
ــازار با توجه به  ــات ارزي و هرج و مرج در ب چرخه التهاب
تجربه سال 90 و 91 باز هم تكرار شد. با شروع بحث تحريم و 
قبل از شروع عملياتي آن، حضور سوداگران و تحريك افكار 
ــط بانك  عمومي به التهابات بازار  دامن زد و تزريق ارز توس
ــازار نكرد. بنابراين روز  مركزي به تنهايي كمكي به اوضاع ب
ــت ارزهاي خانگي اضافه شد. با اضافه شدن  به روز به انباش
ارزهاي خانگي، كمبودها در بازار احساس شد و حجم  باالي 
ــبكه هاي خارجي التهاب بيشتري به  واكنش ها از سوي ش
بازار وارد كرد. در آن مقطع تصميمات يك شبه و سراسيمه و 
سردرگمي اتخاذ شد كه به التهابات دامن زد و شرايط گنگي 
ــد اطمينان از  را در بازار به وجود آورد؛ به طوري كه باعث ش
متوليان بازار (بانك مركزي و دولت) برچيده شود. در شرايط 
عدم اطمينان و با توجه به افزايش افسارگسيخته قيمت ها 
قشرهاي مختلف مردم وارد بازارها شدند و سعي در انتقال 
منابع از بانك ها به بازار را  داشتند. اين موضوع باعث افزايش 
سرعت گردش پول شد و ماندگاري حساب هاي كوتاه مدت و 
بلندمدت بانك ها را كاهش داد، اما همان طور كه پيش بيني 
ــته، به دليل استقبال  مي شد و با توجه به تجربه هاي گذش
زياد مردم از التهابات، نرخ ارز قله هايي را لمس كرد كه دور از 
ذهن بود. در اين ميان برخي رسانه هاي داخلي و خارجي با 
دادن كدهاي قيمتي به دنبال منافع خود بودند. پس از اينكه 
اجماع آمريكا در خصوص تحريم ها با شكست مواجه شد و 
ــور معافيت گرفتند، اندكي از جو رواني كاسته  ــت كش هش
ــد. از سوي ديگر  با توجه به افزايش  شد و بار رواني تعديل ش
ــردم، نيازهاي كااليي كه  قيمت ها و كاهش قدرت خريد م
ــد ناخودآگاه كاهش پيدا كرد.  ــور مي ش از خارج وارد كش
ــز كاهش داد، به  ــراي ارز وارداتي را ني اين موضوع تقاضا ب
ــامانه نيما تقاضا براي واردات وجود داشت،  طوري كه در س
ــراي واردات اصال مقرون به صرفه  اما قيمت هاي بازار آزاد ب
نبود چراكه قدرت خريد مردم اجازه چنين كاري را نمي داد. 
بنابراين تمام اين مسائل دست به دست هم دادند تا ميزان 
تقاضا كاهش يابد. با كاهش ميزان تقاضاي دالر از بازار آزاد 
شاهد ريزش در بازارها بوديم. با اين حد از تورم و شرايطي كه 
وجود دارد، بي ترديد ضرورت دارد بانك مركزي و دولت به 
طور سريع نسبت به خارج كردن صادرات اقدام كنند. در اين 
ميان پيمان سپاري ارزي مانع بزرگي در برابر صادرات ايجاد 
ــده كاالهاي صادراتي در  كرده، به اين معنا كه بهاي تمام ش
ــر نمي كند. در اين  ــياري از موارد صادرات را توجيه پذي بس
حالت ممكن است در ماه هاي آينده دچار كمبود ارز ناشي 
از صادرات غير نفتي شويم. اين در حالي است كه راه نجات 
اقتصاد كشور افزايش صادرات غيرنفتي است و هر تدبيري 
ــد، قطعا پذيرفته نخواهد  كه در اين خصوص مانع ايجاد كن
ــر ما قرار  ــاري را در براب ــه نوعي تعرفه اجب بود. تحريم ها ب
ــراي واردات، فرصتي براي توليد  مي دهد،  اما ايجاد تعرفه ب
است. قطعا تسهيل شرايط براي واحدهاي توليدي و صادرات 

محصوالت بايد در اولويت قرار گيرد.  

دبستان و پيش دبستانى غيرانتفاعى دخترانه 
ــنبه دچار حريق  ــنه زاهدان، روز سه ش اسوه حس
ــه دانش آموز جان خود را از دست  شد و تاكنون س
ــژه جامعه فرهنگى  ــروز زاهدان و به وي داده اند.دي
ــتان از حادثه تلخ آتش سوزى  ــتان و بلوچس سيس
ــتانى دخترانه به يكباره در  ــتان و پيش دبس دبس
شوك فرو رفت و فوت سه دختر نونهال در اين حادثه 
ــانه ها و  ــرعت در رس مردم را داغدار كرد.خبر به س
ــايعات دامنه دار شد. ــر و ش فضاى مجازى منتش

ــتانى  ــا60 نفر در مقطع پيش دبس به گزارش ايرن
ــوزى  ــه اول بودند كه حادثه آتش س و هفت نفر پاي
ــه اول رخ داده  ــوزان پاي ــش آم در كالس دان
ــتان كه  ــى از كاركنان اين دبس ــت.به گفته يك اس
ــرد؛ در همين فضاى  ــوددارى ك ــش خ از ذكر نام
ــر دانش آموز  ــتاندارد و كوچك هفت دخت غير اس
ــتان على بن  ــه اول درس مى خواندند. بيمارس پاي
ابى طالب(ع) زاهدان جايى است كه دانش آموزان 
حادثه ديده را پذيرش و تحت درمان قرار داده است.

ــود كه  در بين والدين پدرى زحمتكش ديده مى ش
ــه غيرانتفاعى  ــوى وى در اين مدرس دو دختردوقل
تحصيل مى كردند اما يكى از آنان گرفتار آتش شده 
و جزو چهار دانش آموز حادثه ديده بود.ميرشكار به 
ــتش  نقل از دختر ديگرش گفت: زنگ تفريح دوس
«صباح» به داخل كالس برگشته و در حين برداشتن 
ــايل از داخل كيف، دسته كيفش به چراغ نفتى  وس
ــده ــوزى ش ــبب واژگونى و آتش س گير كرده و س

ــه در اين آتش  ــت.وى افزود: دخترم «يكتا» ك اس
سوزى دچار سوختگى شده است با مشاهده آتش 
براى نجات دوستش وارد كالس مى شود اما شدت 
ــده و به همراه  دو  ــوزى مانع خروج آنان ش آتش س
نفر ديگر در كالس و در ميان آتش گرفتار شده اند.

ــتش  ــه داد: دخترم به همراه دوس ــكار ادام ميرش
ــر را در آغوش  صبا از ترس تا آخرين لحظه همديگ
ــفانه هر دو به همراه  دو نفر ديگر  داشتند كه متاس
ــوختند. ــن آتش س ــان در اي از همكالسى هاى ش

مادر صبا عرب نيز به خبرنگار ايرنا گفت: اين مدرسه 
به تازگى به اين مكان جديد نقل مكان كرده بود؛ ما از 
همان روز اول از فضاى جديد به ويژه كالس پايه اول 
كه دخترم در آن تحصيل مى كرد رضايت نداشتيم 

و بارها نارضايتى خود را به مدير مدرسه اعالم كرده 
بوديم. وى افزود: با توجه به مشكل تنفسى دخترم 
چندين بار حتى روز قبل از حادثه به مسئوالن مدرسه 
گفتم: براى گرم كردن كالس از چراغ نفتى استفاده 
ــخصى بخارى  ــاى آن من با هزينه ش نكنيد و به ج
برقى براى كالس تهيه و هزينه برق آن نيز پرداخت 
ــه داد: چرا بايد دختران ما در  مى كنم.مادر صبا ادام
آتش ندانم كارى و بى مسئوليتى ديگران بسوزند؛

مسئوالن آموزش و پرورش وظيفه دارد به وضعيت 
مدارس از نظر گرمايشى و سرمايشى نظارت كنند.

ــچ  ــه هي ــن حادث ــرا در اي ــرد: چ ــد ك وى تاكي
ــه  ــه صدم ــان مدرس ــئوالن و مربي ــك از مس ي
ــوختند. ــدان ما در آتش س ــد و تنها فرزن نديده ان

ــه از ناراحتى  ــوزان ك ــر از دانش آم مادر يكى ديگ
ــه به  ــد كلم ــا در چن ــرد تنه ــى ب ــج م ــى رن قلب
ــال  ــد بعد از چند س ــت: خداون ــگار ايرنا گف خبرن
ــرده و تنها  ــه ما عطا ك ــن دختر را ب نذر و دعا همي
ــديم. ــدارش ش ــه اين گونه داغ ــود ك ــدم ب فرزن

 همچنين گفته مى شود  كه «ملك محمد سنجرانى» 
ــتعفاى خود را از مديريت  بعد از بروز اين حادثه اس
ــه مدير كل  ــه 2 زاهدان ب ــرورش ناحي آموزش و پ
ــه كرد.ايرنا در همين  ــتان ارائ آموزش و پرورش اس
رابطه گزارش كرده است كه استعفاى وى در دست

بررسى است.مدير روابط عمومى آموزش و پرورش 
ــت: به گفته حجت االسالم  به ايرانا اظهار داشته اس
ــالب زاهدان  ــتان عمومى و انق موحدى راد، دادس
ــل در محل  ــرس ويژه قت ــاون و بازپ هم اينك مع
حاضر هستند و با بررسى هاى صورت گرفته قصور 
ــت و در اين  ــى محرز شده اس مدير و مربى آموزش
ــده است. ــت آنان صادر ش ــتور بازداش رابطه دس

ــى پيش دبستانى و  ــنبه يك واحد آموزش ــه ش س
دبستان غير انتفاعى در خيابان مصطفى خمينى 23

زاهدان طعمه حريق شد كه در آن چهار دانش آموز 
اين مدرسه دخترانه به نام هاى مونا خسروپرست، 
ــكار دچار  ــم نوكندى و يكتا ميرش صبا عربى، مري
سوختگى باالى 90 درصد شدند كه تاكنون سه نفر
از مجروحان اين حادثه جان خود را از دست داده اند.

حال چهارمين مصدوم اين حادثه نيز وخيم گزارش 
شده است.

حسين محمودي اصل
 استاد دانشگاه

تحريم،  فرصتي براي توليد 

اقتصاد يادداشت 

زاهدان در شوك آتش سوزى يك دبستان و پيش دبستانى غيردولتى

 آتشى كه جان گرفت
مديرآموزش و پروش ناحيه 2  زاهدان استعفا داد
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بازگشت همه به سوي اوست
همكار ارجمند جناب آقاي صوفي جالل  وندي

ضايعه درگذشت مادر گرامي تان را تسليت عرض كرده و براي بازماندگان صبر 

از طرف همكاران در  روزنامه  قانونعاجل مسئلت داريم.

غفلت مسئوالن از حيات وحش و محيط زيست هم براي جانوارن و هم براي طبيعت 
بسيارگران تمام شده است. تعداد زيادي از گونه هاي جانوري و گياهي در آستانه انقراص 
يا در معرض خطر هستند و به عبارت ديگر بسياري از پرندگان و حيوانات همچنان قرباني 
ــت كه داستان غم انگير شكار غيرمجاز  بي تدبيري مسئوالن مي شوند. اين در حالي اس

ــكارچيان همانند قبل ادامه دارد؛ تفاوتي هم ندارد كه پرنده شكاري باشد يا  از سوي ش
غيرشكاري ، سليقه برخي از شكارچيان پرنده هاي شكاري به ويژه خانواده شاهين ها در 
مناطق كويرى و در استان هاى كرمان، زاهدان و شمال كشور و فروش آن ها به اعراب حاشيه 

خليج فارس است اما برخي نيز اقدام به شكار پرندگان مهاجر مي كنند؛ به طوري كه ...

