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ــى دارد كه  ــع مال ــاز به مناب ــعه اى ني ــام طرح هاى توس ــراى انج ــت ب وزارت نف
ــور تامين مى شود، اكنون  ــى(14,5درصد) از آن از طريق درآمدهاى نفتى كش بخش
سوالى كه در اين ميان مطرح مى شود، اين است كه با كاهش درآمدهاى نفتى، وزارت 
ــخ دهد و منابع خود را تامين كند؟ چندي  نفت چگونه مى تواند به نيازهاى خود پاس
پيش نيز مديرعامل شركت ملى نفت ايران گفته بود كه با سهم 14,5 درصد نيز با توجه 
به كاهش صادرات نفت براى تامين نيازهاى صنعت در زمينه توسعه اى و ساير نيازها 
ــته در خصوص قيمت نفت وجود  جارى مشكل خواهيم داشت. تجربه اي كه از گذش
ــتي در اين خصوص صورت نگرفته و معضالت  دارد، نشان مي دهد كه مديريت درس
امروز را به وجود آورده است. در سال  1975قيمت نفت افزايش پيدا كرد و تفكر ايجاد 
ــد. در آن زمان پس از  صندوق ذخيره نفتي (پس انداز پول نفت براي آينده) ايجاد ش
عربستان، ايران باالترين درآمد نفتي را داشت. با اين وجود ايران توانست تا حدود 20

ــفانه مديريت خوبي براي آن اعمال نشد و  ميليارد ذخيره سازي انجام دهد، اما متاس
تمام اين 20 ميليارد تومان كه رقم قابل توجهي را شامل مي شد، از بين رفت و به دليل 
ــهام دويچه بانك نيز فروخته شد. در سال هاي بعد، 1379 و 1380 كمبود سرمايه س

ــد و تمام آن به كسري بودجه  ــتي نش كه قيمت نفت افزايش پيدا كرد، مديريت درس
تبديل شد. پيغام بنده به وزارت نفت اين است كه خود كرده را تدبير و پشيماني نيست. 
ــور به فكر اين روزها بود. اكنون كف گير وزارت نفت به ته ديگ  اي كاش مديريت كش
خورده است و يكي از راهكارهاي وزارت نفت براي تامين  منابع، تامين مالي از طريق 
ــت. در حال حاضر آمريكا، ايران را در مخمصه قرار داده، به طوري كه تنها  فاينانس اس
راهي كه جلوي پاي ايران باز گذاشته شده، راه چين است. در اين ميان دولت و شركت 
ــورت تنها راهي كه پس از توقف قرارداد  نفت تجربه خوبي از اين راه ندارند اما به هر ص
ــت كه باز هم به انجام مبادالت با چيني ها  ــركت هاي اروپايي وجود دارد، اين اس با ش
ــت مي توان با چيني ها همكاري كرد. اميدواريم كه  ادامه دهيم؛ البته با مديريت درس
ــد. براي تامين منابع مي توان از  ــركت ملي نفت وجود داشته باش چنين فضاي در ش
ــتقراض داخلي است. براى  اوراق مشاركت استفاده كرد، اما  اوراق مشاركت براي اس
ــعه صنعت نفت هم به ريال نياز داريم هم به ارز. واقعيت اين است كه بخش عمده  توس
ــركت هاي توليدكننده داخلي از خارج وارد  تجهيزات مورد نياز شركت نفت و ساير ش
مي شود. در حقيقت به شكلي برنامه ريزي شده كه كاالها و تجهيزات نفتي در انحصار 
قدرت هاي بزرگ دنيا از جمله آمريكاست. بنابراين در بخش ريالي(براي تامين مالي) 
تنها مي توانيم از اوراق مشاركت استفاده كنيم. اين روش پاسخگوى نياز ارزى نيست. 
در مورد اوراق قرضه ارزى هم تجربه نشان داده اوراق قرضه ارزي كه دهه 80 فروخته 
شد، بيشتر خريداران آن شركت هاي ايراني بودند كه سرمايه آن ها خارج از كشور بود. 
ــركت هاي خصولتي ايران متعلق به نهادها و  ــت كه ش واقعيتي كه وجود دارد اين اس
ــور است. درواقع ما بخش خصوصي  بنيادها هستند كه منابع ارزي آن ها خارج از كش
ــتند كه آن را  به معناي واقعي نداريم؛ بخش خصولتي داريم كه گروه دولتمردان هس
ــت يا متصل به نهادها، بنيادها،  ــبق اس واگذار كردند كه يا متعلق به وزير يا معاون اس
ــتگي دولت و تامين اجتماعي است. اين بخش ها منابع ارزي فراواني  صندوق بازنشس
در خارج از كشور دارند. منابع ارزي كه در خارج از كشور وجود دارد به دليل تحريم ها 
در حساب هاي كارگزاري ايراني ها نگهداري مي شود  كه البته دسترسي به اين منابع 
ــرمايه داريم كه در حساب هاي  ــيه ميلياردها س وجود دارد. همچنين در چين و روس
بانكي قرار دارد. سوال اينجاست كه آيا مي توان با اين سرمايه تجهيزات مفيد وارد كرد 
يا خير؟ مشكل كشور اكنون همين است. اكنون كشور درگير اختالف نظر است، دعواي 
سياسي و زياده خواهي هاي گروهي دليل اختالف نظر شده و اجازه نمي دهند كارها به 
خوبي پيش برود. نمونه بارز آن پيوستن بهFATF  است. در اين ميان اگر بخواهيم با 
دنيا مراوده داشته باشيم بايد عضو اين گروه مالي شويم. اين يك حقيقت تلخي است 

و شتر سواري دوال دوال نمي شود.

ــت از  ــه اى كه گذش ــث كالس، جلس ــاى بح  به اقتض
ــيدم: كى مى داند جنگ سرد چه دوره اى  دانشجويانم پرس
ــد و ماجراى خليج خوك ها چى بود؟  از 20 را شامل مى ش

ــى ناقص به  ــك نفر آن هم خيل ــجوى كالس ، فقط ي دانش
موضوع جنگ سرد اشاره كرد! بقيه ساكت و مبهوت به هم 

تماشا كردند.
ــز عجيبى  ــه انگار چي ــجوها هم ك ــى، دو تا از دانش  يك
ــتاد، خليج چى ؟ بار اول بود  ــيدند: اس شنيده باشند، پرس
ــنيدند ! گفتم : خليج خوك ها! يكى  انگار اين اسم را مى ش
ــد؟  قبال هم  ــا هم خليج دارن ــتاد مگه خوك ه مزه آمد : اس
ــامى چند رود  ــجويان اس ــى از كالس هايم از دانش در يك
ــيده بودم كه  ــتان ها را پرس بزرگ ايران و تعداد و مراكز اس
ــجويان ترم چهارم مقطع  اغلب نمى دانستند. اين ها دانش
ــتند. نه اينكه گمان كنيد در مقاطع باالتر  كارشناسى هس

وضع خوب است! نه، خيلى هم بدتر است. 
سه سال پيش دانشجوى مقطع فوق ليسانس جغرافياى 
ــردم  كه ابراز  ــى را كه خانمى جنوبى بود، مالقات ك سياس
ــتاد  ــان نامه اش را با من به عنوان اس عالقه كرده بود تا پاي
راهنما بگذراند. بعد از كلى صحبت درباره اهميت پايان نامه 
ــد ، موضوع و ويژگى هاى آن  و اعتبارى كه بايد داشته باش
ــورد عالقه اش را  از جمله كاربردى بودنش، از او موضوع م
ــيدم، گفت : بررسى  كه گفت مدت ها به آن فكر كرده، پرس
جايگاه رودخانه كارون در روابط سياسى ايران و عراق.مغزم 
ــيد. اول گمان كردم كه من  از آنچه او گفت واقعا سوت كش
ــنيده ام ، وقتى از او خواستم كه عنوان  ــت نش احتماال درس
ــوم  مورد نظرش را تكرار كند، دوباره همان را گفت و بار س
ــم در دوره ابتدايى بايد  ــورت .  به او گفتم : خان هم به اين ص
ــيد كه كارون يك رودخانه داخلى ايران و تنها  خوانده باش
رود قابل كشتيرانى داخلى است. ( دوره دانش آموزى ما در 
كتاب جغرافياى فكر كنم پنجم ابتدايى خوانده بوديم )  يك 
ــرى، زمان ما اول بايد مدرك  مرتبه باالتر بياييد ، دوره دكت
زبان در سطح تافل يا آيلتس را براى ثبت نام ارائه مى داديم 
ــى، تاليف و ترجمه،  . فعاليت ها و تحقيقات علمى و پژوهش
ــگاه، موضوع پايان نامه  ــى، درجه و رتبه دنش سابقه آموزش
ــتادان راهنما و مشاور و بعد بررسى  ارشد، رتبه و اعتبار اس
صالحيت علمى داوطلب در يك جلسه مفصل توسط هياتى 
ــوت تازه قدم اول بود. حاال دانشجوى  ــتادان پيشكس از اس
دكترى آزمون زبان در سطح EPT  مى دهد كه صد سوال 
بدون نمره منفى دارد و سطح آن باالتر از ديپلم نيست. تاليف 
ــند!  و ترجمه و امثالهم را هم كه در ميدان انقالب مى فروش
ــد ترمى چند ميليون شهريه دانشجو فقط زحمت مى كش

ــود دكترى كه مدرك آن را  مى دهد! و چند سال بعد مى ش
هم االن فقط با پول تحت عنوان مدرك تحصيلى با بررسى 
سوابق تحصيلى در اينترنت مى فروشند و آگهى هاى آن را 

در خيابان انقالب بر در و ديوار بارها ديده ام...
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فرهنگ و هنر

بين الملل

شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى 
ايران اعالم كرد كه مالكان خودرو و موتورسيكلت 
ــبت به ثبت  ــت دارند نس ــنبه (24 آذر) مهل ــا ش ت
درخواست كارت سوخت المثنى خود اقدام كنند.

ــامانه خدمات  ــه به س ــا مراجع ــى توانند ب افراد م
 ،www.mob.gov.ir ــانى ــه نش دولت همراه ب
ــتورى  ــت همراه و كد دس ــات دول نرم افزار خدم
ــت  ــس + 10اقدام به درخواس ــر پلي #4* يا دفات
ــود كنند.  ــوخت المثنى خ ــدور كارت س براى ص
ــرخ دالر،  ــت افزايش ن ــه عل ــاى اخير ب ــاه ه در م
ــران و  ــوخت در اي ــواع س ــت ان ــالف قيم اخت
ــدت افزايش يافته كه  ــايه به ش ــورهاى همس كش

ــت  ــده اس اين موضوع باعث رونق دوباره قاچاق ش
ــتفاده  ــته كه اس ــت را بر آن داش ــن امر دول و همي
ــا كند. ــر احي ــار ديگ ــوخت را ب ــاى س از كارت ه

ــركت ملى پااليش و  زيبا اسماعيلى، سخنگوى ش
ــنبه گذشته به ايرنا  پخش فرآورده هاى نفتى دوش
گفته كه تاكنون بيش از يك ميليون و صد هزار نفر 
براى دريافت كارت سوخت المثنى ثبت نام كرده اند.

به گفته وى، تاكنون 200 هزار كارت سوخت مهاجر 
كه روانه استان هاى مرزى شده اند، سوزانده و باطل 
شده اند. اين كارت سوخت ها از استان هاى مختلف 
ــده و در فرآيند قاچاق  ــتان هاى مرزى ش روانه اس

سوخت مورد استفاده قرار مى گيرد.

اداره سانسور در چين، نمايش فيلم سينمايى «النتورى» 
ساخته رضا درميشيان را در اين كشور ممنوع اعالم كرد.به 
گزارش ايسنا، فيلم سينمايى «النتورى» براى اكران به 
يك كمپانى چينى واگذار شده بود و برنامه ريزى نمايش آن 
انجام شده بود، اما اداره سانسور چين مانع از نمايش اين فيلم 
شده است. اين درحالى است كه اين فيلم قبال در چندين 
فستيوال چين از جمله شانگهاى به نمايش درآمده بود.

اداره سانسور چين علت عدم اجازه به نمايش  «النتورى» را  
«اليه هاى پررنگ دينى فيلم» دانسته و صراحتا اعالم كرده 
است از آنجا كه النتورى فيلمى دينى است، اجازه نمايش 
نخواهد داد.«النتورى» هنگام اكران در ايران در سال 1395 
ــئوالن حوزه  ــوزه هنرى قرار گرفت و مس مورد تحريم ح
هنرى سازمان تبليغات اسالمى اجازه نمايش عمومى اين 
فيلم در سينماهاى تحت پوشش خود را ندادند ولى با اين 
باوجود فيلم با فروش هفت ميلياردى به رتبه هشتمين فيلم 
پرفروش سال رسيد. در «النتورى» نويد محمدزاده، مريم 
پاليزبان و باران كوثرى همراه با مهدى كوشكى ، بهرنگ 

علوى و بهرام افشارى و رضا بهبودى بازى كرده اند.

ده ها نفر از مردم لندن به تأسى از اعتراضات مردم فرانسه و 
ــرمايه دارى، روز جمعه در  در اعتراض به مسائل اقتصادى و س
ــپرس،  لندن تظاهرات كردند. به گزارش فارس به نقل از اكس
ــه  ــه پيروى از اعتراضات مردم فرانس ده ها نفر از مردم لندن ب
ديروز پل وست مينيستر را در مركز لندن بستند و موجب ايجاد 
اختالل در رفت و آمد در اين منطقه شدند.براساس اين گزارش، 
اين گروه كه ظاهرا از هواداران خروج انگليس از از اتحاديه اروپا 
ــتر در نزديكى پارلمان اين كشور را  هستند، پل وست مينيس
ــغال كردند و طبق تصاوير منتشر شده جلوى حركت ده ها  اش
ــدود كردند.معترضان با  ــاى ديگر را نيز مس اتوبوس و خورده
ــتار خروج فورى و بدون مذاكره انگليس از  ــعارهايى خواس ش

اتحاديه اروپا شدند. 
ــتم  ــه سيس ــه ب ــردم فرانس ــى م ــش اعتراض جنب
ــرمايه دارى از  ــام س ــن نظ ــور و همچني ــادى اين كش اقتص
ــه  ــت و ب ــكل گرف ــس ش ــش در پاري ــاه پي ــك م ــدود ي ح
ــت بلژيك  ــل پايتخ ــا از جمله بروكس ــهر ديگر اروپ چند ش
ــيدن  ــت.اين معترضان به خاطر پوش ــده اس ــيده ش نيز كش
ــده اند. ــه زردها معروف ش ــاى زرد به جنبش جليق جليقه ه

ــتى يديعوت آحارونوت  همچنين تارنماى روزنامه صهيونيس
خبر داد كه تظاهرات جليقه زردها در اعتراض به اوضاع نابسامان 
معيشتى به سرزمين هاى اشغالى و خيابان هاى بيت المقدس 

رسيد.
ــدود 250  ــن تارنما، ح ــته اي ــه نوش ــزارش ايرنا و ب به گ
ــه هاى زرد  ــوى جليق ــهروندان فرانس معترض كه همانند ش
ــى مواد  ــراض به گران ــه در اعت ــد، روز جمع ــر تن دارن رنگ ب
ــا آمدند. ــى به خيابان ه ــش هزينه هاى زندگ غذايى و افزاي

ــل برپايى  ــز در مح ــور پليس ني ــا مام ــوى ديگر صده از س
ــى، انتظار  ــع انتظام ــده و به گفته مناب ــتقر ش تظاهرات مس
ــود. ــهر راه بندان ايجاد ش ــق ش ــه در برخى مناط مى رود ك

ــراييلى «ياد عذرا شوالميت» خبر  ــازمان اس چندى پيش س
داده بود كه هزاران خانواده در اين سرزمين با گرسنگى دست 
و پنجه نرم كرده و فقر مفرط و بى پولى، والدين را مجبور مى كند 
بين غذا و دارو يكى را انتخاب كنند،حال آنكه پولى براى خريد 

اسباب بازى يا عروسك براى كودكان باقى نمى ماند.
ــازمان مذكور گفت كه به رغم توزيع  آريه لورى، موسس س
ــته مواد غذايى در هفته و تغذيه صدها نفر در طول  هزاران بس
ــت و به كمك هاى  ــك ها هنوز ناچيز اس روز، اين حجم از كم

بيشترى نياز است.
ــج هفته پس از آغاز اعتراضات  به گزارش ايرنا، نزديك به پن
ــابهى به تأسى از اين  ــه، تظاهرات مش جليقه زردها در فرانس
اقدام در دور و نزديك از جمله بلژيك، هلند، مونته نگرو و اردن 
ــت هاى اقتصادى برپا  در اعتراض به اوضاع معيشتى و سياس

شده است.
ــگ را از بيم  ــروش جليقه هاى زرد رن دولت مصر خريد و ف
ــل را به اتهام  ــابه ممنوع كرده و يك وكي برپايى تظاهرات مش

پوشيدن اين تن پوش به زندان محكوم كرده است.

آخرين مهلت ثبت نام درخواست كارت سوخت المثنى

 امروز ، روز موعود است

«النتورى»  در چين توقيف   شد!

اليه هاى پررنگ دين، بهانه توقيف

اعتراضات فرانسه به انگليس و اسراييل رسيد 

جليقه زردها
 در فراسوى مرزها
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شنيدن تفاسير مختلف با لحن هاي گوناگون درباره يك واژه مشخص به نام منافع 
ملي، همواره فضاي كشور را به سمتي برده كه سياست هاي كالن در اذهان عمومي 
را به بازيچه  اي براي كشمكش جريان هاي سياسي مبدل شده است. در همين حال 
ــاهد آن هستيم كه عده اي با به  بعد از پايان نمايشي به نام تصويب برجام امروز ش
ــي به نام  FATF كه گاهي تلفظ آن را نيز درست بيان  زبان آوردن واژه اي انگليس
نمي كنند، همواره آن را تكفير مي كنند يا آنكه از ويژگي هاي آن براي مردم سخن 

مي گويند. نكته اي كه در اين بين احساس مي شود، موضع گيري هاي متفاوت افرادي 
است كه هر كدام به عنوان مقامي از مسئوالن جمهوري اسالمي فعاليت مي كنند ولي 
به نوعي واكنش نشان مي دهند كه گويي بررسي اين مسائل در ميان افرادي خارج 
از شاكله نظام جمهوري اسالمي بررسي مي شود. در تازه ترين حاشيه سازي براي 
مراودات ايران با FATF آيت ا... حسين نورى همدانى از مراجع تقليد ايران در جلسه 

درس خارج فقه و اصول خود اظهار داشت: بايد نسبت به دست هاى...

پارلمان 3

  انتقادها به دولت براي پيگيري FATF با وجود تاييد همه اركان، بازي سياسي به حساب مي آيد 

هجمه     ناحق

كارشناسان در گفت وگو  با «قانون» 
شرايط بودجه بندي براي نظام آموزشي را بررسي كردند 

بودجه قطره  چكاني   براي 
اقيانوس آموزش    و پرورش

   بررسي بايد و نبايدهايي كه 
در خصوص فيلترينگ مطرح مي شود 

شوراي 
تعطيل مجازي

نماينده ها، مقصر اصلي وضعيت امروز كشور را دولت مي دانند و فقط قول پيگيري معضل گراني را مي دهند

شانه هاي خالي!

سياست 2

رييس دستگاه ديپلماسي از سياست زدگي جريان افراطي در 
مسائل كالن كشور گاليه كرد

شرح منافع ملي
 براي دلواپسان

سياست 2

اقتصاد 8جامعه 10

پارلمان 3

سناتورها همزمان با اين كه محمدبن سلمان را قاتل خاشقجى دانستند، طرح ممنوعيت حمايت 
نظامى از عربستان در جنگ يمن را تصويب كردند

ترامپ، گرفتار سنا
صفحهصفحه44

تاريخ و فرهنگ 6

سياست 2

مناظره حسن روحاني و محموداحمدي نژاد مي تواند دادگاهي علني براي تشخيص مقصراصلي اوضاع كشور باشد

فرصت       محاكمه

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

بازخواني جنبش دانشجويى در جامعه شبكه اي
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بازي سياست

رييس دستگاه ديپلماسي از سياست زدگي جريان افراطي در مسائل كالن كشور گاليه كرد

شرح منافع ملي براي دلواپسان

چهارمين كنگره سراسرى حزب نداى ايرانيان  روز جمعه در برج 
ميالد برگزار شـد. در اين نشست اعضاي سياسـي و حزبي فراواني 
حضور داشتند ولي از شخصيت هاي برتر مي توان به حضور محمد جواد 
ظريف، موسوى الرى، شكورى راد، كرباسچى، صادق خرازى و تعدادى 

از نمايندگان مجلس در اين كنگره اشاره كرد. 
گفتني است سيدصادق خرازى، موسس و دبير كل اين حزب در با 
بيان اين مطلب افزود: كشور در شرايط خاص و ويژه اى قرار دارد، نشاط 
سياسى و اعتماد به نفس تا حدى آسيب ديده است و نقدهاى جدى به 

عملكرد دولت و دولتمردان وجود دارد.
 وى ادامه داد: مشكالت و گرفتارى هاى مردم، گرانى ها، نابسامانى 

و تحريم ظالمانه استعمار و استكبار جهانى و بى تدبيرى ها در مديريت 
همه واقعيت هاى امروز جامعه ما هستند و عدم امنيت برخى كنشگران 
سياسى سلسـله اندام جريان هاى سياسى كشـور را لرزانده است. 
خرازى تصريح كرد: ما انتظارات زيادى از دولت و مسئوالن داريم اما 
هرگز حاضر نيستيم روى ديوار كسانى كه بدبختى و گرفتارى هشت 
ساله دوران جمود كشور را ايجاد كردند، امضا كنيم. دبير كل حزب نداى 
ايرانيان ادامه داد: با وجود مشكالت فراوانى كه در كشور وجود دارد، 
كنشگران سياسى هوشمندانه تجربه سال 84 را تكرار نخواهند كرد 
كه تجربه آن جمود و به هدر رفتن استعدادها و ظرفيت هاى كشور است.
وى خاطرنشان كرد: اصالحات هميشه زنده است چون پيام بزرگ و 
گفتمان توسعه سياسى- اجتماعى و مبارزه با استعمار و پيشرفت و 

توسعه را در درون خود جاى داده است.

اصالحات هميشه زنده است

عكس نوشت

     سياست خارجى حوزه منافع ملى است و حوزه درگيرى منافع جناحى نيست
     ايران ما كشور قدرتمند و تاثيرگذارى است و ما همواره تاثيرگذار بوده ايم و تاثيرگذار خواهيم ماند

     آنچه كه ايران را قدرتمند كرده بيش از هر نكته اي مردم ايران است و اين مردم ايران هستند كه مبناى قدرت ما هستند
     به محيط اطراف نگاه كنيد هر چه را كه مى خواهيد به عنوان مبناى قدرت در نظر بگيريد؛ اگر ظرفيت اقتصادى مبناى 
قدرت است، اگر مبناى قدرت هزينه هاى نظامى است، اگر مبناى قدرت داشتن سالح هسته اى است، اگر مبناى قدرت 

حمايت خارجى است، در همه اين عوامل همسايگان ما از ما جلوتر هستند
     يكى از همسايگان ما عضو ناتو است. دو همسايه هم بمب هسته اى دارد، هزينه هاى تسليحاتى تعدادى از آن ها چه 

داخلى و چه بر اساس هر فرد ده ها برابر ماست
     هزينه تسليحاتى و بودجه دفاعى ايران براى هر فرد در كل منطقه خاورميانه پايين ترين است، مصر 
دومين كشور بزرگ خريدار اسلحه در خاورميانه است كه بيشتر اين سالح ها كه كمك نظامى مى دهند، 

در هزينه تسليحاتى نمى آيد
     آنچه كه ما را قدرتمندترين كشور منطقه كرده مردم است و اين مردم هستند كه توانستند كشور ما را قدرتمند كنند

     مردم ما در لحظات تاريخ ساز همواره در اقتدار كشور و نظام و مملكت همفكرى و همكارى مى كنند. اين مردم را بايد 
پاس بداريم و بايد اين مردم را بشناسيم و از اين سرمايه بزرگ اجتماعى حراست كنيم

     با اعتقاد عرض مى كنم كه رعايت حقوق بشر براى جمهورى اسالمى يك تكليف قانونى و يك امر اخالقى نيست؛ 
حتى يك وظيفه اسالمى نيست بلكه باالتر از آن يك ضرورت ادامه حيات است

     ابزارهاى قدرت و اقتدار تغيير كرده است، شما وقتى درباره قدرت صحبت مى كنيد، فقط درباره قدرت نظامى و 
اقتصادى و حتى قدرت منطقه صحبت نمى كنيد

     كسانى كه اسم شان را مى گذارند دلواپس، يك باور غلط دارند و آن اين است كه دنيا را در غرب مى بينند
     بزرگ ترين مخالفان تعامل با غرب، غرب را مركز جهان مى بينند و براى همين هم خودشان را با ذهنيت غرب تعيين 
مى كنند اما تحول عمده اى در دنيا اتفاق افتاده است كه ما بايد اين تحول را بشناسيم و آن تحول اين است كه دنياى امروز 

ما دنياى پساغربى است
     عادت كرده ايم كه هر وقت تحولى اتفاق مى افتد، بگوييم غربى ها مى خواهند اين طرف شود يا آن طرف شود و براى 
همين هست كسى كه معتقد است بايد با تعامل كار كرد، مى گويند با غرب كار مى كند و كسى     هم كه مى گويد بايد با 

مقاومت كار كرد، مى گويند در مقابل غرب مقاومت كنيم
ــت اما غرب تمام دنيا نيست  ــيار مهمي نيست، شكى هم در آن نيس      من نمى گويم غرب قدرت بس
همان گونه كه سياست نگاه به شرق معنى نمى دهد كه سياست نگاه به غرب؛ هم غرب به شرق نگاه مى 
كند چرا كه در اكثر كشورهاى غربى بزرگ ترين شريك تجارى شان چين است و هم شرق به غرب نگاه 

مى كند و بزرگ ترين شريك تجارى چين هم كشورهاى غربى است
     بيشترين ميزان سرمايه چين در آمريكاست براى همين بيشترين ميزان سرمايه اگر تصميم بگيرد نحوه ديگرى عمل 

كند، مى تواند آمريكا را فلج كند
     اقتصاد آمريكا حاكم بر دنياست اما مجبورند با اين همه قدرت، نماينده بفرستند و بگويند اگر با ايران معامله كنيد، 

ويزاى آمريكا به شما نمى دهيم. اين نشان دهنده آن است كه آن قدرت و توانمندى به پايان رسيده است و آمريكا نمى تواند 
خواسته هاى خود را اجرا كند

     جمهورى اسالمى كنشگر است و موضوع كنش نيست؛ دنيا امروز كنشگر است و موضوع كنش نيست دولت ها زمانى 
فكر مى كردند كه قدرت اصلى در دنيا هستند براى همين به مردم مى گفتند كه اين ها اتباع ما هستند و االن هم از كلمه 

تبعه و سابجكت استفاده مى كنيم كه موضوع است و از خودش هيچ چيز ندارد
     زمانى فرد انسانى را موضوع مى دانستند اما كم كم در حوزه اقتصاد شركت هاى اقتصادى آمدند و دست دولت ها را 
بستند، بعد در حوزه فرهنگ و ارتباطات اين ذهنيت را به هم ريختند و بعد هم نوبت حوزه عواطف بود كه در اختيار دولت ها 

نيست
     زمانى كه داعش به عنوان بازيگر غيردولتى مى تواند خشونت سازمان يافته را كه از انحصارات اصلى دولت ها بود، در 
اختيار خود بگيرد، اين زمان ديگر نمى توانيم حتى اگر بخواهيم تصور كنيم كه مقدرات ما را دولت ها تعيين مى كنند و 

دولت ها در جاى ديگرى تصميم مى گيرند. بايد اين واقعيت را بپذيريم
     زمانى صدام قدرتمند بود و احساس مى كرد كه مى تواند اين قدرت موقت را تبديل به قدرت دايم كند يا ميلوشويچ 

كه اين اشتباه را مرتكب شد
     اشتباه محاسبه مى تواند كشورى را از اوج قدرت به حضيض ذلت برساند. هميشه در دوران هاى انتقالى همين طور 

بوده است و در دوران هاى انتقالى حكومت ها نابود شدند و دولت هاى جديد آمدند
     در دوران انتقالى اگر خوب تشخيص دهيد، مى توانيد چندين برابر خودتان كنشگرى داشته باشيد

     بايد بپذيريم كه مى توانيم كنشگر عمده باشيم. من نگرانى ام از اين است ما خيال مى كنيم اگر آمريكا برجام را پذيرفت، 
حتما چيزى براى آمريكا خوب بود كه پذيرفت اگر نبود چرا بايد بپذيرد

     ما جمله آقاى اوباما را كه مى گويد «اگر مى توانستم، نمى گذاشتم يك پيچ و مهره از برنامه هسته اى ايران باقى بماند» 
تيتر مى كنيم اما جمله بعدى را كه مى گويد «ولى نمى توانم» تيتر نمى كنيم. چرا روزنامه كيهان به جاى اينكه نمى توانم 

را تيتر كند و غرور ملى را باال ببرد، قسمت اول را تيتر مى كند
     وى گفت: چرا وقتى آقاى پمپئو در شوراى امنيت مى گويد ما در قطعنامه 1929 چه را از دست داده ايم، آن را تيتر 
نمى كنيد و چرا نمى گوييد اين مردم اين امكان را از آمريكا گرفتند؛ به خاطر اينكه در جاهايى كه هنوز ذهنيت ضديت با 

آمريكا دارد و ضديت با آمريكا بلندترين صدا را دارد، باورشان نشده است كه آمريكا را مى توان شكست داد
ــت كه بنده كارى كردم اگر اين مردم اين قدر استوار نايستاده بودند و نشان نداده بودند كه با       اين به اين معنا نيس
حاكميت قهر نمى كنند و نشان نداده بودند كه درك مى كنند مشكالتى را كه كشور دارد براى هيچ نماينده اى از اين 

مردم كسى تره خورد نمى كرد
     آنكه پشت ميز مذاكره بود، مردم بودند ما نبوديم. مردم بودند كه توانستند اين كار را بكنند ما بايد خودمان اين مردم 
را باور كنيم و مردم هم اجازه ندادند كه اميدشان به آينده و اطمينان شان از شرايط بهتر را چه ترامپ و چه كسانى كه بر 

اساس اشتباه محاسبه در داخل حرف ترامپ را تكرار مى كنند، غرور مردم ما را بشكنند
     بپذيريم منافع ملى جناحى نيست و همه ما در يك كشتى نشسته ايم. آن هايى كه با ما بد هستند، توجهى به اين ندارند 

كه چه كسى رييس جمهور است و چه كسى وزير و چه كسى نماينده است

شنيدن تفاسير مختلف با لحن هاي گوناگون درباره 
ــواره فضاي  ــخص به نام منافع ملي، هم يك واژه مش
كشور را به سمتي برده كه سياست هاي كالن در اذهان 
ــمكش جريان هاي  ــه بازيچه  اي براي كش عمومي را ب
ــت. در همين حال بعد از پايان  سياسي مبدل شده اس
نمايشي به نام تصويب برجام امروز شاهد آن هستيم كه 
 FATF  عده اي با به زبان آوردن واژه اي انگليسي به نام
كه گاهي تلفظ آن را نيز درست بيان نمي كنند، همواره 
آن را تكفير مي كنند يا آنكه از ويژگي هاي آن براي مردم 
سخن مي گويند. نكته اي كه در اين بين احساس مي شود، 
موضع گيري هاي متفاوت افرادي است كه هر كدام به 
ــئوالن جمهوري اسالمي فعاليت  عنوان مقامي از مس
مي كنند ولي به نوعي واكنش نشان مي دهند كه گويي 
بررسي اين مسائل در ميان افرادي خارج از شاكله نظام 

جمهوري اسالمي بررسي مي شود. 
هجمه هاي خاص

ــازي براي مراودات ايران با  در تازه ترين حاشيه س
FATF آيت ا... حسين نورى همدانى از مراجع تقليد 
ــه درس خارج فقه و اصول خود اظهار  ايران در جلس
داشت: بايد نسبت به دست هاى پشت پرده آمريكا و 
رژيم صهيونيستى در برخى اتفاقات موجود در كشور 
حساس بود. وى با انتقاد و هشدار نسبت به مسئوالن 
ــور در رابطه با FATF افزود: همه بايد بدانند كه  كش
اين پروژه يك برنامه و توطئه مشترك «غربى- عربى 
و عبرى» بوده كه آمريكا براى شكستن مقاومت ايران 
ــت. اين مرجع تقليد شيعيان  به دنبال امضاى آن اس
ــيار روشن  تصريح كرد: توافقنامه برجام مصداق بس
ــكنى هاى طرف غربى در برابر  و مشخصى از عهدش
ايران است، سرنوشت اين پيمان نيز مانند برجام ابتر و 
 FATF بى نتيجه خواهد ماند. وي تاكيد كرد: پيمان
راه نفوذى براى آمريكا و صهيونيست به كشور است، 
همه بايد به اين مطلب واقف باشند كه FATF پروژه 
ــتكبارى به دل ايران  ــورهاى اس گام بعدى نفوذ كش
است. نورى همدانى با تاكيد بر ضرورت خروج كامل 
ايران از چنين توافقنامه و پيمان هايى بيان كرد: علما و 
حوزه هاى علميه در برابر چنين توافقى سكوت نكرده 
و خواستار خروج كامل ايران از آن هستند. در ادامه اين 
حمالت روز گذشته امام جمعه موقت تهران با اشاره به 
تالش دشمنان در توطئه عليه انقالب اسالمى گفت:  
برجام يك تجربه بود،  آن هايى كه فرصت ها را از دست 

ــه «زمان اجراى برجام همه  دادند وعده داده بودند ك
تحريم ها لغو مى شود و ما ايران را بدون تحريم تجربه 
مى كنيم» چه شد؟ ضعفاى جامعه را ايمان و واليت 
ــورش فرانسه كه مهد  نگه داشته است. ديديد در ش
ــيده است. با وجود  دموكراسى است، به بن بست رس
ــيده بودند و گفته بودند مردم  اينكه آن ها نقشه كش
ــر مى گذارند اما ما  ايران تابستان سختى را پشت س
تابستان خوبى را پشت سر گذاشتيم. در اين سنگرها 
و اجتماعات و عاشوراها؛  بيست و دوي بهمنى كه در 
ــت در صحنه با روحيه  ــم، خواهيم ديد مل پيش داري
انقالبى مرگ بر آمريكا مى گويند. وى با نقد از تصويب 
FATF تصريح كرد: به مسئوالن مى گويم برجام را 
ــوراخ  دوباره با FATF تجربه نكنيد. مومن از يك س
ــود. FATF مايه خودتحريمى  دو بار گزيده نمى ش

است.  امروز مى توانيم تحريم ها را دور بزنيم اما اشراف 
ــى، بانكى و تجارى ما اول  اطالعاتى آن ها به منابع مال
ــى و سوم  مخالف قرآن بوده، دوم خالف قانون اساس
ــان  ــت. ايش ــالف رهنمون رهبر انقالب اس اينكه خ
ــت. براى  ــاق فكر آن هاس ــا نتيجه ات فرمودند اين ه
پولشويى قانون داخلى داشته باشيد. چرا به آن ها كه 
طمع دارند خاطرجمع مى شويد؟ وى در پايان با اشاره 
ــه دارى آمريكا  كه  به گفته يكى از معاونت هاى خزان
تصريح كرده است «اگر بخواهيم مردم ايران را كنترل 
ــت»، تصريح  كنيم، به حضور كامل FATF نياز اس
كردند: مانند برجام اين باعث تنگناى بيشتر مى شود. 
مى گوييد مردم زندگى ارزان مى خواهند اين شعارها 
را در گذشته هم داديد اما روزگار مردم را سياه و مردم 

را گرفتار كرديد.

بازي با افكار ممنوع
ــت هاي كالن ايران هيچگاه توسط شخص  سياس
ــود بلكه در مسائل مختلف  يا يك قوه تاييد و رد نمي ش
اركاني هستند كه به عنوان تصميم گير نهايي پا به عرصه 
مي گذارند و حرف آخر را مي زنند و اينكه عده اي بخواهند 
با بازي هاي سياسي فضا را به سمتي بكشند كه انگشت 
اتهام تنها به سمت دولت باشد و با خلط مبحث مسائل 
ــبي نيست  مختلف را با يكديگر گره بزنند، اقدام مناس
و مردم بانيان اين وضعيت را به خوبي درك مي كنند و 
در زماني كه نياز باشد به همه جريان هاي مقصر پاسخ 
خواهند داد. در موضوع FATF نيز اگر دولت، مجلس، 
قوه قضاييه، مجمع تشخيص و ... نظر مساعدي دارند و 
فقط به گونه اي القا شود كه دولت بر اجراي و تعهد به آن 

اصرار دارد، اقدامي ناشايست است.

رمز پيروزي

مناظره حسن روحاني و محموداحمدي نژاد مي تواند دادگاهي علني براي تشخيص 

مقصراصلي اوضاع كشور باشد

فرصت محاكمه

ــزب ا... با توجه  ــماره خط ح ــخن هفته اين ش س
ــهدا، به  به بيانات رهبر انقالب در ديدار با خانواده ش
ــناريوى آمريكا عليه ايران كه  داليل شكست سه س
ــته تا به امروز اجرا شده است،  از زمستان سال گذش
ــى از اين متن چنين مى خوانيم:  مى پردازد. در بخش
ــت  ــيارى مردم اگرچه موجب شكس حضور و هوش
ــد، اما از همان موقع، پروژه   پروژه  زمستان دشمن ش
ديگرى را آغاز كردند: «پروژه  تابستان داغ». قرار بود 
نظير همان اتفاقات دى، در تابستان سال جارى بيفتد 
ــان، اين بار ديگر كار ايران را يك سره  و به زعم خودش
كنند. اما يك ماه قبل از اتفاقات تابستان، رهبر انقالب 
در سخنرانى خود در حرم امام خمينى(س)، بار ديگر 
ــمن رونمايى كردند: «نقشه  دشمن  از سناريوى دش
ــه را براى مردم افشا  ــت و آن نقش را مى دانيم چيس
مى كنيم... امروز نقشه  دشمن اين سه چيز است: فشار 
اقتصادى، فشار روانى و فشار عملى؛ هدف هر سه نوع 
ــيطره  بر كشور عزيز ما ايران  فشارهاى دشمن هم س
ــورهاى بدبخت  ــت، همچنان كه بر بعضى از كش اس
ــلط دارد.  همچنين  ــيطره و تس ــياه منطقه س روس
ــه روايت خط  ــيه هاى اين ديدار را ب مى توانيد حاش
حزب ا... با عنوان «از نسل مدافعان حرم» را بخوانيد.

اطالع نگاشت اين شماره نيز به پنج جمله كليدى و 

مهم رهبر انقالب در ديدار اختصاص دارد.  در بخش 
«40 سالگى» كه طبق معمول هفته هاى گذشته به 
دستاوردهاى جمهورى اسالمى مى پردازد، اين هفته 
ــتاوردهاى علمى كشور پرداخته  نيز به موضوع دس
شده است. ساير بخش هاى نشريه كه خواندن آن ها 

هم توصيه مى شود به اين شرح است:
ــما درباره  فعاليت هاى سياسى دانشجويان  نظر ش

چيست؟ (پرسش و پاسخ)
ــات فتح المبين  ــاهكار نيروهاى جوان در عملي ش

(خاطرات)
ــان هاى عدالت خواه  ــرورش ما بايد انس آموزش و پ

تربيت كند (نهج البالغه)
روشنگرى به معناى دامن زدن به اختالفات درونى 

نيست (روش تحليل)
ابتكار عمل را به دست نگيريد دشمن نفوذ مى كند 

(حزب ا... اين است)
اسالم با كار كردن زن موافق است اما... (خانواده 

ايرانى)
ــگاه كنيم پيروز  ــن ظن ن ــده الهى با ُحس اگر به وع

خواهيم شد (تفسير قرآن)
ــده اند  ــانى كه در بين همين جامعه بزرگ ش كس

مى توانند به فكر فقرا باشند (كالم امام)

محموداحمدي نژاد، فردي كه سال ها از قدرت اجرايي 
ــده ولي همچنان در حال ايجاد  كشور كنار گذاشته ش
ــت كه مورد توجه قرار مي گيرد. وي در  حاشيه هايي اس
تازه ترين اقدامي كه در دستور كار داشته است به صومعه سرا 
سفر كرده است و در اين سفر دوباره روحاني را به مناظره 
دعوت كرده است. اين فرد در همان سال هاي ابتدايي كه 
ــال نامه اي از رييس  روحاني روي كار آمده بود نيز با ارس
دولت يازدهم خواسته بود تا با وي به مناظره بنشيند. اين 
ــت كه احمدي نژاد به روحاني پيشنهاد  اولين باري نيس
ــال 92 نيز رييس دولت هاي  مناطره مي دهد. در آذر س
نهم و دهم از روحاني خواسته بود كه با وي مناظره كند. در 
آن زمان، احمدى نژاد گزارش صد روزه روحاني و تقاضاى 
مردم و كارشناسان را دليل دعوت روحانى به مناظره اعالم 
كرده است. وي در نامه نوشته بود با آرزوى موفقيت براى 
جنابعالى و خدمتگزاران دلسوز در سراسر كشور، با آنكه 
اينجانب حتى پس از شنيدن گزارش چند روز گذشته 
شما كه بر «پايه» انتساب عناوين غيرمنصفانه و بى پايه به 
دولت هاى نهم و دهم شكل گرفته بود، به اقتضاى مصالح 
كشور بنا بر سكوت داشته و دارم، لكن به احترام تقاضاهاى 
بى شمار گروه هاى مختلف مردم و از جمله صاحب نظران 
سياسى و اقتصادى، الزم ديدم كه از جنابعالى دعوت كنم 
ــتانه و صميمانه در مناظره اى صريح،  تا در فضايى دوس
اصولى و روشنگر در منظر افكار عمومى ابهامات را رفع و 
حقايق ناب را آن طور كه هست مورد تصديق و تاكيد قرار 
دهيم تا از فرصت برداشتن گام هاى بلند و استوار در مسير 
رو به جلوى كشور دريغ نشود. اينجانب با تاكيد مجدد بر 
لزوم تحكيم دوستى ها و حفظ وحدت و همدلى به ويژه 
ــنگرى را از جهت پاسداشت  در شرايط كنونى، اين روش
تالش هاى گسترده صادقانه و كم نظير همكاران و كاركنان 
دولت در سراسر كشور و نيز قشر وسيعى از فعاالن عرصه 
خدمت در بخش خصوصى وظيفه خود مى دانم. چرا كه 
بار مسئوليت پيشرفت آتى ايران عزيز بيشتر و همچنان بر 
دوش اين عزيزان خواهد بود. بديهى است كه جفا بر اين 
خيل عظيم مى تواند خسارات جبران ناپذيرى را متوجه 
ــاهد مى گيرم كه اين دعوت نه بر  ــور كند. خدا را ش كش
اساس يك حس شخصى، بلكه بر مبناى احساس تكليف 
دينى و ملى صورت مى گيرد وگرنه اينجانب و همكارانم 
ــئوليت خود زمانى كه در عين  در طول هشت سال مس
تحمل بار سنگين خدمات كم سابقه در جاى جاى ميهن 
اسالمى، به موازات دشمنى هاى بيگانگان، حجم كم نظير 
ناماليمات و بى مهرى هاى برخى در داخل را به عشق ملت 
بزرگ ايران به جان پذيرفتيم، امتحان خود را به نيكى پس 
داده ايم. همچنين در امر انتخابات اخير رياست جمهورى، 
ــرايطى كه دولت دهم در فقدان نماينده اى از خود  در ش
در رقابت انتخاباتى-آماج حجم سنگين و گسترده اى از 
اتهامات و انتقادات ناروا بود-به خوبى و شايستگى به وظيفه 
شرعى و قانونى خود در صيانت از آرا ي مردم عمل كرد و با 
برگزارى انتخاباتى قانونى و سالم ظرفيت باالى خود را به 
ظهور رساند.عالوه بر ضرورت حمايت و دفاع از تالش هاى 
شبانه روزى نيروهاى مخلص و سختكوش كشور در همه 
حوزه ها و قوه ها، چيزى كه موجب مزيد نگرانى شده اين 
است كه ناديده انگاشتن ظرفيت ها و توانمندى ها و داشتن 
برآوردهاى ناصحيح و آمارهاى نادرست از وضعيت كشور 
ــازى هاى ناصواب در عرصه هاى  ــا به تصميم س چه بس
سياسى و اقتصادى داخلى و بين المللى و تضعيف اميد و 
نشاط ملى بينجامد.از اين رو با تاكيد مجدد بر اين دعوت به 
عنوان قطره اى از اقيانوس ملت ايران آمادگى دارم كه همه 
توان و تجربه خود را براى تسهيل و پيشبرد امور در خدمت 

دولت قرار دهم.

مناظره  مشروط
در آن زمان مشاور عالى رييس جمهور، اكبر تركان 
با بيان اينكه اطالعى از ارسال نامه محمود احمدى نژاد 
ــن روحانى براى برگزارى  رييس جمهور سابق به حس
مناظره ندارم، گفت: به هر حال دولت يازدهم از مناظره 
ــخگويى محمود احمدى نژاد نسبت به عملكرد  و پاس
خود استقبال مى كند اما شرط اين مناظره آن است كه 
رييس دولت دهم راستگو باشد. مشاور اجرايى رييس 
جمهور افزود: حسن روحانى و محمود احمدى نژاد در 
يك سطح قرار ندارند كه بخواهند با هم مناظره كنند اما 
به هر حال، ما از پاسخگويى رييس دولت دهم استقبال 
مى كنيم. از طرفي نيز محمدرضا صادق، مشاور وقت 
رييس جمهور نيز در پاسخ به نامه احمدى نژاد، به ايسنا 
گفت: من ساعتى پيش از طريق رسانه ها در جريان اين 
نامه قرار گرفتم. وى همچنين درباره بخشى از اين نامه 
كه در آن احمدى نژاد خطاب به رييس جمهور عنوان 
ــدن حقايق ناب مناظره با وى  كرده بود براى روشن ش
برگزار كند گفت: متاسفانه حقيقت ناب دشوارى ها و 
شرايطى است كه تاهنگام روى كار آمدن دولت تدبير و 
اميد مردم با آن ها مواجه بودند و مديريت اجرايى هشت 
سال گذشته چه در محكمه و چه در نزد افكار عمومى 
بايد نسبت به آن ها پاسخگو باشد. صادق همچنين در 
ارزيابى خود از انتشار اين نامه در رسانه ها تصريح كرد: 
ــار اين نامه از اين طريق به جز زمينه سازى براى  انتش
فاصله گرفتن از واقعيت ها معنى ديگرى نمى تواند داشته 
باشد و نمى توان اين شيوه را پاسخگويى محسوب كرد. 
وى خاطر نشان كرد: به نظر من اگر قرار است پاسخى 
ــود، خوب است و  دقيق و مبتنى بر ادله صحيح ارائه ش
دولت تدبير و اميد هم از آن استقبال مى كند، اما مرور 
عملكرد هشت سال گذشته دستگاه اجرايى در ارائه انواع و 
اقسام آمارها وگزارش ها كه با واقعيت فاصله داشت از انواع 
تريبون هايى كه دولت از آن برخوردار بود، نشان مى دهد 
ــاور ارشد رييس  كه چنين اتفاقى رخ نخواهد داد. مش
جمهور با يادآورى اين كه امروز مردم عملكرد دستگاه 
اجرايى در هشت ساله گذشته را در واقعيت هاى موجود 
در جامعه مشاهده مى كنند، گفت: آنچه رييس جمهور 
در تبيين واقعيت هاى وضعيت كشور در گزارش 100

ــه اى از واقعيات  روزه دولت تدبير و اميد ارائه كرد، گوش
بود و اين در حالى است كه در هشت ساله گذشته فرصتى 
ــبت به مطالبى كه  به كسى داده نمى شد، تا حتى نس
عليه  آن ها مطرح مى شد، توضيحى ارائه دهند. صادق 
يادآور شد: از دستاوردهاى دولت تدبير واميد اين است 
كه مردم مشاهده مى كنند كه بيش و پيش از آنكه دولت 
فرصت داشته باشد از طريق رسانه ملى و ساير رسانه ها 
ــران در لباس نقد از  مطالب و واقعيت را بيان كند، ديگ
همه ابزارهاى در اختيار خود براى انحراف افكار عمومى 

استفاده مى كنند.
فرصت       محاكمه

اين درخواست جديد احمدي نژاد مي تواند فرصتي 
براي دولت روحاني باشد كه گفته هاي طرفداران دولت 
قبل را رد و تكذيب كند و نبايد از اين ابزاري كه به گفته 
ــيدن به حقايق در اختيار  خود احمدي نژاد براي رس
دولت روحاني قرار گرفته است، به راحتي گذشت. اين 
مناظره به راحتي مي تواند مشكالتي را ريشه يابي كند 
ــت جريان هاي مختلف سعي مي كند به  كه سال هاس
گردن همديگر بيندازند و نبايد از آن گريخت و به نوعي 
با توجه  به فن بيان روحاني و صراحت احمدي نژاد اين 
مناظره به دادگاهي علني در راستاي محاكمه مقصر 

مبدل مي شود.

