكيفيتى باشيم. فلسفى گفت: من هم به نوبه خودم اين مسئوليت 
ــد در چنين رويدادى  ــى باي را پذيرفتم چون معتقدم خوشنويس
ــد. در دوره هاى قبل هنرهاى كالسيك معموال  سهم داشته باش
ــد همه هنرها را  ــيه قرار مى گرفتند چون يك گروه واح در حاش
بررسى مى كردند. هنرهاى مدرن هم كه پر سر و صدا و پر آب و رنگ 
ــاير هنرهاى كالسيك  هستند. به همين دليل خوشنويسى و س
ــدند. اما در اين دوره ما فرصت داريم كه هنر  چندان ديده نمى ش
خودمان را در كنار هنرهاى ديگر عرضه كنيم.دبير خوشنويسى 
ــمى فجر درباره داوران اين  ــنواره هنرهاى تجس يازدهمين جش
ــم داوران مجزا  ــته داريم و هر كدام ه رويداد گفت: چون 10 رش
دارند، تعداد داوران بسيار زياد است. براى همين بيشتر از سه داور 

نمى توانستيم انتخاب كنيم. 
جشـنواره يازدهم بـه دنبـال خالقيـت و پويايى در 

خوشنويسى است
ــنواره  ــت، يدا... كابلى، يكى از داوران جش در ادامه اين نشس
ــنواره يكى از زيباترين  يازدهم نيز خطاب به حاضران گفت: جش
ــل جوان  ــاهد خالقيت و پويايى نس ــت كه در آن ش فضاهايى اس
ــيار  ــكاش هنرى امروز امر بس ــتيم. احياى خالقيت ها و كن هس
ــى اين نگاه  ــى كم ــت كه در خوشنويس مهمى در عرصه هنر اس
غريب به نظر مى رسد. اما بايد بدانيم دو دهه است كه رويكردهاى 
جديد خوشنويسى نه تنها در ايران، بلكه در فستيوال هاى هنرى 
ــتند. كابلى در تكميل  بين المللى مورد اقبال و توجه زيادى هس
سخن خود گفت: جشنواره فجر هم مى تواند در زمينه رويكردهاى 
تازه حرفى براى گفتن داشته باشد. توجه كنيد كه ما دنبال نگارش 
يك حرف تازه با قلم خوشنويسى نيستيم ولى مى توانيم با آنچه كه 
امروز در اين عرصه در اختيار داريم سنگ بناى كار محكمى را در 

يك قطعه اثر بگذاريم كه اصالت ها را هم حفظ مى كند.اين هنرمند 
ــى، رنگ را يكى از امكانات بزرگ ايجاد  ــوت خوشنويس پيشكس
خالقيت در اين هنر دانست و گفت: ممكن است عده اى از استادان 
ــياه كار كنند. اين نگاه قابل  معتقد باشند كه بايد فقط با جوهرس
احترام است ولى مى توان با وارد كردن رنگ به همان رويكردهاى 
ــنتى، در فجر اتفاق هاى تازه اى رقم زد.اين داور جشنواره فجر  س
توضيح داد: آثار حتما از ميان نخبگان اين هنر انتخاب خواهند شد. 
اميدوارم جوان ها به دور از مساله جايزه براى جشنواره كار بفرستند 
و به فكر تحقق آرمان هاى هنر و ارائه هنر براى هنر باشند. در ادامه 
ــنواره، درباره جايزه  سخنان كابلى، دبير رشته خوشنويسى جش
ــابقه گفت: در دبيرخانه درباره مبلغ و شيوه اهداى  اين دوره مس
جايزه صحبت هاى مفصلى شد. از مشكالت اقتصادى كشور آگاه 
هستيم. از طرفى ما 10 رشته داريم كه هر يك از اين رشته ها روى 
هم 20 ميليون تومان جايزه مى دهند. حتى پيشنهاد شد كه اين 
جايزه بين چهار نفر تقسيم شود ولى در نهايت به خاطر حفظ شأن 
و پرستيژ جشنواره تصميم گرفتيم كه جايزه به يك نفر داده شود 
ــود. اميدوارم با كارهاى خوبى كه امسال به  و يك نفر هم تقدير ش
جشنواره مى آيد مسئوالن برگزارى بتوانند اعتبار مادى جايزه ها 

را براى سال هاى آينده افزايش دهند.
 سراغ نوگرايى برويم

ــخنان خود با تاكيد دوباره بر  ــفى در بخش ديگرى از س فلس
ــال، توضيح داد:  ــنواره امس نوگرايى به عنوان رويكرد اصلى جش
ــت. گاهى با پديده هايى روبه رو مى شويم  دنيا، دنياى تازه اى اس
ــت در ابتدا نتوانيم كامل آن را درك كنيم. به همين  كه ممكن اس
دليل شوراى سياست گذارى اذعان دارد كه بايد بر پايه سنت هاى 

ــراغ نوگرايى برويم. در  ــيم ولى ضمن آن، س خودمان استوار باش
ــت و پيشينه فرهنگى دارد،  هنرهاى سنتى كه براى خودمان اس
ــنتى را بلد باشيم. امروز  بايد نگاه هويتى داشته باشيم و مبانى س
ــيار خوبى در اين زمينه از سوى هنرمندان  شاهد تجربه هاى بس
جوان و حتى پيشكسوتان هستيم. بنابراين منطقى است كه رويكرد 
نوگرايانه جشنواره شامل خوشنويسى هم باشد.او گفت: البته اگر 
كسى نگاه سنتى داشته باشد و به عنوان مثال چليپا بنويسد، كارش 
ــد ولى رويكرد مدرن بيشتر مورد  ــنواره داورى خواهد ش در جش
ــت. جامعه نياز به تنوع آثار نو همراه با عيار و اصالت دارد. توجه اس

اميراحمد فلسفى از هنرمندان خواست فراخوان مسابقه را حتما 
با دقت مطالعه كنند. او گفت: رويكرد جشنواره معاصر بودن است 
ولى موضوعى ندارد. البته پيشنهادهايى دارد كه در فراخوان هم 
آمده است. مثل توجه به رويشى نوين در ريشه هاى كهن يا انسان 
ــرى. خيلى از آثار هنر معاصر به ريشه هاى تاريخى،  و رنج هاى بش
ــى  فرهنگى و اجتماعى رنج نگاه مى كنند. اين نگاه در خوشنويس
هم مى تواند وجود داشته باشد.دبير بخش خوشنويسى جشنواره 
همچنين گفت: مهلت ثبت نام تا دوم دى است اما اگر هنرمندى 
كارش كامل نبود مى تواند تصويرى از همان اندازه كارى كه انجام 
داده است براى ما بفرستد و تا زمان انتخاب آثار كار تكميل شده را 
ارسال كند. از لحاظ سايز آثار محدوديتى نداريم. هم مى توانيد كار 
دومتر در دو متر بفرستيد و هم دو متر در 20 سانتى متر و در واقع 
ــه وجود ندارد. تنها  قطع طومارى. هيچ محدوديتى در اين زمين
محدوديت ما اين است كه اثر نبايد در جشنواره قبلى فجر شركت 
كرده باشد. همچنين مى توانيد در چند رشته در خط شركت كنيد. 
ــه اثر به دبيرخانه بفرستد. تذهيب  چون هر هنرمند مى تواند س

ــت چون مالك اصلى  ــار ارزيابى آثار نيس كارى به هيچ وجه معي
ــت.او اضافه كرد: خوشنويسى  ماهيت خود هنر خوشنويسى اس
ميراث فرهنگ وانديشه ايرانى و اسالمى ماست و امروز مى تواند با 
نگاه «انسان بومى و تفكر جهانى» هويت و شناسنامه داشته باشد. 
محتواى خوشنويسى ما ادبيات و مذهب است. بنابراين بى نهايت 

انتخاب براى هنرمند وجود دارد.
خوشنويسان به محتواى متوسط رغبت ندارند

ــخن اميراحمد فلسفى گفت: اتصال  يدا... كابلى در تكميل س
ــت. هنرمندان  ــى اس به مبدا معنا از ويژگى هاى هنر خوشنويس
ــتند كه محتوا را چطور انتخاب  ــان آگاه هس خوشنويس خودش
ــد. مطلب متعالى به  ــط اقبال ندارن كنند زيرا آن ها به آثار متوس
همراه هندسه مناسب دو وجه يك اثر خوب خوشنويسى هستند. 
ــرده در دهه هاى اخير به قدرى  هنرمندان خوش ذوق و تحصيلك
اين وجه كاربردى بودن هنر خوشنويسى را به تعالى رساندند كه 
به جز چند هنرمند سرآمد سنتى، هيچ يك از هنرمندان كالسيك 
جايگاهى در كنار اين هنرمندان جوان ندارند. در داورى آثار ما در 
كنارمان نصرا... افجه اى را داريم كه يكى از فرهيخته ترين استادان 
خوشنويسى است و در رويكردهاى معاصر و مدرن به خصوص در 
زمينه گرايش رنگ و نقاشى خط به خوبى مى تواند گروه داورى را 
پوشش دهد. همچنين غالمحسين اميرخانى كه استاد مسلم اين

حوزه هستند را داريم.كابلى درباره داورى ادامه داد: در انتخاب آثار 
بسيار احساس مسئوليت خواهيم كرد و به دور از سليقه شخصى و 
رويكرد فردى خودمان به آثار نگاه مى كنيم. انتخاب يك نفر از ميان 
انبوه هنرمندان بسيار دشوار است. رويكردمان در اين زمينه اين 
است كه با تشريك مساعى كار كنيم و به راى هم احترام بگذاريم

چون هر يك از داوران تخصص جداگانه اى دارند. تالش خواهيم 
كرد اگر برگزيده از يك خط بود، نفر تقديرى هنرمندى باشد كه 
به خط ديگرى پرداخته باشد. البته بايد كارها را ديد و بعد تصميم 
گرفت، ولى تالش مان اين است.فلسفى نيز دراين باره گفت: همين 
ــخ، ثلث، نستعليق،  يك جايزه را داريم و انتخاب بين خط هاى نس
ــى اين روش  ــوارى خواهد بود. ول ــى خط و ... واقعا كار دش نقاش
ــت و پيش از اين اين طور داورى كرده ايم. به هر  بى سابقه هم نيس
حال بين خوشنويسان تفاهم وجود دارد زيرا 40 سال است كه با 
هم زيست هنرى كرده ايم.فلسفى در پاسخ به سوال يك خبرنگار

درباره عدم حضور پيشكسوتان خوشنويسى در اين رويداد، گفت: 
ما رويدادهاى زيادى در خوشنويسى داريم كه در آن ها پيشكسوتان
ــيد كه پيشكسوتان به صورت ــته باش حضور دارند. اما توجه داش

ــد تا به جوان ها  ــان را از دايره رقابت خارج مى كنن معمول خودش
ــدان تا جوان  ــت. هنرمن ــور بدهند. طبيعى هم هس فرصت حض
هستند به دنبال جايگاه و ديده شدن آثارشان هستند. جشنواره 
ــت. به طور معمول كسى كه جايگاه  اصال محل رقابت جوان هاس
خود را به دست آورده تمايل زيادى ندارد كه در اين رقابت حضور 
داشته باشد. بنابراين اشكالى ندارد كه پيشكسوتان حضور پر رنگى 

در جشنواره نداشته باشند.
جشـنواره به خوشنويسى به چشـم يك هنر قدسى 

نگاه كند
ــه، يدا... كابلى درباره ارزش و اعتبار هنر  در اين بخش از جلس
ــتادان حضور داشته باشند  ــى گفت: اگر قرار باشد اس خوشنويس
بايد مثل همه دنيا جايزه هاى بسيار خوب و شايسته اى براى اين 
جشنواره در نظر گرفته شود. به هر حال آنچه هنرمند پيشكسوت 
ارائه مى كند گاهى حاصل نيم قرن تالش اوست و بايد پاداش اين 
تالش را هم بگيرد. اميدوارم سال آينده اين موضوع مورد توجه قرار 
ــور در دنيا دارند، خوشنويسى مى كنند و اين  گيرد. امروز 56 كش
اهميت پرداختن به خوشنويسان ايرانى را جدى تر مى كند. او گفت: 
تنها نمايشگاه محض خوشنويسى در مسكو برگزار مى شود و من 
در آنجا ديدم كه با وجود پيشرفت تكنولوژى هنوز هنر خوشنويسى 
ــت كه مهد واقعى  ــود. اين در حالى اس بسيار جدى دنبال مى ش
خوشنويسى دنيا ايران است و اين مسئوليت مديران ماست كه آن 
را حمايت كنند. ما بسيار بيشتر از ظرفيت 50ساله مان به تعالى و 
تكامل اين هنر پرداختيم. حاال نوبت مسئوالن است كه اين ميراث 
را حمايت كنند. موزه هاى بزرگ دنيا پر از آثار خوشنويسى ايرانى 
است. تنها در مصر هفت هزار برگ خوشنويسى ايرانى نگهدارى 
ــود و در موزه هاى هند تخمين مى زنيم كه تا 17هزار برگ  مى ش
ــدوارم در دوره  هاى آينده  ــود دارد. امي ــى ايرانى وج خوشنويس
جشنواره تجسمى فجر به خوشنويسى به چشم يك هنر قدسى 
ــركت  ــه درباره افزايش انگيزه براى ش ــفى در ادام نگاه شود.فلس
ــنواره فجر گفت: آنچه مقدور بوده در فراخوان  هنرمندان در جش
ــان روى ديوار نمايشگاه جشنواره  ــانى كه كارش آمده است. كس
مى رود انگيزش الزم را از طرف جشنواره كسب مى كنند. اين آثار 
كه بين 50 تا 80 اثر خواهد بود در كتاب جشنواره منتشر مى شود. 
ما در جشنواره شاهد رقابت بهترين ها هستيم. همين حاال ما 200

تا 300 استاد زبده خوشنويسى داريم كه حضور آن ها انگيزه را براى 
ــركت هنرمندان جوان در اين رقابت زياد مى كند. در پايان اين  ش
ــت، يدا...كابلى تاكيد كرد: بهترين آثار روى ديوار مى روند و  نشس
ــاخه هاى خوشنويسى نيست. برترين  سقفى براى هيچ يك از ش
كارها بنا بر فضايى كه به ما در موزه صبا داده مى شود نمايش داده 

خواهند شد.

«اسرار درياچه»، برترين فيلم روز دوم جشنواره سينما حقيقت

 نشست هم انديشى رشته خوشنويسى يازدهمين جشنواره هنرهاى تجسمى فجر برگزار شد

بازگشت به نوستالژى با خط و خوشنويسى
فلسفى: به دنبال رويشى نوين از ريشه هاى كهن هستيم

 كابلى: در داورى آثار احساس مسئوليت مى كنيم

 سينما حقيقت

نگارخانه

«در جست وجوى فريده» ساخته كوروش عطايى و آزاده موسوى نقد و  واكاوى شد

هويت و حريت
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بازار خودرو در سردرگمي مطلق به سر مي برد، معامالت به حداقل رسيده 
و به دليل نامعلوم بودن قيمت خودرو متقاضيان خريد خودرو رغبتي به خريد 
نشان نمي دهند. وزارت صنعت پس از گذشت دو ماه از پيشنهاد خودروسازان 
براي افزايش 50 درصدي قيمت خودرو هنوز قيمت مشخصي را براي خودرو 
ــيون اصل 90 مجلس شوراى  ــخنگوى كميس ــت. اخيرا س در نظر نگرفته اس
اسالمى گفته است كه در جلسه هفته  آينده اين كميسيون با حضور وزير صنعت 
و دستگاه هاى نظارتى موضوع افزايش قيمت خودرو مورد بررسي قرار مي گيرد. 
ــنبه  25 آذركميسيون اصل 90 با  بهرام پارسايى اظهار كرد: جلسه روز يك ش
ــى كل كشور، سازمان  ــازمان بازرس حضور وزير صنعت و معاونان مربوطه، س
تعزيرات، رييس سازمان گمرك و خودروسازان درباره بررسى وضعيت پيش 
فروش خودرو و افزايش قيمت خودرو برگزار خواهد شد. پرونده خودروسازان 
ــت و گزارش آن  ــيون اصل 90 بيش از يك سال است كه مفتوح اس در كميس
ــرايط فعلى كه خودروسازان به هر شكلى كه  در حال  تهيه است. با توجه به ش
ــان را پيش فروش مى كنند يا قيمت گذارى مى كنند  مى خواهند خودروى ش

الزم ديديم كه كميسيون از جايگاه نظارتى خود به اين موضوع ورود كند.
خودروسازان به تعهدات شان عمل نكردند

نماينده مردم شيراز در مجلس شوراى اسالمى ادامه  داد: خودروسازان نتوانستند 
ــان عمل كنند. آن ها 20 هزار ميليارد تومان به  ــته به تعهدات ش طى يك سال گذش
قطعه سازان بدهكار هستند، 30 هزار ميليارد تومان بدهى بانكى دارند و 15 هزار ميليارد 
تومان زيان انباشته دارند و در كنار اين ها هزاران ميليارد خودرو پيش فروش كرده اند و 
نتوانسته اند به تعهدات شان عمل كنند. بازار خودرو به حال خود رها شده است و نيازمند 

نظارت جدى است. اگر فكر عاجلى براى وضعيت خودروسازى نشود، با توجه به تعهدات 
قبلى خودروسازان به مردم كه هنوز تحقق پيدا نكرده است و تعهدات جديدى كه ايجاد 
ـ اعتبارى  مى كنند، اين نگرانى وجود دارد كه مشكلى چندين برابر آنچه موسسات مالىـ 
به وجود آورده اند را ايجاد كند. به همين جهت كميسيون اصل 90 در جلسه روز يك شنبه  

خود وضع نابسامان و رها شده خودروسازى را تعيين تكليف خواهد كرد.
تعيين قيمت خودرو تا دو هفته آينده

ــا بيان اينكه  ــته در جمع خبرنگاران ب ــز روز گذش ــا رحمانى وزير صنعت ني رض
افزايش قيمت اعمال شده از سوى برخى خودروسازان مربوط به خودروهاى معاف از 
فرآيند قيمت گذارى بوده گفت: سازوكار اعمال قيمت در مورد خودروهاى مشمول 
قيمت گذارى و معاف از قيمت گذارى با هم تفاوت دارد. به اين ترتيب افزايش قيمت 
اعمال شده از سوى يكى از خودروسازان در خصوص تعدادى از خودروها غيرقانونى 
ــه اى خودروهاى معاف  ــته اند.  افزايش قيمت كارخان نبوده و آن ها اين اجازه را داش
ــم با افزايش توليد  ــر از نرخ بازار بوده و اميدواري از قيمت گذارى، پنج درصد پايين ت
قيمت ها در بازار نيز كاهش يابد. رحمانى تاكيد كرد: قيمتى كه در بازار تعيين شده 
بايد پايين بيايد به همين منظور بايد توليد از سوى خودروسازان افزايش يابد. توليد 
ــدت كاهش يافته چرا كه قيمت  ــال به ش ــاز بزرگ كشور از اوايل س در دو خودروس
ارتباط مستقيمى با توليد دارد. از مسير افزايش عرضه مى توان قيمت را در بازار آزاد 
كاهش داد. سازمان حمايت آناليز قيمتى را از خودروسازان دريافت مى كند. هزينه 
مالى خودروسازان باالى 20 درصد اعالم شده بود كه سازمان حمايت اين موضوع را 
نپذيرفت. سازمان حمايت طى دو هفته آينده در خصوص قيمت خودروهاى مشمول 

قيمت گذارى به نتيجه خواهد رسيد.

خودرو

از آنجا كه نوسانات قيمت دالر بر اقتصاد كشور تاثير بسيار 
ــد پولي صورت  ــا اين واح ــادالت بانكي ب ــته و مب زيادي داش
ــمت اقتصاد  مي گيرد؛  حاال دولتمردان تصميم دارند كه به س
ــرات و قدرت اين واحد  بدون دالر حركت كنند تا بتوانند تاثي
ــته رييس كل  ــش دهند. در همين حال روز گذش پولي را كاه
بانك مركزى آغاز به كار كانال هاى مالى ايران با چندين كشور و 
حذف دالر از تبادالت تجارى ايران با آن كشورها را اقدام مهمى 
ــت و گفت: عمال بين ايران و  در حوزه تحريم مالى ايران دانس

برخى از كشورها پيمان پولى دو جانبه ايجاد شده است.
بازگشت تدريجى ارز ناشى از صادرات

روز گذشته چهارمين نشست رييس كل بانك مركزى با صاحبان 
ديدگاه هاى مختلف اقتصادى به منظور همفكرى درباره مسائل 
مرتبط با بانك مركزى و اقتصاد كشور برگزار شد. همتى در ابتداى 

اين جلسه ضمن اشاره به مشكالت و موانع پيش روى اقتصاد كشور، 
اقدام هاى انجام شده توسط بانك مركزى در چهار ماهه گذشته را  
تشريح كرد. وى  با اشاره به برگشت تدريجى ارز ناشى از صادرات به 
چرخه اقتصادى كشور اظهار داشت: با توجه به روند كاهشى قيمت ارز 
اميدوارم با ارائه ارزهاى بيشتر آن ها در چرخه اقتصاد واردات مورد نياز 
توليد كشور با نرخ هاى پايين تر ارز تامين شود. رييس كل بانك مركزى 
با اشاره به تعيين سقف براى تراكنش هاى كارت هاى بانكى گفت: در 
هيچ جاى دنيا با استفاده از كارت هاى دبيت و دستگاه كارتخوان، 

نمى توان مبالغ كالن جابه جا كرد.

ايجاد شفافيت و كاهش قيمت ارز  
ــى چك هاى تضمين شده و  وى در ادامه افزود: ظهرنويس
ــفاف در  ــا باعث ايجاد فضاى غيرش در وجه حامل بودن آن ه
ــازمان مالياتى بر  معامالت مى شد و نظارت بانك مركزى و س
ــكالت با توجه  ــارى را منتفى مى كرد كه اين مش تبادالت تج
ــوراى هماهنگى اقتصادى سران قوا، توسط بانك  به مصوبه ش
مركزى برطرف شد.رييس كل بانك مركزى در ادامه به موضوع 
ــمندانه در بازار ارز و همچنين تامين  مداخله هدفمند و هوش
ــل نياز كاالهاى  ــدگان و تامين كام نيازهاى ارزى توليدكنن

ــت اقتصاددانان  ــاره كرد. در ادامه اين نشس اساسى و دارو اش
ــك مركزى در حوزه  ــدن اقدامات اخير بان ضمن كارآمد خوان
سياست هاى پولى و بانكى كه منجر به ايجاد شفافيت و كاهش 
قيمت ارز شده است، بر ادامه و توسعه اين سياست ها و اقدامات 

تكميلى ديگر تاكيد كردند. 
مسائل و معضالت امروز سيستم بانكي كشور

همچنين ضرورت اصالح نظام پولى و بانكى كشور و افزايش 
استقالل بانك مركزى، لزوم برنامه ريزى براى كنترل نقدينگى 
ــپرده هاى بانكى، جلوگيرى از ركود،  و تعديل تدريجى نرخ س

ــى از صادرات نفت در اليحه  اهميت برآورد درست درآمد ناش
ــدن ارز،  ــمت تك نرخى ش ــور و حركت به س بودجه كل كش
ــادى بانك ها، ضرورت هدف گذارى  واگذارى بنگاه هاى اقتص
نرخ ارز ،تعامل بيشتر با صادركنندگان براى آوردن ارز آ  ن ها به 
چرخه اقتصاد، جلوگيرى از ايجاد كسرى بودجه در سال آينده 
و بازسازى چهره بانك ها در بين مردم و مسئوالن از موضوعات 
مطرح شده در اين نشست بود.در اين نشست اقتصاددانانى از 
ــيداحمد رضا جاللى نايينى، منصور خليلى عراقى،  جمله: س
تيمور رحمانى، حميد ديهيم، احمد مجتهد، حسين توكليان، 
محمدهادى زاهدى، مرتضى عزتى، محمدرضا يوسفى، على 
دينى، اصغر ابوالحسنى هسيتانى، سيد على مدنى زاده، وحيد 
ــين عبده  ــب مظاهرى، احمد توكلى، حس ــقاقى، طهماس ش

تبريزى و ابراهيم جميلى حضور داشتند.

 سال هاست كه دولتمردان براي كاهش تشديد بيكاري برنامه هايي را 
اجرا كردند،  برنامه هايي كه در بيشتر مواقع با شكست مواجه شده و نتيجه اي 
دربر نداشته است. وام ها و تسهيالتي براي افزايش اشتغال نيز تخصيص داده 
مي شود، اما در عمل روز به روز معضل بيكاري در كشور عميق تر از گذشته 
مي شود. اين درحالي است كه دولتمردان هر بار از اعطاي تسهيالت براي 
افزايش اشتغال سخن مي گويند. اخيرا نيز رييس سازمان برنامه از برنامه 
پرداخت 21هزار ميليارد تومان تسهيالت به واحدهاى صنعتى و معدنى 
خبر داده و گفته است: با پرداخت اين تسهيالت، 270 هزار فرصت شغلى 
جديد ايجاد خواهد شد. محمدباقر نوبخت در مراسم امضاى تفاهم نامه با 
وزارت صنعت براى ايجاد اشتغال در حوزه صنعت و معدن كه در راستاى 
ــت، گفت: اين تفاهم نامه براى ايجاد  برنامه اشتغال و توليد سال 97اس
270 هزار فرصت شغلى برنامه ريزى دارد. وى در اين مراسم كه با حضور 

وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با بيان اينكه توليد و اشتغال يكى 
از اهداف برنامه ششم بود، افزود: توليد و اشتغال امسال به دليل تحريم ها 
با نقص همراه شد. سوال اين است كه بايد به دليل تحريم اهداف را كنار 

بگذاريم يا آن را دنبال كنيم؟
توليد و اشتغال با توصيه انجام نمى شود

ــته  ــور تصريح كرد: خواس ــازمان برنامه و بودجه كش رييس س
ــت كه تمام اهداف توليد و اشتغال در  بدخواهان ملت ايران اين اس
ــود. بنابراين ما بايد در اين جنگ اقتصادى از  ايران كنار گذاشته ش
همه ظرفيت ها استفاده كنيم تا مسير رشد را طى كنيم. چه بسا كه 

طى 40 سال گذشته همواره اين مباحث مطرح بود، اما مسير رشد 
را طى كرديم. به جاى اينكه دست روى دست بگذاريم بايد بلند شد 
و كار كرد.وى با بيان اينكه توليد و اشتغال با توصيه انجام نمى شود، 
گفت: براى اين كار بايد برنامه ريزى و سرمايه گذارى كرد. اشتغالزايى 
سال گذشته حاصل سال 95 بود و حاصل برنامه هاى امروز در آينده 
ــرايط تحريم در حال برنامه ريزى هستيم. بر  ديده مى شود. ما در ش
ــير توليد تعريف  ــاس تبصره 18 عمدتا موضوع اشتغال را از مس اس
مى كنيم بنابراين بايد سرمايه گذارى كنيم و يك كار توليدى انجام 

دهيم تا تعدادى مشغول به كار شوند.

