
ــرمايه هاى شان در جهت رفاه  براى اينكه فقير نباشند و بتوانند از س
ــتفاده كنند، بايد دولتمردانى باشند كه بتوانند از اين  و آسايش شان اس
ــتفاده را ببرند. اين همان چيزى است كه مقام رهبري  منابع حداكثر اس
هم اين را گفته و آن اقتصاد مقاومتى است كه بايد از حداقل منابع استفاده 
حداكثرى را ببريم. خوشبختانه ايران كشورى است كه نزديك به هفت 
ــه جمعيت زيادى از  ــت ك درصد منابع دنيا در آن بوده و اين در حالى اس
ــش  مردم زير خط فقر زندگى مى كنند. تعداد زيادى از افراد تحت پوش
ــتند و عده زيادى هم در صف هستند كه به اين كميته  كميته امداد هس
ــتيم در جهت رفاه و  ــن عملكرد ما خوب نبوده و نتوانس بپيوندند. بنابراي
آسايش مردم قدمى برداريم. بايد اين را بررسى كنيم كه آيا بلد نبوديم يا 
اينكه موضوعات ديگرى موجب اين اتفاق شده است. اين هم تركيبى است 
از ندانستن و كارا نبودن و جدى كار نكردن. مهم ترين مساله آن مربوط 
به فساد اقتصادى است كه دولتى ها پست ها را به اقوام شان مى دهند و با 
روابط فاميلى كشور را  اداره مى كنند. در اين كشور شايسته ساالرى رخت 
بربسته است و باعث شده ما با اين همه منابع وضعيت بدى داشته باشيم. 
مقام رهبرى هم گفته بود با دستمال كثيف نمى شود آينه اى را تميز 
كرد و  همچنين گفتند فساد اقتصادى يك بيمارى است كه سرايت كننده 
است و ما جلوى آن را نگرفتيم كه به همه زد. اين مجموعه نشان مى دهد 

كه ما وضعيت بسيار بدى داريم. 
ــئوالن پاسخگوى عملكرد  چون هيچ گونه نظارتى وجود ندارد و مس
ــود. با توجه  ــد و  بدتر مى ش ــدا مى كن ــتند، اين وضعيت ادامه پي نيس
ــعه و عدالت و  ــمت توس ــام(س) و رهبرى بايد به س به صحبت هاى ام
ــويم، چون افرادى سمت ها  خودكفايى برويم اما داريم از آن دور مى ش
ــتند و به جاى توسعه كشور و شايسته ساالرى  را گرفتند كه كار بلد نيس
دچار قوم گرايى و خانواده ساالرى شده اند كه اين فساد است. به نظر من 
ما بايد اين ها را دست كنيم كه اين چند شرط دارد. اول اينكه بايد از فساد 
ــورمان،  ــناخت از خود، كش اقتصادى پرده بردارى كنيم و بعد به يك ش
ــناخت نداريم و مانند آدم هاى متوهم  ــيم. ما االن ش منطقه و دنيا برس
ــتيم و از همه مردم دنيا  خيال مى كنيم باهوش تر و پر كار تر و داناتر هس
ــتيم، در صورتى كه اصال اين طور نيست و برعكس است. بعد  جلوتر هس
از اينكه به شناخت رسيديم افرادى كه در اين 40 سال مسئوليت داشته 
اند و وزير و وكيل بوده اند، منابع ثروت شان بررسى شود. آن ها كه فيش 
ــته اند، مابقى اش را پس بدهند همان طور كه  حقوقى يا ارث پدرى داش
ــى  ــاق افتاد. بقيه را به خزانه بدهند تا درس در حكومت حضرت على اتف
ــت را براى خدمت بپذيرند نه اينكه آن را  براي مديران آينده شود تا پس
در جهات خدمت به خودشان به كار بگيرند. مردم ايران و دولتمردان ما 
تصميم به توسعه نگرفتند، مثل شيئى كه روى رودخانه خروشان باشد 
و موج او را به همه جا مى برد. ما بايد يك مجلس درست و حسابى داشته 
ــكيل مى دهند و بعد حياط خلوت  باشيم، نه مجلسى كه دولت آن را تش
ــت داشته باشيم كه  ــود. بعد ازآن قوه قضاييه درس دولت درست مى ش
ــب با موضوع كند. قوه قضاييه بايد همان كارى را كه  برخوردهاى متناس
در دنيا مى كنند بايد انجام دهد. در كشور ما اختالس و فساد عادى شده 
ــرانجام همه اين ها ابزارهاى  و ديگر كسى هم با آن برخورد نمى كند؛ س
توسعه هستند. برخوردهاى سنگين با آن ها باعث مى شود كه بهبود پيدا 

كرده و مشكالت مان را حل كنيم. 

ــتغال، يكى از م هم ترين حقوق بشرى و شهروندى است  حق بر اش
ــر يعنى حق هاى اقتصادى، اجتماعى و  ــل دوم حقوق بش كه جزو نس
ــود و در ميان اجتماع مردم و تشكل ملت  ــوب مى ش فرهنگى محس

معنا مى يابد. 
ــود كه مى گويند هيچ حقى وجود ندارد، مگر  گاهى شنيده مى ش
ــاله به آن  ــد و اين مس ــته باش اينكه تكليفى در مقابل آن وجود داش
ــان دارد و  ــخص به عنوان مثال حق آزادى بي ــت كه گاهى ش معناس
ــان وى دارند كه اين  ــدم محدود كردن آزادى بي ديگران تكليف به ع
يك تكليف سلبى است و ديگران نبايد كارى كنند كه آزادى شخص 
ــخص آزادى بيان دارد و دولت مكلف است كه  محدود شود و گاهى ش
شرايطى را مهيا كند كه آزادى بيان اشخاص و شهروندان تامين شود. 
ــت كه دولت و مردم در مورد آن ها  حق بر اشتغال از جمله حقوقى اس
هم تكليف سلبى دارند، به اين معنا كه دولت و مردم نبايد اشخاص را 
از انتخاب شغل مناسب خودشان محروم كنند و نمى توان اشخاص را 
از داشتن شغل و انتخاب شغل مناسب محروم كرد و هم آنكه تكليف 
ــت و دولت بايد شرايطى  ــاله يك تكليف ايجابى اس دولت در اين مس

فراهم كند تا براى اشخاص شغل ايجاد شود. 
ــود كه دولت نبايد براى افراد  گاهى از زبان مسئوالن شنيده مى ش
شغل ايجاد كند؛ اين در حالى است كه حتى اگر دولت خود شغل ايجاد 
ــور را بهبود بخشد و فضايى را  نكند، دولت بايد شرايط اشتغال در كش
ــغلى كه مايل هستند،  فراهم كند تا اشخاص شايسته و مستعد به ش
ــى جمهورى  ــوند. طبق اصول (19) و (20) قانون اساس ــغول ش مش
ــاوى هستند و به صورت  اسالمى ايران، مردم ايران داراى حقوق مس
ــان مى دارد:  ــرار دارند.اصل نوزدهم بي ــون ق ــان در حمايت قان يكس
ــاوى برخوردارندو «مردم ايران ازهرقوم وقبيله كه باشندازحقوق مس

ــبب  امتياز نخواهدبود». اصل بيستم  رنگ ، نژاد، زبان  و مانند اين ها س
ــان  در حمايت  ــراد ملت  اعم  از زن  و مرد يكس مقرر مى دارد : «همه  اف
 قانون  قرار دارندو ازهمه حقوق انسانى ،  سياسى ،  اقتصادى ، اجتماعى 

 و فرهنگى  با رعايت  موازين  اسالم  برخوردارند». 
ــتغال  يكى از اين حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، حق بر اش
ــى نيز به مساله  آزادى  است. به عالوه در اصول ديگرى از قانون اساس
اشتغال اشاره شده است؛ از جمله اينكه در اصل (28) قانون اساسى به 
حق انتخاب شغل و آزادى انتخاب شغل اشاره شده است؛ اين اصل مقرر 
مى دارد: «هر كس  حق  دارد شغلى  را كه  بدان  مايل است ومخالف  اسالم 
 ومصالح  عمومى  وحقوق  ديگران نيست،  برگزيند. دولت  موظف  است  
بارعايت  نيازجامعه  به  مشاغل گوناگون ، براى همه  افراد امكان  اشتغال 
 به كار وشرايط  مساوى  را براى  احرازمشاغل  ايجاد كند». همان طور كه 
در اصل مشاهده مى شود، هر كس حق دارد شغل مورد عالقه  خويش 
را انتخاب كند و البته مثل همه  حقوق نمى توان گفت كه حق اشخاص 
ــده در اين  ــت و هيچ محدوديتى ندارد و محدوديت واردش مطلق اس
اصل، بحث مشاغلى است كه مخالف اسالم و مصالح عمومى و حقوق 
ــند. در ذيل اين اصل به تكليف ايجابى دولت در خصوص  ديگران باش
ايجاد شغل اشاره شده است، بنابراين مردم مى توانند از دولت فراهم  
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اقتصاد

ــت با مديران  ــيه نشس جعفرى دولت آبادى در حاش
رسانه ها و در جمع خبرنگاران آخرين وضعيت شناسايى 
اموال وحيد مظلومين را تشريح كرد. به گزارش خبرنگار 
گروه حقوقى و قضايى خبرگزارى ميزان، عباس جعفرى 
دولت آبادى دادستان تهران در حاشيه نشست با مديران 
رسانه ها در جمع خبرنگاران در رابطه با آخرين وضعيت 
شناسايى اموال وحيد مظلومين اظهار كرد: پليس گزارش 
ــايى اموال مظلومين ارائه كرده كه  ــوطى از شناس مبس
حداقل 17 ملك و تعدادى خودروهاى گرانقيمت از جمله 
ــكونى  ــتگاه BMW 2018 كه در يك برج  مس يك دس
ــده بود  و همچنين امالكى در كيش شناسايى  مخفى ش

شده است.
وى افزود: قرار شده است پليس طي يك هفته آينده 
گزارش را تكميل كند، از آنجايى كه دادگاه حكم به ضبط 
كليه اموال ناشى از جرم وحيد مظلومين داده است ولى 
در زمانى كه پرونده به دادگاه رفت، برخى از اين اقدامات 
ــته به  ــن كارها طي يك ماه گذش ــده بود كه اي ناقص مان
ــد و هفته قبل نيز متهمى را از كيش به  ــرعت انجام ش س

تهران منتقل كردند.
دادستان تهران خاطرنشان كرد: در مجموع پيشرفت 
ــدوارم طي يك هفته و 10 روز  خوبى صورت گرفته و امي

آينده گزارش نهايى پرونده مظلومين ارائه شود.
جعفرى دولت آبادى در پاسخ به سوالى مبنى بر پرونده 
ــيون  ــته رييس فدراس دالالن فوتبال افزود: هفته گذش
ــانه مرقوم مى دارد  ــراى فرهنگ و رس نامه اى را به دادس
ــامى 22 نفر را اعالم كرده و عنوان  ــاس اس كه بر اين اس
ــش فعاليت مى كنند كه  مى دارد كه اين افراد در اين بخ

ــده و منتظر هستيم  موضوع به شعبه بازپرسى ارجاع ش
ــت.وى  تحقيقات صورت گيرد و در مراحل اوليه كار اس
در رابطه با مصوبات جلسه ديروز در رابطه با پرونده هاى 
اقتصادى بيان داشت: جلسه شنبه اين هفته طبق روال با 
ضابطان و قضات پرونده هاى شعب ويژه تشكيل و در مورد 

پرونده هاى اقتصادى گزارشات خوبى ارائه شد.
ــيمى ها تا  ــتان تهران گفت: در پرونده پتروش دادس
ــدند كه مربوط به پت ها بود كه  امروز 19 نفر دستگير ش
موجب گرانى مواد پالستيكى در بازار شده بود كه از ميان 
دستگيرشدگان سه نفر از بخش دولتى و مابقى از بخش 
آزاد هستند.جعفرى دولت آبادى با بيان اينكه در پرونده 
ــدند، در رابطه با اقدامات  ــتگير ش كاغذ                  6 متهم دس
مجرمانه اين افراد بيان داشت: دسته اول كسانى هستند 
ــازار آزاد فروخته اند يا  ــه بودند در ب كه ارز هايى كه گرفت
ــى وارد كرده بودند با فاكتور هاى  كاغذ هايى را با ارز دولت
صورى به قيمت آزاد فروخته بودند و در هر دو مورد كاال با 

قيمت واقعى به دست مصرف كننده نرسيده بود.
ــس فتا گزارش  ــه داد: در پرونده خودرو، پلي وى ادام
ــيار جامعى در رابطه با تخلفات مرتبط با سايت ثبت  بس
سفارش ارائه كرد كه به موجب اين گزارش 46 هزار ثبت 
ــفارش در دو دوره محدوديت و ممنوعيت رخ داده كه  س
ــفارش، در مورد حدود 9  از مجموع اين 46 هزار ثبت س
هزار اتومبيل تخلف صورت گرفته است، قبال گزارش ما 
ــبت به گزارش قبلى وزارت  در مورد 6500 عدد بود و نس

اطالعات و وزارت صمت افزايش پيدا كرده است.
ــتان تهران تصريح كرد: طى هفته اخير دو نفر  دادس
ديگر از متهمان در اين رابطه دستگير شدند و اين پرونده 

به پايان تحقيقات نزديك مى شود.وى بيان داشت: حدود 
10 تا 15 كاربرى كه ادمين داشته اند، شناسايى و برخى 
ــده اند.وى در رابطه با پرونده باقرى  ــتگير ش از آن ها دس
ــرى درمنى در  ــات اجراى حكم باق درمنى گفت: مقدم
حال انجام است.جعفرى دولت آبادى در رابطه با آخرين 
ــاره به صدور  ــاى اخير اقتصادى با اش وضعيت پرونده ه
ــت جديد در اين زمينه افزود: يكى از اين  10 كيفرخواس
ــود كه ارزش آن  ــه يكى از صرافى ها ب پرونده ها مربوط ب

حدود 1300 ميليارد تومان بوده است.
ــتان تهران گفت: به تازگي بانك مركزى حدود  دادس
ــتار شده است كه به  240 مورد صرافى را معرفى و خواس

وضعيت آن ها رسيدگى شود.
وى بيان كرد: اين صرافى ها بدون مجوز كار مى كنند 
و گزارشاتى كه در پرونده هاى فساد اقتصادى به ويژه در 
شعب ويژه داشتيم، نشان مى دهد كه بخشى از فساد ها در 
صرافى ها شكل مى گيرد كه يا به گرانى ارز دامن مى زنند 

يا مجوز ندارند.
ــى بانك مركزى براى  جعفرى دولت آبادى با قدردان
ورود به اين موضوع ادامه داد: از پليس و ساير دستگاه ها 

خواسته ايم كه تمام مجوز ها را بررسى كنند.
ــتان تهران با تاكيد بر اينكه صرافى ها بايد طبق  دادس
مقررات بانك مركزى فعاليت كنند، ادامه داد: در مواردى 
ــوز ندارد يا  ــالم كند يك صرافى مج كه بانك مركزى اع
ــد، بانك مركزى طبق  برخالف مقررات فعاليت مى كنن
ــامى آن ها را اعالم كند و دادستانى  برنامه ششم بايد اس
ــزى اعالم كرده  ــه بانك مرك ــك تك صرافى ها ك براى ت

پرونده تشكيل داده است.

ــالم كرد با توجه به تاكيد  وزير صنعت، معدن و تجارت اع
ــتان ها   ــر تفويض اختيارها، «از اين پس اس رييس جمهور ب
ــود و  از امروز-  ــن وزارتخانه خواهند ب محور تصميم هاى اي
ــازمان هاى صنعت،  ــفارش ها به رييسان س شنبه- ثبت س
 معدن و تجارت استانى تفويض اختيار مى شود». رضا رحمانى 
ديروز در گردهمايى رييسان واحدهاى استانى زيرمجموعه 
ــر واحد توليدى از اين به بعد فقط بايد  اين وزارتخانه افزود: ه
ــتان مربوط مراجعه كند تا اعداد واقعى مورد نياز آن ها  به اس
براى تامين مواد اوليه تاييد شود.وزير صنعت، معدن و تجارت 
اولويت دولت را حفظ خطوط توليد و اشتغال عنوان و تاكيد 
كرد:  نخستين كار روساى سازمانى حفظ وضع موجود توليد 
است. همچنين مشكالت واحدهاى مهم توليدى به ويژه در 
زمينه تامين مواد اوليه بايد احصا و وضعيت واحدهاى بزرگ 
ــود.رحمانى اضافه كرد:  در استان ها به طور مستمر رصد ش
ــكالت بايد از تعطيلى واحدها جلوگيرى كرد و در  با حل مش
ــازماندهى صورت گيرد. ــراى بازديدها س صورت ضرورت ب

ــون يورويى وزارت  وى همچنين به برخوردارى 300 ميلي
ــراى واردات بدون انتقال ارز اظهار  صنعت، معدن و تجارت ب
ــت: موارد ضرورى براى واردات بدون ثبت شفارش بايد  داش
ــفارش  ــود و واحدها مى توانند بدون ثبت س زودتر انجام ش
ــواد اوليه و قطعات مورد  در مناطق آزاد مبادرت به واردات م
ــود.رحمانى از  ــهيالت ورود فراهم ش نياز كنند، سپس تس
ــروژه بزرگ در حوزه هاى  اتمام كارهاى مطالعاتى روى 10پ
ــازى و ارتباط با دانشگاه خبر  معدن، بازرگانى، صنعت، نوس
داد. وزير صنعت، معدن و تجارت  با تاكيد بر اينكه حمايت از 
كاالى ايرانى نبايد فقط شعار باشد، افزود: با توجه به ظرفيت 
ستادهايى نظير مقابله با تحريم و كارگروه هاى ملى، نبايد براى 
اجراى امور نگاه ادارى داشت، بلكه مهم ترين ساختار ما تجهيز 
ــت.رحمانى از رييسان سازمان هاى صنعت،  كار گروهى اس
ــت«در دوره جديد رسانه  ــتان ها خواس معدن و تجارت اس
ــند».وى با يادآورى ايجاد مركز راهبردى مشورت  اى تر باش
با بخش خصوصى تاكيد كرد : بايد روابط با بخش خصوصى و 

تشكل ها به ويژه در استان ها بيشتر شود و از نظرات آنان بهره 
گرفت. اين مقام  مسئول ظرفيت واردات كشورهاى همسايه 
را يك هزار ميليارد دالر برآورد كرد و افزود:« از اين مقدار حدود 
ــت. ــيار ناچيز اس دو درصد بازار در اختيار ما قرار دارد كه بس

مى توان با افزايش دو  برابرى و رسيدن به چهار ميليارد دالر 
واردات به اين كشورها يك ميليون شغل در كشور ايجاد كرد».

ــى از كاالهاى  ــت به عنوان يك رحمانى ميزان واردات گوش
اساسى مورد نياز مردم از ابتداى سال تاكنون را 700ميليون 
يورو اعالم كرد.به گفته وى، به اين منظور كارگروه ويژه اى براى 
پيگيرى و رصد زنجيره توليد از ابتدا تا مصرف كننده نهايى 
تعريف شده است و حدود 70 قلم كاالى اساسى و پرمصرف 
رصد مى شود.  وزير صنعت، معدن و تجارت سهم 1,1 درصدى 
اين بخش از توليد ناخالص داخلى را مطلوب ندانست و گفت: 
حوزه معدن يكى از ظرفيت هايى است كه مى تواند جايگزين 
درآمد نفتى شود.وى افزود: معاونت معدنى اين وزارتخانه نبايد 

كار اجرايى انجام دهد بلكه بايد سياست گذارى كند.

دادستان تهران مطرح كرد 

شناسايى 17 ملك و تعدادى خودروي گرانقيمت متعلق به وحيد مظلومين

وزارت صنعت، اختيار ثبت سفارش ها را به استان ها تفويض كرد
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ائتالفي كه در ظاهر مفيد بود ولي در دراز مدت بحران هاي 
فراواني را براي كشور ايجاد كرد. ائتالفي برگرفته از راهبردهاي 
ــتند با  ــا88 كه تصور داش اصالح طلبان بازمانده از دوران پس
ــه عميقي در  اين طريق و همگرايي با تيمي كه جايگاه و ريش
ــت، مي توانند به قدرت بازگردند. در همان زمان  جامعه نداش

ــتند كه  ــوزان اين روزها را ديده بودند و مي دانس برخي از دلس
وضعيت به شيوه اي رقم خواهد خورد كه بدنه حامي اصالحات 
سرخورده شود و طيفي مانند طرفداران اعتدال وتوسعه دچار 
خودبزرگ بيني شوند. اين بحران از زماني شروع به رشد قارچ 

گونه كرد كه حسن روحاني به عنوان...

حقوق و قضا 5 اقتصاد 8

پارلمان 3

اعضاي اعتدال و توسعه در دولت تالش دارند   
خط قرمزي ساختگي ميان اصالح طلبان و روحاني بكشند

حـزب  
افتراق  و توطئه

تعلل در راه اندازي ساز وكار ويژه مالي سبب ايجاد بدبيني به اروپا در ميان مردم و مسئوالن شده است

SPV   در كما

طبق قانون اساسي، ايجاد اشتغال
 براي افراديكي  از وظايف مهم دولت است

حق از ياد رفته

كسري بودجه پنج هزار و 800 ميليارد توماني
 ميراث پرداخت يارانه در دولت هاي نهم و دهم است

رقابت يارانه اي

سياست 2

صفحه   2   

    محسن رضايي در نبود آيت ا... هاشمي شاهرودي، رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام را به احمد جنتي سپرد 

شغل جديد آقاي خاص!

گزارش «قانون» از مردمانى كه

 از شهرشان به اميد لقمه نانى كوچ كرده اند

روايتي از دردهاي 
حاشيه نشينان
سرنوشت زنى كه از افغانستان گريخت

 تا دخترش عروس مرد 70 ساله نشود

قانون پالس 11

وزير امورخارجه در اجالس دوحه:

موشك هاى ايران

 قابل مذاكره نيست

بين الملل 4
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مجمع تشخيص مصلحت نظام اين روزها با وجود مسائل مختلفي 
ــود ادامه مي دهد و در  ــور وجود دارد، بدون رييس به كار خ كه در كش
ميان افكار عمومي به نوعي برداشت مي شود كه گويي محسن رضايي 
سكان اين ركن نظام را در دست گرفته است. در همين حال روز گذشته 
جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد كه برخي از اعضاي 
ــه، در غيبت آيت ا...  ــتند. در اين جلس اصلي اين مجمع حضور نداش
ــه را برعهده  ــاهرودى، آيت ا... احمد جنتى رياست جلس ــمى ش هاش
داشت. از جمله موارد بررسى شده در اين جلسه مجمع، اصالح قانون 
پول شويى اختالفى بين مجلس شوراى اسالمى و شوراى نگهبان بود. 

غايبان تشخيص
ــى مجمع از جمله  ــه در غيبت هفت نفر از اعضاى حقيق اين جلس
ــاهرودى، آيت ا... ابراهيم امينى، آيت ا... موحدى  ــمى ش آيت ا... هاش
كرمانى، شيخ حسن صانعى، محمود احمدى نژاد، على اكبر ناطق نورى 
و صادق واعظ زاده برگزار شد. همچنين از اعضاى حقوقى مجمع، حسن 
ــس قوه قضاييه  ــت ا... آملى الريجانى ريي روحانى رييس جمهور و آي
حضور نداشتند. از 6 تن از فقهاى شوراى نگهبان نيز فقط  احمد جنتى 
در اين جلسه حضور داشت. لعيا جنيدى معاون حقوقى رييس جمهور، 
حشمت ا... فالحت پيشه رييس كميسيون امنيت ملى مجلس، عباس 
ــعلى كدخدايى سخنگوى شوراى  عراقچى معاون وزير خارجه، عباس
نگهبان، ا...يار ملك شاهى رييس كميسيون قضايى و حقوقى مجلس 
ــتند. جنتى كه رياست  ــه مجمع به عنوان مدعو حضور داش در جلس
اين جلسه را به عهده داشت با اشاره به مشكالت ناشى از تورم و گرانى  
ــتار نظارت موثر دستگاه هاى مسئول  كاالهاى مورد نياز مردم خواس
شد و افزود: انتظار به حق مردم رسيدگى جدى به وضعيت آشفته بازار 
ــرايط فعلى اين موضوع بايد به عنوان اولويت اصلى همه  است و در ش
دستگاه ها مورد توجه جدى قرارگيرد. وى همچنين موضوع برخورد با 
فساد به ويژه مفاسد اقتصادى را وظيفه  همه قوا دانست و ضمن تشكر از 
اقدامات قوه قضاييه در اين خصوص گفت: مبارزه با فساد در هر سطحى 
و هر دستگاه و نهادي، وظيفه اى همگانى است اما برخورد منحصر به 
ــت و بايد در همه قوا و با شكل گيرى هر نوع فساد  دستگاه قضايى نيس
ــه اليحه اصالح قانون  ــورت پذيرد. در ادامه اين جلس برخورد موثر ص
ــوراى نگهبان  ــويى اختالفى بين مجلس شوراى اسالمى و ش پول ش
ــت امروز ماده  ــاس اين گزارش در نشس مورد بحث قرار گرفت. براس

يك اليحه مذكور كه مغايرت آن با سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى 
ــوراى نگهبان به مجلس  از سوى هيات عالى نظارت اعالم و توسط ش
ارجاع شده بود پس از اصرار مجلس به منظور تعيين مصلحت مطرح  
شدو پس از ارائه ديدگاه هاى مجلس شوراى اسالمى، شوراى نگهبان 
ــخيص  ــت، اعضاى مجمع تش و وزارتخانه هاى اقتصاد، نفت و بهداش
ــود را بيان كردند و در نهايت  مصلحت نظام نظرات مخالف و موافق خ
با راى بيش از دو سوم اعضا نظر هيات عالى نظارت تصويب شد و مقرر 
شد مصوبه مجلس در خصوص اين بند اصالح شود. گفتنى است ادامه 

بررسى اين اليحه به جلسات آتى مجمع موكول مى شود.
توجيه ابهامات

بعد از مدتي كه برخي شايبات در اذهان عمومي ايجادشده بود، محسن 
رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، صبح ديروز در نشست خبرى  با 
اشاره به جلسه مجمع گفت: جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام مربوط 
به بررسى اليحه اصالح قانون پولشويى يك كشور بود. وى ادامه داد: جلسات 
مجمع براى بررسى اليحه اى كه در همين زمينه در مجلس تصويب شده 
از امروز آغاز شده است و شايد يك يا دو جلسه ديگر نيز در اين زمينه داشته 
باشيم. رضايى با بيان اينكه قانون پولشويى از حدود 10 سال پيش اجرا شده 
است، گفت: در آن شرايط توجهى به آن قانون شد، هم دولت و هم مجلس 
ــالمى از قانون مبارزه با  تالش خوبى انجام دادند و تا به امروز جمهورى اس
پولشويى برخوردار بود. رضايى با تاكيد بر اينكه برخى ادعا كردند در كشور 
قانونى در اين زمينه وجود نداشته كه خالف است، اضافه كرد: اين قانون وجود 
داشته و براساس آن دولت و قوه قضاييه با استفاده از اين قانون با پولشويى هاى 
احتمالى مقابله كردند. در اين زمينه نيز گزارش هاي رسيده بررسى شده كه 
برخى درست و برخى نيز نادرست بوده است. وى تصريح كرد: مجلس و دولت 
بعد از 10 سال مبارزه با پولشويى به اين نتيجه رسيدند كه ضعف در قانون بوده 
و اليحه اى از سوى دولت به مجلس ارسال و در آنجا مصوب شد. دبير مجمع 
تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: در هيات عالى نظارت نيز موادى از اين 
اليحه مغاير با سياست هاى كلى نظام تشخيص داده شد. نظرات اين هيات به 

شوراى نگهبان نيز ارسال شد. 
تشريح نظارت مساله دار

ــر معظم انقالب اختيارات خود  رضايى افزود: با توجه به اينكه رهب
در بند دو اصل 110 قانون اساسى را به مجمع تشخيص مصلحت نظام 
ــپرده  ــن اختيار را به هيات عالى نظارت س واگذار كرد و مجمع نيز اي

ــوراى نگهبان ارائه كرديم و شوراى نگهبان  است، نظرات خود را به ش
طى نامه اى اين مغايرت ها را به مجلس اعالم كرد. وى گفت: پيش از اين 
روال اين گونه بود كه مجلس در جايى كه هيات عالى نظارت نظراتى 
داشت با ما ارتباط مى گرفت و پس از نشست موارد اصالح مى شد، اين 
براى اولين بار بود كه مجلس نظرات هيات عالى نظارت مجمع را قبول 
نكرد. رضايى تصريح كرد: پيشتر از اين نيز ما جلساتى را درباره موارد 
اختالفى با مجلس داشتيم، نمونه هايى از آن را مى توان در برنامه ششم 
توسعه كه ما پنج نوع ايراد را گرفته بوديم كه  چهار مورد آن با نشست با 
ــد و در يك مورد نيز ما از نظر خود كوتاه آمديم. وى  مجلس برطرف ش
ادامه داد: براي مثال در بودجه سال جارى ما دو سه مورد ايراد گرفته 
ــخيص مصلحت نظام  ــالح كرد.دبير مجمع تش بوديم كه مجلس اص
ــارت را اصالح نكرد. در  ــرادات هيات نظ افزود: پس از اين، مجلس اي
مجمع تصميم گرفتيم كه اين ايرادات به صحن مجمع بيايد و آن ها را 
بررسى كنيم.رضايى با بيان اينكه در جلسه مجمع تصميم گرفته شد 
كه در ماده يك مصوبه اى كه مجلس داشته اصالحاتى صورت بگيرد، 
ــأ جرم است كه از مجلس خواهيم  اظهار داشت: ماده يك درباره منش

خواست در مصوبه خود تجديد نظر داشته باشد و آن را پس بگيرد.
CFT سرنوشت

ــى اليحه  ــاره به  بررس ــخيص مصلحت نظام با اش دبير مجمع تش
ــن اليحه هنوز به  ــخيص مصلحت نظام گفت: اي CFT در مجمع تش
مجمع ارسال نشده است.رضايى ادامه داد: مجمع از منافع نظام و مردم 
كوتاه نمى آيد و با توجه به نظرات كارشناسان با آن برخورد مى كنيم.

ــتن ايران به معاهده پاريس گفت: تاكنون به بررسى  وي درباره پيوس
ــتغال ضربه  اين اليحه ورود نكرده ايم اما در مقابل آنچه به توليد و اش

بزند، مى ايستيم.
سرنوشت آقاي رييس

ــمانى آيت ا...  ــاره وضعيت جس ــايعاتى كه درب ــاره ش رضايى درب
ــايعات را تكذيب  ــود نيز گفت: همه اين ش ــاهرودى مطرح مى ش ش
ــت ا... جنتى و  ــز با حضور آي ــات مجمع ني مى كنيم. وى افزود: جلس
ــود. دبير مجمع با بيان اينكه روند درمان آيت ا...  موحدى اداره مى ش
شاهرودى در حال طى شدن است، اظهار داشت: پزشك اين توصيه را 
به ايشان داشته كه در صحبت كردن احتياط كند كه ما نيز اين موضوع 

را رعايت مى كنيم.

بازي سياست

محسن رضايي در نبود آيت ا... هاشمي شاهرودي، رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام را به احمد جنتي سپرد

شغل جديد آقاي خاص!

ــي در دراز مدت  ائتالفي كه در ظاهر مفيد بود ول
بحران هاي فراواني را براي كشور ايجاد كرد. ائتالفي 
برگرفته از راهبردهاي اصالح طلبان بازمانده از دوران 
ــتند با اين طريق و همگرايي با  پسا88 كه تصور داش
ــه عميقي در جامعه نداشت  تيمي كه جايگاه و ريش
ــد. در همان زمان برخي  مي توانند به قدرت بازگردن
ــتند  ــوزان اين روزها را ديده بودند و مي دانس از دلس
ــورد كه بدنه  ــيوه اي رقم خواهد خ كه وضعيت به ش
ــي مانند  ــود و طيف ــرخورده ش حامي اصالحات س
ــار خودبزرگ بيني  ــعه دچ طرفداران اعتدال وتوس
ــروع به رشد قارچ گونه  شوند. اين بحران از زماني ش
ــن روحاني به عنوان رييس دولت قدرت  كرد كه حس
اصالح طلبان را كاهش داد و بازي را به سمتي برد كه 
اعتداليون يا همان هم حزبي هايش به قدرت برسند. 
ــحاق جهانگيري نيز  ــه تا حد كناره گيري اس اين روي
پيش رفت ولي در ادامه با بازي هاي سياسي كه براي 
همگان روشن است، جلوي اعتراضات افكار عمومي 
حامي اصالحات گرفته شد. بعد از جانمايي هايي كه 
ــرادي به عنوان حاميان  در كابينه صورت گرفت و اف
ــاهد آن  ــعه به ميدان آمدند، امروز ش اعتدال و توس
ــتيم كه برخي جايگاه اصلي خود را نيز فراموش  هس
كرده و سعي مي كنند از موضع باال به طيف اصالحات 

نگاه كنند. 
اظهارات مساله دار

ــي از اعضاي اصلي  ــال، محمودواعظ در همين ح
ــته است  ــنيم داش اين حزب در گفت وگويي كه با تس
ــعيد حجاريان كه گفته بود  ــخنان س در واكنش به س
ــته اند به اين  ــى ائتالفى نداش ــان با روحان اصالح طلب
ــخ من به آقاى حجاريان  خبرگزارى مى گويد كه پاس
ــت دولت با اصالح طلبان تندرو  ــت اما ممكن اس نيس
ــد! محمود واعظى كه غير از  رابطه خوبى نداشته باش
ــانه هاي حامي و حاكميتي تاكنون گفت وگويي با  رس
رسانه هاي مستقل نداشته است، در خصوص اظهارات 
اخير حجاريان كه گفته بود رييس جمهور به وعده هاى 
خود عمل نكرد و او از خودش عبور كرده است و اينكه 
آيا اين سخنان به معناى مرزبندى با دولت است،اظهار 
داشت: در اين باره از خودشان سوال كنيد كه منظورش 
ــه درباره  ــت؟ وى افزود: آنچه ك ــخنان چيس از اين س
ــت كه آقاى  ــم بگويم اين اس ــور مى توان رييس جمه
ــت كه  رييس جمهور همان آقاى رييس جمهورى اس
در 30 سال پيش بوده با نظرات خودشان،   در سال 92

هم همان رييس جمهور بوده و 96 هم همان بودند. اين 
طبيعى است كه در هر انتخاباتى عده اى از كسى حمايت 
ــرى حمايت مى كنند.  ــده اى از فرد ديگ مى كنند و ع
محمود واعظى در توضيح منظور خود گفت: اينكه ما در 
سال 96 با گروهى نشسته باشيم و با هم نوشته اي را به 
عنوان ائتالف امضا كرده باشيم  خير، نه در سال 92 اين 

كار را كرده ايم و نه در سال 96. 
رييس دفتر رييس جمهور اضافه كرد: اينكه در سال 
96 در كنار اصالح طلبان در انتخابات رياست جمهورى 

تالش كرديم، با هم كار كرديم و ايستاديم تا اين دولت 
انتخاب شود، درست است و اين گونه هم بود؛ بنابراين 
اينكه بگوييم رييس جمهور عدول و عبور كرده، حرف 
درستى نيست. خط آقاى رييس جمهور از اول هم همين 

بوده است. 
واعظى با بيان اين مطلب كه روحانى همواره اعالم 
ــت و اين را بارها به مديران و  كرده مشى من اعتدال اس
استانداران اعالم كردند كه مشى اعتدال داشته باشند،  
گفت:  پس آقاى رييس جمهور از چيزى عدول و عبور 
نكرده است بلكه ديگران هستند ( نمى  خواهم جواب 
حجاريان را بدهم) كه چنين ذهنيتى دارند. همين االن 
ما با بسيارى از اصالح طلبان هم شخص رييس جمهور 
و هم دفتر رييس جمهور روابط خوبى داريم و اين روابط 
خوب ادامه دارد؛البته ممكن است در اين بين عده اى 
نظرات ديگرى داشته باشند و خيلى تند باشند و ممكن 
ــت روابط خوبى با آن ها نداشته باشيم. وى تصريح  اس
ــه وعده هايش عمل نكرده  كرد: اينكه رييس جمهور ب
ــان به همه وعده هايى كه به  است درست نيست، ايش
مردم داده پايبند است،  آنچه مربوط به دولت بوده عمل 

كرده و آنچه كه مربوط به دولت و بيرون دولت بوده در 
حال تعامل است كه به آن ها هم عمل شود. رييس دفتر 
ــى انتظار دارند  ــان كرد: برخ رييس جمهور خاطرنش
ــن و آن دعوا  ــرايط خاص با اي رييس جمهور در اين ش
ــرايط فعلى  كند و اختالف به وجود بياورد اما وى در ش
كشور وحدت ،همدلى و تعامل را كليد عبور از شرايط 
تحريم و جنگ اقتصادى مى داند؛  اگر رييس جمهور در 
سال 92 يا 96 ذهنيت وعالقه اى به انجام يك سياست 
ــت دولت نبوده و بلكه بايد  ــته كه به تنهايى دس داش
قواى ديگر هم همراهى مى كردند و االن هم نتوانسته 
همراهى آن ها را جلب كند، طبيعى است كه نمى تواند 
ــد. وى اضافه كرد: اينكه  اين كار را به تنهايي انجام ده
وقتى ما اليحه تفكيك وزارتخانه اى به مجلس تقديم 
ــتند اين كار  ــدگان به مصلحت ندانس كرديم و نماين
انجام شود، برويم با مجلس دعوا كنيم، اين ديگر وعده 
رييس جمهور نبوده است. اين ابزار كار ما است و قبول 
كرديم وهمين گونه زندگى مى كنيم؛ بنابراين به مردم 
القا نكنيم. رييس جمهور به همه وعده هاى خود پايبند 

است و از خط خود هم عدول و عبور نكرده است.

توطئه افتراق
اينكه اعضاي حزب اعتدال و  توسعه از مشكالت 
ــتفاده  برخي نهادهاي حاكميتي با اصالح طلبان اس
كردند و با اشتباه برخي سران اصالحات از راي بدنه 
حامي اين جريان استفاده كردند، نكته اي است كه 
بي شك هر فعال سياسي و اجتماعي از آن آگاه است 
ولي موضوعي كه در اين بين نبايد ناديده گرفته شود، 
تالش اين طيف براي زير سوال بردن اصالح طلبان 
ــي اعتدال و  ــف حام ــترش فعاليت طي ــت. گس اس
توسعه در دولت و تخريب شخصيت هايي كه در اين 
دولت به عنوان چهره اصالح  طلب شناخته شده اند، 
ــر  ــراي ايجاد تفرقه ميان قش ــت كه ب راهبردي اس
معترض مدني و حاميان اصالحات در دولت در پيش 
گرفته شده است؛ البته اين تنها راهبرد نيست و اين 
جريان به نوعي با كمك شخص روحاني خط قرمزي 
ساختگي ميان اصالح طلبان ريشه دار و رييس دولت 
ــا در نهايت ضربه نهايي را كه بي ثمر  ايجاد كرده اند ت
بودن شخصيت هاي اصالح طلب است در ميان افكار 

عمومي جا بيندازند.

گروه سياسى

جانبازي كه به دنبال ميز و مقام نبود

فقط حقيقت مصلحت است 

افراد زيادى در تاريخ انقالب و دفاع مقدس در گمنامى فعاليت كردند و به دور از لنز دوربين ها و هياهوى 
خبرى به ياران شهيدشان پيوستند. «اسماعيل مرزبان» از جمله مجاهدان انقالبى است كه سرمايه و جانش 
را در راه دفاع از كشور گذاشت. اسماعيل مرزبان با وجود جراحت در جنگ راضى به دريافت درصد جانبازى 
نشد. سال ها پس از پايان جنگ، عوارض مجروحيت ها او را زمين گير كرد. تمام دارايى هايش را براى درمان 
خرج كرد اما باز هم به بنياد شهيد مراجعه نكرد. سرانجام  ارديبهشت سال جارى به ياران شهيدش پيوست. 
او رشادت هاى زيادى در دوران انقالب و جنگ از خود نشان داد، ولى از آنجايى كه نامش در ليست جانبازان 
بنياد شهيد قرار نگرفت، مزارش به دور همرزمان شهيدش نيست و نام شهيد بر روى سنگ قبرش هك نشده 
است. همسر شهيد درباره اين شهيد مي گويد كه سال 45 ازدواج كرديم. خداوند دو دختر و  دو پسر به ما عطا 
كرد. فعاليت هاى انقالبى اسماعيل سال ها قبل از پيروزى انقالب آغاز شد. آن زمان در حسام الدين زندگى 
مى كرديم. بيشتر فعاليت هايش در مسجد حجت بود. همسرم در شغل تراشكارى مشغول بود. به خاطر دارم 
كه اعالميه هاى امام راحل را در كانال كولر مغازه پنهان مى كرد. در كنار خانه ما يك مدرسه بود. همسرم سعى 
مى كرد دانش آموزان را با پيام هاى امام راحل(س) آشنا كند. پس از اوج گيرى انقالب، من فرزندانم را روى 
كالسكه مى نشاندم و در تظاهرات شركت مى كردم. در آن مقطع من دو فرزند كوچك داشتم. هنگام ورود 
امام راحل به ميهن، در كميته استقبال از امام(س) حضور داشت. پس از پيروزى انقالب، همسرم به عضويت 
كميته درآمد. به جهت گشت زنى هاى شبانه دير به دير به خانه مى آمد. گاهى منافقان درِ خانه را مى زدند و 
فرار مى كردند يا با سنگ شيشه خانه مان را مى شكستند. همسرم از طريق دوستانش به ما پيام مى رساند كه 
مراقب خودمان باشيم تا منافقان صدمه اى به ما نزنند. من با وجود اينكه فرزند كوچك داشتم تمام سعى ام را 

مى كردم تا در اردو هاى جهادى سازندگى حضور يابم. چند مرتبه هم اين امر صورت گرفت.

ــت ورزى امروز  مصلحت انديشى در عرف سياس
جهان به معناى ترجيح دادن منفعت ها بر حقيقت ها 
ــت در نظام  ــه ابتدايى مصلح ــود ، زمين تلقى مى ش
قانون گذارى ايران ، تحت عنوان ضرورت شكل گرفت ، 
زمانى كه قرار شد اين جريان در اصول قانون اساسى وارد 

شود عنوان مصلحت جانشين ضرورت شد . 
ــالمى مربوط  كليد واژه مصلحت در جمهورى اس
مى شود به اختالفاتى كه بين مجلس شوراى اسالمى و 
شوراى نگهبان رخ داد ، به اين صورت كه مجلس شوراى 
اسالمى قانونى را تصويب مى كرد و احساس مى كرد كه 
اداره مطلوب جامعه به اين قانون نيازمند است يا نياز دارد. 
زمانى كه اين قانون به شوراى نگهبان مى رفت، فقهاى 
شوراى نگهبان بر اساس استنباطى كه داشتند، آن را 
مخالف شرع تشخيص مى دادند و قانون را به مجلس 
شوراى اسالمى برگشت مى دادند ، اما مجلس شوراى 
اسالمى بر قانون اصرار مى ورزيد و اعتقاد داشت كه اصرار 

بر حكم اوليه مخالف اداره مطلوب جامعه است .
ــت وقت مجلس  پس از اين اختالفات فراوان رياس
ــالمى طى نامه اى به امام خمينى ( س )  ــوراى اس ش
ــكالت را منعكس مى كند و پاسخى كه امام  اين مش
ــوراى  ــى (س)  دادند، اين بود كه اگر اعضاى ش خمين
نگهبان مى خواهند اين طور جواب بدهند ، بگويند ما 
جمهورى اسالمى را تعطيل كنيم ؛ از اين جا بود كه عنصر 

مصلحت وارد ادبيات جمهورى اسالمى شد . 
اين اختالفات روز به روز بنا به دليل نوع نگاه شوراى 
ــن اختالفات   ــد و به موجب تكرار اي نگهبان تكرار ش
امام خمينى ( س ) تصريح داشتند كه ما بايد به مصالح 
جامعه با توجه به شرايط كنونى توجه كنيم ، مصلحت 
و توجه به شرايط زمان و مكان در سخنان فقهاى قرون 
گذشته نيز وجود داشته است و موضوع جديدى نيست، 
ــى توسط امام  در واقع مى توان گفت مصلحت انديش
خمينى ( س ) به عنوان بنيانگذار جمهورى اسالمى به 

صورت مجدد ايضاح شد .
ــرد كه مقصود  با اين توضيحات نبايد فراموش ك
امام خمينى ( س ) از مصلحت ، مصلحت سنجى يك 
فرد نبود بلكه تبيين فرآيند مصلحت سنجى حكومت 

براى حفظ توسعه سياسى بود . 
به نظر نگارنده مصلحت نابود كننده حقيقت است؛ 
مصلحت و حقيقت همچون دو خط از يك نقطه آغاز 
ــوند و با زاويه يك درجه اى از هم دور مى شوند و  مى ش

هرچه مى گذرد فاصله آن ها بيشتر مى شود . 

امروز مسئوليت همه روشن است ، هر جا با هر كس 
صحبت مى كنى حقيقت ها و مسئوليت ها را مى داند اما 

به آن عمل نمى كند چون مصلحت نمى داند . 
ــريعتى تشيع مذهب  بنا به گفته مرحوم على ش
مسئوليت است و من در تمام عمر خود شاهد قربانى 
شدن و پايمال شدن حقيقت ها به وسيله انسان هاى 

مصلحت پرست بوده ام . 
ــت تا  ــه مصلحت ، روپوش زيبايى بوده اس هميش
دشمنان حقيقت ، حقيقت را در درونش پنهان كنند و 
هميشه مصلحت تيغ بوده است تا حقيقت را ذبح كنند ، 
اما غافل از اينكه مصلحت همواره منتاژ دين و دنيا بوده 

است؛ آنچه گفتنى محسوب مي شود، حقيقت است . 
از اين رو است كه معتقدم نبايد  مصلحت انديشى 
ــيله اى  ــد ، نبايد مصلحت به وس در جامعه فردى باش
براى حفظ دولت و قدرت تبديل شود و به بهانه حفظ آن 

احكامي خاص به تعطيلى كشيده شود .
متاسفانه مصلحت انديشى هاى نا به جا در جامعه 
امروز ما در كوچك ترين امور اجتماعى هم رسوخ كرده 
است ، اين گونه مصلحت انديشى ها نقش عافيت طلبى 
ــات را باب  و گذر به خود گرفته و در ذهن جامعه مماش
كرده است كه مماشات با خود تصميمات محفلى را به 
همراه خواهد داشت و به مرور آفت هر دولتى مى شود، 
پس بايد مصلحت انديشى ها در راستاى هم افزايى و 
قانون مندى باشد . بسيار به جاست كه بياييم با فصل 
الخطاب قرار دادن، تكيه و عمل به قانون كه بايد با نظارت 
ــد به دور از  دقيق ، تخصصى و اقدام به موقع همراه باش
مماشات و مصلحت طلبى ها ، اعتماد از دست رفته را به 

جامعه بازگردانيم . 
مديران و مسئوالن جمهورى اسالمى بايد به اين 
مهم برسند كه نتيجه اين مصلحت انديشى ها بود كه 
ــد و اين فساد ساختارى  برخي اوقات حقيقت ذبح ش
ــاخته را علم  ــد ؛ ابتدا مصلحت هاي خودس ايجاد ش
ــدمصلحت گروهى  كردند بعد به تدريج مصلحت ش
خاص و بعد شد مصلحت حكمران و در نهايت با اين همه 
مصلحت انديشى هاى بى جا حقيقت ذبح شد؛در حالى 
كه اسالم طرفدار حقيقت است نه مصلحت ، بنابراين 
ــى نتيجه ساختار  ناگفته نماند آفت مصلحت انديش
ــى متمركز دولت و تحريف آرمان هاى اصيل  سياس

انقالب و بنيانگذار آن است . 
در نتيجه بايد به اين مهم برسيم كه مصلحت انديشى 
در راستاى منفعت مشترك همه اعضاى جامعه مورد 
تاييد است  ، نه مصلحت انديشى براى گروهى خاص و 
نه به بهانه حفظ قدرت بلكه در شرايط و زمانى خاص و 
به طور موقت؛ چرا كه مصلحت انديشى مداوم و پيوسته 
ــى و توسعه  ــيب زدن به دموكراس فردى ، موجب آس

سياسى مى شود .