راه روشن

سياست نامه

           انتقادها به دولت براي پيگيري FATF با وجود تاييد همه اركان، بازي سياسي به حساب مي آيد   

هـجمه   ناحـق

ــادي در ميان مردم  ــائل اقتص ــت اين روزها به دليل مس جايگاه دول
ــردي مانند  ــچ گاه زحمات ف ــكار عمومي هي ــت ولي اف رو به افول اس
ــوش نمي كند.  ــت خارجي فرام ــف را در عرصه سياس محمد جوادظري
ــعي كرده است از  ــورمان نيز همواره س رييس دستگاه ديپلماسي كش
دستاوردهاي اين سال هاي كشور در حوزه سياست خارجي بهترين دفاع 
را داشته باشد و اين موضوع به اهرمي براي تخريب وي مبدل شده است. 
عده اي براي آنكه وجهه نامناسبي از محمدجوادظريف در ميان اذهان 

ــتاوردهايي كه وي و تيم او  عمومي به نمايش بگذارند مي كوشند تا دس
داشته اند را ناكارآمد جلوه دهند در صورتي كه ظريف و تيم همراه او تنها 
ــي بودند كه اركان  ــت هاي كالن ــيله هايي براي اجراي سياس ابزار و وس
باالدستي نظام در دستور كار خود قرار داده اند. از طرفي فراموش نشود، 
ــت هايي كه اين فرد اجرا كرد اگر به نتيجه مي رسيد مي توانست  سياس
ــر راه آن ايجاد شد  ــبي را رقم بزند ولي با مشكالتي كه بر س آينده مناس
محتواي خود را از دست داد و به يك عهدنامه بي خاصيت مبدل شد. حال 

ظريف به عنوان فردي كه براي اين دستاوردها زحمات فراواني كشيده 
به دنبال آن است كه با حراست از آن ها نگذارد نامحرم هايي كه دلبستگي 
به منافع ملي ندارند و فقط دنبال برخي منفعت هاي زودگذر و جناحي 
ــتا روز گذشته وي سخناني را  هستند، سياه نمايي كنند. در همين راس
ــردار ديپلماتيك براي  به زبان آورده است كه بيانگر نگراني هاي اين س
دستاوردهايي است كه هزينه هاي فراواني براي آن ها پرداخت شده است. 

محورهاي اين سخنان را در ادامه مي خوانيد.
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نايب رييس فراكسيون مستقلين واليى با اشاره به 
ــا نبودن“ به معناى  اينكه ”دنبال شجره نامه امامزاده ه
افزايش توليد امامزاده در كشور است، مى گويد پرونده 
كشف امامزاده را يك جايى بايد بست. غالمعلى جعفرزاده 
ايمن آبادى در گفت وگو با خانه ملت درخصوص اظهارات 
ــان اصفهان مبنى بر  مديركل اوقاف و امور خيريه است
ــا نباشيد، گفت: اگر  اينكه دنبال شجره نامه امامزاده ه
ــود، من قول مى دهم  چنين رويه اى در پيش گرفته ش

امسال چند هزار امامزاده ديگر توليد مى شود.نماينده 
ــى ادامه داد: اين  مردم رشت در مجلس شوراى اسالم
ــه آن اشاره  ــول محترم در مصاحبه خود ب نگاه كه مسئ
كرده اشتباه است و چنين رويه اى به دين خسارت وارد 
مى كند.وى با بيان اينكه كسى كه شجره نامه ندارد چطور 
صحت اين ادعا ثابت مى شود، افزود: آيا مسئوالن ماشين 
زمان دارند و به 1400 سال قبل برمى گردند؟جعفرزاده 
ايمن آبادى تاكيد كرد: بي شك شجره نامه هاى دقيقى 

ــد و حكم بخورد؛ در  را مراجع عاليقدرى بايد تاييد كنن
غير اين صورت هر كسى يك شجره نامه مى سازد، آن را 
هفت نسل عقب تر مى برد و  به امامى وصل مى كند. وى 
ــان اوقاف، توضيح داد:  با اشاره به بخشنامه اى در سازم
ــان اوقاف بخشنامه اى كرد  كمتر از يك ماه پيش سازم
كه ديگر امامزاده ها افزايش پيدا نمى كند ولى متاسفانه 
تعداد امامزاده ها همينطور در حال اضافه شدن است لذا 
از سازمان اوقاف مى خواهم در اين دكان ها را ببندد. اين 
نماينده مردم در مجلس با اشاره به بررسى اين موضوع در 
مجلس نهم، تشريح كرد: آمارى كه در ابتداى انقالب از 

تعداد امامزاده ها وجود داشت با آمارى كه پس از 37 سال 
گرفته شد، نشان مى داد كه حدود 10 برابر شده است؛ 
ــا در اين خصوص در  آقايان مسئول در پاسخ به سوال م
مجلس نهم گفتند كه در آن زمان آمار و اطالعات متقن 
ــون ما آمار و اطالعات  و درستى در دست نبوده ولى اكن
ــل كرديم. وى  ــك اطالعاتى خود را كام را درست و بان
گفت: سوالى كه مردم مى پرسند اين است كه داستان 
ــى چه كه تعداد آنها  امامزاده ها كى تمام مى شود؟ يعن
ــرا افزايش پيدا مى كند؟جعفرزاده  رو به تزايد است و چ
ــن افزايش امامزاده ها در نزد  ايمن آبادى با بيان اينكه اي

ــى بايد پرونده  ــا است، افزود: يك جاي جوانان فاقد معن
ــزاده توليد شود.  ــزاده را ببندند و نبايد امام كشف امام
نايب رييس فراكسيون مستقلين واليى با اشاره به اينكه 
نبايد بعد از 1400 سال از تاريخى به بعد كشف امامزاده 
داشته باشيم، گفت: كشف امامزاده ها بايد يك جا تمام 
ــه اى ندارد و در  شود؛ برخى از اينها اصال هيچ شجره نام
برخى روستاها داستان سازى مى شود؛ بنابراين سازمان 
ــن خرافات و برخى  اوقاف بايد جلوى آن را بگيرد و با اي
اظهارات مسئوالن كه موجب وهن دين است، به شدت 

برخورد كند.

بخشنامه اى براي ايست به افزايش امامزاده ها

s ias i@ghanoondai ly . i r

ــوالت مختلف اين روزها  معضل گراني هاي محص
سبب شده است معيشت مردم با بحران روبه رو شود 
ــه مسير و همچنين  و مشخص نيست در صورت ادام
بي توجهي مسئوالن به اين مساله مهم، چه واقعه اي رخ 
خواهد داد. در ميان افكار عمومي و بين مردم اين گونه 
ــوالن مربوطه واقع  اين رويه به دليل بي خيالي مسئ
شده است و مي تواند فضا را ملتهب كند. اين وضعيت 
ــي از مسئوالني كه  ــب شده است تا برخ گراني ها سب
تاكنون چندان در مسائل معيشتي دخالت نمي كردند 
ــت مردم شوند و به  نيز بيشتر از پيش دلواپس معيش
ميدان بيايند؛ براي مثال در دو روز گذشته فيلمي در 
فضاي مجازي منتشر شد كه مربوط به جلسه سه شنبه 
هفته گذشته جلسه ستاد تنظيم بازار لرستان بود كه 
در آن آيت ا... سيد احمد ميرعمادى با انتقاد از وضعيت 
بازار خطاب به مسئوالن اظهار داشت: وقتى در جلسه 
تنظيم بازار گفته شود كه ميوه تا شب عيد تا 20 هزار 
تومان جا دارد گران شود ، مى خواهيد مغازه دار تا 25

ــه مى شود هر چقدر  هزار تومان نفروشد؟ وقتى گفت
ــت، مى خواهيد مغازه دار  بفروشيد گوشت فراوان اس

گوشت ارزان بدهد؟آقايان به فكر مردم باشيد، ببينيد 
مردم دارند چه مى كشند. وى  تصريح كرد: آقايان به 
ــر سر مردم آمده است،   فكر مردم باشيد، ببينيد چه ب
يك ميليون مى دهم ببينم مى توانيد خانواده خود را 
ــد، مى توانيد يك كيلو گوشت تهيه  يك ماه اداره كني
كنيد. نماينده، ولى فقيه در لرستان افزود: مى گوييم 
گوشت فراوان است، اين شد حرف؟  آقايان كارشان را 
ــد و مساله را امنيتى مى كنند،  درست انجام نمى دهن
مساله امنيتى از همين جلسه شروع مى شود. آيت ا... 
ــون و 500 هزارتومان به  ميرعمادى گفت: يك ميلي
ــك ماه خانه را  ــران مى دهيم، يكى از شما ي همه مدي
ــا اين وضعيت انصاف و  اداره كند. وى تصريح كرد: آي
ــه از 30 هزار  ــت است؟ گوشت يك مرتب عدل و عدال
تومان به 70 هزار تومان رفته، آن هم متغير است؛ بعد 
هم مى گوييم گوشت فراوان است. اين شد حرف؟بيايد 
يك روز در دفتر ما، طرف مى آيد از اين شرايط سخت 
گريه مى كند. وى افزود: يك روز در دفتر ما حضور پيدا 
كنيد، طرف مى آيد از اين شرايط سخت گريه مى كند. 
ــان و امام جمعه خرم آباد  نماينده، ولى فقيه در لرست

ــراردادى است و آمد در  ادامه داد: شخصى كارمند ق
ــرد، مى فهميد معناى گريه اين خانم  اتاق من گريه ك
ــد و ميوه فراوان  چيست؟ بعد مى گوييم گوشت و قن
است. وى اظهار داشت:  بعضى از شب ها براى شرايطى 
ــرص مى خورم و  ــت كرده ايد، ق كه براى مردم درس
ــد: عزيزان كارى كه  مى خوابم. ميرعمادى يادآور ش
ــام دهيم، وضع و زندگى  از دست مان برمى آيد را انج
ــه در لرستان و امام  مردم را ببينيد. نماينده ولى فقي
جمعه خرم آباد پس از پايان صحبت هاى خود به نشانه 
اعتراض جلسه ستاد تنظيم بازار لرستان را ترك كرد. 
از طرف ديگر ماموستا محمدى، امام جمعه اهل سنت 
كرمانشاه نيز در بخشي از سخنان خود گفته است كه 
مسئوالن سرى به كوچه ها و معابر شهرك هاى حاشيه 
بزنند تا تردد مشقت بار مردم آنجا را لمس كنند. از اين 
ــور در كشور يافت  ــا و شكايت ها به  وف نوع اعتراض ه
ــود جاي سوال  ــي چرا مشكل حل نمي ش مي شود ول
دارد. در اين بين براي اطالع از ميزان توجه مسئوالن 
ــي كه آن ها براي  به مشكالت و همچنين راهكارهاي
برون رفت از وضعيت فعلي دارند، به سراغ نمايندگان 

ــم كه آيا از وضعيت  مجلس رفته ايم تا از آن ها بپرسي
گراني هاي كشور اطالع داريد؟ آيا مي دانيد قيمت هاي 
مواد مصرفي و خوراكي به چه گونه اي است؟ آيا براي 
اين وضعيت برنامه اي داريد؟! نمايندگان هرچند خود 
ــت موجود نشان مي دادند  را آماده و با اطالع از وضعي
ولي به نظر مي رسد همچنان ميان آن ها با مشكالتي 

ــا آسمان است  و  ــه اي از زمين ت كه مردم دارند فاصل
ــدارد. برخي از  ــاده همچنان خبر ن ــواره از حال پي س
ــر اصلي تنها  ــواره مي گويند كه مقص نماينده ها هم
ــن وضعيت را برگردن  دولت است و سعي دارند كه اي
قوه مجريه بيندازند ولي شانه خالي كردن هر مسئولي 
ــد، اقدامي  نادرست است  كه در كشور فعاليت مي كن

ــي است كه بايد در آن  زيرا يك نظام همانند سيستم
همه اركان به صورت يكسان و همگرا فعاليت كنند تا 
خروجي كارآمدي الزم را داشته باشد. در همين حال 
به سراغ برخي از نماينده ها رفتيم كه واكنش هاي چند 
تن از اهالي بهارستان را در پاسخ به سواالتي كه در باال 

مطرح شد، مي خوانيد.

ــه طور دقيق  ــات ميدانى ندارم كه ب من اطالع
بگويم قيمت هر كااليى چقدر افزايش يافته است 
اما متاسفانه به دليل عدم نظارتى كه در بازار اتفاق 
مى افتد برخى از مواد و كاالها امكان افزايش قيمت 
دارند. به طور دقيق آمار ندارم كه كدام جنس چند 
درصد افزايش قيمت داشته است. در پاسخ به اين 
ــرل گرانى هاى  ــه برنامه اى براى كنت سوال كه چ
اخير دارم نيز بايد بگويم وقتى نرخ ارز پايين مى آيد 

ــر را دارد، قيمت  و حتى وقتى امكان كاهش بيشت
كاالهاى ديگر كه باال رفته اند نيز حداقل به اندازه 
ــت قيمت داشته باشند،  كاهش قيمت دالر بايد اف
ولى متاسفانه عدم نظارت باعث شده تا هر كااليى 
به تناسب تقاضايى كه دارد به طور بى رويه افزايش 

قيمت داشته باشد. 
ــال برخى  ــى گويند كه قب ــاى رسمى م آماره
ــا 80 درصد  ــور  متوسط تا   70 ي از قيمت ها به ط

افزايش قيمت داشته اند ولى به طور واقعى اگر در 
ــه برخى از كاالها در  نظر بگيريم، مى توان گفت ك
روزهاى گذشته حتى بيشتر از اين ميزان افزايش 
ــي وضعيت  ــد. براي بررس ــت را تجربه كردن قيم
ــا برخى از وزرا  اقتصادي، كميسيون جلساتى را ب
ــه نيز اين جلسات  برگزار كرده است كه در گذشت
ــادى به مساله  ــد. كميسيون اقتص برگزار شده ان
ــاال نيز در نظر  ــا پرداخته بود، ح افزايش قيمت ه
دارد تا به اين قضيه ورود كند يا حتى وزير اقتصاد يا 
وزير صنعت نيز اين مساله را پيگيرى مى كند. بعد 
ــه مجلس اين موضوع مورد  از ورود اليحه بودجه ب

بررسى قرار خواهد گرفت. 

ــدود 63 يا 64 ــا ح ــت اين روزه قيمت گوش
هزارتومان است ولي بايد از دولت بايد پرسيد علت 
گرانى هاى اخير چيست، زيرا دستگاه هاى اجرايى 

در اين زمينه وظيفه دارند نقش ايفا كنند .

ــا را به ما  ــردم افزايش قيمت كااله ــور مرتب م به ط
ــوع را به مسئوالن  منعكس مى كنند و من نيز اين موض
ــالع مى دهم. بحث افزايش  دولتى و دست اندركاران اط
ــا از طريق گروه هاى  قيمت كاالها را به صورت پيامكى ي
اينترنتى به گوش معاونان رييس جمهور و وزرا مى رسانم. 

در منطقه ما يعنى در اصفهان دو رقم گوشت داريم كه نوع 
بى استخوان 75 هزار تومان است. گوشت با استخوان نيز با 
اختالف 10 يا 15 هزار تومانى كمتر از گوشت بى استخوان 
فروخته مى شود. گوسفندى كه از دامدار خريدارى مى 
شود، خيلى ارزان تر است و خبر ناخوشايند اين است كه 

گوسفندها در حال قاچاق به كشورهاى همسايه هستند. 
ــا گرانى ها  ــاى اساسى يا برخورد ب كنترل قاچاق كااله
كارهاى اجرايى است و مربوط به مسئوالن دولتى است. 
ــوع را دنبال كند. مجلس از بعد  دولت بايد خود اين موض
نظارتى بر اين موضوع نظارت دارد. حرف مردم اين است 
ــاى اساسى  ــت دالر كه قيمت كااله كه با افزايش قيم
افزايش يافت، اكنون وقت آن رسيده تا با افت قيمت ارز، 
كاالها نيز كاهش قيمت را تجربه كنند كه هنوز اين اتفاق 

نيفتاده است. 

ــش قيمت كاالهاى  صد درصد از موضوع افزاي
ــى كنم قيمت  ــم. من فكر م ــا خبر هست اساسى ب
ــان رسيده  ــزار توم ــدى به 63 ه گوشت گوسفن
است. او در پاسخ به اين سوال كه آيا برنامه اى براى 

ــر، گفت: بايد بگويم ما  كنترل گرانى ها دارد يا خي
كه قوه مجريه نيستيم. برنامه را بايد دولت داشته 
باشد، نه نماينده ها. اشتباهى كه شده اين است كه 
ــده داشته باشد، خير اين گونه  نظارت را بايد نماين

ــاورزى پاسخ بدهد.  نيست بايد وزارت جهاد كش
ــن موضوع ورود كرده است. ما  جهانگيرى نيز به اي
ــم به وزرا در اين  هم به عنوان نماينده وظيفه داري
زمينه هشدار بدهيم زيرا اكنون قيمت دالر كاهش 
يافته است و با اينكه دالر پايين آمده اين گرانى ها 
ــا وظيفه داريم نگرانى  ديگر قابل توجيه نيست. م
مردم را به دولت بگوييم اگر اقدامى صورت نگرفت، 

ما مى توانيم وزرا را استيضاح كنيم. 

ــري كنم ولي در  وقت بدهيد قيمت ها را پيگي
ــدودى اطالع دارم و  كل  از وضعيت قيمت ها تا ح
ــى اطالع باشيم، ما  چرا نبايد از گرانى هاى اخير ب
هم در جريان زندگى با اين قيمت ها برخورد كرده 
ايم. اما بحث اصلى اين است كه در جريان افزايش 
قيمت ها ما به يكى از مسائل مهم بى توجه بوده ايم؛ 
ــا در تمامى مناطق  يعنى مساله يكسانى قيمت ه
ــا مراكز استان ها كه در  كشور، از روستاها گرفته ت
ــراى كاالها در نظر  ــت هاى متفاوتى ب هريك قيم
ــى از تفاوت هاى اساسى  گرفته شده است. اين يك
ايران با ساير كشورهاست كه قيمت يكسان براى 
اجناس وجود ندارد. اين موضوع درگذشته در ايران 
ــه با مشكل  ــا اكنون در اين زمين وجود داشت، ام

اساسى مواجه هستيم. 
چرا كه قيمت كاالهاى اساسى چند برابر شده اند 
و توان خريد اقشار متوسط و ضعيف جامعه كمتر 

شده است. جداى از بحث افزايش قيمت ها و پايين 
رفتن توان خريد مردم، مشكلى كه وجود دارد اين 
ــق مختلف كشور با هم  است كه قيمت ها در مناط
يكى نيست. براي مثال اگر قند را در نظر بگيريم كه 
با قيمت 20 يا 30 هزار تومان به فروش مى رسد اين 
قيمت بايد در همه جاى كشور يكسان باشد. اين در 
حالى است كه وظيفه اصلى دولت ها اين است كه 

قيمت ها را تثبيت و تورم را كنترل كنند.    
ــاد اين است كه  ــاى اصلى اقتص يكى از آفت ه
دچار بيمارى هاى مزمن است و نياز به درمان دارد. 
ــود استفاده كرده است  مجلس از اهرم نظارتى خ
ــون مباحث اقتصادى از  و سواالت مهمى را پيرام
رييس جمهور پرسيد. در اين زمينه مباحث مهمى 
از قبيل رسيدگى به ركود، نوسانات نرخ ارز، قاچاق 
مواد مخدر، كنترل تورم افسار گسيخته مطرح شد. 
بايد در اين زمينه از كشورهاى پيشرفته الگو بردارى 

ــل ايتاليا قيمت ها  كرد؛ براي مثال در كشورى مث
ــر نمى كند و اين  حتى در طول 10 سال نيز تغيي
نكته خوبى است كه يك واقعيت اقتصادى است و 

بايد به آن توجه شود. 
شايد ايران در زمينه نوسان قيمت ها كشورى 
ــاى تامل دارد و  منحصر به فرد باشد . اين بحث ج
حتى برخى از اساتيد دانشگاه تورم در ايران را تا 70 

درصد نيز عنوان مى كنند.
 در حالى كه هدف اصلى نظام ايجاد رفاه است. 
ــى اين بحث ها  ــن نتيجه رسيديم كه تمام ما به اي

ناشى از سوء مديريت دولتى است. 
مجلس در اين زمينه الزامات و قوانين مصوبى 
ــت. مجلس اعالم آمادگى  را به تصويب رسانده اس
ــه نيازمند قوانين  ــا دولت در هر جا ك كرده است ت
ــوع دريغ كند و قوانين  جديدى باشد، از اين موض
خوبى براى اداره كشور و كنترل قيمت ها تصويب 
ــازى به قانون  ــن است كه ما ني كند اما واقعيت اي
ــت اقتصاد است  ــا مديري ــم و تنها مشكل م نداري
ــادى به اين  ــك تيم قوى اقتص ــت بايد با ي كه دول

مشكالت بپردازد. 

محمد تقى كبيرى
عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادى

محمد رضا بادامچى
نايب رييس كميسيون اجتماعي

حسينعلى حاجى دليگانى
عضو كميسيون برنامه و بودجه

محمد حسن نژاد 
عضو كميسيون اقتصادي 

شكور  پورحسين شقالن
عضو ناظر مجلس در شوراى حقوق

پيگير قيمت ها هستيم

علت گراني را از دستگاه هاي اجرايي پيگير باشيد

مردم مدام از گراني ها به ما گزارش مي دهند

بايد قيمت ها كاهش يابد

تمامى مشكالت ناشى از سوء مديريت است

نماينده ها، مقصر اصلي وضعيت امروز كشور را دولت مي دانند و فقط قول پيگيري معضل گراني را مي دهند

شانه هاي خالي!
 به همراه اظهار نظرهايي از محمد تقى كبيرى و محمد حسن نژاد از اعضاي كميسيون اقتصادي، شكور پورحسين شقالن 

عضو ناظر مجلس در شوراى حقوق، محمد رضا بادامچى نايب رييس كميسيون اجتماعي و حسينعلى حاجى دليگانى
 عضو كميسيون برنامه و بودجه

ــي را در زمينه مسائل  ــد مسئوالن دولت مجلس براي آنكه بتوان
مختلف وادار به پاسخگويي كند، هميشه از ابزار نظارتي خود استفاده 
بهينه كرده و به نوعي پيش رفنته است كه دولت به حياط خلوتي براي 
مسئوالن تبديل نشود. در همين حال بعد از بازگشايي دوباره مجلس،  
وزيران امور اقتصادى و دارايى، كشور، صنعت، معدن و تجارت، ورزش 
و جوانان، راه و شهرسازى، دادگسترى و جهادكشاورزى براى پاسخ 
به سوال تعدادى از نمايندگان در كميسيون هاى تخصصى مجلس 

حضور مى يابند. 
ذره بين  امنيتي

هفته گذشته يك واقعه تروريستي در كشور حادث شد كه سبب 
شهادت برخي از هم ميهنان مان شد كه آن حمله تروريستي به چابهار 
بود، در همين حال حادثه تروريستى چابهار سه شنبه آينده با حضور 
مسئوالن مربوطه در كميسيون امنيت ملى مجلس بررسى مى شود. 
اعضاى اين كميسيون قرار است بررسى تقاضاى تعدادى از نمايندگان 
براى اعمال ماده 234 آيين نامه داخلى درخصوص اظهارات ظريف، 
وزير امور خارجه درباره پولشويى در ايران را در اين كميسيون بررسى 

كنند.
جوالن گراني و تيغ مجلس

ــس در نشست  ــاى كميسيون اصل 90 مجل گفتني است اعض
مشتركى با معاون حقوقى رييس جمهور، رضا رحمانى وزير صنعت، 
رييس سازمان تعزيرات و ديگر دستگاه هاى نظارتى و مسئول، موضوع 

بدهى ها و تعهدات شركت هاى خودروساز و علت انجام نشدن به موقع 
تعهدات آن ها را بررسى مى كنند. اعضاى اين كميسيون همچنين در 
ــه، آلودگى كارخانه ذوب مس  نشست مشتركى با مسئوالن مربوط

خاتون آباد شهر بابك كرمان را بررسى مى كنند.
جلسه اي براي زيرساخت ها

عبدالرضا رحمانى فضلى، وزير كشور نيز براى پاسخ به سوال 11
نماينده سه شنبه آينده به كميسيون شوراها و امور داخلى مجلس 
مى رود. قرار است طرح الحاق به ماده 23 قانون نحوه فعاليت احزاب 
ــه احزاب و مركز  ــان وزارت اطالعات، كشور، خان با حضور نمايندگ
پژوهش هاى مجلس يك شنبه آينده در كميسيون شوراهاى مجلس 
بررسى شود. همچنين قرار است نحوه تشكيل اجتماعات و برگزارى 
راهپيمايى ها، با حضور نمايندگان ستاد كل نيروهاى مسلح وزارت 
كشور وزارت اطالعات نيروى انتظامى مركز پژوهش هاى مجلس و 

خانه احزاب در اين كميسيون مورد بررسى قرار گيرد.
بررسي نفتي

در همين حال، اعضاى كميسيون اجتماعى مجلس طرح ساماندهى 
ــه آينده در اين كميسيون  نيروهاى قراردادى وزارت نفت را سه شنب
ــى شدن قانون  ــى اليحه اصالح و دايم بررسى مى كنند.ادامه بررس
مديريت خدمات كشورى و بررسى طرح عقد قرارداد مستقيم با نيروهاى 
خدماتى توسط دستگاه هاى اجرايى و حذف شركت هاى پيمانكار نيز در 

دستور كار هفته آينده كميسيون اجتماعى مجلس قرار دارد.

هفته اقتصادي ها
ــادى و دارايى دوشنبه آينده براى  فرهاد دژپسند، وزير امور اقتص
پاسخ به سوال على اديانى، نماينده قائمشهر به كميسيون اقتصادى 
مجلس مى رود. قرار است تقاضاى تعدادى از نمايندگان براى تحقيق 
و تفحص از نحوه واگذارى شركت ماشين سازى تبريز و امالك مربوطه 
و همچنين شركت آذرچليك توسط سازمان خصوصى سازى نيز در 
جلسه اين كميسيون بررسى شود. بررسى طرح بانكدارى جمهورى 
اسالمى ايران و بررسى تقاضاى عده اى از نمايندگان درخصوص نحوه 
اجراى بند (ب) ماده (17) قانون برنامه ششم توسعه با حضور عبدالناصر 
همتى، رييس كل بانك مركزى، وزير امور اقتصادى و دارايى و رييس 
ديوان محاسبات در دستور كار يك شنبه آينده اين كميسيون قرار دارد.

سهم صمت از  بهارستان
در ادامه حضور  وزرا  قرار است رضا رحمانى، وزير صنعت، معدن و 
تجارت براى پاسخ به سوال 6 نماينده سه شنبه آينده در كميسيون 
صنايع و معادن مجلس حضور يابد. گزارش هيات تحقيق و تفحص 
از علمكرد شركت مس ايران نيز يك شنبه آينده در كميسيون صنايع 
ــزارش تهيه شده  ــى شود.همچنين جمع بندى گ مجلس قرائت م
ــاده 234 آيين نامه داخلى  درخصوص پيام رسان تلگرام براساس م

مجلس در جلسه يك شنبه آينده اين كميسيون بررسى مى شود.
البي هاي مجلس و قدم هاي وزرا

در ادامه  رفت و آمد هاي وزرا به مجلس، قرار است  مسعود سلطانى فر، 

وزير ورزش و جوانان به منظور ارائه عملكرد هشت ماهه اين وزارتخانه 
در قانون بودجه سال 97 و نيز پاسخگويى به سوال محمدرضا رضايى 
ــده به كميسيون عمران مجلس  كوچى، نماينده جهرم سه شنبه آين
ــر راه و شهرسازى براى  برود. همچنين قرار است محمد اسالمى، وزي
ــه در قانون بودجه سال 97 و  بررسى عملكرد هشت ماهه اين وزارتخان
پاسخگويى به سواالت تعدادى از نمايندگان در اين كميسيون حضور يابد.

عليرضا آوايى، وزير دادگسترى سه شنبه آينده براى پاسخ به سوال چهار  
نماينده به كميسيون قضايى مجلس مى رود.بحث و بررسى پيرامون 
موضوع اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و حذف اعدام با حضور مقامات 
و مسئوالن دستگاه هاى مربوطه  نيز در دستور كار يك شنبه آينده اين 

كميسيون است.

استيضاح  هفته
وزير جهاد كشاورزى نيز براى پاسخ به سواالت استيضاح كنندگان 
خود سه شنبه آينده در كميسيون كشاورزى مجلس حضور مى يابد. 
مشكالت و اثرات نامطلوب قيمت گذارى هاى دستورى محصوالت 
دارويى و واكسن صنعت هاى دامپرورى و مرغدارى ها و توليدات دامى 

نيز يك شنبه آينده در كميسيون كشاورزى مجلس بررسى مى شود.
ناكارآمدي و هزينه 

به نظر بيشترين وقت وزرا در مجالس صرف مي شود و اين موضوع 
مي تواند به كارهاي آن ها آسيب وارد كند ولي نكته اي كه نبايد در اين 
بين از نگاه ها دور بماند، موضوع ناكارآمدي هاي دستگاه هاي اجرايي 

است كه سبب مي شود نمايندگان مسئوالن را به بهارستان بياورند. 

صحن

بيشتر اعضاي كابينه در هفته جاري بايد براي پاسخگويي در باره مسائل مختلف كشور به مجلس بيايند

هفت روز شلوغ وزرا در بهارستان
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ــناى آمريكا روز پنج شنبه 22 آذر  مجلس س
(13 دسامبر) پيش نويس قطعنامه توقف حمايت 
ــتان را به  نظامى از ائتالف يمن به رهبرى عربس
ــناتور به اين قطعنامه راى  تصويب رساند. 56 س

مثبت دادند. شمار مخالفان 41 نفر بود.
به گزارش يورو نيوز، رسانه هاى آمريكا پيشتر 
به نقل از مقام هاى آگاه سازمان اطالعات آمريكا 
ــيا) گزارش كرده بودند كه نتيجه تحقيقات  (س
ــئوليت كامل محمد بن سلمان در  ــانگر مس نش
ــت. با اين حال دونالد  ــقجى اس قتل جمال خاش
ــك پمپئو، وزير  ــس جمهورى و ماي ترامپ، ريي
خارجه اياالت متحده آمريكا مى گويند مسئوليت 
وليعهد سعودى در اين قتل «هنوز محرز نشده» 
است و احتياج به تحقيقات بيشتر دارد. با اين حال 
اعضاى مجلس سنا هفته گذشته و پس از ديدار 
با جينا هاسپل، رييس سازمان سيا، اعالم كردند 

شكى در مسئوليت بن سلمان وجود ندارد.
دولت ترامپ از كنگره خواسته بود تا روابط با 
ــعودى را به دليل نقش كليدى اين  عربستان س
كشور در مقابله با ايران و مشاركت هاى اقتصادى 
ــده از جمله فروش  ــاالت متح ــودآور براى اي س

سالح، تيره نكند.
ــى  ــنا قبال به بررس به گزارش دويچه وله، س
ــان دادن به  ــه اى براى پاي ــس قطعنام پيش نوي
ــالف عربى در حمله به يمن  حمايت نظامى از ائت

راى مثبت داده بود.
ــالف نظامى در  ــع حمايت از ائت قطعنامه قط
ــندرز ارائه داده بود. منباى  جنگ يمن را برنى س
اين قطعنامه اين است كه حمايت آمريكا از جنگ 
ــى  ــتيابى به راه حل سياس يمن مانعى براى دس

بحران اين كشور است.
قطعنامه صلح يمن از روز جمعه  اجرايى شد

ــوئد به آن  توافقى كه طرف هاى يمنى ر در س
ــورى درگيرى ها در  ــت يافتند و بر توقف ف دس
استان الحديده و بندر آن تاكيد دارد، از  روزجمعه 

وارد فاز اجرايى شد.
ــرف متعهد  ــر دو ط ــن توافق ه ــاس اي براس
مى شوند كه هيچ گونه تجهيزات نظامى به استان 
الحديده وارد نكنند و فورا تمامى درگيرى ها را در 
ــهر و بندر الحديده و بنادر الصليف و رأس  اين ش

عيسى را متوقف كنند.
همچنين قرار است رييس كميته هماهنگى 
ــات هفتگى درباره اجراى اين توافق ارائه  گزارش
كند.براساس اين توافق كه از روز جمعه اجرايى 
ــلح بايد ظرف 14 روز از اين شهر و  شد  افراد مس

بندر آن عقب نشينى كنند.
ــت كميته اى نيز براى استقرار مجدد  قرار اس
نيروهاى دو طرف در الحديده با نظارت سازمان 

ملل تشكيل شود.
ــت تمامى درآمدهاى بنادر  همچنين قرار اس
الحديده و الصليف و رأس عيسى به بانك مركزى 
ــعبه موجود در  ــا از طريق ش ــال يابد ت يمن انتق

الحديده حقوق كارمندان پرداخت شود.
ــت و آمد غيرنظاميان  تمامى طرف ها بايد رف
و ورود كاالها به شهر الحديده و بنادر الحديده و 
الصليف و رأس عيسى را تسهيل كنند و مانع ورود 

كمك هاى بشردوستانه نشوند.
ــازمان ملل در  ــاس اين توافق حضور س براس

شهر الحديده و بنادر مذكور افزايش مى يابد.
ــازمان ملل نقش مهمى در حمايت از اداره  س
ــه كل بنادر الحديده، الصليف و  و تفتيش موسس

رأس عيسى خواهد داشت.
سنا عليه بن سلمان

سنا همچنين به  قطعنامه ديگرى راى مثبت 
ــعودى را  ــلمان، وليعهد س داد كه محمد بن س
ــقجى روزنامه نگار  ــال خاش ــئول قتل جم مس
ــعودى معرفى مى كند. اين قطعنامه از  منتقد س
سوى باب كروكر، سناتور جمهوريخواه و رييس 
ــنا ارائه شده بود.  كميسيون سياست خارجى س
انتقاد از خريدهاى تسليحاتى عربستان از چين 
ــيه هم از مواد ديگر قطعنامه است.هر دو  و روس

ــيون و بخشى  ــكار اپوزيس قطعنامه اعتراض آش
ــزب دونالد ترامپ، به  از حزب جمهوريخواه، ح
سياست هاى او در قبال عربستان تلقى مى شوند.

ــيا در  ــم نتيجه گيرى هاى تحقيقات س به رغ
مورد نقش محورى بن سلمان در قتل خاشقچى، 
ــك  ــپ در هفته هاى اخير با طرح ش دونالد ترام
ــبهه در اين نتيجه گيرى انتقادى را متوجه   و ش
ــلمان نكرد و  از اعمال فشار بر او هم  محمد بن س
ــود كه خريدهاى  ــتدالل او اين ب امتناع كرد. اس
ــكا بر اين  ــتان و اتكاي آمري ــليحاتى عربس تس
ــور در مقابله با ايران مهم تر از آن هستند كه  كش

مناسبات با رياض دستخوش نوسان شود.
دشوارى هاى اجرايى شدن قطعنامه ها

ــددر مجلس  ــون  باي ــه اكن ــر دو قطعنام ه
ــته شود، امرى كه تا  نمايندگان نيز به راى گذاش
ــال جارى ميالدى بعيد به نظر مى رسد.  پايان س
ــس نمايندگان با هر دو  حتى اگر بعدتر هم مجل
ــراى آن ها  ــد، باز هم اج ــه موافقت كنن قطعنام
ــت كه چنين  ــاى دونالد ترامپ اس نيازمند امض
اتفاقى تقريبا غيرممكن است.اما با توجه به كسب 
ــى هاى مجلس نمايندگان توسط  اكثريت كرس
ــر، چنانچه  ــرات در انتخابات اخي ــزب دموك ح
ــال  ــى اين قطعنامه ها بعد از تعطيالت س بررس
ــود، به احتمال  نو و تغيير تركيب كنگره آغاز ش
ــب  ــس نمايندگان را كس ــاد راى مثبت مجل زي

خواهد كرد.
داستان  ادامه دار سنا و بن سلمان 

احتمال دارد كه سنا در روزهاى آينده متنى در 
محكوم كردن نقش مستقيم محمد بن سلمان، 
ــقجى تهيه كند.  وليعهد عربستان در قتل خاش
ــال جينا هسپل، رييس  ــامبر امس اوايل ماه دس
ــاالت متحده آمريكا  آژانس اطالعات مركزى اي
(سيا) براى ارائه توضيحات و پاسخ به پرسش هاى 
ــناى  ــقجى در مجلس س ــه قتل خاش مربوط ب
ــد. پس از اين ديدار نمايندگان  آمريكا حاضر ش
ــلمان در قتل اين  سنا درباره نقش داشتن بن س

روزنامه نگار متقاعد شدند.
باب كروكر ،رييس كميته روابط خارجى سنا 
ــده جمهورى خواه  ــى گراهام، دو نماين و ليندس
ــكارا با دونالد ترامپ مخالفت كردند. گراهام  آش
ــس اطالعات مركزى  ــور رييس آژان پس از حض
ــنا درباره محمد بن سلمان   اياالت متحده در س
ــت و از  ــر مى كنم كه او ديوانه اس گفت: «من فك
نظر من او انسانى خطرناك است». او افزود: «به 
ــت كه [قتل خاشقجى] به  هيچ وجه ممكن نيس
ــده بدون اطالع وليعهد  اين شكل برنامه ريزى ش

عربستان صورت گرفته باشد».
واكنش پمپئو به قطعنامه سنا

ــه آمريكا  ــور خارج ــو، وزير ام ــك پمپئ ماي
ــت: قتل جمال  ــس نيوز گف ــه با فاك در مصاحب
ــقجى يك حادثه غم انگيز است كه آمريكا  خاش
آن را تاييد نمى كند. مى دانيم كه آن ها هنوز روى 
ــرى حقايقى درباره قتل  آن كار مى كنند. يك س
ــقجى وجود دارد. جامعه اطالعاتى  جمال خاش

هنوز روى آن كار مى كند.
وزير خارجه آمريكا اشاره اى نكرد كه آيا از نظر 
او محمد بن سلمان، وليعهد سعودى در قتل اين 
روزنامه نگار منتقد آل سعود نقش داشته است يا 
خير اما تاكيد كرد عربستان «متحد مهمى» براى 
ــاره به تحريم هاى  ــت. او در ادامه با اش آمريكاس
آمريكا عليه 17 تبعه سعودى گفت آن ها در اين 

قتل مقصر شناخته شدند.
او همچنين با زير سوال بردن ارزيابى جامعه 
ــى از گزارش هايى  اطالعاتى آمريكا گفت: برخ
ــت. آمريكا متحد  ــما مى بينيد دقيق نيس كه ش
مهمى در پادشاهى عربستان دارد. هنوز مدرك 

مستقيمى به دست نيامده است.  
بن سلمان به دنبال ديدار با نتانياهو

ــلمان در قضيه خاشقجى  با اينكه پاى بن س
حسابى گير است و كنگره آمريكا هم در مقابل او 
ــنگينى گرفته است، شاهزاده سعودى  موضع س

براى كاستن از فشار در صدد ديدار با نخست وزير 
اسراييل است.

ــت آى اعالم كرد كه محمد  سايت ميدل ايس
ــت وزير رژيم  ــا نخس ــد دارد ب ــلمان قص بن س
صهيونيستى و رييس جمهور آمريكا ديدار كند.

ــنده سايت ميدل ايست  ديويد هرست، نويس
ــتان اعالم  ــع آگاه در عربس ــل از مناب ــه نق آى ب
ــا پيامدهاى قتل  ــه تعامل ب ــروه مكلف ب كرد: گ
جمال خاشقجى، روزنامه نگار منتقد عربستانى 
ــداد بزرگ  ــال مقدمه چينى براى يك رخ درح
ــت؛ رخدادى كه محمد بن  ــاز اس و سرنوشت س
ــتان و بنيامين نتانياهو،  ــلمان، وليعهد عربس س
ــد ترامپ رييس  ــراييل و دونال ــت وزير اس نخس
ــم آورده و وليعهد را به  ــكا را گرده جمهور آمري
ــوه دهد همان طور كه  عنوان يك رهبر صلح جل
ــين مصر بعد از  انور سادات، رييس جمهور پيش
ديدارش با مناخيم بگين، نخست وزير اسراييل 
در كمپ ديويد به عنوان رهبر صلح شناخته شد.

ــامل  ــنده، گروه مذكور ش به گفته اين نويس
ــازمان اطالعات عربستان، ارتش،  اعضايى از س
ــاوران  ــئوالن وزارت خارجه و مش ــانه و مس رس

سياسى است.
فرار بن سلمان كوچك از آمريكا

ــلمان»، برادر «محمد»، وليعهد  «خالد بن س
عربستان سعودى كه سفير كشورش در آمريكا 
ــنگتن را در بحبوحه شدت  ــت، بار ديگر واش اس
ــردش در ماجراى ترور  گرفتن انتقادات از عملك
«جمال خاشقجى»، روزنامه نگار منتقد سعودى 
ــد پاى او نيز  در پرونده  ترك كرد. به نظر مى رس

هاى خاشقجى و يمن ، گير باشد.
اردوغان: قاتل خاشقجى را مى شناسم

ــور تركيه تاكيد كرد  روز جمعه، رييس جمه
ــناخته  ــقجى براى وى ش ــل جمال خاش كه قات

شده است.
رجب طيب اردوغان، رييس جمهور تركيه در 
اولين كنفرانس قضايى دادگاه هاى قانون اساسى 
ــازمان همكارى اسالمى در  ــورهاى عضو س كش
استانبول گفت: فايل هاى صوتى نشان مى دهند 
كه نزديك ترين افراد محمد بن سلمان، وليعهد 
عربستان در قتل جمال خاشقجى، روزنامه نگار 
منتقد عربستانى دست دارند. عامل اين جنايت 
ــت. پس موضوع را  ــده اس ــناخته ش براى من ش
ــم از موضوع  ــت: نمى تواني ــى كنيد.وى گف علن

ــتان در  ــولگرى عربس ــقجى در كنس قتل خاش
استانبول بگذريم. اين مساله از تمامى ابعاد واضح 
ــورها در جهان اسالم  است. متاسفانه برخى كش
واقعيت را درچارچوب حق و عدالت بيان نكردند. 
دادستان كل عربستان در جريان سفرش به تركيه 
ــه نكرد. ديديم كه ديروز  هيچ اطالعاتى به ما ارائ
ــناى آمريكا چه اتفاقى افتاد. مساله تنها به  در س
اين ختم نخواهد شد بلكه ادامه خواهد داشت. ما 
به آمريكايى ها و سازمان اطالعات شان اطالعات 
ــقجى را داديم و آماده ايم به هر  درباره قتل خاش
كسى كه بخواهد اين اطالعات را بدهيم. هدف ما 

تحقق عدالت است.
بهانه جويي پمپئو

ــك پمپئو، وزير  ــتر و در 28 نوامبر، ماي پيش
ــس، وزير دفاع آمريكا،   امور خارجه  و جيمز متي
ــده بودند و از  در مجلس سناى آمريكا حاضر ش
ــعودى در جنگ  ــتان س حمايت آمريكا از عربس

يمن دفاع كرده بودند.
آن ها در جلسه سناى اين كشور هشدار داده 
ــه در يمن بدون  ــمكش بيرحمان بودند كه كش
ــود. وزير خارجه  ــكا وخيم تر مى ش دخالت آمري
ــى از يمن  آمريكا تاكيد كرده بود كه«چشم پوش
ضرر بزرگى به امنيت ملى ما و هم پيمانان مان در 

خاورميانه مى زند».
پمپئودر اظهار نظرى عجيب گفته بود: «رنجى 
كه مردم در يمن مى برند مرا متاثر مى كند!  اما اگر 
اياالت متحده آمريكا در يمن دخالتى نمى كرد، 
ــش رابطه با  ــد. كاه اوضاع از اين هم بدتر مى ش
ــراى امنيت ملى  ــتباهى بزرگ ب ــتان اش عربس

آمريكا و هم پيمانان  واشنگتن  است». 
جابه جايي خاص

ــنبه، باربارا  جالب است كه بدانيد روز پنج ش
ــناى ايالتى  ــواه در س ــناتور جمهوريخ بولير س
كانزاس به نشانه مخالفت با سياست هاى دونالد  

ترامپ به حزب دموكرات پيوست!
ــزب جمهورى خواه تنها  اين رويگردانى از ح
ــزارى انتخابات ميان دوره اى  يك ماه پس از برگ
كنگره اتفاق مى افتد كه در آن جمهورى خواهان 

توانستند اكثريت سنا را از آن خود كنند.
نظر كروكر درباره بن سلمان

ــناتور جمهوريخواه باب  كروكر  كه رييس  س
ــت، در اظهار نظرى  كميته روابط خارجى سناس
ــن و متقن گفت:« معتقدم وليعهد سعودى  روش

ــولگرى داده  ــتور قتل  خاشقجى را در كنس دس
و بر آن نظارت داشته است.  بنابراين كافى است 
ــعودى برابر هيات منصفه حاضر شود  وليعهد س
تا در كمتر از 30 دقيقه به قتل خاشقجى محكوم 

شود».
كارهاى كثيف رييس جمهور!

خبرى كه نبايد از كنار آن به سادگى بگذريم و 
ارتباطى با يمن و بن سلمان ندارد، صحبت هاى 
رسانه اى شده وكيل سابق ترامپ است كه در عين 
ــخصيت  بى ربطى مى تواند به طرز مهمى به ش
رييس جمهور «اشتباهى» آمريكا، مرتبط با شد!

ــال زندان محكوم  مايكل كوهن كه به سه س
ــانه ها اين طور گفته است: «  ــت، به رس شده اس
ــتن بر  اقدامات كثيف  ماموريتم سرپوش گذاش

رييس جمهور بود».
پاسخ ترامپ به افشاگرى كوهن

ــت:  من  ــه توييت  نوش ــد  ترامپ در س دونال
هيچ گاه به مايكل  كوهن دستور ندادم كه قانون 
شكنى كند. وى يك وكيل بود و بايد قانون را مى 
دانست. كار وكيل همين توصيه هاى قانونى است 
ــتباهى صورت گيرد ،مسئوليت با خود  و اگر اش
وكيل است. آن ها به همين خاطر پول مى گيرند. 
به رغم اين مساله، بسيارى از وكالى مالى ستاد 
انتخاباتى من اعالم كرده اند كه من در ارتباط با 

قوانين مالى ستاد انتخاباتى اشتباهى نكرده ام. 
ــام نامرتبط با من  كوهن به علت چندين اته
مجرم شناخته شده است. وى درباره دو اتهامى 
اعتراف كرده است كه جنايى نيستند و احتماال 
ــات حتى اگر نقض  ــچ يك از اين اتهام درباره هي

قوانين مدنى نيز باشند ، مجرم نبوده است. 
ــده  درباره اين اتهامات تنها با كوهن توافق ش
است كه رييس جمهور را بى آبرو كنند و در ازاى 
آن يك حبس خفيف براى وى در نظر گرفته اند 
كه به اين ترتيب به طور موقت دست از سر وى و 
ــكل به عنوان يك وكيل  خانواده اش بردارند. ماي
ــن دارد و بايد  ــئوليت هاى زيادى در قبال م مس

پاسخگو باشد.
نتايـج نظر سـنجى فاكس نيـوز درباره 

محبوبيت ترامپ
ــنجى شبكه فاكس  نتيجه جديد ترين نظرس
نيوز نشان مى دهد بيش از نيمى از راى دهندگان 
آمريكايى مى گويند دونالد  ترامپ در  انتخابات 

رياست جمهورى سال 2020 راى نمى آورد. 