نرخ سود اين تسهيالت در مناطق محروم 12 درصد است
ــاره به تفاهم نامه اى كه با وزارت  معاون رييس جمهور در ادامه با اش
صنعت ز به امضا رسيد، گفت: منابعى كه قرار است از سوى نظام بانكى، 
صندوق توسعه ملى و خزانه تامين شود، 21 هزار ميليارد تومان است. 10 
هزار ميليارد تومان از سوى صندوق توسعه ملى، 10 هزار ميليارد تومان 
از سوى نظام بانكى و يكهزار ميليارد تومان از سوى خزانه تخصيص داده 
مى شود. نرخ سود اين تسهيالت در مناطق محروم 12 درصد و در مناطق 
غيرمحروم 14 درصد در نظر گرفتيم كه سه درصد سود را دولت به صورت 

يارانه اى متقبل مى شود.

130 هزار فرصت شغلي ايجاد مي شود!
نوبخت افزود: همچنين دو هزار و 66 طرح صنعتى كه باالى 60 
درصد پيشرفت فيزيكى دارند، از طريق اين تسهيالت مورد حمايت 
ــوند كه 130 هزار فرصت شغلى ايجاد  قرار مى گيرند تا تكميل ش
ــد. همچنين به 2165 واحد صنعتى و معدنى تسهيالت  خواهد ش
ــوند كه از اين طريق نيز 52  داده مى شود تا بازسازى و نوسازى ش
هزار فرصت شغلى ايجاد خواهد شد. تامين سرمايه در گردش براى 
ــت كه  ــى و معدنى محور ديگر اين تفاهم نامه اس واحدهاى صنعت
ــد. محور  ــغلى براى 87 هزار نفر خواهد ش موجب ايجاد فرصت ش
ــعه  ــه، اعطاى كمك هاى فنى و اعتبارى براى توس ديگر تفاهم نام
ــت كه از اين محل نيز،  خوشه هاى صنعتى و خدمات كلينيكى اس

يكهزار فرصت شغلى ايجاد خواهد شد.

آغاز طرح گفت وگوى 
بى واسطه مشتريان با مديران 

ارشد بانك انصار
طرح گفت وگوى تلفنى مشتريان بانك انصار با مديران ارشد كه طى چهار سال گذشته 
باموفقيت انجام شد و تعداد زيادى از مشتريان وعموم مردم سواالت خود را از فروتن قائم 
مقام بانك، معاونان و مديران كل مطرح و پاسخ هاى الزم را دريافت كردند، از روز يك شنبه 
18 آذر سال جارى، با پاسخگويى مهندس نراقيا، مديركل بازاريابى بانك انصار به سواالت 
ــود. به گزارش اداره كل روابط عمومى و تبليغات، در راستاى اجراى  متقاضيان آغاز مى ش
راهبرد مشترى گرايى بانك انصار كه به منظور جلب رضايت مشتريان و حفظ و افزايش سهم 
بانك از بازار سپرده ها  صورت مى گيرد، طرح گفت وگوى تلفنى مديران ارشد بانك انصار با 
گفت وگوى مديركل بازاريابى در تاريخ 18 آذر از ساعت 10 تا 11:30 آغاز و با گفت وگوى 
ــاهرودى در تاريخ 9 دى سال جارى در بازه زمانى  حجت االسالم والمسلمين محمدى ش
مشابه به پايان مى رسد.  شايان ذكراست كه اين طرح بر اساس جدول پيوست اجرا شده و 
متقاضيان مى توانند با معاونان و مديران كل بانك در تاريخ ها و زمان هاى تعيين شده از طريق 

شماره تلفن 096300 مركز خدمات مشتريان گفت وگو كنند. 

فردا؛آغاز به كار بيست
 و پنجمين نمايشگاه بين المللي 

چاپ و بسته بندى 
بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي چاپ، بسته بندى و ماشين آالت وابسته كه 
يكى از بزرگ ترين رويداد هاي نمايشگاهى حوزه صنعت چاپ در منطقه خاورميانه 

ــگاه هاى بين المللى تهران گشايش  ــود، فردا در محل دايمى نمايش محسوب مى ش
ــان را در  ــركت داخلى و خارجى جديدترين توليدات و خدمات ش مى يابد و ده ها ش
ــانى  ــرار مى دهند. به گزارش روابط عمومى و اطالع رس معرض ديد عالقه مندان ق
ــته بندى،مراسم گشايش اين  ــگاه بين المللي چاپ و بس بيست و پنجمين نمايش
نمايشگاه صبح فردا با حضور مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ 
ــاى اتحاديه ها و انجمن هاى مرتبط برگزار  و ارشاد اسالمى، اتاق اصناف ايران و روس
مى شود. در بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي چاپ و بسته بندى بيش از 445 
شركت كننده داخلى و خارجى از جمهورى اسالمى ايران و 12 كشور خارجى حضور 
ــگاه  با بيان اين مطلب  ــتاد برگزارى اين نمايش دارند. احمد ابوالحسنى، رييس س
گفت: در اين نمايشگاه 400 شركت داخلى از جمهورى اسالمى ايران و 45 شركت 
خارجى از كشورهاى ايتاليا، سوئد، آلمان، فرانسه، چين، تركيه و كره جنوبى حضور 
و مشاركت دارند و نوين ترين توليدات و خدمات خودشان را ارائه مى كنند. وى افزود: 
ــگاه بين المللي  ــت و پنجمين نمايش ــركت هاى داخلى و خارجى حاضر در بيس ش
ــته ؛جديدترين و نوين ترين دستگاه هاى  ــين آالت وابس ــته بندى و ماش چاپ، بس
ــتگاه هاى  ــتگاه ها و تجهيزات كد گذارى، دس ــتگاه هاى بسته بندى،دس چاپ،دس
پلمب صادراتى و كاالها و اجناس مخصوص بسته هاى داخلى و صادراتى را به نمايش 
ــگاه بين المللي چاپ و  ــتاد برگزارى بيست و پنجمين نمايش مى گذارند. رييس س
ــركت ها همچنين روش هاى نوين بسته بندى كاال  ــته بندى اضافه كرد: اين ش بس
ــنى  براى جذب مخاطبان و بازارهاى صادراتى را نيز به نمايش مى گذارند. ابوالحس
ــت و پنجمين نمايشگاه چاپ، يك همايش علمى و  خاطرنشان كرد: در حاشيه بيس
ــته بندى و نقش و  ــى در زمينه هاى مختلف صنعت چاپ و بس چهار كارگاه تخصص
ــعه صنعتى و صادراتى كشور برگزار مى شود. وى اضافه كرد:  جايگاه مهم آن در توس
ــگاه صنعت چاپ،نخستين همايش  ــت و پنجمين نمايش همزمان با برگزارى بيس
ــگاه بين المللى تهران برگزار  بين المللى صنعت چاپ نيز در سالن شماره دو نمايش
مى شود و در آن شخصيت هايى از كشورهايى كره جنوبى، چين و تايوان و همچنين 

برخى از مقامات كشورمان و شخصيت هاى علمى سخنرانى خواهند كرد. 

مبادالت بانكي

توليد و اشتغال

خبر ترويجي

تسهيالت جديد دولت براي اشتغالزايي!

بررسى افزايش قيمت خودرو در كميسيون اصل 90

شمارش معكوس براي تعيين قيمت خودرو آغاز شد

رييس كل بانك مركزي:

دالر از مبادالت مالى با چند كشور حذف مي شود

چند سالي است كه كشور عراق گاز مورد نياز خود را از 
ايران طي قراردادي كه در دولت نهم ميان دو كشور منعقد 
ــا زمزمه هايي به گوش  ــد، تامين مي كند. اين روزها ام ش
ــتان در صدد است تا  مي رسد كه آمريكا با همكاري عربس
جلوي واردات گاز عراق از ايران را بگيرد. در يك دهه گذشته 
و پس از ايجاد ثبات سياسي در عراق  دولتمردان اين كشور 
ــاخت هاى عمرانى و انرژى  به منظور ايجاد و توسعه زيرس
ــان گرفتند و ايران به  تصميم به وارد كردن گاز به كشورش
ــايگي با عراق و با توجه به اينكه دومين دارنده  دليل همس
ــت، گزينه اي مناسب براي آن ها به  ذخاير گازي در دنياس
ــتين قرارداد صادرات گاز به بغداد در  شمار مي رفت. نخس
سال 92 و چند ماه پيش از روى كارآمدن دولت يازدهم امضا 
شد. طبق اين قرارداد خط لوله اى احداث شد كه ظرفيت 
صادرات 35 ميليون مترمكعب گاز طبيعى در روز را دارد اما 
هم اكنون حدود 25 ميليون مترمكعب در روز به عراق صادر 
مى شود. در حال حاضر نيز كشور عراق در راستاي توسعه 
ــتري به گاز دارد و كشور  ظرفيت نيروگاهي خود نياز بيش
ما مي تواند منبع مطمئني براي تامين اين نياز عراق باشد. 
با اين وجود عربستان و آمريكا به منظور چيرگي بر بازار گاز 
عراق و همچنين كاهش نفوذ اقتصادى ايران در اين كشور 
و ايجاد بازاري جديد براي خود هستند؛ امري كه به عقيده 
كارشناسان در عملي كردن آن كاري از پيش نخواهند برد. 

قرارداد گازي ايران و عراق
مذاكراتى كه پيشتر براى صادرات گاز به بصره آغاز شده 
بود نيز در سال 94 به قرارداد منعقد شد و ايران براى تامين 
25 ميليون مترمكعب گاز در روز متعهد شد. اين خط لوله 
اما با 20 درصد ظرفيت خود فعال است و روزانه پنج ميليون 
مترمكعب گاز به بصره مى رساند. مدت اين قرارداد، 6 ساله و 
ظرفيت آن 60 ميليون مترمكعب در روز است كه باعث شده 
عراق، مشترى اصلى گاز ايران روى كاغذ باشد. با وجود اينكه 
اصوال در قراردادهاى صادرات گاز مدت زمان قرارداد 20 تا 
25 ساله است اما اين كشور به دليل عدم چشم انداز دقيقى كه 
در سياست و اقتصاد خود داشت، مدت زمان قرارداد را 6 ساله 
تعيين كرد. طبق آخرين آمار رسمى، 82 درصد برق عراق، 
از گاز تامين مى شود كه اين رقم در سال 2027 ميالدى به 
84 درصد خواهد رسيد. عراق طى دو سال آينده سه نيروگاه 
جديد را به مدار خواهد آورد كه به دليل عدم تامين گاز مورد 
نياز آن، به سمت جمع آورى گازهاى همراه از ميادين نفتى 
ــت تا پس از پايان يافتن قرارداد خود با  خود روى آورده اس
ايران، از اين منابع بهره ببرد. با اين وجود اما عراق همچنان با 
كمبود گاز مواجه خواهد بود؛ هم اكنون عراق در مجموع دو 
قراردادى كه با ايران منعقد كرده است از 50 درصد ظرفيت 
دو خط لوله استفاده مى كند كه مهم ترين دليل آن، نبود 
نيروگاه هاى جديد براى مصرف گاز و تبديل آن به برق است.

پيشنهاد آمريكا 
ــت با ايجاد  ظاهرا  آمريكا به عراق  اعالم كرده حاضر اس
تاسيسات دريافت ال ان جى، گاز اين كشور را تامين كند. 
ــاخت هاى ضعيف برقى عراق  همچنين با توجه به زيرس
ــال گذشته، حيدرالعبادى  و قطع جريان برق طى يك س
اعالم كرد براى تامين انرژى مورد نياز اين كشور با عربستان 
ــاز خواهد كرد. چند هفته پيش  همكارى هاى جدى را آغ
نيز خالد الفالح، وزير انرژى عربستان از آمادگى كشورش 
ــتان در گذشته  براى تامين نيازهاى عراق خبر داد. عربس
ــعه همكارى هاى پاكستان با  نيز براى جلوگيرى از توس
ايران پيشنهادات جذاب نفتى به اين كشور ارائه كرد. در اين 
خصوص احمد محبي، كارشناس انرژي به مهر گفته است: 
آمريكا و عربستان  مى خواهند با قطع صادرات گاز ايران به 
ــال آينده، به دو هدف عمده دست پيدا  عراق طى چند س
كنند. نخست آنكه عمق نفوذ راهبردى سياسى – اقتصادى 
ايران را در عراق كاهش دهند و ديگر آنكه بازارهاى جديدى 
براى خود ايجاد كنند. اما با توجه به روابط حسنه ديپلماتيك 
ايران و عراق و همچنين اقتصادى بودن واردات گاز از ايران به 
داليل مختلف، آن ها به هدف خود دست نمى يابند. از سوى 

ديگر آمريكا در تالش است با ايجاد اختالل در تسويه پول 
گاز ايران، اختالف عميقى را ميان بخش سياسى و اقتصادى 
جمهورى اسالمى ايران ايجاد كند به اين صورت كه بخش 
اقتصادى كشور ادامه صادرات گاز به عراق را به دليل عدم 
دسترسى به پول گاز، غيرمنطقى مى دانداما نقد كردن پول 

گاز، راهكارهاى خاص خود را دارد.
عراق امكانات تخليه ال ان جي را ندارد

ــه واردات گاز عراق  ــدام آمريكا در زمين در خصوص اق
ــناس بين المللي انرژي به  از ايران، محمود خاقاني، كارش
«قانون» مي گويد: ميزان گازي كه ما به عراق صادر مي كنيم، 
حجم بااليي نيست و عراق نيز با اين گاز برق توليد مي كند. 
ــادر مي كند ال ان جي  نوع گازي هم كه آمريكا به عراق ص
است يعني گاز طبيعي مايع است كه عراق بندر و امكانات 
ــا در حال حاضر درگير  ــن گاز را ندارد. بنابراين م تخليه اي

نوعي جنگ رواني هستيم. نمونه اين جنگ رواني را همين 
روزها نيز مي بينيم كه  بي بي سي و ساير رسانه ها  نيزدر اين 
خصوص  تبليغ مي كنند كه كارگران مجتمع فوالد كفن 
پوشيدند و به در خانه نماينده ولي فقيه رفتند و شعارهاي 
ــد كه كاسبان تحريم در  خشني مي دادند. به نظر مي رس
داخل كه با ترامپ هماهنگ هستند به برخي از مسائل در 
داخل دامن مي زنند و از سوي ديگر آمريكا جنگ رواني اش 
را بعد جديدي مي دهد. آمريكا اكنون به شدت عجله دارد و 
نگران شده كه  ايران توانسته اين چند ماه را تحمل كند و اگر 
اين تحمل ايران مدت زمانش طوالني شود، صحنه به ضرر 

آمريكا برمي گردد.
تكرار وضعيت موسسات مالي

ــت سازمان  ــبق انرژي، معادن و محيط زيس مدير اس
ــد: از آنجا كه در حال  همكاري اقتصادي اكو ادامه مي ده

حاضر در ماجراهاي فرانسه فكر مي كنم بعضي از مقامات 
ما نيز از هول حليم در ديگ افتادند و نمي دانند كه در اروپا 
روسيه و آمريكا در جايي مي گويند كه دشمن دشمن من، 
ــيه و آمريكا هر دو مايل هستند كه  دوست من است.روس
اتحاديه اروپا از هم بپاشد و يكي از پايه هاي اصلي اتحاديه 
ــه و آلمان تصميم گرفتند كه  ــت.فرانس اروپا فرانسه اس
نيروگاه هاي هسته اي را بايگاني كنند و به سوي انرژي هاي 
تجديدپذير و كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي و كربني 
بروند. براي اين موضوع مجبور هستند كه ماليات هايي را 
وضع كنند و هزينه ها را باال ببرند و در شرايط فعلي از همين 
نقطه ضعف آن ها استفاده كردند. البته مكرون نيز جواني و 
بي تجربه گي خودش را نشان داد. در ايران مي بينيم كساني 
كه شركت هاي سود ده دولتي ما را در دولت دهم مثل نيشكر 
هفت تپه مثل فوالد خوزستان مفت خريدند، در اين مدت هم 

اين شركت ها را فقط دوشيدند و منافع شان را برداشتند. حاال 
من نگراني ام اين است كه اين كارگران هفت تپه و كارگران 
فوالد خوزستان نمي دانند كه آلت دست همان هايي هستند 
كه اين كارخانه ها را مفت خريدند. اين ها  در اين كارخانه ها 
ــرمايه گذاري نكردند، تكنولوژي جديد نياوردند و حاال  س
حقوق كارگران را نمي دهند. مثال همان 30 هزار ميليارد 
توماني كه موسسات مالي اعتباري سر مردم كاله گذاشتند 
و بعد دولت را مجبور كردند كه پول چاپ كن  وپول اين ها را 
بده حاال هم دارند دولت را مجبور مي كنند كه اين كارخانه ها 
را دوباره دولتي كند. اين شعار كارگران است و بعد در راستاي 
اين هم شايعات ديگري كه معناي آن به هم زدن رابطه ايران 
و عراق است، به گوش مي رسد. اگر عراق بگويد من گاز را از 
ايران نمي خرم اين تازه به نفع ايران است چون هنوز معلوم 
ــت كه عراق پول دارد به ايران بدهد يا نه. اين در حالي  نيس
ــش را هم ندارد.  ــت كه عراق توانايي پرداخت پول برق اس
بنابراين اين ها شايعات جنگ رواني است چه در داخل كه 
االن شاهدش هستيم و چه در ارتباط با كشورهاي همسايه. 
علتش هم اين است كه ترامپ تحت فشار است و مي خواهد 
هر چه زودتر ايران گفتماني داشته باشد تا بتواند اين را در 
سياست داخلي آمريكا بفروشد.  حاال ايران هم بايد مترصد 
فرصت باشد. در مورد اين خبر نيز مي توان آن را به مصاحبه 
خانم موگريني متصل دانست كه گفته تا آخر امسال نظام 

مالي براي تجارت با ايران را فعال مي كنيم. 
حلقه هاي متصل زنجير

ــما در يك  ــي در پايان مي گويد: همه اين ها را ش خاقان
مجموعه بايد ببينيد. اتفاقاتي كه در اهواز مي افتد، شايعاتي 
ــكالتي كه بن سلمان با آن  كه آمريكا مطرح مي كند، مش
دست به گريبان است و ما همه در يك منطقه ايم. وزير خارجه 
انگليس درست گفت كه اين منطقه مثل يك بشكه باروت 

است، حاال بايد تدبير به خرج دهيم. 

    عربستان و آمريكا براى فتح بازار گاز عراق خيز برداشته اند   

جنگ رواني گازى
زمزمه هايي به گوش مي رسد كه آمريكا با همكاري عربستان در صدد است جلوي واردات گاز عراق از ايران را بگيرد

اگر عراق بگويد من گاز را از ايران 
نمي خرم اين تازه به نفع ايران است 

چون هنوز معلوم نيست كه عراق پول 
دارد به ايران بدهد يا نه. اين در حالي 
است كه عراق توانايي پرداخت پول 

برقش را هم ندارد. بنابراين اين ها 
شايعات جنگ رواني است چه در 
داخل كه االن شاهدش هستيم و 

چه در ارتباط با كشورهاي همسايه. 
علتش هم اين است كه ترامپ تحت 
فشار است و مي خواهد هر چه زودتر 

ايران گفتماني داشته باشد تا بتواند اين 
را در سياست داخلي آمريكا بفروشد

  محمود خاقاني: 
كارگران هفت تپه و كارگران فوالد 
خوزستان نمي دانند كه آلت دست 

همان هايي هستند كه اين كارخانه ها 
را مفت خريدند. اين ها  در اين 

كارخانه ها سرمايه گذاري نكردند، 
تكنولوژي جديد نياوردند و حاال 

حقوق كارگران را نمي دهند؛ مثال 
همان 30 هزار ميليارد توماني كه 

موسسات مالي- اعتباري سر مردم 
كاله گذاشتند و بعد دولت را مجبور 

كردند كه پول چاپ كن و پول اين ها 
را بده، حاال هم دارند دولت را مجبور 
مي كنند كه اين كارخانه ها را دوباره 

دولتي كند
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ــلطنه  ــجد مشيرالس ــاعت مس زباله  كبوترها س
ــت هاى  ــود درخواس ــا با وج ــد ام ــه كرده ان را احاط
ــت، هنوز او  ــاعت هاى پايتخ ــركار قديمى س تعمي
ــت؛ هر  ــاعت قديمى را نگرفته اس اذن تعمير اين س
ــاعت ملكه  ــت تعمير س ــاعتچى مدت هاس چند س
ويكتوريا را دركاخ گلستان دردست دارد. به گزارش 
ــاعتچى همدانى كه 70 سال است  ــنا، محمد س ايس
ــدود 9  ــر مى كند، ح ــى را تعمي ــاعت هاى قديم س
ــئوالن وقت كاخ  ــال پيش با يك تفاهم نامه با مس س
ــمس العماره» در كاخ  ــراغ ساعت «ش گلستان به س
ــاعت را  ــار ديگر ناقوس س ــتان رفت، قرار بود ب گلس
ــتور  ــايد همين دس ــت به صدا درآورد و ش در پايتخ
ــا هر چند  ــاعت ملكه ويكتوري ــد س بود كه باعث ش
ــاعت 6 :10 دقيقه به حالت معمول  براى مدتى از س
ــدت زمان فقط  ــا اين م ــود برگردد ام ــد كار خ و رون
ــر آن از كار افتاد. ــار ديگ ــيد و ب ــول كش ــاه ط 10 م

ــئوالن كاخ جهانى  حاال مدتى است كه بار ديگر مس
ــه ديپلم  ــاعتچى رفته اند تا او ك ــراغ س ــتان س گلس
ساعت سازى اش را از سوييس گرفته، بار ديگر ساعت 

ــاعتچى به ايسنا مى گويد: در  را تعمير كند.محمد س
ــمس العماره ايراداتى  نصب دستگاه ها براى زنگ ش
ــرف كردن آن  ــت كه اكنون در حال برط وجود داش
ايرادها هستم. ساعت شمس العماره مكانيكى است، 
ــگ و ديگرى براى  ــتگاه يكى براى زن بنابراين دو دس
ــتند.او  ــاعت دارد كه هر دو به يكديگر مرتبط هس س
ــمس العماره در  ــاره به آغاز كار تعمير ساعت ش با اش
ــال هاى 89 تا 91 ادامه مى دهد: در آن زمان زنگ  س
ساعت را تا 70 درصد تكميل كرده بودم، اما مديريت 
ــتان كه در حال تغيير بود، قصد داشت كار  كاخ گلس
ــت ساعت تا قبل از  را به نام خود تمام كند، مى خواس
ــود، بنابراين از من خواست تا زنگ  رفتن او درست ش
را الكترونيكى كنم، كه مجبور به اين كار شدم، اما در 
نهايت بار ديگر ان خاموش شد. وى وضعيت امروزى 
قرار گرفتن ساعت را براى تعمير نيز نامناسب مى داند 
و اضافه مى كند: متاسفانه چون ساعت را باال برده ايم، 
ــاعت در طبقه  فضاى كمى براى تعمير دارم، قبال س
ــتم كار  پايين بود و براي تعميرات راحت تر مى توانس
كنم اما اكنون كه ساعت در جاى خود نصب شده، بايد 

ــك متر و فضاى باز  كارها را در يك اتاق يك متر در ي
ــانت در يك طرف و 20 سانت در طرف ديگرى  15 س
ــاعت بسيار مشكل  انجام دهم، بنابراين تعمير اين س
شده است. او با تاكيد بر اين كه در حال امتحان كردن 
دستگاه هاى مدرن ديگر روى ساعت شمس العماره 
ــه نتايج  ــواب دهند، ب ــت، مى گويد: اگر آن ها ج اس
ــود چندين  ــيم. وى همچنين از وج ــرى مى رس بهت
ــتان خبر  ــاعت قديمى ديگر در كاخ جهانى گلس س
ــده اند و  مى دهد كه همه  آن ها صدردرصد خراب ش
ــاعت شمس العماره كه  مى افزايد: كار تعمير زنگ س
ــاعت ها را آغاز مى كنم. تمام شود، كار تعمير ديگر س

ــاره به در  ــاعت هاى قديمى، با اش ــر كار س اين تعمي
ــفارت انگليس نيز  ــاعت س ــودن س ــت تعمير ب دس
ــال پيش در انگليس  ــاعت 150 س مى گويد: اين س
ــال بعد به ايران آورده  ــده و حدود 10 س ــاخته ش س
ــت. ــده  اس ــى اش نصب ش ــكان كنون ــده و در م ش

به گفته  وى، اين ساعت هديه از سوى شخص خاصى 
ــت، بلكه انگليسى ها براى سفارت خود  به كشور نيس
آن را به ايران آورده بودند، تا كنون نيز 70 درصد كار 

ــده آن تكميل  ــده و حدود 20 روز آين تعمير تمام ش
ــاعتچى اما در اين ميان وضعيت ساعت  مى شود. س
مسجد «مشيرالسلطنه» را بسيار بد ارزيابى مى كند و 
ادامه مى دهد: آن ساعت از با ارزش ترين ساعت هايى 
است كه در عمر خود ديده ام اما متاسفانه اكنون عمال 
زباله دانى كبوترها شده است. او با بيان اين كه تا كنون 
ــى  ــاعت قديمى را از نزديك بررس حدود 6  بار اين س
كرده و حتى به ميراث  فرهنگى استان تهران نسبت به 
لزوم تعمير اين ساعت تاكيد كرده است، مى گويد: اما 
متاسفانه تا كنون كسى به اين درخواست جواب نداده 
ــال قدمت دارد و در  است. اين ساعت حدود 150 س
كشور آلمان ساخته شده است، اما بسيار با ارزش است. 
ساعت مسجد مشيرالسلطنه، در مسجدى به همين 
ــفنديارى  نام در خيابان مولوى در ابتداى خيابان اس
نصب شده است. به واسطه نصب اين ساعت ارزشمند 
و قديمى روى برج اين مسجد به مرور اين بناى تاريخى 
ــد، اما حاال مهم ترين  به «مسجد ساعت» مشهور ش
شاخصه  اين مسجد قديمى كه سال هاست روى 8:30 

دقيقه متوقف شده، در حال از بين رفتن است.