راه روشن

نقد سياست

فراز صادقى مقدم 
فعال سياسى اصالح طلب 

           اعضاي اعتدال و توسعه در دولت تالش دارند   خط قرمزي ساختگي ميان اصالح طلبان و روحاني بكشند   

حزب  افتراق  و توطئه
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ــت؛  ــور هر زمان در حال يك مدل جنگ اس كش
روزگاري جنگ تحميلي، يك روز تهاجم فرهنگي و 
امروز در بحران جنگ اقتصادي به سر مي بريم. جنگي 
ــه بزرگان نظام وزارت   نابرابر كه اطاق فكر آن به گفت
خزانه داري اياالت متحده است و پادوهاي آن نيز در 
اين بين مي كوشند تا به ارباب استعمار كمك كنند. 
در همين حال همان گونه كه در زمان جنگ اقدامات 
از حالت عادي به بحراني مبدل مي شود، امروز نيز نياز 
است تا مسئوالن تغيير راهبرد داده و اعالم وضعيت 

قرمز كنند و در همين مسير پيش بروند. 
روزگار سخت

در همين حال سفرا به عنوان نيروهاي اطالعات 
ــه نوعي پيش  ــد اقدام كنند و ب و عمليات مي توانن
بروند كه صفوف دشمن را بشكنند و بازي آن ها را بر 
ــه نمايندگان نيز  هم بريزند. اين موضوع مورد توج
هست و در همين راستا روز گذشته بهروز  بنيادى،  
عضو فراكسيون اميد مجلس گفت: سفرا در شرايط 
ــختى دارند مگر اينكه  جنگ اقتصادى كار بسيار س
مبسوط اليد باشند، بايد اجازه دهيم تا سفرا آنچه در 
توان دارند، انجام دهند كه البته اين شيوه هم تهديد 
ــفرا در  ــت و هم فرصت. وي در خصوص نقش س اس
دوران جنگ اقتصادى براى كاهش اثر تحريم هاى 
ــفراى ايران  ــت: س ــه ضد ايرانى، اظهار داش ظالمان
ــورهاى خارجى ادامه دهنده سياست هايى  در كش
ــور تبيين مى شود و خود  ــتند كه در داخل كش هس

سفرا تصميم گيرنده نيستند. 
ــوراى اسالمى  ــيون اميد مجلس ش عضو فراكس
بيان كرد: خاطرات سفراى مختلف در ادوار مختلف 
تاريخ ايران نيز نشان مى دهد كه سفرا، مجرى اوامر 
رييس جمهور و وزير امورخارجه هستند. وى افزود: 
ــه اقداماتى را  ــود ندارد كه فى البداه اين امكان وج
ــته شود و بايد براى  انجام دهند تا اثر تحريم ها كاس
ــفراى ايران در كشورهاى  ــيوه فعاليت س تغيير ش
ــاى ظالمانه عليه  ــع تحريم ه ــگام وض خارجى هن
ــادى ادامه داد:  ــود. بني ــران، پروتكلى تعيين ش اي
ــفير با شخصى ديگر در كشور  ارتباط گرفتن يك س
ــى  ــا كوچكترين اتفاق، حواش خارجى مى تواند، ب
فراوانى را ايجاد كند و بازخوردهاى متفاوتى داشته 
ــمر، بردسكن، خليل آباد،  باشد. نماينده مردم كاش
در مجلس شوراى اسالمى گفت: اكنون نيز مسائلى 
پيرامون آقاى درى اصفهانى وجود دارد، در حالى كه 
ــر مراقبت  ــه از يكديگ ــوده كه هم ــى ب وى در تيم
مى كردند ولى اكنون در داخل كشور، مسائلى عليه 
ــود. وى افزود: اگر شخص سفراى  وى مطرح مى ش

ــورهاى مختلف تصميم گيرى كنند،  ايران در كش
دچار مشكل مى شوند و كافيست يكى از اين سفرا، 
ــود تا در بعد جهانى آسيب ببينيم؛  دچار مشكل ش
ــه و دانمارك رخ داد، هر چند  اتفاقاتى كه در فرانس
ــد، ولى آثار منفى به  ــت صحنه آرايى باش ممكن اس
دنبال داشت. عضو فراكسيون اميد مجلس شوراى 
اسالمى با بيان اينكه سفرا در شرايط جنگ اقتصادى 
ــوط اليد  ــد مگر اينكه مبس ــختى دارن كار خيلى س
ــند، بيان كرد: بايد اجازه دهيم تا سفرا آنچه در  باش
ــيوه هم  ــه كار گيرند كه البته اين ش توان دارند را ب

تهديد و هم فرصت است.
ــمر، بردسكن و خليل آباد در   نماينده مردم كاش
ــاره به اينكه باالنس  ــالمى با اش مجلس شوراى اس
ــفرا  ــارات، تكاليف و محدوديت هاى س كردن اختي
ــت، گفت: تا  در حوزه وظايف وزير خارجه و نظام اس
اين موضوع حل نشود سفرا جرات فعاليت متناسب 
با شرايط تحريم را نخواهند داشت، نبايد به گونه اى 
ــران داخلى و  ــت از مدي ــود تا جرات فعالي عمل ش

خارجى گرفته شود.
عمق نفوذ اقتصادي

ــيون  ــا، عضو فراكس ــينى كي ــيدجواد حس س
ــاد دارد مى توان  نمايندگان واليى در مجلس اعتق
با بهره گيرى از ديپلماسى اقتصادى زمينه صادرات 
محصوالت با كيفيت ايرانى به بازارهاى بين المللى 
ــينى كيا نيز چندي  ــيدجواد حس را فراهم كرد. س
ــر معظم انقالب  ــاره به رهنمودهاى رهب قبل، با اش
ــفيران، كارداران و مسئوالن  ــالمى در ديدار س اس
ــروزه ظرفيت هاى  ــت: ام ــور خارجه، گف وزارت ام
ــور وجود دارد كه  خوبى در عرصه هاى مختلف كش
نياز به معرفى در سطح دنيا دارد. از اين رو وزارت امور 

خارجه مى تواند اين وظيفه مهم را ايفا كند. 
ــنقر در مجلس شوراى اسالمى  نماينده مردم س
ــه دليل  ــركت هاى خارجى ب ــاره به اينكه ش با اش
ــوند،  ــورمان خارج مى ش تحريم هاى آمريكا از كش
اظهار كرد: بنابراين سفيران ايران اسالمى مى توانند 
ــركت هاى  ــد و زمينه حضور ش ــى كنن اعتمادزاي
ــد. وى با تاكيد  ــورمان را فراهم كنن خارجى در كش
ــاد مقاومتى  ــت هاى اقتص ــه اجراى سياس بر اينك
ــخه نجات بخش براى كشور محسوب  مى تواند نس
ــاس مى توان با بهره گيرى  شود، ادامه داد: بر اين اس
ــى اقتصادى زمينه صادرات محصوالت  از ديپلماس
ــن المللى را فراهم  ــى به بازارهاى بي با كيفيت ايران
ــاره به  كرد. اين نماينده مردم در مجلس دهم با اش
اينكه گسترش روابط با كشورهاى خارجى به ويژه 

در منطقه مى تواند سبب رونق اقتصادى كشورمان 
ــاهد هستيم  ــاس ش ــود، تصريح كرد: بر اين اس ش
معاونت جديد اقتصادى در وزارت امورخارجه ايجاد 
شده كه دراين راستا بايد برنامه ريزى دقيقى را انجام 
دهد. عضو هيات رييسه كميسيون صنايع و معادن 
ــالمى با بيان اينكه امروزه ايران  مجلس شوراى اس
فقط 12 درصد از بازار كشور عراق را در دست دارد، 
ــش از 40 درصد محصوالت  ــه تركيه بي در حالى ك
مورد نياز بازار اين كشور را تهيه مى كند، خاطرنشان 
ــاس بايد رايزنى اقتصادى كشورمان  كرد: بر اين اس
ــت را تقويت كنيم و افرادى كه در اين  كه ضعيف اس
جايگاه قرار دارند را متناسب با الفباى اقتصادى دنيا 

انتخاب كنيم.
ضربه دشمن

در همين حال حشمت ا... فالحت پيشه، رييس 
ــيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس   كميس
ــه پيش قراول  ــاد دارد وزارت امور خارج ــز اعتق ني
ــت از اين رو  ــور اس ــرمايه خارجى به كش جذب س
ــت.  ــادى كم كارى قابل تحمل نيس در جنگ اقتص
فالحت پيشه، در خصوص وضعيت سفارتخانه ها و 
ظرفيت سفرا در افزايش روابط خارجى، گفت: گاهي 
افول هايى در مناسبات خارجى داريم و اين مهم در 
ــرايط كنونى در هيچ حوزه اى  حالى است كه در ش
كم كارى قابل تحمل نيست. نماينده مردم اسالم آباد 
ــالمى اظهار  ــوراى اس غرب و داالهو در مجلس ش
ــتاى ارزيابى از عملكرد  كرد: تاكنون اقدامى در راس
ــه به عنوان پيش قراول  اقتصادى وزارت امور خارج
ــرمايه به كشور در  جذب حداقل 60 ميليارد دالر س
سال صورت نگرفته است. وى ادامه داد: بر اين اساس 
ــعه  كميسيون  طبق حكم قانون برنامه ششم توس
ــس از معاونت  ــت خارجى مجل امنيت ملى و سياس
ــه ماه گزارش  اقتصادى وزارت امورخارجه در هر س
ــخص شود در چه حوزه هايى  خواهد خواست تا مش
ــبات با افزايش همكارى مواجه شده و در چه  مناس

عرصه هايى با افول مواجه هستيم. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم با اشاره به اينكه 
ــت سر مى گذاريم  هم اكنون جنگ اقتصادى را پش
ــورمان بهره  پس بايد از ظرفيت هاى اقتصادى كش
ــرد ايرانيان خارج  ببريم، تصريح كرد: بايد اذعان ك
ــرمايه دارند و امروزه  ــه تريليون دالر س از كشور س
ــته و در آن ها  ــه گذاش ــعودى ها براى شان جلس س
ــوت كرده  ــور دع ــرمايه گذارى در اين كش براى س
ــاس از مسئوالن  ــه افزود: بر اين اس اند. فالحت پيش
خواسته ايم اين افراد را به كشور دعوت كنند تا بتوانيم 

ــيم؛ در اين راستا  شاهد فعاليت آن ها در كشور باش
ــفرا و برخى دستگاه هاى  بايد بايد اذعان كرد كه س
ــده دارند.  ــش مهمى بر عه ــن عرصه نق ديگر در اي
ــت خارجى  ــيون امنيت ملى و سياس رييس كميس
مجلس شوراى اسالمى خاطرنشان كرد: همچنين 
ــط اعضاى كميسيون  در سركشى كه به مرزها توس
ــود گاهى مرزها بدون  ــاهده مى ش انجام شده، مش
دليل بسته مى شود كه امرى آسيب زاست، از اين رو 
چنين مسائلى را با حضور مسئوالن استانى و سفراى 
ــى مى كنيم و همچنين سفيران  ــورمان بررس كش
كشورهاى هدف را دعوت مى كنيم تا مسائل بين دو 

كشور مورد بررسى قرار بگيرد.
قدرت رايزني

چندي پيش على نجفى خوشرودى، سخنگوى 
ــيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس   كميس
نيز در همين زمينه نكاتي را مطرح كرده بود و گفت 
ــورمان بايد ديپلماسى اقتصادى و  كه سفيران كش
ــى عمومى را براى پيشبرد منافع كشور به  ديپلماس
طور جدى پيگيرى كنند. وي در خصوص وضعيت 
ــش روابط  ــفرا در افزاي ــفارتخانه ها و ظرفيت س س
ــه و ظرفيت  ــى يك عرص خارجى، گفت: ديپلماس

ــترده براى جمهورى اسالمى ايران است  بسيار گس
ــاى نقش دارد.  ــف امكان ايف و در حوزه هاى مختل
نماينده مردم بابل در مجلس شوراى اسالمى تصريح 
كرد: بر اين اساس عالوه بر مناسبات رسمى و روابط 
ــوى وزارت امور خارجه  ــى كه از س دوجانبه سياس
ــود، مى توان همكارى هاى خوبى را   پيگيرى مى ش
ــورمان  ــطوح مختلف از طريق كارگزاران كش در س
ــى  ــاره به اينكه ديپلماس ــرد. وى با اش پيگيرى ك
ــى عمومى از جمله مهم ترين  اقتصادى و ديپلماس
ــرايط و نيازهاى  مولفه هايى است كه متناسب با ش
كشور مى توان از ظرفيت سفرا براى تحقق آن ها بهره 
برد، ادامه داد: در واقع ايران اسالمى داراى فرهنگ و 
تاريخ قوى است كه ريشه در آموزه هاى دينى و ملى 
دارد؛ بر اين اساس ديپلماسى ايران مى تواند با دست 
ــبرد منافع  پر و دو مولفه ارزش ها و آرمان ها به پيش

كشور كمك كند.
ــاره به  ــردم در مجلس دهم با اش  اين نماينده م
ــرار داريم،  ــرايط تحريمى ق اينكه هم اكنون در ش
ــى كه بتوان از طريق  اظهار كرد: بنابراين از هر روش
سفيران كشورمان به توسعه روابط اقتصادى كمك 
كنيم بايد دردستوركار قرار بگيرد. در واقع مى توانند 

ــراى محصوالت ايرانى  ــمت بازاريابى و غيره ب به س
باكيفيت حركت كنند. سخنگوى كميسيون امنيت 
ــوراى اسالمى  ــت خارجى مجلس ش ملى و سياس
ــرمايه گذاران  ــاره به اينكه برگزارى ديدار با س با اش
خارجى و همچنين جذب سرمايه يكى از مهم ترين 
ــى و سفرا بايد  ــت كه دستگاه ديپلماس مسائلى اس
پيگيرى كنند، خاطرنشان كرد: همچنين مى توان 
ــى براى آوردن تكنولوژى هاى  از ظرفيت ديپلماس

مختلف به كشورمان كمك گرفت.
وقت عمل

ــدگان در  ــت نماين ــخص اس همان گونه كه مش
ــادي انتظارات فراواني از  اين روزهاي بحراني اقتص
ــت  ــفرا دارند كه البته اين انتظار نيز بيهوده نيس س
ــخت  ــفير و تيم همراه او بايد در روزهاي س زيرا س
ــند و بكوشند كه  براي كشور راهكارهايي بيانديش
مسئوالن داخل كشور را همراهي كنند. هزينه هايي 
ــورهاي  كه براي حضور تيم هاي ديپلماتيك در كش
ــاي خوش  ــا براي روزه ــود تنه ديگر صرف مي ش
ــت و در اين روزگار بايد سفرا به گونه اي  كشور نيس
ــود اين هزينه ها ارزش  عمل كنند كه نشان داده ش

داشته است.

ــد به گونه اي  اروپا بعد از روي كار آمدن دولت به ويژه زماني كه برجام متولد ش
ــائل مختلف با ايران همراهي مي كند و مي كوشد تا اين نهال  نشان داد كه در مس
ــد در ميان اين  ــه نظر مي رس ــد تبديل كند ولي ب ــه درختي تنومن همكاري را ب
ــدارد و در اين ميان  ــوان مقابله با آمريكا را ن درگيري هايي كه وجود دارد، اروپا ت
ــائلي كه سبب بروز شائبه در ميان  كارشكني هايي به چشم مي خورد. يكي از مس
ــده مربوط به كانال ويژه مالي  ــابرجام ش همكاري  هاي ايران و اروپا در دوران پس
ــاي  اياالت متحده عليه  ــت. كانالي كه قرار بود بعد از تحريم ه يا همان SPV اس
جمهوري اسالمي به راه بيفتد تا مشكالت خاصي برسر راه اداره كشور ايجاد نشود 

ولي به نظر مي رسد خبري از اين كانال ارتباطي نيست.
مرگ يك اعتماد

در همين حال روز گذشته كاظم جاللى، رييس مركز پژوهش هاى مجلس با 
ــازوكار ويژه مالى اروپا نشنيده ايم، گفت: با طوالنى  بيان اينكه خبرى از اجراى س
شدن روند اجراى SPV، اعتماد افكار عمومى ايران نسبت به اروپا خدشه دار شده 
است. رييس مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با مهر با اشاره 
به طوالنى شدن زمان اجرا و عملياتى نشدن سازوكار ويژه مالى اروپا، اظهار داشت: 
متاسفانه اروپايى ها در اين زمينه تعلل زيادى كرده اند در حالى كه انتظار مى رفت 
اين مساله را زودتر عملياتى كنند. وى ادامه داد: پس از وعده هاى متعدد اروپايى ها 
ــدودى در افكار عمومى ايران  ــارات خروج آمريكا از برجام، تا ح براى جبران خس
 ،SPV نسبت به اروپايى ها اعتماد شكل گرفته بود اما با طوالنى شدن روند اجراى
بي شك به اين اعتماد خدشه  وارد شده است. عضو كميسيون امنيت ملى و سياست 
ــالمى تاكيد كرد: متاسفانه هنوز خبر خاصى مبنى بر  خارجى مجلس شوراى اس
اينكه قرار است اتفاق خاصى از سوى اروپايى ها در اين زمينه رخ دهد، نشنيده ايم.

جاللى در واكنش به كسانى كه معتقدند راه اندازى سازوكار ويژه مالى اروپا زمان بر 
ــت، تصريح كرد: اروپايى ها زمان كمى براى اجراى سازوكار مالى نداشته اند و  اس
ــت حدود هفت ماه از خروج آمريكا از برجام، آنان هنوز به تعهد خود عمل  با گذش

نكرده اند و بايد تعهدات خود را اجرايى كنند. 
SPV و شكست طرح آمريكا

ــيون امنيت ملى  از طرفي ديگر كمال دهقانى فيروزآبادى، نايب رييس كميس
مجلس، معتقد است: ساز و كار ويژه مالى با اروپا بايد منافع ملى جمهورى اسالمى 
ــت اندازى آمريكا قرار گرفته را تامين كند.  ــكل غير قانونى مورد دس ايران كه به ش
ــاز و كار ويژه مالى اتحاديه اروپا فراتر از آنكه در چه   فيروزآبادى گفت: نهاد اجراى س
كشورى مستقر شود و مديريت و رياست آن بر عهده كدام كشور اروپايى باشد، بايد 
تبادالت تجارى و بازرگانى با ايران را حفظ كند و ارتقا دهد. نماينده مردم تفت و ميبد 
در مجلس شوراى اسالمى، تصريح كرد: ساز و كار ويژه مالى اتحاديه اروپا بايد منافع 
ملى جمهورى اسالمى ايران را تامين كند، منافعى كه به شكل غير قانونى مورد دست 
ــت.  وى افزود: آمريكا با خروج از برجام  اندازى اياالت متحده آمريكا قرار گرفته اس
قطعنامه شوراى امنيت را ناديد گرفت و تحريم هايى يك جانبه را عليه ايران اعمال 
كرد، اما اروپايى هاى طرف مذاكره با ايران بر حفظ برجام تاكيد دارند بنابراين جهت 
تداوم ارتباط مالى با ايران قرار شده تا SPV را برقرار و عملياتى كنند؛ حال اين كه اين 
ساز و كار به چه شكل برقرار شود موضوع داخلى اروپا است و براى ايران مهم برقرارى 
اين كانال ويژه مالى است. دهقانى فيروزآبادى يادآور شد: برقرارى ساز و كار ويژه مالى 
اروپا با ايران معناى عدم پذيرش هر نوع تحريم جمهورى اسالمى را به آمريكايى ها 
نشان مى دهد كما اينكه ايران هم هيچ نوع تحريم و محدوديت در ساز و كار تجارى، 
ــوراى اسالمى،  بازرگانى و مالى را نخواهد پذيرفت. اين نماينده مردم در مجلس ش
ــالمى به دنبال برقرارى روابط با كشورهايى است كه سياست  گفت: جمهورى اس
آمريكا را نپذيرفتند و روابط مالى و بانكى آزاد با ايران را دنبال مى كنند، اين موضوع 

نشان خواهد داد كه همه كشورها با ترامپ همراه نيستند. بنابراين اميدواريم هر چه 
سريع تر نتيجه مطلوب حاصل شود. وى ادامه داد: ايران تنها از تحريم هاى يك جانبه 
ــود، آمريكا با تحريم جمهورى اسالمى، كشورهاى ديگر هم  آمريكا متضرر نمى ش
ــالمى ايران  تهديد كرده تا هر نوع همكارى با ما را قطع كنند، از اين رو جمهورى اس
مى خواهد ضمن برقرارى ساز و كار ويژه مالى منافع همه طرف هاى برجام تامين شود. 
نايب رييس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى، معتقد 
است: هر كشورى غير از كشورهاى اروپايى هم ممكن است بعد از برقرارى SPV به 
دنبال ايجاد رابطه مالى با ايران با هدف دور زدن تحريم هاى آمريكا باشد، SPV كانال 
ويژه مالى با اروپاست و كشورهايى چون هندوستان يا چين به نوعى ديگر رابطه مالى 

با ايران را ادامه خواهند داد.
عمليات خنثي سازي تحريم

چندي پيش مهرداد بائوج الهوتى، سخنگوى فراكسيون مستقلين واليى مجلس  
نيز گفته بود كه راه اندازى سازوكار ويژه مالى مى تواند تحريم هاى ثانويه را خنثى كند و 
اين درحالى است كه فرصت سوزى كنونى اروپا در مواجه با SPV به نفع ايران نيست. 
ــه،  آلمان و انگليس درباره  الهوتى در خصوص اهميت رايزنى وزراى دارايى فرانس
سازوكار ويژه مالى، گفت: با توجه به شرايط رخ داده اكنون ايران در موضع برتر قرار دارد 
و اروپايى ها مجبور به پايبندى به تعهدات شان شده اند. زيرا افكار عمومى مردم دنيا 
نسبت به خروج آمريكا از توافقنامه مذكور واكنش منفى داشت. نماينده مردم لنگرود 
در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به اينكه اروپايى ها ابتدا در مقابل ترامپ اقدام متقابل 
انجام ندادند اما اكنون خودشان را در موضع ضعف مى بينند، اظهار كرد: بر اين اساس 
مشاهده مى شود كه كشورهايى مانند آلمان و فرانسه در موضوعات مختلف نسبت 
به واشنگتن مواضعى اتخاذ كرده اند كه به مزاج آمريكايى ها خوش نيامده است. وى با 
بيان اينكه تسهيل روابط بانكى و برقرارى روابط مالى با كشورها دنيا يكى از مهم ترين 
اهداف انعقاد توافقنامه برجام است كه بايد محقق شود، ادامه داد: بر اين اساس وقتى 
هواپيمايى بوئينگ روابط اقتصادى با ايران را بر هم مى زند، فرانسوى ها كه در اين 
مجموعه سهام دار هستند بايد واكنش نشان دهند و اجازه نفوذ آمريكايى ها را ندهند. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه ايجاد سازوكار ويژه مالى مى تواند تحريم 
ــى از با اهميت ترين واكنش ها در قبال رفتار  هاى ثانويه را خنثى كند كه اين امر يك
يك جانبه كاخ سفيد محسوب شده و مى تواند نظام تك قطبى اياالت متحده را زير 
سوال ببرد، تصريح كرد: در واقع ترامپ درصدد به صفر رساندن فروش نفت كشورمان 
است اما از طريق SPV مى توان اين اقدام را دور زد. سخنگوى فراكسيون مستقلين 
واليى مجلس شوراى اسالمى خاطرنشان كرد: بنابراين اميدواريم كشورهاى اروپايى 
طرف ايران در برجام هرچه سريع تر به نتيجه واحدى براى سازوكار ويژه مالى دست 
يابند زيرا فرصت سوزى مساوى با از بين رفتن منافع كشورمان است و اين امر به صالح 

امور اروپا نيست.
خطر بدبيني

ــازوكار  هرچند كه يك روزنامه آلمانى گزارش داد كه برلين و پاريس درباره س
ــيدند و به زودى با راه اندازى اين نهاد، 9 كشور  مالى ويژه براى ايران به توافق رس
اروپايى به آن مى پيوندند و براساس توافق برلين و پاريس، سازوكار مالى ويژه براى 
حفظ روابط تجارى اتحاديه اروپا با ايران به صورت نهادى در فرانسه مستقر شده 
ــت، ولي اين تعللي كه ايجاد شده  ــت آن را برعهده خواهد داش و يك آلمانى رياس
ــبت به اروپا ايجاد كند. اين  است مي تواند ذهنيت منفي در ميان مردم ايران نس
رويه در آينده مي تواند به نفع گروه هاي تندروي ايران تمام شود كه معتقد هستند 
كه حتي اروپا نيز مي تواند برجام را زير پا بگذارد و گفته آن ها نسبت به آينده تمام 
عهدنامه هاي بين المللي صحيح است و نبايد همگرايي با برخي كشور هاي جهان 

وجود داشته باشد. 

تذكر كتبي

تعلل در راه اندازي ساز وكار ويژه مالي سبب ايجاد بدبيني به اروپا در ميان مردم و مسئوالن شده است

SPV  در كما

     نمايندگان  از سفرا     فعاليت جهادي در دوران فشارهاي دشمنان را انتظار دارند   

مجلس و چينش لشكر جنگ اقتصادي
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همزمان با پنجمين شـنبه اعتراضى 
جليقه زردها، پليس فرانسـه اعالم كرد 
كه تا ظهر شنبه  87 نفر را بازداشت كرده 
است.هفته گذشته در ساعت هاى ابتدايى 
صبح  278 نفر توسـط پليس بازداشـت 
شـده بودند.پليس فرانسـه در ساعت 

10:50  دقيقه صبح تعداد جليقه زردها در 
خيابان هاى پايتخت را هزار نفر تخمين زد. 
هشت هزار نيروى امنيتى و 14 خودروى 
زرهـى ژاندارمـرى از ديـروز صبـح در 
خيابان هـاى پاريس مسـتقر شـده اند. 
ساعت 10:30 به وقت محلى، جليقه زردها 

دو گروه شده بودند. بخشى مانند هفته هاى 
گذشته در خيابان شانزه ليزه جمع شدند و 
گروهى هم در ميدان اپرا  گرد هم آمدند. 
آن گروه كـه در ميدان اپرا جمع شـدند، 
دست هاى خود را پشت سر حلقه كردند و 
زانو زده بودند كه اين حركت در اعتراض به 

نحوه بازداشت دسته جمعى دانش آموزان 
دبيرستانى در حومه پاريس در هفته سوم 
اعتراضات بود كه ويديـوى آن جنجالى 
شد. چند روز بعد از سخنرانى تلويزيونى 
امانوئل مكرون، رييس جمهورى فرانسه 
كه در آن وعده هايى اقتصادى براى پايان 

دادن به ناآرامى ها در اين كشور داده بود، 
جليقه زردها براى ادامه اعتراض ها به دو 
گروه تقسيم شدند. گروهى كه به «جليقه 
زردهاى آزاد» معروف شده اند، «آتش بس» 
اعالم كردند و گفتند كه «زمان گفت وگو» 
فرا رسيده اسـت اما گروه ديگر همچنان 

معتقد است كه بايد براى پيشبرد مطالبات 
اقتصادى و اجتماعى در خيابان ماند و نبايد 
اين موضوع را رها كرد. اريك دروئه، يكى از 
آغازگران اين جنبش جزو دسته دوم است 
كه روز پنج شنبه در ويديويى اين موضوع 

را مطرح كرد.

جلیقه زردها در پنجمین شنبه اعرتاضی؛ پلیس فرانسه ده ها نفر را بازداشت کرد

ــا  ــن ب ــح يم ــرات صل ــن دور مذاك چهارمي
ميانجيگرى گريفتيس، نماينده ويژه سازمان ملل 
متحد در استكهلم سوئد برگزار شد. رياست هيات 
مذاكره كننده انصارا... را عبدالسالم و رياست هيات 
دولت مستعفى (هيات رياض) را خالد اليمانى،وزير 
ــه منصورهادى رييس  امور خارجه دولت عبدرب
جمهورى مستعفى و فرارى يمن برعهده داشتند.

نمايندگان دولت نجات ملى و دولت فرارى يمن 
ــازمان ملل،  پس از يك هفته مذاكره با نظارت س
ــهر و بندر الحديده و بنادر  درباره آتش بس در ش

الصليف و عين عيسى به توافق رسيده اند.
ــاس اين توافق كه بندهايى از آن منتشر  براس
ــت، آتش بس بايد به صورت فورى در اين  شده اس
ــترك در اين  ــود و نيروهاى مش مناطق برقرار ش
ــهر الحديده  مناطق و نقاط توافقى در خارج از ش
ــال و اعزام  ــد از ارس ــوند.دو طرف باي ــتقر ش مس
تجهيزات و نيرو  به استان و شهر الحديده خوددارى 
و به همه اقدامات نظامى و مسلحانه در شهر پايان 
دهند.رييس كميته هماهنگى بايد هر هفته يك 
گزارش درباره اجراى اين توافق از طريق دبيركل 

به شوراى امنيت ارائه كند.
ــره درآمدهاى بنادر  توافقاتى نيز درباره ذخي
ــهر به منظور  ــى از بانك هاى ش ــده در يك الحدي

پرداخت حقوق كاركنان دولتى انجام شده است.
ــات صنعا در  ــالم ،رييس هي ــد عبدالس محم
ــق  مثبت و  ــرد كه تواف ــوئد اعالم ك مذاكرات س
تقويت كننده روند صلح و آتش بس در الحديده، 

يك پيروزى براى بشريت است.
ــناس  ــا اصغر زارعى،كارش ــتا ب در همين راس
ــيا،گفت و گويى داشته ايم كه در  مسائل غرب آس

ادامه از نظر مى گذرد.
      به نظر شما در جنگ يمن ،بازنده اصلى 

كدام كشور  است؟
با گذشت قريب به سه سال از آغاز تهاجم رژيم 
ــگ ادامه  ــى مدتى كه جن ــعود به يمن و ط آل س
ــرعت به  ــعودى ها فكر مى كردند با س داشته،س
اهداف خود دست پيدا مى كنند و دولت مستعفى 
و فرارى منصور هادى را دوباره به قدرت بازگردانند 
ــه  ــتراتژيك تنگ ــاس و اس ــه بسيارحس و منطق
باب المندب (يكى از مهم ترين و استراتژيك ترين 
ــا) را در اختيار بگيرند تا  آبراه هاى بين المللى دني
بتوانند با يك اقدام نيابتى، منافع آمريكا و اسراييل 

متحدانش آن را در منطقه حفظ كنند.
ــت ،آثار و نشانه هاى  هرچه از آغاز جنگ گذش

ــعود آشكارتر شد؛  ــت و ناكامى رژيم آل س شكس
ــعود و ائتالف عربى در  على رغم برترى رژيم آل س
نبرد هوايى در عرصه ميدانى و نبرد زمينى، كامال 
مغلوب توانمندى و تاكتيك هاى نيروهاى مقاومت 
ــارات  ــد و در اكثر مناطق تلفات و خس يمن بودن
سنگينى را متحمل شدند؛ هرچند توانستند تعداد 
زيادى مزدوران كشورهاى سوماليايى، سودانى و 
ديگر كشورها را براى مقابله با نيروهاى يمنى به كار 
بگيرند،هيچ گونه دستاوردى براى آن ها نداشت. 

ــام اين  ــود تم ــر باوج ــاه اخي ــت م طى هش
ــت ها،عمليات هاى متعددى انجام دادند  سياس
تا بتوانند بندر الحديده را تسخير كنندكه در اين 
عمليات ها عموما شكست خوردند و براى جبران 
شكست هاى خود اقدام به بمباران هاى وحشتناك  
عليه مردم بى دفاع، زنان و كودكان كردند. به لحاظ 
ــعود و  توجه افكار عمومى به جنايات رژيم آل س
متحدانش ،محكوميت جنايات، اين كشور را دچار 
ــر در رفتار  ــد تجديدنظ گرفتاري كرد و  باعث ش
حاميان رژيم آل سعود هم در منطقه وهم  اتحاديه 
اروپا و حتى در اياالت متحده آمريكا شكل بگيرد 
و فشارها بر آل سعود براى وادار كردن به پذيرش 

طرح صلح قرار گيرد.
ــد طى يكى ،دو سال اخير  اين مساله باعث ش
ــت هاى متعددى مانند نشست پنج شنبه  نشس
گذشته در سوئد برگزار شود. رژيم آل سعود بدون 
هيچ دستاوردى مجبور به مذاكره شد و طرف هاى 
يمنى را به عنوان يكى از طرف هاى مذاكره بپذيرد.

ــاقط شده  از يك طرف جريان حامى رژيم س
ــت رياض و آمريكا  منصور هادى عبدربه با حماي
ــات ملى يمن به رهبرى  و از طرف ديگر دولت نج
محمد عبدالسالم در مذاكرات ژنو شركت كردند و 
با توجه به فشارهاى بين المللى براى تحول در يمن 
و مديريت بحران، شاهد زياده خواهى هاى رياض 

و تيم اعزامى عبدربه، مذاكرات به طول انجاميد.
ــى دولت نجات و   در نهايت با توجه به اراده مل
ــالم، مذاكرات با مديريت مارتين  محمد عبدالس
ــازمان ملل در امور  ــتاده ويژه س گريفتيس، فرس
يمن، نتايج حداقلى دست پيدا شد كه روزنه هايى 
براى پيشرفت مذاكرات يمنى-يمنى و رسيدن به 
صلح و آتش بس پايدار در آينده را پيش بينى كرد.

ــكل گرفت سه محور  آنچه در اين مذاكرات ش
اساسى داشت:

ــرا: در همان روزهاى اول  1-تبادل و آزادى اس
ــبتا خوبى  مذاكرات ،طرفين به يك توافقات نس
دست پيدا كردند و بنا شد ليست اسراى در اختيار 
ــرار بگيرد و  ــرف در اختيار تيم مذاكره ق هر دو ط

شرايط براى آزادسازى اسرا فراهم شود.
ــا و عدن: در روز  2-در خصوص فرودگاه صنع

پايانى مذاكرات با توجه به حضور گوترش، دبيركل 
سازمان ملل متحد و گريفتيس در مذاكرات و اينكه 
طرف رياض سعى داشت موضوع پرواز به صنعا را به 
گونه اى طراحى كند تا قبل از ورود به صنعا ، به عدن 
ورود داشته باشند و برعكس هم همين طور باشد؛ 
ــوع را نپذيرفت  طرف دولت نجات ملى اين موض
ــرودگاه صنعا و  ــتن محاصره ف و توافق به برداش
ــرودگاه يك پيروزى  پروازهاى خارجى در اين ف

براى دولت نجات ملى يمن بود.
3- بنادر استراتژيك الحديده و الصليف: توافق 
براى آتش بس در اين بنادر و خارج كردن نيروهاى 

مسلح دو طرف از اين دو  بندر مهم و حياتى.
بنا شد نتيجه مذاكرات سوئد به شوراى امنيت 
ــر در اين  ــود .طرف هاى حاض ــتاده ش ملل فرس
نشست،دولت سوئد و محمد عبدالسالم، نماينده 
دولت نجات ملى يمن از مذاكرات ابراز خرسندى 
ــه تعهدات خود پايبند  كردند و اگر طرف مقابل ب
باشد و نظارت سازمان ملل و شوراى امنيت بر آن 
ــد ،مى توان گفت دولت نجات ملى به  حاكم باش

توافق بسيار خوبى دست پيدا كرده است.

بنا شده است دور بعدى مذاكرات در ژانويه سال 
آينده به زودى آغاز شود و مسائل مربوط به طرح 
ارائه شده توسط مارتين گريفتيس مانند پرداخت 
حقوق كارگران ومسائل كلى اقتصادى مورد بحث 

و بررسى قرار بگيرد.
 تا اينجاى داستان همان طور كه شما در سوال 
خود اشاره كرديد، مى توان گفت عربستان بعد از 
گذشت سه سال هزينه كرد و سرمايه هاى هنگفت 
ــليحاتى سنگين  به لحاظ نظامى و خريدهاى تس
ــتيكى- ــترده به لحاظ لجس و حمايت هاى گس

عملياتى از نيروهاى ائتالف عربى، نتوانست مردم 
ــز آبروريزى و پرونده  يمن را  از پاى در آورد و به ج
سياه از جنايات متعدد آل سعود در يمن حاصلى 

براى اين كشور نداشته باشد.
نماينده و معاون سازمان ملل در امدادرسانى 
ــردم يمن نياز  ــت كه 70 درصد م اظهار كرده اس
ــريع تر  به كمك هاى مردمى دارند و اگر هر چه س
اقدامى صورت نگيرد يك فاجعه بسيار خطرناك 

اتفاق خواهد افتاد.
با توجه به اختالفات ميان عربستان سعودى و 

امارات به عنوان دو ستون اصلى درگيرى در بحران 
يمن ،تداوم اين شرايط اختالفات دو جبهه عربى 
ــوع نيز يك  ــتر كند كه اين موض را مى تواند بيش
شكست براى آل سعود است و بحران جديدى در 

منطقه در پى خواهد داشت.
      نـوع ورود ايـران بـه موضـوع يمن 
در چـه سـطحى اسـت؟ در ايـن خصوص 
دروغ پردازى هايى هم شـده اسـت، با اين 
حال ايران در چه حـوزه هايى به يمن كمك 

مى كرد؟
ايران هميشه سعى كرد از طرف مظلوم حمايت 
ــارى بوده و از  كند و اين حمايت به صورت مستش
حضور مستقيم هميشه پرهيز كرد؛ هر چند پمپئو 
در شوراى امنيت سازمان ملل سعى كرد با ايجاد 
فضاى روانى  وبه نمايش گذاشتن برخى تجهيزات 
ــرار دادن  يمنى ها،ايران را به  با ادعاى در اختيار ق
ــى در يمن  ــت از دولت نجات مل مداخله و حماي

متهم كند. 
ــنگين يمن در رساندن  با توجه به محاصره س
مواد غذايى و دارويى ،حمايت دولت نجات ملى 

يمن دروغى بيش نبوده است.اين ادعا در حالى 
اتفاق مى افتد كه تمامى كشورهاى عضو اتحاديه 
ــنگينى از  اروپا و اياالت متحده آمريكا حجم س
ــرفته را در اختيار رژيم  ــليحات مدرن و پيش تس

سعودى و متحدان آن قرار دادند. 
ــران و فرماندهان  ــات در الحديده، افس عملي
ــراييل براى هدايت نيروهاى  ارشد انگليس و اس
ــارزه با يمنى ها حضور  ارتش ائتالف عربى در مب
ــتند. اتهام زنى و فرافكنى توسط  ــتقيم داش مس
ــه آمريكا صورت  ــتگاه وزارت خارج غرب و دس

مى گيرد.
در مذاكرات اخير يكى از عوامل تاثير گذار براى 
ــرفت آن ،حمايت ايران از دولت نجات ملى  پيش
ــانى دولت به  ــگيرى از فاجعه انس يمن براى پيش
دولت نجات ملى يمن راه برون رفت ديپلماسى را 
پيشنهاد كرد.اگر حمايت و توصيه هاى ايران نبود 
شايد مذاكرات به اين شكل اتفاق نمى افتاد. تمام 
طرف هاى مقابل حتى اياالت متحده آمريكا و اروپا 
بر نقش ايران در مديريت بحران منطقه اى تاكيد 
دارند و بدون حضور و حمايت آن قابل پيشگيرى 

و فرجام نيست.
      آياصلـح در يمـن بـه معنـاى آغـاز 
گفت وگوهـاى منطقـه اى اسـت؟ نقـش 
آتش بس در تحوالت بعدى منطقه چيست؟

اين موضوع بستگى به اين دارد كه چهارچوب 
اعالمى توسط آقاى گريفتيس( فردى انگليسى 
ــى در  ــاى انگليس ــور برخى نيروه ــت و حض اس
ــغالى توسط سعودى   بخشى از سرزمين هاى اش
ــتيم) با نيت پاك و اداره صحيح در  ــاهد هس را ش
انجام مذاكرات باشد ،مى توان اميدوار بود در دور 
بعدى مذاكرات شاهد توافق مهم تر و فراگيرترى 

خواهيم بود.
ــد و طرف هاى مذاكرات از اين   اگر اراده نباش
فرصت براى بازسازى و احياى خود براى عمليات 
ــترده ترى در خصوص تصرف مناطقى مانند  گس
ــتند  ــتان هايى كه نتوانس الحديده و  برخى از  اس
ــتفاده كنند و قطعا بحران  در آن حضور يابند، اس

پيچيده تر خواهد شد .
آن ها مى دانند كه يمن بعد از گذشت سه سال 
ــزات نظامى  ــه لحاظ تجهي ــرى و بحران، ب درگي
ــت ؛پس  ــرى برخوردار اس ــت مطلوب ت از وضعي
هزينه كرد بيش از اين براى ائتالف عربى دربحران 
ــه خواهد بود. ــول و ابلهان ــك امر غير معق يمن ي

مى توان پيش بينى كرد طرفين مذاكرات به دنبال 
ــراى صلح و آتش  ــيدن به چارچوب فراگير ب رس
ــتند و گفت وگوهاى  ــدار در منطقه هس بس پاي
ژانويه مى تواند تعيين كننده براى رهبرى مسير 

خواهد بود.

سعودى ها  بازنده جنگ يمن هستند

اصغر  زارعی، کارشناس مسائل بین امللل در گفت وگو  با «قانون»:

ففاطمه  خسروى

محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان 
ــت بين المللى دوحه در پاسخ به  در حاشيه نشس
ــى آمريكا به  ــش خبرنگارى درباره اتهام واه پرس
ــبت به نقص قطعنامه 2231  با اشاره به  ايران نس
ــك هاى ايران اهداف دفاعى دارند»،  اينكه «موش
ــبت به ديگران در منطقه مان از  عنوان كرد: ما نس
موشك هاى كمترى استفاده مى كنيم؛ به همين 
خاطر نيز از ابتدا اعالم كرده ايم كه موشك هاى مان 

قابل مذاكره  نيستند.
وى با اشاره به نقض برجام توسط دولت ترامپ 
ــور كامل  ــروج از برجام، به ط ــكا با خ افزود: آمري
قطعنامه 2231 شوراى امنيت را نقض كرده است؛ 
پس حق ندارد از اين قطعنامه صحبت كند. آمريكا 
ــا اين توافق  ــام را از ميان ببرد ام تالش كرده برج

همچنان پابرجاست.
ــه (2231)  ــزود:  اين قطعنام وى همچنين اف
ــك بازنمى دارد. قطعنامه  ايران را از آزمايش موش
ــك هايى ياد مى كند كه توانايى حمل  تنها از موش
ــند. برجام و  ــته اى را داشته باش كالهك هاى هس
قطعنامه 2231 تاييد مى كنند كه ايران به دنبال 
سالح هاى هسته اى نيست؛ بنابراين ما هيچ گونه 
ــته اى در اختيار نداريم كه بخواهيم  كالهك هس
براى شان موشك بسازيم. اين به اين معناست كه 
موشك هايى كه ما در حال آزمايش شان هستيم، 
ــوراى امنيت   ــه قعطنامه 2231 ش هيچ دخلى ب

ندارند.

وزير  امور خارجه كشورمان با اشاره به  اينكه «طرز 
تفكر آمريكايى ها قديمى است»، اظهار كرد: به نظر 
من برجام يك توافق تاريخى ديپلماتيك است كه 
جامعه بين  المللى به آن باور دارد. جامعه بين المللى 
مى خواهد اين توافق حفظ شود. آمريكا تمام تالشش 
را كرده كه اين توافق را سست و نابود كند، اما ظاهرا 
ــته آمريكا  باقى جهان آمادگى پذيرش اين خواس

را ندارد.
ــه  ــر امورخارج ــف، وزي ــواد ظري محمدج
كشورمان پيشتر نيز در واكنش به ادعاى مايك 
ــكا مبنى بر اينكه  پمپئو، وزير امورخارجه آمري
ــتيك ميان برد آزمايش  ايران يك موشك بالس
كرده كه قابليت حمل چندين كالهك موشكى 
منفجره را دارد، گفت: آقاى پمپئو هيچ اعتبارى 
ــت و  ــوراى امنيت قايل نيس ــراى قطعنامه ش ب
برخالف تعهدات بين المللى از برجام خارج شدند 
ــام مجازات  ــه خاطر اجراى برج اما ديگران را ب

مى كنند لذا از وى توقع بيشترى نيست.
وى با تاكيد بر اينكه در برجام آزمايش موشك 
ــده است، گفت: در قطعنامه  براى ايران ممنوع نش
2231 هم  فقط در مورد موشك هايى با  قابليت حمل 
كالهك هسته اى است اما ممنوع نشده بلكه از ايران 

خواسته شده از اين نوع موشك ها استفاده نشود.
ــتفاده از  ــد: ايران به دنبال اس ظريف يادآور ش
سالح هسته اى نيست، اين موشك هاى ايرانى هم 
براى حمل سالح هسته اى توليد نشده اند، در واقع 

ــك متعارف  ــك هاى توليدى ما براى كاله موش
طراحى شده اند.

وى با بيان اينكه براى طراحى موشك نقطه زن 
ــت، تاكيد كرد:  ــاى متعارف اس نياز به كالهك ه
ــورد آزمايش  ــه آمريكا در م اظهارات وزير خارج
موشك هاى ايرانى همانند گذشته از پايه غلط است، 

آن ها بهتر است قطعنامه  2231 را مطالعه كنند.
ايران هنر گريز  از تحريم ها را به ديگران هم 

آموزش خواهد داد
ــت  ــورمان در نشس ــه كش ــور خارج وزير ام
بين المللى دوحه اعالم كرد كه ايران تحت فشارهاى 

آمريكا، سياست خود را تغيير نخواهد داد.

ــر دوحه فروم  ــه توييت ــاس آنچه صفح بر اس
نوشت، محمدجواد ظريف در نشست بين المللى 
ــا به خاطر  ــت كه م ــرد:  واضح اس دوحه عنوان ك
ــار قرار داريم؛ اما آيا  تحريم هاى آمريكا تحت فش
اين به تغييرسياست هاى مان منجر مى شود؟ من 

تضمين مى كنم كه چنين چيزى پيش نمى آيد.
وى همچنين عنوان كرد: اگر هنرى باشد كه ايران 
بتواند به آن مسلط شود و به ديگران آموزش دهد، 
آن هنر گريز از تحريم ها خواهد بود. رييس دستگاه 
ــى ايران همچنين در پيامى توييترى به  ديپلماس
ادعاى آمريكا و غرب درباره اينكه آزمايش موشكى 
ايران نقض قطعنامه 2231 است واكنش نشان داد.

وى در پيام خود نوشت: به سخره گرفتن شوراى 
امنيت سازمان ملل، شكست در تحقق تعهدات و 
ــخگو بودن آمريكا براى عدم پايبندى را تحت  پاس
ــى كه خود  ــد؛ به خصوص وقت تاثير قرار نمى ده
ــوراى  ــه قطعنامه 2231 ش ــكا مى پذيرد ك آمري
امنيت سازمان ملل از توانايى هاى بازدارنده ايران 
ــاى تضعيف قطعنامه  ــرى نمى كند. به ج جلوگي
2231، بهتر است كه همگى در جهت پايبندى به 

آن حركت كنند.
ــبت به  ــهريور نس ــوك در اواخر ش ــان ه براي
ــوراى  ــودن متن قطعنامه 2231 ش فريب آميز ب

امنيت سازمان ملل انتقاد كرده بود.

ــه طبق اين  ــاى خود گفته بود ك وى در ادعاه
ــاى مرتبط با  ــد به فعاليت ه قطعنامه، ايران نباي
موشك هاى بالستيك كه توانايى حمل سالح هاى 

هسته اى داشته باشد، بپردازد.
عالوه براين، بهرام قاسمى سخنگوى وزارت امور 
خارجه نيز در واكنش به ادعاى مايك پمپئو اظهار 
داشت: برنامه موشكى ايران ماهيت دفاعى دارد و بر 

اساس نيازهاى كشور طراحى مى شود.
ــوراى  ــرد: هيچ قطعنامه اى در ش  وى تاكيد ك
امنيت برنامه موشكى يا آزمايش هاى موشكى ايران 

را ممنوع نكرده است.
ــازمان ملل بنا به  با اين حال، شوراى امنيت س
درخواست انگليس و فرانسه در نشست روز سه شنبه 
خود به بررسى آزمايش موشكى ادعايى توسط ايران 
ــت. آمريكا در  ــدون نتيجه پايان ياف پرداخت كه ب
ــتار محكوم كردن آزمايش هاى  اين جلسه خواس

موشكى ايران شده بود.
ــازمان ملل نيز  ــران در س ــر نمايندگى اي دفت
ــكا را به ايجاد  ــت، آمري ــه اى در اين نشس در بياني
سردرگمى در مورد عبارت بندى قطعنامه 2231 
ــكى اش  ــرد و گفت كه فعاليت هاى موش متهم ك

مشروع و قانونى است.
نمايندگى ايران در سازمان ملل همچنين تاكيد 
ــت كه صد در صد ناقض همين  كرد: اين آمريكاس
قطعنامه به شمار مى آيد چون به طور غيرقانونى از 

آن خارج شده است.

وزیر امورخارجه در اجالس دوحه:

موشك هاى ايران قابل مذاكره نيست

رجب طيب اردوغان، رييس جمهور 
تركيه، گفته است كه در نوار صوتى قتل 
جمال خاشقجى، روزنامه نگار سعودى 
كه در اختيار آمريـكا و اروپايى ها قرار 
گرفته، يكى از قاتالن اين روزنامه نگار 
مى گويد: من بلدم چطور ببرم.اردوغان 
روز جمعه 14 دسامبر در يك سخنرانى 
عمومى در اسـتانبول گفـت: آمريكا، 

آلمان، فرانسـه، كانادا... مـا براى همه 
فرسـتاديم كه گوش كنند. اين مرد به 
وضوح مى گويد من بلـدم چطور ببرم . 
اين مرد يك سرباز است. همه اين ها در 
نوار ضبط شده وجود دارد.رييس جمهور 
تركيه اطالعات بيشترى درباره اين نوار 
نداده اما از عربسـتان سعودى به دليل 
تغيير مكرر روايت خود از ماجراى كشته 

شدن آقاى خاشقجى انتقاد كرده است.
پيشتر شبكه سى ان ان گزارش داده 
بود كه در نوار صوتى مورد اشـاره آقاى 
اردوغان كه در اختيار كشورهاى غربى 
قرار گرفتـه، صداى جمال خاشـقجى 
شنيده مى شود كه مى گويد نمى توانم 
خاشـقجى،  بكشـم.جمال  نفـس 
روزنامه نگار سـعودى و سـتون نويس 

روزنامه واشـنگتن پسـت آمريكا بعد 
از ورود به كنسـولگرى عربسـتان در 
اسـتانبول، در تاريخ دوم اكتبر به قتل 
رسيد.به گفته دادستان كل استانبول، 
قاتالن خاشقجى او را خفه و جسدش را 
تكه تكه كرده اند. هنوز بقاياى جسد او 

پيدا نشده است.
اين قتل خشم و واكنش كشورهاى 

مختلف و انتقـاد شـديد از محمد بن 
سـلمان، وليعهد سـعودى را به دنبال 
داشـت.كنگره آمريكا روز پنج شنبه 
13 دسـامبر در اقدامـى كم سـابقه از 
دونالد ترامـپ، رييس جمهور به دليل 
حمايـت از محمد بـن سـلمان انتقاد 
كرد و وليعهد عربسـتان را مقصر قتل 

خاشقجى دانست.

