
شايد بتوان گفت اتحاديه اروپا در ماه هاى اخير 
ــتقالل سياسى و  يكى از پرچالش ترين دوران اس
ــد. در حالى كه  ــپرى مى كن يكپارچگى خود را س
كشورهاى عضو اين اتحاديه درگير خروج بريتانيا از 
جمع خود هستند، اياالت متحده آمريكا از توافقى 
ــرف كرده بودند،  ــال ها برايش وقت ص كه آن ها س
ــورهاى اتحاديه را بر سر دوراهى  ــد و كش خارج ش
سخت تبعيت از آمريكا يا حفظ شأن و اعتبار خود 
ــعى كردند با ذلت از آن  قرار داد؛ دو راهى اي كه س
ــت از جمهورى  ــد. در نتيجه راه حماي عبور نكنن
ــالمى ايران را در پيش گرفتند و حال با چالش  اس
بزرگ چگونگى حفظ برجام و دور زدن تحريم هاى 

آمريكا مواجه هستند. 
ــير آزمون هاى اتحاديه اروپا به همين جا  اما س
ــركاى خاورميانه اى آن ها  ــد و يكى از ش ختم نش
ــريك راهبردى» نيز ياد  كه از آن تحت عنوان «ش
ــى جنايتكارانه عليه يك  مى كنند، با ارتكاب عمل
ــر  روزنامه نگار منتقد، باز هم اتحاديه اروپا را بر س
ــا» قرار داد؛  ــخت «منافع» و «ارزش ه دوراهى س
دوراهى اي كه البته هنوز مشخص نيست كدام يك 

از آن ها را بر مى گزيند.
عربستان سهم زيادى در واردات كاال به اتحاديه 
ــيارى از محصوالت  اروپا ندارد، اما وارد كننده بس
ــور آلمان و انگليس است؛  اروپايى به ويژه از دو كش
ــى از اين  ــليحات بخش بزرگ هرچند واردات تس
تجارت را تشكيل مى دهد. بنابراين با وجود رخداد 
ــقجى، روزنامه نگار منتقد  فاجعه قتل جمال خاش
ــتان و فاش شدن  ــولگرى عربس سعودى در كنس
نقش مقامات ارشد اين كشور در اين فاجعه حقوق 
ــارى همچنان از  ــى و تج ــرى، متغيرهاى مال بش
ــبات  ــم و اثر گذار در روابط و مناس صاعقه هاى مه
ــبات  ــت. متغير مهم ديگر در مناس ــرف اس دو ط
اتحاديه اروپا و عربستان به جنگ يمن بر مى گردد، 
ــن و ادامه اين  ــالف عربى به يم هر چند حمله ائت
جنگ خانمانسوز، منافع بسيارى را به دليل فروش 
تسليحات بيشتر نصيب كشورهاى اروپايى به ويژه 
آلمان و انگليس كرده است، اما با طوالنى شدن اين 
ــور فقير و  ــى فراگير در اين كش جنگ، رواج قحط
ــانى  نمايش هر روزه ابعاد مختلف وقوع فجايع انس
در يمن از رسانه هاى مختلف، كشورهاى اروپايى 
براى اقناع افكار عمومى خود هم كه شده به جبهه 
ــد؛ بنابراين  ــته ان مخالفان ادامه اين جنگ پيوس
ــتان در يمن نيز از مسائل تاثير گذار  رويكرد عربس

در مناسبات دو طرف خواهد بود. 
نكته اينجاست كه كشورهاى اروپايى بر خالف 
آمريكاى تحت حكومت ترامپ، به طور سنتى براى 

مالحظات اخالقى و حقوق بشرى نيز اهميت قائل 
هستند و هر چند آن ها نيز همچون آمريكا در عمل 
ــتند منافع مالى و تجارى خود را فداى  حاضر نيس
ــرى كنند، اما حداقل از اين  آرمان هاى حقوق بش
ــار و امتيازگيرى  حادثه دردناك به عنوان ابزار فش
بيشتر از مقامات سعودى بهره خواهند برد. بنابراين 
به نظر مى رسد افزايش رويكرد انتقادى نسبت به 
ــور براى ايجاد  ــار بيشتر بر اين كش عربستان و فش
تغييرات حقوق بشرى، مهم ترين تحولى است كه 
ــتان و اتحاديه اروپا ايجاد  به تازگي در روابط عربس
شده است. با اين وجود، بايد توجه داشت كه آلمان 
به عنوان يكى از قدرتمندترين كشورهاى اتحاديه 
ــتان  ــه اى را در قبال عربس ــت دوگان اروپا، سياس
ــو منتقد جدى  ــور از يك س اتخاذ كرده، اين كش
ــعودى و به  ــت هاى منطقه اى عربستان س سياس
ــوى ديگر نمى خواهد  ويژه جنگ يمن است و از س
ــركت هاى بزرگ تجارى آلمان همچون  منافع ش
ــور ثروتمند عربى  «زيمنس» و «باير» در اين كش

به خطر بيفتد. 
ــه عنوان  ــتان را ب ــواره عربس ــه نيز هم فرانس
ــريك راهبردى خود معرفى مى كند و همچون  ش
ــى منافع ثابت و  ــورهاى قدرتمند اروپاي ديگر كش
تعريف شده اى در روابط با عربستان دارد؛ به طورى 
ــقجى نيز مقامات فرانسه كه حتى بعد از قتل خاش

ــدن كامل ابعاد اين قضيه،  اعالم كردند تا روشن ش
ــتان را قطع نخواهند  روابط راهبردى خود با عربس
ــه گانه قدرت در  ــد س كرد. بنابراين به نظر مى رس
ــروج انگليس از اتحاديه  اتحاديه اروپا كه حال با خ
اروپا تنها دو ضلع آلمان و فرانسه را  در بر مى گيرد، 
هر چند تمايل به گرفتن ژست هاى حقوق بشرى 
دارد، اما در قطع تعامالت با عربستان شتاب چندانى 
ــورهاى اروپايى نيز  به خرج نخواهد داد و بقيه كش

دنباله روى همين سياست خواهند بود. 
در اين راستا به نظر مى رسد در خصوص آينده 
روابط اتحاديه اروپا و عربستان بتوان از سه سناريوى 
محتمل نام برد؛ سناريوى نخست كه بيشتر امكان 
تحقق دارد، سناريوى حداقلى است؛ به اين معنا كه 
كشورهاى اروپايى براى همدردى با افكار عمومى 
جريحه دار شده بين المللى در كوتاه مدت عربستان 
ــدام جدى ــد، اما هيچ اق ــاد قرار دهن را مورد انتق

ــتلزم تضعيف مناسبات اقتصادى  عملياتى كه مس
دو طرف باشد، انجام ندهند. هر چند دامنه بحران 
سياسى كه مقامات سعودى در مقطع فعلى گرفتار 
آن شده اند، بسيار گسترده است و تاثيرگذارى آن 
بر افكار عمومى جهانى به حدى است كه مى تواند 
پايه هاى قدرت عربستان در عرصه داخلى و خارجى 
ــى كند، اما احتمال  را بلرزاند و آن را دچار فروپاش
ــر سالم به ــتان بتواند از اين ماجرا س اينكه عربس

ــيار است. عربستان سعودى همچون  در ببرد، بس
ــورهاى قدرتمند و با قدمت مثل ايران  برخى كش
ــص و اهل فن  ــته، متخص از ديپلمات هاى كاركش
برخوردار نيست، اما تجربه نشان داده كه سياست

ــل كردن» اين كشور  «باج دادن» و «سر كيسه ش
همواره در موقعيت هاى مختلف به دادش رسيده 
و به مراتب بيش از ساعت ها مذاكرات ديپلماتيك 
ــته است،  و تخصصى برايش كارايى و منفعت داش
هر چند اعتبار و احترامى پشت اين رويكرد نبوده 

و نيست.    
از اين رو، اين سناريويى محتمل است كه بحران 
ــتان در  ــات حاكمه عربس ــر و افتضاحات هي اخي
كوتاه مدت به انتقاد، فشار و كاهش سطح مناسبات 
ــور با اتحاديه اروپا منجر شود، اما  سياسى اين كش
در بلند مدت تاثيري جدى بر مناسبات اقتصادى 

اتحاديه اروپا و عربستان نگذارد. 
رويكرد محتمل ديگر سناريوى ميانه است؛ در 
ــورهاى اتحاديه اروپا به سياست  ــناريو كش اين س
ــارهاى حقوق بشرى بر عربستان ادامه  انتقاد و فش
مى دهند و با تبليغات گسترده و فراگير بخش هايى 
ــور عربى كه ــبات تجارى خود با اين كش از مناس
ــت را نيز پايان ــودده نيس ــدان تاثير گذار و س چن

مى دهند تا آبى بر آتش احساسات برافروخته شده 
ملت هاى شان بريزند. 

سناريوى سوم كه كمتر احتمال وقوع دارد، اما 
تحوالت غير منتظره عرصه روابط بين الملل و البته 
قدرت ديپلماسى و البى گرى موجود در اين عرصه 
باعث مى شود كه آن را نيز محال ندانيم، سناريوى 
ــاى آن  اتحاديه اروپا  ــت كه بر مبن حداكثرى اس
ــانه ها و افكار عمومى، تحريم هايى  تحت فشار رس
ــع كرده و  ــتان وض ــترده و فراگير عليه عربس گس
ــگ يمن و تغيير  ــتار پايان جن به طور جدى خواس

سياست هاى غير انسانى اين كشور شود. 
احتمال اجرايى شدن اين سناريو در دو صورت 
ــار رسانه اى  ــت اينكه فش افزايش مى يابد؛ نخس
ــقجى ادامه پيدا كند و حساسيت  درباره قتل خاش
افكار عمومى در مورد نحوه برخورد سران كشورها 
با اين فاجعه افزايش يابد. چنين رويكردى مى تواند 
رهبران اروپايى را مجاب كند كه براى حفظ اعتبار 
ــا پيرامون  ــنتى اتحاديه اروپ ــعارهاى س خود و ش
ــرى»، به برخى  ــهاى حقوق بش «لزوم حفظ ارزش
ــتان سعودى دست  اقدامات عملياتى عليه عربس
ــورهاى  ــه مى تواند كش ــاله ديگرى ك بزنند. مس
ــتان و سختگيرى عليه  اروپايى را به تحريم عربس
ــور مجاب كند، پيش دستى و عرض اندام  اين كش
ــت كه مى توانند جايگزين خوبى  ــورهايى اس كش
براى عربستان باشند و منافع اين اتحاديه را تامين 
كنند. تركيه، برخى كشورهاى حوزه خليج فارس 
ــالمى ايران كانديداهاى بالقوه اين  و جمهورى اس
امر هستند؛ هرچند هر كدام با چالش هايى در اين 
ــر ماند و ديد البى  زمينه مواجهند.حال بايد منتظ
گرى ها، ديپلماسى آشكار و پنهان كشورهاى ذى 
ــوالت عرصه روابط  ــاير تح نفع در اين بحران و س
ــو سوق مى دهد  بين الملل اروپايى ها را به كدام س
ــه نمره اى  ــن اتحاديه با چ ــورهاى عضو اي و كش

آزمون هاى سخت خود را پشت سر مى گذارند. 

محمد مهدى مظاهرى
استاد دانشگاه

بازخوانى سناريوهادرباره    قضيه خاشقجى

اقتصاداقتصاديادداشت 

ــال هاي پيش به يك  قاچاق خاك از س
موضوع چالش برانگيز در رسانه ها تبديل 
ــت. اواخر آذر 95 بود كه رييس  ــده اس ش
ــارت 56  ــوم خاك ايران از خس انجمن عل
ــال  ــايش خاك در س ميليارد دالرى فرس
ــار قاچاق خاك  خبر داد. در آن مدت اخب
ــي در اين  ــر و انتقادات ــانه ها منتش در رس
زمينه از سوي برخي مسئوالن نيز مطرح 
ــازمان  ــان س ــد. يكي از كارشناس مي ش
ــورد قاچاق  ــت در م حفاظت محيط زيس
ــزارع ايران مي گويد:  خاك هاى مراتع و م
ــتر از  قاچاق خاك هاى مراتع و مزارع بيش
ــتان هاى جنوبى از جمله استان فارس  اس
ــن خاك هاى  ــرد. مقصد اي صورت مى گي
ــيه خليج  ــورهاى حاش قاچاق شده، كش
ــت كه در  ــژه امارات و قطر اس فارس به وي
ــر مصنوعى و  ــاخت جزاي امارات براى س
ــك كردن دريا استفاده  در قطر براى خش
ــدي، قاچاق  ــود. به گفته علي مري مى ش
خاك از ابتداى دهه 80 شروع شد و هنوز 
ادامه دارد، البته در سال هاى اخير به دليل 
ــدن تقاضا و افزايش حساسيت ها،  كم ش
ــده است.  قاچاق خاك تا حدى كنترل ش
ــى هم كه  ــان خاك هاى معدن در اين مي
ــتفاده  ــوالد، آهن و مس اس براى توليد ف
مى شود و ارزش اقتصادى بااليى دارد، در 
قالب صادرات  و از مبادى رسمى از كشور 
خارج مى شوند كه با توجه به ارزش باالى 
ــادرات آن هم به محيط  اين نوع خاك، ص
زيست و هم به اقتصاد كشور ضربه مى زند. 
به اعتقاد اين كارشناس بايد خاك معدنى 
را كه ارزش اقتصادى بااليى دارد، در كشور 
ــم و محصول و  به فوالد و مس تبديل كني
ــور صادر كنيم  كاالى توليدشده را از كش
ــتغال آن  تا ارزش افزوده و فرصت هاى اش
براى كشور خودمان باشد و به عبارت ساده 

از خام فروشى خوددارى كنيم.
صادرات خاك حاصلخيز كشور با 

هيچ منطقى مجاز نيست
ــاون حفاظت و  ــور، مع ــعود منص مس
ــازمان جنگل ها، مراتع و  ــى س امور اراض
ــال 95، ضمن  آبخيزدارى نيز در همان س
ــور، با اشاره  تاييد خبر قاچاق خاك از كش
ــر گونه خاك  ــه قانونگذار صدور ه به اينك
ــه خارج از  ــاورزى، مرتعى و نباتى را ب كش
ــت، در گفت وگو با  كشور ممنوع كرده اس
ــتگاه هاى متولى  ايسنا اعالم كرد كه دس
ــينند  ــرعت دور هم بنش خاك بايد به س
ــه كنند.  ــور مقابل و با قاچاق خاك از كش

صادر كردن خاك حاصلخيز كشور با هيچ 
ــمرده نمى شود. خواهش  منطقى مجاز ش
ــتگاه ها حساسيت هاى  مى كنم همه دس
ــند. در گذشته تعدادى  الزم را داشته باش
از نمايندگان مجلس هم نسبت به قاچاق 
ــان داده و اعالم كرده  خاك حساسيت نش
ــش سيمان،  بودند كه خاك ايران در پوش

قاچاق مى شود.
قاچاق به بهانه صادرات محصوالت 

گلداني صورت مي گيرد 
ــارتى، عضو هيات علمى  ــين بش حس
ــاك و آب گفت:  ــات خ ــه تحقيق موسس
اميدواريم مسئوالن موضوع قاچاق خاك 
ــك منبع  ــد چون خاك ي ــدى بگيرن را ج
ــت و  ــر يا ديرتجديدپذير اس تجديدناپذي
ــانتيمتر از آن سال ها زمان  تشكيل يك س
مى برد. متاسفانه ادامه قاچاق خاك ايران 
ــروع شده صحت  كه از چند سال پيش ش
ــرى افراد سودجو با  دارد و طى آن يك س
بهانه هاى مختلف خاك حاصلخيز كشور 
ــورهاى حوزه خليج  را جمع آورى و به كش
ــاخت  ــادر مى كنند تا صرف س فارس ص
ــارتى افزود:  ــى شود.بش ــر مصنوع جزاي
برخى به بهانه صادرات محصوالت گلدانى 
خاك صادر مى كنند برخى هم در پوشش 

سيمان اين كار را انجام مى دهند.
قاچـاق خـاك هرمـز موجـب 

مشكالت زيست محيطى مي شود
وى ادامه داد: اين براى كشور يك فاجعه 
است، شايد در كوتاه مدت اثرات اين اتفاق 
خود را نشان ندهد اما نسل آينده به راحتى 
از كنار اين موضوع نخواهند گذشت و ما را 
ــيد.اين پژوهشگر برگزيده  نخواهند بخش
جشنواره بين المللى خوارزمى خاطرنشان 
ــئوالن موضوع قاچاق  كرد: اميدواريم مس
خاك را جدى بگيرند چون خاك يك منبع 
ــت و  تجديدناپذير و يا ديرتجديدپذير اس
ــانتيمتر از آن سال ها زمان  تشكيل يك س
ــد از آن حفاظت كنيم.  مى برد بنابراين باي
ــت كه همه  ــفره اس اين خاك مثل يك س
ــود همه  ــد  و اگر فقير ش ازآن بهره مى برن
ــال پيش هم معصومه  ضرر مى كنند. دو س
ابتكار، رييس وقت سازمان حفاظت محيط 
ــت بى رويه و حتى  زيست با اشاره به برداش
قاچاق خاك جزيره هرمز، خواستار برخورد 
ــوع قاچاق خاك  نهادهاى نظارتى با موض
شده و به ايسنا گفته بود: قاچاق خاك هرمز 
كه امرى غيرقانونى است، موجب مشكالت 

زيست محيطى مى شود.

ــركت ملى نفت اعالم كرد: همكارى با شركت هاى  ــاف ش مدير اكتش
ــه دارد و در  ــدان هاى نفتى ادام ــاف مي بين المللى براى مطالعات اكتش
سال هاى 1396 و 1397 ميادين جديدى كشف شده است كه وزير نفت 

جزييات آن ها را اعالم مى كند.
ــرى  ــت خب ــنبه در نشس ــر دوش ــدى، عص لح هن ــيدصا س
ــازن جديد  ــد، مخ ــدان هاى جدي ــاف مي ــه بخش اكتش ــزود: در س اف
ــت  ــال فعالي ــده در ح ــف ش ــن كش ــم ميادي ــش حج فزاي و ا
ــم. ــته اي ــى داش ــتاوردهاى خوب ــش دس ــه بخ ــر س ــتيم و در ه هس

ــور حدود 40 مخزن نفتى كشف شده و توسعه يافته  وى ادامه داد: در كش
ــعه جلوتر است. ــان مى دهد بخش اكتشاف از توليد و توس داريم كه نش

بر اساس برنامه هاى پنج ساله توسعه، در بخش اكتشاف ميادين و مخازن 
نفت و گاز دستاوردهاى خوبى داشتيم؛ به طورى كه اكنون از نظر ذخاير 

نفت و گاز در رتبه نخست جهان قرار داريم»
ــاى عمان گفت:  ــايى منابع جديد گازى در دري  هندى درباره شناس
ــايى شده است و ذخاير گازى  هيدرات هاى گازى در درياى عمان شناس

زير آن ها وجود دارد.
وى افزود: اين منابع كشف شده در عمق 800 مترى دريا قرار دارد كه 
ــت؛ به طورى كه هر چاه حدود  حفارى چاه در آن ها بسيار گرانقيمت اس

300 ميليون دالر و 300 ميليارد تومان هزينه دارد.
ــت مرحله دوم مطالعات هيدرات هاى گازى  ــده اس تصميم گرفته ش
ــود و قرارداد آن با پژوهشگاه صنعت  درياى عمان بدون حفر چاه انجام ش

نفت به امضا رسيد.
هندى اضافه كرد: ضريب موفقيت كشف در طرح هاى اكتشافى كشور 

بيش از 60 درصد است.
ــكلى  ــه ايران، مش ــكا علي ــد آمري ــم هاى جدي ــع تحري پس از وض
ــت. ــرى نكرده اس ــاف تغيي ــاى اكتش ــداده و برنامه ه ــا رخ ن ــراى م ب

ــعه توانايى هاى داخلى را شتاب مى دهد و  وى تاكيد كرد: تحريم ها توس
چند سال پيش براى خريد برخى تجهيزات حفارى به شركت هاى خارجى 
و حتى چينى التماس مى شد اما امروز در آن ها به خودكفايى رسيده ايم.

ــاف  ــركت ملى نفت يادآورى كرد: مناقصه اكتش ــاف ش مدير اكتش
بلوك هاى جديد هيدروكربنى به علت تحريم ها لغو شد و به جاى آن قرار 

شد شركت هاى داخلى آن را اجرا كنند.
ــركت هاى دانش بنيان و مراكز  ــگاه ها و ش  هندى به همكارى با دانش
پژوهشى اشاره كرد و گفت: در اسفند سال 1396 چهار قرارداد پژوهشى با 
دانشگاه هاى كشور در بخش اكتشاف به امضا رسيد.مدير اكتشاف شركت 
ــتفاده مالى صورت گرفته در اين شركت گفت:  ملى نفت درباره سوء اس
پس از شناسايى اين موضوع از طريق مراجع قضايى، اقدام به شناسايى و 

توقيف اموال فرد متخلف شد.
ــل توجهى از اموال وى  ــان مى دهد مبالغ قاب وى افزود: گزارش ها نش
ــت. همچنين از طريق مراجع مربوطه اقدامات الزم براى  ضبط شده اس
دستگيرى وى در خارج از كشور ادامه دارد.به گزارش ايرنا، اختالس حدود 
يك هزار ميليارد ريالى در شركت اكتشاف نفت، پارسال در پى نوسازى و 
تغيير در ساختارها و فرآيندهاى مالى و ادارى كشف شد.متخلف اصلى كه 
خزانه دار شركت بود، متوارى شده اما بخش زيادى از اموال وى شناسايى 

و توقيف شده است.
مدير شركت اكتشاف نفت شانزدهم اسفند پارسال اعالم كرد: بخش 
قابل توجهى از اموال فردى كه عامل تخلف مالى حدود يك هزار ميليارد 
ــد و بايد منتظر ماند قوه  ــت، شناسايى ش ريالى بوده و اكنون متوارى اس

قضاييه به وظيفه خود عمل كند.

خاك ايران به كاالهاي قاچاق شده پيوست

قاچاق خاك به بهانه صادرات ُگل!
مدير اكتشاف شركت ملى نفت:

ميدان هاى جديد نفت  و گاز    در كشور كشف شد
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محموداحمدي نژاد، رييس دولت هاي نهم و دهم از همان 
روزهاي ابتدايي كه از قدرت كنار زده شد، به جاي رفتن در كنج 
عزلت يا چسبيدن به نهادهاي حاكميتي فعاليت هايي را آغاز كرد 
كه عده اي به اين نوع عملكرد مردم گرايي مي گويند و بخشي نيز 
آن  را پوپوليسم مي خوانند. اين فعال سياسي نوظهور در ايران 
اقدامات فراواني را در دستور كار داشت و تا توانست كوشيد كه 
نيروهاي مخالفش را يا زير سوال ببرد يا آنكه از راه هاي مختلف 
ــه به نفوذي كه در  ــاند. اين فرد با توج قدرت خود را به رخ بكش
ميان برخي از اليه هاي مردمي داشت و با سفرهاي استاني كه به 

مناطق مختلف و به مناسبت هاي گوناگون دارد، مي كوشد تا به 
نوعي حيات سياسي خود را حفظ كند و با اين مانورهاي قدرت، 
نام خود را زنده نگه دارد. احمدي نژاد كه از همان روزهاي قدرت 
گرفتن در قوه مجريه، زير يوغ برخي جريان ها نرفت، تغييراتي را 
در دستور كار داشت كه به نظر خودش مي توانست كشور را به 
موفقيت برساند و همين رويه سبب دشمني هاي فراوان با وي 
ــته از برخي واكنش ها به عملكرد وي كه ناشي از  نيز شد. گذش
همان دشمني هاي ذكر شده بود، مشكالت ديگري نيز در زمان 

احمدي نژاد گريبان مردم را گرفت كه  ...

ورزش 12 قانون پالس 11

سياست 2

نمايندگان مجلس در گفت وگو با «قانون» از رويارويي احمدي نژاد و   روحاني استقبال كردند

آري به مناظره

    انتصاب هاي فاميلي براي شخصيت هاي مختلف با رويكردهاي سياسي گوناگون دردسر ايجاد كرد

دامادهايي با  حاشيه هاي  زنجيره اي
بازيكنان و اعضاى كادرفنى روز گذشته  در گفت وگوهايى 

از مردم و مسئوالن درخواست احترام كردند

جنبش ملى
 يك تيم

سرگذشت زندگى دخترى كه به خاطر طمع 
خانواده اش به زندان افتاده است

زندگى تباه شده
 زن جوان 

پارلمان 3

صفحه   صفحه   1010

   انسدادخط 3  قطار شهري و جريان واگذاري زمين و پاركينگ نياوران
     به پروژه خاص، حاشيه هاي بسياري به وجود آورد   

قفل اطلس مال قفل اطلس مال 
بر متـروبر متـرو

   گزارش «قانون» از سامانسراى زنان لويزان، پناهگاهي براى آسيب ديدگان اجتماعي

ما كى آزاد مىما كى آزاد مى   شويم؟ شويم؟

جامعه جامعه 66

حقوق و قضا 5

بين الملل 4

رييس قوه قضاييه:    

دادستان ها در چارچوب قانون
 به موضوع گرانى ها ورود كنند

       تقابل دولت سعودى با دنيا ادامه دارد            

وحشت پس از سكوت

وفات  حضرت معصومه(س) (ع) تسليت باد
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نشسـت اعضاى مجمع نمايندگان اسـتان اصفهان
دوشـنبه 26 آذر 1397 با حضور رييس مجلس شوراى 
اسـالمى برگزار شـد و محسـن كوهكن، عضـو مجمع 
نمايندگان اسـتان اصفهـان نتيجه جلسـه نمايندگان 

مستعفى اين استان با رييس مجلس را اعالم كرد.
 نماينده لنجان در مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو 
با  تسنيم ، با اشاره به نشست نمايندگان استان اصفهان
با رييـس مجلس بـراى تعييـن تكليف اسـتعفاى اين 
نماينـدگان، گفـت: در اين جلسـه نمايندگان اسـتان 
دغدغه هاى خود را درباره آب شرب استان اعالم كردند. 
وى با بيان اينكه در اين جلسه 14 نماينده استان حضور 

داشـتند، ادامه داد: در اين جلسـه نمايندگان اسـتان 
مباحث خـود را دربـاره آب شـرب و سـاماندهى آن  و 
همچنين قانون هايى را كه در اين زمينه مصوب شده،به 
رييس مجلس اعالم كردند. نماينـده لنجان در مجلس 
تصريح كرد: روز يك شنبه كه نمايندگان استان اصفهان 
در جلسه علنى حضور نداشتند برخى شايعاتى را مطرح
كرده بودند كه در جلسه امروز با رييس مجلس  بيان شد 
كه نمايندگان اصفهان تنها به دنبال حل مشـكالت آب

شرب اين استان هستند و خواسته ديگرى ندارند. عضو 
مجمع نمايندگان اسـتان اصفهان تصريح كرد: برآيند 
اين جلسه اين شد كه سه شنبه پيش از آغاز جلسه علنى 
پارلمان، نمايندگان اسـتان در دفتر يكى از نمايندگان 
اصفهان جلسه اى داشته باشند تا درباره حضور يا عدم 

حضور در صحن پارلمان تصميم گيرى كنند. 
كوهكن اضافه كرد: اگر تا صبح فردا پالس هاى مثبتى 
از سوى دولتمردان براى حل مشكل آب شرب اصفهان 
دريافت كنيم، در جلسه علنى حضور پيدا مى كنيم و در 
غير اين  صورت در جلسه علنى پارلمان شركت نخواهيم 

كرد.

استعفا      ابتر

عكس نوشت

س
فار

ي 
زار

رگ
خب

ع: 
منب

 

ــت كه اگر  وضعيت عمومي جامعه به گونه اي اس
ــمتي در بخشي از  ــته  يا نااليقي س هر فردي شايس
ــن اقدام موضع  ــور بگيرد، افكار عمومي عليه اي كش
مي گيرند و به اين اقدام اعتراض مي كنند. حال شايد 
ــاز  ــر ماجراي دامادهاي حاشيه س در چند روز اخي
ــند كه  ــنيده باش ــئوالن را همگان ش مقامات و مس
چگونه سبب آشفتگي احوال پارتي هاي خود شدند 
و آن ها را وادار به واكنش كردند. در مهم ترين ماجرا 
مي توان به موضوع داماد حسن روحاني اشاره كرد كه 
يكي از وزراي كابينه براي خودشيرين كردن وي را 
ــاب و منتصب كرده بود.  ــاون خود انتخ به عنوان مع
ــه جاي خبري تمام  ماجرا اين گونه بود كه اول هفت
ــور را در برگرفت و سبب شد تا  فضاي رسانه اي كش
ــت به اين خبر واكنش  ــانه هاي چپ و راس همه رس
نشان دهند. همان گونه كه گفته شد خبر مربوط به 
ــد و در آن به نقل از وزارت  داماد رييس دولت مي ش
ــود:« رضا  ــده ب ــته ش صنعت، معدن وتجارت، نوش
ــدادى از مديران  ــى جداگانه تع رحمانى در احكام
ــيد شريف  جديد اين وزارتخانه را منصوب كرد و س
حسينى به عنوان معاون حقوقى، امور مجلس و امور 
ــتان ها، كامبيز مهدى زاده به عنوان معاون وزير  اس
ــى، خداداد غريب پور  و رييس سازمان زمين شناس
ــعه  ــازمان توس معاون وزير و رييس هيات عامل س
ــازى معادن و صنايع معدنى ايران (ايميدرو)  و نوس
ــات مديره و  ــوان رييس هي ــى به عن و افروز بهرام
ــوى وزير  مديرعامل صندوق ضمانت صادرات از س
ــدند كه در اين  صنعت، معدن و تجارت منصوب ش
بين كامبيز مهدى زاده كه به عنوان رييس سازمان 
ــد، داماد حسن روحانى  ــى انتخاب ش زمين شناس

است».
انرژي منفي يك خبر

ــي غني از  ــدك از لحاظ حجم ول ــن خبر ان  همي
ــه در ميان  ــا فضاي جامع ــوا كافي بود ت منظر محت
ــتي به حالت اعتراضي در بيايد و  بحران هاي معيش
رسانه ها همه به اين اقدام اعتراض كنند. اين ماجرا 
ادامه داشت تا اينكه خبرگزاري تسنيم كه نيازي به 
معرفي آن ندارد، در خبري اختصاصي اعالم كرد كه 
حسن روحاني دستور ابطال حكم معاونت دامادش 
ــانه نوشته بود كه دو روز  را صادر كرده است! اين رس
پس از انتصاب جنجالى داماد 33ساله رييس جمهور 
به عنوان معاون وزير صمت كه با واكنش گسترده اى 
مواجه شده بود، حاال عضو كميسيون صنايع مجلس 
شوراى اسالمى مى گويد كه حسن روحانى دستور 
ابطال اين حكم را داده است. رمضانعلى سبحانى فر، 
ــوراى  ــيون صنايع و معادن مجلس ش عضو كميس
اسالمى و سخنگوى حزب اعتدال و توسعه، با اشاره 
به انتصاب كامبيز مهدى زاده، داماد رييس جمهور 
به عنوان معاون وزير صنعت، گفت: طبق شنيده هاى 
ــا حكم دامادش  ــتور داده ت بنده رييس جمهور دس

به عنوان معاون وزير صنايع باطل شود. 
ــاب كار  ــه «اين انتص ــان اينك ــبحانى فر با بي س
ــه فرزندان  ــت»، ادامه داد: اينك ــتى نبوده اس درس
ــت نگيرند، يك بحث است  ــئوالن پس بستگان مس
ــت، مساله ديگر  و بحث ديگر درباره جوان گرايى اس
شايسته ساالرى است؛ اين موضوعات را نبايد با هم 
خلط كرد. نماينده مردم سبزوار در مجلس تصريح 
كرد: گاهى ممكن است مسئولى تجربه داشته باشد، 
ــد كه  ــتى مفيد باش جوان نيز بوده و مى تواند در پس

اشكالى ندارد مسئوليت بگيرد. 
بي اعتمادي به يك نمايش

ــا نيز  ــانه ه ــد و رس ــاور مردم نش ــن قصه ها ب اي
ــده  ــاي از پيش تعيين ش ــبت به اين واكنش ه نس
ــتند و در همين حال،  چندان رويكرد مثبتي نداش
ــانه هاي نزديك به محسن رضايي در  تابناك از رس
ــاره به اقدامات صورت گرفته نوشت  گزارشي با اش
ــمى از واكنش نهاد  كه هرچند تاكنون تنها خبر رس
ــت جمهور و دفتر رييس جمهور تاييد صدور  رياس
حكم معاون وزيرى براى داماد حسن روحانى بوده 
و غير از آنچه اين نماينده مجلس گفته خبر رسمى 
ــه اين اقدام وزير  ديگرى از واكنش رييس جمهور ب
ــت، بايد منتظر ماند و ديد  صمت مشاهده نشده اس
در نهايت آيا خبر مربوط به توبيخ وزير و ابطال حكم 
صادر شده براى مهدى زاده از سوى «رضا رحمانى» 
ــت يا خير؟ اين انتصاب و خوش  صحت خواهد داش
ــدن و تجارت در  ــوى وزير صنعت، مع خدمتى از س
ــت كه حسن روحانى پيش  حالى صورت گرفته اس
ــد كرده بود كه از  از اين به اعضاى هيات دولت تاكي

ــازى براى دولت در  انتصاب هاى فاميلى و حاشيه س
اين موقعيت پرهيز كنند اما اين اقدام پس از اجراى 
قانون منع به كارگيرى بازنشستگان براى چندمين 
ــرد؛ چراكه  ــورت مى گي ــت كه در دولت ص بار اس
ــد «عبدالرضا رحماني فضلي»  پيش از اين هم فرزن
ــاور وزير امور اقتصادى و  ــور به عنوان مش وزير كش
ــه قانون منع به  ــده بود. پس از آنك دارايى معرفى ش
كارگيرى بازنشستگان اجرا شد و بيش از 210 مدير 
ــده كه جزو بازنشستگان بودند،  ارشد شناسايى ش
ــى هاى خود را ترك كردند، هم در رسانه ها و  كرس
ــان ابراز نگرانى هاى زيادى  ــوى كارشناس هم از س
ــتفاده از افراد  ــادا به جاى اس ــاط با اينكه مب در ارتب
شايسته زمينه براى انتصابات فاميلى بيشتر فراهم 
شود، مطرح و تاكيد زيادى بر شايسته ساالرى شد. 
ــت پست ها و  اما گويا نگرانى هايى كه درباره سرنوش
صندلى هاى مديريتى خالى وجود داشت، بسيار نيز 
ــون منع به كارگيرى  بى راه نبود و پس از اجراى قان
بازنشستگان، همان پيش بينى هاى بد در حال وقوع 
است. حاال گويا جدا از آقازاده ها، جا براى ساير افراد 
منتسب به خانواده آقايان مسئول باز شده و دامادها 
وشايد ساير افراد فاميل در پست هاى مديريتى به كار 
گمارده شده اند؛ اقدامى كه بايد هر چه زودتر جلوى 

آن گرفته شود.
وزير با اعتماد به نفس!

ــه وزير كه برخي  ــه تاجايي پيش رفت ك اين قص
ــه اين كار  ــيريني اقدام ب ــراي خودش مي گفتند ب
ــخن گفت و اعالم كرد  ــت از موضع باال س كرده اس
ــت! رضا رحمانى در  ــته بوده اس كه آقا داماد، شايس
گفت وگو با «خانه ملت» با تاييد خبر انتصاب داماد 
رييس جمهور به عنوان معاون خود گفت: انتصاب وى 
به سمت معاونت وزير ربطى به داماد رييس جمهور 
ــدارد. وزير صنعت، معدن و  بودن يا نبودن اين فرد ن
تجارت افزود: هميشه ايراد گرفته مى شود كه چرا از 
ــود؛ اما داماد رييس جمهور  جوانان استفاده نمى ش
يك نيروى جوان و نخبه است. هر كس سوابق داماد 
رييس جمهور را ديد به ما براى اين انتصاب تبريك 
گفت. وى درباره سابقه اجرايى داماد رييس جمهور 
ــت فناورى رييس جمهور  گفت: وى در حوزه معاون
ِسَمت داشته و رييس ستاد توسعه اى بوده است و از 
آنجا به وزارت صمت آمده است؛ ضمن آنكه ليسانس 
ــى دارد، فوق ليسانس او مرتبط است و  زمين شناس
ــى هم دارد. رحمانى بيان كرد:  دكترى زمين شناس
ــتند، وقتى  آن ها كه درباره اين انتصاب ترديد داش

ــوابق او را ديدند به ما تبريك گفتند؛ قطعا اگر هر  س
ــوابق او را ببيند، آن را تاييد مى كند. داماد  كسى س
رييس جمهور بودن فاكتور انتخاب نبوده است. وزير 
صنعت، معدن و تجارت گفت: بدون ترديد اين فرد از 
نظر شايستگى ها، صالحيت هاى فردى، كارآمدى، 
مدارك تحصيلى و انگيزه رزومه اى قوى دارد و هيچ 
بحث ديگرى جز اين محورها در ميان نبوده است. وى 
تاكيد كرد: اين فرد فارغ از اينكه داماد رييس جمهور 
ــده است. اين  ــد انتخاب ش ــد يا نباش روحانى باش
ــبت داشتن با يك  عضو هيات دولت اعالم كرد: نس
ــت و البته فاكتورى براى  ــخصيت مهم جرم نيس ش

انتصاب او نيز نبوده است.
فرار با استعفا

اما اندكي از خبر اين گفت وگو نگذشته بود كه خبر 
ــتعفاي داماد روحاني فضاي مجازي را فراگرفت.  اس
وي خطاب به وزير نوشت كه از اينكه اينجانب را قابل 
دانستيد و در اين مقطع از بنده دعوت كرديد كه در 
اين وزارتخانه همراه تان باشم، كمال تشكر و قدردانى 
را دارم. اجازه مى خواهم از خدمت تان مرخص شوم 
ــنگر  ــى خود در س و به فعاليت هاى علمى و پژوهش
ــن ظن و اعتماد  قبلى ام ادامه دهم. بارديگر از حس

حضرتعالى سپاسگزارم .
دومينوي دامادهاي حاشيه ساز

ــد  ــر ش در ميان اين اخبار، مطلب ديگري منتش
ــازي يك داماد براي پدرزني ديگر از  كه از بحران س
ــي داد؛ ماجرا مربوط به داماد  جناحي مخالف خبر م
ــازمان  احمد خاتمي، امام جمعه تهران بود كه در س
ــازمان برنامه  ــر محمدباقرنوبخت، يعني س زير نظ
ــده بود. احمد خاتمى نيز كه  ــتخدام ش و بودجه اس
ــبت به انتشار اين  فضا را بحراني ديد در اطالعيه نس
ــر افكار عمومى  ــان داد و براى تنوي خبر واكنش نش
توضيحاتى را ارائه كرد. او در نامه نوشته بود كه چند 
روزى است در فضاى مجازى مسئوليت دامادم آقاى 
سيد حسين مير خليلى در دفتر آقاي نوبخت منتشر 
شده است. در اين رابطه چند نكته گفتنى است كه 

به آن اشاره مي كنم.
ــا دامادها  ــترك دخترانم ب 1- در آغاز زندگى مش
گفته ام همه مسئوليت كارهاى تان با خودتان است اين 

انتساب را دخالت ندهيد.
ــى  2- هيچگاه براى هيچ يك از دامادهايم سفارش
ــت چون  ــدارم و نخواهم داش ــته و ن براى كارى نداش

رانت خوارى را منكر مى دانم.
ــر خليلى نه در  ــئوليت آقاى مي 3- در رابطه با مس

اين مسئوليت و نه در مسئوليت قبلى بنده نه تلفنى نه 
پيامكى نه كتبى، هيچ سفارشى نداشته ام مى توانيد از 
ــابق سازمان اوقاف و  آقاى محمدى (رييس محترم س

امور خيريه) و آقاى نوبخت بپرسيد.
ــن امور  ــالمى بر اي ــه اس ــيت جامع 4- از حساس

سپاسگزارم و اميدوارم اين روش ادامه يابد.
ــد، از  ــد تقوى، محور باش ــن عرصه هم باي 5- در اي
ــود  و در صدد اصالح  ــس و عيب جويى پرهيز ش تجس

عيب موجود بود.
حاشيه در حاشيه

در همين بازي هاي دامادي بود كه ناگهان يك خبر 
ــد كه در آن نيز پاي  نا مربوط به مسائل فوق منتشر ش
يك داماد در ميان بود. ماجرا اين گونه بود كه انصاف نيوز 
در مطلبي با عنوان«خبر نادرست ياشار سلطانى درباره  
داماد شمخانى» نوشت كه «هادى ميرمحمدعلى» كه 
«ياشار سلطانى»، فعال رسانه اى او را داماد دريابان على 
شمخانى خوانده، نزديك به نام «هانى ميرمحمدعلى» 
برادر اوست كه داماد سيدصفدر حسينى (همسر فاطمه 
حسينى نماينده  تهران در مجلس) است. در خبر آمده 
ــكان نيوز متعلق به اين فعال رسانه اى  بود كه كانال اس
نزديك به محسن هاشمى، توييت اشتباه او در اين باره 
ــلطانى از تخلف هادى  ــاگرى ياشار س را با تيتر «افش
ــمخانى» منتشر كرده است.  ميرمحمدعلى، داماد ش
ــترده منتشر شده،  او در اين توييت كه به صورتى گس
ــى چنين ادعايى را مطرح كرده بود. نام  به همراه عكس
كوچك داماد شمخانى، اميرحسن است. روى تابلويى 
ــابه نام برادر او  كه در تصوير ملك مورد نظر، نامى مش

نوشته شده است.
ترفند فاميلي

ــور روي ريل باشد و  ــائل كش ــك اگر همه مس بي ش
مشكالت گريبان مردم را پاره نكرده باشد، انتصاب افرادي 
كه منتسب به مسئوالن هستند و شايستگي الزم را نيز 
دارند چندان قابل تامل نيست و تا اين حد اعتراض به آن 
صورت نمي گيرد. ولي در زماني كه بنا به گفته مسئوالن 
دولتي و حاكميتي وضعيت اشتغال و اقتصاد كشور تا اين 
ــت، چرا بايد اجازه داد كه افراد حاشيه هاي  حد نابود اس
ــي را درگير خود كنند؟! به  فراواني ايجاد و اذهان عموم
نظر مي رسد بعد از افشا شدن انتصاب پسر رحماني فضلي 
در وزارت  اقتصاد، مسئوالن براي آنكه با مشكل روبه رو 
نشوند افرادي را براي كار معرفي مي كنند كه فاميلي شان 
ــه  با آن ها  همخواني ندارد ولي نمي دانند كه ماه هميش
پشت ابر نخواهد ماند و روزگاري اين اقدامات و تبعيض ها 

گريبان گير آن ها خواهد شد.

گروه سياسى

منافع ملى و راه برون رفت از چالش ها

تبيين مطلوب منافع ملى بسيار پيچيده و عميق تر 
ــت؛ بنابراين تنها تالش مى شود  از توان اين موجز اس
به تصويرى كلى از چيستى و ضرورت منافع ملى به عنوان 
بنياد حكمرانى پايدار، كارآمد، كم هزينه و مقتدر اشاره 
شود. چهار دهه است كه برخى اذهان خالق و عالِم مطلق 
كه خود را تئوريسين اصالح طلب، اصولگرا، چپ، راست 
و...مى نامند در حال پختن و ارائه انواع راهكارها، طرح ها و 
راهبردهايى براى حل و فصل انواع چالش هاى اجتماعى 
و سياسى هستند. اما واقعيت عينى حاكى از اين است 
كه با وجود اين همه به اصطالح تئوريسين هاى مدعى، 
ــهروندان ايران زمين  زيست بخش قابل توجهى از ش
ــابقه اى فالكت بار است. اگر در عرصه  به صورت بى س
علوم گوناگون (فيزيك، شيمى، مكانيك،الكترونيك، 
زمين شناسى، دامدارى، كشاورزى و...) يك تئوريسين 
تنها چند بار متوالى(نه چند دهه) تئورى هايى ارائه دهد 
كه نتواند آن ها را اثبات و در نتيجه كاربردى كند، بي شك 
دانشگاه منابعى در اختيار اين تئوريسين خالق نخواهد 
ــت.  حال آنكه، واقعيت غير قابل فهم اين است  گذاش
كه چگونه برخى به اصطالح تئوريسين هاى سياسى 
انتصابى، انتخابى و غير رسمى كشور40 سال در خلق 
انواع تئورى هاى اجتماعى و سياسى فعال هستند  اما 
بنابرشواهد عينى كه زيست پر چالش بيشتر شهروندان 
ايران زمين گواه آن است، راهكارهاى ارائه شده توسط 
اين همه تئوريسين ها  نه تنها زيست  شهروندان را امن 
و آرام تر نكرده بلكه پيوسته به دشوارى ها و چالش هاى 
شهروندان افزوده است.  به باور نگارنده، بنابر شواهد عينى 
از زيست پر دغدغه  و غير قابل توجيه شهروندان، جهان 
ذهنى(و شايد اهداف) تئوريسين هاى مدعى با نيازها، 
اهداف، خواسته ها و تمايالت عينى و ملموس شهروندان 
ــين هاى خالق  تفاوتى فاحش دارد. در ظاهر تئوريس
ــهروندان مان  نمى دانند كه مهم ترين دغدغه هاى ش
غذا، لباس، مسكن، آرامش، آموزش، بهداشت و درمان، 
ــت. بزرگ ترين خدمتى  امنيت و حاكميت قانون اس
كه تئوريسين هاى اصالح طلب، اصولگرا، چپ، راست 
ــران زمين انجام دهند  ــهروندان اي و ... مى توانند به ش
كنارگيرى از عرصه سياسى و باز كردن فضاى عمل براى  
ملى گرايانى است كه دغدغه ها، اهداف و نيازهاى عينى و 

روز مره شهروندان را درك مى كنند. 
اتكا به يك ارزش

شرايط كشور با توجه به انواع چالش ها در عرصه هاى 
روابط خارجه، سياسى، اقتصادى و... به هيچ وجه قابل 
توجيه و قابل فهم نيست. قابل توجيه و قابل فهم نبودن به 
اين دليل ساده است كه شهروندان ايران همه مولفه هاى 
الزم و ضرورى را براى يك زيست آرام، با امنيت، با رفاه 
ــرايطى زيست مى كنيم كه  ــبى و... دارند اما در ش نس
ــورى در جهان منابع  مى بينيم و مى دانيم. كمتر كش
ــهروندان  ــدادادى، موقعيت ژئوپوليتيك عالى، ش خ
ميهن پرست و با اراده، جوانان داراى تحصيالت عالى 
ــت،دارد؛ بنابراين، موجه  و...  رامانند آنچه در ايران اس
ــود، چرا شهروندان ايران  و ضرورى است تا پرسش ش
زمين با وجود تمام مولفه هاى الزم و ضرورى، اين همه 
دچار انواع دغدغه ها  و درد و رنج هستند؟  چرا با وجود 
ــيارى در عرصه هاى گوناگون از  ــوزان بس اينكه دلس
جمله مديريت كالن و عرصه سياسى تالش مى كنند 
ــهروندان فراهم كنند،  ــتى آرام و امن براى ش تا زيس
ــتاورد مطلوبى حاصل نمى شود؟  آن گونه كه بايد دس
ــش ها تنها يك پاسخ زمينى،  به باور نگارنده، اين پرس
آسمانى، منطقى و كاربردى دارد:  اينكه، «چيستى و 
ضرورت منافع ملى به عنوان فلسفه و بنياد حكمرانى و 
سياست  ورزى جايگاهى بسيار مبهم و غير كاربردى در 
مديريت كالن(برخى صاحب منصبان و سياست ورزان) 
دارد». حكمرانى كم هزينه، كارآمد، پايدار و مقتدر كه 
توانايى ايجاد رفاه، امنيت، آرامش و... را براى شهروندان 
تحت حمايت حاكميت ايجاد كند، در جهان معاصر 
بدون اتكا به منافع ملى غير ممكن است. بدون توسل 
ــفتگى برخى  ــم رومانتيك برآمده از آش به ايدهآليس
اذهان گم گشته در عالم نامتناهى مى توان ادعا كرد كه 
منافع (جمعى) «مبدأ و مقصد»  همه افعال اجتماعى در 
عرصه هاى سياسى، اقتصادى، روابط خارجه، فرهنگى، 

آموزشى و... است. 
 بنا بر تمام اصول منطقى، عقالنى و ميهن پرستى، 
ــاى الزم، ضرورى  ــا، طرح ها و راهبرد ه همه راهكاره
ــش و امنيت براى  ــاد رفاه، آرام و عملى  به منظور ايج
شهروندان  منوط به «فهم و پذيرش چيستى، چرايى 
و ضرورت منافع ملى به مثابه بنياد حاكميت كارآمد»  
است.به منظور شفاف سازى مقدمه فوق الزم است تا 
ــود. منافع ملى  تبيين مختصرى از منافع ملى ارائه ش
از دو واژه منافع و ملى تشكيل شده است.واژه(صفت) 
ملى معطوف به امور و ويژگى هاى يك ملت است. براى 
درك امور يا ويژگى هاى يك ملت الزم است درك كلى 
و مشترك از واژه  ملت  داشته باشد؛ بنابراين بايد به اين 
ــخ داده شود.  به منظور  پرسش كه ملت  چيست، پاس
پيشگيرى از گم شدن در مباحث بى حاصل، پيچيده 

ــخص تاريخى، فرهنگى و حصول يك  و گاهي نامش
«تعريف و درك كاربردى» از واژه ملت، مى توان ملت 
ــواهد بى شمار  ايرانرا اين گونه تعريف كرد كه بنابر ش
ــروز  ايران ناميده  تاريخى در منطقه جغرافيايى كه ام
ــت كه مردمى با تاريخ  ــال اس ــود، چند هزار س مى ش
ــدن جغرافياى  ــا و كوچك و بزرگ ش و فرهنگى پوي
ــت كرده اند».  بنابر اين تعريف كلى و  سرزمينى زيس
كاربردى فوق، ملت ايران معطوف به يكا يك شهروندان 
داراى شناسنامه ايرانى است كه در مرزهاى جغرافيايى 
ايران زمين زيست مى كنند. هدف تعريف ملت تبيين 
يك واژه است.  صد البته همه شهروندان ايران زمين كه 
ــور را ترك كرده اند، عضو ملت  به داليل گوناگون كش

ايران هستند.
منافع چيست؟ 

به بيان بسيار كلى منشأ مفهوم منفعت، نياز است. مى 
توان نيازهاى انسانى را به سه دسته تقسيم كرد:

ــكن،  1-نيازهاى فيزيكى؛ غذا، لباس،خواب، مس
امنيت و...