ساعت مسجد مشيرالسلطنه از كبوترها آسيب مى بيند

ساعتچى در انتظار مجوز

ــازان، خيابان  ــى ساغرى س ــه قديم ــاى محل انته
ــش تغيير كرد  ــرا خيابانى كه چندين بار نام دانشس
ــا در نهايت به  ــيديه و نجفى) ام ــهيد رش (آل بويه، ش
پاس عمارت باشكوهى كه 120 سال استوار ايستاده، 
خيابان «دانشسرا»  نام گرفت. اين عمارت قاجارى دو 
طبقه با آجر چينى هاى تزيينى، در و پنجره هاى بزرگ 
ــتگيره هاى برنجى، نخستين دانشسراي  چوبى و دس
ــت. اما  ــت بود كه وظيفه تربيت آموزگاران را داش رش
ــرد. عمارتى كه  ــخت مى گي روزگار به اين عمارت س
ــربازان روس را تاب آورد امروز كمرش  چكمه هاى س
ــقف جبهه  ــت و از وقتى س از نامهربانى ها خميده اس
غربى فروريخته، به حراجش گذاشته اند. اين عمارت از 
برف هاى سنگين و پرمخاطره سال هاى 83 و 86 رشت 
كه بناهاى نوساز را تخريب كرد، روسفيد بيرون آمد اما 
ــقف و ريزش  ــت با ريخته شدن بخشى از س مدتى اس

نزوالت جوى هر روز بر وسعت تخريب افزوده مى شود.
عمارتى با معمارى منحصربه فرد

ــال ها پاخور  ــنگفرش حياط اين مدرسه، طى س س
دانش آموزان زيادى بوده است. امروز اما از قلوه سنگ هاى 
ــت و دهه 60 ــف حياط خبرى نيس گرد رودخانه اى ك

ــوزش و پرورش  ــه در اختيار آم ــوان مدرس كه بنا به عن
ــل ورودى عمارت در  ــد. مقاب ــالن بود بتن ريزى ش گي
ــود كه اين  ــنگفرش ب ــته س خيابان اصلى هم در گذش
ــى فهميد.   ــده مى توان به خوب را از بتن هاى كنده ش

تزيينات آجرى و زيباي باالي پنجره ها، هاللى سردرها، 
ــا  مامنى براى  ــت ام ــم نواز اس اگرچه هنوز زيبا و چش
ــيانى درويرانه هاي آن  بسازند. با  ــده تا آش كبوترانى ش
شكسته شدن شيشه پنجره ها و برداشتن برخى درهاى 
ــت كه باالى  چوبى كالس ها، تردد كبوتران به حدى اس

تاج كمدهاى ديوارى داخل كالس ها نيز النه ساخته اند.
ــاران بر  ــم ب ــقف فروريخته ن ــه س ــمتى ك هر قس
چوب  كمدهاى ديوارى نيز نفوذ كرده است. لمبه هاى 
چوبى سقف تبله كرده و آويزان و آبراهى شده براى نفوذ 
به ديگر اتاق ها و راهروها. سال هاست بخارى بلند چدنى 
سالن اصلى، گرماى هيزم به خود نديده است.  انجيرهاى 
روييده بر بدنه ديوار و سقف، تا عمق ساروج و پى فرو رفته 

و مقاومت ساختمان را بيشتر مى تركاند.
عمارت قجرى كه سمبل آموزش هاى نوين بود

ــه باال  ــالن طبق ــاى س ــى از ديواره ــچ يك روى گ
ــت» اما  ــده: «اگر درس نخوانيد حرام اس ــته ش نوش
ــش بقيه  ــوار مانع خوان ــى از دي ــى بخش فروريختگ

ــن تصوير،  ــا همي ــت. گوي ــه اخالقى اس ــن توصي اي
ــت كه خريد  ــور ماس انعكاس تمام ارزش علم در كش
ــمبل هاى  ــده و وضعيت س ــادى ش مدرك در آن ع
ــانده است. آموزش هاى نوين را هم بدين ويرانى رس

سرايدار عمارت دانشسرا پيش از ورود به حياط توصيه 
ــقوط  ــرار نگيريد، خطر س ــر دامنه بام ق مى كند: زي
ــفال هاى قرمز  ــت. اين را مى شود از س سفال زياد اس
ــده در زير دامنه، حاشيه و حتى  ــته ش قاشقى شكس
ــط حياط  ــكوه وس داخل كالس ها ديد.از حوض باش
ــت، ابراهيم صياد كه خود و پدرش در  هم خبرى نيس
ــادآورى مى كند:  ــكان تحصيل مى كردند، ي همين م
ــت و  ــى داش ــيكارى هاى نفيس حوض عمارت، كاش
ــوض را پر  ــود. اما بعدها ح ــاهان قاجار ب منقش به ش
كردند.  وى به ياد مى آورد كه دهه 40 دانش آموزان 
ــك مى كردند. ــوب و فل ــوى حوض چ ــى را جل خاط

ز  ــل ا ــه نق ــت و ب 1331 اس ــد  ــاد متول صي
ــدا  ــاختمان در ابت ــن س ــد: اي ــدرش مى گوي پ
ــد. ــرا ش ــاخته و بعدها دانشس ــتان س به عنوان دبس

ــد به ياد دارم  ــه صحبت هاى خود مى گوي وى در ادام
ــرا آمد كه  ــكى براى بازديد از اين دانشس روزى پزش

مدعى بود سال 1330 در اينجا درس خوانده است.
وى در ادامه مى افزايد: بعد از انقالب هم دوباره بنا 
به عنوان مدرسه تغييركاربرى يافت و تا پنجم ابتدايى 
كالس داشت. پسرم هم همين مدرسه درس خوانده 
است. تا اين كه در دهه 70 به دليل فرسوده شدن بنا، 
آموزش و پرورش اينجا را تخليه كرد. بعد از آن مالكان 
اصلى بنا يعنى ورثه مرحوم جفرودى، با پيگيرى هاى 
قانونى، ملك خود را از آموزش و پرورش پس گرفتند.

ــيه در گيالن،  ــفير روس ــف، س اگرچه صداي نكراس
ــا از انتها  ــود، ام ــنيده نمى ش ديگر در اين عمارت ش
ــد. هرچند  ــام مى رس ــوز بوى مرگ به مش حياط هن
ــاى حياط  ــاردار در انته ــه بوته هاى خ ــد بى روي رش
ــتانى را پوشانده ولى ابراهيم  نشان قبور آوارگان لهس
ــه در انتهاى  ــد ك ــدرش مى گوي ــل از پ ــاد به نق صي

ــود دارد. ــتانى ها وج ــه قبر مربوط به لهس حياط س
ــمت خيابان 6 مغازه دارد كه  ــرا از س عمارت دانشس
ابراهيم صياد در يكى از اين مغازه كسب وكار دارد. بقيه 

مغازه ها به نظر مى رسد كه تعطيل هستند.
بنايى با زخم سربازان روس

ــرورش  ــوزش و پ ــه آم ــاب «تاريخچ در كت
ــه  ــن بنا ذيل مدرس ــات كمى از اي ــالن»  اطالع گي
ــه به كوشش ميرزا  ــيديه آمده است: «اين مدرس رش
ــن خان ناصر كه بانى و گرداننده اصلى مدرسه  حس
ــال 1326 هجرى قمرى در محل  رشيديه بود، در س

سابق مدرسه وطن تاسيس شد».
در سال 1328 هجرى قمرى كه روس ها بر گيالن 
ــتور نكراسف،  ــتند قزاقان روسيه به دس ــلط داش تس

ــه را اشغال كردند.  كنسول روسيه تزارى اين مدرس
ــه رشيديه  اين كار زيان هاى مالى زيادى براى مدرس
ــه را به صورت مخروبه اى درآورد.  داشت و اين مدرس
ــس معارف  ــان عدالت، ريي ــن خ كمى بعد سيدحس
ــتفاده از كمك هاى مردم و خساراتى كه  رشت با اس
ــول روس دريافت كرد توانست اين مدرسه را  از كنس
ــتفاده مدرسه آماده كند. تعمير و محل آن را براى اس

ــه 1286 خورشيدى باشد،  ــيس مدرس اگر سال تاس
ــال پس از تحوالت  اين مدرسه با دروس نوين يك س
ــروطه ايجاد شده است.  كشور در پذيرش فرمان مش
ــده مورد  ــراى نگارن ــيديه ب ــه رش البته محل مدرس
ــيديه در محل سابق  ــه رش ــت. زيرا مدرس ترديد اس
ــه وطن  ــده بود و مدرس ــيس ش ــه وطن تاس مدرس

ــت بود. ــبزه ميدان رش ــه اى در س ــارت دو طبق عم
خمامى زاده در مورد دانشسراهاى مقدماتى هم نوشته، 
مدارس نيازمند تربيت معلمانى بود كه با آموزش هاى 
نوين آشنا باشند و به همين دليل دانشسراها تاسيس 
شد. «تاسيس نخستين دانشسراى مقدماتى رشت در 
سال 1313 پيامد چنين اقداماتى بود. دانش آموزانى 
ــرا تحصيل كنند كه عالوه بر  مى توانستند در دانشس
داشتن سالمت جسم، تحصيالت دوره اول دبيرستان 
را نيز گذرانده باشند. دانش آموزان ماهانه 30 ريال به 
ــت مى كردند و  ــك هزينه تحصيلى درياف عنوان كم
ــالن غذاخورى  ناهار خود را نيز به صورت رايگان در س
ــرانجام دانشسراى مقدماتى  دانشسرا مى خوردند. س
ــت و ديگر شهرستان هاى  رشت با 30 داوطلب از رش

گيالن آغاز به كار كرد. دوره تحصيل براى دانش آموزان 
ــا پايه يك  ــس از پايان تحصيالت ب ــال بود كه پ دو س
ــتخدام دولت درآمده و طبق تعهدى  آموزگارى به اس
ــل ماموريت خود  ــتند براى آموزگارى به مح كه داش
مى رفتند. دانش آموزانى كه در امتحانات نهايى رتبه 
ــب مى كردند براى ادامه تحصيل به  اول يا دوم را كس
دانشسرا عالى معرفى مى شدند. خمامى زاده همچنين 

مى نويسد كه دانشسرا ابتدا براى پسران بود.  
ثبـت دانشسـراى رشـت در سـال 87 در 

فهرست بناهاى ميراثى كشور
ــت بناهاى  ــال پيش در فهرس ــى كه 10س عمارت
ــن مورد  ــيده اين چني ــه ثبت رس ــور ب ميراثى كش
بى مهرى بوده و سال هاست دست مرمت گرى به خود 
نديده و افزون بر آن مدت هاست اين بنا ميراثى از سوى 

وراث به فروش گذاشته شده است.
ــى اداره  ــئول ثبت بناهاى ميراث ــناس مس كارش
ــن بنا مى گويد:  ــراث فرهنگى گيالن درباره اي كل مي
ــخصى داير شده و  ــته مدارس در امالك ش در گذش
ــيد، متوليان  ــه اتمام مى رس ــه دوره اجاره ب وقتى ك
ــه را حفظ كرده و با خود به مكان  ــه، نام مدرس مدرس
ــيديه هم از اين قاعده  ــه رش جديد مى بردند. مدرس
ــيدمهدى ميرصالحى مى افزايد:  ــتثنى نبود. س مس
مدرسه رشيدى بعدها به عنوان نخستين دانشسراى 

مقدماتى رشت تغيير كاربرى يافت.
ــن بنا، بيان  ــاره به ويژگى هاى ميراثى اي وى با اش
مى كند: ميراث فرهنگى پرونده ثبتى اثر را به سازمان 
ــال كرده و پس از بررسى،  ميراث فرهنگى كشور ارس
ــخ دوم مرداد  ــماره 23046 به تاري اين عمارت به ش

1387 در فهرست بناهاى ميراثى كشور ثبت شد.
ــوال كه چرا ميراث  ميرصالحى در پاسخ به اين س
ــد، توضيح  ــارت را مرمت نمى كن ــن عم فرهنگى اي
ــت و  ــخصى اس ــيدى ملك ش ــه رش مى دهد: مدرس
ــك مى تواند  ــت. مال قانونا تصميم گيرى با مالك اس
ــد نمى تواند  ــد ولى خريدار جدي ملك خود را بفروش
ــور ثبت  ــاى ميراثى كش ــت بناه ملكى كه در فهرس
ــارت ميراث  ــده، تخريب كند. فقط مى تواند با نظ ش
ــكل مرمت و تغيير كاربرى دهد. فرهنگى به همان ش

ــون معلمان و  ــان قاجار تاكن ــه از زم حاال عمارتى ك
ــور تربيت كرده، پير و فرتوت  آينده سازانى براى كش
ــرا افتاده بى آن كه مالكان هم به آن  در خيابان دانشس

توجه كنند.

ميراث فرهنگى

نخستين دانشسراى  رشت   به عنوان عمارتى كه چكمه  سربازان را تاب آورد ، زير ضرب چوب حراج رفته است

مرگ تدريجى در انتظار ميراثي قديمى

آگهي مناقصه عمومي
شهرداري كرج درنظر دارد با توجه به بودجه مصوب شوراي اسالمي شهر پروژه مندرج در جدول ذيل را از طريق مناقصه عمومي به 

پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

مبلغ پروژه به ريالشرح عملياترديف
مبلغ سپرده

 به ريال
مدارك الزم

درصد غيرنقدي 
قرارداد

1

راهبري و پخت آسفالت 
كارخانه آسفالت ـ سازمان 

عمران و بازآفريني 
فضاهاي شهري

3/688/800/000184/440/000

داشتن سوابق كاري 
مشابه با يكي از 

سازمان هاي دولتي يا 
شهرداري ها

كامال نقدي

1ـ سپرده شركت در مناقصه به يكي از روش هاي ذيل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمديد 
باشد و يا واريز فيش نقدي به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانك شـهر. 2ـ برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد 
نشوند،  سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. 3ـ شهرداري كرج در رد يا قبول هريك از پيشنهادها مختار است. 4ـ مبلغ 500/000 ريال بابت هزينه 
خريد اسناد به حساب 700785313795 نزديك بانك شهر شهرداري واريز و رسيد آن را ارائه نمايند. 5ـ متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي 
جهت خريد اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پيمان ها واقع در ميدان توحيدـ  بلوار بالل شهرداري كرج طبقه هفتم مراجعه نمايند. 6ـ  در هر 
صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود. 7ـ توضيح اينكه به غير از سپرده شركت در مناقصه 
كليه اسناد و مدارك مربوط به پيمانكاران شركت در مناقصه نزد شهرداري باقي مي ماند. 8ـ الزم به ذكر است هنگام خريد اسناد، داشتن معرفي نامه 
ممهور به مهر و امضاي مديرعامل، روزنامه آخرين آگهي تغييرات اعضاي شركت، كد اقتصادي معتبر الزامي مي باشد. 9ـ شركت كنندگان در مناقصه 
مي بايست كليه فرم ها و اطالعات مورد درخواست شهرداري را تكميل و به همراه ساير اسناد مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند. 10ـ ساير اطالعات 

و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
11ـ پيشنهادات مي بايست در پاكت هاي مجزا (الفـ  بـ  ج) الك و ممهور به مهر شركت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روي پاكت ب و ج تا پايان 

وقت اداري روز يكشنبه مورخ 97/10/2 به آدرس كرجـ  ميدان توحيدـ  بلوار بالل دبيرخانه شهرداري كرج تحويل داده شود.
12ـ پيشنهادات رسيده در روز دوشنبه مورخ 97/10/3 در كميسيون عالي معامالت شهرداري كرج (دفتر شهردار) رأس ساعت 11/00 مطرح و 

پس از بررسي و كنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد.
هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

026 تماس و يا به سايت www.karaj.ir مراجعه نمائيد. جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 35892418ـ 35892421ـ 

اداره امور قراردادها و پيمانهاـ  شهرداري كرج

ــداد امام خمينى  ــاى كميته ام قرعه مزايده ه
(س) به خانه  معمار محله چهارصد دستگاه تهران 
رسيد. به گزارش ايسنا، در آگهى مزايده ى امالك 
ــنبه 20 كميته امداد امام خمينى (س) كه سه ش

ــر  ــهرى» منتش آذر در صفحه 17 روزنامه «همش
ــت ساختمانى  ــت، در رديف 26 اين ليس شده اس
با نام «مسكونى، تجارى و قديمى ساز» ثبت شده 
كه به گفته  سجاد عسگرىـ  دبير كميته پيگيرى 
خانه هاى تاريخى تهرانـ  كار معمارى «على اكبر 
صادق» طراح محله چهارصد دستگاه در پيروزى و 
همكار در پروژه هايى مانند ساخت آرامگاه سعدى، 
ــاختمان بانك مسكن در خيابان  شعبه مركزى س
ــركت ارتباطات  ــاختمان الحاقى ش فردوسى و س
ــاخت در ابتداى خيابان ناصرخسرو است،  زير س
ــتر كارهاى او با همكارى  حتى گفته مى شود بيش
مهندس فروغى و با كاربرى ساختمان هاى دولتى 
بوده است. او مى افزايد: خانه خيابان «صادق» تنها 
كار باقى مانده وياليى صادق به متراژ دوهزار و 224

ــارد و 15 ميليون  ــت كه به قيمت 16 ميلي متر اس
تومان به مزايده گذاشته شده، اين خانه در خيابان 
ــى،خيابان صادق، پالك هاى 8 و 10 قرار  فردوس
ــده  ــته ش دارد. وى به نمونه هاى به مزايده گذاش
ــاره مى كند و مى گويد: در  ــط اين كميته اش توس
ــته كميته امداد، ويالى «پناهى»  دوره هاى گذش
اثر «روالند مارسل دوبرول» را در خيابان انقالب به 
مزايده گذاشته بود و خانه «ملكه توران» در خيابان 
«پسيان» نيز توسط اين كميته تخريب شد. عالوه 
بر ثبت ملى محله  چهارصد دستگاه كه 16 اسفند 
ــماره 14831 در فهرست آثار ملى به  1384 به ش

ــدادى از نمونه هاى  ــيده، بعد از مدتى تع ثبت رس
ــده، تخريب شده اند،  تاريخى اين محله ى ثبت ش
كارشناسان ميراث فرهنگى تهران از ثبت جداگانه 
ــه  جالب توجه در  ــز خبر مى دهند. نكت اين خانه ني
ــده، به نظر  ــى براى مزاي ــات اين اثر تاريخ توضيح
ــتين بار است كه «به مراجعه به  مى رسد براى نخس
ميراث فرهنگى براى هر نوع اقدامى براى اين خانه» 
اشاره شده است. در بخش توضيحات ليست مزايده 
ــدانگ  ــت؛ «شش درباره  اين خانه  تاريخى آمده اس
عرصه و اعيان دو باب خانه مسكونى قديم ساخت، 

متصل به هم مشتمل بر پنج جلد سند مالكيت كه 
طبق نظريه اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى تهران، داراى ارزش معمارى، تاريخ و 
فرهنگى است، هر گونه اقدام منوط به هماهنگى با 
ــت. ملك مذكور براساس طرح  ميراث فرهنگى اس
تفصيلى جديد شهر تهران در پهنه s122  (گستره ها 
و مراكز تجارى، ادازرى و خدماتى) كليه امور مربوط 
به ميراث فرهنگى و شهردارى بر عهده خريدار بوده 
ــع جهات، ارزيابى و جهت  و با وضع موجود و با جمي

فروش مدنظر است».

خانه معمار محله چهارصد دستگاه در ليست مزايده
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محمد جاللى
 روزنامه نگار

حقوق كارگران كم است. پايين تر از خط فقر است. در 
روستاها خط فقر براى يك خانواده پنج نفرى دوميليون 
ــا ماهيانه 700  ــت و دولت براى اين خانواده ه تومان اس
هزارتومان در نظر گرفته است. اين پول حتى تامين كننده 
ــت  ــورد نياز يك خانواده پنج نفره هم نيس مواد غذايى م
ــاى ديگر بماند. در اين  آن وقت اجاره خانه و خرج وبرج ه
ــتند كه  حال و احوال آن وقت عده اى از كارگران هم هس
اصال حقوق نمى گيرند. يعنى چهار يا پنج ماه يا بيشتر بدون 
ــان را نه كه مى گذرانند، بلكه به سختى  حقوق زندگى ش
ــان واريز شود كه  ــند تا حقوقى براى ش به دوش مى كش
ــود. در همان حال دهان به اعتراض باز مى كنند و  نمى ش
برخوردهايى مى بينند كه هر روز بيشتر آن ها را عصبانى 
ــت ها و شانه هاى  و دلزده مى كند. قرار بود مجلس با دس
دردمند و بى پناه كارگران مهربان تر باشد. اما چنين چيزى 
ــت. صندوق هاى كارگران و معلمان هر روز خالي تر  نيس
مي شود و بى آنكه سودى از صندوق هاى ارزى شان داشته 
باشند در فقر زندگى شان را مى گذرانند. على اكبر سيارمه؛ 
كارشناس حوزه كار، ديروز در گفت وگو با ايسنا گفت: « 
بهتر است به جاى وقت كشى، جلسات دستمزد شوراى 
عالى كار از سرگرفته شود تا به مباحث مزد 98 كارگران 
ورود كنيم». اين كارشناس حوزه كار با تاييد شرايط دشوار 
ــتگان، درباره منتفى شدن  معيشتى كارگران و بازنشس
ــرد و گفت: «از اول هم  ترميم مزد كارگران ابراز عقيده ك
مشخص بود كه ترميم و بازنگرى مزد كارگران بى نتيجه 
مى ماند چون اراده اى براى اين كار وجود نداشت و نشان 
داد كه بهبود وضع معيشت كارگران چيزى جز وعده نبود». 
افزايش حقوق كارگران تا به حال بارها به مجلس رفته است 
و با مخالفت نمايندگان مجلس رد شده است. كارگرانى كه 
ــان پايه هاى حركتى و چرخ هاى توليدى را از كار  نبودش
مى اندازد. نااميدى و خشمى كه از بى توجهى به سفره هاى 
خالى شان هم بايد تحمل كنند را بگذاريد در كنار صبر و 
طاقت شان در برابر گرسنگى. على اكبر سيارمه در ادامه 
صحبت هايش با طرح اين پرسش كه چرا فكر مى كرديم 
مزد كارگران ترميم مى شود؟ گفت: «كسانى كه سابقه و 
تجربه حضور در جلسات شوراى عالى كار را دارند مى دانند 
ــال هاى  ــده و س كه چنين موضوعى هيچ گاه محقق نش
ــتمزد و ترميم آن چانه زنى  بسيارى در مورد افزايش دس
ــوان كارفرماى بزرگ با  كرديم ولى هربار دولت ها به عن
ــدند و نتيجه اى از تقويت معيشت  كارفرمايان همراه ش
ــزدى كارگران نگرفتيم.»  و جبران عقب ماندگى هاى م
ــورهاى  ــناس حوزه كار با بيان اين كه در كش اين كارش
ــه اى در موضوعات صنفى كارگرى  ديگر دولت ها مداخل
ــايل و  نمى كنند و كارگران و كارفرمايان با چانه زنى مس
ــفانه در  امور كارگرى را پيش مى برند، ادامه داد: «متاس

كشور ما اصل رعايت سه جانبه گرايى تنها يك شعار است 
ــتمزد، دولت و كارفرمايان به وظيفه  و هنگام تعيين دس
خود در قبال كارگران عمل نمى كنند و اين گونه مى شود 
كه با وجود آن كه يك سال تمام وقت داريم به مقوله مزد 
ــفند  ــال به روزهاى آخر اس كارگران بپردازيم ولى هر س
ــود و رضايت خاطر هيچ  و جلسات فشرده موكول مى ش
ــاره به جلسه  كدام از طرفين را به دنبال ندارد». وى با اش
ــكالت بنگاه ها  اخيرى كه در وزارت كار در خصوص مش
و شرايط اقتصادى و از جمله دستمزد برگزار شد، گفت: 
«نقطه ضعف جلسات شوراى عالى كار همين است كه به 
اسم بررسى مزد به مباحثى ورود مى كنيم كه جز اتالف 
وقت شورا نتيجه اى ندارد. طرح مباحثى نظير مشكالت 
توليد و ركود بنگاه ها اگر چه قابل تامل است ولى كمكى 
به بهبود معيشت كارگران نمى كند و مسايلى نظير تعيين 
مزد منطقه اى يا فصلى در شوراى عالى كار اساسا با شرايط 
اقتصاد ايران سازگار و قابل اجرا نيست». به اعتقاد سيارمه 
طرح توزيع سبد حمايت غذايى يا مباحثى همچون امكان 
ــراى آرام كردن افكار  ــكن موقتى ب ترميم مزد، تنها مس
عمومى و كارگران است تا چند ماه باقيمانده به پايان سال 

با اميدوارى بگذرد.
اما اميدها و وعده وعيدها براى كارگران در اين سال ها 

ــداوار و بعد نااميد  ــت. كارگران را هر روز امي كم نبوده اس
ــان نمانده است.  كردند تا جايى كه ديگر اميدى براى ش
سيارمه درباره اين موضوع نيز مى گويد: «دولتمردان به 
ــا را به جامعه و  جاى وعده هاى اميدواركننده واقعيت ه
كارگران بگويند. جامعه كارگرى در همه حال يار و همراه 
دولت و توليد و كارفرمايان بوده است و در مقطع كنونى كه 
دچار فشارها و مشكالت اقتصادى هستيم، قطعا شرايط را 
درك مى كنند. در حال حاضر وضعيت معيشت خانوارهاى 
كارگرى و حداقل بگيران به سختى مى گذرد و در كمال 
تاسف مى بينيم حقوق كارگران كارخانه هايى كه سرپا و در 
حال توليد هستند هم با تاخير پرداخت مى شود؛ چه برسد 
به كارخانه هايى كه با مطالبات معوق كارگران مواجه شده، 

خط توليدشان خوابيده و كارگران خانه نشين شده ان».
دولت و  مجلس در مقابل كارگران ايستاده اند

ــوراى عالى كار، باال  پيشتر نماينده كارفرمايان در ش
ــدن آن ها  ــتمزد را به زيان كارگران و بيكار ش رفتن دس
دانسته و گفته بود:  هر تصميمى كه به افزايش دستمزد 
ــى نظام جبرانى  ــود نيازمند پيش بين كارگران منجر ش
ــد كه  ــراى كارفرمايان خواهد بود. به نظر مى رس دولت ب
توجه نمايندگان مجلس به منافع و مشكالت كارگران و 
اراده آنان مى تواند سبب اصالح فصل ششم قانون كار شود 

كه مربوط به تشكل هاى كارگرى است. همچنين فعاالن 
كارگرى مى توانند طى مذاكراتى نمايندگان را براى تنظيم 
اين طرح متقاعد كنند ولى اين امر تنها در صورت توجه 
نمايندگان به مشكالت كارگرى ممكن است. به گزارش 
ايلنا عليرضا مقدم (كارشناس حقوق كار)  مى گويد: «وقتى 
كارگران از طريق دولت و مجلس نتوانند كارشان را پيش 
ببرند و كسى آنان را در اين دو قوه نمايندگى نكند، عمال 
توان پيگيرى خواسته شان مبنى بر اصالح قانون كار و قانون 
تشكل هاى كارگرى را از طريق قانونى نخواهند داشت». 
حسين حبيبى، دبير كانون عالى شوراهاى اسالمى كار، 
چندى است كه تالش مى كند تا نظر نمايندگان را براى 
ــا اين حال به گفته  اصالحيه اى بر قانون كار جلب كند. ب
او؛ نمايندگان ناسازگارى مى كنند و مدام آن را به تاخير 
مى اندازند. او مى گويد: «امسال نيز ما مشكالت را نوشته ايم 
و 44 نماينده اين طرح را امضا كرده اند و قرار است به صحن 
مجلس برود». او در ادامه مى گويد:« اين مساله را با سهيال 
ــيون اجتماعى مجلس شوراى  جلودارزاده (عضو كميس
اسالمى) در ميان گذاشتيم. او درباره علت تاخير نمايندگان 
ــف وزارتخانه بودند كه  گفت: «نمايندگان منتظر وظاي
در مجلس تصويب شود، دوم اينكه احتمال مى دهند در 
اصالح قانون بدون رعايت نظرات طرفين موفق نباشند». 