اردوغان:
 یکی از قاتالن 
خاشقجی گفت

 بلدم چطور بربم 
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ــين رييس جمهورى در امور حقوق شهروندى و  دستيار پيش
ــان گفت: هنوز درك  ــر زن دبيركل جمعيت حمايت از حقوق بش
ــور وجود ندارد و در  ــهروندى در كش واحدى از مفهوم حقوق ش
ــهروندى  ــى و امنيتى به گفتمان حقوق ش جامعه ما تلقى سياس

آسيب زده است.
شهيندخت موالوردى در همايش آسيب شناسى آموزش هاى 
حقوق شهروندى در ابعاد ساختارى، محتوايى و زمينه اى در مركز 
آموزش مديريت دولتى افزود: در مورد چرايى حقوق شهروندى 
اختالف نظرى وجود ندارد اما در مورد چيستى حقوق شهروندى 
دچار چالش هايى هستيم و چالش جدى حقوق شهروندى عدم 

ادراك است.
مهم ترين شاخص ارزيابى، ادراك حقوق شهروندى است

وى يادآور شد: در اولين گزارش ملى پيشرفت ها و راهكارهاى 
ــال ارايه شد،  ــهروندى كه در 14 مرداد امس رفع موانع حقوق ش
عملكرد دستگاه هاى اجرايى بر اساس 6 شاخص كلى با 30 مولفه 

مورد ارزيابى قرار گرفت.
ــاخص ارزيابى، ادراك  ــرد: مهم ترين ش موالوردى تصريح ك
ــترك از  ــت و منظور درك مفهومى مش ــهروندى اس حقوق ش
ــت. ــان و جامعه جهانى اس ــه خودم ــده نوظهور جامع اين پدي

ــت كه به داليل متعدد رعايت  ــت: واقعيت اين اس وى اظهار داش
حقوق شهروندى در جامعه از استانداردهاى الزم برخورد نيست و 

در ابعاد نظرى و عملى كاستى هاى بسيارى وجود دارد.
چالش هاى متفاوت اجراى حقوق شهروندى

ــهروندى چالش  ــت: تقريبا به تعداد هر حق ش موالوردى گف
وجود دارد كه بعضا جهان شمول، منطقه اى، ملى يا محلى است. 
ــرفت ها و موانع اجراى حقوق شهروندى،  بر اساس گزارش پيش

ــتان هاى مختلف چالش هاى متفاوتى براى اجراى حقوق  در اس
ــراى تحقق حقوق  ــهروندى وجود دارد؛ بنابراين نمى توان ب ش
ــاس  ــخه كلى در نظر گرفت بلكه بايد بر اس ــهروندى يك نس ش

اقتضائات بومى و محلى اقدام كرد.
ــهروندان تفكيك قائل شد و  وى ميان حقوق ملت و حقوق ش
افزود: حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسى آمده است. حقوق 
ملت به حقوق جمعى مردم اشاره دارد و در قانون اساسى مصداق 
ــخصى ندارد و به نوعى طرح مباحث كلى موجب  هاى بارز و مش
ــهروندى ناظر به  ــود؛ در حالى كه حقوق ش تضييع حقوق مى ش
ــهروندى  ــت و در واقع حقوق ش حقوق تك تك افراد جامعه اس

اجراى ملى حقوق بشر است.
تصويب قوانين مناسب در راستاي منشور حقوق شهروندي

ــور حقوق شهروندى هنجارساز و  موالوردى يادآور شد: منش
تعيين كننده استانداردهاى رفتارى است و در سه ساحت گفتمان 
فلسفى ـ نظرى، قانونى، سياسى ـ اجرايى بايد فعاالنه و در كنار هم 
اقدام كند زيرا اگر گفتمان نظرى خوبى شكل گيرد و بر اساس آن 
قوانين مناسبى مصوب شود اما در مرحله اجرا مشكل ايجاد شود، 

نمى توانيم به مطلوبيت دست يابيم. 
ــت حقوق  ــرام و رعاي ــا در خصوص احت ــت: دولت ه وى گف
ــايى و اعالم، ترويج و  ــهروندى چهار وظيفه كلى شامل شناس ش
آموزش، اجرا و نظارت و پايش را برعهده دارند و اگر در هر مرحله 
كاستى به وجود آيد، زنجيره نهايى شكل نمى گيرد و حلقه هاى 

گمشده ايجاد مى شود.
ــوزش و  ــه ترويج، آم ــورى ب ــين رييس جمه ــتيار پيش دس
نهادينه سازى حقوق شهروندى در جامعه تاكيد كرد و گفت: در 
سازوكارهاى اجرايى منشور براى سه وزارتخانه علوم، تحقيقات 

و فناورى، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 
براى آموزش حقوق شهروندى تكليف در نظر گرفته شده است.

وى اضافه كرد: اولين تفاهم نامه همكارى با اين سه وزارتخانه 
پيگيرى شد و اكنون وزارت علوم برنامه هايى با سرفصل مشخص 
ــهروندى دارد؛ قرار است دو واحد  براى ترويج و آموزش حقوق ش
ــته ها در دوره  ــهروندى در همه رش ــنايى با حقوق ش درسى آش
ــود همچنين وزارت آموزش و پرورش  ــى طراحى ش كارشناس
ــوزش حقوق  ــى براى آم ــكارات بديع ــاى مفصل و ابت برنامه ه

شهروندى در دستور كار دارد.
ــان كرد: آموزش  ــين رييس جمهورى خاطرنش دستيار پيش
ــنين پايه برنامه ريزى شود به طورى  حقوق شهروندى بايد از س
ــوزش به صورت  ــتان و ابتدايى آم ــه از دوره هاى پيش از دبس ك
ــطه به صورت مستقيم  غيرمستقيم و از دوره راهنمايى و متوس
ــود؛ البته خانواده ها نيز تاثير بسيارى در آموزش  آموزش داده ش
حقوق شهروندى دارند زيرا بذر صلح، آموزش و رعايت حقوق در 

خانواده شكل مى گيرد.
افزايش زندانيان به دليل عدم كنترل خشم

ــيارى آموزش ها و مهارت ها  موالوردى گفت: اگر كودكان بس
ــكالت به وجود نمى آيد. اكنون درصد  را بياموزند، بسيارى از مش
ــتن مهارت هايى مانند كنترل خشم يا نه  زندانيان به دليل نداش
گفتن روبه افزايش است و اين در حالى است كه هزينه نگهدارى 

يك زندانى 20 برابر آموزش يك دانش آموز است.
وى اظهار داشت: پروژه ملى آموزش حقوق شهروندى در حال 
تدوين است و قرار است براى رسانه ها و نهادهاى فرهنگى با هدف 
ــود. ــترش فرهنگ تعامل و تقويت مفاهمه، نقش تعريف ش گس

موالوردى به نقش رسانه ها در ترويج و آموزش حقوق شهروندى 

ــهروندان در معرض انواع منابع آموزشى به  اشاره كرد و افزود: ش
ــانه اى  ــازى قرار دارند و بايد از منابع مختلف رس ويژه فضاى مج
ــهروندى بهره  ــعه فرهنگى و نهادينه سازى حقوق ش براى توس
ــهروندى از آموزش حقوق  برد و در اين راستا آموزش و تربيت ش

شهروندى مهم تر است.
ــتمرار آموزش ها  ــه اس ــين رييس جمهورى ب ــتيار پيش دس
ــد از اتمام  ــرد و گفت: بع ــهروندى تاكيد ك ــوق ش در حوزه حق
آموزش هاى رسمى كار تمام نمى شود چون شهروندى فرايندى 
ــت و در چرخه زندگى نيازمند  ــت كه در طول عمر جارى اس اس
آموزش آن هستيم؛ بنابراين بايد مجموعه واقعيت ها و مالحظات 

را در جريان آموزش حقوق شهروندى در نظر گيريم.
همايش آسيب شناسى آموزش هاى حقوق شهروندى در ابعاد 
ساختارى، محتوايى و زمينه اى در مركز آموزش مديريت دولتى 
ــعه و مديريت و منابع انسانى دستگاه هاى  با حضور معاونان توس
ــاى دولتى، مراكز  ــازمان ه اجرايى، مديران حقوقى بانك ها و س
علمى، مديران آموزشى برگزار شد. همچنين مديران استانى از 

طريق ويدئو كنفرانس در اين همايش شركت كردند.

دبيركل جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان:

درك  واحدى از مفهوم حقوق  شهروندى نداريم

گزارش 2

ــال اخير در حالي  ــاالي بيكاري در چند س نرخ ب
ــي  ــه مطابق قانون اساس ــيده ك به مرز بحران رس
ــت  ــران، دولت موظف اس ــالمي اي ــوري اس جمه
ــرايط  براى همه افرادجامعه امكان اشتغال به كاروش

ــاغل ايجادكند. اما افزايش  مساوى رابراى احرازمش
ــه دنبال آن افرادي كه به دليل  بيكاري در جامعه و ب
ــكالت بسياري دست و  عدم تامين اقتصادي با مش
ــروز انواع بزه كاري  پنجه نرم مي كنند زمينه هاي ب
ــت .جامعه شناسان علل متعددى  را فراهم كرده اس
ــه يكى از آن علل،  را براى بزهكارى ذكر كرده اند ك
ــت. بيكارى باعث  عامل اقتصادى، فقر و بيكارى اس
مى شود جوانان براى تامين زندگى خود مرتكب بزه 

و كارهاى خالف شوند.
ــت كه نيمي از  افرادى   تحقيقات نشان داده اس
ــده اند، افراد بيكار بوده اند  كه مبتال به بزهكارى ش
ــى كار كرده  ــود را به صورت فصل يا حداكثر عمر خ
ــر مي تواند  ــغل داده اند كه اين ام و مرتب تغيير ش

تهديدي براي جامعه و شهروندان باشد.
ــه بروز بسيارى از آسيب هاى  اصوال بيكارى ريش
اجتماعى در جامعه است  اگر چه ريشه آسيب در هر 
ــد بيكارى پنهان و  جامعه اى چند علت دارد اما رش
آشكار مهم ترين عامل بروز هر نوع آسيبى در جامعه 
است. در واقع جوانانى كه كار مشخص نداشته باشند 
ــكالتى نظير بى هويتى، عدم استقالل،  با انواع مش
ــكنى، پوچ  ــى، هنجارش ــگرى، تجردگراي پرخاش
ــه زندگى انگلى  ــردگى و روى آوردن ب گرايى، افس

مواجه مى شوند.
افزايش مشاغل كاذب در جامعه

ــاغل كاذب نيز يكي ديگر از تبعات  افزايش مش
ــت به طوري كه وقتي افراد با  بيكاري در جامعه اس
وجود داشتن مدارك تحصيلي باال (ليسانس و فوق 
ليسانس) از يافتن شغل عاجز مي مانند براي تامين 
ــاغل كاذبي از جمله  معاش خود مجبورند تا به مش
ــي روي آورند تا بتوانند نيازهاي زندگي  دستفروش
ــاغل  ــى يكي از مش خود را مرتفع كنند. دستفروش
كاذب بوده كه از آن به عنوان «اقتصاد خاكسترى» 
نام برده مي شود و اين روزها به شغل اصلى بسيارى 

ــت، به طورى كه  ــده اس ــه تبديل ش ــراد جامع از اف
ــاهد حضور و  ــهرها و خيابان ها ش در جاى جاى ش
ــتيم . به اعتقاد بسيارى از  فعاليت دستفروشان هس
ــى امروز به يكى از معضالت  كارشناسان دستفروش
ــه در آمار باالى  ــده است كه ريش اجتماعى بدل ش

بيكارى و نبود اشتغال پايدار در ايران دارد. 
ــواد يا بى سواد  دستفروشى مختص افراد كم س
ــيارى از افراد تحصيل كرده  نيست به طورى كه بس
ــته خود به اين  ــب با رش نيز به دليل نبود كار متناس
ــاغل كاذب  امر روى مى آورند. اصوال بايد گفت مش
ــه به همراه  ــاى جبران ناپذيرى براى جامع پيامده
ــاغل تحت حمايت هيچ  دارد، چرا كه اين گونه مش
ــغلى را از  ــوده، از اين رو  امنيت ش ــاد و ارگانى نب نه
ــد و نمى توانند  ــلب مى كن فعاالن در اين عرصه س
ــد، از اين رو  ــتفاده كنن از چتر حمايتى بيمه ها اس
ــن كار، دولت هيچ  ــوع  حادثه  در حي در  صورت وق

حمايتى از آن ها نمى كند.
ــاغل كاذب به منظور  ــى از مش ازطرفى در برخ
ــتر از اجناس قاچاق و وارداتى  ــود بيش ــب س كس
ــود كه اين خود از جهات مختلفى  ــتفاده مى ش اس
ــور مى گذارد،يكى ديگر  تاثير منفى بر اقتصاد كش
از تبعات منفى مشاغل كاذب تاثير منفى آن بر بعد 
روحى و روانى جامعه است ،از آنجايى كه بسيارى از 
ــرى، جارزنى، داللى و  ــاغل كاذب چون فال گي مش
ــى و غيره، احساسات مردم  واسطه گرى،گل فروش
را تحت تاثير قرار مى دهد، افزايش اين نوع مشاغل 
ــى جامعه  ــد روحى و روان ــه زدن به بع موجب لطم
ــاز  ــود كه اين موضوع خود مى تواند زمينه س مى ش

مشكالت بسيارى در جامعه باشد.
ضربه به توليد ملى با ترويج اشتغال كاذب در كشور

ــي از عوامل مهم در  اما با وجودي كه بيكاري يك
ــت اما اقدامي  بروز معضالت اجتماعي و جرايم اس
ــئوالن براي از بين بردن  جدي از سوي دولت و مس
آن انجام نشده است و به دين علت دستفروشي يكي 
ــياري از افراد به خصوص  ــت كه بس از مشاغلي اس
مردان به واسطه آن امرار معاش مي كنند. شمس ا... 
شريعت نژاد نماينده مجلس درباره وضعيت حضور 
ــهرى، گفته است: بسيارى  دستفروشان در معابرش
ــاهده  ــم اكنون در جامعه مش ــدى كه ما ه از مفاس
مى كنيم،حاصل ناكار آمدى دستگاه هايى است كه 

مسئوليت توليد شغل در كشور را دارند واين درحالى 
ــئوليت مستقيم در  است كه وزارتخانه هاى كه مس
توليد شغل را دارند هم اكنون نقش تاثيرگذارى در 

ايجاد فرصت هاى اشتغال پايدار ندارند.
وى خاطرنشان كرده است: اشتغال كاذب به طور 
ــى وارد مى كند؛  حتم به توليدملى ضربه هاى اساس
ــان بايد تمام  ــراى رفع معضل دستفروش بنابراين ب
ــور به طريق يكپارچه هماهنگ  ــتگاه ها در كش دس
ــتورالعمل  ــاهد اختالل در اجراى دس ــوند تا ش ش
دستگاه هاى مختلف در كشور  نباشيم؛ به طور مثال 
ــهردارى اعالم مى كند فردى نبايد در معابر سد  ش
معبركند، اما از طرف ديگر شغلى براى دستفروشان 
ــان از  ــت تا بتوان پس از خروج دستفروش مهيا نيس
ــى در فرصت هاى اشتغال ديگر وضعيت  دستفروش

معيشتى،دستفروشان را ساماندهى كرد.
ــتغال كاذب نقش  شريعت نژاد افزوده است: اش
ــت كه  مثبتى در توليد ملى ندارد واين درحالى اس
ــد  برنامه ريزى  ــان نيازمن ــل دستفروش رفع معض
ــر جلوگيرى از  ــه عالوه ب ــت بدين معنا ك جامع اس
ــراى فرصت هاى  ــتغال كاذب، بايد فكرى هم ب اش
اشتغال دستفروشان كرد در اين زمينه وزارت كار، 
تعاون ورفاه اجتماعى به دنبال دفاع از حق و حقوق 
افرادى است كه داراى فرصت هاى اشتغال هستند 
ــغل كند واين امر  نيز  ونمى تواند به نوعى توليد ش
ــاهد ايجادفرصت هاى اشتغال  موجب مى شود، ش
پايدار در كشور نباشيم ودر نتيجه آن مشخص است 
ــته باشد به سمت  كه زمانى كه  فرد شغلى را نداش

شغل هاى كاذب و دستفروشى حركت مى كند.
 افزايش طالق يكي از پيامدهاي بيكاري است

ــم از پيامدهاي  افزايش آمار طالق در جامعه  ه
ــا هزاران  ــت. زن و مردي كه ب ــكاري اس افزايش بي
ــد تنها با  ــود را آغاز مي كنن ــد و آرزو زندگي خ امي
ــتن امنيت اقتصادي يا به عبارتي داشتن شغل  داش
ــت يابند. اين  مي توانند به آمال و آرزوهاي خود دس
ــغل براي اين افراد كه در  ــت كه نبود ش در حالي اس
ــان هم جوانان تحصيل كرده هستند سبب  ميان ش
فقر و تنگدستى و محروميت از رفاه و آسايش مادى 
ــيدن  ــده  كه اين موضوع  در نهايت منجر به پاش ش
كانون خانواده مي شود .اما بيكاري پيامدهاي بسيار 
ديگري از جمله اعتياد جوانان و فروش اعضا بدن و.... 

را نيز به همراه دارد. فروش كليه يا به عبارتي فروش 
ــتي است  اعضا بدن يكي از پيامدهاي فقر و تنگدس
.به عبارت ديگر در اين سال ها خريد و فروش اعضاى 
بدن به پديده اى قابل مشاهده در كوچه و بازار ايران 
تبديل شده است به طورى كه اطالعيه هاى مربوط 

به آن را در معابر مى توان مشاهده كرد. 
ــرات و عواقب  ــد گفت امروزه اث اما در خاتمه باي
بيكارى، پا را فراتر از حوزه هاى اقتصادى گذاشته  و 

ــى  كشيده اند. قطعا  حوزه هاى اجتماعى را به چالش
ــوم و نامطلوب براى  ــه چنين پديده ش بى توجهى ب
جامعه جوان ايران، عواقب جبران ناپذيرى را نه تنها 
ــور، بلكه براى آينده جامعه  براى آينده اقتصاد كش
ــالمى ـ ايرانى به دنبال خواهد داشت. از اين رو،  اس
انتظار مى رود تا دولت به جاى پيش كشيدن مسائل 
كم اهميت، مساله بيكارى را بيش از پيش مورد توجه 

قرار داده و در جهت كنترل آن قدم بردارد.

         طبق قانون اساسي، ايجاد اشتغال براي افراديكي  از وظايف مهم دولت است        

حق از ياد رفته

گروه حقوق و قضا

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

ارسال كنند. 
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اعالم ملى شدن ارتباط تلفنى 
در سراسر كشور

ــوراى ملى در ادامه  نمايندگان هفدهمين مجلس ش
سياست هاى دولت دكتر مصدق براى كوتاه كردن دست 
ــال  بيگانگان از منابع اقتصادى ايران در چنين روزى از س
ــدن ارتباط تلفنى در سراسر كشور  1331 قانون ملى ش
را در 17 ماده به تصويب رساندند. قانونى كه متن ماده دو 
نخست آن به ترتيب عبارت بود از: « ماده 1ـ   به موجب اين 
ــيس و نگاهدارى  قانون تمامي امور مربوط به تلفن از تأس
ــور ملى مى شود. ماده 2ـ    و بهره بردارى آن در سراسر كش
ــت در ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين  دولت مكلف اس
قانون تمامي تاسيسات و دارايى شركت سهامى كل تلفن 
را تصرف نمايد». همچنين درماده 3 آن آمده بود: «براى 
تاسيس و نگاهدارى و بهره بردارى تلفن در تمامي شهرها 
ــور وزارت پست و تلگراف و تلفن به  و قصبات و دهات كش
نمايندگى دولت  شركتى به نام شركت سهامى تلفن ايران 
با سرمايه پانصد ميليون ريال كه عبارت از پنجاه هزار سهم 
ده هزار ريالى است در تهران تشكيل مى دهد و سهام آن به 
نام و كال متعلق به دولت خواهد بود.تامين ارتباط تلفن با 
ــيم با خارج از كشور و همچنين ارتباط تلفن  سيم و بى س
ــهرها و قصبات و دهات كشور به وسيله  عمومى ميان ش
 ادارات بى سيم و تلفن دولتى وزارت پست و تلگراف و تلفن 
انجام مى گيرد.وزارت پست و تلگراف مكلف است به محض 
تصويب قانون تاسيس تلفن هاى خودكار شهرهاى ايران 
را با در نظر گرفتن نفوس شهرها شروع و در ظرف دو سال 

تلفن هاى موجود را به تلفن هاى خودكار تبديل نمايد».
 تشكيل شركت هاى سهامى برق منطقه اى

 يكى از اقدامات جالب مجلس بيست و يكم تاسيس 
ــتان هاى  ــهامى برق منطقه اى در اس ــركت هاى س ش
ــور بود. اين عمل براى اجراى بند ( و) ماده 1  مختلف كش
قانون تاسيس وزارت آب و برق انجام شد و درجريان آن بر 
اساس اساسنامه اى مشابه و 33 ماده اى تعداد 10 شركت 
برق منطقه اى با نام هاى اساسنامه شركت سهامى برق 
منطقه اى كرمان ،خراسان، آذربايجان، كرمانشاه، فارس، 
ــتان،گيالن و مازندران  اصفهان، تهران، همدان و كردس
ايجاد شد. در ماده 4 اين اساسنامه ها آمده بود: « موضوع 
و هدف شركت. توليد نيروى برق و انتقال و خريد و فروش 
آن به طور عمده در منطقه خراسان براى نيل به اين هدف 
شركت با رعايت مقررات قانون وزارت آب و برق مجاز به 
اقدامات زير در منطقه عمل خود خواهد بود. الف - اقدام 
و اشتراك مساعى با ساير موسسات برق به منظور تمركز 
ــويق به  امور مربوط به مطالعه و توليد و انتقال نيرو و تش
افزايش مصرف و تهيه اجراى طرح هاى مربوط به توليد 
و انتقال برق. ب - همكارى و مشورت با ساير موسسات و 
شركت هاى برق به منظور ايجاد هماهنگى و اتخاذ تدابير 
الزم براى توسعه منابع توليد برق منطقه مزبور.ج - ايجاد 
هر گونه موسسات و تاسيساتى كه به منظور تامين برق 
ــى و اقتصادى ضرورى  ارزان و كافى بر مبناى اصول فن
تشخيص داده شود.  د - سرمايه گذارى در موسسات برق 
و موسسات برق ناحيه اى به منظور ايجاد و توسعه نيروى 
ــنامه.ه - انجام عمليات و  برق با رعايت ماده 8 اين اساس
معامالت بازرگانى كه براى اجراى مقاصد شركت ضرورى 

بوده و به صرفه و صالح شركت باشد.

تقويم قانون 

خبر

ــغل يكى از  ــتغال و حق بر داشتن ش حق بر اش
م هم ترين حقوق بشرى و شهروندى است كه جزو 
ــر يعنى حق هاى اقتصادى،  ــل دوم حقوق بش نس
ــوب مى شود و در ميان  اجتماعى و فرهنگى محس
ــا مى يابد. گاهى  ــكل ملت معن اجتماع مردم و تش
ــود كه مى گويند هيچ حقى وجود  ــنيده مى ش ش
ندارد، مگر اينكه تكليفى در مقابل آن وجود داشته 
باشد و اين مساله به اين معناست كه گاهى شخص 
ــان دارد و ديگران  ــق آزادى بي ــوان مثال ح به عن
ــردن آزادى بيان وى  ــدود ك ــدم مح تكليف به ع
ــت و ديگران  ــلبى اس دارند كه اين يك تكليف س
نبايد كارى كنند كه آزادى شخص محدود شود و 
گاهى شخص آزادى بيان دارد و دولت مكلف است 
ــرايطى را مهيا كند كه آزادى بيان اشخاص  كه ش
ــود. حق بر اشتغال از جمله  و شهروندان تامين ش
ــت كه دولت و مردم در مورد آن ها هم  حقوقى اس
ــلبى دارند، به اين معنا كه دولت و مردم  تكليف س
نبايد اشخاص را از انتخاب شغل مناسب خودشان 
محروم كنند و نمى توان اشخاص را از داشتن شغل 
ــب محروم كرد و هم آنكه  ــغل مناس و انتخاب ش
ــك تكليف ايجابى  ــاله ي تكليف دولت در اين مس
ــرايطى فراهم كند تا براى  نيز است و دولت بايد ش
اشخاص شغل ايجاد شود. گاهى از زبان مسئوالن 
ــود كه دولت نبايد براى افراد شغل  ــنيده مى ش ش
ــت كه حتى اگر دولت  ايجاد كند؛ اين در حالى اس
ــغل ايجاد نكند، دولت بايد شرايط اشتغال  خود ش
ــد و فضايى را فراهم كند  ــور را بهبود بخش در كش
ــغلى كه مايل  ــته و مستعد به ش تا اشخاص شايس
ــوند. طبق اصول (19) و (20)  هستند، مشغول ش
قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران، مردم ايران 
ــتند و به صورت يكسان  داراى حقوق مساوى هس
ــرار دارند.اصل نوزدهم بيان  ــون ق در حمايت قان
مى دارد: «مردم ايران ازهرقوم وقبيله كه باشندازح

ــاوى برخوردارندورنگ ، نژاد، زبان  ومانند  قوق مس
اين ها سبب  امتياز نخواهدبود». و اصل بيستم مقرر 
ــان  مى دارد : «همه  افراد ملت  اعم  از زن  و مرد يكس
 در حمايت  قانون  قراردارندوازهمه حقوق انسانى ،  
سياسى ،  اقتصادى ، اجتماعى  و فرهنگى  با رعايت 

 موازين  اسالم  برخوردارند». 
ــادى، اجتماعى و  ــن حقوق اقتص كه يكى از اي
ــت. به عالوه در اصول  فرهنگى، حق بر اشتغال اس
ديگرى از قانون اساسى نيز به مساله  آزادى اشتغال 
اشاره شده است؛ از جمله اينكه در اصل (28) قانون 
اساسى به حق انتخاب شغل و آزادى انتخاب شغل 
اشاره شده است؛ اين اصل مقرر مى دارد: «هر كس 
ــت ومخالف  ــغلى  را كه  بدان  مايل اس  حق  دارد ش
ــت   ــالم  ومصالح  عمومى  وحقوق  ديگران نيس  اس
ــت  بارعايت  نيازجامعه  برگزيند. دولت  موظف  اس
 به  مشاغل گوناگون ، براى همه  افراد امكان  اشتغال 
 به كار وشرايط  مساوى  را براى  احرازمشاغل  ايجاد 
كند». همان طور كه در اصل مشاهده مى شود، هر 
كس حق دارد شغل مورد عالقه  خويش را انتخاب 
كند و البته مثل همه  حقوق نمى توان گفت كه حق 

ــت و هيچ محدوديتى ندارد و  ــخاص مطلق اس اش
ــده در اين اصل، بحث مشاغلى  محدوديت واردش
ــالم و مصالح عمومى و حقوق  است كه مخالف اس
ديگران باشند. در ذيل اين اصل به تكليف ايجابى 
ــاره شده است و  دولت در خصوص ايجاد شغل اش
بنابراين مردم مى توانند از دولت فراهم  كردن اين 

شرايط را مطالبه كنند.
ــتغال به كار» و «ايجاد   فراهم كردن «امكان اش
شرايط مساوى براى احراز مشاغل» مواردى است كه 
با نگاهى بر آمار اشتغال و حمايت از بيكاران و انتخاب 
مشاغل متناسب با افراد مى توان عملكرد دولت ها را 
ارزيابى كرد. همين كه فضاى كسب و كار و انتخاب 
شغل به گونه اى باشد كه افراد در جامعه اين احساس 
را نكنند كه به كارهايى مشغول مى شوند كه به ناچار 
ــه انجام آن ها  ــاش خانواده ناچار ب و براى تامين مع
ــتند، اين امر به نوعى تحقق حقوق شهروندى  هس
ــت.  اين حق به اندازه اي اهميت دارد كه در  مردم اس
ماده (23) اعالميه جهانى حقوق بشر نيز از آن سخن 
ــت؛ اين ماده مى گويد: «هركس حق  گفته شده اس
دارد كار كند،كارخودرا آزادانه انتخاب كند، شرايط 
ــى براى كارخواستار باشد  منصفانه ورضايت بخش
ودرمقابل بيكارى موردحمايت قرارگيرد». نكته اى 
كه قدرى متفاوت است، مساله حمايت از اشخاص در 

مقابل بيكارى است.
در حقيقت نه تنها شخص بايد بتواند شغل خود 
ــبت به  ــاب كند؛ بلكه بايد بتواند نس را آزادانه انتخ
امنيت شغلى و ثبات شغلى خود نيز مطمئن باشد و 
در زمان بيكارى از وى حمايت بدون شرطى بشود. 
ــادى، اجتماعى و  ــى حقوق اقتص ميثاق بين الملل
فرهنگى نيز يكى ديگر از اسناد مهم حقوق بشرى 
است كه در ماده (6) آن از اين حق سخن گفته شده 
ــورهاى  طرف  ــت؛ اين ماده بيان مى دارد: «كش اس
ــامل حق  هركس   اين  ميثاق  حق  كاركردن  راكه  ش
 است به  اينكه  فرصت يابد به وسيله  و كارى كه آزادانه 
ــول  مى كند،معاش  خود را تامين كند،   انتخاب يا قب
به رسميت  مى شناسندواقدامات  مقتضى  رابراى ح

فظ اين حق معمول خواهندداشت ...».
ــتغال و حق بر داشتن شغل   بنابراين حق بر اش
ــغل در قانون اساسى جمهورى  و آزادى انتخاب ش
ــر  ــناد بين المللى حقوق بش ــالمى ايران و اس اس
ــت و دولت نه تنها نمى تواند از  ــده اس شناسايى ش
زير بار اين تكليف مهم شانه خالى كند؛ بلكه بايد در 

مقابل عملكرد خود پاسخگو باشد. 
ــور،  ــتغال كش ــرايط موجود وضعيت اش در ش
ــود، تعداد زياد  ــبى ارزيابى نمى ش وضعيت مناس
نيروى كار و متخصصان متعدد و جذب بيش از حد 
ــته هايى مانند رشته  پزشكى و  دانشجويان در رش
دندانپزشكى و رشته  حقوق و رشته هاى مهندسى 
ــاى كار و همچنين  ــى نيروه ــوزش عمل و عدم آم
ــب و ثبات شغلى  ــغلى مناس عدم وجود امنيت ش
ــد كولبرى و  ــاغلى مانن ــاهده  مش و در نهايت مش
قاچاق هاى خرد در شهرهاى مرزى، قاچاق بنزين، 
ــاك و  ــتغال به تجارت مواد مخدر، قاچاق پوش اش
ــيارى از امور ديگر، نشان از  اين  مواد خوراكى و بس
امر دارد كه بايد در جهت حمايت از حق بر اشتغال 
ــاى حقوقى و پيش بينى  تالش كنيم و با حمايت ه
راه كارهاى قانونى، مشكالت پيش روى نسل جوان 

را كاهش دهيم.

بررسى حق بر اشتغال در قانون اساسى

 و اسناد بين المللى حقوق بشر

محمد مهاجرى
مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق

امكان درخواست صدور اجراييه 

چك بال محل در دفاتر خدمات 

قضايى فراهم شد

با افزوده شدن عنوان «درخواست صدور اجراييه نسبت 
ــر الكترونيك خدمات  ــامانه دفات به چك بال محل» به س
قضايى، اين دفاتر موظف به ثبت و ارسال دادخواست اين 
ــدند. على اصغر تدين سرپرست  گونه چك ها به دادگاه ش
اداره خدمات الكترونيك قضايى مركز آمار و انفورماتيك قوه 
قضاييه در ابالغيه اى به دفاتر خدمات الكترونيك قضايى 
سراسر كشور آورده است:مطابق ماده 23 قانون اصالح صدور 
ــده است،  چك كه در تاريخ 29 آبان ماه 1397 اجرايى ش
دارنده چك مى تواند با ارائه گواهينامه عدم پرداخت از دادگاه 
صالح صدور اجراييه نسبت به كسرى مبلغ چك و حق الوكاله 
وكيل طبق تعرفه قانونى را درخواست نمايد، لذا در راستاى 
اجراى ماده مذكور عنوان «درخواست صدور اجراييه نسبت 
به چك بال محل» به عناوين خواسته هاى بدوى در سامانه 
ااضافه شده است، الزم است دادخواست متقاضيان را با رعايت 

مقررات مربوط، ثبت و به دادگاه صالح ارسال كنيد
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دانشكده ادبيات دانشگاه تهران ميزبان نشستى با 
موضوع بررسى زمينه هاى بروز و ظهور و علل سقوط 
فرقه دموكرات آذربايجان بود. در اين نشست احسان 
هوشمند، كاوه بيات، داود دشتبانى، ميرنبى عزيززاده، 
رحيم نيكبخت، على درازى و على كالى راد به سخنرانى 
ــه با ذكر  ــرى جلس ــتبانى، مج ــد. داود دش پرداختن
مقدمه اى جلسه را آغاز كرد. او گفت: «رخداد 21آذر 
يك اتفاق مهم تاريخى است زيرا بر سرنوشت كشور و 
مردم ايران تاثيرگذار بود. شايد بتوان همبستگى مردم 
ايران در آن برهه را با هشت سال دفاع مقدس مقايسه 
ــردم ايران براى  ــه در هردو رويداد م كرد؛ به نحوى ك
ــتقالل و تماميت ارضى خود مجاهدت هاى  حفظ اس
ــناد  ــان دادند. اين اواخر كه اس ــيارى از خود نش بس
ــه دموكرات  ــداف و برنامه هاى فرق ــى درباره اه مهم
آذربايجان منتشر شده است به قطعيت و به طور جامع 
ــوروى با طرح از  ــاد جماهير ش مى توان گفت كه اتح
پيش تعيين شده و با استفاده از نيروهايى مانند جعفر 
ــى از خاك ايران بوده  پيشه ورى مترصد جدايى بخش
است. اين اسناد بسيارى از ابهامات را از بين برده است و 
در صورت رجوع به آن ها شبهه اى در اين موضوع باقى 
ــناد معموال چند خوانش  نمى ماند. پيش از انتشار اس
ــنفكران  ــد. برخى از روش از رخداد 21آذر ارائه مى ش
در نبود اسناد مى گفتند كه اتفاقات آذربايجان در آن 
ــال ها واكنش عمومى به ديكتاتورى رضاشاه بوده  س
ــت. بعضى ديگر با يك خوانش كامال كمونيستى  اس
ادعا مى كردند كه ميل به خودمختارى در ميان مردم 
ــت. عده اى ديگر ميل به تحصيل  آذربايجان بوده اس
ــده اى ديگر  ــرح مى كردند و ع ــادرى را مط به زبان م
ــعه را عامل آن اتفاقات مى دانستند. تمام  ميل به توس
ــناد متقنى كه منتشر شده است  گزاره ها با انتشار اس
ــد كه رهبران  ــيه رفت و بر همگان روشن ش به حاش
ــيع در پس آسيب رساندن  شوروى با برنامه ريزى وس
به خاك ايران بوده اند. در كنار توجه به اين اسناد بايد 
واكنش اجتماعى در آن زمان را نيز ارزيابى كرد؛مردم 
ــى به فرقه نشان ندادند. در  آذربايجان نيز روى خوش
ــود كه واكنش هاى مردمى  ــعى مى ش اين نشست س
در مواجهه با فرقه دموكرات بررسى شود. اين موضوع 
ــال57 زمانى اهميت دوچندان پيدا مى كند كه از س

تاكنون افرادى با نقاب پهلوى ستيزى در صدد حمايت 
از تمايالت جدايى طلبانه برآمده اند و تالش مى كنند 
كه خاستگاه فرقه را ظلم ستيزى معرفى كنند. اگر به 
ــاله  رويكرد مردم در زمان فعاليت ها و حكومت يك س
فرقه توجه كنيم، تمام اين موضوعات رفع مى شود زيرا 
ــترده اى  درخواهيم يافت كه مقاومت هاى محلى گس
عليه جريان پيشه ورى صورت گرفت و در همان زمان 

نيز مردم مدافع جريان وابسته به شوروى نبودند».
قدرت هاى فرامنطقه اى و افزايش فشار بر ايران

كاوه بيات، تاريخ نگار و پژوهشگر با بررسى تاريخى 
ــف آن پرداخت. او اظهار  رخداد 21آذر به ابعاد مختل
كرد:«ايران در همه زمينه ها اعم از جغرافيايى، شرايط 
آب وهوايى، جمعيتى و مالحظات تاريخى و سياسى 
ويژگى هايى دارد كه هر يك از قدمتى ديرينه برخوردار 
ــى اين  ــت. اگر فقط به مالحظات تاريخى و سياس اس
ــت جغرافيايى از  ــرزمين بپردازيم، به دليل موقعي س
ديرباز در معرض تاخت و تاز  بوده است. زندگى در اين 
سرزمين در كنار واقعيت استراتژيك غيرقابل اجتناب 
توأم است. از يك دوره به بعد با افزوده شدن منازعات، 
ــه اى بر اين حوزه  مجموعه اى از قدرت هاى فرامنطق
ــكار  ــتاب بيش از پيش تحوالت جهانى كامال آش و ش
ــى به مراتب بيش از اين مالحظات نياز  بود كه به دانش
است. دانشى كه باتوجه به اسناد و گزارش هاى برجاى 
مانده از پاره اى از رجال ديگر در اين گونه مسائل به نظر 
مى آيد. در توضيح بيشتر اين مقوله مى توان به ظهور 
ــقوط فرقه دموكرات آذربايجان اشاره كرد. يكى  و س
از شگفت انگيزترين ويژگى هاى اين بحث فقدان يك 
ــينه آن است؛ تالش و  درك تاريخى و شناسايى پيش
ــات جدايى مردمان  تحرك براى فراهم كردن مقدم
ــت ملى آنان  ــوال بردن هوي ترك زبان ايران با زير س
حداقل از سال هاى نخست قرن بيستم با شكل گيرى 
ــين  گرايش هاى ترك گرايانه در نواحى مسلمان نش
ــيه و امپراتورى عثمانى آغاز شد؛ با شروع جنگ  روس
جهانى اول و به ويژه بعد از فروپاشى روسيه بر اثر انقالب 
ــتر به صورت نظرى در حوزه اتحاد  روسيه، آنچه بيش
تركان جهان مطرح بود، جنبه نظامى و عملى به خود 
گرفت كه شايد مهم ترين نتيجه آن پيشروى عثمانى ها 
به سمت قفقاز و آذربايجان ناميده شدن ايران بود و با 
شكست عثمانى ها در جنگ جهانى تالش هاى مشابهى 
ــو در آذربايجان آغاز شده بود و همچنين  كه از يك س
توسعه اين تحركات به تعويق افتاد. سرگذشت بعدى 
اين داستان را نيز مى توان در مرحله نخست به صورت 
همكارى كوتاه مدت بلشويسمو تركيسم ديد. به يك 
ــكارى آن دو در  ــى نظامى در خالل هم صورت سياس
ــتقالل جمهورى هاى مستقل قفقاز  پايان دادن به اس
و به دنبال آن مجموعه تحركات مشترك انورپاشا در 
ــش به صورت همزمان  كنگره باكو بروز كرد و كم و بي
به يك صورت فرهنگى سياسى در فرادستى گرايشات 
ترك گرايانه به صورت حضور گسترده آموزگاران ترك 
ــى جمهورى آذربايجان شوروى  در موسسات آموزش
ــيمات جديد ادارى در آسياى  ــكل دادن به تقس يا ش
ميانه با هدف روشن تضعيف ايران در آن حدود در اين 
مرحله اوليه به جدا شدن راه آن دو مى توان اشاره كرد. 
ــم در گوشه اى از  جاى گرفتن بدنه اصلى پان تركيس
جهان  بينى تركيه و تداوم نوع محدود و تحت كنترل در 
قالب سياست هاى توسعه طلبانه اتحاد جماهير شوروى 
ــكل گيرى پان آذريسم  ــته آن ش بود كه نمونه برجس
ــاس  ــث دو آذربايجان و... بر اس ــردن بح و تئوريزه ك
ــمى مربوط به خلق ها و  مباحث ماركسيسم-لنينيس
ديگر مفاهيمى مشابه است. همان گونه كه اشاره شد، 
ــاى طرح و بحث  ــگفت انگيزترين ويژگى ه يكى از ش
ــان در ميانه دهه20 ماجراى فرقه دموكرات آذربايج

نبود بلكه يك درك تاريخى از اين موضوع و شناسايى 
پيشينه آن بود. قطعا پاره اى از رجال وقت چون محمد 
مساعد، حسين اعالء، حسن تقى زاده، سيد ضياءالدين 
ــلطنه از ميان ده ها چهره مشابه  طباطبايى و قوام الس

ــت جهانى و تحوالت بعدى آن را  ديگر كه جنگ نخس
ــبات خارجى ايران ترجمه كرده  در چهارچوب مناس
ــائل آگاه بودند و بر  بودند، به صورت فردى از اين مس
ــه با تالش دولت  ــاس نيز هريك در مقام مقابل اين اس
شوروى براى تجزيه ايران، ايستادگى كردند اما موضوع 
اصلى مدون نبودن اين آگاهى است حتى االمكان، هم 
ــيوى و هم پاره اى  ــناد موجود در مراكز آرش پاره از اس
ــده در اين دوره را ديده ام و دريغ از  از جرايد منتشرش
ــاره در اين موضوع. مگر مى شود  يك گزارش و يك اش
موضوعى به آن اهميت كه براى مدتى سرنوشت ايران 
ــعاع خود قرار داده بود و حتى تماميت  را نيز تحت الش
ارضى كشورمان را به مخاطره انداخته بود، مورد اشاره 
ــى كه در اين  ــرد؟! يكى از معدود گزارش هاي قرار نگي
زمينه مالحظه شد، گزارشى به قلم اسماعيل مجدى، 
ــابقه وزارت امور خارجه است كه در  از كارمندان باس
سال هاى 1323تا1324 سرپرستى كنسول گرى باكو 
را برعهده داشت. از تجارب مهم او در وزارت امور خارجه 
در سال1325 گرفته تا تجارب او در كنسولگرى هاى 
گنجه و باكو و تعليقش در يك دوره چندساله در پايان 
ــط دهه1330 شمسى  جنگ جهانى نخست تا اواس
ــتى  ــدن سرپرس در آن حوزه و تا پيش از عهده دار ش
كنسول گرى باكو در سال1323 با خدمت در تركيه و 
شوروى از اين عرصه دور نبود كه بررسى فعاليت هاى او 

بسيار با اهميت است».
بررسى چند مالحظه مهم

احسان هوشمند، پژوهشگر مطالعات قومى ضمن 
اشاره به چند نكته مهم كه مسئوالن بايد براى اصالح 
ــند به بازخوانى نامه مهم دكتر جاويد در  آن ها بكوش
ــال1326 پرداخت و گفت: «در ابتدا به روح  اسفندس
پاك تمام شهداى راه وطن درود مى فرستم. بحث اين 
نشست را با ذكر چند مالحظه ادامه مى دهم. نخست 
ــناد مرتبط با فرقه  ــت كه اس آنكه واقعا تاسف بار اس
دموكرات در مركز اسناد مجلس وجود ندارد و معلوم 
نيست كه واقعا گم شده يا ربوده شده است، اميدوارم به 
اين موضوع به طور جدى رسيدگى شود. دوم آنكه در 
دو و نيم دهه اخير شاهد استفاده ابزارى از بحث هاى 
قومى در انتخابات بوده ايم. حتى در عالى ترين سطوح 
انتخاباتى، برخى از نامزدها بحث هاى قومى را دستاويز 
كسب راى مى كنند و اين روش جايگزين ملى انديشى 

شده است و متاسفانه هيچ نظارتى نيز بر اين موضوعات 
صورت نمى گيرد. عجيب است كه مسئوالن براى ورود 
چند خانم به ورزشگاه ها حساسيت به خرج مى دهند 
ــيارمهم سكوت را در  اما در خصوص اين موضوع بس
پيش گرفته اند.  نكته ديگرى كه اشاره به آن الزم است 
ــئوالن چه پيش و چه پس از انقالب در  سياست مس
ــت كه  ــف بار اس ــت. واقعا تاس خصوص مهاجران اس
مسئوالن سياست خارجى به همه چيز مى پردازند به 
ــت ايرانيان در اقصى نقاط جهان. موضوع  جز سرنوش
مورد اشاره بعدى مالحظات پس از فرقه است. اعضاى 
فرقه از جمله شخص پيشه ورى اموال، وجوه نقد، طال 
ــيارى را از ايران خارج كردند و دولت  و جواهرات بس
وقت هرچه تالش كرد كه آن اموال را بازگرداند، موفق 
نشد. از پژوهشگران انتظار داريم به اين مهم نيز توجه 
كنند. بررسى سرنوشت اموال و از آن مهم تر پول نقد، 
طال و جواهر قابل توجهى كه توسط پيشه ورى از كشور 
ــتمايه يك پژوهش مستقلى  ــد تاكنون دس خارج ش
نبوده است. چرا اين مهم مورد توجه جدى قرار نگرفته 
ــازمانى براى بقاياى  است؟ آيا اين پول ها به شكل س
ــد؟ يا اينكه پيشه ورى اين  ــوروى خرج ش فرقه در ش
وجوه را مصادره شخصى كرده بود؟ چهارم آنكه يكى 
از داليل بروز و ظهور فرقه، فساد گسترده ادارى وقت 
بود. فساد ادارى مردم را از حاكميت دور مى كند و اين 
ــف در تاريخ معاصر جارى بوده  موضوع در ادوار مختل
است و مسئوالن فعلى نيز بايد از تاريخ عبرت بگيرند 
ــاله اكنون نيز وجود دارد. نكته پنجم اين  زيرا اين مس
ــه تبريز  ــيدن قواى دولتى ب ــت كه به محض رس اس
اعتراض هايى در آن زمان در مقابل مراكز دولتى شكل 
گرفت و مردم خواستار برخورد با عناصر فرقه بودند كه 
اين موضوع يعنى واكنش هاى مردمى در برابر فرقه هم 
در دوران اشغال و هم پس از آن چندان مورد توجه قرار 
نگرفته است. دكتر جاويد و ميرزا على شبسترى در آن 
زمان دو نامه مهم دارند. اين دو از شخصيت هاى مهمى 
ــدند اما از  ــا فرقه همراه ش ــه گرچه در ابتدا ب بودند ك
مقطعى به بعد راه خود را جدا كردند. دكتر جاويد در 
ــه وزير  ــاب ب ــه اى خط ــال1326 در نام ــفند س اس
دادگسترى وقت نوشت:«1-اينجانب نمى تواند انكار 
نمايد كه يك نفر ايرانى هستم كه به استقالل و آزادى 
مملكت صدقه دادم و هر چه از دستم آمده و در هر كجا 
ــتقالل ايران  بودم جز خدمت به مملكت و آزادى و اس
مقصد ديگرى نداشته و ندارم. وضعيت مادى اينجانب 
ــال خدمت پزشكى دليل كافى بر اين  كه بعد از19 س
ــد و هر آن حاضرم در دسترس قواى  موضوع مى باش
ــان وزراى محترم تصديق  ــه بگذارم. 2-آقاي تفتيش
خواهند فرمود وقتى كه شخصى نظر مادى از كارهاى 
ــد ممكن است سهو نمايد ولى  اجتماعى نداشته باش
ــكيل فرقه  ــرد. 3-در موقع تش ــد ك ــت نخواه خيان
ــركت  دموكرات آذربايجان اينجانب در تهران در ش
بيمه ايران مشغول انجام وظيفه بودم وقتى كه بيانيه 
ــاى ايالتى  ــا موضوع هاى انجمن ه فرقه را خواندم ب
ــاد نمايندگان  ــهردارى ها ازدي ــوق ش ــعه حق توس
ــم فرقه در  ــق ولى با محدوديت و اس آذربايجان مواف
ــن زبان تركى مخالف بودم.  آذربايجان و پيش انداخت
ــان قديم و  ــان بين آزادى خواه 4-چون در آذربايج
جديد سابقه داشتم، تصميم گرفتم به آذربايجان رفته 

و با سران فرقه آزادى خواهان ديگر مذاكره نمايم شايد 
بتوانم آن ها را قانع كرده و مشغول شوم. تقريبا پس از 
ــران فرقه از قبيل آقاى  20روز كه به تبريز رفتم با س
ــه ورى مذاكره كردم ولى متاسفانه  شبسترى و پيش
پيشه ورى مخالفت كرد چون عده اى از دوستان وعده 
مساعدت به اينجانب دادند؛بنابراين تصميم گرفتم در 
تبريز مانده و براى اصالح كار سعى نمايم. معتقد بودم 
كه در درون تشكيالت بهتر و بيشتر مى شود به اصالح 
كار كوشيد. 5-قبل از نهضت 21آذر اينجانب در نتيجه 
ــه ورى در كميته مركزى متصدى امور  مخالفت پيش
ــودم. 6-اول خدمت موثر  ــاده ب نبوده و فقط عضو س
ــروع مى شود در روز نهضت  اينجانب از روز نهضت ش
ــتم جلوى غارت اموال دولت را گرفته، حيثيت  توانس
صاحب منصبان  قشونى را حفظ نمايم. گمان نمى كنم 
يك فرد ژاندارمرى يا يك صاحب منصب ارتش پيدا 
شود كه از اينجانب رنجيده باشد. براى اثبات مى توانم 
ــرهنگ منصورى و سروان  آقاى سرگرد مهرداد و س
سياح را تذكر دهم. 7-من هميشه ساعى بودم با كمك 
ــات و كارهاى ناحق  ــخاص صالح جلوى از اجحاف اش
ــه ورى را بگيرم و به همين مناسبت طرف بغض  پيش
شديد او واقع بودم. اينجانب با كمك آقاى شبسترى 
ــل خانواده  ــخاص را(مث ــده اغلب اش اموال ضبط ش
بهبودى ها، ميرحمزه فرشچى و...) را به صاحبان شان 
ــادى را از حبس  ــده زي ــترد كردم. ع كال و جزئا مس
پيشه ورى از قبيل آقاى بهادرى نماينده فعلى سراب و 
آقاى تقى بيت ا...، آقاى دكتر فيضى جراح بيمارستان 
ــه آقاى  ــض و كين ــارج كردم. بغ ــره خ اروميه و غي
پيشه ورى نسبت به اينجانب و آقاى شبسترى اين قدر 
ــتى مخبرين روزنامه آمريكا  عمومى شده بود كه مش
ــترى را در  ــب و آقاى شبس ــودن اينجان تحت نظرب
ــى موضوع  ــد. 8-وقت ــرده بودن ــان ذكر ك اخبارش
ــد، از همه  ــزى پيش آم ــت مرك ــه با دول موافقتنام
خوش وقت تر ما و رفقاى صالح ما بودند وقتى كه آقاى 
پيشه ورى در تهران خواست موافقتنامه را امضا نمايد، 
موافقتنامه در تبريز در نتيجه جديت اينجانب و حسن 
نيت آقاى شبسترى عملى شد. تمام آقايانى كه از مركز 
ــاى صادقى و آقاى  ــريف آورده بودند، از قبيل آق تش
ــرتيپ[علوى] و موسوى زاده  ــرهنگ هدايت، س س
نمى توانند انكاركنندكه اينجانب چقدر ساعى براى 
تسريع امضاى موافقت نامه بودم. 9-طرح فوق به طور 
خالصه مربوط به دوره قبل از استاندارى اينجانب است 