2-نيازهاى روان شناختى؛ احساس تعلق، شادى، 
مفيد بودن، درك امور، احترام، آسيب گريزى و...

3-نيازهاى اجتماعى؛ همكارى، هم زيستى، زيست 
منظم، قانون مدارى، اعتماد، امنيت، عدالت، اخالق و...

نيازهاى فيزيكى و بخشى از نيازهاى روان شناختى 
را مى توان نيازهاى ثابت و نيازهاى اجتماعى و بخشى از 
نيازهاى روان شناختى را مى توان نيازهاى متغير تلقى 
كرد. ثابت به اين معنى كه اين نيازها ارتباطى با زمان، 
مكان و شرايط محيطى،اجتماعى ندارند. متغير به اين 
معنى كه اين نيازها برآيند مستقيم زمان، مكان و شرايط 

محيطى، اجتماعى هستند.
بنابر تعريف بسيار ساده فوق، منافع ملى معطوف 
به نيازهاى گوناگون تعدادى انسان (ملت) است كه در 
يك منطقه جغرافيايى با مرزهاى تعيين شده زيست 
ــانى و زمينى فقط به  مى كنند. از آنجا كه هيچ فرد انس
اتكاى امكانات و توانايى خود نمى تواند نيازهاى حياتى 
ــار بايد با ديگر افراد  خود را تامين كند، بنابراين به ناچ
ــى كند. هم انديشى و همكارى  همكارى و هم انديش
ميان افراد يك جامعه منجر به ظهور نظمى ميان آن ها 
براى مديريت رفتار، راهكارها و راهبردهايى براى تامين 
نيازهاى ضرورى براى ادامه بقا مى شود. محتوا، ساختار 
يا معني زندگي انسان، تالش براي تحقق اين نيازهاي 

ضروري است.
نظم اجتماعى كه برآيند درك ضرورت همكارى و 
هم انديش به منظور تحقق نيازهاى گوناگون انسانى 
ــاختار  ــت، بنياد انواع نهادهاى اجتماعى كه در س اس
ــت. بنابراين  ــى يابد، اس ــت يكپارچه نمود م حاكمي
ــكلى تنها يك  كاربرد و معنى دارد.  حاكميت در هر ش
ــت، نياز، تمايالت  حاكميت تبلور و نماد اراده، خواس
ــهروندان تحت حمايت حكومت است.  و... يكا يك ش
بنابر تعريف مختصر فوق، منافع ملى بنياد كارآمدى، 
مشروعيت، پايدارى و اقتدار هر حكومتى است. هيچ 
نهاد اجتماعى، شهروند  يا صاحب منصبى نمى تواند 
انديشه، هدف يا عملكردى مغاير منافع ملى داشته باشد. 
ــج داخلى،  ــيار بغرن ــرايط بس با در نظر گرفتن ش
ــفتگى هاى منطقه اى و تحوالت سريع و ريشه اى  آش
جهانى، آن هايى كه صادقانه عاشق ايران هستند براى 
ــير پيش رو  حصول مديريت كم هزينه، تنها يك مس
دارند: «تشكيل شوراى عالى منافع ملى».  شوراى عالى 
منافع ملى محلى براى اجماع نظر و تدوين  تعريفى از 
چيستى و ضرورت منافع ملى به عنوان بنياد  حكمرانى 

كارآمد، كم هزينه، پايدار و مقتدر خواهد بود.
هيچ ذهن و قدرت زمينى و آسمانى نمى تواند بدون 
ــود در روابط  مراجعه به منافع ملى، چالش هاي موج
خارجه، مديريت كالن اقتصادى، معيشتى، فرهنگى، 
آموزشى، بهداشت و درمان ... را حل و فصل كند. سرتاسر 
ــت كه انباشت انواع  تاريخ جوامع گواه اين حقيقت اس
ــده در امور گوناگون در بلند مدت  چالش هاى حل نش
آغاز آشفتگى، ناكارآمدى، ناپايدارى و... هرحكومتى 
ــوروى  ــن ادعا، اتحاد جماهير ش ــود. گواه  اي خواهد ب
مرحوم  و آمريكاست. به منظور سهولت در ايجاد درك 
مشترك پيرامون چيستى و ضرورت منافع ملى به مثابه 
مستحكم ترين بنياد حاكميت كارآمد، پايدار و كم هزينه 
بايد «تاريخ» و «آينده» را از فرآيند ايجاد درك مشترك 
حذف كرد . نيازهاى انسانى نه در تاريخ و نه در آينده بلكه 
ــترك از  ــال وجود دارند. حصول درك مش در  زمان ح
چيستى و ضرورت منافع ملى به عنوان بنياد مشروعيت 
حاكميت كارآمد هيچ ارتباطى با وقايع، شخصيت ها و 
امور تاريخى  يا اهداف ايده آليستى معطوف به آينده اى 
كه نمى دانم آيا وجود خواهد داشت يا خير، ندارد. «بنا بر 
تعريف مختصر فوق منافع ملى تنها يك تعريف دارد، 
ــت ورزان و صاحب منصبان نمى توانند به  اگر سياس
يك درك مشترك پيرامون چيستى و ضرورت منافع 
ملى به عنوان بنياد حكمرانى كارآمد و مشروع برسند، 
اشكال از «موضوع» فهم نيست بلكه مشكل در «توانايى 
ــت ورزان و  درك» يا «اهداف غير ملى» برخى سياس
صاحب منصبان  است». اين نكته را نبايد فراموش كنند 
كه حكمرانى منهاى منافع جمعى (ملى) يك پديده 

مدنى نخواهد بود. 

نقد سياست
    انتصاب هاي فاميلي براي شخصيت هاي مختلف با رويكردهاي سياسي گوناگون    دردسر ايجاد كرد  

دامادهايي با حاشيه هاي زنجيره اي

كوروش الماسي
پژوهشگر
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ــس  ــژاد، ريي محموداحمدي ن
ــم از همان  ــم و ده ــاي نه دولت ه
ــه از قدرت كنار  روزهاي ابتدايي ك
ــن در كنج  ــاي رفت ــد، به ج زده ش
ــه نهادهاي  ــبيدن ب ــت يا چس عزل
ــي را آغاز  ــي فعاليت هاي حاكميت
ــه اين نوع عملكرد  كرد كه عده اي ب
ــي  ــي مي گويند و بخش مردم گراي
ــم مي خوانند.  ــز آن  را پوپوليس ني
اين فعال سياسي نوظهور در ايران 
ــتور كار  اقدامات فراواني را در دس
ــيد كه  ــت كوش ــت و تا توانس داش
ــوال  نيروهاي مخالفش را يا زير س
ــاي مختلف  ــه از راه ه ــا آنك ببرد ي
ــاند. اين  ــود را به رخ بكش قدرت خ
ــوذي كه در ميان  فرد با توجه به نف
ــت  برخي از اليه هاي مردمي داش
ــتاني كه به مناطق  و با سفرهاي اس
مختلف و به مناسبت هاي گوناگون 
ــد تا به نوعي حيات  دارد، مي كوش
ــد و با  ــود را حفظ كن ــي خ سياس
ــام خود را  ــن مانورهاي قدرت، ن اي
ــژاد كه از  ــه دارد. احمدي ن زنده نگ
ــدرت گرفتن در  ــان روزهاي ق هم
قوه مجريه، زير يوغ برخي جريان ها 
ــتور كار  نرفت، تغييراتي را در دس
داشت كه به نظر خودش مي توانست 
كشور را به موفقيت برساند و همين 
ــمني هاي فراوان  ــبب دش رويه س
ــته از برخي  ــد. گذش ــا وي نيز ش ب
واكنش ها به عملكرد وي كه ناشي 
ــده  ــمني هاي ذكر ش از همان دش
ــكالت ديگري نيز در زمان  بود، مش
احمدي نژاد گريبان مردم را گرفت 
ــي  كه  نمي توان از آن  ها چشم پوش
كرد ولي آيا مقصر تمام آن مشكالت 
شخص محموداحمدي نژاد و دولت 
ــه امروز  ــد؟!  همان گونه ك او بودن
ــن روحاني و دولت  ــوان حس نمي ت
ــياري از  را عامل به وجود آمدن بس
مشكالت و معضالت دانست، در آن 
زمان نيز بودند افراد و جريان هايي 
ــاي دولت  ــير فعاليت ه كه در مس
كارشكني كنند و اقداماتي را انجام 

دهند كه سبب بروز مشكالتي براي 
ــود.  در همين حال  ــه ش قوه مجري
ــه احمدي نژاد  ــاهد آن بوديم ك ش
ــاي  ــات جريان ه ــي اقدام از برخ
ــت و اعالم كرد  ــرده برداش خاص پ
ــد و ماجراي  ــي دارن ــه نيت ــه چ ك
ــكه  ــفارت انگليس و س حمله به س
ــدان به جاي حقوق  دادن به كارمن
ــود. به خاطر  نمونه هاي اين رويه ب
ــازه اي احمدي نژاد در  ــم در ب داري
ــر  گفت وگوهايي مطالبي را منتش
ــده دوران  ــريح كنن مي كرد كه تش

رياست او بود. در همين راستا كانال 
تلگرامي دولت بهار، متعلق به دولت 
ــمتي از  ــم، قس ــكان نهم وده نزدي
گفت وگوي محمود احمدي نژاد با 
يكي از رسانه هاي خارجي را منتشر 
كرد كه در گذشته انجام گرفته بود. 
احمدي نژاد در بخشي از گفت وگو 
مي گويد تحريم ها دو قسمت است. 
دسته اول كه مرتبط با سازمان ملل 
ــت، چندان ارزش نداشت ولي  اس
ــال 90 ــه از اوايل س ــته دوم ك دس

ــد، تحريم هايي است كه  شروع ش

ــارج از چارچوب  ــكا و اروپا خ آمري
ــوراي امنيت به  ــازمان ملل وش س
ــال كردند.  صورت غيرقانوني اعم
ستون فقرات اين تحريم ها دو بخش 
ــه بانك مركزي  ــت كه منتهي ب اس
ــود. در اين دو  ــروش نفت مي ش و ف
ــتيم پول  تحريم، ما هم نمي توانس
ــتيم  جابه جا كنيم و هم نمي توانس
ــيم. اما موضوعي  نفت مان را بفروش
ــاره كنم اين است  كه بايد به آن اش
ــنهاد تحريم  ــه در آن زمان، پيش ك
بانك مركزي را آمريكا داد و انگليس 

نيز در اتحاديه اروپا پشت اين اقدام 
ــد از آن ما  ــتاد. بع آمريكايي ها ايس
ــام داديم كه با  ــه اروپا پي به اتحادي
ــادي چنداني  انگليس روابط اقتص
ــما را  نداريم و انگليس قصد دارد ش
به ميان درگيري بياورد. در آن بازه 
ــه اتحاديه اروپا رفت  طرح تحريم ب
ــد تنها تا  ــاورد. اما اين رون و راي ني
تسخير سفارت انگليس ادامه داشت 
ــور  ــفارت اين كش و بعد از آنكه س
ــد (كه كار  توسط برخي تسخير ش
ــود) تحريم ها را انگليس به  غلطي ب

اتحاديه اروپا برد و بالفاصله تصويب 
ــه اعم از  ــد. در آن زمان ما به هم ش
ــرگان توضيح داديم  مجلس و خب
ــت  ــن تحريم ها زورگويي اس كه اي
ــود و جلوي  ــور بسيج ش و بايد كش
اين جريان را بگيرد، ولي هيچ كس 
گوش نكرد و برخي مدعي شدند كه 
ــر به رهبري  ما قصد داريم جام زه

بدهيم.
ــژاد  ــاگري احمدي ن ــن افش اي
ــد و آن  ــنگري نش ــگاه روش هيچ
ــر بودند تا  ــم منتظ افرادي كه داي
ــخنان او را بدهند، در برابر  پاسخ س
ــد و به  ــكوت كردن ــن گفته ها س اي
ــه اظهارات او  ــان دادند ك نوعي نش

صحت دارد. 
ــكني ها و اتهام زني ها در  كارش
ــته و امروز نيز  همه ادوار وجود داش
ــتيم كه با وجود  ــاهد آن هس ما ش
ــت دارد، برخي  ناكارآمدي كه دول
اتهامات نيز به او زده مي شود و اين 

رويه مختص يك دوران نيست.
فرصت محاكمه

ــه در گزارش  قبل  همان گونه ك
اشاره كرديم، بي شك اين شائبات 
ــود  مي تواند با راهكارهايي رفع ش
ــره اي كه  ــنهاد جديد مناظ و پيش
احمدي نژاد به روحاني ارائه كرده، 
ــراي محاكمه  ــه ب ــن گزين بهتري
ــدن وضعيت  مقصران به وجود آم
ــمان  ــور در برابر چش ــروز كش ام
ــت.  ــش از 80 ميليون ايراني اس بي
ــخنراني خود در  احمدي نژاد در س
ــرا چند نكته را بيان كرد  صومعه س
كه  يكي از آن ها موضوع مناظره بود 
و ديگري بحث افزايش يارانه است 
ــي و برخي  ــاران دولت روحان كه ي
ــه ماجراي  ــاي حاكم ب از جريان ه
ــي واكنش هاي  ــاي روحان يارانه ه
ــي درباره  ــان دادند ول فراواني نش
ــكوت عجيبي در  بحث مناظره، س
اين اردوگاه حاكم است. در سكوت 
ــئوالن دولتي و شخصيت هاي  مس
سياسي به سراغ نمايندگان مجلس 
رفتيم تا نظر آن ها را درباره پيشنهاد 
ــژاد به  ــره محموداحمدي ن مناظ
ــويم كه در  ــن روحاني جويا ش حس
ــروح گفت وگوهاي اين  ــه مش ادام
نمايندگان را با«قانون»مي خوانيد.

فاطمه آقايي فرد
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اعتراضات مردمي در هر كشوري 
ــوان آن را ناديده  ــود دارد و نمي ت وج
ــته هاي  گرفت ولي با توجه به خواس
ــات  ــرل اعتراض ــا كنت ــان ي معترض
ــا را در  ــوان به راحتي فض آن ها، مي ت
ــت كه برخي  ــت و نگذاش دست داش
ــل به  ــروع ، تبدي ــته هاي مش خواس
ــيل  ــود كه مانند س ــي ش بحران هاي
بخش هايي از جامعه را خراب كرده و 
از بين ببرد. نكته خطرناك تر اين است 
كه در جامعه اي اجازه برگزاري تجمع 
به معترضان نيز داده نشود و به نوعي 
ــان حقيقي با  ــرود كه معترض پيش ب

خرابكاران خلط شوند.
ــراي اين  ــي ايران ب ــون اساس  قان
معضل برنامه دارد و راهبردهايي را در 
نظر گرفته است كه به عنوان اصل 27 
شناخته مي شود؛ اصلي كه سال هاست 
ــدارد و توجهي به  ــال و روز خوبي ن ح
ــود. در اصل بيست و هفتم  آن نمي ش
ــالمى  ــى جمهورى اس ــون اساس قان
ــكيل اجتماعات  ايران آمده است تش
ــالح،  ــا، بدون حمل س و راه پيمايى ه
ــرط آن كه مخل به مبانى اسالم  به ش

نباشد آزاد است.  
دلواپسـي بـراي اعتراضـات 

مردمي
ــاي دي  ــد از درگيري ه ــه بع البت
ــال 96 برخي به اين فكر فرورفتند  س
ــي جلوي اين  كه با ايجاد جايگا ه هاي
ــا را براي  ــفتگي ها را بگيرند و فض آش
ــل 27 آماده كنند.  اجراي مردمي اص
ــي دوفوريتي در  در همين حال طرح
مجلس به تصويب رسيد كه در آن به 
ــده بود. در  اين اصل توجه ويژه اي ش
ــى، از اعضاي  همان زمان احمد مازن
ــوص  ــس در خص ــب مجل اصالح طل
ــزارى تجمعات و  ــون برگ طرح «قان
ــت: وقتى  ــار داش ــي»  اظه راهپيماي
ــوادث دى 96 رخ داد، يكى از  ــه ح ك
ــئوالن مطرح  ــه مس ــى ك موضوعات
ــه اعتراضات  ــود ك ــد اين ب مى كردن
ــردم بايد قانونى  ــى بوده و م غيرقانون
ــس از آن نامه اى به  اعتراض كنند، پ
وزير كشور و مركز پژوهش  ها نوشتم 
ــكيل  ــز كميته اى را تش ــخصا ني و ش
ــود كه  ــى هايى انجام ش دادم تا بررس
سرانجام مشخص شد، قوانين موجود 
پاسخگو نيست و نياز جامعه را تامين 
نمى كند. عضو فراكسيون اميد مجلس 
شوراى اسالمى بيان كرد: در نتيجه با 
فعاليت كميته اى فرهنگى، اجتماعى 
ــوان  ــت عن ــى تح ــى طرح و حقوق
ــات و راهپيمايى»  «برگزارى تجمع
تهيه شد؛ در كليات اين طرح عناوين 
تعريف شده و وظايف تجمع كنندگان 
را تعريف كرده است، در قسمت بعدى 
ــتگاه  ها وظايفى تعيين  نيز براى دس
شده و در آخر نيز براى تخلفات مواردى 
ــت. وى افزود:   را پيش بينى كرده اس
فوريت اين طرح را درخواست كرده ايم 
ــاى دو  ــدگان طرح ه ــي نماين و  گاه
فوريتى مى آورند كه با توجه به مقطعى 
بودن آن طرح ها من خودم درخواست 
مى كنم كه دو فوريت آن طرح ها زودتر 
ــتور كار قرار گيرد. مازنى ادامه  در دس
داد: اكنون با اعتراضاتى در سطح كشور 
ــتيم كه اگر قانون مدون،  مواجه هس
ــود تا مردم  ــفاف و روشنى ابالغ ش ش
ــان اعتراضات خود  بدانند كه براى بي
ــد و چه كارهايى  به كجا مراجعه كنن
ــعار دادن  بايد انجام دهند و پس از ش
هم امنيت مردم معترض تامين شود. 

ــه مردم  ــزود: در صورتى ك وى اف
اين موضوعات را بدانند، در چارچوب 
ــد اعتراض  ــى مى توانن قانون اساس
ــه تحت  ــانى ك ــردم با كس كنند و م
ــمنان حركت هايى را انجام  تاثير دش
مى دهند، برخورد مى كنند. نماينده 
مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى 
ــون در زمينه آزادى  با بيان اينكه قان
ــت و اراده الزم  ــى نيس تجمعات كاف
ــوع در چهارچوب  براى حل اين موض
ــى وجود ندارد، گفت: در  قانون اساس
طول سال هاى پس از انقالب به دليل 
شرايط مختلف، مصلحت انديشى ها 
ــده كه حقيقت ها به مسلخ  ــبب ش س
ــود،  ــر اعتراضات قانونى ش بروند، اگ
مانند بسيارى از كشورها امرى عادى 
ــود و اين فكر  ــى مى ش ــى تلق و قانون
ــود كه تجمعات نظام و  ايجاد نمى ش
ــت.  ــت را به خطر انداخته اس حاكمي
ــيون فرهنگى مجلس  رييس كميس
ــرايط  بيان كرد: پليس مظلوم، در ش
ــى است، در  فعلى خروس عزا و عروس
ــود، بايد  صورتى كه تجمعى ايجاد ش
ــورد كند. اگر  با تجمع كنندگان برخ
اصل 27 قانون اساسى رعايت شود،در 
ــام و مردم با  ــات اعتراضى نظ تجمع

مشكلى مواجه نخواهند شد.

طرحي دوفوريتي در اغما
ــون برگزاري   طرح دو فوريتي قان
تجمعات و راهپيمايي ها مدتي است 
كه در اغما به سر مي برد و چهارشنبه 
ــايى، سخنگوى  ــته بهرام پارس گذش
ــيون اصل نود مجلس با بيان  كميس
ــراى قانون  ــرح مربوط به اج اينكه ط
تجمعات از دستور كار مجلس خارج 
شد، گفت: برخى از نمايندگان با ايراد 
گرفتن به كليات اين طرح آن را ناقص 
تلقى و از دستور كار خارج كردند. بهرام 
ــايى، تصريح كرد: مخالفان اين  پارس
طرح را به ضرر منافع تجمع كننده ها 
دانستند و اذعان داشتند كه در طرح 
ــخنرانى يا تجمع  مذكور، انتقاد به س
يا برهم زدن اين مراسمات جرم تلقى 
ــود بنابراين آن را از دستور كار  مى ش
خارج كردند حال آنكه اين اختالفات 
ــتيم در زمان بررسى رفع  را مى توانس
ــه با اين در  كنيم. وى با تاكيد بر اينك
حال حاضر قانون تجمعات به موجب 
ــود دارد  ــى وج اصل 27 قانون اساس
ــخص  و تكليف تجمعات قانونى مش
ــت، افزود: در اين اصل قانون  شده اس
ــخص اما تصويب  اساسى تكليف مش
قانون مجزا هم الزم است تا به موجب 
قانون اجازه برگزارى تجمعات بدون 
ــايى  ــود. پارس اخذ مجوز هم داده ش
ــر افراد  ــت: در حال حاض ــد اس معتق
ــون در محل هاى  ــود قان ــل نب به دلي
مختلف و خيابان ها تجمع مى كنند، 
اين شرايط در حالى است كه در تامين 
ــخ قاطع  امنيت تجمع كننده ها و پاس
به خواسته آن ها هم مشكالتى وجود 
ــردم در مجلس  ــن نماينده م دارد. اي
شوراى اسالمى، يادآور شد: ما در ذيل 
ــات مى توانيم به موضوع  قانون تجمع
ــم هاى رسمى هم توجه  امنيت مراس
ــراى برخورد با برهم  كنيم تا اراده اى ب
زنندگان اين مراسم ها يا حتى تجمعات 
ــرد و از بى نظمى  ــكل گي مجوزدار ش
ــالل در نظم عمومى هم  عمومى يا اخ
جلوگيرى شود. سخنگوى كميسيون 
ــوراى اسالمى،  اصل نود در مجلس ش
اظهار كرد: متاسفانه هم اكنون نه تنها 
ــه اراده اى هم  قانونى وجود ندارد بلك
براى برخورد با اين افراد نيست اما بايد 

اين اراده با قاطعيت شكل گيرد.
ــايي از خروج  با وجود اينكه پارس
ــتور كار مجلس  ــور از دس طرح مذك
ــد مازنى،  ــت، احم ــخن گفته اس س
ــيون فرهنگى مجلس  رييس كميس
اعتقاد دارد تصويب طرح تجمعات و 
راهپيمايى ها مى تواند زمينه اجراى 
ــى را امكانپذير  اصل 27 قانون اساس
كند. اين نماينده اصالح طلب مجلس 
ــرح تجمعات  ــى ط در رابطه با بررس
ــيون امور  ــا در كميس و راهپيمايى ه
ــوراهاى مجلس،  ــور و ش داخلى كش
گفت: اين طرح در پى حوادث دى 96 
كه در آن اقدامات غيرقانونى صورت 
گرفت، تهيه شده است. نماينده مردم 
ــهر، پرديس و  ــران، رى، اسالمش ته
شميرانات در مجلس شوراى اسالمى 
با تاكيد بر اينكه تصويب نهايى طرح 
ــتاى  ــى در راس ــده گام مهم ياد ش
ــاالرى است، اظهار  استقرار مردم س
ــى هاى  ــع پس از بررس ــرد: در واق ك
ــور و  ــه در وزارت كش ــورت گرفت ص
مركز پژوهش هاى مجلس دريافتيم 
ــى  ــراى اصل 27 قانون اساس كه اج
ــاس قوانين موجود امكانپذير  بر اس
ــل  ــه داد: در اص ــت. وى ادام نيس
ــده راهپيمايى ها  ــور تصريح ش مذك
ــت  ــروطى اس و اجتماعات داراى ش
ــده است  كه در قانون توضيح داده ش
ــرع  ــالم و ش ــر مغاير با اصول اس و اگ
ــكالى ندارد اما در اجرا با  ــد اش نباش
ــكل و چالش مواجه هستيم. اين  مش
نماينده مردم در مجلس دهم با اشاره 
ــدگان از طيف هاى  ــه نماين به اينك
ــرح تجمعات و  ــر ط ــى پيگي مختلف
راهپيمايى ها هستند، تصريح كرد: به 
عبارتى تعريف مشخصى از تجمعات 
وجود ندارد و مشخص نيست تجمع 
ــاس معيارهاى  ــورت گرفته بر اس ص
ــت يا خير.  ــى و شرع اس قانون اساس
ــه در طرح  ــه اينك ــاره ب مازنى با اش
ــواع تجمعات و  مذكور تعاريفى از ان
ــف متقاضيان  ــا، وظاي راهپيمايى ه
ــف  ــى و وظاي ــزارى راهپيماي برگ
ــتگاه هاى متولى مشخص شده  دس
است، افزود: همچنين مقوله تخلفات 
و نحوه برخوردهاى قانونى نيز تبيين 
شده است. رييس كميسيون فرهنگى 
مجلس شوراى اسالمى خاطرنشان 
ــد در قانون قبلى  كرد: بايد يادآور ش
فقط احزاب مجوز دريافت تجمعات 
داشتند اما اكنون افراد نيز اين امكان 

براى شان تدارك ديده شده است.

صحن

ــود  ــوى محم ــث گفت وگ ــد بح ــر مى رس به نظ
احمدى نژاد و حسن روحانى اگر با عقل و درايت انجام 
ــت. اين مناظره اگر مانند سوال و  شود، ايده بدى نيس
ــك به  ــد، بي ش جواب از رييس جمهور در مجلس باش

نتيجه خوبى مى رسد. 
ــان احمدى نژاد وقتى  البته ناگفته نماند كه در زم
ــرايط  ــد، ش ــوال و جواب از رييس جمهور انجام ش س

ــادى به وجود آمد،  ــد و بحث هاى زي بحرانى ايجاد ش
بنابراين بايد گفت كه مناظره ميان اين دو نفر نبايد به 
صورت مشابه آن زمان، موجب ايجاد بحران شود. به نظر 
من اگر مناظره مغرضانه نباشد يا حتى در آن هواى نفس 
وجود نداشته باشد و احمدى نژاد اين پيشنهاد را براى 
اثبات خود مطرح نكرده باشد و تنها با هدف ارتقا انجام 
ــكالى ندارد كه روحانى اين پيشنهاد را  گيرد، هيچ اش

بپذيرد. چرا كه اين مناظره مى تواند همانند مناظره هاى 
ــدادى از نماينده هاى قوه  ــور تع تلويزيونى كه با حض
ــت انجام مى گيرد، اتفاق  مققنه و چند نفر از طرف دول
ــند. از طرفي  ــاهد گفت وگوها باش بيفتد و مردم نيز ش
ــنهاد اخير احمدى نژاد را نيز  اين مناظره مى تواند پيش
زير سوال ببرد چرا كه صحبت هاى احمدى نژاد درباره 
ــت و  افزايش مبلغ يارانه ابه هيچ وجه مورد قبول نيس
اين پيشنهاد به صورت غير كارشناسى و غير تخصصى 

بيان شده است. 
با اين مناظره مى توان مسائل مختلفي را براي مردم 
ــن كرد. براي مثال مي توان به مردم اين موضوع را  روش

ثابت كرد كه يارانه 900 هزار تومانى كارى غير ممكن 
ــور ندارد. چرا كه براى  ــت و هيچ فايده اى براى كش اس
ــا نه تنها  ــوع هدفمندى يارانه ه ــد كه موض ما ثابت ش
مشكالت كشور را حل نكرد، يا از توليد حمايت نكرد و 
مصرف سوخت را كاهش نداد، بلكه باعث شد تا عده اى 
ــتند، از اين  ــادى بهره مند هس ــه از ثروت زي از افراد ك
ــتفاده كنند. بنابراين حتى براى اثبات اين  يارانه ها اس
موضوع هم كه شده بايد روحانى اين پيشنهاد مناظره را 
بپذيرد و طى اين گفت وگو به همه اعالم كند كه موضوع 
يارانه از ريشه مشكل دارد و اقدامى نيست كه به صالح 

كشور باشد.  

ــه مناظره ميان  بنده به صورت قطعى نگاه خوبى ب
احمدى نژاد و روحانى ندارم و معتقد هستم كه روحانى 
ــت كه  ــنهاد را بپذيرد. واقعيت اين اس ــن پيش نبايد اي
ــف با هم يكى  ــت در زمينه هاى مختل عملكرد دو دول

ــى را در حوزه هاى  ــت فعل ــت و بنده عملكرد دول نيس
مختلف خوب ارزيابى نمى كنم. بنابراين به دليل اينكه 
ــانى بهره مند نيستند،  دو طرف مناظره از شرايط يكس
ــوند، چرا كه دو طرف  ــت كه وارد گفت وگو نش بهتر اس

مناظره بايد از شرايط يكسانى برخوردار باشند تا بتوانند 
با يكديگر وارد گفت وگو شوند. با چنين نگاهى مى توان 
ــور، اين مناظره تنها  ــرايط كنونى كش گفت كه در ش
ــتر كند، اين در حالى است كه  مى تواند تنش ها را بيش
كشور در اين شرايط نياز به حفظ آرامش بيشترى است. 
ــكالتى كه وجود دارد، بايد از موضوعات  با توجه به مش
ــز پرداختن به اين  ــم. از طرفى ني تنش زا اجتناب كني

مناظره مى تواند موجب ايجاد انتظاراتى در كشور شود 
ــل بحث يارانه كه به نظر  كه قابليت اجرايى را ندارد. مث
ــت اما توانمندى اقتصادى ايران اين  موضوع خوبى اس
ــردم يارانه 900 هزار تومانى  اجازه را نمى دهد كه به م
پرداخت كنيم. بنابراين اين مناظره تنها مى تواند سطح 
ــتر از گذشته  توقعات مردم را افزايش و نا اميدى را بيش

رواج دهد. 

ــان محمود احمدى نژاد  من فكر مى كنم كه مناظره مي
ــت و بهتر است كه اين  ــن روحانى موضوع خوبى اس و حس
ــفانه احمدى نژاد  ــرايط كنونى، متاس ــد. در ش اتفاق بيفت
سوار موجى شده است و از بحران هاى موجود به سود خود 

ــن گفت وگو مى تواند از  بهره بردارى مى كند كه دولت با اي
ــس دولت هاى قبلى  ــت او جلوگيرى كند. از ريي اين حرك
ــت كه اكنون  ــرانجام زياى بر جاى مانده اس كارهاى بى س
دولت بايد آن ها را به اتمام برساند. احمدى نژاد فردى بود كه 

قطعنامه ها را كاغذ پاره مى خواند و عملكرد نامطلوب زيادى 
در كارنامه اش دارد. بنابراين اگر تاكيد ايشان از مناظره بر اين 
باشد كه شأن دولت روحانى را خدشه دار كند، كه بي شك 
نمى تواند اين كار را بكند، بهتر است تا رييس دولت فعلى با 
وى گفت وگو كند. اين گفت وگو مى تواند ابهاماتى را كه در 
جامعه ايجاد شده است را براى مردم شفاف سازى كند. اين 
مناظره فرصت خوبى براى دولت است تا عملكرد نامناسب 
ــت كه بگوييم  ــت نيس او را به بوته نقد جامعه بگذارد. درس

ــود، اتفاقا من  گفت وگوى دو دولت باعث ايجاد تنش مى ش
ــد موجب تنش زدايى  فكر مى كنم كه اين مناظره مى توان
شود و پاسخى باشد براى از ميان برداشتن ابهامات و ايجاد 
شفافيت در جامعه. زيرا در جامعه كنونى با وجود اينكه دولت 
سعى دارد تا آرامش ايجاد كند، عده اى در صدد دامن زدن 
به تنش ها هستند كه براى ايجاد شفافيت در اين موارد بايد 
اين مناظره انجام شود تا پاسخ ابهاماتى كه وجود دارد براى 

مردم روشن شود. 

ــاره موضوعات  ــر دو دولت بتوانند درب در كل اگر ه
ــت  مختلف صحبت كنند، اصل مناظره به نظر خوب اس
و مى تواند خروجى خوبى را داشته باشد. من با اصل اين 
مناظره موافق هستم اما واقعيت اين است كه متاسفانه 
ــور ما به خوبى جا نيفتاده است  فرهنگ مناظره در كش
يا در حداقل جهت انصاف و عدالت در گفت وگوهاى ما 
رعايت نمى شود، بنابراين به دليل نبود فرهنگ مناظره 

ــرا خروجى آن رضايت  ــت زي اين اتفاق نيفتد، بهتر اس
بخش نخواهد  بود. 

مناظره زمانى خوب است كه با نهايت آگاهى و ايجاد 
ــكالت سودمند باشد در  شفافيت باشد و براى حل مش
غير اين صورت تنها خروجى آن مى تواند تخريب افراد و 
ــد كه در اين صورت به  ايجاد بى اعتمادى در جامعه باش

هيچ وجه خوب نيست. 

ــته تاكنون، محمود احمدى نژاد در معرض  ــال گذش از 6 س
انواع اتهامات قرار گرفته است و حرف هاى زيادى درباره ايشان در 
دولت هاى يازدهم و دوازدهم مطرح شده است كه اين صحبت ها 
ــال به تازگى آقاى  ابهاماتى را در جامعه ايجاد كرده اند. براي مث
نوبخت بر اين موضوع تاكيد كرده است كه بيش از 5 هزار ميليارد 
ــراى دولت روحانى باقى  تومان بدهى از بابت يارانه هاى قبلى ب
مانده، يا حتى هر مساله اى كه موجب ايجاد گرفتارى و بدبختى 

در جامعه شده است به رييس دولت هاى نهم و دهم نسبت داده 
شده است. با چنين اتهاماتى بهتر است اين امكان براى احمدى نژاد 
ايجاد شود  كه با دولت روحانى مناظره كند تا مردم خود مسائل را 
قضاوت كنند. مردم بايد استدالل دولت قبلى را بشوند و به شيوه 
ــت كه اكنون  اى منصفانه قضاوت كنند كه چه اتفاقى افتاده اس
شاهد بحران هايى در كشور هستيم.   اين مناظره مى تواند در بستر 
قانون اساسى انجام شود تا مردم خود همه مسائل را قضاوت كنند.

مهرداد الهوتى 
سخنگوي فراكسيون نمايندگان مستقلين واليي

على گلمرادى 
رييس فراكسيون حمايت از كودك 

پروانه سلحشورى 
رييس پيشين فراكسيون زنان مجلس

 از مناظره غيرمغرضانه حمايت مى كنم 

روحانى به خاطر عملكردش نبايد مناظره كند 

مناظره باعث تنش  زدايى مى شود 

حميده زرآبادى 
نماينده اصالح طلب مجلس

در كشور ما فرهنگ مناظره وجود ندارد
احمد على رضا بيگى 

نماينده اصولگراي مجلس

با مناظره، مردم قضاوت مى كنند 

نمايندگان مجلس در گفت وگو با «قانون» از رويارويي احمدي نژاد و روحاني استقبال كردند

آري به مناظره
مهرداد الهوتى، سخنگوي فراكسيون نمايندگان مستقلين واليي: از مناظره غيرمغرضانه حمايت مى كنم 

على گلمرادى، رييس فراكسيون حمايت از كودك: اين مناظره مى تواند موجب ايجاد انتظاراتى در كشور شود
پروانه سلحشورى، رييس پيشين فراكسيون زنان: مناظره باعث تنش زدايى مى شود

احمد على رضا بيگى، نماينده اصولگرا: با مناظره، مردم قضاوت مى كنند 
حميده زرآبادى، نماينده اصالح طلب:مناظره مى تواند خروجى خوبى را داشته باشد

بي توجهي نمايندگان به طرح مربوط به اصل 27 مي تواند 
در آينده  كشور را با بحران روبه رو كند

اعتر اض روي هوا
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هر چقدر كه دولت ترامپ با عربستان سعودى 
ــات مى كرد، سناى  ــاهزاده ماجراجو مماش و ش
ــن در تقابل با  ــن حالت ممك آمريكا با جدى تري
ــت و با وضع قوانين سعى دارد   حكام سعودى اس
ــتان را  ــتى عربس كه حكومت مرتجع و تروريس

سرجايش بنشاند.
ديروز يكى از مقام هاى سعودى پس از چند روز 
سكوت سرانجام به حرف آمد و در مقابل اقدامات 
تنبيهى جناح راست كنگره، زبان به انتقاد گشود! 
ــت كه دونالد ترامپ و دار و دسته  اين در حالى اس
ــتيبان ملك  عجيب غريبش در دولت همواره پش
سلمان و فرزند بى تجربه او بوده اند. بى نظر مى رسد 
ــد ترامپ،  ــخصيت «پولكى» دونال با توجه به ش
ــى دوران انتخابات  ــت هاى مال چيزى جز حماي
ــال 2016، نمى تواند دليل  رياست جمهورى س
ــات و طرفدارى ترامپ از خاندان آل  اصلى مماش

سعود باشد.
اگر تنها 10 درصد جنايت شاهزاده بن سلمان 
در قضيه خاشقچجى يا جنگ يمن را كشور ديگرى 
مرتكب شده بود، ترامپ دست كم تا به امروز بدون 
اجازه كنگره، ده ها بار آن كشور را به جرم له كردن 
اساسى ترين مولفه هاى حقوق بشر، بمباران كرده 
بود. به راستى پشت پرده چه اتفاقاتى افتاده كه زبان 
رييس جمهور ترامپ به اجاره سعودى هاى درآمده 
است و او جز طرفدارى ، كار ديگرى نمى كند؟ مگر 
ــگ جنايتكارانه و  ــگ يمن، يك جن نه اينكه جن
ــت؟ مگر غير از اين است كه  تقريبا نسل كشى اس
ــيانه و حيوان صفتانه خاشقجى، از هم  ترور وحش
دريدن اصول دموكراسى و ركن پنجم آن است؟ 
اين همان استانداردهاى دوگانه دونالد ترامپ است 
ــت. اگر امروز رييس  كه صداى دنيا را در آورده اس
جمهورى بدون وابستگى به عربستان در آمريكا 
به قدرت رسيده بود، قطعا يك شبه فرمان زندانى 
كردن و دستگيرى حكام سعودى در هر جاى دنيا 
را به جرم جنايت جنگى و بشرى صادر كرده بود.                       
 آيا جنايت هايى كه بن سلمان و پدرش مرتكب 
شده اند، كمتر از تخلف مالى دختر مالك شركت 
ــا با هم قابل قياس  ــت؟  اين دو اساس هوآوى اس
ــند، دختر مالك هوآوى ،  ــتند و اگر هم باش نيس
ــالخى نكرده و كودكان بى  ــته و س كسى را نكش
گناه و زنان بى دفاع يمنى را بمباران نكرده است، 
ــت مى شود اما  چگونه او در فرودگاه كانادا بازداش
شاهزاده آدمكش و ديوانه سعودى در دنيا به طور 

ــن هاى خبرى،  ــد و جلوى دوربي علني مى چرخ
لبخند مى زند و رييس جمهور كشورى ديگر كه 
اتفاقا رفاقتى با ترامپ نيز دارد، براى بيرون آمدن 

بن سلمان از الك تنهايى، آغوش باز مى كند؟
واكنش مقام سعودى به قطعنامه سنا

يك مقام وزارت خارجه عربستان موضع گيرى 
مجلس سنا را مبتنى بر ادعاها و اتهاماتى بى اساس و 
به منزله مداخله علنى در امور داخلى رياض دانست.

اين مقام در وزارت خارجه عربستان در جوابيه 
كشورش تاكيد كرد: رياض بر ادامه و توسعه روابط 
با واشنگتن اصرار دارد و از چنين موضع گيرى هاى 
اعضاى نهادى معتبر در كشورى هم پيمان و دوست 
تعجب مى كند. عربستان به رهبرى ملك سلمان 
بن عبدالعزيز، پادشاه سعودى براى آمريكا احترام 
ــتراتژيك سياسى،  زيادى قابل است و روابط اس
ــور دارد كه  اقتصادى و امنيتى عميقى با اين كش
ــته در جهت خدمت به منافع  طى دهه هاى گذش

دو كشور و  دو ملت بوده است.
ــات خود از  ــعودى در ادامه دفاعي اين مقام س
ــورش اين گونه ابراز عقيده كرد كه عربستان  كش
كامال با هر گونه مداخله در امور داخلى  يا  زير سوال 
بردن جايگاه رهبرانش كه ملك سلمان و وليعهد 
او هستند، مخالف بوده و هر نوع اهانت به حاكميت 

كشور يا جايگاه آن را نمى پذيرد.
وى اين گونه ادامه داد كه چنين موضع گيرى 
از سوى مجلس سنا هرگز تاثيرى بر نقش رهبرى 
عربستان در منطقه و جهان عرب و اسالم و در سطح 
ــتان در قلب تمام  جهانى نخواهد داشت و عربس
مسلمانان جهان قرار دارد و اين مساله عربستان را 
اساس ثبات منطقه و جهان قرار مى دهد و رياض 
در تالش ها براى برقرارى صلح و امنيت در سطح 

منطقه و جهان پيشرو است!
اين مقام مدعى شد، عربستان از نقش رهبرى در 
ثبات اقتصاد جهانى به واسطه حفظ توازن در بازار 
نفت برخوردار است و به گونه اى عمل مى كند كه 
به نفع منافع توليدكننده و مصرف كننده به يك 

اندازه باشد.
 نخسـت وزيـر كانـادا، پيشـقدم لغـو 

قراردادهاى نظامى با عربستان
كانادا مى گويد در پى يافتن راه هايى براى لغو 
يك قرارداد مهم تسليحاتى با عربستان سعودى 
ــتر با مخالفت اپوزيسيون  است كه انعقاد آن پيش

و فعاالن حقوق بشر در اين كشور همراه شده بود.
جاستين ترودو، نخست وزير كانادا در حالى اين 
مطلب را مورد تاكيد قرار داده است كه وى پيش از 
اين، لغو قرارداد تسليحالتى پانزده ميليارد دالرى 

ــتان بدون پرداخت غرامت  ــده با عربس منعقد ش
سنگين را بسيار دشوار توصيف كرده بود.

گفتنى است كه اين قرارداد تسليحاتى از سوى 
دولت قبلى محافظه كار كانادا با مقامات رياض به 

امضا رسيده بود.
ــن  ــن در تازه تري ــرودو همچني ــتين ت جاس
ــبت به اين قرار داد خاطرنشان  موضع گيرى نس
ــزده ميليارد دالرى  كرد: «ما وارث قراردادى پان
ــتفن هارپر امضا شده و  ــوى اس ــتيم كه از س هس
ــبك به  ما را ملزم به فروش خودروهاى زرهى س

عربستان سعودى مى كند».
نخست وزير كانادا كه در جريان يك گفت وگوى 
ــخن مى گفت، تصريح كرد: «ما در  تلويزيونى س
حال مطالعه روى مجوزهاى صادراتى هستيم تا 

راهى براى لغو صادرات اين خودروهاى زرهى به 
عربستان بيابيم».

ــرده بود كه در  ــاه اكتبر اعالم ك ترودو اواخر م
ــود در قبال  ــورش به تعهدات خ صورتى كه كش
اين قرارداد عمل نكند با جريمه اى چند ميليارد 

يورويى مواجه خواهد شد.
ــو همواره نسبت  ــال 2017 به اين س اتاوا از س
ــتفاده رياض از خودروهاى زرهى  به احتمال اس
ــركوب مخالفان در شرق  صادراتى در عمليات س
ــتان و نيز در جريان مداخله نظامى در يمن  عربس

ابراز نگرانى كرده است.
ــراى لغو قراردادهاى  كانادا در حالى از تالش ب
ــتان خبر مى دهد كه پيشتر  تسليحاتى با عربس
آلمان نيز با توجه به اتهام هاى مطرح بر ضد مقامات 

رياض در ماجراى قتل جمال خاشقجى اعالم كرده 
بود كه همين رويه را درپيش مى گيرد.

اكونوميسـت: ناتوى عربى سـعودى ها                     
يك افسانه بود

از سوى ديگر، نشريه اكونوميست درگزارشى با 
اشاره به اينكه ائتالف قديمى، ناجور و پرفرازونشيب 
ــر از سياست داخلى آمريكا  آمريكا - عربستان، س
ــعودى ها يك  در مى آورد، افزود: ناتوى عربى س

افسانه بود.
اين نشريه انگليسى نوشت: از سال 1945كه  
فرانكلين روزولت، رييس جمهور وقت آمريكا بر 
 USS ــتى يو اس اس كوئينسى روى عرشه كش
ــتان  ــعود وليعهد وقت عربس Quincy با ابن س
ــرد؛ هيچ  ــا اظهار ارادت ك ــعودى ه ديدار و به س

ــدازه باراك اوباما  رييس جمهورى از آمريكا به ان
ــعود اظهار ارادت نكرده  ــبت به خاندان آل س نس

است.
اوباما در دو دوره كارى خود چهار بار به عربستان 
سفر كرد. هيچ كدام از ساير روساى جمهور آمريكا 
به اين اندازه از سعودى بازديد نداشته است. تعداد 
سفرهاى اوباما به عربستان دو برابر سفرهاى او به 

ديگر كشورهاى خاورميانه بود.
در دولت اوباما، آمريكا 112 ميليارد دالر سالح 
ــتان فروخت و كمك هاى اطالعاتى در  به عربس
اختيارش قرار داد و سوخت جت هاى جنگنده اش 
ــيان حوثى را فراهم  براى جنگ يمن عليه شورش

كرد.
ــقجى اتفاق افتاده  حاال كه ماجراى قتل خاش
ــنا اصرار دارند كه  است؛ هر دو جناح حاكم در س
محمد بن سلمان وليعهد عربستان سانسور شود. 
اين يعنى مردود دانستن رابطه عاشقانه آمريكا و 
عربستان اما ترامپ سخت مشتاق حفظ اين رابطه 

است و اجازه برهم زدنش را نمى دهد.
همين موضوع نشان مى دهد كه چقدر وجود 
ــت. دولت  ــور ضرورى اس وليعهد براى هردو كش
ــنر آمد و بر  ترامپ به خصوص داماد او ،جرد كوش
اهميت اين قضيه شرط بندى كردونقطه نظرات 
شاهزاده سعودى در باره اسراييل را قدرى معتدل 
كرد.امكان دارد بن سلمان راضى شود فلسطينيان 
ــنر همچنين با  را به پاى ميز مذاكره بياورد. كوش
علم به دشمنى قلبى كه سعودى ها باايران دارند، 

اميدوار است ازطريق او فشار بر ايران را باال ببرد.
الجزيره از توطئه مشـترك عربسـتان، 
امارات و بحرين براى اشـغال قطر در سـال 

1996 پرده برداشت
ــه در خصوص  ــيه اى ديگرى ك موضوع حاش
ــد، اين بود كه  شبكه خبرى  عربستان منتشر ش
ــترك سه كشور  ــتندى از طرح مش الجزيره مس
ــغال قطر در  ــتان، امارات و بحرين براى اش عربس

سال 1996 كه در نهايت اجرا نشد، منتشر كرد.
ــتند 52 دقيقه اى كه از شبكه  در اين فيلم مس
ــد، پل باريل،  ــره قطر پخش ش ماهواره اى الجزي
ــات اين طرح  ــوى جزيي ــزدوران فرانس رييس م
ــال 1996 پس از  ــاش كرد.باريل گفت: در س را ف
شكست كودتا در قطر عليه حاكميت اين كشور، 
ــتقيم امارات، عربستان و بحرين بر  با حمايت مس
ــتم، امارات حمايت  هدايت اين طرح نظارت داش
گسترده اى را براى اجراى اين عمليات فراهم كرد 
ــالح زيادى انبار شده  و در هتلى در ابوظبى كه س

بود، ميزبان من و تيمم بود.