او همچنين اذعان مى كند: «ممكن است اصالحى مدنظر 
باشد كه دولت مخالف باشد يا عده اى معتقد باشند كه ذات 
كارگرى قانون را از بين مى برد يا باعث نارضايتى نمايندگان 
كارفرمايى شود. همه اين ها را بايد مدنظر داشت.» به گفته 
حبيبى مهم ترين اصالحاتى كه درخواستش وجود دارد، 
حذف نمايندگان وزارت كار و كارفرمايان در بحث تعيين 
صالحيت كانديداها در تشكل هاى كارگرى و عدم حضور 

نماينده كارفرما در شوراهاى اسالمى است.
كارگران براى نجات از حقوق اندك چه كار كنند؟

ــن قانون در  ــه مى خواهند تا بندهاى اي كارگرانى ك
ــود، از چه راهى  ــان تنظيم ش راستاى منفعت خودش
مى توانند آن را مطرح كنند؟ عليرضا مقدم (كارشناس 
حقوق كار) معتقد است كه راه اصالح قانون كار عمالً براى 
كارگران بسته است؛ چراكه نمايندگان مجلس شوراى 
اسالمى و دولت بيشتر به منافع كارفرمايان مى انديشند 
تا منافع كارگران.اين وكيل دادگسترى با اشاره به اينكه 
اصالح قانون كار تنها از طريق اقدام نمايندگان مجلس 
شوراى اسالمى و دولت مى تواند صورت بگيرد، تصريح 
كرد: يا بايد كارگران اين قدرت را داشته باشند كه با مجلس 
ــا در دولت نفوذهايى  براى تغيير قانون رايزنى كنند. ي
داشته باشند كه بتوانند در قالب اليحه كارشان را پيش 
ببرند.وى افزود: وقتى كارگران از طريق دولت و مجلس 
ــى آنان را در اين دو  نتوانند كارشان را پيش ببرند و كس
ــان  قوه نمايندگى نكند، عمًال توان پيگيرى خواسته ش
مبنى بر اصالح قانون كار و قانون تشكل هاى كارگرى را از 
طريق قانونى نخواهند داشت. همين مى شود كه مجبور 
مى شوند مشكالتشان را در قالب تجمع و اعتراض بيان 
كنند.مقدم با تاكيد بر اينكه طرح شكايت به ديوان عدالت 
ــالف قانون صورت نگرفته  ادارى نيز تا وقتى كارى برخ
ــت، گفت: اصالح قانون را از طريق  ــا نيس باشد، كارگش
طرح شكايت به ديوان عدالت ادارى نمى توان پيش برد. 
تنها در صورت زير پا گذاشتن قانون، مى توان از اين مجرا 
اقدام كرد.اين وكيل دادگسترى ادامه داد: وقتى قانونى 
ــكل هاى كارگرى مطلوب و مستقل  وجود ندارد كه تش
براى كارگران شكل دهد، دست كارگران براى اقداماتى 
در اين حوزه بسته مى شود.او با اشاره به اينكه متاسفانه به 
تعداد انگشت هاى يك دست نيز نمايندگانى نداريم كه به 
فكر كارگران باشند و مسائل و مشكالت آنان را در پارلمان 
ــتر اقداماتى در  پيگيرى كنند، اظهار كرد: مجلس بيش
جهت منافع كارفرمايان انجام مى دهد و به فكر مشكالت 
كارگرى نيستند. دولت هم كامال در قامت كارفرما ظاهر 
مى شود و به مشكالت كارگران اهميت نمى دهد.وى در 
پايان تصريح كرد: امروز تشكل هاى كارگرى حتى مطابق 
مقاوله نامه هاى بين المللى نيز در ايران نمى تواند باشد. 
ــكلى مستقل براى  تا وقتى كه قانون اصالح نشود، تش

كارگران به وجود نخواهد آمد.

   گزارش« قانون» از افزايش روز افزون مشكالت معيشتي حقوق بگيران    

نه تشكل داريم و نه حرف مان به جايى مى رسد

يكي از ميراث هاي مخرب دوره قبلي مديريت شهري تهران، 
قانون برج باغ ها و ايجاد فرصتي براي نشستن برج هاي سيماني 
ــبز بود كه بخش قابل توجهي از باغ هاي شهر  به جاي درختان س
ــاند. به خصوص در مناطق شمالي و غربي تهران  را به نابودي كش
سوءاستفاده هاي زيادي از قانون برج باغ ها  كه اجازه مي داد درصد 
ــد. اما شوراي پنجم تهران در  مشخصي از باغات تخريب شود، ش
ــروع به فعاليت خود در سال 96 ، با توقف اجراي  همان ابتداي ش
ــتفاده گران را  ــتر به سوءاس ــروي بيش قانون برج باغ، اجازه پيش
ــراي صيانت از باغات  نداد و اكنون نيز به دنبال تصويب قانوني ب
ــيون معمارى و شهرسازى شوراى شهر  شهر است. عضو كميس
ــه جايگزين مصوبه برج_باغ  تهران در اين باره با بيان اينكه اليح
ــت و شهرسازى  ارجاع  به كميسيون هاى تخصصى محيط زيس
داده شده است گفت: به نظر مى رسد با توجه به طى شدن فرآيند 
انتخاب شهردار تا يك ماه ديگر اين اليحه براى جمع بندى نهايى 
ــود.به گفته على اعطا، در 22 اسفند سال  به صحن شورا آورده ش
گذشته مصوبه برج_باغ لغو و مقرر شد كه شهردارى ظرف مدت 
دو ماه اليحه جايگزين را به شورا ارائه دهد، اما شهردار استعفا داد 
ــتعفا داد و در فاصله اى  ــازى نيز اس و در پى آن نيز معاون شهرس
ــنهاداتى به صورت  ــهردارى با سرپرست اداره مى شد پيش كه ش
ــد؛ از آنجايى كه پيشنهادات  غيررسمى به كميسيون ها ارائه ش
ــد. وى با بيان اينكه با  مطلوب نبود،  در كميسيون مربوطه رد ش
انتصاب محمدعلى افشانى به عنوان شهردار تهران دوباره تدوين 
اليحه جايگزين برجـ  باغ در دستور كار قرار گرفت و چندى پيش

ــى اليحه جايگزين برجـ  باغ به شورا  بعد از ماه ها مطالعه و بررس
ارسال شد، گفت: براساس كليات اليحه پيشنهادى، ساخت و ساز 
در باغات به حداقل مى رسد و باغات براساس مساحت دسته بندى 

ــغال و طبقه براى هر باغ با توجه به مساحت  مى شوند. سطح اش
ــت و با اين كار مالكان عمال نمى توانند  آن در نظر گرفته شده اس
از امتيازى به نام برجـ  باغ استفاده كنند و مى توانند فعاليت هاى 

متنوعى را در باغ مستقر كنند كه با باغ سازگار باشد و براى مالك 
نيز ارزش افزوده ايجاد كند. با اينكه كليات اليحه در كميسيون ها 
مورد استقبال واقع شده است بايد بعد از تصويب در شورا آن را به 

شوراى عالى شهرسازى و معمارى ايران بفرستيم تا در طرح جامع 
ــهر تهران اصالح شود.  نيز اين پيوست شماره سه طرح جامع ش
ــده برجـ  باغ نيز گفت:  اعطا در مورد پرونده هاى باز اليحه لغو ش
ــد كه نمايندگانى از  اخيرا جلسه اى در كميته حقوقى برگزار ش
مناطق يك تا 5 و 21 و 22   - كه عمدتا با موضوع برجـ  باغ درگير 
هستند و نمايندگانى از معاونت مالى، معاونت شهرسازى، مديران 
ــخيص و وصول درآمد ومعمارى  كل حقوقى، تدوين ضوابط، تش
ــتند. وى افزود: در اين جلسه سعى  شهرسازى در آن حضور داش
شد كه در مورد تعداد پرونده ها، ميزان پيشرفت پرونده، وضعيت 
ــيم  ريالى، مباحث حقوقى اين پرونده هاى باز به جمع بندى برس
اما متوجه شديم كه آمارى كه پيش از اين اداره كل تدوين ضوابط  
به شورا داده با آمار ارائه شده از سوى مناطق مغايرت چشمگيرى 
ــه  اداره كل تدوين  ــاق به اين معنا بود كه  مناطق، ب دارد و اين اتف
مقررات اطالعات دقيقى نداده اند  بنابراين اطالعات قابل استفاده 
در دسترس نبود. وى با بيان اينكه به مناطق ابالغ شد كه  تا مدت 
ــبت به تكميل اطالعات دقيق در  ــخصى فرصت دارند تا نس مش
زمينه پرونده هاى جارى برجـ  باغ برسند اقدام كنند، گفت: اداره 
كل تدوين ضوابط و مقررات نيز  فرصت محدودى دارد تا آمار قابل 
اتكا را احصا كند و به شورا ارائه دهد چرا كه اطالعات ارائه شده در 
ــم گيرى داشت. اعطا با بيان  جلسه كميته حقوقى اشكاالت چش
ــه برجـ  باغ وجود  اينكه حدود 500 پرونده جارى در مورد اليح
دارد كه عمدتا در منطقه يك هستند، گفت:  شهروندان اطمينان 
ــدن حقى را نمى دهيم اما بايد  داشته باشند كه اجازه پايمال ش
ــود تا بتوان تصميم  تك به تك اين پرونده هاى جارى بررسى ش
درست گرفت تا خير و مصلحت عمومى در آن باشد و حق الناس 

هم ضايع نشود.

كاهش نيروي انساني شاغل در شهرداري تهران و ساماندهي 
پست هاي مصوب اين سازمان از جمله اهداف و برنامه هاي اوليه 
مديريت شهري پايتخت از ابتداي فعاليت در دوره جديد بود كه 
ــهردارى تهران به ادغام  اكنون قرار است با تصويب طرح الزام ش
ــهردارى تهران، حذف پست هاى  و كاهش حوزه هاى معاونت ش
قائم مقام يا جانشين و مشاور در كليه واحدهاى تجارى، مناطق، 

سازمان ها و شركت هاى تابعه  شهردارى تهران صورت گيرد.
حسن رسولي، عضو شوراي اسالمي شهر تهران در اين باره با 
بيان اينكه اين طرح يك اقدام بزرگ است كه من آن را به جراحى 
شهردارى تهران تشبيه كرده ام و از آن دسته طرح هايى است كه 
ــاره به كه  درباره آن جر و بحث و غرغر و غيره وجود دارد.وى با اش
معتقديم كه شهردارى تهران، بيش از حد بزرگ و فربه است و به 
همين دليل كارها كند پيبش مى رود،اظهاركرد: يكى از كارهاى 
روتين در شهردارى تهران صدور پروانه است، اما براى ما تعجبآور 
ــت كه چرا اين كار با وجود اين همه كارمند و كارشناس 9 ماه  اس
ــهر تهران با بيان اين كه  ــوراى ش به طول مى انجامد.اين عضو ش
شهردارى تهران نياز به مهندسى مجدد ساختار و تجديد نظر در 
نظام تقسيم كار دارد، گفت: اگر نتوانيم اين تشكيالت پهن پيكر 
ــر راهمان برداريم. اگر  را جراحى كنيم، نمى توانيم موانع را از س

ــاط و به دنبال  ــهر تهران به دنبال ايجاد نظم و انضب ــوراى ش ش
ــد قابل قبولى از  ــت بايد بتوانيم به ح ايجاد نظارت حداكثرى اس
يكپارچگى در شهردارى برسيم. در اين مدتى كه از عمر شوراى 
شهر مى گذرد اصالح ساختار و تشكيالت سازمان ها را در دستور 
ــازمان  ــازمان ورزش را نيز به عنوان س كار قرار داده ايم حتى س
ــتان معتقد بودند كه در  پايلوت انتخاب كرديم اما برخى از دوس

ابتدا بايد اساسنامه  اين شركت ها و سازمان ها به تصويب برسد. 
بر همين اساس طى جمع بندى كه با شهردارى تهران داشتيم 
ــنامه  شركت ها و  ــد آن ها اليحه اى را براى طراحى اساس مقرر ش
سازمان ها آماده كنند و در بخش دوم يعنى اصالح تشكيالت كه 
ــورا طرحى را ارائه كند.از 9 معاونت شهردارى  پرتنش تر است ش
تهران تنها شش معاونت مجوزهاى الزم را دارند و شهردارى بايد 
اين معاونت ها را به شش معاونت كاهش دهد. اجازه دهيد با توجه 
به مشكالتى كه ممكن است ايجاد شود نام اين معاونت ها را - كه 
ــورا پيكره  اصلى  ــات الزم را ندارند - اعالم نكنم اما ما در ش مصوب

ــهردار بايد نسبت به ادغام و كاهش  را تصويب مى كنيم و خود ش
آن ها اقدام كند. در واقع ما همچون خياطى هستيم كه اندازه ها را 
مشخص مى كنيم و شهردارى بايد پيكره را ايجاد كند. وى در پاسخ

ــى درخصوص الزم االجرا بودن كاهش پست مشاوران  به پرسش
ــورا هيچ كدام ــهر نيز گفت: مشاورين ش و معاونان در شوراى ش

داراى پست سازمانى ثبت شده نيستند و به صورت خريد خدمت 
ــى اعضا در حوزه هاى مختلف فعال هستند  براى جبران كم دانش
و ارتباط استخدامى با شورا ندارند.رسولى با بيان اين كه تصويب 
ــود به نفع حقوق  ــت اما اگر اجرا ش اين طرح تصميم سختى اس
عمومى مردم است، اظهاركرد: عوارض تصويب اين طرح مربوط 
به مديران خاص است.وى با اشاره به اين كه در شهردارى مناطق، 
نواحى و سازمان ها و شركت ها سه دسته مشاور وجود دارد، گفت: 
ــتند به طور قطع در اين  مشاورانى كه داراى پست سازمانى هس
ــاوران ابالغ هاى انشايى دارند و  طرح حذف مى شوند، برخى  مش
بعضى ديگر نخبه و متخصص هستند. اعضاى شوراى شهر نسبت 

به حذف مشاوران دسته اول و دوم - كه غير ضرور هستند - تاكيد 
دارند.اين عضو شوراى شهر تهران در پاسخ به اين پرسش كه آيا 
ــاور و  قائم مقام كارهاى مديريتى  ممكن است با حذف پست مش
سخت تر شود،اظهاركرد: شهردار يا مدير عامل هر منطقه بايد در 
ساختار رسمى جانمايى هايى داشته باشد و نظام تقسيم كار بدون 

قائم مقام و جانشين بازتعريف شود. 
دقت داشته باشيم كه مردم به ما عوارض نمى دهند كه دستمزد

ــم ها شركت مى كنند يا در  قائم مقامى را بدهيم كه تنها در مراس
ــهردار و مدير عامل كارها را پيش مى برد.وى با بيان اين  غياب ش
كه با تصويب اين طرح حداقل 250 مدير ارشد اعم از مشاور، قائم 
ــازمان ها و مناطق  ــطح شركت ها، س مقام، معاونان مناطق در س
ــت كه قطعا سبب  ــختى اس ــوند، گفت: تصميم س حذف مى ش
ــود اما اگر ما مدعى هستيم كه  نارضايتى برخى از افراد  نيز مى ش
نماينده مردم هستيم بايد اين عمل جراحى بزرگ را انجام دهيم. 
رسولى در مورد وضعيت بازنشسته هاى شهردارى نيز اظهاركرد: 
ــته در شهردارى را داد  معاون منابع انسانى ليست افراد بازنشس
ــد اما قانون منع به ــهردارى رفته ان و عنوان كرد كه اين افراد از ش

ــانى بود و حاال كه رفته ،  كارگيرى بازنشستگان بيشتر براى افش
رفتن يا نرفتن مابقى بازنشستگان در صدر اخبار نيست.

گروه جامعه

محيط زيست

مديريت شهري

اين روزها كم كم بوى يلداى ايرانى به مشام مى رسد. 
يلدايى كه امسال طوالنى بودنش به واسطه گرانى هاى 
عريض و طويل كام مردم را تلخ كرده است. اينكه اعداد 
ــورت خواهد بود، هنوز زود  و  ارقام يلداى 97 به چه ص
ــر ما آورد، نمى توان به  ــت؛ اما با آنچه كه دالر بر س اس
ــكبار اميدوار بود  كاهش قيمت ميوه، شيرينى و خش
ــوان ترجيح مى دهند  ــيارى از خانواده هاى كم ت و بس
ــد!اين عيد ايرانيان همراه با انواع ميوه ها از  تا يلدا نباش
ــل و انار يكى از  جمله هندوانه كه ميوه اى خارج از فص
ميوه هاى گران قيمت و لوكس و  خشكبار و از جمله آن ها 
ــت. اما آن چيزى كه در چند روز اخير  پسته، مزين اس
رسانه اى شد صف ثروتمندان بود! در دهه شصت و در 
بحبوحه جنگ تحميلى همه ما صف هاى طوالنى اقالم 
و نيازهاى ضرورى را تجربه كرده ايم.از صف نفت، نان، 
گوشت و مرغ گرفته تا وسايل بهداشتى و پيف پاف!صف 
جزيى از زندگى ما شده بود و به عنوان هدر رفت عمر به 
حساب نمى آمد و هدف تامين نيازهاى ضرورى زندگى 
بود. خوشحال و خرسند بوديم كه چند كنسرو ماهى 
در شهر آشوب جنگ و قحطى به دست آورده ايم و اين 
شامل همه مى شد و ربطى به فقر و غنى نداشت و تنها 
ثروتمندان راه رسيدن به كاالها براى شان آسان تر بود. 
اما اين صف بعد از چهار دهه كمى تغيير كرده است و اين 
بار صف ها بوى افراد غنى مى دهد؛ كسانى كه دست شان 
به دهن شان مى رسد و حاضرند مدتى در صف بمانند و 
پسته كيلويى 200 هزار تومان را خريدارى كنند تا مبادا 
قلمى از ارقام شب يلداى شان كم شود. صفى كه كارگران، 
بازنشستگان و... نمى توانند در آن بايستند چون جيب 
ــان را ندارد.اين صف به  آن ها توانايى همراهى با صاحب
تنهايى شايد چندان مخرب نباشد اما در آشوب قيمت ها 
بى ترديد تاثيرگذار خواهد بود. يادمان نرود كه نخريدن 
برخى از كاالها به منظور كاهش آن ها امكانپذير است. 
ــتر  هر چند در ايران و براى ما گرانى برابر با خريد بيش
مى  باشد. شايد اگر ما ايرانى ها به جاى حضرت آدم بوديم 
و به ما امر مى شد كه آن ميوه را نخور نه تنها مى خورديم 
بلكه به ديگران هم سفارش مى كرديم كه بخورند! هنوز 
پاسخ به اينكه چرا در ظرف چند دقيقه اين همه خودروى 
ــركت بدون  ــط ما ايرانى ها براى دو ش بى كيفيت توس
ــيد و ميلياردها تومان به حساب  خالقيت به ثبت رس
خودروسازانى واريز شد كه كيفيت محصول در اولويت 
انتهايى برنامه هاى آنان قرار دارد سوال بى جواب است و 
گويا كمپين هاى مختلف هم براى خوددارى از نخريدن 
پاسخ نداد. بى شك يلداهاى بسيار زيادى در راه خواهد 
ــفره هاى يلدايى در  بود و حذف اقالم گران قيمت از س
پاييز امسال كمك به سفره همسايه اى است كه نمى داند 
چگونه يلدا را با هيچ جشن بگيرد.يادمان نرود كه هنوز 
هم شعر بنى آدم اعضاى يكديگرند كه در آفرينش ز يك 

گوهرند مصداق دارد و قابل پذيرش است.

مدير عامل سازمان ميوه و تره بار شهردارى تهران از 
عرضه آجيل در تمامى بازارهاى سازمان ميادين ميوه 
و تره بار كه داراى غرفه فروش آجيل هستند با تخفيف 
22 تا 30 درصد ويژه ايام شب يلدا خبر داده و گفته كه 
ــازمان براى شب يلدا عرضه  در تمامى بازارهاى اين س
ــوب كميته نرخ گذارى دولت  انار و هندوانه با نرخ مص
ــد و آجيل نيز در تمامى بازارهايى كه  انجام خواهد ش
غرفه عرضه آجيل دارند با تخفيف بين 22 تا 30 درصد 
ارزان تر از سطح شهر تهران عرضه خواهد شد.به گفته 
سعيد راد، مرغ نيز در اين ايام با قيمت 10 هزار و 600 
تومان تا 10 هزار و 700 تومان در كليه بازارهاى سطح 
شهر تهران عرضه مى شود. مدير عامل سازمان ميادين 
ــت منجمد در 22  ــاره به ارائه گوش ميوه وتره بار با اش
ــامانه اى هوشمند  ميدان با كارت ملى اضافه كرد: س
ــهروندان  ــت را بين ش وجود دارد كه اين 30 تن گوش
ــاس  ــاس آن مى توان توزيع كرد. در واقع بر اس بر اس
مكانيسم هوشمند هر فرد بين يك تا سه بار و هر بار دو 
كيلوگرم گوشت را مى تواند با قيمت كيلويى 28 هزار 
تومان خريدارى كند. رفتار اقتصادى خريدكنندگان 
ــش از دو كيلو  ــان مى دهد كه آن ها نمى توانند بي نش
ــتر اقدام كند، موضوع  گوشت بخرند و اگر كسى بيش
ديگرى در ميان است. وي همچنين با بيان اينكه اين 
ــود و تا پايان همين ماه  ــنواره 22 آذر آغاز مى ش جش
ــنواره ارگانيك با حضور  ــار كرد: جش ادامه دارد، اظه
120 توليدكننده داخلى در بوستان گفت وگو برگزار 
مى شود. وى با بيان اينكه اجراى اين جشنواره با نظارت 
ــازمان غذا و دارو و اداره كل  وزارت جهاد كشاورزى، س
ــتاندارد تهران و برمبناى مصوبه 262 شوراى شهر  اس
برگزار مى شود، تصريح كرد: در اين جشنواره شركت 
شهر سالم و آتش نشانى و همين طور نيروى انتظامى ما 
را همراهى خواهند كرد. راد با بيان اينكه با توجه به نام 
گذارى امسال تحت عنوان «حمايت از كاالى ايرانى» 
تمامى توليدكننده ها داخلى هستند، اضافه كرد: تالش 
ــازى به منظور استفاده  شده تا در راستاى فرهنگ س
ــالم و محصوالت ارگانيك از كاالى ايرانى  از غذاى س
حمايت كنيم و وظيفه ما اين است كه هم از توليدكننده 
و همين طور عرضه كننده حمايت كافى داشته باشيم.

نگاه 

در شهر

از صف نان و نفت به 
صف پسته رسيده ايم

عرضه آجيل تخفيف دار 
براي يلدا 

شوراي شهر تهران اليحه اي تازه براي صيانت از باغ ها تصويب مي كند

تالش براي حفظ ريه هاي شهر

با تصويب احتمالي يك اليحه در صحن شورا صورت مي گيرد

خروج 250 مديرارشد از شهردارى تهران
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مرگ دانش آموز 10 ساله 

عراقى بر اثر تنبيه معلم 

ــر اثر ضربه  ــاله عراقى ب ــش آموز 10 س يك دان
ــه اى در منطقه  ــى از معلمان مدرس تنبيهى يك

الكماليه بغداد، كشته شد.
پدر حسن صالح، كودك 10 ساله ساكن بغداد 
ــبكه االتجاه عراق گفت كه فرزندنش چند  به ش
ــرش به  ــر اثر ضربه چوب معلم به س روز پيش ب
كما رفت و پس از دو روز بسترى در بيمارستان 

جان باخت. 
ــاره نشده اما تاكيد  در اين خبر به علت تنبيه اش
ــكى قانونى علت فوت اين كودك  شده كه پزش
ــى را خونريزى مغزى اعالم  مقطع چهارم ابتداي

كرده است. 
پدر اين كودك با چشمانى اشك بار به خبرنگار 
اين شبكه گفت: مدرسه جاى تحصيل است نه 
ــز فكر نمى كرد كه  كتك خوردن و مردن، هرگ
كودكش را سالم به مدرسه بفرستد و جنازه اش 

را تحويل بگيرد. 
روى سردر منزل اين كودك، بنر تسليتى نصب 

شده كه به حادثه و نام معلم اشاره كرده است.

درگيرى محيط بانان با 

شكارچيان در طالقان

ــرز از درگيرى  ــت الب ــط زيس ــركل محي مدي
محيط بانان با شكارچيان غيرمجاز در شهرستان 

طالقان خبر داد.
ــس از دريافت  ــار كرد: پ ــن حكيمى اظه فردي
ــدادى از  ــر حضور تع ــى مبنى ب گزارش مردم
ــكارچيان غيرمجاز در منطقه پايين طالقان،  ش
يكى از سربازان وظيفه به همراه دو هميار محيط 

زيست به محل اعزام شدند.
ــتگيرى  ــه داد: تعقيب و گريز براى دس وى ادام
ــد و در نهايت  ــروع ش ــكارچيان غيرمجاز ش ش
ــتن گريزگاه ها،  محيط بانان موفق شدند با بس
ــوند. وقتى  ــكارچيان ش ــير ش ــع ادامه مس مان
ــاس خطر كردند، در نهايت با  شكارچيان احس
سالح سرد يكى از همياران و سرباز محيط بانى 

را مصدوم كردند.
اين مسئول بيان كرد: در نهايت با  درگيرى پيش 
ــكارچيان  آمده، با تالش محيط بانان يكى از ش
ــلحه وى نيز توقيف شد و  ــتگير و اس مسلح دس
ــتگيرى ساير  ــايى و دس اقدام الزم براى شناس

متخلفان ادامه دارد.
ــمى  ــت جس ــوص وضعي ــى در خص حكيم
ــزان  ــبختانه مي ــت: خوش ــان، گف محيط بان
ــيب ديدگى جدى نبود و يكى از همياران و  آس
سرباز وظيفه كه مصدوم شده بودند، تحت درمان 

سرپايى قرار گرفتند.