ــد از  ــزارش، 52 درص ــن گ ــب اي ــه موج ب
ــالم  ــنجى اع ــن نظرس ــركت كنندگان در اي ش
ــپ بتواند بار ديگر  ــر نمى كنند ترام كرده اند فك
در انتخابات رياست جمهورى دوره آينده پيروز 

شود. 
ــد از راى دهندگانى كه  ــال 39 درص با اين ح
ــى كرده اند  ــركت در انتخابات نام نويس براى ش
ــار دوم رييس جمهور  ــد ترامپ براى ب مى گوين

مى شود. 
ــن  ــدگان در اي ــركت كنن ــد از ش 55 درص
ــش كه اگر  ــه اين پرس ــخ ب ــنجى در پاس نظرس
ــود آن ها به چه  انتخابات همين امروز برگزار ش
كسى راى خواهند داد گفتند به فرد ديگرى غير 

از ترامپ راى خواهند داد. 
ــدگاه راى  ــنجى همچنين دي در اين نظرس
ــزب دموكرات درباره طيف  دهندگان طرفدار ح
نامزدهاى احتمالى شركت كننده اين حزب در 
انتخابات رياست جمهورى سال 2020 پرسيده 
شد كه پاسخ دهندگان بيشترين نمرات را به جو  
بايدن معاون سابق رييس جمهور و سناتور برنى  

سندرز دادند.
تالش براى انحراف افكار عمومى آمريكا

ــه تا افكار عمومى  در حالى كه از كنگره گرفت
ــبت به چرايى و چگونگى  آمريكا، همه و همه نس
به قدرت رسيدن ترامپ همه چيز را فهميده اند و 
البته دست او براى حمايت از عربستان در جنگ 
يمن و قضيه خاشقجى رو شده، او در يك توييت 
انحرافى دوباره پاى ايران را وسط كشيد تا بتواند 

اندكى از فشارها را كم كند.
ــد در قضيه  ــا مى دانن ــى كه همه دني در حال
برجام،  نه تنها به ايران پولى پرداخت نشده بلكه 
دارايى هاى بلوكه شده ايران، آزاد شده، ترامپ در 
صفحه توييتر خود اين گونه نوشت: «دموكرات ها 
و رييس جمهور اوباما 150 ميليارد دالر به  ايران 
ــت نياوردند اما نمى توانند  دادند و هيچى به دس
پنج ميليارد دالر براى امنيت ملى و ديوار مرزى 

بدهند؟»
ــيار از كاربران زير  ــت كه بس اين در حالى اس
ــا هر مبلغ  ــتند كه اين پول ي ــت ترامپ نوش پس
ديگرى، پول خود ايران بوده كه آزاد شده نه اينكه  
پولى از جيب دولت آمريكا،  «خيرات» شده باشد!

قطعنامه سنا هشدارى به ترامپ است
ــتريت ژورنال  ــه كار وال اس روزنامه محافظ
ــه  ــناى آمريكا،قطعنام ــه آرا ى  س ــاره ب بااش
ــئول دانستن  ــقجى ومس محكوميت قتل خاش
ــعودى را مفيدتر از مصوبه لزوم قطع  وليعهد س
ــنگتن در جنگ  ــى رياض – واش همكارى نظام
يمن و آن را هشدارى به رييس جمهورى آمريكا 
دانست.وال استريت ژورنال با اشاره به آنكه هفت 
ــه را تاييد كرده اند  ــز اين مصوب جمهوريخواه ني
ــتند كه اين  ــت كه حاميان طرح مى دانس نوش
مصوبه در مجلس 2018 راه به جايى نمى برداما 
ــنا عصبانى است و در مقابل  نشان مى دهد كه س

ترامپ قرار گرفته است.
ــتريت ژورنال، اقدام مفيدتر  به نوشته وال اس
ــناتور  ــروز، قطعنامه اى بود كه باب كروكر س دي
ــى تهيه كرده بود كه بر  جمهوريخواه ايالت تنس
ــقجى محكوم شده  ــاس آن قتل جمال خاش اس
ــعودى مسئول  ــلمان وليعهد س و محمد بن س
ــتريت ژورنال  ــت.وال اس ــناخته شده اس آن ش
ــد و  ــت:اين قطعنامه به اتفاق آرا تصويب ش نوش
ــكا را تغيير نمى دهد  ــت آمري هرچند كه سياس
ولى هشدارى به كاخ سفيد و سعودى هاست كه 
آمريكا عالوه بر منافع، از ارزش هايش نيز دفاع مى 
ــال آينده كه دمكرات ها كنترل مجلس  كند. س
ــت گيرند، آزادى عمل سياسى رييس  را در دس
جمهورى محدود مى شود. اگر ترامپ به نحوى 
ــواه و دمكرات از قتل  انزجار دو حزب جمهوريخ
خاشقچى را تصديق نكند، ممكن است كنترل بر 
سياست خارجى و اتحاد سعودى - آمريكايى را 

نيز از دست دهد.

ترامپ  گرفتار سـنا     !

سناتورها همزمان با این که محمدبن سلان را قاتل خاشقجی دانستند، طرح ممنوعیت حایت نظامی از عربستان در جنگ یمن را تصویب کردند

سناى آمريكا، آب پاكى را روى دست ترامپ  
ريخـت و در يكـى از تاريخى تريـن روزهاى 
دستگاه قانون گذارى اياالت متحده، بر خالف 
سياسـت خارجـى دولت، طـرح ممنوعيت 
حمايت نظامى از عربسـتان در جنگ يمن را 

به تصويب رسـاند و از طرف ديگر، محمد بن 
سلمان، وليعهد سعودى را   به عنوان قاتل جمال 
خاشـقجى، روزنامه نگار معتدل عربستانى 
معرفى كرد! البته اجرايى شدن اين دو قطعنامه، 
با چالش هاى مهمى از جملـه امضاى ترامپ 
مواجه اسـت اما همين كه تصميم سنا رسانه 
اى شد و درمقابل سياسـت هاى ترامپ، قرار 
گرفت، پيروزى بزرگى محسـوب مى شـود.
قطعنامـه منع حمايـت از ائتـالف نظامى در 
جنگ يمن را «برنى سـندرز» ارائه داده بود. 

حاال چالش هاى  آقـاى پرزيدنت در شـروع 
سومين سال رياسـت جمهورى اش با كنگره 
آغاز شـده و معلوم نيسـت داسـتان تا كجا 
پيش برود. هـر روز كـه مى گـذرد، ماجراى 
رسوايى سياسى او با روسـيه و رسوايى هاى 
جنسـى اش با بازيگران پـورن، وارد مراحل 
حساسى مى شـود و البته سـايه استيضاح، 
سنگين تر مى شود!معلوم نيست كه در روزها 
و هفته هاى آينده، چه سرنوشـتى در انتظار 
دونالد ترامپ خواهد بود اما هر چه هست، مى 

توان سال 2019 را سالى بسيار دشوار و پرماجرا 
براى ميلياردر نيويوركى متصور شد.بر اساس 
آنچه از رسانه ها نقل شـده، نزديكان ترامپ 
اعالم كرده اند كه او به شدت از استيضاح مى 
ترسد و گفته كه نبايد بگذاريم كه كنگره او را 
محاكمه كند!برگرديم به تقابل سنا با عربستان 
سـعودى؛ روز پنج شـنبه، با سـنايى مواجه 
بوديم كه فـارغ از قرارداد 10 ميليـارد دالرى 
آمريكا با عربسـتان براى فروش تسليحات 
نظامى، رياض را به خاطر كشتار وحشيانه در 

يمن، محكوم كرد و قانون منع كمك نظامى به 
خاندان سعودى را به تصويب رساند! اين مساله 
نشان مى دهد كه دالرهاى نفتى شايد بتوانند 
به راهروهاى كاخ سفيد نفوذ كنند امابيشتر 
اعضاى باشگاه 100نفرى سنا، خريدنى نيستند و 
نمى توان روى چشم بستن آن ها بر روى جنايت 
هاى جنگى در يمن، حسـاب كرد!همزمان با 
تحوالت در آمريكا درباره عربسـتان و يمن، 
گفت وگوهايى يمنى -يمنى در استكهلم سوئد 
نيز به نتايج قابل توجهى رسيد و تالش ها براى 

برقرارى آرامش و امنيت در سرزمين جنگ و 
گرسنگى نتيجه بخش شد.به هر حال با رويه 
سنا به عنوان دستگاه قانون گذارى در اياالت 
متحده، مى توان اميدوار بود كه يمن همزمان 
با عيد سال جديد ميالدى، رنگ و بوى آرامش 
را به خود بگيرد و مـردم مظلوم و بى دفاع اين 
كشور كمتر برخوردار به امنيت برسند.تكليف 
سنا با بن سلمان نيز تا حدودى مشخص شده و 
احتماال از اين پس، دست ترامپ براى حمايت 

بى چون و چرا از رياض، بسته شود.

ممهدى دل روشن 

 سـران كشـورهاى اروپايى كه ماه گذشـته 
به اتفاق آرا توافقنامه برگزيت را تصويب كردند، 
در پايان روز اول نشسـت دوره اى شوراى اروپا 
در بروكسل با صدور بيانيه اى تصريح كردند كه 
جاى هيچ گونه تغييرى در توافق به دست آمده 
ديده نمى شـود.اين بيانيه مى افزايـد: اتحاديه 
اروپـا از توافقنامه به دسـت آمده حمايت كرده 
و تمايـل دارد تا مراحـل تاييـد آن [در پارلمان 

انگليس] دنبال شود.سران اتحاديه اروپا درواقع 
هيچ تضمينـى براى كاهـش نگرانـى پارلمان 
انگليس در رابطه با آينده وضـع دو ايرلند ارائه 
نداده و تنها به اين نكته بسنده كرده اندكه طرح 
پشتيبان ايرلند شمالى موسوم به «بك استاپ» 
به عنوان راهكارى بـراى جلوگيرى از ايجاد مرز 
سخت و حفظ يكپارچگى بازار مشترك اتحاديه 
اروپا در دوره پسـا برگزيت مورداسـتفاده قرار 

خواهد گرفـت و اين طرح تا زمانـى كه ضرورت 
دارد به اجرا گذاشـته مى شـود.انگليس و اروپا 
معتقدند كشيده شـدن مرز سخت ميان ايرلند 
شـمالى و جمهورى ايرلند، توافق صلح بين اين 
دو منطقـه را به خطـر مى انـدازد. بااين حال دو 
طرف هنوز نمى دانند چگونـه مى توانند چنين 
چيزى را تضمين كنند. اتحاديه اروپا تاكيد دارد، 
درصورتى كه هرگونه توافـق تجارى ميان اروپا 

و انگليس در آينده موفق به حفظ مرز به شـكل 
كنونى نشـود، طرح بك استاپ براى جلوگيرى 
از كشيده شدن يك مرز فيزيكى به اجرا درآيد.
اين طرح كه در توافقنامه برگزيت مطرح شـده، 
قرار است از بازگشـت مرز سخت بين دو ايرلند 
جلوگيـرى كنـد، به اين ترتيب كـه انگليس را 
موظف مى كند براى مدت محدودى در چارچوب 

مقررات گمركى اتحاديه اروپا عمل كند.

دست رد 
اروپا،شانس برگزاری 
همه پرسی مجدد 

برگزیت را افزایش داد

شـبكه تلويزيونـى بلومبـرگ 
خبر داد كـه طرح راى عـدم اعتماد 
به دولت فرانسـه با مخالفـت قاطع 
نمايندگان شكسـت خورد. در راى 
گيرى 22 آذر تنها 70 نماينده ازميان 
577 نماينـده مجلـس بـا بررسـى 
طرح احزاب چپگـرا موافقت كردند. 
موافقان طـرح مذكور بـا 10 ميليارد 

يورو هزينه اضافه دولت كه براى آرام 
سـاختن اعتراضات جليقـه زردها 
تخصيص يافته مخالف بودند. گفتنى 
اسـت كه حزب «جمهورى به پيش» 
مكـرون 309 كرسـى مجلـس را در 
اختيار دارد.رييس جمهورى فرانسه 
به تازگـى اعالم كرد كه بـراى بهبود 
شـرايط زندگى اقشـار كـم درآمد 

جامعه معافيت هاى مالياتى و افزايش 
100 يورويى حداقل دستمزد را در نظر 
مى گيرد. دولت مكرون با اوجگيرى 
اعتراض ها برنامـه افزايش ماليات بر 
مصرف سـوخت را نيز از بودجه سال 

2019 كنار گذاشته است.
برنامـه مذكـور دليـل اصلـى 
اعتراض هاى پنج هفته اخير «جليقه 

زردها» بود كه با وجود عقبگرد دولت 
كماكان و با هدف تغييرات اساسى در 
سياست هاى اقتصادى دولت و حتى 

استعفاى مكرون ادامه داشته است.
جليقـه زردها قرار اسـت با وجود 
وعده هاى مكرون و درخواسـت هاى 
دولت امروز بار ديگر در پاريس و ديگر 

شهرهاى فرانسه تظاهرات كنند.

تحليل گران در فرانسـه بـا اينكه 
تاميـن منابـع مالـى بـراى تحقـق 
وعده هـاى «امانوئـل مكـرون» بـه 
افراد كـم درآمد را دشـوار مى دانند 
امـا پيش بينى مـى كنند حتـى اين 
امتيـازات هـم نمـى توانـد «جليقه 
زردهـا» را براى دسـت كشـيدن از 

اعتراضات متقاعد سازد.

طرح عدم اعتاد 
به دولت مکرون 

رای نیاورد
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مرحله دوِم دومين نشست از سلسله نشست هاى 
فقه پژوهى موسسه فقه الثقلين وابسته به دفتر آيت ا... 
العظمى صانعى،  با موضوع «چالش هاى حقوق زنان 
ــنبه 22 آذر 1397 با حضور  در فقه» صبح روز پنج ش
جمع كثيرى از استادان حوزه  و دانشگاه، فعاالن حوزه 
ــنت در سالن همايش هاى تاالر  زنان و علماى اهل س
شهر شوراى شهر مشهد مقدس برگزار شد. سخنران 
افتتاحيه اين نشست حجت االسالم مهدى مهريزى 
ــخن از فقه زنان مطرح  در سخنانى گفت: «وقتى س
مى شود مراد مباحثى است كه در فقه درباره زنان بيان 
مى شود. در گذشته اين مبحث به صورت منسجم نبود 
و كتاب هاى اندكى با عنوان «احكام النسا» نوشته شده 
بود. اين كتاب ها فقط مطالب را به صورت استداللى  يا 
غير استداللى گردآورى كرده اند. يك سرى از كتاب ها 
هم در عصر معاصر براى تفاوت هاى فقه زن و مرد نوشته 
شده است. جا دارد تفاوت هاى فقهى را استخراج كنيم 
و ببينيم چه پشت صحنه كالمى و معرفتى دارد. مهم تر 
از احكامى مثل ديه و ...، نگاه معرفتى پشت صحنه آن 
است؛ ما چه نگاهى به زن و مرد داريم و اين دو قشر در 
سير و سلوك معنوى و اجتماعى چه جايگاهى دارند؟ 
تفاوت ها را مى توان به اختصاصات زنان و اختصاصات 
ــن تفاوت ها  ــوزه زنان اي ــرد. در ح ــيم ك مردان تقس
ــت كه اصطالحا از آن به «تبعيض  حدود 60 مورد اس
ــود؛ مانند ازدواج با غير  عليه زنان» هم نام برده مى ش
ــته نمى شود، بحث  ــلمان كه براى زن جايز دانس مس
طالق و چندهمسرى و ازدواج موقت براى مرد مطلقه 
ــا و مرجعيت دينى و  ــراى زن در صورت تجرد، افت و ب
بحث قصاص و ديه و ...  . اين 60 مورد را وقتى در كتب 
ــى مى كنيم مى توانيم نگاه معرفتى به زن  فقها بررس
ــلمان گفته  را دريابيم. مثال در بحث ازدواج با غير مس
مى شود زن به خاطر ضعف عقلش تحت تاثير مرد قرار 
ــيب مى بيند. در بحث حضانت  مى گيرد و دينش آس
گفته مى شود در زن ها عادل كم پيدا مى شود. اين نگاه 
معرفتى و بينش قابل توجه است. در نماز ميت گفته 
مى شود، مرد براى نماز خواندن بر زن اولى است چون 
ــتجاب مى شود يا براى غسل  دعاى مردها زودتر مس
ــتدالل غسل مرد را  كردن در كمبود آب با همين اس
مقدم مى دانند. اين تفاوت ها يك نگاه معرفتى را القا 
مى كند و  با اين نگاه در دنياى امروز نمى توان گفت وگو 
كرد. اين نگاه زن را در تعامل و  فهم، برابر مرد نمى داند 
و تبعيض جنسيتى را القا مى كند. در واقع اين چالشى 
است كه فقه سنتى با آن روبه رو است. در دوره معاصر 
ــت؛ راه حل اول پذيرش اين  سه راه حل ارائه شده اس
تفاوت ها و پرداختن به تبيين هاى معقول گرايانه است 
كه نوشته هاى آيت ا... جوادى آملى و شهيد مطهرى را 
مى توان در اين راستا دانست. شهيد مطهرى مى گويد: 
ــاتى  ــت؛ چون زنان احساس ــت مرد اس طالق در دس
ــد؛ يعنى در اين  ــتند و زود طالق را چاره مى دانن هس
ــعى  ــده و فقيه و عالم س ديدگاه تفاوت ها پذيرفته ش
ــن روند از عالمه  مى كند آن را توجيه عقالنى كند. اي
طباطبايى دنبال شد و توسط شهيد مطهرى و آيت ا... 

جوادى ادامه پيدا كرد».
روش روشنفكران دينى

مهريزى ادامه داد: «راه حل دوم كه پس از اين راه 
ــنفكران دينى است؛  حل شكل گرفته، راه حل روش
ــانى كه تالش مى كنند با نگاه برون متنى، يكجا  كس
ــك تبيين كالمى و  ــائل را حل كنند.  اين گروه ي مس
ــه مسائل را حل  درون متنى دارند تا بتوانند يك كاس
كنند. گفته مى شود قوانين اسالمى، در صدر اسالم، 
در زمان عادالنه و كامل تر و عاقالنه تر بوده و امروز هم 
احكام بايد اين سه ويژگى را داشته باشد. راه سوم راه 
نوانديشان دينى است كه با مكانيسم هاى درون متنى 
ــائل  را حل كنند. اين  و اجتهاد رايج مى خواهند مس
ــاله پيش مى روند. يعنى بازنگرى  گروه مساله به مس
ــروز از زنان پيدا  ــه آگاهى هايى كه ام منابع با توجه ب
شده را مبنا قرار مى دهند. آيات را ممكن است فقيهان 
ديروز درست و كامل متوجه نشده  باشند اما اين فقيه 
نوانديش تالش مى كند با حفظ چهارچوب هاى كلى 
ــد. اين راه جزئى و درون متنى  به تفسير متفاوت برس
ــت. راه اول پذيرفتنى نيست.  است و يك كاسه نيس
شايد فقيه قبلى اشتباه كرده و در فهم ظاهر آيه دچار 
اشتباه شده باشد اما فقيه امروز با حفظ فهم گذشتگان 
پيش مى روند. بين راه دوم و راه سوم، راه سوم را ترجيح 
ــواهد درون دينى  ــل آن هم روايات و ش مى دهم. دلي
است كه ما را به فهم تازه تر تشويق كرده اند و دوم اينكه 
ما مكانيسم هاى الزم را حفظ كرده ايم. خراب كردن 
ــه در حوزه اجتماعى  ــه در حوزه علمى چ بنيادها، چ
سفارش نمى شود.  بايد چهارچوب ها را حفظ كنيم و 
ــائل را حل كنيم. در  با همين علم اصول و فقه اين مس
اين راه حل سوم كه نوانديشان دينى آن را برگزيده اند 
ــت؛ اين ها اول قرآن و تمام  به پنج نكته توجه شده اس
قرآن را محور قرار مى دهند. معموال ما چند آيه از قرآن 
ــال قوامون على  ــرار مىدهيم؛ مثال «الرج را معيار ق
ــه  آيات قرآن با  ــا» را مالك مى گيريم و مجموع النس
ــه قرآن با  ــود. اگر همه اين مجموع هم ديده نمى ش
ــرح در جامعه،  ــود، اين چند چالش مط هم ديده ش
ــال اول  ــود. قرآن در س راحت تر حل و فهميده مى ش
ــال دوم  به مذمت نگاه جاهلى به زن مى پردازد و در س
ــوم  ــال س به تفاوت هاى در خلقت مى پردازد و در س
ــتان هاى  به نمونه هاى تاريخى مى پردازد. بيان داس
گذشته مربوط به زنان براى نشان دادن نوع نگاه دين 
به زن است. مضمون هايى كه درباره حضرت مريم به 
ــتان ملكه صبا را  كار رفته را بررسى كنيد. قرآن داس
به عنوان زنى در باالترين جايگاه سياسى قرار گرفته 
ــى را براى چه  ــتان مادر موس ذكر مى كند. قرآن داس
ــران نمى گذارد  ــا ذهنيت مفس ــت؟ ام ذكر كرده اس
آيات درست تفسير شود. وقتى كه سخن وحى به زن 
ــر مى گويد اين وحى از قبيل وحى به  مى شود، مفس
مورچه است؛ چرا اين وحى را با وحى به موسى مقايسه 
ــت.  نمى كنيد؟ محور دوم، نگاه انتقادى به حديث اس
اين نگاه انتقادى از قبل هم بوده و لذا علم رجال درست 
شده است؛ اما كمتر به آن عمل مى شود. نپنداريم كه 
احاديث با دسته بندى درست به ما رسيده است. اين 

ــط افراد مختلف با اغراض مختلف نقل  احاديث توس
شده و خيلى از فرهنگ ها به اسم حديث به ما رسيده 
است. ما وارداتى از فرهنگ يهود و مسيحيت و عربى 
ــته ايم. در عيون اخبار الرضا 11  و زرتشت و غيره داش
گناه نام برده مى شود كه زنان با آن عذاب مى شوند كه 
6 گناه در آن گناهات مشترك و هشت مورد گناهان 
مخصوص زنان است. حاال در آن 6 مورد مشترك، آيا 
يك مرد نبوده كه مرتكب آن گناه شده باشد و پيامبر 
ــد؟ در اين حديث يك راوى  آن را در معراج ديده باش
زرتشتى مسلمان شده وجود دارد و  از سوى ديگر عين 
اين بحث در آيين زرتشت با تعبيرى اين چنين وجود 
دارد كه پيامبر به سروش آسمانى گفته مى شود كه چرا 
زن اين گونه عذاب مى شود و سروش اين گونه جواب 
مى دهد. اينكه خدا وقتى مى خواهد زن را بيافريند از 
دنده مرد مى آفريند در روايات يهود است و در روايات 
ــود و بر همين مورد براى موضوعات  ما هم نقل مى ش
زنان استفاده مى شود. نكته سوم در راه حل ارائه شده 
توسط روشنفكران دينى  اين است كه به شرايط دوران 
نزول آيه و روايت توجه مى كنند. اينكه گفته مى شود 
كار در خانه براى زن و كار بيرون خانه براى مرد است 
را زياد شنيده ايد. اين بحث با توجه به رواياتى كه ميان 
اميرالمومنين و حضرت زهرا (س) وجود داشته نقل 
ــود كه پيامبر مى فرمايند: حضرت على كمك  مى ش
ــرا مى فرمايد  ــاورد. حضرت زه ــزم بي كند آب و هي
ــنگين از دوشم برداشته شد.  الحمدا... كه كارهاى س
حديث بد تفسير مى شود. آن روز بسيارى از كارها در 
ــد و اگر امروز بنا باشد زن كار درون  خانه انجام مى ش
خانه را انجام دهد چه كند؟ بسيارى از كارهاى داخل 

خانه توسط ماشين انجام مى شود.
بهتريـن قوانين بدون مقبوليـت اجتماعى

 راه به جايى نمى برند
 سخنران بعدى اين نشست زهرا شجاعى بود كه در 
سخنانى با موضوع تحوالت زمان و ضرورت بازپژوهى 
ــتوانه  حقوق زنان گفت: «بهترين قانون اگر بدون پش
ــبت به آن پذيرش نداشته باشد راه  باشد و جامعه نس
ــور ما بايد از  ــرد. فرآيند قوانين در كش به جايى نمى ب
مسيرى بگذرد كه پذيرش آن باال برود. آگاهى زنان، 
تجارب سياسى و حضور اجتماعى آن ها متفاوت شده 
است. زن را به سمت فرماندارى منصوب نمى كنند اما 
ــكال ندارد كه اين زن معاون رييس جمهور شود.  اش
ــم وزير زن  ــور مى گويد نمى توان اينكه رييس جمه
ــه او گفته اند. از يك  انتخاب كنم يعنى از يك جايى ب
جايى زنگ زده اند و شرايط را به شكلى پيش برده اند 
كه رييس جمهور از تصميم خود منصرف شده است. 
مگر در زمان آقاى خاتمى نگفتند اگر وزير زن انتخاب 
ــات ندهيد؟» زهرا  ــردم مى گوييم مالي كنى، ما به م
شجاعى افزود: «فقه بايد جلوتر از زمان باشد تا بتواند 
پاسخ نيازهاى زمان را بدهد. امام(س) بر نقش سازنده 
ــالمى تاكيد دارند. تاثير شرايط در  زن در جوامع اس
ــت. همين امام  ــتنباط احكام بسيار تاثيرگذار اس اس
ــاى ايالتى و  ــال 41 در برابر اليحه انجمن ه كه در س
واليتى آن واكنش را دارند مى گويد زنان انسان سازند 
و مى خواهد كه آن ها در روند تعالى جمهورى اسالمى 

حضور داشته باشند».
نگاه مردسـاالرانه منحصر به جهان اسـالم 

نيست
ــالم  ــاالرانه را منحصر به جهان اس وى نگاه مردس
ــاالرانه يك نگاه جهانى  ندانست و گفت: «نگاه مردس
ــاره زنان چه  ــطو درب ــت. ببينيد افالطون و ارس اس
مى گويند. مگر آمريكا حق راى را از زنان سلب نكرده 
ــال قبل به زنان  ــوييس همين چند س بود؟ كشور س
ــود كه در  ــگ جهانى ب ــق راى داد. اين يك فرهن ح
ــوز در آمريكا و  ــت. هن جهان غالب بود. هنوز هم هس
برخى از كشورهاى اروپايى از تولد فرزند پسر بيشتر 
ــگر حوزه زنان با اشاره به  شاد مى شوند». اين پژوهش
سرعت تغيير در دنياى امروز گفت: «دنياى جديدى 
ــدان بايد خود را  ــده و اين يك الزاماتى دارد. حقوق ش
ــالق، قوانين جديدى  ملزم بداند كه ضمن حفظ اخ
ــگاه با اجازه  را پايه ريزى كند. من براى رفتن به دانش
ــگاه رفتم. يعنى  ــدوى كنى به دانش كتبى آيت ا...مه
رفتن به دانشگاه ضد ارزش بود و شاغل بودن زن ضد 
ارزش بود. در قانون مشاطه گرى دون شأن زن دانسته 
شده اما االن مدير سالن زيبايى شأنيت اجتماعى پيدا 
كرده است». وى با طرح اين پرسش كه آيا دورانى كه 
تحصيل زن ضد ارزش بود با شرايطى كه بيشتر از 50

ــجويان را زنان تشكيل مى دهند يكسان  درصد دانش
ــخصيت زن ضرورى  است، گفت: «بحث توجه به ش
ــت. از طرفى اگر  براى ما عدالت به عنوان يك مبنا  اس
ــن قوانين بهره  ــعه و تبيي قرار بگيرد، در وضع و توس
ــاى فقه براى موتور  زيادى مى بريم. بايد از ظرفيت ه
محرك تحوالت اجتماعى استفاده كرد. جاودانه و پويا 
ــدن فقه بايد در اينجا نقش ايفا كند. اين به معناى  ش

ــت بلكه به معناى پاسخ فقه  آوردن اسالم جديد نيس
به نيازهاى روز جامعه است». زهرا شجاعى با اشاره به 
نقش ذهنيت هاى اجتماعى و جهان بينى مجتهدان در 
صدور فتوا گفت: مجتهد عالوه بر تشخيص مساله، بايد 
اول مانند شيخ مفيد چاه ذهن خود را پر كند و بعد حكم 
بدهد. تا زمانى كه نقش زنان در ذهن مجتهد جايگاه 
حقيقى خود را نداشته باشد ،فتوا درست نمى شود. تا 
زمانى كه مردان اهليت داشته باشند و زنان براى مردان 
ــند و تا زمانى كه به عقيده مجتهد خدا  خلق شده باش
خواسته زنان بى سواد باشند و اكثر اهل جهنم زنانند، 
نمى توان مطابق با شرايط روز فتوا داد». اين پژوهشگر 
حوزه زنان گفت: «قوانين بايد با شرايط سازگار باشند. 
اگر نباشند جامعه آن را تعليق مى كند مانند رجم كردن 
كه امروز تعليق شده است. اما آيا نمى توان گفت امروز 
ــرد كه مرد فقط حق طالق  اخالق اجتماعى نمى پذي
ــروهن بالمعروف امروز با صد سال  داشته باشد؟ عاش
قبل متفاوت است. عاشروهن تكليف اخالقى نيست. 
ــر و حرج همراه باشد و با  حقوقى است كه نبايد با عس
توجه به تحوالت دنياى جديد و تغيير سبك زندگى 
ــود». وى تصريح كرد: «بحث دفاع از  ــير ش بايد تفس
حقوق زنان نبايد در سطح جعل قانون بماند و بايد در 
ــود. براى اجراى عدالت  همه سطوح عدالت، لحاظ ش
كه هدف همه ما بوده و هدف جمهورى اسالمى بوده و 
هست نيازمند يك برنامه جامع هستيم.  صرف اصالح 
ــائل زنان را حل نمى كند.  قوانين و مقررات، همه مس
نيازمند يك سند جامع هستيم كه بخشى از آن قانون و 
بخشى از آن ورود زنان به روند توسعه و فرهنگ سازى 
ــت و اگر اين كار را نكنيم روزگار همه چيز را بر ما  اس

تحميل مى كند».
حجت االسالم على شفيعى يكى از ارائه كنندگان 
مقاله در اين نشست كه با عنوان: «نگاهى انتقادى به 
رويكرد فقه سنتى در حقوق زنان» نوشته بود، گفت: 
«مقوله حقوق زنان محصول چالش هاى جهان جديد 
و فضاى معاصر و آگاهى و حق طلبى زنان است كه اين 
آگاهى ها و حق طلبى ها بر نهاد دين و دستگاه فقاهت 
ــفيعى تصريح كرد: «زنان به  تحميل شده است». ش
ــته از  ــانى در جهان گذش عنوان نيمى از جامعه انس
شخصيت انسانى و جايگاه اجتماعى و حقوقى بسيار 
ــت  ــوردار بوده اند كه جهان چندى اس كم رنگ برخ
ــتودنى را براى احياي شخصيت حقوقى و  تالشى س
اجتماعى آنان آغاز كرده و نسيم آن در جامعه پيرامونى 
ما نيز وزيدن گرفته است». وى افزود: «اين توجه ويژه 
به مقوله حقوق زنان منجر به بازخوانى رهاورد فقهى 
ــط پاره اى از فقيهان معاصر و  ــين توس فقيهان پيش
ــعه اين بازخوانى ها در ديگر حوزه هاى  پيشنهاد توس
مرتبط با فقه، توسط پژوهشگران حوزه فقه شده است 
و اين موضوع فرصتى مبارك براى سرعت بخشيدن به 
نهادينه كردن حقوق حداكثرى زنان در جامعه است». 
شفيعى گفت: «اين بازخوانى ها اگر مى خواهد تمام فقه 
را پوشش دهد و آن را مديريت كند بايد در قلمروهاى 
بنيادى ترى همانند مبانى، منابع، روش ها و غيره رخ 
دهد تا هم تحوالت فقهى مرتبط با حقوق زنان سرعت 
گيرد و هم عمق و ژرفاى آن ها بيشتر و عينى تر شود».

ــگر حوزه علميه، توجه انديشمندان  اين پژوهش
ــالم به مقوله حقوق زنان را   ــگران جهان اس و پژوهش
ــد و فضاى معاصر و  محصول چالش هاى جهان جدي
ــت و گفت آگاهى ها و  آگاهى و حق طلبى زنان دانس
ــتگاه فقاهت تحميل  حق طلبى ها بر نهاد دين و دس
ــت. وى تصريح كرد: «از آن جا كه خواستگاه  شده اس

ــورد نياز در مورد  اين توجه ويژه و به تبع آن تحول م
حقوق زنان برآمده از درون نهاد فقاهت و برخواسته از 
دغدغه هاى دينى نبوده است، لذا بسيار آرام و با شيبى 
ــده كه اين حركت ُكند مى تواند  بسيار ماليم آغاز ش
جامعه را دچار بحران كند؛ كما اينكه به نظر مى رسد در 
پاره اى حوزه ها مانند حوزه نهاد خانواده اين گونه شده 
است». حجت االسالم شفيعى گفت: «بايد تالش هاى 
ستودنى نوانديشان دينى و فقيهان همراه ايشان را در 
جهان اسالم  قدر نهاد؛ چرا كه اين تالش ها مى توانند 
به حل چالش هايى منجر شوند كه در جوامع دينى در 
حوزه حقوق زنان در حال فراگيرى است و در دراز مدت 
ــران كنند. در حوزه  مى توانند اين جوامع را دچار بح
حقوق زنان در يك تقسيم مى توان تالش هاى صورت 
گرفته را ذيل سه سرفصل قرار داد و از سه نظريه سنتى، 
مصلحت انديشانه و نوانديشانه سخن گفت.  هر يك از 
اين رويكردهاى سه گانه مى تواند داراى مبانى و اصول 
موضوعه؛ روش ها و متدهاى ويژه و اهداف و پيامدهاى 

خاصى باشد».
جهت گيرى آيات قرآن، بهبود وضع زنان است

ــكورى راد، يكى ديگر از ارائه كنندگان  صديقه ش
مقاله نشست فقه پژوهى كه با موضوع آيا قرآن خشونت 
ــت، گفت: «آيات  ــده اس عليه زن را برمى تابد، ارائه ش
ــوهر  ــار با زنان به طور اعم و رفتار ش قرآنى درباره رفت
ــه جهت گيرى  ــان مى دهد ك با زن به طور خاص نش
قرآن به سمت برابرى، عدالت و بهبود وضع زنان بوده 
ــه دهيم نه اين  ــت و ما موظفيم اين حركت را ادام اس
ــوى محدود كنيم.   كه در نتايج محدود عصر كوتاه نب
ــونت را معنا كنيم. امروزه هر نوع اقدام  ابتدا بايد خش
ــال، باورها، اعتبار و  عمدى و آگاهانه كه با عاليق، امي

حيثيت فرد يا گروهى مغاير باشد و سبب ترس يا رنج 
ــود. در واقع  ــود، خشونت ناميده مى ش يا اضطراب ش
ــت بلكه هر نوع تهديد،  ــونت فقط فيزيكى نيس خش
اجبار، سلب اختيار و آزادى؛ چه به صورت پنهان و چه 
آشكار، خشونت محسوب مى شود. هر نوع تبعيض بر 
مبناى جنسيت كه به كرامت انسانى زنان خدشه وارد 
كند خشونت است و وقتى اين تعريف را بپذيريم، ديگر 
فقط عبارت «فاضربوهن» در آيه 34 سوره نسا مصداق 
خشونت نيست بلكه عباراتى مانند «قّوامون»، «فّضل 
اهللا بعضهم على بعض»، «الصالحات قانتات حافظات 
للغيب بما حفظ اهللا»، «نشوز» و «اطعنكم» هم مصداق 
خشونت است. ممكن است كسى بگويد اين تعريف از 
خشونت را نمى پذيريم لذا با اين اشكاالت و چالش ها 
روبه رو نمى شود. اما مورد بحث ما در اين مجال، عبارت 
ــالح زن و وادار  ــت كه براى تاديب و اص «فاضربوا» اس
ــوهر  ــود. ش كردن او به انجام وظايفش مربوط مى ش
ــرى ( در صورت عدم  ــه مرحله را  يكى پس از ديگ س
ــدد: زن  را پند  ــت كه به كار ببن تاثير) بايد يا مجاز اس
ــه او بفهماند «فعظوهّن»،  دهد و نتايج بد رفتارش را ب
ــان  از آميزش با او بپرهيزد تا نارضايتى خود را به او نش
دهد «واهجروهّن فى المضاجع»، او را نرم و آرام بزند، 
ــذارد «واضربوهّن»، و اگر  به طورى كه آثارى به جا نگ
ــوهر مجاز به  ــت و تمكين و اطاعت كرد، ش زن پذيرف
ادامه روش خود نيست «فان اطعنكم فالتبغوا عليهّن 
سبيال». رويكردهاى متفاوت به «واضربوهّن» وجود 
دارد. اكثر مفسران گفته اند اين راه ناخوشايند است و به 
نظر نمى رسد كه خداوند به مرد اجازه داده كه زن را بزند. 
لذا يك گروه، مفهوم زدن را مى پذيرند اما آن را محدود 
ــيرهاى سنتى  گفته مى شود  مى كنند. در غالب تفس
شوهر نمى تواند زنش را بزند مگر وقتى كه او به وظايف 
زناشويى اش (تمكين) عمل نكند. زدن، آخرين مرحله 
است. بايد احتمال اثر بدهد. نبايد زدن سخت باشد كه 
ــتگى  منجر به درد، قرمزى، كبودى، جراحت، شكس
ــود و نبايد بر صورت يا شكم  استخوان يا خونريزى بش

باشد كه در اين صورت موجب قصاص يا ديه مى شود. 
هدف مرد بايد هشدار به زن و اصالح رابطه باشد. زدن 
ــت. اين  زن از روى عصبانيت و كينه و نفرت حرام اس
حكم همچنان قابل اجراست. در تفسير دوم كه از آيت 
ا... جوادى آملى است مى گويد : حكم جواز زدن زن  ثابت 
و غير قابل نسخ است و در شرايط مناسب مى تواند اجرا 
ــيوه مفيد و پذيرفته شده اى  شود. در نظام قبيلگى ش
ــر گرفتن زمان و  ــوده؛ اما با در نظ براى ايجاد موّدت ب
ــر بدى دارد؛  ــر در جامعه اى تاثي مكان در اجتهاد، اگ
ــتحب بلكه مباح است، رعايت  چون نه واجب و نه مس
ــوى بجنوردى مى گويد  آن الزم نيست. آيت ا... موس
ــت و تعزير به دست حاكم  كه زدن به معناى تعزير اس
ــكايت ببرد.  آن هايى  ــوهر بايد به دادگاه ش است و ش
ــاى «زدن» مى پذيرند به «معناى  كه ضرب را به معن
ظاهرى و غالب كلمه»، «كاربرد كلمه در داستان ايوب 
و زنش»، «احاديث و روايات»، «سبب نزول» و «منطق 
ــد. اما افرادى  ــاره مى كنن آيه» به عنوان ادله خود اش
ــر از زدن» معنا مى كنند،  كه ضرب را به معنايى «غي
معانى مانند ايزوله كردن، جلوگيرى كردن و محدود 
كردن براى بيرون رفتن از خانه، نوازش كردن و غيره 
ــنهاد كرده اند. اين ها براى معناى خود ادله اى  را پيش
ــونت در قرآن و نبودن قرينه اى  مانند نپذيرفتن خش
براى ضرب به معناى زدن و مغايرت آن با معاشرت به 
معروف و مغايرت با سنت پيامبر را مطرح مى كنند. به 
چند راهكار براى حل فهم مشكل مى توان اشاره كرد. 
ــكل در برخى از  ــت؛ چون اين مش يكى راهكار عام اس
آيات ديگر هم وجود دارد. اين راهكار عام پيشنهادى 
ــب دينى و پيش  ــادى در رويكرد غال ــرى انتق «بازنگ
ــرآن، دين و فقه»  ــده در فهم ق فرض هاى پذيرفته ش
است و يك راهكار خاص هم مى توان پيشنهاد داد و آن 
«رويكرد جامع و يكپارچه در فهم آيات مربوط به زن و 
توجه به جهت گيرى قرآن» در اين حوزه است». صديقه 
شكورى راد گفت: «آموزه ها و ارزش هاى قرآن يا ثابت، 
پايدار و جهانى يا متغير و محدود به زمان و شرايط خاص 
هستند. ديدگاه هاى متفاوتى درباره راه هاى تشخيص 
اين دو دسته از هم وجود دارد؛ از جمله «تفكيك آيات 
مكى و مدنى»  و «تفكيك ذاتيات و عرضيات». وى در 
توضيح رويكردها و پيش فرض هاى نوين در فهم دين 
ــير و فهم ما از دين با دريافت هاى  و فقه گفت: «تفاس
عقالنى بشر نمى تواند ناسازگار باشد. اين همان حجت 
ظاهرى و باطنى است. نگاه ديگر آنكه عدالت يك ارزش 
بيرون دينى و عقالنى است و يافته هاى دينى نمى توانند 
با الزامات عدالت تعارض داشته باشند. و نگاه ديگر آنكه 
هر تفسير دينى كه با ارزش و كرامت انسانى مغاير باشد 
پذيرفته نيست و نگاه ديگر اينكه اصالحات اجتماعى 
امرى تدريجى است و پاره اى از اصالحات را دينداران در 

جهتى كه دين نشان داده بايد پيش ببرند».

فرزندان عدالت خواه تربيت كنيم
دكتر عباس شيخ االسالمى، استاد دانشگاه نيز در 
دومين نشست از سلسله نشست هاى فقه پژوهى در 
مشهد طى سخنانى اظهار داشت: «فقها و حقوقدانان 
ــان را حل  ــل چالش هاى حوزه زن ــد با تعام مى توانن
ــف از حل نشدن مشكل زنان  كنند». وى با ابراز تأس
ــال از  ــال از انقالب و 110 س در ايران گفت: «40 س
انقالب مشروطه گذشته و بايد اين مسائل زودتر حل 
ــد. البته در اين مدت تحوالت زيادى رخ داده  مى ش
ــى مردم ساالرى پذيرفته  است. امروز در فقه سياس
شده؛ هرچند كه اين موضوع به سادگى اتفاق نيفتاده 
ــتن قانون خالف شرع بود ولى  است. يك زمانى نوش
ــد. بحث برابرى  امروز همه اين موضوع را پذيرفته ان
ديه زن و مرد را تا حدودى حل كرده اند و ما مشكالت 
آنچنانى نداريم. االن زنان مهريه را به روز مى گيرند. 
ــرط وكالت در  ــرا و ش ــطح دادس قضاوت آن ها در س
طالق و غيره مسائلى هستند كه حل شده است. اين 
موضوعات نشان مى دهد كه ما در حوزه چالش هاى 
زنان قدم هايى را برداشته ايم؛ اما بايد سريع تر حركت 
كنيم». شيخ االسالمى گفت: «بايد فقه و حقوق را به 
هم نزديك كنيم، يعنى حقوقدانان و فقها با هم تعامل 
ــود. نظر برخى از استادان  ــكالت حل ش كنند تا مش
ــه هاى اين حقوق در  حقوق مدرن اين است كه ريش

فقه است».
عقل گرايى و قانون

اين استاد دانشگاه «عقل گرايى» را رشته حقوق 
ــت و تصريح كرد: «قانون از متن جامعه گرفته  دانس
ــاوى سازى، عدالت و شفافيت  مى شود و قصد آن تس
است. اختالف نظريات و تفاسير هم در آن به حداقل 
مى رسد. در حالى كه فقه چون از نص گرفته مى شود و 
سنت گراست و از باال به پايين نگاه مى كند ويژگى هاى 
ــد آن را از صحنه اجتماع  ــود را دارد؛ اما نباي خاص خ
ــت كه توسط مردم به  حذف كرد. ويژگى فقه آن اس
ــود. تفاوت ديگر فقه و حقوق اين  راحتى اجرا مى ش
است كه در فقه مسائل بيشتر از منظر خصوصى ديده 
مى شود اما در حقوق بسيارى از مسائل عمومى ديده 
مى شود». وى گفت: «فقط بايد تعارض فقه با عدالت 
ــائل حل كرد و اگر اين تعارض حل  را در برخى از مس
ــود». شيخ االسالمى  ــود، مقبوليت آن كم مى ش نش
ــه و اصول  ــل تعارضات فق ــاى ح ــان راهكاره در بي
گفت: «يك تفكر مى گويد فقه را كنار بگذاريم. تفكر 
ــم و حقوق را  ــد فقط به فقه نگاه كني ديگرى مى گوي
كنار بگذاريم. راه سوم كه عقاليى هم به نظر مى رسد 
برقرارى آشتى فقه و حقوق است». وى تصريح كرد: 
«با اين فضاهاى اجتماعى و اين سير سريع تحوالت 
ــت مى رود.  اجتماعى اگر دير بجنبيم فرصت از دس
حوزه و دانشگاه و جامعه بايد مردان را به سمت عدالت 
ببرند. فرزندانى را تربيت كنند كه عدالتخواه باشند». 
اين استاد دانشگاه گفت: «البته يك سرى از مباحث 
هم كه ربطى به فقه ندارد به گردن فقه نيندازيم. اينكه 
بخشنامه كرده ايم كه 30 درصد از مديران خانم باشند 
ربطى به فقه ندارد. اين براى جمهورى اسالمى زشت 

است كه در اين زمينه از افغانستان عقب تر باشد».
ــوراى شهر مشهد در  بتول گندمى، از اعضاى ش
جايگاه هيات رييسه اين نشست در سخنان كوتاهى 
ــرى و درباره  ــاره نيمى از جامعه بش گفت: داريم درب
ــخن مى گوييم و در بحث ها بايد به اين  ــر س يك بش
ــت آرا و نظرات  نكته توجه كرد. نگاه معرفتى كه پش

تبعيض آميز وجود دارد نبايد ناديده گرفته شود.
ــهناز رمارم ،يكى ديگر از اعضاى شوراى شهر  ش
ــه اين نشست گفت:  مشهد و از اعضاى هيات رييس
«ورود دختران به دانشگاه بيشتر از پسران است ولى 
همچنان مى خواهيم نگاه سنتى را حفظ كنيم. امروز 
زنان ما مطالبه دارند. وقتى دانشجوى من مى پرسد 
ــف يك مرد معتاد  چرا ديه جراح متخصص زنان نص
است نمى توانم به آن پاسخ دهم. اگر بحث فقه بحث 
ــت و آيا نمى توان  ــك اس ــت، مبناى علم ش علم اس
ــك كرد و مبناى جديدى را  ــته ش در مباحث گذش
ــائل روز جهان  پيش گرفت؟» وى افزود: «ما در مس
ــرو بوده ايم. در بانك اسپرم،  در بسيارى از موارد پيش
سلول هاى بنيادى و غيره پيشرو هستيم؛ اما چرا در 
اين موارد كه دغدغه زنان است نبايد نگاه ويژه داشته 
باشيم؟ حتى نوع گناهان تغيير كرده است. قبال گفته 
مى شد آرايش، گناه مختص زنان است اما امروز مردان 
ــرا نبايد اين  ــتر از زنان آرايش مى كنند. پس چ بيش
مسائل بازبينى شود؟» اين عضو شوراى شهر مشهد 
تصريح كرد: «اگر نتوانيم به مطالبه زنان پاسخ منطقى 
دهيم در موج هاى اجتماعى غرق مى شويم. چنانكه 

امروز پاسخ مناسب براى ازدواج سفيد نداريم».
ــاتيد دانشگاه  ــويان، از اس ــيد ابوالفضل موس س
ــت گفت:  ــه اين نشس مفيد قم و عضو هيات رييس
ــود  ــائل زنان از زبان زنان بيان مى ش «وقتى كه مس
بيشتر مى توانيم به عمق اين مطالبه در بدنه اجتماع 
ــارهاى  ــم». وى با تاكيد بر لزوم تحمل فش پى ببري
جريانات سنتى در نوانديشى دينى گفت: «همواره 
ــان دينى وجود داشته است.  اين فشارها بر نوانديش
وقتى شهيد مطهرى مساله حجاب را مطرح كردند 
ــرار گرفتند. آيت  ــنتى مورد بايكوت ق در جوامع س
ــس ترحيم يك عالم  ا... اردبيلى مى گفتند در مجل
ــهيد مطهرى آمدند هيچ كدام از  در تهران، وقتى ش
آقايان به ايشان جا نداد و من جايم را به ايشان دادم. 
ــاله  ــان وقتى مس يعنى فضا به گونه اى بود كه ايش
حجاب را مطرح مى كند مورد هجمه قرار مى گيرد 
و امروز ما به جاى يك مساله ده ها مساله حل نشده 
ــگاه مفيد گفت: «چه بسا  ــتاد دانش داريم». اين اس
ــيارى از ديدگاه ها در حوزه زنان، متأثر از فضاى  بس
ــت و از  ــده اس ــى جامعه زمان خود مطرح ش عموم
ــيارى از نظرات با توجه به  همين جهت است كه بس

نگاه مرد ساالرانه به آيات ارائه شده است».