وحشت پس از سكوت

تقابل دولت سعودی با دنیا ادامه دارد

گروه بين الملل

ــخنگوى وزارت امورخارجه گفت: سازوكار   س
مالى اروپا صرفا براى خريد دارو و مواد غذايى نيست و 

شامل ساير كاال هم است.
بهرام قاسمى روز دوشنبه در نشست خبرى خود 
درباره اجراى سازو كار مالى اروپا افزود: اين سازوكار 
مدتى است كه تحت بررسى قرار دارد كه براى تسهيل 

مبادالت ايران با اتحاديه اروپاست. 
وى ادامه داد: اين سازوكار شامل اقالم بسيارى 
مى شود كه در اين سبد كااليى مى تواند دارو، مواد 
غذايى و ساير كاالها قرار گيرد؛ اين مكانيسم  مى تواند 

با ساير كشورها هم برقرار شود.
ــخنگوى وزارت امورخارجه يادآور شد: اين  س
سازوكار صرفا براى خريد دارو و مواد غذايى نيست و 
سرمايه گذارى صنعتى و اقتصادى هم بايد جاى خود 

را در اين سبد كااليى پيدا كند.
ــر گفت:  ــفر ظريف به قط ــمى در مورد س قاس
ــالمى،  ــه اى جمهورى اس ــت هاى منطق سياس
ــت و بر همكارى و گفت وگو  سياست هاى قبلى اس
ــت؛ بنابراين در اين  با كشورهاى منطقه مبتنى اس
نشست حضور يافتيم تا بتوانيم مواضع خود را بيان 

كنيم.
وى خاطرنشان كرد: نشست قطر نشست جديدى 
نبود اما با توجه به موقعيتى كه مى توانست براى ما 
فراهم كند، اين سفر يك روزه انجام گرفت و فرصت 
ــه و خارج از  خوبى براى گفت وگو با مقامات منطق
منطقه به خصوص گفت وگو و رايزنى با مقامات قطر  

فراهم شد.

سخنگوى وزارت امورخارجه ابراز اميدوارى كرد 
ــان دهد و  كه واقعيت ها بتواند خود را در منطقه نش
ما نيز بتوانيم در مسير درستى با كشورهاى منطقه 

همكارى  داشته باشيم.
مبادله با پول ملى 

قاسمى در پاسخ به اينكه آيا روند  سياست خارجى 
جمهورى اسالمى ايران براى مبادله پول ملى عالوه 
بر كشورهايى كه مشخص شده با كشورهاى آسياى 
شرقى هم در دستور كار قرار دارد، گفت: اين صرفا 

خواست ما نيست.
 سياست هاى حاكم بر كاخ سفيد و نقش دالر و 
ــكالتى كه در بازار مبادالت پولى و ارزى شكل  مش
ــى در اختيار برخى  مى گيرد و به عنوان ابزار سياس
قدرت ها قرار مى گيرد تفكر جديدى را به وجود آورده 
تا كشورها بدون استفاده از دالر و ديگر ارزها از طريق 
پول هاى ملى خود همكارى هاى اقتصادى شان را 

سامان دهند. 
وى با اشاره به اينكه اين مبادله پولى ميان اين سه 
كشور تركيه، چين و روسيه مورد بررسى قرار گرفته، 
ــت. حتى در اروپا كه اين  افزود: اين بحث مطرح اس
انديشه بيش از گذشته مطرح مى شود ،مى تواند تحت 
شرايطى به مرحله عمل برسد. در اين زمينه برخى 
كشورها با جديت بيشتر مذاكراتى را با ما داشته اند و 
گروه هاى كارشناسى را مبادله كرديم كه در صورت 
ــيدن به مرحله اجرا در اين زمينه  نهايى شدن و رس

بيشتر صحبت خواهيم كرد. 
سخنگوى وزارت خارجه اضافه كرد: در شرايط 

فعلى كه آمريكا به دنبال بهانه جويى و يافتن هرگونه 
ــكنى در تامين منافع ايران است،   راهى براى كارش
ــمى  ــر جزييات خوددارى خواهيم كرد. قاس از ذك
در پاسخ به اينكه آيا دستگاه ديپلماسى با توجه به 
انصراف سرمايه گذاران چينى از بازار نفت و گاز ايران، 
ــتور كار دارند يا خير،  بيان كرد:  مذاكراتى را در دس
وزارت خارجه و  بخش ديپلماسى آن به طور جدى در 
شرايط كنونى و با توجه به برخى تهديدات و تحريم ها 
در كنار ساير دستگاه ها به عنوان تسهيل كننده روابط 
بين ايران و ديگر كشورها نقش اساسى خود را ايفا 
مى كند.وى يادآور شد: برخى خبرها كه منتشر مى 
شود از جمله انصراف يا عدم همكارى برخى شركت 
ها تا زمانى كه رسما اطالع دقيقى از دولت هاى اين 
شركت ها دريافت نكنيم،همانند همان جنگ روانى، 
ــت كه از كانال هاى  تبليغات و فشارهاى روانى اس

مشخص عليه ايران اعمال مى شود 
ــمى افزود: مالك ما تفاهمات و قراردادها با  قاس
دولت ها است، قطعا فشار آمريكا و خزانه دارى اين 
كشور روى شركت هاى بزرگ نه در حوزه غرب بلكه 
در شرق و كشورهاى همسايه ما بسيار است و براى 
ايجاد اخالل و نابسامانى و توقف عمل از هيچ اقدامى 

دريغ نخواهد كرد. 
ــان كرد: البته ما هم بيكار  ــمى خاطرنش قاس
ــال مى كنيم و  ــتيم و راهكارهاى خود را دنب نيس
ــتند كه مشخص تر  آخرين اخبار را دولت ها هس

بيان مى كنند. 
ــه اتمام مهلت  ــخ به اينكه با توجه ب وى در پاس

45روزه معافيت اقتصادى عراق به ايران با توجه به 
فشار آمريكا به عراق آيا استراتژى جديدى تدوين 
شده است پاسخ داد: عراق يك همسايه خوب با مرزى 

طوالنى و تعداد زيادى گذرگاه است. 
سخنگوى وزارت خارجه افزود: با نوع ارتباطات 
فرهنگى، اقتصادى، تاريخى و تمدنى عراق از شركاى 

ــت و خواهد بود و همكارى خود را مثل  خوب ما اس
ــدت ادامه خواهيم داد.  گذشته و با همان دقت و ش
قاسمى ادامه داد: عاليمى كه دريافت مى كنيم مثبت 
است و همكارى ها ادامه خواهد يافت و تالش هاى 
مذبوحانه آمريكا و هيات هاى اعزامى براى تخريب 
ــكل و موانع در ميان روابط دو  اين روابط ايجاد مش

كشور براى عدم انجام دادن همكارى هاى اقتصادى 
مى تواند وجود داشته باشد ولى تجربه به ما آموخته 
است كه كشورها درشرايط جديد با نوع سياست هاى 
خصمانه آمريكا نگاه مستقل خود را خواهند داشت. 

وى گفت: ما با عراق شاهد يك افزايش همكارى 
اقتصادى در آينده خواهيم بود و حوزه هاى جديدى 

براى همكارى خواهيم داشت. 
ــخ به اينكه  ــخنگوى وزارت خارجه در پاس س
موضوع جمهورى اسالمى درباره عمليات نظامى 
احتمالى تركيه در شمال سوريه چيست، افزود: هنوز 
كه اقدامى صورت نگرفته است ولى مدتى است در 
خبرها چنين مطالبى گفته مى شود اينكه صورت 

خواهد گرفت يا خير نمى دانم. 
ــمى اضافه كرد: سياست ايران همانند قبل  قاس
است و هيچ كشورى در منطقه و ساير مناطق بدون 
اجازه دولت مركزى هر كشورى نمى تواند اقدامى را 
در درون خاك سوريه و حاكميت آن كشور انجام دهد.

ــوالى مبنى بر اينكه  ــخ به س قاسمى در پاس
ــه اف اى تى اف  ــتى ب به تازگي رژيم صهيونيس
پيوسته است، آيا اين موضوع در نشست 17 فوريه 
ــتن ايران به اف اى تى اف  كه در خصوص پيوس
خواهد بود، تاثيرگذار است و آيا مسئوالن در اين 
زمينه تحليل هاى الزم را در دست دارند، گفت: 
ــه هايش تهيه  ــور خارجه يكى از برنام وزارت ام
تحليل ها و در اختيار قرار دادن براى اركان است 
ــتگى به نهادهاى قانون گذارى دارد كه  و اين بس

چه سمت و سويى را انتخاب كنند.

توضيح سخنگوی وزارت امور خارجه درباره مسائل روز كشور

SPV همان برنامه نفت در برابر غذاست؟

محمد بن عبدالرحمـان آل ثانى، 
وزيـر خارجـه قطـر در گفت وگـو 
ن  نشـا طر خا ، ن بى سى سى ا بـا 
كـرد: امـارات و عربسـتان ناظـر بر 
فعاليت هايى مشـكوك در سومالى،  
يمن و ليبى با هـدف برهم زدن ثبات 
منطقه هستند وعالوه بر اين  دست به 
سركوب فعاالن و نقض حقوق بشرى 

در حق شـهروندان خـود مى زنند.
وزير خارجه قطر افزود: سياست هاى 
رياض منجر به وقـوع تنش هايى در 
منطقه شـده و اين كشـور از طريق 
در  تصميم گيرى هايـى  سلسـله 
بى ثباتى منطقه سهيم است و از نظر 
ما رياض مسئول تنش هاى روزافزون 

در خاورميانه است.

رييس دسـتگاه ديپلماسـى قطر 
تاكيد كرد: ما در حـال حاضر موافق 
عربسـتان نيسـتيم چراكـه آن ها 
قطر را محاصـره كرده، بـدون هيچ 
دليلى دسـت به جنگ در يمن زده و 

نخست وزير لبنان را ربودند.
وى افـزود: سياسـت قطـر كامال 
بـا سياسـت  امـارات هم فـرق دارد 

به طورى كـه ابوظبـى از كودتاهاى 
نظامى در ليبى و سازمان هاى وحشى 
حمايـت مى كنند و حامـى بى ثباتى 
در سـومالى و گروه هـاى مسـلح و 
اختالفات در يمن است؛ از اين رو اين 
سياسـت باعث بى ثباتـى در منطقه 

مى شود. 
امارات و عربسـتان صدها مزدور 

و شورشـى و اعضـاى گروه هـاى 
تروريسـتى را در صفوف ائتالف ضد 

يمن وارد كرده اند.
 امارات در سال 2017 به گروه هاى 
مسلح در ليبى از طريق هوايى سالح 
داد و با هـدف تغذيـه درگيرى ها در 
سـومالى از شـبه نظاميـان منطقه 

سومالى لند حمايت مى كند.

وزیر خارجه قطر: 
امارات و عربستان 
عامل بی ثباتی در 

منطقه   هستند

سالومه زورابيشويلى، سياستمدار 
غربگرا و سـابق فرانسـه ، ديـروز به 
عنـوان نخسـتين زن و پنجميـن 
رييس جمهـور گرجسـتان طـى 

مراسمى سوگند ادا كرد.
خانم زورابيشـويلى كه در پى يك 
انتخابـات پر تنش كرسـى رياسـت 
جمهورى گرجستان را تصاحب كرده، 

يك سياستمدار فرانسـوى است كه 
زمانى سفير فرانسه در تفليس بود.

وى پس از انقالب مخملى سال 2003 
ميالدى در گرجستان عهده دار پست 

وزارت امور خارجه گرجستان شد.
زورابيشـويلى رياست كميسيون 
شـوراى امنيت سـازمان ملل متحد 
در امور تحريم ها عليه ايران در سـال 

2010 را نيز در كارنامه خود دارد.رييس 
جمهـورى جديد گرجسـتان پيش از 
نامزدى در انتخابات رياست جمهورى 

اخير گرجستان نماينده پارلمان بود.
پيروزى روزابيشويلى از نخستين 
روز اعـالم نتايج بـا اعتراض وسـيع 
مخالفـان روبه رو بـوده و آن ها مدعى 
هستند كه اين پيروزى در سايه تقلب 

و خريـد ارى مردم امكان پذير شـده 
است.

سالومه زورابيشويلى كيست؟
زورابيشـويلى 66 سـاله و در سال 
1952 ميالدى در يك خانواده مهاجر 
گرجسـتانى در پاريس بـه دنيا آمده 

است. 
او تابعيـت دوگانـه فرانسـه و 

گرجستان را داشت كه به تازگى و براى 
شركت در انتخابات رياست جمهورى 

از تابعيت فرانسه خارج شد.
پدر بزرگ وى يكى از اعضاى هيات 
دولت گرجستان در سال هاى 1918 و 
1919 ميالدى بوده و پـس از برقرارى 
حكومـت كمونيسـتى شـوروى در 

گرجستان به فرانسه مهاجرت كرد .

ريیس جمهوری 
جدید گرجستان 

کیست؟



حقوق و قضاسال  هفتم  |    شماره  1371 |     22   صفحه                       سه شنبه   27  آذر  7 139|  10   ربيع الثاني    1440|  18   دسامبر    2018 hoghoughi@ghanoondai ly . i r5
سيد محمود كاشانى

 استاد دانشكده حقوق 
قانون سياستهاى كلى اصل44 راه حل دانشگاه شهيد بهشتى

درستى براى برون رفت كشور از 
نظام منفور اقتصاد دولتى در كشور 
ما نيست و گرفتارى هاى بيشترى 
را دامنگير مردم كرده است. با اين 

حال صداوسيما با زدن برچسب 
خالف واقع ضد سرمايه دارى به 

اعتراضات مردم در شهرهاى فرانسه 
كه خواسته هاى روشـنى در چارچوب 

قانون اساسى و نظام سياسى اين 
كشور داشته و دارند، كوشش مى كند 

نظام اقتصاد دولتى را كه برخالف 
قانون اساسى به ملت ايران تحميل 

شده است توجيه كند

       مالكيت در موازين فقهى ريشه هاى استوارى دارد و در قانون اساسى فعلى و مشروطيت به رسميت شناخته شده است
       صداوسيما كه مدام اعتراض هاى فرانسه را ضد سرمايه دارى مى خواند، فرصت اظهارنظر به مخالفان اقتصاد دولتى نمى دهد
       واژه سرمايه دارى يا كاپيتاليسم از تبليغات و ايدئولوژى ماركسيسم و نظام كمونيستى اتحاد شوروى سرچشمه گرفته است

       قانون اساسى فرانسه، اعالميه حقوق بشر،  را در سر لوحه خود قرارداده است
       ماده دو  اعالميه حقوق بشر حق مالكيت را از حقوق طبيعى و ذاتى شهروندان شمرده است

       واژه سرمايه دارى كه مخلوق انديشه هاى كمونيستى است، امروزه در فرانسه و كشورهاى اروپايى جايگاهى ندارد
       اينكه صداوسيما به ناروا به اعتراضات جليقه زردها برچسب جنبش ضد سرمايه دارى مى زند كامال خالف واقع است

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

ارسال كنند. 
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ــات خيابانى  ــه اعتراض ــته ك از چهار هفته گذش
ــه آغاز شده است  در پاريس و شهرهاى ديگر فرانس
ــيما از اين تظاهرات خيابانى به نام «جنبش  صداوس
ــرمايه دارى» ياد و در بخش هاى خبرى آن را  ضد س
ــته هاى  ــت كه خواس تكرار مى كند. اين در حالى اس
شهروندان ناراضى فرانسوى كه در اين تظاهرات در 
روزهاى شنبه هر هفته حضور مى يابند هرگز اعتراض 
ــرمايه دارى ناميده مى شود، نيست.  به آنچه نظام س
معترضان جليقه زرد در آغاز اين تظاهرات خيابانى، 
افزايش بهاى سوخت گازوييل از سوى دولت فرانسه 
ــن تظاهرات،  ــترش يافتن اي را مطرح كردند. با گس
ــتند و موضوع هاى  ــرى به آنان پيوس گروه هاى ديگ
ــتمزد كارگران،  ــد افزايش حداقل دس ديگرى مانن
ــش هزينه هاى  ــا، نارضايى از افزاي كاهش ماليات ه
ــنيده شدن صداى معترضان  زندگى و درخواست ش
ــانه هاى فرانسه  ــى اين كشور در رس در نظام سياس

مطرح گرديد.
احترام به حق مالكيت در نظام حقوقى فرانسه

واژه سرمايه دارى يا كاپيتاليسم در اصل از تبليغات 
ــتى اتحاد  ــم و نظام كمونيس و ايدئولوژى ماركسيس
ــت. در پرتو تبليغات  ــمه گرفته اس شوروى سرچش
ــيارى از كشورهاى  كمونيستى شوروى سابق در بس
ــتى سر برآوردند.  اروپايى و آسيايى احزاب كمونيس
ــت يكى از چهار حزب  در فرانسه نيز حزب كمونيس
نيرومند در اين كشور بود. انديشه كمونيسم در شوروى 
سابق با خشونت و اقدامات ضدانسانى به اجرا درآمد و 
دولت اين كشور اقتصاد را به كنترل خود درآورد ولى 
ــال دچار ناكامى و فروپاشى شد. همين  پس از 70س
ــدن احزاب كمونيستى در  امر زمينه ساز بى اعتبار ش
ــيايى به ويژه در فرانسه شد و  كشورهاى اروپايى و آس
ــتى هواداران اندكى در  امروزه انديشه هاى كمونيس
فرانسه دارد. قانون اساسى فرانسه، اعالميه حقوق بشر 
و شهروند را كه در 26 آگوست1789 در مجلس ملى 
ــر لوحه خود قرارداده  فرانسه به تصويب رسيد،  در س
ــت. ماده دو اين اعالميه، حق مالكيت را از حقوق  اس
طبيعى و ذاتى شهروندان شمرده و نظام سياسى اين 
كشور را موظف به احترام و پاسدارى از آن دانسته است. 
ــنى هرچه بيشتر  به ويژه ماده 17 اين اعالميه با روش
تاكيد كرده است: «مالكيت يك حق غيرقابل تجاوز و 
مقدس است و هيچ شهروندى را نمى توان از اين حق 

محروم كرد مگر در موردى كه بر طبق قانون، ضرورت 
عمومى آن را تجويز كند و به شرط آنكه غرامت، عادالنه 
و پيش از سلب مالكيت به صاحب آن پرداخت شود». 
احترام به حق مالكيت كه در اين اعالميه و در قوانين 
ــميت شناخته شده  ــه پى درپى به رس اساسى فرانس
ــرفت انديشه هاى ماركسيستى در  است، مانع از پيش
اين كشور شده است. شوراى قانون اساسى فرانسه و 

مراجع قضايى اين كشور و دادگاه اروپايى حقوق بشر 
در استراسبورگ نيز با قاطعيت از اين حق ذاتى مردم 
ــتيبانى مى كنند؛ بنابراين واژه هاى سرمايه دارى  پش
ــه هاى كمونيستى  يا كاپيتاليسم كه مخلوق انديش
است امروزه در فرانسه و كشورهاى اروپايى جايگاهى 
ندارند و مانند انديشه هاى كمونيسم به بايگانى تاريخ 
سپرده شده اند. اينكه صداوسيما به ناروا به اعتراضات 

ــب «جنبش ضد سرمايه دارى»  جليقه زردها برچس
مى زند و دايم آن را در هر سرويس خبرى تكرار مى كند 

كامال خالف واقع است.
انگيزه تبليغات ناروا

ــيما نيز دور  انگيزه اين تبليغات ناروا در صداوس
ــه مالكيت در  ــت. به رغم آنكه احترام ب از ذهن نيس
ــتوارى دارد و در قانون  موازين فقهى ريشه هاى اس

اساسى مشروطيت و جمهورى اسالمى نيز در بخش 
ــميت شناخته  حقوق ملت احترام به مالكيت به رس
شده است ولى با مصادره هاى افسار گسيخته اى كه 
ــال1358 انجام شد و با سلب  در دولت موقت در س
ــركت بزرگ كشور و  ــهامداران 51 ش مالكيت از س
ــران كاردان و كارآفرين بخش  ــدن مدي بيرون ران
خصوصى، اقتصاد دولتى در كشور ما حاكم شد كه 
ــال همچنان ادامه دارد و زيان هاى  با گذشتن 40س
جبران ناپذيرمادى و معنوى به ملت ايران وارد كرده 
است. قانون موسوم به «سياستهاى كلى اصل44» 
نيز همان گونه پيش از تصويب و اجراى آن آشكار بود 
راه حل درستى براى برون رفت كشور از نظام منفور 
ــوده و گرفتارى هاى  ــور ما نب اقتصاد دولتى در كش
ــترى را دامنگير مردم و دولت و اقتصاد كشور  بيش
ــت. با اين حال صدا و سيما با زدن برچسب  كرده اس
خالف واقع «ضد سرمايه دارى» به اعتراضات مردم 
ــته هاى روشنى در  ــهرهاى فرانسه كه خواس در ش
ــى و نظام سياسى اين كشور  چارچوب قانون اساس
داشته و دارند، كوشش مى كند نظام اقتصاد دولتى را 
كه برخالف قانون اساسى به ملت ايران تحميل شده 
است توجيه كند و ذهن مردم را از پيامدهاى تجاوز به 
حق مالكيت مردم و استمرار اقتصاد دولتى در كشور 
ــت چرا صداوسيما به اين  دور سازد. اگر چنين نيس
ــن مى زند و به ديدگاه هاى  تبليغات خالف واقع دام
ــور ما فرصت  ــاد دولتى در كش ــه اقتص معترضان ب

اظهارنظر در شبكه هاى خود را نمى دهد؟ 

              صداوسيما مى خواهد با ضدسرمايه دارى خواندن اعتراضات مردم فرانسه، اقتصاد دولتى تحميل شده به ايران را توجيه كند    

برچسب  ناروا   به اعتراضات جليقه  زردها

مديركل تعزيرات حكومتى استان تهران:
مردم، گران فروشى بازار شب يلدا 

را به سامانه 135 گزارش كنند

ــران در جمع  ــتان ته مديركل تعزيرات حكومتى اس
خبرنگاران اظهار كرد: گشت هاى مشترك تعزيرات به بازار 
هدف شامل قنادى ها و فروشگاه هاى خشكبار و آجيل، ميوه 
فروشى ها و موارد مرتبط ديگر با شب يلدا مراجعه كرده و در 
صورت تخلف برخورد خواهند كرد. وى با اعالم اينكه عمده 
تخلفات شامل گرانفروشى است بيان داشت: گاهى شاهد 
عرضه كاالى بى كيفيت و نامتناسب هستيم كه قطعا با آن 
برخورد خواهيم كرد. اسفنانى گفت: در مواردى نيز شاهد 
عرضه كاال ها توسط صنوف غيرمرتبط هستيم كه تداخل 
صنفى دارند و به موجب قانون با آن برخورد خواهيم داشت. 
ــت مى كنيم در صورت  ــرد: از مردم درخواس وى اضافه ك
برخورد با موارد گرانفروشى عالوه بر ارائه گزارش به سامانه 
135 از خريد آن كاال خوددارى كنند و به كيفيت و كميت 
ــند. مديركل تعزيرات حكومتى  آن نيز توجه داشته باش
ــى در قنادى ها اظهار  استان تهران در مورد خالص فروش
كرد: در مقدار كااليى كه به مردم عرضه مى شود وزن پاكت 
و كاغذ نبايد محاسبه شود، چون در غير اين صورت مصداق 
گرانفروشى و تخلف بوده كه با آن برخورد مى كنيم. وى در 
خصوص مرجع رسيدگى به تخلف خالص فروشى گفت: 
اتحاديه اتاق اصناف به اين موضوع رسيدگى مى كند، اما 
ما در توجيه اين مطلب نمى توانيم قبول كنيم و در صورت 

برخورد به عنوان كم فروشى پرونده تشكيل خواهيم داد.

در حكم ديوان عدالت ادارى مطرح شد
استرداد وجوه دريافت شده 

غيرقانونى مديران  بيمه سالمت ايران
به دنبال شكايت سازمان بازرسى كل كشور از شركت 
سرمايه گذارى سازمان بيمه سالمت ايرانيان و درخواست 
ابطال فصل سوم آيين نامه استخدامى اين شركت مبنى بر 
ــل و اعضاى هيات مديره از  اينكه حقوق و مزاياى مديرعام
طريق مجمع عمومى تعيين شده و حقوق و مزاياى كاركنان 
بايد با پيشهاد سرپرست مستخدم و تاييد مدير امور ادارى و 
تصويب مديرعامل انجام شود. هيات عمومى ديوان عدالت 
ــنيدن دفاعيات طرفين  ــى و ش ادارى پس از بحث وبررس
شكايت، با اعالم اينكه اوال با توجه به اين كه 100درصد سهام 
شركت مذكور متعلق به سازمان بيمه سالمت ايران بوده و 
يك شركت دولتى محسوب مى شود و از اين حيث مقررات 
استخدامى و حقوق مزاياى كاركنان آن تابع مقررات حاكم 
بر شركت هاى دولتى مى باشد. ثانيا با توجه به دولتى بودن 
شركت مذكور، مقرره مورد شكايت با قوانين حاكم در زمان 
ــه در وضع اين مصوبه  ــته، ازجمل تصويب آن مغايرت داش
موافقت شوراى حقوق و دستمزد اخذ نشده است و تفويض 
اختيار به هيات مديره شركت جهت تعيين بدون قيد و شرط 
اضافه كارى و برقرارى فوق العاده محروميت از كار انتفاعى 
براى مديران شركت، فاقد مبناى قانونى بوده است، حكم 
به ابطال اين فصل از آيين نامه شركت مذكور و رفع آثار ناشى 

از اجراى اين مصوبه غيرقانونى از تاريخ تصويب داده است.

52 سال پيش در چنين روزى
افتتاح حساب جارى براي

 مستمرى بگيران وزارتخانه ها
پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان دولت تا سال هاى 
نيمه دهه 40 خورشيدى از قانون يكسانى پيروى نمى كرد 
و هر مجموعه اى سبك و شيوه اى خاص خود براى اين كار 
داشت.امرى كه خود ناهماهنگى هاى و حيف و ميل بسيارى 
را به دنبال داشت و در برخى مواقع باعث ايجاد پرونده هاى 
قضايى نيز شده بود. همين مساله نيز سرانجام اهالى خانه 
قانون را بدين فكر انداخت تا با تنظيم و تصويب قانونى، مشكل 
فوق را براى هميشه ريشه كن كنند.حاصل اين تفكر قانون 
ــاب جارى براي كاركنان شاغل و  تك ماده اى «افتتاح حس
بازنشستگان و موظفان و مستمرى بگيران وزارتخانه ها»  بود 
كه در چنين روزى از سال 1345 در نخستين سال فعاليت 
مجلس بيست و يكم شوراى ملى به تصويب رسيد. قانونى كه 
در متن آن آمده بود:« وزارتخانه ها و موسسات دولتى مجازند 
حقوق و مزاياى كاركنان شاغل و بازنشستگان و موظفان و 
مستمرى بگيران خود را طبق دستورالعملى كه وزارت دارايى 
ابالغ خواهد كرد از طريق هر نوع حساب بانكى در بانك هاى 
دولتى پرداخت نمايند و همچنين به تدريج تمامي دريافت ها 

و پرداخت هاى نقدى را از طريق بانك معمول دارند».

عدليه

خبر

تقويم قانون

رسول كوهپايه زاده وكيل شاكيان پرونده سكه ثامن مى گويد كه 
اتحاديه طال و جواهر تهران از اصلى ترين مبلغان سايت سكه ثامن بوده 
ــترى در خصوص آخرين وضعيت رسيدگى  است. اين وكيل دادگس
قضايى به اين پرونده اظهار كرد: بعد از اينكه متهم اول پرونده از كشور 
ــور  فرار كرد و با قاطعيت نيروهاى امنيتى، انتظامى و قضايى به كش
بازگشت، پرونده در شعبه پنج  دادسراى جرايم رايانه اى تهران مفتوح 
شد و مورد رسيدگى قرار گرفت. وى ادامه داد: از آنجا كه تعداد كاربران 
ــكات هم چندين هزار نفر بود،  اين سايت چند ده هزار نفر و تعداد ش
پرونده ها از سراسر كشور به تهران ارسال شد و از تاريخ 24آذر97 هم 
به دستور بازپرس شعبه، همه شكات در روزها و ساعات مشخص براى 
ــدند كه اين موضوع همه روزه حتى  ارائه توضيحات و اسناد احضار ش
ــت. كوهپايه زاده گفت: شكايت  خارج از وقت ادارى در حال انجام اس
ــوان كالهبردارى، تحصيل مال  موكالن از متهمان پرونده تحت عن
نامشروع و اخالل در نظام اقتصادى كشور مطرح است.  به عنوان وكيل 
شكات و مال باختگان به منظور تنوير افكار عمومى الزم است مطالبى را 
عرض كنم. همان طور كه قبال گفتم متهمان با اخذ مجوز پروانه كسب 

الكترونيك از وزارت صنعت و نماد اعتماد الكترونيكى دو ستاره از وزارت 
مذكور، در واقع موفق شدند اعتماد و توجه مال باختگان و شكات را به 
خود جلب كنند و همه روزه و به طور وسيع و گسترده در پايگاه اينترنتى 
ــته به اتحاديه طال و جواهر تهران تبليغات اين سايت مجرمانه  وابس
قابل مشاهده بود و اين مجوزها و تبليغات فراوان، مهم ترين عامل در 
ــكات و مالباختگان سكه ثامن بود،  جلب اعتماد و فريب موكالن و ش
ــاله است و كسى هم او را  در واقع متهم رديف اول كه يك جوان 29س
نمى شناخت صرفا با توسل به اين تبليغات گسترده و اخذ مجوزهاى 
قانونى و متاسفانه عدم نظارت و انجام وظايف قانونى نهادها موفق به 
انجام امورى مى شود كه دامنگير تعداد زيادى از هموطنان شده است 
كه اغلب وضعيت معيشتى خوبى هم ندارند. وكيل شاكيان پرونده سكه 
ثامن افزود: تخلفات، تقصير و اهمال هايى از سوى اتحاديه طال و جواهر 

تهران و وزارت صمت در اين زمينه انجام شده كه اين كوتاهى و عدم توجه 
بسترساز و زمينه ساز اصلى اقدامات مجرمانه متهمان اصلى بوده است. 
من اين ها را به طور مستند بيان مى كنم و علت هم اين است كه در طول 
يك ماه گذشته كه شكايت را ثبت كرديم، متأسفانه نمايندگانى از سوى 
اين دو شخصيت حقوقى با مصاحبه با خبرگزارى ها و حضور در رسانه  
ملى مطالب خالف واقع مطرح كردند و به جاى عذرخواهى و پذيرش 
مسئوليت، با فرار به جلو و بيان حرف هاى غيرواقع در صدد پاك كردن 
صورت مساله هستند و گاهي در جايگاه مدعى قرار مى گيرند. وى گفت: 
درخصوص اتحاديه طال و جواهر تهران كه اين اتحاديه حسب وظيفه 
قانونى بايد كنترل نظارت و بازرسى بر واحدهاى صنفى داشته باشد و از 
بروز تخلف جلوگيرى كند اما در اين پرونده نه تنها اين امر اتفاق نيفتاده 
ــايت اتحاديه طال و جواهر تهران به عنوان يك مرجع  است بلكه در س

ذى صالح و قابل اعتماد به طور مرتب سايت غيرقانونى سكه ثامن تبليغ 
مى شد به طورى كه بسيارى از مراجعه ها به اين سايت حسب بررسى 
اينترنتى از اتحاديه طال و جواهر تهران صورت گرفته است كه اسناد 
ــت. كوهپايه زاده ادامه داد: از آنجايى كه سايت اتحاديه  آن موجود اس
طال و جواهر تهران از اصلى ترين مبلغان سايت سكه ثامن بود، بعد از 
اعتراض مال باختگان و مشخص شدن اقدامات خالف قانون، اتحاديه 
طال و جواهر تهران در اقدامى قابل تامل و متاسفانه فريبكارانه با هدف 
از بين بردن آثار و اعمال مجرمانه و سرپوش گذاشتن بر اقدامات قبلى 
خود، سعى كرد آدرس اينترنتى خود را كه روى تابلوى اتحاديه هم قابل 
مشاهده بود حذف كند كه اين خودش به طور مشخص دليل واضحى 
بر تخلف، تقلب، اهمال و سهل انگارى رخ داده توسط اين اتحاديه است. 
به تازگي هم اقدام به تاسيس سايت جديدى مى كند كه تمام اسناد و 
مدارك مرتبط موجود است و مسئوالن مربوطه و اتحاديه به طور حتم 
بايد پاسخگوى اين اقدامات باشند و متاسفانه بايد بگوييم مسئوالنى از 
اتحاديه با حضور در رسانه ملى انتساب اين سايت را به اتحاديه تكذيب 

كرده و مى گويند كه اين سايت را اساسا نمى شناسيم.

ــادى تنها با  ــكالت اقتص رييس قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه حل مش
برخوردهاى قضايى ممكن نيست و به تدبير هر چه بيشتر دولت نياز دارد، 
به دادستان هاى سراسر كشور دستور داد كه در چارچوب قانون به موضوع 
ــئوالن عالى قضايى با  ــه مس گرانى ها ورود كنند. آملى الريجانى در جلس
ــيعيان حضرت امام حسن  تبريك و تهنيت ميالد مسعود امام يازدهم ش
عسكرى(ع)، عالى ترين طريق اقتراب به ساحت حق تعالى را توسل به ائمه 
معصومين(ع) دانست و تصريح كرد: توسل به اهل بيت(ع) به خصوص امام 
حى امام عصر(عج)، بهترين طريق قرب به ساحت حق تعالى است. اميدواريم 
آن طلعت رشيده و غره حميده، هر چه زودتر رخ بنمايد و ذكر مدام ما اين است 
كه «اللهم هب لنا رأفته و رحمته و دعائه و خيره». از خداوند متعال مى خواهيم 
كه توسالت ما را بپذيرد و دعاى خير حضرت حجت (عج) در حق ما را مستجاب 
بفرمايد. رييس قوه قضاييه با اشاره به حديثى كه از حضرت امام حسن عسكرى 
(ع) نقل شده است كه مى فرمايند «شيعيان ما از آثار ما پيروى مى كنند و جميع 
اوامر و نواهى ما را مورد اطاعت قرار مى دهند»، بر ضرورت حب حقيقى اهل 
بيت (ع) كه همانا پيروى حقيقى از آن بزرگواران در مقام عمل است، تاكيد 
كرد و افزود: نمى توان فقط در مقام گفتار، مدعى محبت و پيروى اهل بيت 
(ع) بود؛ گرچه ابراز ارادت لسانى هم درجه اى از حب اهل بيت (ع) است اما 
حب حقيقى آن است  كه در معارف اهل بيت (ع) تامل و به آن ها عمل كنيم 
و همان طور كه فرموده اند اوامر و نواهى ايشان را اطاعت كنيم. به ظاهر در اين 
ــت كه مى توان پذيرفت محب اهل بيت (ع) گرفتار عذاب الهى  صورت اس
ــد و البته محبت اهل بيت درجاتى دارد و استبعاد از آتش دوزخ  نخواهد ش
الهى هم درجاتى. اميدواريم خداوند توفيق تبعيت محض از اوامر و نواهى ائمه 
معصومين (ع) را به همه عطا كند و وجودمان سرشار از لذت اقتراب به ساحت 
حق تعالى از ناحيه اهل بيت (ع) شود. آملى الريجانى در ادامه با گراميداشت 
27 آذر روز وحدت حوزه و دانشگاه و بزرگداشت ياد و خاطره دانشمند گرانقدر، 
شهيد آيت ا... دكتر مفتح، اظهار كرد: شهدا هم در زمان حيات خود منشأ آثار 
و بركات فراوانى بوده اند و هم نور شهادت شان در زمان ممات همواره دستگير 
جامعه بوده است. بزرگانى همچون شهيد مطهرى، شهيد بهشتى و شهيد 
مفتح، عالوه بر آنكه سند افتخار ملت بصير و بيدار ايران اسالمى هستند و 
مجاهدت هاى شان در حافظه تاريخى جامعه ماندگار است، شهادت شان نيز 
سند جنايت و رسوايى غرب فريبكار است كه مدام داعيه دار مقابله با تروريسم 
بوده اما در طول دهه هاى گذشته اثبات كرده كه از حاميان اصلى تروريسم و 

خشونت در جهان به شمار مى رود.
ملت ايران 40 سال اسـت زير تيغ تروريسـم مورد حمايت 

غرب قرار دارد
ــتگاه قضا با بيان اينكه «ملت ما امروز در حالى تروريست  رييس دس
خوانده مى شود كه 40 سال است زير تيغ تروريسم مورد حمايت غرب 
قرار دارد»، خطاب به حاميان تروريست ها خاطرنشان كرد: امروز اذناب 
همان ها كه بزرگان انقالب ما را درست در زمانى كه جامعه ما به آنان نياز 
داشت به شهادت رساندند، در دامان شما آرميده اند و امثال منافقين كه 

صراحتا اين قبيل جنايات را برعهده گرفته اند، امروز مورد حمايت برخى 
ــتند. آملى الريجانى با بيان  افراد در هيات حاكمه كشورهاى شما هس
ــتى در دوران طاغوت،  اينكه شهيد مطهرى، شهيد مفتح و شهيد بهش
ــت دينى در مقابل تفكر غربى  مجاهدت هاى فراوانى براى تبيين معرف
داشته اند، تصريح كرد: تروريست ها با حمايت كشورهاى غربى، جامعه ما 
را كه تشنه معارف ناب دينى بود از گنجينه هايى مانند اين شهدا محروم 
كردند و امروز هم در اين پارادوكس حل ناشدنى دست و پا مى زنند كه 
از طرفى داد مقابله با تروريسم سر مى دهند و از سوى ديگر، تروريست ها 
ــاره به پرورش و  را در دامن خود جاى مى دهند. رييس قوه قضاييه با اش
تجهيز گروه هاى تروريستى نظير داعش از سوى آمريكا، تشكيل ائتالف 
براى مقابله با آن ها را «مضحكه» خواند و در پايان اين بخش از سخنان 
ــهداى گرانقدر را بر  ــرد كه خداوند، انوار وجود ش خود ابراز اميدوارى ك
نسل جوان امرز بتاباند و مسير نورانى آن بزرگواران را موجب توفيق هر 
چه بيشتر جامعه ما قرار دهد. آملى الريجانى در ادامه با اشاره به برخورد 
دستگاه قضايى با اخاللگران اقتصادى تصريح كرد: بحمدا... برخوردها 
ــيدگى هاى قضايى با قاطعيت ادامه دارد. خوشبختانه همه شاهد  و رس
هستند كه قوه قضاييه در اين مسير، هيچ توجهى به فضاسازى ها ندارد و 
كار خود را در چارچوب قانون و شرع دنبال مى كند. استجازه اى هم كه از 
محضر مقام معظم رهبرى براى تسريع در رسيدگى ها انجام شد، بسيار 
موثر بوده اما آنچه نبايد فراموش كنيم اين است كه مشكالت اقتصادى 
ــود بلكه نيازمند تدبير  ــور تنها با برخوردهاى قضايى حل نمى ش كش

دولتمردان هستيم..

قيمت ارز پايين آمده اما برخى همچنان گرانفروشى مى كنند
رييس قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه «ما در چارچوب وظايف خود به 
ــانى را كه در امور اقتصادى  رسيدگى ها ادامه خواهيم داد و دست كس
كشور اخالل ايجاد كنند، قطع خواهيم كرد»، در عين حال يادآور شد: 
ماهيت اداره كشور و رفع مشكالت معيشتى مردم، يك ماهيت كامال 
اجرايى است كه دولت محترم با همكارى و حمايت قواى ديگر بايد اين 
امر را به پيش ببرد. بحمدا... تالش هاى بسيار خوبى شده و مساله ارز به 
تدريج در يك مسير تعادلى قرار گرفته اما همچنان مشكل گرانى ارزاق و 
وسايل مورد نياز مردم پابرجاست و اين جاى تاسف دارد. آملى الريجانى 
با تاكيد بر ضرورت توجه هر چه بيشتر دستگاه هاى نظارتى و اتخاذ تدابير 
مناسب از سوى دولت براى كنترل قيمت ها اظهار كرد: زمانى برخى بى 
تدبيرى ها موجب افزايش بى رويه نرخ ارز شد. در حال حاضر نيز نبايد 
اجازه داد كه پاره اى بى تدبيرى ها موجب وارد آمدن فشار بر مردم شود. 
برخى به بهانه اينكه قيمت ارز باال رفت، قيمت كاالهاى خود را افزايش 
دادند و امروز هم كه نرخ ارز سير نزولى دارد باز هم به بهانه آنكه اجناس را 

به قيمت باال خريدارى كرده اند، همچنان گرانفروشى مى كنند.
براى كنترل قيمت ها بايد فكر عاجل كرد

رييس قوه قضاييه چنين رفتارى را «غير قابل قبول» دانست و با ذكر 
برخى افزايش قيمت هاى خودسرانه مانند گرانى ها در صنعت لبنيات و 
... خاطرنشان كرد: قدرت خريد قشر كارمند و كارگر كه حقوق ثابتى 
دارد، محدود است و بر اين اساس براى كنترل قيمت ها بايد فكر عاجلى 
كرد. البته در جلسه هماهنگى سران قوا مطالبى طرح مى شود و دولت 

ــكالت داشته اما دستگاه هاى  نيز تالش هاى خوبى براى حل اين مش
ــريع تر  اجرايى و دولت موظفند طرح بياورند و تالش كنند تا هر چه س
وضعيت معيشت مردم سامان معقول و منطقى پيدا كند. آملى الريجانى 
با اشاره به وظيفه سازمان تعزيرات حكومتى براى نظارت بر قيمت ها، 
به دادستان ها نيز دستور داد كه در چارچوب قانون و با همكارى مراجع 
ذى صالح به موضوع گرانى ها ورود كنند. رييس قوه قضاييه در بخش 
ديگرى از سخنان خود با اشاره به مقوله كاهش جمعيت كيفرى و حبس 
زدايى، اين امر را مورد تاكيد و توجه مجموعه دستگاه قضايى عنوان كرد 
و گفت: در خصوص ديه و مهريه و به طور كلى محكوميت هاى مالى، قبل 
از اينكه قانون خاص داشته باشيم، از آنجا كه ابهامات و اجمال هايى در 
قانون سابق وجود داشت با بحث فقهى كه در محضر مقام معظم رهبرى 
ــئوالن عالى قضايى انجام  ــات مس انجام گرفت و مباحثى كه در جلس
پذيرفت به نتايجى رسيديم كه آن را تبديل به بخشنامه كرديم و بعدها 
هم تبديل به قانون شد. مهم ترين موضوع اين بود كه ما گفتيم صرف 
ادعاى عدم اعسار از ناحيه خواهان نبايد موجب زندانى شدن مدعى عليه 
يا خوانده شود و تنها در موردى كه تمكن فرد بدهكار ثابت و احراز شد 
كه ممتنع از پرداخت است، تا زمان تاديه بدهى خود اعم از مهريه، ديه 

و ... بايد به زندان برود.
گاهى زندان به جاى تاديب و اصالح، اثر برعكس دارد

آملى الريجانى ادامه داد: جمعيت كيفرى و تعداد زندانيان در كشور، 
منحصر به اين موارد نيست و ما در دستورالعملى هم كه در زمينه كاهش 
جمعيت كيفرى صادر كرديم، موارد متعدد ديگرى را مورد پيش بينى 
قرار داديم. مقام معظم رهبرى نيز در موارد متعدد اين امر را متذكر شدند 
ــيب هاى زندان  ــاله حبس زدايى را جدى گرفت چون آس كه بايد مس
واقعا زياد است و گاهى زندان به جاى آنكه موجب تاديب و اصالح شود، 
برعكس عمل مى كند. رييس قوه قضاييه در عين حال خاطرنشان كرد: 
در اين ميان، از يك مساله بسيار ظريف نبايد غفلت كرد و آن اينكه بايد 
مراقب باشيم حبس زدايى توأم با دقت نظر كافى باشد تا خداى ناكرده 
امنيت مردم از اين ناحيه به خطر نيفتد.  نمى توانيم بگوييم در زندان ها را 
باز كنيم تا همه خارج شوند. در اين صورت با افزايش جرايم، امنيت مردم 
سلب مى شود كه اين مساله به هيچ عنوان از سوى مردم پذيرفته نيست. 
آملى الريجانى با تاكيد مجدد بر توجه مسئوالن قضايى و قضات به مقوله 
حبس زدايى در چارچوب تاسيسات قانونى، تصريح كرد: گاه مطالبى در 
اين زمينه بيان مى شود كه به نظر مى رسد ناشى از عدم توجه به آمارها و 
تالش هايى است كه در اين عرصه صورت گرفته است منتها رويكرد ما 
اين است كه مساله حبس زدايى بايد به طور قطع توأم با رعايت حال مردم 
و امنيت كشور باشد. ما نمى توانيم مدام دم از رأفت و مالطفت و توجه به 
خانواده زندانيان بزنيم و امنيت مردم را فراموش كنيم؛ لذا معتقديم در 
زمينه كاهش جمعيت كيفرى بايد همه جوانب را در نظر گرفت تا جامعه 

دچار مشكل نشود.