اقتصاد 8 ورزش 12

پارلمان 3

شكارغيرمجاز وعدم  بازدارندگي مجازات ها، برخي از گونه هاي جانوري را درمعرض نابودي قرار داده است

تير خالص  شكارچيان 
به حيات  وحش

حاشيه هاي درگيري نماينده سراوان با كارمندگمرك به معضل تبديل شد

نزاع منفـور
        بهاى نفت برنت به زير 50  دالر  برگشت

سقوط   بزرگ   نفت
 نقدى بر شايعات بازگشت برخى از جداشدگان  سرخپوش

من از پنجره  باز مى ترسم

حقوق و قضا 5

صفحه صفحه 22

        رهبر معظم انقالب روز گذشته درباره مصايب 

     و عقوبت رييس بودن در دنيا سخن گفتند                                                                  

د  د  ررس  عقوبت      ريا ستس  عقوبت      ريا ست

رييس جمهور تركيه به دنبال به روزرسانى پروژه حذف كردها   ست

تاخت   و   تاز   اردوغان

بين الملل 4

جامعه 10

پارلمان 3

 گفت و گوى «قانون» با پدران  سه پسربچه اى كه در اهواز مورد تجاوز متهمى قرار گرفتند
 كه بعد از تكرار جرم ، اكنون متواري است 

ما   هيچ وقت    به زندگى   برنگشتيم

وزير اطالعات با حضور در مجلس و پاسخ به سواالت نمايندگان آن ها را قانع كرد

اغناي  امنيتي
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ــگاه عالمه طباطبايى  ــليمى، رييس دانش چندى پيش حسين س
ــجويان ديگر رغبتى براى فعاليت هاى  در مصاحبه اى اعالم كرد دانش
ــدادى از فعاالن  ــديد تع ــار نظر با واكنش ش ــى ندارند. اين اظه سياس
ــن گزاره،  ــا در رد اي ــراه بود، آن ه ــاى مجازى هم ــجويى در فض دانش
ــوى نهادهاى دولتى  ــده از س محدوديت ها  و ممنوعيت  هاى ايجاد ش
ــى را عامل اصلى در بى اعتنايى  ــم اجتماعى- سياس در برگزارى مراس
ــتند و به نظر مى آيد بر اين  ــى مى دانس ــائل سياس دانشجويان به مس
اعتقادند كه اگر مسئوالن دانشگاهى همكارى بيشترى داشته باشند، 
ــت. علت و اساس  ــور بازخواهد گش ــى به دانشگاه هاى كش شور سياس
بى اعتنايى به مسائل سياسى در دانشگاه ها امرى عميق تر و ريشه اى تر 
از آن است كه فقط آن را به عدم همكارى نهادهاى حاكميتى در دانشگاه 
نسبت دهيم، بايد قبول كرد دست كم در مراسم 16 آذر سال هاى اخير 
تاحدودي بيشتر شخصيت هاى سياسى مطرح دوجناح امكان حضور 
ــكارى نهادهاى  ــته هم ــبت به دهه هاى گذش پيدا كردند؛ بنابرين نس

حاكميتى در دانشگاه ها بيشتر بوده است. 
حذف تفاوت دو انديشه

به نظر مى رسد مى توان در توضيح شرايط كنونى جناح هاى سياسى 
ــانتال موفه  ــهور بلژيكى ش ــران، تاحدودى از نظريات متفكر مش در اي
استفاده كرد. خانم موفه در نقد ليبرال دموكراسى حاكم و هويت بيش 
ــا سياست نام  ــوم به پس ــان غربى از وضعيتى موس از حد فردگراى انس
ــت كه در آن آنتاگونيسم يا  مى برد، مراد موفه از اين اصطالح فضايى اس

نزاع حقيقى بين چپ و راست از بين مى رود و احزاب سياسى چپ گرا و 
راست گرا به سمت مركز و نزديك تر شدن به يكديگر حركت مى كنند، 
ــت در اين فضا تفاوت انديشه هاى چپ و  به طورخالصه موفه معتقداس
ــت اقتصادى و اجتماعى  ــت از بين مى رود و ديگر صحبت از سياس راس
ــت گرايانه مطرح نيست بلكه بحث سر سياست هاى  چپ گرايانه يا راس
درست و نادرست است و تكنوكراسى جانشين سياست واقعى مى شود. 
ــول نوع خاصى از  ــِى حاكم،اجماعى ح به عبارتى بين نيروهاى سياس
ــه جاى مردم  ــان ب ــت ها صورت مى گيرد و نخبگان يا كارشناس سياس
ــبت به  مردم نس ــا ما با نوعى بى اعتنايى ِ تصميم مى گيرند، در اين فض
ــل جامعى براى  ــتيم زيرا انتخاب حقيقى يا بدي ــت مواجه هس سياس
ــور سياسى  مردم باقى نمى ماند.به نظر من در مورد وضعيت كنونى ش
ــگاهيان مى توان اين نظريه  در بين نخبگان سياسى ايران خاصه دانش
ــال 88جناح هاى  ــران خاصه بعد از س ــال كرد؛ دراي را تا حدودى اعم
ــى به فضاى بيش از  ــده اند، شايد واكنش سياسى به يكديگر نزديك ش
ــد اما دليل آن هرچه باشدتفاوت ها حول  ــال باش حد قطبى شده آن س
اعمال سياست هاي گوناگون كاهش پيدا كرده است، براى نمونه به نظر 
ــت هاى توزيعى مثل دادن يارانه ها خواه  ــد در هر صورت سياس مى رس
ناخواه ادامه پيدا مى كند، هيچ كدام از دولت ها توان افزايش حامل هاى 
ــى خاِص ايران به دليل ضعف  انرژى را ندارند و از طرفى در زمينه سياس
ــى  ــاد سياس ــى، حامى پرورى در قالب ژن خوب و فس نهادهاى سياس
ــت، به راستى آيا با آمدن دولت  فارغ از جناح بندى ها وجود خواهد داش
ــت؟ به نظر مى رسد نه  جديد روابط حامى پرورانه كاهش پيدا كرده اس
تنها كاهش پيدا نكرده بلكه در اين دولت اراده اى نيز براى از بين بردن 
آن مطرح نيست، نمونه هاى اخير انتصاب فرزندان مقامات دولتى ارشد 
ــى نيز تفاوتى  را درنظر بگيريد. حتى در حوزه چرخش نيروهاى سياس
آنچنانى حاكم نيست، بعيد است اگر سيد ابراهيم رئيسى، رييس جمهور 

مى شد، رحمانى فضلى در دولت وى پستى نمى گرفت يا چه تفاوتى بين 
ــت ها وجود دارد؟ فراكسيون  ليست اميد مجلس خبرگان و ساير ليس
ــاير  ــرد خاصى مجزا از س ــالمى چه عملك ــوراى اس اميد در مجلس ش
فراكسيون ها داشته است ؟ البته قبول دارم نمى توان در همه حوزه ها اين 
حكم كلى را اعمال كرد براى مثال در حوزه هايى مانند سياست خارجى 
نگاه در جريان ها  وجود دارد ولى يادمان نرود با خروج دولت  هنوز تفاوت ِ
ــت قبل از انتخابات  ــوزه نيز به نوعى به وضعي ترامپ از برجام در اين ح

سال 92 بازگشتيم.
يك گره سياسي

ــت اعتدال و نزديك شدن  ــد يكى  از پيامدهاى سياس به نظر مى رس
اصالح طلبان و اصول گرايان به يكديگر در قالب اجماع معتدالِن دو جناح، 
محدود شدن گزينه هاى انتخابى براى شهروندان و از بين رفتن رقابت 
ــت. زمانى كه مردم تفاوت عملى گزينه هاى  ــى در انتخابات اس سياس
پيش روى شان را درك نكنند خودبه خود به سمت بى اعتنايى سياسى 
ــوند؛ از طرف ديگر بادرنظرگرفتن  ــوق داده مى ش ــاركت س و عدم مش
اعتراضات دى  سال گذشته و  اجماع احتمالى نخبگان دوجناح اصلى در 
انتخابات پيش رو، خطر ظهور پوپوليسم به شكلى جديد و با كانديداى 
جديد وجود خواهد داشت، در اين فضاى اجماع زده، پوپوليسم با ايجاد 
نزاع و دوگانه ساختگى بين مردم و كل تشكيالت سياسى حاكم،  خود 
ــبات اقتصادى- سياسى و  را نماينده اكثر مردمى مى داند كه در مناس
حامى پرورِى جناح هاى كشور سود و بهره اى ندارند و با وعده به ناكجاآباِد 
ــت  ــذب خواهد كرد. بايد دانس ــمت خود ج ــى راى آن ها را به س خيال
ــوراى نگهبان نيز مانع قطعى در مقابل آن نخواهند  نهادهايى مانند ش
بود زيرا كانديداى پوپوليست مى تواند شخصيت شناخته شده اى باشد 
ــى ديگر به  كه در آن مقطع براى فايق آمدن براجماع گروه هاى سياس

پوپوليسم روى آورد. 

سياست نامه

برخي سياست هاي ناكارآمد مي تواند آينده ايران را با بحران هاي جديدي روبه رو كند

اعتدال و امكان ظهور پوپوليسم نوين

ايران در منطقه اي واقع شده است كه با بحران ها و بالي مختلفي 
روبه رو مي شود و نيازمند آن اسـت كه  با مديريت قوي اين مسائل را 
كنترل كند ولي در اين سال ها ما شاهد آن بوديم كه مديريت بحران 
مناسبي صورت نگرفته است. البته در اين بين بخشي از ناكارآمدي 
برگردن اين سـازمان اسـت و برخي ديگر به موضوع نبود امكانات 
باز مي گردد. حال براي بهره وري از اطالعات و تجربيات كشـورهاي 
ديگر در آسيا و اقيانوسـيه، همايشـي در تهران برگزار شد. در اين 
اجالس كه كارشناسان و نمايندگان عالى رتبه عضو شوراى حكام و 
كشورهاى منطقه آسيا و اقيانوسيه حضور دارند، شركت كنندگان 
در سه جلسه تخصصى مديريت اطالعات باليا، كاهش خطر، تسهيم 
و اشـتراك تجربيات، ابزارها، روش هاى جمع آورى داده ها از قبيل 
چارچوب راهبردى مديريت جهانى اطالعات مكان محور سـازمان 
ملل متحد (UN-GGIM)، پايش چارچوب توافق سنداى و  سازوكار 
همكارى هاى منطقه اى را مورد بحث قرار مى دهند. حميد پورمحمدى، 
رييس شوراى حكام مركز آسيا و اقيانوسيه براى توسعه و مديريت باليا 

(اپديم)، افتتاح و راه اندازى مقر اين شورا در ايران را رويدادى بسيار 
مهم در مقاومت در برابر باليا دانست و افزود: برداشته شدن شكاف هاى 
اطالعاتى و تقويت دانش براى كاهش مخاطرات باليا با استقرار اين 
مركز محقق مى شود. حميد پورمحمدى در مراسم افتتاحيه اجالس 
تخصصى - مشورتى شوراى حكام مركز آسيا و اقيانوسيه براى توسعه 
و مديريت باليا (اپديم) در تهران، با بيان اينكه منطقه آسيا- اقيانوسيه 
مستعدترين منطقه جهان از حيث وقوع بالياى طبيعى است، افزود: 
امروزه شاهد پيامدهاى فاجعه بار اقتصادى و انسانى در اين منطقه 
وسيع هستيم. وى با تشكر از مشـاركت و همكارى اعضاى شوراى 
حكام بيان كرد: راه اندازى مركز اپديم مى تواند نقطه  شروع مناسبى 
در توسعه و تحقق همكارى هاى جنوب- جنوب در فضاى بين المللى 
باشد. پورمحمدى افزود: جمهورى اسالمى ايران پيشتر آمادگى خود 