و چنانچه عرض شد گمان نمى كنم يك نفر از اينجانب 
شاكى باشد در يك موضوع هم كه نتوانم كمك نمايم 
بر مخالفت شديد پيشه ورى برخورد كرده است اما بعد 
از استاندارى. 10-بعد از آشنايى با آقاى قوام السلطنه 
ــى و دريافت  ــه حضور اعليحضرت همايون و معرفى ب
ــب مهاجران  ــاى اينجاب جل ــى از كاره ــكام يك اح
ــت به آذربايجان است؛  ــويق بازگش آذربايجان و تش
چنانچه موقع مراجعت بعضى از نمايندگان مهاجران 
ــش هاى  ــردم. 11-در نتيجه كوش را به آذربايجان ب
اينجانب در مسافرت اول راه آهن زنجان به نمايندگان 
ــه آقايان وزراى  مركز تحويل گرديد. 12-براى اينك
ــن نيت اينجانب اطالع داشته باشند و  محترم از حس
ــت به آب و خاك قصد  يقين نمايند كه بنده جز خدم
ديگرى نداشته ام از وزيران آن دوره كه با بنده تماس 
داشته اند و از روحيه بنده كم و بيش مطلع شده اند جويا 
ــديد  ــوند. 13-بعد از 20الى25 روز با مخالفت ش ش
پيشه ورى در تبريز مشغول استاندارى بودم و با دستور 
ــت كردم.  ــران حرك ــيون به ته ــت وقت كميس دول
ــيد  و اغلب با تيمسار  ــه ماه طول كش ــيون س كميس
سرلشكر رزم آرا و تيمسار سپهبد احمدى، سرلشكر 
هدايت و آقيان هژير و ديباج تماس داشته با اينكه در 
بعضى مسائل اختالف جزيى هم پيش آمد مى كرد با 
ــان فوق تصديق خواهند  اين حال يقين دارم كه آقاي
فرمود اينجانب براى حل اختالف مركز و آذربايجان از 
هيچگونه تشبث و اقدام مضايقه نداشتم. 14-بااينكه 
تمام اعضاى كميسيون بدون امضا و موافقتنامه حركت 
كردند و شدت مخالفت پيشه ورى فوق العاده شديد 
بود حتى علنا به آقاى شبسترى و پادگان، بى اعتمادى 
خود را در نامه نوشته بود، بنده در تهران مانده و بعد از 
امضاى موافقتنامه به زنجان رفته  و وسايل تخليه آن را 
ــوع تغيير زبان چقدر من  فراهم نمودم. 15-در موض
ــاى مربوطه محلى مذاكره  ــيدم و با روس زحمت كش
كردم و هر دفعه به تبريز رفته و برگشتم. 16-باالترين 
ــترى ترك مخاصمت  خدمت اينجانب و آقاى شبس
آذر25 است، اينجانب يقين دارد آن ها كه وارد جريان 
هستند آقاى نخست وزير جزييات نهضت ستارخان را 
مى دانند كه با ده پانزده نفر تفنگچى فداكار نتيجه به 
كجاها منجر شد. تصديق خواهند فرمود ده پانزده هزار 
نفر فدايى مسلح اگر ترك مخاصمت نمى شد جنگ 
ــرش به مغلوبيت  ــى ولو اينكه آخ داخلى و برادركش
آذربايجان تمام مى شد، چقدر طول مى كشيد و چقدر 
ــارت مادى نصيب ملت ايران  تلفات مى داد و چه خس
ــتى ما بود براى  ــد. فقط حس ملى و وطن دوس مى ش
جلوگيرى از قتل و غارت كه وادارمان كرد زمينه را با 
كمك اشخاص صالح براى ترك مخامصت  آماده كنيم  
ــى و  ــرت همايون ــرض اعليحض ــه ع ــوع را ب تاموض
ــانم. اين موضوع مورد تقدير  ــت وزير وقت برس نخس
ــت وزير وقت واقع شد.  اعليحضرت همايونى و نخس
ــه ورى و  ــه پيش 17-در آن دو روز(11و12 آذر) ك
نزديكانش فرار كرده بودند و قواى دولتى وارد نشده بود 
عمده وجود ما بود كه جلو قتل و غارت را گرفت، ما زير 
باران گلوله براى استراحت مردم كار مى كرديم. فقط 
ــت.  ــه داش ــده نگ ــا را زن ــه م ــود ك ــى ب ــه اله توج
18-اسلحه هايى كه با آقاى حاجى قاسم خوئى دادم 
براى حفظ بازار داده بوديم و جلوي غارت بازار را گرفت. 
آقايان وزراى محترم يقين داشته باشيد. اگر استاندارى 
ــد250 هزار تومان بانك ميانه هم از بين رفته  نمى ش
بود. 19-كوچك ترين خدمت ما در آن روز استخالص 
ــل خديوى، پرچم،  50-40 نفر معاونان تبريز از قبي
ــفنديارى و... بود كه در مرند توقيف بودند، گمان  اس
نمى كنم تلگرافى كه اينجانب به نام مشهدى رضا حقى 
ــه واردكردن  ــتخالص محترمان و برهانى راجع به اس
ــد.  ــل انكار باش ــره بود، قاب ــه مذاك ــخاص فوق ب اش
ــت كه به تمام  20-احتياج به تذكر اين موضوع نيس
فرمانداران مخصوصا به سيف قاضى تلگرافى كردم كه 
ــت. در  ترك مقاومت كرده ايم و صالح هم در اين اس
نتيجه تلگرافات اينجانب بعضى فرمانداران براى حفظ 
ــدا كردند.  ــان را هم ف ــان خودش نظم در واليات ج
ــتراحت  ــايل اس ــون تهيه وس ــتقبال از قش 21-اس
ــتان آباد محتاج به شرح  صاحب منصبان، رفتن تا بس
ــد. 22-در مقابل تمام فداكارى ها ما منتظر  نمى باش
بوديم در دولت ما را مورد لطف قرار داده و زحمات ما را 
عمال تقدير خواهند كرد...در خاتمه به نام حفظ آبروى 
مردم آذربايجان مى خواهم به عرض آقايان وزرا برسانم 
اينكه منتشر شده آذربايجانى ها قصد تجزيه داشتند 
ــتقالل  ــت؛ آذربايجانى به اس ــت اس برخالف حقيق
مملكت عالقه مند است. در شديدترين دوره نهضت 
نمايندگان انجمن به قرآن مجيد براى حفظ استقالل 
ــان  ــم خوردند». احس ــت مملكت ايران قس و تمامي
هوشمند در ادامه بخشى از نامه شبسترى را نيز مورد 

بررسى قرار داد.
نقش برجسته روحانيت در مبارزه با فرقه

رحيم نيكبخت، پژوهشگر تاريخ معاصر نيز در ادامه 
اين جلسه با اشاره به نقش روحانيت در تحكيم وحدت 
ــمنان خارجى گفت:«در ابتدا بايد  ملى و مبارزه با دش
يادى كنم از شهيد بزرگوار اردبيلى، خلبان جدى كه 
ــت حضور دارد. حقيقتا اگر  برادر ايشان در اين نشس
ــهداى راه وطن وجود نداشت، اكنون  رشادت هاى ش

ــر نبود اما در  اساسا طرح موضوعاتى اينچنينى ميس
خوانش رخداد هاى مربوط به فرقه دموكرات آذربايجان 
ــيم. سرويس هاى  بايد قايل به يك تقسيم بندى باش
ــود را براى مداخله در  اطالعاتى بيگانه تمام تالش خ
ايران به كار گرفتند و در اين ترديدى نيست اما بخشى 
ــتند؛ مردمى كه  ــت نيز به آن ها پيوس از مردم فرودس
عموما از ظلم داخلى رنج مى بردند، چندان سواد بااليى 
ــنتى در آن ها موج مى زد. در آن  نداشتند و باورهاى س
زمان روحانيت به شدت عليه اين موضوع و به تبع آن 
ــوروى نقش آفرينى كردند. اين مبارزه آن قدر  عليه ش
وسيع بود كه وقتى ميرزا مجتهد اردبيلى فوت كرد در 
ــد زيرا آن ها مجتهد اردبيلى  باكو جشن و سرور برپا ش
ــتند يا آنكه وقتى  ــخت خود مى دانس را دشمن سرس
اعضاى فرقه به ثقه االسالم تبريزى مراجعه مى كنند و 
از ظلم موجود در كشور ايران سخن مى گويند و داليل 
ــوروى را بازخوانى مى كنند، او  خود براى الحاق به ش
ــيدن از  ــت كش مى گويد رفتار ژاندارم ها دليل بر دس
ــت. درواقع نبايد از قدرت نمايى  ايرانى بودن مان نيس
مذهبى و ملى روحانيت در برابر تفكرات كمونيستى 

و جدايى طلبانه غافل شد».
مقاومت مردم شاهسون

ــنده در اين  ــگر و نويس ميرنبى عزيززاده، پژوهش
ــث من در  ــوع مورد بح ــرد: «موض ــت اظهار ك نشس
ــتاى واكنش هاى مردمى به فعاليت ها و حكومت  راس
ــت. در تحقيقاتى كه  فرقه، درباره مردم شاهسون اس
ــون ها باتوجه  ــل آورده ام، دريافته ام كه شاهس به عم
به دشمنى ديرينه خود با روسيه و بعد از آن با شوروى 
هميشه در مقابل تحركات جدايى طلبى ايستاده اند. 
ــه مى خواهد منصفانه  ــى ك تاريخ يك روح دارد و كس
ــد؛ بنابراين  ــخن بگويد بايد به اين روح پايبند باش س
ــه بايد مبلغ پهلوى  در خوانش دوران حكومت فرقه ن
ــيفته روس ها بود. واقعيت تاريخى به ما نشان  و نه ش
ــون ها در اوايل دوره رضاشاه حتى  مى دهد كه شاهس
اجازه ندادند پاى يك كمونيست به كشور مان باز شود. 
در قلمرو شاهسون ها نه كمونيست ها و نه بلشويك ها 
حضورنداشتند. در سال1320 رضاشاه با آن قدرتش 
ــد اما باز هم مردم مظلوم شاهسون مقاومت  تسليم ش
خود را ادامه دادند. در آن زمان چنگال شيطانى در همه 
ــت. در شرايطى كه استالين در  جاى كشور وجود داش
ــورهاى غربى ازسوى ديگر در  شوروى از يك سو و كش
ــترده مى كردند،  اوضاع داخلى ايران دخالت هاى گس
شاهسون ها با روحيه مقاومت 500ساله خود پاسدار 
ــورمان بودند. فرهنگ شاهسون ها مبتنى  خاك كش
ــتيزى و وحدت ملى است.  ــالم، بيگانه س بر ايران، اس
شاهسون ها درهشت سال دفاع مقدس نيز جان فشانى 
كردند؛ همچنان كه تبريز هميشه سنگر دين و كشور ما 
بوده است. البته در خوانش اتفاقات سال1320 تا1325

نبايد همه چيز را بر گردن تفكرات برون مرزى انداخت. 
اين موضوع مهم را انكار نمى كنم اما نبايد از زمينه هاى 
داخلى بروز و ظهور فرقه غافل شد. تاريخ يك چراغ راه 
ــت و بايد از آن عبرت بگيريم و مسئوالن فعلى نيز  اس

بدانند كه بايد در ابتدا زمينه هاى داخلى رفع شود ».
ضرورت تاريخ نگارى دقيق

ــر در اين  ــگر حاض ــى راد، ديگر پژوهش على كال
ــت ضمن انتقاد از فقدان تاريخ نگارى منسجم  نشس
در ايران گفت: «در عنوان نشست امروز واژه اهريمن 
ــتى مراد از اهريمن چيست؟ آيا  وجود دارد. به راس
ــت يا از سران فرقه  ــوروى اس منظورمان رهبران ش
سخن مى گوييم؟ در بازخوانى تاريخى يكى از خيانت 
ــخن مى گويد و ديگرى از آلت دست  بيگانه شدن  س
ــان و تحريف تاريخ  ــركوب محروم و يكى ديگر از س
ــن و در خأل تاريخ نگارى  صحبت مى كند و در اين بي
ــويم و بايد به انتظار اسنادى  دقيق سرگردان مى ش
بنشينيم؛از سوى كشورهاى بيگانه در اختيار ما قرار 
داده مى شود و همه اين ها چه نسبتى با حال امروزمان 
دارد؟ آيا مردم گرفتار معيشت توانى براى بازخوانى 
گذشته دارند؟ و آيا در اين مشكالت عديده اجتماعى 
و اقتصادى بازهم اهريمن درصدد رويارويى با منافع 
ــد؟ بنابراين ضرورت دارد كه  ملى ايرانيان برنمى آي
ــه از منظر علمى  ــرجنجال و كينه توزى، بلك نه از س
ــرا تاريخ چراغ راه  به تاريخ نگارى دقيق بپردازيم زي
ما و آيندگان است. نبايد در انتظار تاريخ نوشته هاى 
بيگانگان باشيم زيرا آن ها تاريخ را طورى مى نويسند 
ــد. بايد بدانيم  ــداف و اميال خود را تامين كنن كه اه
ــكلى نوين در مى آيد و ايران  كه اهريمن هر روز به ش
ــت و ما بايد هميشه مهياى مقابله با  را نشانه رفته اس
آن باشيم تا كوچك ترين گزندى به كشورمان، ايران 

وارد نيايد».
سرنوشت غمبار مهاجران ايرانى

ــت  ــا بازخوانى سرنوش ــگر ب على درازى، پژوهش
مهاجران ايرانى به شوروى بيان كرد: «من مى خواهم 
ــوروى  ــت غمبار مهاجران به ش قدرى درباره سرنوش
ــر در 10 روزى كه مرز  صحبت كنم. 25تا30هزار نف
ــوروى مهاجرت كردند؛  ــمت آذربايجان ش بود به س
ــيده بودند و  ــاورز و ظلم كش طبقاتى كه معموال كش
ــه ورى نبودند و  عموم آن ها همفكر افرادى مانند پيش
ــتند. تا كنون پرسيده ايم كه  ايدئولوژى خاصى نداش
ــر آن مهاجران ايرانى آمد؟ سرنوشت ايشان  چه بر س
ــيارى از آن/ ها در معادن ذغال  بسيار غمبار است و بس
سنگ در سيبرى مشغول به فعاليت شدند. حكومت 
ــيد و حيات  ــوروى از هموطنان ما بيگارى مى كش ش
آن ها را نابود كرد. اين اواخر با چندنفر از آن ها صحبت 
ــت بدى را تعريف مى كردند. اكثر  مى كردم، سرنوش
ــتند به دنبال چه هدفى هستند.  اين مردم نمى دانس
به راستى دستگاه ديپلماسى ما پيش و پس از انقالب 
ــرد؟ فقط در  ــال57 براى بازگرداندن اين ها چه ك س
ــد و بر  ــون عفو عمومى صادر ش زمان پهلوى دوم قان
اساس آن پناهندگان به شوروى مى توانستند به ايران 
بازگردند اما چه عواملى باعث شد كه تبليغات مناسبى 
ــت، صورت  براى آگاهى دادن كه واقعا مى توان بازگش
ــوروى به طور مدام به مهاجرات  نگرفت؟ در مقابل ش
ايرانى مى گفت كه اگر بازگرديد، سرنوشتى جز اعدام 
ــت. واقعا به جز رده هاى يكم، دوم  در انتظار شما نيس
ــوم باقى مهاجران به حكومت شوروى وابستگى  و س
نداشتند. به نظر مى رسد كه دستگاه ديپلماسى ايران 

در بازگرداندن آن ها قصور كرد».

ا ا ا         زمينه هاى ظهور و علل سقوط فرقه دموكرات آذربايجان با حضور كارشناسان در دانشگاه تهران بررسى شد   گروه ايرانيانگ

حكومت فرقه و مقاومت ملى مردم محلى

كاوه بيات:
تالش و تحرك براى فراهم كردن 
مقدمات جدايى مردمان ترك زبان 
ايران با زير سوال بردن هويت ملى 

آنان حداقل از سال هاى نخست قرن 
بيستم با شكل گيرى گرايش هاى 

ترك گرايانه در نواحى مسلمان نشين 
روسيه و امپراتورى عثمانى آغاز شد؛ 

با شروع جنگ جهانى اول و به ويژه 
بعد از فروپاشى روسيه بر اثر انقالب 
روسيه، آنچه بيشتر به صورت نظرى 

در حوزه اتحاد تركان جهان مطرح 
بود، جنبه نظامى و عملى به خود گرفت

رحيم نيكبخت: 
در خوانش رخداد هاى مربوط به فرقه 
دموكرات آذربايجان بايد قايل به يك 

تقسيم بندى باشيم. سرويس هاى 
اطالعاتى بيگانه تمام تالش خود 

را براى مداخله در ايران به كار 
گرفتند و در اين ترديدى نيست اما 

بخشى از مردم فرودست نيز به آن ها 
پيوستند؛ مردمى كه از ظلم داخلى 
رنج مى بردند، چندان سواد بااليى 
نداشتند و باورهاى سنتى در آن ها 
موج مى زد. در آن زمان روحانيت 

به شدت عليه اين موضوع و به تبع آن 
عليه شوروى نقش آفرينى كردند

ميرنبى عزيززاده:
در خوانش دوران حكومت فرقه 

بايدنه مبلغ پهلوى و نه شيفته روس ها 
بود. واقعيت تاريخى به ما نشان 

مى دهد كه شاهسون ها در اوايل دوره 
رضاشاه حتى اجازه ندادند پاى يك 
كمونيست به كشورمان باز شود. در 

قلمروى شاهسون ها نه كمونيست ها 
و نه بلشويك ها حضورنداشتند. در 
سال1320 رضاشاه با آن قدرتش 
تسليم شد اما باز هم مردم مظلوم 

شاهسون مقاومت خود را ادامه دادند. 
در آن زمان چنگال شيطانى در همه 

جاى كشور وجود داشت

على كالى راد:
ضرورت دارد كه نه از سرجنجال و 
كينه توزى، بلكه از منظر علمى به 
تاريخ نگارى دقيق بپردازيم زيرا 

تاريخ چراغ راه ما و آيندگان است. 
نبايد در انتظار تاريخ نوشته هاى 

بيگانگان باشيم زيرا آن ها تاريخ را 
طورى مى نويسند كه اهداف و اميال 

خود را تامين كنند. بايد بدانيم كه 
اهريمن هر روز به شكلى نوين در 

مى آيد و ايران را نشانه رفته است و ما 
بايد هميشه مهياى مقابله با آن باشيم 
تا كوچك ترين گزندى به كشورمان، 

ايران وارد نشود

على درازى:
سرنوشت مهاجران به شوروى بسيار 

غمبار است و حكومت شوروى از 
هموطنان ما بيگارى مى كشيد و حيات 
آن ها را نابود كرد. اين اواخر با چندنفر 
از آن ها صحبت مى كردم، سرنوشت 

بدى را تعريف مى كردند. اكثر اين 
مردم نمى دانستند به دنبال چه هدفى 
هستند. به راستى دستگاه ديپلماسى 

ما پيش و پس از انقالب سال57 براى 
بازگرداندن آن ها بسيار ضعيف عمل كرد

احسان هوشمند:
در دو و نيم دهه اخير شاهد استفاده 

ابزارى از بحث هاى قومى در انتخابات 
بوده ايم. حتى در عالى ترين سطوح 

انتخاباتى، برخى از نامزدها بحث هاى 
قومى را دستاويز كسب راى مى كنند 
و اين روش جايگزين ملى انديشى 

شده است و متاسفانه هيچ نظارتى نيز 
بر اين موضوعات صورت نمى گيرد. 

عجيب است كه مسئوالن براى ورود 
چند خانم به ورزشگاه ها حساسيت 
به خرج مى دهند اما در خصوص اين 

موضوع بسيارمهم سكوت را در پيش 
گرفته اند



«زنان شاغل در يك جامعه  مردساالر گاهى اوقات 
ــختى تالش كنند. گاهى  بايد براى ادامه راه شان به س
ــمت خانواده شوهر يا حتى  ــاغل از س اوقات مادران ش
ــان كه عالقه آن ها به كار كردن را درك  والدين خودش
ــوند و مادران خانه دار نيز  ــرزنش مى ش نمى كنند، س
ــتيم  ــه در كنار فرزندان مان نيس ــا را به اين خاطر ك م
ــماتت مى كنند.  ــت نمى گذاريم ش ــا وق و براى آن ه
ــوى زنان شاغل  ــرط مى بندم زنان خانه دار نيز از س ش
به اين خاطر كه نمى توانند با انتخاب هاى زندگى خود 
كنار بيايند، سرزنش مى شوند. مثل بچه هايى هستيم 
كه در زمين بازى سعى مى كنند حرف هايى بزنند كه 
ديگران دوست دارند بشنوند و بخش هايى كه احتمال 
مى دهند ديگران درك نخواهند كرد را پنهان مى كنند. 
نمى دانم چه تعداد زن در اين دنيا وجود دارد كه با نيمى 
از شخصيت خودشان زندگى مى كنند و با اين كار كسى 
ــان مقدر كرده انكار مى كنند. واقعا فكر  را كه خالق ش
مى كنيد خداوند شما را -شماى منحصر به فرد و زيبا را

خلق كرده كه خوِد واقعى تان را انكار كنيد چون ممكن 
است براى ديگران ناخوشايند باشد؟ هرچه بيشتر به آن

فكر مى كنم بيشتر باور پيدا مى كنم كه خداوند خواسته 
من اين گونه باشم. او مى دانسته من شهامت كار كردن 
را دارم و مى دانسته به دنبال روياهاى بزرگ خواهم رفت 
و همين طور مى دانسته يكى ديگر از آفريده هايش در 
خانه خواهد ماند و بچه هاى زيبايش را بزرگ خواهد كرد 
در حالى كه يكى ديگر از آفريده  هايش اصال دلش بچه 
نخواهد خواست. (خودت باش دختر، ريچل هاليس، 
ترجمه هديه جامعى، نشر كتاب كوله  پشتى، 1397، 

تهران، ص 146).
بنا به تعريف دانشنامه رشد از واژه اتوبيوگرافى: «به 
ــرح حال افراد و رخدادهاى  آثارى گفته مى شود كه ش
زندگى آنان ضمن تحليل و توصيف جريان هاى فكرى، 
سياسى و اجتماعى زمان ايشان، به قلم خود آن اشخاص
ــود. در نگارش اين گونه آثار اگر نويسنده نوشته مى ش
ــد، خاطراتى را ــمند و نكته بين و خوش قلم باش هوش

به رشته تحرير خواهد كشيد كه لطف و مزه اى خاص 
ــى را در بر دارد كه در  ــت. به عالوه گاه مطالب تواند داش
جاى ديگر نمى توان يافت. حالت صميمى و بى تكلفى 
ــاس شود». مى توان  نيز كه ممكن است در آن ها احس
اين اثر را يك شبه اتوبيوگرافى دانست. «خودت باش 
دختر» از معدود كتاب هاى انگيزشى ا ست كه با وجود 
ــه ها، به دليل لحن ساده و صميمى  پرداختن به كليش
ــنده نظر مخاطبان زيادى را به خود جلب كرده نويس
است. قلم بى تكلف ريچل هاليس و تك گويى صادقانه

ــد. او در اين كتاب در  او خواننده را با خود همراه مى كن

ــه زنان تحت تاثير  20 بخش مختلف به 20 دروغى ك
ــود مى گويند پرداخته  ــان به خ اجتماع و اطرافيان ش
است و مخاطبانش را به رهايى از كمال گرايى و شناخت 
ــويق كرده و به آنان از  ــان تش و دوست داشتن خودش
راهكارهاى خود گفته است. او از تجربه هاى مختلفش 
ــر گذاشته سخن گفته  در زندگى سختى كه پشت س
ــته اند ــت. بر خالف آنچه برخى منتقدان بيان داش اس

ــكالت روزمره  ــى درد يا بيگانه با مش هاليس مرفهى ب
اجتماعى نيست، بلكه آن ها را شناخته و از سر گذرانده

ــش كافى براى ميخكوب  ــت. اگرچه كتاب از كش  اس
كردن مخاطب برخوردار نيست اما مى توان سادگى نثر 
ــاى روزمره را از داليل موفقيت  و پرداختن به دغدغه ه
آن دانست. صاحب اثر، خواننده را به ايستادگى در برابر 
ــمكش هاى زندگى ترغيب مى كند. او  مشكالت و كش
ــتن ديدگاه متفاوت،  سعى دارد مخاطبانش را به داش
اعتماد به قدرت خود و شناخت توانايى هاى شان دعوت 
كند و بين تجربياتش از توصيه هايى نظير: مراجعه به 
مشاور، يادداشت كردن اهداف، پذيرش خود و ... سخن 

مى گويد.
ــا يكى از  ــنده اين كتاب ب ــه مصاحبه  نويس در ادام

وب سايت هاى مشهور كتابخوانى را مى خوانيم.
  اولين چيزى كه باعث شد شما نوشتن كتاب

«خودت باش دختر» را شروع كنيد چه بود؟
 من مى خواستم زنان بدانند چقدر قوى هستند كه 
در هر لحظه قدرت تغيير زندگى شان و پيشبرد آن به 
ــدن را دارند. همچنين مى دانستم كه  ــمت بهتر ش س
خوانندگان كتابم چنين اعتقادى را باور نخواهند كرد 
مگر اينكه براى آن ها تجربيات خودم و مواجه شدن هايم 
با چالش ها و مشكالت مختلفم در زندگى را بازگو كنم.

   نـه تنهـا در كتاب تـان، بلكـه در مطالب 
وب سايت تان نيز لحن شوخ و بذله گو و همچنين 
صادقانه اى داريد. وقتى پشت ميز مى نشينيد و 
قلم به دست مى گيريد چگونه افكار و ذهنيت تان 

را مديريت مى كنيد؟
ــكار روزمره ام  ــا اف ــورد اتفاقات ي ــوال در م  من معم
مى نويسم. هر چيزى كه مرا رنج دهد(اضطراب، عصبانيت، 
ــم كه با  ــه اى دارد، بنابراين مدام در تالش ترس و ...) ريش
ذهنى باز به دليل به وجود آمدن آن احساس و اتفاقى كه 
آن را تبديل به يك معضل در افكارم كرده است بينديشم. 
ــت كه من پاى ميز بنشينم و بعد فكر كنم  اين گونه نيس
كه امروز راجع به چه چيزى بنويسم، ميل من به نوشتن 

درباره  چيزهايى  است كه در ذهنم پردازش مى شوند. زيرا 
معتقدم زندگى مضحك، سخت، غم انگيز و رعب آور است. 
مطالب من هم همين طورند، زندگى تلفيقى از تمام اين 

احساسات است درست مانند نوشته هاى من.

 دوسـت دارم كمى راجع به نام كتاب تان 
صحبت كنيـم. «خودت باش دختـر» نه تنها 
عبارت خنده دارى نيسـت، بلكـه توصيه اى
بسيار خوب اسـت. وقتى در مورد عنوان اثر 

فكر مى كرديد چـه چيزى باعث شـد كه اين 
عبارت را انتخاب كنيد؟

 راستش من اين اسم را انتخاب نكردم. اين عنوان
ــتانم است. من مشغول  محبت و انتخاب يكى از دوس
توضيح آنچه در ذهنم بود به ايشان بودم و به عباراتى

نظير: «دخترجان گريه نكن» فكر مى كردم اما ناگهان 
ــتم صحبتم را قطع كرد و اين عبارت را با لهجه دوس
تگزاسى و قوى خودش بيان كرد، همان لحظه دانستم
ــت كه براى عنوان كتابم به كه اين همان عبارتى ا س

دنبالش بودم.
 اولين و مهم ترين باورى كه دوست داشتى

در 20 سالگى آن را مى دانستى چه بود؟
ــاى خودم را  ــخصيت و باوره ــه الزم نبود ش  اينك
ــبت به ايده آل هاى ديگران تنظيم كنم. در واقع  نس
ــخصه چگونه آدمى هستم  اين حقيقت كه من به ش
ــال هاى زيادى از  به قدر كافى ارزشمند است. من س
ــدر دادم. اما لذت هاى  ــودن ه عمرم را براى خاص ب
ــى ام تحقق پيدا كرد،  ــال اخير زندگ واقعى در پنج س
زمانى كه زيستن را با اعتماد به نفس و پذيرش حقيقت 

وجودى ام آموختم.
 شما در كتاب تان توصيه هاى خوب و مهمى 
به ديگران كرده ايد، آيا مورد ديگرى هست كه 
دوست داشـتيد به آن بپردازيد اما در متن اثر 

نيامده باشد؟
 بله، در كتاب بعدى ام به آن ها پرداخته ام.

در انتهـا، فقط براى سـرگرمى، دوسـت 
داشـتيد بـه جـاى نويسـنده كـدام يـك از 

كتاب هايى كه خوانده ايد، مى بوديد؟

 كشف ساحره ها اثر دبورا هاركنس. به عنوان يك 
خوره  كتاب انتخاب سختى ا ست اما همين را انتخاب 
مى كنم. اين اثر، هوشمندانه ترين كتاب، درباره عشق 
فرازمينى  است كه تا به حال خوانده ام.«خودت باش 
ــار به چاپ رسيده  دختر» در ايران با خريد حق انتش
ــتاگرامى از  ــنده آن در يك پست اينس است و نويس
ــحالى  ــى ابراز خوش ــود به زبان فارس چاپ كتاب خ
ــس را مى توان از  ــت. اگرچه كه ريچل هالي كرده اس
ــاخته  ــاط، كارآفرين، الهام بخش و خودس زنان با نش
دانست اما نقدى كه مى توان بر اين كتاب وارد كرد اين 
ــائلى آسان است،  است كه سخن گفتن از چنين مس
ــرار دهيم كه نه خود  اينكه زنان را در برابر آيينه اى ق
ــند را ببينند كار  واقعى، بلكه آنچه دوست دارند باش
سختى نيست اما ترغيب آن ها به پذيرش تمام نكات 
طرح شده در اين اثر، چيزى نيست كه تنها با خواندن 
ــر، در فضاى مجازى و  ــاق بيفتد. اين اث يك كتاب اتف
ــر و صداى زيادى به پا كرده  رسانه هاى اجتماعى، س
ــت و مخالفان و موافقان زيادى دارد اما به شخصه  اس
ــار خوانده  ــن كتاب هايى فقط به يك ب معتقدم چني
ــانه ها مطرح  ــدن مى ارزد و آنقدرها هم كه در رس ش
ــتند. دليل سخنم اين  ــته توجه نيس مى شوند شايس
است كه چنين آثارى فاقد ارزش ادبى باال هستند. نگاه 
داشتن سطح سليقه مخاطب، در حد هميشه خواندِن 
آن ها جفا به مخاطب است. اين كتاب در عرض چهار 
ــت، براى يك بار خوانده  ماه به چاپ هفتم رسيده اس
شدن هم كتاب مناسبى  است اما نگرانى از جايى آغاز 
ــخوان كتاب فروشى ها پر مى شود از  مى شود كه پيش
اين دست آثار. آثارى كه تنها با تبليغات فضاى مجازى 
ــان، در صدر  ــروف باال رفتن تب خريدش و به قول مع
ــى كه هنوز  ــرار مى گيرند در حال پرفروش ترين ها ق
شاهكار هاى ادبى بسيارى مهجور مانده اند و از نعمت 
خوانده شدن توسط مخاطبان خود محرومند. خواندن 
تجارب زنى كه با مشكالت روزمره ما ديگر زنان درگير 
ــربلندى از پس تمام آن ها ــت و توانسته با س بوده اس
بربيايد لذت بخش است اما خو كردن به مطالعه آثارى

ــت را مى توان به عنوان يكى از بحران هاى  از اين دس
ادبيات معاصر مورد بررسى قرار داد. به شخصه معتقدم 
اغلب خوانندگان، از كتاب  هاى عام شروع مى كنند اما 
امروزه با وجود اين حجم كتاب هاى متوسط و گاه زرد، 
ــليقه آنان كارى بس دشوار است.  باال بردن سطح س
ــيارى آثار ديگر، زرد  همه ما مى دانيم كه اين اثر و بس
نيستند اما همين متوسط بودن و متوسط ماندن آثار 
معروف و پر سر و صدا سطح سليقه مخاطب را پايين 
مى آورد. مخاطبى كه هر روز و هر لحظه با كتاب هايى 
فاقد ارزش ادبى سر و كار دارد ميل و رغبتى به دنبال 
ــد و يكى از  ــدا نمى كن ــاهكارهاى ادبى پي كردن ش
ــر و حتى  ــكالت و بحران هاى بازار نش مهم ترين مش
كتابخوانى درست از همين جا شروع مى شود. پروردن 

مخاطبان عام پسند!
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ــره خوب  ــراى مخاطب خاط ــال تبريزى ب ــا نام كم اساس
فيلم هاى متفاوت و جسورانه اى همچون« ليلى با من است » 
و« مارمولك » را با خود همراه دارد ، فيلم هايى كه هر كدام در 
ــكنى در ادبيات كمدى و سياسى  زمانه خود نوعى ساختار ش
ايران را به همراه داشت و توانسته بود كمال تبريزى را به عنوان 

فيلمسازى جسور بر سر زبان ها بيندازد .
« مارموز» را نيز مى توان در ادامه فيلم هاى كمدى سياسى 
ــارت كمترى  ــت اما با اين تفاوت كه انگار از جس تبريزى دانس
ــبت به كارهاى موفق قبلى او برخوردار است ، هر چند كه  نس
ــيدن به پروانه اكران فيلم  ــور و رس نمى توان گذر از تيغ سانس
ــرمايه گذاران فيلم بسيار  را نيز ناديده گرفت كه قطعا براى س

حياتى است .مهم ترين مشكلى كه « مارموز » از آن رنج مى برد 
بى شك ، مستقيم گويى فيلم است كه در لحظاتى نيز آن را به 
دام شعار زدگى مى اندازد .شايد« آيدين سيار سريع» در مقام 
نويسنده فيلمنامه مى توانست با قدرى زيركى بيشتر و نگاهى 
عميق تر  ، طنز بهترى را از اوضاع آشفته جامعه سياسى ايران به 
تحرير درآورد و در آن صورت فيلم تبريزى نيز از احوال بهترى 
ــه به نظر نگارنده در فيلم تبريزى  برخوردار مى بود . اما آنچه ك
قابل توجه است و مى توان اندر احوال آن تامل بيشترى كرد ، 
كاراكتر ، «قدرت صمدى» با بازى «حامد بهداد» است .اگرچه 
شايد در نگاه اول اين كاراكتر بسيار رو به نظر برسد و اين اتهام را 
متوجه نويسنده اثر كند كه از شخصيت پردازى خوب و عميقى

ــتر مى توان دريافت كه  برخوردار نيست اما با كمى تفكر بيش
اتفاقا كاراكتر قدرت صمدى بسيار خوب و هوشيارانه در فيلم 
پرداخت شده است .قدرت صمدى ملقمه اى است از بسيارى 

ــرزمين كه خودش هم نمى داند دقيقا  از رجال سياسى اين س
به چه اصولى پايبند است و به چه اصولى پايبند نيست! حامد 
ــت كه  ــيار كامل از مردانى اس بهداد در اين فيلم يك نمونه بس
ــيدن به قدرت از هيچ  ــتند و بعضا براى رس ــنه قدرت هس تش
تالشى فروگذارى نمى كنند حتى اگر به قيمت تغيير مسير يا 

پا گذاشتن روى اصول شان باشد .
در يك نگاه جامع تر اساسا اين سوال در ذهن ايجاد مى شود  
ــت و ــر اصلى فراتر از قدرت هم هس كه اصال كدام اصول ؟ مگ

ــت كه اين بازى قرمز و آبى تنها در رسيدن به سكوى  اينجاس
قدرت معنا پيدا مى كند و بقيه چيزها در حد شعار باقى مى ماند. 
كاراكتر «قدرت»  در فيلم تبريزى اساسا بى هويت و بى فلسفه 
است و اين دقيقا نقطه مثبت در شخصيت پردازى اين اثر است 
ــان مى دهد كه نويسنده و  ــاره كردم و نش كه در باال به آن اش
كارگردان فيلم در پرداخت اين شخصيت بر خالف تصور اوليه، 

ــته اند اين باور پذيرى را در  كامال موفق عمل كرده اند و توانس
مخاطب خود ايجاد كنند.كمال تبريزى در آثار قبلى خود نشان 
ــت كه در ايحاد طنز موقعيت و قرار دادن كاراكترهاى  داده اس

ــتباهى بسيار موفق است و «  خود در فضاها و موقعيت هاى اش
ــت اما اين لحظات كم  مارموز»  نيز از اين قاعده مستثنى نيس
است و چندان درخشان نيست . طنز و شوخى هاى كالمى در

« مارموز»  بيشتر از طنز موقعيت و خلق فضاهاى ناب و خالقانه، 
ــت كه مخاطب با اثرى  ــايد از اين رو اس خونمايى مى كند و ش
ــت .آخرين اثر كمال تبريزى بر پرده  مستقيم گو تر روبه رو اس
سينما به لحاظ كارگردانى اما فيلم سرحالى به نظر مى رسد و 
در خط روايت ،دكوپاژ و طراحى فضا چندان آشفته و سردرگم 
نيست و اگرچه از روايتى پيچيده برخوردار نيست اما فيلمساز به 
كار خود مسلط است ، مى داند كه چه مى خواهد بگويد و از اين 
رو با اثرى پريشان گو و از اين شاخه به آن شاخه روبه رو نيستيم. 
فيلم « مارموز» ساخته كمال تبريزى با تمام اما و اگرهايى 
ــت در مسير آثار  ــت و مى توانس كه در مقام نقد به آن وارد اس
درخشان قبلى كمال تبريزى قرار گيرد اما هنوز هم يك كمدى، 
سياسى خوب است كه خرده جسارت هايى نيز در آن به چشم 
ــارت را مى توان در پهلو زنى هاى كاراكتر  مى خورد .اين جس
محورى فيلم به روساى جمهور ، وزرا ، احزاب نابسامان و آشفته 
كشور  و حتى شوراى نگهبانى در فيلم ديد كه اگرچه كالمش 

آشكار است اما قابل توجه است .

نقدى بر فيلم «مارموز»

يك كمدى سياسى كه در آن خرده جسارت هايى به چشم مى خورد 

نقد ونظر

حميدرضا كاظمى پور 
منتقد سينما و تئاتر 

حانيه د رى

    نگاهى به كتاب «خودت باش دختر»، نوشته «ريچل هاليس»

در برابر كمال گرايى افراطى

ــور در  ــى و هفت حض ــزه بين الملل ــه جاي ــا دريافت س ــران ب ــينماى اي س
ــاز كرد.فيلم هاى كوتاه  ــارى را توفانى آغ ــتيوال هاى مختلف دنيا هفته ج فس
ــتان به نمايش  ــا منار» بلغارس ــنواره «صوفي ــد ايرانى در يازدهمين جش و بلن
ــوان، فيلم كوتاه  ــاخته مقداد اخ ــى» س ــن «مرد دودكش درمى آيند.انيميش
ــى به  ــاخته فاطمه طوس ــاخته ابوذر پاك نژاد و «گاو آمريكايى» س «كدر» س
ــتان راه يافتند. ــنواره «صوفيا منار» بلغارس بخش فيلم كوتاه يازدهمين جش

در اين بخش فيلم هايى از امارات، تركيه، لبنان، پاكستان، فرانسه، آلمان و كنيا 
حضور دارند.

ــينماى نوى ايران»  ــى به نام «تمركز بر س همچنين در اين جشنواره بخش
ــد «آپانديس»  ــتانى مانن ــاى بلند داس ــن بخش فيلم ه ــود دارد كه در اي وج
ــم مختارى،  ــى ابراهي ــه كارگردان ــان» ب ــين نمازى، «برگ ج ــاخته حس س
ــه كارگردانى  ــاى نارنجى» ب ــى، «روزه ــى رقيه توكل ــادرى» به كارگردان «م
ــيدى  ــن س ــاخته هوم ــگ زده» س ــك زن ــاى كوچ ــى، «مغزه آرش الهوت
ــى آيد. ــه نمايش درم ــازى ب ــى روح ا... حج ــه كارگردان ــك» ب ــاق تاري و «ات

جشنواره «صوفيا منار» از 25 دى  تا 11 بهمن در شهر صوفيه پايتخت بلغارستان 
برگزار مى شود.

«فرميسك» برنده دو جايزه از دو جشنواره
جايزه بهترين فيلم كوتاه در بخش بين الملل از جشنواره «بوربودار» و جايزه 
شايسته ترين فيلم در بخش بين الملل جشنواره «بالى» هر دو از كشور اندونزى 
به «فرميسك» ساخته مريم پيربند رسيد.«فرميسك» به معناى اشك چشم، 
داستان دخترى است كه پس از حمله داعش به روستاى شان در كردستان عراق 
زنده مانده است و براى ادامه زندگى مشكالتى دارد.در اين اثر كه توليد مشترك 
ايران و آمريكاست، بازيگرانى چون نازو براوو، مريم شخ ماموندى، ليال مير و رامين 

مدنى ايفاى نقش كردند.
رقابت سه فيلم ايرانى

سه فيلم ايرانى «عرق سرد»، «روزهاى نارنجى» و «جدايى نادر از سيمين» 
ــرده مى روند. ــور آمريكا روى پ ــپرينگز» در كش ــنواره فيلم «پالم اس در جش

ــپرينگز»، فيلم هاى «عرق سرد» به  در سى امين دوره جشنواره فيلم «پالم اس
ــهيل بيرقى و «روزهاى نارنجى» به كارگردانى آرش الهوتى در  كارگردانى س
دو بخش «سينماى جهان اكنون» و «نمايش آمريكا» اين رويداد سينمايى به 

نمايش درخواهند آمد.
«جدايى نادر از سيمين» ساخته اصغر فرهادى محصول سال 2011 ، ديگر 

فيلم حاضر در جشنواره جهانى فيلم «پالم اسپرينگز» سال 2019 است كه در 
 «THE PALM SPRINGS CANON ــپرينگز بخش «معيار پالم اس
به نمايش گذاشته مى شود.از ديگر فيلم هاى شاخص حاضر در اين بخش مى 
ــهر خدا» ميرلس،  ــينما پاراديزو» تورناتوره، «ش توان به «پنهان» هانكه، «س
ــان» آنگ لى و  ــى، «ببر خيزان، اژدهاى پنه ــولو» رامين بحران «خداحافظ س
«ممنتو» نوالن اشاره كرد.در اين دوره از جشنواره 223 فيلم از 78 كشور دنيا 

به نمايش گذاشته مى شود.
ــم افتتاحيه  ــى كنت برانا فيل ــت» به كارگردان ــت اس فيلم «همه چيز درس

جشنواره است و فيلم «زنان سياهپوش» ساخته بروس برسفورد فيلم اختتاميه 
ــپرينگز»  ــى فيلم «پالم اس ــنواره جهان ــنواره خواهد بود.جش ــن دوره جش اي
ــازى در فيلم «اگر  ــه از رجينا كينگ براى ب ــالم كرده بود ك پيش از اين نيز اع
ــتاره اى متولد  ــراى كارگردانى «س ــت»، بردلى كوپر ب خيابان بيل زبان داش
ــر»، رامى ملك براى بازى در  ــود»، گلن كلوز براى بازى در فيلم «همس مى ش
ــازى در فيلم «هرگز  ــا مك كارتى براى ب ــودى»، مليس فيلم «بوهمين راپس
ــو كوارون براى كارگردانى فيلم «ُرما»، پيتر  مى توانى مرا ببخشى؟»، آلفونس
ــبز» به همراه ويگو مورتنسن و ماهرشاالعلى  فارلى كارگردان فيلم «كتاب س

ــل خواهد كرد.  ــال تجلي ــپايك لى در جوايز امس دو بازيگر اصلى فيلمش و اس
ــپرينگز» بين روزهاى 3 تا 14  سى امين دوره جشنواره جهانى فيلم «پالم اس
ژانويه 2019 (13 تا 24 دى) در پالم اسپرينگز ايالت كاليفرنيا برگزار مى شود. 

«لوتوس» فيناليست جشنواره زردآلوى زمستانى
 (Winter  Apricots ) نى  ــتا مس ز ــوى  ل آ د ر ز ه  ر ا ــنو جش
ــه  ــرى در مقدوني ــتقل و هن ــاى مس ــش فيلم ه ــداد نماي ــك روي ي
ــد دارد.  ــاوت تاكي ــرى متف ــگاه بص ــاص و ن ــاى خ ــر ايده ه ــه ب ــت ك اس
ــن فيلم، بهترين  ــب چهار جايزه بهتري ــنواره «لوتوس» براى كس در اين جش
ــورهاى سوئد، ايتاليا،  ايده، بهترين تصوير و بهترين صدا با 10 فيلم ديگر از كش
ــه و ايتاليا رقابت  ــوييس، بلغارستان، فرانس ــتان، صربستان، س مكزيك، لهس
خواهد كرد. پيش از اين «لوتوس» در بخش رقابتى جشنواره  مستند «شفيلد» 
ــنواره بين المللى  ــكا، جش ــم «لس آنجلس» آمري ــنواره فيل ــتان، جش انگلس
ــى فيلم كوتاه  ــنواره  بين الملل ــالوا» جمهورى چك، جش ــتند «ييه فيلم مس
the) ،ــروينو» ايتاليا ــنواره  بين المللى فيلم «س ــتر» انگلستان، جش «منچس

Poly Documentaries) در انجمن رويال پلى تكنيك كورنوال «فالموث» 
انگلستان و جشنواره بين المللى فيلم «دهوك» اقليم كردستان عراق به نمايش 

درآمده است.
سومين دوره جشنواره بين المللى فيلم «زردآلوى زمستانى» از 22 تا 24 آذر 
(13 تا 15 دسامبر) ادامه خواهد داشت.اين فيلم در اولين نمايش ملى خود نيز 
ــنواره بين المللى «سينماحقيقت» حضور  در سه بخش رقابتى يازدهمين جش
داشت و تنديس فيروزه اى ويژه  هيات داوران براى بهترين فيلم در بخش مسابقه 
بين الملل اين جشنواره را دريافت كرد. در اين مستند داستانى، زندگى پيرزنى 
ــال در انتظار مجوز ورود به جزيره نشسته است تا به ديدار  را مى بينيم كه 12 س

تنها ساكن آن برود. 
«اتاق تاريك» بهترين فيلم جشنواره كراال

ــداى ه ــا ا ال ب ــرا ــم ك ره فيل ــنوا ــومين دوره جش ــت و س بيس
ــازى ــاخته روح ا... حج ــك س ــاق تاري ــه ات ــم ب ــن فيل ــزه بهتري جاي

ــنواره به  ــزه بهترين كارگردانى جش ــن دوره جاي ــود خاتمه داد.در اي به كار خ
ــيد. ــرى كارگردان هندى براى فيلم «Ee.Ma.Yau» رس ليخو خوزه پاليس

نشان ويژه هيات داوران جشنواره را نيز فيلم «سكوت» ساخته بئاتريز سيگنر از آن 
خود كرد.رياست هيات داوران بخش بين الملل اين دوره جشنواره فيلم «كراال» را 

مجيد مجيدى كارگردان ايرانى بر عهده داشت.

سينماى ايران با سه جايزه بين المللى هفته توفانى را آغاز كرد

                  حضور هفت گانه 

 من مى خواستم زنان بدانند چقدر قوى 
هستند كه در هر لحظه قدرت تغيير 

زندگى شان و پيشبرد آن به سمت بهتر 
شدن را دارند. همچنين مى دانستم 

كه خوانندگان كتابم چنين اعتقادى را 
باور نخواهند كرد، مگر اينكه براى آن ها 

تجربيات خودم و مواجه شدن هايم با 
چالش ها و مشكالت مختلفم در زندگى 

را بازگو كنم
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صنعت خودرو كشور ما اين روزها با مشكالت عمده اى دست و 
پنجه نرم مى كند. از طرفى خودروسازان و قطعه سازان اين صنعت 
ــر قيمت خودروها  ــوى ديگ را به مراتب زيان ده مى دانند و از س
ــوان خريد خودرو را  به حدى افزايش يافته كه مردم به راحتى ت
ــال هاى گذشته  ــت و به نوعى مى توان گفت در س نخواهند داش
خودرو تبديل به يك كاالى سرمايه اى و لوكس شده كه هركسى 
ــاهده  ــد آن برنمى آيد. همان  طور كه مش به راحتى از پس خري
مى كنيد تحويل خودروها به خريداران نيز از سوى خودروسازان 
با تاخير بسيار زيادى انجام مى شود و در اين خصوص كارشناسان 
معتقدند كه خودرو سازان براى تحويل سرى جديد خودروهاى 
ــد و  ــكل جدى مواجه خواهند ش ــه طور حتم با مش ثبت نامى ب
نمى توانند به تعهدات خود در قبال مشتريان عمل كنند. صنعت 

خودرو كشور ما كه زمانى يك سرو گردن از كشورهايى مانند چين 
و كره باالتر بود، اين روزها به وضعيتى دچار شده كه اگر چاره اى 
براى آن انديشيده نشود به تدريج به سمت ورشكستگى و نابودى 
پيش خواهد رفت. در حال حاضر نيز خبرها حاكى از كاهش توليد 

خودرو در كشور است.
ميزان توليد خودرو

براساس جديدترين گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت 
توليد انواع خودرو در آبان امسال با كاهش 57.4 درصدى همراه 
ــودرو از 135 هزار و 402  ــت. در اين مدت توليد انواع خ بوده اس

ــتگاه در آبان 1396 به 57 هزار و 627 دستگاه كاهش يافته  دس
ــوارى با كاهش 58.2 درصدى  ــال توليد انواع س است. آبان امس
همراه بوده و از 126 هزار و 135 دستگاه در آبان سال گذشته به 
52 هزار و 723 دستگاه رسيده است. در اين مدت توليد انواع ون 
ــتگاه در آبان 1396 به  نيز 73.2 درصد كاهش يافته و از 67 دس
18 دستگاه كاهش يافته است. توليد انواع وانت نيز با كاهش 46 
ــتگاه در آبان سال گذشته به  درصدى همراه بوده و از 7569 دس
4084 دستگاه رسيده است. آبان امسال توليد انواع اتوبوس نيز 
نزديك به صد درصد كاهش يافته و با افت 99.4 درصدى از 163 

ــتگاه رسيده است. توليد انواع  دستگاه در آبان 1396 به يك دس
ــد كاهش يافته و از  ــنده نيز 52.6 درص كاميونت، كاميون و كش
1345 دستگاه در آبان سال گذشته به 637 دستگاه كاهش يافته 
ــت. در اين مدت تنها توليد مينى بوس و ميدل باس افزايش  اس
ــتگاه در آبان 1396 به  يافته و با رشد 33.3 درصدى از 123 دس
164 دستگاه رسيده است. در هشت ماهه نخست امسال نيز توليد 
انواع خودرو با كاهش 24.9 درصدى همراه بوده و از 960 هزار و 
ــال گذشته به 721 هزار و  سه دستگاه در هشت ماهه نخست س

363 دستگاه كاهش يافته است.

نامه جهانگيرى به دو      وزير
از طرفى دپو شدن برخى خودروها در گمرك باعث شده كه تعداد 
اين خودروها در كشور كم شود و همين امر باعث افزايش قيمت هاى 
بى رويه در ميان خودروهاى وارداتى شده است. در همين راستا معاون 
اول رييس جمهور در دستورى به وزراى اقتصاد و صنعت، خواستار عمل 
به مقررات در خصوص خودروهاى دپو شده در گمرك شده است. درپى 
نوشت اسحاق جهانگيرى در خصوص تعيين تكليف موضوع استمرار 
ــى از دپوى خودروهاى مربوط به برندهاى مختلف در  خسارت ناش
گمركات كشور خطاب به دژپسند و رحمانى آمده است، نبايد تحت تاثير 
فضاسازى ها، موانع فعاالن اقتصادى را برطرف نكنيم. اگر كسى تخلف 
كرده دستگاه قضايى برخورد مى كند و نبايد براى كسانى كه درچارچوب 

قوانين و مقررات عمل كرده اند، مشكل ايجاد شود.