نيمچه گزارش

گزارش 2

رييس قوه قضاييه:

دادستان ها در چارچوب قانون به موضوع گرانى ها ورود كنند

وكيل شاكيان پرونده سكه ثامن:

اتحاديه طالوجواهر تهران اصلى ترين مبلغ سايت سكه ثامن بود
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تكدي گري اين اواخر در شهرهاي بزرگ در حالي افزايش 
يافته است كه اين عمل در قوانين جرم انگاري شده و براي آن 
نيز مجازاتي تعيين شده است. با وجود اين ، بر تعداد متكديان 
در خيابان ها افزوده شده كه اين امر سبب زشت شدن سيماي 
ــب درآمد بيشتر از  ــت.متكديان كه براي كس ــده اس شهر ش
ترفندهاي خاصي بهره مي گيرند، با گرفتن بچه هاي كوچك در 
آغوش، مظلوم نمايي يا بيمار جلوه دادن خود، به طرق گوناگون 
سعي در جلب ترحم بيشتر از سوي رهگذران دارند. اين افراد 
روزانه درآمدي معادل 20 تا 70 هزار تومان يا بيشتر دارند كه 
حاصل آن در هر ماه، حتي بيش از درآمد برخى از افراد شاغل 
را رقم مى زند. تكدي گري به عنوان آسيب اجتماعي در برخي 
از موارد خود، زمينه ارتكاب جرايم ديگر را نيز فراهم مي آورد. 
ــت كه با توجه به مشكالت و تبعات  ــوال مطرح اس حال اين س
ــت؟در  تكدي گري در جامعه، قوانين در اين زمينه چگونه اس
ــتا بايد گفت مواد 712 و 713 قانون مجازات اسالمى  اين راس
ــمرده و مجازات هايى را براى  ــرم ش موضوع تكدى گرى را ج

افرادى كه به آن اقدام مى كنند، پيش بينى كرده است.
ــالمى درباره  ــون مجازات اس ــذار در ماده 712 قان  قانونگ
تكدى گرى به وضوح اعالم مي كند: « هر شخصى كه تكدى يا 
كالشى را پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرار معاش كند، 
به حبس از يك تا سه ماه محكوم خواهد شد و چنانچه با وجود 
توان مالى مرتكب عمل فوق شود، عالوه بر مجازات مذكور همه 
ــت آورده است، مصادره  اموالى كه از طريق تكدى گرى به دس
خواهد شد». هرچند كه به نظر مي رسد با وجود در نظر گرفتن 

مجازات براي جرم تكدي گري، اين مجازات ها بازدارندگي الزم 
را ندارند و كاهش اين جرم را به دنبال نداشته اند.اما اين سوال 
مطرح است كه براي كاهش اين معضل اجتماعي، چه اقداماتي 

بايد انجام شود؟
افزايش تكدي گري در سطح شهرها

ــتان  ــاس پوريانى، رييس كل محاكم اس در اين زمينه عب
ــاهد افزايش  ــر ش ــال هاي اخي ــان اينكه در س ــا بي تهران، ب
تكدى گرى در سطح شهرها هستيم، مي گويد: همه مردم شاهد 
تكدى گرى در سطح شهر هستند. از يك سو شاهد اين هستيم 
كه تكدى گرى در سطح شهر روز به روز افزايش پيدا مى كند و 
از سوى ديگر واقعيت اين است كه اين افراد نيازمند و مستمند 
واقعى نيستند، بلكه افراد بى نيازى  اند كه به تكدى گرى عادت 
ــب مى كنند و مردم  كرده اند و درآمدهاى خوبى از اين راه كس
ــوزى فكر مى كنند كه اين  افراد نيازمندند و با  ــر دلس هم از س
ــت كه به  اين تصور به آن ها كمك مى كنند.وى از مردم خواس
ــزود: اگر اين افراد  ــت هاى اين افراد توجه نكنند و اف درخواس
ــت دراز كنند، مردم به  ــند كه اگر دس متكدى به اين باور برس
ــور اين افراد در  آن ها كمك نمى كنند، به مرور فعاليت و حض

سطح شهر كم خواهد شد.
پرونده متكديان،  به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود

ــران در ادامه  ــاى عمومى و انقالب ته رييس كل دادگاه ه
ــاظ اينكه جزو  ــراد متكدى به لح ــرد: پرونده هاى اف اظهار ك
ــت محسوب مى شود، به طورمستقيم  مجازات هاى درجه هش
در دادگاه مطرح مى شود.وى گفت: به استناد ماده 712 قانون 

ــانى كه تكدى گرى مى كنند عالوه بر  ــالمى كس مجازات اس
حبس از يك تا سه ماه، تمامي اموالى كه از اين طريق به دست 
ــود و با توجه به اينكه  آورده اند نيز به نفع دولت مصادره مى ش
ــت  ــا طبق قانون مكلف اس ــيدگى به اين پرونده ه قاضى رس
ــتفاده  ــواردى از مجازات هاى جايگزين حبس اس در چنين م
ــوند و  ــوم به پرداخت جزاى نقدى مى ش كند، اين افراد محك
ــفانه آثار بازدارندگى نمى تواند داشته باشد  اين مجازات متاس
ــرايط جامعه، قانونگذار بايد مجازات اين افراد را  و با توجه به ش
ــد: از آنجا كه اين جرم از جرايم  افزايش دهد.پوريانى يادآور ش
مشهود محسوب مى شود، نيروى انتظامى مكلف است ضمن 
برخورد انتظامى براى جمع آورى اين افراد، نسبت به اعالم جرم 

به مقامات قضايى اقدام كند.
مجازات استفاده از كودكان در تكدي گري

ــاره به  رييس كل دادگاه هاى عمومى و انقالب تهران با اش
ــتفاده از كودكان در امر تكدى گرى اظهار كرد: ماده 713 اس

قانون مجازات اسالمى تصريح كرده است كسانى كه از اطفال 
و افراد غيررشيد به عنوان ابزار و وسيله براى رسيدن به مقاصد 
شخصى خود استفاده مى كنند،  به مجازات حبس سه ماه تا دو 
سال و استرداد و مصادره اموالى كه از اين طريق كسب كرده اند 

به نفع دولت، محكوم مى شوند.
ــرى به طور   ــودكان در تكدى گ ــتفاده از ك ــت: اس وى گف
ــود. رييس  ــى ش ــوب م ــودك آزارى محس ــتقيم ك غيرمس
ــاره به وظيفه  ــالب تهران با اش ــاى عمومى و انق كل دادگاه ه
ــيدگى به امر تكدى گرى اظهار كرد:  دستگاه هاى متولى رس

دستگاه هاى متولى بايد به وظيفه خود به خوبى عمل كنند؛ از 
ــهردارى كه نبايد به اين افراد اجازه  جمله نيروى انتظامى و ش
ــهر تكدى گرى كنند. اين مراجع بايد به  دهند كه در سطح ش
وظايف و تكاليف قانونى خود عمل كنند تا شاهد حضور كمتر 
اين افراد در سطح شهر باشيم.شايان ذكر است برطرف كردن 

ــتگاه هاي مختلف و  ــل اجتماعي نيازمند تعامل دس اين معض
همچنين ارائه راهكارهاي مناسب از سوي كارشناسان است. 
افزايش شمار متكدياني كه بدون نياز مالي اقدام به تكدي گري 
مي كنند، نيازمند شناسايي اين افراد و تمايز با افرادي است كه 

به دليل فقر دست به اين كار مي زنند.

ــيم؟ خانوم ما چهارماهه  خانوم ما كى آزاد مى ش
اين جاييم كى مى ريم بيرون؟ خانوم شما مى تونين 
ــب  ــما ش ــون بگين ما رو آزاد كنن؟ خانوم ش بهش
ــوم؟ خانوم؟...  ــو هواى آزاد؟ خان از اينجا مى رين ت
زن ها يكى يكى اين جمله ها را مى گويند و آرام آرام 
صداى شان را باال مى برند تا فريادشان بيشتر از بقيه 

شنيده شود.
ــه در حدقه  ــا مردمك هايى ك ــى باز ب  دهان هاي
ــه ديوارهاى زردرنگ  ــم تند تند مى چرخد و ب چش
ــك مى ريزند و داستان  ــد. چند نفرشان اش مى رس
زندگى و دستگيرى شان را كه چيزى ميان حقيقت 
ــتان ها  ــد. صداها، داس ــت تعريف مى كنن و روياس
ــوش خراش به  ــك ها و خنده هاى عصبى و گ و اش
ــرون رفتن از درها و  ــد و مجالى براى بي هم مى پيچ
پنجره هايى كه با زنجير بسته شده اند، ندارد. زن ها 
ــگارى هجوم  ــويى رهايى به خبرن به دنبال كورس
آورده اند كه زير بار فشار نگاه ها و فريادهاى شان در 
ــت. اين زن ها همان هايى  آستانه بيهوش شدن اس
ــپند  ــتند كه وقتى در خيابان راه مى روند و اس هس
دود مى كنند يا لوله پايپ را به لب هاى شان نزديك 
ــى را دور و  مى كنند و در هوا دود مى كنند، هيچ كس
برشان نمى بينند و حتى اجازه نزديك شدن همين 
خبرنگار يا هر زن ديگرى را به خودشان نمى دهند. 
آن ها وقتى در خيابان هستند از آدم هايى كه شكل 
خودشان نباشد، مى ترسند و بى توجه به اطراف كار 
خودشان را مى كنند، حاال اينجا همه يك صدا فرياد 
شده اند تا هر چه زودتر دوران اسارت شان تمام شود 
و به زندگى قبل شان بازگردند. اينجا هم غذاى گرم 
ــت  دارند و هم تختى براى خواب، اما همه چيز پش
ــراى زنان لويزان  درهاى بسته است. اينجا سامانس
در شرق تهران است. جايى كه زنان متكدى، معتاد 
ــاى مخصوص جمع آورى  و كارتن خواب را با ون ه
مى كنند و براى ترك اجبارى مى آورند. البته بعضى 
از اين زن ها معتاد نيستند و خانه و زندگى دارند اما 
ــا ظاهر متجاهر  ــه يكى از آن ه به داليل مختلف ك
است، جمع آورى مى شوند. در قانون مجازات ايران 
تكدى گرى جرم است و متكدي بايد مجازات شود. 
اينكه هر زنى چند ماه بايد زير اين سقف ها و به دور 
ــخص مى كند. سهم  از فضاى باز بماند را قاضى مش
هر زن از اين دو اتاق متصل پيوسته به هم يك تخت 
است كه با مالفه هاى رنگى و پتوهاى پلنگى پوشانده 
شده است. يك تلويزيون نقره اي كوچك روى ميزى 
گذاشته اند و يكى از سريال هاى صدا و سيما در حال 
ــته اند به تماشا و عده اى  پخش است. عده اى نشس
ــان بقيه را تماشا مى كنند.  ديگر روى تخت هاى ش
ــرما  زندگى در خيابان همراه با باد و باران و گرما و س
ــان را چنان  ــورت بعضى هاى ش ــار اعتياد ص در كن
زمخت كرده كه ديگر اثرى از زنانگى و لطافت در آن 
ــود. يكى از زن ها ريش هاى سفيدى به  ديده نمى ش
چانه دارد. موهايش كوتاه است و پيراهنى مردانه به 
تن دارد. از نيم رخ تشخيص دادن چهره اش كه زن 
است سخت است. به گفته مددكار سامانسرا در حال 
ــوالى در اين اتاق ها  حاضر هيچ مددجوى ترنسكش
ــخيص بعضى از چهره هاكه زن  نيست اما باز هم تش
ــت. اين زن ها روزها را از صبح  است يا مرد سخت اس
ــب ها را تا صبح روى اين تخت ها سپرى  تا شب و ش
ــان كه  مى كنند تا دوران ترك و بهبودى اجبارى ش
ــود. زنانى كه  ــد، تمام ش چندين ماه طول مى كش
ــان به  بعضى از خانواده ها ديگر مايل به برگشت ش
ــى مددكارهاى  ــتند و هر بار تماس تلفن خانه نيس
ــقف هاى كوتاه و  ــرا را رد مى كنند. اين س سامانس
ــان را مى فشارد كه  ديوارهاى چركتاب چنان دل ش
هر موقع اسم مادر يا فرزند مى آيد بند دل شان پاره 
ــك مى ريزند. به گفته مددكار نزديك  مى شود و اش
ــه دوران ترك را  ــن زنان بعد از اينك به 90 درصد اي
ــوند و  مى گذرانند براى بار چندم جمع آورى مى ش
دوباره به سامانسرا بازمى گردند و اين چرخه دوباره 

تكرار مى شود.
من بچه ام را كتك نزدم

مريم از همان لحظه اى كه من را ديد، شروع كرد 
ــتم؛ برايم  ــردن  و گفت:« من اعتياد نداش به گريه ك
ــه به آقا امام  ــته اند بچه ام را زده ام؛ درصورتى ك نوش

ــم،من بچه ام را نزده ام. اون ها الكى  ــين(ع) قس حس
گفتند من بچه ام را زده ام كه من را بياورند اينجا. من 
ــيگارى ام، نه گدايى كرده ام تا چند  نه معتادم، نه س
ــم؟ االن  چهار ماهه بچه ام را  وقت نبايد بچه ام را ببين
نديدم. او را بردند بهزيستى من را هم آوردند اينجا». 
مريم پوست صورتش سفيد است و ابروهاى قهوه اى 
تتو كرده دارد. لب هاى حجيمش را مدام گاز مى گيرد 
ــك يكى بعد از ديگرى روي  ــت اش و دانه هاى درش
ــبز و يك دامن گلدار  صورتش روانه مى شود. بلوز س
پوشيده است. مى گويد:«من فقط يك خانه از اين ها 
درخواست كرده ام كه به من بدهند تا با بچه ام زندگى 
كنم. من را بردند خيريه مهرآفرين بعد هم زنگ زدند 
ــد. من بچم را نزدم، به  به فوريت ها من را اينجا آوردن
خدا من بچه ام را نزدم. اصال به من نمى گن كى مى رى 
بيرون. هيچى به من نمى گن». مريم وسواس شديدى 
ــز را كثيف مى بيند و مى خواهد  دارد و مدام همه چي

دست هايش را بشويد. اين را مى شود از دست هايش 
هم فهميد.

قول مى دهم نمازم را بخوانم تا آزادم كنيد
ــى اش از چندجا  صديقه لبخند به لب دارد. بين
ــت.  ــده اس ــرون آم ــش بي ــك پايين ــته و ف شكس
ــالب كرده و  ــت هايش را به هم ق ــت هاى دس انگش
ــكى موج دارش را روى شانه اش ريخته  موهاى مش
است. بوى سيگار لباس هايش از دور مى آيد. سرش 

پايين است و به زور حرف مى زند.
 انگار كه بايد زودتر حرفش را بزند و برود. كلمات 
ــى آيد. يك نفس عميق  با تاخير از دهانش بيرون م
ــتم بپرسم من را  ــد و مى گويد:« مى خواس مى كش
ــت كه گرفته  كى از اينجا مى برند؟ من را بار اول اس
ــمه.  ــاله دارم كه پيش داداش ــر پنج س اند. يك پس
ــتگى بينى اش  ــاره شكس ــش». درب بايد برم پيش
ــنج  مى گويد:«ناراحتى صرع دارم  يك بارش در تش
ــم هايش مى آيد و  ــت». ناگهان اشك به چش شكس
ــى  ــان نزديك مى آورد كه هيچ كس صورتش را چن
غير از او را نمى بينم. هق هق مى زند و مى گويد:« از 
اينجا برم بيرون قول دادم به خدا كه نمازم را بخوانم 
ــه بوده و  ــوش نكنم. من مصرفم شيش و خدا را فرام
در خوابگاه(گرمخانه) انبار گندم زندگى مى كردم. 
مى خوام دوباره برگردم به هواى آزاد. اينجا ما را توى 
ــته اند. فقط غذا مى دهند و مى گويند  قفس گذاش

بخوابيد. آدم كه نمى تواند پنج ماه فقط بخوابد».
خانواده شهيد هستم

ــت. از  ــش ريخته اس ــام دندان هاي ــميه تم  س
ــى مى خندد  ــت و وقت ــه قدبلندتر و الغرتر اس بقي
سياهى هاى روى لثه هايش كه اثراتى از دندان هاى 
ــود. موهايش را مدل آلمانى  سابق است ديده مى ش
زده و روى تكه اى از موهايش رنگ طاليى دارد. قد 
ــتر از بقيه او را جلب توجه  بلند و اندام الغرش بيش
قرار داده است. يك بلوز بنفش پوشيده و همين كه 

مى گويد:«اسمم سميه است».
 يكى از دور فرياد مى زند: « سميه خيلى باعشقه». 
سميه نگاهش مى كند و مى خندد:« منم بار اولمه 
اومدم؛ 14 روز ديگه مى شه دوماه كه اينجام. خانواده 

شهدا هستم و برادرم شهيد شده. مادر و پدرم فوت 
ــش براى ترخيصم  ــد. خواهرم چند وقت پي كرده ان
ــتم بروم. حاال كه ترك كرده ام  آمده بود اما نتوانس
مى خواهند اسمم را در ليست بگذارند كه به خوابگاه 
ــدم. اينجا  ــوهرم جدا ش بروم. يك دختر دارم و از ش

ماندن خيلى سخت است».
 هنوز حرف هاى سميه تمام نشده يكى با صداى 
بلند و التى فرياد مى زند:« نه هواخورى، نه چيزى، 
ــم بيرون؛ عين  ــو از اين در مى ري از اون در ميايم ت
ــن  ــديم. فقط آب و دونه مى پاش مرغ هاى كرچ ش

برامون بخوريم و بخوابيم».
يك بچه ام را همين جا به دنيا آوردم

ــبت به بقيه جثه بزرگ ترى دارد اما  سكينه نس
ــم هايش را با مداد سياه  سنش كمتر است. زير چش
ــم هايش  ــط گريه مى كند. مردمك چش كرده و فق
ــرف به آن طرف  ــد و مدام از اين ط آرام و قرار ندارن
ــنگينى مى كند كه  مى چرخند.سايه اش چنان س
ــود. دستش را روى  نفس كشيدن هم سخت مى ش
ــار مى دهد و مى گويد:« به  ــته و فش شانه ام گذاش
خدا ديگه خوب مى شم. من رو ببريد از اينجا بيرون! 

ــيده بودم، توهم زدم نفهميدم  ــه كش به خدا شيش
ــه چه توهم بدى به آدم  ــد. نمى دونى شيش چى ش
ــم رو نديدم. من  ــار ماهه اينجام بچ ميده. االن چه
ــم. اما خانوادم فقير و معتاد  نمى خواستم معتاد ش
ــتم. اما االن مى خوام  ــه رو داد دس بودن. بابام شيش
ــال اينجا يك بچه  ــيگار هم نزنم. من پارس لب به س

دنيا آوردم. 
ــتى،  ــن. االن بردنش بهزيس ــا رو زمي همين ج
ــه.  بابام مرده بود.  ــمش آرزو بود. االن دوسالش اس
ــرى آشنا شدم با  ــتان بود با يه پس مادرم هم شهرس
هم رفتيم محضر و عقد كرديم. من تو خونه اون بودم 

كارتن خوابى نداشتم. اما من رو آوردن اينجا». 
در تهرانسر گل مى فروختم كه دستگير شدم

ــته  ــورت چروكيده لبه تخت نشس پيرزني با ص
ــر چهارراه  ــه فلجم س ــت. مى گويد:«من با بچ اس
ــر گل مى فروختيم.يك روز ون آمد و من را  تهرانس
اينجا آوردند و پسر35 ساله ام را هم بردند اسالمشهر. 
ــن مى خوره،  ــى زمي ــم اونجا ه ــى دونم بچ من م
ــهدم و تو خادم آباد  خودم رفتم ديدم، من بچه مش
ــه و بچه ام  راكه فلج  زندگى مى كنم. فقط خرج خان
ــت،ندارم بدهم. ما خانه زندگى داريم به خدا ما  اس
ــتان آمديم مرقد امام(ع)  خانه زندگى داريم. تابس
مدارك مان گم شد. بهزيستى گفت بايد بروى نامه 
ــوى خيابان بودم كه  بياورى تا به تو كارت بدهيم. ت
يك خانم با يك ون من را گوشه خيابان سوار كرد و به 
اينجا آورد. بگو بچه من را آزاد كنند، من را آزاد كنند، 

مى دانى ما را چند ماه اينجا نگه مى دارند؟». 
بچه ام را 10 ميليون فروختم

ــك پليور  ــت. ي ــد و فرزتر اس ــت از بقيه تن نزه
ــيده و همين كه مى فهمد  بافتنى آبى آسمانى پوش
ــرى اش را  مى خواهيم عكس بگيريم، مى رود روس
مى پوشد تا توى عكس باشد. همين روزها قرار است 
ــتر از  ــد دنبالش و او را ببرند. بيش خانواده اش بياين
ــم هاى مددجوهاى  دوماه است كه اينجاست. چش
ــا مى كند كه تا چند  ديگر با حسرت نزهت را تماش
ــبزه اش پر از دانه هاى  روز ديگر مى رود. پوست س
سياه است و صدايش دورگه است. ميان حرف هايش 
ــد و مى گويد:« خانواده ام  مكث هاى طوالنى مى كن
اعتياد نداشتند اما من اسيرش شدم. شوهرم معتاد 
بود و من را هم معتاد كرد. باردار شدم و بچه اولم كه به 
دنيا آمد، آن را به يك خانواده فروختم و 10 ميليون 
ــال بعد  ــد و رفت. دو س گرفتم، پولش خرج مواد ش
دوباره حامله شدم و بچه ام در شكم مرد چون مصرف 
هرويينم باال بود؛ البته زياد احساس درد نداشتم. دير 
به دنيا آمد و بند نافش هم دور گردنش افتاده بود. با 
ــب ها توى خيابان و زير پل يا در پارك ها  شوهرم ش

مى خوابيديم. 
خانواده ام چند بار خانه شان را عوض كردند تا من 
پيداى شان نكنم. خسته شده بودم، مى خواستم به 
خانواده ام برگردم اما آن ها خانه شان را عوض كرده 

بودند و نمى دانستم كجا هستند. 
ــتم كه  هفت  ــيرخواره داش قديم ها يك بچه ش
ــر او را نديدم.  ــال پيش مادرم از من گرفت و ديگ س

ــادرم صحبت  ــه تلفنى با م ــى وقت ها ك فقط بعض
مى كنم، اجازه مى دهد صدايش را بشنوم. نه اينكه 
ــرف مى زنند تا من صدايش را  با او حرف بزنم با او ح
بشنوم». نزهت تند تند حرف مى زند آن قدر تند كه 
ــود. انگار كه اين  ــنيده نمى ش بعضى از كلماتش ش
داستان را بارها و بارها براى دوستانش تعريف كرده 
ــتانى كه خودش هم نمي داند كجايش  ــت. داس اس
ــت و كجايش توهم. ادامه مى دهد:«من  راست اس
ــه اينجا  ــاه و نيم ــدم و االن دو م ــا آم ــر اينج 8 مه
ــتم. خانواده ام هر بار خانه را عوض مى كنند كه  هس
پيدا ي شان نكنم. آخرين بار آدرس خانه را از خواهر 
ــرم هفته پيش زنگ زد و  ناتنى ام گرفته بودم. خواه
ــنبه مى آييم دنبالت. اما نيامد و من  گفت كه يك ش
را چشم انتظار گذاشت. من چندين بار سابقه زندان 
ــتش دارم اما  ــتم، دوس دارم و االن با مردى كه هس
ــت. او چون من را دوست داشت، خودش  معتاد اس
ــر دوتايى در كمپ  ــپ معرفى كرد و االن ه را به كم

هستيم».
كى آزاد مى شيم؟

ــك با چشم هاى سرخ شده  صورت هاى غرق اش
ــان نمى كند با صداى  و غمى كه لحظه اى رهاى ش
موزيكى كه از ضبط سالن پخش مى شود، مى رقصد. 
دست ها ناشيانه باال و پايين مى رود و از دهان ها صدا 
بيرون مى آيد. مهرنوش مى گويد:« كوچيكتم آبجى، 
تو هم بيا وسط اينا رو نگاه نكن دارن گريه مى كنن. 
باالخره دوره اسارت ما هم تموم مى شه. شما كاش 
ــتى يه تلفن بزنى بگى بيان همه ما رو آزاد  مى تونس
كنن بريم رنگ آسمون رو ببينيم. ما كه خانواده اى 
نداريم شما كار ما را پيگيري كن. اينجا آدم احساس 
غم مى كنه، ديگر نفسمون درنمياد». وقت رفتن كه 
ــان هجوم مى آورند و قسم و  مى شود دوباره همه ش
ــم. دوباره  ــان باش آيه مى خورند كه پيگير آزادى ش

مى پرسند:
«خانم چرا ما را رها نمى كنى؟ چهار ماه شد».

«خانم ما را كى آزاد مى كنيد؟»
ــينتون چيه؟ ما رو هم  «با ماشين اومدين؟ ماش
ــادت نره.  ــادت نره. ما رو ي ــن؟ خانم من را ي مى بري
ــى از  درهاى آهنى را با قفل و زنجير مى بندند تا كس

آنجا بيرون نيايد. من كى ميرم؟». 
ــورى را قفل مى كند و  مددكار درهاى آهنى و ت
زن ها و دخترها خودشان را به ميله ها چسبانده اند. 
ــل در اضافه  ــر قف ــد از ديگرى ب ــا يكى بع زنجيره

مى شوند تا روزى كه آزادى بازآيد.  
سامانسرا       زندان ،بيمارستان و تيمارستان است

سامانسراى لويزان در تير 92 افتتاح شد. به گزارش 
ــن خليل آبادى، مدير  باشگاه خبرنگاران جوان حس
ــازمان خدمات اجتماعى شهردارى  ــابق س عامل س
ــرا گفته بود: اينجا  تهران بعد از ديدار از اين سامانس
ــتان و هم تيمارستان است و  هم زندان، هم بيمارس
ــرايط اين سه  افرادى را كه به اينجا مى آورند،تمام ش

عنوان را دارند.
ــاران حاضر در   وى با تاكيد بر اينكه برخى از بيم
ــى بردند جان  ــر م اين محل اگر خارج از اينجا به س
مى باختند، گفت: متكديان طبق قانون مجرم هستند 
و با مجرم هم طبق احكام قضايى برخورد مى شود و ما 
تنها نگهدارى مى كنيم. قديمى با بيان اينكه اين مركز 
به 300 نفر خدمات مى دهد، بيان كرد: در اين دو سال 
من مسئوليت اين حوزه را بر عهده داشتم، مسئوالن 
ــم و بازديد كردند و  ــادى را آوردم و صحبت كردي زي
وعده كمك دادند ولى وقتى از اينجا رفتند، همه چيز 
از يادشان رفت. وى با بيان اينكه ما االن پول تهيه دارو 
ــكانى كه در اينجا  براى اين افراد نداريم، گفت: پزش
فعاليت مى كنند فقط از روى انسان دوستى در اينجا 
حضور دارند.اين افراد به دليل شرايط تربيتى، روحى و 
روانى اينجا هستند؛ از اين رو اين افراد از حيث انسانيت 
ــبات غلط  با ما تفاوتى ندارند و فقط قربانى يك مناس
شده اند.اين افرادى كه در اين محل حضور دارند، مورد 
هدف شهردارى نيستند و شهردارى تنها نقش كمك 
كننده به سازمان هايى دارد كه مسئوليت جمع آورى 
اين افراد را دارند.اين مركز مانند سازمان زيباسازى 
نيست كه خودش صاحب درآمد باشد؛ از اين رو براى 
ــتر داراى مشكالت است. بهتر است  اخذ بودجه بيش
ــن افراد به  ــراى بازگرداندن اي خيران و نيكوكاران ب

شرايط عادى زندگى، به آن ها كمك مالى كنند.

نگاه

ا هديه كيميايىك

تكدى  گرى در قانون  ايران  جرم است

        گزارش «قانون» از سامانسراى زنان لويزان، پناهگاهي براى آسيب ديدگان اجتماعي   

ما كى آزاد مى شويم؟

 اينكه هر زنى چند ماه بايد زير اين 
سقف ها و به دور از فضاى باز بماند 

را قاضى مشخص مى كند. سهم هر 
زن از اين دو اتاق متصل پيوسته به 
هم يك تخت است كه با مالفه هاى 

رنگى و پتوهاى پلنگى پوشانده شده 
است. يك تلويزيون نقره اي كوچك 

روى ميزى گذاشته اند و يكى از 
سريال هاى صدا و سيما در حال پخش 

است. عده اى نشسته اند به تماشا و 
عده اى ديگر روى تخت هاى شان بقيه 

را تماشا مى كنند. زندگى در خيابان 
همراه با باد و باران و گرما و سرما در 
كنار اعتياد صورت بعضى هاى شان 

را چنان زمخت كرده كه ديگر اثرى از 
زنانگى و لطافت در آن ديده نمى شود

صورت هاى غرق اشك با چشم هاى 
سرخ شده و غمى كه لحظه اى 

رهاى شان نمى كند با صداى موزيكى 
كه از ضبط سالن پخش مى شود 

مى رقصد. دست ها ناشيانه باال و پايين 
مى رود و از دهان ها صدا بيرون مى آيد. 
مهرنوش مى گويد:« كوچيكتم آبجى، 
تو هم بيا وسط اينا رو نگاه نكن دارن 

گريه مى كنن. باالخره دوره اسارت ما 
هم تموم ميشه. شما كاش مى تونستى 

يه تلفن بزنى، بگى بيان همه ما رو آزاد 
كنن بريم رنگ آسمون رو ببينيم. ما 
كه خانواده اى نداريم شما كار ما را 

پيگيري كن. اينجا آدم احساس غم 
مى كنه، ديگر نفسمون درنمياد» 

صديقه لبخند به لب دارد. بينى اش 
از چند جا شكسته و فك پايينش 
بيرون آمده است. انگشت هاى 

دستش هايش را به هم قالب كرده 
و موهاى مشكى موج دارش را 

روى شانه اش ريخته. بوى سيگار 
لباس هايش از دور مى آيد. سرش 
پايين است و به زور حرف مى زند. 
انگار كه بايد زودتر حرفش را بزند 

و برود. كلمات با تاخير از دهانش 
بيرون مى آيد. يك نفس عميق 

مى كشد و مى گويد:« مى خواستم 
بپرسم من را كى از اينجا مى برند؟»



ــريال هاى پادرى و دودكش (هر دو ساخته  اگر س
محمدحسين لطيفى)  را ديده باشيد، نسخه به ظاهر 
سينمايى آن را با حجم بيشتر شخصيت ها و اتفاقات، 
در فيلم به وقت خمارى خواهيد يافت. يك خانه خيلى 
ــا  و دامادها و عروس ها،  بزرگ  كه برادرها و خواهره
ــارى، كنار  ــرا و اختالف و گرفت هر كدام با كلى ماج
يكديگر زندگى مى كنند و  قراراست براى دختر يكى 
ــتگار بيايد. اما موقعيتى كه باعث  از خانواده ها خواس
ــت كه از يك سو،  كشمكش داستان مى شود اين اس
ــت و از  ــتگار، پليس  و پدربزرگش روحانى اس خواس
ــوى ديگر،  صاحب اصلى اين عمارت قديمى گفته  س
است كه بعد از مرگ مادربزرگ، زمين خود را تصاحب 
ــك ماموريت  ــاى خانواده ي ــرد. پس اعض خواهد ك
ــتارى از مادربزرگ و  ــدارى و پرس ــد؛ نگه ويژه دارن
ــوش صاحب خانه! ــيدن خبر بيمارى اش به گ نرس

ــت نقدى است به قلم  آن چه خوانديد قسمت نخس
ــاى ماهنامه  ــن جعفرى راد كه اخيرا بر تارنم محس
ــروح نقد اين  ــت. در ادامه مش فيلم منتشر شده اس
ــت خمارى »  ــم «به وق ــينمايى را بر فيل ــد س منتق
ــت  ــده اس ــبكه نمايش خانگى ش ــه اخيرا وارد ش ك
ــى  ــان گره افكن ــه و در جري ــم.در ادام را مى خواني
ــود و پته همه  ــم مى ش ــالح داماد گ ــتان نيز س داس
ــكار  ــمنى ها آش ــا و دش ــد و كينه ه روى آب مى افت
ــرانجام با يك گره گشايى ساده،  ــوند و البته س مى ش
ــالح، همه چيز به خير و خوشى تمام  ــدن س پيدا ش
ــود. روى هم رفته هم ايده هايى كه روى كاغذ  مى ش
ــند، در اجرا فراتر از سريال هاى   جذاب به نظر مى رس
لطيفى نمى روند و تيپ هاى تك بعدى، ويژگى هاى 
ــتن و صداى زنگدار و كشدار  كليشه اى مثل قوز داش
ــكل  ــال 97 كه سروش براى يك معتاد (آن هم در س
ــايه ها  ــرده) و ايده «همس ــال تغيير ك معتادان كام
ــه فيلم هايى  ــن  آبرودارى كنم!» ك يارى كنيد، تا م
ــى مع الفارق!  ــان را  - البته در قياس مثل مهمان مام
ــه هايى  ــد، بعضى از كليش ــن تداعى مى كن - در ذه
ــدل كرده اند. ــرى كهنه ب ــم را به اث ــتند كه فيل هس

ــوع انتخاب  ــد، به خصوص در ن ــف فراوانن نقاط ضع
ــن  ــال زوج هوم ــان؛ مث ــت كارش ــران و كيفي بازيگ
ــيما تيرانداز گويى دقيقا از سريال هاى  برق نورد و س
ــهره  ــده اند. ش ــه درون اين فيلم پرتاب ش لطيفى ب
ــگى را  ــناى هميش ــان چهره آش ــتانى هم هم لرس
ــر،  ــد ياس ــرخ، مجي ــا پورس ــاى پوري دارد و بازى ه

ــان، مهدى  ــليمانى و... ضعيفند. در اين مي ــى س عل
ــرب  و هنگامه قاضيانى  ــم زاده، ابوالفضل پورع فخي
ــد و    ــت كنن ــتاندارد را رعاي ــف اس ــته اند ك توانس
ــا روى هم رفته  ــند ام ــى به بازى ها ببخش رنگ ولعاب
ــطحِى به وقت خمارى به گونه اى است  فيلمنامه س
ــدان كارى برنمى آيد. ــا چن ــت بازيگر ه ــه از دس ك

ــد و انگار  ــم تلويزيونى ان ــن ها و دكوپاژها ه ميزانس
ــينما مى توان  ــت كه در س لطيفى فراموش كرده اس
موجزتر داستان تعريف كرد؛ مثال هيچ خالقيتى در 
ــن اصلى  ــيار بزرگ لوكيش فيلمبردارى از حياط بس
ــاى جذابى  ــود و با وجود نورپردازى ه ديده نمى ش
ــب ديده  ــينماى امروز ايران  و جهان در ش كه در س
ــت و به خاطر  ــچ خبرى نيس ــوند، در فيلم هي مى ش
ــخص نمى شود  همين اصال محدوده جغرافيايى مش
ــاكنانش همدلى كند. در واقع فراتر  تا مخاطب با س
ــرگرمى صرف و به تصوير كشيدن داستان  از يك س
ــود و فيلم با  ــه اى به درام اضافه نمى ش فيلمنامه، الي
ــد.  ــدن، در ذهن بيننده هم به پايان مى رس تمام ش
ــن بى توجه هم  ــاى زيري ــردان به اليه ه البته كارگ
ــت؛  ــت اما نتيجه ضعيف از كار درآمده اس نبوده اس
ــاى كهنه اى مثل  مثال توجه كنيد به نمادپردازى ه
ــباهت درخت قديمى به اصالت خانه و مادربزرگ   ش
ــط شهردارى و  ــنامه دار كردن درخت توس و شناس
ــه قديمى؛ مواردى كه در  هم زمانى اش با ويرانى خان
دهه هاى 70 و 80 مى شد گفت تعابير نشانه شناختى 
ــده اند. ــا ش ــد نخ نم ــش از ح ــروز بي ــد و ام دارن

ــتقيم به  از ضعف هاى ديگر مى توان به پيام دهى مس
ــاره كرد كه به زعم سازندگان فيلم،  وقت خمارى اش
ــت نمونه  ــاكنانش قرار اس ــارت قديمى با س اين عم
ــد و همان طور كه  قابل تعميمى از جامعه ايران باش
ــاد مى گويد، همه اين  ــم هم آقاى دام در انتهاى فيل
ــان،  ــاى كوچك و غيرمهم ش ــا اين خالف ه آدم ها ب
ــيله وپيله و - در واقع - قربانى  دوست داشتنى و بى ش
ــى را بايد جاى  ــراغ خالفكارهاى اصل ــتند و س هس
ــم را چنين  ــم فيل ــه بخواهي ــت. اينك ديگرى گرف
ــبت هايى را بيرون از خانه  ــمول كنيم و نس جهان ش
ــه فيلم ضعيف و  ــود ك به آن پيوند دهيم باعث مى ش

ــد يا به عبارت ديگر، فيلم نتوانسته  كهنه به نظر برس
ــتقيم گويى نجات دهد. ــت خودش را از اين مس اس

ــدى درام و  ــاى كلي ــارى از ويژگى ه ــت خم به وق
ــته  ــگار اين تصور وجود داش ــت و ان ملودرام  دور اس
ــى روى لباس ها، جمع  ــارك تقلب ــت كه زدن م اس
ــواد مخدر   ــى يا پرورش م ــين قديم كردن يك ماش
ــت  ــخصيت ها، قرار اس ــى از ش ــودِن يك يا معتاد ب
ــخصيت ها را در برابر  ــوره  ش ــه و دلش ــرس و واهم ت

ــى اش  ايجاد  ــزرگ روحان ــتگار پليس و پدرب خواس
ــروزى، تمام  ــه ام ــه در جامع ــى  ك ــد، در صورت كن
ــد و عالوه بر  ــاده مى مان ــرى پيش پاافت اين ها به ام
ــدى بيافرينند. ــك مواجهه كم ــن، نمى توانند ي اي

تنها مزيت فيلم  مى تواند موقعيت كم تر پرداخت شده 
ــانى  ــد كه پليس ها، روحانى ها و در كل كس آن  باش
ــر خبر دارند،  ــان كم ت كه مردم از زندگى شخصى ش
ــور رفتار  ــتگارى چه ط ــال در موقعيت يك خواس مث

ــقى آن ها چه گونه است؟ و  ــيوه عاش مى كنند؟ يا ش
وقتى مى بينيم كه در فيلم هايى مثل به وقت خمارى 
ــته مى شود، مى توان  از غلظت مبهم بودن شان كاس
ــناخت و از آن ها  روشن تر و دقيق تر اين قشرها را ش
ــخصيت هاى دراماتيك بهره اى تازه برد  به عنوان ش
ــيد كه متاسفانه اين  و حتى به فيلمى تروتازه تر رس
ــت. ــت رفته اس ــا حدودى در اين جا از دس فرصت ت

ــت به وقت  ــك امتياز مثب ــه نماند كه ي البته ناگفت

خمارى اين است كه از معدود فيلم هاى كمدى چند 
ــت كه به ورطه لودگى و شوخى هاى  ــال اخير اس س
ــخيف نمى افتد  ــت مايه هاى س جنسى و از اين دس
ــه خوبى  ــكلى نمى خواهد گيش ــر قيمت و ش و به ه
داشته باشد. به عنوان مثال، نمونه برعكس اين فيلم، 
ــت كه در آن از رقص بندرى تا شوخى هاى  هزارپا اس
ــت تا فقط چند  ــده اس ــتفاده ش ــيار جنسى اس بس
ــد. اين درست  ــتر(!) فروش داشته باش ميليارد بيش
ــاى يك كمدى  ــارى از حد و اندازه ه كه به وقت خم
معمولى فراتر نمى رود اما به درستى باعث سرگرمى 
ــود و اثرى از لودگى ها و موقعيت هاى  مخاطب مى ش
ــت و از شوخى هاى  ــخيف و رقص و... در آن نيس س
ركيك جنسى براى خنداندن تماشاگرانش استفاده 
ــم لطيفى روى  ــه فيل ــع همين ك ــد. در واق نمى كن
ــودش را مى رود،  موج رايج حركت نمى كند و راه خ
ــبت به ديگر  ــه وقت خمارى نس مهم ترين ويژگى ب
ــت. فيلم هاى كمدى به اصطالح موفق اين سال هاس

ــى مثل عينك  ــازنده فيلم هاي نكته آخر اينكه از س
ــيمرغ  ــوم و توفيق اجبارى كه هم س دودى، روز س
جشنواره فيلم فجر را برنده شده است و هم چند فيلم 
ــار باالتر از اين ها  پرفروش در كارنامه اش دارد، انتظ
ــت و وقتى با تكرار موقعيت هاى آشناى يكى، دو  اس
ــينما و در قالب يك فيلم جديد  سريال قبلى او در س
ــيد كه  ــويم، مى توان به اين نتيجه رس روبه رو مى ش
ــته  ــرى از انگيزه ها و ايده هاى خالقه گذش ديگر خب
ــته براى خالى نبودن  نيست و فيلمساز موفق گذش

عريضه همچنان به كارش ادامه مى دهد.
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محسن جعفرى راد

منتقد فيلم 

ــته هنرهاى جديد يازدهمين جشنواره هنرهاى  دبير رش
تجسمى فجر رويكرد و شيوه داورى اين رشته را تشريح كرد و 
ــى براى مديوم هاى اين بخش در  گفت: در اين دوره محدوديت
ــه مديوم ويديو آرت،  ــت و آثار صرفا در س نظر گرفته شده اس
ــن) پذيرش و داورى  پرفورمنس  آرت و چيدمان (اينستاليش
ــته هنرهاى جديد يازدهمين  ــد.امير راد دبير رش خواهند ش
ــمى فجر درباره تفكيك 10 رشته  ــنواره هنرهاى تجس جش
ــر ارزش اثر  ــال گفت: در هنر معاص ــنواره امس هنرى در جش
هنرى با مديوم يا رسانه  اثر سنجيده نمى شود و اصوال تفكيك 
ــانه  آن امرى منسوخ است اما فرهنگ  آثار هنرى بر اساس رس
ــى و  ــران، به داليل فرهنگى، آموزش ــمى در اي هنرهاى تجس
ــت. بنابراين  ــاختارى همچنان پذيراى اين بى مرزى نيس س
ــد بعد از چهار دوره تجربه  تمركز بر اثر هنرى و  به نظر مى رس
ويژگى هاى تعاريف معاصر، ساختار اين دوره با فرهنگ جارى 

هنرهاى تجسمى ايران نزديكى بيشترى دارد.
ــر يك از  ــت هنرمندان ه ــر رضاي ــرد: اين ام وى اضافه ك
ــمى را فراهم مى كند چرا كه آثار صرفا  رسانه هاى حوزه  تجس

ــانه سنجيده  ــانه و با توجه به ويژگى هاى آن رس در حوزه رس
ــانه ها در  ــهم هر كدام از رس ــوند و به لحاظ كمى نيز س مى ش
ــر خواهد بود.  ــخص و تقريبا براب ــگاهى مش فضاهاى نمايش
اميدوارم اين رويكرد در دوره يازدهم سرآغاز و قدم نخست در 
ــه دار به سوى درك اثر هنرى از منظر  حركتى پيوسته اما ريش
ــن حركت و تغيير،  ــود و در دوره هاى آينده، اي نگاه معاصر ش
مشهود و قابل لمس باشد.راد درباره رويكردهاى پذيرش آثار 
و داورى آن ها گفت: در اين دوره محدوديتى براى مديوم هاى 
ــت و آثار صرفا در سه مديوم  اين بخش در نظر گرفته شده اس
ويديو آرت، پرفورمنس  آرت و چيدمان (اينستاليشن) پذيرش 

و داورى خواهند شد.
ــده از زمينه  ــاظ تاريخى برآم ــت: هنر جديد به لح وى گف
ــى، اجتماعى در دوره هاى مشخص تاريخى  فرهنگى، سياس
ــواالت برآمده از اين بستر.  ــت و در واقع پاسخى است به س اس
بنابراين در حوزه هنر جديد، انديشه و بستر برآمدن اين انديشه 
ــورت نهايى اثر مى تواند در  در درجه اول اهميت قرار دارد و ص
طيف گسترده اى از مديوم ها و بر اساس ويژگى آن ها بروز يابد. 

به همين دليل داورى اين بخش با ساير بخش ها متفاوت است و 
به لحاظ شكلى، در دو مديوم چيدمان و پرفورمنس آرت داورى 

آثار دو مرحله اى خواهد بود. 
ــه داورى  ــته هنرهاى جديد اضافه كرد: در پروس دبير رش
ــتر برآمدن آن توجه خواهد شد  ــخص به ايده و بس به طور مش
و چگونگى به كارگيرى ويژگى هاى مديوم انتخابى هنرمند و 

نسبت آن ويژگى ها با ايده هنرمند سنجيده خواهد شد.
ــب  ــراى برگزارى مناس ــورد نياز ب ــاره امكانات م وى درب
ــى از ويژگى هاى مهم  ــنواره فجر گفت: يك اين بخش در جش
مديوم هاى هنر جديد اين است كه اثر هنرى در نسبت با بستر 
پيدايى و ارائه آن خلق شده و معنا مى يابد. بخشى از اين بستر 
مكان است و به اين معنا بسيارى از مديوم هاى اين حوزه مكان 
ــخص بودن مكان براى خلق اثر  ــتند. بنابراين مش محور هس
هنرى، امكان ايجاد فضا در مكان هاى موجود با توجه به حضور 

آثار ديگر، از جمله دغدغه هاى اوليه در خلق آثار هستند.
راد ادامه داد: از سوى ديگر برخى از امكانات فنى به خصوص 
در حوزه ويديوآرت و پرفورمنس آرت مورد نياز است كه در هر 

ــود. همچنين برخى از  ــبت به ديگرى متفاوت خواهد ب اثر نس
آثار چيدمان ويژگى هاى فضايى خاصى دارند و به اين منظور 

شرايط اجرايى آن ها نسبت به آثار معمول پيچيده تر است.

ــب آثار  ــرد: غال ــار ك ــاى جديد اظه ــته هنره ــر رش دبي
ــد نيازمند  ــد و مخاطب و هنرمن ــس آرت، تعاملى ان پرفورمن
ــب جهت خلق اثر هنرى هستند. به همه  فضايى كافى و مناس
ــنايى و آگاهى مخاطب با هنر  اين ها بايد افزود كه ضرورت آش
ــن مهم با برگزارى  ــت كه اميدوارم اي جديد يك نياز جدى اس
كارگاه هايى مورد توجه قرار گيرد، چرا كه بى ترديد در سايه اين 
دانش، هنرمند و اثر هنرى به اهداف خود در مواجهه با مخاطب 

نزديك تر خواهند شد.
ــرايط الزم براى جذب هنرمندان حرفه اى به  وى درباره ش
ــمى فجر گفت: اگر هنرمند حرفه اى را فارغ از  جشنواره تجس
ــب درآمد و چرخاندن چرخ زندگى به وسيله هنر  توانايى كس
ــگاه عميق و  ــه حرفه اى بودن، در ن تعريف كنيم و بپذيريم ك
جدى به هنر، اثر هنرى و نقش آن (به صورت گسترده و نه فقط 
ــت  جنبه هاى اجتماعى) تبلور پيدا مى كند، آنگاه طبيعى اس
ــداوم به همراه  ــده و مت كه رويكردى هدفمند، برنامه ريزى ش
مديريت علمى و بازوى اجرايى حرفه اى (هنرمندان شاخص 
در بخش علمى و دبيرخانه با تجربه در بخش اجرايى) مى تواند 
نيل به اين هدف را ميسر كند چنانكه در اين دوره شاهد چنين 
ــاى آينده  ــك تداوم آن در دوره ه ــتيم و بى ش رويكردى هس

مى تواند نتايج مهمى را به بار آورد.
ــاد فزونى و آزاده  ــت بهرنگ صمدزادگان، فره گفتنى اس

گنجه داورى اين  رشته را به عهده دارند. 

دبير رشته هنرهاى جديد يازدهمين جشنواره هنرهاى تجسمى فجر مطرح كرد

توجه به ايده و بستر   برآمدن آن 

نقد ونظر

كمدى «به وقت خمارى» به بهانه پخش در شبكه نمايش خانگى واكاوى شد

نيفتادن به ورطه تباهى كمدى هاى روز 

ــينما حقيقت با معرفى  ــنواره س آيين پايانى دوازدهمين جش
ــينمايى در نامهربانى  ــت سازمان س برگزيدگان و تاكيد سرپرس
ــد.به  ــتگان برگزار ش براى اجراى قانون منع به كارگيرى بازنشس
ــم  اختتاميه جشنواره  گزارش ايسنا، عصر يك شنبه 25 آذر مراس
ــينما حقيقت با اجراى رامين حيدرى فاروقى  فرهنگى- هنرى س
ــينما برپا شد.در اين  در حوزه هنرى و با حضور جمعى از مديران س
ــين انتظامى ،سرپرست سازمان  مراسم رخشان بنى اعتماد، حس
ــوارى، مديرعامل  ــر شاهس ــينمايى، عليرضا رضاداد، منوچه س
ــيد صادق  ــيف ا... صمديان، حبيب ايل بيگى، س ــينما، س خانه س
ــينماى جوانان ايران، عليرضا قاسم  موسوى، مديرعامل انجمن س
ــينمايى فارابى، محمد  ــل بنياد س خان، عليرضا تابش، مديرعام
ــت اندركاران  ــه مهمانان و دس ــى و جهانگير كوثرى از جمل اطباي
ــه جعفر صانعى مقدم، مدير  حاضر بودند.در اولين بخش اين برنام
ــتان  ــى صمديان، فيلم هاى «بهارس ــر و تجربه با همراه گروه هن
ــن ايثاريان  ــه» را به كارگردانى آرمي ــرار درياچ خانه ملت» و «اس
ــى كردند.  ــر و تجربه» معرف ــده بخش «هن ــت برگزي بدون اولوي

جايزه ويژه شبكه مستند نيز به فيلم «دلبند» اختصاص يافت.
معرفى برترين هاى بخش صنعت و معدن

در بخش فيلم هاى صنعت و معدن هم هيات انتخاب، جايزه سوم 
خود را به طور مشترك به «روى سبز بيابان» فتح ا...اميرى و «سنگ و 
نان» محمد عبداللهى ، جايزه دوم را به محمد اسكندرزاده براى ساخت 
فيلم «شور شيرين» و جايزه اول را شامل تنديس و 150 ميليون ريال به 

عزت ا... پروازه كارگردان  فيلم «گالين» اهدا كردند.
انتظامى: در قانون منع به كارگيرى بازنشستگان نامهربان 

بوديم
در ادامه سرپرست سازمان سينمايى براى تقدير از يك مدير صنعتى 
و عضو هيات انتخاب اين بخش دعوت شد.حسين انتظامى براى قدردانى 
از مهدى كرباسيان، رييس سابق هيات عامل سازمان توسعه و نوسازى 
معادن و صنايع معدنى (ايميدرو) گفت: تقدير از ايشان خيلى جا دارد 
ــى كارى كند كه  چون يك مدير فرهنگى مى تواند در بخش صنعت
توجه اهالى فرهنگ و هنر به آن حوزه جذب شود.او افزود: ما در اجراى 
قانون منع به كارگيرى بازنشستگان مهربانانه رفتار نكرديم و يكى از اين 
چهره ها آقاى كرباسيان بود كه از شخصيت هاى كم نظير در مديريت 

كشور هستند.