را جهت مشـاركت در اهداف فوق در قالب برگزارى كارگاه آموزشى 
دو روزه در زمينه باليا و گرد و غبار در بم و همچنين نشست تخصصى 
مشـورتى در زمينه همكارى هاى منطقه اى براى تاب آورى در برابر 
حوادث تدريجى مانند طوفان گرد و غبـار و مديريت اطالعات باليا 
در تهران، اعالم داشته است. وى بيان كرد: اميدوارم با تكيه بر تجربه، 
تخصص و خرد جمعى كشورهاى عضو كميسيون اقتصادى و اجتماعى 
آسيا و پاسيفيك (اسكاپ)، بتوانيم نهاد منطقه اى اپديم را در تهيه و 
هدايت قدرتمند برنامه هاى استراتژيك آن، يارى كنيم. پورمحمدى 
گفت: منطقه آسيا- اقيانوسيه، مستعدترين منطقه جهان از حيث 
وقوع بالياى طبيعى  اسـت كه هم پيامدهاى فاجعه بـار اقتصادى و 
انسانى آن در اين منطقه بسيار وسيع است و هم تهديدى جدى براى 
دستيابى به اهداف توسعه اى در منطقه به شـمار مى رود. وى اظهار 
داشت: جمهورى اسالمى ايران خود را متعهد مى داند كه از تمام تجارب 
ارزشمند و ظرفيت هاى تخصصى و كارشناسى خود براى تقويت اپديم 

و كمك به رييس مركز استفاده كند.

كسب تجربه براي مديريت بحران

حسين عمايي
دانشجوي دكتري علوم سياسي

عكس نوشت

ــنبه  ــه اى صبح سه ش ــت ا... خامن ــرت آي حض
ــه با بيان  ــداى درس خارج فق  1397/9/27در ابت
ــرت محمد  ــالم حض ــى از پيامبر گرامى اس حديث
ــات اخروى  ــرات و تبع ــى (ص) درباره  «اث مصطف
ــرح اين حديث و لزوم پرهيز انسان  رياست»، به ش
ــتيابى به «رياست» مگر در مواقع  از تالش براى دس
ــره اى از علت  ــد و در ادامه، خاط ــف پرداختن تكلي
ــت جمهورى  ــزدى در انتخابات رياس پذيرفتن نام

سال 64 را  بيان كردند.
ــه پيامبر  ــاره به حديثي گفتند ك ــان با اش ايش
ــت كه بر 10 نفر  اكرم(ص) فرمودند هيچ كس نيس
يا بيشتر رياست و امارت داشته باشدـ  هر كسى كه 
بر 10 نفر، نه حاال بر 80ميليون نفر امارت و رياست 
داشته باشد [مگر اينكه] اين آدِم رييس را كه اين قدر 
ــت و مدير است،  ــت و رييس اس در دنيا محترم اس
ــه مى آورند،  ــى را در روز قيامت وقتى ك  چنين آدم
دست او را به گردنش بسته اند؛ يعنى دست بسته او را 
وارد محشر مى كنند، آن هم به اين شكل كه دستش 
به گردنش بسته است. نْفس اين مسئوليت و آمريت 
و رياست، يك تبعاتى دارد كه ايجاب مى كند اين را.

عقوبت يك عمل
در آن حوزه ِ ماموريت كه ما آنجا رييسيم، مديريم، 
يك كاره اى هستيم، بعضى از كارها انجام مى گيرد كه 
ما مى توانستيم مانع آن بشويم و نشديم؛ حاال يا غفلت 
ــديم، يا از روى تنبلى وارد نشديم؛   كرديم [وارد] نش
اين كار خالف، زير نظر ما و در پُست نگهبانى ما انجام 
ـ يا بعضى از  ــت ديگرـ  ـ پُست نگهبانى ما اس گرفتـ 
ــوزه  ماموريت ما كه  كارها بايد انجام مى گرفت در ح
ــا نفهميديم، دقت  ــت؛ يا به  دليل اينكه م انجام نگرف
نكرديم، تعقيب نكرديم، مشورت نكرديم، پرس و جو 
نكرديم و ندانستيم، يا نه، دانستيم، تنبلى كرديم، امروز 
و فردا كرديم، [گفتيم] حاال بعد، فردا و ضايع شد، فوت 
ــيم، بايد دنبال رياست  شد. اگر ماها عقل داشته باش
ــت. بايد دنبال رياست  ندويم؛ بي شك اين جورى اس

نرويم؛ رياست اين تبعات را دارد. 
خطر رياست

ــت، نمى فهمند كه  ــى مى دوند دنبال رياس بعض
نْفس اين آمريت و رياست، اين خطرات را دارد كه روز 
قيامت وقتى او را بياورند، مغلوال (2) مى آورند؛ اين 
چيز خيلى مهمى است. دست بسته مى آورند او را در 

پاى محاسبه  الهى.

موازين اخروي
ــتكار بود، در  ــه او آدم خوبى بود، درس اگر چنانچ
ــرى و گناهى متوجه او  ــام گرفته بود تقصي آنچه انج
نبود، اينجا رها مى كنند او را. شارع مقدس و پروردگار 
ــت كه  ــى دارد؛ يك جاهايى ممكن اس عالم موازين
انسان َمعفو باشد به دليلى؛ قصورش قصوِر عن تقصير 
ــا جهل مان  ــم، جاهليم ام ــدـ  گاهى ما قاصري نباش
عن تقصيراست، گاهى نه، تالش خودمان را كرده ايم، 
زحمت مان را كشيده ايم، آخرش اين [نتيجه] درآمده 
ــت. پس اگر  ــور]، اينجا مورد عفو الهى اس ـ اين [قص
«محسن» باشد اين آمر و اين رييس، ُفكَّ َعنه  اما اگر 
نه، انسان نيكوكارى نبوده است در دنيا، خودش هم 
ــتـ  هرجور بدعملى اى  آدم بدكار و بدعملى بوده اس

كه فرض كنيدـ  اينجا آن گرفتارى و آن غل و زنجيرى 
كه به او بسته شده است، افزايش پيدا مى كند. اين ها را 
بايد ما بفهميم؛ اين ها را بايد بفهميم. دنبال كرسى هاى 
ــت اجرايى، چه رياست  ــت [بودن]ـ  چه رياس رياس
ــى مجلس بعضى  ــى؛ مى بينيد براى نمايندگ تقنين
ــند، اگر چنانچه راه پيدا نكنند به  خودشان را مى ُكش
هر دليلى يا براي مثال فرض كنيد صالحيتش را تاييد 
ــودش را به آب و آتش  نكنند يا راى نياورد و غيره، خ
ــدـ  عقل نيست، تدبير  و در و ديوار مى زند كه چرا نش
نيست. مالحظه كرديد؟ اگر چنانچه اين رياست، مايه  
يك چنين دغدغه اى است، خب انسان رها كند؛ مگر 
اينكه متوجه انسان بشود و واجب باشد براى انسان؛ آن 

[جا] بله [الزم است].

خاطره اي خاص
ــت جمهورى، بي شك عازم   بنده دوره  دوم رياس
ـ حاال  بودم به اينكه نامزد رياست جمهورى نشومـ 
ـ دوره  دوم ديگر  دوره  اّول كه تحميل شد بر ما، هيچـ 
به يقين گفتم من بي شك نامزد نمى شوم؛ امام(س) 
به من فرمودند بر تو واجب عينى و تعيينى استـ  هر 
دو را گفتندـ  گفتند: هم واجب عينى است، هم واجب 
ــالف ميل خودم  ــت؛ خب بنده هم بر خ تعيينى اس
قبول كردم و رفتم. درست اين است كه اگر چنانچه 
تكليفى وجود ندارد، واجب بر انسان نيست، انسان 
نرود به سراغش و دنبال نكند آن را. بله، اگر چنانچه 
ــد، به گردن انسان گذاشته شد،  ناچار شد، ناگزير ش

آنجا  بايد با قوت انسان دنبال بكند.

گروه سياسى

دشمن به دنبال حذف فرهنگ دفاع مقدس است

جامعه، مدير و مسئول زده شده است!

نشست صميمانه سردار سرتيپ بسيجى بهمن كارگر، رييس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى 
دفاع مقدس با همرزمان عرصه جنگ نرم در حوزه دفاع مقدس در سازمان حفظ آثار دفاع مقدس 
ارتش برگزار شد. در اين نشست كه با حضور امير سيفى رييس سازمان حفظ آثار ارتش، سرهنگ 
ــرهنگ رحيم رفيعى دبير قرارگاه مركزى راهيان نور  احدى جانشين سازمان حفظ آثار ارتش، س
ــرى معاون طرح و  ــرهنگ باقنب ــرهنگ مير احمدى معاون فرهنگى حفظ آثار ارتش و س آجا، س
ــوطى از عملكرد خود در حوزه هاى تخصصى  برنامه حفظ آثار برگزار شد، مديران گزارشات مبس
ــازمان حفظ آثار ارتش در ابتداى اين نشست ضمن خير مقدم  ــيفى رييس س ارائه كردند.امير س
ــازمان حفظ آثار ارتش در حدود 9 ماه گذشته از سال 97 سعى  به حاضرين در جلسه بيان كرد: س
داشته با حركت جهادگونه قدم هاى خوبى را براى حفظ و نشر ارزش هاى دفاع مقدس بردارد كه با 
هم افزايى و استفاده از توانمندى هاى بالقوه و بالفعل همه دلسوزان در ادامه اين راه موفق خواهند 
ــر ارزش هاى دفاع مقدس بيان كرد: ارتش  بود. در ادامه سردار كارگر رييس بنياد حفظ آثار و نش
جمهورى اسالمى ايران در دفاع مقدس با تقديم شهداى گرانقدر و حضور رزمندگان، حماسه هايى 
آفريد كه مصداق بارز ارتش كلمه طيبه است. اين حماسه ها بايد نشر داده شود تا آيينه تمام نمايى 
براى مردم و جامعه براى نمايش آن جانفشانى ها باشد و بنياد حفظ آثار و سازمان حفظ آثار ارتش 
اين كار را با هنرمندى انجام مى دهند. وى تصريح كرد: ما بايد تاريخ درخشان ارتش را در دفاع مقدس 
نمايش دهيم. دشمن مى خواهد اين فرهنگ نشر پيدا نكند و اختالف افكنى كند، اما هر بار همين 
ــهداى گمنام در جامعه دل ها را آرام مى كند، ما مديون  دفاع مقدس وحدت ايجاد كرده و عطر ش
ــر ارزش هاى دفاع مقدس گفت: راه ها براى نشر  اين فرهنگ هستيم. رييس بنياد حفظ آثار و نش
ــهيدان را به گوش همه برسانيم و  ارزش هاى دفاع مقدس از طريق هنر بايد فراهم شود، صداى ش

بدانيم براى قرار گرفتن در اين مسير پر نور انتخاب شده ايم.