ــال و همچنين  ــت ارز در ماه هاى ابتدايى امس افزايش قيم
تخلفات گسترده اى كه از سوى عده اى صورت گرفت، بازارهاى 
ــوالت ديجيتال را با افزايش قيمت   مختلف از جمله بازار محص
شديدى مواجه كرد  كه اين افزايش قيمت در برخى محصوالت 
تا سه و چهاربرابر نيز مى رسيد. به واسطه تخلفات زيادى كه در 
ــى از واردكنندگان با وجود  اين حوزه صورت گرفته بود و برخ
دريافت ارز 4200 تومانى اما پس از افزايش نرخ ارز كاالى خود 
را با قيمت ارز آزاد به مردم عرضه مى كردند، بسيارى از كاالها 
از گمرك ترخيص نشد و همين امر بازار را با كبود كاال و افزايش 
قيمت مواجه كرد. با اين حال مسئوالن چندين بار قول ترخيص 
ــه مردم داده اند. در  اين كاالها از گمرك و كاهش قيمت ها را ب
ــاوران رايانه از  ــتا چندى پيش رييس اتحاديه فن همين راس
كاهش 40 درصدى قيمت ها در آينده اى نزديك خبر داد. در 
همين خصوص روز گذشته رييس اتحاديه فناوران رايانه تهران 

ــته حدود  گفت كه بازار محصوالت رايانه اى طى 20 روز گذش
15 درصد كاهش قيمت را تجربه كرده است و ريزش قيمت ها 

ادامه دار خواهد بود.
ركود حاكم بر بازار

مهدى ميرمهدى با بيان اينكه ركود شديدى در بازار حاكم 
ــتر قيمت ها  ــه اميد كاهش بيش ــت، به ايلنا گفت: مردم ب اس
ــه همين دليل  ــوددارى و ب ــوالت ديجيتال خ از خريد محص
هم اكنون كسبه با ركود كم سابقه اى دست وپنجه نرم مى كنند. 
چند هفته اى است كه  سامانه ثبت سفارش روى واردكنندگان 
ــاهد كمبود كاال در بازار نيستيم  مسدود است و با اين حال ش
ــزات رايانه اى در بازار  ــيار كم تجهي و اين موضوع از فروش بس

حكايت دارد.

در انتظار ترخيص
رييس اتحاديه فناوران رايانه تهران با اشاره به اينكه حجم 
بسيار زيادى از كاالهاى ديجيتال در انتظار ترخيص از گمرك 
ــراى ترخيص اين  ــتند، اظهار كرد: حدود يك ماه پيش ب هس
ــاى خوبى انجام  ــور رايزنى ه كاال ها با رييس وقت گمرك كش
داديم و بنا شد تا اين محصوالت هرچه زودتر راهى بازار شوند 
ــه تعويق افتاده  ــس كل گمرك ، اين موضوع ب اما با تغيير ريي
ــر ترخيص اين  ــد همچنان بايد منتظ ــت و به نظر مى رس اس

كاالها بمانيم.
ــش مديريتى گمرك  ــا تغييراتى كه در بخ  به گفته وى، ب
شاهد هستيم ، طبيعتا روند ترخيص كاالهاى آى تى كه چند 
ــت ، تغييراتى خواهد كرد؛ اما  ــده اس ــور ش ماه پيش وارد كش

اميدواريم هرچه زودتر شاهد ترخيص و تزريق اين محموله ها 
به بازار آى تى باشيم. با ترخيص اين كاال ها كه با ارز دولتى وارد 
ــده اند، حجم زيادى از محصوالت رايانه اى به ويژه  ــور ش كش
ــديد قيمت ها  ــد كه به كاهش ش ــاپ وارد بازار خواهد ش لپ ت

كمك خواهد كرد. 
همان طور كه گفته شد درحال حاضر با كمبود كاال مواجه 
نيستيم اما اگر قيمت ها به تعادل برسد و مردم براى خريد راهى 
بازار شوند، بدون ترديد به دليل عدم ورود محصوالت جديد به 

بازار، با كمبود شديدى مواجه خواهيم شد.
ارتباط مستقيم نرخ ارز با قيمت محصوالت ديجيتال

ــاره اينكه  چرا  ــه تهران در ب ــاوران رايان رييس اتحاديه فن
ــديد دالر شاهد كاهش قيمت   بيشتر مردم معتقدند با افت ش

ــيارى  ازكاالهاى مصرفى  ــم، گفت: در بس در اجناس نبوده اي
ــور  ــتى و دارو كاهش قيمت چندانى در كش مثل لوازم بهداش
احساس نمى شود ؛اما محصوالت ديجيتال ريزش قيمت قابل 
توجهى را تجربه كرده اند كه اين اتفاق به دليل كاهش نرخ ارز 
ــت. قيمت محصوالت  ــه راحتى در بازار قابل لمس اس بوده و ب
ــديدى به نرخ ارز دارد، فروشندگان و  ــتگى ش رايانه اى وابس
ــد قيمت ها را باال نگه  ــدگان نمى خواهند و نمى توانن واردكنن
ــت  دارند؛ چون مى دانند اين كاهش قيمت ادامه خواهد داش
ــك  ــردن كاالهاى خود مبادرت كنند ، بدون ش و اگر به دپو ك

متضرر مى شوند.
ــندگان  ــر مى برد و فروش  از طرف ديگر بازار در ركود به س
ــند اما با اين  عالقه دارند تا اجناس خود را به خريداران بفروش
ــك با خاطيان  ــى هم رخ دهد ، بدون ش اوصاف اگر گرانفروش

برخورد خواهد شد.

روند كاهشى قيمت ها در روزهاى گذشته به بازار 
ــت. بازار لوازم خانگى از  لوازم خانگى نيز رسيده اس
ــطه افزايش بى رويه  جمله بازارهايى بود كه به واس
قيمت كاالها در آن بسيارى از مردم ازجمله كسانى 
ــترك خود را آغاز كردند با  كه به تازگى زندگى مش
ــدند. چند روز پيش بود  مشكالت جدى مواجه ش
ــى تصميم به  ــد  چهار برند لوازم خانگ كه اعالم ش
كاهش قيمت محصوالت خود گرفته اند. با اين حال 
برخى كارشناسان روند كاهى قيمت لوازم خانگى 
ــد. قيمت هاى باال در اين  را روندى مقطعى مى دانن
ــده كه ركودى شديد و سنگين بر  بازار نيز باعث ش

فضاى بازار لوازم خانگى حاكم شود.
تالش براى خروج از ركود

ــن  ــخنگوى انجم ــوص س ــن خص در همي

ــت: برخى برندها  توليدكنندگان لوازم خانگى گف
ــدت باالرفتن  ــاى خارجى در م به خصوص برنده
ــود را افزايش دادند  ــرخ ارز قيمت خ غيرطبيعى ن
ــازار به دنبال  ــه ركود حاكم در ب و اكنون با توجه ب

كاهش قيمت خود هستند. 
برخى برندها كه بيشتر توليد داخل هستند نيز 
ــت خود ادامه دهد و از  براى اينكه كارخانه به فعالي
ــمت تحريك تقاضا بروند و دچار  ركود تورمى به س
ركود ساختارى نشوند، اقدام به پايين آوردن قيمت 

محصوالت توليدى خود كرده اند.
تحريك تقاضا

عليرضا غزنوى سخنگوى انجمن توليدكنندگان 
لوازم خانگى در خصوص كاهش قيمت لوازم خانگى 
ــركت ها و توليد  ــت: برخى از ش ــته گف از روز گذش

ــه در هفته  ــى تصميم گرفته اند ك كنندگان داخل
ــود را كاهش  ــت برخى از محصوالت خ جارى قيم
ــت را براى  ــا اين كاهش قيم دهند. برخى از آن ه
ــندگان  ــى ديگر براى فروش ــرف كننده و برخ مص
ــدف هر دوى آن  ها تحريك  اجرا خواهند كرد اما ه

تقاضا است.
كاهش قيمت مقطعى

ــن كاهش قيمت  ــت: به نظرم اي وى اظهار داش
ــرا ما ارز را  ــت و مقطعى خواهد بود، زي پايدار نيس
ــامانه نيما تهيه مى كنيم، قيمت  براساس قيمت س
دالر در اين سامانه ماه گذشته 7500 تومان بود؛ در 
حالى كه امروز با 10 درصد افزايش به 8500 تومان 
رسيده است. قيمت استيل ، شيشه  و فوالد نسبت 
ــت و به طور كلى  ــته گران تر شده اس به هفته گذش
شرايط توليد امروز نسبت به  10 روز گذشته بسيار 
سخت تر است اما توليدكنندگان براى ادامه فعاليت، 
چاره اى به جز اعمال تخفيف و كاهش قيمت براى 

تحريك تقاضا ندارند.

 جبران زيان165 زلزله زده 
گيالن غرب و قصر شيرين  

ــات همراه كه صبح  ــن پوركيانى و هي به گزارش روابط عمومى بيمه ايران، محس
امروز براى ديدار از مناطق زلزله زده استان كرمانشاه و تسريع در پرداخت خسارت هاى 
بيمه شدگان زيان ديده، وارد كرمانشاه شده بودند، ضمن بازديد از مناطق آسيب ديده 
ــيدگى و ارزيابى پرونده هاى دريافت خسارت  از زلزله اخير استان كرمانشاه، روند رس
زيان ديدگان اين زلزله را از نزديك بررسى و از برخى شعب استان و پايانه خسارت شعبه 
شهيد بهشتى و ساختمان مركزى بيمه ايران كرمانشاه بازديد كردند.مديرعامل بيمه 
ايران در آيين پرداخت خسارت ها گفت: ايران جزو 10 كشور حادثه خيز جهان است و از 
43 بالى طبيعى حدود 30 نوع آن در كشور ما اتفاق مى افتد. وقوع حوادث اجتناب ناپذير 
است و ما نمى توانيم به طور كامل از رخ دادن آن ها پيشگيرى كنيم ولى برنامه ريزى ها 
براى مقابله موثر با زلزله بايد به گونه اى باشد كه كشور به سمت احداث ساختمان هاى 
مستحكم و مسكن هاى مقاوم حركت كند. روش مقابله دوم آن است كه شيوه هايى را 
اتخاذ كنيم تا به هنگام وقوع بالياى طبيعى بتوان با تامين مالى مناسب به سرعت در 
جبران خسارت زيان ديدگان عمل كرد و يكى از مهم ترين شيوه ها برقرارى پوشش هاى 
بيمه اى مناسب است. به طور مثال قبل از وقوع زلزله عده اى از مردم استان كرمانشاه 
بيمه نامه هايى را از بيمه ايران و صنعت بيمه خريدارى كرده بودند و به همين خاطر پس 

از زلزله هاى اخير با مشكالت كمترى نسبت به هموطنان عزيزى كه بيمه نامه نداشتند، 
ــدند.پوركيانى در خاتمه با اظهار اميدوارى نسبت به اينكه فرهنگ بيمه در  روبه رو ش
ــريف گيالن غرب روزبه روز توسعه و گستردگى  استان و به خصوص در ميان مردم ش
بيشترى يابد تا با تحت پوشش بيمه قرار دادن اموال شان بتوانند با عزت خسارت هاى 
خود را جبران كنند، گفت: بيمه ايران در زلزله اخيربالفاصله وارد عمل و مقرر شد در 

كوتاه ترين زمان ممكن خسارت ها برآورد و جبران شود.

طرح عقيق بانك انصار 
با سقف 10ميلياردريال درحال اجراست

طرح تسهيالتى عقيق بانك انصار با سقف 10ميليارد ريال و اقساط 100ماهه درحال 
اجراست و مشتريان بانك ، صاحبان كسب وكار و عموم مردم مى توانند براساس عقد 
مرابحه از آن استفاده كنند.به گزارش اداره كل روابط عمومى وتبليغات، اشخاص حقيقى 
وحقوقى مى توانند به منظور بهره مندى از اين طرح نسبت به افتتاح سپرده قرض الحسنه 
ــته چك اقدام كنند و بانك نيز به منظور قدردانى از دارندگان اين نوع  جارى بدون دس
حساب ها خود را مكلف به درنظرگرفتن امتياز تسهيالت براى مشتريان مى داند.اين 
ــهيالت از 8 الى 18درصد براساس توافق با مشتريان  گزارش مى افزايد: نرخ سود تس
تعيين مى شود و اشخاص مي توانند جهت اطالع بيشتر با شماره 096300 مركز خدمات 

مشتريان تماس گرفته يا به شعب سراسر كشور مراجعه كنند.  

بازار خودرو

بازار محصوالت ديجيتال

خبر ترويجيلوازم خانگي

آغاز شيب كاهشى قيمت محصوالت ديجيتال

كاهش 57 درصدى توليد خودرو در كشور

هر زمان دولت ها خواستند دردهاي ملت را التيام بخشند 
از واژه اي به نام «يارانه» مدد گرفتند. اما اين واژه بيشتر ابزاري 
ــيدن به اهداف سياسي برخي بوده  پوپوليستي براي رس
ــياري مواقع آن ها را به اهداف شان رسانده است.  كه در بس
با اين وجود روز گذشته محمود احمدي نژاد رييس دولت 
دهم با پيشنهاد يارانه نقدي 900 هزار توماني بار ديگر در 
رسانه ها خبرساز شد و با اين صحبت ها رييس جمهور فعلي 
كشور يعني حسن روحاني را به مناظره دعوت كرد. اين در 
حالي است كه دولت يازدهم و دوازدهم نيز بارها از اين واژه 
بهره گرفته اند،  براي مثال سازمان برنامه و بودجه كشور با 
ــده براى بودجه سال  توجه به اولويت بندى هاى تعيين ش
ــمرده كه «تداوم پرداخت يارانه  آتى، 6 ويژگى مهم را برش
نقدى» نخستين ويژگى آن است. چندي پيش نيز محمدباقر 
نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، بودجه يارانه 
نقدى براى سال آينده را 142 هزار ميليارد تومان اعالم كرد؛ 
بنابراين رقم اختصاص داده شده در بودجه سال 98 از سوى 
دولت براى رفع فقر مطلق، نسبت به سال جارى، از 99هزار 
ميليارد تومان به 142هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. 
اكنون در حالي دولتمردان از افزايش رقم يارانه ها در آينده 
سخن مي گويند كه منابعي براي چنين اقدامي وجود ندارد 
و به گفته برخي نمايندگان مجلس روال پرداخت يارانه هاى 
نقدى به شكل فعلى، به ضرر منابع عمومى كشور است و بايد 

چاره اى براى آن انديشيده شود.
نوبخت به پيشنهاد احمدى نژاد واكنش نشان داد

ــنهاد  ــه درباره پيش ــه و بودج ــازمان برنام رييس س
احمدى نژاد درخصوص افزايش يارانه ها به 900 هزار تومان 
گفت: دولت بايد كسرى پنج هزار و هشتصد ميليارد تومانى 
كه دولت قبل براى پرداخت همين 45 هزار و پانصد تومان 
يارانه براى مان باقى گذاشته بپردازد، پس چطور مى شود 
اين مبلغ يارانه را با اين بدهى كه دولت قبل گذاشته، اضافه 
كرد؟محمدباقر نوبخت درباره اظهارنظر برخى از مسئوالن 
ــور درباره افزايش ميزان يارانه ها و تاثير آن روى  سابق كش
افكار عمومى گفت: مردم ما فهيم تر از اين حرف ها هستند و با 
اين نوع حرف هايى كه مبانى درست و حسابي ندارد يا با يك 
فروضى مطرح شود كه اين فروض قابل انجام نيست، تحت 
تاثير قرار نمى گيرند. همين 45 هزار و پانصد تومان با همان 
ارقام قبلى بالغ بر  پنج هزار و 800 ميليارد تومان بدهى به بانك 
مركزى براى دولت باقى گذاشته است. مرتبا بانك مركزى در 
حال پيگيرى اين مطالبات از دولت است و ديوان محاسبات 

پرونده تشكيل داده است. 
قانون هدفمندي، خالف قانون اجرا شد

سال 89  بود كه محمود احمدى نژاد قانون هدفمندى 
يارانه ها را اجرايي كرد و از همان ابتدا بر خالف قانون عمل كرد 
و آنچه  رامصوب شده بود در چارچوب قانونى اجرا  نكرد. طبق 
قانون هدفمندى يارانه ها بايد از محل منابع ناشى از اصالح 
ــراى توزيع نقدى  قيمت حامل هاى انژرى تا 50 درصد ب
ــد براى توليد و 20 و غيرنقدى بين مردم توزيع، 30 درص

درصد هم براى بخش هاى عمرانى و هزينه هاى دولت تامين 
مى شد، اما با توجه به اينكه از ابتدا پرداخت يارانه هاى نقدى 

همگانى و براى تمام كسانى كه ثبت نام كرده بودند قرار داد در 
نهايت بيش از 70 ميليون نفر در ماه يارانه دريافت كردند، اين 
رقم 45 هزار و 500 تومانى در ماه هزينه حدود 3400 ميليارد 
تومان روى دست دولت گذاشت و در نهايت در اين سال ها 
مبلغى باقى نماند كه صرف توليد، بخش عمرانى، بهداشت 
ــمول درآمد هدفمندى  و درمان يا تمامى بخش هاى مش
يارانه ها شود. براين اساس از سال 89 تا كنون با توجه به پايه 
غلطى كه از ابتدا گذاشته شده همواره پرداخت هاى نقدى به 

معضلى براى دولت تبديل شده است.
24 ميليون نفر استحقاق دريافت يارانه را از سوي 

دولت دارند
در حال حاضر 76 ميليون نفر از جمعيت 81 ميليوني 
ايران يارانه دريافت مي كنند، به اين صورت هزينه زيادي 
ــود. در حالي كه يارانه تنها  از دولت صرف يارانه ها مي ش
ــه دهك پايين درآمدي در  بايد به اشخاص نيازمند و س
ــت ميليون نفر در  ــود. اگر هر دهك را  هش ايران ارائه ش
نظر بگيريم، يعني تنها 24 ميليون نفر استحقاق دريافت 

ــوي دولت دارند. از آنجايي كه قيمت نفت  يارانه را از س
ــادرات نفت نيز با  ــرده و كاهش ميزان ص كاهش پيدا ك
توجه به تحريم ها رقم خورده است، سوال اينجاست كه 
محدوديت  درآمدها در بودجه سال 98 چگونه برطرف 
خواهد شد و با اين وجود چطور پيشنهاد افزايش يارانه 
ــود؟ مهدي پازوكي در اين خصوص  نقدي عملي مي ش
ــال آينده ماليات ها بايد  ميگويد:  براي تامين بودجه س
ــند. البته نه به اين معنا كه  منبع اصلي درآمد دولت باش
ــا افزايش نرخ ماليات در  نرخ ماليات افزايش پيدا كند. ب
شرايط فعلي اقتصاد ايران مخالفم زيرا افزايش نرخ ماليات 
ــود، اما بايد گستره  باعث تشديد ركود در اقتصاد مي ش
پايه مالياتي را افزايش داد و جلوي فرار مالياتي را گرفت، 
همچنين معافيت هاي مالياتي نيز بايد از ميان برداشته 
شود. گفتني است كه ايران باالترين آمار را در فرار مالياتي 
به ثبت رسانده است؛بنابراين بودجه جاري كشور را بايد 
ــول نفت فقط صرف  ــل ماليات ها تامين كنيم و پ از مح

پروژه هاي زيربنايي كشور شود.

يارانه افراد برخوردار بايد حذف شود
ــوي ديگر هزينه هاي  ــي در ادامه گفت:  از س پازوك
غيرضروري دولت بايد به شدت كاهش پيدا كند و دولت 
بايد در مقابل بودجه اي كه به هر بخشي ارائه مي دهد از 
آن سازمان يا وزارتخانه پاسخ بخواهد كه اين سرمايه و 
بودجه را صرف چه اقداماتي كرده است. اگر اين بخش ها 
ــا دولت بايد مانع آن  عملكرد خود را ارائه ندادند، قطع
ــود. همچنين قيمت برخي از كاالهاي دولتي بايد  ش
تغيير پيدا كند. دولت به تنهايي نمي تواند مجلس بايد 
ــخاص برخوردار حذف شود. در  كمك كند تا يارانه  اش
حال حاضر 76 ميليون نفر از جمعيت 81 ميليوني ايران 
يارانه دريافت مي كنند، به اين صورت هزينه زيادي از 
دولت صرف يارانه ها مي شود. در حالي كه يارانه تنها بايد 
به اشخاص نيازمند و سه دهك پايين درآمدي در ايران 
ــت ميليون نفر در نظر  ــود. اگر هر دهك را  هش ارائه ش
ــتحقاق دريافت  بگيريم، يعني تنها 24 ميليون نفر اس

يارانه را از سوي دولت دارند. 

دادن يارانـه براي جبران تورم گزينه مناسـبي 
نيست 

ــب جابه جايى خانوارها بين  عدم ثبات اقتصادى موج
ــت و دولت براي كاهش فقر بسته هاي  ــده اس دهك ها ش
حمايتي و يارانه ها را در نظر دارد،  آيا ارائه يارانه و وعده افزايش 
آن درست است؟ محمود جامسازدر پاسخ به اين پرسش 
مي گويد: طرح هاى بسيار زيادى در خصوص جبران خريد 
ناشى از تورم طبقات آسيب پذير داشتيم كه هيچ كدام يا در 
مرحله اجرا موفق نبوده يا طرح از ابتدا نامطلوب بوده  است. 
او معتقد است كه براى جبران تورم، يارانه گزينه مناسبى 
نيست و بايد زيرساخت ها و توليد را تقويت كردزيرا افزايش 
محصول ملى باعث كاهش قيمت ها و افزايش قدرت خريد 
مردم  مى شود. اگر  هر بار به صورت يارانه، براى افزايش قدرت 
خريد به مردم كمك كنيم، اين اقدام به صورت بلندمدت 
امكان پذير نخواهد بود. همچنين اين امر كمك زيادى در اين 
شرايط (كه با تورم بااليى رو به رو هستيم) به مردم نمى كند. 
يكى از بزرگ ترين طرح هايى كه با شكست مواجه شده طرح 
هدفمندى يارانه هاست.  مقدار يارانه نقدى از زمان تعيين به 
دليل تورم حاكم بر كشور دچار كاهش شديدي شده و در 
ــكالت مردم باز نمى كند. از  حال حاضر هيچ گره اى از مش
طرفى بسته هاى حمايتى كه به نيمى از مردم تعلق خواهد 
گرفت باوجود تورم بسيار باال به سرنوشت يارانه نقدى دچار 

خواهد شد و ارزش چندانى نخواهد داشت.
تورمي كه با جيب مردم همخواني ندارد

او افزود: تورم اعالم شده از سوى بانك مركزى با واقعيت 
ــده از سوى مراكز  آمار  جامعه متفاوت است. تورم اعالم ش
ــت. تورم مورد نظر مردم،  جهانى 180 تا 200 درصدى اس
تورم  معيشتى است كه بسيار افزايش پيدا كرده و هر روز مردم 
با افزايش قيمت كاال ها روبه رو مى شوند. اكنون تورم از كنترل 
ــاس دالر آزاد محاسبه  دولت خارج شده و قيمت ها براس

ــود؛ در حالى كه هيچ كدام از كاالها با دالر آزاد وارد  مى ش
نشده است. متاسفانه اقتصاد ايران دالريزه شده است. دولت 
بايد به جاى اصالحات مقطعى ، تغييرات زيربنايى در ساختار 
اقتصادى به وجود آورد و بخش خصوصى را به شكل واقعى 

تقويت كند و دست از دخالت در بازارهاى مختلف بردارد. 
اقشار كم درآمد از يارانه بنزين بي بهره اند

گفتني است كه هر كجا يارانه اي به جامعه تعلق گرفته به 
دنبال آن فساد ايجاد شده است. از يارانه نقدي گرفته تا يارانه 
بنزين و بسياري موارد ديگر. در همين خصوص جامساز با 
بيان اينكه 90 درصد بنزين كشور توسط اقشار متوسط رو 
به باال مصرف مى شود، مي گويد: يارانه بنزين به اقشار با درآمد 
باال اختصاص پيدا مى كند و اقشار كم درآمد از آن بى بهره اند؛ 
اين در حالى است كه هزينه استفاده از وسايل حمل و نقل 
عمومى افزايش يافته است. براى مثال بليت مترو به هزار 
تومان افزايش يافته و اين وضعيت براى اقشار آسيب پذير 
ــو اين افراد از يارانه سوخت  ــت. از يك س جامعه دشوار اس
بهره مند نمي شوند و از سوى ديگر حمل  ونقل عمومى هزينه 

بااليى به آن ها تحميل مى كند. 
يارانه پولي تجربه موفقي نبود

او در ادامه گفت: با اين وجود پرداخت يارانه از ابتدا مورد 
ــى را ترجيح  ــود و آن ها يارانه جنس توجه اقتصاددانان نب
ــوء استفاده قرار  مى دادند؛ البته يارانه جنسى نيزمورد س
گرفته و فساد ايجاد مى كرد. از آنجايى كه سيستم دولتى 
ــادآوربوده در حوزه توزيع نيز شاهد فساد هستيم. در  فس
اينجا طبقه آسيب پذير و حقوق بگير هستند كه از اين فساد 
اقتصادى رنج مى برند و فساد اقتصادى و اجتماعى به آن ها 

تحميل مى شود. 
طرح هاي زودبازده با شكست مواجه شده است

جامساز خاطرنشان كرد: دولت هميشه به طرح هاي 
ــد دولتمردان هميشه  زودبازده بها مي دهد. اگر قرار باش
ــت بخواهد  ــد و دول ــازده فكر كنن ــاي  زود ب به طرح ه
رضايت بخشي هايي را از سوي مردم براي خود جذب كند، 
ــي ها مطمئنا ناپايدار است و به نتيجه  اين رضايت بخش
ــد. دولت بايد طرح هاي زيربنايي داشته باشد و  نمي رس
ــان خودش نتيجه  ــه اين طرح ها در زم هيچ فكر نكند ك
مي دهد. در كشورهاي ديگر زماني كه يك طرح به عنوان 
يك استراتژي تصويب مي شود، اين طرح بلند مدت ممكن 
است در سه دوره بعد از رياست جمهوري نتيجه  دهد و اين 
براي رييس جمهور مهم نيست كه طرحي كه در دوره او 
ــت، در دوره خودش نتيجه دهد. در حال  تدوين شده اس
حاضر مي بينيم روساي جمهور كشور متاسفانه طرح هايي 
كه ارائه مي دهند يا تصويب مي كنند، مي خواهند در زمان 
خودشان ميوه بدهد و مورد استفاده قرار گيرد تا بتوانند 
بعدها در سمت هاي ديگر انتخاب شوند يا پس از رياست 
جمهوري در پست مهم ديگري قرار بگيرند. اين ها مسائلي 
است كه ساختار اقتصادي، اجتماعي، اخالقي_ سياسي 
ــت. ما در تمام زمينه ها  كشور را تحت تاثير قرار داده اس
ــه اكنون گراني  ــتيم. در حالي ك در حال عقب گرد هس
ــاهد گرانفروشي برخي ها هستيم و  بيداد كرده باز هم ش
انسان گرايي اقتصادي با چالش بزرگي روبه رو شده  است 
كه ناشي از سيستم و مجموعه اقتصادي رانتي فاسد دولتي 
ــياري در آن رخ داده و به كل  ــت كه اختالس هاي بس اس

جامعه سرايت كرده است.

   كسري بودجه پنج هزار و 800 ميليارد توماني، ميراث پرداخت يارانه در دولت هاي نهم و دهم است   

رقابت  يارانه اي
براى جبران تورم، يارانه گزينه مناسبى نيست و بايد زيرساخت ها و توليد را تقويت كرد

طرح هاى زيادى براي جبران خريد ناشى از تورم طبقات آسيب پذير داشتيم كه هيچ كدام يا در مرحله اجرا موفق نبوده يا از ابتدا نامطلوب بوده اند

ف

روند كاهشى قيمت در بازار لوازم خانگى شدت گرفت

تحريك  تقاضا  و خروج   از  ركود

 مهدي پازوكي:
 در حال حاضر 76 ميليون نفر از 

جمعيت 81 ميليوني ايران يارانه 
دريافت مي كنند، به اين صورت هزينه 

زيادي از دولت صرف يارانه ها مي شود؛ 
در حالي كه يارانه بايد تنها به اشخاص 

نيازمند و سه دهك پايين درآمدي در 
ايران ارائه شود. اگر هر دهك را هشت 

ميليون نفر در نظر بگيريم، يعني تنها 
24 ميليون نفر استحقاق دريافت 

يارانه را از سوي دولت دارند
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ــاس ماده 102 و بند 22 از ماده  در حالى كه بر اس
55  قانون شهردارى ها، به هنگام اجرا پروژه عمرانى در 
محوطه  هاى تاريخى، پيمانكاران و ناظران شهردارى 
ــراث فرهنگى،  ــرات و طرح هاى اداره مي مكلفند نظ
ــتانى و ميزان حريم آن ها  راجع به نحوه حفظ آثار باس
ــتفاده كنند، اما  ــان اس ــت و از نظر متخصص را رعاي
ــازى شهردارى  ــازى و بهس زمانى كه واحدهاى نوس
ــغول كار هستند، هيچ  ــهر مش در محالت تاريخى ش
ــان ميراث فرهنگى نيست.  خبرى از حضوركارشناس
ــهردارى در اجرا  ــت كه چرا ش پرسش اصلى اين اس
ــى تعامل ندارد؟ پروژه هاى عمرانى با ميراث فرهنگ

ــدان دور در  ــكان نيوز ، در ايامى نه چن به گزارش اس
محيط هاى علمى اين بحث مطرح بود كه «توسعه» و 
«حفاظت» هيچ گاه در كنار هم نمى توانند قرار گيرند! 
باور بر اين بود كه اين دو مقوله از يك جنس نيستند و 
ــرارداد. با ورود تعابير  نمى توان اين دو را در كنار هم ق
ــام فعاليت هاى  ــكان انج ــهرى» ام نوين «مرمت ش
توسعه اى در شهر هم زمان با حفظ و حراست از منظره 
ــد. اكنون در بحث مرمت  ــهرى تاريخى فراهم ش ش
شهرى مباحث حفاظتى در كنار توسعه قرار مى گيرد و 
مى توان با توسعه شهر همچنان زيبايى ها و نشانه هاى 

تاريخى شهر را حفظ كرد.
ــر اصفهان معتقد  ــگاه هن عضو هيات علمى دانش
ــت، در اصفهان از دانش متخصصان مرمت كمتر   اس
ــود و همين كم توجهى سبب شده تا  ــتفاده مى ش اس
شاهد بروز مشكل در پروژه هاى عمرانى در محوطه هاى 
ــيم. ــى باش ــان چهارباغ عباس ــى مانند خياب تاريخ

بهنام پدرام به اسكان نيوز مى گويد: مراجعه به كتاب 
ــى  ــاده ترين راه براى بررس ــهردارى ها س ــون ش قان
مشكالتى اين چنينى است. ماده 102 از كتاب قانون 
ــهردارى هم به اين موضوع پرداخته و تاكيد كرده  ش
«زمانى كه در طى پروژه هاى عمرانى به شواهد باستانى 
ــت، موضوع به اداره مربوطه  برخورد شود ضرورى اس
اطالع رسانى و از نظريات كارشناسان آن اداره به خوبى 
ــاده 55  كتاب قانون  ــود». بند 22 از م بهره گرفته ش
شهردارى ها نيز در ارتباط همكارى شهردارى با اداره 
ميراث فرهنگى در حفظ و حراست از بناهاى تاريخى 
است. بنابراين طبق قوانين شهردارى در محوطه  هاى 
ــهردارى مكلفند  ــكاران و ناظران ش ــى، پيمان تاريخ
نظرات و طرح هاى اداره ميراث فرهنگى، راجع به نحوه 
حفظ آثار باستانى و ميزان حريم آن ها را رعايت كنند.

ــهردارى ها به فعاليت عمرانى در محوطه ها  قانون ش
ــا با وجود  ــتانى توجه ويژه دارد، ام ــايت هاى باس و س
ــه واحدهاى  ــاهديم زمانى ك ــت ش قوانين از اين دس
نوسازى و بهسازى شهردارى در محالت تاريخى شهر 
مشغول كار هستند، هيچ خبرى از حضوركارشناسان 
ــش اصلى اين است كه  ميراث فرهنگى نيست. پرس
ــهردارى در اجراي پروژه هاى عمرانى با ميراث  چرا ش
فرهنگى تعامل ندارد؟ درصورتى كه يك شهر تاريخى 
متعلق به همگان است؛ نه شهردارى، نه ميراث فرهنگى 
و نه هيچ شخصى حق ندارد به تنهايى براى يك شهر 
تاريخى تصميم گيرى كند. قانون در اين زمينه كامال 
ــت؛ اما مشخص نيست كه چرا از  مشخص و صريح اس

اين قانون پيروى نمى شود.

نبايد نظرات ميراث فرهنگـى را مانع انجام 
كارها بدانيم

ــاي بناها و بافت هاى   اين متخصص مرمت و احي
ــاله اين  ــن ترين حالت مس ــه داد: روش تاريخى ادام
ــه قصد  ــهر تاريخى ك ــه از ش ــت كه در هر گوش اس
ــه نظرات  ــم بايد از نقط ــت عمرانى داري انجام فعالي
ــازمان ميراث فرهنگى استفاده كنيم  كارشناسان س
ــن نقطه نظرات مانع  ــت اي و اين را بدانيم كه قرار نيس
ــرى مى توان  ــود؛ بلكه با تعامل و هم فك انجام كار ش
ــروژه انتخاب كرد. ــب ترين روش را براى اجرا پ مناس

ــى را مانع در انجام  ــرات ميراث فرهنگ نبايد نقطه نظ
كارها بدانيم، از طرف ديگر كارشناس ميراث فرهنگى 
ــد كه در برخورد با  ــته باش هم بايد اين ديدگاه را داش
ــهردارى به تعامل برسد. اين كه  ــهرى با ش مسائل ش
ــل يكديگر قرار  ــهردارى و ميراث فرهنگى در مقاب ش
ــود تا مجموعه اى كه پول و قدرت  بگيرند سبب مى ش
بيشترى دارد، حرفش را حتى اگر اشتباه باشد، پيش 
ــفانه در حال حاضر در اصفهان  ببرد. روندى كه متاس
ــتيم. هرچند در اين سال ها تجربه هاى  شاهد آن هس
ــراث فرهنگى با  ــكارى و تعامل مي ــم از هم خوبى ه
شهردارى وجود دارد، اما اين تعامل بسيار اندك است.

 اين متخصص مرمت ابنيه و احياي بافت هاى تاريخى 
ــهردارى و سازمان ميراث  با بيان اين كه تعامل بين ش
فرهنگى بسيار كم رنگ است، مى گويد: اين در حالى 
ــر دو مجموعه  ــان خبره اى در ه ــت كه كارشناس اس
ــود. ــتفاده مى ش ــه از آن ها كمتر اس حضور دارند ك

ــاره به حضور كم رنگ كارشناسان ميراث   پدرام با اش
فرهنگى در اجرا پروژه هايى مانند سنگفرش خيابان 
چهارباغ عباسى، مى گويد: بايد جايگاه نماينده ميراث 

فرهنگى در اجرا طرح هاى اين چنين تعريف شود.
در اجرا پروژه هاى عمرانى از دانش مرمتگران 

شهرى استفاده نمى شود
ــر از دانش  ــه از اين كه در حال حاض پدرام با گالي
ــهر تاريخى اصفهان استفاده  مرمتگران شهرى در ش
ــرا پروژه هاى  ــى كه در اج ــود، مى گويد: زمان نمى ش
ــتفاده  ــهرى اس ــران ش ــش مرمتگ ــى از دان عمران
ــت كه متخصصان اين رشته،  ــود منطقى اس نمى ش
اشكاالت و نواقصى را كه در اجرا كار شاهد آن هستند 
ــده تا جامعه  ــبب ش ــوند. موضوعى كه س متذكر ش
ــوند. ــناخته ش حفاظت گر به عنوان جامعه منتقد ش

ــدون توجه به اصول  ــهردارى ب زمانى كه پيمانكار ش
ــال طبيعى  ــش مى برد، كام ــهرى كار را پي مرمت ش

ــكاالت،  ــبت به اش ــت كه جامعه حفاظت گر نس اس
ــرح كرده و ايده و طرح هاى  موضع گيرى و آن ها را مط
ــب جايگزين را ارائه كنند. در نتيجه اين گروه از  مناس
متخصصان  هميشه به  عنوان منتقد شناخته مى شوند. 
درصورتى كه اين متخصصان تنها اصول و قوانينى كه 
ــوى پيمانكار براى فعاليت در محوطه هاى  بايد از س
تاريخى رعايت شود، را متذكر مى شوند؛ اما به اشتباه 
گروهى كه  بايد از دانش آن ها براى توسعه و حفاظت 
ــود معموال به  عنوان مخالفان توسعه  شهر استفاده ش
ــوند. درصورتى كه آن ها تنها  ــناخته مى ش شهرى ش
ــت، متذكر  ــه مغاير با اصول حفاظت اس مواردى را ك

مى شوند.
چرا سازمان نوسازى به انتقادها و توصيه هاى 

متخصصان توجهى  نكرده است
ــراى كار در  ــت كه ب ــه داد: طبيعى اس پدرام ادام
ــاى حفاظتى،  ــايتى همانند چهارباغ با رويكرده س
اجراي كار به زمان بيشترى نياز دارد چرا كه بر اساس 
شواهد، اليه هاى تاريخى در زير خيابان وجود داشته 
ــد.   ــترى با آن ها برخورد مى ش ــا دقت بيش كه بايد ب
ــمند تاريخى و حفاظت  ــازه هاى ارزش شناسايى س
ــار مصرف  ــت و نمى توان با معي ــر اس از آن ها زمان ب

ــا آن برخوردكرد. ــاه زمانى ب بودجه در محدوده كوت
ــرى از بتن  ــا قش ــى ب ــازه هاى تاريخ ــاندن س پوش
ــرعت  ــت.  در اين روش به س ــتباه اس كارى قطعا اش
ــده اما آيا  ــنگ فرش انجام ش ــن هزينه س و با كمتري
ــام چنين  ــازه انج ــهردارى ها اج ــون ش ــق قان طب
ــتيم؟ ــاغ داش ــى چهارب ــايت تاريخ كارى را در س

پرسشى جدى مطرح است كه چرا با وجود انتقادهاى 
مطرح شده و شواهد تاريخى كه وجود اليه هاى تاريخى 
در زير سطح چهارباغ را تاييد مى كند، سازمان نوسازى 
ــن موضوع مهم  ــهردارى توجهى به اي ــازى ش و بهس
ــواهد باستان شناسى كه  نكرده است؟ چرا با وجود ش
ــت آمده بود و وجود  قبال در محدوده چهارباغ به دس
ــرد، بتن ريزى صورت  اليه هاى تاريخى را تاييد مى ك
ــتان شناسانى كه بخشى  پذيرفت؟ چرا به نظرات باس
ــالن كاخ جهان نما) را  ــواهد تاريخى ازجمله (پ از ش
ــات توجهى  ــورد ادامه مطالع ــى كردند، در م جانماي
ــر ضخيمى از بتن مدفون  نشد و ميراث صفوى با قش
ــاغ راه عجوالنه  ــهردارى در برخورد با چهارب شد؟ ش
ــور تاريخى  ــا بتن ريزى در اين مح را انتخاب كرد و ب
ــت يابى به اليه هاى زيرين را براى هميشه  امكان دس
ــه نمى خواهم  ــر اين ك ــدرام با تاكيد ب ــرد. پ از بين ب
ــه داد،  ــرار بگيرم، ادام ــدان ق ــب يكى از منتق در قال
مى خواهم يكى از افرادى باشم كه با ديگر كارشناسان 
ــواردى را كه به  ــل مى كند تا م و نظريه پردازان تعام
توسعه و حفاظت اصفهان كمك مى كند را مطرح كنم.

 شهردارى اطمينان داشته باشد كه شنيدن و تعامل 
كردن به توصيه كارشناسان و متخصصان كه تاكنون 
آن ها را فقط در قالب منتقد ديده و در برابر آن ها موضع 
گرفته است، مى تواند نتيجه بهترى درپى داشته باشد.

نمى توان منكر وجود اليه هاى تاريخى در زير 
سطح چهارباغ شد

ــخ به اين پرسش كه  ــگاه در پاس  اين استاد دانش
ــمتى از خيابان چهارباغ  ــهردارى مدعى است قس ش
كه سنگ شده فاقد اليه هاى تاريخى است، مى گويد: 
اسناد، عكس ها و گفته هايى از باستان شناسان موجود 
است كه ثابت مى كند در زير خيابان چهارباغ اليه هاى 
ــايد تعدادى  ــود دارد؛ عكس هايى كه ش تاريخى وج
ــازى و بهسازى در حين  ــط سازمان نوس از آن ها توس
حفارى تهيه  شده باشد. با اين اوصاف نمى توان منكر 
ــد. ــطح چهارباغ ش وجود اليه هاى تاريخى در زير س

ــهردارى  نكته مجهول ديگر آن كه چگونه عزيزان ش
ــده  ــنگفرش ش ــار مى كنند كه در مكان هاى س اظه
چهارباغ هيچ گونه اليه تاريخى وجود نداشته است!  به 
استناد كدام كار باستان شناسى اين سخن مطرح شده 
است. باستان شناسانى كه در خيابان چهارباغ عباسى 
ــود اليه هاى تاريخى را تاييد  كاوش انجام داده اند وج
كرده و شواهد آن را نشان داده اند. چگونه بدون انجام 
حفارى در كل خيابان چهارباغ عباسى وجود اليه هاى 
تاريخى در خيابان رد مى شود؟ بر اساس كدام كاوش 

باستان شناسى اين گونه اظهارنظر مى شود؟
اين روش كار كردن سبب شد تا ابد پرسش ها 

درباره چهارباغ باقى بماند
ــى  ــه در چهارباغ عباس ــود ك وقتى مطرح مى ش
ــواهدى كه  ــود ندارد بايد داليل و ش اليه تاريخى وج

ــده، را ارائه كنند، اين گفته  منجربه اين اظهارنظر ش
ــه در چهارباغ  ــناس ك ــك باستان ش ــوى ي بايد از س
ــوى پيمانكار  ــود نه از س كاوش انجام داده مطرح ش
ــل كاوش در  ــدا چند فص ــود ابت ــهردارى. خوب ب ش
خيابان چهارباغ عباسى انجام مى شد سپس اقدام به 
ــنگ فرش خيابان مى كردند؛ اين روش كار كردن  س
ــش ها درباره چهارباغ باقى بماند. سبب شد تا ابد پرس

ــبب  ــاره به اين كه مى گويند منتقدان س  پدرام با اش
ــوند، ادامه داد: نقد يك رسم  كندى كار در شهر مى ش
جهانى است؛ اگر منتقد وجود نداشته باشد كه واويال 
ــه افرادى هستند كه از يك نقطه نظر  مى شود. هميش
ديگر به كار نگاه مى كنند. مى توان از منتقدان در بحث 

طراحى استفاده كرد.
ــت؛ منتقد  ــمن نيس  بايد بپذيريم كه منتقد دش
كسى است كه به نفع شهر حرف مى زند پس بهتر است 
ــتفاده كرد. شايد در حرف هاى  از نظرات اين افراد اس
ــده است. آن ها نكته اى وجود دارد كه به آن توجه نش

اين روش كار كردن سبب شده تا حفاظت گر به عنوان 
ــازى در حالى در  ــود. نوسازى و بهس منتقد مطرح ش
ــهر كار مى كند كه حتى يك  محوطه هاى تاريخى ش
كارشناس تخصصى حفاظتى در آن محوطه مشغول 

به كار نيست.
نبايد تنها براساس خواست گردشگر در يك 

شهر تاريخى كاركرد
ــان  اگر به نظرات معمار حفاظتگران و باستان شناس
ــش آن ها  ــم و از دان ــتر دقت كني ــق اصفهان بيش عاش
ــتر استفاده  ــى بيش در حوزه حفاظت و باستان شناس
ــت. ــاى خداس ــهر زيب ــع اين ش ــه نف ــم قطعا ب كني

هدف از اين بحث رسيدن به «ضرورت تعامل» در انجام 
عمليات عمرانى با نگاه حفاظتى به ميراث فرهنگى بود كه 
در همين راستا پدرام از تجربه كوچك خود با شهردارى 
ناحيه 5 اصفهان مى گويد: در طى شهريور و مهر 1397 
در پروژه عمرانى تجديد سنگفرش كوچه سنگتراش ها در 
مجاورت بناهاى تاريخى متعلق به دانشگاه هنر اصفهان، 
تعاملى بين ناظر دانشگاه هنر با پيمانكار، مهندس ناظر و 
مدير آتليه شهردارى ناحيه پنج در راستاي محوطه سازى 
جلو ساختمان هاى دانشكده مرمت صورت پذيرفت كه 
منجربه رعايت مسايل حفاظتى تا حد امكان گرديد كه 
ــت از همين طريق از ايشان قدردانى كنم. البته الزم اس

پدرام در ادامه به موضوع تاثيرگذار ديگرى اشاره مى كند:  
نوسازى و بهسازى الزم است به مساله گردشگر نيز از ديگر 

زوايا نگاه كند. 
صرفا نبايد بر اساس خواست گردشگر در يك شهر 
ــته هاى گردشگران  تاريخى كاركرد. بعضى از خواس
مى تواند ويرانگر باشد. در شهرى با پشتوانه تاريخى 
اصفهان بايد بر روى گردشگري فرهنگى تمركز كرد. 
ــهر تاريخى را نبايد تنها براى گردشگرانى كه  ش
به دنبال گرفتن عكس يادگارى با فضاهاى تاريخى 
هستند، آماده كرد؛ اين رويكرد يعنى تخريب ميراث 
فرهنگى، يعنى تخريب منظره شهرى تاريخى. بايد 
ــد كه به دنبال  ــگران باش تمركز بر گروهى از گردش
شناخت تاريخ و هويت اصفهان هستند. بر اين اساس 
ــم فرهنگى» ( گردشگرى  توجه به منشور «توريس

فرهنگى) الزم است، در دستور كارقرار گيرد.

شهردارى اصفهان با استناد به چه مداركى اليه هاى تاريخى در چهارباغ را منكر مى شود؟ 

 پوشاندن محور تاريخى با بتن

ــتى و  ــراث فرهنگى صنايع دس ــازمان مي رييس س
گردشگرى انتظار از پژوهشگاه ميراث فرهنگى و گردشگرى 
ــت و گفت: اين  ــاى كاربردى دانس را توجه به پژوهش ه
پژوهش ها به ويژه در بخش پژوهشكده گردشگرى بايد ارتقا 
پيدا كند. به گزارش ايسنا، على اصغر مونسان، معاون رييس 
جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
ــگرى، كه 24 آذر در آيين افتتاح هفته پژوهش در  گردش
موزه ملى ايران سخن مى گفت، علم بدون پژوهش را چراغى 
دانست كه به مرور به سمت خاموشى مى رود و اظهار كرد: 
پژوهش يك امر ارزش آفرين در اين زمينه است. وى افزود: 
پژوهش را مى توانيم در دو بخش كلى، يك بخش كه به توليد 
علم منجر مى شود و بخش ديگر پژوهش هايى كه كاربردى 
گفته مى شود و گره از مشكالت حل مى كند، ببينيم. هر 
دو بخش مهم است اگر يك بخش را جلو ببريم و به بخش 
ديگر اهميت ندهيم نامتوازنى ايجاد مى شود، بنابراين نياز 

داريم پژوهشگران به توليد علم بپردازند و به امور و مشكالت 
مربوطه توجه كنند راهكار ارائه دهند و گرهى از مشكالت باز 
كنند. مونسان ادامه داد: در پژوهشكده هاى ديگر گروه هاى 
مختلف اقدامات خوبى انجام داده اند، پايان نامه هاى خوبى 
در اين موارد تهيه شده كه بايد به آن ها توجه كنيم، همچنين 
در بخش هايى كه جديدتر به ميراث فرهنگى اضافه شده اند، 
ــاره به تبديل دو گروه در  نيز بايد توازن ايجاد شود. او با اش
پژوهشگاه ميراث فرهنگى به پژوهشكده، بيان كرد: بايد 
در اين گروه ها كه به تازگى تبديل وضعيت شده اند، بيشتر 
ــازمان ميراث فرهنگى  كار شود و پژوهش ها به كمك س
بيايند تا راهكارهاى مفيد ايجاد شود و بهره  مناسب بيشترى 
ببريم.معاون رييس جمهور با بيان اينكه شكى در آن نيست 
كه ميراث فرهنگى از بخش هاى مهم كشور است، اظهار 
كرد: اينكه بگوييم امروز ميراث فرهنگى در جهان بسيار 
مهم است، زيره به كرمان بردن است، همه مى دانند ايران 

با داشته هاى تاريخى و مهم فخر ماست  و در واقع افتخار 
ما داشتن ميراث فرهنگى است كه بايد به آن توجه شود. او با 
بيان اين كه بر مبناى داشته هاى فرهنگى بايد استفاده هاى 
ــورهايى كه اين جاذبه ها را  مفيدى از آن شود، گفت: كش
ندارند با پروژه هاى مختلف جذابيت هايى را براى خود ايجاد 
مى كنند تا از طريق گردشگرى كسب درآمد و ايجاد شغل 
كنند؛ حيف است اين همه داشته در ميراث فرهنگى داشته 
باشيم اما نتوانيم به گردشگران مان نشان دهيم. مونسان 
افزود: ما در دو بعد از ميراث فرهنگى از طريق گردشگرى 
بهره مى بريم. بايد به ساير ملل اين ميراث را معرفى كنيم 
و مردم همه دنيا پيشينه ايران را بدانند از سوى ديگر كسب 
درآمد و ايجاد شغل كنيم و با ايجاد يك راه حل مفيد براى 
ــد .او با اشاره به  ادامه مسير و راه ها به اين مساله نيز مى رس
اين كه انتظار سازمان ميراث فرهنگى از پژوهشگاه، توجه 
به پژوهش هاى كاربردى است، اظهار كرد: اين پژوهش ها 

به ويژه در بخش پژوهشكده گردشگرى بايد ارتقا پيدا كند. 
وى گفت: سند توسعه گردشگرى در حال ارتقاست. وقتى 
پژوهشگاه به اين بزرگى با اين ظرفيت و هيات هاى علمى 
مناسب فعاليت مى كند؛ بايد مسيرى مشخص و راهكارى 
ــازمان ميراث  ــب در اين زمينه ارائه دهد. رييس س مناس
فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى ادامه داد: خواسته بودم 
كارمندان پژوهشگاه و پژوهشكده هاى مختلف مشكالت 
ــى مديران خود در  خود را مطرح كنند، در گام بعدى حت
همه جاى كشور بايد مشكالت را به پژوهشگاه اعالم كنند 
تا اساتيد پژوهشگاه راهكارهاى مناسب را ارائه دهند و براى 
ــكده گردشگرى اين  ارتقاى گروه گردشگرى به پژوهش
اتفاق رخ دهد.به اعتقاد  او، بايد همان طور كه در بخش هاى 
مختلف ميراث فرهنگى در پژوهشگاه شاهد رشد هستيم، 
بايد در بخش گردشگرى نيز شاهد اتفاقاتى براى گردشگرى 

كشور باشيم.