در نشست چالش هاى حقوق زنان در فقه بررسى شد

راه هاى  برابرى حقوق زنان  و مردان
گروه حقوق و قضا

مهدى مهريزى:
در بحث ازدواج با غير مسلمان گفته 

مى شود زن به خاطر ضعف عقلش 
تحت تاثير مرد قرار مى گيرد و دينش 

آسيب مى بيند. در بحث حضانت 
گفته مى شود در زن ها عادل كم پيدا 
مى شود. اين نگاه معرفتى و بينش 
قابل توجه است. در نماز ميت گفته 

مى شود مرد براى نماز خواندن بر زن 
اولى است چون دعاى مردها زودتر 

مستجاب مى شود يا براى غسل 
كردن در كمبود آب با همين استدالل 

غسل مرد را مقدم مى دانند

على شفيعى:
زنان به عنوان نيمى از جامعه انسانى 

در جهان گذشته از شخصيت انسانى 
و جايگاه اجتماعى و حقوقى بسيار 

كم رنگ برخوردار بوده اند كه جهان 
چندى است تالشى ستودنى را براى 
احياي شخصيت حقوقى و اجتماعى 
آنان آغاز كرده و نسيم آن در جامعه 
پيرامونى ما نيز وزيدن گرفته است

صديقه شكورى راد:
آيات قرآنى درباره رفتار با زنان به 

طور اعم و رفتار شوهر با زن به طور 
خاص نشان مى دهد كه جهت گيرى 

قرآن به سمت برابرى، عدالت و بهبود 
وضع زنان بوده است و ما موظفيم 

اين حركت را ادامه دهيم؛ نه اينكه در 
نتايج محدود عصر كوتاه نبوى محدود 
كنيم.  ابتدا بايد خشونت را معنا كنيم. 
امروزه هر نوع اقدام عمدى و آگاهانه 

كه با عاليق، اميال، باورها، اعتبار و 
حيثيت فرد يا گروهى مغاير باشد 

خشونت ناميده مى شود

عباس شيخ االسالمى:
امروز در فقه سياسى مردم ساالرى 

پذيرفته شده؛ هرچند كه اين موضوع 
به سادگى اتفاق نيفتاده است. 

زمانى نوشتن قانون خالف شرع 
بود ولى امروز همه اين موضوع را 
پذيرفته اند. بحث برابرى ديه زن 

و مرد را تا حدودى حل كرده اند و ما 
مشكالت آنچنانى نداريم. االن زنان 

مهريه را به روز مى گيرند

زهرا شجاعى:
نگاه مردساالرانه يك نگاه جهانى 

است. ببينيد افالطون و ارسطو درباره 
زنان چه مى گويند. مگر آمريكا حق 

راى را از زنان سلب نكرده بود؟ كشور 
سوييس همين چند سال قبل به زنان 
حق راى داد. اين يك فرهنگ جهانى 
بود كه در جهان غالب بودو هنوز هم 

هست. هنوز در آمريكا و برخى از 
كشورهاى اروپايى از تولد فرزند پسر 

بيشتر شاد مى شوند
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(بخش نخسـت اين يادداشـت در تاريخ شنبه 
17 آذر در شماره 1362 روزنامه قانون و به مناسبت 
سالگرد روز دانشجو منتشر شده است. بخش دوم 

اين يادداشت نيز اكنون منتشر مى شود.)
آيا تكاپوي شبكه اي مي تواند جنبش دانشجويي را از ركود 
نجات دهد؟ اين سوال مهمى است كه بايد به آن پاسخ داده 
شود. در همين ابتداى امر اما الزم است قيد كنم كه نگارنده 
هيچ ادعايي مبني بر قطعيت نجات بخش بودن اين پيشنهاد 
ــنت مألوف مقاله نويسي كه معموال با  ندارد و برخالف س
گزاره هاي قطعي و اميدهاي واهي، دانشجويان و جنبش 
دانشجويي را به سوي سراب هاي خيالي مي كشاند، اين بار 
اين مقاله تنها يك دعوتنامه است؛ دعوت به هم انديشي اى 
ــي ابعاد آن. درباره امكان بهره مندي از اين راهبرد و بررس

ــدان و  ــت از همه عالقه من ــى اس ــت اين دعوت در حقيق
دغدغه مندان و همه كساني كه درباره سرنوشت جنبش 
ــا هويت تاريخي و  ــجويي به عنوان يك نهاد مدني ب دانش
ــيت دارند.اين دعوتى است  كاركرد عام المنفعه، حساس
ــجويي  ــكل هاي دانش ــجويان حاضر در بدنه تش از دانش
ــي در صحن  ــجوياني كه در اين مقطع زمان ــاير دانش و س
ــغول به تحصيل  ــوزش عالي مش ــگاه ها و مراكز آم دانش
هستند؛ دعوتي براي آزمودن يك راه و امتحان يك شانس! 
ــايد با كمك گرفتن از آرايش  ــنهادي كه ش آزمودن پيش
جديد جامعه ايراني بتواند شانس موفقيت آن را باال ببرد اما 
به هرحال در اين شرايط بغرنج جسارت نيز الزم است تا آن 

را محك بزنند.
انباشت تجربه در حوزه علوم انسانى

علوم انساني خارج از قواعد طبيعي و فرمول بندي هاي 
ــي نگاهي به  ــود. ول فيزيكي، طبقه بندي و معرفي مي ش
تاريخچه هركدام از رشته هاي علوم انساني گواهي مي دهد 
كه انباشت تجربه هاي تاريخي و مطالعات ميداني و تحليل 
نمونه هاي آماري در كنار بهره گيري از روش آزمون و خطا در 
تكوين و كارآمدي آن ها تاثيرات شگرفي داشته است. امروز 
نيز بشر در موقعيتي قرار گرفته است كه تنها با تلفيق اين 
علوم و آناليز چند بعدي پديده ها قادر است كه رخدادهاي 
ــهروندي را بشناسد. علم و عمل  اجتماعي و رفتارهاي ش
هميشه مكمل بوده اند وليكن امروز چنان در يكديگر تنيده 
شده اند كه تفكيك انكار و اعمال در هيچ دانشي مقدور نيست 
و چه بسا حركت در مسير معكوس تلقي مي شود. پديده 
ــكل جهان به دهكده اي كوچك براي  اينترنت و تغيير ش
ــاي جديدي را به نام فضاي  گردش اطالعات و تصاوير فض
ــم انداز روبه روي انسان امروز  آن الين «online»  در چش
قرار داده است. فضاي آن الين كليه تعامالت و گفت وگوهاي 
ــه از اينترنت و تكنولوژي ها و  خرد و كالن را در جوامعي ك
فناوري هاي ديجيتالي برخوردار هستند، دگرگون كرده 
ــازه اي در حوزه  ــت. آموزش در محيط آن الين فصل ت اس
آموختن علوم كالسيك گشوده است و قدرت ارتباطات به 
بُعد ديگري از قدرت هاي موجود در جوامع بشري تبديل 
شده است. صورت بندي شبكه اي محصول جهاني است 
كه به اينترنت بي سيم مجهز شده است. افراد در شبكه هاي 
ــان را به اشتراك  اجتماعي مي توانند بيم ها و اميدهاي ش
بگذارند و پس از متصل شدن به يكديگر و پيوندهاي شبكه اي 

سازماني از كاربران همفكران را تشكيل دهند.
جامعه شبكه اي و تكنولوژي هاي موبايلي

ــي دولت اصالحات نتوانست به  ــعه سياس پروژه توس
ــد و جامعه مدني ايران را قوام بخشد  هدف نهايي اش برس
ولي تكنولوژي گوشي هاي تلفن همراه عمال بخش بزرگي 
ــت. ــبكه اي تبديل كرده اس از جامعه ايران را به جامعه ش

نگاهي به نتايج منتشر شده از آخرين آمارگيري درباره ميزان 
استفاده كاربران اينترنتي از شبكه هاي اجتماعي در ايران 
خود بهترين گواه سخن مذكور است. براساس اين آمارگيري 
ــبكه هاي  ــد از كاربران ايراني در ش اخير بيش از 50 درص
اجتماعي فعاليت مي كنند بدين طريق به راحتي مي توان 
گفت كه بخش بزرگي از جامعه ايران در حال تبديل شدن به 

جامعه شبكه اي است.
جامعه شبكه اى جايگزين جامعه پيشين

جامعه شبكه اي را مي توان شكلي از جامعه تعريف 
كرد كه به گونه اي فزاينده روابط خود را در شبكه هاي 
اجتماعي سازماندهي مي كند. از نظر «كاستلز» ريخت 
ــترش  اجتماعي جديدي در جوامع بروز مي كند و گس
ــمگيري در عمليات و  ــبكه اي تغييرات چش منطق ش
نتايج فرآيندهاي توليد، تجربه، قدرت و فرهنگ ايجاد 
مي كند. اين شبكه ها داراي ساختارهايي باز هستند و 
مي توانند بدون هيچ محدوديتي گسترش يابند و نقاط 
شاخص جديدي را در درون خود پذيرا باشند. ساختار 
اجتماعي مبتني بر شبكه، سيستم بسيار باز و پويايي 
ــت كه به راحتي نمي توان توازن آن را تهديد كرد. اس

ــت كه  بايد  ــن نكته ضروري اس در اين جا يادآوري اي
ــف، روش تحليل  ــود در متن فعلي كليه تعاري گفته ش
ــتفاده از نظريه  ــي با اس ــاي مطروحه همگ و نظريه ه
«مانوئل كاستلز» درباره جامعه شبكه اي و جنبش هاي 
اجتماعي شبكه اي شده كنار يكديگر چيده شده اند. او 
معتقد است اكنون كه جهان به وسيله اينترنت بي سيم 
ــت و ويژگي  بارز آن پخش ويروس  ــده اس شبكه اي ش
ــز از همين طريق  ــت، جنبش ها ني تصاوير و افكار اس

سرايت وگسترش مي يابند. 
يكي از مهم ترين ويژگي هاي جامعه شبكه اي دگرگوني 
ــر و بهره مندي از اطالعات است كه  در فرآيند توليد و نش
ــود. پيام هايي كه نحوه ارسال و  به شكل پيام متبلور مي ش

دريافت آن فاقد دو ويژگي مهم هستند:(نمودار شماره 1)
ــطح فردي زايش جنبش هاي اجتماعي  اگرچه در س
جنبش هاي هيجاني اوست اّما وقتي كه شكل اصلي جنبش 
پديدار مي شود و آن را از سطح يك شورش به سطح جنبش 
ارتقا مي دهد در واقع تغيير شكل از هيجان به ُكنش انجام 

شده است.

ويژگى هاى جنبش هاى اجتماعى شبكه اى شده
جنبش هاي اجتماعي شبكه اي شده داراي ويژگي هاي 

زير هستند:(نمودار شماره 1)
      اين جنبش ها به طور همزمان محلي، منطقه اي و 

جهاني اند.
      اين جنبش ها تا اندازه زيادي خود جوش اند 

و از دل يك فراخوان به كنش در فضاهاي شبكه اي 
شكل مي گيرند.

      اين جنبش ها به شكل ويروسي كه منطبق بر جامعه 
شبكه اي است گسترش مي يابند و عمال به دسيسه پخش 
ــيج اجتماعي را بازسازي  پيام ها و تصاوير انگيزه هاي بس

مي كنند.

ــازي و  ــد و تصميم س ــا بي رهبرن ــن جنبش ه       اي
تصميم گيري در آن ها معموال طي فرآيندي كه منجر به 

اجماع مي شود شكل مي گيرد.
ــبكه هاي افقي چند  ــا به تبعيت ش       اين جنبش ه
وجهي موجود در اينترنت به شكل افقي شكل مي گيرند و 

همبستگي آن ها به اين صورت متجلي مي شود.

 (self-re�ective) ــر       اين جنبش ها خود تأملگ
ــتند. آن ها به طور مداوم خود را به عنوان جنبش و به  هس

عنوان فرد مورد پرستش قرار مي دهند.
ــتند. هويت اين  ــونت هس       اين جنبش ها بي خش
جنبش ها با نمايش ماهيت صلح آميز بودن خود و خشونت 

ضدجنبش يا نهاد سركوب كننده معرفي مي شود.
ــبكه اي و جنبش  پس از مرور كلي وضعيت جامعه ش
اجتماعي شبكه اي شده اكنون مي توان به امكان سنجي 
شكل گيري جنبش هاي اجتماعي جديد (شبكه اي شده) 

در جنبش دانشجويي پرداخت.
خالصه كالم اينكه جامعه ايراني به ياري پروژه اصالحات 
نتوانست جامعه مدني شود اّما با نگاهي به آمار بهره مندي 
جامعه ايراني از اينترنت و آخرين آمار ارائه شده از سوي مركز 
آمار ايران درباره ميزان فعاليت كاربران ايران در شبكه هاي 
اجتماعي  مى توان به اين گواه رسيد كه جامعه شبكه اي سهم 
ــا دارد. اكنون مي توان گفت در  بزرگي در جامعه امروزي م
جهاني كه به وسيله اينترنت بي سيم شبكه اي شده است و 
ويژگي بارز آن پخش ويروسي تصاوير و افكار است، جنبش ها 

نيز از طريق سرايت ، گسترش مي يابند.
مطالبات سياسي يا خشم جمعي

جنبش هاى دانشجويي نيز معموال حاصل مطالبات 
ــي جامعه و جلوه هاي آرماني اعتراض به ظلم ها  سياس
ــي  ــاي اجتماعي در مواجه با قدرت سياس و نابرابري ه
ــش اندكي از  ــت. گرچه در دوره هاي اخير بخ بوده اس
مطالبات صنفي دانشجويان نيز در دل مطالبات سياسي 
ــجويي طبقه بندي شده است.  و فرهنگي جنبش دانش
نمي توان انكار كرد كه پيكره جنبش دانشجويي ملهم 
ــت. همه اين مفاهيم  از آرمانخواهي و عدالت طلبي اس
ــي و نقد و ارزيابي  ــي و قدرت سياس در حوزه امر سياس
ــجويان مطالبات  حكمراني و حكمرانان قرار دارد. دانش
سياسي خويش را به نمايندگي از جامعه مطرح مي كنند 
ــالح روش هاي  ــان را تنها در اص و تقاضاهاي صنفي ش
مديران محيط آموزشي شان مي دانند. گرچه نمي توان 
ــه در جوامع  ــي كرد ك ــن واقعيت پرده پوش بر روي اي
ــومي و در اقتصادهاي نفتي همه چيز به شكل  جهان س
ــي حاكم وابسته  ناخودآگاه به سياست و قدرت سياس
ــت زدگي افراطي  ــت، ولي مي توان گفت كه سياس اس
ــجويي يكي از علل رويگرداني نسل جوان  جنبش دانش

سياست گريز امروز است.
شبكه اجتماعى در خدمت جنبش دانشجويى

جنبش هاي اجتماعي شبكه اي شده اين قابليت را 
دارد كه از نارضايتي و خشم كاربر نسبت به همه رخدادها 
و اقدامات فرهنگي و اجتماعي شكل بگيرد. شبكه هاي 
اجتماعي فرصت تازه اي است براي يك اعتراف جمعي! 
ــه در حول و حوش يك  اين اعتراف و اعتراض جمعي ك
رخداد ملموس و عيني مثال نحوه رفتار پليس در مواجهه 
ــان يا برنامه هاي ويرانگر محيط زيست يا  با دستفروش
اعتراض به خدمات بخش سالمت و... به وجود مي آيد به 

سرعت مي تواند پيام خود را در سطح وسيع منتشر كرده 
و مطالبه خود را به شكل يك هشتگ يا پيام مورد توافق 
در فضاي شبكه اي بازتاب داده و يارگيري كند.بنابراين 
ــت در اقدام نهايي فرجام اين  به رغم اينكه محتمل اس
مطالبه جنبش به رودررويي با قدرت سياسي يا مديران 
و حكمرانان جامعه ختم شود اّما در گام نخست ملموس 
و عيني بودن مطالبه و از طرف ديگر پوشش حوزه هاي 
زندگي روزانه شهروندان مي تواند نقش قابل مالحظه اي 
ــاير دانشجويان  در ايجاد منافع مشترك و همراهي س

محيط هاي دانشگاهي با اين گونه مطالبات ايفا كند.
ــه ورزش فوتبال و  ــد ب ــجويان عالقه من يقينا دانش
ــابقات فوتبال از طريق صداوسيما، كسر  ــاي مس تماش
ــور را  ــجويي و جوان كش قابل توجهي از جمعيت دانش
تشكيل مي دهند و طرح مطالبه اصالح رويه صداوسيما 
ــابقات فوتبال شايد  در پخش برنامه هاي مربوط به مس
ــازمان ها و صدا وسيما  ــعار اصالح س ــتر از طرح ش بيش
ــد. به هرحال  ــه خود جلب كن ــاي مخاطبان را ب نگاه ه
مطالبه در جنبش هاي اجتماعي شبكه شده به شكل و 

شمايل پيام درون شبكه ها در مي آيد.
بي اعتمادي تاريخي و فقدان رهبري

ــجويي  ــي از بحران هاي موجود در جنبش دانش يك
ــت. در بخش نخست  ــاله رهبري و هدايت آن هاس مس
ــاالرانه احزاب و نيروهاي  به بررسي معايب نقش پدرس
ــگاه پرداختيم اّما اكنون دو مساله  سياسي خارج دانش

كلي پيش روي ماست.
الفـ  مدت محدود بازه تحصيلي فعاالن دانشجويي

ــي از اعطاي نمايندگي يا  بـ  بي اعتمادي و نارضايت
تفويض قدرت

هر دو مورد نياز به تشريح ندارند و اكنون خاصّيت 
ــبكه اي شده، نياز به  افقي جنبش هاي اجتماعي ش
ــاالن جنبش هاي  ــت. فع رهبري را مرتفع كرده اس
ــي نيستند  جديد حاضر به اعطاي نمايندگي سياس
ــدن در  ــاس مورد خيانت و بازيچه واقع ش زيرا احس
ــان همچنان فعال  ــرات سياسي ش صندوقچه خاط
است. همچنين بافت اين جنبش ها هم به شكلي است 
ــرانه را  كه وقتي يك عضو يا كاربر رفتارهاي خودس
اتخاذ مي كند عمال مورد حمايت سايرين قرار نگرفته 
ــرد. اغلب حاضران باانگيزه  و از جنبش فاصله مي گي
ــاي جديد  ــن گونه جنبش ه ــي خاص به اي و اهداف
پيوسته اند و سپس تالش مي كنند تا مشتركات بالقوه 

در روند آن كشف كنند و همگرايي را افزايش دهند.
مساله تصميم گيري دموكراتيك در ساختار هرمي 
ــي كه در جنبش دانشجويي امروز  سازمان هاي سياس
وجود دارد همچنان يك بحران تشكيالتي است كه روز 
ــخ جنبش هاي اجتماعي  به روز نيز حادتر مي شود.پاس
شبكه اي شده كه يك گردهمايي افقي بي رهبر و اجتماع 

بنيان است در برابر اين موضوع هم قابل توجه است.
اين جنبش هاي جديد در فضايي شكل مي گيرند كه 
ــت. اين قاب عالوه بر جذابّيت  صداي همه با هم برابر اس
ــجويان حاضر در صحن دانشگاه ، حامل يك  براي دانش
ــازي و راهبرد فعاليت  ــم تازه براي تصميم س مكانيس
ــبكه اي اعضاي جنبش نيز  جنبش در بستر تكاپوي ش
هست. به عبارت ديگر ساختار اين جنبش ها و مكانيسم 
ــن اعضاي آن به گونه اي  تصميم گيري ها و اجماع در بي
ــتقيم در معرض  ــي مس همان جلوه آرماني دموكراس
ــجويان قرار مي دهد. دستيابي به يك راهبرد  ديد دانش
در جنبش هاي شبكه اي شده مطابق شكل زير حاصل 

مي شود. 
هر عضو يا كاربر درون اين جنبش مي تواند پيشنهاد 
ــر بحث فارغ از هويت و  خود را به بحث بگذارد و پايان ه
جايگاه مطرح كننده آن مي تواند انسداد يا اجماع باشد 
و چنانچه اجماع حاصل شد نكات اجرايي و راهكارهاي 
اجرايي خود موضوع بحث جديدي براي اين چرخه است.

(نمودار شماره 2)
ــاركت در اين فرآيند كه بيشتر  همين چرخه و مش
نيازمند حضور اعضاي جنبش در شبكه هاي اجتماعي 
ــت و البته همان طور كه مكرر گفته شد اين جنبش  اس
ــا با تكاپو  ــور يافته و اعض ــبكه هاي اجتماعي تبل در ش
ــهم و مشاركت  ــبكه هاي اجتماعي مي توانند س در ش
گسترده اي در آن داشته باشند؛ قدم بزرگي براي جلب 
ــت. در نگاه كالن هم  ــجويي اس عالقه مندي بدنه دانش
ــاي جديد بر اثر  مي توان گفت كه اگرچه اين جنبش ه
خشم عليه بي عدالتي به وجود مي آيند و امكان دارند تا 
ــبكه اي حامالن و فعاالن  از دل گفت وگوها و تكاپوي ش
جنبش ،رهيافت هاي اميدوار كننده اي به سوي امكان 

تغيير و اصالح را بيرون آورند.
ــل توافق حداكثري به هنگام  راهبردهايي كه به دلي
عملياتي شدن مي تواند نيروي انساني قوي تري مركب 
ــگري را با خويش  از جمعّيت آماري و انگيزه هاي كنش

همراه كند.
ــجويي كه عناصر آن  اين خصلت براي جنبش دانش
ــتند كه عمر تحصيلي ايشان كوتاه  ــجوياني هس دانش
ــكل مقطعي ايفاي نقش كنند؛ سازگار  است و بايد به ش

به نظر مي رسد.
از سوي ديگر تبلور استراتژي اميدآفرين و نيز مقاومت 
ــه مي تواند متضمن  ــراي مطالبه محدود ك نامحدود ب
بقاي عمر جنبش باشد و ضريب پيروزي و دستيابي به 
مطالبات را افزايش  دهد، در جنبش هاي شبكه اي شده 

آسان تر است.
ــوي  ــجويي به س ــرت جنبش دانش ــخن از هج س
ــان جنبش هاي  ــد اجتماعي يا هم جنبش هاي جدي
ــيار مفصل تر و بحث پيچيده تر از  ــده بس ــبكه اي ش ش
توانايي من است ، ولي نكته پاياني اين است كه بروز اين 
جنبش هاي اجتماعي شبكه اي شده نشان داده است كه 
معموال سركوب و ناپديد كردن آن ها براي ضدجنبش 
كار آساني نبوده و همواره شكست خورده اند. پيشنهاد 
براي ارزيابي وضعيت و نسبت كنوني جنبش دانشجويي 
ــنجي اين  ــي جديد و امكان س با جنبش هاي اجتماع
ــجويان كه  ــاس ملّي و محلي براي دانش هجرت در مقي
صاحبان و حامالن اصلي آن هستند،  اكنون امكان طرح 
ــا شايسته است پس  در موقعيت كنوني را دارد. چه بس
ــي از استماع گاليه ها  ــتمر كه ناش از تلخ كامي هاي مس
ــجويان فعال در  ــجويي دانش ــاالن دانش و رنج هاي فع
ــمي هم به اين پيشنهاد كه  ــت گوشه چش تشكل هاس
ــدي جنبش هاي اجتماعي  مبتني بر صورتبندي جدي

است؛ داشته باشيم.
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     علم و عمل هميشه مكمل بوده اند ليكن امروز چنان در يكديگر تنيده شده اند كه تفكيك انكار و اعمال در هيچ دانشي مقدور نيست و چه بسا حركت در مسير معكوس تلقي مي شود
     آموزش در محيط آنالين فصل تازه اي در حوزه آموختن علوم كالسيك گشوده است و قدرت ارتباطات به بُعد ديگري از قدرت هاي موجود در جوامع بشري تبديل شده است

     صورت بندي شبكه اي،  محصول جهاني است كه به اينترنت بي سيم مجهز شده است. افراد در شبكه هاي اجتماعي مي توانند بيم ها و اميدهاي شان را به اشتراك بگذارند و پس از متصل شدن 
به يكديگر و پيوندهاي شبكه اي سازماني از كاربران همفكران را تشكيل دهند

     پروژه توسعه سياسي دولت اصالحات نتوانست به هدف نهايي اش برسد و جامعه مدني ايران را قوام بخشد ولي تكنولوژي گوشي هاي تلفن همراه در واقع بخش بزرگي از جامعه ايران را به 
جامعه شبكه اي تبديل كرده است

     جامعه شبكه اي را مي توان شكلي از جامعه تعريف كرد كه به گونه اي فزاينده روابط خود را در شبكه هاي اجتماعي سازماندهي مي كند
     يكي از مهم ترين ويژگي هاي جامعه شبكه اي،  دگرگوني در فرآيند توليد و نشر و بهره مندي از اطالعات است كه به شكل پيام متبلور مي شود

     جنبش هاى دانشجويي نيز معموال حاصل مطالبات سياسي جامعه و جلوه هاي آرماني اعتراض به ظلم ها و نابرابري هاي اجتماعي در مواجه با قدرت سياسي بوده است
     نمي توان انكار كرد كه پيكره جنبش دانشجويي ملهم از آرمانخواهي و عدالت طلبي است. همه اين مفاهيم در حوزه امر سياسي و قدرت سياسي و نقد و ارزيابي حكمراني و حكمرانان قرار دارد

     جنبش هاي اجتماعي شبكه اي شده اين قابليت را دارد كه از نارضايتي و خشم كاربر نسبت به همه رخدادها و اقدامات فرهنگي و اجتماعي شكل بگيرد
    يكي از بحران هاي موجود در جنبش دانشجويي مساله رهبري و هدايت آن هاست

    اكنون خاصّيت افقي جنبش هاي اجتماعي شبكه اي شده، نياز به رهبري را مرتفع كرده است
    مساله تصميم گيري دموكراتيك در ساختار هرمي سازمان هاي سياسي كه در جنبش دانشجويي امروز وجود دارد،  همچنان يك بحران تشكيالتي است كه روز به روز نيز حادتر مي شود

   اين جنبش هاي جديد در فضايي شكل مي گيرند كه صداي همه با هم برابر است. اين قاب عالوه بر جذابّيت براي دانشجويان حاضر در صحن دانشگاه ، حامل يك مكانيسم تازه براي تصميم سازي 
و راهبرد فعاليت جنبش در بستر تكاپوي شبكه اي اعضاي جنبش نيز هست

   تبلور استراتژي اميدآفرين و نيز مقاومت نامحدود براي مطالبه محدود كه مي تواند متضمن بقاي عمر جنبش باشد و ضريب پيروزي و دستيابي به مطالبات را افزايش  دهد، در جنبش هاي شبكه اي شده آسان تر است

        آيا جنبش دانشجويى ايران را مى توان در قالب جنبش هاى جديد اجتماعى بازسازى كرد؟(بخش دوم)   

بازخواني جنبش دانشجويى در جامعه شبكه اي
مسعود باستانى 

 

 

 

 پيام

 پيام توسط خود فرستنده هدايت مي شود

 دريافت و عدم دريافت پيام توسط گيرنده قابل كنترل و هدايت است

Self- directed 

Self- selected 

 بحث

 پيشنهاد

 خير بلي خير آزمون اجماع

 مورد اختالف اجماع كناره گيري

 نكات اجرايي انسداد



ــاخه هاى  ــنبه از ميان ش ــاب پاييزى روز چهارش آفت
ــد و نويد صبحى ديگر  نيمه عريان درختان زبانه مى كش
ــبانه روز  ــاعات ش را مى دهد.خيابان انقالب مانند اكثر س
ــت و پر هياهو.گويى مردمان دلتنگ،از سرما به  شلوغ اس
ــه دى، ازدل  اين آفتاب  ــتوه آمده و در روزهاى منتهى ب س
ــگاه  يخ زده،بهار را مى جويند.مقصد گام هايم  امروز،دانش
تهران است.نرده هاى سبز رنگ دانشگاه،مماس با جست 
و جوى قدم هايم از نظرم مى گذرد و به درِ پشتى و حراست 
دانشگاه ختم مى شود.پس از پاسخ به نگهبان بى حوصله 
ــتم،از كجا مى آيم و اينجا چه  درباره اينكه چه كسى هس
مى كنم،از او سراغ مكان برگزارى ساالنه عكس دانشجويان را 
مى گيرم.گويا در جريان نيست.كمى بيشتر توضيح مى دهم 
و از مهمانان مى گويم.به ساختمان شيشه اى رو به رو اشاره 
مى كند و مى گويد:«يا در اين نگارخانه برگزار مى شود يا در 
سالن تجسمى،كمى جلو تر است!»درِ  نگار خانه بسته است 
و صدايى از آن به گوش نمى رسد اما سالن تجسمى شلوغ 
ــجويان و حاضران ديگرى كه از  ــت و در محاصره دانش اس
ــت از دانشجويان نيستند.صداى  ظاهرشان مشخص اس
ميكروفن خيلى بلند نيست اما از باالى پله ها صداى راميار 
منوچهرزاده،دبير سومين ساالنه عكس دانشجويان دانشگاه 
تهران به گوش مى رسد:«مقدم مهمانان عزيز را گرامى مى 

داريم...».
دورنماي ساالنه عكاسي

سومين ساالنه عكس دانشجويان دانشگاه تهران در 
تاالر ايران، دانشكده هنرهاى تجسمى، پرديس هنرهاى 
زيبا از شنبه 17 آذر سال 1397 آغاز به كار كرده و در روز 
چهارشنبه 21 آذر به ايستگاه پاياني رسيد.در اين دوره 
آثار آرام مردانى، امير متشرعى، اميرحسين بسطامى، 
ــيرزادى، باران عطايى، پويا كريم،حسين  اميرهادى ش
داوودى، حميد خرمى، سجاد آورند، سيده ثنا حسينى، 
ــماعيلى، مسعود زراعتكار،  صبا جواهريان، كاويان اس
مشكات طالبى و معين بهرامى به نمايش درآمد.راميار 
ــكات طالبى دبير اجرايى  منوچهرزاده دبير علمى، مش
ــدى وثوقنيا، باربد  ــرداد نجمآبادى، مه اين دوره و مه
ــكرى و غزاله هدايت هيات داوران  ــيرى، نجف ش گلش
سومين ساالنه عكس دانشجويان دانشگاه تهران بودند.

ــاالنه عكس دانشجويان  ــاره كرد كه برپايى س بايد اش
ــگاه تهران با فعاليتهاى داوطلبانه انجمن علمى  دانش
ــجويان عكاسى پرديس هنرهاى  رشته عكاسى و دانش
ــت.اين دوره از ساالنه كه با حمايت  زيبا ممكن شده اس
كارگاه تصوير تهران، گالرى و آموزشگاه آريا، نشر نظر، 
نشر حرفه هنرمند، كارگاه چاپ عكس آريا، مجله آنگاه و 
مجله بخارا برگزار شد،در شش نشست كه شامل نمايش 
فيلم هم مىشد،با حضور مهمان هايي از جمله مهرداد 
نجمآبادى، مهران مهاجر، مهدى مقيمنژاد، هادى آذرى، 
نيما عليزاده، اميرعلى قاسمى، پرهام تقىاف، حميدرضا 
ــيرى، مهدى وثوقنيا، نجف شكرى  كرمى، باربد گلش
ــنبه، 21 آذر و در  و غزاله هدايت به انجام رسيد.چهارش
ــم نيز  هيات داوران به نقد و بررسى  اختتاميه اين مراس

نمايشگاه پرداختند.
ساالنه عكس،جشني براي آشتي  با دانشجويان

در ابتداي مراسم،راميار منوچهر زاده،دبير اين دوره از 
ساالنه عكس ،با اشاره به تالش براي اتخاذ روندي رو به رشد در 
اين دوره اظهار كرد:«پيش از گفت وگو درباره ساالنه عكس و 
آثار دانشجويان به نظرم شايد بد نباشد بدانيم در اين نشست 
چند نفر از حاضران، از دانشجويان عكاسي همين دانشگاه 
هستند.بايد گفت بيش از ده، پانزده نفر حضور ندارند.پس 
به نظرم مهم است كه كلى تر به داستان نگاه كنيم. حداقل 
10 نفر از بچه هاى هيات اجرايى هستند و چهار، پنج نفر از 
بچه هاى دانشگاه. اگر ما هر سال تعداد دانشجويان عكاسى 
دانشگاه تهران را محاسبه كنيم حداقل صد نفر دانشجوى 
ليسانس و فوق ليسانس بايد در حال حاضر دانشجوى اين 
دانشگاه باشند كه حال مى بينيم ماكسيموم 10 نفر در اين 
فضا حضور دارند.به نظرم اين مساله مهمى است و بايد به آن 
نگاهى جدى كرد.براي مثال هيچ كدام از دانشجويان ورودي 
93 اين دانشگاه به داليلي نامعلوم در هيچ برنامه اي شركت 

نكردند و آثاري هم نفرستادند».

وي در ادامه افزود:«در اين دوره مهم ترين كاري كه بايد 
ــن بود.بايد كاري  انجام مي شد تبديل ساالنه به يك جش
مي كرديم تا دانشجويان  را با اين فضا آشتى دهيم.در قدم 
ــه مجموعه  بعدي تعداد مجموعه ها را از دو مجموعه به س
رسانديم تا هم دانشجويان بتوانند بيشتر جاي مانور داشته 
باشند و هم دست داوران براي سنجش سالي كه از دوربين 
دانشجويان ثبت شد باز تر باشد.در نتيجه 20 تا 30 درصد 
افزايش مشاركت را نيز شاهد بوديم.يكي از حركت هايي كه 
براي به انجام رساندن آن بسيار تالش كرديم اما متاسفانه 
ــاالنه را از نهاد  ــد، اين بود كه بتوانيم محدوده س ميسر نش
دانشگاه تهران خارج كنيم تا با نگاهي عمومي تر اين جشن 
ــانيم.چراكه شايد  دانشجويى را به باالترين كيفيت برس
تفاوتى بين تفكرات دانشگاه ها وجود داشته باشد اما دانشجو 
در هر رشته اى دانشجو است و لزومى ندارد فقط دانشجوى 
عكاسى دانشگاه تهران اينجا حضور داشته باشد.كاش اين 
ــفانه به خاطر سنت و عرفى  نگاه تك وجهى نبود اما متاس
كه وجود داشت، نتوانستيم به آن هدف برسيم.قدم بعدي 
تنوع در داوران و بالطبع نگاه داوري بود.در دوره هاي گذشته 
داوران صرفا از اساتيد عكاسي اين دانشگاه انتخاب مي شدند 
اما در اين دوره سعي كرديم تعداد داوران را كمتر و در عوض 
نفرات را متنوع تر انتخاب كنيم.بنابراين از آرتيست هاى 
ديگرى دعوت كرديم كه براى داورى كنار ما باشند و  فقط 
به عكاسى به معناى لغوى آن يا تعريفي كه در اين دانشكده 
مي شود نگاه نكنند.بنابراين از باربد گلشيري و نجف شكري 
از فارغ التحصيالن اين رشته در همين دانشكده هستند 

دعوت به همكاري كرديم».
جاي بحـران هـاي روزمـره اي كه بـا آن نفس 

مي كشيم، خالي است!
ــيوه داوري در اين دوره  در ادامه غزاله هدايت،درباره ش
ــيوه  ــت ش افزود:«تفاوت جدي كه در اين دوره وجود داش
داوري بود كه ما در كنار هم انجام داديم.در سال هاي گذشته 
ما معموال كار را در خانه مي ديديم و در خلوت خودمان.اينكه 
شما در خلوت خود كارها را ببينيد با اعتدال بيشتري كارها 
را مرور مي كنيد و فايل اول با آخر تفاوت چنداني نمي كند.

اگر چشم يا ذهن تان خسته شود مي توانيد بعد از استراحت 
دوباره به كارها نگاه كرده و احتماال معتدل تر داوري كنيد.

ــرده مجبوريد كارها را ببينيد  و  اما اينجا در يك زمان فش

شايد درست نتوانيد قضاوت كنيد ولي كنار هم قرار گرفتن 
تفكرات متفاوت اين حسن را داشت كه دامنه فكر ما وسيع 
تر شود و در كارهاي نهايي  و براي حضور يا عدم حضور بعضي 
كار هاما به مرحله حساس ترديد مي رسيديم يك كه اين كنار 
ــكل را جبران مي كرد.در نهايت  هم بودن تا حدي اين مش
احساس مي كنم تركيب اين دو رويه شايد بهترين روش 

براي ساالنه هاي بعدي باشد.»
ــاره كرد و گفت:«نكته  هدايت به نكات ديگري نيز اش
ديگري كه با ديدن كارها به نظر من آمد در وهله اول اين بود 
كه چرا عنوان بسياري از كارها به زبان انگليسي بود!نكته 
اي كه براي تمام داوران جاي پرسش داشت.ما در دانشگاه 
تهران،در شهر تهران و در كشور ايران و در حالي كه به زبان 
فارسي صحبت مي كنيم چرا بايد عناوين عكس هايي كه 
در اين شرايط منطقه اي نمايش داده مي شود را انگليسي 
بخوانيم؟!آيا اين به اين معنا هست كه ما كارها را براي بيرون 
از فضاي دانشگاه آماده مي كنيم يا فكر مي كنيم كه با اين 
كار يك اعتبار جهاني براي خود قائل مي شويم؟!من فكر 
نمي كنم دليل خاصي وجود داشته باشد.نكته ديگر كمبود 
پروژه هاي مستند اجتماعي بود.ما در فضايي در حال زندگي 
هستيم كه از صبح تا شب درگير مسائل سياسي و اجتماعي 
هستيم و با اين بحران ها نفس مي كشيم.چرا نمي توانيم 
نمود آن را در اين تصاوير دنبال كنيم.شايد يك بخش از آن 
مربوط به فضاي آموزشي باشد كه ما با نام عكاسي هنري در 
حال آموزش دادن آن هستيم.فضاي ديگر و به عبارت ديگر 
ــگاهي وجود ندارد كه بتوانيم در آن عكاسي مستند  دانش
اجتماعي و يا عكاسي خبري را آموزش دهيم و فقدان و جاي 

خالي آن به شكل محسوسي وجود دارد.»
او در پايان با اشاره به معضل محدود كردن نگاه عكاس 
ادامه داد:«نكته ديگر توجه بيش از اندازه به فضاهاي حاشيه 
شهري است.تعداد زيادي از اين شكل عكاسي وجود دارد 
كه مجبور به حذف آن آن شويم.اين توجه بيش از حد ناشي 
از چيست؟آيا به خاطر سليقه اي است كه در اين دانشگاه 
شكل گرفته و يا تجربه زيستي است كه عكاس ها از مركز 
شهر فاصله مي گيرند.اما احساس مي شود اين نگاه سرد با 
فاصله به فضاي پيرامون شهري انگار در گالري ها  بيشتر فرم 

مد شدن را به خود گرفته تا مساله ديگر!»
مي توان بومي بود و در عين حال جهاني!

باربد گلشيري از ديگر داوران اين دوره از ساالنه بود.وي 
با مسئوليت خود و با اشاره به روز دانشجو كه چند روز از آن 
نيز گذشته بود،با يادي از پريسا رفيعي دانشجوي عكاسي 
ــال زندان و 74 ضربه شالق  دانشگاه تهران كه به هفت س

ــت صحبت هاي خود را آغاز كرد:«نكته  محكوم شده اس
ــد كه من را هم  اي در صحبت هاي خانم هدايت مطرح ش
ــايد بتوان اين گونه  ــفت.عناوين انگليسي!ش بسيار برآش
توجيه كرد كه وقتي يك دانشجوي عكاسي به نمايشگاه 
ها مي رود،به سايت ها سر مي زند و مي بيند كه اصال خبري 
از عناوين فارسي نيست، طبيعتا   الگو  مي گيرد.وقتي هم 
ــكل آي تي داريم!غم انگيز  از آن ها بپرسيد مي گويند مش
است.ما تاريخ مصور داريم.ايرج افشار،مجيد هروي و ... اين 
ــات را ضبط كنند. همه تالش كردند كه بعضي اصطالح

اين مملكت قانون مصور داشته بوستان هنر داشته و ... بعد 
بنشينند جلوي  ما و اثر هنري را با عنوان انگليسي تعريف 
كنند.جاي تاسف دارد چراكه ما براي نقاشي روي چوب هم 
معادل فارسي داريم.دانشجو فكر مي كند معناي زبان جهاني 
اين است كه نيست!مي توان بومي بود و در عين حال جهاني 
ــاعدي و كاوه گلستان  بود،همان طور كه غالمحسين س
بودند!»گلشيري با تاكيد به سخنان هدايت افزود:«ما در 
مجموعه ها تعداد زيادي خوابگاه داشتيم كه يكي از آن ها را 
نيز انتخاب كرديم.كاش به همان ميزان هم به خود دانشگاه 
ــگاه پرداخته شود.بخش بسيار  تهران و به تاريخ اين دانش
جدي از عكاسي به عقيده دست كم من فتوژورناليست  است 
كه اگر عكاسي را با شاهد بودن عجين بدانيم نمي توانيم از آن 
بگذريم.جاي خالي ديگري كه به چشم مي آمد نا آگاهي از 
ابزار بود.يعني كارهايي كه از خود عكاسي هم پرسش كنند.

اگر اين نكته را بپذيريم كه ما امكانات حتما  اندكي داريم و هنر 
در اين مملكت ابزاري قدسي و با امكانات اليتناهي نيست باز 
هم مي توان نمونه هايي يافت كه بسياري اوقات هنرهاي 
درخشاني كه خلق مي شوند به حقارت ابزارشان مي پردازند 

و از همان حقارت به درخشندگي مي رسند».
داوري، نوعي عكاسي است

نجف شكري نيز با ابراز خوشحالي از حضور دوباره اش 
در دانشگاه تهران و اين بار نه به  عنوان دانشجو كه به عنوان 
عضوي از هيات داوران گفت:«عكاسي انتخاب كردن مواجه 
شدن با موقعيت است.داوري كردن نوعي عكاسي كردن 
است همان طور كه عكاسي كردن هم نوعي داوري كردن 
ــى معاصر ايران بايد ابتدا از هنر معاصر  است.درباره  عكاس
ايران صحبت كنيم. آنچه امروز ما تحت عنوان هنر معاصر 
ايران مى شناسيم از اواسط دهه 70 شكل گرفته است.از بعد 
انقالب تا همان سالها ژانر عكاسى غالب، خبرى است. دهه 

دوم بعد از انقالب يعنى از پايان جنگ تا شروع اصالحات 
ــود. در قبل آن شاهد شكل  ــوب مى ش دوران گذار محس
گرفتن الگوهاى پارادايمهاى هنر معاصر نيستيم اما از سال 
75 به بعد به واسطه پيامد رويداد سياسى انتخابات مى توان 
سرنخ هايى از بروز آن را شاهد بود اما ما مفهوم هنر معاصر را 
به ناگزير از غرب آموختهايم. شروع اين مفهوم از نيمههاى 
دهه  70 ميالدى شكل گرفته است. در تعريف معاصر بودن 
ــه چالش برانگيز بوده و  چه چيزى وجود دارد كه هميش
ــده كه فرد دچار سردگمى  اين اصطالح اينقدر تكرار ش

ــت يا  ــود؟ آيا معاصر بودن يك مفهوم انتزاعى اس مى ش
ــترى  وجودى عينى دارد؟ من با تعريف اول موافقت بيش
دارم. ولى اين پرسش را بايد به فيلسوفان هنر سپرد. به نظر 
من هنرمندان بايد معاصر بودن را احساس كرده و زندگى 
كنند. اگر معاصر بودن به معناى همزمانى است پس بايد 
با تمام رويدادهاى حال حاضر همزمان باشد اما اگر معنايى 
كه از آن مراد مى كنيم گونه شناختى باشد در آن صورت 
مى توان گفت هنر معاصر در امتداد همان سبك هاى تاريخ 
هنر پديدار شده است. اينجا هم با شيوه اى از توليد و عرضه  
هنر مواجه هستيم كه مىتواند خود را با ويژگىهاى خويش 

از پيشينيان متمايز كند».
عليه سير تاريخي يك رويداد  نكوشيم

در انتها مهرداد نجم آبادي كه خود نيز از اساتيد عكاسي 
دانشگاه تهران است،خود را محصل قديمي دانشگاه تهران 
معرفي كرد و گفت:«اين نمايشگاه زماني كه آغاز به كار كرد 
ــجويان اين دانشكده  ــال كار دانش براي اين بود كه يك س
ــا اگر بتوانيم اين روند را  را در معرض ديد عموم قرار دهد.م
ــال ها باقي خواهيم ماند.اما اگر بخواهيم  حفظ كنيم تا س
درگير شركت افراد بيشتر،جشن و اين چنين ملعبه هايي 
كه در كشور ما فراوان به راه مي اندازند،بشويم همين هم از 
ــكده هنرهاي زيبا متولي عكاسي  كف خواهد رفت.دانش
ايران نيست.دانشكده هنر هاي زيبا مي كوشد تا شيوه اي 
ــد دهد و آن را اعتال بخشد.از  از عكاسي در بستر هنر را رش
ــت 20 نفر عكاس شوند.از هر كالس  هر كالسي قرار نيس
تنها دو، سه نفر باقي مي مانند همان طور كه از نسل ما دو، 
سه نفر باقي ماند.نگاه ها تغيير خواهد كرد. در دهه شصت 
ــن دليل كه در  ــي را از اينجا اخراج كردند تنها به اي مدرس
ــه آقا و خانم در كنار هم پرتره گروهي  كالس پرتره، دو س
گرفته بودند!حال در همين نمايشگاه من آثاري را ديدم كه 
هيچ گاه فكر نمي كردم اجازه حضور پيدا كنند و تا اين حد به 
آزادي نگاه يك دانشجوي عكاس احترام گذاشته شود!بهتر 
است بر عليه سير تاريخي يك رويداد كوشش نكنيم و اجازه 
دهيم به خودي خود صورت بگيرد.سومين ساالنه عكس 
در نهايت،ميان هياهوي دانشجويان،گروهاي نشسته در 
حياط نيمه نارنجي دانشگاه تهران و برگ هاي پاييزي آن و 
بخار نسكافه هاي داغ ميان دست هايشان به اتمام رسيد.در 
حالي كه بحث ها هنوز هم ادامه داشت؛آيا ساالنه عكس سال 

بعد،عمومي تر برگزار خواهد شد...؟!
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بيتا محسني

مدير بخش همايش و فراخوان مقاالت يازدهمين جشنواره 
ــگر برتر  ــمى فجر خبر از تجليل از پنج پژوهش هنرهاى تجس
ــنواره هنرهاى  ــن دوره از جش ــمى در اي حوزه هنرهاى تجس
ــى (ع) از طريق  ــمى فجر و معرفى آن ها در موزه امام عل تجس
معرفى آثارشان داد.حسن موريزى نژاد، مدير بخش همايش و 
فراخوان مقاالت اين دوره از جشنواره درباره اين بخش گفت: 
ــنواره بخش پژوهش  ــكار مدير هنرى جش در اين دوره به ابت
ــت. پژوهش ركن مهمى  ــده اس به صورت جدى گنجانده ش
ــت و مكمل فعاليت هاى هنرى است. وى در  در حوزه هنر اس
ــال ها حوزه پژوهش  ادامه درباره اين موضوع كه آيا در اين س
ــد هنر در كشورمان رشد كرده اند يا نه  هاى هنرى همپاى رش
ــته  ــى در اين حوزه اطالعات آمارى نداش نيز بيان كرد: تا وقت
ــش هاى هنرى  ــت گفت آيا پژوه ــيم نمى توان به صراح باش
همپاى رشد هنر در كشورمان رشد داشته و يا جلوتر و يا عقب 
ــه اى با گذشته مى توان  ــت اما در يك ديد مقايس تر از آن اس
ــر افزايش كمى پژوهش  بيان كرد كه در دهه 80 و 90 از منظ
ــاس با دهه هاى قبل  ــت آن ها در حوزه هنر، قابل قي ها و كيفي
ــيار خوبى را در اين دو دهه در حوزه پژوهش  نيست و رشد بس
ــايد مهم ترين معضل يك پژوهشگر اين  شاهد بوده ايم. اما ش

ــت كه نمى تواند به عنوان يك امر اقتصادى به كار پژوهش  اس
ــد. موريزى نژاد  ــندگى امرار معاش كن نگاه كند و از راه نويس
ــور بخش همايش در  ــرد: اميدوارم در هر صورت حض اظهار ك
ــمى، خأل هاى موجود در اين عرصه  جشنواره هنرهاى تجس
ــتر به اين حوزه معطوف  ــئوالن را نيز بيش را پر كند و نگاه مس
كند. وى درباره عنوان «هنرهاى تجسمى و پديده خالقيت» 
كه موضوع فراخوان بخش مقاالت است، گفت: ما فكر كرديم 
كه چه عواملى روى هنرهاى تجسمى و خالقيت اثرگذار است 
ــايى كرديم كه سه محور  و در اين راه عوامل متعددى را شناس
ــت. تاثيرى كه جامعه روى خالقيت  آن مدنظر قرار گرفته اس
ــتقبال آن ها از هنرمند  ــامل برخورد مردم و اس مى گذارد و ش
ــد ايجاد مى  ــزه هايى در هنرمن ــود كه انگي و كار هنرى مى ش
ــى تواند در امر  ــت كه اقتصاد م كند. موضوع بعدى تاثيرى اس
خالقيت داشته باشد. در اين بخش تاثير حراجى ها، گالرى ها 
ــگاه گردان ها به عنوان اركان مهم اقتصاد هنر مدنظر  و نمايش
ــد. در نهايت  ــت و اينكه چه تاثيرى بر خالقيت مى گذارن اس
تاثير آموزش بر امر خالقيت مدنظر قرار گرفت. بررسى مساله 
آموزش به خصوص در دانشگاه ها و آموزشگاه هاى خصوصى  
ــبرد خالقيت در اين مجال  و تاثير شيوه هاى آموزش در پيش

ــش و فراخوان  ــى قرار مى گيرد.مدير بخش هماي مورد بررس
ــنواره هنرهاى تجسمى فجر در ادامه  مقاالت يازدهمين جش
درباره ديگر بخش هاى پژوهش گفت: ما در اين دوره جشنواره 
ــابقه خوبى دارند و  ــه در حوزه پژوهش س از 5 نفر از افرادى ك
ــتند، تجليل خواهيم كرد.در طول  ــل هاى مختلف هس از نس
جشنواره، در موزه امام على (ع) كتاب هاى مهمى كه طى 40 
سال در عرصه هنرهاى تجسمى منتشر شده است نمايش داده 
مى شود كه در كنار آن ما به شكل هاى مختلف به معرفى اين 
پنج نفر مى پردازيم كه از جمله آن ها معرفى كتاب ها و مقاالت 
ــت.موريزى نژاد ادامه داد: يك بخشى را هم به صورت  آن هاس
پنل در اين دوره جشنواره در خانه هنرمندان ايران برگزار مى 
كنيم كه قرار است در اين پنل ها در سه محورى كه در باال ذكر 
ــته باشيم. در همين پنل ها  كردم، سخنرانى و ارائه مقاله داش
مقاالت بخش مسابقه نيز ارائه مى شوند. گفتنى است داوران 
بخش همايش و فراخوان مقاالت يازدهمين جشنواره هنرهاى 
تجسمى فجر شامل بهنام كامرانى، حامد كيا و شهروز مهاجر 
است. در اين بخش به سه نفر از برگزيدگان لوح افتخار و مبلغ 
50 ميليون ريال جايزه نقدى اهدا مى شود و به نويسندگانى كه 
مقاالت شان در كتاب چاپ شود لوح تقدير و كتاب اهدا مى شود.