ــكالت فراواني در كشور وجود  مسائل و مش
ــريفاتي و  ــئوليت هاي تش دارد كه ديگر با مس
ــائلي از اين چنين نمي توان آن را مديريت  مس
ــما به  ــال پيروز حناچى! ش ــرد. در همين ح ك
ــب  ــهردار پايتخت براي آرامش كس عنوان ش
ــتور  كردن قلب ايران بايد برنامه هايي را در دس
ــيد. آقاي حناچي! آينده خوان و  كار داشته باش
ــيد و مجموعه مديريت شهرى  جامعه دان باش
ــفانه  را داراى كاريزماى اجتماعى كنيد! متاس
سال هاست كه به كاريزماى اجتماعى مجموعه 
شهردارى آسيب وارد آمده و عدم نظارت كافى 
رويه ها را دچار وارونگى كرده است، جامعه بايد 
ــان امنيت روانى  در قبال نهادهاى خدمات رس

داشته باشد.
ــتفاده از  ــا اس ــى! ب ــروز حناچ ــاى پي آق
ــاوره هاى افرادى كه از جامعه امروز ايران  مش
اطالع دارند و از وضعيت آن ها سر در مي آورند به 
دنبال باز تعريف و بازتوليد مفاهيمى چون توليد 
ــيد.  ــتى و ...باش ثروت، فرهنگ و ادبيات زيس
برخى تصورها و نگرش هاى پيشين بالى جان 
ــده و وارونگى  مفاهيم زيستى جامعه امروز ش
مفاهيم مشهود است. مانند ضرب المثل اشتباه 
ــرد تا باد  ــفت بگي هر كس بايد كاله خود را س
نبرد! احساس مسئوليت اجتماعى، فرهنگى و 
اقتصادى و ... شهروندان را به مخاطره انداخته 
ــه را به ابتذال  ــين، جامع و ادامه روندهاى پيش

مفاهيم خواهد كشاند!
آقاى پيروز حناچى!امنيت محصول توسعه 
ــت ومتاسفانه مجموعه  متوازن و متناسب  هس
ــهرى در يك رها شدگى نامتناسب  مديريت ش
بوده است. نظارت بوده اما ضرب المثل منسوخ 
دزد نگرفته پادشاه است نگرشى ايجاد كرده كه 
خطا كردن بدون جا گذاشتن رد پا را يك هنر و 
مترادف با پادشاهى دانسته است و بسياري براي 
رسيدن به اين مهم مي كوشند تا بعد از تخلفات 

خود ردي به جا نگذارند.
ــاون اول  ــى! مع ــروز حناچ ــاى پي آق
ــاد سيستمى را تاييد  رييس جمهور، وجود فس
ــاد  ــت؛ بنابراين نمى توانيم وجود فس كرده اس

ــهرى را نفى كنيم! در  در مجموعه مديريت ش
ــعه يافته  ــعه يا كمتر توس جوامع در حال توس
ــر تخصصى و  ــش هاى غي ــل روش و من به دلي
ادبيات كدخدامنشى و چيرگى روابط بر ضوابط 
وجود فساد يك اتفاق بديهى است! بنابراين به 
عنوان شهردار پايتخت بايد به گونه اى عملكرد 
ــهرداران كالنشهرها نيز از  داشته باشيد كه ش
ادبيات تاثير گذار پايتخت تاثير بگيرند! و روش 
و منش هاى ابداعى متناسب با داده هاى جامعه 
امروز مى تواند آسيب به اعتماد و باور شهروندان 
ــين در نقطه اى  را ترميم كند! ادامه روند پيش
ــران عدم  ــه را دچار بح ــان و مكان جامع از زم
اطمينان خواهد كرد! سعى كنيد با كمك افراد 
صاحب نظر جامعه شناس و روان شناس، فضاى 
ــوى امنيت روانى سوق  جامعه را به سمت و س
دهيد! مهم ترين نكته پذيرش  آسيب هاست به 
اندازه كافى تاوان مصلحت نگرى ها را داده ايم! 
بنابراين الزم است كه به درون واقعيت ها برويد 
و مشكالت و آسيب هاى موجود را تقليل دهيد.

ــك نظام  ــى! زيبنده ي ــروز حناچ آقاى پي
ايدئولوژيك نيست كه وجود درآمدهاى بدون 
ــده  زحمت تبديل به عرف و رويه قابل قبول ش
باشد، موضوع ايجاد نسبى عدالت اجتماعى يك 
اصل مهم جامعه ساز است! متاسفانه در اين باره 
ضعف هاى مشهود وجود دارد و بر همين اساس 
كاريزماى اجتماعى مجموعه مديريت شهرى 
كالنشهرها دچار آسيب شده است و شهروندان 
ــده اند كه براى پيش برد كارهاى  بر اين نظر ش
ادارى و اجرايى شان در شهردارى ها بايد رويه 

غير متعارف در پيش بگيرند.
آقاى پيروز حناچى! به عنوان شهردار پايتخت 
ــا ادبيات  ــيد ت ــته باش به گونه اى عملكرد داش
ــئوالن تغيير كند.  ــارى و رفتارى ديگر مس گفت
ــس كاذب در ميان  بدون ايجاد ميدان مغناطي
ــه مهم اينكه پياده  مردم حضور پيدا كنيد و نكت
ــهر و مناطق مختلف را به يك  روى در سطح ش
رويه بديهى تبديل كنيد. جامعه امروز همان گونه 
ــت زده، اطالعات زده شده و متاسفانه  كه سياس
ــت! بنابراين  ــده اس ــئول زده هم ش مدير و مس
مانند جوامع توسعه يافته ادبيات هم سطحى با 
شهروندان ايجاد كنيد و به مردم القا كنيد هيچ 
ــت و اگر هم  ــئوالن نيس تفاوتى بين مردم و مس
مسئولى به دنبال تفاوت ايجاد كردن است، به اين 

دليل است كه نمى داند كه نمى داند.

راه روشن

نقد سياست

اميد فراغت
كارشناس ارشد علوم سياسى

             رهبر معظم انقالب روز گذشته درباره مصايب و عقوبت رييس بودن در دنيا سخن گفتند    

درس عقوبت رياست
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ــئوالن  ــازي برخي از مس حاشيه س
ــت كه در  ــتر از خدمتي اس بسيار بيش
ــن موضوع  ــور انجام مي دهند و اي كش
ــبت به اين قشر  سبب شده تا مردم نس
بي اعتماد شوند. تازه ترين حاشيه سازي 
ــوط به درگيري  كه صورت گرفته،  مرب
ــراوان با كارمند  روز دوشنبه نماينده س
ــت؛ اقدامي كه بازتاب بسيار  گمرك اس
منفي در جامعه داشت و سبب تشويش 
اذهان نيز شد. محمد باسط درازهى در 
واكنش به انتشار كليپ درگيرى لفظى 
ــه  وى با يك كارمند اظهار كرد: بنده س
شنبه هفته گذشته با رييس گمرك ايران 
آقاى ميراشرفى در اداره گمرك مركزى 
ــتم و قرار بود تا درباره  وقت مالقات داش
مسائل گمركى حوزه انتخابيه خود با وى 

بحث و گفت وگويى داشته باشم.
اين نماينده افزود: رياست گمرك به 
ــرار مالقات را به امروز  دليل نبود وقت ق
ــدود 40 الى 45 ــرد و بنده ح موكول ك

دقيقه جلوى در معطل بودم. 
ــا حضور  ــه در آنج ــدى ك دو كارمن
ــتند در واكنش به پيگيرى بنده با  داش
ــن، گفتند  ــرك ضمن توهي رييس گم
ــت امثال  ــيم از دس ــر چه مى كش كه ه
ــت. وى ادامه داد: بحث و چالش  شماس
ــول انجاميد و  ــه ط ــه دقيقه ب حدود س
افرادى كه مبادرت به فيلم بردارى كرده 
بودند با تدوين فيلم قسمت هايى كه بنده 
ــرار داده بودند را حذف  را مورد توهين ق
ــراوان گفت:  كرده اند. نماينده مردم س
كارمندى كه تصويرش در فيلم مشخص 
ــخيف و بيان  ــت با ادبيات بسيار س اس
دشنام، از مالقات بنده با رييس گمرك 

ممانعت كرد كه در نهايت درگيرى پيش 
آمد و بنده را با بى احترامى از اداره بيرون 

انداختند.
ــرد: بنده با وزارت   درازهى تصريح ك
اقتصاد تماس گرفتم تا هماهنگى هاى 
ــد و نهايتا پس از دو الى  الزم را انجام ده
سه ساعت معطلى موفق به انجام مالقات 

نشدم.
آشفته كردن اوضاع

ــردم انتظار  ــي، م ــد از اين حواش  بع
ــا عذرخواهي  ــتند تا طرفين دعوا ب داش
فضا را آرام كنند ولي متاسفانه نماينده 
ــي كار را خراب تر  ــا اظهارات ــراوان ب س
كرد. البته ناگفته نماند كه وزير اقتصاد 
ــوب  ــرك زيرمجموعه آن محس كه گم
مي شود، از نماينده عذرخواهي كرد ولي 
درازهي در واكنشي، اين درگيري ها را به 
ــوام و مذاهب ارتباط داد  مخالفت ها با اق

كه فضا را آشفته كرد.
اعتراض خودي ها

ــى نوبندگانى،  ــواد جمال ــد ج محم
ــر رفتار  ــارت ب ــات نظ ــخنگوى هي س
ــار نماينده  ــى رفت نمايندگان، از بررس
ــكايت از  ــراوان در گمرك تهران، ش س
ــده ربيعى در  ــى پرون ــى و بررس صادق
ــر رفتار  ــت امروز هيات نظارت ب نشس

نمايندگان خبر داد.
 وي درباره نحوه ورود هيات نظارت بر 
رفتار نمايندگان به موضوع رفتار نماينده 
مردم سراوان در مجلس بر اساس كليپ 

منتشر شده در فضاى مجازى، گفت: به 
دنبال مراجعه اى كه نماينده سراوان به 
ــته در محل ورود به  گمرك تهران داش
گمرك با مشكالتى مواجه شده است كه 
برخى به اشتباه اين اتفاقات را به ورودى 
مجلس نسبت داده اند كه درست نيست. 
ــوراى  ــا در مجلس ش نماينده مردم فس
اسالمى، ادامه داد: نماينده مردم سراوان 
ــر شده در  ــت كه فيلم منتش مدعى اس
فضاى مجازى تنها مربوط به 30 ثانيه از 
آن اتفاقات است و همه موضوع را شامل 
نمى شود، بر اساس اظهارنظر وى دقايقى 
معطل شده  كه اين امر موجب عصبانى و 
تهديد شدن هر دو طرف و بيان جمالتى 

شده است كه در نهايت حراست حركتى 
را نسبت به آن انجام داد. 