گردشگرى

درخواست معاون رييس جمهور براى ارتقاى پژوهشكده گردشگرى

سند توسعه گردشگرى  در حال ارتقاست

ــازمان  ــس س ــورى و ريي ــس جمه ــاون ريي مع
ــتى و ميراث فرهنگى گفت:  گردشگرى، صنايع دس
ــران موجود در  ــزار و 784 قطعه لوح تاريخى اي يك ه
ــورمان باز مى گردد.على اصغر مونسان  آمريكا به كش
ــيه بازديد از دهمين  ــنبه در حاش ــامگاه چهارش ش
ــيراز افزود: مجوز  ــگرى پارس در ش نمايشگاه گردش
ــت اين الواح گلى كه مربوط به تخت جمشيد  بازگش
ــت  ــده اس ــت، از وزارت خزانه دارى آمريكا اخذ ش اس
ــت.  ــت اس ــته بندى، بيمه و بازگش ــه بس و در مرحل
ــگاه  ــار اين مجموعه در دانش ــه داد: تعداد آث وى ادام
ــى برآورد شده است. ــيكاگو در حدود 11 هزار ش ش

معاون رييس جمهورى گفت: با وجودى كه نظر بر اين 
بود كه اين الواح را در تهران تحويل بگيريم؛  اما به بهانه 
تحريم براى بيمه اين اشيا مشكل ايجاد كردند و گفته 
شده است اشيا بايد در امريكا تحويل داده شود؛ هرچند 
در نهايت انتظار داريم اين اشيا را در الهه تحويل بگيريم.

ــتى و  ــع دس ــگرى، صناي ــازمان گردش ــس س ريي
ــده  ــرد: گفته ش ــان ك ــى خاطرنش ــراث فرهنگ مي
ــت  ــاله بازگش ــه س ــى برنامه اى س ــى الواح ط مابق
ــال  ــم و در ح ــا نپذيرفتي ــه م ــود؛ البت داده مى ش
ــود. ــت كوتاه تر ش ــا زمان بازگش ــتيم ت مذاكره هس

ــم ارگ كريمخانى  ــاره حري ــان همچنين درب مونس
ــت  ــيراز كه ثبت آن در فهرس از آثار دوره زنديه در ش

ــمان با  ــاع هتل آس ــل ارتف ــكو به دلي ــى يونس جهان
ــت، اظهار داشت: با توجه به  مشكالتى مواجه شده اس
ــته است، تالش  ــت و مجوز داش اينكه اين بنا هتل اس
ــود؛ اما اگر  ــكل آن با مذاكره حل ش مى كنيم كه مش
ــخصى بود جدى تر برخورد مى كرديم. كاربرى بنا ش

ــى  ــگران ايران ــى گردش ــراج برخ ــاره اخ وى درب
ــاره اين  ــت: نبايد درب ــتان نيز اظهار داش در گرجس
ــان  ــى نش ــى و ناگهان ــش احساس ــوع واكن موض
ــدار  ــتان هش ــود در گرجس ــاى خ ــا به همت داد، م
ــت.  ــتانه اس ــور دوس ــط دو كش ــا رواب ــم، ام داده اي
ــى مهم  ــگر ايران ــگاه گردش ــرد: جاي ــد ك وى تاكي

ــه دهد،  ــن رفتار ادام ــس به اي ــت و چنانچه تفلي اس
ــم كرد. ــد نظر خواهي ــگرى تجدي ــط گردش در رواب

مونسان همچنين در مورد تخريب بافت هاى تاريخى 
اظهار داشت: تخريب بافت تاريخى شيراز را به جديت 
ــور در  ــن زمينه با وزارت كش ــم و در اي پيگيرى كردي
ــه برگزار كرديم و  ــئوالن شيراز جلس تهران و نيز مس
قرار شد تخريب انجام شده عين به عين بازسازى شود.

نمايشگاه گردشگرى پارس عصر چهارشنبه با حضور 
معاون رييس جمهورى در شيراز آغاز به كار كرد. اين 
نمايشگاه تا 24  آذرماه در محل دائمى نمايشگاه هاى 

بين المللى فارس برپاست.

ــكالت مربوط به آن،  موضوع گردشگرى و مش
ــم بوده  ــى از بحث هاى مه ــاى اخير يك در روزه
ــكى، گردشگرى تاريخى،  است. گردشگرى پزش
گردشگرى زيارت و  ... هر كدام شاخه هاى مختلفى 
دارد كه بايد به آن پرداخت و براى ارتقاي آن تالش 
ــاى مختلف  ــوط به حوزه ه ــرد. موضوعات مرب ك
گردشگرى متوليان مختلفى دارد كه گاهي همين 
عدم تمركزگرايى منجر به بروز مشكالتى مى شود. 
اما شايد گفته رييس جامعه راهنمايان كشور، تير 
ــد بر پيكره نحيف گردشگرى كشور  خالصى باش
ــت و برنامه  ــت مى گويد، هيچ سياس كه به صراح
ــگرى وجود ندارد و  ــعه گردش اساسى براى توس
اين صنعت در كشور معلق ميان زمين و هواست. 
ــو با خبرنگار  ــا روز جمعه در گفت و گ على صدرني
ــت:  ــان اين مطلب اظهار داش ــى ايرنا با بي فرهنگ
ــور،  ــگرى كش ــامان گردش با وجود اوضاع نابه س
ــى براى توسعه آن ديده نمى شود. برنامه اى اساس

ــرف  ــه ح ــگرى ب ــئوالن گردش ــزود: مس وى اف
ــچ  ــه هي ــد و ب ــوش نمى كنن ــا گ حرفه اى ه
ــد. ــورت نمى گيرن ــان مش ــوان از متخصص عن

ــال  ــان ادامه داد: امس ــه راهنماي ــس جامع ريي
ــى  ــى به طور محسوس ــگران اروپاي ورود گردش
ــا و اماكن  ــان در هتل ه ــش يافته و حضور آن كاه

ــت. ــل پررنگ نيس ــال قب ــه اندازه س ــى ب تاريخ
ــور تاكيد كرد: شايد  رييس جامعه راهنمايان كش
ــپانيايى و فرانسوى  همانند  تعداد گردشگران اس
ــور آلمانى ها  ــد اما مثال حض ــال هاى قبل باش س
ــت. صدرنيا گفت: ما در  ــده اس به شدت كمتر ش
گردشگرى كشور مشكل عمده زيرساختى داريم؛ 
در معدود زمانى كه گردشگر قابل توجه مى آيد به 
ــلوغ گردشگرى در شهرهاى  ويژه در فصل هاى ش
گردشگرپذير معروف، به اندازه كافى هتل نداريم.

ــزرگ از  ــهرهاى ب ــل در ش ــاخت هت او گفت: س

ــهرها اگر اعالم  ــت؛ اين ش ــرورى اس نيازهاى ض
ــه دليل  ــتند ب ــا خالى هس ــه هتل ه مى كنند ك
ــاالنه  ــغال س ــط ضريب اش در نظر گرفتن متوس
ــا ندارند.  ــافر، ج ــان اوج مس ــراى زم ــت و ب اس
ــتفاده از فرصت ها و  ــدم اس ــا انتقاد از ع صدرنيا ب
ظرفيت هاى ايران در اين زمينه تصريح كرد: ما با 
برنامه ريزى مى توانيم در ماه هاى غيرگردشگرى 
يعنى آذر و دى هم گردشگر بياوريم. زيرا هوا هنوز 
ــت و بايد براى اين ماه ها هم  ــاعد اس در كشور مس

برنامه داشت. 

1784 شىء  تاريخى ايران از آمريكا به ميهن باز مى گردد

بازگشت مابقى الواح در برنامه اى سه ساله
رييس جامعه راهنمايان كشور:

گردشگرى معلق ميان زمين و  هواست
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ــت كه  ــن موضوعاتى اس ــدى تري ازدواج از كلي
ــه در جامعه از اهميت ويژه اى برخوردار بوده  هميش
ــتقيم اين امر با خانواده است و  و علت آن ارتباط مس
ــتين ركن جامعه محسوب  از آنجا كه خانواده نخس
مى شود، بحث پيرامون ازدواج هيچ گاه كمرنگ نشده 
ــاله اى كه در دهه هاى اخير  ــد ولى مس و نخواهد ش
ــده تغيير در الگوهاى اين  گريبانگير مقوله ازدواج ش
امر است كه با بروز پديده هاى كمتر شناخته شده در 
جامعه ايران پيوند رسمى بين زوجين را دستخوش 
تحوالتى شگرف كرده است.درك چگونگى صورت 
ــدان دور براى  ــته اى نه چن گرفتن ازدواج در گذش
امروزيان بسيار غير ممكن است؛اينكه حتى در اعصار 
پيشين زوجين حتى بدون مشاهده يكديگر به عقد 
ــريفات قانونى  هم درآمده و پس از انجام تمامي تش
ازدواج، اجازه رويت همديگر را داشتند اما در اين ميان 
ــت امروز جامعه  ــه در همان دوران وضعي اگر چنانچ
ــد، آن ها نيز عالوه  نيز به گذشتگان پيشگويى مى ش
ــود كنونى،بروز اين نوع  بر عدم فهم پديده هاى موج
اتفاقات را محال و ناشدنى مى دانستند. اينكه شرايط 
ــد كه امروزه دختر و  پيوند بين افراد آن قدر تغيير كن
ــر بدون پذيرش هيچگونه تعهدى باهم زندگى  پس
مى كنند. اساسا نام اين پديده همباشى،ازدواج سفيد 
ــد، اهميتى ندارد و آنچه  يا هر عنوان ديگرى كه باش
مهم مى نمايد، اين است كه جامعه ايران اين رويداد 
را كه سوغات غرب بوده و با آغوشى گرم پذيرفته و با 
ــيار در خود نهادينه كرده تا چه حدى مى  سرعت بس
ــطحى نگر و  ــد و چرا جوانان جامعه آن قدر س شناس
ــده اند كه عالوه بر شانه خالى  ــائل ش زودگذر از مس
كردن از مسئوليت، زندگى را در بودن هاى موقتى معنا 
مى كنند؟ آيا اين امكان وجود دارد كه در هر دوره اى 
ــت؟ آيا اينكه در هر عصرى،  پدر و مادر متفاوتى داش
خواهر و برادر و يا حتى فرزندى موقتى داشته و پس از 
مدتى فردى ديگر جايگزين آن ها شود ميسر است؟ 
ــا به اصطالح  ــر ي پس چرا اين امر در خصوص همس
دقيق تر هم بالين امكان وجود يافته و مى توان در هر 
ــخص ديگرى را با مختصات و خصيصه هاى  دوره، ش
متفاوت از فرد قبلى به عنوان شريك جنسى انتخاب 
كرد و پس از گذشت مدت زمانى نامعين او را به ديگرى 
سپرده و ديگرى را براى شروع زندگى موقت ديگرى 
برگزيد؟و اينكه اين چرخه معيوب و دور باطل تا چه 
ــت؟در جامعه ايران بر خالف  زمانى ادامه خواهد ياف
اروپا و آمريكا كه ازدواج سفيد به معناى پيوند بدون 
رابطه جنسى و فاقد هدف بلند مدت است،جايگزين 
ــه زعم برخى  ــه البته ب ــده ك اصطالح همخانگى ش
كارشناسان از اين مقوله بايد با عنوان همباشى سياه 
ياد كرد.اتفاقا اين پديده پنهان نافى ازدواج بوده و به 
كار بردن واژه ازدواج در خصوص آن از اشتباهات رايج 
در ايران است.در تعريف واژه همباشى حتى مى توان 
عالوه بر زندگى خانوادگى،زندگى با حيوانات را هم در 
نظر داشت.در نتيجه با توجه به اينكه در غرب نيز اين 
نوع از همباشى ها به عنوان ازدواج پذيرفته نشده و به 
نوعى شيوه اى براى همانند سازى اين امر مقدس يا 
جايگزينى براى آن است،ذكر اصطالح شبه ازدواج يا 
ازدواج بالتكليف نيز براى اين پديده كه به نوعى رقيب 
ازدواج رسمى است خالى از لطف نيست.ضمن اينكه 
به زعم برخى كارشناسان ريشه عبارت ازدواج سفيد 
ــده قرار دارد.به ديگر  در برابر ازدواج نوشته و ثبت ش
سخن سياه به معناى نوشته و سفيد به عنوان نانوشته و 
ثبت نشده در كنار واژه ازدواج قرار گرفته و اين عبارت 
ــتاى  ــايد اين پديده در راس را به وجود آورده است.ش
ــيب هاى اجتماعى بروز يافته ولى در اثر  كاهش آس
ــيب هاى ديگرى چون سقط جنين،كودكان  آن آس
نامشروع و در نهايت كاهش جمعيت در نتيجه انقطاع 
توليد نسل امكان وجود بيشترى يافته اند.از اين سبك 
ــود كه  زندگى با عنوان خانواده حبابى نيز ياد مى ش
ــرآغازى بر زندگى  ــى و س آن را نوعى ازدواج آزمايش
دائمى مى دانند كه قدرت و توانايى سازگارى و مدارا 
ــالوه بر تغييرات اقتصادى و  را به طرفين مى آموزد.ع
فرهنگى و نيز بازانديشى سنت،نابودى اصول اخالقى و 
نيز گمنامى از عوامل مهم پيدايش روابط مقطعى بوده 
كه به همباشى مى انجامد.به عبارت ديگر اين درصد 
از سطحى نگرى در روابط جنسى نيز نمود پيدا كرده و 
تشكيل زندگى موقتى توام با عدم پذيرش مسئوليت 
را منجر مى شود.از مهم ترين شاخصه هاى اين آسيب 
اجتماعى مى توان به پيش بينى ناپذير بودن آن و پايان 
ــاره كرد.ازدواج سفيد در ايران نوعى  باز اين رابطه اش
ــده و طبق آمار نمى توان وجودش  جرم محسوب ش
را انكار كرد و از اين جهت بررسى علل پيدايى و شيوع 
اين امر از آنجايى اهميت وافر دارد كه در صورت رواج 
ــتر در آينده تبعات فراوانى  ــتاب هر چه بيش آن با ش

داشته و جامعه را با مسائل و مشكالت عديده ديگرى 
مواجه خواهد كرد.ازدواج سفيد معطوف به حال بوده 
و ازدواج رسمى متمركز بر آينده است.همچنين در 
اين نوع پيوند خانوار جايگزين خانواده شده است.يكى 
از مهم ترين داليل شيوع اين ارتباط شكاف حداقلى 
بين بلوغ و ازدواج است كه در خوشبينانه ترين حالت 
قريب به 15 سال به طول مى انجامد و با افزايش آمار 
ــفيد اين نگرانى وجود دارد كه در آينده اى  ازدواج س

نزديك تبديل به نوعى فرهنگ در جامعه ايران شود.
دختراني كه آسيب مي بينند

دكتر منيژه نويدنيا،جامعه شناس در اين باره در 
گفت وگو با «قانون» مي گويد: در بحث رخدادهاى 
اجتماعى نخست بايد معيارهاى خود را براى قضاوت 
ــرا كه در  ــخص كرد؛ چ ــورد آن رويدادها مش در م
بسيارى از مواقع مشكل از تفاوت در معيارها ريشه 
ــت. ــاله نيس مى گيرد و خود پديده يا موضوع،مس

همچنين زمانى بايد از آسيب و مشكل سخن گفت 
ــت باشد.همان طور كه  كه شيوه جايگزينى در دس
ــيدن طعم  هيچ كس در هيچ نقطه دنيا به دليل چش
سالمتى و تندرستى دوست ندارد بيمار باشد،نمى 
توان فردى را يافت كه عالقه اى به بودن در خانواده 
ــد.روابط ايمن و امنيت عاطفى از جمله  نداشته باش
ــتند كه پيش از نياز به روابط  نيازهاى اوليه اى هس
ــدا كرده و  ــرى ظهور پي ــى در هر موجود بش جنس
ــوال  ــرد.وى در ادامه با طرح اين س ــخ بگي بايد پاس
كه چرا روابط سست و متزلزل به جاى روابط پايدار 
ــادى وجودى انتخاب  خانوادگى براى نيازهاى بني
ــود، گفت: فردى براى روز جمعه به مهمانى  مى ش
ــم  ــى داند كه در آن مراس ــت و م بزرگى دعوت اس
ــت  ــگ و لذيذى وجود خواهد داش غذاهاى رنگارن
ــت.تا فرا رسيدن جمعه چه بايد  ولى امروز شنبه اس
ــيك و مجللى در حال ساخت است  كند؟يا خانه ش
ــت اما تا ساخت  كه فرد مطمئن است كه از آن اوس
ــكنى گزيند؟ اينجاست كه چرايى تن  آن در كجا س
ــيال و ناپايدار آشكار مى شود. اين  دادن به روابط س
جامعه شناس ضمن اشاره به نيازهاى دايمى و فعلى 
دنياى امروز اضافه كرد: نياز دايمى وجهى است كه 
ــيوه مرسوم و هنجارى  مى تواند در دراز مدت به ش
تامين شود و به مقدماتى قابل توجه محتاج است كه 
ــت مانند ازدواج؛در مقابل نياز  ــريع الوصول نيس س
ــت كه براى گذراندن شرايط حال  فعلى وجهى اس
است تا فرد را به زمان دستيابى دايمى برساند.روابط 
ــطحى و در عين حال بسيار آسانى كه  زودگذر و س
ــيدن به روز موعود با آن ها مدارا مى كند.  فرد تا رس
ــت جديدى با عنوان گسست  در عصر حاضر گسس
نيازها وجود دارد كه فاصله بين شيوه هاى دايمى و 
هنجارى نيازها و شيوه هايى براى گذراندن شرايط 
ــت.به عنوان مثال كودكى كه از مدرسه به  فعلى اس
ــت و مادر در خانه نيست كه  خانه آمده و گرسنه اس
به او غذا دهد،چه خواهد كرد؟ قطعا دقايقى گرسنه 
ــپس به دنبال خوراكى مى گردد و هر آن  مانده و س
چه را كه بيابد، خواهد خورد تا باالخره مادر بازگردد 

ــا تامين نياز  ــن كند.پس در اينج و غذاى او را تامي
گرسنگى در دو مرحله گذرى تا آمدن مادر و در ادامه 
مرحله اصلى كه غذاى مادر مهيا شود، رخ مى دهد.

ــتا امروزه جوامع بايد دو سطح الگو را  در همين راس
ــه الگوهاى هنجارى  در پيش بگيرند كه تنها اتكا ب
كه مستلزم زمان است كافى نيست و بايد الگوهاى 
هنجارى براى تامين نيازهاى فعلى نيز تعريف شود. 
ــد آسيب هايى چون  او در پايان ضمن اشاره به رش
ــارى و تاكيد  ــكا به الگوهاى هنج طالق در ادامه ات
ــخگويى به مقتضيات  ــو در جهت پاس بر نياز دو الگ
ــانى افزود: براى جامعه اى كه الگوهايى را براى  انس
ــت تدارك ديده بهره گيرى از فضاى  شرايط گسس
ــريعا رواج  ــى تواند الگوها را س مجازى و اينترنت م
ــورت هر ابزارى  ــد و در غير اين ص داده و فراگير كن
توان اين را خواهد داشت كه به مشكالت دامن بزند. 
ــناس  ــكربيگى،جامعه ش همچنين دكتر عاليه ش
ضمن بيان تغيير شيوه هاى همسرگزينى در ايران 
ــوم  ــيوه هاى نو كه بر ارزش ها و آداب و رس و بروز ش
ــدگى در  ــت، گفت: نوعى رهاش جامعه متكى نيس
ــل امروز وجود دارد كه در جهت پاسخ به نيازها  نس
از هر شيوه اى بهره مى گيرند كه با سرعت بيشترى 
ــائلى كه  ــند.برخى مس ــته هاى خود برس به خواس
ــا حركت از  ــرح بود ولى ب ــتر به عنوان تابو مط پيش
ــان امروزى كه به نوعى دچار هرج و  اين تابوها،انس
ــيوه هاى پاسخ  مرج جنسى شده آشكارا به ابراز ش
ــى مى پردازد كه البته اين شيوه ها از  نيازهاى جنس
ويژگي  هاى زندگى مدرن است».اين جامعه شناس 
ــى فضاى  ــش كنش هاى جنس ــاره به نق ضمن اش
ــيوه هاى نامتعارف زندگى را  سايبر كه مى تواند ش
ــائل  در جامعه رواج دهد ادامه داد: يكى ديگر از مس
پايه گذار در شيوه هاى جديد كنشگرى هاى جنسى 
ــت.البته كه قانون اين نوع ازدواج را  در ايران فقر اس
ــد و جامعه و مردم عبارت  ــميت نمى شناس به رس

ــى در كنار زندگى  ــر آن نهاده اند.همباش ازدواج را ب
ــل عدم وجود  ــمى نقش گرفته كه افراد به دلي رس
ــر هم بالين مى  ــكيل خانواده با يكديگ امكانات تش
شوند.اين نوع از پيوند اغلب به صورت پنهانى ادامه 
ــانه خالى كردن از مراحل طالق در  حيات يافته و ش
صورت عدم پايبندى به يكديگر يا مخالفت خانواده 
در جهت ازدواج دختر و پسر نمود يافته كه با هراسى 
ــت. دختران با بيشترين آسيب  ــگى توام اس هميش
ــده و هيچ پشتوانه اى پس  در اين ارتباط مواجه ش
از قطع پيوند موقت همباشى نخواهند داشت.البته 
ــه اى بر زندگى  برخى دختران اين زندگى را مقدم
ــه راه از هم بالين خود  دايمى مى دانند ولى در نيم
جدا شده و در صورت اطالع خانواده با عدم پذيرش 
ــكربيگى در ادامه با بيان اينكه  روبه رو مى شوند.ش
ــفيد در دنيا به رسميت شناخته شده ولى  ازدواج س
ــميت بخشى ساختارها و  در ايران به دليل عدم رس
ــن مقوله،حمايتى از اين پديده  فرهنگ جامعه به اي
نمى شود، اذعان كرد:«جامعه ايران در اغلب مسائل 
اجتماعى دچار فروپاشى است.پديده ازدواج سفيد 
ــت جامعه بروز كرد  در 10سال گذشته در زير پوس
ولى در سال هاى اخير بيشتر جلوه گر شده و به مساله 
اى اجتماعى تبديل شده است.شكل گيرى زندگى 
هاى مقطعى كه به موازات زندگى خانوادگى متولد 
مى شود در طى زمان صورت گرفته و امرى فرهنگى 
و نگرشى محسوب مى شود.خانواده به عنوان نهادى 
ــال هاى اخير دچار مشكالت فراوانى  معناساز در س
ــوان آتش زير  ــده كه در برخى موارد از آن به عن ش
خاكستر ياد مى شود.روابط فراخانوادگى يا دوست 
اجتماعى در فضاى مجازى و نيز ازدواج اينترنتى و 
ــبكه هاى اجتماعى از جمله  خشونت جنسى در ش
برخى از آسيب هاى حوزه خانواده است».او در ادامه 
ــتر خانواده در غرب و روابط  با اشاره به انسجام بيش
مخرب بين جوانان از جمله دوستى همزمان با چند 
نفر از جنس مخالف كه نشان از فروپاشى اخالقيات 
ــده،  ــت خانواده نيز ش ــبب گسس ــته كه مس داش
ــت گذاران  گفت:«بايد تفكرات آگاه در كنار سياس
به عنوان كارگزار،سواالت حوزه خانواده و نيز جامعه 
را پاسخگو باشند.نهاد آموزش و پرورش و نيز رسانه 
ــل توجهى دارند و نبايد  در اين خصوص اهميت قاب
خود به محلى در جهت ترويج آسيب هاى اجتماعى 
ــاى خانواده  ــوند.همچنين  بايد بنيان ه تبديل ش
ــده و اخالق در جامعه ترويج يابد.ضمن  بازنگرى ش
اينكه نهادهاى انسان ساز جامعه نيز دچار مشكلند 
ــازى  ــان س ــتورالعمل انس و بايد با بازنگرى در دس
ــانى،اخالق  ــف ارتباطات انس ــه و باز تعري در جامع

اجتماعى بازسازى شود.
رابطه اي كه زود مي شكند

دكتر بيتا مدنى،جامعه شناس با اشاره به اصطالح 
خانواده حبابى پيرامون اين پديده معتقد است: رابطه 
بين طرفين در اين نوع پيوند آن قدر شكننده است كه 
امكان فروپاشى اش بسيار محتمل است.ازدواج سفيد 
ــبكى از  زندگى و تقدس  در اروپا برآمده از انتخاب س

ــوده، درحالى  ــمى ب ــويى و ازدواج رس زدايى از زناش
كه همباشى هاى عرفى در ايران كه نه ازدواج هستند و 
نه سفيد،فرصت هاى زندگى و نتيجه فشار عناصرى از 
ساخت اجتماعى چون بيكارى و فقر هستند.در ايران 
و به ويژه در كالنشهرها با توجه به آمار بيكارى و شرايط 
اقتصادى و اجتماعى،امكان پيوند بين دو فرد به دليل 
عدم توان پذيرش بار سنگين اقتصادى از سوى جوان 
وجود ندارد. مساله همباشى جزو ملزومات مدرنيته 
ــت كه بايد با ديدگاهى صحيح آن را مورد بررسى  اس
قرار داد.همباشى در ايران وجود داشته و عمرى قريب 
ــال دارد كه در برخى موارد حتى خانواده ها  به 10 س
ــى زمانى كه اين  ــتند ول هم در جريان اين اتفاق هس
پديده اجتماعى در بين قشر جوان و تحصيلكرده رواج 
روزافزون مى يابد، زنگ خطر آسيب اجتماعى به صدا 
درمى آيد.مدنى با اشاره به دو نوع همباشى منتهى به 
ازدواج و همباشى غيرمنتهى به ازدواج اذعان كرد: در 
نوع اول، اين همباشى ها با توجه به تغيير الگوى سنتى 
همسرگزينى و عدم پذيرش معيارهاى والدين در نسل 
جوان،مى تواند به ازدواج كمك كرده و آسيب زا نباشد 
ولى نوع دوم همباشى كه منتهى به ازدواج نشده، آمار 
بسيار كمترى دارد و در عين حال از مقبوليت اجتماعى 
ــت. گرچه در  ــان جوانان برخوردار اس كمترى در مي
ــمى وجود ندارد ولى  صيغه دشوارى هاى ازدواج رس
ــوده و از حقوق قانونى  ــروع ب فرزند حاصل از آن مش
چون شناسنامه،ارث و ... برخوردار است.در عين حال 
رسميت يافتگى همباشى ها مى تواند طرفين را از عمر 
كم رابطه،امنيت روانى پايين و افزايش احتمال سقط 
ــناس ضمن بيان  ــان دارد.اين جامعه ش جنين در ام
ــق در جهان و سياليت اين مقوله  تحوالت مفهوم عش
و با اشاره به عشق بين دو همجنس كه در كشورهاى 
ــوم را دچار  ــده و اين مفه اروپايى مورد قبول واقع ش
ــاوت بين ازدواج و  تحوالتى بنيادين كرده، گفت: تف
ــت كه در ازدواج  همباشى در آزادى و حق بر بدن اس
ــى ها با  تا ابد اين پايبندى وجود دارد ولى در همباش
توجه به گسترش شبكه هاى مجازى كه هويت افراد 
در آن ناشناخته تر است، جوانان در معرض آسيب هاى 
گوناگونى قرار دارند.مزيت اين نوع از ازدواج بيشتر در 
ــت و مساله نيازهاى  جهت حل مسائل اقتصادى اس
ــرار دارد كه مخاطرات  ــى در رده هاى بعدى ق جنس
همباشى را رقم مى زند.مدنى با اعتقاد بر اينكه بايد در 
برخى مسائل بازتعريف مفاهيم صورت پذيرد، افزود: 
ــبتى ديالكتيكى با  ــاخت و كاركرد خانواده در نس س

ساخت كالن اجتماعى است.
ــى  ــى خانوادگ ــوى زندگ ــرات الگ ــى تغيي يعن
ــوى ديگر  ــذارد و از س ــى گ ــاخت كالن اثر م بر س
ــى چون  ــاخت كالن اجتماع ــاى س كژكاركردى ه
ــا دين نيز بر نظام  فرهنگ،اقتصاد،آموزش،حقوق ي
ــه خانواده متزلزل  ــت و در نتيج خانواده اثر گذار اس

باعث فروپاشى كل ساختار اجتماعى مى شود.
ــش اصلى در اين مقوله اين است كه با فرض  پرس
محو ازدواج سفيد،نيازهاى جنسى و ملزومات زيست 

اجتماعى جوانان چگونه مرتفع خواهد شد؟
امروزه تلفيقى از نيازهاى جنسى و اقتصادى غير از 
همباشى ها منجر به بروز پديده ازدواج دوم بين دختران 
ــده كه در برقرارى  جوان و مردان متاهل ميانسالى ش
چنين پيوندى رضايت كامل طرفين وجود داشته و مرد 
ميانسال از نظر اقتصادى همسر دوم را تامين و متقابال 
ــى او را برطرف مى كند.در  همسر دوم نيازهاى جنس
واقع خانواده اوليه مردان متاهل در رويارويى يا متاثر از 
ازدواج موقت يا دايمى دوم كه شرعى و قانونى نيز هست 
ــرار مى گيرد  ــيب هاى اجتماعى ق در معرض انواع آس
ولى در اينجا خألقانونى سبب سوء استفاده اين طيف 
از مردان جامعه مى شود.ساختار غلط اجتماعي باعث 
ــيب هاى فراوانى خواهد شد كه با برنامه ريزى  بروز آس
در سطوح خرد،ميانى و كالن بايد بستر صحيح ازدواج 
ــم ترين راهكار  ــود».او ادامه داد:«مه جوانان مهيا ش

پيشگيرى از اين آسيب ها آگاه سازى و آموزش است.

امروزه انحرافات جنسى در ارتباط بين دو جنس 
ــده و پيرامون افراد همجنس نيز  مخالف خالصه نش
مطرح است ؛بنابراين بايد اين آگاه سازى ها در مدرسه 
محور شود.شايد در گذشته مكان هاى خاصى وجود 
داشت كه افراد غرايز جنسى خود را ارضا كرده و اين 
ــطح جامعه رخت مي بست و مسبب  آسيب ها از س
ــد ولى امروزه با  پيدايى آسيب هاى ديگرى نمي ش
توجه به فرهنگ جامعه ايران و تحوالتى كه در سطح 
فهم كودكان و نوجوانان رخ داده كه شايد در سنين 
ــتى با جنس مخالف و  ــال تجربه دوس كمتر از12 س
ــند بايد توجه ويژه  حتى رابطه جنسى را داشته باش
ــيب پذير اجتماع داشت كه اهم  ــر آس اى به اين قش
ــت. ــر دوش آموزش و پرورش اس وظايف اين امر ب

ــاك كردن صورت  ــازى  يا پ همچنين عدم پنهان س
ــازى فرهنگى در حوزه هاى عمومى  مساله،بسترس
ــكالت  و آكادميك،تالش در جهت حل و فصل مش
معيشتى و اشتغال مردم و باالخص جوانان و نيز اتخاذ 
تدابير قانونى و حقوقى متناسب با مقتضيات كنونى 
جوانان از ديگر راهكارهاى پيشگيرى از تشديد اين 
آسيب اجتماعى است».وى در پايان گفت:امروزه در 
ــناس كه پزشك جامعه است  جامعه ايران جامعه ش
ــناس  مورد توجه قرار نمى گيرد.مخاطب جامعه ش
ــت، سازمان و نهاد  بر خالف روان شناس كه فرد اس
ــى و جنسيتى در  ــت از روابط جنس است.فهم درس
جامعه در حال گذار امروز در صورتى مقدور است كه 
به تحليل ها و نقدهاى جامعه شناسان اهميت داده 
شود و جامعه شناس و افكارش مورد نفى قرار نگيرد 

يا به حاشيه رانده نشود.
آسيب هاي فردگرايي 

ــيده  ــى فرد و فرديت به اوج خود رس در همباش
ــت روبه رو  ــت پديده زوجي ــه با نوعى گسس و جامع
ــودو انتظارات محتمل در ازدواج در آن وجود  مي ش
ندارد و شايد به همين دليل است كه رضايت طرفين 

از اين نوع زندگى بيشتر است.
ــد پايايى بوده و  ــفيد فاق باوجود اينكه ازدواج س
ــود ندارد ولى  ــان معينى براى ادامه آن وج مدت زم
ــوق دو طرف  ــاس آن بر پايه برابرخواهى در حق اس
ــت.اين امر را مى توان در تشريك مسائل  بنا شده اس
اقتصادى،تقسيم وظايف و حتى رابطه جنسى دلخواه 

طرفين يافت.
در شرايطى كه ازدواج رسمى از نظر جوانان با توجه 
به هراس از آينده اقتصادى ناشدنى است،شايد ازدواج 
ــا دارد به عنوان  ــفيد كه عنوانى زيبا و ذاتى نازيب س
ــود؛پديده اى كه روالى  ــر انتخاب  ش ترجيح اين قش
آزمايشى و موقتى است و فاقد فوايد ازدواج است و با 
بها دادن به بى بند و بارى و رهايى از قيد و بندها مسبب 
از هم پاشيدن بنيان خانواده مى شود.در گذشته حتى 
در اروپا كه همباشى مورد پذيرش جامعه نبود از آن با 
عنوان ازدواج وحشى ياد مى شد و در ايران نيز از اين 
ــه فرهنگ جامعوى آن به عنوان  نوع ازدواج با توجه ب

آسيب اجتماعى نوپديد ياد مى شود.
ــرد قطعى  ــيدن به تج ــى و حتى رس تجردگراي
به ويژه در دختران و هراس از بى خانمانى و همچنين 
ــبى آن ها مى تواند از مهم ترين  ــتقالل طلبى نس اس
ــد ولى اين  ــاى جوانان براى هم بالينى باش انگيزه ه
ــتى و عشق  پيوند تا زمانى برقرار خواهد بود كه دوس
ــه يافتن آن به هر  در بين طرفين وجود دارد و خاتم
علتى بسيار محتمل است.مى توان گفت اين پديده 
ــفتگى اجتماعى و نوعى سبك زندگى  محصول آش
ــاد هويت دوگانه  ــت كه عالوه بر ايج بيمارگونه اس
ــونت ها  ــن درگير در آن و بروز انواع خش براى طرفي
ــيب هاى ديگرى را به عنوان رهاورد  عليه زنان،آس
ــد از:كاهش نرخ  ــت كه عبارتن به همراه خواهد داش
ازدواج در نتيجه از بين رفتن جذابيت ازدواج پس از 
تجربه همباشى،تنگ شدن حلقه انتخاب در صورت 
تصميم به ازدواج،از دست رفتن فرصت فرزند آورى 
ــيوع انواع  ــن ازدواج و نيز ش و در نتيجه باال رفتن س
ــاط هاى  ــه به دليل ارتب ــى ك ــاى مقاربت بيمارى ه
ــالم ديگر،گريبانگير همباش ها خواهد  جنسى ناس
شد؛بيمارى هايى از جمله ايدز كه بيشترين احتمال 
را در اين نوع از رابطه هاى غيررسمى به همراه داشته 
و قابل جبران نخواهد بود.اگرچه افزايش خانه هاى 
مجردى و ايجاد ارتباط آسان ميان دختر و پسر باعث 
شده كه خأل ازدواج از بين رفته و جوانان احساس نياز 
ــند ولى نبايد با تابوسازى  به اين پيوند را نداشته باش
ــى اين پديده را انكار كرد كه نتيجه اين  امر همباش
عمل انفجار ناگهانى رشد آمار اين آسيب اجتماعى 
در آينده خواهد بود.البته كه مى توان با مهيا ساختن 
ــناخت صحيح جوانان از  ــت براى ش ــرايط درس ش
ــى از  يكديگر و در عين حال مديريت نيازهاى جنس
شيوع روابط نامتعارفى چون همباشى جلوگيرى كرد 
و شيوه هاى منطقى هدفمند كردن رابطه جوانان و در 

نهايت ازدواج را در جامعه به كار بست.

   جامعه شناسان در گفت وگو  با «قانون» از تبعات شيوه نوظهور زندگي جوانان گفتند     

«همباشي» پديده اي با پايان تار  

ــيه هاي آن ،اين روزها تيتر بسياري از  ــب و حاش مشق ش
ــت. دانش آموزان از اين تصميم خوشحال  ــده اس رسانه ها ش
ــران كتب كمك درسي از آن  و برخي كارشناسان و البته ناش
ــاي اخير حتي پاي  ــت كه در روزه ناراحتند. اين درحالي اس
ــدن مشق شب باز  برخي مراجع به موضوع حذف شدن يا نش
ــياري از فعاالن فرهنگي، اين تصميم را  شد و در حالي كه بس
مفيد براي نظام آموزشي مي دانند، اما گويا برخي مخالفت ها 
ــود. معاون آموزش  ــده تا تصميمات تازه اي اتخاذ ش سبب ش
ــاره به طرح  ــته با اش ابتدايى وزير آموزش و پرورش روز گذش
ــرورش خالقيت محور به  ــتاى پ تكاليف مهارت محور در راس
ــتباه در اين مورد اشاره كرد و گفت: ما  برخى برداشت هاى اش
ــه منظور جايگزين  ــم حذف تكاليف نداريم، بلك چيزى به اس
ــب است.  ــق ش كردن مهارت هاى تكاليف محور به جاى مش
ــگران و  ــنواره  تجليل از پژوهش ــم زاده در جش ــوان حكي رض

فناوران دانش آموزى با اشاره به اهميت پژوهش و ويژگى هاى 
ــنيدن، خوب مشاهده كردن، تعقل  پژوهشگر افزود: خوب ش
كردن و خردورزى از جمله ويژگى هاى پژوهشگر است. تقليد 
بى چون و چرا نمى تواند كمك كند تا انسان در مسير پژوهش 
قرار گيرد.وى با بيان اينكه امسال به دانش آموزان دوره دبستان 
در پژوهش توجه شده است، اظهار كرد: اين اقدام در قالب يكى 
ــتان نويسى در هفته  از بهترين جلوه هاى خالقيت، يعنى داس

پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.
ــاى خالقانه در ــاره به اينكه اولين جلوه ه حكيم زاده با اش
ــى ــتان نويس كودكان كه ذهن آن ها را پرورش مى دهد، داس

ــدگان برنامه  ــوزان برگزي ــن دانش آم ــت، تصريح كرد: اي اس
ــال به جاى تكليف نوروزى، به  ــتان هستند كه امس عيد و داس
ــتان پرداختند.وى با تاكيد بر اينكه در نوشتن و خواندن داس
ــترهاى انتقال آموزه هاى قرآن نيز داستان يكى از بهترين بس

دينى است، افزود: در معاونت آموزش ابتدايى به دليل اهميت
يادگيرى، طرح يادگيرى از طريق بازى را به صورت آزمايشى

در 10استان كشور اجرا مى كنيم كه مفاهيم پيچيده علمى از 
طريق فعاليت هاى عملى، بازى و دست ورزى، منتقل مى شود.

معاون آموزش ابتدايى وزير آموزش و پرورش با اشاره  به طرح 
تكاليف مهارت محور در راستاى پرورش خالقيت محور توضيح 
ــده است؛ ما چيزى به اسم  داد: در اين مورد برداشت اشتباه ش
حذف تكاليف نداريم بلكه جايگزين شدن مهارت هاى تكاليف 
ــب را داريم. وى با بيان اينكه سال هاى  محور به جاى مشق ش
ــى مى كنند اما ياد نگرفتند كه  ــت كه بچه ها رونويس سال اس
ــند، تصريح كرد: اين يعنى  نظر، احساس و فكر خود را بنويس
دانش آموزان مهارت نوشتن را ندارند. ما رونويسى را زياد كرديم 
ــف مهارت محور  ــتارى نداريم. در طرح تكالي اما مهارت نوش
ــمت مهارت هاى خواندن و نوشتن حركت  قصد داشتيم به س

ــاده مانند گرفتن اندازه  كنيم؛ يعنى امروز افراد يك مهارت س
يك پرده را بلد نيستند اما اين مهارت ها را بچه ها بايد از طريق 
دست ورزى و مهارت ياد بگيرند.حكيم زاده با اشاره به به طرح 
جابربن حيان نيز گفت: اين طرح بارقه هاى اميد را در دل ما زنده

ــر مقام معظم رهبرى  نگه مى دارد كه اقتصاد مقاومتى مد نظ
ــترهايى فراهم شده است كه  قطعا دست يافتنى است زيرا بس
ــروع مى كند و از سمت حافظه  دانش آموز از پيش دبستانى ش

محورى به خالقيت محورى و توليد دانش برود.

امير كاظمى اصل
پژوهشگر آسيب هاى اجتماعى

آموزش

همباشى در كنار زندگى رسمى 
نقش گرفته كه افراد به دليل نبود 

امكانات تشكيل خانواده با يكديگر 
هم بالين مى شوند.اين نوع از پيوند 
اغلب به صورت پنهانى ادامه حيات 
يافته و شانه خالى كردن از مراحل 
طالق در صورت عدم پايبندى به 

يكديگر يا مخالفت خانواده در جهت 
ازدواج دختر و پسر نمود يافته كه 
با هراسى هميشگى توأم است. 

دختران با بيشترين آسيب در اين 
ارتباط مواجه شده و هيچ پشتوانه اى 

پس از قطع پيوند موقت همباشى 
نخواهند داشت

 تفاوت بين ازدواج و همباشى در 
آزادى و حق بر بدن است كه در ازدواج 

تا ابد اين پايبندى وجود دارد ولى 
در همباشى ها با توجه به گسترش 
شبكه هاى مجازى كه هويت افراد 

در آن ناشناخته تر است جوانان 
در معرض آسيب هاى گوناگونى 

قرار دارند.مزيت اين نوع از ازدواج 
بيشتر در جهت حل مسائل اقتصادى 

است و مساله نيازهاى جنسى در 
رده هاى بعدى قرار دارد كه مخاطرات 

همباشى را رقم مى زند

معاون وزارت آموزش و پرورش از تصميم تازه براي آموزش دانش آموزان سخن گفت 

رونويسي حذف مي شود نه مشق شب!
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قاپ كرد
رييس كالنترى 158 كيانشهر از دستگيرى موبايل 

قاپ شيشه اى آپاچى سوار خبر داد.
ساعت 16 روز 18 آذرگشت خودرويى كالنترى  158 
ــت زنى به يك موتورسيكلت  ــهر در حال گش كيانش

آپاچى مشكوك شد.
ــى موتور را  ــا مهارت پليس ــن كالنترى ب ماموران اي
متوقف كرده و پس از استعالم وضعيت موتورسيكلت 
دريافتند موتور، سرقتى است؛ بنابراين با رعايت قانون 
ــى موضوع به كالنترى  شهروندى متهم جهت بررس

انتقال داده شد.
در ادامه بررسى ها و تحقيقات مشخص شد كه راكب 
موتورسيكلت كه متولد 72 است از سارقان سابقه دار 
ــه  ــت؛ همچنين از متهم س در حوزه موبايل قاپى اس
ــف و ضبط شد و خوشبختانه  گوشى تلفن همراه كش

مالباختگان شناسايى و به كالنترى دعوت شدند.
ــين زاده، رييس كالنترى  ــين حس ــرهنگ حس س
ــه اعترافات متهم  ــهر با اعالم خبر فوق ب 158 كيانش
ــت: متهم كه در  دستگير شده پرداخت و اظهار داش
ــكى تكواندو را دريافت  سن 12 سالگى كمربند مش
كرده بود هم اكنون به ماده مخدر شيشه اعتياد دارد. 
ــكى و  اين فرد طعمه هاى خود را از جلوى مراكز پزش
ــگاه ها انتخاب مى كرد چرا كه افرادى كه در  آزمايش
ــگاهى تردد دارند  ــكى و آزمايش پيرامون مراكز پزش
ــارق را  ــوان مقابله و تعقيب س ــوده و ت اكثرا بيمار ب

نداشتند.
متهم در صحبت هاى خود بى توجهى مادرش را عامل 
سرقت هايش دانست و گفت: پدرم كه مربى تكواندو 
است از صبح تا شب كار مى كرد اما مادرم همواره به من 

بى توجه بوده و من را رها كرده بود.
رييس كالنترى 158 كيانشهر خاطرنشان كرد: متهم 
جهت بررسى پرونده و شناسايى ديگر موارد سرقتى 

به پايگاه ششم پليس آگاهى تحويل داده شد.

مسموميت ده ها نفر
 با غذاى آلوده در هند

ــته شدن دست كم 11 نفر  مصرف غذاى آلوده به كش
در يكى از روستاهاى هند منجر شد.

بنابر اعالم مقامات محلى هند، توزيع غذاى آلوده در 
ــمى در يك منطقه روستايى در  محل برگزارى مراس
اين كشور دست كم  11 كشته برجا گذاشت و 66 نفر 

ديگر را روانه بيمارستان كرد.
پليس هند اعالم كرد: مصرف كنندگان غذاى آلوده 

بالفاصله پس از توزيع آن دچار بيمارى شدند.
مقامات محلى اظهار داشتند: تمامى 66 نفرى كه به 
ــتان شده اند  دليل مصرف غذاى آلوده روانه بيمارس
تحت درمان قرار دارند و از آنجايى كه وضعيت برخى 
ــال افزايش تلفات  ــده احتم از آنان وخيم گزارش ش

وجود دارد.

احتمال افزايش نرخ جرايم 
راهنمايى و رانندگى

ــا از احتمال  ــس راهنمايى و رانندگى ناج رييس پلي
افزايش نرخ جرايم راهنمايى و رانندگى خبر داد.

سردار تقى مهرى درباره احتمال افزايش نرخ جرايم 
ــال آينده  ــى در قانون بودجه س راهنمايى و رانندگ
ــال يك بار با هماهنگى  ــه س گفت: برابر قانون هر س
ــكن، راه و شهرسازى، دادگسترى  وزراى كشور، مس
ــنهاداتى براى افزايش نرخ جرايم  و فرمانده ناجا پيش
ــال هم در دستوركار  رانندگى داده مى شود كه امس
ــون زمانش  ــد و برابر قان ــاق بيفت ــت كه اين اتف هس

رسيده است.
رييس پليس راهنمايى و رانندگى ناجا درباره اينكه 
آيا اين جرايم افزايش مى يابد يا خير نيز تصريح كرد: 
تصميم نهايى در مورد اين موضوع بستگى به اين دارد 
كه هيات وزيران چه تصميمى بگيرد و ما هم تابع نظر 

هيات وزيران هستيم. 
ــورد افزايش  ــر پليس در م ــردار مهرى درباره نظ س
ــرد: قطعا برخى از  ــنا تصريح ك نرخ جرايم نيز به ايس
ــت داده و ما  ــر بازدارندگى خود را از دس كد جرايم اث
معتقديم كه برخى از اين جرايم بايد افزايش پيدا كند.

ــز اظهاركرد: تمامى  وى درباره محل واريز جرايم ني
ــه دولت واريز  ــى و رانندگى به خزان جرايم راهنماي

مى شود.

موادى كه به كانادا نرسيد
ــدر پايتخت از  ــواد مخ ــا م ــس مبارزه ب رييس پلي
ــوله  ــر داد كه از طريق مرس ــتگيرى متهمى خب دس
ــور كانادا را  ــواد مخدر به كش ــتى، قصد قاچاق م پس

داشت.
ــت با  ــواد مخدر قصد داش ــى از قاچاقچيان م يك
همكارى يك نفر ديگر، نسبت به ارسال مواد مخدر 
ــور كانادا از طريق  به خارج از كشور و مشخصا كش

پست اقدام كند.
ــت  پس از لو رفتن ماجرا و هماهنگى پليس با حراس
ــخص شد بسته حاوى  اداره پست، خوشبختانه مش
ــال نشده است؛  210 گرم ترياك هنوز به مقصد ارس
بنابراين با بازخوانى آدرس بسته، هويت و محل اسكان 

فرستنده مشخص شد.
ــنده، رييس پليس مبارزه با  ــرهنگ محمد بخش س
ــوق  اعالم كرد:  ــا اعالم خبر ف مواد مخدر پايتخت ب
ــتنده،  ــى قضايى و مراجعه به آدرس فرس با هماهنگ
ــته بندى  ــيره ترياك نيز در بس ــت كيلوگرم ش هش
ــف و متهم پرونده در محل اختفايش با  ــك كش لواش
اقدامات اطالعاتى پليس دستگير و به مراجع قضايى 

تحويل داده  شد.