جوايز بخش بين الملل:
در اين بخش برگزيدگان با كمى بى نظمى و ناهماهنگى معرفى 
ــه داوران  ــل از اين بخش ب ــم گفت: بايد قب ــدند كه مجرى مراس ش
ــند ولى امسال طور ديگرى  نوشته ها داده مى شد كه هماهنگ باش
ــور آن را هم خواهيم  ــده ج برنامه ريزى كردند و حاال كه اين طور ش
ــتند نيمه بلند با چهار هزار دالر به «فرياد  ــيد.بهترين فيلم مس كش
ــياوش جمالى تعلق  ــران به كارگردانى عطا مهراد و س رو به باد» از اي
گرفت كه در بيانيه هيات داوران آمده بود؛ اين فيلم نگاهى است،چند 
ــخصيت  ــى ايران با تمركز بر چالش هاى يك ش اليه به جامعه كنون
جوان كه تمايل او به خالقيت و هرگز تسليم نشدن او به شيوه بسيار 
ــتند كوتاه با سه  ــده است. بهترين مس ــانى به تصوير كشيده ش انس
ــران. جايزه ويژه  ــى فرح زارع از اي هزار دالر: «ماهياك» به كارگردان
ــور» از كشور تانزانيا. هيات داوران دو هزار دالر: «لولو: مرواريد بوكس

در بخش بلند: لوح تقدير «جنگ نه ماهه» از مجارستان و قطر. جايزه 
ويژه هيات داوران: فيلم «آليشيا» از هلند. جايزه نقدى 5000 دالرى 

اين بخش هم به بهمن كيارستمى سازنده فيلم «اكسدوس» اهدا شد.
تقدير از مشيرى با حضور بنى اعتماد و انوار

ــم  به تقدير از منوچهر  مشيرى اختصاص  ديگر بخش اين مراس
داشت كه اين كار با حضور رخشان بنى اعتماد و فخرالدين انوار انجام 
شد.مشيرى كه گفته شد به سختى اين تقدير  را پذيرفته در سخنانى 
كوتاه گفت: من شرايط جسمى مناسبى نداشتم و امروز سعى كردم 
خودم را آماده كنم تا از طباطبايى نژاد و همكاران پرتالشش تشكر كنم. 
اين جشنواره مسئوليت هاى مركز را به خاطر استقبال دور از انتظار از 
آن، بيشتر كرده است و حتى اگر بپذيريم نيمى از حاضران در جشنواره 
به مستند عالقه مند باشند، هم ظرفيت ها را نشان مى دهد و هم تاكيد بر 
اينكه مسئوالن  جهت دهنده باشند به اين ظرفيت به ويژه براى كسانى 

كه اميد دارند و مى خواهند  خود و خانواده شان از اين راه ارتزاق كنند.
جوايز بخش شهيد آوينى

در اين بخش اكبر نبوى، هادى ناييجى و پناه برخدا رضايى اعضاى 

هيات داورى اعالم كردند: ديپلم  افتخار و جايزه 30 ميليون ريالى به 
محسن زارعى كارگردان فيلم «بلوچستان» تعلق مى گيرد و تنديس 
برنزى شهيد آوينى به ماهان خمامى پور اهدا مى شود.تنديس نقره اى 
شهيد آوينى هم به محمدرضا وطن دوست براى فيلم «لسك» اهدا 
ــد.همچنين تنديس طاليى و 120 ميليون ريال به وحيد چاوش  ش
كارگردان فيلم «خاطرات يك خبرنگار جنگ» تعلق گرفت، او پس از 
دريافت جايزه اش بيان كرد: فكر مى كنم خوب است جايزه بزرگ آوينى 
را كه قبال بزرگ تر بود بازتعريف كنيم چون االن به يك بخش متفاوت تر 
تبديل شده است. شايد بد نباشد سيستم داورى و انتخاب را نيز بررسى 
كنيم چون به نظر در حال آزمون و خطا هستيم.در ادامه تنديس طاليى 
شهيد آوينى به  دكتر حميدى، پزشك جراحى كه در سوريه بدون 
امكانات جراحى هاى سنگين انجام مى داد، تعلق گرفت.  همچنين 
يك تنديس طاليى با 70 ميليون ريال به مجيد جعفرى الهيجانى براى 

تاليف كتاب «هنر در گرماگرم انقالب» اهدا شد.
تقدير از حسين ترابى

بخش بعدى  اين اختتاميه به تقدير از حسين ترابى اختصاص داشت 

كه با حضور انتظامى، شاهسوارى و طباطبايى نژاد انجام شد.ترابى در 
سخنانى بيان كرد: در بزنگاه انقالب كه خيلى ها فكر ترك ديار بودند 
ــتم و انقالب ايران را به صورت رنگى مستند  جانم را كف دستم گذاش
كردم آن هم بدون قضاوت، ولى بارها آن را مثله و تكه شده از تلويزيون 
پخش كردند در صورتى كه يك اثر كليتش بايد قضاوت شود. سرانجام 
به همت جعفرى جلوه از پستوى توقيف درآمد و امسال هم با تالش 
طباطبايى نژاد در جشنواره نمايش داده شد. بنده امسال داور جشن خانه 
سينما بودم و شهادت مى دهم فيلم هايى بودند كه يك سر و گردن از فيلم 
هاى بدنه باالتر بودند.او با بيان اينكه سينماى مستند و جشنواره حقيقت 
ــن خلق مديرعامل مركز گسترش  را در سال هاى اخير مديون ُحس
سينماى مستند و تجربى مى داند، گفت: در پايان سالم مى گويم  به 
تمام سينما حقيقتى ها و آن هايى كه به كتمان حق نمى پردازند و جز 

حق نمى گويند.
جوايز بخش مسابقه ملى:

ــدى اهدا  ــس و جايزه نق ــار، تندي ــوح افتخ ــن بخش ل در اي
ــيقى: فيلم «خانه اى براى تو» بهترين صدا:  ــد.بهترين  موس ش

ــرداد ميرمحمدى)،  ــادق رضا نيا و مه «آواز جغد كوچك» (ص
ــهدى مهدى  ــنده گفتار متن: مينا مش بهترين گوينده يا نويس
نويسنده و هادى اسفنديارى گوينده فيلم «آنجا كه باد مى وزد»، 
ــه» ، بهترين  ــدرى براى فيلم  «خاتم ــن تدوين: بابك حي بهتري
ــن پژوهش: لوح  ــرار درياچه»، بهتري ــم «اس تصويربردارى:فيل
تقدير و 30 ميليون ريال جواد وطنى براى فيلم «ورس» و تنديس 
ــه»، بهترين  ــرار درياچ ــنواره به آرمين ايثاريان براى «اس جش
مستند كوتاه:لوح تقدير به آزاده بيزار گيتى براى فيلم «اهل آب» 
و تنديس جشنواره به «ارد عطارپور» براى مستند «پرسپوليس 
شيكاگو»، بهترين كارگردانى مستند نيمه بلند: ماريا ماوتى براى 
ــتند بلند: لوح تقدير و 30  فيلم «زمان»، بهترين كارگردانى مس
ميليون ريال به هادى زارعى و مهدى زارعى براى فيلم «خاتمه»،

ــى مقدم  ــنواره و 150 ميليون ريال به مهدى بخش تنديس جش
براى فيلم «خانه اى براى تو».

جايزه ويژه هيات داوران:
تنديس جشنواره و 120 ميليون ريالى به زينب تبريزى براى 
ــت».  ــان خالى اس ــى فيلم «تمام چيزهايى كه جاى ش كارگردان
ــنواره از مديران گروه «هنر و تجربه» تقاضا كرد  برگزيده اين جش
ــال آينده اكران كنند كه همزمان با روز  اين فيلم را در ماه اكتبر س
جهانى پستان است، چون هدفش از ساخت اين فيلم آگاهى بخشى 
بوده است.جايزه ويژه دبير جشنواره  هم به مبلغ 100 ميليون ريال 
ــد. او  به مهدى نورمحمدى براى فيلم «آواز جغد كوچك» اهدا ش
ــم به  اين جايزه را به مردم ايالم تقديم كرد.پايان بخش اين مراس
اهداى جايزه بزرگ جشنواره اختصاص داشت كه طباطبايى نژاد و 
انتظامى نشان فيروزه و 200 ميليون ريال را به مهدى شامحمدى 
براى تهيه كنندگى فيلم «خانه اى براى تو» اهدا كردند. شامحمدى 
ــنواره را دريافت كرد. ــن جش ــزرگ اي ــار جايزه ب براى دومين ب

ــوارى، مديرعامل خانه سينما  همچنين با حضور منوچهر شاهس
ــه فيلم به عنوان بهترين فيلم ها از نگاه  تماشاگران معرفى شد.  س
ــت. ــد كه كامران ملكى ناظر بوده اس در اين راى گيرى اعالم ش

ــوره براى توليد فيلم «خانه اى براى تو»،رتبه  رتبه سوم: مركز س
دوم: خانه مستند براى توليد فيلم «مهين»، رتبه اول: محمد اعال 
ــه حيات تصوير وحش براى توليد فيلم «در قلمرو افعى  از موسس

دم عنكبوتى».

حاشيه و متن سكانس پايانى «سينما حقيقت» دوازدهم بررسى شد

سينما حقيقت در ايستگاه آخر 

به وقت خمارى از ويژگى هاى كليدى 
درام و ملودرام  دور است و انگار اين 

تصور وجود داشته است كه زدن مارك 
تقلبى روى لباس ها، جمع كردن يك 
ماشين قديمى يا پرورش مواد مخدر  

يا معتاد بودِن يكى از شخصيت ها، 
قرار است ترس و واهمه و دلشوره  

شخصيت ها را در برابر خواستگار پليس 
و پدربزرگ روحانى اش  ايجاد كند، در 

صورتى  كه در جامعه امروزى، تمام 
اين ها به امرى پيش پاافتاده مى ماند و 
عالوه بر اين، نمى توانند يك مواجهه 

كمدى بيافرينند
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روز گذشته به عنوان اولين روز معامالتى بازارهاى جهانى، نفت 
خام برنت در اثر كمبود تقاضا و گزارش هاى نامساعد از رشد اقتصادى 
با افت قيمت كار خود را آغاز كرد. اين در حالى است كه كاهش فعاليت 
 WTI ــد محدود قيمت نفت دكل هاى نفتى در آمريكا سبب رش
ــت. پس از انتشار گزارش هاى  ــنت شده اس تا مرز 51 دالر و 27 س
نامساعد از رشد اقتصادى جهانى در هفته گذشته، بازارهاى جهانى 
با افت قيمت در بخش نفت خام كار خود را آغاز كردند. در اين ميان 
نفت برنت با كاهش 10 سنتى به رقم 61 دالر و 13 سنت بازگشت. از 
سوى ديگر اما آمارها و گزارش هاى منتشر شده از فعاليت دكل هاى 
نفتى آمريكا حاكى از آن است كه  فعاليت اين حوزه در هفته گذشته 
ــطح از دو ماه اخير قرار دارد. از اين رو قيمت نفت  در پايين ترين س
وست تگزاس بر خالف نفت برنت در محدوده افزايشى قرار گرفته و 
با رشد 50 سنتى به محدوده 51 دالر و 25 سنت افزايش يافته است. 

به گزارش اقتصاد آنالين، كارشناسان معتقدند با ادامه انتشار اخبار 
مبنى بر ركود اقتصادى و كند شدن سرعت رشد اقتصادهاى بزرگ، 
قيمت نفت در ماه هاى آينده در اثر كمبود تقاضا نرخ هايى پايين تر 
از سطوح كنونى را تجربه كند. از سويى ديگر منازعات سياسى ميان 
ابر قدرت هاى اقتصادى در دنيا عامل تاثيرگذار ديگرى در كاهش 
قيمت نفت قلمداد مى شود. در اين ميان تمايل روسيه به نفت 60 
دالرى از يك سو و رشد شاخص دالر در روزهاى اخير از سويى ديگر  
سبب شده تا قيمت نفت با موانع بزرگى براى صعود مواجه شود. در 
ــاخص دالر نيز بايد گفت در  خصوص تاثيرپذيرى قيمت نفت از ش
حالت سنتى قيمت نفت وابستگى معكوس با شاخص دالر داشته و 
هر زمان شاخص دالر تقويت شود، قيمت نفت كاهش مى يابد. اما در 

حال حاضر به نظر مى رسد اين روند سنتى كمى تغيير يافته و شاخص 
دالر و قيمت نفت در بلند مدت همسو با هم حركت مى كنند. در اين 
بين گزارش ها حاكى از آن است كه در 6 هفته اخير شاخص دالر از 
لحاظ تكنيكالى در محدوده 95 واحد  با مقاومت جدى روبه رو است و 
احتمال بازگشت از اين محدوده به نرخ هاى پايين تر محتمل و قابل 
پيش بينى است. اما كارشناسان اين بار معتقدند اگر با تنزل شاخص 
دالر كه به واسطه آمارهاى ضعيف اقتصادى آمريكا خواهد بود، ديگر 
ــت؛چراكه با كند  نمى توان انتظار افزايش بهاى جهانى نفت را داش
شدن رشد اقتصادى آمريكا احتماال تقاضا براى نفت نيز به صورت 
ــمگيرى كاهش خواهد يافت؛از اين رو روند آتى شاخص دالر  چش

بسيار تاثيرگذارتر از پيش براى بهاى نفت نقش بازى خواهد كرد.

ــيه به گوش  ــوخو از روس ــوص خريد س ــي در خص خبرهاي
ــيد، به طوري كه چند ايرالين ايرانى با سوخو تفاهمنامه  مي رس
ــه اين هواپيماها  ــد؛ بنابراين احتمال آن مي رفت ك امضا كرده ان
ــوند، اما اين اواخر دبير انجمن  به زودي به آسمان ايران اضافه ش
صنفى شركت هاى هواپيمايى گفته است  با توجه به اينكه خريد 
ــود ندارد.  ــد، امكان خريد آن وج ــوخو مجوز اوفك مى خواه س
ــازمان هواپيمايى  ــامانى درباره تاييديه س ــعدى س مقصود اس
ــوى شركت هاى  ــوخو از س ــورى براى خريد هواپيماى س كش
ــد هواپيما را  ــوع خري ــت: موض ــى ايرانى اظهار داش هواپيماي
شركت هاى هواپيمايى بايد دنبال كنند و سازمان هواپيمايى از 

نظر كارشناسى هواپيماها را تاييد يا رد مى كند. 
خريد سوخو تنها با مجوز اوفك 

ــركت سازنده اى،  به گفته او براى خريد هواپيماى نو از هر ش
ــورى بايد اظهار نظر كنند.  كارشناسان سازمان هواپيمايى كش
همان گونه كه براى خريد ايرباس، كارشناسان صنعت هوانوردى 
ــه رفته و پس از تاييد آن ها، قرارداد خريد از اين شركت  به فرانس
امضا شد. اين روند يك عرف جارى و در زمره قوانين هواپيمايى 
ــت. تاكنون دو مرحله نمايندگان شركت سوخو به  كشورى اس
ــى مذاكره كرده و هواپيماهاى  ايران آمدند و با ايرالين هاى ايران
خود را به شركت هاى هواپيمايى كشورمان معرفى كردند. حتى 
ــد، اما با توجه  ــركت ها تفاهمنامه هم امضا كرده ان با برخى از ش
ــرل دارايى هاى خارجى وزارت  به اينكه مجوز اوفك (اداره كنت
ــوده امكان تبديل  ــوخو نياز ب خزانه دارى آمريكا) براى خريد س

تفاهمنامه به قرارداد خريد تاكنون وجود نداشته است.
تبديل قطعات آمريكايي به قطعات روسي!

ــامانى تاكيد كرد: بخش زيادى از هواپيماهايى كه  اسعدى س
ــات آن ها توليدات  ــوند باالى 10 درصد قطع در دنيا توليد مى ش

ــش توليد  ــى از قطعات ــوخو نيز بخش ــت. هواپيماى س آمريكاس
ــات هواپيماها  ــت. در صورتى كه باالى 10 درصد قطع آمريكاس
توليد آمريكا باشد، فروش آن به ايران نيازمند مجوز اوفك خواهد 
بود. وى ادامه داد: بنابراين روس ها براى فروش هواپيماى سوخو به 
ايران نيازمند تبديل قطعات هواپيماها به محصوالت غيرآمريكايى 
ــرمايه گذارى سنگينى از سوى  هستند. اجراى اين كار نياز به س
روس ها دارد تا بتوانند بخش زيادى از قطعات آمريكايى را حذف و 
به جاى آن قطعات روسى در سوخو نصب كنند يا اينكه اين قطعات 

را از طريق منابع غيرآمريكايى تامين كنند.
خريد هواپيماهاي دست دوم و واسطه 

ــل و نقل هوايى، حذف   به گفته اين فعال صنفى صنعت حم
قطعات آمريكايى از هواپيماهاى سوخو زمانبر بوده و بيش از دو

سال زمان نياز دارد تا روس ها بتوانند هواپيماى تمام روسى توليد 
كنند؛ در حالى كه ما نياز فورى به تامين ناوگان هوايى داريم.وى 
خاطرنشان كرد: بنابراين براى تامين ناوگان هوايى كشور چاره اى 

جز خريد هواپيماهاى دست دوم از واسطه ها نداريم.

تبديل كارت  اقتصاد نوين به كارت سوخت
ــوخت، هم  ــل كارت بانكي خود به كارت س ــتريان بانك اقتصادنوين مي توانند با تبدي مش
ــتفاده كنند. ــن كارت خود اس ــوخت از نوي ــوخت گيري و هم براي پرداخت بهاي س براي س

به گزارش روابط عمومي بانك اقتصادنوين، در پي اعالم فعال سازي مجدد كارت هاي سوخت 
ــتريان بانك  ــوخت در آينده نزديك، مش ــتفاده از كارت س و توزيع بنزين و گازوييل تنها با اس
ــوخت جديد و  ــت صدور كارت س اقتصادنوين تا 27 آذر جاري فرصت دارند به جاي درخواس
ــوخت تبديل كنند. پرداخت هزينه مجدد، كارت بانكي خود را به صورت اينترنتي به كارت س

ــه رايگان  ــوخت مي توان ب ــه كارت س ــك اقتصادنوين ب ــن كارت بان ــل نوي ــاي تبدي از مزاي
ــه جويي  ــوخت، صرف ــي صدور كارت س ــزار تومان ــر هزينه 33 ه ــد در براب ــن فرآين بودن اي
ــع خدمات  ــهميه، تجمي ــي از موجودي س ــوخت، آگاه ــان هزينه س ــان، پرداخت آس در زم
ــاره كرد.  ــوخت اش ــي به كارت س ــل كارت بانك ــهولت تبدي ــي و س ــف در كارت بانك مختل
ــا  ــد ب ــن مي توانن ــن كارت اقتصادنوي ــدگان نوي ــزارش، دارن ــن گ ــاس اي ــر اس ب
https://mob.gov. ــه آدرس ــراه ب ــت هم ــات دول ــي خدم ــه درگاه مل ــه ب مراجع

ــات  ــراه و درج اطالع ــت هم ــزار دول ــخه نرم اف ــن نس ــب آخري ــت و نص ــا درياف ir و ي
ــدام كنند. ــوخت اق ــوان كارت س ــود به عن ــن كارت خ ــاب و ثبت نوي ــه انتخ ــبت ب الزم نس

هموطنان عزيز مي توانند براي كسب اطالعات بيشتر در اين زمينه به شعب بانك اقتصادنوين 
در سراسر كشور مراجعه يا با كارشناسان مركز 24 ساعته ارتباط با مشتريان اين بانك به شماره 

48031000-021 تماس حاصل كنند.

طرح عقيق بانك انصار با سقف 10ميلياردريال 
درحال اجراست

ــاط 100ماهه درحال  ــقف 10ميليارد ريال و اقس ــهيالتى عقيق بانك انصار با س طرح تس
اجراست و مشتريان بانك ، صاحبان كسب وكار و عموم مردم مى توانند براساس عقد مرابحه از 
ــتفاده كنند. به گزارش اداره كل روابط عمومى وتبليغات، اشخاص حقيقى وحقوقى مى  آن اس
توانند به منظور بهره مندى از اين طرح نسبت به افتتاح سپرده قرض الحسنه جارى بدون دسته 
ــاب ها خود را مكلف به  چك اقدام كنند و بانك نيز به منظور قدردانى از دارندگان اين نوع حس
درنظرگرفتن امتياز تسهيالت براى مشتريان مى داند.اين گزارش مى افزايد نرخ سود تسهيالت 
ــود، جهت اطالع بيشتر با شماره  ــتريان تعيين مى ش ــاس توافق با مش از 8 الى 18درصد براس

096300 مركز خدمات مشتريان تماس يا به شعب سراسر كشور مراجعه فرماييد.  

 بزرگ ترين ليوان چاى جهان در ايران رونمايى شد
بزرگ ترين ليوان چاى جهان به همت فاميال و همزمان با روز جهانى چاى در ايران و در شهر 
تهران رونمايى شد. به گزارش خبرنگار ما، مراسم پرده بردارى از بزرگ ترين ليوان چاى جهان 
ــه متر با برند فاميال در جشن ويژه و باشكوهى با حضور بيش  با ارتفاع چهار متر و قطر داخلى س
ــتداران چاى و ديگر بازديدكنندگان برگزار شد. اين ركورد شكنى توسط  از 1500 نفر از دوس
ــتى آرين تامين كه توليد و عرضه چاى فاميال در كشور را بر عهده دارد، انجام شد و  شركت هس
ميهمانان و بازديدكنندگان مجتمع تجارى تفريحى باملند در هواى دلچسب پاييزى به صرف 
ــدنى  ــده، لحظات جذاب و فراموش نش چاى پرداختند و با توجه به برنامه هاى تدارك ديده ش
ــپرى كردند. به گفته متوليان تحقق اين ركوردشكنى جهانى، مهم ترين  را در كنار يكديگر س
ــب توجه مردم به اهميت  ــاخت و معرفى بزرگ ترين ليوان چاى جهان در ايران، جل هدف از س
چاى و جايگاه ويژه آن به عنوان يك نوشيدنى ملى در بين ايرانى ها و همچنين تاثير آن بر روابط 
ــتر با چاى فاميال اعالم شد. براساس اين  ــنايى هر چه بيش صميمانه در زندگى و همچنين آش
ــتر ركورد بزرگ ترين ليوان چاى جهان در اختيار كشور سريالنكا(ارتفاع 3,04 و  گزارش، پيش
ــور كره جنوبى(ارتفاع 3,3 و قطر 2,62  قطر 2,43 متر) و بزرگ ترين ليوان قهوه در اختيار كش
متر) بوده است.  يادآور مى شود كه در روز جهانى چاى مصادف با 15 دسامبر، هر ساله كشورهاى 
ــد و مصرف آن، مبادرت به  ــعه و پرورش چاى و نيز افزايش تولي مختلف، به منظور ترويج، توس

برگزارى جشن و بزرگداشت روز جهانى چاى مى كنند.

 موفقيت بزرگ رسانه ها در شفاف سازى صنعت خودرو
به گزارش اقتصادخودرو،باالخره بعد از رسانه اى شدن انتصابات سياسى و امنيتى در ايران خودرو، 
مديرعامل اين شركت واكنش نشان داد. رسانه اى شدن انتصابات سياسى و امنيتى در شركت هاى 
زير مجموعه خودروسازى و همچنين تعدد شركت هاى اقمارى تابعه باالخره مديران خودروسازى 
ــيون اصل90 كه باحضور وزير صنعت، مديران خودروساز و  ــت.  در جلسه كميس را به واكنش وا داش
همچنين نمايندگان مجلس برگزار شد، هاشم يكه زارع، مديرعامل ايران خودرو اعالم كرد اسامى اعضاى 
هيات مديره شركت هاى اقمارى ايران خودرو براى اطالع رسانى و ايجاد شفافيت منتشر خواهد شد. انتشار 
ليست اعضاى هيات مديره شركت هاى اقمارى خودروسازان اتفاق مهمى در صنعت خودروسازى كشور 
است و در عين حال اولين قدم از مسير شفاف سازى هزينه كرد و عملكرد خودروسازان كشور است. انتصاب 
افراد امنيتى و سياسى در شركت هاى خودروسازى ابهامات و سواالت فراوانى را براى افكار عمومى ايجاد 

كرده كه مديران خودروسازى بايد نسبت به آن پاسخگو باشند.

نفت

خبر ترويجيقراردادهاي خارجي

نفت در سرازيري تقاضا و كاهش قيمت

ــد يار من» اين بايد زبان حال  «هر كسى از ظن خود ش
ــد، اگر كه زبان مى داشت.  فرودگاه امام خمينى (س) باش
ــد.  ــاى زيبايى برايش ديده ش ــواب ه فرودگاهى  كه خ
فرودگاهى درمركزايران كه  مى توانست درآمد ارزى  قابل 
توجهى  براى كشورمان داشته باشد اما امروز كه پا به ميانسالى 
گذاشته از بى مهرى و كم مهرى هاى سال هاى گذشته بسيار 
متضرر شده  و كشور نيز از نبود فرودگاهى در كالس جهانى 
رنج مى برد. شهر فرودگاهى امام خمينى (س) كه براساس 
برنامه هايش با توجه به سند چشم انداز تا سال 1404 قرار بود 
مركزيت فرودگاهى (هاب منطقه اى) باشد، حاال حتى در 
ميزان پروازها و تعداد جابه جايى مسافر از كشورهاى همسايه 
خود عقب مانده است و به ناچار هاب دوم منطقه در اعزام و 
پذيرش مسافر و هاب اول در ترانزيت كاال و بار را از دست داده 
است؛ البته اين اميدى است كه  در دولت يازدهم و دوازدهم 
پس از سال ها زمين گيرى، جانى دوباره يافت. جانى براى 
آسمان بدون محدوديت ايران كه نيازمند سرمايه و توسعه اى 
آينده نگر بود. آينده اى كه هم اكنون در دست رقباى اماراتى و 

تركى قرار داشته و براى شان فخرى ستودنى است . 
با حلوا حلوا كردن دهان شيرين نمى شود

ــتايل و ماركت جهانى بايد  «براى حركت به سمت اس
عزم و اراده جهانى به كار گرفته شود و در اين راه وزير و وكيل 
ــوند تا به مقصد اعال برسيم». اين ها سخنان  بايد درگير ش
رامين كاشف آذر، كارشناس هوانوردى است كه با رويكرد 
اقتصادى به شهر فرودگاهى امام خمينى(س) نگاه مى كند. 
كاشف آذر مى گويد: «در حوزه فرودگاه امام(س)، مديريت 
جهانى منطبق با فرهنگ ايرانى الزم داريم و اصلى ترين ركن 
كار در كالس و درجه جهانى و بين المللى اين است كه اين 
گونه كارها با رويكرد محلى امكان پذير نيست». منظور از 
سخنان اين تحليلگر اقتصادى حوزه هوانوردى اين است كه 
اگر رويكردمان تغيير نكند و با شخصيت سازمانى-محلى يك 
پروژه بين المللى را دنبال كنيم، قابليت اجرايى كافى نخواهيم 
داشت. پس فرودگاه امام(س) اگر قرار است در منطقه و جهان 
بدرخشد بايد شخصيت مان كه برگرفته از انديشه ها، افعال و 
عادات است، تغيير كند تا بتوانيم خروجى حرفه اى از اين 
پروژه به دست آوريم. وى كه معتقد است با حلوا حلوا كردن 
دهان شيرين نمى شود، تاكيد مى كند: «فرودگاه امام(س) 
بايد رشد كند و فقط صرف دوست داشتن و ميل به آرزو دست 
پيدا نمي كنيم و اقدام كارآفرينانه بايد در مرحله نخست تمام 

افكار و اعمال ما باشد».
تقسيم بندى هاى اتحاديه بين المللى فرودگاه ها

ــا( ACI) كه تمام  ــى فرودگاه ه ــه بين الملل  اتحادي
ــاخص اصلى ميزان  ــاس سه ش فرودگاه هاى دنيا  را بر اس
نشست و برخاست هواپيما ها، اعزام و پذيرش مسافر و ميزان 
جابه جايى بار رصد مى كند، تقسيم بندى هايى را بر اساس 
موقعيت جغرافيايى دارد. دراين تقسيم بندى ها، منطقه 
رقابتى كشور ما تفاوت هايى از نظر آمارى با منطقه خاورميانه  
و جهانى دارد. بايد بدانيم كه مهم ترين شاخص پرفورمنس 
يك فرودگاه بر اساس اعزام و پذيرش مسافر در آن فرودگاه 
است. حال مى بينيم كه در منطقه خاورميانه، ميزان كل 
اعزام و پذيرش مسافر 391 ميليون در سال 2017 بوده كه از 
اين ميزان 62 ميليون از آن ايران بوده است كه سهمى معادل 

16 درصداز آن كشور ماست. اما سند چشم انداز و رقابتى 
كشور ما بر اساس منطقه رقابتى خاورميانه به عالوه تركيه 
ــيم بندى ACI  در منطقه  است كه  كشور تركيه  در تقس
ــهم بازار اروپا در حدود  اروپا قرار دارد و در حدود 9 درصد س
193 ميليون اعزام و پذيرش مسافر داشته كه سهم ايران 
با حضور تركيه از 16 درصد به 10 درصد تغيير پيدا مى كند 
كه اين قدرت و پيشرفت كشور تركيه از نظر ميزان اعزام و 
پذيرش بوده است. سهم كل فرودگاه هاى كشور نسبت به 
منطقه 16درصد است كه در اين تقسيم بندى ايران جايگاه 
سوم منطقه را داراست كه اولى امارات و دومى عربستان و 
سومى ايران است. اما در منطقه رقابتى خاورميانه به عالوه 
تركيه، ايران جايگاه چهارم را بعد از تركيه، امارات، عربستان 
با 61ميليون اعزام و پذيرش داراست و همان طور كه گفته 
ــت. حال اگر هدف گذارى  ــد، 10 درصد بازار ايران اس ش
كشورمان مبنى بر اختصاص جايگاه دوم منطقه باشد بايد 
ــم اكنون بيش از 120  اكنون از امارات متحده عربى كه ه
ــور كنيم .اگر هم منطقه  ميليون اعزام و پذيرش دارد، عب
ــتان  ــه  را در نظر بگيريم  كه بايد از عربس رقابتى خاورميان
ــعودى 91 ميليونى جلو بزنيم كه هم اكنون باز هم  30  س
ــى  ــرش كم داريم. با توجه به به بررس ميليون اعزام و پذي
اتحاديه بين المللى فرودگاه ها مى بينيم كه ايران راهى بس 
ــوار در پيش دارد كه هر چه زودتر بايد به ميدان  دراز و دش
رقابت فشرده منطقه اى و جهانى بازگردد. كاشف آذر با تاكيد 
بر هدف گذارى فرودگاه بين المللى امام خمينى(س) بر به 
دست آوردن جايگاه هاب دوم منطقه، متذكر مى شود: «بايد 
هر چه زودتر با مشاركت بخش خصوصى در مرحله اقدام و 
عمل قرار بگيريم». اين تحليلگر هوانوردى زيرساخت هاى 
فرودگاهى را سرمايه بر دانسته و معتقد است براى اتمام طرح 
جامع فرودگاه امام (س) بايد با شركت هاى طراز اول جهان 
شريك شده و دانش بهره ورى از علم فرودگاه ها را به كشور 
منتقل كنيم. او اضافه مى كند:«ما نياز به دانش مديريت براى 
جذب رقابت و بازار داشته و داريم». اين كارشناس اقتصادى 
صنعت حمل ونقل هوايى كشور، با تاكيد بر آمارهاى اتحاديه 
بين المللى فرودگاه ها خاطرنشان مى كند:«مى بينيم كه در 
10 سال گذشته ميزان رشد پروازهاى خارجى و بين المللى 
كمتر از ميزان رشد پروازهاى داخلى كشور بوده است. اگر 
مى خواهيم در آينده اندك سهمى در منطقه داشته باشيم 
بايد نگاه و رويكرد اصلى ما توسعه پروازهاى بين المللى باشد 

و در 20 سال آينده ميزان پروازهاى بين المللى بايد از ميزان 
پروازهاى داخلى بيشتر شود و متعاقبا توسعه فرودگاه هاى 
بين المللى».  او جايگاه فرودگاه امام (س) را در آينده جايگاه 
مهمى در منطقه مى داند و مى گويد: «فرودگاه بين المللى 
امام (س) در چند سال گذشته از 10 فرودگاه برتر منطقه 
خاورميانه خارج شده و هم اكنون جزو 10 فرودگاه منطقه 
نيست و اين در حالى است كه در چند سال گذشته در اين 
ليست قرار داشت و دليل آن هم سرعت رشد فرودگاه هاى 

منطقه است».
رمز موفقيت  در جذب مسافر بين المللى

«شيفت پارادايم اصلى در حوزه رقابت در حوزه افزايش 
ــافر جابه جايى در حال رخ دادن است و رمز موفقيت  مس
ــافران بين المللى است». كاشف آذر با   كشورها جذب مس
ــخنان اعتقاد دارد: « صحنه آتى رقابت در  تاكيد بر اين س
اين صنعت، صحنه رقابت در جذب هرچه بيشتر پروازها و 
مسافران بين المللى و توسعه شبكه پروازهاى بين المللى 
ــت و اين موضوع اهميت هرچه بيشتر توجه به توسعه  اس
فرودگاه امام (س) را پررنگ مى كند». او نظرش را اين گونه 
ــأن  بيان مى كند: «جايگاه فرودگاه امام در اين حوزه در ش
كشور نبوده و بايد با سرعت بيشتر شكاف آن با فرودگاه هاى 
منطقه رقابتى كه به شرح ذيل است پر شود: 1-امارات با 88

ميليون اعزام و پذيرش. 2- استانبول با 64 ميليون. 3- دوحه 
با 35 ميليون ». آنچه اين كارشناس هوانوردى به آن اعتقاد 
دارد اين است كه  فرودگاه امام جايگاهى در 10 فرودگاه برتر 
ندارد. براى هاب دوم منطقه شدن از نظر اعزام و پذيرش بايد 
بين استانبول و امارات قرار بگيريم كه اگر همين االن قصد 
ــيم بايد 90 ميليون اعزام و  جبران اين مسير را داشته باش
پذيرش را دارا باشيم كه براى هاب دوم منطقه شدن الزم 
است طرح هاى توسعه  فرودگاه بين المللى امام(س)  هر چه 

زودتر به اتمام برسد.
  علل توسعه نيافتگى فرودگاه امام(س)

ــهر  ــى كه براى  ش ــزرگ و دغدغه مهم ــى ب چراي
فرودگاهى امام خمينى (س) هميشه به ميان مى آيد، 
ــت كه چرا با وجود  بحث توسعه نيافتگى اين  پروژه اس
ــترده اى كه دراين ميان  وضعيت مطلوب و منافع گس
مطرح بوده و هست و نيز وجود كارشناسان و متخصصان 
زبده در صنعت هوانوردى كشور وضعيت فرودگاه امام  
خمينى(س) كه نام بنيانگذار بزرگ انقالب را برپيشانى 
خود دارد و بايد همچون نگينى در پايتخت بدرخشد، 
اين طورچشم انتظار دستان معجزه گرى است  تا آنچه 
را بايد، بتواند. حجت رستمى معاون مديركل حقوقى 
ــركت فرودگا ه ها و ناوبرى هوايى ايران بزرگ ترين و  ش

اولين مانع توسعه نيافتگى را نبود برنامه ريزى مى داند، 
ــت كه صنعت فرودگاه ها خاصه فرودگاه  وي معتقد اس
ــرد. او در گفت وگو با  ــدم برنامه رنج مى ب امام (س) از ع
ــگاه كلى نگر   ــون»  مى گويد:«برنامه ريزى يك ن «قان
ــطح كالن به يك راه حل كلى نيز مى رسد  دارد و در س
ــه برنامه ريزى نداريم پس به هدف  و چون ما اعتقادى ب
ــناس هوانوردى با بيان اينكه  ــيم». اين كارش نمى رس
ــركت فرودگاه ها و نيز  ــازمان هواپيمايى كشور و ش س
شركت شهر فرودگاهى امام (س)، هدف هاى يكسانى 
را دنبال مى كنند، مى گويد:«ما مى بينيم سازمان و دو 
شركت ديگر در سه مسير مجزا و متفاوت و بدون هيچ 
ــيرهاى خودشان را  ارتباطى با هم حركت كرده و مس
رفته اند كه در اين حالت فقط وقت و هزينه رفته و مسير و 
هدف دقيق محقق نمى شود». رستمى «سوءمديريت» 
را دومين علت براى توسعه نيافتگى پروژه فرودگاه امام 
ــاله  ــا يادآورى عمر 20 و اندى س (س) ذكر مى كند و ب
ــده در اين سال ها را معيوب  اين فرودگاه، مسير طى ش
ــان مى كند:« زمانى كه  و ناكارآمد دانسته و خاطر نش
ــد، مى توانست شاخصى  فرودگاه امام (س) شركت ش
ــچ گاه صاحب  ــد ولى هي ــرودگاه باش ــعه ف براى توس
مديري مناسب با شرايط فرودگاه نشد». اين تحليلگر 

ــراى يك مدير  ــا و تاثيرگذارى را ب هوانوردى، كاريزم
الزم دانسته و مدير را به مثابه يك رهبر سازمانى درنظر 
مى گيرد وتاكيد مى كند كه فرودگاه امام خمينى (س) 
در كالنشهر تهران، فاقد چنين مديرى يا بهتر بگوييم 
رهبر سازمانى بوده است.  رستمى دليل سوم را در بحث 
چرايى  توسعه نيافتگى فرودگاه بين المللى امام(س) به 
آموزش و عدم تربيت منابع انسانى متخصص و متعهد 
ــت و  ــلط به علم روز در اين صنعت ارتباط  داده اس مس
چهارمين دليل  را نيز مرتبط با بخش حقوقى ماجرا مى 
 داند كه البته رشته تخصصى خود وى نيز هست. او در اين 
مورد عدم وجود قوانين و مقررات سازمان يافته و منسجم 
را علت آخر و البته مهم مى داند و معتقد است به قوانينى 
ــتا حركت كنند و مكمل  احتياج داريم كه در يك راس
ــند. اين كارشناس  و كمك كننده در اين ابرپروژه باش
حقوقى هوانوردى ضرورت جذب سرمايه گذار شايسته 
ــهر فرودگاهى امام(س) را الزم دانسته و اضافه  براى ش
مى كند كه قوانين فعلى در برخى از امور آنچنان دست و 
پاى ما را مى بندد كه نه راه پس داريم و نه راه پيش. آنچه 
ــون و مقررات  ــتمى بيان مى كند يعنى نبود قان كه رس
ــيل فرودگاه امام(س) شده  ــنه آش منسجم دقيقا پاش
است و نفس اين فرودگاه بين المللى را گرفته، زيرا نبود 
مقررات تكميلى به دنبال خود عدم جذب سرمايه گذار 
ــب، عدم امكان آموزش در حد جهانى و نيز عدم  مناس
امكان جذب مشاوره هاى حرفه اى مى كند و اين همان 
جاى ضعف است. ضعف هايى اين چنين سبب شده اند 
كه فرودگاه امام در موعد مقرر خود تمام نشده و سبب به 
وجود آمدن فرآيند استهالكى پروژه شود. اما رستمى در 
آخر اين را نيز ذكر مى كند كه اگر همين االن موارد ضعف 
ــود كه آن هم در صورت نگاه  اصالح و پروژه تكميل ش
ملى به يك پروژه ملى امكان پذير خواهد بود، به سبب 
موقعيت جغرافيايى بكرى كه ايران و فرودگاه امام(س) 
ــهر فرودگاهى  ــد مى توان اين پروژه ش در آن قرار دارن
امام خمينى(س) را در مسير درست آن قرار داد و راهش 
ــمان هاى جهان باز كرد. پيشانى توسعه كشور  را به آس
ــت. عزمى كه بايد سرلوحه تمام  نيازمند عزم جدى اس
ــد تا  ــرمايه گذارى ها در همه دولت ها باش برنامه ها و س
ــى فرودگاه امام(س) رقباى تازه ترى را  خواب خرگوش

برايش نتراشيده است.  

تعويض قطعات آمريكايي به جاي قطعات روسي

مجوز خريد سوخو   در دست نيست

   «قانون» از مشكالتى كه بر سر راه فرودگاه امام(س)  براى تبديل شدن به هاب دوم منطقه وجود دارد، گزارش مي دهد   

نبود قانون؛ پاشنه آشيل فرودگاه امام(س)
سازمان هواپيمايى كشور و شركت فرودگاه ها و نيز شركت شهر فرودگاهى امام (س)، هدف هاى يكسانى را دنبال مى كنند

فرودگاه بين المللى امام (س) در چند سال گذشته از 10 فرودگاه برتر منطقه خاورميانه خارج شده است

رعنا اميري

حجت رستمى:
 نبود مقررات تكميلى ، عدم جذب 
سرمايه گذار مناسب، عدم امكان 

آموزش در حد جهانى و نيز عدم 
امكان جذب مشاوره هاى حرفه اى 

باعث  ضعف فرودگاه امام(س) است. 
ضعف هايى اينچنينى سبب شده اند 
كه فرودگاه امام(س) در موعد مقرر 

خود تمام نشده و سبب به وجود 
آمدن فرآيند استهالكى پروژه شود. 

اگر همين االن موارد ضعف اصالح 
و پروژه تكميل شود در صورت نگاه 

ملى به يك پروژه ملى امكان پذير
 خواهد بود

رامين كاشف آذر: 
ما نياز به دانش مديريت براى جذب 

رقابت و بازار داشته و داريم. مى بينيم 
كه در 10 سال گذشته ميزان رشد 

پروازهاى خارجى و بين المللى كمتر از 
ميزان رشد پروازهاى داخلى كشور بوده 

است. اگر مى خواهيم در آينده اندك 
سهمى در منطقه داشته باشيم بايد نگاه 

و رويكرد اصلى ما توسعه پروازهاى 
بين المللى باشد و در 20 سال آينده 

ميزان پروازهاى بين المللى بايد از ميزان 
پروازهاى داخلى بيشتر شود و متعاقبا 

توسعه فرودگاه هاى بين المللى نيز 
بيشتر شود
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ــت ميراث ملى  درحالى كه سرو ابركوه در فهرس
ــى آن نيز  ــت جهان ــا براى ثب ــده و تالش ه ثبت ش
ــل و تصرفاتى كه  ــا دخ ــا ب ــت ام ــال انجام اس در ح
ــتان ابركوه در  ــادان شهرس ــى نب ــات تاريخ در قن
ــك  ــاهد خش ــم آن مى رود كه ش ــت، بي جريان اس
ــيم. ــران باش ــده اي ــود زن ــن موج ــدن پيرتري ش

ــرو ابركوه يكى از آثار طبيعى ملى  به گزارش ايلنا، س
ايران است كه در شهر ابرقو قرار دارد و از آن به عنوان 
ــود.  ــن موجودات زنده دنيا ياد مى ش يكى از پيرتري
محيط تنه اين درخت در روى زمين يازده و نيم متر 
است و بلنداى آن بين 25 تا 28 متر برآورد شده است.

حمدا... مستوفى در كتاب نزهت القلوب كه در سال 
740 قمرى تاليف شده، درباره ابركوه مى نويسد: در 
آنجا سروى است كه در جهان شهرتى عظيم دارد…؛ 
دانشمند روس الكساندروف، عمر اين سرو را بيش از 
چهار هزار سال مى داند. برخى از افسانه ها، كاشتن آن 
ــت و برخى نيز به يافث (پسر نوح) نسبت  را به زرتش

مى دهند.
ــت  ــال در فهرس با وجود آنكه اين درخت كهنس
ــده است و حتي على اصغر  ميراث ملى كشور ثبت ش
ــازمان  ــان (معاون رييس جمهور و رييس س مونس
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى) بر لزوم 
ثبت اين درخت در فهرست آثار جهانى تاكيد دارد اما 
ــات تاريخى نبادان  اين روزها با دخل و تصرف در قن
ــاهد خشك  ــتان ابركوه بيم آن مى رود كه ش شهرس
شدن پيرترين موجود زنده ايران باشيم.گزارش هاى 

مردمى خبر از دخل و تصرف و تخريب قنات تاريخى 
ــاى ايران و  ــى از كهن ترين قنات ه «نبادان» كه يك
ــرو ابركوه است، مى دهند. آبشخور اصلى درخت س

ــوه به داليلى  ــه ماه اخير اداره آب منطقه ابرك در س
ــكار اين قنات باستانى،   به جاى اليروبى و حفر پيش
ــرده و اين  ــن قنات صادر ك ــاه براى اي مجوز حفر چ
ــيده  قنات زنده در طول چند روز به مرز نابودى رس
است.در اين راستا، سيدمصطفى فاطمى (مديركل 
ميراث و گردشگرى يزد) در نامه اى خطاب به رييس 
ــتان ابركوه به اين نكته اشاره  اداره منابع آب شهرس
ــاى واصله درخصوص  ــه به گزارش ه كرد كه باتوج
ــات تاريخى  ــى قن ــاه در نزديك ــك حلقه چ حفر ي
ــوز اداره منابع آب  ــوه با مج ــتان ابرك نبادان شهرس
ــتعالم از اداره  آن شهرستان و بدون هماهنگى و اس
ــتان به اطالع  ــتان و شهرس كل ميراث فرهنگى اس
ــاند، قنات تاريخى نبادان ازجمله قنات هاى  مى رس
ــهر تاريخى ابركوه است  ــتانى كهن ش تاريخى و باس
كه در مسير تاريخى خود از چندين آسياب و سرداب 
ــخور  ــى و ثبتى عبور كرده و آبش و باغ و خانه تاريخ
اصلى كهن ترين درخت تاريخى ايران(سرو ابركوه) 
ــرف در عرصه و  ــت و هرگونه تغيير و دخل و تص اس
ــن اداره  ــى بدون مجوز اي ــن قنات تاريخ محدوه اي
ــت هرچه سريع تر  كل ممنوع است. لذا ضرورى اس
ــاختار  ــرى از هرگونه تغيير در س ــبت به جلوگي نس
ــود. ــته به آن اقدام ش اين قنات و آثار تاريخى وابس

مسئوالن نيز در پاسخ به درخواست ميراث فرهنگى 

ــر چاه به عنوان چاه به  يزد عنوان كرده اند: مجوز حف
جاى قنات نبادان براساس آرا مراجع قضايى بدوى، 
ــيدگى به  ــيون رس ــر و همچنين كميس تجديدنظ
ــيون صدور  ــط كميس امور آب هاى زيرزمينى، توس
ــتان يزد صادر  پروانه هاى شركت آب منطقه اى اس

شده است.
ــال هاى گذشته  ــاس تواقفات، طى س البته براس
اليروبى قناب انجام شد كه به رغم اجراى آن با توجه 
به شرايط سفره  آب هاى زيرزمينى و افت شديد تراز 
ــترى بر عدم امكان  آب، كارشناسان قنات و دادگس
احياي قنات را تاييد كردند.در اين نامه تاكيد شده كه 
ساختمان و سازه قنات به صورت تاريخى حفظ شده و 
براساس ضوابط و قوانين توزيع عادالنه آب، نيازى به 

استعالم از ميراث فرهنگى نيست. 
ــت انتقال آب چاه به  همچنين از راهروي آن جه
جاى قنات به اراضى كشاورزى آن استفاده مى شود 
ــوه و اراضى  ــرو كهن ابرك ــظ ميراث س كه براى حف
ــت. چنانكه چاه به  قنات نبادان نيز حايز اهميت اس
جاى قنات حفر نشود، آبى براى اراضى قديم نبادان 
ــرو كهن ابركوه نيز خشك و از بين  نخواهد ماند و س
ــده است كه  مى رود.با اين حال در اين نامه تاكيد ش
ــرو ابركوه  ــدن س ــك ش به منظور جلوگيرى از خش
ــعه  ــت اداره كل ميراث فرهنگى يزد از توس الزم اس
ــر كاربرى باغ هاى  ــازها و همچنين تغيي ساخت وس
ــكونى و تجارى كه  ــرو از كشاورزى به مس اطراف س
ــال است،  ــرو كهنس ــدن س ــك ش عامل اصلى خش

ــرو در محدوده وسيعى  ــه س ممانعت كند زيرا ريش
گسترده شده و آبيارى اراضى كشاورزى اطراف سرو 
و آب برگشتى اين اراضى عامل پايدارى و زنده بودن 
ــازمان ميراث فرهنگى،  سرو ابركوه است. رييس س
ــگرى معتقد است: باتوجه به  صنايع دستى و گردش
ــرو ابركوه عالوه بر مزايايى كه براى كشور  قدمت س

ــتر صنعت گردشگرى  دارد، زمينه رونق هرچه بيش
ــود. همچنين  ــتان ابركوه را فراهم مى ش در شهرس
ــى، اداره كل حفاظت محيط  ــط طبيع معاون محي
ــت يزد در اين خصوص گفته بود: براى بهسازى  زيس
ــش از 6 ميليارد  ــازى اطراف اين درخت بي و فضاس
ــده است.  ريال از محل بودجه هاى دولتى هزينه ش

سرو ابركوه به عنوان يك اثر طبيعى، شهرت جهانى 
دارد و براى گردشگران خارجى و داخلى جالب توجه 
است. درخت ياد شده به عنوان تنها اثر طبيعى استان 
ــت و شرايط و  ــت آثار طبيعى ملى ثبت اس در فهرس
ــى اين اثر وجود دارد و  مدارك كافى براى ثبت جهان

موضوع در حال پيگيرى است. 