اساتيد و پژوهشگران محترم بايد مقاالت كامل خود را مطابق 
ــايت جشنواره به نشانى  فرمت پيشنهادى جشنواره كه در س
http://www.ivafestival.ir قرار گرفته است ارائه كنند.

ــال مقاالت اول بهمن و داورى آثار چهارم تا  آخرين مهلت ارس

ــنواره هنرهاى تجسمى  15 بهمن خواهد بود.يازدهمين جش
فجر با دبيرى ابراهيم حقيقى در بهمن 1397 برگزار مى شود. 
ــقراطى دبيرى هنرى و محسن  در اين جشنواره سيد امير س

سليمانى دبيرى اجرايى را عهده دار هستند.

مدير بخش همايش و فراخوان مقاالت يازدهمين جشنواره هنرهاى تجسمى فجر مطرح كرد

تجليل از پنج پژوهشگر برتر در جشنواره تجسمى فجر 

نگارخانه

    برگزاري  سومين ساالنه عكس دانشجويي دانشگاه تهران چهارشنبه،21 آذر  در دانشگاه تهران   

وقتي عكس هاصداي خيابان هاي تهران شدند!

باربد گلشيري: 
مي توان بومي بود و در عين حال 

جهاني؛همان طور كه غالمحسين 
ساعدي و كاوه گلستان بودند.بخش 
بسيار جدي از عكاسي به عقيده من 

فتوژورناليست است كه اگر عكاسي را 
با شاهد بودن عجين بدانيم،نمي توانيم 

از آن بگذريم.جاي خالي ديگري كه 
در عكس ها به چشم مي آمد نا آگاهي 
از ابزار بود؛يعني كارهايي كه از خود 

عكاسي هم پرسش كنند.اگر اين نكته 
را بپذيريم كه ما امكانات حتما اندكي 

داريم و هنر در اين مملكت ابزاري 
قدسي و با امكانات اليتناهي نيست. 
باز هم مي توان نمونه هايي يافت كه 

بسياري از اوقات هنرهاي درخشاني 
كه خلق مي شوند به حقارت ابزارشان 

مي پردازند و از همان حقارت به 
درخشندگي مي رسند

غزاله هدايت: 
نكته اي كه با ديدن كارها به نظر من 

آمد ،در وهله اول اين بود كه چرا عنوان 
بسياري از كارها به زبان انگليسي 

است!نكته اي كه براي تمام داوران 
جاي پرسش داشت.ما در دانشگاه 

تهران،در شهر تهران و در كشور ايران 
و در حالي كه به زبان فارسي صحبت 

مي كنيم چرا بايد عناوين عكس هايي را 
كه در اين شرايط منطقه اي نمايش داده 

مي شود ، انگليسي بخوانيم؟!آيا اين به 
آن معنا ست كه ما كارها را براي بيرون 

از فضاي دانشگاه آماده مي كنيم يا فكر 
مي كنيم كه با اين كار يك اعتبار جهاني 

براي خود قائل مي شويم؟!من فكر 
نمي كنم دليل خاصي وجود داشته باشد

مهرداد نجم آبادي: 
دانشكده هنرهاي زيبا متولي عكاسي 

ايران نيست.دانشكده هنر هاي 
زيبا مي كوشد شيوه اي از عكاسي 

در بستر هنر را رشد دهد و آن را اعتال 
بخشد.از هر كالسي قرار نيست 20 
نفر عكاس شوند.از هر كالس تنها 

دو، سه نفر باقي مي مانند، همان طور 
كه از نسل ما دو، سه نفر باقي ماند.

نگاه ها تغيير خواهد كرد. در دهه 60 
مدرسي را از اينجا اخراج كردند، تنها 

به اين دليل كه در كالس پرتره ،  دو، 
سه آقا و خانم در كنار هم پرتره گروهي 
گرفته بودند!حال در همين نمايشگاه 

من آثاري را ديدم كه هيچ گاه فكر 
نمي كردم اجازه حضور پيدا كنند و تا 
اين حد به آزادي نگاه يك دانشجوي 

عكاس احترام گذاشته شود!

راميار منوچهر زاده:
اگر ما هر سال تعداد دانشجويان 

عكاسى دانشگاه تهران را محاسبه 
كنيم حداقل صد نفر دانشجوى 

ليسانس و فوق ليسانس بايد در حال 
حاضر دانشجوى اين دانشگاه باشند 

كه حال مى بينيم ماكسيموم 10 نفر در 
اين فضا حضور دارند.براي مثال هيچ 
كدام از دانشجويان ورودي 93 اين 
دانشگاه به داليلي نامعلوم، در هيچ 

برنامه اي شركت نكردند و آثاري هم 
نفرستادند.در اين دوره مهم ترين 
كاري كه بايد انجام مي شد تبديل 

ساالنه به يك جشن بود.بايد كاري 
مي كرديم تا دانشجويان  را با اين 

فضا آشتى دهيم
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ــترده و  ــازار ارز دچار تالطم گس ــه ب ــال بود ك ابتداي امس
ــان يكي از عمده ترين داليل آن را  ــد و كارشناس نابساماني ش
ــكا عليه ايران  ــي تحريم هاي آمري ــده در پ جو رواني ايجاد ش
ــتند. پس از آن دولت اقدامات زيادي را در اين زمينه  مي دانس
ــن اقدام دولت بحث  ــامان دهي بازار ارز انجام داد. اولي براي س
ــتفاده  ــامانه نيما براي اس تك نرخي كردن ارز و راه اندازي س
ــامانه نيما  صادركنندگان بود و رقمي كه براي نرخ دالر در س
اعالم شد، دالر 4200 توماني بود. البته وعده ارز تك نرخي در 
ــت خورد. با اين وجود از آن زمان تا به امروز  ــرايط شكس آن ش
سامانه نيما به فعاليت خود ادامه داده و با وجود اينكه بسياري 
ــامانه وارد كرده اند  ــه اين س ــان ايرادات زيادي ب از كارشناس
ــراي صادركنندگان  ــتفاده از آن ب اما دولت باز هم اصرار بر اس
دارد. روز گذشته معاون ارزى بانك مركزى درباره گاليه هاى 
برخى صادركنندگان مبنى بر ناشناخته بودن سامانه «نيما» 
ــامانه  در فضاى مبادالت تجارى بين المللى گفت: نيما، يك س
ــت. اگر صادركننده اى  داخلى براى ثبت صادرات و واردات اس

ــور ارز در اختيار دارد، بانك مركزى آمادگى دارد  خارج از كش
ــن مى توانيم واردكننده اى  آن را به نرخ توافقى بخرد. همچني
را به فروشنده معرفى  كنيم كه با همان ارز، كااليى را به كشور 

وارد كند.
نشست هم انديشى با نمايندگان بخش توليد

غالمرضا پناهى در نشست هم انديشى با نمايندگان بخش 
ــتر و در راستاى رفع  توليد كشور كه به منظور هماهنگى بيش
ــده بود، اظهار كرد:  ــكالت ارزى توليدكنندگان برگزار ش مش
ــتمر با توليدكنندگان با تاكيد رياست  ــات مس برگزارى جلس
ــت از فعاالن عرصه توليد و  كل بانك مركزى و با رويكرد حماي
ــتور كار حوزه ارزى اين بانك قرار گرفته  تجارت كشور در دس
ــرايط موجود و منطبق با قوانين و مقررات  است. متناسب با ش
ــهيل كنيم تا در نتيجه اين  ــود فضاى توليد را تس تالش مى ش
تسهيل گرى، بهبود وضعيت توليدكنندگان در فضاى كسب و 
كار، حمايت از اشتغال زايى آنان و در نهايت رفاه عمومى مردم 

را شاهد باشيم.  

مبناي بخشنامه ها قانون است
پناهى ضمن تاكيد بر اين موضوع كه بانك مركزى قايل به 
حفظ ثبات در مقررات است، گفت: بايد توجه داشته باشيم كه 
تمام بخشنامه هاى بانك مركزى بر مبناى قانون صادر مى شود 
و مبتنى بر صدور قوانين، ناگزير به ابالغ بخشنامه هاى مرتبط 
با آن هستيم. همچنين به روزرسانى مقررات براى دستيابى به 
ــتور كار قرار دارد. نمونه شاخص اين  ــفافيت همواره در دس ش
ــت ارز حاصل از صادرات است  مقررات، ابالغ بخشنامه برگش
ــل از صادرات در چرخه  كه با هدف به جريان افتادن ارز حاص
اقتصادى كشور صادر و به روزرسانى شده است. با اين حال طى 
ماه هاى اخير سعى شده صدور دستورالعمل ها و بخشنامه ها را 
به حداقل برسانيم تا وضعيت با ثباتى را براى صادركنندگان و 

توليد كنندگان در فضاى مقرراتى ايجاد كنيم.
پاسخ به گاليه صادركنندگان

معاون ارزى بانك مركزى در پاسخ به گاليه هاى منتشر شده 
از سوى برخى صادركنندگان مبنى بر ناشناخته بودن «نيما» 

ــارى بين المللى گفت: اصوال نيما (نظام  در فضاى مبادالت تج
يكپارچه معامالت ارزى) يك سامانه داخلى براى ثبت صادرات 
و واردات كشور است و اگر صادركننده اى در خارج از كشور ارز 

در اختيار دارد، بانك مركزى آمادگى خريد آن را به نرخ توافقى
دارد. در ادامه واردكننده اى را به فروشنده معرفى مى كنيم تا با 

همان ارز كااليى را به كشور وارد كند.

تحريم ها كشور ما را از مناظر مختلفي دچار محدوديت كرده است. با 
اين حال بسياري از كارشناسان معتقدند تحريم ها نتوانسته آن طور كه 
مورد انتظار آمريكا و ترامپ بوده كشورمان را تحت تاثير قرار دهد. پس 
از اعمال تحريم هاي نفتي آمريكا بر ايران، ترامپ معافيت چند كشور را 
از تحريم هاي نفتي ايران اعالم كرد. در روزهاي گذشته نيز رييس بانك 
مركزى عراق اعالم كرده كه در چند روز آينده اخبارى در خصوص معاف 
شدن اين كشور از تحريم هاى آمريكا عليه ايران منتشر خواهد شد. در 
حال حاضر يكي از بزرگ ترين مشكالتي كه بر سر راه تجارت كشورمان با 
كشورهاي ديگر وجود دارد موضوع مراودات بانكي است كه به دليل قطع 
سوييفت امكان آن وجود ندارد. طبق گزارش پايگاه خبرى بغداداليوم، 
ــزى عراق در خصوص   ــتا على العالق، رييس بانك مرك در همين راس
تحريم هاى آمريكا عليه ايران و موضع بانك مركزى عراق نسبت به اين 
موضوع گفت كه با تحريم هاى ضدايرانى آمريكا بانك مركزى با مشكالتى 
مواجه شد و تعامالت دالرى با ايران از سال2012 متوقف شده است و 
عمال چنين نقل و انتقالى نمى توانيم انجام دهيم زيرا هرگونه پرداخت 
با اين ارز از سيستم مالى آمريكا عبور مى كرد و متوقف مى شد، بنابراين 
كشور عراق مجبور شد تا براى رفع اين مشكل از ارزهاى ديگرى استفاده 
كند. با گسترش تحريم هاى آمريكا عليه ايران، پرداخت ها حتى با ارزهاى 
ــت كه عراق با ايران برخى روابط  ديگر نيز محدود شد اين درحالى اس

ضرورى از جمله در زمينه گاز و برق دارد.
مذاكره با آمريكا

رييس بانك مركزى عراق با اشاره به اينكه تالش هايى براى معاف شدن 
عراق از تحريم هاى آمريكا عليه ايران وجود دارد، گفت كه گفت وگو با آمريكا 

در اين باره به مرحله خوبى رسيده است و به زودى و در چند روز آينده اين 
موضوع منتشر خواهد شد. ريك پرى، وزير انرژى آمريكا چند روز پيش به 
بغداد رفت و اعالم كرد كه با برخى مسئوالن عراقى در رابطه با تحريم هاى 
آمريكا عليه ايران گفت وگو كرده است. وى با عادل عبدالمهدى، نخست 
وزير عراق و ثامر غضبان، وزير نفت اين كشور ديدار و گفت و گو كرده بود. 
وزير انرژى آمريكا همچنين روز پنج شنبه در پيامى در صفحه توييتر خود 
گفت كه با مسرور بارزانى، مشاور امنيت اقليم كردستان عراق درباره ايران 
ــت: آخرين ديدار من در عراق با  رايزنى كرده است. وى در پيام خود نوش
ــرور بارزانى بود كه ما در آن به گفت وگوها درباره اهميت همكارى  مس
در حوزه انرژى و نقشى كه (اقليم) كردستان در انرژى عراق ايفا مى كند 
ــاس اين گزارش، پيش از اين برخى  و حذف نفوذ ايران ادامه داديم. براس
ــت وزير جديد عراق  شخصيت هاى عراقى به عادل عبدالمهدى، نخس
پيشنهاد دادند تا به واشنگتن برود و با دونالد ترامپ، رييس جمهور آمريكا 
ديدار و از بروز فاجعه براى عراق بعد از پايان مهلت45 روزه آمريكا به عراق 
براى وارد كردن برق از ايران جلوگيرى كند. يك منبع عراقى گفته است كه 
عادل عبدالمهدى، نخست وزير عراق با جديت تالش مى كند تا با ترامپ 
ديدار كند و از او معافيتى ويژه براى وارد كردن برق و گاز از ايران بگيرد. عادل
عبدالمهدى يك گفت وگوى طوالنى با داگالس سيليمان، سفير واشنگتن

در بغداد داشته است و به او اعالم كرده است كه در اين زمان كوتاه نمى توانيم 
جايگزينى براى برق و گاز ايرانى پيدا كنيم و عراق پس از پايان مهلت 45

روزه وارد يك فاجعه حقيقى خواهد شد. عادل عبدالمهدى براى گفت وگو 
با آمريكا و به دست آوردن معافيت از تحريم هاى آمريكا عليه ايران در رابطه 
با برق و گاز تالش هاى فراوانى كرده است اما تالش هاى نخست وزير عراق 

ــت و اكنون تنها راه آن سفر به واشنگتن و دريافت  به بن بست رسيده اس
معافيت ويژه است.

تاثير تحريم ايران برعراق
ــت كه  ــور عراق اعالم كرده اس همچنين برهم صالح، رييس جمه
نمى خواهيم تحريم هاى آمريكا عليه ايران به عراق آسيب برساند. ما همواره 
درحال گفت وگو با آمريكا هستيم و شرايط ويژه عراق در رابطه با تحريم هاى 
آمريكا عليه ايران بايد مالحظه شود. ما درحال ميانجى گرى ميان ايران و 
آمريكا نيستيم و نمى خواهيم وارد هيچ محورى بشويم و منفعت ما در 
اين است كه عراق اولويت باشد. از سوى ديگر اياد عالوى، رييس ائتالف 
ــازمان ملل ارسال  الوطنيه عراق اعالم كرده بود كه نامه اى به دبيركل س
كرده است و از او خواسته است كه خاص بودن روابط ايران و عراق در رابطه 
با تحريم هاى آمريكا عليه ايران درنظر گرفته شود. در اين پيام از دبيركل 
سازمان ملل خواستم كه نشستى مشترك ميان مسئوالن سازمان ملل 
و مسئوالن عراقى و ايرانى در رابطه با معاف كردن عراق از تحريم ها برگزار 
كند. تحريم هاى آمريكا عليه ايران تاثيرات زيادى روى عراق خواهد گذاشت 
ــاله با آرامش و تفاهم برخورد شود. حمله  و الزم است در رابطه با اين مس
نظامى به ايران يا تحميل تحريم عليه ملت آن را نمى پذيريم و عراق آمادگى 

ميانجيگرى ميان ايران و آمريكا را دارد.
تاثير مستقيم تحريم ها بر مردم

ــران تعدادى از  ــاى آمريكا عليه اي ــت تحريم ه در جريان بازگش
ــات، افراد و گروه هاى جديدى نيز مورد تحريم  ــركت ها و موسس ش
ــكا عليه دولت  ــت كه به ادعاى دولت آمري قرار گرفتند. در اين ليس
ايران است اما در واقع تاثير مستقيم آن بر مردم بوده و نيازهاى اصلى 

آن ها را هدف قرار داده است، 50 بانك و زيرمجموعه هاى آن ها مورد
ــتيرانى تحريم قرار گرفتند. همچنين در اين تحريم ها خطوط كش

ايران و هواپيمايى جمهورى اسالمى نيز به چشم مى خورد. از سوى 
ديگر، سفارت آمريكا در بغداد پيش از اين در ويديويى كه در صفحه 
ــر كرد، اعالم كرد: آمريكا به عراق يك معافيت  فيس بوك خود منتش
موقتى به مدت 45 روز براى ادامه خريد گاز طبيعى و برق از ايران داده 
است. اين معافيت به عراق فرصت مى دهد به سوى استقالل انرژى گام 
بردارد. مقامات بانك مركزى عراق در ماه اوت اعالم كرده بودند اقتصاد 
اين كشور ارتباط نزديكى با ايران دارد به همين دليل بغداد از واشنگتن 

درخواست خواهد كرد از برخى از تحريم هايش معافيت بگيرد.معافيت 
موقتى فعلى به شرطى داده شده است كه عراق براى واردات از ايران، 
ــن دو مقام دولتى عراق  به دالر آمريكا پول پرداخت نكند. پيش از اي
ــان فاش شود  كه به دليل محرمانه بودن موضوع، مايل نبودند نام ش
به بلومبرگ گفته بودند عراق همچنان گاز طبيعى و برق از ايران وارد 
مى كند و يك حساب بانكى براى پرداخت پول واردات ايران به دينار 
ايجاد كرده است. دولت اياالت متحده آمريكا اعالم كرده است كه چين، 
هند، ايتاليا، يونان، ژاپن، كره جنوبى، تايوان و تركيه براى مدتى محدود 

اجازه دارند كه به واردات نفت ايران ادامه دهند.

سامانه نيما

تحريم

احتمال معاف شدن عراق از تحريم هاى ضدايرانى

معاون بانك مركزى خبر داد:

خريد ارز صادركنندگان خارج از كشور توسط بانك  مركزي

در مذمت فيلترينگ مطالب بسياري نوشته شده كه 
هيچ كدام گويا سودي در برنداشته است. اگرچه رسانه هاى 
ديجيتال و شبكه هاى اجتماعى روز به روز شكل جديدي 
به خود مي  گيرند و پيشرفت مي كنند اما مساله كهنه اي 
مانند فيلترينگ هنوز هيچ تغييري نكرده و با قدرت هر چه 
تمام تر بر جاي خود تكيه داده است. تالش ناكام و پرهزينه 
ــدود كردن تلگرام باعث نشد كه  سال گذشته براى مس
مخالفان اين وضعيت به تدبير ديگرى از جمله تجديد نظر 
در نگرش ها و روش هاى خود بينديشند و اخيرا دوباره براى 
فيلتر كردن اينستاگرام خيز برداشته اند؛ بدون اينكه به 
آثار مشروعيت زداى آن و آثار اقتصادى منفى بر زندگى 
مردم نيم نگاهي داشته باشند. اكنون مسئوالن همچنان 
تصميم دارند شبكه هاي اجتماعي در فيلتر باقي بمانند و 
اخيرا نيز خبرهايي از فيلتر شدن يكي ديگر از شبكه هاي 
اجتماعي پرمخاطب به گوش مي رسد. بنابراين اين احتمال 
ــتاگرام نيز به سرنوشت تلگرام دچار  وجود دارد كه اينس
شود. اين درحالي است كه بارها صاحبان كسب و كار در 
رسانه هاي اجتماعي فرياد اعتراض شان بلند شده اما اين 
ــت. سياستمداران  اعتراضات هنوز راه به جايي نبرده اس
ــرار دارند.  ــور هنوز برفيلترينگ اص و تصميم گيران كش
ــبكه هاي اجتماعي داخلي هنوز  اين درحالي است كه ش
نتوانسته اند نيازهاي امروز فضاي مجازي را پاسخ داده و 
همپاي شبكه هاي اجتماعي خارجي قدم بردارند. در اين 
ميان بسياري از كسب و كارها مجبور به تعطيلي شده اند و 
در فضاي فيلترينگ امكان فعاليت دوباره براي شان ايجاد 

نشده است.
هر شهروند يك رسانه است

در دنياي امروز رسانه هاى سلولى و دوسويه نوين، 
ــهروند خودش  ــرايط متفاوتى را رقم زده اند. هر ش ش
ــانه دارد و صدايش را مى  ــت و يك رس ــانه اس يك رس
ــتقل از مميزى و گزينش گرى ارباب رسانه و  تواند مس
دولت به نحو دلخواه خويش به گوش ديگران برساند و 
بى درنگ نظر و واكنش ديگران را بگيرد. افكار عمومى 
ــكل نمى گيرد يا دست كم توان ساخت و  ديگر ازباال ش
مهندسى يكجانبه افكار عمومى ازميان رفته است. اين 
وضعيت جهانى است و اختصاصى به يك كشور و ملت 
ندارد. براى مثال ، به گفته وزير ارتباطات درسال85 در 
ايران تعداد گوشى هوشمند در دست شهروندان به98

ميليون (بيش از جمعيت ايرانيان) رسيده بود كه اين 
ــى ها قابليت انتقال لحظه اى پيام، خبر، عكس و  گوش
فيلم دارند. در جهان نيز سه ميليارد  برآورد شده است. 
البته همزمان با قدرت يابى شهروندان حريم خصوصى 
ــى  ــه نهادهاى سياس ــود و ب ــتر تهديد مى ش هم بيش
ــى به حوزه  ــترى براى دسترس ــى امكان بيش و امنيت
ــق راى مردم به وجود  خصوصى و حتى مداخله در ح
ــده عليه فيس بوك  ــت كه اتهامات مطرح ش آورده اس
ــاى اطالعات كاربران و نيز دخالت روس ها در  در افش

انتخابات آمريكا نمونه هايى ازآن است.

چه كسى دستور فيلترينگ تلگرام را داد؟
ــى از مذمت  ــاى اخير برخ ــى كه طي هفته ه درحال
فيلترينگ  صحبت به ميان آورده اند اما همچنان فيلترينگ 
ــت و هيچ كس به درستى نمى داند  به قوت خود باقي اس
ــت. به گفته برخى  ــئوليت اين ماجرا با چه كسى اس مس
كارشناسان، نيمى از كارگروه مصاديق فيلترينگ 12 نفره 
وزراى دولت يا نمايندگان آ ن ها هستند و نيمى ديگر از قوا 
و نهادهاى ديگر. بنابراين دولت، قدرت فائقه در كارگروه 
مذكور است و مى تواند در تصميمات مربوط به فيلترينگ 
يا رفع فيلتر، اثرگذار اصلى باشد. با اين وجود اخيرا عزت ا...

ضرغامى، رييس پيشين صداوسيما مدعى شده است كه 
تلگرام با دستور حسن روحانى، رييس جمهور كشورمان 

فيلتر شده است.  
فيلترينگ بزرگ ترين خودتحريمى  محسوب 

مي شود
ــازمان فناورى اطالعات با بيان اينكه هنوز   رييس س
بخشى از مسئوالن اينترنت را جزو نيازهاى اساسى مردم 
نمى دانند، گفت: مهم ترين خود تحريمى كشور در وضعيت 
فعلى در حوزه ارتباطات و فناورى اطالعات را فيلترينگ 

مى دانم چرا كه اين پيام را به بازيگران مختلف مى دهيم 
ــمت خدمات بزرگ، پرريسك است. امير  كه رفتن به س
ناظمى با اشاره به تدوين اليحه صيانت و حفاظت از داده ها 
گفت: همه دنيا قوانينى در مورد صيانت از داده ها دارند كه 
در اتحاديه اروپا اين قانون تحت عنوان GDPR ناميده 
مى شود كه ويرايش جديدى از آن اخيرا معرفى شده است 
كه مى گويد داده هاى جمع شده شامل حريم خصوصى 
مى شود يا خير و اينكه چه كسانى مى توانند از آن استفاده 
كنند و چه كارى هايى بايد انجام شود تا كاربر از حفاظت و 
امانت آن مطمئن شود و اگر بخواهيد داده ها را به تحليل گر 
ــته باشد.وى افزود:  بدهيد، وى بايد چه خصوصيتى داش
اغلب كشورهاى دنيا در موضوعات فنى كه خيلى جنس 
ــى در آن نقش ندارد به جاى  و ويژگى هاى بومى و فرهنگ
ــتن قانون از ابتدا، GDPR اتحاديه اروپا را به قانون  نوش
ــن رويه اى را  داخلى خود تغيير مى دهند. هرچند چني
ــوص در موضوعات  ــور نداريم، بخص به هر دليلى در كش
فنى كه درصد بومى سازى آن خيلى زياد نيست، نياز به 
باز انديشى هاى جدى وجود دارد. معاون وزير ارتباطات 
ــت از داده  ها، همزمان با  به تهيه پيش نويس اليحه صيان

ارائه نسخه جديدى از GDPR در دنيا، اشاره كرد و گفت: 
ــر كامل تر است بنابراين بهتر  از آنجاكه عقل جمعى بش
ديديم براى بهبود پيش نويس تهيه شده تغييراتى روى 
آن صورت گيرد كه با همكارى خوب مركز پژوهش هاى 
مجلس و پژوهشگاه قوه قضاييه، اوايل امسال پيش نويس 
اوليه مشترك ميان دولت، مجلس و قوه قضاييه تهيه شد 
كه در قالب اليحه اى از سوي دولت درحال ارائه به مجلس 
است. اليحه تهيه شده بعضى از وجوه نسخه هاى مشابه 
بين المللى را ندارد. تهيه و تدوين اليحه صيانت از داده ها 
البته گام خيلى مهمى در اين حوزه است كه مثل هر قانون 
ديگرى ضمانت هاى اجرايى خود را دارد اما واقعيت اين 
است كه نهادهاى نظارتى مردمى، بهتر مى توانند بر اجراى 

آن نظارت كنند.
اينترنت يك نياز اساسي مانند برق و گاز است

رييس سازمان فناورى اطالعات با اشاره به تحريم هاى 
تحميلى بر كشورمان گفت: خوشبختانه اپراتورها بخش 
عمده اى از نيازهاى خود را خريدارى كرده اند اما با معضلى 
ــى از مسئوالن ارتباطات و  روبه رو هستيم كه هنوز بخش
ــات مرتبط با آن را  فناورى اطالعات، اينترنت و موضوع

ــاب نمي آورند، درحالى كه  جزو نيازهاى اساسى به حس
مرغ، گوشت، برق و گاز را جزو نيازهاى اساسى مى دانيم. 
وى با بيان اينكه امروز در خيلى از كشورهاى پيشرفته اگر 
ساختمان ساخته شده بدون فيبرنورى باشد به آن مجوز 
پايان كار نمى دهند، افزود: به عبارت ديگر در آن كشورها، 
ــى به حساب  اينترنت همچون برق و آب جزو نياز اساس
مى آيد. مهم ترين خود تحريمى كشور در وضعيت فعلى 
در حوزه ارتباطات و فناورى اطالعات را فيلترينگ مى دانم. 
چراكه وقتى سايتى فيلتر مى شود، فقط يك سايت نيست 
كه فيلتر شده و با اين اقدام به ساير جوان ها و بازيگران اين 
حوزه مى گوييم كه به اين حيطه وارد نشويد چون پرخطر 
است و اين پيغام را مخابره مى كنيم كه ميزبانى سايت را به 
خارج از كشور ببريد تا اگر اتفاقى افتاد، حداقل با فيلترشكن 
در دسترس باشد. همچنين اين پيام را به بازيگران مختلف 
مى دهيم كه رفتن به سمت خدمات بزرگ، پرريسك است 
چراكه ممكن است فردا روزى وجود نداشته باشد. معاون 
وزير ارتباطات با اظهار اميدوارى نسبت به تغيير رويكرد 
فيلترينگ تصريح كرد: البته نشانه هاى كم سويى مبنى 
ــوزه در بازيگران مختلفى كه نقش آفرين  بر بهبود اين ح
ــتند در اين حوزه را مى بينيم و اميدواريم كه اين نور  هس

كم  سو، در روزهاى آينده پررنگ تر شود.
اينترنت كشور اسيرموازي كاري شده است

ــور، صحبت از  ــدن اينترنت در كش پس از فراگير ش
ــب قانون جرايم  ــد و بعد از تصوي فيلترينگ به وجود آم
ــوان يكى از ضلع هاى  رايانه اى، كميته فيلترينگ به عن
ــد. اين كميته از افراد مختلفى از  اينترنت كشور اضافه ش
ــيما، نيروى انتظامى،  وزارتخانه هاى مختلف، صدا و س
ــت. پس از ورود اينترنت پر  مجلس و... تشكيل شده اس
ــدن شركت هاى خصوصى،  سرعت به كشور و فراگير ش
ــازمان تنظيم مقررات هم ضلع سوم اينترنت كشور را  س

ــئول قيمت گذارى و نظارت بر كيفيت  تشكيل داد و مس
ــازمان ها، مركز ملى فضاى  اينترنت ارائه شده توسط س
مجازى به عنوان تازه ترين ضلع اينترنت كشور است كه 
ــازمان از رييس جمهور و  در سال 90 تشكيل شد. اين س
روساى ساير قوا و افراد بلند پايه ديگرى تشكيل مى شود 
ــترك  ــئوليت هاى مش و به دليل دارا بودن وظايف و مس
ــات آن مخصوصا با  ــازمان هاى ديگر، دامنه اختالف با س
شركت زيرساخت بيشتر مى شود. اين شورا همچنين در 
زمينه فيلترينگ كشور نيز صحبت هاى زيادى انجام داده 
است و با كميته مصاديق فيلترينگ نيز وظايف مشتركى 
ــوراى عالى مجازى از حدود 40 اعضاي حقيقى  دارد. ش
ــتور رهبر انقالب تشكيل شده  ــاس دس و حقوقى براس
ــت آن به عهده رييس جمهور است. اين شورا از  كه رياس
يك دبير تشكيل شده كه به پيشنهاد رييس شورا (يعنى 
ــق اكثريت مطلق  ــاس نظر مواف رييس جمهور) و براس
اعضاى شورا، به مقام معظم رهبرى پيشنهاد و پس از تاييد 
ــورا منصوب خواهد شد. به جز  ــان با حكم رييس ش ايش
رييس جمهور، رييس مجلس شوراى اسالمى، رييس قوه 
قضاييه، رييس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى 
ــوراى عالى و رييس مركز، وزير ارتباطات و  ايران، دبير ش
فناورى اطالعات، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى، وزير علوم، 
ــيون  تحقيقات و فناورى، وزير اطالعات، رييس كميس
فرهنگى مجلس شوراى اسالمى، رييس سازمان تبليغات 
ــداران انقالب اسالمى،  ــالمى، فرمانده كل سپاه پاس اس
رييس سازمان تبليغات اسالمى،  فرمانده نيروى انتظامى 
جمهوري اسالمى ايران؛ ديگر اعضاى حقوقى اين شورا 
را تشكيل مى دهند. ماجرا زمانى پيچيده ترمى شود كه 
ــاى اين ماجرا را  مجلس نيز به نوعى يكى ديگر از ضلع ه
ــوراى عالى مجازى مانند مجلس در  تشكيل مى دهد. ش
زمينه اينترنت كشور اقدام به قانونگذارى مى كند و به نوعى 

موازى يكديگر قرار دارند.
شوراي عالي فضاي مجازي تعطيل است!

يكي از اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي در گفت وگو 
ــه اي تشكيل نمي شود  ــورا جلس با «قانون»گفت:  درش
ــه تشكيل  ــاني كه بايد جلس و تقريبا تعطيل است.كس
ــد. رييس جمهور بايد  دهند اين اقدام را انجام نمي دهن
ــات مشخص كند و تا زماني  زماني را براي برگزاري جلس
كه اين اتفاق نيفتد، جلسه اي هم تشكيل نمي شود. از او 
ــب و كارهاي فضاي  در خصوص ميزان از بين رفتن كس
ــيديم. او گفت:  «آماري در اين باره ندارم و تا  مجازي پرس
ــب و كاري كه مجوز رسمي  آنجا كه اطالع دارم هيچ كس
ــطه فيلترينگ تلگرام از بين نرفته  ــد به واس داشته باش
است». اين در حالي است كه بسياري از كسب و كارهاي 
كوچك و خانگي بدون مجوز مشغول به كار بودند كه پس 
از فيلترينگ يا فعاليت آن ها كمرنگ يا به طوري كلي از بين 
رفت. حاال با فيلترينگ اينستاگرام مشاغل خرد و خانگي 
جمع مي شوند. مسئوالن بايد در اين ميان جايگزيني براي 
محل فعاليت اين كسب و كارها داشته باشند و به مسائل 
آن ها پاسخ دهند. اين اتفاق براي تلگرام رقم خورد و كسب 
و كارهاي خرد از اين رسانه رخت بربستند و حاال انگشت 
مسئوالن روي فيلترينگ رسانه پرمخاطب ديگري است 

كه در ايران براي عده اي ايجاد شغل كرده است.

    بررسي بايد و نبايدهايي كه در خصوص فيلترينگ مطرح مي شود   

 شوراي تعطيل مجازي
مسئوالن ارتباطات و فناورى اطالعات، اينترنت و موضوعات مرتبط با آن را جزو نيازهاى اساسي به حساب نمي آورند

شبكه هاي اجتماعي داخلي هنوز نتوانسته اند نيازهاي امروز فضاي مجازي را پاسخ داده و همپاي شبكه هاي اجتماعي خارجي قدم بردارند

ففاطمه گنج كريمي
امير ناظمي:

مهم ترين خود تحريمى كشور در 
وضعيت فعلى در حوزه ارتباطات و 

فناورى اطالعات را فيلترينگ مى دانم 
چراكه وقتى سايتى فيلتر مى شود، فقط 

يك سايت نيست كه فيلتر شده و با 
اين اقدام به ساير جوان ها و بازيگران 

اين حوزه مى گوييم كه به اين حيطه 
وارد نشويد چون پرخطر است و اين 
پيغام را مخابره مى كنيم كه ميزبانى 

سايت را به خارج از كشور ببريد تا اگر 
اتفاقى افتاد، حداقل با فيلترشكن در 

دسترس باشد. همچنين اين پيام را به 
بازيگران مختلف مى دهيم كه رفتن به 
سمت خدمات بزرگ، پرريسك است 

چراكه ممكن است فردا روزى وجود 
نداشته باشد
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ــاى زمين در  ــدن ترك ه ــا عميق ش اين روزها ب
ــتم بيم آن مى رود  نزديكى تخت  جمشيد و نقش رس
ــاورزى و حفر بى رويه چاه  هاى آب،  ــعه كش كه توس
ــده و  ــيان ش بالي جان ميراث به جا مانده از هخامنش
ــان را بر آن دارد كه آن را به شكل موزه زنده  كارشناس
نگاه دارند.به گزارش خبرگزارى اسكان، مدتى است 
شاهد به وجود آمدن ترك هاى عميق در اطراف ميراث 
هخامنشيان هستيم. ميراثى كه اگرچه بيش از 2500 
ــته اند در مقابل  ــذرد، توانس ــال از عمر آن ها مى گ س
ــه در برند، درعوض  ــالم ب عوامل جوى متعدد جان س
اين روزها در مقابل استفاده بى رويه انسان ها از منابع 
طبيعى در معرض تهديد جدى قرار گرفته اند. درحال 
حاضر در محدوده نقش رستم و اطراف تخت جمشيد 
ترك و شكستگى هايى با عمق زياد در بستر زمين ايجاد 
ــده كه پهناي برخى از آن ها به دو متر هم مى رسد  ش
و اگر بر تعداد آن ها افزوده يا به فروچاله هاى بزرگ تر 
تبديل شوند، خطر جدى براى ميراث جهانى به جاى 

مانده از هخامنشيان خواهد بود.
افشين يزدانى، باستان شناس و عضو شوراى فنى 
ــيد با اشاره به اينكه  پايگاه ميراث جهانى تخت جمش
ــكل گيرى و ايجاد  ــاهد ش ــال است كه ش چندين س
ــت و  ــت هايى در منطقه مرودش ــا و فرونشس ترك ه
حريم محوطه ميراث جهانى تخت جمشيد هستيم، 
ــت ها و باز  گفت: با توجه به نزديكى فروچاله ها و نشس
ــهر پارسه (تخت  ــبت به تختگاه ش شدگى زمين نس
جمشيد) بايد گفت اگرچه بيشتر بخش هاى تختگاه 
ــره اى در  ــا و برون زدگى هاى صخ ــر روى صخره ه ب
ــت اما به دليل آنكه  دامنه كوهستان مهر بنا شده اس
ــت خاك  ــمت هايى نيز وجود دارد كه روى نهش قس
رس دشت بنا شده، اين خطر و احتمال وجود دارد كه 
ادامه برداشت آب هاى زيرزمينى و تخليه سفره هاى 
آب در بستر عميق زمين منجر به ايجاد فروچاله هاى 
ــيار بزرگ تر در بخش هاى رسى زير  مشابه و حتى بس
ديواره تختگاه شود كه به دليل نيروى وزن بسيار زياد 
بناى تخت جمشيد مى تواند موجب فرونشست هاى 
ــتگى هاى  جدى و ايجاد فرو رفتگى و ترك ها و شكس

ساختارى در بخش هاى فرو نشسته شود.

ــدهاى  ــاخت س ــش ميانگين بارندگى ها، س كاه
ــدون آينده نگرى  ــعه ب ــت، توس ــدد در باال دس متع
ــت گندم، ذرت و حتي برنج و حفر  ــاورزى و كش كش
ــل كاهش منابع  ــاه در منطقه ازجمله عوام هزاران چ
آب هاى زيرزمينى و در نتيجه فرونشست زمين است.

يزدانى در اين خصوص گفت: در حوضه آبريز دشت 
مرودشت كه شامل مناطق مرتفع شمال استان فارس 
ــد بزرگ مخزنى در  مى شود شاهد ساخت چندين س
يك دهه گذشته بوده ايم. ازجمله سد تنگه بالغى در 
پاسارگاد روى رودخانه پلوار كه در نهايت وارد دشت 
مرودشت مى شود. با ساخت اين سد ضمن در معرض 
خطر قرار دادن محوطه هاى بسيار از دوره هاى مختلف 
ــده اند،  ــه آن واقع ش ــه در حوضه درياچ فرهنگى ك
ــيار جالب توجه تنگه بالغى كه  گذرگاه باستانى و بس
يك پتانسيل قوى براى توسعه گردشگرى در منطقه 
ــدود و پس از ساخت موجب شد  به شمار مى رود، مس
ــه به يك بستر خشك  ــتر رود پلوار براى هميش تا بس

بدل شود.
ــد درودزن كه  ــن س ــر اي ــزون ب ــه داد: اف او ادام
ــت و سد تازه ساخت  بزرگ ترين سد استان فارس اس
ــى روى ديگر رود دشت مرودشت يعنى  سلمان فارس
ــك شدن كامل  ــده اند تا ضمن خش رود كر سبب ش
درياچه هاى طشك و بختگان؛ اين رود نيز به يك بستر 
نيمه خشك و بى جاِن متعفن بدل شود. اين درحالى 
است كه اين دو رود شريان هاى حيات و زندگى بخش 
ــد و از ديرباز  ــمار مى رفتن ــه ش ــت ب ــت مرودش دش
ــده بود كه به صورت يك  آبراه هايى در دشت ايجاد ش
شبكه مويرگى آب را به تمام مناطق دشت مى رساند 
ــبب هم اين منطقه همواره از بارورترين  و به همين س
ــوب مى شد. خشك  ــاورزى ايران محس مناطق كش
ــت كافى موجب  ــدن اين رودها ضمن عدم مديري ش
ــار افزون بر منابع آب زيرزمينى در جهت سيراب  فش
ــتزارهاى گندم، ذرت، برنج و ديگر مواد  ساختن كش
ــت. حفر چاه هاى عميق و استفاده  كشاورزى شده اس
دايمى از موتور آب و كشت غرقابى و كشت هايى چون 
برنج و ذرت سبب شده تا ذخيره آب هاى زيرزمينى به 

شدت رو به افول نهد.

مردم مرودشت بى نصيب از درآمدهاى تخت 
جمشيد

البته عضو شوراى فنى پايگاه ميراث جهانى تخت 
جمشيد معتقد است: مشكل بزرگى كه مردم مرودشت 
ــتند، اتكا به اقتصاد كشاورزى محور  با آن روبه رو هس
ــعه صنعتى محدود بوده  ــت چراكه از يكسو، توس اس
ــگرى و صنعت درآمدزاى توريسم  و در زمينه گردش
ــم و به هيچ  ــر مى بري ــت به س هنوز در گام هاى نخس
ــته ايم آن درآمدى كه وجود محوطه هايى  رو نتوانس
ــتم و پاسارگاد در كنار  چون تخت جمشيد، نقش رس

ــتايى و طبيعت  فرهنگ غنى عشايرى، زندگى روس
خاص منطقه در قالب بوم گردى و طبيعت گردى براى 
ما فراهم كند را به دست آوريم و همين ضعف در رشد 
ــبب شده تا وزنه و  و توسعه صنعت گردشگرى نيز س
ــاورزى  ــعه كش بار اقتصادى تا حد زيادى بر پايه توس
ــكلى  ــردارى حداكثرى از آب و خاك به هر ش و بهره ب
چون كاشت برنج در پاى نقش رستم و در چند قدمى 
ــى بماند.درواقع  ــت باق ــى از فرونشس ترك هاى ناش
ــاورزى در مرودشت بدون  مى توان گفت، توسعه كش
ــه روز مديريت آب،  ــيوه هاى ب همراهى و همگامى ش

ــتانداردهاى پذيرفته  ــت و برداشت در سطح اس كاش
ــتفاده بى رويه از آب هاى زيرزمينى  شده جهانى و اس
و حفر بيش از 15 هزار حلقه چاه كشاورزى بالي جان 
ــا مانده از  ــى و فرهنگى به ج ميراث طبيعى و تاريخ
هخامنشيان شده است و احتمال فرونشست و ايجاد 
ترك در آثار تخت جمشيد، نقش رستم، كعبه زرتشت 

و... را افزايش داده است.
حفر چاه با مجوز استاندارى

مشاور بازنگرى حريم تخت جمشيد و نقش رستم 
در سال 90 گفت: ما حريم يكپارچه براى اين منطقه 

در نظر گرفتيم؛ همچنين در ضوابط تاكيد كرديم كه 
ــيد بايد با نظر  ــاه در حريم تخت جمش حفر هر نوع چ
ــان ميراث فرهنگى انجام شود اما متاسفانه  كارشناس
ــوذ منطقه كه  ــال ها يكى از زمين داران بانف در آن س
ــگاه ميراث جهانى تخت  درصدد حفر چاه بود و از پاي
ــرد، درصدد پيگيرى  ــيد مجوز دريافت نمى ك جمش
ــا از طريق  ــد ت ــد و در نهايت منجر به اين ش امر برآم
ــيد ارسال شود كه  استاندارى نامه اى به تخت جمش
ــراث فرهنگى به  ــوز حفر چاه را از مي اختيار ارائه مج
ــز اين امر ادامه  ــتاندارى منتقل مى كرد. اكنون ني اس
دارد و از آن زمان به بعد شاهد صدور مجوزهاى متعدد 
حفر چاه در حريم اين محوطه ميراث جهانى بوده ايم.

اين باستان شناس يادآور شد: در جريان كاوش هايى 
ــكان بزرگ  ــى تختگاه و پل ــال87 در نزديك كه در س
ــانديم، تعدادى  ــيد به انجام رس ورودى تخت جمش
چاه آب براى برداشت و تهيه آب شرب متعلق به دوره 
هخامنشى به دست آمد كه نشان مى داد در آن دوران 
تنها با حفرسه متر اليه هاى آب هاى زير زمينى هويدا 
مى شد و امكان برداشت آب فراهم بود. اين امر تا چند 
ــد در حالى كه امروزه  ــاهده مى ش دهه پيش نيز مش

سطح آب به بيش از100 متر افت كرده است.
خطر موزه اى شدن تخت جمشيد وجود دارد

مشاور بازنگرى حريم هاى تخت جمشيد و پاسارگاد 
ادامه داد: نكته بسيار مهم عجين بودن ميراث فرهنگى و 
زمينه هاى شكل گيرى تمدنى با زيست بوم و جغرافياي 
ــت بوم مرودشت و منطقه  ــت. با تغيير زيس طبيعى اس
ــر آب و  ــت پ ــتم از يك دش ــيد و نقش رس تخت جمش
ــمه هاى پرآب و رودخانه و آبراهه هاى  بارور، داراى چش
دست ساز انسان، به زيست بوم خشك و بيابانى، ارتباط 
منطقى جايگاه شكل گيرى يكى از مهم ترين تمدن هاى 
ــرار مى گيرد. ــيب جدى ق ــه و آس ــرى مورد خدش بش

يزدانى با اعتقاد بر آنكه اين امر به روشنى و به شكلى قابل 
توجه موجب مى شود تا ميراث باقى مانده از هخامنشيان 
به مجموعه اى موزه اى تبديل شود، گفت: با بروز چنين 
ــاهد آن خواهيم بود كه ارتباط تخت جمشيد  اتفاقى ش
و پاسارگاد با زيست بوم شكل دهنده پيرامون خود قطع 
ــكل گيرى تخت جمشيد  ــود و به نوعى بستر ش مى ش
ــر از آب و  ــبز و خرم و پ ــارگاد كه  محيطى سرس و پاس
چشمه سار بوده از بين مى رود و فقط شاهد يك اثر موزه اى 
خواهيم بود. امرى كه هم اكنون نيز شوربختانه با خشك 
شدن و باير شدن صدها هكتار زمين كشاورزى و بدل شدن 
ــوره زار و خشكيدن بيشتر  برخى از آن ها به خارزار و ش
چشمه ها و رودها و تخريب زيستگاه هاى طبيعى گياهى 

و جانورى تا حد زيادى اتفاق افتاده است.

خطر موزه اى شدن تخت  جمشيد، نقش رستم و پاسارگاد وجود دارد

كشاورزى، كار دسِت ميراث هخامنشيان داد

ــوراى عالى آب گزارش مبسوط  كميته تخصصى ش
خود را درباره مشكالت «طرح انتقال آب چشمه سارهاى 
زرين گل»ارائه كرد.به گزارش اسكان نيوز، اين گزارش كه 
ــط كارگروه اختصاصى نحوه اجراى ضوابط زيست  توس
محيطى انتقال و بهره بردارى چشمه سارهاى قطرى در 9 
خرداد 97 به سازمان حفاظت محيط زيست ارسال شده به 
بررسى وضعيت منطقه مورد اجراى طرح انتقال آب چشمه 
ــاهرود در استان  ــتان گلستان به ش هاى زرين گل در اس
سمنان پرداخته و ميزان تغييرات اعمال شده در حوزه هاى 
جنگل، مرتع، خاك، سفره هاى زيرزمينى، رودخانه و در 
يك كالم اكوسيستم منطقه را مورد بررسى قرار داده است.