رويد   اد   

ــكى اش پنهان  «نازپرى» خودش را در چادر مش
كرده. موهاى سياه نازپرى نصف پيشانى اورا پوشانده 
ــت.   ــم هايش را پررنگ  تر كرده اس ــياهى چش و س
نگاهش به «مرضيه» 10 ساله اش است كه از گوشه 
ديوار ما را مى پايد. دختركى كه چند ماه قبل قرار بود 
در ازاى 10 ميليون تومان يا چند بز به عقد  پيرمردى 
ــش را مى جود. با  ــاله درآيد. مرضيه ناخن هاي 70 س
ــده اش بازى مى كند.  دست ديگر با موى بافته وز ش
ــرزمين  ــى ازجنس لباس زنان س ــن آبى رنگ پيراه
بلوچ به تن كرده كه  براى جثه كوچك او كمى گشاد 
ــت. خجالتى بودنش دركنار معصوميت كودكانه   اس
ــر او آمده را براى مان دو  دخترك، درد آنچه كه بر س
چندان مى كند. او زبان ما را نمى فهمد و همين خيال  
ما را آسوده مى كند تا در اين گفت وگو راحت تر با بقيه 

حرف بزنيم. 
نازپرى و مرضيه جايى زندگى مى كنند كه خيلى 
دور از پايتخت نيست ولى فرسنگ ها فاصله است بين 
چيزى كه حاشيه نشينى نام دارد با ديگر واژه ها. جايى 
آن سوى همين ورامين خودمان و بدون هيچ امكانى 
ــتن را بر روى آن  ــايد بشود نام زيس براى زندگى، ش
گذاشت! حدود دو ساعتى از تهران طول مى كشد تا 
جاده هاى فرعى را رد كنيم و به مقصد برسيم. قرچك، 

ورامين، جوادآباد ... .
ــى اجازه  ــن كوچه هاى خاك ــوا در اي ــى ه تاريك
نمى دهد كه باور كنى در اين بيغوله ها هم آدم هايى 
ــتند كه زندگى مى كنند و هموطن ما محسوب  هس
مى شوند. گروه خيريه «ياريگران خورشيد» راهنماى 
ما در اين منطقه بى نام و نشان است. همه ساكنانش 
مهاجرند وبيشتر بلوچ و افغان. محل زندگى نازپرى 
ظاهرا گاودارى بوده كه دخترخاله اش با بچه هايش 
ــاى نازپرى و دو  زندگى مى كند و پناهگاه اين روزه
ــده. وقتى از او مى خواهيم تا داستان  كودكش هم ش
زندگى اش را برايم تعريف كند، تنها يك جمله به زبان 
مى آورد «بچه هاى مرا بياوريد». بلوچ است و فارسى 
برايش سخت است. دختر خاله  حرف هايش را تكميل 
ــاى نوزاد چند ماهه نازپرى  مى كند. البه الى گريه ه
ــرش مرضيه جا گرفته  كه در آغوش كودكانه خواه

صدايش را مى شنويم.    
دخترانى كه در خانه شوهر بالغ مى شوند

ــوهرم دادند به يك  ــودم كه ش «خيلى كوچك ب
ــتم و خانه خاله ام زندگى  مرد افغان. پدر و مادر نداش
مى كردم.  فكر كنم 35 ساله هستم. شايد بيشتر شايد 
هم كمتر. شناسنامه كه ندارم تا سن و سالم را دقيق 
ــه افغان ها  ــم ا... كوچك بودند ك ــعيد و بس بدانم. س
ــدم با  ــد و من هم مجبور ش ــران بيرون كردن را از اي
بچه هايم به افغانستان بروم. رفتيم نيمروز روستاى 
ــور. مرضيه راهمان جا به دنيا آوردم. روستا  چخانس
ــرق. بچه هايم هيچ كدام  ــت. نه آب نه ب هيچى نداش
ــد و به هر بهانه اى  درس نخواندند. شوهرم معتاد ش
ــم عادى است.  كتكم مى زد. البته اونجا اين يك رس
زن هاى زيادى هستند كه يك قسمتى از صورت شان 
ــز بدى نبود و  ــده. خيلى كتك خوردنم چي بريده ش
ــتم اعتراض كنم. با اين ها مشكلى نداشتم  حق نداش
ــاره بگيرد. يك روز  ــت دوب حتى با زنى كه مى خواس
ــد در ازاى پول يا چند  ــه را مى خواه فهميدم مرضي
ــد و با همان پول  ــاله اى بفروش تا بز به پيرمرد 70 س
زن بگيرد. چند روز پيشش همين اتفاق براى دختر 
ــتر نبود افتاده بود. ياد  ــاله بيش ــايه كه 12 س همس
ضجه هاى دخترمى افتادم و تهديد بقيه كه اگر گوش 
نكنى تو را مى كشيم. حتى بعضى وقت ها دماغ دختر 
ــراى همين ها دلم هرى  را مى برند اگر گوش نكند. ب
ــيدم. جلوى  ريخت پايين. براى اولين بار خيلى ترس
شوهرم ايستادم. سر همين جلوى چشم بچه هايم به 
ــايه جلوى  حد مرگ كتك مى خوردم.  دختر همس
چشمم بود. مرضيه من خيلى كوچك بود. بايد كارى 
ــوهرم طالقم داد و  ــان وقت بود كه ش مى كردم. هم

تازه فهميدم بچه چهارمم را باردارم. تصميم گرفتم 
ــردم تا زودتر نجاتش  مرضيه را بردارم و به ايران برگ
ــتم. كرايه تا ايران نفرى 500 هزار  بدهم. پولى نداش
ــد و پولى برايم  ــتا كمكم كردن تومان بود. مردم روس
ــكر پولى بابت مرضيه نگرفتند.  جمع شد و خدا راش
پسرهايم را نمى توانستم با خودم بياورم. از افغانستان 
قاچاقى آمديم مرز پاكستان و بعد هم ايران. كسى را 
در سيستان و بلوچستان نداشتم و مجبور شدم بيايم 
ــم همين جا  در  ــه ام. بچه  را ه اينجا خانه دخترخال
ــه چادرش را روى  خانه به دنيا آوردم ». نازپرى گوش
دهانش مى كشد. در خودش مچاله شده و مضطرب 
به دخترهايش نگاه مى كند. او توانسته فعال مرضيه را 
از گير پدر و خواستگار 70 ساله  نجات دهد ولى نگران 
ــم ا... كه در افغانستان  پسرهايش است. سعيد و بس
زباله گردى مى كنند و سواد ندارند و هر لحظه هم بيم 
اين دارد كه به اعتياد دچار شوند. شوهرش نگهدارى 
ــرها را به عهده نگرفته و بچه ها سرگردانند. پولى  پس
هم براى بازگرداندن شان ندارد. به خاطر مرضيه هم 
ــتان ندارد. به قول خودش  جرات برگشت به افغانس
كافى است برگردد تا دختركش را به زور به خانه بخت 
بفرستند. نازپرى هيچ مدرك هويتى ندارد و گواهى 

تولد و شناسنامه براى نوزاد امكان پذير نيست. 
حس غريبگى مرضيه آرام آرام رنگ مى بازد. بچه 
ــرجايش مى خواباند و نزديك ما مى شود. كمى  را س
باالى سر ما مى ايستد. كودك است. ايستادن و نگاه 
كردنش هم معصوميت كودكانه دارد. حتى لحظه اى 
ــش بيفتد چندش آور  ــى كه قرار بود براي تصور اتفاق
ــت دارد. به قول مادرش  است. مرضيه ايران را دوس
ــچ چيزى به  ــك و بدبختى هي ــتان جز كت از افغانس
ــيند كه با  ياد ندارد. كنارمريم دخترخاله اش مى نش
يك دفتركهنه و دو سه تا مداد رنگى مشغول نقاشى 
ــى را مى كشد  ــت. مريم عكس پرنسس كشيدن اس
ــى نگاه  كه قبال جايى ديده و مرضيه با ذوق به نقاش
ــى اش را سوفى  ــم دخترك نقاش مى كند. مريم اس
مى گذارد و مرضيه مى خندد و مات تصوير مى شود. 
ــت خاص  انگار لحظه اى رويايى مى بافد. رويايى اس
ــنامه ندارد و  ــواد ندارد، شناس براى مرضيه اى كه س
براى او فقر و دربه درى تنها آورده اين زندگى است. 

بچه هاى ما بلوچ ها را اذيت مى كنند 
ــيم چرا از سيستان  از دخترخاله نازپرى مى پرس
ــد؟ «آنجا هيچ چيزى  ــتان به تهران آمده اي و بلوچس
نداريم. حداقل اينجا خيريه هايى هستند كه كمك مان 

مى كنند».

ــت از رفتار بچه ها و بعضى از معلم ها  او گله مند اس
ــه هاى اينجا  با بچه هاى آن ها. مى گويد حتى مدرس
ــه ما بلوچيم  ــت مى كنند و با اينك ــا را اذي بچه  هاى م
ــتيد و بقيه بچه ها  ــما افغان هس به آن ها مى گويند ش
ــي  ــك مى زنند. من درس بخوانم  چه كس آن ها را كت

خرج خواهرهايم را مى دهد؟گزارش مرضيه بهانه اى 
ــرى به جاهاى ديگر در اين منطقه فراموش  شد تا س
ــادى براى  ــت و مجال زي ــده بزنم. هوا تاريك اس ش
ــدارم. به خانه   ــترى در اين منطقه را ن ــس بيش تجس
ــر كودك  ــه دخت ــرى خورده اى مى روم كه س تو س
ــوم.  ــتند. وارد خانه مى ش ــوان ميزبان آن هس و نوج
ــت. بى در و پيكر است و  حياطش خرابه اى بيش نيس
ديوار مطمئنى ندارد تا بچه ها احساس امنيت كنند. 
ــادر براى كارى  ــت يا مرده. م نمى دانند پدر زنده اس
مدت هاست به زاهدان رفته و پولى براى برگشت پيش 
ــا مانده. دختر 14  دخترها ندارد. تا تهيه پول همانج
ساله از بچه ها نگهدارى مى كند. كار مى كند و در ازاى 
شستن هر فرش در خانه ها 15 هزار تومان  مى گيرد. 
ــده و نازنين و خديجه فعال به  حميرا اصال درس نخوان
مدرسه مى روند. از حميرا مى پرسيم نمى خواهى درس 
بخوانى؟ مى گويد:«من درس بخوانم چه كسي خرج 
خواهرهايم را مى دهد؟ تازه مدرسه رفتن پول كتاب و 
دفتر مى خواهد. همين اجاره صد هزار تومنى اينجا و 

پول آب و برق را هم نداريم پرداخت كنيم».
ــادرى و ماندن در  ــه زادگاه م  اوهم دليل نرفتن ب
ــان مى داند كه دخترخاله نازپرى  اين ناكجاآباد را هم
ــان». دخترها  گفت:«وجود خيريه ها و كمك هاى ش
ــنامه ندارند و بدون هيچ هويتى در  هيچ كدام شناس

انتظار فرداهاى شان هستند. 
سيما و بچه هايش هم شناسنامه ندارند 

با چهار تا بچه قد و نيم قدش از پيچ كوچه مى پيچد و 
وارد ميدان مى شود. اينجا انگار شهر زنان بدون مردان 
ــت. تا اينجا مردى كنار زن و بچه ها نديديم. اعتياد  اس
و خمارى همنشين  بيشتر مردهاى اين منطقه است.  
دنبال اعضاى خيريه مى گردد. مى گويد:«دخترخاله 
سيما هستم». سيما را بچه هاى خيريه مى شناسند. 

مى پرسيم تو چرا به تهران نقل مكان كردى؟ 
«سيستان كه بوديم توى چادر زندگى مى كرديم. 
كار نداشتيم. شوهرم قلبش مريض بود. گفتند تهران 
ــتند. براى همين  ــه براى كمك هس گروه هاى خيري
ــويم و 10 هزار  ما هم آمديم اين منطقه. فرش مى ش
ــران آمده اند و  ــتمزد مى گيرم». تازه به ته تومان دس
ــم مثل خيلى هاى  ــه نمى روند. آن ها ه بچه ها مدرس
ــنامه  اى  ــه پايتخت، نه شناس ديگر از مردم اين گوش

دارند نه هويتى.
عاطفه اينجا سهمى از زندگى ندارد 

ــم  ــويم. اولين چيزى كه به چش ــه مى ش وارد خان
ــت گوشه حياط  مى خورد توالت و دوش حمامى اس
بدون هيچ ديوارى براى پوشش! بچه اى كوچك بغل 
ــال دارد. زن، همسايه  زنى بلوچ است كه حدود 60 س
ــه خانه  ــرى كوچك در گوش ــت. دختر و پس آن هاس
ايستاده اند. دختر گوشه روسرى را در دهانش گرفته 
ــم روى رختخواب هاى  ــرك ه و به ما زل مى زند. پس
ــرد با  ــته. خانه اى س ــه اتاق، نشس ــده گوش تلنبارش
اندك ترين امكانات زندگى. گروه خيريه مادر را براى 
زايمان مجدد به بيمارستان فيروزگر فرستاده اند. مرد 
خانواده مثل خيلى از مردهاى منطقه اسير اعتياد است 
ــن را از گريه هاى دختر  ــت كجا رفته و اي و معلوم نيس
فهميديم كه در نبود مادر ياد پدرش مى كند و دلتنگى 
براى نبودنش. «عاطفه» اسمى است كه براى خواهر 
تازه به دنيا آمده اش انتخاب كرده. حتما عاطفه  هم قرار 
است از عطوفت دنيا همين قدر سهم داشته باشد كه 
مابقى كودكان اينجا دارند. اين گوشه شهر حرف براى 
زدن زياد دارد. مهاجرت و حاشيه نشينى. بچه هايى كه 
شناسنامه ندارند. پدرهايى كه نشئگى و خمارى، تارو 
پود تن و روح شان را در هم تنيده.  زن هايى كه هفت، 
هشت ساله عروس شده  و غبار پيرى در عنفوان جوانى 
همنشين شان شده. دخترانى كه بدون اميد در انتظار 
سرنوشتى شبيه مادرشان هستند. پسرهايى كه اگر 
به دادشان نرسند بعيد نيست شبيه پدرهاى شان، در 
ــوند. خانه هايى كه هيچ رنگ  ناكجاآباد زندگى گم ش
ــهمى از  ــت ندارند. مردمى كه حتى س و بويى از امني
يارانه هم ندارند. دراينجا  كرامت و حقوق شهروندى 

ناآشناترين حرف ممكن است. 

ــكى كودك و نوجوان گفت:  فوق تخصص روان پزش
پنهان كارى آزار جنسى عواقب خطرناكى دارد. والدين 
بايد نشانه هاى آزار جنسى كودكان را بشناسند. ترس، 
خشم، پرخاشگرى، انزوا، افت تحصيلى و عفونت مى تواند 

از عاليم اين نوع آزار عليه كودكان باشد.
مهشيد رابطيان در اين باره گفت: تحريك و برقراري 
تماس جنسى بين كودك و فرد بزرگسال به مثابه عمل 
تعرض به شمار مى رود و آزار جنسى ممكن است توسط 

افراد زير 18 سال نيز انجام پذيرد.
ــخ به اينكه چه زمانى مى توان تاكيد كرد  وى در پاس
ــونت و  ــودك آزارى رخ داده، گفت: تعرض اگر با خش ك
ــنى فرد مهاجم با فردى كه مورد  زور و از طرفى فاصله س
ــال باشد، كودك آزارى  تعرض قرار گرفته بيش از سه س

صورت گرفته است.
فوق تخصص روان پزشكى كودك و نوجوان نسبت

ــوان، افزود:  ــى بر كودك يا نوج به اثرگذارى آزار جنس
كودك و نوجوانى كه مورد تعرض قرار گرفته با فرض بر
اينكه واكنش هاى والدين و اطرافيان نسبت به اين عمل

چگونه خواهد بود، به شدت، ترس او را فراخواهد گرفت و 
اين موضوع باعث مى شود مساله پيش آمده را با كسى در 

ميان نگذارد. 
رابطيان، نشانه هاى هيجانى و رفتارى كه پس از آزار 
جنسى بر فرد مورد تعرض ظهور مى كند را شامل خشم، 
پرخاشگرى، انزواى اجتماعى، گوشه گيرى، لجبازى، افت 
تحصيلى و بسـيارى از موارد ديگر عنوان كرد و افزود: اين 
رفتار و هيجانات مى تواند آزار جنسى را پنهان و كودك 
را به علت ترس از واكنش اطرافيان و از همه مهم تر تهديد 

فرد مهاجم، به سمت افسردگى سوق دهد. 
ــك كودك و نوجوان با بيان اينكه بروز  اين روان پزش

ــى در گفتار يا  ــائل جنس ــى و بيان مس رفتارهاى جنس
ــن او نيست از عاليم  بازى هاى كودك كه متناسب با س
ــت: والدين و اعضاى  ــى است، اظهارداش مهم آزار جنس
ــته از كودك يا نوجوانان احتماال پس از  خانواده اين دس
اطالع و آگاهى از عمل انجام شده به علت نگرانى از به وجود 
آمدن مشكالت بعدى در روابط خانوادگى، برچسب هاى 
اجتماعى يا تهديد و مشكالت متعاقب آن، موضوع را از 
مشاور يا روان پزشك پنهان مى كنند كه اين رفتار ممكن 
است عواقب بسيار خطرناك براى فرد مورد تعرض واقع 
ــد.فوق تخصص روان پزشكى كودك و  شده داشته باش
نوجوان تصريح كرد: والدين اين بچه ها بايد نسبت به رفع 
فشارهاى روحى و جسمى بر فرزند خود پيگير باشند چرا 
كه كودكانى كه مورد آزار جنسى قرار گرفته يا مى گيرند، 
براى كاهش فشارهاى روحى، احتمال دارد همين رفتار را 

با همساالن يا افراد كوچك تر از خود انجام دهند. 
رابطيان نشانه هاى فيزيكى يك رفتار جنسى بر روى
كودك و نوجوان را قرمزى، التهاب يا ضايعات پوستى در

نواحى تناسلى، عفونت ادرارى، دل درد يا سردرد عنوان 
كرد و افزود: آثار خون يا ترشحات جنسى بر روى بدن يا 
لباس زير كودك نيز مى تواند از ديگر عاليم آزار جنسى 
باشد.فوق تخصص روان پزشكى كودك و نوجوان با بيان 
اينكه متاسفانه كودك آزارى جنسى كمتر از آنچه واقعا 
هست گزارش مى شود، اظهار داشت: كودك آزارى فقط 
ــت بلكه مى تواند تحت عناوين بهره كشى  جنسى نيس
ــيله قراردادن فرد  اجبارى، سوء استفاده و ترغيب و وس
ــيدن به اهداف با نيت شوم و همچنين  يا افراد براى رس
تهديد كردن كودك يا نوجوان به رفتارهاى ناهنجار در 
جامعه نيز باشد كه همه اين موارد به نوعى زمينه ساز بروز 

آزار جنسى است.

ــازمان امداد و نجات هالل احمر گفت: 78  رييس س
درصد شهرهاى ايران در مناطق با خطر زلزله واقع شده اند.

ــليمى در دوره بين المللى جست وجو و  مرتضى س
نجات شهرى كه از سوى سازمان امداد و نجات جمعيت 
هالل احمر با همكارى نمايندگى سازمان ملل در ايران، 
سازمان پيشگيرى مديريت بحران شهر تهران، سفارت 
اتريش در سازمان امداد و نجات برگزار شد، افزود: نكته 
بسيار حائز اهميت در نقشه ايران وجود 120 گسل فعال 
در مناطق شهرى ايران است. 78 درصد شهرهاى ايران 
در مناطق با خطر زلزله قرار دارند، به عبارت ديگر در نقشه 
ايران، 78درصد شهرها را شهرهاى «لرزان» با خطر نسبى 
باال تشكيل مى دهند كه در مناطق با خطر زياد هستند.  در 
اين ميان كالنشهر تهران به عنوان پايتخت كشور نيز نه 
تنها از خطر زلزله ايمن نيست بلكه سال هاست در انتظار 
زلزله اى ويرانگر با قدرت باالى  هفت ريشتر به سر مى برد.

رييس سازمان امداد و نجات هالل احمر افزود: بر اساس 
مطالعات آمارى  وزلزله هايى كه پيش از اين در ناحيه رى 
و تهران ثبت شده است  به احتمال بيش از 70 درصد به 
طور متوسط هر 158 سال زلزله اى ويرانگر در اين ناحيه 
ــت. آخرين زلزله در تهران 182 سال پيش  رخ داده اس
اتفاق افتاد و بر همين اساس وقوع زلزله تهران 24 سال 
ــورت وقوع زلزله در اين منطقه  تاخير زمانى دارد.  در ص
كه عالوه بر پايتخت بودن، مركزيت امكانات فرهنگى، 
اقتصادى و همچنين دولتى را دارد و بيش از 10 ميليون 
نفر در آن سكونت دارند با فاجعه اى بزرگ مواجه هستيم. 
كارشناسان مى گويند بر اثر زلزله مخرب تهران بيش از يك 
ميليون ساختمان تخريب و آسيب خواهد ديد و حدود 1/5

ميليون كشته بر اثر اين زلزله بر جاى مى ماند.
وى خاطرنشان كرد: تشكيل و تقويت تيم هاى جست 
و جو و نجات شهرى مطابق با استانداردهاى بين المللى در 

ايران ضرورى و حائز اهميت است. گر چه مقدارى در اين 
مساله تاخير وجود دارد اما باز هم برگزارى اين دوره را به 
فال نيك گرفته و اميد آن را داريم برگزارى اين دوره آغازگر 
عضويت ايران در اينساراگ (گروه بين المللى جست و 

جوى نجات شهرى) باشد.
جمعيت هالل احمر ايران در حوزه  آمادگى اقدامات 
ــت. از جمله اين اقدامات كه در جهت  قابل توجهى داش
افزايش آگاهى عمومى و آموزش هاى همگانى در حوزه 
ــت، ارائه آموزش هاى همگانى به بيش  امداد و نجات اس
ازسه ميليون نفر از مردم كشور است.سليمى خاطرنشان 
ــش از 6 هزار و 200 تيم عملياتى  كرد: در حال حاضر بي
در 17 رسته تخصصى در جمعيت هالل احمر مشغول 
فعاليت هستند تا در زمان وقوع حوادث و سوانح بر اساس 
سانحه رخ داده حضور يابند. به لحاظ تعداد پايگاه هاى 
امداد جاده اى بين شهرى، كوهستان و ساحلى در حال 
حاضر 559  پايگاه در سطح كشور مشغول فعاليتند. از 
سوى ديگر شبكه امداد و نجات ايران به ابزارهاى جديد 
جست وجو نظير انواع دستگاه هاى زنده ياب ، سگ هاى 
جست وجوى نجات، بيش از 1100 دستگاه آمبوالنس، 
500 موتورسيكلت ارزياب و پيشرو، 52 دستگاه خودروي 
امدادى چند منظوره، 1300 دستگاه خودروى امدادى

پشتيبان، 11 دستگاه خودروى ارتباطات، سامانه ثبت 
حوادث و ايجاد مراكز EOC در سراسر كشور براى تسريع 
ــداد هوايى در همه  ــانى حوادث، 31 مركز ام اطالع رس

استان ها و 24 فروند بالگرد مجهز است.
رييس سازمان امداد و نجات افزود: با توسعه جوامع 
و پيچيده شدن فرآيندهاى درونى اجتماعات بشرى و 
افزايش فرهنگ شهر نشينى بر تعداد بحران هاى ناشى 

از حوادث طبيعى و پيچيدگى آن ها افزوده شده است.
سليمى افزود: براى پيشگيرى و آمادگى در مقابل اين 

مهم، شيوه هاى رسيدگى به سوانح و حوادث كه معموال 
ــود طراحى و  از آن تحت عنوان امداد و نجات ياد مى ش
عملياتى مى شود تا تبعات و آثار منفى حوادث كاهش يابد. 
رييس سازمان امداد و نجات گفت: بررسى حوادث 
ــان مى دهد كه نحوه امداد و نجات،  و سوانح رخ داده نش
ــعه يافتگى و وجود زيرساخت هاى  با سطح ميزان توس
مناسب اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى جوامع 
ــتقيمى دارد.  حوادث طبيعى يا انسان ساز،  رابطه مس
پيامدهاى متعددى چون مشكالت اجتماعى، اقتصادى، 
عاطفى و روانى در زندگى انسان ها ايجاد مى كند كه باعث 
فقر، بيكارى، مهاجرت هاى اجبارى، اختالفات قومى و 
فرهنگى، از هم پاشيدگى و گسست روابط خانوادگى، 

بيمارى، كمبود بهداشت و رفاه، مى  شود. 
ــل تلفات و  ــان ديگر بحران ها، عام ــزود: به بي وى اف
ضايعات بعضا غير قابل جبران فردى، اجتماعى، ملى و 
فراملى هستند كه اثرات آن از جراحات ساده، معلوليت 
ــى را شامل  تا بحران هاى اقتصادى، اجتماعى و سياس

مى شود.
سليمى اضافه كرد: بديهى است پيش بينى تمهيدات 
ــگيرى، آمادگى و پاسخگويى براى  الزم به منظور پيش
كاهش آسيب پذيرى در برابر حوادث و سوانح از تبعات 
منفى و ويرانگر بحران ها كم مى كند. كشور ما به لحاظ 
ــى، پراكندگى  ــرايط طبيعى، منطقه اى، جغرافياي ش
جمعيت، نحوه استقرار شهرها و وضعيت اقليمى و مكانى، 
داراى استعداد و ظرفيت هاى بالقوه براى بروز پديده هاى 

طبيعى است.
رييس سازمان امداد و نجات گفت: حدود 90 درصد 
خاك كشور در محدوده فالت ايران واقع شده است. اقليم 
ايران بيشتر كوهستانى و نيمه خشك بوده و ميانگين 

ارتفاع آن بيش از 1200 متر از سطح درياست. 

گزارش ميدانى «قانون» از مردمانى كه از شهرشان به اميد لقمه نانى كوچ كرده اند

   روايتي از دردهاي حاشيه نشينان   روايتي از دردهاي حاشيه نشينان
سرنوشت زنى كه از افغانستان گريخت تا دخترش عروس مرد سرنوشت زنى كه از افغانستان گريخت تا دخترش عروس مرد 7070 ساله نشود ساله نشود

آزار جنسى موجب پرخاشگرى و
 انزواى كودكان مى شود

رييس سازمان امداد و نجات:

78 درصد شهرهاى ايران  در معرض خطر زلزله هستند



  صاحب امتياز: مركز فرهنگ و هنر سپيد                                                                                                                                                       ه تابان

   مد                                                                                                                                                       يرعامل و رييس شوراي سياست گذاري: عليرضا نيكويي

    مد                                                                                                                                                       ير مسئول: مهناز مظاهري
 تحريريه: تهران، خيابان وليعصر(عج)، روبه روي خيابان بزرگمهر، ساختمان 1491، طبقه سوم شمالي            تلفكس:  021-42905   

    چاپ و ليتوگرافي : چاپخانه كار   و كارگر   توزيع : پيام رسان سبز

ارتباط با روزنامه قانون روزنـامه  سياسي
اقتصــــاد                                                                                                                                                       ي
اجتمــــاعي 
و فرهنــــگي

www.ghanoonda i l y. ir                                                                     تارنماى روزنامه قانون
پيامـك 100009090                                                                        تلگــرام09212358380

سال  هفتم| شماره    1369 |  22  صفحه                                          يك  شنبه    25    آذر  1397 |   8  ربيع الثاني 1440|  16  دسامبر  2018 varzesh@ghanoondai ورزش ly . i r 121

كليد واژه اين روزهاى فوتبال ايران، اشتباه داورى 
ــتباهاتى كه صداى همه تيم ها را درآورده و  است. اش
آن را از داورى شاكى كرده است. يكى مى گويد داورى 
ــپوليس چرخيده و ديگرى از غش كردن  به نفع پرس
قاضى هاى ميدان مسابقه به نفع استقالل مى گويند. 
ــپاهان، ذوب آهن، تراكتورسازى و ساير تيم ها نيز  س
ــتباهات داورى سود و  در مقاطع مختلف فصل از اش
ــائل،  ــا هر بار اعتراض آن ها به اين مس ضرر برده اند ت
حاشيه هايى را در پى داشته باشد. شايد خالق جمله 
«اشتباهات داورى جزيى از بازى است» اگر امروز در 
ليگ برتر ايران حضور داشت هرگز آن جمله معروف را 
تكرار نمى كرد زيرا درست در روزهايى كه همه درگير 
قوانين مربوط به بازنشستگى هستند، داوران در ليگ 
برتر افتضاح ترين قضاوت هاى خود را ثبت مى كنند 
ــوژه هاى برنامه 90، هر هفته پربارتر از هميشه  تا س
باشد. اگر تا چند ماه پيش به قضاوت يك داور ايرانى در 
ديدار رده بندى جام جهانى افتخار مى كرديم و داورى 
كشور را از سطح ليگ باالتر مى دانستيم حال با افزايش 
ــاهد افت كيفيت قضاوت ها  ــتباهات، ش ضريب اش
ــتيم به گونه اى كه داوران در هر بازى تحت فشار  هس
ــى توانند عملكرد واقعى خود را  زيادى قرار دارند و نم
ــكل را با  به نمايش بگذارند. در فوتبال دنيا اما اين مش
ــادگى حل كرده و با  به كارگيرى يك تكنولوژى به س
استفاده از سيستم كمك داور ويديويى، اشتباهات را 
ــانده اند. هرچند كه اين  به كمترين ميزان ممكن رس
ــتم منتقدانى دارد و با وجود آن نيز اشتباهاتى  سيس
ــد تنها راه رسيدن  به وجود مى آيد اما به نظر مى رس
ــانى، بايد در برابر  ــتباهات انس به فوتبالى عارى از اش

تكنولوژى تعظيم كرد و آن را از خود دور نكرد. 
VARدر ليگ برتر ايران

افزايش فشار روى داوران باعث شده تا فدراسيون 
ــتفاده از  ــز در طرح جديد خود به دنبال اس فوتبال ني
ــد هرچند كه  ــك داور ويديويى باش ــوژى كم تكنول
ــتفاده از اين فناورى در فضاى فعلى فوتبال ايران  اس
ــگاه هاى ميزبان  كمى دشوار به نظر مى رسد. ورزش
ــكالت دارند كه  رقابت هاى ليگ برتر به اندازه اى مش
ــتفاده از VARدر آن ها بيشتر به رويا مى ماند اما  اس
مهدى تاج، رييس فدراسيون فوتبال با قاطعيت اعالم 
كرده به زودى اين سيستم در ورزشگاه هاى ايران نيز 
ــت: «از  ــود. او در اين باره بيان كرده اس اجرايى مى ش
تمامى اتفاقات رخ داده در روزهاى گذشته با خبر و در 

جريان اعتراضات و مصاحبه بازيكنان هستم. نظر ما و 
فدراسيون فوتبال در استفاده از سيستم VAR مثبت 
ــت. بايد مرجع آن را در تهران قرار دهيم تا تمامى  اس
شهرها با استناد به آن از كمك داور ويديويى استفاده 
كنند. هر چند كه بايد اتالف وقت را به حداقل برسانيم 
و توقف در بازى را به يك دقيقه و 20 ثانيه برسانيم تا 
فوتبال از جذابيت نيفتد». چراغ سبز تاج به استفاده از 
سيستم كمك داور ويديويى در حالى اتفاق افتاده كه 

پيش از اين نيز برخى از مربيان در كشورهاى مختلف 
ــيون هاى خود خواسته اند كه  دنيا از روساى فدراس
ــان كند. به عنوان مثال  اين سيستم را وارد فوتبال ش
حدود يك ماه پيش بود كه يانال كارمان، سرمربى تيم 
ــاوى در برابر ارزروم اسپور  ترابوزان تركيه پس از تس
گفت: «به نظرم VAR بايد در تركيه اجرا شود. فوتبال 
هر روز در حال پيشرفت است و استفاده از تكنولوژى 
ــت به خصوص براى پايين آوردن ضريب  الزام آور اس

اشتباهات. چه بسا اگر VAR بود ما به خاطر تساوى 
مجبور به صحبت و دفاع از عملكردمان نمى شديم». 
اگرچه اين سيستم مخالفانى نيز در فوتبال دارد. آن ها 
ــبب مكانيكى شدن  مى گويند استفاده از VAR س
ــه هاى جذابى  ــود و صحن رقابت هاى فوتبال مى ش
ــه انگليس هرگز اتفاق نخواهد  همچون گل مارادونا ب
ــتم نمى تواند به  افتاد. برخى نيز معتقدند اين سيس
فوتبال كمكى كند زيرا داوران راغب به استفاده از اين 

سيستم نيستند. به عنوان مثال فرانچسكو توتى پس 
از تساوى رم مقابل اينتر عنوان كرد سيستم كمك داور 
ويديويى براى جلوگيرى از اشتباهات به وجود آمده اما 

خطاهاى داورى را از بين نبرده است.
فشار به فدراسيون فوتبال

استفاده از سيستم كمك داور ويديويى در فوتبال 
ــت زيرا  ايران نيازمند يك برنامه ريزى بلند مدت اس
زيرساخت هاى الزم براى آن هنوز فراهم نشده است. 
ــه فدراسيون فوتبال  هرچند كه اعضاى هيات رييس
ــدن اين سيستم به  ــتار اضافه ش به طور جدى خواس
داورى هستند. آن ها در جلسه روز 13 آذر بر استفاده 
از VAR تاكيد كردند و از تاج خواستند آن را پيگيرى 
كند. سايت فدراسيون فوتبال در اين باره نوشت: «در 
جلسه اعضاى هيات رييسه فدراسيون فوتبال درباره 
ــتفاده از VAR در ليگ برتر  آماده سازى شرايط اس
ــزارش فريدون  ــر كردند و با ارائه گ بحث و تبادل نظ
ــد تا با طرح   اصفهانيان، رييس كميته داوران مقرر ش
ــه اى با حضور سازمان ليگ و كميته  اجرايى در جلس
داوران مورد ارزيابى نهايى قرار گيرد». شايعه استفاده 
از سيستم كمك داور ويديويى اين روزها در حالى قوت 
گرفته كه مشخص نيست تجهيزات الزم براى اجراى 
ــد به ويژه  ــدام بودجه تامين خواهد ش آن از طريق ك
آنكه بدانيم فدراسيون فوتبال به واسطه عدم تمكين 
ــتگان به شدت  تاج به قانون منع به كارگيرى بازنشس
ــار و از كمك وزارت ورزش و جوانان محروم  تحت فش

شده است. 
آسيا به سمت پيشرفت

ــيا از 12 دى آغاز  ــت هاى آس رقابت هاى جام مل
ــورمان شانس اصلى  مى شود و تيم ملى فوتبال كش
ــابقات است. سيستم كمك داور  قهرمانى در اين مس
ــيا همراه  ويديويى يا VAR نيز در جام ملت هاى آس
ملى پوشان خواهد بود تا در صورت عدم تكرار تجربه 
تلخ جام جهانى و مردود شدن گل عزت اللهى در برابر 
اسپانيا براى كاهش اشتباهات داورى استفاده شود. 
ــورهاى  ــتم به تدريج از كش ــع رونق اين سيس در واق
ــيده و به مرور مورد توجه  فوتبال خيز دنيا به آسيا رس
ــورهاى مختلف قرار مى گيرد. ايران نيز به زودى  كش
ــتفاده خواهد كرد و به نظر مى رسد  از اين سيستم اس
فصل جديدى از داورى در ليگ ايران رقم مى خورد. 
سه ماه پيش بود كه بن سلمان، رييس كنفدراسيون 
ــيا در اين باره گفته بود: «فوتبال آسيا عزم  فوتبال آس
خود را جزم كرده است تا از تكنولوژى VAR استفاده 
كند چون اين فناورى به مصلحت فوتبال است. ما خود 
ــيا  را براى اجرايى كردن VAR در جام ملت هاى آس

ــكلى از اين بابت  2019 امارات آماده كرده ايم و مش
نخواهيم داشت چون استفاده از زيرساخت هاى اين 
تكنولوژى آماده شده است». هرچند كه اين جمالت 
تا حدود زيادى اغراق شده به نظر مى رسيد اما بدون 
شك فراگير شدن اين سيستم مى تواند از فشار روانى 
بر داوران بكاهد و آن ها را دلگرم به داشتن كمك هايى 

تيزبين كند. 
VAR تكنولوژى نيست!

VAR يك بازپخش ويديويى است كه به داوران 
كمك مى كند صحنه هاى حساس بازى را با سرعتى 
ــد. همان طور كه  ــا كنن آرام تر و با تمركز باالتر تماش
ويلشير، ستاره معروف منچستر در اين باره گفته است: 
« VAR فقط بازپخش ويديويى است و نه تكنولوژى؛ 
بازپخش.يا پخش دوباره. همان طور كه در دهه  80 پدر 
و مادرهاى شما با نوارهاى ويديويى بتاماكس، صحنه ها 
را عقب و جلو مى كردند و دوباره مى ديدند. داور بود كه 

صحنه را دوباره تماشا كرد و تصميم گرفت.
ــت بود يا غلط، به نوع نگاه   اينكه تصميمش درس
شما بستگى دارد. همان طور كه داورها از اولين روز 
ــان گاهى  فوتبال تصميم گرفته اند و تصميم هاى ش
ــت.  سوال اين است  درست و گاهى اشتباه بوده اس
ــت تصميم  كه آيا پيش از VAR داورها اغلب درس
ــوال مثبت  مى گرفتند؟ به اعتقاد من، جواب اين س
ــرى در مقابل  ــت. آيا هر از چند گاه مثل هند آن اس
ــتباه  هايى نبوديم كه نتيجه  بازى  ــاهد اش ايرلند، ش
ــوال هم مثبت است.  را تغيير مى داد ؟ جواب اين س
اگر حاال در كناره  زمين مى توانيم بازپخش ويديويى 
ــيم، داورها نبايد صحنه ها ــته باش صحنه ها را داش

ــوند ؟ چرا،  ــان مطمئن ش ــد و از تصميم ش را ببينن
ــات بپردازيم.  ــت به جزيي صددرصد. حال بهتر اس
ــط داور چقدر سريع بايد انجام  ديدن صحنه ها توس
ــه كرده و از ريتم  ــود ؟ آيا اين بازى را با وقفه مواج ش
ــا را ديده ايد و مى دانيد  مى اندازد؟ تا به امروز آماره
در جريان بازى، توپ چقدر در جريان بازى نيست ؟ 
بازيكنانى كه وانمود مى كنند مصدوم شده اند چه؟ 
وقفه اى كه براى تماشاى بازپخش ويديويى در بازى 
ــت كه نخواهيم داور،  ايجاد مى شود آنقدر زياد نيس
ــتى بگيرد.  ــت را به درس ــى به آن عظم تصميم هاي
ــت و بايد ارتباط بين داور و  البته VAR كامل نيس
متصديان ويديويى و به خصوص ارتباط بين آن ها و 
تماشاگر هاى حاضر در ورزشگاه بهتر شود (هر چند 
بايد اعتراف كرد كه اولويت در حال حاضر بينندگان 
تلويزيونى است – يك واقعيت اقتصادى ). ولى هيچ 

محصول جديدى از روز اول كامل نبوده است.

ــاى تيم ملى فوتبال عراق در حالى  يكى از دروازه بان ه
كه چند روز تا آغاز جام ملت هاى آسيا باقى است براى اين 
كشور مشكل ايجاد كرده است. تيم ملى فوتبال عراق يكى 
از حريفان  ايران در جام ملت هاى آسيا 2019 امارات است. 
رسانه هاى عراقى از تهديد AFC و احتمال كنار گذاشتن 
تيم ملى عراق از جام ملت هاى آسيا سخن به ميان آوردند. 
ــت كه در فهرست ارسال تيم ملى  روزنامه السومريه نوش
فوتبال عراق نام يك دروازه بان به نام قيس العانى به چشم 
مى آيد و به خاطر اينكه در تيم هاى پايه لهستان بازى كرده 
  AFC ،نمى تواند عراق را همراهى كند. به نوشته اين روزنامه
درباره اين مهم به فدراسيون فوتبال عراق نامه زده است. در 
نامه كنفدراسيون فوتبال آسيا عراق تهديد به كنار گذاشتن 
از جام ملت هاى آسيا شده است. البته باسل كوريس، مدير 
رسانه اى عراق خيلى سريع واكنش نشان داد و تاكيد كرد 
كه نام اين دروازه بان در فهرست 42 نفره هم نيست و دليلى 
براى نگرانى وجود ندارد. خبر ديگر درباره عراق اين كه فهد 
طالب،  سنگربان اصلى عراقى ها هم متهم به دوپينگ شده 

است و نمى تواند در جام ملت ها به ميدان برود و خود اين 
دروازه بان هم چنين چيزى را تاييد كرد و سرمربى عراق 
ــت نهايى  ــنگربان، الكرخ محمد صالح را در فهرس نام س

قرارداده است.

دومين مرحله از اردوى تيم ملى ژيمناستيك بانوان در حالى برگزار مى شود كه سرمربى گرى اين تيم 
به نايب رييس بانوان فدراسيون ژيمناستيك محول شده است. مرحله دوم اردوى تيم ملى ژيمناستيك 
هنرى بانوان در حال برگزارى است و منيژه پازوكيان، نايب رييس بانوان فدراسيون هدايت تيم ملى را به 
عهده دارد. مرحله نخست اين اردوها با حضور همتا نورمحمدى، ريحانه خليليان، ريحانه محمدطاهر، 
ــين و سوگند  ــاه، ثنا حيدرى، متينا يوش مليكا تلخابى، الهه صادق زاده، مبينا ميرزايى، عاطفه دولتش
نعمتى به مدت 10 روز انجام شد كه اين 10 ژيمناست زير نظر سهيال بهرامى، الهه جعفرى و ليال قاسمى 
تمرينات خود را پيگيرى كردند. بعد از مسابقه انتخابى نيز حدود پنج ژيمناست به اين اردو اضافه شدند 
و اكنون اين اردو با حدود 15 ژيمناست به سرمربى گرى منيژه پازوكيان در حال برگزارى است. سهيال 
ــرمربى دوره اى در حال تغيير است.  ــنا درباره تغيير سرمربى اظهار كرد: س بهرامى در گفت و گو با ايس
ــر و تنوع فقط به خاطر وجود  ــرمربى گرى تيم را به عهده دارد. به هر جهت اين تغيي اكنون پازوكيان س
ژيمناست ها است تا بتوانند در شرايط خاص و متنوع باشند. وى در پاسخ به اين سوال كه آيا اين تغييرات 
ــت ها خللى ايجاد نمى كند، گفت: نه هنوز كه اردوى نهايى نيست. در حال  در شرايط تمرينى ژيمناس
حاضر منتخبان در اردو به سر مى برند و در حال ريزش است. بهرامى در خصوص اينكه آيا باز هم احتمال 
تغيير سرمربى وجود دارد و اسامى تيم ملى كى نهايى خواهد شد، خاطرنشان كرد: شايد باز هم تغيير كند، 
هنوز سرمربى براى اردوى سوم مشخص نيست و من هم هيچ اطالعى ندارم. اسامى ملى پوشان در اردوى 
آخر نهايى خواهد شد كه اين اردو در اوايل بهمن برگزار مى شود. هنگامى كه اسامى نهايى شود شرايط 
مربى، سرمربى و بدنساز نيز نهايى خواهد شد. وى در پاسخ به اين سوال كه كدام كشورها براى حضور در 

مسابقات بين المللى آسيايى اسالمى حاضر خواهند شد، گفت: هنوز اعالم نشده است. زمان براى ثبت 
نام وجود دارد. شرايط كشور ما ويژه است و مسائل و قانون هايى كه در كشور ما وجود دارد كه شايد براى 
هر كشورى جايز نباشد. بايد آن كشورها اعالم آمادگى كنند كه گويا چند كشورى اعالم آمادگى كردند. 

اين مسابقات در دهه فجر برگزار خواهد شد.

ــتانى»؛ اين كليدواژه خطرناكى  «تبعيض عليه تيم هاى شهرس
ــتر از قبل در فوتبال ايران تكرار مى شود. يك  است كه تازگى ها بيش
ــازى خوفناك جغرافيايى- اجتماعى كه البد اگر منافع  دوقطبى س
فردى بطلبد، امير قلعه نويى – بچه نازى آباد تهران- هم بى رحمانه آن 
را تقويت مى كند. سرمربى محترم سپاهان بعد از بازي با پرسپوليس 
ــتانى او را مى بُرند تا سرخپوشان پايتخت  گفته، دارند سر تيم شهرس
ــوند. او البته در تبريز هم از اين  به سومين قهرمانى متوالى نزديك ش
حرف هاى خطرناك زياد زده بود؛ سخنانى كه شايد در كوتاه مدت با ايجاد 
جنگ هاى روانى باعث كسب برخى امتيازات شود اما در بلند مدت ريشه 
اين ملك و مملكت را مى سوزاند. اگر اين سال ها براى تماشاى مسابقات 
پرسپوليس يا استقالل به خارج از تهران سفر كرده باشيد و نوع برخورد 
ــيد، حتما مى دانيد كه داريم در  برخى از هواداران ميزبان را ديده باش
مورد چه آفتى حرف مى زنيم؛ بغض ترسناك و خشم مجهولى كه سنگ 
مى شود و بر سر كودكان مى بارد، فحش مى شود و زن و بچه هواداران 
رقيب را به رگبار مى بندد، كينه و عداوت مى شود و هر روز به فاصله هاى 
ــرزمين دامن مى زند. امروز زور پرسپوليس بيشتر  كاذب مردم اين س
است و به خاطر موفقيت هاى چند سال گذشته، سنگ هاى درشت ترى 
ــتقالل هم در همين جايگاه بود،  نثارش مى شود اما بى گمان اگر اس
دشمنى هاى مشابه را تجربه مى كرد. امثال امير قلعه نويى براى اينكه 
يك جام ديگر به مجموع موفقيت هاى شان اضافه كنند و بعد از عالم و آدم 
طلبكار شوند كه «چرا مجسمه ما را نمى سازيد»، آتش به خرمن وحدت 
و همزيستى اين مردم مى اندازند. امير خان مى فرمايد پرچم ژاپن به نماد 
اعتراض عليه تبعيض تبديل شده است؛ اين يعنى او نه درك درستى از 
ناشايست بودن حمل پرچم ملى كشورهاى ديگر دارد و نه قادر است 
پيامدهاى منفى و مصيبت بار اين آتش افروزى ها و دوگانه سازى ها را 

درك كند. كاش مى شد دو كلمه حرف حساب با او زد و پرسيد از كدام 
تبعيض سخن مى گويد؟

در اينكه بسيارى از مردم ايران در سراسر كشورمان با محروميت 
ــرم بر آنان كه  ــت و پنجه نرم مى كنند ترديدى نيست. ش شديد دس
ــير رفع اين ظلم گام بردارند و اين كار را نمى كنند.  مى توانند در مس
ــران آنچه از آن به عنوان  با اين همه اما، حداقل در معادالت فوتبال اي
«تبعيض» ياد مى شود مطلقا وجود خارجى ندارد؛ مخصوصا از جانب 
ــتر از بقيه بر اين طبل مى كوبند. باشگاه  برخى باشگاه هايى كه بيش
ــپاهان اصفهان كه امروز در خط مقدم اين جبهه ايستاده،  محترم س
ــايد يكى از ركوردداران هزينه كردن در تاريخ معاصر فوتبال ايران  ش
باشد. اين باشگاه قطعا در جمع سه تيم پرهوادار ايران جا نمى گيرد، 
ــپاهان در اين دو  ــيرازى هم مى داند كه س اما حتى خواجه حافظ ش
دهه چقدر هزينه كرده و شعار «حاال حاال قهرمانيم» محصول كدام 
ريخت وپاش هاى افسانه اى بوده است. البته كه كسى نمى تواند درايت، 
ــتگى ناپذيرى ذاتى اصفهانى ها را در تبديل شدن  برنامه ريزى و خس
سپاهان به پرافتخارترين تيم ايران ناديده بگيرد اما بى گمان اجتماع 
شگفت آور ستاره ها در اين تيم هم نقش بسيار مهمى در قد كشيدن 
طاليى پوشان داشته است. همه جاى دنيا منابع مالى بر اساس تعداد 
هوادار تقسيم مى شود. محال است در اسپانيا حتى تيم هاى نامدارى 
مثل اتلتيكو مادريد و والنسيا هم به اندازه بارسلونا و رئال مادريد پول 
داشته باشند. در ايران اما سپاهان به شكل مستمر براى دو دهه با نقض 
ــتفاده از حفره هاى پرشمار  كامل تمام اصول «فيرپلى مالى» و با اس
ــتاره جمع كرد و  ــت س حقوقى در فوتبال ايران تا آنجا كه مى توانس
ويترين افتخاراتش را توسعه داد. عجيب اينكه در تمام طول اين مدت 
هم آن ها در موضع مظلوميت، مدعى تبعيض بودند و اساسا تخم لق اين 

ادبيات سياه را اوايل دهه هشتاد محمدرضا ساكت به عنوان مديرعامل 
اسبق همين باشگاه در فوتبال ايران شكست. ديگر تيم شهرستانى 
مدعى مظلوميت هم تراكتورسازى است؛ شايد تنها باشگاه دنيا كه 
براى سال هاى طوالنى بهترين ستاره هاى تيم هاى رقيب را به عنوان 
سرباز به رايگان در اختيار مى گرفت و باز از زمين و زمان شاكى بود. در 
حالى كه پروسه خصوصى سازى پرسپوليس و استقالل بعد از 25 سال 
جنگ و دعوا هنوز نهايى نشده، تراكتورسازى امسال ظرف 25 دقيقه 
به بخش خصوصى واگذارى شد و شايد گران ترين تيم تاريخ فوتبال 
ايران را بست اما هنوز هم صداى شكايت از تبعيض در اين باشگاه بلند 
است. شهر دل انگيزى كه به شهر اولين ها شهرت يافته، البد در عرصه 
فوتبال هم بايد همين خصلت را حفظ كرده باشد؛ پس عجيب نيست 
كه مالك تراكتور اولين شخص حقيقى در دنيا باشد كه همزمان دو تيم 
در يك ليگ فوتبال دارد؛ با شال قرمز فرمانروايى مى كند و با شال سبز، 
تيم وسط جدولى اش را به جان ساير مدعيان مى اندازد. باز هم آنكه از 

همه طلب دارد خود اوست؛ عجيب نيست؟
در اين ماه ها فراوان گفتند و نوشتند كه در مسير پيشروى پرسپوليس 
ــان كرده و اين از مصاديق  در آسيا، دولت حمايت زيادى از سرخپوش
تبعيض است. مثال ها با مزه هستند. وزارت آموزش و پرورش را متهم 
مى كنند كه چرا ساعت 9 صبح مسابقه رفت پرسپوليس و كاشيما را در 
مدارس پخش كرده؛ خب حق هم دارند. وزارتخانه بايد حداقل هفته اى 
ــه نگه دارد و امكان پخش بازى هاى  يك بار بچه ها را تا غروب در مدرس
ليگي سپاهان و تراكتور برابر استقالل خوزستان و نساجي قائم شهر را 
فراهم كند تا رفع تبعيض صورت بگيرد! مثال ديگر كه هزار بار پتك شد و 
بر سر پرسپوليس خورد، بازسازى 20 روزه ورزشگاه آزادى براى برگزارى 
فينال ليگ قهرمانان آسيا بود. به نظر مى رسد سرخ ها هر چه زودتر بايد 

بابت اينكه در ورزشگاه سلطان قابوس عمان از كاشيما ميزبانى نكردند، از 
تمام تيم هاى مظلوم ليگ برتر عذرخواهى كنند. رنگ كردن در و ديوار 
آزادى (ورزشگاهى كه به تيم ملي هم تعلق دارد و سرخابى ها بابت هر بار 
ميزبانى در آن 150 ميليون تومان اجاره بها مى پردازند) تبعيض تشخيص 
داده مى شود، آن هم از سوى سپاهان كه استاديوم زيباى نقش جهان را 
به عنوان خانه خودش مى بيند و البته تراكتورسازى كه ورزشگاه بزرگ 
يادگار امام را در اختيار دارد. حاال بگذريم از اينكه فوالدى ها هم ورزشگاه 
اختصاصى خودشان را ساخته اند و پديده هم در استاديوم مدرن مشهد 
ــنگينى  ــى مى كند. انگار آنچه بر گرده فلك و فردوس س از رقبا ميزبان
مى كند، همين ورزشگاه كهنسال آزادى است كه هزار جاى سقفش 
چكه مى كند اما برخى بزك كردن دو روزه صورتش را هم نمى توانند تاب 
بياورند. همين پرسپوليس در روزي براي بازي با سپاهان به اصفهان رفت 
كه مديرعاملش حق امضا نداشت و حتي نمي توانست دستور پرداخت 
هزينه هاي هتل را صادر كند. بعد از بازي اما از اراده آهنيني سخن گفتند 

كه قرار است سرخ ها را به جام سوم برساند!
در همه اين سال ها هواداران تيم هاي مهمان به آساني و در امنيت 
كامل به ورزشگاه آزادي آمده اند، در بخشي از بهترين سكوهاي استاديوم 
ــويق كرده اند و بعضا حتي شعارهاي  ــده اند، تيم شان را تش جا داده ش
شگفت انگيز و ساختارشكنانه سر داده اند، بي آنكه كوچك ترين خطري 
تهديدشان كند. در تمام اين مسابقات هم عملكرد بلندگوي ورزشگاه 
ــت. به راستي اما آيا  ــگران تلويزيوني نسبتا منصفانه بوده اس و گزارش
ــگاه هاي خارج از تهران هم فضا براي هواداران مهمان  در برخي ورزش
همين طور است؟ چقدر سر و صورت خونين ديده ايم؟ چقدر شنيده ايم

كه تماشاچيان تيم هاي مقابل را ساعت ها سر جاي شان حبس كرده اند تا 
اول استاديوم و خيابان هاي اطرافش تخليه شود و بعد اين ها بتوانند راهي 

به بيرون پيدا كنند؟ حقيقتا اين همه عصيان و نفرت از كجا مي آيد؟ آيا 
جز اين است كه جوسازي ها و هوچي گري هاي كور و بي منطق منجر 
به پديد آمدن چنين فضاي خشم آلودي مي شود؟ همين مصاحبه هاي 
مفت و بي پشتوانه و همين مظلوم نمايي هاي تحريك آميز است كه باعث 
مي شود خون جوانان بي گناه در ايالم و اردبيل كف خيابان را رنگي كند و 
چندين خانواده گرفتار را تا آخر عمر به سوگ بنشاند. آيا اين بازي، ارزش 
چنين هزينه هاي سنگين و كمرشكني را دارد؟ فوتبال همه جاي دنيا 
عنصر «وفاق» است اما ما در ايران ناشيانه آن را به عامل «نفاق» تبديل 
كرده ايم و هر ساعت به دشمني هاي كاذب دامن مي زنيم. بترسيد از اينكه 
يك روز سر يك بزنگاه مهم اجتماعي، همه ما در اين شكاف و فاصله هاي 
ــخت ترين تقاص را بابت سخيف  ترين  خودساخته سقوط كنيم و س

حرف ها پس بدهيم.
ــتان ها از اهالي پايتخت  ــا تصويري كه برخي مردم شهرس چه بس
دارند، برآمده از فيلم هاي سينمايي زرد و تجاري يا سريال هاي ونك به 
باالي تلويزيون باشد و آن ها تصور كنند همه ساكنان تهران مثل همان 
ــه كل پول نفت و  ــتند ك مردان و زنان خوش پوش و بي دغدغه اي هس
ــود و البته دولت هم در  گاز مملكت در خدمت رفاه آن ها هزينه مي ش
كنار همه سرويس هايي كه به اين جماعت مي دهد، مثل پلنگ مراقب 
ــان نيفتد. شايد خيلي ها  ــت خط و خش روي تيم هاي محبوب ش اس
ندانند ميليون ها نفر از مردم همين شهر زير خط فقر زندگي مي كنند و 
در اقتصاد سنگ دلي كه ساندويچ كالباس صفر درصدش زير 15 هزار 
تومان نيست، از خروس خوان تا شغال خوان عرق مي ريزند كه شرمنده 
زن و بچه نباشند. همه ما كمتر و بيشتر به يك درد مبتالييم. حداقل به 
بهانه فوتبال دشمني هاي جديد نسازيد. اين لعنتي آمده بود كه رنگي به 
زندگي كسالت بارمان بپاشد و دو ساعت از رنج هاي روزمره فارغ مان كند. 
كاري نكنيد كه خودش به يك مصيبت بزرگ تر تبديل شود. عذاب هاي 
واقعي، به اندازه كافي روح مان را خراش مي دهند.  اگر قرار نيست فوتبال 
مرهم اين مردم دردمند باشد، حداقل اجازه ندهيد مثل نمك روي زخم 

آن ها بپاشد.
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نيم نگاه

     مهدى تاج، رييس فدراسيون فوتبال تاييد كرد كه سيستم كمك داور ويديويى به زودى در ليگ ايران اجرا مى شود   
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انتخاب: داماد حسن روحانى
 معاون وزير صنعت شد

 

تحقق وعده استفاده از 
اقوام در دولت!