وى يادآورشد: در پى بروز اين اتفاق 
در ابتداى نشست علنى صحن، بسيارى 
ــه اعتراض  از نمايندگان به هيات رييس
كردند كه همزمان وزير اقتصاد در يكى 
از فراكسيون ها حضور داشت، بنابراين 
از  وى براى حضور در نشست غير علنى 
ــد تا اين موضوع مورد بررسى  دعوت ش

قرار گيرد. 
ــا توجه به اينكه  جمالى تاكيد كرد: ب
اين موضوع مورد تاييد نيست، بنابراين 
ــالمى تاكيد  رييس مجلس شوراى اس
كرد كه حتما اين موضوع مورد رسيدگى 

ــى قرار بگيرد و وزير اقتصاد هم  و بررس
چون مستقيم درگير قضيه نبود، قرار شد 
آخرين مستندات و اطالعات را بياورد، 
بنابراين احتماال ظهر يا بعد از ظهر امروز 
نشستى با وزير اقتصاد برگزار مى كنيم 
ــراوان هم  ــد نماينده س كه اگر نياز باش
براى ارائه توضيحات در آن حضور يابد. 
وى در پاسخ به پرسشى پيرامون انتقاد 
مردم نسبت به رفتار اين نماينده اظهار 
كرد: ما هم الفاظ به كار برده شده را تاييد 
نمى كنيم، اما قبول كنيد كه نمايندگان 
با فشارها و درخواست هاى زيادى مواجه 
هستند، به ويژه در روزهاى دوشنبه اى 
كه نشست علنى برگزار نمى شود، آن ها 
به ادارات كل و وزارت خانه ها، سازمان ها 
ــار  ــات مراجعه مى كنند و فش و موسس

روى آن ها زياد است.
ــم تاكيد  ــزود: بنده باز ه  جمالى اف
ــده را تاييد  مى كنم كه رفتار اين نماين
نمى كنم، حتى اگر خود نماينده سراوان 
ــردد، رفتارش  ــرايط قبل برگ هم به ش
ــال عواملى  ــول نمى كنم، به هر ح را قب
موجب بروز اين رفتارها شده است، كما 
ــعه  اينكه مردم انتظار دارند نماينده س
ــد.  ــته باش ــدر و تحمل باالترى داش ص
ــس دهم،  ــردم در مجل ــن نماينده م اي
ــارهاى  ــان كرد: بى ترديد فش خاطرنش
بسيارى از سوى مردم به نمايندگان براى 
رفع مشكالت شان وارد مى شود، بنابراين 
بهتر است توقعات شان را كمتر كنند و يا 

طورى تنظيم نمايند كه اين همه فشار 
به نمايندگان وارد نشود تا شاهد چنين 
ــد ما هم  ــورد تايي ــى كه م واكنش هاي

نيست، نباشيم.
 تشريح يك جلسه غيرعلني

بهروز نعمتى، سخنگوى هيات رييسه 
ــه علنى  ــيه جلس مجلس، نيز در حاش
ــع خبرنگاران  پارلمان با حضور در جم
ــه غيرعلنى قوه مقننه،  با اشاره به جلس
ــت: در اين جلسه كليپى كه  اظهار داش
در مورد آقاى درازهى، نماينده سراوان، 
ــده بود،  ــازى پخش ش ــاى مج در فض

بررسى شد. 
وى افزود: نمايندگان، بحث هايى در 
اين زمينه داشتند و اعتراض هايى به اين 
موضوع بود، با توجه به اينكه اين كليپ 
ــت برخى از صحبت ها  تقطيع شده اس
ــود.  ــى در آن انجام  مى ش و توهين هاي
ــران در مجلس اظهار  نماينده مردم ته
ــه بيان  ــى در اين جلس ــت: درازه داش
ــرك معطل  ــه 45 دقيقه در گم كرد ك
مانده، ناسزاهاى بدى به وى دادند و او را 

عصبانى كردند.
نعمتى تصريح كرد: فارغ از فضاهايى 
ــا موضوع منطقى  ــود دارد بايد ب كه وج
برخورد شود. وى گفت: در اين جلسه بنا 
ــكيان و فرهاد دژپسند  شد مسعود پزش
موضوع را بررسى كنند و گزارش نهايى را 

تا امروز به مجلس ارائه كنند. 
اين نماينده با بيان اينكه اين موضوع 
ــى و عالمانه حل  ــورت منطق بايد به ص
ــند در اين  ــاد دژپس ــود، گفت: فره ش
ــخنرانى كوتاهى داشت و از  ــه س جلس
ــاد عذرخواهى كرد  ــر اقتص ــر وزي منظ
ــف موضوع ــاد مختل ــد ابع ــرار ش اما ق

 بررسى شود.

هفته دوم ماه جاري بود كه  اصغر سليمى، سخنگوى 
كميسيون امورداخلى كشور در مجلس، با بيان اينكه 
هنوز استيضاح رحمانى فضلى، وزير كشور، به كميسيون 
ــت، گفت: از رحمانى فضلى، وزير  شوراها ارائه نشده اس
ــخگويى به  ــور، دعوت به عمل آمده تا جهت پاس كش
سواالت 11 نفر از نمايندگان در كميسيون امورداخلى 
كشور پاسخگو باشد. سليمى، در خصوص درخواست 
ــتور قرار گرفتن طرح  نمايندگان مجلس براى در دس

ــت:  54  افزايش تعداد نمايندگان مجلس، اظهار داش
ــرح افزايش تعداد  ــد تا ط ــت كرده ان نماينده درخواس
نمايندگان خارج از نوبت در دستور كار مجلس قرار گيرد. 
در همين حال روز گذشته رحماني فضلي به مجلس رفت 
و محمدجواد كوليوند در گفت وگو با خبرنگار خبرگزارى 
خانه ملت، در توضيح نشست سه شنبه 27 آذر كميسيون 
امور داخلى كشور و شوراهاى مجلس شوراى اسالمى، 
گفت: رحمانى فضلى،  وزير كشور، جهت پاسخگويى 

به سواالت تعدادى از نمايندگان در كميسيون حضور 
ــوراى اسالمى،  يافت. نماينده مردم كرج در مجلس ش
ــارى، پروانه مافى، مهدى  ــى ا...  نانواكن تصريح كرد:  ول
برومندى، ولى داداشى، سيد كاظم دلخوش، على محمد 
ــاهرودى، محمدرضا  مرادى، سيد حسن حسينى ش
ــينعلى حاجى دليگانى، جبار  ــنخانى، حس اميرحس
كوچكى نژاد و محمد حسن نژاد از جمله نمايندگان سوال 
كننده از وزير كشور بودند. وى با اشاره به اينكه موضوع 
ــور، طرح و پروژه مربوط به مرند،  زباله هاى شمال كش

مساله ارزش افزوده ها،  مسائل مربوط به دهيارى ها و غيره 
از محورهاى سواالت نمايندگان از وزير كشور بود،  افزود: بر 
اين اساس رحمانى فضلى پاسخ هاى الزم براى هر سوال 
را بيان كرد و مقرر شد فرصت دو هفته اى در نظر گرفته 
شود تا رايزنى نمايندگان با معاونان مربوطه براى دستيابى 
به پاسخ هاى قانع كننده انجام شود. رييس كميسيون 
امور داخلى كشور و شوراهاى مجلس شوراى اسالمى، 
ــان كرد: بنابراين با توجه به زمان پيش بينى  خاطرنش
شده، هيچ سوالى به صحن علنى قوه مقننه ارائه نمى شود.

مجلس در انتظار پاسخگويي يك وزير
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ــه دليل برخي  ــتيضاح محمدجواد ظريف ب اس
ــت  ــد و برخي از اين شكس ــنگري ها باطل ش روش
ــدند و تصميم گرفتند تا افكار عمومي  سرخورده ش
ــت  ــمتي ببرند كه اين شكس را در اين زمينه به س
ــت. در همين حال   داليل خاص ديگري داشته اس
ــور با طرح اظهاراتى  قاضى پور اذعان دارد كه ذوالن
ــتيضاح ظريف را حرام  ــت ا... مكارم اس به نقل از آي
ــارات را كذب محض  ــته اما ذوالنور اين اظه دانس
ــت و گفت: آيت ا... مكارم تنها تاكيد كردند كه  دانس
اين استيضاح هاى مكرر به صالح كشور نيست. نادر 
قاضى پور در گفت وگو با خانه ملت در توضيح دليل 
از دستور كار خارج كردن طرح استيضاح وزير امور 
خارجه، گفت: آقاى ذوالنور عضو كميسيون امنيت 
ملى مجلس با بيان اظهاراتى به نقل از آيت ا... مكارم 
ــت تا امضاى خود را از  شيرازى از نمايندگان خواس
طرح استيضاح وزير امور خارجه پس بگيرند. نماينده 
مردم اروميه در مجلس شوراى اسالمى اين اظهارات 
ــت و تصريح كرد: به نظر مى رسد اين  را شايعه  دانس
ــى بر حرام  ــاى ذوالنور مبن ــائلى كه از زبان آق مس
بودن استيضاح وزير امور خارجه مطرح شد، شايعه  
باشد. عضو فراكسيون نمايندگان واليى در مجلس 
شوراى اسالمى با بيان اينكه آيت ا... مكارم شيرازى 
مى توانند در اين خصوص اظهارنظر و شفاف سازى 
ــور با البى  هاى  ــفانه آقاى ذوالن كنند، گفت: متاس
گسترده برخى از نمايندگان را مجاب كرد تا امضاى 
خود از طرح استيضاح وزير امور خارجه پس بگيرند. 
مجتبى ذوالنور با توجه به مباحث مذكور به خبرنگار 
خبرگزارى خانه ملت توضيحاتى را ارائه داد و گفت: 
ــردم مبنى بر اينكه  من بيان آيت ا... مكارم را نقل ك
«اين استيضاح هاى مكرر به صالح كشور نيست» و 
صحبتى در مورد حرام بودن استيضاح آقاى ظريف 
ــت بنابراين آنچه نقل شده كذب  ــده اس مطرح نش
ــت. نماينده مردم قم در مجلس شوراى  محض اس
ــالمى، تصريح كرد: آيت ا... مكارم چندى پيش  اس
فرمودند كه «استيضاح هاى مكرر دولت را تضعيف 
ــت؛  ــتيضاح ها مصلحت نيس مى كند و اين نوع اس
مجلس از استيضاح هاى مكرر خويشتن دارى كند». 
ــت خارجى  ــيون امنيت ملى و سياس عضو كميس
ــالمى، ادامه داد: نمايندگان نيز  مجلس شوراى اس
ــان از طرح  ــه امضاهاى ش ــود تصميم گرفتند ك خ
استيضاح وزير امور خارجه را پس بگيرند، اختيارات 
ــان  ــت بنابراين خودش ــدگان قائم به فرد اس نماين
ــه موضوعاتى را در مجلس  تصميم مى گيرند كه چ

دنبال كنند.

تذكر كتبي

گروه سياسى
حاشيه هاي درگيري نماينده سراوان با كارمندگمرك به معضل تبديل شد

نزاع منفـور

ــه مجلس، دستور كار  ــته هيات رييس هفته گذش
ــات بايد براي  ــه وزير اطالع ــرد و خبرداد ك را اعالم ك
ــن بيايد. در همين  ــخگويي به نمايندگان به صح پاس
ــتان آمد و با  ــته محمودعلوي به بهارس حال روز گذش
ــوي در ابتدا و  ــخگويي  نمايندگان را قانع كرد. عل پاس
ــوال جهانبخش محبى نيا گفت: شرايط  در پاسخ به س
ــته است  ــال هاى گذش امنيتى امروز ما متفاوت با س
ــتيم كه سرويس هاى  ــرايطى مواجه هس و امروز با ش
امنيتى كشورهاى همسايه و حتى كشورهاى دوردست 
مستقيم عليه امنيت كشورمان وارد عمل شده اند. وى 
ــتى با تمام  افزود:آن هااز جريان ها وگروه هاى تروريس
ــى  وجود هم به صورت نقدى، هم كااليى و هم آموزش
حمايت تمام عيار مى كنند، ما سال هايى را پشت سر مى 
گذاريم كه در ساليان قبل يكى از حاميان تروريست ها 
ــكيل داده بود و  ــت خودخوانده تش يعنى داعش دول
ــت ها در حوزه اين دولت خودخوانده از مراكز  تروريس
ــوريه  ــى مجهز مربوط به ارتش هاى عراق و س آموزش
بهره مند بودند و در آنجا آموزش مى ديدند. علوى يادآور 
شد: تروريست ها به اموال هاى عظيم ارتش هاى سوريه 
و عراق دست پيدا كرده بودند و سالح و مهمات آن ها در 
اختيار تروريست ها قرار گرفته بود، امروز هم اگر داعش 
زمين را از دست داده است اما اسلحه را از دست نداده و 
سالح را زمين نگذاشته است، پشتيبانى لجستيكى از 
گروه هاى تروريستى توسط سرگيست هاى كشورهاى 
ــرايطى را فراهم  ــايه با تمام معنا ادامه دارد و ش همس
كرده اند كه اگر درگذشته تيم هاى تروريستى در جنوب 
شرق يا شمال غرب يا جنوب غرب كشور با يك پيكان 
ــينكف وارد كشور مى شدند  وانت و چند اسلحه كالش
امروز با ماشين هاى نوع شاسى بلند تيزرو و موتورهاى 
قوى و اسلحه هاى تيربار و فشنگ هاى بسيار زياد يا حتى 
با توپ هاى 23 ميلى مترى ضد هوايى وارد مرزهاى مان 

مى شوند و تعرض مى كنند.