ــه صفحه اى كه با عنوان «جمع بندى   در اين گزارش س
كميته فنى مسئول بررسى پروژه انتقال آب چشمه هاى 
قطرى براى آب شرب شاهرود» تهيه شده، بر قطع درختان 
در مسير جاده جنگلى به طول سه كيلومتر ، تخريب خاك 
ــيب هاى باالى  ــايش آبى در ش و ايجاد كانون هاى فرس
ــذف خاك مقاوم  ــيب و ح 30 درصد دامنه كوه، بُرش ش
ــيالب هاى گل آلود و تخريب  رويى كه موجب تشكيل س
ــده است. ــته تاكيد ش ــت را داش جنگل هاى پايين دس

ــمه ها و تخليه آب  ــدود كردن همه چش  همچنين مس
زيرقشرى و آب زيرزمينى جنگل در محل برخى  چشمه ها 
ــع آورى همه  ــاى روى خط تراز و جم در اثر حفر قنات ه
ــه در نهايت  ــه درون اين قنات ها ك آب هاى زيرزمينى ب
ــكيدگى سرپاى  ــدن پروفيل خاك و خش ــك ش به خش
ــت. ــده اس ــد ش ــد تاكي ــد ش ــر خواه ــان منج درخت

ــدود يك و  ــده كه ح ــدار داده ش ــه گزارش هش  در ادام
ــروژه نيز مطابق  ــى مانده از لوله گذارى پ نيم كيلومتر باق
ــيب جنگلى، در «منطقه حفاظت شده ابر»  مناطق پرش
ــيب برى و  ــر گونه جابه جايى خاك و ش قرار گرفته كه ه
ــود خواهد بود. ــب تخريب هاى موج قطع درخت، موج

ــاهرود  ــا طرح تامين آب ش در انتها نيز با بيان اينكه اساس
قرار بوده از سرچشمه هاى «قطرى» در داخل اين استان 
ــمه هاى زرين گل در  ــود و در عمل انتقال از چش انجام ش
استان گلستان برداشت شده است تاكيد شده كه تمامى 
گالرى ها و قنات هاى ايجاد شده در منطقه  چشمه هاى 
ــردهنه چشمه ها  ــور» بايد مجددا پر شده و س «مرده ش
بازسازى شوند و لوله هاى به كار رفته جمع آورى و شرايط 
منطقه تا حد امكان به شرايط طبيعى اوليه بازگردانده شوند.

همچنين شيب برى هاى ايجاد شده در جنگل به نحو الزم، 
ــتحكام بخشى  اصالح و محل هاى واريزه اى، ترميم و اس

شوند و واكارى درختان بريده يا خشك شده، با گونه هاى 
بومى براى ترميم خسارت وارده به جنگل، صورت پذيرد و 
نتايج منفى احتمالى اجراى كامل پروژه بر شورى آب حوضه 
ــر مورد مطالعه قرار گيرد. زرين گل بايد به صورت دقيق ت

ــى نحوه اجراى  ــل گزارش«كارگروه اختصاص  متن كام
ضوابط زيست محيطى انتقال و بهره بردارى چشمه سارهاى 
قطرى» كه بر اساس جمع بندى كميته فنى مسئول بررسى 
«پروژه انتقال آب چشمه هاى قطرى» براى آب شرب شهر 

شاهرود تهيه و ارائه شده است در ادامه مى آيد:
« با توجه به اينكه اولويت دولت، تامين آب شرب و در 
عين حال حفظ محيط زيست و حقابه هاى طبيعت است 
مطابق گزارش وزارت نيرو، كمبود آب شرب شاهرود 200 
ليتر بر ثانيه تعيين شده و يكى از سناريوهاى جبران اين 
ــال 81 ، انتقال آب «چشمه هاى قطرى»در  كمبود در س
دامنه جنوبى البرز و شمال شرق شاهرود در استان سمنان 
ــده«آب چشمه هاى  ــده وعنوان پروژه اجرا ش تعيين ش
قطرى» بوده است اما با توجه به بازديد ميدانى، انتقال آب 
در پروژه، از سرشاخه هاى زرين گل در دامنه شمالى البرز 

صورت گرفته است.
ــرب و در  با توجه به اينكه اولويت دولت، تامين آب ش
عين حال حفظ محيط زيست و حقابه هاى طبيعت است و 
مسئوليت اين كميته بررسى اثرات زيست محيطى و نحوه 
اجراى ضوابط محيط زيست در پروژه حاضر است، گزارش 
حاضر پس از بازديد ميدانى مورخ 19 ارديبهشت 97 تهيه 

شده است:
مطابق گزارش وزارت نيرو، كمبود آب شرب شاهرود 
200 ليتر بر ثانيه تعيين شده و يكى از سناريوهاى جبران 
اين كمبود در سال 81 ، انتقال آب چشمه هاى قطرى در 
دامنه جنوبى البرز و شمال شرق شاهرود در استان سمنان 
تعيين شد. فهرست اين چشمه ها و ميزان آبدهى هر كدام 
و با مجموع 202 ليتر در ثانيه به شرح زير بوده است:چشمه 
قطرى40 ، خرس چال 20 ، چشمه مريم 24، آسيودره 18، 
سرخ دره 38 ، ديور 20 و كردرود 43 كه در اين راستا عنوان 

پروژه اجرا شده تحت عنوان انتقال آب چشمه هاى قطرى 
بوده است. با توجه به بازديد ميدانى، انتقال آب در پروژه از 
سرشاخه هاى «زرين گل» از دامنه هاى شمالى البرز صورت 
گرفته است كه اسامى، موقعيت و ميزان آبدهى چشمه هاى 
سياه رودبار در حوزه زرين گل كه در اين پروژه قرار بر انتقال 
آب آن هاست شامل قربان تالر 1 و 2  ، لتاگز باال، لتاگز پايين، 

زغال چال، سرخ لم 1و2، دره مرده شور 1و2و3  است.
در پروژه اجرا شده مطروحه تخريب هايى در جنگل هاى 

انبوه هيركانى به شرح زير به وجود آورده است:
قطع درختان در مسير جاده جنگلى به طول 

سه كيلومتر
ــايش آبى در  ــاك و ايجاد كانون هاى فرس تخريب خ
شيب هاى باالى 30 درصد دامنه كوه كه در بقيه قسمت ها 
ــده و احتمال  ــاك نيز منجر ش ــزش توده اى خ نيز به لغ
تشديد آن است.از محل پاكتراشى جنگل در مسير جاده 

ــيب و حذف خاك مقاوم رويى، پديده تشكيل  و بُرش ش
ــده كه خود، تخريب  سيالب هاى گل آلودگى حاصل ش
جنگل هاى پايين دست را به دنبال خواهد داشت. عاليم 
ــده و در بارش هاى بعدى نيز  اوليه اين پديده مشاهده ش

تشديد خواهد شد.
مسدود كردن همه چشمه ها و تخليه آب زيرقشرى و 
آب زيرزمينى جنگل در محل چشمه هاى مرده شور بر اثر 
حفر قنات هاى روى خط تراز و جمع آورى همه آب هاى 
ــك  زيرزمينى به درون اين قنات ها كه در نهايت به خش
شدن پروفيل خاك و خشكيدگى سرپاى درختان منجر 

خواهد شد.
حدود يك و نيم كيلومتر باقى مانده لوله گذارى پروژه 
ــى، منطقه حفاظت  ــيب جنگل نيز مطابق مناطق پرش
ــت كه هر گونه جابه جايى خاك و شيب برى  شده ابراس
ــاى موجود خواهد بود. و قطع درخت، موجب تخريب ه

EC  رودخانه زرين گل در پايين دست چشمه شور در زمان 
ماموريت 2650 ميكروزيمنس بر سانتى متر اندازه گيرى 
شد. ضمنا مقرر بود آب وفاضالب سمنان مطالعات تعديل 
ــن گل را در صورت  ــور بر رودخانه زري ــمه ش اثرات چش
برداشت آب از چشمه هاى باالدست اين رودخانه مطابق 
شرح خدمات پيوست، صورت دهد كه تاكنون، اين مطالعه 
انجام نگرفته است.پروژه ميزان برداشت از چشمه شور يك 
حدود 6 ونيم ليتر در ثانيه پيش بينى شده است؛ در حالى 
كه با جمع آورى همه آب هاى زيرقشرى و زيرزمينى، لوله 
كارگذاشته شده براى عبور دادن 170 ليتر در ثانيه است. 
حتى مجموع چشمه هاى مرده شوريك تا سه در طراحى 
ــى دارند كه با توجه به  اوليه حدود 77 ليتر در ثانيه آبده
حقابه محيط زيست و كاهش بارش ها، تعبيه لوله 170 
ليتر بر ثانيه توجيه فنى ندارد.در دامنه جنوبى البرز، چشمه 
هاى پرآب و با كيفيت بسيار خوب، EC  كمتر از 500 در 
فاصله كوتاه تر از پروژه موجود به نام هاى پيرميشى و فرحزاد 
ــت كه عمدتا  هر كدام با دبى بيش از 200 ليتر موجود اس
به پرورش ماهى، توليد آب معدنى و كشاورزى اختصاص 
يافته است و نيز تغيير كاربرى زراعى به باغات در پايين دست 
چشمه هاى قطرى در دامنه جنوبى البرز و شمال شاهرود 
مشاهده شده است. برداشت از آب هاى زيرزمينى و ذخيره 
آب با ايجاد استخرها نيز رايج است.تبعات اجتماعى پروژه 
غيرقابل اغماض است و حتما بايد راهكارهاى رفع تعارضات 
ــات نيز به نحو مقتضى در نظر گرفته شود. و حل مناقش

در مجموع در بيش از 15 سال عمر برنامه ريزى، طراحى و 
اجراى پروژه، متاسفانه به دليل سهل انگارى ها، عدم رعايت 
ــتگاه هاى مسئول،  ضوابط ومقررات، نظارت ناكافى دس
اشتباهات مهندسى رخ داده كه منطقه را با چالش اجتماعى 

و زيست محيطى مواجه مى كند.
ــت  ــط زيس ــت محي ــازمان حفاظ ــروط س ش
ــماره  ــت. نامه ش ــده اس ــرا در اين پروژه رعايت نش بر اج
ــات  ــورخ 87/2/31 مصوب 1387/100/289503 م
ــه مورخ 94/8/13 شركت مديريت منابع آب  صورتجلس

ايران با موضوع بررسى انتقال آب از سرشاخه چشمه هاى 
سياه رودبار حوضه زرين گل در استان گلستان به شاهرود 
در استان سمنان(تصوير پيوست) توسط مجريان مربوطه 
محقق نشده است.منابع جايگزين براى كاهش برداشت 
آب از چشمه هاى دامنه شمالى البرز براى تامين آب شرب 
شاهرود عبارتند از : تامين حقابه از چشمه هاى پيرميشى و 
فرحزاد و ساير چشمه هاى مطروحه در طرح اوليه، حفر يا 
خريد چاه، جلوگيرى از توسعه كشاورزى و اصالح مصرف 
آب، جلوگيرى از گسترش استخرهاى ذخيره و باالخره 

مديريت مصرف در تمام بخش ها.
پيشنهادات:

با عنايت به بندهاى فوق و تاكيد مجدد بر تامين آب شرب 
به نحو مقتضى، پيشنهاد مشخص كميته در اين خصوص 

به شرح زير است:
الف- با توجه به تغييرات اقليم و كاهش بارش ها، سهم آب 
انتقالى از چشمه هاى قطرى به دوونيم ميليون متر مكعب 
در سال يعنى 80 ليتر در ثانيه كاهش يافته است. در حال 
حاضر ميزان برداشت از چشمه هاى قربان تاالر 1و2  ، لتاگز 
ــرخ لم 1، كه در حال بهره بردارى است مجموعا  1و2  و س
حدود 28 تا 30 ليتر بر ثانيه است و نظر به اجراى پروژه در 
اين چشمه ها تبعات زيست محيطى آن اجتناب ناپذير بوده 
ولى براى تامين 50 ليتر باقى مانده از شيوه هاى پيشنهادى 

در بند 12 استفاده شود.
ب-تمامى گالرى ها و قنات هاى ايجاد شده در منطقه  
ــده و سر دهنه  ــور بايد مجددا پر ش چشمه هاى مرده ش
ــوند و لوله هاى به كار رفته جمع  ــازى ش چشمه ها بازس
 ورى و شرايط منطقه تا حد امكان به شرايط طبيعى اوليه 

بازگردانده شوند.
ج- شيب برى هاى ايجاد شده در جنگل به نحو الزم، 
ــتحكام بخشى  اصالح و محل هاى واريزه اى، ترميم و اس
شوند و واكارى درختان بريده يا خشك شده، با گونه هاى 
بومى براى ترميم خسارت وارده به جنگل، صورت پذيرد.

ــل  ــراى كام ــى اج ل ــى احتما ــج منف د- نتاي
ــد  ــن گل باي ــه زري ــورى آب حوض ــر ش ــروژه ب پ
ــرد. ــرار گي ــه ق ــورد مطالع ــر م ــق ت ــورت دقي ــه ص ب

ه- نظر به خسارت وارده زيست محيطى به منطقه و تضييع 
حقوق دولت و مردم در اجراى پروژه، ضرورت هاى قانونى 
به لحاظ تعيين ميزان قصور و احقاق حقوق باطله از سوى 
عامالتن موضوع با هدف پيشگيرى، ترويج و كنترل تبعات 

اخذشده صورت پذيرد.»

محيط زيست

گزارش«كميته تخصصى شوراى عالى آب» درباره مشكالت محيط زيستى«طرح انتقال آب زرين گل»

طرح بايد متوقف و منطقه ترميم شود
تخريب خاك وجنگل وايجاد كانون هاى فرسايش آبى وسيالب،ارمغان ادامه طرح انتقال آب به شاهرود

رييس هيات مديره انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى 
ايرانى گفت: از دولت، وزارت خارجه و سفير ايران در گرجستان 
ــه از ناحيه  ــدارها و برخوردهايى ك ــه هش ــم نتيج توقع داري
گرجستان متوجه اتباع ايرانى شده است را پيگيرى و به مردم 
اعالم كنند. بايد مشخص شود چه برخوردهايى با خاطيان شده 
است. آن ها بايد به دادگاه هاى صالحه و محاكم قانونى معرفى 

شوند و دولت گرجستان نيز از مردم ايران عذرخواهى كند.
ــمارى از شهروندان  حرمت ا... رفيعى در پى بازگرداندن ش
ــدى وزارت  ــود ابراز گاليه من ــه با وج ــتان ك ايرانى از گرجس
ــفير دولت تفليس در تهران، همچنان  خارجه كشورمان به س
ــت، درباره لزوم ادامه  ــنبه (21 آذر) ادامه داش تا روز چهارش
روابط گردشگرى دو كشور در چنين وضعى به ايسنا گفت: به 

ــت. توقع داريم دولت براى  شهروندان ايرانى اهانتى شده اس
رفع اين مشكل تالش كند. ما نمى خواهيم با گرجستان مقابله 
ــح مى دانيم. در چنين  ــل آن ها را قبي به مثل كنيم، چون عم
ــالش كنند حقوق  ــتند كه بايد ت ــرايطى اين دولت ها هس ش
ــود. ما هم از دولت مان توقع داريم برخورد  شهروندى حفظ ش
ــكل قانونى براى ورود  ــهروندان ايرانى كه مش ناشايست با ش
ــتند، پيگيرى كند تا فرد يا افراد خاطى  ــور را نداش به اين كش

تنبيه شوند.
وى افزود: فقط يك مورد از آن برخوردهاى چالش برانگيز 
ــتان، رسانه اى  و نامحترمانه با اتباع ايرانى در مرزهاى گرجس
ــفير ايران در  ــت موارد ديگرى هم بوده، الزم است س شده اس
ــريع تر از ادامه اين رفتار توهين آميز جلوگيرى  گرجستان س

كند. چرا مسافر ايرانى كه مدارك كاملى داشته 20 ساعت در 
فرودگاه گرجستان بازداشت شده است، اگر اين شخص تخلفى 
داشته قانونى رسيدگى مى كردند اگر  هم متخلف نبوده، پس 

علت اين برخورد چه بوده است.
اين فعال گردشگرى ادامه داد: در گردشگرى تداوم روابط  
يك سويه امكان پذير نيست، ما مى خواهيم با گرجستان روابط 
ــمار زيادى از ايرانى ها به اين  دو جانبه داشته باشيم. ساالنه ش
كشور سفر و در آن هزينه مى كنند، توقع داريم به آن ها احترام 
ــرايطى كه ايرانى ها احترام گردشگر خارجى را  بگذارند. در ش

حفظ مى كنند انتظار مى رود اين رفتار دو سويه باشد.
ــى مى توانيم تورهاى  ــوان بخش خصوص وى افزود: به عن
ــم فقط مردم و  ــتان را متوقف كنيم، ولى با اين تصمي گرجس

آژانس هاى مسافرتى كه بخشى از هزينه اين سفر را از قبل به 
بخش هاى خدماتى در كشور گرجستان پرداخته اند، متضرر 

مى شوند.
رفيعى همچنين تاكيد كرد: رسيدگى به اين مسائل از عهده 

ــازمان ميراث فرهنگى و  و شرح وظايف بخش خصوصى يا س
گردشگرى خارج است، دستگاه ديپلماسى بايد وارد عمل شود. 
ــفر به اين كشور را  ما بدون اقدام وزارت خارجه نمى توانيم س
يكطرفه متوقف كنيم، آن ها بايد نخست هشدار دهند و اگر اين 
ــما به مردم اعالم كنند كه به اين كشور  رفتار ادامه داشت رس
نروند تا به اين ترتيب عالوه بر حفظ شأن و حقوق اتباع ايرانى، 

خسارت هاى مالى هم جبران شود.   
ــس از برگزارى  ــاى اخير پ ــتان در هفته ه ــت گرجس دول
انتخابات رياست جمهورى در پذيرش مسافران ايرانى چرخش 
سياسى نشان داد و برخى از اتباع ايرانى را با وجود همراه داشتن 
مدارك كامل سفر، بازگرداندند. گرجستان با وجود هشدارهاى 
ــاره اين  ــفافى درب ــخ ش ــورمان هنوز پاس وزارت خارجه كش
ــتان از سال 2016 رژيم  برخوردها نداده است. ايران و گرجس
ــتند، پس از آن سفير اين كشور در  لغو رواديد را به اجرا گذاش
ايران اعالم كرد: سفر ايرانى ها در اين مدت به گرجستان 600

درصد رشد داشته است.

رييس انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى ايران:

دولت گرجستان  از مردم  ايران  عذرخواهى كند
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ــت.  ــان تحويل بودجه به مجلس اس اين روزها زم
هرساله در چنين روزهايى تحليل بودجه پيشنهادى 
ــى كليات و جزييات آن، سهم هر  ــور، بررس كل كش
ــهم ها با  ــه افزايش اين س ــه از بودجه و البت وزارتخان
توجه به توانايى وزير، حساسيت نمايندگان نسبت به 
وزارتخانه ها يا عضويت آنان در كميسيون هاى گوناگون 
ــدت مى گيرد. بودجه آموزش و پرورش نيز با توجه  ش
به ميزان آن، شمار مخاطبان و اهميت كم مانندش در 
گستره هاى فرهنگى، سياسى، اجتماعى، اقتصادى و 
حتى امنيتى همواره از بحث برانگيزترين بودجه ها بوده 
است. در چند سال گذشته بنابر ديدگاه كارشناسان، 
دست اندركاران اجرايى، شمارى از نمايندگان مجلس، 
تشكل ها و كنشگران صنفى حوزه آموزش و ... بودجه 
ــازش، از كمترين  ــبت به جايگاه و ني نهاد آموزش نس
ــت. كسرى بودجه 10  سهِم ممكن برخوردار بوده اس
هزارميلياردى، صرف نزديك به 98 درصد بودجه آن 
ــانه اى  ــوق و هزينه هاى جارى و ... نش به پرداخت حق
محكم از ناكافى بودن بودجه گسترده ترين وزارتخانه 
كشور است. در اين ميان اما نقش وزير آموزش و پرورش 
ــش بودجه نهاِد زير امرش و باال  در چانه زنى براى افزاي
ــور و البته  ــهم آن از بودجه عمومى و كل كش بردن س
ــژه اعضاى  ــدگان مجلس به وي ــاى نماين پيگيرى ه
كميسيون آموزش همواره از اهميت ويژه اى برخوردار 
بوده است. اما اكنون كه به زمان بررسى بودجه سال 98

در مجلس نزديك مى شويم، انتظار از وزير و نمايندگان 
مجلس چيست؟ براى پاسخ به اين پرسش ها به سراغ 
تنى چند از كنشگران صنفى- رسانه اى معلمان رفته 
ــخ هاى آنان را با  و پاسخ آنان را شنيديم. در ادامه پاس

هم مى خوانيم.      
نگراني از سيستم ناكارآمد آموزش و پرورش 
همزمان با آغاز قرن بيست و يكم بسيارى از كشورها 
ــدار و عدالت و  ــعه پاي ــتيابى به اهداف توس براى دس
ــه كن كردن  ــى به آموزش و همچنين ريش دسترس
تبعيض جنسيتى در تمامى سطوح آموزش و پرورش، 
ــتر در آموزش پرداختند. زهرا  به سرمايه گذارى بيش
على اكبرى، نويسنده و كارشناس آموزش و پرورش در 
اين باره مي گويد: آيا در ايران كه اين ضرورت واهميت 
ــاس مى شود چنين  ــه احس ــتر از هميش امروزه بيش
تخصيص بودجه اى و ارزشگذارى براى آموزش انجام 
مى شود و آيا عالى ترين مقام وزارت آموزش و پرورش 
ــى الزم را دارد تا در بحث  ــى و اجراي ــوان علم آنقدر ت
ــاالنه دولت از حق دانش آموزان و معلمان به  بودجه س
خوبى دفاع كند؟ آيا تالشى صورت مى گيرد تا آموزش 

ــطح با  و پرورش هم بتواند نه باالتر بلكه حداقل هم س
ديگر نهادهاى فرهنگى و گاهي آموزشى بودجه داشته 
باشد؟ بطحايى بارها بر وعده هاى خود به ارتقاى سطح 
تجهيزات آموزشى و نوسازى مدارس و مسائل رفاهى 
و معيشتى معلمان اشاره كرده است و به نظر مى رسد، 
ــال آينده كشور عرصه و  تدوين و تخصيص بودجه س
محك خوبى براى وزير آموزش و پرورش و عملى شدن 
ــت. در حال حاضر سيستم آموزشى  وعده هايش اس
ناكارآمد و نارضايتى ذى نفعان از شرايط موجود باعث 
نگرانى هايى در كشور شده است و بى شك با وجود اين 
دغدغه ها بطحايى بايد بتواند با چانه زنى هاى مستند 
و مستدل در هيات دولت و مجلس شوراى اسالمى بر 
افزايش بودجه تخصيصى آموزش و پرورش مصر باشد. 
يادآور مى شوم كه در بحث بودجه به عنوان يك معلم 
ــته افزايش حقوق را از وزير  به هيچ عنوان تنها خواس
ندارم و آگاه بر اين هستم كه بودجه نظام آموزشى بايد 

ــور هم برسد اما از  به آن روستا در دورترين نقطه كش
بطحايى مى خواهم در دوران وزارتش به دنبال افزايش 
حقوق فرهنگيان به اندازه ديگر نهادهاى دولتى باشد 
ــرايط كار دارند و نه مانند  كه نه مانند معلم، سختى ش
ــغلى. اما مجلس،  آموزش و پرورش تنوع و اهميت ش
متاسفانه با وجود اين اهميت معموال تنها چيزى كه در 
تخصيص بودجه دولت موردنظر نمايندگان مجلس 
شوراى اسالمى قرار نمى گيرد، موضوع افزايش بودجه 
ــرمايه گذارى در آموزش است. اين  نظام آموزشى و س
كارشناس آموزش و پرورش مي افزايد: سرمايه گذارى 
در آموزش و پرورش و نتيجه گيرى از آن به اين معنى 
است كه نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسالمى 
ــيده باشند كه  به هنگام تصويب بودجه به اين باور رس
مشكالت بزرگ ترى با عدم سرمايه گذارى در آموزش 

به وجود خواهد آمد. 
ــن وظايف  ــى از مهمتري ــرورش يك ژآموزش و پ

ــئول اصلى براى دسترسى  دولت هاست و دولت مس
ــت. اين  ــا كيفيت براى همه اس ــوزش عمومى ب به آم
ــى مناسب براى  ــاخت هاى آموزش امر نيازمند زيرس
يادگيرى مادام العمر است و اين دستاورد امكان پذير 
نيست، مگر با تخصيص بودجه بيشتر براى حل و فصل 
ــردن فضاهاى  ــكالت مالى كه در بخش مجهز ك مش
ــى و چالش هاى رفاهى و معيشتى معلمان به  آموزش

وفور مشاهده مى شود. 
تجربه نشان داده است كه نمايندگان مجلس شوراى 
اسالمى به هنگام انتخابات به دليل برخوردارى از حمايت 
ــه پيگير مطالبات   ــتر از هميش جامعه فرهنگيان، بيش
ــوند، در حالى كه امروز كه بودجه سال  فرهنگيان مى ش
آينده كشور تنظيم و تدوين مى شود بايد به دنبال افزايش 
سهم آموزش و پرورش باشند و بيشتر از هميشه پيگير 
مطالبات فرهنگيان شوند. اميد كه براى سال آينده بيشتر 

از گذشته به  سهم آموزش و پرورش  از بودجه توجه شود.

وعده هاي فراموش شده وزير
حفيظ ا... مشهور، كارشناس و كنشگر رسانه اى معلمان 
هم درباره وضعيت مالي وزارت آموزش و پرورش مي گويد: 
چه خوب است جناب وزير در ايام تدوين و تصويب اليحه 
بودجه از فضاى مجازى فاصله گرفته و مشكالت مدارس 
و گرفتارى هاى معلمان را در دنياى واقعى رصد كند. هنوز 
ــر در روز راى اعتماد در فضاى  ــاى وزي كليپ وعده هاى آق
ــان يك بار  ــت. پيشنهاد مى شود ايش مجازى موجود اس
ديگر اين كليپ را مشاهده كرده و پس از آن به فضاى واقعى 
ــتاى عملى كردن وعده ها  برگردند، اقدامات شان در راس
ــى كنند، با كمِك بخش هاى پژوهشى وزارتخانه  را بررس
نظرسنجى در ارتباط با ميزان رضايت معلمان و مديران از 
اوضاع مدارس و عملكرد وزارتخانه انجام دهند، پس از آن 
بين رضايت بيش از يك ميليون معلم و 13 ميليون دانش 
ــازمان برنامه و بودجه، يكى را  آموز از يك سو و رضايت س
برگزينند. اگر به راستى و آنچنان كه در مقابل دوربين بيان 
مى كنند، نماينده خيل عظيم معلمان و فرزندان اين كشور 
هستند، جنب و جوشى بيشتر از خود نشان دهند تا مجموعه 
دولت و مجلس را براى آنكه به بودجه نهاد آموزش نگاه ويژه 
اى داشته باشند، متقاعد كنند. بگذارند يك بار هم نمايندگان 
بگويند وزير آموزش و پرورش با خواسته ها و اصرارهايش ما 
را به ستوه آورد. بايد گفت جناب وزير! حال و روز مدارس و 
ــت، خانواده هاى كم درآمد چوب  معلمان تان خوب نيس
اين شرايط سخت اقتصادى را مى خورند و صداى شكسته 
ــتخوان هاى معلمان در زير بار گرانى هايى كه  ــدن اس ش
ــنيده مى شود؛ شايد بودجه  ديگر درصد نمى شناسد، ش
98 و سهم آموزش و پرورش در اين اليحه فرصت مناسبى 
براى بدست آوردن اعتماد از دست رفته باشد. وي مي گويد: 
در واقع عملكرد نمايندگان در قبال آموزش و پرورش نيز 
ــلفى گرفتن با مشكالت معلمان و  تا به حال چيزى جز س
شعارهايى انتخاباتى نبوده كه با علم به سبد راى معلمان 
ــعارها به  و ميزان تاثير گذارى آنان در ايام انتخابات اين ش
اوج خود مى رسد. اما از آنجا كه قانونگذاران كشور نماينده 
آحاد ملت هستند، توصيه مى شود قبل از بررسى و تصويب 
ــى از مدارسى متفاوت  بودجه حداقل يك روز را به سركش
با مدارس فرزندان شان و در حوزه انتخابيه خود اختصاص 
ــوم و با  ــى بدون هماهنگى هاى مرس دهند و اين سركش
انتخاب چند مدرسه به صورت تصادفى انجام پذيرد. شايد 
مشاهده مشكالت عديده مدارس و دانش آموزان و شنيدن 
ــد. دفاع از بودجه  صحبت هاى معلمان، آنان را متقاعد كن
ــى از بارزرترين مصاديق  حداكثرى آموزش و پرورش يك
عدالت محورى است، به طوريكه حتى كم توجهى دولت و 
ــوى آنان جبران شده و  وزارتخانه به آموزش و پرورش از س
يك بار هم در عمل عزم جدى خود را براى تغيير در اوضاع 

نابسامان اين نهاد نشان دهند.

آموزش و پرورش و بودجه اي كه مدام آب مي رود
ــان مى دهد ميانگين  ــال گذشته نش آمار هفت س
سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومى كشور در اين 
ــال ها كمتر از 10 درصد بوده است. على بهشتى نيا،  س
ــاره به  ــان نيز با اش ــگر صنفى معلم طنزپرداز و كنش
ــوزش و پرورش اظهار  وضعيت بودجه بندي وزارت آم
ــال هاى گذشته  مي دارد: هرچند كه چانه زنى هاى س
تاثيرى بر تغيير رقم هاى بودجه اى نداشته  اما به نظر مى 
رسد وزير محترم آموزش و پرورش مى تواند با تشكيل 
ــا دولت، تغييراتى در رقم  كارگروهى ويژه و چانه زنى ب
ــنهادى ايجاد كند. در همين راستا مشورت  هاى پيش
ــرورش و يارى  ــابق آموزش و پ وزير محترم با وزراى س
ــيدن به نتايج مطلوب تر  آن ها مى تواند راه را براى رس
هموار كند. همچنين تاخير يك ساله در تكليف وزارت 
آموزش و پرورش براى اجراى طرح رتبه بندى معلمان 
در ابتداى سال تحصيلى 98-97 و جا ماندن طرح رتبه 
ــال گذشته، تكليف و تالش  بندى معلمان از  بودجه س
وزير محترم را بيش از پيش خواهد كرد. در واقع بخش 
اصلى پيگيرى وزير محترم در اليحه بودجه 98 معطوف 
ــود. تكليف وزير  ــدى معلمان خواهد ب به طرح رتبه بن
آموزش و پرورش، انتظار معلمان و رسيدن به چشم انداز 
برنامه ششم توسعه مى تواند بخشى از داليل وزير محترم 
براى چانه زنى و تعيين تكليف بودجه آموزش و پرورش 
باشد. بدون شك تغيير نگاه دولت و مجلس به بودجه مى 
تواند آزمونى بزرگ براى وزير محترم آموزش و پرورش 
باشد.  در تمامى دوران مجلس شوراى اسالمى، آموزش 
و پرورش و بودجه آن براى نمايندگان محترم واژگانى 
قريب اما نامانوس بوده و معلمان كمتر دوره اى را به ياد 
دارند كه سهم آموزش و پرورش از لوايح بودجه، متفاوت 
ــد. با وجود آگاهى كامل نمايندگان محترم از  بوده باش
صرف 95 درصدى بودجه به حقوق كارمندان آموزش و 
پرورش، هيچ گاه سهم واقعى آموزش و پرورش از بودجه 
محقق نشده است. طبعا معلمان از مجلسى كه در رأس 
ــت و تاثير گذارترين نهاد بر بودجه كشور است،  امور اس
انتظار دارند تا آن ها صداى رسا و واحد معلمانى باشند 
ــده اند. يك سال از كوتاهى و  كه كمتر ديده و شنيده ش
اختالف دولت و نمايندگان بر سر طرح رتبه بندى مى 
ــى قربانى  ــان معلمان و نظام آموزش گذرد و در اين مي
ــاله اين طرح  اين كوتاهى بوده اند. حال با تعليق يك س
انتظار مى رود نمايندگان در كنار وزير محترم آموزش 
ــان را در بودجه 98 ــه بندى معلم و پرورش، طرح رتب

جانمايى كنند تا معلمان بتوانند قبل از پايان عمر دولت 
دوازدهم از مزاياى اين طرح بهره مند شوند. اميدواريم 
ــدى معلمان، فرجام  ــه 98 و طرح رتبه بن فرجام بودج
بودجه سال هاى گذشته و قانون خدمات كشورى نشود.

   كارشناسان در گفت وگو  با «قانون» شرايط بودجه بندي براي نظام آموزشي را بررسي كردند     

بودجه قطره  چكاني   براي اقيانوس آموزش    و پرورش

ــجويانم  ــت از دانش ــه اى كه گذش  به اقتضاى بحث كالس، جلس
پرسيدم: كى مى داند جنگ سرد چه دوره اى را شامل مى شد و ماجراى 
خليج خوك ها چى بود؟  از 20 دانشجوى كالس ، فقط يك نفر آن هم 
خيلى ناقص به موضوع جنگ سرد اشاره كرد! بقيه ساكت و مبهوت به 

هم تماشا كردند.
ــجوها هم كه انگار چيز عجيبى شنيده باشند،   يكى، دو تا از دانش
پرسيدند: استاد ، خليج چى ؟ بار اول بود انگار اين اسم را مى شنيدند ! گفتم 
: خليج خوك ها! يكى مزه آمد : استاد مگه خوك ها هم خليج دارند؟  قبال 
ــامى چند رود بزرگ ايران  هم در يكى از كالس هايم از دانشجويان اس
و تعداد و مراكز استان ها را پرسيده بودم كه اغلب نمى دانستند. اين ها 
دانشجويان ترم چهارم مقطع كارشناسى هستند. نه اينكه گمان كنيد 

در مقاطع باالتر وضع خوب است! نه، خيلى هم بدتر است. 
سه سال پيش دانشجوى مقطع فوق ليسانس جغرافياى سياسى 
را كه خانمى جنوبى بود، مالقات كردم  كه ابراز عالقه كرده بود تا پايان 
نامه اش را با من به عنوان استاد راهنما بگذراند. بعد از كلى صحبت درباره 
اهميت پايان نامه و اعتبارى كه بايد داشته باشد ، موضوع و ويژگى هاى 
ــورد عالقه اش را كه گفت  آن از جمله كاربردى بودنش، از او موضوع م
مدت ها به آن فكر كرده، پرسيدم، گفت : بررسى جايگاه رودخانه كارون 
در روابط سياسى ايران و عراق.مغزم از آنچه او گفت واقعا سوت كشيد. 
اول گمان كردم كه من احتماال درست نشنيده ام ، وقتى از او خواستم كه 
عنوان مورد نظرش را تكرار كند، دوباره همان را گفت و بار سوم هم به اين 
صورت .  به او گفتم : خانم در دوره ابتدايى بايد خوانده باشيد كه كارون 
يك رودخانه داخلى ايران و تنها رود قابل كشتيرانى داخلى است. ( دوره 

دانش آموزى ما در كتاب جغرافياى فكر كنم پنجم ابتدايى خوانده بوديم 
)  يك مرتبه باالتر بياييد ، دوره دكترى، زمان ما اول بايد مدرك زبان در 
سطح تافل يا آيلتس را براى ثبت نام ارائه مى داديم . فعاليت ها و تحقيقات 
علمى و پژوهشى، تاليف و ترجمه، سابقه آموزشى، درجه و رتبه دنشگاه، 
موضوع پايان نامه ارشد، رتبه و اعتبار استادان راهنما و مشاور و بعد بررسى 
صالحيت علمى داوطلب در يك جلسه مفصل توسط هياتى از استادان 
ــجوى دكترى آزمون زبان در  پيشكسوت تازه قدم اول بود. حاال دانش
ــوال بدون نمره منفى دارد و سطح آن  سطح EPT  مى دهد كه صد س
باالتر از ديپلم نيست. تاليف و ترجمه و امثالهم را هم كه در ميدان انقالب 
مى فروشند! دانشجو فقط زحمت مى كشد ترمى چند ميليون شهريه 
مى دهد! و چند سال بعد مى شود دكترى كه مدرك آن را هم االن فقط با 
پول تحت عنوان مدرك تحصيلى با بررسى سوابق تحصيلى در اينترنت 
مى فروشند و آگهى هاى آن را در خيابان انقالب بر در و ديوار بارها ديده ام. 
دراين ميان حساب اندك دانشجويانى كه با جديت درس مى خوانند ، 
اهل مطالعه و تحقيق و دقت در امور هستند و تحليل و نظر دارند، جداست. 
آن ها بعد از ليسانس يا حداكثر ارشد مى روند و اگر بمانند با اميد به فرجى 
كه آروزى آن را دارند، با شرايط مى جنگند. بارها حتى با تشويق به نمره 
امتحانى دادن از دانشجويانم خواسته ام كه كتاب بخوانند ، از استادان سير 
مطالعاتى را براى موضوع مورد عالقه شان بپرسند. نمى دانم چند نفر اين 
كار را كرده اند ، ولى از خودم جز يكى دو نفر، اين سال ها نپرسيده اند و چند 
بارى هم كه از آن ها خواستم تا اگر در كيف خود كتابى دارند فقط نشان 
دهند و نمره بگيرند هر موضوعى كه مى خواهد باشد. باور كنيد در چند 

سال و چندين ترم فقط يك نفر با خودش كتاب داشت .
ويراني اين خانه از پاي بست

   ريشه اين مصيبت ها در جاهايى است كه قرار بوده و هست كه وظايف 
علمى شان را درمقاطع مرتبط انجام دهند. ساده تر بگويم : در دوره ابتدايى 
به ما به زور خطكش و توسرى ! جدول ضرب آموختند ولى معلم براى ما 
استدالل نكرد كه چرا دو دو تا چهار تا مى شود و گفتند رفتيد دبيرستان 

مى خوانيد . در دبيرستان كار علمى نخواستند ، نخواستند تا علت و علل 
را بيابيم و كسى هم وقت و فرصت آن را نداشت و امكاناتى هم نبود ، گفتند  
دانشگاه ، در ليسانس دانشجوى جزوه محور شديم ، انگيزه ها به هزار و 
يك دليل كم شد ، يكى اميد به آينده ! در ارشد قرار بود همان رابطه ها 
را آزمايشگاهى و آكادميك كنيم ، باز هم نشد ، دانشگاه هاى ما عمدتا 

پژوهش محور نيستند و خروجى هاى شان كاربردى نيست . 
ــل را به صورت  ــود يافته هاى همه مقاطع قب دكترى هم كه قرار ب
آكادميك كتاب ( تاليف ) كنيم ، كتابش را  درميدان انقالب مى فروشند. 
ــته اى را  ــازمان انرژى هس ــرات دكتر صالحى، رييس س كتاب خاط
مى خواندم كه نوشته بود يك همدوره او در دانشگاه ام آى تى (آمريكا)  
هفت سال روى تز( رساله ) دكترى اش كار مى كرد . نزديك به پنج سال 
پيش در مصاحبه اى مفصل با روزنامه « قانون » فرياد برآوردم : اين چه 
سيستمى است كه حاصلش فرار نخبگان است. داليل بسيارى را براى 
وضعيتى كه بر دانشگاه هاى ما حاكم است، برشمردند كه خالصه آن اين 
بود : ضعف و به روز نبودن نظام آموزشى در همه ى مقاطع ، كم توجهى 
به تحقيق و پژوهش،  عدم تربيت متعلم جست وجو گر، بى انگيزه بودن 
ــتادان ، عدم چرخش نخبگان ، نبود اميد به آينده ، عدم  معلمان و اس
ــى از  توجه مادى و معنوى به دانش آموختگان و ...  .  اجازه بدهيد بخش
حرف هايى را كه در آن مصاحبه گفتم اينجا دوباره بخوانيم . اميد كه باز 
هم ناچار نشويم چند سالى ديگر دوباره همين حرف ها را بگوييم :ايران 
جزو كشورهايى است كه تعداد جوانان دانشجويش زياد است. اينكه به 

ذات اين ماجرا افتخار هست يا نه، بحث ديگرى دارد.
ــود بحث كمى در صورتى كه ما داريم درباره بحث   البته اين مى ش
ــرورش چه چيزى  ــم. ما بايد ببينيم در حال پ كيفى صحبت مى كني
ــتيم و چه چيزى را وارد بازار كار مى كنيم و اين خروجى ها چقدر  هس
مناسب نيازهاى ماست. مشكل ما برمى گردد اول به سياست گذارى ها. 
ــال  ــن زمينه نداريم. به اين 35س ــت گذارى هاى اصولى در اي سياس
ــده؟ سياست هايى كه  گذشته نگاه كنيد چه سياست هايى اتخاذ ش

ناقض و منقوض هم بودند. ما همان مردمانى هستيم كه تا ديروز شعار 
مى داديم پرايد بهترين ماشين براى تاكسيرانى است اما االن مى گوييم 
چنين نيست و حتى بدترين است! چون هيچ وقت حرف هايى كه مى زنيم 
مبتنى بر آموخته ها و تجربيات مان نيست. ما كار آزمايشگاهى نكرديم 
ــى مى آيد هر حرفى دلش بخواهد مى زند و فكر  و نمى كنيم. هر كس
مى كند حرفش درست ترين است. چون احزاب در كشور ما وجود ندارد 
آن حرف ها نه تاييد و نه براجرايش نظارت مى شود. هيچ كس پاسخگو 
نيست كه چرا در دولت هاى قبل آنچنان سياست هايى اتخاذ شده و چرا 
در دولت هاى آينده هم قرار است سياست هايى اتخاذ شود كه چندان 
كارآمد نيستند. همه اين سال ها در بحث كتاب ها، شيب ساختارهاى 
آموزشى پيوسته در حال تغيير است. آيا اين تغييرات منطبق با نيازهاى 
ما هستند؟ اگر هست، پس االن بايد بسيارى از مشكالت ما حل شده باشد 
ولى چنين نيست اما مى بينيم كه مسائل بسيار قديمى هنوز هستند.يك 
زمانى شعار مى دادند كه بايد سراغ تكنسين پرورى برويم اما االن بحث 
دانشگاه هاى ما روى تحصيالت تكميلى است. چه كسى چنين قوانينى 
را گذاشته آن هم با كدام كار مطالعاتى؟ اين مسائل هميشه بوده. وقتى 
مردمان ما اصال اعتقادى به مراجعه به روانشناس ندارند چرا ما بايد اين همه 
فارغ التحصيل روانشناسى داشته باشيم؟ مى توانيد بگوييد چه تعداد از 

فارغ التحصيالن دانشگاهى منطبق بر  سند توسعه چشم انداز 20ساله 
كشور است؟ اين سند بايد آينده ما را نشان دهد يعنى جوانى كه امروز 
جذب رشته اى مى شود بايد  مطابق با آن سند جذب شود. در اين صورت 
اين نيرو مى تواند كارآمد باشد. نه اينكه اين همه جوان وارد دانشگاه شوند و 
با پايين ترين كيفيت آموزشى مدرك بگيرند و در جامعه روان شوند. وقتى 
ما اعتقاد به رسانه هاى بخش خصوصى نداريم و آن ها را تقويت نمى كنيم يا 
زمينه را براى شان باز نمى گذاريم، به نظر من ضرورتى ندارد كه  بخواهيم 
اين همه نيروى خبرنگار تربيت كنيم. چرا ما با زندگى اين همه جوان بازى 
مى كنيم؟ چرا اين همه هزينه دانشجويان را به فنا مى دهيم و اين همه 
دانشجو مى گيريم آن هم با كيفيت پايين آموزشى؟ وقتى سيستمى 
معيوب باشد، همه چيز را معيوب مى كند. مشكل در فرد نيست، مشكل 
در يك سيستم است. من عملكرد وزارت علوم را نقد نمى كنم بلكه دارم 
روى سيستمى صحبت مى كنم كه خروجى اش همه اين چيزهايى 
است كه مى بينيم...  .  اينجا سوال پيش مى آيد كه نخبه هاى دانشگاهى 
ما االن كجا هستند؟ ما نمى توانيم به اين آمارها افتخار كنيم. اين تعداد 
ورودى را داريم ولى بايد خروجى اش را هم نگاه كنيم. مهم ترين نكته فرار 
مغزهاست. اين سيستم حاصلش تربيت نيروهايى است كه نخبه هايش 

مى فهمند اشتباه آمده اند و  راه شان را عوض مى كنند.

ــتان و  ــمنان و سيس طرح انتقال آب درياى خزر و خليج فارس به س
بلوچستان مدت ها بود كه در دوره رييس جمهورى دولت احمدى نژاد بر 
سر زبان ها افتاد. هر از چند گاهى ناگهان خبر مى آمد كه قرار است آب اين 
درياها از طريق لوله كشى به مناطق بى آب منتقل شود. اما از همان روزهاى 
ــت براى اين طرح وجود داشت. حاال  اول مخالفت حاميان محيط زيس
دوباره حسن روحانى،رييس جمهور پرونده انتقال آب خزر و خليج فارس 
را پيش كشيده و دوباره مخالفت حاميان محيط زيست را به همراه است. 
چندى پيش حسن روحانى در نشست هيات دولت كه يكى از دستور هاى 
مهم آن، انتصاب و معرفى برخى استانداران بود، در بخشى از سخنانش به 
برخى مشكالت كشورمان اشاره كرد تا از ضرورت رفع شان سخن بگويد و به 
حاضران در جلسه در اين خصوص دستورهايى دهد. مشكالتى كه از جمله 
آن ها، كمبود آب است؛ مشكلى كه هرچند برخى آن را يكى از بزرگ ترين 
مشكالت حال حاضر كشورمان مى دانند كه بحرانى و حتى وراى آن است، 
رييس جمهور تاكيد دارد كه مشكل نيست و آنچه موجب شده مشكل جلوه 
كند، كمبود تالش است! روحانى در اين باره گفت: ما مشكل آب نداريم چون 
در جنوب و در شمال كشورمان آب فراوان داريم؛ منابع آب عظيم درياى

خزر و خليج فارس. ما اين منابع را داريم، اما اشتباه كرده ايم و منتظريم تا 
ترسالى بشود و باران بيايد تا كمبود آب حل شود. او در ادامه صحبت هايش 

گفته است كه ما در كشور كمبود آب نداريم بلكه كمبود تالش داريم!  البته 
رييس جمهور از استفاده كشورهاى ديگر از اين دريا هم صحبت كرده و 
گفته كه كشورهاى ديگر از اين دريا  استفاده هاى شان را مى كنند در حالى 
كه ما هيچ استفاده اى از آن نمى كنيم! در اين ميان تعدادى از نمايندگان 
مجلس نيز با اين طرح مخالفت كردند كه يكى از آن ها على اصغر يوسف 
نژاد؛ نماينده مردم سارى بود. او ضمن انتقاد از اين طرح گفت: «مردم ساده و 
پاك استان مازندران قطعا اجازه انجام چنين كارى را نخواهند داد، مطمئن 
باشيد». به گزارش ايسنا، على اصغر يوسف نژاد در جلسه علنى مجلس در 
تذكرى شفاهى به رييس جمهور گفت: «در شاهرود از انتقال آب خزر به 
سمنان سخن گفتيد، با كدام استدالل كارشناسى درباره مسائل زيست 
محيطى درياى خزر صحبت مى كنيد؟آقاى رييس جمهور منطق جنابعالى 
از جنبه فنى و تخصصى و از نظر مالى و بودجه اى درباره انتقال آب درياى خزر 
چيست؟ چرا با توجه به تذكرات مطرح شده درخصوص مسائل اكولوژيكى 
ــما  درباره انتقال آب درياى خزر صحبت مى كنيد؟ مردم مازندران از ش
گاليه دارند. محصوالت كشاورزى ارزان و روى دست شان مانده، پروژه هاى 
عمرانى استان نيمه كاره است، شما حرف از موضوعى مى زنيد كه اصال انجام 
شدنى نيست. بارها و بارها داليل كارشناسى اين مساله بيان شده است» اما 
محمد درويش؛ عضو هيات علمى موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع نيز 

به خطرات و نابودى هاى بعد از اين طرح واكنش نشان داد. به گزارش مهر 
محمد درويش در نشست «بررسى انتقال آب مازندران به سمنان» گفت: 
نكته اى كه كمتر در طرح انتقال آب مازندران به سمنان به آن پرداخته 
شده، اين است كه چندين كشور در درياى كاسپين سهم دارند و هر گونه 
بهره بردارى بايد مورد موافقت همه كشورها باشد. اگر فعاليت يك سويه اى 
انجام دهيم، آب را برداريم و پسماند شورش را برگردانيم يا حتى اگر آب 
را ببريم و در سمنان شيرين كنيم، روى بوم سازگان درياى كاسپين اثر 
خواهد داشت و با اين كار، به ديگر كشورها كه رويه مشابه را در پيش بگيرند، 
چراغ سبز نشان مى دهيم تا بدون توجه به اثرات فرامنطقه اى، فعاليت هاى 
مخرب خود را پيش ببرند. ما بيش از ديگر كشورها در اين حوزه آسيب پذير 
ــپين استفاده مى كنيم و  ــتيم، از ظرفيت گرمايى ويژه درياى كاس هس
رويشگاه هيركانى، حيات خود را مرهون اين ظرفيت گرماى ويژه است.