باهنر: 
مردم فكر مى كنند كه همه دزد هستند

 

در حالى كه تنوع زياده
 از رشوه  بگير تا اختالس و رانت خوارى

سازمان حفاظت محيط زيست: 
قاچاق خاك هاى ايران از دهه 80 
شروع شده و همچنان ادامه دار است

مردم: كاش اول تپه هاى دهه 80 رو 
قاچاق كنند

مهاجرى: 
راى اصولگرايان رويش ندارد

 
مردم: ولى كانديداهاشون 

رويش داره

معاون ابتدايى آموزش و پرورش: تكاليف مهارت محور جايگزين مشق شب

اوليا: لطفا مهارت زنده موندن بدون آب 
تو هواى آلوده رو بذاريد تو اولويت

ابتكار: نگرانى هاى معيشتى و جراحى بودجه

مردم: قيچي تون رو تو بودجه مون جا نذاريد حاال

تابناك: ايران جزو ده كشور بالخيز در دنياست

و البته صاحب خونسردترين مسئوالن در مواجهه با اين باليا

عصر ايران: ماشين حمل پول در آمريكا
 300 هزار دالر را كف جاده ريخت

يك ايرانى: اونوقت ما بايد هندونه 
و خيار از كف جاده جمع كنيم

باهنر: بودجه مانند كيك پوكى است كه به ظاهر

 3 كيلويى است اما روى ترازو يك كيلو بيشتر نيست

روحانى: ببخشيد  ديگه 
اين نوبخت ما عاشق بيكينگ  پودره

مدير راديو ايران: نبايد از نقد هراس داشته باشيم

 قاعده اش اينه كسى كه نقد مى كنه
 بايد هراس داشته باشه
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آجيل شب يلدا: حدس زدم مردم هم 
موافق افزايش قيمتم باشند!

ايسنا: عامل گرانى آجيل شب يلدا چيست؟

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

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

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

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

كارتونيست ها: عليرضا پاكد ل- محمد رضا ثقفي- وحيد جعفري-  ثنا حسين پور -   الله ضيايي-  احسان گنجي-پانته آ  واعظ نيا 
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ديديد اخيرا يك سرى رسانه ايجاد شده كه كال صبح 
ــه و برنامه پخش  ــلبريتى ها مصاحب ــب درباره س تا ش
ــتِى  ــونم جوريه كه انگار قراره چيس مى كنند؟ تيترهاش
ــى كنند ولى  زندگى از نگاه يورگن هابرماس رو بررس
ــينى پاى برنامه، تهش  ــاعت و نيم مى ش وقتى يك س
ــتاگرام كه صد كا  ــى كه فالن شاخ اينس متوجه مى ش
ــرى و صدا نازك  ــتن روس فالوئر داره مبدع ايده گذاش
ــخص  ــانت ريش بوده. دقيقا هم مش ــردن با 23 س ك
نيست كه بعضى از افراد چرا انقدر به سلبريتى ها عالقه 
ــود كه  يك جمعيت  ــده ب دارند. مثال فيلمى پخش ش
ــين رضا گلزار مى دويدند و يكى  زياد جورى دنبال ماش
ــرد و يكى برف پاك  ــپر آويزون مى ك خودش رو از س
ــمت تعقيب و گريز  ــبيد كه آدم ياد قس كن رو مى چس
ــه منتظر بود گلزار  ــم ترميناتور مى افتاد و هر لحظ فيل
ــمت كمك راننده به سمتشون  با شاتگان از شيشه س
ــم 200 نفر براى ديدن  ــليك كنه. يك جا ديگه ه ش
گلزار همديگه رو هل مى دادن و گلزار با شيوه ترتيبى 
مهدكودك هاى بچه هاى زير پنج سال مى گفت: «هل 
ــيوه جواب مى داد.  ــنگ هم اين ش بديد ميرما» و قش
البته اين قضيه تو كل دنيا به همين صورته يعنى مثال 
ــر اينجا نيكى كريمى داريم كه به خاطر بازيگريش  اگ
ــم نيكى هاى ديگه دارند  ــده، اون ور آب ه معروف ش
كه به خاطر چيزهاى ديگه معروف شده.داستان دنبال 
ــيده كه وقتى يك نفر  ــلبريتى ها به جايى رس كردن س
ــد ضجه مى زنن  ــه و نزديكانش دارن ــوت هم مى كن ف

هفته گذشته مديرعامل شركت مينو گفت «با كسانى 
ــياه نمايى مى كنند برخورد  ــاقه طاليى س كه عليه س
ــاى خط قرمز رو با  ــكل، مرزه مى كنيم» و به اين ش

اختالف جابه جا كرد.
ــتين از خيابون  ــت داش يعنى فردا اگه هاى باى به دس
ــون خرده  ــه دور دهنت ــا در حالى ك ــدين، ي رد مى ش
بيسكوييت چسبيده سرفه مى كردين، يا حتى داشتين 
ــاقه طاليى مى خوردين، ولى ته كيفتون يه  با لذت س
ــو چهارنفر ريختن يه  ــى بود، بعد يه بطرى آب معدن
ــين. از  ــرتون انداختن تو ون، نترس ــيدن س گونى كش
حراست شركت مينو اومدن با سياه نمايى برخورد كنن.

خدا به اون پيرمرد بيچاره كه تو تبليغات دهه 60مينو 
حضور داشت رحم كرد. 

ــت همون تبليغ رو بازى كنه،  چون اگه االن مى خواس
ــر محترمش فقط نمى پرسيد «مينو كيه؟»  ديگه همس
طرف اول بايد ثابت مى كرد كه مينو كى نيست و چيه، 
ــركته. بعد مشخص مى كرد  يعنى جزو محصوالت ش
ــوده و هيچ كدوم  ــاقه طاليى ب كه منظورش صرفا س

توى سفره بود ديشب جاى نان

جاى تان خالى پر از حدس و گمان

جاى قورمه سبزى و قيمه خالل

بود مقدار زيادى احتمال

توى سفره خوردنى بسيار بود

جاى تان خالى پر از آمار بود

  

سفره مملو بود از امكان و حدس

با ولع خورديم كلى نان و حدس

  

حدس از يك سو، گمان از يك طرف

احتماالت فراوان توى صف

بر بدن هى شايد و بايد زديم

آنچنان كه بايد و شايد زديم

ديس از ساالِد اما بود پر

كاسه از آِش معما بود پر

بود خوشمزه تر از شيرين پلو

مزه ى رويايى تخمين پلو

توى سفره بود دشوار انتخاب

بين روياماهى و امكان كباب

سفره اى بى انتها، بى  طول و عرض

مملو از حدس و گمان و ظن و فرض

مى بَرد حاتم به ما القصه رشك 

بس كه در اين سفره ديديم آش كشك

از هفته گذشته كه در اين ستون برخى پشت 
پرده ها راجع به شايعات پيرامون فرزندان آخر 
ــد، فرزندان اول هم لب به اعتراض  بر مال ش
ــودند و براى ما پيام هاى بسيارى ارسال  گش
ــت، فرصت  ــه ما به عدال ــد. از آنجا ك كردن
ــدت معتقديم و  ــه ش ــان ب ــر و آزادى بي براب
ــه را وظيفه  ــت و صادقان ــانى درس اطالع رس
ــاى اين عزيزان را عينا  خود مى دانيم، پيام ه

براى تان نقل مى كنيم:
 -  ما هروقت هر چى واسه خودمون خريديم 
ــه اس دلش مى خواد، بهش بده»  با رمز «بچ
ــه، يا در  ــن دادن بچه كوچيك ــون گرفت ازم
ــا  ــزى چندت ــد از هرچي ــت باي ــن حال بهتري
ــون نخواد.  ــم كه بقيه بچه ها دلش مى خريدي
واسه همينم از خيرش مى گذشتيم. حاال بچه 
ــدن از مصائبشون  ــه ما شاخ ش كوچيكا واس

مى گن؟
ــين.  ــما بچه آخرها خيلى نمك نشناس  -  ش
ــال ها با مامانمون دعوا كرديم كه بذاره  ما س
قبل از اينكه شوهر كنيم ابروهامونو برداريم؛ 
تا باالخره تونستيم تو 30 سالگى به اين مهم 
دست پيدا كنيم. حاال خود مامانم مى ره واسه 
ــگاه مى گيره و  خواهر كوچيكه م وقت آرايش
ــت يه وقت ابروهاش ِدفرمه  ــش هس حواس
نشه. شما همه اين آزادى ها رو مديون مايين!

 -  من به عنوان يه فرزند ارشد خواستم همه 
حرفايى كه زدين رو تاييد كنم. اصال هرچى 
ــود و خودمون  ــته بودين عين حقيقت ب نوش
ــم. اصال كى  ــش اذعان داري ــم كامال به ه
ــما بچه كوچيكا حرف  جرات داره رو حرف ش
ــما مخالفت كنيم،  ــه؟ ما غلط بكنيم با ش بزن
بعدش انقدر مى رين خودتونو واسه بقيه لوس 
ــى مى كنين كه همه  مى كنين و مظلوم نماي

كاسه كوزه ها سر ما شكسته مى شه. واال!
-  كى گفته ما دسته خرابه رو مى داديم بچه 
ــته رو به  ــيم دس كوچيكه؟ يا كى گفته ما س
ــتگاه وصل نمى كرديم؟ اينا همش شايعه  دس
ــتيم كسى نزديك  و دروغه. ما اصال نمى ذاش

دسته بشه. بچه رو چه به اين كارها!
ــنده محترمى كه اومده اينجا از   -  اين نويس
ــال  مصائبش گفته، يادش رفته خودم چند س
آزگار هرشب بهش ديكته مى گفتم! اصال اگه 
ــتن بلد بودى كه  من نبودم تو خوندن و نوش
ــا بلبل زبونى كنى؟ احترام  بخواى بياى اينج

خواهر بزرگ ترت رو نگه مى داشتى حداقل!
ــر. فقط چون ما  ــن نه بچه اولم نه آخ  -  م
بچه وسطى ها هيچ وقت موضوع هيچ بحثى 
نيستيم خواستم به نوبه خودم و از طرف بقيه 
ــون بدم و تو  ــط، يه خودى نش بچه هاى وس

بحث حضور داشته باشم. با تشكر.

ــر عزادارها فرو  ــده دوربين رو توى اثنى عش يك ع
مى كنند تا زاويه بهترى براى عكس ها پيدا كنند. بعد 
ــاى دردناك گريه بازيگر  ــم تيتر مى زنند صحنه ه ه
ــم ختم همسرش، بعد  ــورمان در مراس محبوب كش
يك عده هم نگاه مى كنن و مى گن واى حالم بد شد 
ــقيقه تون گذاشته  وقتى ديدمش. خب هفت تير رو ش
بودن؟ اصال ديدن يك نفر در همچين وضعيتى چه 
جذابيتى داره؟ ميزان غم خونتون كم شده، خودتون 
موضوعى نداريد كه براش گريه كنيد؟با اين وضعيت 
ــى كه قديم ها حالت خودمونى  مثل فيلم هاى عروس
ــوهرخاله داماد رون مرغ  و مستند داشت و توش ش
رو گاز مى زد و عروس و داماد با نى مشترك نوشابه 
شيشه اى مى خوردند ولى چند سال اخير جورى شده 
كه انگار اسپيلبرگ فيلم سينمايى ساخته و جلوه هاى 
ــتر شده و گاهى  ويژه فيلم از اونجرز و بتمن هم بيش
ــه دور با كل سالن روبورسى  داماد مجبور مى شه س
ــت در آينده  ــه تا توى فيلم خوب بيفته. بعيد نيس كن
ــه همين صورت  ــزادارى هم ب ــم ع فيلم هاى مراس
ــپارى يكهو فيلمبردار  ــط مراسم خاكس دربياد و وس
ــد از اول، جنازه  ــه: متوفى پلك زد خراب ش داد بزن
ــن ببريد پايين، جنازه  ــرعت دوربي رو آروم آروم با س
كه رسيد پايين زوم مى كنيم رو صورت برادر متوفى 
كه داره گريه مى كنه بعد النگ شات مى ديم از كل 

حاضران، همه رو به دوربين اشك بريزيد.

ــم  از محصوالت ديگه رو با اين لذت نمى خوره. قس
ــيدنى اى مصرف  ــچ نوش ــم هي ــورد كه باهاش مى خ
ــك مى ده پايين. ولى آخرش  نمى كنه و خشك خش
ــت دكور و مى خواست يواشكى الى  كه مى رفت پش
ــون ون پاراگراف قبلى  ــو تميز كنه، باز هم دندوناش
مى اومد تو لوكيشن، سوارش مى كردن مى بردن كه 
ديگه هوس سياه نمايى به سرش نزنه و يادش بمونه 
ــبه به  ــاقه طاليى نرم تر از اين حرفاس كه بچس س

دندون.
ــوخى بياد، ولى همين  ــايد االن به نظرتون ش اينا ش
ــت كرده هر  ــه تنهايى به ما ثاب ــود احمدى نژاد ب خ
ــيل جدى شدن رو داره. با اين روند  شوخى اى پتانس
باجنبه بودن كه از مسئوالى كشور به توليدكننده ها 
ــه يكى از  ــد وقت ديگ ــرده، ممكنه چن ــرايت ك س
ــه، بگه ميمون  ــئوالى برند چى توز مصاحبه كن مس
ــا خيلى هم  ــه، نماد محصول م ــت جد و آبادتون هف
ــياه نماهاى بدبخت. يا حاج  ــخصه س فهميده و متش
ــى كه با  ــا، از كل صفحه هاي ــره پليس فت ــدا... ب عب

پشمك شوخى مى كنن شكايت كنه.
ــاير خطوط قرمز  ــا هم به س ــه كه خوراكى ه خالص
ــت آب و هوا  ــدن. االن فقط مونده وضعي ــه ش اضاف
ــگاه  (اونم فقط وقتايى كه خوبه) و خاطره هاى دانش
ــن.  ــربازى كه اونا هم به زودى خط قرمز مى ش و س
درواقع از يكى دو هفته ديگه فقط مى تونيم از «به» 
ــتفاده كنيم. اينا رو مى چينيم كنار  و «كه» و «با» اس
ــتخراج كنين و  هم، خودتون يه معنى بامزه ازش اس

بخندين.
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ــاون  ــم مع ــور ه ــس جمه ــاد ريي دام
ــه  ــم ديگه وقتش ــد. فكر كن ــر ش وزي
ــوان يكي از  ــي دامادي به عن ديپلماس
ــي هاي برد- ــن ديپلماس پرطرفدارتري

ــناخته بشه.  ــور به رسميت ش برد كش
هركس هم كه فكر مي كنه اين مساله 
ــكل  ــاالريه، مش در تضاد با  شايسته س
ــه؛ چون خانواده عروس و داماد  خودش
ــور عدم رضايت آدم ناراضي.  راضي،  گ
ــته گلش رو  ــا وقتي آدم دختر دس قطع
مي ده دست پسر مردم، يعني طرف رو 
شايسته تشخيص داده و مي شه فرمون 
ــتش. همچنين  ــور رو هم داد دس كش
ــوزه هرچه  ــه اصطالحات اين ح الزم
ــريع تر به دايره واژگان كشور اضافه  س
بشه. به عنوان مثال، زين پس به جاي 
واژه غريب و نامانوس شيربها، از ُپست 
ــتفاده شود. يا  از اين به بعد سر  بها اس
ــروس رفته  ــتاي ع ــفره عقد در راس س
گل بچينه،  بگين داماد رفته مسئوليت 
ــه خواستگاري بشه جلسه  بگيره. جلس
ــم مادرزن سالم، تبديل  گزينش، مراس
ــا به  ــدرزن مخلصيم. پاگش ــه به پ بش
ــوام، در وزارت خونه ها و  جاي خونه اق
ــه. ماه  باالخص هيات دولت برگزار بش
ــه همراهي رييس جمهور  عسل مي ش
ــاالنه  ــخنراني س به نيويورك براي س
ــازمان ملل،  دوره نامزدي مي شه  در س
ــئوالن كشوري،  ــنايي با مس دوره آش
مراسم حنابندون مي شه مراسم توديع، 
ــم پاتختي مي شه مراسم معارفه.  مراس
ــه واريز حقوق و مزايا  مهريه هم مي ش
ــماره حساب خانم خونه يا همون  به ش
دختر باباش. آهنگي هم كه تو عروسي 
پخش مي شه با كمي اغماض در قافيه 
ــبي است،  ــب چه ش بدين صورته: امش
ــب مراد است امشب، اين خانه پر از  ش
شمع و چراغ است امشب، دومادو ببين 

چه مسئوليتي بگيره از فردا...
ــغل آينده داماد با توجه به  در ظاهر، ش
مهارت و تخصصش تعيين مي شه، اما 
ــاد با توجه به  ــتگي دام در باطن شايس
ــخص مي شه.  اصل النه كبوتري مش
ــدوم كبوتر  ــتگي داره لونه ك يعني بس
ــارت ديگه، كدوم  ــه يا به عب خالي باش
ــتي خالي  ــه. هر پس ــت خالي باش پس
ــاد در اون زمينه حائز  ــود، يهويي دام ب
ــتگي مي شه. اين  مقادير زيادي شايس
ــوع اقتصادي  ــه كبوتر مي تونه از ن لون
ــه، مثل همين معاون وزير صمت،  باش
باشه، مثال  مي تونه فرهنگي/اقتصادي 
ــريال هاي خانگي به  ــه كنندگي س تهي
ــاق بازرگاني،  يا  ــراه عضويت در ات هم
ــه،  حتي مي تونه داماد ژئوپليتيكي باش
ــاد خاندان  ــي مطهري كه دام مثل عل
ــون هم  الريجانيه و همزمان منتقدش
ــت. يه مورد بين المللي هم داريم  هس
ــور  ــوز پاش به كش ــفانه هن ــه متاس ك
ــم داماد همه  ــده، اون عزيزمون باز نش
ــت، مثل داماد ترامپ. انشاا...  كاره اس
ــور، به  ــئوالن كش به لطف وزرا و مس
ــط يك  زودي خال چنين دامادي توس

شاخ شمشاد پر بشه.
ــما هم  ــس همون طور كه احتماال ش پ
ــي  ــق با ديپلماس ــد،  مطاب ــدس زدي ح
ــات مهم  ــي از تصميم ــادي، بخش دام
ــر جمعه و  ــوري به وقت ناهار ظه كش
ــه و  رفتن به خونه مادر زن گرفته مي ش
ــت كه نقش زنان به ويژه مادر  اينجاس
ــون  ــو نش ــور خودش زن در امورات كش
ــا افتاده  ــابي ج ــنجون حس مي ده: فس
باشه، راه حلي براي برون رفت از برهه 
ــه، اما اگه  لوبياي  حساس كشف مي ش
ــبزي يا نخود آبگوشت خوب  قورمه س
ــور در شرايط بحراني  نپخته باشه،  كش
فرو مي ره. پس ببينيد كه چقدر عملكرد 
ــورداري  ــروس و مادرزن در امور كش ع
ــت به زنان  ــاال هي بگيد دول مهمه، ح

بها نميده.
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موزنوشت

زهرا ساروخاني

مهرشاد مرتضوى

آرزو درزىدر لفافهمهدي استاداحمداختيارات شاعري

سلبريتى ها رو حداقل
 توى مراسم خاكسپارى 

راحت بگذاريد!

حاج عبدا... 
در دفتر پليس فتا

ديپلماسي دامادي 
راهكار خروج از 

برهه حساس كنوني

آش كشك
جوابيه 

فرزندان اول

قسمت 405  - روش دانه برفى دكتر اينجرمنسون 4
ــطح باال به رمان  ــوم: در مراحل قبل فقط يك نگاه س  مرحله س
ــترى بيان  ــتيم. اما اكنون بايد براى هر كاراكتر جزييات بيش داش
ــخصيت ها مهم ترين بخش از هر رمانى هستند و زمانى  كنيد. ش
كه براى طراحى هر كدام از آن ها صرف مى كنيد در حقيقت يك 

ــت. براى هر كدام از شخصيت هاى  ــرمايه گذارى ارزشمند اس س
داستان اين مسائل را مشخص كنيد:

ــخصيت و نقش او  ــخصيت، خالصه اى يك جمله اى از ش نام ش
ــخصيت، هدف اين شخصيت، تضادها  در سير داستان، انگيزه ش

ــود ، چه  ــخصيت مربوطه با آن روبه رو مى ش و چالش هايى كه ش
ــود، تجلى شخصيت  ــيدن به هدفش مى ش چيزى مانع او در رس
(او چه مى آموزد/ چه تغييرى مى كند؟) و سير داستانى شخصيت.
ــود را مورد  ــه يك پاراگرافى خ ــت بازگرديد و خالص ــن اس ممك

بازبينى قرار دهيد.
ــال آموختن  ــما در ح ــخصيت هاى ش ــتى مى رويد. ش   راه درس
ــما هستند. اين كار بسيار خوب است.  چيزهايى درباره داستان ش

در هر مرحله از فرآيند نوشتن بازگرديد و بخش هاى قبلى را مورد 
ــود.  بازبينى قرار دهيد. اين جورى كيفيت كار به مراتب بهتر مى ش
ــت كه شما را مرحله به مرحله پيش  هدف فرآيند طراحى اين اس
ــه مى توانيد  ــرد. حركت رو به جلوى خود را حفظ كنيد. هميش بب
ــبب  ــكالت را برطرف كنيد. ولى بازنگرى نبايد س بازگرديد و مش
ــما خارج شود. (بخشى از ترجمه: على  ــود رشته كار از دست ش ش

يزدى مقدم)
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با اجازه نياكان و

با اجازه نياكان و

 اجدادمون...  بله...

 اجدادمون...  بله...

تبديل يكى از موزه ها تبديل يكى از موزه ها 

در اهواز به تاالر عروسى!در اهواز به تاالر عروسى!

nishkhat
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آثار منتخب نخستين مسابقه جهاني 

كاريكاتور نيش خط  1396

 Selection Cartoons of  The first

 Nishkhat international

Cartoon Contest   2017
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على قناعت

هفته نامه گل آقا
وزير نفت وعده هاي تامين سوخت زمستاني را 

فراموش كرده است.

ههههههههه
وووووو

فففففففر

مژده دانش پژوه

نيشخط خـاطـره
يك شنبه20  دي 1394

زير خط فقـر



با روز گار برقص
 از ساز مخالف 

خبرى نيست

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

   به نشاني  پست الكترونيكي  زير  ارسال  كنيد.

keyvan.varesi.art@gmail.com 

instagram.com/nishkhat

كاريكلماتــــــور
هديه ميرجعفرى

نيشخط خـاطـره
مهاجرت!

كيوان وارثي
يك شنبه 20  دي  1394
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مسئولين راست ميگن
 نوسانات نرخ ارز 
تاثيرى روى بازار نداره 
االن دو ماهه دالر داره مياد پايين
 جنسا هزار تومنم ارزون نشده 

 #اى كيوسان

nishkhat

nishkhat

مورديلو

طرح: ساسان خادم
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ضميمه روزانه كارتون، كاريكاتور و طرح روزنامه قانون

nishkhat

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

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

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

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

شما    ره       491

طراوت نيكى

 فر اگير شدن اعتر اضات  موسوم به جليقه زرد ها
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قانون بچه ها ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

سال هفتم  سال هفتم  ||  شماره    شماره  13691369    ||    44 صفحه صفحه
يك شنبه  يك شنبه  2525 آذر   آذر  13971397
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3

كودك و نوجوان 

458

حسين شادمهر

پاييز يك هنرمند
پاييز فرشباف است
در دست اين هنرمند

اين برگ ها كالف است

با برگ هاي صد رنگ
او فرش تازه اي بافت

چون مي توان در اين فرش
انواع رنگ را يافت

فرش قشنگ پاييز
از برگ هاي زيباست

اين فرش چه بزرگ است
هر جاي شهر پيداست

   «سرگى والديميروويچ

 ميخالكوف »

كوشندگان كودك:

فرش پاييزفرش پاييز

اولين روزنامه كودك و نوجوان كشور

متل ها، كليد گنج هاي كهنمتل ها، كليد گنج هاي كهن
حكايت:فلفل نبين چه ريزهحكايت:فلفل نبين چه ريزه

شعر:شعر:         فرش پاييز         فرش پاييز

همين صفحههمين صفحه

دوستى گل و پروانه

اعظم السادات سيادتاعظم السادات سيادت

ــى زد تا گلى كه تازه توى  ــتان همه باغچه را گرفته بود. پروانه تند تند بال م ــى زد تا گلى كه تازه توى آفتاب داغ ظهر تابس ــتان همه باغچه را گرفته بود. پروانه تند تند بال م آفتاب داغ ظهر تابس

ــده بود. پروانه هم كم كم بى حال شد و از  ــود. گل از گرما بى حال ش ــده بود. پروانه هم كم كم بى حال شد و از باغچه درآمده بود خنك ش ــود. گل از گرما بى حال ش باغچه درآمده بود خنك ش

ــاخه گل، روى زمين افتاد. درخت انگور متوجه آن ها شد. شاخه اى را تا  ــتگى و گرما كنار ش ــاخه گل، روى زمين افتاد. درخت انگور متوجه آن ها شد. شاخه اى را تا خس ــتگى و گرما كنار ش خس

ــد. حبه هاى انگور آن قدر همديگر را  ــايه اى روى گل و پروانه درست ش ــد. حبه هاى انگور آن قدر همديگر را نزديكى گل رساند. س ــايه اى روى گل و پروانه درست ش نزديكى گل رساند. س

محكم بغل كردند تا چند قطره اى آب انگور بر روى آن ها ريخت. هردو بيدار شدند. پروانه براى محكم بغل كردند تا چند قطره اى آب انگور بر روى آن ها ريخت. هردو بيدار شدند. پروانه براى 

تشكر از انگورها  چرخى به دورشان زد و بوسه اى بر شاخه انگور زد.تشكر از انگورها  چرخى به دورشان زد و بوسه اى بر شاخه انگور زد.

نگاهى به اهميت انجام تكاليف شبانه مدرسهنگاهى به اهميت انجام تكاليف شبانه مدرسه  

مشق شب را سخت نگيريد!مشق شب را سخت نگيريد!
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گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگنننننننننننننننججججججججججججججججججججججججججججججججججججييييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننهههههههههههه هههههههاااااااااااااااااايييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  بببببببببهههههههههههههههههه ششششششششششششششممممممممممماااااااااااااااااارررررررر مممممييييييي آآآآآآآآآآآآآآآآآآيييييينننننننننننددددددددد ككككككككهههه ببببسسسسسسسييييااااااااااارررررررررررررررررررررررررررر حححححححححححححححححححححححححااااااايييييييززززززززز اااااااااهههههههههههههههههههممممممممممممممممييييييييييييييييييييييييتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننددددددددد.. گگگگگگگگگگگگگگگگنننننننننننننننننننننننجججججججججججججججججججججججججججيييييييينننننننننننههههههه هههههههههااااااايييييييييييييييييييييييييييي كككككككككككككككككككككهههههههههههههههههه    قققققققققههههههههههههررررررررررررررمممممممممممممماااااااااااااانننننننننننناااااننننننن وووووووووووو خخخخخخخخخخخخخاااائئئئئئئننننننننننااااااااااااااااانننننننننن تتتتتتتتتتتتتاااااااااااارررررررررررييييييييخخخخخخ رررراااااااااااااا ببببببببببببببببهههههههههههههههههههههه آآآآآآآآآآآآآآآييييييييييييييييينننننننننننننننندددددددددددددددگگگگگگگگگگااااااااانننننننن  مممممممميييييييييييييييييييييي ششششششششششششششششششششششششششششششششنننننننننننننننننننننناااااااااااااااااسسسسسسسااااااانننننننننننننننددددددددددد ووووووو ححححححححاااااااااااااااااوووووووووووووووووووووووووويييييييييييييييييييييييييييي آآآآآآآآآآآآآآآآآآآممممممممممممموووووووووووووزززززززززززهههههههههه هههههههههههههههههههاااااااااااييييييييييييييييي  بببببببببيييييييييييييييي ششششششششششششششششششششممممممممممممممممممماااااااااااااررررررررررررررررييييييييييييييييييييييييي 

ههههههههههههههههههسسسسسسسسسسسسسسستتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننندددددددددددد........  مممممممممماااااااااااااااااااااا  سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسععععععععععععععععععيييييييييييييييييييييييييييييييييييييي دددددددددددددااااارررررررررررييييييييييييييييييمممممممممممم اااااازززززززززيييييييننننننننننن بببببببببهههههههههههههههههه بببببببععععععععددددددددد ننننننننننننهههههههههههههه ددددددددددددرررررررر ههههههههههههرررررررررررر شششششششششششششششششممممممممممممممماااااااارررررررهههههههه،،،،، اااااااامممممممممممماااا  بببببببببببههههههههههههههه طططططططططططططططططططططططووووووووووووررررررررررررررررر مممممممممددددددددددددددداااااااااااووووووووووووووووووووووومممممممممممممممممممممممممممممممممممم  ااااااااااااااااااااااييييييييييييننننننننننننننننننننننن  گگگگگگگگگگگگگگنننجججججججججججيييييييييييييييننننننننننننننننننهههههههههههه هههههههههههااااااااااااااييييييييي ببببببببيييييي ممممممممااااااااااانننننننننننننننددددددددد ررررررراااااا بببههههه شششششششممممماااااا ممممممعععععععررررررررفففففففففففففيييييييييييييييييييييييييي ككككككككككككككككككككككككنننننننننننننننننننيييييييييييممممممممممممم تتتتتتتتتتتتتتاااااااااااااا دددددددددددددددددرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر اااااااانننننننننتتتتتتتتتههههههههههاااااااا ممممممممججججججججججممممممممموووووووووععععععععععععععععههههههههههه اااااااااااااااييييييييييييييي بببببببيييييييييييييييييييي ننننننننننننننظظظظظظظظظظظظظظظظيييييييييييييييرررررررررررررررررررر اااااااااااااااااززززززززززززززززز آآآآآآآآآآآآآآآآننننننننننننننننننناااااااااااانننننننننن 

پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپددددددددددددددددددددددددددديييييييييييييييييييييييددددددددددددددددددددددد آآآآآآآآآآآآآآآآآيييييييييدددددددددددددددددددددد.... اااااااااااااززززززززيييييييييييييننننننننننننن  ررررررررررررررررووووووو چچچچچچچچچچچچچچنننننننننننننننننناااااااااااااانننننننننچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچههههههههههههههههههههه دددددددددددووووووووووووسسسسسسستتتتتتتااااااااااااانننننننننن ددددددرررررررر تتتتتتتتتتححححححححححقققققققققققققققققققققققققققققققققققق اااااااااايييييييييننننننننننن مممممممممهههههههههممممممممم ممممممممييييييييييييييييييييييي تتتتتتتتتتتتتتتتتووووووووووااااااااااننننننننننننننننننننددددددددددددددددد ككككككككككككككككككمممممممممممممككككككككككككككككككككككككككككككككككككككييييييييييييييييي ككككككككككككككككككككككككنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننددددددددددددددددددد مممممممممممممممضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضااااااااااااااييييييييييقققققققققققققققهههههههههههه نننننننننفففففففففررررررررررررررررمممممممووووووووووووددددددددهههههههههههههه وووووووو بباااااااااا ااااااااااارررررررسسسسسسسساااااااااااللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اااااااااااايييييييييييييييييييننننننننننن گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگووووووووووووووووووووووووووونننننننهههههههه آآآآآآآآآآآآثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاااااااااااااااااااااااااااااارررررررررررررررررررررررررر ممممممممممممممممممممماااااااااااااا رررررررررررررررررررراااااااااا ييييييييييااااااااررررررررريييييييي دددددددددههههههههههههههههنننننننننندددددددددددد........

فلفل نبين چه ريزه!

فلفل نبين چه ريزه، بشكن ببين چه تيزه!

بچه ها تا به حال فلفل خورديد؟ به خصوص فلفل هايى كه ريز و كوچك هستند.

دقت كرده ايد كه اين فلفل هاى كوچك تندتر از فلفل هاى بزرگ هستند؟!

يا تا به حال دانه هاى فلفل سياه را ديده ايد كه چقدر كوچكند اما وقتى آن ها را مى خورى خيلى 

تند هستند.

معناى ظاهرى اين ضرب المثل هم همين است و به فلفل هاى ريز سياه رنگى اشاره مى كند كه 

بعد از شكستن و استفاده كردن، مزه واقعى شان معلوم مى شود.

ولى در ضرب المثل ها فلفل معناى ديگرى دارد. امروز مى خواهم در اين باره قصه اى براى شما 

تعريف كنم.

روزى روزگارى، در مزرعه اى موش كوچكى به نام فلفلى زندگى مى كرد. موش براى اينكه در 

روزهاى بارانى پاييز و در سرماى زمستان خانه و جاى گرمى براى خودش داشته باشد، خانه 

كوچكي در گوشه مزرعه ساخته بود.

ــوردن علف، براى  ــى مى كرد، پس از چرا و خ ــوى كه در مزرعه زندگ روزى گاوى بزرگ و ق

استراحت روى خانه فلفلى نشست. فلفلى به او گفت كه روى خانه اش نشسته و بهتر است كه 

از آنجا برود.

ــا زور و هيكل قوى اى كه  ــاى فلفلى اهميتى نداد و گفت: تو فكر مى كنى من ب اما گاو به حرف ه

دارم به حرف تو گوش مى كنم و جايم را عوض مى كنم؟!

ــت كار ديگرى هم انجام دهد، پيش  فلفلى كه از اين حرف گاو ناراحت شده بود و نمى توانس

خودش فكر كرد كه در فرصت مناسبي گاو را ادب كند.

پس از مدتى گاو خوابيد. فلفلى روى او پريد و با پريدن و راه رفتن روى بدن گاو، نگذاشت كه به راحت بخوابد. بعد از اين، روى گوشش رفت و گوش گاو را چنان گاز گرفت 

كه از خواب پريد و سرش را تكان داد.

با تكان سر گاو، فلفلى روى زمين افتاد و پشت بوته اى پنهان شد تا گاو دوباره به خواب برود.بعد از اينكه گاو دوباره خوابيد، فلفلى رفت و دم گاو را خيلى محكم گاز گرفت.

گاو كه فهميده بود نمى تواند به اين راحتى آنجا بخوابد و بايد از روى خانه فلفلى بلند شود، غرغر كنان از آنجا رفت و با خودش گفت:

«فلفل نبين چه ريزه، بشكن ببين چه تيزه».

بعد از اين ماجرا هر وقت كه كسى كارى انجام مى دهد كه در حد توان و . . . او نيست، مى گويند: «فلفل نبين چه ريزه، بشكن ببين چه تيزه».

درست مانند فلفل هاى كوچكى كه مى شكنى و مى خورى.
___________________________________________________________________________________________________________________ 

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

ىتى نويد صنع

«مرغابى كارلينه » داستانى فانتزى به قلم «تيلده ميشلز» و 
با تصويرگرى ليلو فروم به تازگى از سوى كانون پرورش 

فكرى وارد بازار كتاب كودك شده است.
ــم كارلينه مى پردازد.  ــتان به زندگى زنى به اس اين داس
ــكه اش جمع  ــا را در كالس ــه زباله ه ــه هميش ــه ك كارلين
ــت، اما باالخره  ــغال جمع كن» معروف اس مى كند به «آش
ــهر زياد مى شود و  روزى مى رسد كه تعداد زباله هاى ش

ماشين هاى زباله مشغول كار مى شوند.
در اين ميان كارلينه بيكار مى شود، اما با ورود يك مرغابى 
كه قرار است تبديل به شام خوشمزه اى شود، زندگى اين 

زن تغيير مى كند.
ــر  ــر از ناش اين اثر كه با رعايت قانون بين المللى حق نش
ــده،  آلمانىTulipan Verlag GmbH  خريدارى ش

مناسب گروه سنى 9 تا 12 سال است.

روايت كارلينه و مرغابى اش روايت كارلينه و مرغابى اش 
منتشر شدمنتشر شد

كود ك ر ا به تد ريج به عامل ترس آور نزد يك كنيد . اگر كود ك شما از 
شخصيتى خيالى مثل لولوخورخوره مى ترسد ، مقد ار فاصله اى كه بين 
خود  و لولو احساس مى كند  بر ميزان ترس او تاثير خواهد  د اشت. براى 
مثال اگر او فاصله خود  تا لولو را 10 متر بد اند ، نسبت به زمانى كه آن را 

د رست مقابل خود  ببيند ، ترس كمترى را تجربه خواهد  كرد .
به عبارت د يگر به عنوان يك قاعد ه بايد  اين نكته را د ر نظر د اشته باشيد  
ــود  با موقعيت تناسب د ارد . د ر نتيجه  كه ميزان ترسى كه تجربه مى ش
ــرس آور مواجه كنيم  ــت وقتى مى خواهيم كود ك را با عامل ت بهتر اس
از موقعيت هايى شروع كنيم كه ترس كمترى را د ر او برمى انگيزند . با 
اين راهبرد  مى توان كود ك را براى مد ت زمان بيشترى د ر آن موقعيت 
نگه د اشت و شرايطى را براى او فراهم آورد  كه كاهش ترس و افزايش 

احساس تسلط بر موقعيت را د ر د رون خود  احساس كند .
ــرس آور به نتيجه  ــد ن با عامل ت مجبور كرد ن كود ك براى روبه رو ش
خوبى نمى انجامد . شما هم نمى خواهيد  او را مجبور به اين كار كنيد  بلكه 
ــرايطى فراهم كنيد  كه كود ك احساس كند  كه مى تواند   مى خواهيد  ش
ــد . بهترين راه براى رسيد ن به  بر موقعيت ترسناك تسلط د اشته باش
اين هد ف اين است كه با كود ك همراه شويد . همراه شد ن يعنى: 1- از 
كود ك سوال كنيد  كه آيا مى خواهد  چيزى را امتحان كند  كه كمى او را 
ــد ت مواجهه با عامل  ــاند . 2- به او اطمينان د هيد  كه د ر تمام م مى ترس

ترس آور د ر كنار او خواهيد  ماند .

 

 «سرگى والديميروويچ ميخالكوف» «سرگى والديميروويچ ميخالكوف»
سرگى والديميروويچ ميخالكوف، از شاعران و نويسندگان ادبيات 
كودك و نويسنده نمايشنامه هاى بسيارى است. او سراينده سرود 
ــت. او جايزه هاى  ــيه مدرن اس ــوروى و روس ملى اتحاد جماهير ش
بسيارى را از آن خود كرده است. ميخالكوف توانست سه بار جايزه 
 Order of St» استالين را به دست بياورد و در سال 2008 جايزه
ــر خدماتش به  ــيه را به خاط Andrew»، بزرگ ترين جايزه روس

ادبيات، از رييس جمهور اين كشور دريافت كرد.
ــهرى»  ــه همش ــرود، «س ــعرى كه براى كودكان س ــتين ش او نخس
ــد. «مسافر  ــگام» در 1935 منتشر ش ــت كه در مجله «پيش نام داش
خوشحال»، «توماس لجباز»،  «من و دوستم»، «عمو استيوپا» از ديگر 
شعرهاى او براى كودكان است كه در سال 1936 در يك مجموعه 
چاپ شد. شعر «عمو استيوپا» از آثار محبوب كودكان روسي است 

و هنوز در كودكستان هاى خوانده مى شود.
ــتوى حكايت هاى بسيارى را نيز براى كودكان  ا و به پيشنهاد تولس
ــب آبى» بود كه در روزنامه  ــتين آن ها «روباه و اس ــت كه نخس نوش
ــت» و «خرس هاى  ــت»، «دو دوس ــد. «خرگوش مس پراودا چاپ ش

شادى» از قصه هاى بى شماري است كه براى كودكان نوشته است.

ــف تحصيلى  ــورد وظاي ــدر و مادرها در م ــروزه اغلب پ ام

ــكل و ناراحتى هستند، زيرا كودكان  كودك شان دچار مش

به دليل آشنايى با درس و كتاب هاى آموزشى مدرسه كمى 

ــانه رفتار مى كنند و با اينكه وارد سن  شوك زده و بازيگوش

ــائل پايه اى دنياى پيرامون خود شده اند اما  يادگيرى مس

ــه بپردازند و به  ــت دارند همچنان به كارهاى كودكان دوس

ترفندهاى مختلف از زير بار مسئوليت شانه خالى كنند.

ــروع مى شود كه آزردگى  اين موضوع معموال از آنجايى ش

ــق روزانه پيش مى آيد و نوآموز  از مدرسه ، آموزگار و يا مش

ــفانه اغلب فشار ، درگيرى و  به جاى لذت يادگيرى، متاس

ــديد  را تجربه مى كند. در تعريف مشق  يا بي نظمى هاى ش

ــب تكليفى است  ــود كه معموال مشق ش شب گفته مى ش

ــود و بايد  ــه دانش آموزان محول مى ش كه از طرف معلم ب

درساعت هايى غير از ساعات مدرسه انجام بشود. 

درحال حاضر مشق شب بين دو عقيده مخالف و  موافق قرار 

ــتر والدين وقتى فرزندشان مشق شب را  گرفته است. بيش

بى حوصله و بى توجه انجام مى دهد يا نمره بدى مى گيرد، 

ــئوليت و تقصير مى كنند. در چنين مواقعى،  احساس مس

ــد كوتاهى  كرده اند، وقت كافى  پدر و مادرها تصور مى كنن

نگذاشته اند و جديت الزم را نداشته اند. بنابراين در چنين 

موقعيتى در هر كجاى دنيا والدين مى كوشند به هر طريقى 

قدمى مثبت بر دارند و با جايزه ، جريمه، تشويق ، تنبيه و يا 

در مراتب باالتر با مراجعه به يك روانشناس و مشاور خبره 

كودكان را به سمت درس و مدرسه سوق دهند  تا بتوانند در 

آخر دانش آموزى خوب و موفق از او بسازند. دانش آموزان 

قادر به درك اين مساله نيستند كه هدف آموزش در مدرسه 

ايجاد بستر موفقيت در زندگى است.  بيشتر دانش آموزان 

ــه درس  ــتنباط مى كنند كه فقط براى مدرس اين طور اس

ــى بهتر . انگار  ــتن آينده و زندگ مى خوانند و نه براى داش

مدرسه غول بى شاخ و دمى است كه وارد زندگى آن ها مى شود  

تا خوشبختى را خراب كند و انگار كه مدرسه مانعى براى لذت 

و خوشى در دنياست و براى اين وجود دارد تا زندگى را برآنان 

تلخ كند و شايد براى همين هم باشد كه گاه گاه كه انجام تكاليف 

درسى براى آنان بسيار سنگين و طاقت فرساست. 

ــا چالش هاى گونا گونى  ــى ب در حال حاضر انجام تكاليف درس

ــكالت رايج اين است كه دانش آموزان  همراه است . يكى از مش

ادعا مى كنند نمى توانند تنهايى به انجام تكاليف خود مشغول 

ــان  ــته به كمك يا حضور والدين در كنار خودش ــوند و وابس ش

هستند. دراين مواقع والدين بايد بسيار بى پرده و اضح توضيح 

بدهند كه انتطار دارند بچه ها خودشان از پس تكاليف بربيايند 

ــتند مى توانند از والدين  و در هرجايى كه نياز به راهنمايى داش

كمك و راهنمايى بگيرند. 

مهم ترين نكته هم كه موافقان مشق شب به آن اعتقاد دارند اين 

است كه مشق شب اگر مدام به دقائق پايانى ختم نشود 

ــزى و مديريت زمان را ارتقا  مى تواند اهميت برنامه ري

بدهد. بهتر است والدين از دور به صورت غير مستقيم 

ــند و در هنگام نياز  ــو گالن باش مراقب برنامه ريزى ن

راهنمايى را فراموش نكنند. حتى برخى از بچه ها براى 

انجام درست و به موقع وظايف نياز به انگيزه و محرك 

بيشترى دارند كه مى توانند به كارهاى آن ها امتياز   و 

پاداش بدهند. 

ــه نخستين تمرين  براى بيشتر بچه ها تكاليف مدرس

ــئول اند تكاليف  ــئوليت پذيرى است.  بچه ها مس مس

ــه را به خانه ببرند ، اين تكاليف را انجام دهند ،  مدرس

بعد آن را دوباره به مدرسه برگردانند و در تمام اين زمان 

آن ها مى توانند بار مسئوليت را بر دوش شان احساس 

ــاد مى گيرند ، در  ــب ي ــق ش كنند. بچه ها با انجام مش

زندگى  روى پاى خود بايستند ، كارى را شروع كنندو 

آن را به اتمام برسانند . البته همه اين ها در صورتى است 

كه از حد اعتدال خارج نشود. در آخر بهتر است بدانيم 

مشق شب درس هاى ارزشمندى دارد ، اگر چه ممكن 

است در  خيلى از مواقع خسته كننده  باشد .

نگاهى به اهميت انجام تكاليف شبانه مدرسهنگاهى به اهميت انجام تكاليف شبانه مدرسه  

مشق شب را سخت نگيريد!

كاكاكالل اا ا ك گا گا ك ا اا ا ك ل  انجام تكاليف درسى با چالش هاى گونا گونى 

همراه است . يكى از مشكالت رايج اين است كه 

دانش آموزان ادعا مى كنند نمى توانند به تنهايى 

به انجام تكاليف خود مشغول شوند و وابسته به 

كمك يا حضور والدين در كنار خودشان هستند

فرزندتان را با ترس روبه رو كنيد!فرزندتان را با ترس روبه رو كنيد!

براى بيشتر بچه ها تكاليف مدرسه نخستين 

تمرين مسئوليت پذيرى است.  بچه ها 

مسئولند تكاليف مدرسه را به خانه ببرند ، 

اين تكاليف را انجام دهند ، بعد آن را دوباره 

به مدرسه برگردانند و در تمام اين زمان 

آن ها مى توانند بار مسئوليت را بر دوش 

شان احساس كنند
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