آموزش هاي تكميلي اطالعاتي
ــته آموزش هايى  وزير اطالعات اظهار كرد: درگذش
در حد آموزش هاى ابتدايى چريكى يا نظامى مى ديدند 
اما االن به غير از آن آموزش هاى اطالعاتى هم مى بينند 
كه چگونه تماس ها و ارتباطات و رفت و آمدها و قرارهاى 
خودشان را از ديد عوامل و منابع اطالعاتى پنهان كنند. 
وى افزود: ما با چنين شرايط متفاوتى مواجه هستيم كه 
ــتى با تمام توان وارد  مستقيم سرويس رژيم صهيونيس
عمل شده و تيم هاى تروريستى را ساماندهى مى كند تا 
حمايت آمريكاى جنايتكار و سرويس جريان هاى مختلف 
ضد انقالبى را به هم نزديك كنند و سعى در همگرايى و 
هم افزايى آن ها دارند و در سطح دنيا در يكى دو سال اخير 
بيش از 64 همايش و نشست و هم انديشى بين جريان هاى 
مختلف قومى وضد انقالبى برگزار شده براى اينكه چگونه 
ــالمى يكى كنند.  ــود را با جمهورى اس ضعف مبارزه خ
علوى تاكيد كرد: طبيعى است كه در اين شرايط، شرايط 
متفاوت امنيتى به وجود مى آيد اما با اين همه حساسيت 
ما در جمهورى اسالمى با مساله امنيت چگونه برخورد 
كرديم آيا نسبت به اعتبارات دستگاه هاى امنيتى و وزارت 
اطالعات توجه الزم را داشته ايم كه وزارت اطالعات بدون 
ابزارهاى الزم، تكنولوژى جديد در عرصه كار اطالعات به 
كار بگيرد و در زمينه رصد و اشراف اطالعاتى كار خود را به 

نحو احسن انجام دهد.
وزير اطالعات بيان كرد: وضعيت بودجه ما همچون 
ــت، اين  قبل تغيير نكرده ولى انتظارات تغيير كرده اس
ــتيك و تجهيزات وزارت  ــت كه وقتى لجس طبيعى اس
نامتناسب با حركت و بسيج دشمن باشد ما با تهديدها 

مقدارى مشكل تر حركت مى كنيم.
تبيين يك شايبه

ــم جاللى  ــوال كاظ ــخ به س ــر اطالعات در پاس وزي
درخصوص اعطاى حق شهروندى به مقامات جمهورى 
اسالمى ايران و فرزندان آن ها در پيوست برجام نيز گفت: 

مساله اى مطرح شده كه ذهنيت مردم را مخدوش كرده 
ــت كه اگر اعطاى حق شهروندى واقعيت داشته  اين اس
باشد، مشمئز كننده  است و آن هابه عنوان خائن به امنيت 
بايد محاكمه شوند. وزير اطالعات در ادامه تاكيد كرد: از 
اينكه چنين سوالى مطرح شد تا فرصت توضيح فراهم 
شود، تشكر مى كنم اما امكان پاك كردن موضوعى خالف 
به صورت صد درصد از ذهن مردم امكان پذير نيست. وى 
بيان داشت: رويه در تمام جهان اين است كه وقتى فردى 
مطلبى را مطرح مى كند بايد براى آن دليل داشته باشد، 
نه اينكه اگر مسئولى آن را منكر مى شود براى اثبات اين 
كارش مدركى ارائه دهد. در اين باره گفته مى شود دليل و 
مداركى وجود دارد اما مى خواهند دليل را در وقت مقتضى 
ارائه كنند. اعتقاد دارم اگر دليل و مدركى وجود داشت در 
ــد. علوى با تاكيد بر اينكه وزارت  اين پنج ماه ارائه مى ش
ــته اى چه عمومى و چه  اطالعات در روند مذاكرات هس
خصوصى اشراف كامل داشته است، بيان داشت: وزارت 
اطالعات تمام موارد و حواشى مذاكرات را در اسرع وقت 
ــت حتى آن اتفاق  راكه  به استحضار مقامات رسانده اس
ــمت مذاكره كننده آمريكايى  عراقچى قلم خود را به س
ــد به آن كه  پرتاب كرده بود نيز گزارش داده ايم، چه برس
مطلبى در خصوص اعطاى 2500 گرين كارت به مقامات 
داده شده باشد و آن را اطالع رسانى نكنيم. اين عضو كابينه 
دولت دوازدهم با بيان اينكه ريشه اين خبر به تمام معنا 
بى اعتبار است، توضيح داد: كانال دروغ پرداز ناشر اكاذيب 
ضد انقالب در شبكه هاى اجتماعى بيان كرده است كه 
ــته اى به  ــن كارت در جريان مذاكرات هس 2800 گري
طرف ايرانى داده شده است، خبر آنچنان بى پايه و اساس 
بوده است كه هيچ رسانه اى آن را بازنشر نمى كند تا آنكه 
در اسفند سال 95 نشريه رژيم صهيونيستى آن را دوباره 
بازنشر مى كند و مجدد هيچ رسانه اى به آن نمى پردازد. 
ــال و نيم پس از انتشار خبر كذب  علوى ادامه داد: يك س
ــال 97 دوباره موضوع اعطاى 2500 گرين كارت  تير س
به مذاكره كنندگان ايرانى مطرح مى شود و اين بار تعداد 
اعطاى گرين كارت كاهش پيدا مى كند؛ آن زمان فاكس 
نيوز خبر را منتشر و ترامپ آن را توييت مى كند و يكى از 
خبرگزارى هاى ارزشى آن را منتشر مى كند. با انتشار اين 
خبر مسئوالن هر دو كشور موضوع را تكذيب كردند. وزير 
اطالعات تاكيد كرد: از مسئوالن مى خواهيم وقتى كانال 
دروغ پرداز ضد انقالب مطلبى را مطرح مى كند در نقل 
ــار مطلبى كه صحت ندارد  آن دقت كنند؛ چرا كه انتش
آثار بسيارى بر جامعه دارد. فراموش نكنيد عمليات روانى 
دشمن با جديت تمام عليه جمهورى اسالمى ايران وجود 
دارد. وى با بيان اينكه دشمن به دنبال آن است كه جايگاه 
جمهورى اسالمى ايران بين افكار عمومى مخدوش شود و 
مطرح كنند مسئوالن مصالح كشور را با 2500 گرين كارت 
ــوى ديگر اعتماد عمومى  مبادله كرده اند، ادامه داد: از س
مردم به نظام مورد هدف دشمن قرار گرفته است؛ بنابراين 
بايد هوشيار باشيم تا ناآگاهانه در زمين دشمن بازى نكنيم 

و به سرمايه اجتماعى نظام و اعتماد آسيب وارد نشود.

صحن

وزير اطالعات با حضور در مجلس و پاسخ به سواالت نمايندگان آن ها را قانع كرد

اغناي امنيتي

دلواپسان شكست در دشمني باظريف را 
به گونه اي ديگر تعريف كردند

بازي با يك
 استيضاح باطل
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جيمز كومى، رييس سابق پليس فدرال 
آمريكا( اف بـى آى) ضمـن «دروغگو» 
خواندن دونالد ترامپ، رييس جمهورى 
اياالت متحده از نمايندگان جمهورى خواه 
كنگره خواست تا تسـليم خواسته هاى 

او نشوند.

كومى كه در ساختمان كنگره آمريكا 
با خبرنگاران سـخن مى گفـت، يادآور 
شـد:«دروغگويى هاى رييس جمهورى 
سبب شده تا به وجهه و اعتبار اف بى آى 
صدمات زيـادى وارد شـود. اين درحالى 
اسـت كه برخى  به جاى ايستادن در برابر 

اين دروغ ها به غلط اين مزخرفات را باور 
مى كنند».

رييس پيشـين پليس فدرال آمريكا 
در ادامه تصريح كرد: «افرادى كه بيشتر 
در جريان مسائل هستند از جمله اعضاى 
جناج جمهورى خواه اين نهاد، بايد شهامت 

ايسـتادگى در برابر او و گفتـن حقايق را 
داشته باشند».جيمز كومى روز دوشنبه بار 
ديگر براى ارائه توضيحاتى درباره تحقيق 
بر سر ماجراى ايميل هاى هيالرى كلينتون، 
نامزد انتخابات رياست جمهورى سال 2016 

به كنگره آمريكا فراخوانده شده بود.

هشـدار و واكنش تند رييس پيشين 
اف بى آى نسـبت به فشـارهاى رييس 
جمهـورى آمريكا بـر كنگـره در حالى 
مطرح مى شـود كه دونالـد ترامپ طى 
روزهاى اخير با انتشار توييت هايى اداره 
تحقيقات فدرال را مورد انتقادهاى شديد 

قرار داده بود.رييس كاخ سفيد در يكى از 
اين توييت ها تاكيد كرده بود: «اف بى آى 
پيش از به راه انداختـن موج غير قانونى 
«ساحره گيرى»دسـت به اقداماتى غير 
قابل تصور و بى سابقه زد. آن ها به داخل 

دفتر يك وكيل نفوذ كردند».

ريیس سابق اف  بی  آی: ترامپ دروغگو است و جمهوری خواهان باید در برابرش بایستند

در حالى كه شمال شرقى سوريه و شمال غربى 
ــى  عراق و البته تا حدودى جنوب تركيه به آرامش
نسبى رسيده و شر داعش از منطقه كم شده، رييس 
جمهور تركيه دوباره به فكر احياى امپراتورى تاريخ 
مصرف گذشته و نابود شده عثمانى افتاده است و 
ــرزى را ندارد.  ــم ديدن ُكردها در نوارهاى م چش
اردوغان كه همچنان در خيال خوش نئوعثمانى 
ــب ها را با روياهاى خود در عمارت سفيدرنگ  ش
آنكارا، صبح مى كند، يك بار ديگر به صرافت افتاده 
تا به كُردكشى دست بزند و حتى شمال سوريه را 

از آن خود كند!
اردوغان به دنبال چيست؟

اردوغان آن قدر بى پروا عمل مى كند كه حتى 
ــكا را تهديد كرد كه  ــوع او، آمري ديروز دولت متب
ــت  ــا بردارد! معلوم نيس ــت از حمايت كرده دس
اصرار  رييس جمهور گرجستانى االصل تركيه به 
پاكسازى قوميتى شمال سوريه براى چه منظورى 
ــت اما در نگاه اول، او نگران تشكيل يك هالل  اس
كردى از جنوب تركيه، شمال عراق و شمال غربى 
سوريه است كه مبادا در آينده، كار دست اردوغان 
بدهند! همچنين مى شود راهبردهاى ديگرى نيز 
متصور شد كه هر كدام به نوبه خود، مى توانند دليل 

ماجراجويى هاى اردوغان باشند!
روحانى به اردوغان تذكر دهد

روشن است كه اگر پايدارى و مبارزه شجاعانه 
كردها با داعشى هاى وحشى نبود، چه بسا در حال 
حاضر، اردوغان بايد براى بازپسگيرى استان هاى 
جنوبى نظير دياربكر از دست داعشى ها، كلى امتياز 
تقديم مى كرد اما او به جاى دوستى و همكارى با 
كردها، قصد دارد آن ها را از صحنه به در كند. امروز 
ــنبه، رييس جمهور روحانى در تركيه با  چهارش
ــد بايد  اردوغان ديدار خواهد كرد، به نظر مى رس

ــبت به ماجراجويى هاى جديد در  به اردوغان نس
ــود تا او دوباره آتش  منطقه تذكرى جدى داده ش
به دل منطقه تازه آرام شده شمال سوريه نيندازد.