درآمد صيادى ما نيز معطوف به اينجاست و بخش بزرگى از گردشگرِى 
ما از اين دريا تغذيه مى شود؛ اگر اين موضوع را در نظر بگيريم، اين طرح 

مى تواند بسيار خطرآفرين باشد. 
محمد درويش با اشاره به اينكه در طرح هاى توسعه در روسيه چندين 
ــازى و انتقال آب روى رودخانه ولگا در نظر گرفته شده است  طرح سدس
گفت:« آبى كه ولگا به درياى خزر مى ريزد، بيش از سه برابر كل آب قابل 
استحصال كشور ماست و 90 درصد حيات درياچه وابسته به آن است؛ 
قطعا روسيه از اجراى طرح انتقال آب درياى خزر به سمنان حمايت هم 
مى كند تا بعد براى اجراى طرح هاى خود مشكلى نداشته باشد». او با بيان 
اينكه اين طرح در دوره احمدى نژاد نيز مطرح شده بود، گفت:«در زمان 

رياست جمهورى احمدى نژاد، طرح مشابهى براى سمنان آغاز شد و آقاى 
روحانى هم كه از همان استان است، اين طرح را پيگيرى مى كند. سوال 
اينجاست كه آمايش سرزمين، كجاى اين فرآيند را دارد؟ آيا بايد چشم به 
راه آمدن رييس جمهورى مثال  از كهگيلويه و بويراحمد باشيم تا مشكالت 
آن استان حل شود؟ آخر اينكه اگر آب شور در مبدأ شيرين شود، فاجعه به 
بار مى آورد چرا كه ما همين االن هم90 درصد ماهى خاويارى خود را از 
دست داده ايم؛ ميزان آلودگى آب درياى كاسپين 40 برابر حد مجاز است

و هيچ ظرفيتى براى آاليندگى بيشتر نداريم. حال سوال اينجاست اگر هم 
آب را شور منتقل كنيم و آن را در سمنان شيرين كنيم چه اتفاقى مى افتد؟ 

اگر بر اثر زلزله يا بر اثر فرآيندهاى شيميايى و يا هر دليل ديگرى لوله آسيب 
ببيند و اين حجم بزرگ آب شور در كوهستان هاى حاصلخيز و جنگل هاى 
هيركانى ما رها شود، فاجعه اى به مراتب بزرگتر از انفجار اتمى رخ خواهد 
داد. ما ميلياردها پول خرج مى كنيم تا كيفيت زندگى مردم را بهتر كنيم و 
اين كار بسيار نابخردانه اى است؛ يعنى پول خرج مى كنيم تا مردم زيادى 
را بكشيم و كيفيت زندگى را پائين بياوريم؛ اگر اسم اين كار حماقت نيست 
پس حماقت چيست؟» اين در حالى است كه تعداى از نماينده هاى مجلس 
مانند نماينده دامغان از اين طرح استقبال كرده اند و گفته اند كه انتقال آب 

درياى خزرد به سمنان باعث خشك شدن درياى خزر نخواهد شد!.

گروه جامعه

تحليل

محيط زيست

نقدي بر فضاي حاكم بر اين سال هاي نظام آموزشي كشور

خروجى اين نظام آموزشى «فاجعه » است

مطرح شدن چندباره انتقال آب درياى خزر به سمنان 

منابع آبى با يك طرح شكست خورده از بين مي رود

رئوف پيشدار
 استاد دانشگاه 
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اخاذى از مردم در پوشش
 گشت نامحسوس قالبى

رييس كالنترى 148 انقالب اسالمى از بازداشت سارق 
ــودروى زانتيا به  ــه با تبديل خ مامورنمايى خبر داد ك
خودروى گشت نامحسوس پليس، از شهروندان اخاذى 
ــرهنگ پيمان لطيفى با اعالم خبر بازداشت  مى كرد.س
سارق مامورنما درباره جزييات اين خبر اظهار كرد: ماموران 
ــت انتظامى كالنترى 148 انقالب اسالمى ساعت  گش
ــت زنى در محدوده  دو بامداد 20 آذر جارى هنگام گش
استحفاظى خود به يك خودروى زانتياي نقره اى رنگ كه 
كاور سفيدرنگ پليس راهور را روى دستگيره عقب خودرو 
آويزان كرده بود، مشكوك شده و خودرو را براى بررسى 

بيشتر متوقف كردند.
ــالمى ادامه داد: راننده  رييس كالنترى 148 انقالب اس
پس از توقف خودرو خودش را از پرسنل معاونت ترافيكى 
ــرد كه ماموران  منطقه 6 پليس راهور تهران معرفى ك
درخواست مدارك هويتى از وى كردند اما مشخص شد 

وى مدارك هويتى به همراه ندارد.
وى خاطرنشان كرد: ماموران در بررسى دقيق تر خودروى 
زانتيا، تجهيزات مربوط به خودروهاى پليس راهنمايى 
و رانندگى (خودروى گشت نامحسوس) مانند بلندگو، 
آمپلى فاير، چراغ LED، تابلوى ايست و.. را مشاهده كردند 
و يك قبضه چاقو و تبر نيز از خودروى مذكور كشف شد. 
پالك خودروى زانتيا نيز به نحوى پرچ شده بود كه قابليت 
جابه جايى داشت كه در نهايت متهم به همراه خودرو براى 

بررسى دقيق تر به كالنترى انتقال يافت.
ــالمى تصريح كرد:  ــرى 148 انقالب اس رييس كالنت
ــد متهم معتاد به مصرف  طى بررسى اوليه مشخص ش
ــرقت لوازم خودرو را دارد و  ــت و سابقه س موادمخدر اس
اعتراف كرد با استفاده از تجهيزات پليسى و معرفى خود 
به عنوان مامور، از مردم اخاذى مى كرده است. در نهايت 
متهم با اخذ دستور قضايى براى بررسى بيشتر به پايگاه 

پنجم پليس آگاهى تهران انتقال يافت.
ــهروندانى  ــالمى از ش رييس كالنترى 148 انقالب اس
ــط راننده يك خودروى زانتياي  كه به اين شيوه و توس
ــرقت قرار گرفته اند، خواست براى  نقره اى رنگ مورد س
طرح شكايت به كالنترى 148 انقالب اسالمى يا پايگاه 
پنجم پليس آگاهى پايتخت مراجعه كرده و متذكر شد: 
شهروندان به محض رويت موارد مشكوك با پليس 110 

تماس بگيرند.

مرد شيشه اى پس از آتش زدن 
چندين خودرو به دام افتاد

ــى تهران از  ــس امنيت عموم ــس پايگاه پنجم پلي ريي
ــه اى خبر داد كه چند خودرو را  ــت مردى شيش بازداش
در محدوده عبدل آباد تهران به آتش كشيده بود.با اعالم 
گزارش آتش سوزى عمدى خودرو در عبدل آباد تهران، 
بررسى موضوع در دستور كار ماموران پايگاه پنجم پليس 
امنيت عمومى قرار گرفت. همزمان با آغاز تحقيقات و قبل 
از شناسايى متهم، گزارش دوم و سوم وقوع آتش سوزى 

عمدى نيز در اين محدوده به پايگاه ارسال شد.
با توجه به حساسيت موضوع، ماموران تحقيقات تخصصى 
را در اين رابطه آغاز كردند كه مشخص شد آتش سوزى ها 
توسط يك نفر صورت گرفته و متهم هر بار با تغيير دادن 

لباس خود، سعى داشته مورد شناسايى واقع نشود.
در ادامه تحقيقات ماموران توانستند تصويرى از متهم به 
دست بياورند كه با استفاده از اقدامات پليسى، مخفيگاه 
ــايى و با هماهنگى مقام  متهم در همان محدوده شناس

قضايى تيمى براى دستگيرى وى اعزام شد.
ماموران پليس، مخفيگاه متهم را تحت مراقبت قرار داده 
تا اينكه وى را هنگام ورود به مخفيگاهش در يك عمليات 
ضربتى دستگير كردند. متهم در همان بازجويى اوليه به 
ــش  زدن خودروها را  جرم ارتكابى اعتراف كرد و علت آت

مصرف شيشه اعالم كرد.
سرهنگ حيدر آسبان، رييس پايگاه پنجم پليس امنيت 
عمومى تهران با اعالم اين خبر گفت: تحقيقات تكميلى از 
متهم درباره علت و چگونگى انتخاب خودروها ادامه دارد.

هالكت سارق مسلح در درگيرى با 
پليس در اهواز

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى خوزستان از هالكت 
يك سارق مسلح در درگيرى با پليس در شهرستان اهواز 
خبر داد.سرهنگ على قاسم پور با اعالم اين خبر اظهار 
ــت زنى به  ــت كالنترى 14 هنگام گش كرد: عوامل گش
يك دستگاه پژو پارس سفيد  با سه سرنشين  مشكوك 
ــوند و ماموران براى توقف به آن ها دستور ايست  مى ش
ــينان پژو  با سالح كالش به  مى دهند. اما يكى از سرنش
ــمت ماموران تيراندازى كرده و ماموران نيز اقدام به  س
ــزود: در اين درگيرى  تيراندازى متقابل مى كنند.وى اف
ــارقان از ناحيه الستيك و بدنه مورد اصابت  خودروى س
گلوله قرار گرفت و سارقان مسلح در ميدان اول كيان آباد 
خودروى پژو پارس را رها كرده و متوارى شدند. يك نفر از 
سارقان كه مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، به هالكت 
رسيد و بقيه متوارى شدند. خودرو سارقان و پالك نيز هر 
دو سرقتى بودند.معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى 
ــى از خودرو يك خشاب  خوزستان بيان كرد: در بازرس
كالش با 30 فشنگ و يك عدد شوكر برقى و ابزار سرقت 

كشف و تالش براى دستگيرى ديگر سارقان ادامه دارد.

رويد   اد   

قانـون پـالس- «راميـن» وقتـى آخرين 
واحدهاى دوره دبيرستان را در رشته رياضى 
با معدل 19/75 مى گذرانـد و كم كم خودش را 
براى دانشگاه آماده مى شد هرگز فكر نمى كرد 
مرتكب خطايى  شـود كه همـه آن روياها را به 
تباهى بكشاند. تازه 18 سـاله شده بود دست 
به دزدى زد و حاال به جرم قتل در انتظار حكمى 

است كه آينده او را تعيين مى كند.
  چرا اينجايى؟

تقصير سعيد بود. او گفت فاميلى دارد كه ثروتمند 
است و مى توانيم به خانه آن ها برويم و مقدار زيادى پول 
به دست بياوريم. من هم بلند پرواز بودم. يادم مى آيد آن 
روزها پول هم الزم داشتيم. باالخره سعيد، من و مسعود 
را قانع كرد تا با او همراه شويم. قرار بود سعيد چون آشنا 
ــود بعد ما پنهانى وارد شويم. آن  بود ابتدا وارد خانه ش
خانه در شمال شهر بود. وقتى آنجا رفتيم و وارد خانه 

شديم نتوانستيم نقشه خودمان را عملى كنيم.
  چرا نقشه تان شكست خورد؟

ــود. صاحبخانه  براى اينكه صاحبخانه در خانه ب
ــد. سعيد  پيرزنى بود كه متوجه حضور ما در خانه ش
ــيده بود. هيچ اختيارى نداشتيم. انگار  حسابى ترس
ــده بوديم. ناگهان سعيد و مسعود آن  دچار جنون ش
خانم را نگه داشتند و من با چاقو  به او ضربه اى زدم. از 
آنجا فرار كرديم اما بستگان سعيد به او مظنون شده 
بودند. سعيد همان شب دستگير شد بعداز او ما را هم 

دستگير كردند.
  چرا به سعيد مشكوك شدند؟

سعيد قبال در كانون اصالح و تربيت سابقه داشت.
  چه حكمى براى تان صادر شده؟

هنوز حكمى صادر نشده است و منتظر هستم.
  قبل از اين اتفاق چكار مى كردي؟

درس مى خواندم و باشگاه مى رفتم. تيم نوجوانان 
استقالل البته به صورت پاره وقت كار هم مى كردم. 
مدتى دكوراسيون داخلى خانه كار مى كردم و مدتى 

ــتم براى دانشگاه آماده  هم پيك موتورى بودم. داش
مى شدم . 

  آيا سابقه خالف و شرارت هم دارى؟
ــدم. االن جرات ندارم  نه. انگار دچار جنون آنى ش
چاقو دستم بگيرم. من آزارم به هيچ كس نرسيده بود 
ــان و ترس از زندان  ــا در آن لحظه تحريك اطرافي ام
ــتباهى غيرقابل جبران  ــد در يك لحظه اش باعث  ش

را انجام دهم. 
  از آن خانه چقدر دستگيرتان شد؟

هيچ! كل پولى كه در آنجا بود يك ميليون تومان 
بود و حدود 100 گرم طال كه همه آن ها را پس داديم.

  خانواده مقتول چه نظرى دارند؟ آيا براى 
رضايت گرفتن اقدام كرده ايد؟

ــتم كه  ــيمان هس ــن از كار خودم به حدى پش م
جرأت چنين كارى را ندارم. آدمى كه سرپول كسى 
ــى  ــاند زنده بودنش چه ارزش را بى گناه به قتل برس
دارد. اينجا فهميدم كه به خاطر ميلياردها هم ارزش 
ندارد آدم انسانى را آزرده كند چه برسد به كشتنش. 
ــتم. االن با چه رويى  ــن را مى دانس كاش آن موقع اي
ــا آن خانواده بد  ــم. مى دانم كه ب حرف از رضايت بزن
ــاى آن ها مى گذارم خودم  كرده ام. وقتى خودم را ج

را نمى بخشم.

  اين روزها چكار مى كنى؟
مدام آن روزها را در ذهنم مرور مى كنم. خيلى فكر 
ــت كه قبل از خواب دو ساعت  مى كنم. هيچ شبى نيس
تمام به اتفاقات گذشته فكر نكنم. به آن خانواده كه من 
آن ها را داغدار كردم. به خانواده خودم كه روزهاى تلخى 

را مى گذرانند به خودم و باليى كه سر زندگى ام آوردم.
  اهل مطالعه كتاب هم هستى؟

ــتر  ــاى زيادى مى خوانم. بيش بله. اينجا كتاب ه
ــى است مى خوانم.  كتاب هايى كه براى خودشناس
اينجا كتابخانه خوبى دارد. كتاب هايى هم كه نباشد 

مى توانيم سفارش دهيم كه از بيرون بياورند.

  فكر مى كنى خانواده مقتول رضايت بدهند؟
ــتر از اينكه رضايت بدهند دلم مى خواهد اگر  بيش
ــد. مى خواهم از گناه من  مى توانند قلبا مرا حالل كنن
بگذرند و از من راضى باشند. آزادى را دوست دارم امابدون 
رضايت قلبى آن ها اين آزادى ارزشى ندارد. بيشتر از همه 
ــد. بد كرده ام.  دلم مى خواهد آن مرحوم مرا حالل كن
ــد قبل  مى خواهم اگر حكم قصاص هم برايم صادر ش
ــم. از اينكه در آن دنيا  از آنكه اعدام بشوم پاك شده باش

قصاص بشوم و با گناه بميرم وحشت دارم.
  براى پاك شدن كارى هم مى كنى؟

اينجا نماز مى خوانم و روزه مى گيرم. دعا مى كنم 
و از خدا استغفار مى طلبم.
  چه آرزويى دارى؟

دوست دارم يك بار ديگر پيش مادرم بروم. حتى 
ــت دارم  اگر بخواهند مرا اعدام كنند قبل از آن دوس
براى آخرين بار پيش مادرم بروم. پيشانيش را ببوسم 

و از او حالليت بطلبم.
  فكر مى كنى چه چيزى باعث اين اتفاق شد؟

اشتباه خودم، اما حق من اين نبود. من به كسى بدى 
نكرده بودم. سرم به كار خودم بود. درس مى خواندم و 
ــگاه مى رفتم. از دوم راهنمايى كار هم مى كردم.  باش
روى پاى خودم بودم. براى خودم هدف داشتم. براى 
زندگيم نقشه ها داشتم. هرچند در پايين شهر زندگى 
مى كردم اما هرگز راه خطا نرفتم. مى خواستم مستقل 
ــوچ و بى ارزش  ــال كارهاى پ ــم براى همين دنب باش
نبودم.  اينجا فهميدم كه يك كار وقتى ارزش دارد كه 
با اختيار انجام شود. وقتى آزاد بودى و توانستى خودت 
را كنترل كنى و دست كسى را بگيرى ارزش دارد. دلم 
مى خواهد طعم آزادى واقعى را بچشم. از خانواده آن 
مرحوم شرمنده هستم من از روى نادانى كارى كردم 
ــودم. االن روزهاى  ــه عواقبش فكر نكرده ب كه هرگز ب
ــم خانواده من و هم  تلخى را مى گذرانم مى دانم كه ه
خانواده آن مرحوم هم روزهاى سختى را مى گذرانند. 

از همه كسانى كه مرا مى شناسند حالليت مى طلبم.

پنج شنبه  گذشته پايتخت شاهد چندين آتش سوزى، تصادف، ريزش آوار و گازگرفتگى بود كه 
مهم ترين آن ها در صدر اخبار حوادث قرار گرفت.

آتش گرفتن برج مسكونى 11 طبقه در ميدان درياچه 
سخنگوى آتش نشانى تهران از وقوع حريق در يك برج مسكونى 11 طبقه در ميدان درياچه 

خبر داد.
سيد جالل ملكى با اعالم خبر حريق در يك برج مسكونى در ميدان درياچه درباره جزييات اين 
حادثه اظهار كرد: ساعت پنج عصر پنج شنبه هفته گذشته يك مورد آتش سوزى در برج مسكونى 
واقع در ميدان درياچه، خيابان جوزانى غربى به سامانه 125 اعالم شد كه به سرعت آتش نشانان سه 
ايستگاه آتش نشانى همراه با نردبان هيدروليكى، تشك نجات و خودروى حامل تجهيزات تنفسى 
به محل حادثه اعزام شدند.سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى تهران ادامه داد: در محل 
حادثه مشاهده شد داخل يكى از واحدها در طبقه نهم يك برج 11 طبقه آتش سوزى اتفاق افتاده؛ 
خوشبختانه كسى داخل واحد حضور نداشت و آتش نشانان به سرعت مشغول اطفا و مهار حريق 
شدند. با سرعت عمل آتش نشانان از گسترش آتش به واحدهاى مجاور جلوگيرى شد اما بر اثر اين 
حادثه دود زيادى همان واحد و طبقات بااليى را فرا گرفته بود كه آتش نشانان نسبت به تخليه دود 

اقدام كردند.
ــت، گفت: هم اكنون  ــدوم و تلفات جانى نداش ــبختانه اين حادثه مص وى با بيان اينكه خوش

آتش نشانان در حالى ايمن سازى محل حادثه هستند و تا دقايقى ديگر عمليات پايان مى يابد.
قاتل خاموش براى مرگ سه نفر كمين كرده بود 

سه عضو يك خانواده كه بر اثر گازگرفتگى بى هوش شده بودند، از مرگ نجات يافتند.ساعت پنج 
عصر پنج شنبه گذشته حادثه گازگرفتگى در بلوارمعلم، شهرك امام خمينى به سامانه 125 اعالم شد 
كه بالفاصله نجاتگران شماره پنج سازمان آتش نشانى تهران مستقر درايستگاه 38 با هماهنگى ستاد 
فرماندهى اين سازمان، به محل حادثه اعزام شدند.يوسف رستمى، افسر آماده منطقه چهار عمليات 
سازمان آتش نشانى تهران درباره جزييات اين حادثه اظهار كرد: در يك ساختمان مسكونى پنج 
طبقه داراى 10 واحد مسكونى، همسايگان پس از پاسخ ندادن ساكنان طبقه اول اين ساختمان به 
موضوع مشكوك شده و طى تماس با آتش نشانى تقاضاى كمك فورى كردند. آتش نشانان به سرعت 
در محل حادثه حاضر شده و پس از ايمن كردن محل با بستن دستگاه تنفسى وارد واحد مسكونى 
حدودا 50 مترمربعى شدند.رستمى تصريح كرد: آتش نشانان ابتدا در و پنجره هاى واحد مسكونى 
را باز كرده و پس از بررسى نقاط مختلف اين واحد مسكونى، زنى 30 ساله و دو پسربچه دو و هفت ساله 
را كه بر اثر استنشاق گاز مونوكسيد كربن دچار گازگرفتگى شده و توان هيچ گونه حركتى نداشتند، 
به سرعت به خارج از منزل انتقال دادند.افسر آماده منطقه چهار عمليات سازمان آتش نشانى تهران 
خاطرنشان كرد: آتش نشانان اين سه نفر را براى انجام معاينات پزشكى و اقدامات بعدى، تحويل

امدادگران اورژانس دادند كه پس از انجام كمك هاى اوليه به هوش آمده و خوشبختانه از اين حادثه 

جان سالم به دربردند.بنابر اعالم پايگاه خبرى 125؛ نشت گاز مونو كسيدكربن از آبگرمكن علت 
بروز اين حادثه بود كه به شهروندان توصيه  مى شود حتما نسبت به رفع نقص وسايل حرارتى توسط 

افراد متخصص اقدام كنند.
نجات كارگر حبس شده زير آوار در زعفرانيه 

ريزش آوار در يك زمين گودبردارى شده در خيابان زعفرانيه منجر به دفن يك كارگر ساختمانى 
شد.ساعت 13 و 47 دقيقه پنج شنبه گذشته حادثه آوار در يك زمين گودبردارى شده در خيابان 
زعفرانيه، خيابان كوهپايه به سامانه 125 اعالم شد كه به سرعت آتش نشانان دو ايستگاه آتش نشانى 
به محل حادثه اعزام شدند. محل حادثه قطعه زمين 400 مترى بود كه 15 متر در آن گودبردارى 
صورت گرفته و كارگران در آن مشغول كاربودند كه به يك باره ديواره سنگى و خاكى در ضلع شمالى 
اين زمين ريزش كرد.بر اثر اين حادثه يكى از كارگران در وضعيت خطرناكى زير آوار گرفتار شده بود 
كه كارگران براى رهاسازى وى اقدام كرده اما ناموفق بودند و موضوع را به سامانه 125 اعالم كردند. 
آتش نشانان بااحتياط عمليات خاكبردارى و آواربردارى را آغاز كرده و پس از مدتى تالش موفق 
شدند وى را زنده از زير آوار خارج كنند.سخنگوى آتش نشانى تهران با اعالم تحويل فرد مصدوم به 
عوامل اورژانس گفت: در ساعت 15 و 35 دقيقه عمليات پايان يافت و محل حادثه تحويل مالكان شد.

تصادف مرگبار در اتوبان تهرانـ  كرج
تصادف چهار خودرو در اتوبان تهرانـ  كرج منجر به مرگ سرنشين يكى از خودروها شد.

ساعت 6صبح پنج شنبه گذشته تصادف در مسير غرب به شرق اتوبان تهرانـ  كرج، نرسيده 
به پل حكيم به سامانه 125اعالم شد كه به سرعت آتش نشانان دو ايستگاه آتش نشانى به محل 
حادثه اعزام شدند.در محل حادثه مشاهده شد يك خودروى سوارى پرايد به هنگام حركت به 
دليل نامشخصى ضمن انحراف از مسير اصلى، برخورد با گاردريل ها ميانى بزرگراه و عبور از آن ها 
وارد مسير مخالف (شرق به غرب) شده بود. سه خودروى ديگر يك سراتو، يك خودروى پژو 405

و يك پژو 206 بودند.
ــده و يك خانم كه در صندلى جلو سراتو  رانندگان پرايد و سراتو (دو مرد) دچار مصدوميت ش

حضور داشت به دليل ورود گاردريل به خودرو، جان خود را از دست داد.

ــه هزار و 400 نفر  رييس پليس راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى از مرگ بيش از س
در حوادث ترافيكى زمستان سال گذشته خبر داد.سردار تقى مهرى در رزمايش ترافيكى 
طرح زمستانى سال 97 كه در پيست آبعلى تهران برگزار شد، گفت: طرح زمستانى پليس 
تا 22 اسفند ادامه  خواهد داشت و عالوه بر جاده هاى برفگير، در سراسر  كشور نيز ماموران 
ــد.وى با بيان اينكه از مدت ها قبل براى برگزارى اين طرح جلسات  ــتقر خواهند ش ما مس
تشكيل شده و هماهنگى هاى الزم نيز ميان دستگاه ها انجام شده است، گفت : پايگاه هاى 

پليس تقويت شده اند و اميدواريم با همكارى ديگر دستگاه ها شرايطى براى مسافران فراهم 
شود تا شاهد حوادث كمترى براى آنان باشيم.مهرى با اشاره به اينكه بيش از 500 گردنه در 
كشور داريم، گفت : از اين تعداد بالغ بر 100 گردنه برفگير هستند كه پليس توجه ويژه اى 

به اين گردنه ها دارد.
ــتان و به خصوص به هنگام بارش برف  وى با بيان اينكه شرايط رانندگى در فصل زمس
ــتا نيز الزم است رانندگان  ــال متفاوت است، افزود: در همين راس و باران با ديگر فصول س

ــند. زنجير چرخ به همراه  تجهيزات مربوط به رانندگى در زمستان را به همراه داشته باش
داشته و قبل از سفر، وضعيت جاده ها را استعالم كنند.

رييس پليس راهور ناجا از مرگ سه هزار و 404 نفر در زمستان سال گذشته خبر داد و در 
اين باره گفت : بالغ بر 70 درصد از اين افراد در جاده هاى برون شهرى جان باخته اند كه اين 

امر نشان مى دهد بايد توجه ويژه اى به جاده ها داشته باشيم.
مهرى در ادامه  به داليل وقوع تصادفات در طرح زمستانى سال گذشته پرداخت و گفت : 
ــبقت غير مجاز، عدم توجه به جلو و خستگى و  76 درصد از تصادفات به دليل سرعت و س
ــت و 37 درصد از تصادفات نيز منجر به واژگونى شده است. اين  خواب آلودگى رخ داده اس

يعنى هيچ خودروى ديگرى در حادثه وجود نداشته است.

پنج شنبه پر حادثه تهران

مرگ بيش از 3400 نفر در حوادث رانندگى زمستان 96

گفت و گو با پسر 18 ساله اى كه در انتظار حكم قصاص است

   سوداى دانشگاه به قتل ختم شد   سوداى دانشگاه به قتل ختم شد

رييس پليس آگاهى پايتخت از دستگيرى  چهار سارق مسلح سنگ الماس از 
بازار تهران، هنگام خروج از مرز هاى شمال غربى كشور خبر داد.

بنابر اعالم پايگاه خبرى پليس، سردار عليرضا لطفى گفت: پنجم آذر سال جارى، 
پرونده اى با موضوع سرقت مسلحانه از كالنترى 113 بازار به اداره يكم پليس آگاهى 
تهران ارجاع شد كه طى آن مالباخته عنوان كرده بود  چهار سارق مسلح با تهديد 
اسلحه اقدام به سرقت  سه قطعه سنگ الماس به ارزش تقريبى  سه ميليارد تومان

و همچنين مبلغ 100 هزار يورو از وى كرده اند.وى افزود: مالباخته پس از حضور 
در اداره يكم در اظهاراتش به كارآگاهان عنوان كرد كه حدود يك ماه پيش در يك 
دفتر حقوقى با جوانى به نام «مجتبى» آشنا شده؛ اين آشنايى دو طرفه براى انجام 
ــت تا اينكه يك روز صحبت بر سر خريد و فروش  چند معامله تجارى ادامه داش
سنگ هاى گران قيمت از جمله الماس مطرح شد و  مجتبى مدعى شده كه يكى از 
دوستانش قصد معاوضه يك قطعه سنگ الماس 50  قيراطى با چند سنگ الماس 
كوچك تر را دارد؛ با طرح اين پيشنهاد، مجتبى عنوان كرده كه خودش شخصا در 
زمينه خريد و فروش سنگ هاى گران قيمت فعاليت دارد. پس از چندين جلسه 
ــنگ هاى الماس از جمله سنگ الماس  صحبت بر سر قيمت و رويت تصوير س

50 قيراطى، توافق شد تا سه قطعه سنگ الماس كوچك تر به همراه مبلغ 100
هزار يورو با سنگ الماس 50 قيراطى معاوضه شود و نهايتا براى روز پنجم آذر در 
دفتر كار من در محدوده بازار تهران قرار گذاشته اند.اين مقام انتظامى توضيح داد: 
مالباخته در خصوص زمان و نحوه سرقت به كارآگاهان، گفت: در پنجم آذرمجتبى 
به همراه سه نفر به دفتر كارم آمدند و من نيز در داخل دفتر به همراه دو نفر از دوستانم 
كه كارشناس سنگ هاى قيمتى هستند، حضور داشتيم؛ هر دو طرف سنگ هاى 
الماس خود را به يكديگر نشان داديم و اصالت سنگ ها از سوى كارشناسان مان تاييد 
شد؛ در اين زمان يكى از همراهان مجتبى به بهانه اى به سرويس بهداشتى رفت و 
پس از لحظه اى در حالى كه يك قبضه اسلحه كمرى در دست داشت، از سرويس 
بهداشتى خارج شد و عنوان كرد كه آن ها سارقان مسلح هستند؛ چهار سارق مسلح 
اقدام به بستن دست و پاى هر سه نفر ما كرده و پس از سرقت سه قطعه سنگ الماس

به ارزش تقريبى سه ميليارد تومان و همچنين مبلغ 100 هزار يورو از دفتر كار من 
خارج شده و ما نيز پس از دقايقى تالش توانستيم دست و پاى خود را باز كرده و از 
دفتر خارج شويم.رييس پليس آگاهى تهران با اشاره به تالش سارقان مسلح براى 
خارج كردن سه قطعه سنگ الماس مسروقه از طريق مرزهاى شمال غربى كشور، 

گفت: با آغاز تحقيقات ويژه پليسى، كارآگاهان اداره يكم با شناسايى هويت واقعى 
مجتبى و همچنين شناسايى مخفيگاهش در منطقه جنوب تهران، اطالع پيدا 
كردند كه وى به همراه ساير همدستانش بالفاصله پس از انجام سرقت مسلحانه 
از تهران متوارى شده اند.سردار لطفى بيان كرد: تحقيقات پليسى ادامه داشت 
تا اينكه كارآگاهان اداره يكم اطالع پيدا كردند سارقان قصد دارند تا سنگ هاى 
الماس مسروقه را از طريق مرزهاى شمال غربى از كشور خارج كنند كه بالفاصله 
تيم ويژه اى از كارآگاهان پليس آگاهى با اخذ نيابت قضايى به نقطه مرزى محل 
تردد سارقان در شمال غرب كشور اعزام و ساعت 11 صبح روز چهارشنبه گذشته با 
دستگيرى هر چهار سارق مسلح موفق به كشف سنگ الماس هاى مسروقه شدند.

ــاره به اينكه تحقيقات از متهمان در مراحل  ــد انتظامى، با اش اين مقام ارش
مقدماتى و ابتدايى قرار دارد، عنوان داشت: با انتقال متهمان به اداره يكم، تحقيقات 
از آن ها براى شناسايى اموال خريدارى شده از محل تبديل مبلغ 100 هزار يورو به 
پول رايج كشور و همچنين كشف سنگ الماس 50 قيراطى از سارقان در دستور كار 
كارآگاهان اداره يكم قرار گرفته و متهمان با قرار قانونى صادره از سوى مقام قضايى 

در اختيار پليس آگاهى تهران قرار گرفتند.

دستگيرى سارقان مسلح سنگ الماس از بازار تهران
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«شب پيش از مسابقه با اسكاتلند بازيكنان تيم ملى 
در حال شام خوردن بودند كه دو نفر درخواست مالقات 
با كادرفنى تيم ملى فوتبال ايران را كرده اند»؛ اين بخشى 
از صحبت هاى تاريخى مجرى برنامه  يكى از شبكه هاى 
ــمت مهاجرانى است. سرمربى  راديويى فارسى با حش
پيشين تيم ملى فوتبال در جام جهانى 1978 كه به بهانه 
ــط آن برنامه آمده  ــت ايرج دانايى فرد روى خ درگذش
ــين تيم ملى، پرده از  بود، پس از تمجيد از مهاجم پيش
راز عجيبى برداشت كه واكنش هاى مختلفى را در پى 

داشت. 
مهاجرانى در آن گفت و گو عنوان كرد: «پيش از ديدار 
مقابل اسكاتلند، من در حال تمرين خط دفاع براى مقابله 
با جو جردن و داگليش (مهاجمان اسكاتلند) بودم، يكى 
از مربيان معروف انگلستان آن جا حضور داشت و به من 
گفت تمرين خوبى برگزار كردى اما بازيكنى دارى كه 
آرچى گيميل را مهار كند؟ من با اصغر شرفى صحبت 
كردم و او پيشنهاد كرد كه ايرج دانايى فرد را در تركيب 
بگذارم تا هم گيميل را مهار كند و هم نخستين گل ايران 
ــاند». شايعه كمك  را در تاريخ جام جهانى به ثمر برس
ــران در جام جهانى  ــى ها به تيم ملى فوتبال اي انگليس
ــده اما هيچ كس آن را  1978 سال هاست كه مطرح ش

تاييد نكرده بود. 
چرا انگليس صعود نكرد؟

يازدهمين دوره جام جهانى در آرژانتين برگزار شد 
ــتين بار در آن  و تيم ملى فوتبال كشورمان براى نخس
مسابقات حاضر شد. رقابت هايى كه در نهايت ميزبان 
موفق شد با برترى در برابر هلند به عنوان قهرمانى دست 
پيدا كند. نكته عجيب اما غيبت انگليس در آن رقابت ها 
بود. در مسابقات مقدماتى در قاره اروپا انگليس كه با ايتاليا 
همگروه شده بود، به علت تفاضل گل كمتر از صعود به جام 
جهانى بازماند و چكسلواكى سابق با شكست در برابر ولز 
و اسكاتلند نتوانست به جام جهانى راه پيدا كند. اسكاتلند 
ــت روزهاى درخشان خود در  در جام جهانى اما نتوانس
ــت در برابر  مرحله مقدماتى را تكرار كند و پس از شكس
پرو، تساوى يك بر يك در برابر ايران و پيروزى سه بر دو 
مقابل هلند نتوانست به مرحله حذفى راه پيدا كند. كرى 
فوتبالى بين انگليس و اسكاتلند سال هاست جريان دارد 
و قديمى ترين تيم هاى فوتبال جهان همواره در تالش 
ــت و عدم نتيجه گيرى تيم مقابل هستند.  براى شكس
براساس شايعاتى كه هرگز تاييد نشده اند انگليسى ها كه 
ــى ناراحت بودند به يارى تيم  از عدم صعود به جام جهان
هاى مقابل اسكاتلند شتافتند تا مانع صعود شاگردان 
مك لئود به مرحله حذفى شدند. حشمت مهاجرانى نيز 

در اين باره گفته است: «پيش از ديدار مقابل اسكاتلند من 
در حال تمرين براى مدافعان بودم تا جو جردن و داگليش 
را مهار كنند. يك مربى انگليسى به من گفت تمرينات 
خوبى برگزار كردى اما برنامه اى براى مهار آرچى گيميل 
دارى؟ من با اصغر شرفى صحبت كردم و او پيشنهاد كرد 
از ايرج دانايى فرد استفاده كنيم، ايرج يكى از بهترين بازى 
ها را انجام داد و ضمن مهار گيميل، نخستين گل ايران را 

در تاريخ ادوار جام جهانى به ثمر رساند». 

شايعه كمك انگليسى ها دروغ است
اصغر شرفى، مربى تيم ملى فوتبال در گفت و گو با 
«قانون» اما تمام اين شايعات را تكذيب كرد و گفت: 
«من فكر مى كنم اين صحبت ها در شأن و شخصيت 
ــم مهاجرانى از  ــت. نمى دان من و فوتبال ايران نيس
ــخره  ــائل همه مس فوتبال چه مى خواهد؟ اين مس
ــرد با عادل  ــت. چند وقت پيش هم اين ف و دروغ اس
ــام داد و گفت برخي  ــى پور گفت و گويي انج فردوس

مي گفتند كه در دستمال يزدى پول مى آوردند و به 
پروين مى دادند تا اردو را اداره كند. شايد باور نكنيد 
اما تيم ما آن زمان 30 نفر همچون على پروين داشت 
و به هيچ عنوان صحت نداشت. در واقع نمى دانم چرا 
اين مسائل مطرح مى شود. ايرج دانايى فرد درگذشت 
ــائل مطرح مى شود چرا در  اما پس از مرگ او اين مس
ــد؟ در  زمانى كه زنده بود در اين باره صحبتى نمى ش
ــت و هيچ كس  آن جام جهانى هر تيم يك هتل داش

ــت». او در ادامه  حق ورود به اردوى تيم ديگر را نداش
ــت و  ــنگينى در آنجا وجود داش عنوان كرد: «جو س
شايعاتى درباره احتمال دزديده شدن بازيكنان مطرح 
مى شد. به همين دليل هركدام از اعضاى كادرفنى يا 
بازيكنان كه مى خواستند از هتل خارج شوند بايد با 
ــكورت و محافظ اين كار را انجام مى دادند. با اين  اس
ــت كه مربى انگليسى در تمرينات  اوصاف ممكن اس
ــود؟ يا در هتل به مالقات سرمربى  تيم ملى حاضر ش
تيم ملى ايران بيايد؟». او پيرامون بازى دادن به ايرج 
ــى گفت: «او بازيكنى بود كه  دانايى فرد در جام جهان
به واسطه جثه اش مورد توجه نبود، من اين بازيكن را 
از چند مسابقه در ارتش هاى جهان مى شناختم و به 
خاطر دارم در برابر يك تيم ايتاليايى به گونه اى بازى 
كرد كه بازيكن حريف از شدت عصبانيت، گوش ايرج 
را گاز گرفت. من همواره به او اعتقاد داشتم و در واقع 
ــتر بازيكنان  بازيكن مورد عالقه ام بود. آن روزها بيش
ــكاتلند از جمله گيميل و جو جردن در  تيم ملى اس
ليگ انگليس بازى مى كردند و من با فردى ايرانى كه 
در انگليس حضور داشت، در اين باره صحبت كردم. او 
در منچستر به من خانه اى داد و يك ماه تمام بازيكنان 
اسكاتلندى حاضر در ليگ انگليس را زير نظر گرفتم و 
بعد از آناليزشان به اين نتيجه رسيدم كه ايرج دانايى 
ــكاتلند به  ــازى ايده آلى را در برابر اس فرد مى تواند ب
نمايش بگذارد. همين موضوع باعث شد تا او در تركيب 
اصلى قرار بگيرد و گلزنى كند». شرفى در پايان گفت: 
«پس از بازى مقابل هلند بايد در برابر اسكاتلند بازى 
مى كرديم، گيميل بازيكن خارق العاده اى بود و مثل 
برق خود را پشت 18 قدم مى رساند. از نظر قدى مثل 
دانايى فرد بود اما شانه هاى پهن ترى داشت. ما بايد 
برنامه اى براى مهار اين بازيكن در نظر مى گرفتيم و 
همين موضوع باعث شد تا دانايى فرد به ميدان برود. 
در واقع هراتفاقى كه رخ داد به واسطه آناليز كادرفنى 
بود و انگليسى ها هيچ كمكى به تيم ملى نكردند. به 
خاطر دارم كه آن روزها به مهاجرانى گفتم براى مهار 
ــازى كنيم. او گفت منظورت  گيميل بايد 10 به 10 ب
ــم در زمين و  ــرد را بگذاري ــت؟ گفتم دانايى ف چيس
هركجا گيميل رفت با او برود. مهاجرانى گفت خودت 
ــى گويند؟ گفتم  ــخره كرده اى؟ مردم چه م را مس
ــى را دوست داريد در زمين  نظر من اين است هركس
ــى از اعضاى كادرفنى را  بگذاريد. به اتاقم رفتم و يك
ــتادند و گفتند حرف هايى كه زدى را  به دنبالم فرس
ــو بود و در مقابل دوربين ها  بنويس. مهاجرانى ترس
ــرفى اين بازيكن را در تركيب گذاشت تا  مى گفت ش
اگر بازى خوبى را ارائه نمى كرد مرا مقصر بداند اما خدا 
را شاكرم كه موفق شديم و دانايى فرد تنها گل ايران را 

در آن مسابقه به ثمر رساند». 

نقش جاسوس ها در آلمان
ــكاتلند در جام  ــاى رقيب اس ــس به تيم ه انگلي
ــايعه  ــت؟ اين ش ــك كرده اس ــى 1978 كم جهان
ــت.  ــت و ادامه خواهد داش همچنان در جريان اس
ــوس ها همواره  در فوتبال نقش اساسى را ايفا  جاس
ــود كه دويچه  ــال پيش ب مى كنند. حدود چهارس
ــى كلن تنها  ــگاه ورزش ــت: «دانش وله آلمان نوش
ــود كه فقط و  دانشگاهى در آلمان محسوب مى ش
ــى و رشته هايى حاشيه  فقط به ورزش، علوم ورزش
اى چون خبرنگارى ورزشى اختصاص دارد. در اين 
دانشگاه كه در سال 1947 بنيانگذارى شده، حدود 
پنج هزار دانشجو مشغول تحصيل هستند. شمارى 
ــابقات جام جهانى  ــش از آغاز مس از آنان ماه ها پي
ــيون فوتبال آلمان  2014 در برزيل از سوى فدراس
ــه 31 تيم حاضر در اين  اين ماموريت را يافته اند ك
مسابقات را زير ذره بين گرفته و به ويژه رقيبان آلمان 
را بدون دريافت حقوق، تجزيه و تحليل كنند. مدت 
هاست كه حدود 50 دانشجوى دانشگاه ورزشى كلن 
ــابقات فوتبال ندارند.  ــاى مس كار ديگرى جز تماش
ــاط ضعف رقيبان ــجويان يافتن نق هدف اين دانش
ــان در رايانه خود بازى ــك از اين جاسوس بود. هر ي
ــى آن را عهده دار هاى تيمى را كه مسئوليت بررس

ــده، نگاه مى كند و به دقت مورد تجزيه و تحليل  ش
قرار مى دهد. اشتفان نوپ، مدير اين پروژه مى گويد: 
دانشجويان يادداشت مى كنند كه كدام بازيكن با چه

ــوت مى زند، چگونه دفاع مى كند و به كدام  پايى ش
سمت بيشتر مى دود. كار جاسوسى اما فقط به اينجا 
ختم نمى شود. دانشجويان پس از آناليز نقاط ضعف
تيم مقابل راه حل هايى نيز براى رويارويى و مقابله

با رقيب پيشنهاد مى كنند و تمام اين اطالعات را در 
اختيار يواخيم لو، سرمربى تيم ملى فوتبال آلمان و

دستياران وى قرار مى دهند. نوپ گفته بود: براى ما 
مهم است كه بدانيم بازيكنان بازى را چگونه و به چه 
ــه گل مى زنند، چگونه  ترتيب آغاز مى كنند، چگون
ــد، خصوصيات و  مى دوند، چندبار زمين مى خورن
ــت. تمام اين جزييات  كيفيت بازى شان چگونه اس
براى ما مهم است تا بتوانيم از يك تيم و يك بازيكن 
ــلم است كه تيم ما،  يك پروفايل درست كنيم. مس
يعنى آلمان فقط با اين گونه كارها نمى تواند قهرمان 
ــود، ولى كار ما مى تواند، چند درصدى در  جهان ش
موفقيت بازيكنان تاثير بگذارد». هرچند كه آلمان 
در همان جام جهانى موفق به كسب عنوان قهرمانى 
ــوس ها را در اين ميان  شد اما نمى توان نقش جاس
دست كم گرفت. جاسوس ها گاهى خودى هستند 
و گاه از تيم هاى رقيب، هرچه كه باشد اما نقش آن ها 

يكسان است؛ افشاى اطالعات رقيب.

ــه نفر از چهار  ــاره به كنار رفتن س ــگاه پرسپوليس، با اش رييس هيات مديره باش
ــگاه گفت: فعال ايرج عرب به عنوان مدير در باشگاه فعاليت  عضو هيات مديره اين باش
مى كند تا مسعود سلطانى فر وزير ورزش تصميم الزم را در مورد هيات مديره بگيرد.

ــه تغييرات به  ــاره ب ــگار ايرنا با اش ــو با خبرن ــانى روز جمعه در گفت وگ ــر كاش جعف
ــرات ــه تغيي ــت: هميش ــار داش ــپوليس اظه ــگاه پرس ــده در باش ــود آم وج

ــد مثبت نگاه  ــرات به دي ــه اين تغيي ــد، ما هم ب ــد مفيد باش ــى مى توان در هر ارگان
ــيم. ــاهد باش ــگاه را ش ــكوفايى باش ــه دوران ش ــم ك ــم و اميدواري مى كني

ــازى مطرح مى شود. بايد به سمتى  وى افزود: چند سالى است كه بحث خصوصى س
برويم كه ديگر اين قوانين دولتى در مواقع حساس متوجه باشگاه پرسپوليس نشود.

ــپوليس در مورد انتخاب عرب به عنوان سرپرست  ــگاه پرس رييس هيات مديره باش
ــه چندين ماه  ــت ك ــابقه وزارت ورزش اس ــگاه گفت: عرب از مديران با س جديد باش
ــپوليس كار كرد. اميدواريم كه او بتواند براى باشگاه  ــگاه پرس ــبى در باش با گرشاس
ــت. ــپوليس اس ــگاه پرس ــد چرا كه او از جمله افراد توانمند باش مفيد و كارآمد باش

ــپوليس با رفتن حميدرضا گرشاسبى، ابوالفضل  كاشانى در مورد اينكه باشگاه پرس
ــدارد، تصريح كرد:  ــال حاضر هيات مديره ن ــى و محمدرضا روغنى در ح حاجى بيگ
ــا وزير ورزش به عنوان رئيس  عرب به عنوان مدير كارها را پيگيرى مى كند و مطمئن
ــكيل هيات مديره جديد نيازمند نظر وزير  ــت. تش ــرايط باشگاه اس مجمع پيگير ش
ــود و جاى نگرانى نيست. ــكل هم برطرف ش ــت و اميدوارم هر چه زودتر اين مش اس

ــكالت زيادى را  ــپوليس بود، مش ــبى در مدتى كه در پرس ــرد: گرشاس وى اضافه ك

برطرف كرد و طلب هاى ميلياردى زيادى را پرداخت. حضور او در پرسپوليس مثبت 
ــتفاده كنيم. در باشگاه  ــد كه بتوانيم از گرشاسبى اس بود و بايد شرايط به نحوى باش
ــيدند، باز است. ــانى كه براى اين باشگاه زحمت كش ــپوليس به روى تمام كس پرس

وى در مورد صحبت هايى كه مبنى بر بازگشت مهدى طارمى و فرشاد احمدزاده مطرح 
ــوتان تصريح كرد: پيشكسوتان براى بازيكنان  مى شود و كنايه احمدزاده به پيشكس
مانند پدر هستند و بايد احترام همه آن ها حفظ شود. براى بازيكن بايد اين گونه باشد كه 
پرسپوليس مانند خانه او و پيشكسوت هم مانند پدر او باشد. بازيكنى كه به پرسپوليس

مى آيد، بايد سطح فرهنگى بااليى داشته باشد تا در جامعه تاثيرگذار باشد.