شوخى با اسلحه بادى 

منجر به قتل غيرعمد شد
ــتان هرمزگان از وقوع  رييس پليس آگاهى اس
قتل غير عمد در اثر سهل انگارى و شوخى نابجا 

با اسلحه بادى در بندرعباس خبر داد.
ــرهنگ عبدالمجيد كرمى گفت: درپى اعالم   س
مركز فوريت هاى پليسى 110 مبنى بر يك مورد 
تير خوردگى وانتقال مجروح به بيمارستان شهيد 
ــى  ــدى  بندرعباس ، ماموران جهت بررس محم
موضوع به بيمارستان اعزام شدند. پس از حضور 
ماموران در بيمارستان و تحقيقات اوليه صورت 
گرفته مشخص شد فردى 50 ساله از ناحيه سمت 
ــده كه اقدامات پزشكان  راست سينه مجروح ش
ــده و فوت كرده است. بر روى فرد موثر واقع نش

اين مسئول انتظامى با اشاره به اينكه در بررسى 
ــط فردى به  ــخص شد متوفى توس تكميلى مش
هويت عيسى  63 ساله به بيمارستان منتقل شده 
است، تصريح كرد: با توجه به حساسيت موضوع  
ــتور قضايى فرد مذكور دستگير  و در اجراى دس
ــيدگى تخصصى به  و به همراه پرونده جهت رس
ــد.رييس پليس آگاهى  پليس آگاهى منتقل ش
هرمزگان اظهار كرد: در تحقيقات صورت گرفته، 
متهم  معترف شد كه كارگر يكى از سازمان هاى 
خدماتى بوده و جهت ديدن دوستان وهمكاران 
ــع در يكى از  ــل كار آن ها واق ــابق خود به مح س
ــه درآن محل با  گلخانه هاى بندرعباس رفته ك
يك قبضه سالح بادى متعلق به يكى از كارگران با 
يكديگر شوخى مى كردند.اين مسئول انتظامى 
ــان كرد: متهم در ادامه اعترافات خود  خاطرنش
ــت،  ــلحه خالى اس ــرد با تصور اينكه اس اعالم ك
ــليك كرده كه ناگهان  تيرى به سمت  اقدام به ش
ــليك شده و نامبرده پس  راست سينه متوفى ش
ــتان به دليل شدت جراحت  از انتقال به بيمارس

فوت كرده است.

رويداد

با من ازدواج كرده تا بعـد از طال و جهيزيه مـن با آن دختر قبال دخترى را دوست داشته و چون وسايل زندگى نداشته وگرنه با همين كارد تورا مى كشـم. شوهرم مدعى است كه مى كند و برق مى اندازد و مى گويد بايد از من طالق بگيرى شوكت: شوهرم  هفت ماه است كه هر شـب كاردش را تيز 
و پسـران دم بخت و آمـاده ازدواج عبرت انگيز و پند آموز كاوى در يك نمونه از اين ازدواج ها مى تواند براى دختران و گاه جدايى زن و شـوهرهاى جوان منتهى مى شود. كند و دارد كه معموال به طرح شكايت در مراجع انتظامى و قضايى و خانوادگى طرفين، اكثرا ناماليمات و مشـكالتى به دنبال ازدواج، بدون آگاهى كافى از خصوصيات و وضع اجتماعى ازدواج كند.

مى گويد براى سر بريدن تو آماده اش مى كنم.ماه است كه هرشب كاردش را تيز مى كند و برق مى اندازد و دادسـتان تهران مطرح كرده، مى گويد: شوهرم اياز هفت بگيرد. نامش شـوكت نظيفى است و شـكايتش را در اتاق و به خاطر كتك كارى هاى شـوهر خود گواهى طول درمان كه عليه شوهرش شـكايت كند و بعد برود پزشكى قانونى زن جوان با تن و بدنى آسـيب ديده به دادسـرا آمده است باشد.

چرب و نرمى كه داشت پدر و مادرم و مرا خام كرد و خالصه شـب آن ها آمدند و صحبت هاى مان را كرديم و اياز با زبان او تعريف مى كرد گفتم اشكالى ندارد بياييد خواستگارى. اياز را نديده بودم و نمى شـناختم ولى چون دوستم زياد از است تو موافقت كن كه امشـب به خواستگاريت بيايم. من ازدواج بودم تا تو را ديدم و پسـنديدم و چـون مرد خوبى و گفته كه من مدت ها در جست وجوى دختر مناسبى براى مردى به نام اياز كه آشناى ماست تو را ديده و عاشقت شده كارگاه خياطى كار مى كردم يكى از دوسـتان به من گفت: شوكت تعريف مى كند: حدود 9 ماه پيش زمانى كه در يك مردى به نام اياز
از ما بله گرفت و ما شديم زن و شوهر.

من مى آورى اول تو را طالق بدهم و بعد با دختر مورد عالقه  با تو ازدواج كنم و با اثاثيه اى كه تو به عنوان جهيزيه به خانه كافى دارى و هم پدر و مادرت وضع خوبى دارند بهتر است با دوستم مشـورت كردم و او گفت كه هم خودت پس انداز و مى خواهم با او ازدواج كنم اما چون وسايل زندگى نداشتم مى گويد: براى اينكه از تو بيزارم. من دخترى را دوست دارم با اين كارد مى خواهم سـرت را ببرم. مى پرسـم آخر چرا؟ كاردش را مى آورد و تيز مى كند و برق مى اندازد و مى گويد: و بد رفتارى با من. او هر شـب كه از سـر كارش بر مى گردد من مهربان بود ولى از آن به بعد شـروع كرد به ناسازگارى خريدم و به عنـوان جهيزيه به خانه اياز بـردم. او يك ماه با كردند و من هم با تمام پس اندازى كه داشتم اثاثيه مفصلى اياز آه در بساط نداشت با وجود اين خانواده ام كمك زيادى يك ماه مهربانى

طالق بگير و برو يا اينكه آماده باش يا يك شب سرت را مثل خودم عروسى كنم و حاال هم يا خودت به ميل خودت از من 
جوجه از تنت جدا كنم!

شـوهر آينده تان دارد، بله بگوييد چون به سرنوشـت من و كسى كه اطالع و آگاهى كافى از خواستگار و خصوصيت گفت وگوى كامـل و مفصل با خواسـتگارتان و خانواده اش سـپيد بخت مبادا قبل از هرگونه تحقيـق و مطالعه و الاقل از قول من توى صفحه كند و كاو بنويسيد: اى دختران جوان مى كنم كه چرا تحقيق نكردم و نسنجيده زن مردى شده ام. مشت و لگد بخورم و تهديد بشوم؟ هر لحظه خودم را نفرين من هفت ماه تمام هر شـب به جاى محبـت و نوازش ديدن كتك گرفت و تا مى خورم كتكـم زد. آخر اين ها زندگى كه هر بار كه خواستم به اين كار شوهرم اعتراض كنم مرا به باد كه هر  شب مى زند: يا طالق يا آماه سربريده شدن باش.كار هر شب شوهرم اين است و حرف هايش هم همان است اوايل فكر مى كردم شوخى مى كند ولى بعدها ديدم نخير، يا طالق  يا سربريدن
شكايت كنم چون مى ترسـم تهديدش را يك شب در حال هم تصميم آخرم را گرفتم و دادسرا آمدم كه عليه اين مرد به شدت كتكم زد به طورى كه چند جاى بدنم زخم شد. من تهديدها را تكرار كرد و باز وقتى با اعتراض من روبه رو شد شب هاى قبل كاردش را آورد و تيز كرد و باز همان حرف ها و شـوكت اضافه مى كنـد: همين ديشـب هم شـوهرم مثل دچار مى شويد.

كانونى  كه تشكيل داده اند بهره اى بگيرند. آيا مى توانند؟كارد و چاقو زندگى مى كنند هرگـر نمى توانند از زندگى و كه  مثل خروس جنگى به هم مى پرند زن و مردى كه زير تيغه باشد اين ازدواج هرگز به ثمر واقعى نمى نشيند. زن و مردى نيز به كالنترى 11 تهران محول شد اما نتيجه تحقيق هر چه رسيدگى و تحقيق درباره اين پرونده و تعقيب شوهر شوكت گواهى طول درمان دريافت كند كه ضميمه پرونده اش شود. مورد معاينه قرار بگيرد و به خاطر زخم هايى كه در بدن دارد به دستور دادستان شوكت به پزشكى قانونى معرفى شد تا خواب عملى كند و سرم را ببرد.

اشرف السادات تهرانى نام دارد. اين سه نفر اظهار داشتند دختر و عروس ايـن پيرزن معرفى كردنـد و گفتند متوفى مشـاهده جسـد پيرزن وى را شـناخته و خود را پسـر و گمشـده خود به شـهربانى كرج مراجعه كردنـد و پس از صبح سه نفر به نام مهدى، فاطمه و مولود در جست وجوى كرج در جسـت وجوى كسـان پيرزن بودند تا اينكه امروز بيمارستان فوت شـد. در اين يك هفته ماموران شهربانى ولى معالجات موثر واقع نشـد و پس از يك هفته پيرزن در كردنـد و وى را به بيمارسـتان كمالى كـرج منتقل كردند مجروح شده و بيهوش در كنار پياده رو افتاده بود مشاهده هفته گذشته ماموران شهربانى كرج پيرزنى را كه گلويش خبرنگار ما در كرج گزارش داد سـپيده دم يكى از روزهاى عروس، مادر شوهرش را كشته است؟

 دو هوو آنقدر يكديگر را گاز گرفتند تا بيهوش پزشكى قانونى در تهران حمل شده است.و جنازه پيرزن براى كالبدشـكافى و تعييـن علت مرگ به ما اضافه كرد كه فعال جريان به دادسـراى كرج اعالم شده عروس اقدام به قتل مادر شوهر خود كرده است. خبرنگار اختالفات بين اشرف السـادات و عروسش زينت السادات، شده و ديگر باز نگشته است. ما معتقديم كه به علت وجود به نام زينت السـادات كه فعال در تهران است از خانه خارج هفته پيش بانو اشرف السـادات به اتفاق عروس ديگر خود 
واقعيت چه مى توان كرد! قليانى چاق كردم و به دايى حبيب قيافه بشاش و روحيه شاد از پيرمرد 110 ساله بعيد بود ولى با است. وقتى گفت كه 110 ساله است باورم نشد. آن بنيه قوى، است و بين بستگان خود در همدان به دايى حبيب مشهور از كرمانشاه دعوت شده بودم او از سنندج. از طايفه قادرى با حبيب در يك مجلس عروسى در همدان آشنا شدم، من آرزوى فرزند داشت و 44 بار ازدواج كردكالنترى 5 فرستاده شدند و به دادسرا اعزام شدند.عصر كه شـوهرم به خانه آمد ما را اينجا آورد. اين دو زن به خانه نبود با هوويم دعوا كردم ولى هر دو نفر ما از حال رفتيم. شوهرم افتادم و تصميم به انتقام گرفتم. امرو زكه شوهرم حرفى نزدم ولى چون زيباتر از من است از همان روز از چشم غريبه نيست و از امرزو زن من است زيرا عقدش كردم. من براى اين زن لباس شيكى خريده اى. شوهرم جواب داد: او دعوا كردم و گفتم كه تو پول دكتر بچه هايت را نمى دهى چرا ولى وقتى برگشتند ديدم كه لباس نو خريده  و من با شوهرم قبول كرد. يك روز شوهرم اين زن را با خود براى خريد برد مرد و چون او سرپرسـتى نداشت شـوهرم او  را به كلفتى اجاره كردند. شـوهر اين زن پس از چند روز تصادف كرد و سال دارد و هووى اوست با شوهرش به خانه ما آمدند و اتاقى دارد مى گفت چند ماه پيش ازاين زن اشـاره به زنى كه 16 بيمارستان امدادى مالقات كرد و يكى از آن ها كه 30 سال كه هـر دو بيهوش شـدند. خبرنـگار ما بـا ايـن دو زن در ديروز دو هوو به قدرى يكديگر را كتك زدند و گاز گرفتند شدند

خودش مى گويد: زندگى با من لج كرده بود. من هم با زندگى در ولى از زن هاى اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم خود نااميد شد. خنديدند. دايى حبيب دلش مى خواست كه صاحب فرزند شود به ماجراهاى ازدواج خود رسـيد همه آنان كه دور و بر ما بودند خونين كه ديد و مرارات هايى كه كشيد سخن ها گفت و وقتى دايى حبيب از زندگى خود، از جنگ هايى كه كرد و صحنه هاى دادم و شروع كرد به گپ زدن.
پكى به قليان خود زد و گفت: زندگى است برادر چه بايد كرد؟ بقيه يا مرده اند يا اينكه دايى طالق شان داده است. دايى حبيب آن 44 زن فقط دو زن براى دايى حبيب مانده است. مجروح شده بود نتوانست به خدمت خود ادامه دهد. اينك از خودكشى كند كه دايى حبيب به دادش رسيد و پسرش چون شد و پسرش به خدمت ژاندارمرى درآمد ولى يك روز خواست يك زن عراقى او را به آرزويش رسانيد و دايى حبيب صاحب پسر وقتى مى ديد صاحب فرزند نمى شود طالقش مى داد. سرانجام دايى حبيب هر زنى كه مى گرفت چند سـال نگه مى داشت و افتادم.

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

شوهرم هرشب در برابر چشمم كارد تيز مى كند و مى گويد امشب آماده مرگ باش!كندوكاوى در   زندگى زن و شوهرهايى كه بدون شناخت قبلى ازدواج مى كنند
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 سال هاى 

قانون پالس: سرهنگ كارآگاه شمس الدين ميرزكى، 
معاون مبارزه با سرقت وسايط نقليه پليس آگاهى تهران، 
از دستگيرى مالخرى حرفه اى خبر داد كه در بازرسى از 
چندين انبار بزرگ متعلق به وى بيش از هفت ميليارد 
ــروقه كشف شد.ميرزكى با اشاره  تومان انواع اموال مس
ــاله است كه داراى  به اينكه متهم مردى حدودا 50 س
ــد و فروش  ــرى به اتهام خري چندين محكوميت كيف
اموال سرقتى است و همچنين داراى پرونده مفتوح در 
دادسراى ناحيه 34 است كه با قرار وثيقه آزاد بوده است. 
وي در تشريح اين خبر بيان كرد: 14آذرسال جارى در 
بررسى ها و تحقيقات صورت گرفته مشخص شد متهم 

همچنان  در زمينه خريد و فروش اموال سرقتى فعاليت 
دارد. از اين رو حدود دو هفته متهم و انبارهاى وى تحت 
ــدن خريد و فروش اموال  نظر قرار گرفتند . با قطعى ش
سرقتى توسط اين متهم سابقه دار با اخذ دستور قضايى 
ــراى ناحيه 34 تهران در يك  شعبه پنج بازپرسى دادس
عمليات غافلگيرانه ، متهم دستگير و به پليس آگاهى 
ــرقت وسايط نقليه  انتقال داده شد.معاون مبارزه با س
پليس آگاهى تهران با اشاره به اينكه متهم در ابتدا منكر 

هر گونه خريد و فروش اموال سرقتى و نگهدارى اين گونه 
اموال مسروقه بود، بيان داشت: از 6 مخفيگاه مالخر در 
خيابان قزوين (ساختمانى دو طبقه با يك طبقه زير زمين 
پر از اموال سرقتى) ، هالل احمر، سعادت آباد، خاوران، 
حكيميه و تهران پارس مقادير زيادى اموال مسروقه از 
قبيل 250 طاقه پارچه و چرم، كتاب هاى خطى نفيس 
و قديمى ، البسه، دريل، سنگ فرز، چادر هاى مسافرتى، 
ــردارى، موتور برق، جاروبرقى،  لب تاپ، دوربين فيلمب

سرويس هاى آشپزخانه به ارزش تقريبى حدود هفت 
ميلياردتومان كشف شد.سرهنگ ميرزكى با اشاره به 
اينكه متهم در برخى از انبارهاى محل نگهدارى اموال 
مسروقه خود از دوربين هاى مداربسته براى رصد محيط 
پيرامونى خود استفاده مى كرد، گفت: متهم در اعترافات 
ــرقتى را با علم به اينكه  ــت كه اموال س خود اعالم داش
سرقتى هستند از 20 هزار تومان تا دو ميليون تومان از 
سارقان خريدارى كرده است.وى با اشاره به اينكه مالخر 
ــت و داراى چندين منزل  از نظر مالى در رفاه كامل اس
وياليى در مناطق مختلف شهر تهران است ، افزود: مالخر 
در اعترافات خود مدعى است كه از حدود پنج سال پيش 

ــت.اين مقام مسئول با  در اين حوزه فعاليت داشته اس
تاكيد بر هوشيارى و قاطعيت پليس در برخورد با سارقان 
ــود امنيت و آرامش  و مالخرانى كه با اقدام مجرمانه خ
ــد، تاكيد كرد: الزم  روانى مردم را به مخاطره مى اندازن
است شهروندان با رعايت اص ول الزم براى جلوگيرى از 
وقوع سرقت مثل نگهدارى طالجات و اموال قيمتى در 
صندوق هاى امانات، سپردن منزل به افراد مطمئن، از 
اموال قيمتى و با ارزش خود عكسبردارى يا شماره سريال 
ــا در صورت وقوع  اموال خود را ثبت و نگهدارى كنند ت
سرقت و كشف اموال مسروقه راحت تر و سريع تر بتوانند 

اموال خود را تحويل بگيرند. 

هر روز در رسـانه هـا، در كوچه يـا خيابان، 
نمونه هايى از خشونت ها را آشكارا مى بينيم، 
صداى فرياد در همه جا شنيده مى شود، گاهى 
زنان و گاهى مردان، كسانى كه از كتك و كتك 
كارى خسته مى شوند و آخر كار، ماجرا به قتل 

مى انجامد.
چه زنان و مردانى كه به دليل خشونت هاى 
فيزيكى و شايد در چند ثانيه جنون آنى، مرگ 
را براى ديگـرى رقم مى زنند، مـرگ هايى كه 
خودشـان هم باور ندارند و هزاران آه پشت آن 
اسـت كه چرا يك لحظه غفلت كـردم و مرگ 
همسرم را موجب شدم. اگر آن چند لحظه آرام 

بودم...
اخيرا براساس اعالم دفتر مقابله با مواد مخدر 
و جرم سازمان ملل متحد گزارشى تهيه شده 
است كه بر اساس آن، سال گذشته 87 هزار زن 
در سراسر جهان كشته شدند. از اين رقم، حدود 
50هزار نفر به دست همسر، شريك زندگى يا 

اعضاى خانواده شان به قتل رسيده اند.
در ايران هيچ آمارى در زمينه قتل همسـر 
و قتل در خانه وجود ندارد. همچنين بر اسـاس 
اعـالم سـازمان پزشـكى قانونى، هيـچ آمار 
تفكيكى از مرگ زنان به دسـت همسران شان 

به دليل نزاع هاى خانوادگى در دست نيست.
اگـر چـه آمـارى از زنانـى كـه به دسـت 
همسران شـان بر اثر نـزاع يا خشـونت هاى 
خانگى جان خود را از دسـت مـى دهند وجود 
ندارد اما احمد شجاعى، رييس سازمان پزشكى 
قانونى كشور پيشـتر در گفت و گو با خبرنگار 
ايرنا با اعالم افزايـش 5,8 درصدى مراجعات 
نزاع همسرآزارى در سال 96 نسبت به سال 95، 
گفته بود كه 90 درصد مدعيان همسـرآزارى 
را زنان و 10درصد باقى مانده را مردان تشكيل 

مى دهند. 
در سـال 95 آمار مراجعان همسرآزارى 77
هزار و 280 نفر بود (74 هزار و 180 زن و سه هزار 
و 100 مرد) و در سال 96 اين آمار به 81 هزار و729
نفر رسيد (77 هزار و 59 زن و چهار هزار و 670

زن) بودند.

عباس مينويى، مديـركل معاينات بالينى 
سازمان پزشكى قانونى كشـور درباره ميزان 
همسـرآزارى در تهران مى گويد: در سـال 96
اسـتان تهران در بين اسـتان هاى كشور با 16
هزار و 152 نفر مراجعه همسرآزارى به پزشكى 
قانونى داراى بيشترين ميزان همسرآزارى بود.

به گفته وى، بعد از استان تهران، استان هاى 
خراسـان رضوى با8 هزار و 541 مورد و استان 
اصفهان با هفت هزار و 124 مورد همسرآزارى 
ارجاع شـده به پزشـكى قانونى در رتبه هاى 

بعدى قرار دارند.
سـازمان ملل اعالم كرده اسـت كه «خانه» 
خطرناك تريـن و ناامن  ترين محل بـراى زنان 
است چرا كه اغلب خشونت  هاى كالمى، جسمى 
و جنسى و همچنين قتل  زنان در خانه هاى خود 
آن ها يا بستگان شان رخ مى  دهد. اما اين خالف 
عقيده برخى كارشناسان اجتماعى و حقوقى 
ايران است، آنان مى گويند، اين قاعده فراگير 
نيست و شـامل همه خانه ها نمى شود، چرا كه 
آن ها برخى خانه ها را به دليـل وجود مردان يا 
زنانى كه از مشـكل روانى رنج مـى برند، نا امن 

مى دانند و از نظر آن ها ديگر خانه ها امن است.
اشـرف گرامـى زادگان، مشـاور حقوقى و 
پارلمانى معاونت امور زنان و خانواده رياسـت 
جمهورى در اين باره مى گويد: خشونت رفتارى 
اسـت كه به انواع گوناگون در خانـه و اجتماع 
مشاهده مى شود موضوع خشونت رفتارى در
تمام جهان وجود دارد. در ايران نيز بر اسـاس 
تحقيق ميدانى وزارت كشـور كـه با همكارى 
مركز امور مشاركت زنان در سال هاى گذشته 
انجام شد، اطالعاتى از استان هاى مختلف جمع 
آورى شد و مطرح شد خشونت در موضوع پنهان 
و آشكار نمود بيشترى پيدا كرده است. نتايج اين
تحقيق براى استان ها چاپ شد ولى كتاب آن در

دسترس عموم قرار نگرفت.
به گفتـه او، اين تحقيقات نشـان داد كه در 
كشـور ما انواع و اقسام خشـونت در خانه و در 
جامعه مشاهده مى شـود. اما تاكنون اين گونه 
مسائل درباره خشونت پنهان بوده است و حاال 
كه از طريق رسانه ها و طرح موضوع زياد آن در 
اجتماع به صورت يك معضل اجتماعى آشكار 
درآمده اسـت، بايد با پيشـگيرى از بـروز آن 

جلوگيرى كرد تا خشونت ها كاهش يابد. 
گرامـى زادگان مـى گويـد: بـر اسـاس 
مشاوره هايى كه در زمينه حقوقى و خانوادگى 

انجام داده ام، احساس كردم در خانواده دو عامل 
«فقر و بيكارى» به خشونت منجر مى شود و اين 
دو عامل در افزايش خشونت تاثير زيادى داشته 
باشد، پس وظيفه دولت ايجاد اشتغال و كاهش 
فقر است كه متاسفانه برنامه ريزى درستى در 

اين زمينه انجام نشده است.
وى نبود تفاهم در خانـواده ها را يكى ديگر 
از داليـل خشـونت در خانواده ها مـى داند و 
تصريح مى كند: مشاوره و آموزش مى تواند در 
ايجاد تفاهم در زوجين موثر باشد. البته هنوز 
تا حدودى بسـيارى از مردان و زنان مشـاوره 
را قبول ندارند و معتقدنـد وقتى مى گويند به 
مشـاور مراجعه كن، آنگار كه مى گويند، فرد 
ديوانه اسـت اما در دنيا اين ثابت شـده كه هر 
فردى ممكن اسـت دچار مشـكالت روحى و 
روانى از درجه ضعيف يا باالتر باشـد و نياز به 

مشاوره دارد.
بـه گفتـه وى، همـه بايـد از متخصصـان، 
روان شناسـان، كارشناسـان و مشـاوران 
خانوادگـى بهره ببريـم. اين فرهنگ سـازى 
مى تواند به خانواده ها كمك كند. اگر چه مجلس 
شوراى اسالمى، براى اجبارى شدن مشاوره قبل 
از ازدواج اقداماتى انجام داده است اما اين اقدام 

هنوز فراگير نيست.

همسرانى كه   از وحشت مرگ، فرياد مى كشند

بازداشت مالخر ميلياردر در تهران

مهناز بيرانوند
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ممحمد          سجاد          بهي

بدون شك جذاب ترين و سرگرم كننده ترين ورزش 
ــت.  ــبزرنگ اس بازى پا با توپ در يك زمين چمنى وس
غيرقابل پيش بينى بودن تمام لحظات اين بازى در طول 
ــر مخاطب ترين  ــده فوتبال، امروز پ 90دقيقه باعث ش
ــر اين كره خاكى باشد. تنوع  ــى در سراس رشته ورزش
ــوع برنامه هاى  ــان در كنار تن حركات تكنيكى بازيكن
تاكتيكى مربيان، صحنه ها و اتفاقات بسيار ديدنى را در 
مستطيل سبز رقم مى زنند كه هر بيننده اى را به سمت 
ــاگر فوتبال  ــگفتى هل مى دهد. يك تماش هيجان و ش
ــر نخواهد  مى داند كه در طول 90 دقيقه حوصله اش س
ــقانه يا فلسفى روبه رو  رفت. او مى داند با يك فيلم عاش
ــد و در انتها طبق  ــت كه روى يك خط حركت كن نيس
پيشى بينى به پايان برسد. تماشاگر فوتبال در هر لحظه 
ــه همين خاطر ليگ  ــت و ب منتظر يك اتفاق جذاب اس
قهرمانان اروپا يا ليگ برتر انگلستان به عنوان جذاب ترين 
ــوند. با  ــناخته مى ش ــاى فوتبالى جهان ش تورنمنت ه
ــوژه هاى مختلف براى  ــار از س اينكه فوتبال اروپا سرش
جنجال و حاشيه سازى هستند اما چيزى كه در دنيا ديده 
مى شود، بازى هاى تماشاگر پسند در اين بازى هاست. 
ــت هاى خارجى به راحتى در فضاى مجازى  فوتباليس
ــات با القاب و  ــوخى مى كنند و حتى گاهى اوق با هم ش
ــد اما چرا از  ــخره مى كنن الفاظ مختلف يكديگر را مس
ــك گل زيبا در  ــوت زيبا يا ي آن ها خاطره اى جز يك ش
ذهن مردم دنيا وجود ندارد؟ چرا مردم دنيا در مورد نوع 
زندگى رونالدو و بچه هاى بى مادر او صحبت نمى كنند؟ 
چرا بازى ليونل مسى بيشتر از دعا كردن او در كنار ديوار 
مقدس صهيونيست ها ديده مى شود؟ چرا فوتبال اروپا به 
جاى رنگ زرد، سبز سبز است و هميشه مردم كشورهاى 
مختلف را مجبور به نشستن پاى قاب جادويى مى كند؟

به دنبال كارشناس نگرديم!