ديروز سه شنبه، حتى مولود چاووش اوغلو كه 
ــته از ضرورت همكارى تركيه با  در روزهاى گذش
ــار اسد حرف زده  سوريه پساداعش و شخص بش
ــار مقام مافوق خود يعنى  بود، احتماال تحت فش
ــود را پس گرفت  و  ــان، حرف هاى قبلى خ اردوغ
گفت كه منظورش چيز ديگرى بوده و دليلى ندارد 
همين طور بى جهت با رييس جمهور فعلى سوريه، 

تعامل كنيم!
انتظار آنكارا از آمريكا

ــوش، دبيركل حزب  ــان كورتولم ديروز ، نوم
ــان)  در  ــوع اردوغ ــعه (حزب متب عدالت و توس
گفت وگو با خبرگزارى سى ان ان گفت: اظهارات 
ــاى مدافع خلق غير  جيمز جفرى درباره يگان ه
قابل قبول است.به تازگى جيمز جفرى در اظهاراتى 
ضمن دفاع از همكارى آمريكا با يگان هاى مدافع 
خلق اعالم كرد كه اين گروه بايد عضوى از جامعه 
سياسى سوريه باشد.اين در حالى است كه تركيه 
ــاخه سورى پ.ك.ك  يگان هاى مدافع خلق را ش

دانسته و يك گروه تروريستى تلقى مى كند.
جيمز   جفرى كيست؟

جيمز جفرى، ديپلمات كهنه كار آمريكايى و 
ــور  در امور سوريه است كه  نماينده ويژه اين كش
از تابستان امسال كار خود را در اين سمت شروع 
ــان معروف  ــه از كارشناس كرد.جيمز جفرى ك
ــت  ــت در دوران رياس ــه در آمريكاس خاورميان
ــكا معاون  ــو بوش در آمري جمهورى جرج دبيل
مشاور امنيت ملى رييس جمهور بود. همچنين 
ــورى بوش از  ــت جمه وى در همان دوران رياس
ــفير  ــال 2008 تا 2010 ميالدى به عنوان س س
ــت. اودر دوران  آمريكا در آنكارا خدمت كرده اس
رياست جمهورى اوباما و در سال 2012 به عنوان 
ــده و بعد از آن  سفير آمريكا در بغداد  انتخاب ش
ــد. وى بعد از بازنشستگى در  ــته ش نيز بازنشس

انيستيتوى  واشنگتن مشغول كارهاى تحقيقاتى 
ــرده در تركيه به كنفرانس  بوده و به صورت فش
ــت.جالب  ــته اس ــاى مختلف رفت و آمد داش ه
ــت كه جفرى با وجود يگان هاى مدافع  اينجاس
خلق (Yekîneyên Parastina Gel)، حل 

اختالفات آمريكا و تركيه را غيرممكن مى داند.
درباره يگان هاى مدافع خلق

آن ها كه بيشتر با نام اختصارى ى پ گ شناخته 
مى شوند، شاخه نظامى حزب اتحاد دموكراتيك 
ــتند كه بر بخش هايى از شمال سوريه تسلط  هس
دارند و با هر نيروى ديگرى كه براى تسلط بر شمال 

ــوريه تالش كند، مقابله مى كنند.اين گروه كه  س
توسط حزب اتحاد دموكراتيك و شوراى ملى كرد 
تاسيس شده است، مسئول حفظ نظم و حفاظت از 
جان اهالى مناطق كردنشين سوريه است.ى پ گ 
ــبه نظامى مردمى معرفى  ــروى ش خود را يك ني
ــتند  ــازمان كرد هس مى كند. اكثر اعضاى اين س
ــنى و مسيحيان نيز در آن  اما تعدادى از اعراب س
عضويت دارند.ى پ گ با سوتورو و شوراى نظامى 
سريانى كه از گروه هاى مسلح مسيحيان سريانى 
سوريه هستند ارتباط نزديك و همكارى نظامى 
دارد. ى پ گ همچنين همراه با ارتش آزاد سوريه 

و تيپ توحيد يك اتاق عمليات نظامى مشترك را 
به نام آتشفشان فرات براى نبرد با داعش تشكيل 
داده اند. آن ها در فوريه 2015 يك موافقتنامه در 
ــاميه  خصوص همكارى هاى قضايى با جبهه الش
(اتاق عملياتى شامل چندين گروه فعال در منطقه 
ــامبر 2012 ميالدى  ــد.از دس حلب) امضا كردن
ى پ گ شامل  هشت تيپ نظامى است. اين تيپ ها 
بيشتر در شهرهاى قامشلى، سرى كانى، كوبانى 
ــتند. و عفرين در حال انجام عمليات نظامى هس

ــروه را بزرگ ترين مانع در  اردوغان احتماال اين گ
راه استيالى بى چون و چرا خود بر منطقه مى داند.

نمى خواهيم از شر اسد خالص شويم
چند روز پيش، نماينده ويژه دولت آمريكا در امور 
سوريه در نشستى در انديشكده آتالنتيك درباره دولت 
سوريه گفت: مى خواهيم حكومتى را در سوريه ببينيم 
كه از اساس متفاوت است. دنبال براندازى نيستيم، 

نمى خواهيم از شر اسد خالص شويم.
اعالم آمادگى تركيه براى حمله به شمال سوريه

همزمان با حمله نيروهاى كرد سورى عليه مناطق 
تحت كنترل داعش در سوريه كه آخرين سنگرهاى 
تروريستى به شمار مى آيند ، دولت تركيه نيز اعالم 
كرده كه در نظر دارد در شمال شرق سوريه به عمليات 
ــت بزند! محدوده عمليات مورد نظر تركيه، در  دس
ــاى مدافع خلق  ــوريه و  يگان ه كنترل كردهاى س
است.رجب طيب اردوغان، رييس جمهورى تركيه 
ــامبر) خبر داد كه  روز چهارشنبه، 21 آذر (12 دس
ارتش اين كشور به زودى علميات نظامى جديدى در 
شمال شرق سوريه آغاز خواهد كرد. رييس جمهورى 
ــرق فرات را از  تركيه گفت: ارتش تركيه منطقه ش
چنگال تروريست هاى جدايى طلب آزاد خواهد كرد!

ــاووش اوغلو و  ــرف هاى  اردوغان، چ به دنبال ح
ــه و آمريكا تلفنى  پمپئو، وزيران امور خارجه تركي
ــرا آمريكا مخالف  با يكديگر گفت وگو كردند. ظاه
ــبكه هاى خبرى تركيه از  چنين عملياتى است. ش
انتقال تانك ها و خودروهاى زرهى و حمالت هوايى 
ــورى نيز در منطقه  گزارش دادند.نيروهاى كرد س
بسيج عمومى اعالم كرده اند.دولت تركيه يگان هاى 
مدافع خلق (YPG) را شاخه سورى حزب كارگران 
كردستان (پ ك ك)  و تهديدى عليه حاكميت اين 
كشور قلمداد مى كند. آمريكا اما ى پ گ را متحدى 
براى مبارزه با داعش مى داند و با وجود اعتراض آنكارا، 
از اين گروه با پشتيبانى هوايى، واحدهاى كماندويى 
و ارسال اسلحه حمايت مى كند.به نظر مى رسد با اين 
ماجراجويى هاى اردوغان فقط يك اتفاق بيفتد و آن 
جوالن مجدد و چه بسا جان گرفتن تازه تروريست 
هاى داعشى در منطقه باشد. خاكسترى كه هرگز 

خاموش نمي شود!

تاخت  و  تاز   اردوغان
رییس جمهور ترکیه به دنبال به روزرسانی پروژه حذف کردها   ست

چابهار در طول چند روز گذشته به خاطر حمله 
تروريستى، در كانون توجهات ملى و بين المللى 
قرار داشته و بسيارى از ناظران و كارشناسان آهنگ 
ــبات جهانى، يكى از  رشد اين منطقه را در مناس

داليل اصلى حمله تروريستى مى دانند.
 عبدالرحيم كردى ،مديرعامل سازمان منطقه 
ــگار  بين الملل  ــاردر گفت وگو با خبرن آزاد چابه
روزنامه قانون توضيحاتى را در باره وضعيت فعلى 
ــمال به  چابهار و نقش بى بديل آن در كريدور ش

جنوب و غرب به شرق ارائه داد.
    لـزوم توسـعه و نقـش پذيـرى 
بين المللى چابهـار در شـرايط كنونى براى 

كشور چيست؟
ــمتى رفته  از دو دهه قبل فضاى جهانى به س
كه سهم نهاده هاى توليد در قيمت تمام شده كاال 
كاهش يافته است. از سوى ديگر با اتفاقات حوزه 
صنعت به خصوص دسترسى به اطالعات و الحاق 
به سازمان هاى بين المللى، شكاف قيمت تمام شده 
در همه حوزه ها كم شد .از طرفى هزينه حمل و نقل 
كه در گذشته قابل توجه نبوده است و نتوانستند 
ــت ويژه اى  ــراى آن جايگزينى پيداكنند اهمي ب
پيدا كرد.در فضاى رقابت همواره رقبا به دنبال آن 
هستند كه حاشيه سود را در سطح مشخصى حفظ 

كنند. اين گونه شد كه بسيارى از كارخانه ها شروع 
به انتقال خود به مراكز مصرف كردند. در شرايطى 
كه بسيارى از فعاليت هاى اقتصادى به دليل ناامنى 
از حاشيه خليج فارس به حاشيه درياى عمان در 
ــتند، وجود اين بندر در حاشيه  حال حركت هس
درياى عمان هويت مهمى ايجاد كرده و سبب شده 
تا چابهار از نظر دسترسى به جمعيت 800 ميليون 
ــياى ميانه از موقعيت خاصى  نفرى در منطقه آس
ــد اقتصادى  ــد. به خصوص كه رش برخوردار باش
ــان از  ــياى ميانه باال بوده و پيش بينى ها نش آس
ــورهاى اين منطقه در  افزايش تجارت دنيا با كش

آينده دارد. 
ــل 9 درصد  ــراى حمل و نق ــير ب بهترين مس
ــمالى درياى  ــواحل ش تجارت جهان از طريق س
عمان يا همان سواحل مكران است كه به بيش از 
100 ميليون تن در سال مى رسد. 700 كيلومتر از 
سواحل مكران از جاسك تا چابهار در اختيار ايران 
ــيار مطلوب براى كشور به  است كه ظرفيتى بس
شمار مى رود. نقطه تالقى دو سند توسعه سواحل 
ــعه محور شرق (كه در دهه 60  مكران و سند توس
بر آن تاكيد شده) چابهار است كه امروز به عنوان 

موتور توسعه شرق كشور مطرح است.
    چابهـار در واقـع نقطه اتصـال كدام 

بازارهاى بين المللى است؟
ــياى ميانه، روسيه و شرق  سه بازار عمده «آس
ــرق آسيا»  اروپا»، «اتحاديه عرب و آفريقا» و «ش
مورد توجه توليدكنندگان جهانى است؛ اما جاى 

ــى به همه اين بازارها در آن  مشتركى كه دسترس
بهينه باشد، چابهار است.