خطر نابودى سرو   ابركوه  را تهديد مى كند 

پيرترين موجود زنده   ايران
 در بستر مرگ

ــى» املش كه از چند  خانه تاريخى «گوهر تاج خانوم صوف
ــده بود، بعد از آتش سوزى  ــته به حال خود رها ش سال گذش
ــا ...»؛ آتنا  ــانان و بارش باران آرام گرفت، ام با تالش آتش نش
ــتان گيالن به  ــال ميراث فرهنگى املش در اس ميرزاخواه، فع
ايسنا مى گويد: خاندان «صوفى» در املش يكى از خاندان هاى 
معروف از دوره ى قاجار در استان گيالن اند، «گوهرتاج خانوم» 
ــال  ــدان بود كه درا ين خانه  كه در س يكى از اعضاى  اين خان
1310 ساخته شد، زندگى مى كرد، اما اين خانه چهارشنبه 21 

آذر در آتش سوخت.
ــت آثار ملى در  ــاره به ثبت ملى اين خانه در فهرس او با اش
شهريور1382 مى افزايد: از زمان ثبت اين خانه توسط ميراث 
ــتگاه فرهنگى هيچ كارى براى سروسامان  فرهنگى، اين دس
دادن به اين خانه نكرد و به مرور به خرابه اى تبديل شد و حتى 

معتادان به اين بناى تاريخى رفت وآمد مى كردند.
ــخص نشده  ــوزى مش وى با بيان اين كه هنوز علت  آتش س
ــوزى را كار عمدي ورثه  ــت، ادامه مى دهد: عده اى آتش س اس
ــد و باعث متروكه  ــون از ثبت خانه ناراضى بوده ان مى دانند، چ
شدن اين بنا شده اند، اما برخى ديگر علت آن را حضور معتادان 
ــدن، آتش روشن  در اين بنا مى دانند كه احتماال براى گرم ش

كرده اند و اين وضعيت به وجود آمده است.
ــاره به اين كه اين بناى تاريخى چهارشنبه  ميرزاخواه، با اش
ــانان با چهار ساعت تالش  شب 21 آذر آتش گرفته و آتش نش
موفق به خاموش كردن آن به طور كامل نشدند، ادامه مى دهد: 
با بارش باران، بخش زيادى از آتش خاموش شد، روز پنج شنبه 
كه براى ثبت تصاوير داخل بنا رفتم، هنوز در بخش هايى از بنا 
آتش روشن بود، كه خوشبختانه آتش نشانان موفق به خاموش 

كردن كامل آن شدند.
ــط ديوارهاى خانه  ــوزى فق او با بيان اين كه بعد از آتش س
ــهر قرار دارد،  ــد: اين خانه در مركز ش باقى مانده اند، مى افزاي
اما متاسفانه هيچ كدام از نهادهاى متولى تا زمان آتش سوزى 
توجهى به اين بناى تاريخى نداشتند و اگر حضور معتادان را در 

نظر نگيريم، آن به حال خود رها شده بود.
بودجـه مرمت اضطرارى بـه خانه گوهرتـاج خانوم 

داده شد
ــى،  ــر كل ميراث فرهنگ ــى، مدي ــر انتخاب ــهرود امي ش
ــتان گيالن وضعيت اين خانه  ــتى و گردشگرى اس صنايع دس
تاريخى را جور ديگرى تشريح مى كند و به ايسنا مى گويد: اين 
خانه تاريخى سال 82 در فهرست آثار ملى ثبت رسيده است، 
ــوده و او وظيفه نگهدارى از بنا  اما خود خانه در اختيار مالك ب

ــت و ميراث فرهنگى فقط نقش نظارتى دارد.او با  را داشته اس
بيان اين كه مدتى است كه مالك خانه در خارج از املش زندگى 
مى كند، مى افزايد: اين خانه در مركز شهر و در نزديكى يكى از 
ــهر قرار دارد، قطعا براى مالكان، تخريب و ساخت  بازارهاى ش
پاساژ به جاى اين خانه  قديمى بهترين حالت است. اما با ثبت 
ملى خانه، آن ها موظف به نگهدارى از اين بنا هستند، البته هر 
ــاس  ــرى بناى پهلوى «گوهرتاج خانوم» براس نوع تغيير كارب

ضوابط ميراث فرهنگى امكان پذير است.
ــه را 22 آذر صبح روز بعد از  اميرانتخابى با بيان اين كه خان
آتش سوزى ديده است، ادامه مى دهد: در همان جا با اختصاص 
ــد اين بنا به سرعت مرمت اضطرارى  بودجه  اضطرارى قرار ش

شده و تحويل مالك شود.
دوربين ها صحنه  دو جـوان در حال فـرار از خانه را 

ثبت كرده اند
او اضافه مى كند: خانه ى «گوهرتاج خانوم» هيچ سيستمى 

ــت، اما  ــته و خالى بوده اس ــاتى و گاز در خود نداش از تاسيس
ــده، چون فصل بادگرم  ــوزى مشخص نش هنوز دليل آتش س

ــى آورد. وى با  ــوزى ها به وجود م در گيالن زياد از اين آتش س
ــاره به چك دوربين هاى محوطه و اعالم نتايج اين بررسى  اش

ــال فرار از خانه  ــده كه دو جوان در ح نيز مى گويد: گزارش ش
ــوى ديگر در مورد حضور معتادان نيز  گوهرتاج ديده اند، از س
شنيده ام، اما بايد منتظر نتيجه  بررسى ها از سوى آتش نشانى 
باشيم تا علت آتش سوزى به طور دقيق مشخص شود.مديركل 
ميراث فرهنگى استان گيالن، با تاكيد بر اين كه فقط سقف در 
اتش سوزى از بين رفته و ديوارها باقى مانده اند، مى افزايد: در 

داخل خانه تقريبا هيچ چيزى وجود نداشته كه بسوزند.
يك هفتـه بعد از مرمت اولين مسـجد گيـالن، در و 

پنجره هايش سرقت شد
وى يك نقد به ثبت هاى انجام شده در اين استان گيالن وارد 
ــى بناهاى تاريخى قرار  مى داند و مى گويد: يك نقد به ثبت مل
گرفته در استان گيالن در طول سال هاى گذشته دارم، در اين 
استان، هزار و 80  اثر ثبتى داريم كه اگر بخواهيم از هر كدام از 
آن ها جداگانه و براى هميشه مراقبت كنيم، نياز به هزار و 80

نيروى يگان حفاظت داريم، چيزى كه در دسترس نداريم. همه  
اين خانه هاى تاريخى ثبت شده دراختيار مالكان هستند و ما 

فقط وظيفه نظارتى بر ان ها داريم، مانند همين خانه  تاريخى.
او ادامه مى دهد: در كل استان نزديك به 290 پرسنل و هزار 
و 80 اثر ثبت ملى شده داريم، اگر بخواهيم از همه  نيروهاى خود 
در هر سمتى براى حفاظت از اين خانه ها استفاده كنيم، باز هم 

با كمبود زياد مواجه هستيم.
وى مسجد سفيد« اسپى مزگت» را نمونه اى در اين مرمت ها 
ــال قبل مرمت شد، اما يك  مى داند و مى گويد: اين مسجد س
ــرقت  ــجد را به س هفته بعد از مرمت بنا، در و پنجره هاى مس
ــى نيروهاى حفاظت در هر  بردند، اين اداره كل امكان جانماي
ــخص ندارند، بنابراين انجام هر كارى براى  نقطه را به طور مش

حفاظت به كار فرهنگى نياز دارد.
گردشگر براى بناى تاريخى به گيالن مى آيد، نه دريا

ــاره به ديدى كه برخى مردم شهر نسبت  اميرانتخابى با اش
به آثار تاريخى دارند، بيان مى كند: متاسفانه در استان گيالن، 
ــه مى بينند و معتقدند  ــى را به صورت يك ويران بناهاى تاريخ
ــرد، به جرم  ــد بايد آن ها را خراب ك چون اين بناها مخروبه ان

تاريخى بودن!
ــى به عنوان  ــد: ميراث فرهنگ وى همچنين تاكيد مى كن
متولى بناهاى تاريخى در استان گيالن بايد به ديگران بگويد 
كه هيچ گاه گردشگر براى ديدن درياى گيالن به اين شهر سفر 
نمى كند و بيشترين هدفش ديدن بناهاى تاريخى است، چون 
ذات گردشگرى گيالن گردشگرى فرهنگى است، اما متاسفانه 

همچنان ديد فقط به درياى شمال است تا آثار تاريخى.

روايت دوربين ها از احتمال عمدى بودن آتش سوزى در خانه تاريخى «گوهرتاج خانوم صوفى»   خبر  مى دهد

آتش بر جان خانه اى با پالك ثبت ملى

ــه اينكه پرونده  ــاره ب ــازمان ميراث فرهنگى با اش رييس س
ــتان به دادسراى ناحيه  توقف ساخت و ساز در حريم كاخ گلس
12 ارسال شده، گفت: شك نكنيد مجوز توقف ساخت و ساز را 

خواهيم گرفت. 
به گزارش خبرنگار ايلنا، چندى پيش شاهد ساخت و سازهاى 
ــتان بوديم كه ممكن است ثبت  غيرمجاز در مجاورت كاخ گلس
جهانى اين ميراث ملى را به خطر بيفكند، در اين راستا على اصغر 
ــتى و  ــازمان ميراث فرهنگى، صنايع دس ــان (رييس س مونس
ــاز در مجاورت كاخ  ــگرى) طى بازديد از اين ساخت و س گردش
ــمس العماره گفت:  اين ملك كه از جمله امالك  ــتان و ش گلس
ــت  ــاخت 10,5 مترى داش ــوان بوده، گفت: اجازه س كبابى ج
ــتان قرار دارد نبايد اين  كه باتوجه به آن كه در عرصه كاخ گلس
اتفاق مى افتاد.مونسان ادامه داد: شهردارى مجوز 10 متر و 50

سانتى متر را داده بود اما اين مجوزها بايد مورد بررسى قرار گيرد. 
ــازمان اين مجوز را تاييد كرده باشد، تخلف بوده  اگر اداره كل س
ــط ستاد سازمان ميراث و  اين در حالى است كه مجوز بايد توس
گردشگرى صادر مى شد چراكه در عرصه كاخ قرار دارد و اين  گونه 
كه به نظر مى رسد براى دريافت مجوز ساخت وساز در اين منطقه 

با ستاد سازمان ميراث مكاتبه نشده است.
معاون رييس جمهور درباره تخلف  شوراى فنى تهران و ارائه 

ــتان گفت: در اين  ــاخت و ساز در حريم كاخ گلس مجوز براى س
خصوص چيزى نمى دانم و اين امر بايد مورد بررسى قرار گيرد. 
ــده در جايى كه  ــتور رسيدگى صادر ش زود قضاوت نكنيد. دس

تخلف شده باشد، قطعا رسيدگى مى كنيم.
مونسان با اشاره به آ ن كه پرونده توقف ساخت وساز در حريم 
ــال شده، گفت: شك  ــتان به دادسراى ناحيه 12 ارس كاخ گلس
ــم گرفت. تخلف ها  ــاز را خواهي نكنيد مجوز توقف ساخت وس
ــا توجه به  ــق قانون و ب ــاز طب ــوند و ساخت وس بايد برطرف ش
ضوابط ميراث فرهنگى اتفاق بيفتد. عباس جعفرى دولت آبادى 
دادستان تهران صحبت مى كنند و اين پرونده را مورد بررسى قرار 

مى دهند تا حكم توقف موقت صادر شود.
ــان كرد: به من گفته شده بود اين ساخت وسازها  او خاطرنش
متوقف شده اما متاسفانه مى بينم هنوز ادامه دارد. البته توقع ما 
از شهردارى مركز و شهردارى منطقه 12 اين بود كه عمليات را 
متوقف كنند چراكه اين كار چيزى جز خسارت در پى نخواهد 
داشت.مونسان ادامه داد: موضوع ارائه مجوز به ساخت وساز در 
ــال 95 بازمى گردد و شوراى فنى اداره  حريم كاخ گلستان به س
ــهردارى اين مجوز را صادر كرده اند و هر  ــتان تهران و ش كل اس
دوى آن ها كار درستى انجام ندادند. اگر تخلف در حوزه ميراث 
اتفاق افتاده باشد ما بايد پاسخگو باشيم و اگر شهردارى تخلف 

ــئوليت آن را برعهده بگيرد. آنچه مهم است  كرده باشد بايد مس
اين است كه اين بنا نبايد در حريم كاخ گلستان ساخته مى شد. 
حدود يك هفته است از اين ساخت وساز غيرمجاز مطلع شده ام 
و بايد ضوابط رعايت شود. تعرض به زمين كاخ گلستان و ارتفاع 
خارج از ضوابط از ديگر موارد غيرقانونى است كه درباره ساخت 

اين بنا شاهد هستيم.
محمدحسن طالبيان (معاون ميراث فرهنگى كشور) با اشاره 
به آن كه صاحب ملك هنگامى كه حفارى زيرزمين را آغاز كرد 
ــتان تعرض كرد تخلفات را بيشتر  و به بخشى از ملك كاخ گلس
زير پاى گذاشت، گفت: اخيرا در اسناد كاخ گلستان  فيش هايى 
پيدا كرده ايم كه نشان مى دهد بخشى از اين ملك در اختيار كاخ 
ــند شش دانگ دارد. ما  گلستان بوده اما مالك به ما مى گويد س

خواستار سند شديم اما به ما تحويل نداد.
ــان كرد: مالك اين بنا حتى از مجوزى كه  طالبيان خاطرنش
شهردارى به او داده، تخلف كرده و در حال حاضر حدود 13,5 متر 
ساخته است. اين تخلف بايد متوقف شود چراكه ساخت وساز در 
عرصه ميراث جهانى بايد 7,5 متر باشد و اين تخلف استان تهران 

بايد خيلى سريع به ستاد فرستاده مى شد تا چك شود.
ــت، گفت:  ــهردارى كه در اين بازديد حضور داش نماينده ش
ــانتى متر را  ــه دريافت كرده ايم 11 متر و 15 س گزارش هايى ك

نشان مى دهد كه آن هم تخلف است و بايد به سرعت 6,5 اضافه 
برش زده شود.

ــرج رفت و در  ــان بعد از اين بازديد به خانه فرهنگ اي مونس
ــاى بافت هاى تاريخى و  بازديد از اين خانه فرهنگى گفت: احي
ــازمان ميراث است و  بازآفرينى يكى از مهم ترين برنامه هاى س
معتقديم بازآفرينى با نوآفرينى فرق دارد و براى تحقق بازآفرينى 

ــهرى مى توانيم براى محله اى تاريخى كاركردهاى مختلف  ش
ــان كرد: در حال حاضر برخى  ــان خاطرنش تعريف كنيم.مونس
محله هاى تاريخى تبديل به انبار شده اند. اگر بخواهيم زندگى 
در آن ها جريان پيدا كند، مى توانيم با احياى بناهاى تاريخى و 
خانه هاى قديمى و تعريف كاركردهاى جديد براى آن ها اين امر 

را محقق كنيم.

در بازديد مونسان از ساخت و سازهاى غيرمجاز در مجاورت كاخ گلستان مطرح شد

شك نكنيد مجوز توقف ساخت و ساز را خواهيم گرفت

ميراث فرهنگي

نيم نگاه
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محسن پورسيدآقايي:
اين اتفاق فاجعه بار - كه مى تواند 

به خاطر منافع مالى ساختمانى باالى 
سر خط 3 مترو و در مسير نقشه هاى 

مصوب مترو ساخته شود و عمق آن به 
اندازه اى باشد كه ديگر نتوان مترو را 

در اين بخش توسعه داد- قابل جبران 
نيست، اين فاجعه ساليان سال روى 

منطقه اثر خواهد گذاشت

 محمد عليخانى :
خطى از مترو بود كه از اقدسيه مى آمد 

و به نياوران مى رسيد و مترو را پوشش 
مى داد. همچنين يك ايستگاه در محل 
پاركينگ وجود داشت كه در كنار مركز 

تحقيقات استراتژيك بود و زمين 
مال سازمان ترافيك بود كه به عنوان 
پاركينگ استفاده مى شد. در همان جا 
محل ايستگاه مترو طراحى شده بود و 
مترو بايد به آنجا مى رفت و از آنجا به 

نياوران كه متاسفانه  از بين رفت

گروه جامعه

پروژه بزرگ اطلس مال كه در دوره شهردار اسبق 
ــد ودر حال  تهران محمد باقرقاليباف راه اندازي ش
ــاخت و بهره برداري از  ساخت است، ادامه امكان س
خط 3 متروى تهران و پاركينگ طبقاتى را متوقف 
ــراى پاركينگ  ــردارى ب ــى كه گودب كرد و در حال
ــد.  ــود، اين پروژه متوقف ش ــده ب طبقاتى انجام ش
بسياري تبليغات گسترده اطلس مال را از سال  93 
كه مراحل اوليه ساخت آن شروع شد در خيابان هاى 
شهر مى ديدند و حتى در پربيننده ترين سريال هاى 
ــور تبليغاتش  ــت نيز به وف ــون مانند پايتخ تلويزي
ــد. به گزارش خبرآنالين، بانك انصار و  ديده مى ش
ــاس نياز  ــازندگان پروژه اطلس مال پس از احس س
ــار  ــاى جديد تصميم به انتش ــرمايه گذارى ه به س
ــد. پيش از آن  ــى پروژه خود گرفتن اطالعات عموم
تقريبا سرمايه گذاران و تمامى مديران پروژه ترجيح 
ــند ولى  ــم ناظران نباش ــد چندان در چش مى دادن
ــورد تامين مالى و فروش  پس از بروز نگرانى ها در م
واحدهاى تجارى اطلس مال رييس هيات مديره و 
يكى ديگر از اعضاى هيات مديره را مجاب ساخته تا 
بيش از گذشته در جست وجوى خريدار باشند. بانك 
ــن 11315 مترمربعى را با  انصار قرار داد خريد زمي
ستاد اجرايى فرمان امام(س) بست تا حضور رسمى 
بنياد تعاون و بانك انصار، در فعاليت هاى ساختمانى 
ــد كه  ــكل جدى ترى پيدا كند. حال خبر مى رس ش
قرار است اين پروژه خط 3 مترو و پايان توسعه خط 
ــمت نياوران را كور كند. به گزارش  3 از نوبنياد به س
اسكان نيوز، اطلس مال را زماني ساختند كه زمين 
ــب درآمد براى  ــمان اين شهر منبع اصلى كس و آس
ــاخت پروژه هاى بلند پروازانه اى  شهر شده بود و س
ــده  ــدر و تونل نيايش آغاز ش ــل طبقاتى ص مانند پ
ــمى رييس شوراى  بود. چندى پيش محسن هاش
ــت سراسرى مديران  ــهر تهران در نشس اسالمى ش
ــهردارى تهران با اشاره به اينكه  سازمان بازرسى ش
ــت ها رسيدگى نمى شود،  چرا به تخلفات دانه درش
گفته بود: « درباره اطلس مال و همچنين مال ارگ در 
سعادت آباد مسئوالن شهرى بيايند گزارش بدهند 
ــد؟ ابتدا درخت ها را  كه چطور به اين ها مجوز دادن
ــد و حاال تبديل به مال  به بهانه پاركينگ قطع كردن

شده است». 
مترو در ايستگاه نوبنياد متوقف شد

ــاخت  پروژه اى كه گودبردارى عميق آن براى س
ــاى ادارى و  ــگ و 19 طبقه واحده 6 طبقه پاركين
ــاس  ــع عبور خط 3 مترو از زير آن براس تجارى، مان
ــن خط در  ــد اي ــد و باعث ش ــه هاى مصوب ش نقش
ــود. در اين رابطه محسن  ايستگاه نوبنياد متوقف ش
ــل و ترافيك  ــل و نق ــاون حم ــيدآقايى، مع پورس
ــكان نيوز گفته است:« آن  ــهردارى تهران به اس ش
ــح دهد كه چرا  ــت توضي عزيز طرفدار مترو بد نيس
ــه خاطر فروش زمين و  امتداد خط 3 به نياوران را ب
ــهر، كور كردند و با دادن مجوز به اطلس  آسمان ش
مال در پاسداران و فرو رفتن پايه هاى اين ساختمان 
ــل مترو احداث  ــه بايد در آن تون در عمق زمينى ك
ــمت نياوران را كور  ــد، امتداد اين خط به س مى ش
ــهروندان تهرانى از يكى از انشعابات خط  كردند و ش
ــالش كرده ايم در آن  ــدند. ما هر چه ت 3 محروم ش
ــى راه حلى پيدا كنيم  بخش شهر از لحاظ مهندس
ــده پيدا  ــير كور ش ــير تازه اى جايگزين مس كه مس
ــهردار تهران  ــود، امكان پذير نيست». معاون ش ش
ــار - كه به خاطر  ــت:« اين اتفاق فاجعه ب معتقد اس
ــر خط 3 مترو و در  منافع مالى ساختمانى باالى س

ــاخته شود و عمق  مسير نقشه هاى مصوب مترو س
ــد كه ديگر نتوان مترو را در اين  آن به اندازه اى باش
ــعه داد- قابل جبران نيست، اين فاجعه  بخش توس
ــال روى منطقه اثر خواهد گذاشت». در  ساليان س
ادامه پورسيدآقايى تاكيد مى كند كه همين پروژه 
ــمال  تهران شد. او  باعث بسته شدن خط متروى ش
مى گويد:« دوستان طرفدار بسته شدن پرونده مترو 
بودند اما پرونده توسعه شمالى شهر تهران بسته شد 
و شهروندان آن، از داشتن مترو محروم شدند».  آنچه 
ــهر از  ــهردار تهران مى گويد، تنها ضرر ش معاون ش
ــبق نيست. 170 متر تونل بعد  اين اقدام شهردار اس
ــده است. اين تونل كه  از ايستگاه نوبنياد حفارى ش
انتهايش به ديوار بتنى مى رسد، حتى مقاوم سازى 
نشده و يكى از نقاط آسيب پذير شهر در زمان زلزله 
ــته شهر بعد  ــت. به عبارتى ديگر، مديران گذش اس
ــارى ادارى - كه  ــن مجتمع تج از دادن مجوز به اي
ــود و كمبود  روزگارى قرار بود پاركينگ نياوران ش
ــد- يك نقطه  ــارك در منطقه را برطرف كن محل پ
ــه هنوز درد  ــد و در حالى ك ــن نيز ايجاد كردن ناايم
ــاكنان كم رنگ  ترافيك هميشگى منطقه براى س
نشده بود، دچار چالش محروميت هميشگى از مترو 

و ناايمنى ناشى از آن شدند. همچنين انتخاب به نقل 
ــته است: «طبق پيش بينى  از معمارى نيوز نيز نوش
ــهر  ــورت گرفته در طرح تفصيلى ش و جانمايى ص
تهران، اين زمين محل احداث ايستگاه مترو بوده كه 
پس از فروش به شركت اطلس ايرانيان براى احداث 
ــاخت ايستگاه مترو به  «پروژه اطلس مال» مكان س
ــت!» در پى اعتراض  ــده اس محل ديگرى منتقل ش
ــاكن منطقه نياوران به احداث پروژه  شهروندان س
ــى نحوه واگذارى و فروش زمين  اطلس مال، بررس
ــوراى عالى شهرسازى  ــتور كار ش اين پروژه در دس
و معمارى قرار گرفت. بررسى اين پروژه در رسانه ها 
نيز بازتاب زيادى داشت. مالكيت اين پروژه در تاريخ 
ــركت سرمايه  ــهردارى تهران به ش  89/7/29از ش
ــه نمايندگى بانك انصار)  گذارى اطلس ايرانيان (ب
ــاخت آن  ــخ  91/12/28پروانه س واگذار و در تاري
ــد. هر چند  ــهردارى منطقه يك صادر ش توسط ش
ــئول امور ارتباط با رسانه هاى  شكرا... صالحى، مس
شركت اطلس مال غير قانونى بودن اقدامات صورت 
ــرى را قويا رد كرده  ــوص تغيير كارب گرفته در خص
است». معمارى نيوز در گزارشى به نمونه كوچكى از 
نتيجه و عواقب اين تغيير كاربرى كه هزينه زيادى 
را متوجه شهردارى تهران، شركت بهره بردارى راه 
ــهرى تهران و حومه (مترو) و بيت المال مى  آهن ش
ــت:« طبق پيش بينى  ــته اس كند، پرداخته  و نوش
ــهر  ــورت گرفته در طرح تفصيلى ش و جانمايى ص
تهران، اين زمين قرار بود محل احداث ايستگاه مترو 
باشد كه پس از فروش  و واگذارى به شركت اطلس 
ايرانيان براى احداث پروژه اطلس مال، مكان ساخت 
ــد!تغيير  ــتگاه مترو به زمين ديگرى منتقل ش ايس
ــتگاه مترو از چند منظر قابل توجه است.  مكان ايس
ــيار زياد در  اول اينكه با توجه به وجود قنات هاى بس
ــاور اين پروژه از نظر  اين منطقه، قطعا مهندس مش
ــب براى  ــن مكان را مناس ــى و مكان يابى، اي طراح

احداث ايستگاه مترو تشخيص داده است. اين زمين 
در مالكيت شهردارى تهران بوده و اختصاص دادن 
ــتگاه قطعا به  ــركت مترو براى ساخت ايس آن به ش
صرفه بوده و هزينه زيادى را براي بودجه شهردارى 
ــتر آن از فروش تراكم و شهر فروشى  تهران كه بيش
ــت، نخواهد داشت.از سويي كاربرى  تامين شده اس
ــت و با  ــن طبق طرح تفصيلى پاركينگ اس اين زمي
ــتگاه مترو،  بار  احداث پاركينگ طبقاتى روى ايس
ترافيكى منطقه به طور قابل توجهى كاهش مى يابد. 
و ديگر اينكه خريد زمينى با متراژ باال به جاى زمين 
ــال جهت احداث  ــده به پروژه اطلس م فروخته ش
ايستگاه مترو، قطعا هزينه زيادى را براى شهردارى 
و شركت بهره  بردارى راه آهن شهرى تهران و حومه 

(مترو) خواهد داشت.
رد ادعاهاي ساخت مترو

ــن رفتن خط  ــا براى از بي در حالى كه نگرانى ه
ــاون حمل ونقل و  ــران وجود دارد، مع 3 متروى ته
ــران اين موضوع  ــهردارى ته ترافيك قاليباف در ش

ــت.  را تكذيب كرده و گفته اين موضوع فرافكنى اس
جعفر تشكرى هاشمى معاون پيشين توسعه منابع 
ــابق در توضيح كور شدن خط  انسانى شهردارى س
3 متروى تهران گفت: « موضوع مطرح شده توسط 
ــهرى كنونى مبنى بر كور شدن خط 3 و  مديريت ش
اينكه در برنامه هاى اصلى متروى تهران قرار داشته 
فرافكنى اى بيش نيست؛ چرا كه خط 3 به عنوان يك 
طرح پيشنهادى و در اولويت هاى بعدى ما در دست 
اعمال برنامه هاى الزم االجرا بود».  تشكرى هاشمى 
با عدم تاييد ضرورت رد شدن خط 3 تهران از پروژه 
اطلس مال گفت: « با توجه به اينكه معموال خطوط 
مترو از زير خيابان ها و بزرگراه ها به سبب عدم ايجاد 
مزاحمت صوتى براى شهروندان ساخته مى شوند، 
ــاختمان ها يا  از اين رو تنها در مواردى مترو از زير س
ــد كه امكان آن  از زير اطلس مال مى تواند عبور كن
ــيارى از مواردى كه درساخت  ــد. در بس فراهم باش
ــاوران و  ــد، مش ــكلى ايجاد مى ش خطوط مترو مش
ــير اصالحى امكان  متخصصان مربوطه با ايجاد مس
ــكل را ايجاد مى كردند؛بنابراين اين امر در  رفع مش
ساخت مترو عادى و طبيعى است. بى شك كسانى 
ــرح كرده اند،  ــانه اى و مط كه موضوع خط 3 را رس
ــاز مترو ندارند؛ چرا كه گاهى  اطالعى از ساخت و س
ــديم كه با  با معارض هايى در زير زمين مواجه مى ش
ــن بردن معارض ها وجود  اندك تغييرى امكان از بي
ــرار بوده از زير  ــت. از اين رو اينكه الزاما مترو ق داش
اطلس مال عبور كند چنين ضرورتى در هيچ جا به 

تاييد نرسيده است».
از اين اتفاق ها در شهر زياد داريم

ــيون حمل ونقل  محمد عليخانى، رييس كميس
ــهر تهران نيز در گفت و گو با  ــوراى ش و ترافيك ش
ــدن پاركينگ مترو به علت  «قانون» درباره كور ش
ــى گويد:«  خطى از مترو  تصرف پروژه اطلس مال م
بود كه از اقدسيه مى آمد و به نياوران مى رسيد و مترو 
ــش مى داد. همچنين يك ايستگاه در محل  را پوش
ــت كه در كنار مركز تحقيقات  پاركينگ وجود داش
استراتژيك بود و زمين مال سازمان ترافيك بود كه 
به عنوان پاركينگ استفاده مى شد. در همان جا محل 
ايستگاه مترو طراحى شده بود و مترو بايد به آنجا مى 
رفت و از آنجا به نياوران كه متاسفانه  از بين رفت. اين 
ــهردارى بود كه مى  يك موقعيت مناسبى براى ش
توانست ايستگاه مترو داشته و دسترسى آن راحت 
باشد». او درباره اينكه اين خط مترو شمال تهران را 
پوشش مى داد و با اين اتفاق عمال اين ايستگاه از بين 
مى رود، گفت:« متاسفانه آن زمين را به اطلس مال 
مى دهند. حال اينكه مترو از بين مى رود يك طرف 
ــوى ديگر اطلس مال هم بر مشكالت منطقه  و از س
اضافه مى كند. به هر حال آن منطقه هميشه تا همين 
ــته  االن هم ترافيك دارد و آنجا خود به خود از گذش
ترافيك داشت و االن هم شرايط خوبى ندارد، طبيعتا 
اين مجتمع تجارى در آنجا ساخته شود، مشكالت 
مردم را تشديد مى كند و زحمت ماموران راهنمايى 
را زياد مى كند و يكى از معضالتى است كه در آينده 
ــه يا هر چيز ديگر  به علت كارهايى كه بدون مطالع
انجام مى دهيم، داريم. از اين نمونه ها در شهر زياد 
ــوراى جديد براى اين  ــم». او درباره تصميم ش داري
ــپاه با شهردارى توافق  كار مى گويد:«به هر حال س
ــده است. تصميم  كرده و ماجرا در يك تهاتر تمام ش
ــت كه اين  ــن اتفاق اين اس ــوراى جديد براى اي ش
مجتمع تجارى راهكار جديدى را براى از بين رفتن 
مشكالتى كه ايجاد مى كند به ما بدهد و تا آن زمان 
ما به اين مجتمع پايان كار نمى دهيم. بايد پيوست 
مطالعات ترافيكى داشته باشد تا ما با آن اين معضل 

را به حداقل برسانيم».

       موضوع خط متروي 3 و جريان واگذاري زمين و پاركينگ نياوران به پروژه اطلس مال حاشيه هاي بسياري به وجود آورد    

قفل اطلس مال بر مترو

ساخت و سازهاي شبانه و تخلفاتي كه در حوزه زمين و مسكن 
ــه دار پايتخت در  ــكالت قديمي و ريش رخ مي دهد، يكي از مش
سال هاي مختلف است كه با افزايش هر روزه ارزش زمين و ملك، 
ــتر مي شود. رخداد اين  تخلفات ساختماني نيز متعاقب آن بيش
تخلفات از سوي شهروندان شايد امري عادي و قابل پذيرش باشد 
اما اينكه مجموعه هاي دولتي و نهادهاي عمومي همچون ارتش 
ــت.  در اين قضيه ورود پيدا كنند، اتفاقي عجيب و دور از ذهن اس
ديروز و در جريان بازديدي كه يكي از اعضاي شوراي شهر تهران و 
جمعي از مديران شهرداري از منطقه چهار تهران داشتند، موضوع 
تخلفات يكي از تعاوني هاي وابسته به ارزش در اراضي شمال شرق 

تهران مطرح شد.
 رييس كميسيون شهرسازى و معمارى شوراى شهر تهران در 
اين باره گفت كه شاهد انجام تخلفات بسيار گسترده ساختمانى 
ــكن زيرمجموعه  ــط مجموعه   اى از شركت   هاى تعاونى مس توس
ارتش و بنياد تعاون ارتش هستيم. محمد ساالرى با بيان اينكه از
مجموعه پروژه   هاى منطقه چهار شهر تهران بازديد داشتيم، اظهار

داشت: اين بازديد در محورهاى مختلفى انجام شد كه يكى از اين 
محورها مربوط به تخلفات ساخت و ساز ارتش جمهورى اسالمى 
ــترده ارتش در حوزه ساخت وساز  ايران بود. وى به تخلفات گس
اشاره كرد و اظهار داشت: باوجود اينكه نهادهاى نظامى، حاكميتى 
ــررات، به خصوص مقررات  ــت قوانين و مق و دولتى بايد در رعاي
شهرسازى و معمارى و طرح تفصيلى پيشگام باشند و مقام معظم 
رهبرى نيز همواره به اين موضوع تاكيد داشته   اند اما متاسفانه ما 
شاهد انجام تخلفات بسيار گسترده ساختمانى توسط مجموعه   اى 
ــكن زيرمجموعه ارتش و بنياد تعاون  از شركت   هاى تعاونى مس

ارتش هستيم.
 اين عضو شوراى شهر تهران با اشاره به پروژه   هاى غيرقانونى

ــيه اتوبان بابايى تصريح كرد: از جمله اين  ــده در حاش ساخته ش
تخلفات مى   توان به مجموعه   اى با بارگذارى قابل توجه اشاره كرد 
ــى را تخريب كنند، اقدام به  كه قبل از اينكه ديوار محدوده نظام
انجام تخلف كرده و سپس ديوار را برداشته   اند و حتى امروز از ورود 
مسئوالن مديريت شهرى به آن مجموعه نيز جلوگيرى شد اما من

به سختى توانستم وارد مجموعه شوم و بازديدى از اين مجموعه 
داشته باشم.

ــهرك شهيد   يكى ديگر از تخلفات عمده آنان در مجموعه ش
بهشتى است كه مجموعه ساخت و سازهاى انجام شده در آنجا در 
دوره مديريت شهرى گذشته بدون پروانه ساختمانى و براساس 
ــدور پروانه و در اجراى مقررات  يك توافق كتبى كه در فرآيند ص

شهرسازى و معمارى جايى ندارد،  انجام شده است. 
ــن برج 16 طبقه موافقت  در اين مجموعه براى احداث چندي
ــدام چهار طبقه اضافه ــده اما بعد از آن دوباره به دو برج و هر ك ش

كرده  اند.اين اواخر نيز در مجموعه فضاهاى باز كه در آن محدوده 
ــتفاده قرار  ــرانه   هاى خدماتى مورد اس وجود دارد و بايد براى س
مى     گرفت، اقدام به گودبردارى كرده   اند و قصد احداث برج ديگرى

ــهردارى منطقه اكنون متوقف شده است.  را دارند كه با تالش ش
رييس كميسيون شهرسازى و معمارى شوراى شهر تهران با اشاره 
ــت در مجاورت پارك شيان و  به مجموعه رستوران     هاى باغ بهش
ــان كرد: اين مجموعه  لويزان در پهنه فضاى سبز (G) خاطرنش
ــت كه با نصب تابلوهاى  يكى ديگر از تخلفات اين نهاد نظامى اس
ــه تبليغات براى آن  ــر و بزرگراه   ها اقدام ب بزرگ مقياس در معاب
ــتفاده مى   شود و  ــم   هاى مختلف اس كرده  اند و اكنون براى مراس
ــهردارى تهران براى  در هيچ كدام از اين پروژه    ها حق و حقوق ش

اجراى ماموريت   هاى مديريت شهرى پرداخت نشده است.
همچنين در مجموعه موسوم به هفده و نيم هكتارى پادگان 
كوهك واقع در خيابان نيروى دريايى،  با وجود اينكه هفت و نيم 
ــبز مورد  ــط براي ايجاد فضاى س ــن مجموعه بايد فق هكتار از اي
استفاده قرار مى   گرفت، يك عرصه سبز و باز را به صورت كامل به 
ــنگ برى تبديل كرده  اند كه  غرفه  هاى متعدد سنگ فروشى و س
ــكونتگاهى ايجاد كرده و  وضعيت نابهنجارى را در اين منطقه س
ــهردارى  ــات تاكنون هيچگونه عوارضى هم به ش براى اين تخلف
ــت. پيگيرى خواهم كرد تا در آينده نزديك  ــده اس پرداخت نش
ــيم تا  ــته باش ــاتى را در اين خصوص با ارتش داش بتوانيم جلس
وضعيت اين تخلفات را مشخص كنيم. قطعا ما به عنوان كميسيون 
شهرسازى و معمارى شوراى شهر تهران در راستاى ايفاى نقش 
ــرح تفصيلى و صيانت از  ــى از آن ها اجراى ط نظارتى خود كه يك
مقررات شهرسازى و معمارى و جلوگيرى از تخلفات ساختمانى 
است، اين موضوع را پيگيرى خواهيم كرد و گزارش آن را به مردم 

و شهروندان ارائه خواهيم داد.

در شهر

ــزان مراجعه  ــايد از برخي ايرانيان درباره مي ش
ساالنه شان به مراكز درماني و پزشكي سوال كنيم، 
پاسخ دهند كه حتي يك بار هم پاي شان به مطلب 
پزشك يا بيمارستان باز نشده است كه اگر اين گونه 
باشد، جاي بسي خوشحالي است. اما واقعيت اين 
است كه آمارها از مراجعه حداقل 10بار در سال به 
ــط هر ايراني سخن مي گويد كه توجه  پزشك توس
به سالمت فردي و اجتماعي را دو چندان مي كند.

سخنگوى وزارت بهداشت افزود: 80 درصد مردم 
توان ورود به بيمارستان خصوصى را ندارند.به گفته 
ــره جمعيتى  ــى در حال حاضر، پنج ايرج حريرچ
كشور به نحوى است كه داراى جمعيت فعال است 
و مولدان شان حدود 70 درصد جمعيت را تشكيل 
ــال آينده تعداد سالمندان  مى دهند و طى 30 س
ــداد مواليدمان كم  ــد و تع ــور افزايش مى ياب كش
خواهد شد. وي با تاكيد بر لزوم توجه هر چه بيشتر 
ــازمان  ــالمت، گفت: س به كارآفرينى در حوزه س
ــال 2008 افزايش طول عمر  جهانى بهداشت تا س
ــت زندگى،  ــى، افزايش كيفي يعنى اميد به زندگ
ــاى زودرس و ناتوانى ها، حفاظت  كاهش مرگ ه
ــا و كاهش  ــى از بيمارى ه از مخاطرات مالى ناش
هزينه هاى فقر زاى سالمت را از اهداف سالمت در 
كشورها  بيان كرد.سخنگوى وزارت بهداشت با بيان 
ــخگويى و افزايش رضايت مردم از ديگر  اينكه پاس
ــت، افزود: هر ايرانى 10,3  اهداف نظام سالمت اس
بار در سال با نظام سالمت در ارتباط است؛بنابراين 
ــب و ارائه خدمات با كيفيت از  ــخگويى مناس پاس
اهميت زيادى برخوردار است و اين اهميت، تنها در 
ارتباط با ارتقاى كيفيت خدمات بالينى نيست بلكه 
بيمار و مردم انتظار دارند كرامت شان حفظ شود و 
در كنار ارائه خدمات بهداشتى درمانى مناسب، به 
آن ها احترام گذاشته شود.حريرچى با بيان اينكه 
ــالمت 20 تا 30 درصد  حتى بهترين نظام هاى س
منابع خود را هدر مى دهند، تاكيد كرد: بايد بتوانيم 
ــيم و  ــن منابع، به نتايج ايده آل خود برس با كمتري
ــتر را با منابع فعلى به دست بياوريم. سالمت بيش

ــاره به  ــت در ادامه با اش ــخنگوى وزارت بهداش س
فعاليت بيمارستان هاى خصوصى در كشور، گفت: 
ــت كه 40 درصد تخت هاى  نزديك به 20سال اس
اين بيمارستان ها هميشه خالى است و از طرفى هم 
ــتان هاى خصوصى حاضر به ارائه خدمات  بيمارس
درمانى با هزينه كمتر نيستند و 80 درصد مردم نيز، 

توان ورود به بيمارستان هاي خصوصى را ندارند.

از ويژگى هاى منحصر به فرد تكنولوژى هاى نوظهور 
ــوم يك كشور با آن  عدم همراهى فرهنگ و آداب و رس
است. ممكن است اين همسويى ده ها سال طول بكشد و 
شايد هرگز هم اتفاق نيفتد. فضاى بى مرز اينترنت، آزادى 
عملى كه پس از فيلترينگ به كاربران داده مى شود كه با 
استفاده از فيلترشكن، به صورت ناشناس فعاليت كنند 
و فضاى ارتباطاتى كه تا كنون در جامعه وجود نداشته 
ــود كه در آن برخى افراد به  ــترى مى ش باعث ايجاد بس
داليل شخصيتى تالش مى كنند كه مهارت هاى جذاب 
ــرض ديد ديگران قرار دهند و  و غيرجذاب خود را در مع
ــوند. تمايل به ديده شدن ممكن است برخى را  ديده ش
چنان ترغيب كند كه از زندگى و كار و شرايط عادى خود 
بگذرند و دست به كارهاى خارق العاده بزنند تا بينندگان 
بيشترى به دست آورند. از لوده بازى هاى تمسخر آميز تا 
خط و نشان كشيدن براى اين و آن، از بروز استعدادهاى 
ــراى مناطق محروم. همه  جذاب تا جمع آورى كمك ب
ــود كه به آن ها  ــط كسانى انجام مى ش اين ها غالبا توس
شاخ هاى مجازى گفته مى شود كه اصطالحى عاميانه 
به معناى شخصيت هاى پرمدعا در دنياى مجازى است. 
اين اواخريكى از اين نوجوانان كه تصاوير حركات موزون 
ــتگير شده و مطابق  ــته، دس او بازديدهاى فراوانى داش
ــت. متوليان امر  معمول، اعتراف تلويزيونى داشته اس
واقعا به واكنش جامعه مى انديشند؟ اينكه اين افراد واقعا 
افعال مجرمانه داشته اند يا نه بحث ديگرى است. اينكه 
فردى كه هنوز مراحل دادرسى را طى نكرده بايد در برابر 
ــازه و جذابى براى افكار  دوربين اعتراف كند، موضوع ت
عمومى نيست. اما واكنش هاى منفى شديد جامعه به 
دستگيرى اين نوجوان نشان مى دهد كه مطالبه اصلى 
ــتگاه هاى انتظامى و امنيتى چيز ديگرى  مردم از دس
است. شاخ هاى مجازى را رها كنيد. شاخ هاى حقيقى 
را بگيريد. شاخ هاى حقيقى كه مى توانند چندين هزار 
سكه را يك روزه بخرند و احتكار كنند. شاخ هاى حقيقى 
كه چندين هزار ميليارد تومان تخلف مالى دارند و حتى 
احضار هم نمى شوند. شاخ هاى حقيقى را دريابيد كه با 
وجود احراز تخلف به آسانى به همراه خانواده كشور را ترك 
مى كنند. شاخ همه شاخ هاى حقيقى رييس سابق بانك 
ــد زندگى راحت و بى دغدغه  ملى بود كه به نظر مى رس
ــت هيچ كس هم به او نمى رسد.  اى در كانادا دارد و دس
شاخ هاى حقيقى را بگيريد كه تابعيت مضاعف دارند و 
در كشور صاحب پست هاى بعضا كليدى هستند. شاخ 
ــان به ميزان بيش از نصف  هاى حقيقى كه فرزندان ش
ــرمايه دارند. البته  بودجه كل كشور فقط در آمريكا س
ترويج بى بند و بارى و اشاعه ابتذال كار نادرستى است و 
در جاى خود بايد با سرشاخه ها و انواع سيستماتيك آن 
برخورد شود اما اين نوجوان زير 18 سال مشخص است 
كه فقط دغدغه ديده شدن داشته و نيازى نيست اقتدار 
امنيتى مان را با دستگيرى اين نوجوان به جامعه القا كنيم 
ــا واكنش منفى جامعه مواجه  زيرا در اين مورد خاص ب
خواهيم شد. مردم كم كم شاخ هاى مجازى را فراموش 

مى كنند، شما  شاخ هاى حقيقى را دريابيد.

نگاه 

فضاي مجازي

مراجعه 10باره
 هر ايراني به پزشك

فضاي مجازي و 
فرهنگ هاي نو ظهور

عضو شوراي شهر در بازديد از شمال شرق پايتخت مطرح كرد

انتقاد از تخلفات ساخت و ساز دستگاه هاي نظامي در تهران



امينه افروز 
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ده ها زخمى در حادثه تصادف 

اتوبوس در سوييس

ــه انحراف يك  ــوييس اعالم كرد: در حادث پليس س
دستگاه اتوبوس و برخورد آن با ديوار 45 نفر كشته و 
مجروح شدند.در اين حادثه رانندگى كه در بزرگراهى 
ــاق افتاد يك  ــوييس اتف ــهر زوريِخ س در نزديكى ش
ــافربرى به دليل تغيير جهت  ــتگاه اتوبوس مس دس
ــد و با يك ديوار  ــير اصلى منحرف ش ناگهانى از مس
برخورد كرد. در اين حادثه دست كم يك نفر كشته و 

44 تن ديگر مجروح شدند.
ــيه، دست كم 10 نفر از تبعه  طبق اعالم سفارت روس
اين كشور در اين حادثه رانندگى مجروح شده اند. اين 
ــهر «دوسلدورف» در آلمان  اتوبوس از ايتاليا عازم ش

بوده كه دچار حادثه شده  است.
ــده تنها قربانى اين  ــاتودى، گفته ش به گزارش راش
ــورد مليت او  ــانحه يك زن بوده اما اطالعاتى در م س

منتشر نشده  است.