جواب اين سوال سخت نيست. نيازى به برگزارى مناظره 
و مباحثه در سيماى ملى نيست. الزم نيست كارشناسان 
مختلف كه شايد شناخت چندانى از مسائل غيرفنى فوتبال 
ــيه ها و مصيبت هاى فوتبال صحبت  ندارند در مورد حاش
كنند تا نتيجه اى به دست نيايد! اين مساله نياز به كمى تفكر 
بين اهالى فوتبال دارد. واقعا چندبار به طور جدى از خودمان 
پرسيده ايم كه تفاوت فوتبال ايران با اروپا در چيست؟ شايد 
ــد كه به اندازه 100سال بين اهالى فوتبال  اين سوالى باش

ايران مطرح شده اما آيا يك بار به طور جدى و معقول به اين 
مساله پرداخته شده است؟ آيا كسى مى پرسد كه واقعا ايراد 
ريشه اى اين فاصله كجاست و آيا فقط با كنار رفتن مديران 
ــود؟فوتبال اروپا، مثال و  كار نابلد همه چيز درست مى ش
نمونه قابل قبولى براى درك سطح حرفه اى فوتبال است. 
ــى، اجتماعى،  در فوتبال اروپا مانند همه حوزه هاى ورزش
ــگاران زرد يا به قول  ــز، پاپاراتزى ها و خبرن فرهنگى و ... ني
خودمان حاشيه پرداز وجود دارند. عكاسانى كه ساعت ها و 
روزها مقابل محل سكونت يك فوتباليست انتظار مى كشند 
تا مورد غيرمتعارفى را از او ثبت كنند. كسى منكر اين مساله 
ــانه هاى اروپايى در  ــت اما در حيقت اين بخش از رس نيس
اقليت هستند و شما هيچ گاه در يك روز نمى بينيد كه تمام 

رسانه ها از قليان كشيدن يك فوتباليست صحبت كنند. 
شايد عكسى از زيدان هنگام سيگار كشيدن پخش شود 
اما در پايان آن روز، ديگر هيچ رسانه اى در مورد اين عكس 
ــت از  صحبت نخواهد كرد در عوض، هنوز هم كه هنوز اس
ــلونا صحبت مى كنند و با  تاكتيك هاى گوارديوال در بارس
تحليل آن ها سعى در كشف راز قدرت تيم هاى پپ دارند. 
در واقع رسانه هاى ويترين فوتبال حرفه اى به طور حرفه اى 
به عملكرد فوتباليست ها مى پردازند و خيلى وارد جزييات 
زندگى آن ها نمى شوند. در برنامه هاى كارشناسى اروپايى 
ــتر از آنكه از پرچم كاتاالن در بازى هاى ملى اسپانيا  بيش
صحبت شود، از برنامه هاى تاكتيكى مربى جديد اين تيم 
صحبت مى كنند. روزنامه ها اگر به شايعات نقل و انتقاالت 

مى پردازند در كنار آن به طور مفصل در مورد نوع بازى تيم ها 
و كارهاى گروهى و انفرادى بازيكنان شان صحبت مى كنند. 
ــاط ضعف و قوت  ــوند و در مورد نق تاكتيك ها نقد مى ش
برنامه هاى مربيان شايد هفته ها بنويسند. به همين دليل 
مى بينيم كه فوتبال قاره سبز، هرسال متفاوت تر و پيشرفته تر 
مى شود. اگر برنامه اى براى نقد داورى در تلويزيون به نمايش 
در مى آيد، برنامه اى هم براى تحليل اشتباهات بازيكنان 
درون زمين، تعويض هاى مربيان و ساير مسائل فنى مربوط 

به هر مسابقه دارند. 
تكرار تكرارى ها در فوتبال ايران

اما در فوتبال ايران تنها چيزى كه وجود ندارد، پرداختن 
به عملكرد تيم ها درون زمين است. هميشه دم دستى ترين 

ــوال ها و كوتاه ترين جواب ها مربوط به عملكرد تيم ها و  س
بازيكنان است اما در عوض هواداران يك تيم به خوبى با تمام 
ــنا هستند. متاسفانه در  مديران باشگاه محبوب شان آش
فوتبال ايران، هواداران هر تيمى كه به آن فكر كنيد حتى با 
مديران دور از صحنه هم به خوبى آشنا هستند در صورتى كه 
شايد 90درصد آن ها اطالعى از پاى تخصصى بازيكنان تيم 

محبوب شان نداشته باشند!
حاشيه زدگى، درد اول فوتبال ايران است. تمايل شديد 
و ديوانه وار مخاطبان و رسانه ها به مسائل حاشيه اى، موردى 
است كه اجازه پيشرفت را به فوتبال ايران نخواهد داد. بعد از 
هر بازى مربيان و بازيكنان بيشتر در مورد داورى، تماشاگران 
حريف و اين گونه مسائل صحبت مى كنند تا به بازى بعدى 
برسند و دوباره همان سوال هاى تكرارى را مانند سال هاى 
پيش پاسخ بدهند اما به عنوان مثال كسى در يك كنفرانس 
خبرى از كى روش سوال نمى كند شما چند پلن براى مقابله 
با تيم عراق داريد؟ زمانى در مصاحبه ها از آشنايى مربيان با 
نقاط ضعف و قوت حريفان پرسيده مى شد اما امروز همين 
سوال ساده را هم نمى بينيم. چند نفر از هواداران پرسپوليس 
به دنبال تشريح برنامه هاى برانكو درون زمين هستند يا چند 
نفر از هواداران استقالل از مديران شان مى پرسند كه جذب 
فالن بازيكن بر اساس كدام نياز فنى تيم بوده است؟! در واقع 
ما با يك خأل يا شايد سياهچاله در فوتبال مان مواجه هستيم 
كه روز به روز، كيفيت فوتبال ايران را در خودش فرو مى برد. 

ــورد وجود پرچم ژاپن  ــدت در م در روزهاى اخير به ش
در ورزشگاه ها و در مورد نارنجك و فحاشى در ورزشگاه ها 
ــود اما آيا كمى هم در مورد تقابل تاكتيكى  صحبت مى ش
ــى در مورد اينكه چرا  ــت؟ آيا كس ــده اس تيم ها بحث ش
پرسپوليس توانست در خانه سپاهان فوتبال برترى را ارائه 
ــوال مى كند چگونه  بدهد صحبت مى كند؟ آيا كسى س
هافبك هاى سپاهان در بازى هافبك هاى پرسپوليس از 

كار افتادند؟ 
سليقه زرد، ريشه خراب فوتبال

متاسفانه سليقه مخاطب فوتبال در ايران، سليقه فنى 
ــت. به همين دليل آدم هاى فنى اين رشته به كار در  نيس
مدرسه فوتبال خودشان مشغولند و افرادى كه بيشتر در 
حاشيه ها جوالن بدهند، در حلقه هاى نزديك تر فوتبال قرار 
مى گيرند. به جرات مى توان گفت، ريشه خراب فوتبال كه 
مانع پيشرفت و قد كشيدن آن مى شود، زرد شدن سليقه 
مخاطبان اين رشته است. مقايسه نوع فوتبال در دهه70 و 
كمى هم در دهه80نشان مى دهد فوتبال ايران به شدت 
افت كرده است. امروز تفاوت هاى فنى زيادى بين بازيكنان 
تيم ملى فعلى و بازيكنان تيم ملى در 20سال پيش مى بينيم 
و ريشه اين مساله در اين است كه ما از 20سال پيش به جاى 

ــه كرديم و امروز  ارتقاي فنى فوتبال به جزييات فنى توج
مى بينيم كه حتى با حريفان دست و پا بسته آسيايى هم 

فاصله زيادى نداريم!
شايد بهتر باشد كه كار هواداران را به خودشان و نيروهاى 
انتظامى سپرده شود. شايد بهتر باشد كمى به تاكتيك ها 
ــان و بازيكنان  ــى فوتبال توجه كنيم. از مربي و مباحث فن
بخواهيم در مورد عملكردشان در زمين صحبت كنند نه 
ــان را به تفكر در مورد نوع بازى  در مورد پرچم ژاپن! بازيكن
ــمت مقابله و جوابدهى به  ــان هل بدهيم نه به س خودش
ــرمربى يا مربى تيم ملى در  بازيكنان و مربيان حريف. از س
ــيم نه  مورد تركيب ها و همكارى هاى بازيكنان تيم بپرس
ــگاهى! حلقه گم شده فوتبال ايران  در مورد فالن تيم باش
همين جاست. اينكه به جاى پرداختن به مباحث اصلى، 
يك سال در مورد حاشيه ها صحبت كنيم و سال هاى بعد 
به افشاگرى در مورد آن ها بپردازيم هيچ چيزى به كيفيت 
فوتبال اضافه نمى كند. كيفيت فوتبال با كارفنى باال مى رود 
نه با افشاگرى در مورد فالن مدير يا پرداختن بيش از حد به 
درگيرى تماشاگران. بايد از خودمان بپرسيم به عنوان يك 
مخاطب فوتبال چقدر با مسائل فنى تيم محبوب مان درگير 
هستيم؟ چقدر از زيبايى بازى ها درون زمين لذت مى بريم؟ 
چه چيز چشم نوازى درون زمين مى بينيم؟ طبيعى است 
وقتى هيچ چيز زيبايى درون زمين ديده نشود، اخبار زرد 
و شايعات رشد مى كنند و مانند قارچ زياد مى شوند. در واقع 
نگاه فنى در فوتبال ايران مرده است به همين خاطر صحبت 
فنى در هيچ محفل فوتبالى ديده نمى شود. تماشاگران مدام 
به دنبال واكنش بازيكن در قبال اشتباه داور هستند  اما كسى 
از بازيكن نمى پرسد چرا تعداد پاس هاى سالم شما كمتر 
شده يا از سرمربى سوال نمى شود كه چرا به جز ارسال توپ از 

كناره ها برنامه ديگرى نداريد!
ــاوت فوتبال ايران  ــر در مورد تف حاال مى توان راحت ت
ــگاه حرفه اى وجود  و اروپا صحبت كرد. در فوتبال ايران ن
ندارد و به همين دليل مخاطبان نيز حرفه اى نيستند. آن ها 
ــده اند در حالى كه بايد  عاشق جنگ و دعواهاى فوتبال ش
عاشق هنرنمايى بازيكنان درون زمين باشند. بازيكن نيز به 
همين خاطر درون زمين بيشتر به فكر انجام حركات مقابل 
ــت و مربى نيز در طول 90دقيقه به اين فكر  دوربين هاس
مى كند كه در كنفرانس پس از بازى چگونه داور و حريف 
ــرايط همچنان  را با هم محكوم كند! فوتبال ايران با اين ش
به سقوط ادامه خواهد داد و با اين وضعيت نه تنها كى روش 
بلكه گوارديوال نيز نمى تواند كار خاصى براى فوتبال ما انجام 
دهد. سليقه مخاطب فوتبال چيز ديگرى است. سليقه ها 
فنى نيستند بنابراين اولين گام بايد تغيير ديدگاه و انتظار ما 

در مورد ورزش فوتبال و بازى فوتبال باشد.

بهار 98 اسامى نامزدهاى انتخابات كنفدراسيون فوتبال آسيا 
اعالم خواهد شد، اتفاقى كه مى تواند مناسبات بسيارى را در فوتبال 
آسيا رقم بزند. سال هاست كه كشور عربستان موفق شده با نزديك 
ــيارى را به نفع خود رقم  شدن به رييس فعلى AFC، اتفاقات بس
ــدن ايران از ميزبانى در مقابل تيم هاى عربستانى  بزند. محروم ش
يكى از مزاياى نزديك شدن اين كشور به بن سلمان است.  اين روزها 
ــه گزينه از قطر، بحرين و عربستان است.  اما گمانه زنى پيرامون س
 AFC گزينه هايى كه نشان دهنده قدرت و نفوذ كشورهاى عربى در
است و آن ها نگاه ويژه اى به رياست كنفدراسيون فوتبال آسيا دارند.

عربستان پيشتاز رياست

روابط سياسى قطر با ساير كشورهاى حوزه خليج فارس نشان 
ــعود  ــور طبيعتا با انتخاب «س مى دهد كه ائتالف مقابل اين كش
 AFC المهندى» نايب رييس فدراسيون فوتبال قطر براى رياست
به شدت مخالف است و در همين راستا البى هاى «شيخ سلمان» و 
«عادل عزت» نامزد عربستانى ها براى رياست كنفدراسيون فوتبال 
آسيا آغاز شده است. قطرى ها براى موفقيت در اين انتخابات مذاكره 
با كشورهاى شرق و جنوب شرق آسيا همچنين آسياى ميانه را آغاز 
كرده اند چرا كه شانس زيادى براى جلب حمايت كشورهاى عربى 
ــت. با اين وجود نقش ايران در انتخابات آتى  منطقه نخواهند داش
ــت. از ناحيه موازنه سياسى طبيعتا  از اهميت زيادى برخوردار اس
جمهورى اسالمى ايران در تقابل نامزدهاى قطر با عربستان و بحرين 
بايد از سعود المهندى حمايت كند اما معادالت اخير فوتبال ايران 
ــلمان در موضوع اجراى قانون  و ماجراى دخالت شخصى شيخ س

ــيون  ــتگان كه حاصل رابطه نزديك وى با رييس فدراس بازنشس
فوتبال ايران بوده مساله را پيچيده تر مى كند. در واقع شيخ سلمان 
اگر از حمايت ايران در انتخابات آتى AFC اطمينان نداشته باشد 
ــيون فوتبال ايران وارد  براى حفظ ساختار مديريتى فعلى فدراس

عمل نمى شود. 
گمانه زنى ها چه مى گويد؟

ــاره گزينه نهايى  ــيارى گمانه زنى هايى را درب ــانه هاى بس رس
كنفدراسيون فوتبال آسيا منتشر كرده اند. استاد الدوحه قطر با انتشار 
گزارشى كامل از اتفاقات رخ داده در كنگره ساالنه AFC مدعى شد 
شيخ سلمان زير بار فشارهاى سياسى و اقتصادى عربستان و امارات 
براى تعيين خط مشى هاى كلى رياست بر فوتبال نرفته و با تعيين 
سياست هاى بيطرفانه در حال رقم زدن دوره اى جديد از مديريت 
حرفه اى بر فوتبال قاره كهن است. اين روزنامه در ادامه گزارش خود 
ــلمان در صحبت هاى  ــاره و مدعى شد شيخ س به اتفاق جالبى اش
خود از اعالم حمايت 40 فدراسيون فوتبال از 46 فدراسيون عضو 
ــت و كانديداتورى براى دوره بعدى  كنفدراسيون براى ادامه رياس
ــن انتخابات در  ــت. اي ــيون خبر داده اس انتخاب رييس كنفدراس
ــيا 2019 در ابوظبى برگزار خواهد شد و  حاشيه جام ملت هاى آس
عربستانى ها و اماراتى ها تالش زيادى كرده بودند كه گزينه مد نظر 
خود را براى رياست معرفى كنند كه ساير فدراسيون ها زير بار اين 
موضوع نرفته اند. روزنامه «الشرق االوسط» عربستان در گزارشى 
ــعودى - اماراتى براى رياست AFC پرده  از پروژه و هماهنگى س
برداشته و تاكيد كرده است غيبت عزت در اين انتخابات، در راستاى 
همين پروژه است. الشرق االوسط نوشت: «محمد الرميثى اماراتى 
و سعود المهندى قطرى براى رياست كنفدراسيون فوتبال آسيا با 
شيخ سلمان بحرينى رييس فعلى رقابت خواهند كرد. عادل عزت 

عربستانى در اين ليست غايب است. الرميثى، رييس هيات عمومى 
ورزش امارات و همچنين رييس پليس ابوظبى است». اين روزنامه 
ــت: «حضور الرميثى براى انتخابات  ــتانى در ادامه آورده اس عربس
رياست AFC كامال غير منتظره بود به خصوص اينكه عادل عزت، 
رييس پيشين فدراسيون عربستان از اين سمت خود براى انتخابات 
ــتعفا كرده بود. با اين حال نام عزت در ميان  كنفدراسيون آسيا اس
گزينه هاى نهايى وجود ندارد. يك منبع آگاه در اين خصوص گفت كه 
 AFC غيبت عزت نتيجه هماهنگى سعودى - اماراتى براى رياست
ــط، افراد ديگرى از عربستان براى  است». به گزارش الشرق االوس
گرفتن ديگر سمت ها در AFC اقدام كرده اند از جمله قصى الفواز، 
ــتان كه رقيب خالد الثبيتى  نايب رييس فدراسيون فوتبال عربس
هموطن خود براى پست نايب رييسى AFC است. طبق ادعاى اين 
روزنامه، پيروزى يا باخت فواز در انتخابات نايب رييسى AFC براى 
عربستان يك بازى دو سر برد است چرا كه اين پست در هر صورت در 

اختيار عربستانى ها باقى مى ماند.
ايران بايد چه كاركند؟

اميررضا واعظ آشتيانى، در خصوص تشكيل اتحاديه كشورهاى 
غرب آسيا از سوى عربستان به همراه 12 كشور ديگر، گفت: ابتدا 
ــيون فوتبال بايد از طريق فيفا از اختيارات كنفدراسيون  فدراس
فوتبال آسيا اطالع كسب كند. همچنين از نظر حقوق بين الملل 
اساسنامه فيفا و كنفدراسيون فوتبال آسيا مورد بررسى قرار بگيرد 
ــورها به همراه چند كشور  كه اين اختيار وجود دارد تا برخى كش
اتحاديه تشكيل دهند. اگر اين اجازه وجود نداشته باشد آن وقت 
ــكايت كند. او ادامه داد: كنفدراسيون  ايران مى تواند به AFC ش
فوتبال آسيا بايد در اين خصوص موضعش را اعالم كند كه چنين 
اختيارى وجود دارد يا نه. اگر مدعى است اين موضوع قانونى است 

بايد مستند بگويد كه موضوع از چه قرار است. االن در زمينه هاى 
ــازمان هاى مردم نهاد  ــال، اقتصاد و صنعت س مختلف مثل فوتب
ــان با ارگان هاى  فعاليت دارند و در جهت توسعه فعاليت هاى ش

بين المللى همكارى مى كنند. 
اگر اين اتحاديه به عنوان NGO بخواهد فعاليت داشته باشد 
در صورتى كه هدف سياسى نداشته باشد نمى توان به تشكيل آن 
ايرادى گرفت. مديرعامل پيشين باشگاه استقالل در پاسخ به اين 
سوال كه فدراسيون فوتبال براى مقابله با چنين تحركاتى چه بايد 
كند، گفت: فدراسيون ايران بايد به اين موضوع منطقى ورود كند و 
با كشورهاى مختلف از جمله سوريه، لبنان، قطر و... مذاكره كند. 
حتى پاى كشورهاى شرق آسيا را هم به اين موضوع باز كند و به آن ها 
بگويد كه عربستان با تشكيل اتحاديه كشورهاى غرب آسيا براى 
انتخابات آينده كنفدراسيون آسيا برنامه دارد، چون عربستانى ها 

با پول زيادى كه دارند راه تطميع كردن افراد را خوب بلد هستند. 
ايران بايد يارگيرى كرده و با ديپلماسى قوى عربستان را بايكوت 
ــتيانى در خصوص اين موضوع كه عربستان قصد  كند. واعظ آش
ــران و ديگر مخالفان  ــكيل چنين اتحاديه اى نبرد با اي دارد با تش
ــاند، تصريح كرد: ما نمى توانيم  سياسى شان را به ورزش هم بكش
ــول و نفوذ زيادى دارند. ما  اين موضوع را ثابت كنيم، چون آن ها پ
بهترين موضوعى كه مى توانيم دخالت سياست در ورزش را از سوى 
عربستانى ها مطرح كنيم اين مساله است كه سه سال است در ايران 
با نمايندگان ما بدون دليل قانع كننده اى بازى نمى كنند. فيفا هم 
قاطع برخورد نمى كند. چطور در مورد امارات راى به برگزارى بازى 
نمايندگان شان در كشورمان دادند، ولى عربستان به راحتى همه 
را تطميع مى كند؟ متاسفانه فدراسيون فوتبال ما هم نتوانسته در 

اين سه سال اين راى را برگرداند.   

ــت به جاى آنكه مثل تمام  فوتبال شرايط بدى پيدا كرده اس
ــتى مردم شويم  دنيا در فوتبال باعث همگرايى و نزديكى دوس
شرايطى را پيش آورده ايم كه همه عليه يكديگر شده اند. هواداران 
پرسپوليس به هواداران سپاهان بد و بيراه مى گويند و هواداران 
سپاهان عليه هواداران پرسپوليس شده اند؛ هواداران استقالل 
ــاهد  ــان بد مى گويند و ... نبايد ش به ذوب آهنى ها و هواداران ش
ــيم. فلسفه  ــفتگى در فوتبال باش اين همه در هم ريختگى و آش
وجودى فوتبال دوستى و نزديكى آدم ها به يكديگر است اما در 
فوتبال ايران به جاى همگرايى دچار واگرايى شده ايم و همه عليه 
يكديگر موضع مى گيرند و از فلسفه فوتبال دور شده ايم.  فضايى 
مشمئز كننده در فوتبال حاكم شده كه اين مساله به خاطر عدم 

ــابقات و چينش داوران است كه  مديريت صحيح در تنظيم مس
همه هواداران تيم ها روبه روى يكديگر قرار مى گيرند.

ــت كه روح فوتبال طرفدار تيم خودى است اما  ــت اس  درس
ــيت هاى نابجايى به هواداران منتقل شده است. اگر اين  حساس
رويه ادامه داشته باشد تبعات اجتماعى وحشتناكى را در فوتبال 
ــتند رييس  ــاهد خواهيم بود. متوليان فوتبال ايران كجا هس ش
ــازمان ليگ  ــت؟ رييس س ــده  اس كميته داوران كجا پنهان ش
ــيون فوتبال كجا هستند؟ نقش آن ها  كجاست؟ مديران فدراس
در اين به هم ريختگى فوتبال كجاست؟ متوليان اصلى فوتبال 
پيداى شان نيست و شاهد يك آشوب و بى نظمى در فوتبال كشور 
ــود، در برنامه ريزى  ــتيم. بايد فضاى ورزشگاه ها كنترل ش هس
مسابقات نظارت دقيقى را اعمال كنيم اما متاسفانه اكنون همه 
ــتگى ها، همه كارها  ــده از بحث بازنشس ورزش و فوتبال ما پر ش
رها شده است،  مسئوليت اين آقايان مگر ايجاد نظم و انضباط و 

نظارت بر عملكرد و برگزارى مسابقات نيست؟ با اين شرايط بايد 
منتظر يك فاجعه در فوتبال بود، هيچ نظارت و كنترلى بر فضاى

مسابقات وجود ندارد.
ــت يك  ــگاه رقم مى خورد ممكن اس  حوادثى كه در ورزش
ــك داور و كمك  ــتباه ي فاجعه جبران ناپذير را رقم بزند.  با اش
ــاگران رد و بدل مى شود كه به هيچ  داور كه الفاظى بين تماش
عنوان شايسته نيست نقش متوليان فوتبال در اين فضاى لجام 
ــت؟ اينكه فقط مديران فوتبال ما را از تعليق  گسيخته كجاس
ــت بايد مديران تا لحظه آخر وظايف شان  بترسانند خوب نيس
ــواداران تيم هاى فوتبال چه گناهى  را به خوبى انجام دهند، ه
كرده اند كه دچار چنين سوءمديريتى هستند. اكنون هر هفته 
50- 40 هزار تماشاگر در ورزشگاه ها جمع مى شوند و به جاى 
اينكه از فضاى فوتبال لذت ببرند به يكديگر فحاشى مى كنند. 

آقايان مدير كجا تشريف داريد؟

نكته

      موضوع حواشى شديد در فدراسيون فوتبال و ليگ برتر واكاوى شد     

حاشيه  زدگى ديوانه وار

برخى كشورهاى عربى براى رياست كنفدراسيون فوتبال آسيا خيز برداشته اند

AFC پروژه سعودى – اماراتى براى

سعيد آذرى، مديرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان:

فضاى فوتبال ايران مشمئز كننده  است!
گروه ورزش

گروه ورزش
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ميرزايى نكو: سكوت روحانى از جنس 
سكوت هاشمى است

هاشمى: 
داداش من فوت كردما!

رييس جمهور فرانسه: ما نمى توانيم
 به عقب برگرديم

 
روحانى: ما هم اولش 

فكر مى كرديم نميشه ولى تونستيم

دريافتى 8 ماهه امسال صداوسيما از خزانه 
ملت: يك تريليون و 381 ميليارد تومان

 

بودجه در حد «بازى تاج و تخت» 
توليدات در حد «كليداسرار»

بر اساس آمارهاى مركز آمار 147هزار نفر از 
ساكنان مناطق يك و دو تهران داراى 

درآمد بدون شغل هستند

 
مثل باقى مردم كه 

شغل بدون درآمد دارند

موگرينى مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا: 
انتظار داريم مكانيسم مالى ويژه با ايران طى هفته هاى آتى آغاز به كار كند

ايرانى ها: تو هم با ما گشتى 
ياد گرفتى بگى از هفته ديگه

رييس جمهور فرانسه: برخى از من مى خواهند كه در ماليات بر ثروت تجديد نظر كنم، «ما نمى توانيم به عقب برگرديم»

مردم ايران به مردم فرانسه: فرار كنيد وگرنه عقب بهتون برميگرده

دريافتي 8 ماهه امسال صداوسيما از خزانه ملت:يك تريليون و 381 ميليارد تومان

مردم: اين پول رو بين ما تقسيم كنيد ما قول مي ديم اصال تلويزيون روشن نكنيم!

خبرآنالين:خطر مرگ براى بزرگ ساالنى كه
 بيش از 8 ساعت مى خوابند

افزايش آمبوالنس ها اطراف 
ميدان بهارستان!

آذرى جهرمى: دستور قاطع رييس كل بانك مركزى 
براى اتصال به دولت الكترونيك

سيف: خيلى دوست دارم ببينم 
حباب الكترونيك چه شكليه

مصباحى مقدم، عضو مجمع تشخيص: رييس جمهور بعدى يك اصولگراست

 اصولگرايان در انتخابات آينده 20 ميليون راى دارند. الريجانى دوره بعد باز نماينده خواهد بود.