ــاره به اينكه اين تيم در نيم فصل دوم نتايج  هافبك تيم فوتبال پيكان با اش
اخيرش را جبران خواهد كرد، گفت: بدشانسى يكى از عوامل اصلى ناكامى هاى 

اخير پيكان بوده است.
ــاره به عملكرد  ــگار ايرنا با اش ــامان نريمان جهان در گفت وگو با خبرن س
ــران اظهار  ــال اي ــر فوتب ــاى ليگ برت ــل اول رقابت ه ــم فص ــكان در ني پي
ــه  ــم و حتى در فاصله س ــروع كردي ــگ را خيلى خوب ش ــت: در ابتدا لي داش
ــود اما  ــدر جدول ب ــگاه ما به ص ــرار گرفتيم. ن ــم ق ــدر جدول ه امتيازى ص
ــيم. ــتيم به موفقيت برس ــرايط به نحوى پيش رفت كه نتوانس ــفانه ش متاس

ــتيم كه در  ــى داش ــت متوال ــش شكس ــه ش ــفانه در ادام ــزود: متاس وى اف
ــا نتوانيم در  ــد ت ــت ها موجب ش ــت. اين شكس ــا تاثير گذاش ــد تيمى م رون
ــانيم. ــم به پايان برس ــل اول را در رده هفت ــم فص ــدول بمانيم و ني باالى ج

ــس از تعطيالت ليگ با  ــكان در رابطه با اينكه تيمش پ هافبك تيم فوتبال پي
ــى به نام تعطيالت مواجه  ــان كرد: هر سال با چالش اُفت مواجه شد، خاطرنش
ــرايط بدنى خوبى قرار داشته  هستيم. اين طبيعى است كه هر تيمى كه در ش
ــن تعطيالت  ــت اما اي ــالت برايش خوب نيس ــد، تعطي و در روند خوبى باش
ــادت كنيم. ــازيم و ع ــده و بايد با آن بس ــال و ليگ ما ش ديگر جزوى از فوتب

ــكان تصريح كرد: بازى هاى  نريمان جهان در ادامه در مورد داليل ناكامى پي
خوبى انجام مى داديم اما متاسفانه از دقيقه 75 به بعد روى اشتباهات فردى و 
ــى در ناكامى هفته هاى اخير دخيل بود. بدشانسى گل مى خورديم. بدشانس

ــين  ــرمربى پيش ــا مجيد جاللى، س ــكارى پيكان ب ــع هم ــورد قط وى در م
ــدند. همه  ــاق ناراحت ش ــه از اين اتف ــرد: واقعا هم ــان ك ــن تيم خاطر نش اي
ــخصيت  ــم. او واقعا مربى با ش ــى كردي ــى بازى م ــود براى جالل با تمام وج
ــاق بيفتد.  ــن اتف ــه اي ــت ك ــت نداش ــچ كس دوس ــت و هي ــى اس و بادانش
هافبك تيم فوتبال پيكان اضافه كرد: ما بازيكن باشگاه هستيم. پيكان باشگاه 
ــر جاى خودش قرار دارد. واقعا  خوب و با نظمى است و همه چيز در باشگاه س
بايد تالش كنيم تا دوباره به باالى جدول برسيم و مطمئنا در نيم فصل دوم اين 

نتايج را جبران خواهيم كرد.

پرسپوليس امروز آخرين ديدار خودشان در نيم فصل اول ليگ برتر 
ــى طوالنى از پنجره  ــد كرد و اين يعنى پايان محروميت را برگزار خواه
ــر محروميت  ــن، روزى كه خب ــه گزارش خبرآنالي نقل وانتقاالتى.ب
پرسپوليس از دو پنجره نقل وانتقاالتى به گوش هواداران رسيد و همه 
آن ها را در بهت فرو برد، هيچ كس فكر نمى كرد امروز و در آستانه پايان اين 
محروميت تلخ و باز شدن پنجره نقل وانتقاالتى عده زيادى از  هواداران 
دلتنگ تيم ناقص، خسته و البته جنگنده خودشان شوند. تيمى كه با هر 
مشتى كه خورد، دوباره بلند شد و براى هوادارانش جنگيد. محروم شدن 
از دو پنجره نقل وانتقاالتى در نگاه اول اصال موضوعى نيست كه يك تيم 
ــته باشد. در واقعيت نيز تيم هاى  فوتبال توانايى كنار آمدن با آن را داش
زيادى بودند كه از اين محروميت ضربه خوردند و هيچ وقت شبيه تيم 
ــپوليس برانكو  نيز بارها تا لبه اين پرتگاه خطرناك  قبلى نشدند. پرس
رفت اما دوباره برگشت. از همان روزى كه بازى برگشت مقابل الهالل در 

نيمه نهايى ليگ قهرمانان را با نتيجه تساوى به پايان رساند و فيناليست 
نشد تا همين چند وقت پيش كه با همين تيم ناقص به فينال آسيا رسيد 
اما باز هم قهرمان نشد. تحمل اين همه سختى براى پا پس كشيدن بهانه 
خوبى به نظر مى رسيد اما قرمزها دوست نداشتند ميراثى كه طى اين سه، 

چهار سال ساختند آنقدر راحت از بين برود.
همه چيز طى اين مدت براى پرسپوليس شبيه تراژدى هاى غيرقابل 
باور پيش رفت. به وجود آمدن هر مشكل جديد رابطه مستقيمى با بيشتر 
موفق شدن تيم داشت. انگار كه هيچ چيز در دنياى واقعى اتفاق نمى افتد 
و دنياى موازى پناهگاه سرخ ها براى رسيدن به روياها بود. در حالى كه 
تيم برانكو واقعى تر از هر پرسپوليس ديگرى در طول تاريخ جلوى چشم 
اهالى فوتبال جلو مى رفت. كسب دومين قهرمانى متوالى در شرايطى 
كه همه مى دانستند فصل بعدى شرايط چقدر سخت خواهد بود، براى 
پرسپوليسى ها حاوى كلى پيام بود كه نكند فصل بعد شود و فالن بازيكن 
تيم را به مقصد ديگرى ترك كند؟ نكند در كوران اين همه مشكل دوباره 
به روزهاى سياه گذشته برگرديم و كلى ترس ديگر كه كامال هم طبيعى 

به نظر مى رسيد.

ــتاره ها يكى يكى جدا شدند و تنها  اتفاق غيرمنتظره اول رخ داد. س
بازيكنى كه به تيم ملحق شد اميد عاليشاه بود. اتفاق دوم اما با وجود طبيعى 

به نظر رسيدن هيچگاه رخ نداد. 
ــت برانكو با روزهاى سياه بيشتر از  پرسپوليس ساخته شده به دس
ــمان قرمزها چندبارى  هرچيزى غريبه است. طى اين چند سال آس
سياه شده، اما آن ها هميشه خيلى زود جلوى پخش شدن اين سياهى 
را گرفتند. عجيب وغريب ترين پرسپوليس تاريخ كه هرروز با به وجود 
آوردن تناقض هاى بيشترى به راه خودش ادامه مى داد، در مسيرى كه تا 
به امروز طى كرده، يكبار نايب قهرمان ليگ قهرمانان آسيا شده و االن هم 
كه بدون شكست در آستانه تجربه آخرين بازى در شرايط سخت است. 
شرايطى كه براى بازيكنان، برانكو و ستاره هاى جذب شده اى كه نيم فصل 
فقط تماشاگر بودند خيلى سخت و براى هواداران خيلى شيرين است. 
هوادارانى كه بسته شدن پنجره ها تا باز شدن مجدد آن ها، درى بزرگ 
براى رد و بدل شدن هوا در فضاى باشگاه بودند. باشگاهى كه دوباره قرار 
است مالقات جديدى با آرامش داشته باشد. آرامشى كه البته ذره اى از 

دلتنگى براى آن تيم ناقص ولى جنگنده كم نمى كند.
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نيم نگاه

    حشمت مهاجرانى شايعه كمك انگليسى ها به تيم ملى ايران را تاييد كرده است     

سلطنت جاسوس ها
اصغر شرفى، مربى تيم ملى فوتبال ايران در جام جهانى 1978 به «قانون» گفت: هرگز كمكى از سوى انگليسى ها به فوتبال ايران نشده است

جعفركاشانى :

وزير    ورزش تكليف هيات مديره پرسپوليس را  مشخص مى كند
هافبك پيكان: 

در نيم فصل دوم نتايج اخير را جبران  مى كنيم

تيمى كه پرسپوليسى ها دلتنگش مى شوند

پنجره هاى باز، دست هاى پر!

گروه ورزش

گروه ورزش

گروه ورزشگروه ورزش



جهانگيرى:
 نبايد چيزى را از آن ها مخفى كرد

 
مردم: يعنى هنوز هم چيزى مونده 

كه نگفته باشين؟

خبرآنالين: اختالس 7 ميلياردى
اين بار در شهردارى اردبيل

شروع 

سفرهاى استانى اختالس!

ايسنا: حدود 35 درصد جمعيت بيكار ايران 

دانش آموختگان دانشگاه ها هستند

بقيه شون هم 
دانشجو هستن فعال

ايرنا: دستور رييس جمهورى به وزير صنعت 
براى كاهش قيمت كاالها

 

 روحانى: كار امروز هم 
^__ انجام شد̂ 

روحانى: به وزرا و معاونين توصيه كرده ام كه حداقل تعدادى از معاونين و 
مشاورين شان از خانم ها، جوانان و اقوام باشند

و آن ها گفتند: به همون تعدادى كه شما تو كابينه 
گذاشتى ما هم مى ذاريم

زنگنه:تصميمى براى سهميه بندى و قيمت سوخت گرفته نشده است

آخه ما دوست داريم شب ميخوابيم
 صبحش كه بيدار شديم يهويى تصميم بگيريم

زنگنه وزير نفت: تصميمى براى سهميه بندى و قيمت سوخت گرفته نشده است

مطهرى: گرفته بشه هم طبق حدس من، مردم خودشون موافقن

واريز 200 هزار تومان 
به حساب بازنشستگان و مستمرى بگيران

مشترك گرامى روم به ديوار
 يه چيزى واريز شد به حسابتون!

دهباشى: آقاى قاليباف قورباغه نيست
 كه ابوعطا بخواند

ولى شايد چندتا ماهى 
از آب گل آلود بگيره

حسين دهباشى: قاليباف كارنامه بسيارمثبت 12ساله اى دارد
 كه از سر و روى تهران پيداست
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داستان فيلم درباره چند خانواده است كه در تعطيالت به شمال 
ــال ها زندگى در آلمان  ــتان محمود كه پس از س مى روند. دوس
ــته، در تالش هستند تا همسرى براى او بيابند.  به ايران بازگش
ــن خاطر، يك معلم مهدكودك به نام نلى جون را نيز با  به همي
ــود آورده اند. محمود كه به خاطر زندگى در آلمان خصوصيات  خ
ــاس ازدواجش را از دست داده،  اخالقى اش عوض شده و احس
هرچه مى گويد من زن نمى خواهم، من انبر كالغى مى خواهم، 
ــه از عوارضى رد  ــرد. از همان ابتدا ك ــى تحويلش نمى گي كس
ــبت هفته قبل دو  ــد قيمت عوارضى به نس ــوند و مى بينن مى ش

برابر شده، ماجراها شروع مى شود.
ــين ها را به خاطر  ــوس يكى از ماش ــت كنترل نيمه محس  گش
ــاطت  ــود كه با وس ــى دارد و دعوا مى ش ــاد نگه م ــرعت زي س
نلى جون، كار به قيد شيرينى نقدى ختم به خير مى شود. (بيننده 
ــت  ــود كه آن مامورى كه درخواس در انتهاى فيلم متوجه مى ش
ــيرينى كرده بود به دليل اين كار خالفش از خدمت منفصل  ش

مى شود و به سزاى اعمال ننگينش مى رسد.) 
ــمال، متوجه مى شوند دزد به ويال  ــيدن به ويالى ش پس از رس
زده و به جز سراميك هاى كف و مقدارى از شيروانى پشت بام، 
ــده و برده. ناگهان  ــيده را كن هرچيز ديگرى كه زورش مى رس
ــيمه به هم نگاه مى كنند  زنگ در به صدا درمى آيد. همه سراس
ــه  ــروه ُكر مى گويند: «يعنى كى ميتونه باش ــان مثل گ و همزم
ــايه ها شكايت كرده اند  ــود همس اين وقت ظهر؟» معلوم مى ش
ــر به ويال آمده اند و هرچند هنوز كار خاصى  كه چند دختر و پس
ــت پيشگيرى كرده و جلوى مفاسد بعدى  نكرده اند ولى بهتر اس
ــان مى گردند  ــد. بچه ها در به در دنبال شناسنامه هايش را بگيرن
ــتند.  ــك درميان و ضربدرى به هم محرم هس ــا ثابت كنند ي ت
ــوند وقتى وسط راه جلوى كافه اى نگه داشته  ولى متوجه مى ش

ــت، بعضى وقت ها در مورد يك   على مطهرى واقعا از عجايب روزگار اس
ــان هم باورمان  ــا را مى زند كه خودم ــائل آنچنان حرف دل م ــرى مس س
نمى شود، بعضى وقت ها هم يك حرفى مى زند و مى گويد حرف دل ما بوده 
ــود. به عنوان مثال هفته گذشته در دانشگاه اصفهان  كه باز باورمان نمى ش
گفته: «به خاطر جلوگيرى از قاچاق بنزين بهتر است بنزين دو نرخى شود، 
ــند». تا جايى كه مكرون بعد از شنيدن  حدس مى زنم مردم هم موافق باش
ــزه و در حالى كه به برج ايفل  ــه جلوى پنجره كاخ الي ــن صحبت ها رفت اي
ــده يك ريز سيگار مى كشد و مى گويد «چرا به ذهن خودم نرسيد  خيره ش
ــگاه و  اينجورى بگم؟!»اين گفتمان دكتر مطهرى، ما را برد به دوران دانش
اينكه براى گرفتن جزوه چطور سعى مى كرديم طرف مقابل مان را قانع كنيم. 
ــرف را پيدا مى كرديم و مى گفتيم:  ــده بوديم ط آن اواخر كه حرفه اى تر ش
«ببين گرفتن جزوه نياز هر دانشجوييه، من و تو هم نياز داريم كه به همديگه 
جزوه بديم، قرار نيست جلوى طبيعت دانشجويى وايسيم» بعد طرف باورش 
مى شد كه واقعا موافق رد و بدل كردن جزوه است. البته گرانى بنزين شترى 
ــت كه در خانه هركسى مى خوابد و باالخره هم نوبت ما مى رسد. براى  اس
همين مى خواهيم غير از اين شيوه تلقين، چند راهكار ديگر پيشنهاد بدهيم 
ــئوالن زحمتكش ما از آن استفاده كنند و تا ما هم خيلى از خوابيدن  تا مس

شتر اذيت نشويم.
يكى از راهكارهايى كه هميشه براى قانع كردن يك فرد استفاده مى شود 

شبى ياد دارم كه چشمم نخفت

شنيدم كه رستم به سهراب گفت

نرو درس مى خوان؛ بگو: چيست درس؟!

در اين شيش و بش ياور كيست درس؟

به جايش به يك كار فنى بچسب

كه نقصان نيابد چنين كار و كسب

رها كن تو اين كاغذ آ چهار

بچسبان خودت را به پيچ و آچار

خرت را بران توى خر توخرى

كه نايد ز كاغذ يكى بربرى

برو دست بر مهره و پيچ شو

به دنبال يك فن مشتى برو

كه تا اين جهان باشد، اين كار هست

برايش به هر حال بازار هست

شريك تو باشد فقط سايه ات

يكى جعبه ابزار، سرمايه ات

دهى اُرد مشتى به هر خانه اى

به ملت كشى شاخى و شانه اى

صدايت كند يك محل «اوستا»

همه نوكرت؛ شهر يا روستا

خالصه كه دستى به آچار ده

كه در درس و كار، آخرش كار بِه

اال يا ايها المحمود خوش حال 
چه غوغا كرده اى آقا تو امسال 

به هر كارى كه كردى از غرايب
شديم آليس در شهر عجايب   

 
مبارك باد مى گويى به رد ساكس 

به شرق و غرب دنيا ميزنى فاكس 

پيامى مى دهى بر صفحه اى فيك 
زدى عكس مشايى بر سر كيك 

تو نام اولت باشد تورم!
شكايت كرده اى از وضع مردم؟!

عجب شهر فرنگى تو خدايى 
يه جورايى قشنگى تو خدايى 

نوشتى متن پرسوزى به مكرون 
دلت غمگين شده از وضع سوربن 

«كمى با معتغض ها كن مداغا 
كه آموزش دهم شخصا شما غا

جوانان فغانسه با اغاده 
نمى تغسند از ظلم تو ساده 

بكن اشك جوانان وطن پاك 
نخوانى اسمشان غا خاغ و خاشاك»

خالصه عرض اندامى نمودى 
به جاى من خودت شعرى سرودى  

تمنا مى كنم در آخر كار 
«خداوندا ز آفاتش نگه دار»

ــان را دزديده است. اين بار هم  بودند، يكى آمده و وسايل ش
ــنهاد نلى جون، با قيد وثيقه نقدى از مهلكه جان سالم  با پيش
به در مى برند (اين مامور واقعى نبوده و معلوم مى شود طرف 
كالهبردار بوده كه در انتهاى داستان به چنگ قانون خواهد 

افتاد).
خانمها بساط غذا را آماده مى كنند و مردها دنبال مايوهايشان 
ــت. مردها به  ــبختانه دزد آنها را نبرده اس مى گردند كه خوش
ــت پرده هايى كه ساحل را به دو قسمت نامساوى تقسيم  پش
ــوند و خانم ها هم  ــغول آب بازى مى ش ــرده مى روند و مش ك
ــعى مى كنند نظر  ــت مى كنند س ــاالد درس همان طور كه س
نلى جون را نسبت به محمود مثبت كنند. مردها هم در حالى 
ــان از آب بيرون است محمود را دوره كرده اند  كه فقط سرش

تا مخش را بزنند.
 غافل از اين كه محمود با ديدن چند صحنه از رفتار و كردار 
نلى جون در مواجهه با مشكالت روزمره، يك دل نه صد دل 
عاشق وى شده و اگر جلويش را نگيرند مى خواهد همان طور 
ــتگارى كند (فكر كرده آنجا آلمان است).  با مايو برود خواس
ــالم مى كند كه با  ــون با خجالت اع ــرف هم نلى ج از آن ط
ــولولو لولو مى  ــازه پدر و مادرش بله. در حالى كه همه ش اج
ــد يكى از بچه ها گم شده است. مردها فورا  كنند خبر مى رس
ــرون مى آيند و زنها  ــند و از آب بي ــان را مى پوش لباس هايش
ــان را مى شويند و همه دنبال بچه  هم دست هاى ساالدى ش

مى گردند.
ــمان و  در اين لحظه كه همه منتظرند فيلم ميان زمين و آس
آب به پايان برسد، خوشبختانه مى شنويم بچه از داخل توالت 
ــنيدن اين  ــور...» همه با ش ــدا مى زند: «مامان بيا منو بش ص
جمله مسرت بخش، شاد مى شوند و مردها همديگر را و زنها 
نيز همديگر را بغل مى كنند و باز جلوى محمود را مى گيرند.
ــفره نشسته اند و محمود  در صحنه آخر مى بينيم همه دور س
ــون نگاه مى كند و ته ديگ  ــمى به نلى ج در حالى كه زيرچش
ــق ساالد مى خورد، چهره در هم  برايش مى گذارد و يك قاش
ــر از يه پايان  ــه تلخى با پايان بهت ــد و مى گويد: «ي مى كش
تلخه...» كه معلوم مى شود پايان يكى از خيارهاى ساالد تلخ 
ــفره از خنده غش و ضعف مى كنند  بوده است و همه دور س

و پايان.

ــورمان پليس بد  ــت. البته ما در كش روش «پليس خوب و پليس بد» اس
نداريم و اينجا منظور پليس هاى بِد خارج از كشور است. در اين روش يك 
نفر بايد بيايد و بگويد «لياقت شماها بنزين ده هزار تومنيه!» و بعد از اين كه 
در جامعه همه ناراحت شدند يك نفر ديگر بگويد «حاال مردم قول مى دن 
از اين به بعد شهرونداى خوبى باشن، اين سرى به خاطر من فقط پنج هزار 
تومن بنزين گرون بشه!» بعد هم ما قول مى دهيم كه شهروندان خوبى 
باشيم و از قولى كه داديم خوشحال مى شويم و جامعه با نَشاط تر مى شود.

فراموش نكنيد مشكل اصلى عوام بودن ما مردم است. خيلى از ما عادى ها 
بخاطر ترس از افزايش تورم، فكر مى كنيم كه افزايش قيمت بنزين چيز 
بدى است. اما اين ترس درمان دارد. به عقيده پژوهشگران بهترين شيوه 
ــت. براى همين بهترين روش اين است  مبارزه با ترس مواجهه با آن اس
ــده ليترى بيست هزار  ــويم و ببينيم بنزين ش كه صبح از خواب بيدار ش
تومن. پس از مواجهه با اين اتفاق، اگر بنزين بشود ليترى پنج هزارتومن 
ــى نخواهيم داشت و باز خوشحال مى شويم و نَشاط در جامعه  ديگر ترس
باال مى رود. اين مدل در مورد افزايش قيمت دالر امتحان شده و االن از 
لحاظ روحى كشِش افزايش قيمت دالر تا سى هزار تومان را داريم، فقط 
ــتم تغذيه مان كار كنيم كه بتوانيم از نور خورشيد و  بايد كمى روى سيس
ــم از يك زاويه ديگر قضيه را ببنييم. خيلى از  هوا تغذيه كنيم.حاال بيايي
ــه در دوران كودكى دارد. در  پژوهشگران مى گويند تمام نيازهاى ما ريش
مورد افزايش قيمت بنزين هم مسئوالن محترم، بايد بتوانند نياز به افزايش 
ــيما بعد از  ــايد اگر صدا و س قيمت بنزين را در كودكى مان پيدا كنند. ش
مدت ها مجدد بيايد و كليپ جنجالى «ه ئه ئه ئه! مهندس! چرا بنزين تموم 
ــد!» را پخش كند، ما برگرديم به آن دوران و حس كنيم  ــد؟! حروم ش ش
ريشه تمام ناكامى هاى مان در قدر بنزين را ندانستن بوده.يك راهكار ديگر 
هم وجود دارد كه مى توان از آن به عنوان آخرين راه حل استفاده كرد. آقاى 
مطهرى عزيز چند روز قبل گفته بودند «براى آزادى بيان، كف گرگى هم 
الزم است» اگر بتوانيم همين را به ساير چيزهايى كه از نظر مسئوالن ما 
ــت است تعميم بدهيم، مى توانيم با چندتا كف گرگى ناقابل قيمت  درس
بنزين را هم افزايش بدهيم. حاال اگر كسى جرات دارد، بيايد مخالفت كند!

عليرضا كاردارهمفيلمبازى

Aad goudappelطرح

عليرضا پاكدلطرح

ــى از آن ها كه  ــل ِفِرنى بود. يعن ــيامك مث س
اولش به نظر خوشمزه مى آيند، اما همين كه 
ــق بخوريش، دلت رو مى زنه و ديگه  دو قاش
ــال هم نخوريش، هوس نمى كنى...  تا يه س
ــيامك هيچ وقت يك  ــراى همين بود كه س ب
ــقانه  پايدار نداشت. به هر حال  رابطه ى عاش
ــى و حليم فروشى  ــته فروش اين همه آش رش
ــد كه ِفرنى  ــد تا مغازه ديده اي ــت، ولى چن اس
ــيامك  ــند؟ تازه اين تماِم بدى هاى س بفروش
ــك كامپيوتر پنتيوم 3  ــيامك مثل ي نبود... س
ــى بود و نه  ــر نه حافظه  اش كاف بود كه ديگ
ــد. حاال  ــت پيدا مى ش ــوازم جانبى اش راح ل
ــته  ــالى هم گذش ــن و س ــد كه ازش س بمان
ــت. عمال  ــود و ديگر كارايى آن چنانى نداش ب
ــت شما موز را  ــيامك مثل موز بود! كافيس س
ــل و  ــابى ش دير از درخت بچينيد، ديگر حس
ــتحكام و استقامت مى شود و  ول و بدون اس
ــت  هيچكس به آن عالقه اى ندارد يا بهتر اس
ــتيك بود كه هم بادش  بگويم عين يك الس
ــابيده شده بود!  خوابيده بود و هم آج هايش س
ــده بود عين تعطيالت رسمى كه هيچ وقت  ش
ــتند. با اين حال  ــه اندازه  كافى طوالنى نيس ب
سيامك ويژگى هاى مثبتى هم داشت. درست 
نيست آدم فقط ويژگى هاى بدش را بگويد... 
به هر حال پس فردا قرار است توى دو متر قبر 
ــيامك خيلى با آدم ها  بخوابيم... مثال اينكه س
ــد گفت سيامك عين  راه مى آمد. يعنى مى ش
كفش بود... كافى بود بار اول شما باهاش راه 
ــما راه مى آمد.  بياى، از فردايش ديگر او با ش
ــر پاى تان را  ــرد و ديگ ــابى جا باز مى ك حس
ــهل  نمى زد. و از همه مهم تر اينكه عين ُمس
ــود، على رغم چندش بودن، به هرحال باعث  ب
مى شد بيمارى تان رفع شود. چرا؟ چون عين 
ــى پولدار  ــيار بود. خيل ــاِب بانكى س يك حس
ــعى  ــده س بود و خيلى ها به خاطر پول هم ش
مى كردند سيامك را تحمل كنند تا بلكه زود 
ــتابد و ثروتش به آن ها برسد.  به ديار باقى بش
براى همين براى خودش طرفدارهايى داشت. 
اما خب عمال زندگى كوفت تان مى شد. عين 
ــه از دور كار با آن  ــى بود. ك ــين چمن زن ماش
ــژ ويژ راه مى رفت  ــان مى آمد و وي به نظر آس
ــاه بودند، اما از  ــتش چمن ها ديگر كوت و پش
ــود، هم هى گير  ــك هم روى اعصاب ب نزدي
ــاعت كار، داغ  ــد از نيم س ــرد و هم بع مى ك
ــد! كال  ــتفاده مى ش ــرد و غير قابل اس مى ك
ــت كه به  ــيامك به اين مى مانس ازدواج با س
ــويى  ــاى اينكه فرش تان را بدهيد خشكش ج
ــامپو فرش رويش بماليد و  ــورند، يك ش بش
ــت مالى كنيد برود پى كارش! خيلى گير  ماس
ــارو خيلى  ــم بود. مى گن ي ــده و تعصبى ه ب
چى چى هست تازه جلوى باد هم مى ايستد... 
ــود. عين كاله  ــن مدلى ب ــيامك هم همي س
ــما را نجات  ــكتى بود، كه شايد جاِن ش كاس
مى داد، اما با وجودش حسابى احساِس خفگى 

مى كرديد.
ــدر دچار  ــيامك آنق ــال ها س ــام اين س در تم
ــده  بود كه ديگر تصميم  ــقى ش ــت عش شكس
ــس ندهد و اين  ــه  بود دلش را به هيچ ك گرفت
ــيده  بود كه حداقل چهار  راهكار به ذهنش رس
ــِر همزمان داشته باشد و به قول معروف  همس
ــبد نگذارد.  ــه  تخم مرغ هايش را در يك س هم
ــابى راضى بود.  ــن وضعيت حس خودش از اي
ــت. شده بود عين  به هر حال خوش مى گذش
ــانه و عاليم  ــم! و با كوچك ترين نش خِط چش
ــى كه دريافت مى كرد، جارى و سارى  احساس
ــد و جايش روى صورت طرف مى ماند.  مى ش
ــده بود كه سيامك براى  و اين قضيه باعث ش
ــت  ــرهايش ُحكِم چرخ گوش هر يك از همس
ــت! هر وقت بهش نياز  در دهه شصت را داش
ــتى، مى ديدى توى كابينت نيست و تازه  داش
ــايه آن را قرض گرفته  يادت مى آمد كه همس
ــان  ــت! به هر حال آن چهار زن هم حق ش اس
بود ديگر.... خودشان قبول كرده  بودند با چنين 
ــى زندگى كنند. سيامك براى  نسناِس چندش
آن چهار زن دقيقا عين طالع بينى و فال بود كه 
ــته باشيد و زيادى آن را  اگر به آن اعتقاد داش
جدى بگيريد، هر روز توى ذوق تان مى خورد! 
ــيامك  زن ها به مرور ياد گرفته بودند كه با س
ــهام بورس برخورد كنند. تا با آن نگاِه  عين س
مادى شان (كه زن هاي سيامك داشتند!)، اگر 
ــتند!)  ــانس مى بودند (كه معموال نيس خوش ش
ــيامك به سوددهى  ــان با س باالخره ازدواج ش
ــيد (كه معموال نمى رسد!) كار ديگرى  مى رس
ــيامك در آن سن ديگر  هم نمى شد بكنند. س
ــده بود عين وضعيت  ــل تغيير نبود كه... ش قاب
ــير  تهران در برابر باليا كه اوضاعش آنقدر ش
ــازى نيست!  ــت كه قابل مقاوم س تو شير  اس
ــه آب گرفتگى! و  ــه در برابر زلزله، چ حاال چ
چه آلودگى هوا! خشكسالى هايش هم ديگر با 
ــك شدنش  بارور كردن ابرها رفع نمى شد.خش
ــن آبيارى آغاز  ــاعت بعد از آخري دقيقا يك س
ــم هيچ وقت  ــى مى خواهم بگوي ــد. يعن مى ش
ــر پول هايش ازدواج  ــا يك مرد فقط به خاط ب
ــم كه  ــن حداقل چهار زن مى شناس نكنيد. م
ــوددهى هم نرسيدند.  ــده اند و به س بدبخت ش
ــق عين گربه مى مانند.  كال مردهاى غيِر عاش
همه اش در حال لم دادن هستند و فقط وقتى 
ــما دچار هيجان مى شوند كه با غذا  با ديدِن ش
و سفره سراغ شان بياييد. حاال خود دانيد ديگر!

طنزآزاد

طنزآزاد

مهرداد نعيمى

شهاب پاك نگر

سحر بهجوساز مخالفعبدا... مقدمىشاخنامه

درباره نلى جون

چرا دوست داريم 
بنزين گران شود؟!

مردى كه عاشق نباشد 
عين گربه است!

قسمت 34
در انذار دوباره سهراب از خواندن 

درس و بيان كرامات قوم آچار به دست

آقاى مكرون
 وان دقيقه پليز

سنگفرش هر خيابان از طالست  - كيم وچونگ
ــراه خود  ــى به هم ــه كه جوان ــر آنچ از ه

مى آورد،  روياها مهم ترين هستند.
ــند  مردمى كه رويا  دارند، فقر را نمى شناس
چرا كه ثروت هر كس به اندازه ى روياهايى 

است كه در سر دارد . 
جوانى دوره اى از زندگى است كه حتى اگر 
هيچ چيز در زندگى نداشته باشيد ، به آينده 

اميدواريد و برايش روياپردازى مى كنيد.

ــته باشيد هيچ چيز نمى تواند   اگر رويا داش
حسادت شما را تحريك كند. 

تاريخ متعلق به كسانى است كه روياهايى 
بزرگ در سر دارند.

   تناقض
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در انتظار كاهش قيمت ها!

nishkhat
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محمد فرجى

هفته نامه گل آقا
وزير كشاورزي از خريد گندم از خارج انتقاد كرد.

ههههههههه
ووووو

مژده دانش پژوه

نيشخط خـاطـره
 شنبه19  دي 1394

    بـــزودي  

آثار منتخب نخستين مسابقه جهاني 

كاريكاتور نيش خط  1396

 Selection Cartoons of  The first

 Nishkhat international

Cartoon Contest   2017

23 آذر تولد
 ناصر حجازى 



فريادم را كه 
جراحى پالستيك 

مى كنم
 سكوت مى شود! 

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

   به نشاني  پست الكترونيكي  زير  ارسال  كنيد.

keyvan.varesi.art@gmail.com 

instagram.com/nishkhat

كاريكلماتــــــور
مژگان سقراطى

نيشخط خـاطـره
مكزيكوسيتي ، يكي از موفق ترين شهرها در مبارزه با آلودگي هواست

جواد تكجو

 شنبه 19  دي  1394
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براى لقمه نانى در تالش و
تمام عمر من بى خانه بودم

مگر بود و نبودش فرق دارد؟
كه من محتاج اين يارانه بودم

#بهارنژند

nishkhat

nishkhat

حميد عينى خراسانى

طرح: ساسان خادم
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nishkhat

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

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

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

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

حدود 35  درصد 
جمعيت بيكار

 دانش آموختگان 
دانشگاه ها هستند



ــته قورتت  مى تونم درس
بدم!

2

2

انتقام آدمك زنده 
(پارك وحشت 1)

نويسنده: آر. ال. استاين

قانون بچه ها ضميمه  روزانه      روزنامه قانون
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كودك و نوجوان 

457

«عليرضا گلدوزيان»

كوشندگان كودك:

وووووووووووررررررررررررررررررررتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

اولين روزنامه كودك و نوجوان كشور

@roustaeeali

ميشناسيش؟

بچه هاي عزيز!

ــال 1350 از خانواده اى سنتى در تهران  در اول دى ماه س
ــه كار هنرى او  ــروع ب ــد.روند ش با اصالت آذرى زاده ش
ــت. او در  ــينما بوده اس به ترتيب در تئاتر، تلويزيون و س

11فيلم سينمايى به ايفاى نقش پرداخته است.
ــى پرطرفدار  ــه تلويزيون ــمت از مجموع وى در يك قس
ــن باعث حضور  ــت و همي ــران، نقش كوتاهى داش همس
ــبز در نقش  ــه تلويزيونى خانه س پررنگ وى در مجموع
ــت كه  ــد جينگلبرد» نامى اس ــد. «فري ــد صباحى» ش «فري
ــى به آن  ــال هاى دهه 70 شمس ــراى مدتى در طول س او ب
مشهور شده بود.اين هنرمند،كارگردانى چهار مجموعه 
تلويزيونى به نام هاى گم گشته، نشانى، مسافران و توطئه 
ــت كه مجموعه نشانى، درايام  فاميلى را به عهده داشته اس
نوروز 87 از شبكه دو سيما پخش شد. مجموعه گم گشته 
ــعيد رحمانى و على رضا كاظمى پور  به نويسندگى سيد س
نيز در ماه رمضان سال 80 از سيما پخش شد كه با استقبال 

تماشاگران مواجه شد.
ــن هنرمند خوب  ــام اي ــدس بزنيد كه ن ــما بايد ح حاال ش
كشورمان چيست. كساني كه درست حدس بزنند، هم در 
ليست كساني كه پاسخ صحيح داده اند قرار مي گيرند و هم 
ــتگاه تبلت شركت داده مي شوند.  در قرعه كشي يك دس

منتظر يم.

؟؟مي شناسيش
؟؟
؟؟

جواب شماره قبل  مي شناسيش

بهاره رهنمابهاره رهنما

محيا عزيزى، سپيناز رضايى، معصومه محمدى 
ــيف،حميد وحيدى،  راحله پوراروج، رومينا  س
خطيبى، احسان شهبازى، على ظاهرى، سپيناز 

رضايى و  امير حسن پور.

ممييشنشنشنشنااساساسيشيشيش مشمششمشمشمااارارارهههقبقبقبلللل جججواوابببب

افسانه شعبان نژاد

دو تا مهمان برايم
رسيد از آسمان ها
دو تا آدم فضايى

دويدم پيش آن ها
 

ميان كوچه از ترس
به هم چسبيده بودند

براى اولين بار
زمين را ديده بودند

 
بدو بردم دم در

دو تا فنجان چايى
عقب رفتند و گفتند:

سالم آدم فضايى

آدم فضايىآدم فضايى

را هكارهاي درمان حسادت كودكانرا هكارهاي درمان حسادت كودكان

ديگه من  ر و دوست ندارن!ديگه من  ر و دوست ندارن!

دوستاني كه پاسخ صحيح داده اند:
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قانون بچه ها  ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

نام كتاب:انتقام آدمك زنده (پارك وحشت 1)
نويسنده: آر. ال. استاين

مترجم: شهره نورصالحى
ناشر: نشر پيدايش
موضوع: نوجوانان

درباره كتاب:مجموعه ترس و لرز تازگى ها پايگاهى براى خودش انتخاب كرده 
كه تفريح گاه قهرمان هاى داستان هايش باشد: «پارك وحشت» يا ترسناك ترين 
پارك تفريحى دنيا! اما حيف كه... به نظر بريتنى كرازبى، پسرخاله اش اِتن، خيلى 
عوضى است؛  اِتن مدام او را با يك عروسك خيمه شب بازى قديمى اذيت مى كند 
ــه هايى براى بريتنى دارد...به پارك  و شكنجه مى دهد. خود عروسك هم نقش

وحشت وارد شويد...

مى تونم درسته قورتت بدم!مى تونم درسته قورتت بدم!

ط:  على كاهه از سبزوار
ن كتاب  توس

اي

ه ها» براي معرفي پيشنهاد شده
به«قانون بچ

من مار پيتونم، غالبا شبگردم. وقتي 
ــارم، تو  ــرون مي ــر از تخم بي كه س
ــا روى  ــا روى زمينه ي ــه ي لونه  ام ك

درخت مى مونم. اما به موازات رشد 
ــات  رو روى زمين  ــتر اوق ــم، بيش بدن

ــناگر ماهرى هستم؛ به طورى كه  مى گذرونم. من ش
ــتر  ــر آب بمونم.من بيش ــاعت زي مى تونم تا نيم س
ــا پنهونم.در  ــه زارها و علفزاره ــر بيش عمرم در زي
فصول سردتر،ممكنه به مدت چند ماه در تنه خالى 
ــار  ــاى كن درختا،حفره ه
رودخانه ويا زير صخره ها 
ــتانه  ــتراحت زمس به اس
بگذرونم. من شكارم رو 
ــام مي گيرم،  با آرواره ه
ــم و  ــد دورش مي پچ بع
ــش و تا مدتي به  مي بلعم
هضمش مشغول مي شم.

 الگو
من از مهم ترين الگوهاى فاميلم.

همه به بچه هاشون مى گن:
اين رو مى بينى؟!

سعى كن مثل اين نشى.

جنگ
شخصى از مال پرسيد:

مى دونى جنگ چطوي اتفاق ميفته؟
ــيده محكمي  مال بالفاصله كش
ــش مى خوابونه و  در گوش

مي گه: اين طورى!
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ــو را در  ــاب وينى پ ــش كت ــه و نماي ــه عرض ــن هرگون ــت چي دول
نمايشگاه هاى كتاب و ديگر نمايشگاه هاى تفريحى ممنوع كرده 

است.
ــه كتاب و  ــش و عرض ــن نماي ــت، دولت چي ــل از اينديپندن ــه نق ب
سرگرمى هاى مربوط به وينى پو در هر گونه نمايشگاهى را ممنوع 
كرده است. وينى پو نام خرسى داستانى است كه توسط آ.آ. ميلنه 
ــتان هاى كودك خلق شده است. نخستين  نويسنده انگليسى داس

كتاب از مجموعه داستان هاى وينى پو در 1926 به چاپ رسيد.
ــپرد انجام داده بود. شركت  تصويرگرى اين كتاب ها را اى. اچ. ش
والت ديزنى مجموعه داستان هاى پو را در قالب پويانمايى درآورد 
ــد و به يكى از موفق ترين كارهاى  كه با استقبال مخاطبان مواجه ش
ــخصيت داستانى با  ديزنى تبديل شد. دولت چين مى گويد اين ش
ــه مى شود. اولين بار چنين  زى جيپينگ رييس جمهور چين مقايس
ــانه ها انجام شد كه  ــط يكى از رس ــه اى در سال 2013 توس مقايس
ــخصيت  ــاراك اوباما و جيپينگ را به قدم زدن ش صحنه قدم زدن ب
خرس و ببر داستان بود.   بعد از اين مقايسه بارها رسانه هاى مخالف 
دولت كمونيست چين از اين خرس به عنوان نماد مقاومت در برابر 
ــبكه اجتماعى ويبو  ــتفاده كرده اند. ش سياست هاى اين كشور اس
متعلق به دولت چين تمام پست هاى حاوى كلمه وينى پو و تصاوير 

اين خرس كارتونى را سانسور مى كند.

وينى  پو  در  چين  ممنوع  استوينى  پو  در  چين  ممنوع  است

توصيه اى به مادران باردار!توصيه اى به مادران باردار!
ــتن يك  يكى از ضرورى ترين نيازهاى مادر در دوران باردارى، داش
ــت تا از افزايش گلوكز و انسولين  ــب اس ــالم و مناس رژيم غذايى س
ــولين از نشانه هاى ابتال  كودك جلوگيرى كند. افزايش گلوكز و انس
ــتند. مطالعات نشان مى دهند كه بر  به ديابت و سندرم متابوليك هس
خالف باور عمومى، مادر باردار الزم نيست به اندازه دو نفر غذا بخورد.

كيفيت رژيم غذايى مادر در دوران باردارى نقش مهمى در رشد جنين 
و همچنين سطح گلوكز و انسولين كودك بعد از تولد ايفا مى كند. بر 
اساس تحقيقات رژيم غذايى غنى از چربى در دوران باردارى منجر به 
ديابت در كودك مى شود حتى اگر مادر، مبتال به ديابت و چاقى نباشد. 
به اين معنى كه سطح گلوكز و انسولين خون كودك باال بوده و مقاومت 

انسولين نيز در او مشاهده مى شود.
ــراس (لوزالمعده) جنين را  ــب مادر، تكامل پانك رژيم غذايى نامناس
ــئول توليد هورمون انسولين  تحت تاثير قرار مى دهد. پانكراس مس
در بدن است. از سوى ديگر زمانى كه مادر باردار به اندازه كافى مواد 
غذايى مصرف نكند، ذخاير گلوكز بافت هاى جنين كاهش مى يابند تا 
ــز قرار گيرد. اين رويداد منجر به  مقدار كافى از اين قند در اختيار مغ
كاهش رشد جنين مى شود. در صورتى كه مادر به ميزان كافى انرژى 
دريافت كند، ميانگين وزن نوزاد در هنگام تولد 3.3 تا 3.5 كيلوگرم 

خواهد بود.
پژوهشگران معتقدند كه در حدود نيمى از زنان از رژيم هاى غذايى با 
كيفيت پايين پيروى مى كنند كه سرشار از منابع حيوانى و چربى هاى 

اشباع و فاقد كربوهيدرات ها، سبزيجات و منابع گياهى است.

«عليرضا گلدوزيان»
ــودكان و نوجوانان،  ــر كتاب هاى ك ــا گلدوزيان، تصويرگ عليرض
سال 55در تهران به دنيا آمد. او كارشناس ارشد رشته گرافيك از 
ــت و فعاليت حرفه اى خود را از سال 74 با طراحى  دانشگاه هنر اس

پوستر براى فيلم سينمايى «گروگان» آغاز كرده است.
ــوزه كودك و نوجوان  ــراى آثار فراوانى در ح گلدوزيان تا كنون ب
ــته فريده  ــن همانى» نوش ــت، از جمله: «اي ــازى كرده اس تصويرس
ــى، «بازى ها  ــته عذرا جوزدان ــت را باز كن» نوش خلعتبرى، «آغوش
جورواجورند» سروده شكوه قاسم نيا، «باعلى، ياعلى» نوشته فريبا 
كلهر، «خانم معلم، آقاى نقاش» نوشته سيدعلى اصغر سيدآبادى، 
ــنگ قرمز  ــن طاقديس، «س ــته سوس ــت» نوش ــه من آبى اس «زراف
كوچولو» سروده افسانه شعبان نژاد،«بازى هاى پنج انگشت» سروده 
مصطفى رحماندوست. گلدوزيان در سال 2002 براى تصويرگرى 
ــن را دريافت كرد و  ــزه baij ژاپ ــت» جاي كتاب «زرافه من آبى اس
ــراى تصويرگرى كتاب  ــال 2003 نيز قلم طاليى بلگراد را ب در س
ــب تاريك»  ــوراخ» گرفت. تصويرگرى كتاب «يك ش «جوراب س
ــد و سال 2005، دو  ــال 2004 برگزيده نمايشگاه بولونيا ش درس
ــياه و مداد قرمز» جايزه بزرگ  ــوراخ» و «مداد س كتاب «جوراب س

براتيسالوا را گرفت.

ــت طبيعى كه حتى در بين كودكان نيز  حسادت امرى اس

بسيار نمود پيدا مى كند.  درباره حسادت تعاريف متعددى 

ــت كه به دو مورد آن اشاره مى شود. حسادت:  ارائه شده اس

ــت دادن محبت واقعى يا  ــبت به از دس واكنش كودك نس

ــورت رفتارهاى  ــت كه به ص ــى والدين و نزديكان اس ذهن

مزاحم بروز مى كند و تعريف ديگر: حسادت نوعى خشم يا 

ــاس حقارت و محروميت يا اضطراب  ترس است كه از احس

ــود. اين گونه كودكان گاهى اوقات حسادت  حاصل مى ش

خود را به صورت تغيير رفتار نشان مى دهند. 

ــه مكيدن  ــس مى كنند يا ب ــود را خي ــواب خ مثال رختخ

شست خود مبادرت مى ورزند. گاهى اوقات از خوردن غذا 

ــيا، ترس از خود  ــد و گاه از برخورد با اش خوددارى مى كنن

ــن گونه اعمال،  ــان مى دهند. هدف بچه ها از اجراى اي نش

ــبت  جلب توجه مادر و منحصركردن عالقه و محبت او نس

به خويشتن است. 

ــراى برخورد با  ــيله دفاعى ب ــا از اين وس در حقيقت آن ه

ــادت در ميان  ــتفاده مى كنند. حس موقعيت نامطلوب اس

بچه ها در سال هاى سوم و چهارم زندگى بيش از ساير اوقات 

است. 

مواقعي كه حسادت بروز مي كند

ــويق و توجه به ديگران، زمان مورد لطف قرار  در هنگام تش

دادن كودكان ديگر و خصوصا هنگامى كه والدين صاحب 

فرزند دومي مى شوند، اين حسادت در فرزند اول كه تاكنون 

ــرده و تمام  ــادر خود حكمرانى مي ك به گونه اي بر پدر و م

ــت، خود را بيشتر از هر زمان  توجهات به سمت او بوده اس

ديگرى نشان مى دهد. 

كودك از يك طرف از اينكه موجود كوچك عروسك مانندى 

تحت عنوان خواهر يا برادر،  به جمع خانوادگى شان اضافه 

شده است احساس خوشحالى مى كند اما از طرف ديگر وقتى 

ــت،  ــده اس مى بيند تمام توجهى كه قبال تنها صرف او مى ش

اكنون بايد با فرد ديگرى نيز تقسيم شود، ناراحت شده و شروع 

ــدت  به لجبازى و آزار و اذيت كودك مى كند. نوع و ميزان و ش

حسادت، به زمان و مكان و سن و جنس كودك بستگى دارد. 

راهكارهاي درمان حسادت كودكان

ــودك مي بيند كه  ــد. وقتى ك ــودك توجه  كني ــاس ك به احس

ــت او براي شما مهم  ــيد و درخواس احساسات او را نمي شناس

نيست سعي مي كند كاري كند كه به او توجه كنيد. 

اگر بازهم ناموفق بماند كارهاي بدتري مي كند و به عنوان نمونه 

بلندتر فرياد مى زند. بايد به كودك بفهمانيد كه احساس او براي 

شما خيلي اهميت دارد.

عدالت را رعايت كنيد

ــزي مي خريد براى  ــى از فرزندان تان چي اگر براى يك

ــد كوچك و ارزان،  ــان هم چيزى هر چن فرزند ديگرت

بخريد.

مسئوليت دادن به كودك

مى توان با مسئوليت دادن به كودك از حسادت كودك 

ــئوليت مواظبت از نوزاد را  ــت .به طور مثال مس كاس

ــادت او تا حد قابل  ــپاريد. اين كاراز حس به كودك بس

مالحظه اي خواهد كاست.

محبت كردن

يكى از عوامل به وجود آمدن حسادت در كودك صرف 

وقت زياد مادر براى رسيدگى به امور نوزاد است. بايد 

ــودك بزرگ تر  ــه زمانى، ك ــت در اين بره توجه داش

نيازمند محبتى بيشتر از هميشه  است.

 زمانى كه كودك مى بيند محبت مادر هم اكنون فقط 

مختص به نوزاد تازه وارد است احساس خشم مى كند 

و دست به رفتارهايى ناپسند مى زند. نوزاد جديد مانند 

رقيبى در مقابل او قرار مى گيرد و نسبت به او احساس 

خصومت مى كند. 

 براى جلوگيرى از اين حالت توصيه مى شود كه والدين 

نسبت به قبل بيشتر به كودك محبت كنند.

با مسئوليت دادن به كودك مي توان از حسادت او 

كاست ؛به طور مثال، مسئوليت مواظبت از نوزاد را 

به كودك بسپاريد. اين كاراز حسادت او تا حد قابل 

مالحظه اي خواهد كاست

على روستايىيى
را هكارهاي درمان حسادت  كودكانرا هكارهاي درمان حسادت  كودكان

ديگه من  ر و دوست ندارن!ديگه من  ر و دوست ندارن!
  در هنگام تشويق و توجه به ديگران، 

زمان مورد لطف قرار دادن كودكان ديگر و 

خصوصا هنگامى كه والدين صاحب فرزند 

دومي مى شوند، اين حسادت در فرزند 

اول كه تاكنون به گونه اي بر پدر و مادر 

خود حكمرانى مي كرده و تمام توجهات 

به سمت او بوده است، خود را بيشتر از هر 

زمان ديگرى نشان مى دهد
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