دستگيرى عامالن تخريب 
خودروها در قم

رييس پليس امنيت عمومى استان قم از شناسايى 
ــت خودروى  ــالن تخريب  هش ــتگيرى عام و دس
ــرهنگ پيام كاويانى  سوارى در استان خبر داد. س
در اين رابطه عنوان كرد: در پى كسب خبرى مبنى 
ــوارى، موضوع به  ــت خودروى س بر تخريب  هش
ــتور كار ماموران پليس امنيت  صورت ويژه در دس
ــتان قرار گرفت. با  عمومى فرماندهى انتظامى اس
ــوران تحقيقات  ــيت موضوع، مام توجه به حساس
ــى هاى  تخصصى را در اين خصوص آغاز و در بررس
ــد كه تخريب خودروها توسط  پليسى مشخص ش
ــارس صورت  ــتگاه خودرو پژو پ ــر با يك دس دو نف
ــت .رييس پليس امنيت عمومى استان،  گرفته اس
ــام اقدامات اطالعاتى،  تصريح كرد: ماموران با انج
ــا هماهنگى  ــايى و ب ــان  را شناس مخفيگاه متهم
مقام قضايى تيمى براى دستگيرى متهمان اعزام 
شد.سرهنگ كاويانى  در پايان بيان كرد: با همكارى 
ماموران پليس امنيت عمومى با فرماندهى انتظامى 
شهرستان، دو نفر از عامالن اصلى تخريب خودروها 

دستگير و از آنان يك تيغه شمشير كشف شد.

قتل زن ميانسال 
با شليك سه گلوله 

ــه گلوله به قتل رسيد و  ــليك س زن ميانسال با ش
ــكه طال از صحنه جرم به سرقت رفت. چندين س

ــوران كالنترى  ــداد 20 آذر مام ــاعت يك بام س
126 تهرانپارس در تماس با بازپرس كشيك قتل 
ــاله اى در طبقه  ــد زن 55 س پايتخت اعالم كردن
اول يك ساختمان پنج طبقه به قتل رسيده است.

ــن خبر بازپرس امور جنايى  دقايقى بعد از اعالم اي
ــخيص هويت آگاهى در  تهران به همراه اكيپ تش
صحنه جرم حاضر شده و مشغول تحقيقات درباره 
ــدند. تيم جنايى با حضور در صحنه  اين پرونده ش
ــول در حالى كه  ــد غرق در خون مقت جرم با جس
ــيده بود، مواجه  ــه گلوله به قتل رس ــليك س با ش
ــان داد مقتول از همسرش  شدند.بررسى اوليه نش
ــاله اش زندگى مى كرده  جدا شده و با دختر 25س
ــتين گام از تحقيقات  ــت.كارآگاهان در نخس اس
ــه وى در اظهاراتش  ــراغ دختر مقتول رفتند ك س
ــر 18 آذر تولد يكى از  ــت: بعدازظه به بازپرس گف
دوستانم دعوت بودم و از خانه خارج شدم اما چون 
مراسم جشن تولد ديروقت تمام شد با مادرم تماس 
گرفتم و گفتم شب به خانه خواهرم مى روم و همين 

كار را انجام دادم.

رويد   اد   

ــواده را پرداخت.  اين زن تاوان اختالفات دو خان
ــوهرش و وقتى زندگيش  خانواده خود و خانواده ش
ــيد كه براى مادرش  ــيد، به نتيجه اى رس از هم پاش
ــن قدر ارزش  ــى او فقط همي ــوب بود.آيا زندگ مطل

داشت؟ 
اسمش شكوفه است. زنى 23 ساله كه دو خواهر و 
يك برادر دارد. يكى از خواهرانش جراح قلب، ديگرى 
متخصص زنان و برادرش رييس يك شركت واردات 
ــانس  ــت .خودش نيز ليس و صادرات مواد غذايى اس
ــام نگهدارى  ــش به اته ــى دارد. او  16 روز پي ماماي

موادمخدر دستگير شده و  مى گويد بى گناه است.
او ابتدا سراغ زندگى از هم پاشيده اش مى رود:

ــده بودم.  ــگاه آشنا ش ــير دانش با كامران در مس
ــد ولى وضع  ــى دارن ــع مالى خوب ــواده من وض خان
ــا بود. او يك كارخانه  مالى او خيلى بهتر از خانواده م
ــراى  ــا را ب ــم آن ج ــوز ه ــازى دارد و هن شكالت س
خانواده اش مى چرخاند. براى من خود كامران همه 
زندگى بود ولى مادر خودم و مادرشوهرم دايم با هم 
مى جنگيدند:  دختر فالنى، فالن جهيزيه را آورده و 
عروس فالنى، فالن قدر مهريه دارد و از اين حرف ها! 
ــى را در كنار  ــه براى من بهترين زندگ مادرم هميش
پول مى خواست و مادرشوهرم آتش دعواها را دامن 
مى زد. زندگى من و كامران تحت تاثير دعواهاى دو 
ــت، در حالى كه همديگر را خيلى  خانواده، قرار داش
ــتيم.حتى به دنيا آمدن پسرمان آرمان  دوست داش
ــت به دعواهاى بى اساس آنان پايان دهد.  نيز نتوانس
درست يك سال قبل، زمانى كه آرمان يك ساله بود، 
با اجبار خانواده اش و كتك هايى كه پرويز از پدرش 
ــالق داد. حتى در  ــرا ط ــورت وكالت م خورد، به ص
دفترخانه هم او را نديدم و پدرش با وكالتنامه او، دفتر 

طالق را امضا كرد.  
  شـكوفه تاوان اختالفـات دو خانواده را 
پرداخت. خانـواده خود و خانواده شـوهرش 
و وقتى زندگى اش از هم پاشـيد، به نتيجه اى 
رسـيد كه براى مادرش مطلوب بود!!! زندگى 

شكوفه فقط همين قدر ارزش داشت؟ 
ــاس  ــى از دفترخانه طالق بيرون آمدم احس وقت
ــده، خيلى افسرده بودم  ــياه ش مى كردم زندگيم س
ــواب آور را يك جا  و در همان حاالت، 200 قرص خ

خوردم تا بميرم. 

يك هفته بعد در بيمارستان چشمانم را باز كردم و 
فهميدم طى يك هفته در كما بودم و اميدى به نجاتم 
نداشتند و باز فهميدم پرويز هم در اين مدت، مقدار 
زيادى قرص خورده ولى فقط در بيمارستان بسترى 

شده و فورى نجاتش داده اند. 
  بعد از طالق؛ تنها زندگى مى كردى؟ 

بله، خودم در مهرآباد نزديك خانه مادرم، خانه اى 
ــايلم در همان خانه مانده و  ــتم.  جهيزيه و وس داش
ــوهرم، خانه اى در  ــكى دور از چشم خانواده ش يواش
ــم.  ــان باش كرج اجاره كردم تا كمتر تحت كنترل ش
ــرم را از من بگيرند يا حتى بدزدند تا  مى ترسيدم پس

صالحيت نگهدارى از من سلب شود. 
  چرا شكوفه سر از زندان درآورد؟   

پنج ماه پيش پس از رفتن به خانه جديد در كرج، 
با دخترى به نام نسرين آشنا شدم.  او با مردى ارتباط 
داشت. يك روز كه دو نفرى به خانه من آمده بودند، 

ــانم دادند. من  يك شوكر و اسپرى گاز اشك آور نش
زياد اين موضوع را جّدى نگرفتم. 

مى دانستم كه آن دو، خالفكار هستند ولى تصور 
نمى كردم دوستى با آنان مشكل باشد، چون خودم 
ــتم و با خود مى گفتم من كه نه خالف  ــابقه نداش س
ــان، پس آنان هر كارى كنند، به  مى كنم نه كمك ش

خودشان مربوط است! 
ــراغ من آمد و گفت براى پاسخ  يك روز پليس س
ــوال با آنان به آگاهى بروم. خيلى  دادن به چند تا س
تعجب كردم و در آن جا فهميدم نسرين و همان مرد 

13 ماشين را در تهران سرقت كرده اند. 
ــت و آمد به  ــتى و رف ــرين طى چند ماه دوس نس
ــتان  ــم را در اختيار دوس ــماره موبايل ــن، ش خانه م
خالفكارش  قرارداده بود. آنان نشانى خانه جديدم را 
هم مى دانستند. به همين خاطر در اين 16روزى كه 
دستگير شده ام، دو بار خانه مرا دزد زده و يك بار هم 

قصد داشتند آرمان را بدزدند كه خانواده ام فهميده و 
نجاتش داده اند. موبايلم دست آگاهى است و مرتب 
برايش پيام مى فرستند كه اگر اعترافى كنم و يكى از 

آنان را لو دهم، بچه ام را مى كشند! 
  با نسرين چگونه آشنا شده بودى؟ 

در كالس يوگا.
ــرين هم در همين زندان نگهدارى مى شود،  نس

البته در سالن ديگر ولى شكوفه را مى بيند. 
  معتاد بودى؟

نه، اما نسرين به شيشه معتاد بود.  
  چه حكمى برايت صادر شده؟

ــتم و 20 ميليون تومان وثيقه فعال بازداشت هس
ــده، خانواده ام مى خواهد 20 ميليون پول  صادر ش
پيشى كه در خانه كرج به عنوان پول پيش داده بودم، 

بگيرد و به دادگاه بسپارد تا فعال آزاد شوم.
  مگر نگفتى وضع خانواده ات خوب است، 

چرا نمى توانند 20 ميليون تومان را خودشـان 
تامين كنند تا بعد از آزادى به آنان برگردانى؟

ــى گويد:  ــرى تكان مى دهد و فقط م ــكوفه س ش
ــيرين است. اگر  من كه گفتم پول براى خانواده ام ش
ــتند به من كمك كنند، همان ابتدا كمك  مى خواس
ــود.  ــابقه نش مى كردند تا ورود به زندان برايم سوءس
ــابقه شده و نمى توانم  حاال اين بازداشت برايم سوءس
پيگير كار استخدام در كارخانه اى كه قصد كار داشته 

باشم، شوم.
  شوهر سابقت، آرمان را مى ديد؟

بله، هر هفته طبق راى دادگاه آرمان را مى ديد. 
  تو هم او را مى ديدى؟

نه، در اين يك سال كه از طالق مى گذرد، نه يك 
ــه يك كلمه با او حرف زده ام.  بار كامران را ديده ام و ن
ــان را به او تحويل مى دادند و  هر هفته خانواده ام آرم

مى گرفتند. 
ــد و به نور آفتاب اوايل پاييز  شكوفه آهى مى كش
ــكوفه  ــود. اگر خانواده پدرش بدانند ش خيره مى ش
ــلب ــم بهانه اى براى س ــه طور حت ــت، ب زندانى اس

صالحيتش به دست خواهند آورد و شكوفه از همين 
موضوع نگران است.
برداشت آخر: 

شكوفه در خانواده اى پولدار و تحصيلكرده بزرگ 
شده است و همانند خانواده شوهرش، تمام زندگى را 
ــق او و شوهرش، تحت  با قياس پول مى سنجند. عش
تاثير اين قياس به خاكستر تبديل شد. خاكسترى كه

مى تواند دوباره شعله ور شود تا فرزندشان را از قربانى 
شدن نجات دهد ولى هيچ كدام شان اين قاطعيت را

ــان بجنگند و تنها راه  نداشتند كه به خاطر زندگى ش
ــان فرار از ميدان زندگى با خودكشى  جنگ براى ش
ــگ را به خود ــوهايى كه زحمت جن بود. حربه ترس

ــاودان اخروى،  ــر از مجازات ج ــى دهند و بى خب  نم
ــان را خاتمه مى دهند يا با آن مى خواهند  زندگى ش
ــر دو خانواده به  ــان را جلب كنند. اگر ه توجه اطرافي
گذشته فكر كنند، مى بينند پول ارزش آن را نداشت 
كه يك زندگى با وجود فرزندى خردسال از هم بپاشد. 
ــكوفه هم كه قدرت رويارويى با زندگى را نداشت،  ش
ــانى مانند  ــتقل را انتخاب كرد و مگس راه زندگى مس
ــدند تا از اين  ــتانش به دور او جمع ش نسرين و دوس
تنهايى سوءاستفاده كنند و جايى براى مخفى شدن 
داشته باشند و طولى نمى كشيد كه شكوفه هم معتاد 
مى شد و هم به زورگيران و سارقان مسلح مى پيوست! 

ــاره به  رييس پليس مهاجرت و گذرنامه ناجا با اش
امكان استعالم ممنوع الخروجى افراد از طريق مراجعه 
افراد به اين پليس، گفت: نظر كارشناسى پليس اين 
ــامانه استعالم ممنوع  است كه در پى راه اندازى «س
ــى اطالعات  ــاى برخ ــت افش الخروجى» ممكن اس

محرمانه و شخصى افراد صورت بگيرد.
چندى پيش و بر اساس مصوبه كارگروه مرز شوراى 
امنيت كشور، نيروى انتظامى مكلف شد از دى سال 
ــكارى وزارت  ــه ماه با هم 96 ظرف مدت حداكثر س
ــبت به راه اندازى و  اطالعات و وزارت امور خارجه نس
مديريت سامانه اى بر خط براى درج اسامى اشخاص 
ــل توجه آنكه اين  ممنوع الخروج اقدام كند.نكته قاب
ــت ممنوع الخروجى و همچنين  اقدام بايد با ذكر عل
ــع صالحيت دار  ــاى مراج ــماره تلفن ه آدرس و ش
ــد.اين سامانه  براى پيگيرى شهروندان اعالم مى ش
ــد كه شهروندان  بايد به گونه اى طراحى و اجرا مى ش
ــخصى درخواست شده از  بتوانند با ورود اطالعات ش

ــور يا عدم امكان  آخرين وضعيت امكان خروج از كش
ــدى، رييس  ــد صم ــرهنگ مجي آن، آگاه شوند.س
ــريح اقدامات  پليس مهاجرت و گذرنامه ناجا در تش
ــامى افراد  ــانى اس نيروى انتظامى در روند اطالع رس
ــت: روند اطالع رسانى و  ممنوع الخروج، اظهار داش
ــى افراد از  ــتعالم درباره  وضعيت ممنوع الخروج اس
سال هاى گذشته توسط اين پليس صورت مى گيرد 
ــس مهاجرت و گذرنامه  و هر فردى با مراجعه به پلي
ــاير استان ها  ــتان تهران و رده هاى تابعه در س در اس
ــى خود مطلع  ــد از وضعيت ممنوع الخروج مى توان
ــود.در فرآيند ديگرى، زمان صدور گذرنامه اوليه  ش
براى افراد و وضعيت ممنوع الخروجى شان بررسى و 
اعالم مى شود و از طرفى زمانى كه فردى براى صدور 

گذرنامه به پليس مهاجرت و گذرنامه ناجا مراجعه مى 
كند،از سوى اين پليس فرمى در اختيار متقاضيان قرار 
مى گيرد كه افراد در صورت تمايل مى توانند با درج 
شماره تلفن همراه خود در آن، هر زمان كه به هر دليلى 
ممنوع الخروج شدند از موضوع مطلع شوند.سرهنگ 
ــن فرآيندى،  ــرد: در واقع  در چني صمدى تصريح ك
ــن پليس  به فرد  ــامانه پيامكى اي موضوع از طريق س
متقاضى اعالم مى شود؛ البته تحقق  اين مهم منوط به 
اين است كه فرد متقاضى صرفا شماره شخصى خود 
را اعالم كند و در صورت واگذارى خط، حتما مراتب را 
به اين پليس اعالم كند.اين مقام عالى انتظامى يادآور 
ــوراى عالى ادارى در  ــاس بند 5 مصوبه ش شد: بر اس
سال 74، تمام دستگاه هاى صالحيت دار، زمانى كه 

فردى را  به هر دليلى ممنوع الخروج مى كنند موظفند 
ــانى كنند.وى در  ــرد مذكور اطالع رس مراتب را به ف
بخش ديگرى از سخنانش  عنوان كرد: نظركارشناسى 
پليس اين است كه در پى راه اندازى سامانه استعالم 
ممنوع الخروجى، ممكن است افشاى برخى اطالعات 
محرمانه و شخصى افراد  صورت بگيرد و به نوعى اين 
ــت.رييس پليس  مهم در اين ميان مغفول مانده اس
مهاجرت و گذرنامه ناجا تصريح كرد: معتقديم كه با 
ــامانه، هر فردى با در اختيار داشتن  راه اندازى اين س
ــخصات فردى،  ــخص  فرد ديگرى ( مش اطالعات ش
ــت يابد كه  كد ملى و ...) مى تواند به اين اطالعات دس
ــت يا خير؟  ــورد نظرش ممنوع الخروج هس آيا فرد م
ــامانه به دنبال رفع  بنابر اين پيش از راه اندازى اين س

نقايص و معايب هستيم. از طرفى نيروى انتظامى در 
ــامانه استعالم ممنوع  تحقق اين مهم و راه اندازى س
ــت و دستگاه هاى متولى  الخروجى،  صرفا مجرى اس
ــترهاى راه اندازى اين سامانه را با در  ديگرى بايد بس
نظر گرفتن مالحظات محرمانگى اطالعات اشخاص 
ــامانه  ــد روند اجرايى راه اندازى  س مهيا كند.هر چن
ــوى مراجع مسئولى  استعالم ممنوع الخروجى از س
چون وزارت اطالعات، امورخارجه، كشور و پليس در 
حال پيگيرى است و جلسات كارشناسانه مستمرى  
با حضور نمايندگان دستگاه هاى متولى برگزار شده  
و تداوم دارد، اما به نظر مى رسد كه نيروى انتظامى در 
اين حلقه در ايستگاه پايانى و نقش مجرى را داراست 
ــتر هاى الزم براى راه اندازى اين  و  الزم است كه بس
سامانه ابتدا توسط دستگاه ها و نهادهايى كه در خط 
مقدم و ابتدايى هستند فراهم شود و درباره علت تعلل 
در راه اندازى اين سامانه، نيروى انتظامى  متهم به كم 

كارى نشود.

چگونگى استعالم ممنوع الخروجى

آتش نشانان كارگر گرفتار شده در چاه 25 مترى را نجات دادند.
ساعت 14 و 15 دقيقه روز گذشته پس از تماس كسبه شهرك صنعتى خاوران 
با سامانه 125 مبنى بر گرفتار شدن گارگر چاه كن در اعماق چاه، ستاد فرماندهى 
آتش نشانى تهران، زنگ ايستگاه 63 را به صدا درآورد و آتش نشانان را به همراه تيم 
ــهرك صنعتى خاوران كرد.محمدرضا خضرى پور، افسر آماده  نجات 15 روانه ش
منطقه هشت عمليات درباره جزييات اين حادثه اظهار كرد: پس از رسيدن به محل 
حادثه مشاهده شد كه يك مقنى 30 ساله افغانستانى براى كار وارد چاهى به عمق 
حدود 25 متر شده كه به دليل گازدار بودن ميله چاه و برهم خوردن تعادل، پيش 
از رسيدن به كف چاه سقوط كرده و در وضعيت بدى قرار گرفته بود.  آتش نشانان 
ــتگاه ترولى  ــردن تجهيزات مربوط به حادثه چاه، يك دس بى درنگ قبل از برپا ك
ــى مخصوص چاه) را آماده به كار كردند و براى نجات مصدوم به  ــتگاه تنفس (دس
ــب چاه كن در چاه ــتادند. خضرى پور با اشاره به وضعيت نامناس داخل چاه فرس

خاطرنشان كرد: وجود چند شاخه ميلگرد در انتهاى چاه، عمليات آتش نشانان را 
با مشكل مواجه كرده بود كه آتش نشانان در چند ساعت عمليات نفسگير موفق به 
فيكس كردن وى و انتقال آن به سطح زمين شدند.بنابر اعالم پايگاه خبرى 125؛ 
آتش نشانان مصدوم را براى انتقال به مراكز درمانى به عوامل اورژانس تحويل داده 

و به عمليات خود پايان دادند.

ــه ماه در يك مركز بازپرورى  رييس پليس تهران گفت: اينكه يك معتاد را س
ــپس در جامعه رها كنيم، از آن نظر كه در اين مدت در حد خيلى  نگهداشته و س
محدود سم زدايى صورت مى گيرد، مناست نيست بلكه بايد ترك اعتياد از منظر 

روانى و جسمى توأمان صورت گيرد.
سردار حسين رحيمى طى بازديد از مركز نگهدارى و بازپرورى معتادان متجاهر 
ــر، بازگرداندن  ــى از بازپرورى معتادان متجاه كهريزك با بيان اينكه هدف اصل
ــت، اظهار كرد: يكى از مشكالت جدى جامعه  آن ها به جامعه و كانون خانواده اس
ــود ظرفيت مكانى و همچنين فرآيند  در بحث جمع آورى معتادان متجاهر، كمب
ــت.رييس پليس پايتخت ضمن تاكيد بر تالش پليس پايتخت  بازپرورى آن هاس
در جمع آورى معتادان متجاهر، خاطرنشان كرد: اينكه يك معتاد را سه ماه در يك 
مركز بازپرورى نگهداشته و سپس در جامعه رها كنيم، از آن نظر كه در اين مدت 
ــت نيست بلكه بايد ترك  در حد خيلى محدود سم زدايى صورت مى گيرد، مناس
اعتياد از منظر روانى و جسمى توامان صورت گيرد.وى با اشاره به تالش كاركنان 
بهزيستى در رابطه با اين موضوع، گفت: در نظر داريم حركت جديدى را در رابطه با 
بازپرورى و كاهش زمينه تقاضا كه طبيعتا زمينه ساز كاهش عرضه هم خواهد بود 
در كشور و مخصوصا در پايتخت ايجاد كنيم اما در اين ميان بايد به فرآيند بازپرورى 

اهميت بيشترى بدهيم.

رييس كالنترى209 پايانه غرب از كشف مقاديرى ماده مخدر ترياك جاسازي شده 
در سه چمدان خبر داد.سرهنگ حسن سندُگل با اعالم خبر كشف مقاديرى ترياك از سه 
چمدان در ترمينال غرب درباره جزييات اين خبر اظهار كرد: پايانه غرب زيرنظر و رصد 
عوامل كالنترى 209 پايانه غرب قرار دارد و با توجه به كشف كاالهاى قاچاق و موادمخدر 
از اين پايانه، هر چند وقت يك بار جلساتى با انبارداران ترمينال برگزار مى شود.رييس 
كالنترى 209 پايانه غرب خاطرنشان كرد: روز يك شنبه گذشته متصدى يكى از انبارها در 
تماس با كالنترى اعالم كرد كه سه چمدان كوچك، متوسط و بزرگ كه روى آن ها برچسب 
لباس نصب شده، از يكى از شهرهاى جنوبى كشور به اين پايانه انتقال يافته و كسى براى 
تحويل آن اقدام نكرده و از 24 ساعت قبل اين چمدان ها در انبار نگهدارى مى شود. پس از 
اين تماس با توجه به مشكوك بودن موضوع، تيم عمليات كالنترى و ماموران مبارزه با 
موادمخدر با حضور در پايانه غرب و هماهنگى با مقام قضايى اقدام به بررسى چمدان ها 
كردند.رييس كالنترى 209 پايانه غرب تصريح كرد: ماموران به محض بازكردن چمدان با 
بوى شديد فلفل و لباس هاى كهنه مواجه شدند كه در ادامه بررسى مشخص شد انتهاى هر 
كدام از چمدان ها مقاديرى ماده مخدر از نوع ترياك به طرز ماهرانه اى جاسازى شده است.

وى با اشاره به كشف 26 كيلو و 500 گرم ترياك از اين چمدان ها، عنوان كرد: در نهايت 
موادمخدر كشف شده به همراه چمدان ها به كالنترى انتقال يافت و تحقيقات درباره اين 

پرونده ادامه دارد.

پليس در اعالم مهم ترين حوادث 24 ساعت گذشته از انهدام باند پنج نفره جاعالن 
اسكناس و سارقان لوازم داخل خودرو خبر داد.سرهنگ بهزاد اختيارى، رييس پايگاه 
ششم پليس آگاهى تهران در رابطه با اين پرونده گفت: اين متهمان به 80 فقره جعل 
ــرقت لوازم داخلى خودرو اعتراف كردند.وى در تشريح اين خبر افزود: پرونده اى  و س
با موضوع سرقت لوازم داخل خودرو از كالنترى 128 تهران نو به پايگاه ششم پليس 
آگاهى پايتخت ارجاع كه در آن متهم به سرقت لوازم داخل خودرو اعتراف كرده بود.
اين مقام انتظامى گفت: در بازرسى از خودرو متهم عالوه بر كشف اموال مسروقه، 12

ــكناس جعلى پنج هزار تومانى و تعدادى مدارك  دستگاه گوشى همراه، 9 قطعه اس
ــده، به دست آمد كه خودروى  ــد.وى افزود: در استعالم انجام ش هويتى نيز كشف ش
ــرقت در استان قم است، متهم ضمن اقرار  سارق مسروقه بوده و داراى سابقه ثبت س
به سرقت يك دستگاه خودروى سوارى، اعتراف كرد كه اسكناس جعلى توسط وى 
جعل نشده بلكه اسكناس هاى تقلبى را از يكى از دوستانش به نام «ح.خ» گرفته است.

رييس پايگاه ششم پليس آگاهى پايتخت گفت: تحقيقات پليسى وارد مرحله بعدى 
شد و ماموران موفق شدند ضمن شناسايى مخفيگاه متهم دوم با هماهنگى مقام قضايى

وى را دستگير و در بازرسى از محل تعدادى لوازم خودروى مسروقه از قبيل باند، ضبط 
و آمپلى فاير كشف كه در نهايت وى به 30 فقره سرقت لوازم داخل خودرو با همدستى 

يكى از دوستانش اعتراف كرد.

سرگذشت زندگى دخترى كه به خاطر طمع خانواده اش به زندان افتاده است

زندگى تباه شده زن جوان زندگى تباه شده زن جوان 

نجات كارگر
 از انتهاى چاه 25 مترى 

نگهدارى كوتاه مدت معتادان
 در مراكز بازپرورى مناسب نيست

جاسازى ماهرانه ترياك 
در چمدان هاى آغشته به فلفل 

باند جاعالن اسكناس
 در پايتخت متالشى شد
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«احترام»، اين درخواست مشترك بازيكنان و اعضاى 
ــته در گفت و گوهاى مختلف  كادرفنى است كه روز گذش
پيرامون آن صحبت كردند. تيم ملى فوتبال كمتر از 18روز 
ديگر بايد در برابر حريفان خود در جام ملت ها به ميدان برود  و 
همين موضوع باعث افزايش استرس ها شده است. كى روش 
نيز كه آخرين ساعت هاى قرارداد خود را پشت سر مى گذارد 
فرصت را مغتنم شمرده و عليه وزير نيز گفت و گو كرده است. 
او روز گذشته در حاشيه تمرين تيم ملى به انتقاد از مسئوالن 
پرداخت و بازيكنان نيز در گفت و گوهايى سرمربى تيم ملى را 
حمايت كردند. ماجراى بدرقه سوت و كور ملى پوشان به قطر 
نيز اعتراضات فراوانى را در پى داشته و همين موضوع باعث 
عصبانيت كى روش شده است. او در اين باره گفته است: « اين 
تيم، تيم ملى ايران است و در حال حاضر به جام ملت هاى آسيا 
اعزام مى شود و تنها مطلب، احترام است كه شايد درك اين 
موضوع براى چند نفر سخت باشد. االن اين وظيفه من است 
كه به عنوان سرمربى اين مطلب را عرض كنم، متاسفانه در 
چند ماه گذشته احترامى كه بايد به تيم ملى گذاشته مى شد، 
گذاشته نشده است و با كمال احترام بايد بگويم مخصوصا از 
سمت آقاى وزير. البته مهم نيست و ما به اين مساله عادت 
كرده ايم. مطلبى كه اهميت دارد، بسيار ساده است، ما آماده 
اين هستيم كه توقعات را باال ببريم و بيشتر بجنگيم و بيشتر 
تالش كنيم. يك بار ديگر تاكيد مى كنم ما براى مردم بازى 
مى كنيم و براى قلب آن ها. در آخر هم مهم ترين مطلب براى 
تيم ملى اين است كه بتواند قلب هاى مردم را تسخير كند و 
براى آن ها كه ساكت هستند تالش كند، نه تعداد محدودى 

كه در رسانه ها سروصدا مى كنند».
اميدوار به موفقيت در يك تورنمنت سخت

مسعود شجاعى، كاپيتان تيم ملى فوتبال نيز با انتقاد 
ــرايط موجود گفت: « هر كارى مى توانستيم  پيرامون ش
انجام داديم و اكنون با شرايط سخت به مسابقات مى رويم 
و از مسئوالن هم نااميد هستيم. در حال حاضر كار خاصى 
ــه بايد را به هر  ــود انجام داد و بازى ها و اردوهايى ك نمى ش
شكلى برگزار كرديم. هم اكنون بايد خود را از نظر روحى و 
روانى آماده كنيم كه اميدوارم بتوانيم اين تورنمنت سخت را 
با موفقيت پشت سر بگذاريم». وى در پاسخ به اين سوال كه 
چرا هيچ كدام از مسئوالن فدراسيون براى بدرقه تيم ملى 

نيامده اند، عنوان كرد: «خودتان شاهد هستيد و واقعا حرفى 
براى گفتن نمى ماند. اولين بار است كه اين اتفاق مى افتد. 
آنقدر درباره مشكالت حرف زده ايم كه ديگر به هيچ كس 
هم برنمى خورد. واقعا از اين زشت تر نمى شود. ما به خاطر 
مردم كه تيم ملى را دوست دارند راهى مسابقات مى شويم و 
با نتايجى خوب جواب بى احترامى ها را مى دهيم، چون حرف 
زدن ديگر فايده ندارد و پرداختن به اين مسائل ديگر لوث 

شده است». به نظر مى رسد شرايط ملى پوشان آنقدر وخيم 
است كه اشكان دژاگه نيز كه به طور معمول درباره حاشيه ها 
سكوت مى كرد به انتقاد از مسئوالن پرداخته است. او در اين 
باره گفت: « حريفان تيم ملى تدارك خوبى براى مسابقات 
جام ملت ها ديده اند، اما ما هم براى دفاع از پرچم ايران راهى 
مسابقات مى شويم. ما چند بازيكن مصدوم داريم كه گويا 
وضعيت شان بهتر شده است. چند بازى تداركاتى هم در قطر 

خواهيم داشت كه فرصت خوبى است تا مصدومان شرايط 
بازى كردن را پيدا كنند تا با آمادگى خوب راهى جام ملت ها 
شويم». وى درباره آخرين وضعيت خودش هم گفت: «در 
آخرين بازى باشگاهى ام نتوانستم به ميدان بروم و دليلش 
اين بود كه يك هفته كامل سرماخورده بودم و هرچه سعى 
كردم مقابل فوالد بازى كنم، نتوانستم، چون ريسكش باال 
ــى را به خاطر مصدوميت از  بود. با توجه به اينكه جام جهان

دست داده بودم دوست نداشتم جام ملت ها را هم از دست 
بدهم. هم اكنون شرايط خوبى دارم و دو جلسه هم تمرين

كردم. ان شاءا... بتوانم در جام ملت ها بازى هاى خوبى براى تيم 
ملى انجام دهم». دژاگه در ارتباط با نحوه آماده سازى تيم ملى 
و مشكالتى كه در اين راه وجود داشته است، خاطرنشان كرد: 
چه بگويم؟! واقعا شرايطى كه براى ما وجود داشت و امكاناتى 
كه فراهم شد در حد يك تيم مدعى قهرمانى نبوده است. 
تيم هاى قطر، ژاپن، استراليا و كره جنوبى امكانات خيلى 
بهترى نسبت به ما دارند، اما متاسفانه ما به اين كاستى ها
عادت كرده ايم. ما براى سربلندى كشورمان مى جنگيم و

اميدوارم موفق باشيم».
دل مردم را شاد  مى كنيم

مهدى طارمى، مهاجم تيم ملى يكى ديگر از منتقدان 
ــد هماهنگ شده بود و در مصاحبه اى كه به نظر مى رس
بود به انتقاد از مسئوالن پرداخت و گفت: «شانس خوبى

براى قهرمانى در جام ملت ها داريم، اما عده اى قهرمانى را 
ــان كارى  راحت جلوه داده اند، در صورتى كه زمان خودش
نكردند. آن ها در زمان خودشان مى توانستند قهرمان جام 
ملت ها شوند، اما نشدند. به نظرم قهرمانى راحت نيست و 
سعى خواهيم كرد قهرمان شويم».  وى در مورد رقابت در 
خط حمله تيم ملى تصريح كرد: «با بازيكنانى كه داريم، 
مهم نيست چه كسى بازى مى كند و مهم اين است كه تيم 
ملى ببرد و قهرمان شود. مهم نيست ايكس بازى كند يا فرد 
ديگرى». مهاجم تيم ملى فوتبال در واكنش به عدم حضور 
مسئوالن براى بدرقه تيم ملى گفت: «خودتان مى گوييد 
كسى اينجا حضور ندارد. وقتى نيامده اند، يعنى نيامده اند. ما 
كه كسى را نديده ايم. فرقى نمى كند مسئولى بيايد يا نيايد، ما

براى تيم ملى مى جنگيم. وظيفه اصلى مسئول اين است كه 
بيايد، اما خودم به اين فكر نمى كنم كه چرا كسى نيامده است. 
تيم ملى مسئول دارد و اگر زمان بدرقه نيايد، چه زمانى قرار 
است بيايد».  رامين رضاييان ديگر منتقد رفتارهاى مسئوالن 
پيرامون تيم ملى است. او با انتقاد از وضعيت موجود گفت: 
«شرايط تيم خيلى خوب است و از امكاناتى كه قطر مهيا 
كرده استفاده مى كنيم تا به هماهنگى بيشتر برسيم و براى 
موفقيت تيم ملى كار كنيم». وى درباره اين موضوع كه همه 
مى گويند با توجه به عملكرد تيم ملى در جام جهانى، ايران
بايد قهرمان جام ملت ها شود، گفت: «بايدى نداريم، ولى

انتظارات مردم از تيم ملى درست است كه باال باشد به خاطر 
اينكه ايران رتبه اول آسياست. ما تمام تالش مان را مى كنيم. 

شما ببينيد در جام ملت هاى قبل هم اتفاقات فوتبالى خوب 
پيش نرفت و ما نتوانستيم مقابل عراق پيروز باشيم. ما با اين 
هدف به جام ملت ها مى رويم كه بتوانيم دل مردم ايران را 
شاد كنيم و رتبه خوبى بگيريم».  مدافع - هافبك تيم ملى 
فوتبال درباره بازى دوستانه با قطر و فلسطين هم بيان كرد: 
«با امكانات و شرايطى كه ما داريم با اين تيم ها مى توانيم بازى 
كنيم. مطمئناهر تيم خوبى بخواهد با ايران بازى كند، پول 
زيادى مى خواهد و االن شما فكر مى كنيد مربيان تيم ملى و 
بازيكنان هم دوست دارند با برزيل بازى كنيم، ولى اين اتفاق 
ــت». ماركار آقاجانيان،  نمى افتد، چون شرايط مهيا نيس
دستيار كارلوس كى روش ديگر شخصى بود كه روز گذشته 
عليه مسئوالن صحبت كرد و درباره شرايطى كه براى تيم 
ملى رقم خورده گفت: «ما بازى تداركاتى كم داشتيم و چند 
فيفادى را از دست داديم، ولى مطمئنا همه ما و بازيكنان با

تمام وجود به جام ملت ها مى رويم كه بهترين نتيجه ممكن 
را بگيريم و دل مردم را شاد كنيم.

آقاجانيان درباره حمايت از تيم ملى تصريح كرد: به هرحال
همان طور كه مى دانيد مانند جام جهانى مشكالت تيم ملى 
زياد است. مهم ترين مساله از دست دادن بازى هاى دوستانه 
در فيفا دى و عدم برگزارى اردو بود و االن اين مسائل را پشت 
سر گذاشته ايم. توقع ما اين است كه از اين به بعد تا جام ملت ها 
ــئوالن هم حمايت  ــتر شود و مس از كل تيم حمايت بيش

بيشترى كنند». 
وى درباره نارضايتى برخى از بازيكنان از عدم حمايت 
ــئوالن ورزش از تيم ملى گفت: «به هرحال مشكالت  مس
هست اما ما توقع مان اين بود كه حمايت بيشتر باشد. بايد 
حداقل تا فاصله كمى كه به جام ملت ها مانده است، حمايت ها 
بيشتر شود. هر اتفاقى كه بيفتد بازيكنان براى پيراهن تيم 
ملى و مردم از جان هم مايه مى گذارند، ولى از مسئوالن انتظار 

حمايت بيشترى داريم». 
مردم در كنار تيم ملى

اعضاى تيم ملى در سكوت به قطر بدرقه شدند و همين 
موضوع مى تواند دستاويز مناسبى براى عدم نتيجه گيرى 
احتمالى در جام ملت ها باشد. بازيكنان و كادرفنى در حالى 
به مسابقات اعزام شدند كه در صورت قهرمانى مى توانند به 
كابوس43 ساله پايان دهند و همين موضوع اميدوارمان 
مى كند. نسل بااستعداد و جوان تيم ملى به زودى در نخستين

ــت سر  بازى در برابر حريفان قرار مى گيرد و يك مردم پش
آن ها هستند. 

قرعه كشى ليگ قهرمانان اروپا،روز گذشته انجام شد و تيم ها، رقباى 
خود در دور بعد را شناختند. سه بازى بزرگ در مرحله يك هشتم نهايى 
چمپيونزليگ پيش رو خواهد بود كه مى تواند جذابيت هاى بسيارى 

داشته باشد .  
قرعه هاى اين مرحله به شرح زير هستند:

شالكه– منچسترسيتى
اتلتيكومادريد – يوونتوس

منچستريونايتد – پارى سن ژرمن
تاتنهام – دورتموند

المپيك ليون – بارسلونا

آ.اس رم – پورتو
آژاكس – رئال مادريد

ليورپول – بايرن مونيخ
 ديدار يوونتوس –  اتلتيكومادريد كه تقابل دوباره رونالدو با اتلتيكو 
و تيم سيمئونه را به همراه خواهد داشت، مطمئنا از جذابيت هاى بااليى 
برخوردار است. دو تيم در سال 15-2014 در مرحله گروهى به مصاف هم 
رفتند كه بازى در ايتاليا با تساوى بدون گل به پايان رسيد و بازى در مادريد 

با پيروزى يك بر صفر شاگردان سيمئونه تمام شد.
ديگر ديدار جذاب اين مرحله، تقابل يونايتد و پارى سن ژرمن خواهد 
بود. هر چند كه يونايتد شرايط خوبى را تجربه نمى كند و با شكست شب 

گذشته مقابل ليورپول، وارد بحران جديدى شده ولى اين تيم مطمئنا 
انگيزه هاى ويژه اى براى چمپيونزليگ خواهد داشت. پارى سن ژرمن 
نيز كه به عنوان سرگروه از مرحله گروهى صعود كرد، در ليگ فرانسه 
نمايش هايى استثنايى داشته و نشان داده مى تواند از مدعيان قهرمانى 

رقابت ها باشد.
تقابل ليورپول و بايرن مونيخ نيز ديگر ديدار حساس اين مرحله خواهد 
ــاگردان يورگن كلوپ كه فصل گذشته نايب قهرمان رقابت ها  بود. ش
شدند، اين فصل در ليگ برتر عملكردى فوق العاده داشته و در حال حاضر 
صدرنشين جدول هستند. آن ها انگيزه اى مضاعف براى چمپيونزليگ 
دارند و در تالشند كه ناكامى سال گذشته را جبران كرده و امسال با جام 
كار را به پايان برسانند. بازى هاى دور رفت در روزهاى دوازدهم و سيزدهم 
و نوزدهم و بيستم فوريه 2019 و بازى هاى دور برگشت در روزهاى پنجم 

و ششم و دوازدهم و سيزدهم مارس 2019 برگزار خواهد شد.

معاون ورزشى باشگاه استقالل با انتقاد از برخى تصميمات گفت: 
اينكه گفته اند مى خواهند سيستم داورى وارد كنند فقط جنبه تبليغاتى 
دارد. على خطير درباره جدايى نيوماير و گرو و اينكه رفتن آن ها تاييدى 
بر كيفيت پايين شان بوده است، گفت:  وقتى مجموعه مديريتى جديد 
شروع به كار كرد، با درخواست سرمربى يكى، دو بازيكن به تيم اضافه 
شدند. بنا به شرايطى نتوانستند كيفيت الزم را نشان بدهند. يك مقدار

هم فشار از سمت تماشاگران بود. مثال گرو را با تيام مقايسه مى كردند. گرو 
بازيكنى با شرايط متفاوت بود. گرو و نيوماير بازيكنان با كيفيتى بودند. گرو 
جام باشگاه هاى اروپا بازى كرد و نيوماير در آكادمى منچستر كار كرده 
بود. وى افزود: تصميم مديريت باشگاه فسخ قرارداد با اين دو بازيكن بود. 
ــتيم. آن ها دو ماه حقوق عقب  مذاكراتى در دو ماه گذشته با آن ها داش
افتاده داشتند و اگر از ايران مى رفتند، مى توانستند مشكالت عديده 
ايجاد كنند چون قوانين فيفا به نفع بازيكن است. ولى با تدبير آقاى فتحى 
ــتيم و بدون پرداخت يك  در يك ماه اخير مذاكرات خوبى با آن ها داش
ريال جريمه و هزينه اضافه و فقط پرداخت حقوق آن ها تا ماه دسامبر 
ــرايط اين روزهاى ــان را فسخ كرديم. خطير در خصوص ش قراردادش
استقالل گفت: خوشبختانه در هفته هاى آخر توانستيم نتايج خوبى

كسب كرده و خود را به باالى جدول برسانيم اما اگر اشتباهات داورى 
نبود مطمئنا شرايط بهترى داشتيم.وى با انتقاد از وضعيت داورى براى 
استقالل اظهار داشت: براى چهار بازى آخر نياز به 12 امتياز داشتيم كه 
سه بازى را با پيروزى به پايان رسانديم اما متاسفانه با اشتباه داورى مقابل 
ــت پيدا كرديم و نتوانستيم به آنچه مى خواهيم  پديده به تساوى دس
دست پيدا كنيم. خطير خاطرنشان كرد: ما رسما به فدراسيون فوتبال 
بابت اتفاقات داورى شكايت كرديم زيرا اعتقاد دارم بيشتر از هر تيمى اين 
ــتقالل بود كه ازداورى ضربه خورد و امتيازات زيادى را از دست داد.  اس
ما به سالمت آن ها شكى نداريم اما اين اشتباهات باعث شد تا استقالل 
بيشتر از تيم هاى ديگر متضرر شود و امتيازات زيادى را از دست داده و 
در جايگاه واقعى اش قرار نگيرد.  وى در خصوص مصاحبه هاى بازيكنان 
استقالل و پرسپوليس عليه يكديگر تصريح كرد: من اين كار را نمى پسندم 
و اعتقاد دارم اين روش، روش درستى نيست. اين جنگ لفظى در شأن 
بازيكنان فوتبال ما نيست و بايد اين مشكالت از طريق باشگاه ها حل شود. 
مطمئن باشيد مديريت باشگاه در احقاق حق تيم سكوت نخواهد كرد و 
هرآنچه را كه الزم باشد انجام خواهد داد تا حقى از استقالل از بين نرود.  
خطير در پاسخ به اين پرسش كه قرار است همانند اروپا براى قضاوت بهتر 

از VAR استفاده شود، گفت: من نمى خواهم وارد اين مسائل شوم اما 
ممطئن باشيد اين بيشتر يك مساله تبليغاتى است. ما بايد زيرساخت 
ورزشگاه هاى مان را درست كنيم. متاسفانه ما هنوز حق پخش نداريم. تيم 
هاى ليگ برترى چهار سال است از تبليغات دور زمين كه مبلغى معادل 
400 ميليارد تومان است، پولى دريافت نكرده اند و مشخص نيست اين 
پول ها كجا رفته است!؟ قرار نيست ما هميشه از هواداران بخواهيم با اس 
ام اس به ما كمك كنند. حق پخش تيم ها بايد پرداخت شود ولى متاسفانه 
اين اتفاق نمى افتد. ما سه مولفه اصلى براى كمك به تيم ها را نداريم، 
دولت هم ديگر كمكى نمى كند. شما فرض كنيد در استاديوم آزادى 
سيستم VAR گذاشته اند، در بقيه ورزشگاه ها چه اتفاقى مى افتد. 
پس مطمئن باشيد اين صحبت ها صرفا جنبه تبليغاتى دارد و هيچ وقت 

اين اتفاق رخ نخواهد داد.
معاون ورزشى باشگاه استقالل در خصوص فصل نقل و انتقاالت و 
جذب ابراهيم توره و جباروف اظهارداشت: من از همه خواهش مى كنم 
ــكوت و آرامش كارش را ادامه دهد.  اجازه دهند باشگاه استقالل در س
متاسفانه اين روزها رسانه ها  گمانه زنى هاى زيادى مى كنند و هر روز

اسم چند بازيكن را مى آورند كه قرار است به استقالل يا تيم هاى ديگر 
ــتان بايد بدانند كه اين مساله باعث خواهد شد كه  بپيوندند. اين دوس
بى دليل قيمت بازيكنان باال برود. وى ادامه داد: سابقه بدى را در مراودات 
و رفتار با بازيكنان خارجى داريم. در استقالل مشكالت جدى داريم مثل 
عادل شيحى، رابسون جانواريو، پروئيچ و بويان. اين ها در استقالل بودند و 

وقتى از كشور رفتند قراردادشان را فسخ كردند. همين االن مشكل بويان، 
رابسون و پروئيج رفع نشده است. خدا را شكر گرو و نيوماير با حالت دوستانه 
از ما جدا شدند.  معاون استقالل تاكيد كرد: بازى در استقالل و انتظار 
تماشاگران را بارها با اين دو بازيكن مرور كرديم و در نهايت دوستانه از هم

جدا شديم. براى آن ها آرزوى موفقيت مى كنم.  وى در پايان خاطرنشان 

ــتر از همه كارگزاران استفاده كرد: در اين فضاى نقل و انتقاالتى، بيش
 مى كنند. آن ها از حمايت رسانه ها برخوردار مى شوند و از اين موضوع 
استفاده مى كنند و مبلغ بازيكن را باالتر مى برند. پس اميدوارم نه تنها ما 
بلكه اجازه دهند همه باشگاه ها با آرامش و سكوت كامل در نقل و انتقاالت 

كارشان را انجام دهند تا شاهد گران شدن بى دليل بازيكنان نباشيم.

ــى در تامين  ــارى و ناتوان ــه دليل بيم ــوان ايران ب ــردار ج وزنه ب
هزينه هاى درمان در آستانه فلج شدن قرار دارد.