براى قاليباف هم تا سه وعده ديگه 
يه سفر افتاده

bighanooon b.ghanoon شـــاره ٨٩٩   چهارشنبه      ٢١آذر  ٩٧    

مسئوالن: وقتي توان حل مساله را نداريممسئوالن: وقتي توان حل مساله را نداريم
بايد صورت مساله را پاك كنيمبايد صورت مساله را پاك كنيم

ايسناايسنا::تبليغتبليغ  كليهكليه  فروشي؛فروشي؛  ممنوعممنوع!!

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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ــت و با توجه به  ــفنجى درگذش ــتفان هيلنبرگ، خالق باب اس ــرا اس اخي
آنگلوساكسون بودن اين كاراكتر منحط، ما بسيار خوشحال هستيم.  به هر 
حال جلوى ضرر رو از هر جايى بگيريد فايده اس! اين جناب خوشبختانه در 
اثر اسكلروز جانبى آميوتروفيك ُمرد! المصب اسم بيماريش هم غرب زده 
بود. تا قبلش يه بار هم اسم اين بيمارى رو نشنيده بودم. مثال مى خواست 
بگه در مرگ هم خالقيت داره... هر چند كه نيت پليد ايشون از خلق باب 
اسفنجى سال هاست براى ما عيان شده... ما كه مى دونيم چند ميليون جواِن 
شرقى در اثر تماشاى باب اسفنجى به انحراف كشيده شدن. كال سادگى و 
بالهتى كه در دو شخصيِت باب اسفنجى و پاتريك هست، باعث مى شه 
جوانان و نوجواناِن ما دچار اشتباه دردآورى بشن و به اين ها اعتماد كنن، فكر 
كنن كه چيزى توى دل شون نيست و خاِم حركاتش بشن و در نتيجه برده 
غرب و استعمار بشن! جووناى ما بايد آگاه باشن.. حاال من براتون يه جورى 

واكاوى مى كنم كه باباها، ننه ها رو اونجورى واكاوى نمى كنن:
ــته  ــتان زير دريا اتفاق مى افته و همه كاراكترها پيوس اول اينكه كِل داس
ــغول زيرآبى رفتن هستند.. سازندگان اين سريال در واقع ُقبِح زيرآبى  مش
رفتن رو شكستن و اين عمل زشت رو تبديل به موضوعى سرگرم كننده 
ــريال مذكر هستند، آيا  كردن... از طرف ديگه همه كاراكترهاى اصلى س
ــته و  غير از اينه كه غرب با اين كار مقام و جايگاه زن رو بى ارزش دونس
تاثيرگذارى زن ها رو ناديده گرفته؟ آيا كارتون باب اسفنجى سمبل زندگى 
تك جنسيتى نيست؟ بى شك درصد باالى اعتياد و انحراف جوانان از همين 
سريال سرچشمه گرفته... اين همه آپارتمان خالى توى تهران فكر كرديد 
براى چيه؟ حاال بذاريد يه خورده مساله رو با جزييات بيشترى بررسى كنيم. 
يه قسمتى توى سريال هست به اسم «شوك فرهنگى». در اون قسمت 
خرچنگ كه نماد تاجرهاى پولدار يهودى آمريكاست، از هنر براى درآمدزايى 
سوء استفاده مى كنه تا مردم جذب رستورانش بشن و اين درحالى هست كه 
ــمت ما ايشون رو نادم و پشيمون نمى بينيم. چطورى  در پايان همين قس
مى شه ته سريال آدم بدها نادم نباشن؟ ما در ايران سال هاست اين مشكل 
رو حل كرديم. همين سريال «پدر» يا اون سريال «همه چيز آنجاست»، 
رو يادتونه؟ حس زيباى آمادگى براى متحول شدن رو مى شد در ساِق پاى 

سالم پسرم پارگين! خوبى؟
حاال كه نامه  من به خواهرت (جرالدين) همه جا منتشر شده، با خودم 
گفتم روا نيست كه براى تو كه پسر مِن چاپلين هستى چيزى ننويسم و 
مردم ندانند كه عالوه بر دخترم جر، يك پارگى هم دارم! ولى هر چقدر 
فكر مى كنم چيزى يادم نمى آيد كه بگويم. آنجا هوا چطور است؟ كدام 
گورى بودى؟ من ماكارونى دوست ندارم! (ناراحت نشو... باالخره خودت 
يك روز پدر مى شوى و مى بينى كه اين جمالت چقدر پدرانه هستند!) 
چند وقتى است كه در اينستاگرام چرخ مى زنم و حواسم هست كه غرق 
در لجن شده اى! دلبندم، پدر سوخته! براى چه ريكوئست هاى مرا ناديده 
مى گيرى و جواب رد بهشان مى دهى؟ من كه مى دانم با هر اكانتت با 
ــك دختر بيچاره رل زده اى و نمى خواهى بدانم! ولى تو هنوز چاپلين  ي
بزرگ را نشناخته اى، آمارت را دارم كه االن دو هفته اى است مخ مرجان 
ــر و صالحت را مى خواهم و اصال  ــتم و خي را زده اى! چون پدرت هس
مرجان خود منم! البته راستش را بخواهى نمى خواستم به رويت بياورم، 
ــه تا قنارى و طوطى دارى كه نوبتى اداى من و  ولى وقتى گفتى دو س
هيچكاك را در مى آورند، ترسيدم كه اگر سريع برايت روشن نكنم كه 
مرجان كيست، كار به جاهاى باريك بكشد! اين موضوع را به تو گفتم تا 

از شدت عشق دست و دلت و عقلت و... نلرزد!
ضمنا چند نصيحت اينستاگرامى برايت دارم كه اميدوارم انجام دهى و 

روى اعصاب فالوئرهايت نباشى!
ــت خودت را خودت اليك نكن! شبيه اين مى ماند كه  اول اينكه: پس

ــروع كرد به تاب  ــا پاهايش را انداخت روى هم و ش باب
ــيبيل هاى يكى بود، يكى نبودش و گفت: «كار  دادن س
ــونه؟» مامان جواب داد: «فكر نكنم. فرانسه چه  خودش
ــون داره؟» شست پايم را از دهانم درآوردم و  ربطى بهش
گفتم: «خوشى زده زير دلشون» بابا نوازش طور يكى زد 
پشتم كه يعنى آفرين باهوش و بعد هم خيلى با افتخار و 
شنگول نگاهم كرد. مامان شانه اى باال انداخت و گفت: 
«جدى جدى خوشى زده زير دلشونا..» بعد رو كرد به بابا 
ــت فرانسويت بود كه تو فيس بوك  و گفت: «اون دوس
ــا رنگ پريده به  ــوك مى كرديد...» بابا ب ــه رو پ همديگ
سختى آب دهانش را قورت داد و گفت: «خب؟» مامان 
ــاد جاهامون عوض.» بابا  ــه داد: «برو بگو بهش، بي ادام
ــاعت خوابشه.  ــش را داد بيرون و گفت: «االن س نفس
ــى  ــد مى گم بهش» با يك حركت چرخش بذار بيدار ش
قلنج هاى كمرم را شكستم و به بابا گفتم: «بابايى، مگه 
قرار نبود ديگه پوكش نكنى؟» مامان يكهو دوزارى اش 
افتاد؛ گفت: «آمار خواب و بيداريش رو هم دارى؟ آفرين، 
باريكال، واقعا مرحبا» بعد هم بدون داد و فرياد تلويزيون 
را خاموش كرد و رفت توى اتاق. بابا هم با يك چشم غره 
ــناك و يك نيشگون ريز رفت تا از دل مامان  مثال ترس

درآورد و من را با گوشى و شست پايم تنها گذاشت.
گوشى را كشيدم سمت خودم و بازش كردم. چندتا خبر 
ــه از خنده روده هايم به هم پيچيد  ــدر فان بود ك اول آنق
ــالن فرياد زدم: «بابااا... شما  ــكه ام گرفت. از س و سكس
ــدن بنزينى؟» جواب نداد. دوباره گفتم:  موافق گرون ش
«پدر نمونه، با شمام» باز هم جواب نداد. صدايش مى آمد 
كه يواش يواش يك چيزهايى مى گفت اما جواب من را 
ــدم و گفتم: «االن كه اومدم كندم  نمى داد. عصبانى ش
اون گوش ات رو مى فهمى جواب منو بايد بدى!» گفت: 
ــى آره؟» گفت: «موافقم  ــرم، آره» گفتم: «چ «آره دخت
ــم همينه. تا حاال هم  ــه. اصال درستش بنزين گرون بش
ــده. حاال بشين بقيه خبرا رو بخون برامون و اين  دير ش
سمت نيا!» شانه اى باال انداختم و گفتم: «رييس فرانسه 
گفته سوخت گرون نمى شه، حداقل دستمزد هم مى شه 
1280 يورو» مامان جيغى كشيد و گفت: «وايسا، وايسا... 
ــه يعنى؟» بابا گفت: «االن ولش  1280 يورو چقد مى ش
كن، هر چقدر مى خواد بشه. بعد حساب مى كنيم» همان 

موقع بود كه براى بابا پيامى آمد كه بلند خواندمش:
 Bonjour mon amour La situationest»  
meilleur. Quand vas-tu؟»

ــه همان موقع مامان  ــا گفت: «حاال يعنى چى؟» ك  باب
ــول مى داد گفت:  ــا را به بيرون اناق ه ــى كه باب در حال
«يعنى: «سالم عشقم. اوضاع بهتره. كى مياى؟» كدوم 
ــتونى مى خواى برى؟ هان؟» بابا با تته پته شروع  قبرس
كرد به گفتن چيزهاى نامفهومى كه از آن فقط توانستيم 
سفر خانوادگى به پاريس را بفهميم. خالصه كه چون بابا 
ــح داد كجا مى خواهد برود، مامان  خيلى صادقانه توضي
ــه  ــرد و بعد هم دوتايى با يك كاس ــه بيرونش ك از خان
پاپ كورن نشستيم «آخرين تانگو در پاريس» را ديديم. 
از آنجا كه من خيلى دانا هستم محدوديت سنى فيلم ها 

براى بنده صدق نمى كند. گير ندهيد.

ــرد زمستان، دقيقا يك اول دى ماه سال 1350، حدود ساعتى  يك روز س
نامشخص، رامبد جوان در  محله شهرآراى تهران به دنيا آمد. اين اطالعات 
ــا و اصوال بايد از همه  چيز سلبريتى هاى  ــت چون اساس براى ما مهم اس
مملكت آگاه باشيم، از محل تولد گرفته تا «همين االن چى تنته رامبد جان! 

عكس  بگير بفرست!». 
او در دوران كودكى همسايه رضا شفيعى جم بود كه اگر همان زمان مهران 
ــريفى نيا هم  همسايه شان بودند، تيم كامل مى شد و همان جا  رجبى و ش
سريال مى ساختند. هرچند رامبد جوان خودش گفته كه  ابتدا دوست داشته 
ــود، اگر نه جراح زيبايى، آن هم نشد قهرمان بوكس يا  ــيقى دان ش موس
ــطرنج و اگر  هيچ كدام از آن ها نمى شد، دوست داشت چوپان شود، اين  ش
ــرايطى مى افتد كه آرزوى رامبد  براى خيلى ها خاطره است و  اتفاق در ش
ــيم كه از قضا هم موسيقى دان هستند و آخرين اثر  ما افرادى را مى شناس
 هنرى شان اين است كه براى خواننده و نوازنده هاى مملكت تعيين تكليف 
ــگاه  پينك فلويد كه سه سال ديگر قرار است افتتاح  كرده اند، هم از دانش
شود، مدرك دكترا گرفته اند، هم قهرمان ورزشى  هستند، هم عكس سلفى 
مى گيرند و هم عضو شوراى شهر هستند اما توانايى شان در چوپانى را  كسى 

نبوده كه كشف كند. 
رامبد جوان كار خودش را از تئاتر آغاز كرد. سال اول خورد نان و تره، سال 
ــوم خورد نان و تره، تا باالخره عصبانى شد و  ــال  س دوم خورد نان تره، س
گفت: «پس ِكى مى رسه اين َكره؟!» اما بقيه به او  توضيح دادند كه در تئاتر 
وضعيت اقتصادى و درآمدها و دستمزدها به صورتى است كه سال ديگر 
 ممكن است همين نان تره هم گيرت نيايد و نان و هيچى گيرت بيايد. در 
نتيجه رامبد جوان از طريق  فرهاد جم به بيژن بيرنگ و مسعود رسام معرفى 
شد. او پيش از آن سابقه بازى در فيلمى به نام «گم  گشته» را داشت كه در 
يك سكانس از بغل عبور كرده بود، فيلمى كه خود كارگردانش هم خيلى 
 اصرارى به تماشاى آن ندارد. رامبد جوان پس از بازى در خانه سبز، احساس 
كرد كه چون همبازى خسرو شكيبايى بوده مى تواند  بازيگر خوبى هم بشود، 
در حالى كه اگر اين طورى باشد كه بنده هم يك بار توى تاكسى كنار على 
ــدم. به هرحال او با پشتكار  ــتم اما هرگز فوتباليست خوبى نش دايى  نشس
فراوان توانست در سريال هاى  موفق ديگرى مانند كت جادويى بازى كند. 
كت جادويى سريالى بود كه دعوا سر كتى بود كه از آن پول  بيرون مى آمد 
ــت،  ــه خب بعدا از آن ُكت توليد انبوه انجام داديم و االن تن خيلى هاس ك
ــنش را هم  زديم كه به توليد انبوه نرسيد و يك عدد توليد و سپس  كاپش
متوقف شد. رامبد جوان به عنوان كارگردان هم توانست سريال مسافران را 
براى تلويزيون بسازد كه بزرگ ترين  نوآورى آن سپردن نقش انسان فضايى 
با موى مصرى به نصراله رادش بود. مويى شبيه موى  اميرحسين مدرس در 
سريال يوسف پيامبر(ع) كه كال تصويرى كه ما و حتى ناسا از انسان هاى 

 فضايى داشت را نابود كرد و باعث دلخورى پروفسور فيروز نادرى شد. 
ــال 1393 يك سال بود كه بخش طنز مملكت از دولت دهم به دولت  س
يازدهم واگذار شده بود و اين  گروه جديد و تازه كار خيلى هم در اين زمينه 
ــد محتواى كمدى قوى نبودند، در نتيجه رامبد جوان  تصميم گرفت  تولي
ــطه همين برنامه  تا برنامه خندوانه را توليد و اجرا كند. رامبد جوان به واس
ــبكه اجتماعى معروف شود. هرچند تجربه ثابت كرده  توانست در اين  ش
ــتر باد و  رامبد هر وقت صفحه  ــش بيش كه هركس اليكش بيش، فحش
ــتش را جلو و عقب مى برد و مى گويد:  ــتاگرامش را باز مى كند، دس اينس
«بريم  فحش بخوريم بياييم!». يكى از نوآورى هاى برنامه خندوانه، برگزارى 

مسابقات استندآپ كمدى بود. 
چيزى كه قبال خارجى ها  آن را داشتند و از دست ما در رفته بود، در همين 
برنامه براى ما كشف، ضبط و احتماال به زودى نسلش  هم منقرض خواهد 
ــتندآپ كمدى اين روزها در اعياد گوناگون، روز مرد، روز زن، روز  شد. اس
دانشجو،  مراسم توديع مدير سازمان رعدشناسى منطقه هفت كپرآباد و كال 
ــود. يعنى به  زودى ممكن است يك نفر زنگ آيفون  همه جا انجام مى ش
ــت آيفون تصويرى بگويد كه مى خواهد براى ما  استندآپ  را بزند و از پش

كمدى اجرا كند. 

كاراكترها هم مشاهده كرد...
توى يكى ديگه از قسمت ها، نماد هرم و چشم جهان رو روى كاله يكى 
از كاراكترهاى مهمان كه در بين جمعيتى چند هزار نفره ايستاده، مشاهده 
مى كنيد، حتما اين قسمت رو روى پرده هاى 70 مترى سينمايى تماشا 
كنيد تا تصوير واضح باشه، حاال از قضا اين كاراكتر خيلى هم چاق است 
و براى خودش اعتبارى دارد (شكم گنده) افسوس كه خواب فراماسونى 

همه  ما رو فرا گرفته و متوجه چنين نماد روشنى نشديم.
ــتانى،  ــال... چندى پيش يك نوزاد عربس ــاال اصال همه اينا بى خي ح
عروسك باب اسفنجى رو بلعيده بود و دچار مشكالت مرى شده بود، 
واقعا تا ِكى بايد خسارات مالى و جانى متحمل شويم و دست از حمايت 
اين عنصر معلوم الحال برنداريم؟ اصال چرا بايد عروسِك يه اسفنج رو 
بسازن؟ در يه قسمت ديگه كاراكترى داريم به نام ژرژمليروس، كه اگر 
ــوروس» رو درون  ــم «جورج س خوب دقت كنيد، حروف زيادى از اس

خودش داره... همين براى محكوم كردن يك سريال كافى نيست؟ 
اين سريال پا رو فراتر گذاشته و به صورت آشكارى به ترويج تنبلى 
و سست كردن بنيان هاى خانواده توسط پاتريك و همين طور تزريق 
و اشاعه  خشونت در جامعه توسط هشت پا، تبليغ جاسوسى با كمك 
ــمش هم كاپيه! و يه سنجابه كه با كپسوِل  كاراكتر سندى (كه اس
اكسيژن اومده زير دريا و بين اين كاراكترها زندگى مى كنه)، و رواج 
ــط اختاپوس و از همه مهم تر دعوت به اغتشاش  خودبرتربينى توس
ــردازه....  ــاى ريِز كف دريا مى پ ــط ماهى ه و تحكيم انحراف توس
ــوس موقع دلتنگى كالرينت مى زنه و  ــاال بماند كه كاراكتر اختاپ ح
ــاز؟ حتما خبر داريد كه هفت كاراكتر باب  ــت تر از س چه چيزى زش
ــتن،  ــفنجى هر كدوم نماينده  يكى از ويژگى هاى بِد آدم ها هس اس
ــودنى نيست... چرا؟ چون  مثل پرخورى و دروغگويى و...، اين بخش
ــفنجى اگه راست  ما صدها ويژگى بد داريم بين آدما. خالق باب اس
ــاخت و همه ويژگى هاى بد رو  مى گه بايد چهارصد تا كاراكتر مى س
ــش مى داد نه اينكه هفت تاشو كه خودش حال مى كنه بياره...  پوش
همين نكات هست كه باعث ليبراليسم شدن جوونا مى شه ديگه... 
ــه؟  اصال ببينم، چرا يه كارتون بايد براى بزرگ ترها هم جذاب باش
همين نشون نمى ده اين ملعون مى خواسته حرف هاى مهمى بزنه و 

دنبال فرهنگ سازى بوده؟ 
فكر كنم ديگه تا االن متوجه امپرياليستى بودن پاتريك و باب شديد، 
به هرحال چيزى كه بديهيه اينه كه هنرمندان صرفا براى سرگرمى من 
ــما وقت و هزينه صرف نمى كنن و قطعا مقاصد شومى دارن... ما  و ش
بى قانون مداران ضمن محكوميت ساخت اين اثر ضدبشرى و ضدانسانى، 
مرِگ خالق اين سريال رو تهنيت عرض كرده و طلب عمر بيشتر براى 
خودمون داريم تا با واكاوى خاله ريزه و زى زى گولو در خدمت شما باشيم.

ــان صدقه  خودت بروى! خيلى خز  ــودت خودت را بغل كنى و قرب خ
است خداوكيلى!

دوم اينكه: خودت را روى عكس خودت در پيج خودت تگ نكن! اين 
از قبلى هم خزتر است! مثل اين مى ماند كه بروى توى خيابان و به 
كسانى كه تو رو مى شناسند و حتى نمى شناسند هى بگويى اين منى 

كه مى بينى، منم! هيچ منى مثل اين من نيست!
سوم اينكه: وقتى فالوئرهايت ايرانى هستند و بيرون از فضاى مجازى 
با آن ها فارسى صحبت مى كنى، به زبان فارسى بنويس! هيچ ايرانى در 
اين دنيا به خاطر كپشن انگليسى جايزه نبرده است! فهميديم انگليسى 
بلدى، آن جمالتى كه گاهى اوقات به زور گوگل ترنسليت مى نويسى 
را نگه دار براى روزى كه مترجم يك مقام عالى رتبه بودى و با هيات 

همراه آمديد خارج!
چهارم اينكه: عكس غذاهايت را در اينستاگرام نگذار و زيرش ننويس 
بفرماييد ته چين، بفرماييد كباب، بفرماييد آش دوغ، بفرماييد كوفت، 
بفرماييد زهرمار! انقدر دوربين را نبر داخل بشقاب! اين وسيله اى كه با 
آن عكس مى گيرند براى كارهاى مهم ترى اختراع شده، ضمنا وقتى 
عكس شيشليك مى گذارى و مى نويسى بفرماييد، چه جورى بفرمايم؟ 
تلفن همراه را بخورم؟ من خودم مسخره عالمم، مرا مسخره كرده اى!؟

پنجم اينكه: وقتى مخاطب خاص مورد عالقه ات را پيدا كردى، فكر 
ــتى كه دوست داشتن و ازدواج را  نكن كه در دنيا تو اولين نفرى هس
ــف كرده اى! رابطه تان را شب تا صبح استورى و پست نكن! به  كش
ــت كه تو با چه كسى بيرونى!  جان مادرم به آپانديس ملت هم نيس
ــتورى ات هى با دختر خانم محترم دو تايى دنده را  نمى خواهد در اس
ــتتتتم تو  ــتورى اش كنيد و آهنگ «دس بگيريد و در هواى بارانى اس
دست ياووووره..» بگذاريد! خودت دنده كوفتى را بگير تا كار دست مان 
نداده اى! مگر نمى دانى توليدات خودرو سازها داخلي در هواى بارانى 
شكننده مى شوند و در چشم به هم زدنى، تق؛ به هفت قسمت تقسيم 
مى شوند؟! حاال در اين هيرى ويرى دنده را هم دوتايى گرفته ايد؟چپ 

مى كنيد گل مغز بابا!
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 سرش را از روى تبلتش بلند كرد و گفت: «خب، 
ديگه گوشم با شماست... چى مى فرموديد؟»

ــم: «من يه  ــم را محكم تر گرفتم و گفت چاقوي
ــب اومدم كه جونت رو بگيرم... اگه  قاتلم و امش
ــون اين آخرين  ــا وصيتى دارى بگو چ حرف ي

فرصتته»
ــيد:  ــانى اش ماليد و پرس ــودكارش را به پيش خ

«خب آخه چرا؟»
ــزاش كار ندارم... يكى  ــم: «من به اين چي گفت
آدرس و مشخصات شما رو داده و پولش رو هم 

جلوجلو پرداخت كرده»
گفت: «واقعا؟ حاال چقدرى پرداخت كرده؟»

ــرم را خاراندم و گفتم: «يعنى چى؟ حاال هر  س
چه قدر»

گفت: «نه بگو، مى خوام بدونم»
گفتم: «حاال يه رقمى داده ديگه... چيكار دارى 

به اين كاراش؟»
ــن رو بدون كه  ــه... فقط اي گفت: «اكى... باش
ــتن ذهنت و  ــته نگه داش با مخفى كارى و بس
ــى به موفقيت  ــا بقيه نمى تون ــتن ب ارتباط نداش
ــه موفقيت ايجاد  ــى از اصول اولي ــى... يك برس
ــا با هم مچ  ــو ارتباطه كه ذهن ه ــه... ت نت ورك
ــن، ايده ها شكل مى گيرن، تيم ها تشكيل  مى ش
ــن و پيروزى از راه مى رسه» بعد انگشت  مى ش
اشاره و شستش را شبيه به يك L گرفت روى 
ــانى اش و گفت: «تو كه نمى خواى يه لوزر  پيش

باشى؟ مى خواى؟»
گفتم: «چى باشم؟»

ــرد و گفت:  ــاره ك ــه صندلى مقابل ميزش اش ب
ــت  ــه داد: «يه شكس ــاش» و ادام ــت ب «راح
ــده...  خورده... آدمى كه تو زندگيش هيچى نش

يه صفر گنده... مى خواى باشى؟»
ــت كردم و سرم را به نشانه  ــم هايم را درش چش
ــل شدم و روى صندلى  «نه» تكان دادم. بعد ش

نشستم.
گفت: «خب... قدم اول... هميشه دنبال مشكل 
ــكالت هستند كه ايده هاى جديد رو  باش... مش
ــكالت بيزينس خودت رو  ايجاد مى كنن... مش
پيدا كن و براش راه حل هاى خالقانه پيدا كن»
ــم را خاراندم و گفتم: «مثال  با نوك چاقو دماغ

چه مشكلى؟»
ــدم راه رفت. گفت:  ــد و چند ق از جايش بلند ش
ــى... بذار با هم پيداش كنيم...  «اينو تو بايد بگ
ــه چند نفر رو  ــو در طول يك هفت ــوال: ت يه س

مى كشى؟»
ــتگى داره... يكى – دو تا ...  گفتم: «خب... بس

اگه بازار خوب باشه شايد سه تا»
ــترى هات رو چطورى پيدا  گفت: «اونوقت مش
ــفارش قتل  ــورم اوناييه كه س ــى؟ منظ مى كن

مى دن»
ــون مشترى هاى قديم اند  گفتم: «يه سرى هاش
ــن...  ــه كارهاى قبلى منو ديده ان و مى شناس ك
ــوال دهن به دهن از بقيه  اون جديدها هم معم
شنيدن كه فالنى قاتله و اين حرفا... ولى در كل 

اونقدرى كه شما فكر مى كنى مشترى ندارم»
رفت پاى تخته وايت بردى كه گوشه اتاق بود و 
گفت: «اشتباهت همين جاست... اتفاقا به نظرم 
ــت نخورده رو به گسترش  بازار قتل يه بازار دس
ــته باشى  و كم رقيبه كه اگه يه كم خالقيت داش
ــود  ــرمايه گذارى كنى مى تونى يه س و خوب س

درست و حسابى ببرى»
گفتم: «يعنى مثال چطورى؟»

ــور كه يك  ــن ط ــت و همي ــك را برداش ماژي
ــرد؛ گفت:  ــم مى ك ــه رس ــى روى تخت چيزهاي
ــه كه  ــن موبايلى باش ــرض كن يه اپليكيش «ف
ــه  ــرد يكى رو بكش ــر وقت هوس ك ــر ه كارب
 new murder ــه ــه و روى دكم بازش كن
ــتم عكس، مشخصات  تب كنه... اونوقت سيس
ــاس  ــره و براس ــى رو ازش بگي و آدرس قربان
ــته بندى كنه...  محدوده جغرافيايى براى تو دس
ــل از اينكه كارت رو  ــن طورى تو هر روز قب اي
ــروع كنى يه نگاهى به پنل خودت مى ندازى  ش
ــه چهار تا  ــال تو فالن منطق ــى كه مث و مى بين
ــفارش قتل دارى و تو يه جاى ديگه دو تا...  س
اين طورى نه وقت تو توى ترافيك هدر مى ره 
ــترى از دير انجام شدن سفارشش شاكى  نه مش
ــه... نتيجه كارت رو مى تونى با يه عكس  مى ش
ــترى  ــلفى... براى مش از مقتول... حتى مثال س

ارسال كنى... هان؟ نظرت چيه؟»
ــه انجام  ــى اين كارو مى ش ــم: «واقعا؟ يعن گفت

داد؟»
ــى مى تونى همون  ــه... حت گفت: «چرا كه نش
لحظه عكست رو تو شبكه هاى اجتماعى خودت 
ــترى هات رو زياد  ــتراك بذارى و مش هم به اش

كنى... به اين مى گن موبايل ماركتينگ»
گفتم: «آقا دم شما گرم... من واقعا حال كردم... 
ــه همچين  ــو نمى كردم ي ــال فكرش ــى اص يعن
ــه انجام داد... حاال به نظرتون  كارهايى هم بش
كى مى شه اين كارى كه گفتيد رو شروع كرد؟»

ــره... بازار  ــروع كنى دي گفت: «هر وقت كه ش
ــب و غريب داره  ــرعتى عجي ــوژى با س تكنول
حركت مى كنه كه هرچقدر هم سريع باشى باز 

ازش عقبى»
ــتم و گفتم: «حق با  ــو را از روى ميز برداش چاق
شماست... فقط مساله اى كه هست اينه كه من 
دوربين موبايلم خيلى قوى نيست... گوشى شما 

بايد خوب باشه؟ نه؟»

طنزآزاد1

باشگاه طنزپردازان جوان

حسام حيدرى

ميثم ابراهيم نژاد بازرگانى

فريور خراباتىگوسفندى كه ديرش شدهمريم آقايىنوزاد دانا

چرا خوب شد كه 
خالق باب اسفنجى ُمرد؟ 

چاپلين خطاب به پسرش: 
خودت را اليك نكن!