صادق فرضى زاده، وزنه بردار 20 ساله استان گيالن كه به صورت 
ناگهانى آثار بيمارى در او ظاهر شد و هم اكنون به جاى حضور در تخته 
ــوارى را مى گذراند.  ــتر بيمارى است، شرايط دش وزنه بردارى، در بس
اين وزنه بردار كه از مدال آوران استانى است، هم اكنون با انواع و اقسام 
مشكالت از بى حس شدن دست و پا گرفته تا عفونت ريه و زخم بستر 
ــت و پنجه نرم مى كند اما خانواده اش كه وضعيت مالى مناسبى  دس
ندارند در تامين هزينه هاى فيزيوتراپى او و انجام مراحل درمانى اش 
ناتوان شده اند. اصغر ابراهيمى، مربى پيشن تيم ملى و رييس هيات 
وزنه بردارى استان گيالن در گفت وگو با ايسنا درباره  چگونگى بيمار 
شدن اين وزنه بردار گفت: اين وزنه بردار از قهرمانان خوب استان گيالن 
است كه براى مسابقات آماده مى شد اما يك شب بعد از تمرين اعالم كرد 

دچار تنگى نفس شده و ضربان قلبش نيز باال رفته است. مربى او را سريعا 
به بيمارستان برد و شب تا صبح هم باالى سرش بود و سپس خانواده اش 
را نيز در جريان گذاشت. در بيمارستان  ضربان قلبش دايم باال و پايين 
مى شد و در همان بيمارستان گفت كه نمى تواند دست و پايش را تكان 
دهد. وى ادامه داد: ما خيلى پيگير كارهايش بوديم و حتى رييس علوم 
پزشكى گيالن هم باالى سرش آمد. پزشكان نظرات متفاوتى نسبت به 
بيمارى اش داشتند، يكى عنوان كرد سكته نخاعى است و ديگرى گفت 
ضايعه نخاعى مادرزادى است كه حاال خودش را نشان داده است. ما حتى 
سوال كرديم مرتبط به تمرين كردنش هست يا خير؟ كه پزشك پاسخ 
داد نه هر زمان ديگر حتى در يك نشستن و بلند شدن ممكن بود اين 
عاليم خودش را نشان دهد. براى درمان به تهران هم آمد اما تشخيص 
100درصدى در مورد بيمارى اش ندادند فقط يكى از پزشكان گفته

بود فيزيوتراپى مى تواند كمكش كند تا بدنش را حركت دهد. او ادامه 

داد: متاسفانه اكنون عالوه بر آن بيمارى، دچار عفونت ريه و زخم بستر 
هم شده و چون خانواده بسيار ضيعفى به لحاظ مالى دارد، هزينه كردن 
براى فيزيوتراپى و مابقى درمان اين وزنه بردار براى شان سخت است. 
ــعود محرابى ،مربى اين وزنه بردار هم گفت: فرضى زاده يك ماه  مس
در يكى از بيمارستان هاى رشت بسترى بود كه آنجا عالوه بر مشكل 
بى حسى دست و پا، دچار عفونت ريه و زخم بستر هم شد و يك ماه در 
در يكى از بيمارستان هاى تهران بود كه آنجا هم شرايط خوبى نداشت و 
االن يكى، دو هفته است مراقبت و درمانش در خانه انجام مى شود. با توجه 
به اينكه قطع نخاع نشده و هنوز در بدنش حس دارد پزشكان گفته اند 
با فيزيوتراپى احتمال برگشتش وجود دارد اما چون از خانواده بسيار 
ضعيفى هستند، تامين هزينه هاى فيزيوتراپى براى شان خيلى مشكل 
است. اگر فيزيوتراپى هم انجام ندهد دچار خشكى مفاصل و در پايان 

فلج مى شود. اگر هم دير فيزيوتراپى كند ديگر درمانش بى فايده است.

خبر كوتاه

نيم نگاه 

منهاي فوتبال

     بازيكنان و اعضاى كادرفنى روز گذشته  در گفت و گوهايى از مردم و مسئوالن درخواست احترام كردند   

جنبش ملى يك تيم

نفس در اروپا حبس شد

وقتى درد  بى پولى مشكل ساز مى شود

وزنه  بردار گيالنى در حال فلج شدن

على خطير، معاون ورزشى استقالل:

VAR فقط جنبه تبليغاتى دارد

گروه ورزش



نائب رييس كانون بازنشستگان مشهد: وضع معيشِت 
بازنشستگان از كارگران هم بدتر است!

 

عده اى: عجيبه! قرار بود همه 
به يه اندازه بد باشن

91 درصد مردم فرانسه معتقدند كودكان امروز فرانسه 
زندگي بهتري نسبت به والدين شان ندارند

 

مردم ايران: مگه اصولش اين نيست كه 
زندگي بدتري از والدينشان داشته باشند؟!

قانون: مراحل افزايش قيمت بنزين چيست؟

 

مسئوالن: از پنج برابر شروع مى كنيم 
كه با دو برابرش احساس شعف و 

پيروزى كنن

وزير صنعت: هر كس سوابق داماد رييس جمهور را 
ديد به ما براى اين انتصاب تبريك گفت

 
سوابق: 

داماد رييس جمهور

سهيال جلودار زاده: در دورانى كه ما در مجلس حضور نداشتيم
 آقاى احمدى نژاد كارخانه هفت تپه را در ليست خصوصى سازى مى گذارند

كارشناسان: آقاى احمدى نژاد اون موقع
 همه تپه ها رو خصوصى كردند

وزير صنعت: داماد رييس جمهور بر اساس شايسته ساالرى معاون وزير صنعت شد

شايسته تر از اون يكى داماد رييس جمهور بود

جانبازان 50 درصد از ممنوعيت به كارگيرى بازنشسته ها مستثنى شدند

تاج: 49 هم برادر 50ئه ديگه

ايران: اگر فرزندتان سرش را به ديوار ميكوبد 
نگران نشويد!

با اين اوضاع اين حركت 
كامال طبيعيه!

مديرعامل سروش: 
پهناى باند به چه درد من ميخورد؟!

من گفته بودم سر تلگرام رو
 برام بياريد احمقا

واكنش محمود صادقى، نماينده تهران به خبر انتصاب داماد رييس جمهور 
آقاى رييس جمهور چه مى كنيد با اين سرمايه اجتماعى؟!

روحانى: ميخوام تا 1400 تمومش كنم
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سرد بير: مسعود  مرعشي 
معاونان اجرايي: مريم آقايي- علي بايبورد ي- حامد  مهرباني - مهرشاد  مرتضوي
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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 



شـــاره ٩٠٤  سه شنبه    ٢٧آذر ٩٧     ٢bighanooon b.ghanoon

نز
 ط

ش
وز

آم

ى
يم

نع
د 

دا
هر

م

اخيرا جناب آقاى باهنر گفته  اند كه مردم فكر مى كنند همه دزد و نجومى 
بگيرند. براى بررسى صحت اين مساله، نظرات خود مردم را جويا شديم:

- سالم آقا، شما فكر مى كنيد همه دزد هستن؟
+ بنده هم سالم عرض مى كنم خدمت شما خبرنگار دزد و همه مخاطبان 
خوبتون. خير اتفاقا يك خبرنگار دزد ديگه هم همين سوال رو پرسيد و بنده 
عرض كردم به جان پدر عزيز و دزدم، من به هيچ وجه فكر نمى كنم كه 

همه دزدن.
- بله :| سراغ نفر بعدى مى ريم؛ سالم به نظر شما همه دزدن؟

+ نه همه گيالسن.
ــه. اگه فكر مى كنى همه دزدن، خودت  - ببين عزيزم، بحث كامال جدي

چى اى؟
+ عزيزت؟!!

- خير، اون لفظ و تكه كالممه. تو چى اى دقيقا؟
+ گيالسم!

- سالم، شما فكر مى كنيد همه دزدن؟ 
+ نه واقعا؛ بيشتر از اينكه دزد باشن، اختالس گرن.

- فكر نمى كنيد زيادى سياه نمايى مى كنيد؟
+ اووم آره؛ درست مى گى، به نظرم بيشتر از اينكه همه اختالس گر باشن، 

دزدن!
- سالم، به نظر شما همه دزدن؟

+ نه آقا اين چه حرفيه؛ مگه شدنيه!
- بسيار عالى. خوشحالم كه شما رو پيدا كردم. بيشتر برامون بگيد.

+ از نظر من همه گيالسن.
-  :| شما همون نفر قبلى نيستيد كه توهم داشت خودشم گيالسه؟

+ نه من يه گيالس ديگه ام!
- برو بابا! ... سالم، شما فكر مى كنيد همه دزدن؟ 

+ بله به ضرس قاطع.
- به ضرس قاطع چى؟

طبق نظريه فرويد اصوال آدم ها به چند دسته تقسيم مى شن كه ما به اون 
كارى نداريم.  ما دسته بندى جديدى شكل داديم كه بر اساس كودك درون 

و كفيلش شكل مى گيره:
مادربزرگ

ــون تحت حمايت مادربزرگ زيادى ننر و لوس بار اومده.  اينا كودك درونش
هميشه همه چى تقصير در و همسايه بوده و هيچ كس حق نداره بهشون بگه 
باال چشمتون ابروئه. در سطوح باالتر ديده شده كه همه  مشكالت رو گردن 
نفر پشت سر، سمت راست و حتى زير پا مى ندازن و مسئوليت اشتباهاشون 
رو حتى آستين سمت چپشون هم به عهده نمى گيره. تنها دغدغه  شون گشنه 
ــتعداد عجيبى تو خوردن و سير نشدن دارن پيششون مواظب  نموندنه و اس

باشيد كه يهو آش رو با جاش برندارن ببرن از خونه تون.
شوهر عمه 

متاسفانه بعضيا كودك درونشون در حدى بى صاحاب شده كه افتاده زيردست 
شوهرعمه، كه از قضا خطرناك ترين نوع كودك پرورى به حساب مياد. اين 
افراد دچار «خود همه فن حريف پندارى» و سندروم شوخى جلوى چهار تا 
بزرگتر تو موقعيت و زمان نامناسبن. در سطوح حادتر باعث مضحكه شدن 
نه تنها خودشون، بلكه تمام افراد مرتبط باهاشون مى شن و تپه هاى ابتذال 
رو بدون توقف در مى نوردن. از اونجايى كه به مناظره اعتياد دارن هر چند 
وقت يه بار براش با كارتون و صندلى فضاى گفت وگو تشكيل بدين تا اين 
ــه و آروم بگيرن. تنها مزيتشون هم اينه كه هيچ وقت  ــون مرتفع بش نيازش

بيا اي مهربان تر
بيا اي ذهن تبدار چغندر!

به حال بنده بنگر
ببين دستان بي انصاف فرهنگ

چطوري بنده را اينجا تك انداخت
االغ بد لگام بخت و اقبال
به مخلص جفتك انداخت

من اكنون شاعري آوازه خوانم
جوانم

پر است از شعر نو، احساسدانم!
***

تمام شعرهاي من قشنگ است
مضامين كالم بنده شادند

گشادند
ولي سوراخ رزق بنده تنگ است!

در اين جا اندكي جاي درنگ است!!
***

بله، من شاعر عصر فضايم
براي اين كه از امواج موزون كالسيك

جدايم
- به جان بچه هايم !-

زبان بنده مقداري دراز است!
چرا؟ چون شعر من پر رمز و راز است!

بيا اي جان شيرين!
بيا پهلوي من يك لحظه بنشين

بيا از راهيان شعر نو شو
كنار دفتر شعرم «ولو» شو

بخوان از دفترم، شعري به صد شوق
بگو: «به به، به اين ذوق!»

***
هال! اي آشناي احتمالي

از اين اشعار عالي
بگير از من دو كيلو

به جايش
بده يك كاسه از آن آش آلو!

كه اين، با آن يكي، از حيث تاثير
ندارند هيچ توفير!

ابوالفضل زرويي نصرآباد- شهريور 1389

اخيرا جو جديدى عليه آموزش و پرورش راه افتاده. اوليا 
شاكى ان كه  چرا به بچه هاى دوره ابتدايى ما مشق شب 
نمى دين؟ اگر اين ها بى سواد و بى مسئوليت و تنبل بار 
بيان شما پاسخگويى آقاى وزير؟ هيچ فكر كردى اگر 
ــِن ديِگ هيچ وقت فرقه ه  به بچه ها ديكته نگيم ممك
ــول كتانژانت رو  حفظ  ــره را ياد نگيرن؟ اگر فرم و كس
ــن چى؟ اين اوليا اكثرا دهه شصتى هايى  هستن كه  نش
ــترس مدرسه از خواب پا مى شن. با ديدن  صبح ها با اس
 دفتر كتاباى روى  تخت يادشون مى فته كه   مشقاشون 

مونده! واااى، رياضياشون رو حل نكردن هنوز!
ــود هنوز  ــه بيمارى «خ ــدر و مادرا ك ــن پ ــع اي در واق
ــئول پندارى» دارن، وظيفه  خودشون مى دونن كه  مس
ــق هاى بچه هاشون رو هم  بنويسن. اونا ياد گرفتن  مش
ــر دانش آموزى در  ــانيه  كه ه ــق يه وظيفه انس كه مش
قبال معلمش داره. حاال تو  دوراهى اين وظيفه انسانى 
ــون گير كردن و ترجيح  و وظيفه لوس كردن بچه هاش

دادن خودشون مشق بچه ها رو هم بنويسن.
ــدن تكليف  ــه حذف ش ــراض دارن ب ــاال چرا اعت ح
ــيد از تو  ــوال رو  اگر زرنگ  باش ــب؟ جواب اين س ش
مصاحبه معاون ابتدايى وزير، بيرون مى كشيد. ايشون 
ــب نداشتيم  ــق ش گفتن: «به هيچ عنوان حذف مش
ــوم   ــق هاى مهارت محور در پايه اول تا س بلكه مش
ــى شد». خب  ــق هاى رونويس ابتدايى جايگزين مش
ــون تكليف هاى  ــديد؟  اين اوليا نگران هم متوجه ش
ــن به جاى  ــورن، اينكه فردا مجبور نش ــارت مح مه
ــتن، سى صفحه مقاله زبان  يك صفحه آب بابا نوش
ــيوه هاى حفظ آب هاى  اصلى ترجمه كنن راجع به ش
زيرزمينى با محوريت اصالح روش هاى كشاورزى و 
حذف مافيايى ساقه طاليى. يا مثال «چيستى بابا» و 
ــت يا در  اينكه آيا اصوال نان دادن جز وظايف پدر اس
دنياى خشن صنعتى امروز، مادر هم بايد گوشه اى از 

اين مسئوليت را به عهده بگيرد؟
ــتن ها هم  ــصتى ها با اين مقاله  نوش حاال باز دهه ش
كنار ميان، آخه اونها مرد روزهاى سختن، ولى ترس 
ــون از روزيه كه بچه بپرسه: «پدر! مادر! شما  بزرگش
منو چطورى به دنيا آوردين؟» و چون تكليف مهارت 
ــت بوم و لك لكى كه بچه  ــوره تا نبرنش باال پش مح
ــون آورده همه چى رو جلوش اعتراف نكنه،  رو براش

قانع نشه.

+ همين ديگه، به ضرس قاطع.
- خب اين كه معنى نمى ده.
+ خب به ضرس غيرقاطع.

- برو آقا!
+ به ضرس چپ؟

- پوووف! سالم جناب، شما فكر مى كنى همه دزدن؟
+ بله، اتفاقا ما يه آشناى بانفوذى داريم، مى گه چون انباشت اين همه پول 
و ثروت بين مردم عادالنه نيست، خيلى از عزيزان بايد مثل رابين هود 

جيب مردم رو بزنن و بين يكسرى مدير و مسئول فقير پخش كنن.
- از نفر بعدى كه جوانى خوشتيپ هم هست مى پرسيم : آيا شما فكر 

مى كنى همه دزدن؟
+ بله. همه دزدن. همه دل من رو مى دزدن. همه احساسات من رو به 
بازى مى گيرن. اون رو نگاه كن اونور خيابون! اونيكى كناريش رو ببين. 
همين كه داره از تاكسى پياده مى شه رو نظاره كن. تو اين فصل پاييز كه 
فصل دل رباييه ببين چه دلى مى رباين! نگاه نارنجيا رو، نگاه نارنگيا رو... 
- اين دوستمون رو با نارنگيا تنها مى ذاريم و خدمت يكى ديگه از مردم 
ــت ورزشكار من؛ آيا شما فكر  ــالم دوس مى ريم كه در حال دويدنه: س

مى كنى همه دزدن؟
+ آى دزد، بگيريدش!

-ميدونم شرايط مناسبى ندارى، اما بهتر نيست بايستى و كمى استراحت 
كنى تا يه گفتگويى با هم داشته باشيم؟

+ (درحال نفس نفس زدن): كيفم...، كيفم تو ...، كيفم تو يك يك...
- عزيزم درست صحبت كن ببينم چى مى گى؟

+ مى گم كيفم تو ماشين بود، يكى از پنجره ماشين كش رفت.
- چه جالب! اتفاقا من هم مى خواستم بپرسم آيا شما فكر مى كنى همه 

دزدن؟ 
+ خودت فكر مى كنى نظرم چيه؟!

- ُخبه حاال توام. مگه چقدر پول توش بود؟
+ ده تا تراول صدى.

- آخى. يعنى االن هيچى پول ندارى برگردى خونه؟
+ چرا يه مقدار تو جيبم مونده.

- دارى تعارف مى كنى كه كمكت نكنم؟ اه مغرور جذاب لعنتى!
+ نه جون تو، دارم. ممنون از نگرانيت.

- اگه راست مى گى ببينم.
+ بابا دويست، سيصد تو جييم هست. بيا ايناهاش...

- بده ببينم نكنه اصل نباشه!
+ بيا... عه!... آى دزد! بگيريدش! پوالم! دزدددد

نااميدتون نمى كنن، يعنى هر بار كه مى گين از اين بدتر هم مى شه؟ نشون 
مى دن كه بله! مى تونن و مى شه.

زن بابا 
ــه  ــت يه زن باباى خونخوار افتاده كه هميش كودك درون اين آدم ها دس
ــون سخت مى گيره و بنابراين هيچ وقت از خودشون راضى نيستن.  بهش
هميشه احساس سرخوردگى و خود درگيرى شديد دارن و حتى اگر بهترين 
ــون  ــون مى زنه و تحقيرش كارها رو انجام بدن باز هم يكى داره تو سرش
مى كنه به همين خاطر با وجود استعداد زياد يا دست به هيچ كارى نمى زنن 
يا مدام از اين شاخه به اون شاخه مى پرن تا در عرصه هاى مختلف بتونن 
خودشون رو سرزنش كنن. 99 درصد از متولدين دهه شصت هستن و اون 

1 درصد مابقى تو اواخر دهه پنجاه و اوايل دهه هفتاد شناورن.
پدربزرگ

ــاده كه تمام  ــق نصيحت افت ــت يه پيرمرد عش ــودك درون اينها دس ك
ــاهه و االن چون كارى  افتخاراتش مربوط به قحطى زمان محمدعلى ش
ازش بر نمياد فقط به تمارض و خود بيمار انگارى افتاده. اينها همون آدمايى 
هستن كه اگه اجازه  خودنمايى بهشون ندين سريعا به انواع كمر درد و دل 
درد مبتال مى شن تا حتى اگر شده در بستر مرگ گوش شنوايى براى قصه  
شكستن چوب و مرحله غول نصايح اين عزيزان پيدا بشه. در سطوح باالتر 
اينا متوجه مى شن دود از كنده  خودشون بلند ميشه و براى خوابوندنش ملزم 
به زن گرفتن مى شن و كم كم از پدربزرگ به پدر تبديل مى شن كه در 

قسمت بعدى اون رو بررسى مى كنيم 
پدر

كودك درون اينا با پدرش تنها مونده و انواع بالهاى طبيعى و غيرطبيعى 
ــت به دست هم مى دن و سرش اتفاق مى فته. در حدى كه حتى اگه  دس
بستر امنى براشون فراهم باشه پاشون به گوشه هاى بستر گير مى كنه و 
زخم بستر مى گيرن. اين افراد هميشه مصدوم هستن و تو تيم استقالل به 
اسم جبارى شناخته مى شن. در مقاطع باالتر به صدمه زننده تبديل مى شن 
و ديده شده اين افراد در باالترين مرتبه به نجات جان نوازندگان خيابانى از 

خطر پرتاب پيانو گماشته مى شن.

محمدامين فرشادمهرسه شنبه ها با اينا

marco de angelisطرح

alperenطرح

ــوار تاكسى شدم تا دوباره به ميدون  براى آخرين بار س
ــم و  ــهر برگردم و از يه راه ديگه ازش دور بش اصلى ش
ــى بوى خوبى  به اين فكر نكردم كه بعدش چى؟ تاكس
ــزه و خيلى آروم مى ره. به  ــماش قرم مى ده. راننده چش
ــه راه مى ده. نه بوق مى زنه و نه از بوق بقيه عصبى  هم
ــه و با يه  ــط گاهى دماغش رو باال مى كش ــه. فق مى ش
ــوا رو پس مى ده.  ــنوم ه ــى كه صداش رو مى ش بازدم
ــه نمى دونى  ــير چنده؟ مى گ ــم كرايه اين مس مى پرس
ــواب مى دم نه. نمى ذاره  ــا؟ و من واقعا مى دونم. ج واقع
بازى تموم بشه و مى گه هرچه قدر دادى رواله. تو سرم 
مى گردم دنبال جمله بعدى و مثل هميشه جمله اى پيدا 
نمى كنم كه افكارم رو منتقل كنه و بازى تموم مى شه. 
ــو مى زنه تا ادامه پيدا كنه. ولى  اون با يه موزيك زورش
ــر مى كنم و به  ــتم. تو پياده رو گي ــن ديگه اونجا نيس م
ــون. مى پرسه موزيك  بچه ها نگاه مى كنم. مى شمارمش
ــت دارم.  ــم بچه ها رو دوس ــدارى؟ مى گ ــت ن رو دوس
مى خنده و مى گه دورى و دوستى ديگه؟ چند ثانيه نكته 
رو نمى گيرم و بعد دوهزاريم مى افته. مى خندم و مى گم 
فقط مى شمارمشون. مى گه مى شمارى كه خوابت ببره؟ 
ــدم هنوز رو لبمه و به اين فكر مى كنم كه ما آدما  لبخن
ــفنديم واقعا. سرمون رو ببرن هم آب از  يه مشت گوس
ــوره. يعنى دنيا با اين چيزا ككش هم  آب تكون نمى خ
ــزه. زندگى ادامه پيدا مى كنه و ننه باباهامون هم  نمى گ
يه عمر غصه اى رو مى خورن كه تهش مى رسه به كلى 
ــى كه آخرش مرد. حق هم  خرج الكى و مراقبت از كس
ــا حاال از يه گياه مراقبت كردى؟ اينو با صداى  دارن. ت
ــوض مى كنه و مى گه نه ولى مرغ  بلند مى گم. دنده ع
ــد به اين فكر مى كنم  ــروس دارم تو حياطمون. بع و خ
ــدر مادرا بچه ها رو  ــد اگه پ كه دنيا چقدر عجيب مى ش
ــون. بعد  ــه كه بخورنش ــزرگ مى كردن تا روزى برس ب
ــن طوره. مى گم با موزيكت  ديدم دنيا االنش هم همي
ــيره. بيرون  حال كردم. لبخند مى زنه و مى گه آخر مس
ــزى بود كه تصور مى كردم.  ــر و خلوت تر از چي تاريك ت
دلم مى خواست بهش بگم حاال برم گردون ولى بيشتر 
از اين نمى خوام باهاش هم قصه بشم. پياده مى شم. يه 
پنج تومنى تو جيبمه كه مى دم بهش. دو تومن پس مى 
ده. مى گم پس سه تومنه ها؟ مى گه نه پنجه ولى جيبت 
ــت همچين  ــه بهتره. در واقع دلم مى خواس خالى نمون
اتفاقى مى افتاد ولى نيفتاد. پنج تومنى رو گرفت و رفت. 
ــوز اونقدر خل  ــادى ندارم. ولى هن ــا جنگل فاصله زي ب
نشدم پس به سمت ميدون اصلى شهر حركت مى كنم. 
ــه پولى پيدا كنم. پيدا  ــنم مى گردم تا ي تو جيباى كاپش
مى كنم. يك كم خيالم راحت مى شه و بعد از خودم بدم 
ــده. اگه يه دوربين اون  مياد كه اين طور خيالم راحت ش
سمتا بود جلوش پول رو آتيش مى زدم ولى فقط خودمم 
ــن انگار  و چندتا آدم ديگه كه اينقدر دور به نظر مى رس
ــر راحت  ــتن. و بعد خنده ام مى گيره از اينكه س آدم نيس
ــتم خودم رو خفه مى كردم. به  ــدن خيالم با پول داش ش
آدمايى كه انگار ديگه آدمن نزديك شدم و به اين فكر 
ــوال اونقدر كلى  ــم مهمه؟ س كردم كه چه چيزايى واس
بود كه نتونستم بهش اهميت بدم و بهش زمان زيادى 
فكر كنم. دلم مى خواد يه آتيشى روشن كنم. يه خانمى 
جلوتر از من بود. سعى كردم ازش جلو بزنم تا فكر نكنه 
ــريع مى رفت. حس  دارم تعقيبش مى كنم. ولى خيلى س
ــه كه  ــا داره تبديل به چيزى مى ش ــم دقيق كردم تالش
ــو بگيرم. سرعتم رو كم كردم. اينكه  مى خواستم جلوش
ــه اون خانم رو جلب كردم يا نه كمى ذهنم رو  آيا توج
درگير كرد. نشستم رو نيمكت كنار خيابون و با صداى 
ــرف زدم تا برگردم به  ــف اما محكمى با خودم ح ضعي
ــتم. شايدم خيال كردم كه برگشتم.  حالت عادى. برگش
ــروع شد.  ــيدم و دوباره قصه ش چندبار نفس عميق كش
ــتر از  ــرى آب مى خرم و بيش ــازه. يه بط ــى رم تو مغ م
ــرف مى زنم. مى خنده و  ــنده ح چيزى كه نيازه با فروش
ــه باهاش برقرار كردم  ــدم و راضى از ارتباطى ك مى خن
ــازه بيرون ميام. يهو يادم اومد كه تا حاال از مغازه  از مغ
ــت امالك منطقه اى كه توش مغازه داره رو  دارى قيم
ــيدم. به طرز احمقانه اى به نظرم كار جالبى مياد.  نپرس
ــوال دوست  ــتر فكر مى كنم تا بدونم بعد از اين س بيش
ــمت ببرم تا بعد دوباره برم تو  دارم بحث رو به كدوم س
مغازه و نمى دونم دوست دارم در مورد چى حرف بزنم. 
ــمت ببرى؟  ــم نمى دونم. بحث رو به كدوم س نمى دون
ــو بابا. اينو با صداى نسبتا بلندى به خودم مى گم  گمش
ــم مركز  ــه مى دم. هنوز خيلى مونده برس و راه رو ادام
شهر و انگار ديگه به جز عضالت صورتم چيزى وجود 
ــتر از قبل دلم  نداره كه بخواد ذهنم رو درگير كنه. بيش
ــا رو هم بى خيال  ــن كنم. عضله ه مى خواد آتيش روش
مى شم و راه مى رم. كم كم دورم شلوغ تر مى شه. دو نفر 
كنار خيابون يا در واقع جلوى مغازه شون دارن تخته نرد 
ــت وگرنه يك  ــازى مى كنن. بازى مورد عالقه ام نيس ب
كم تماشا مى كردم. بازى مورد عالقه ام چيه؟ اينكه برم 
ــير و دوباره برگردم؟ تو ذهنم خودم رو مسخره  ته مس
ــم و چهارتا فحش به خودم مى دم. حس مى كنم  مى كن
ــوت كنار خيابون پيدا  ــويى. يه جاى خل بايد برم دستش

مى كنم و كارم رو انجام مى دم.
ــمم مى افته به يه  ــفت مى كنم چش كمربندم رو كه س
ــم داده و  ــه خودش ل ــه كمى اونورتر واس ــه اى ك گرب
ــرش رو  ــش به منه. ازش عذرخواهى مى كنم. س نگاه
ــا دركت مى كنم برو  ــه باب بر مى گردونه كه يعنى باش
حاال و من مى رم. ميدون اصلى شهر رو حاال مى بينم. 
مكان كف دستامه ولى از بس هر چى رفتم رسيدم به 
اين ميدون كه حال و گذشته و آينده ديگه فرقى با هم 
ندارن. حس مى كنم مثل هميشه چيزى كه مى خواستم 
نصيبم نشده. كلى راه رفتم و آخرش هيچى. يه هزارى 
ته جيبم مونده. درش ميارم و به اولين مردى كه از رو 

به رو مياد مى گم آتيش دارى؟ داره.
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شما بگيد:
 آيا همه دزدن؟

 كودك درون هركس 
تحت كفالت كيست؟

آتيش 
دارى؟

مشق هايم كو؟آش آلو!

قسمت 406  - روش دانه برفى دكتر اينجرمنسون 5
 مرحله چهارم: در اين مرحله بايد از فضاى كل داستان ديدگاه مناسبى داشته 
ــيد و چيزى در حدود يك يا دو روز زمان الزم داريد. صادقانه بگويم حتى  باش
ــت در اين بخش از كار يك هفته وقت صرف كنيد، اشكالى ندارد.  ممكن اس
بايد اين كار را به خوبى انجام دهيد چون يك داستان به هم ريخته و تكه تكه، 

كارِ شما را در مراحل بعد سخت تر مى كند. بنابراين فقط داستان را توسعه دهيد. 
چند ساعت وقت بگذاريد و هر جمله را به يك پاراگراف كامل تبديل كنيد. همه 
پاراگراف هاى شما  به غير از آخرى بايد به يك حادثه يا فاجعه منتهى شود و 
پاراگراف آخر شما بايد پايان داستان را روايت كند. اين كار بسيار سرگرم كننده 

است و در انتهاى اين تمرين يك صفحه با ارزش از استخوان بندى رمان خود 
را در دست داريد. اگر نوشته هاى شما در اين مرحله بيش از يك صفحه شده 
است اشكالى ندارد. آنچه مهم است اين است كه طرح شما كم كم شكل يك 
رمان را به خود مى گيرد. تضاد ها و تناقض ها را مى شكافيد. اكنون چيزى شبيه 
به پروپزال آماده كرده ايد.مرحله پنجم: يك يا دو روز وقت صرف كنيد و از هر 
شخصيت اصلى توصيفى يك صفحه اى و از شخصيت هاى مهم توصيفى نيم 
صفحه اى بنويسيد. اين ها معرفى نامه هاى شخصيت هاى اصلى داستان شما 

هستند و بايد داستان را از ديد آن شخصيت ها بيان كند و هيچ ترديدى به خود 
راه ندهيد. هر جا الزم بود بازگرديد و در مراحل قبل اصالحات الزم را اعمال 
كنيد چون شما چيزهاى جديدى درباره شخصيت هاى داستان كشف كرده ايد! 
ــت و اخيرا من از معرفى نامه  ــمت از كار اس اين بخش لذت بخش ترين قس
شخصيت ها براى پروپزال خودم استفاده كردم. بايد بگويم ويراستاران عاشق 
آن شدند. چون آن ها داستانى را كه بر پايه شخصيت ها روايت مى شود دوست 

دارند. (بخشى از ترجمه: على يزدى مقدم)
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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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رضا متين 

هفته نامه گل آقا
پالك وسائط نقليه در سراسر كشور 

تعويض مي شود

ه
پپپپپالالالالالالالال
تع

يو آن لوري

نيشخط خـاطـره
دو شنبه21  دي 1394

كنكـور 



  از واژه گربه 
به آسانى 
مى توان

 پيشى گرفت

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
در حاشيه قطع روابط برخي كشورهاي آفريقايي با ايران

محسن ظريفيان
دو شنبه 21  دي  1394
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هنگامى كه پيامى را سين ميكنى
 و جواب نميدهى!مانند گاوى هستى 

كه يونجه اى در دهان دارد
 و به نقطه اى نامعلوم خيره شده است

#شين ياء ميم الف

nishkhat

nishkhat

مورديلو

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

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

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

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

كارگران  مشغول  نان اند!كارگران  مشغول  نان اند!



در وفا نيست كس
چو من استاد!

2

2

 آميكتوس، ملكه حشره ها
نويسنده: آدام بليد

قانون بچه ها ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

سال هفتم  سال هفتم  ||  شماره    شماره  13711371    ||    44 صفحه صفحه
سه شنبه  سه شنبه  2727 آذر   آذر  13971397
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كودك و نوجوان 

460

على روستايىعلى روستايى

ميدوه تو دشت و كوه

تو دشت هاي با شكوه

تو علف ها ميچره

ميدوه و ميپره

ببين ساق پاهاش رو

قشنگي چشاش رو

مخمل پيرهنش رو

موي روي تنش رو

بلند دمب و يالش

قشنگه شور و حالش

«محمود برآبادى»

كوشندگان كودك:

اسباسب

اولين روزنامه كودك و نوجوان كشور

سفر به ماهسفر به ماه
على روستايىعلى روستايى

ــتند بيرون مى آمدند. هوا خنك بود. برگ درختان انگار آواز  ــتند بيرون مى آمدند. هوا خنك بود. برگ درختان انگار آواز دم دم هاى غروب بود. يواش يواش ستاره ها داش دم دم هاى غروب بود. يواش يواش ستاره ها داش

مى خواندند. من توى حوض داشتم به عكس ماه نگاه مى كردم و با خودم فكر مى كردم كه االن آنجا چه خبر است. مى خواندند. من توى حوض داشتم به عكس ماه نگاه مى كردم و با خودم فكر مى كردم كه االن آنجا چه خبر است. 

آيا كسى روى ماه هست؟ آيا كسى آنجا زندگى مى كند؟ تصوير ماه در حوض خنديد. آيا كسى روى ماه هست؟ آيا كسى آنجا زندگى مى كند؟ تصوير ماه در حوض خنديد. 

خياالتى شده بودم. به آسمان نگاه كردم. خياالتى شده بودم. به آسمان نگاه كردم. 

واقعا داشت مى خنديد. دوباره به آب نگاه كردم.واقعا داشت مى خنديد. دوباره به آب نگاه كردم.

 ماه گفت: اگر دوست دارى من را ببينى بيا. ماه گفت: اگر دوست دارى من را ببينى بيا.

 تا از جايم بلند شدم رفتم روى هوا.  تا از جايم بلند شدم رفتم روى هوا. 

مثل يك پر سبك بودم. رسيدم به ماه.مثل يك پر سبك بودم. رسيدم به ماه.

 همه جا يبابان بود.  همه جا يبابان بود. 

دشتى بزرگ و خالى...ماه گفت دشتى بزرگ و خالى...ماه گفت 

من تنهايم. كسى اينجا نيست. من تنهايم. كسى اينجا نيست. 

كاش هميشه به من سر بزنى... كاش هميشه به من سر بزنى... 

تا با هم صحبت كنيم...تا با هم صحبت كنيم...

قول بده باز من سر بزنى...قول بده باز من سر بزنى...

نقش بازى در رشد كودكاننقش بازى در رشد كودكان

اوقات فراغت، حق مسلم كودكاناوقات فراغت، حق مسلم كودكان
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قانون بچه ها  ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

نام كتاب: آميكتوس، ملكه حشره ها
نويسنده: آدام بليد

مترجم:مسعود ملك يارى
ناشر: نشر قدياني
بها: 6000 تومان

تعداد صفحات:104 صفحه
 Beast درباره كتاب: داستان  هاى مجموعه  «نبرد هيوالها» كه عنوان اصلى شان
Quest است، در سرزمينى به نام «آوانتيا» اتفاق مى  افتد. جادوگرى خوش نيت 
به نام «آدورو» در اين سرزمين زندگى مى  كند و6 هيوال يعنى هيوالى برفى، مار 
دريايى، پرنده  آتشين، اژدهاى آتش، غول كوهستان و مرد اسبى مامور حفاظت 

از اين سرزمينند.پس از مدتى ...

در وفا نيست كس، چو من استاد!در وفا نيست كس، چو من استاد!

ط: رضايى از تهران
ن كتاب  توس

اي

ه ها» براي معرفي پيشنهاد شده
ه«قانون بچ

ب

پرندگان  زيباترين  و  بزرگ ترين  از  ما 

آبزى جهان به شمار مى آييم.

ما گياه خواريم و از گياهان آبزى تغذيه 

مى كنيم. البته گاهي اوقات موجودات 

ريز زيرآبى و به ندرت ماهى ها رو هم 

مى خوريم. ما در طول زندگى 

به طور معمول تنها يك همسر اختيار مى كنيم 

و ميزان جدايى در ما بسيار كم است. ما تنها در صورتى 

يا  بميرد  همسرمان  يا  كه  مى كنيم  انتخاب  جديد  زوج 

اينكه نتواند تخم گذارى و جوجه آورى كند. در حالت كلى 

بسيار آراميم اما در صورت 

مهاجمان  شدن  نزديك 

از  نگهدارى  زمان  در 

خشن  ، ن ي ما جه ها جو

مى شويم.

آرزو
يك روز به يك نفر مى گويند: «سه تا آرزو كن» .

مى گويد: اول يك ماشين پژو پيدا كنم؛
بعد يك پژو ديگر پيدا كنم؛ سومين آرزويم 

هم اين است كه يك پژو پيدا كنم.
مى پرسند:چرا هر سه تا آرزويت يكى بود؟

مى گويد: براى اينكه اين سه 
تا پژو را بفروشم و يك ماكسيما بخرم.

سوال
معلم:بگو ببينم هندوستان كجاست؟

شاگرد:آقا چرا هر چه گم
 ميشه از ما مى پرسيد؟!
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قانون بچه ها ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

ــر  ــط نش ــته محمدرضا ايدرم به تازگى توس رمان «رزونانس» نوش
ــت. اين كتاب يكى از  ــر شده اس ــر و راهى بازار نش پيدايش منتش
ــت كه اين ناشر چندى است  عناوين مجموعه «ادبيات ژانرى» اس

انتشارش را در دستور كار قرار داده است.
ايدرم پيش از اين كتاب، در قالب مجموعه عناوين «ادبيات ژانرى» 
ــته كه  ــانى» را نوش ــله جنايت هاى بين  كهكش ــا و را:سلس رمان «م
ــتگاه  ــن مجموعه بود. «گريخته»، «خدمات دس چهارمين عنوان اي
هيوالساز دمشقى» و «ما و را» ديگر عناوين مجموعه «ادبيات ژانرى» 

هستند كه پيدايش چاپ مى كند.
ــمندى بهنام اسرافيل  ــت: دانش ــتان اين رمان از اين قرار اس داس
ــد كل تاريخ و  ــت يافته كه ثابت مى كن ــناد مهمى دس تقى اف به اس
هرآنچه ما خاطره مى پنداريم، واقعى نيست؛ بلكه همگى شبكه اى 

ساختگى از اطالعات است كه به دست سايه ها ساخته شده است.
در اين رمان، داستان از بين رفتن و محو شدن يك دنيا را در البه الى 
نامه هايى كه خانواده ى تقى اف براى هم نوشته اند و خاطرات يك 

شورشى به نام رشيد خان را مى بينيم.

رمان «رزونانس» چاپ شدرمان «رزونانس» چاپ شد

شجاعت،     درسى كه كودكان بايد بياموزند
از جمله مهارت هاى الزم براى مصون ماندن نوجوانان و جوانان در مقابل 
رفتارهاى پرخطر نظير موادمخدر و روان گردان ها،مهارت جرات مندى و 
ابراز وجود است. جرات مندى مهارتى است كه به فرد اجازه مى دهد بدون 
بهره گيرى از هرگونه خشونت، پرخاشگرى و تجاوز به حقوق ديگران، 
بتواند ضمن احترام به حقوق ديگران در قالبى بسيار معقول، آرام، آزادانه 
و با اعتماد به نفس كامل، نسبت به ابراز مستقيم و صادقانه افكار، احساسات، 
خواسته ها و ارزش هاى خود درباره يك موقعيت مبادرت كند و از حقوق 
خود دفاع كند؛ بدون اينكه به شأن فردى و اجتماعى اش لطمه اى وارد شود.

افراد شجاع:
ــت، صادقانه بيان كرده و ابراز  1) به آسانى مى توانند آنچه درون شان اس
عقيده كنند بدون اينكه آسيب و لطمه اى به روابط آن ها با ديگران وارد شود.

2) بدون هرگونه رودربايستى و تهديد از ديگران تقاضا مى كنند تا رفتار 
نامطلوب شان را تغيير دهند.

3) در صورتى كه ديگران از آن ها تقاضا و درخواست غيرمنطقى از جمله 
ــى و...  ــيگار، موادمخدر، روان گردان ، الكل، روابط سوءجنس مصرف س
داشته باشند، خود را ارزان نمى فروشند، بلكه با قاطعيت و صراحت جواب 
رد مى دهند و توان «نه گفتن» آن ها باالست. به عبارتى نگران ناراحت شدن 

ديگران نيستند.
4) به راحتى احساسات مثبت و منفى خود را ابراز مى كنند و دغدغه اى در اين 
خصوص ندارند، به گونه اى كه احساس گناه نمى كنند زيرا كامال مى دانند كه 

وظيفه آن ها خشنود نگه داشتن همه دوستان شان نيست.
5) از توان كافى براى برقرارى ارتباط و تعامالت اجتماعى برخوردار هستند.

6) صريح هستند يعنى در مواقع لزوم ديدگاه خود را به صورت ساده، قابل 
فهم، مستقيم، مختصر و بدون هرگونه واسطه بيان مى كنند.

7) در صورت نياز تصميمات قبلى خود را تغيير مى دهند به گونه اى كه اگر
8) براى ديگران نيز احترام و ارزش قايل اند.

9) به طور مستمر عملكرد خود را ارزيابى مى كنند.

 «محمود بر آبادى» «محمود بر آبادى»
ــتين روز  ــودك و نوجوان در نخس ــنده ادبيات ك محمود بر آبادى، نويس
ــندگى را براى  ــبزوار متولد شد. او نويس شهريور سال 1331 در شهر س
ــال 1350 آغاز كرد. برآبادى در سال 1345 در  كودكان و نوجوانان از س
آستانه  نوجوانى به خبرنگارى در مجله  دختران و پسران سبزوار مشغول 
شد و در سال 1350 وارد دانشگاه تربيت معلم در مقطع كارشناسى در رشته  
كارشناسى شد. او در دوران دانشجويى به همراه تعدادى از دانشجويان، 
ــال 1353 به علت شركت در  ــر مى كرد. او در س ــريه «پگاه» را منتش نش
تظاهرات دانشجويى دستگير شد و به زندان افتاد، اما در اين دوران نيز در 
جلسات مخفيانه ادبى در زندان شركت مى كرد. نخستين كتاب برآبادى به 
نام «حماسه كوچى» هنگامى كه او پس از طى دوران محكوميتش همچنان در 
حبس بود، در خارج از زندان منتشر شد كه تا زمان آزادى وى به علت استقبال 
زياد، هشت بار تجديد چاپ شد. «حماسه كوچى»، داستان سگ كوچكى 
ــتد و از گله اش دفاع  به نام كوچى بود كه يك تنه در مقابل گرگ ها مى ايس
مى كند.برآبادى سرانجام در سال 1356 از زندان آزاد و در همان سال نيز 
فارغ التحصيل شد. سال پس از آن در رشته برنامه ريزى شهرى و منطقه اى 
وارد دانشگاه ملى(شهيد بهشتى) شد كه به علت انقالب فرهنگى، تحصيلش 
در مقطع فوق ليسانس تا سال 1364 به طول انجاميد. فعاليت محمود برآبادى 
در حوزه  ادبيات كودك و نوجوان تا كنون ادامه داشته است. او تا كنون چندين 
بار عضو هيات مدير ه انجمن نويسندگان كودك و نوجوان و همچنين رييس 
و نايب رييس اين انجمن بوده است. بر آبادى در سال 1356 براى كتاب 
ــتان هاى تاريخى»، عنوان كتاب  «سيل» و در سال 1375 براى كتاب «داس

برگزيده  سال شوراى كتاب كودك را دريافت كرد.

شجاعت،     درسى كه كودكان بايد بياموزندشششجااعتتتت،     ددررسسىىككهه ككووددككاانن ببااييدد ببيااموووزززززننننندددد

برخوردارى از اوقات فراغت، يكى از حقوق اساسى كودكان 

است كه در آن شك و شبه اي نيست، چرا كه كودكان براى 

ــد خود به تحرك و بازى نياز دارند. تحرك رمز سالمت  رش

كودكان است. بازى هاى پرتحرك سبب تخليه هيجانى و 

در نتيجه آرامش كودكان مى شود.

ــان مى دهند، كودكانى كه در      بررسى هاى انجام شده نش

خانه و مهدكودك از تحرك كافى در قالب بازى هاى مناسب 

ــبب  ــترى دارند. بازى س برخوردارند آرامش و تمركز بيش

ــود و آنان را با جهان پيرامون  شادى و نشاط كودكان مى ش

خود همراه و با شوق و شور كودكانه آشنا مي كند، اما نكته اي 

ــه  اوقات فراغت  ــت ك كه توجه به آن ضروري بوده اين اس

ــباهت و قرابتى با كودكي نسل ما  كودك امروزى ديگر ش

ندارد.

 اگر ما كودكى مان را در كوچه ها و با گرگم به هوا، لى لي، منچ 

ــى يا در بهترين حالت،  و تيله و گاه تنها با يك كالس نقاش

ــتان خود را با  ــى مى گذرانديم، كودك امروز تابس با ورزش

ــن يا در حالت ديگر با گذراندن  لپ تاپ، تبلت و پلى استيش

انواع كالس ها در ساعت هاى مختلف روز، سپرى مى كند.  

ــتفاده از اين كالس ها حايز اهميت  آنچه توجه به آن در اس

است برنامه ريزي  درست و گزينش صحيح است.  

ــلما اولين و مهم ترين نكته، توجه به عالقه مندي خود  مس

ــد. لذا در تنظيم برنامه هاي اوقات فراعت،  كودك مي باش

عاليق كودك را مد نظر قرار دهيد تا فرزندتان بتواند حداكثر 

بهره را  از كالس هاي آموزشي خود ببرد. زيرا تصميم گيرى 

به جاي او اشتياق و مسئوليت پذيري او را كاهش مي دهد و 

راندمان بهره وري اش را پايين مي آورد. 

چگونه در كالس ها جاذبه ايجاد كنيم؟

ايجاد جاذبه در كودك، تركيبى از توانايى مربى با محتواى 

كالس است. همان گونه كه در باال گفته شد، هرچيزى كه با 

فشار و خارج از انتخاب كودك گزينش شود و انگيزه اى را در 

كودك ايجاد نكند، باعث مى شود تا خستگى، اندك استعداد 

ــول از بين ببرد و جذابيت  او را نيز تحت تاثير اين تركيب نامعق

كالس ها را كمرنگ كند.

ــام فرزندان تان در  ــت كه از ثبت ن توصيه دوم محققان اين اس

ــمار، بطور جدي پرهيز كنيد. البته اين به آن  كالس هاي بي ش

ــه كودك قرار  ــت كه موضوعات متنوعي را در برنام معنا نيس

ندهيد، بلكه توصيه اين است كه او را خسته نكنيد اين خستگي 

ــد در تمام كالس ها و  ــود دلزدگي مي آورد كه مي توان در پي خ

ــعي كنيد تا  ــاي او تاثير مخرب و ناكار آمد بگذارد.س آموزش ه

جنبه هاي مختلف تحول روان شناختي و جسماني كودك را در 

نظر بگيريد؛ بطور مثال او را تنها در كالس هاي آموزشي ثبت نام 

نكنيد بلكه در نظر داشته باشيد كه برنامه هاي هنري 

يا تفريحي نيز براي او الزم است.

يكي از پيشنهادهاي ما به والدين، آشنا كردن كودكان 

ــت. يك ايده خوب  ــاغل مختلف اس در اين ايام با مش

ــت، تا به  ــردن كودك به محل كارتان اس همراه خود ب

ــود.  البته  ــغل و حرفه  شما آشنا ش طور ملموس با ش

الزم به ذكر است كه در اين مورد حفظ موارد امنيتى و 

بهداشتى و اخالقى بايد مورد توجه قرار گيرد تا خداي 

ناكرده اتفاقي ناگوار  موجب از دست رفتن اين فرصت 

و وارد آمدن خسارتي جسمي و روحي نشود.

نقش بازى در رشد كودكاننقش بازى در رشد كودكان

اوقات فراغت، حق مسلم كودكاناوقات فراغت، حق مسلم كودكان
ىلىر روستايى عع

در تنظيم برنامه هاي اوقات فراعت و عاليق 

كودك را مد نظر قرار دهيد تا فرزندتان بتواند 

حداكثر بهره را  از كالس هاي آموزشي خود 

ببرد،  زيرا تصميم گيرى به جاي او اشتياق و 

مسئوليت پذيري او را كاهش مي دهد

يكي از پيشنهادهاي ما به والدين، آشنا 

كردن كودكان در اين ايام با مشاغل مختلف 

است. يك ايده خوب همراه خود بردن 

كودك به محل كارتان است، تا به طور 

ملموس با شغل و حرفه  شما آشنا شود.  البته 

الزم به ذكر است كه در اين مورد حفظ موارد 

امنيتى و بهداشتى و اخالقى بايد مورد توجه 

قرار گيرد تا خداي ناكرده اتفاقي ناگوار  

موجب از دست رفتن اين فرصت و وارد 

آمدن خسارتي جسمي و روحي نشود
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