ديجى قتل

آخرين تانگو 
قبل از پاريس

رامبد جوان را 
بهتر بشناسيد

حراميان  - ويليام فاكنر

زن ها موجوداتى بى نظير هستند. آن ها قادرند هر مصيبتى را تاب بياورند، 
چونكه اينقدر عقل توى كله شان هست كه بدانند تنها كارى كه بايد در 

قبال اندوه و دشوارى هاى زندگى انجام داد اين است كه دل به دريا بزنى 
و از ميانه آن بگذرى و از آن طرف سر به سالمت بيرون ببرى.

به نظرم دليل اينكه زن ها قادرند اين طور عمل كنند اين است كه آن ها 
نه تنها براى درد جسمانى ، شأن و اعتبارى قايل نيستند بلكه اصال آن را 

ــاب نمى آورند، زن ها از اينكه از پا در بيايند اصال  محل اعتنا هم به حس
خجالت نمى كشند...!

   چمدان مسافرتي
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در حاشيه انتشار فيلم
 سوارى گرفتن يك مدير
 از كارمندش

nishkhat



   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

حه 2 
صف

ن             
ح روزنامه قانو

ن، كاريكاتور و طر
ضميمه روزانـه كارتو

ط   
خ

ش 
حه          ني

صف
م  |  شماره  1366  |  4 

ل هفت
سامبر  2018   |  سا

ي 1440  |  12 د
ع الثان

شنبه 21 آذر 1397   | 4 ربي
چهار 

+

4
8

شما    ره      9

ضميمه روزانه كارتون، كاريكاتور و طرح روزنامه قانون

جوادتكجو

20چهار شنبه  21 آذر 1397 |4 ربيع الثاني  1440   |   12دسامبر  2018

nishkhat



گلها هر روز 
تشنه ديدار

 باغبان هستند

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
هويت ، ديگر تروريست مشهور داعش ، «جان جهادي 2 » فاش شد

پال كامبز

پنج شنبه 17  دي  1394
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 توى اعتراضات فرانسه
 االن فقط كارخونه توليدى اين جليقه زردها 
خوشحاله.فكر كنم اصًال كار خودشون بوده

(دنده را عوض ميكند)

#كيان

nishkhat

nishkhat

سوارى گرفتن
 رييس يك اداره از نگهبان 

على قناعت

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

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

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

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

دادن بنزين تشويقى به رانندگان منظم
 گامى براى سوخت چند نرخى !
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كودك و نوجوان 

456

على روستايىعلى روستايى

نشسته روى ديوار
كالغ سياِه بيكار

هى ميكنه قار و قار
كارى نداره انگار

 
يواش يواش راه ميره

اينجا و اونجا ميره
چى ميگه؟ چى كار داره؟
پس كى ازاينجا ميره؟

 
حتم دارم كه مى خواد

يه چيزى رو بدزده
چى بود گرفت و پريد؟
نگفتم، اون يه دزده؟

«ديويد وايزنر»

كوشندگان كودك:

كالغ سياه بيكاركالغ سياه بيكار

اولين روزنامه كودك و نوجوان كشور

خانم خرگوش امروز تصميم گرفت تا يك كيك هويجى درست كنه و دوستاش  رو دعوت كنه.براى همين صبح زود قبل خانم خرگوش امروز تصميم گرفت تا يك كيك هويجى درست كنه و دوستاش  رو دعوت كنه.براى همين صبح زود قبل 
ــرش گذاشت و از خانه بيرون  ــت كوه ها بيرون بياد، لباسش را تنش كرد و كاله حصيريش را هم س ــرش گذاشت و از خانه بيرون اينكه خورشيد از پش ــت كوه ها بيرون بياد، لباسش را تنش كرد و كاله حصيريش را هم س اينكه خورشيد از پش

رفت، سر راهش موش خاكسترى را ديد كه داشت در باغچه خانه اش گل مى كاشت. رفت، سر راهش موش خاكسترى را ديد كه داشت در باغچه خانه اش گل مى كاشت. 
سالمى به موش خاكسترى كرد و موش خاكسترى هم بيلش رو تو خاك باغچه زد و گفت: سالم خانم خرگوشه! سر صبحى سالمى به موش خاكسترى كرد و موش خاكسترى هم بيلش رو تو خاك باغچه زد و گفت: سالم خانم خرگوشه! سر صبحى 
كجا ميرى؟ خانم خرگوشه خنديد و گفت: دارم ميرم به مغازه آقا خرسه، سفارش داده بودم كمى مرباى تمشك برام بياره، كجا ميرى؟ خانم خرگوشه خنديد و گفت: دارم ميرم به مغازه آقا خرسه، سفارش داده بودم كمى مرباى تمشك برام بياره، 
موش خاكسترى گفت: چه عالى! خانم خرگوشه حتما مى خواهى بازم از كيك هاى خوشمزه درست كنى؟ خانم خرگوشه موش خاكسترى گفت: چه عالى! خانم خرگوشه حتما مى خواهى بازم از كيك هاى خوشمزه درست كنى؟ خانم خرگوشه 

گفت: بله!گفت: بله!
مى خواهم دوستانم را براى عصرانه دعوت كنم، اگر دوست دارى تو هم  بيا ! موش خاكسترى لبخندى زد و گفت : خيلى مى خواهم دوستانم را براى عصرانه دعوت كنم، اگر دوست دارى تو هم  بيا ! موش خاكسترى لبخندى زد و گفت : خيلى 
ــترى خداحافظى كرد و رفت. قبل از رسيدن به مغازه آقا خرسه ، جوجه حنا سر راه  ــترى خداحافظى كرد و رفت. قبل از رسيدن به مغازه آقا خرسه ، جوجه حنا سر راه ممنون ! حتما ميام . بعد از موش خاكس ممنون ! حتما ميام . بعد از موش خاكس
خانم خرگوشه اومد و گفت: سالم خانم خرگوشه، جيك جيك جيك !صبح زودى كجا ميرى؟ خانم خرگوشه خيلى دلم از خانم خرگوشه اومد و گفت: سالم خانم خرگوشه، جيك جيك جيك !صبح زودى كجا ميرى؟ خانم خرگوشه خيلى دلم از 
اون كيك هاى خوشمزت مى خواهد ، خانم خرگوشه گفت : راست ميگى؟ خب من امروز عصرانه دوستام  رو دعوت كردم 

بعد خانم خرگوشه از جوجه حنا خداحافظى كرد و به مغازه آقا خرسه رفت. مغازه پر بود
 از مرباهايى با طعم هاى مختلف. خانم خرگوشه مرباى تمشكى را كه سفارش داده بود 
از آقا خرسه گرفت و رفت. وقتى به خانه رسيد ، پيش بندش را بست و آرد و شير و تمام 

خالى با يه كاموا ، جوجه حنا با چندتا دانه و موش خاكسترى با يه قالبخالى با يه كاموا ، جوجه حنا با چندتا دانه و موش خاكسترى با يه قالب
 پنير جلوى در بودند، خانم خرگوشه به همه دوستاش خوش آمد پنير جلوى در بودند، خانم خرگوشه به همه دوستاش خوش آمد
 گفت ، بعد از خوردن يه نوشيدنى همه دور هم نشستند و از كيك  گفت ، بعد از خوردن يه نوشيدنى همه دور هم نشستند و از كيك 

خوشمزه اى كه خانم خرگوشه درست كرده بود خوردند. همه از كيكخوشمزه اى كه خانم خرگوشه درست كرده بود خوردند. همه از كيك
 تعريف كردن و خانم خرگوشه خيلى خوشحال شد چون يكى از بهترين  تعريف كردن و خانم خرگوشه خيلى خوشحال شد چون يكى از بهترين 

كيكهايى را كه دوستانش دوست داشتند درست كرده بود.كيكهايى را كه دوستانش دوست داشتند درست كرده بود.

مهمونى خانم خرگوشهمهمونى خانم خرگوشه
سارا باقرى دوستسارا باقرى دوست

ررررررووووووو دددددددععععووووووووووووووتتتتت كككررردددممم  خب من امروز عصرانه دوستامممممم  ررررروووو ددعععوووووت كردمخبببببببببببببببببببببببببببببببببببب ممنن مررررووووززز ععصصرراننههه ددوووسسستتتاااممممم

. مغازه پر بود. ممغغازهه پپپپرررر ببووووودددد
ششدداادددههههبببوووووددد 
 و ششييرررروووو تتتممممااااممممم 

خود كنترلي چيست و راهكارهاي آموزش آن كدام استخود كنترلي چيست و راهكارهاي آموزش آن كدام است

بايد صبر داشته باشى  بايد صبر داشته باشى  !!
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قانون بچه ها  ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

نام كتاب: قدقدهاى زبان بسته
نويسنده: آر.ال.استاين

مترجم: حسام امامى
ناشر: نشرويدا

تعداد صفحات:123 صفحه
درباره كتاب:آر.ال.استاين فارغ التحصيل مدرسه عهد بوق با معدل 11 است؛ 

همين نمره درخشان باعث شد كه شاگرد اول كالس شان باشد.
ــدا در آوردن از زير  ــق قلقلك دادن بچه ها و ص ــه عاش او مى گويد كه در مدرس
ــته ورزشى زير شلوار  ــت. آر.ال. استاين در كالس ششم در رش بغلش بوده اس
كشى، قهرمان مدرسه مى شود.البته گويا متاسفانه بعد از قهرمانى مجبور مى شود 

زير شلواريش را با جراحى در بياورد.

من ضد ضربه ام!من ضد ضربه ام!

ن كتاب  توسط: مريم عزتى از كرج
اي

ه ها» براي معرفي پيشنهاد شده
ه«قانون بچ

ب

فوالد هم محكم تره  و  از آهن  دندون من 

خونه ها  ديوار  در  مى تونه  راحتى  به  و 

به  من  كه  زمانى  كنه.  ايجاد  سوراخ 

كردنم  بيرون  بشم  وارد  خونه  يك 

ظاهر  خالف  بر  من  مشكله.  بسيار 

كوچكم موجود بسيار سخت جوني هستم. 

شتر،  يك  به  نسبت  بيشترى  زمان  مدت  مى تونم  من 

بدون آب سر كنم. در صورت سقوط از يك ساختمان 

حجم  برابر  در  يا  مى مونم  زنده  راحتى  به  طبقه  پنج 

من  دارم.  مقاومت  راديواكتيو  تشعشعات  از  زيادى 

متر   500 از  بيشتر  مى تونم 

در آب شنا كنم. من در طول 

برابر  در  مختلف  زمان هاى 

انواع سم ها مقاوم شده ام.

ديوانه
دو ديوانه در حياط تيمارستان قدم مى زدند.

 ديوانه اولى به تير چراغ برق كوبيد و گفت:
 هر چي در اين خونه رو مى زنم، كسى جواب نمى ده.
ديوانه دومى گفت: عجيبه، چراغ شون هم كه روشنه!

رفتگر
يه روز رفتگره  ميره دم خونه يه بنده خدا ميگه : 

آشغال دارين؟
بنده خدا  داد مى زنه: خانوم توى خونه آشغال داريم ؟

زنش مى گه: آره داريم .
ــه: آره داريم،  ــدا مى گ ــده خ بن

نمى خوايم!
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ــى كتاب «غنچه بر قالى» اثر ابراهيم حسن بيگى از  ــخه  انگليس نس
سوى كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان منتشر شد.

ــيامك  ــوى ميترا عبدالهى تصويرگرى و به قلم س اين اثر كه از س
ــت، بازتابى از هنر فرش بافى و فرهنگ  ــده اس مظلومى  ترجمه ش

مردم تركمن است.
بر اساس اين خبر، صفورا تصميم مى گيرد يك قاليچه  كوچك ببافد؛ 
سجاده اى براى پدرش كه نقش يك گل در زمينه سفيدش باشد. اما 
وقتى اين فكر را با پدر در ميان مى گذارد واكنشى از پدر نمى بيند. 
صفورا فكر مى كند كه شايد پدرش هم مانند مادرش باور ندارد كه 

در تمام تركمن صحرا كسى بتواند گلى را روى سجاده نقش كند.
بر همين اساس، كتاب ضمن پرداختن به موضوع فرش ايرانى، به 

برخى عادت ها و فرهنگ هاى بومى  نيز اشاره دارد.
ــب و بافت فرش هاى  ــر رنگ هاى غال ــاب نيز با تكيه ب تصاوير كت
ــا لباس هاى  ــده اند. مخاطبان در اين تصاوير ب ــته ش تركمن نگاش

تركمن، چهره شرقى و بافت گياهى اين خطه آشنا مى شوند.
كتاب «غنچه بر قالى» مناسب گروه سنى كودك است و با 15 هزار 

تومان قيمت در اختيار مخاطبان قرار گرفته است.

غنچه بر قالى به زبان انگليسى منتشر شدغنچه بر قالى به زبان انگليسى منتشر شد

كودكان  بايد براى مواجهه با مشكالت آماده شوند
با واقعيت روبه رو شويد. داشتن فرزند، هزينه هاى شما را چند برابر 
ــاك و... همه اين  مى كند. از خريد لوازم ابتدايى گرفته تا لباس و پوش
موارد باعث مى شود كه پس انداز كردن كار سختى شود. بنابراين اگر 
فرزند داريد، مطمئن باشيد كه باز هم راه پس انداز كردن به روى شما 
ــس انداز و خرج كردن  ــت. فقط بايد به توصيه هايى در زمينه پ باز اس
توجه كنيد. همچنين اگر در زمينه مهارت هاى بودجه بندى مناسب، 
ــت مواجه مى شويد، الزم  اطالع دقيقى نداريد يا در اين مورد با شكس

است درباره اين موضوعات اطالعات بيشترى كسب كنيد.
براى پوشاك كمتر هزينه كنيد. لباس از جمله مواردى است كه گاهى 
ــويد براى خريد آن پول زيادى بپردازيد، به ويژه براى  مجبور مي ش
كودكان چون به طورمرتب در حال رشد هستند و لباس ها به سرعت 
ــراى صرفه جويى در  ــود. بنابراين ب ــان تنگ و كوچك مى ش براي ش
ــگاه هايى كه قيمت هاى خود  ــعى كنيد از فروش ــاك، س هزينه پوش
ــتفاده كنيد؛ همچنين مى توانيد  ــته اند، اس را كم كرده و حراج گذاش
ــتان يا اقوامى كه فرزندان بزرگ تر  لباس هاى كودك خود را با دوس
يا كوچك تر دارند، مبادله كنيد. كاهش هزينه هاى نوزاد؛ يك نوزاد 
به تختخواب، كالسكه و انواع و اقسام كاالهاى ديگر نياز دارد. در اين 
زمينه مي توانيد اجناس دست دوم تهيه كنيد. به هر حال از مسائلى كه 
مربوط به سالمتى و ايمنى كودك است، چشم پوشى نكنيد. براى مثال 
در مورد كالسكه دقت كنيدكه خوب و سالم باشد تا خطرى فرزندتان 
ــباب بازى  ــباب بازى به جاى خريد كلى اس را تهديد نكند. مبادله اس
ــود. سپس  ــباب بازي هاى كمترى توصيه مىش گرانقيمت، خريد اس
مى توانيد آن ها را با دوستان يا اقوام تان تعويض كنيد. كودكان خيلى 
زود عالقه خود را به اسباب بازى هاي شان از دست مى دهند ولى اغلب 
ــيله مبادله اين  ــباب بازى هاى تازه عالقه نشان مى دهند. به وس به اس
اجناس مى توانيد به تناوب اسباب بازى هاى زيادى براى فرزند خود 

تهيه كنيد، بدون اينكه پول اضافه خرج كنيد.

 «ديويد وايزنر» «ديويد وايزنر»
ديويد وايزنر در سال 1956 در بريج واتر نيوجرسى متولد شد. او 
پنجمين فرزند خانواده بود. خانوده اى كه هميشه مشوق كارهايش 
بود. ذوق و زمينه هنرى در ديگر اعضاى خانواده اش هم بوده است. 
يكى از خواهرانش كه در رشته اپرا تحصيل كرده، تاثير قابل توجهى 
بر او داشته است. او هم اكنون يكى از بهترين تصويرگران و مولفان 
كتاب هاى كودكان در دنياست كه كتاب هاى او به زبان هاى مختلف، 
از جمله زبان ايتاليايى، دانماركى و چينى ترجمه شده است. هنر او 
ــد. معلم كالس چهارمش  ــال هاى كودكى اش نمايان ش از همان س
مى گفت: «ديويد بيش از آنكه به درسش بپردازد، مشغول كشيدن 
ــت. او در اين راه  ــر پرداخ ــه مطالعه هن ــت». او بعدها ب ــى اس نقاش
به عنوان تصويرگرى كه آثارش ظرفيت قصه گويى دارند، شناخته 
شد. او سال ها براى هر كتاب تصويرى وقت صرف مى كند. بسيارى 
ــمار آن ها تا  ــده اند كه ش از كتاب هايش موفق به دريافت جايزه ش

كنون به بيش از 20 مدال رسيده است.
ــه بار برنده مدال  ــت كه تاكنون س اين هنرمند دومين شخصى اس
ــت. ديويد وايزنر اكنون با همسر و پسرها و  ــده اس «كالديكات» ش

دخترش نزديك فيالدلفيا، در پنسيلوانيا زندگى مى كند.

كان  بايد براى مواجهه با مشكالت آماده شككاانن  باااييدددببرراىىىمموواججههههببااممشششككالالتت آآآآماددددهههشششششش

ــتن است. هرگاه  «صبر» در لغت به معناى حبس و بازداش

كسى خويشتن را از فعلى اختيارى باز دارد صبر كرده است. 

بنابراين صبر را در معناى عام آن مى توان اين گونه تعريف 

كرد: «بازداشتن خود از عملى كه مانع رسيدن به هدف و يا 

موجب تاخير در رسيدن به هدف مى شود». 

ــى در اوصاف االشراف در تعريف  خواجه نصير الدين طوس

صبر مى گويد: «نگاه دارى نفس از بى تابى هنگام وقوع امرى 

ــت را صبر گويند». صبر، خويشتن دارى  كه مطلوب نيس

است بر انجام چيزى كه عقل و شرع آن را اقتضا مى كنند، يا 

حفظ كردن خويش از چيزى كه عقل و شرع خويشتن دارى 

از آن را اقتضا مى كنند. 

ــى Self-Control در  ــود كنترل ــتن دارى يا خ خويش

ــر انداختن نياز براى  كودكان نيز يعنى توانايى در به تاخي

رسيدن به چيزي بهتر در آينده. بعضى مواقع كج خلقى ها 

ــتن دار نيستند، حتى  و سركشى هاى فرزندانى كه خويش

صبورترين والدين را هم آزار داده و باعث مى شود كه از كوره 

در بروند؛ چه براى خريد به يك فروشگاه شلوغ رفته باشيد، 

چه با خانواده به تعطيالت و چه در خانه باشيد، اين رفتارها 

مى توانند شديدا شما را مغشوش و نا اميد كنند.

ــه و به آن ها  ــتن دارى را آموخت  اما اگربه فرزندان، خويش

ــى و بدون فكر،  ــاى واكنش هاى ناگهان بياموزيد كه به ج

ــاى مختلف كنترل كنند،  رفتارهاى خود را در موقعيت ه

اداره كردن اين ناهنجارى ها كمى آسان تر خواهد بود. 

چگونه  صبر و خود كنترلي را به كودكان بياموزيم

ــه ميزان بزرگى كارها، به  براى آموزش اين رفتار مى توان ب

كودك پاداش هاى بزرگ ترى داد. بدين ترتيب كودك ياد 

مى گيرد پاداش بزرگ تر را به پاداش كوچك تر ترجيح دهد . 

ــنگي  ــنگى يا تش ــه در خيابان اظهار گرس مثال كودكى ك

ــنهاد يك پاداش كه  مى كند مى توان در حد معقول، با پيش

مورد عالقه كودك است از وى خواست كه كمى صبر كند تا 

به مكان مناسبى برسيد.كودك براى رسيدن به آن پاداش 

بزرگ تر، مطمئنا از لذت كوچك تر صرف نظر خواهد كرد.

ــك غذاى لذيذ از كودكان   مى توان در منزل قبل از خوردن ي

ــذا را براي خواندن  ــه اى خوردن غ خود بخواهيد چند دقيق

ــردى و گروهى كه الزمه آن  دعا به تاخير بيندازند. بازى هاى ف

ــت، نقش مهمى در رشد  انتظار كشيدن براى ورود به بازى اس

ــته و موجب افزايش  ذهنى و اجتماعى و عاطفى كودكان داش

خودكنترلى كودكان مى شود .

فعاليت ها و سرگرمي هايي براي فرزندتان در نظر بگيريد كه صبر 

ــد، مانند كاشتن يك گياه در  و حوصله اش را به چالش مي كش

گلدان يا بازي با جورچين ها. البته كاشتن گياه بهترين تمرين 

ــت از دانه ها،  ــت؛ چون كودك مي آموزد با مراقب براي صبر اس

همراه با صبرو حوصله گياه رشد مي كند.

ــخص ترين راه براي آموزش صبر به كودك اين است كه  *مش

ــيد كه فرزندتان  ــيد. به ياد داشته باش شما صبور باش

رفتارها و واكنش هاي شما را با دقت مي بيند، اگر شما 

ــت بدهيد،  به صورت مكرر صبر وتحمل خود را از دس

ــد،  و به گونه اي غير  يك رفتار منفي را تقويت مي كني

مستقيم نابردباري را به او آموزش مي دهيد. 

ــن حالت براي تان  ــت اي پس در مواقعي كه ممكن اس

ايجاد شود، نفس عميقي كشيده و رفتار خود را كنترل 

كنيد. 

ــد كه پدر  ــتباه تصور مى كنن ــى از والدين به اش بعض

ومادر خوب بودن يعنى اين كه آن ها نياز فرزندشان را 

ــت كه به نظر  بالفاصله برطرف كنند، اين در حالى اس

روان شناسان، آنان بزرگ ترين اشتباه خود را در تربيت 

مرتكب مى شوند. 

ــر، الزم و  ــوزش صب ــالم و آم ــت س ــتاى تربي در راس

ضرورى است كه گاهى تامين حاجت فرزند به تعويق 

بيفتد؛يعنى اين كه والدين بايد  بالفاصله بعد از اين كه 

ــته اش را مطرح كرد، نيازش را برآورده  كودك خواس

نكنند. 

  اين رفتار باعث مى شود كه كودك نه تنها متوجه شود 

ــرآوردن نيازهاى او موجود  كه والدينش صرفا براى ب

نيستند و ارزشى فراتر از آن دارند بلكه ياد مى گيرد كه  

براى رسيدن به نتيجه، نياز به فرصت هست. 

خود كنترلي چيست و راهكارهاي آموزش آن كدام استخود كنترلي چيست و راهكارهاي آموزش آن كدام است

بايد صبر داشته باشى  بايد صبر داشته باشى  !!
ىىلىرر روووستايى عع

   بازى هاى فردى و گروهى كه الزمه آن انتظار 

كشيدن براى ورود به بازى است، نقش مهمى در 

رشد ذهنى و اجتماعى و عاطفى كودكان داشته و 

موجب افزايش خودكنترلى كودكان مى شود

   مشخص ترين راه براي آموزش صبر به 

كودك اين است كه شما صبور باشيد. به 

ياد داشته باشيد كه فرزندتان رفتارها و 

واكنش هاي شما را با دقت مي بيند، اگر شما 

به صورت مكرر صبر وتحمل خود را از دست 

بدهيد، يك رفتار منفي را تقويت مي كنيد و 

به گونه اي غير مستقيم نابردباري را به او 

آموزش مي دهيد



چهارشنبه 21 آذر 1397   |   4 ربيع الثاني 1440  |  12  دسامبر  2018   
سال هفتم  |  شماره  1366  |  4 صفحه          

قانون بچه ها ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

سردبير:سردبير: على روستايى على روستايى

خبرنگار:خبرنگار:  معصومهمعصومه  ديودارديودار

  تصويرگران:تصويرگران:  شيما زارعي، فاطمه خداشناس  شيما زارعي، فاطمه خداشناس

ــيما  ــرا دخت افتخارى، ش ــيما زه ــرا دخت افتخارى، ش ــندگان:      زه ــندگان:نويس   نويس

ــيادت ،  سارا  ــيرآقايي،  اعظم السادات س ــيادت ،  سارا ش ــيرآقايي،  اعظم السادات س ش

باقري دوست، ميترا سياوشيانباقري دوست، ميترا سياوشيان

ستايش كاظمى 

رنگ آميزى كن!
رنگ كن، 
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