ــى ايران  ــوان تنها بندر اقيانوس  چابهار به عن
ــتان و در فاصله 645  واقع در قلب مكراِن بلوچس
كيلومترى جنوب زاهدان مركز استان سيستان 
و بلوچستان قرار دارد. اين بندر موقعيت مناسبى 
ــبك و سنگين دارد  براى استقرار انواع صنايع س
ــگرى  و بهترين مكان براى ترانزيت كاال و گردش

است.
    نقش هند و به خصوص نخسـت وزير 
تكنوكرات اين كشور در توسعه بندر چابهار 

را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
ــر هند، چندى  ــت وزي «نارندرا مودى» نخس
پيش هنگام شركت در نشست سران كشورهاى 
ــانگهاى تاكيد كرد كه  عضو سازمان همكارى ش
كشورش در توسعه طرح هاى منطقه اى از جمله 

بندر چابهار همكارى جدى خواهد داشت.
ــعه بندر چابهار ايران متعهد به  هند براى توس
سرمايه گذارى 500 ميليون دالرى شده است. از 
طرف ديگر ايران و افغانستان در حال تعيين ايجاد 
يك كريدور حمل و نقل بين المللى از طريق اين 
ــتند و چند محموله گندم هند از طريق  بندر هس

بندر چابهار به افغانستان ارسال شده است. 
ــته توافقنامه چابهار بين  ــال هاى گذش  در س
ايران، هند و افغانستان، حد و اندازه اى بين المللى 
پيدا كرده و امروز مهم است تا اين منطقه بتواند در 

مسيرى  آرام و مطمئن به توسعه خود ادامه دهد.

ــى باعث افزايش  ــن توافقنامه هاي وجود چني
قدرت چانه زنى براى مقابله با تحريم ها خواهد بود.

با افزايش تعامالت بين المللى و درگير كردن منافع 
اقتصادى كشورهاى بيشتر در چابهار، بايد براى 
ساير برنامه ها در آينده درزمينه تعامل بين المللي 

به نفع اقتصاد خود استفاده كنيم.

    به نظر شما دليل اصلى حذف چابهار از  
دايره تحريم ها چه بود؟

ــاى ظالمانه ،   ــار ازتحريم ه علت حذف چابه
ــت كه در مناسبات  موازنه ها و تغيير آرايشى  اس
ــت .آمريكا به  ــكل گرفته اس اقتصادى منطقه ش
ــت و آن كشور به اين  دنبال توسعه افغانستان اس

منظور به دنبال مناسب ترين مسير ارتباطى است 
كه از چابهار مى گذرد. در واقع نه تنها آمريكا بلكه 
ــاز دارد. ترانزيت و  تمام دنيا به كريدور چابهار ني
حمل و نقل ماموريت اصلى چابهار است و در كنار 
ــدن به مركز سوم پتروشيمى كشور  آن تبديل ش
ــه تاكنون 6 طرح  ــت 20 ميليون تن ك (به ظرفي
پتروشيمى در آن مجوز زيست محيطى گرفته و 
سه طرح در حال اجراست) و تعريف ظرفيت 10 
ميليون تنى فوالد (كه يك ميليون و 600 هزار تن 
ــت) براى آن در نظر گرفته  آن در حال ساخت اس
شده است.همچنين مطابق قراردادهاى موجود 
، هندى ها تا پايان سال جارى ميالدى در چابهار 
مستقر مى شوند و مرحله نخست بهره بردارى از 

بندر چابهار انجام مى شود.
ــس «بهره بردارى با  قرارداد با هندى ها از جن
دوره مشخص» است كه طى آن به سرمايه گذارى 
و نصب تجهيزات مى پردازند و پس از بهره بردارى 
10 ساله، آن را تحويل ايران مى دهند كه يكى از 

بهترين قراردادها در نوع خود است.
 پس از انقضاى مدت قرارداد، تمامي تجهيزات 
ــود. ضمن اينكه با هندى ها  به ايران منتقل مى ش
ــن و كارخانه  ــداث راه آه ــوزه فاينانس اح در ح

پتروشيمى هم در حال مذاكره هستيم. 
    چگونه مى توان پيشرفت چابهار را در 

زمينه هاى مختلف تسريع كرد؟
ــد ژاپن را در  ــورها مانن بايد اروپا و برخى كش

چابهار براى تامين منافع كشور وارد كنيم. 

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار در گفت وگو با «قانون»:

9 درصد تجارت جهانى  از مسير چابهار انجام مى شود

 اصـرار ترامـپ دربـاره اختصاص 
بودجـه پنـج ميليـارد دالرى براى 
سـاخت ديوار در مرز جنوبى آمريكا 
با مكزيك، تعطيلى بخشـى از دولت 
فدرال در آمريـكا را تهديد مى كند. 
اين اتفاق ممكن اسـت در نيمه شب 

جمعه اين هفته به وقوع بپيوندد. 
ديروز دوشنبه نشـانه هاى اندكى 

درباره پيشرفت در حل اختالفات بين 
جمهورى خواهان دموكرات ها درباره 

باز نگه داشتن دولت بروز كرد.
تعطيلى دولـت، خطـر اختالل در 
عمليات دولتـى و مرخصـى اجبارى 
هـزاران كارمند فـدرال يـا كاربدون 
حقوق در فصل تعطيـالت را به دنبال 
دارد كه هزينـه آن احتماال ميلياردها 

دالر خواهـد بود.«سـارا سـندرز» 
سـخنگوى كاخ سـفيد از ادامـه 
رايزنى هـاى ترامپ بـا اعضاى تيمش 
خبر داده است. ترامپ روز دوشنبه در 
توييتى بيان كرد كه به فشارها ادامه مى 
دهد. وى با انتقاد از دموكرات ها به دليل 
مخالفت با هزينه ساخت ديوار نوشت: 
اكنون زمان آن اسـت كـه ميلياردها 

دالر در سـال پس انداز كنيم و در عين 
حال، امنيت و كنترل بيشترى داشته 
باشيم.درخواسـت رييس جمهور در 
اختصاص بودجه پنـج ميليارد دالرى 
در مـرز جنوبـى آمريكا بـا مكزيك، 
ظاهرا مورد حمايت كنگـره تحت امر 
جمهورى خواهان نيسـت. دموكرات 
ها خواسـتار تداوم تامين مالى امنيت 

مرزى درسـطح كنونـى آن يعنى 1,3 
ميليـارد دالر هسـتند. هنوزمعلـوم 
نيسـت كه جمهورى خواهان مجلس 
نماينـدگان آمريكا بـراى راى گيرى 
احتمالى حاضر خواهند شـد يا نه. اين 
در حالى اسـت كه دموكرات ها تا چند 
هفته آتى كنترل مجلس نمايندگان را 

برعهده خواهند گرفت. 

شارش 
معکوس 
تعطیلی

 دولت ترامپ

ففاطمه  خسروى

گروه هاى لبنانى اتفاق نظر دارند، در 
صورتى كه مانع جديدى ايجاد نشود، 
كابينه اين كشـور به زودى تشـكيل 
شود، حتى برخى از اين گروه ها تاكيد 
دارند كه تشـكيل كابينه تا چند روز 

آينده اعالم مى شود.
براساس جزييات منتشر شده، دولت 
از 30 وزير به طورى كه سه گروه 10 نفره از 

تيم هاى مربوطه روى كار بيايند، تشكيل 
خواهد شد.

منابع از مقدماتى براى ديدارى بين 
ميشـل عون، رييس جمهـور لبنان و 
سـعد حريرى نخسـت وزير مكلف و 
6نماينده سنى وابسته به 8 مارس (اللقاء 
التشاورى) براى ايجاد تفاهمى ميان دو 
طرف خبر داده اند، به اين ترتيب كه عون 

درباره انتخاب وزيـرى به نمايندگى از 
گروه 8 مارس و اينكه از بين اين 6 نماينده 

نباشد، تصميم گيرى مى كند.
ايـن منابـع آگاه بـه روزنامـه 
فرامنطقه اى الشرق االوسط گفتند، با 
توجه به اظهارات دو نماينده به نام هاى 
عبدالرحيم مراد و الوليد سكريه درباره 
موافقت اللقاء التشاورى با تعيين وزيرى 

از خارج از اين فراكسيون، رايزنى ها براى 
دستيابى به راه حلى مناسب براى حل 
مشكل نمايندگان اهل تسنن در مراحل 

پايانى خود   است.
برخـى منابـع در رياسـت جريان 
المستقبل نيز به الشرق االوسط مدعى 
شـدند، كليد اين مسـاله در دسـتان 
حزب ا ... اسـت و مسـاله تونل ها فشار 

جديدى را بر اين حزب وارد كرده و تاثير 
مثبتى بر تنش زدايى اين حزب با دولت 
گذاشته است. اين منابع افزودند: ميشل 
عون در مقابل موافقتش با سپردن يك 
وزارتخانه به يك سنى از سهميه  خود 
براى تسهيل تشـكيل كابينه و ايجاد 
نكردن گره اى جديد در روند تشـكيل 

كابينه از حزب ا... ضمانت مى خواهد.

پیش بینی ها درباره 
تشکیل کابینه لبنان تا 
پیش از تعطیالت سال 

نوی میالدی

ممهدى دل روشن 
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طيبه سياوشي، نماينده مجلس:
برخى از سرسودجويى و برخى ديگر 

براى تامين معيشت شكار مى كنند 
كه اگر اشتغال اين افراد در دستور كار 

قرار گيرد،  نسبت به تغيير اكوسيستم و 
كشتار پرندگان و تخريب محيط زيست 
اقدام نمى كنند. اما نكته قابل تامل اينكه 

قوانينى كه در حوزه شكار وجود دارد 
بازدارنده هستندكه بايد ضمانت اجرايى 

مناسب داشته باشند و همچنين با 
آموزش و ارتقاى آگاهى مردم نكوهش 

شكار را به آن ها گوشزد كرد

عليم يارمحمدي،  نماينده مجلس:
هوبره ها به داليل مختلف از 

جمله خشكسالى هاى گسترده و 
شكارغيرقانونى كاهش چشمگيرى 

داشته است. بدين منظور افراد 
سودجويى با حضور در منطقه، بوميان 
محلى استان را ترغيب به زنده گيرى 

هوبره مى كنندو پس از زنده گيرى 
با سود هنگفت اقدام به قاچاق اين 
پرندگان به كشورهاى حوزه خليج 
فارس مى كنند ، اما اين موضوع به 

صورت گسترده در كشور انجام 
نمى شود و تنها افراد خاصى به 

صورت مخفيانه و غيرقانونى دست به 
اين كار مى زنند

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

ارسال كنند. 

كد پستى:1591633547

از زندان به مسئوالن

@ghanoonnewspaper

www.ghanoondaily.ir

غفلت مسئوالن از حيات وحش و محيط زيست هم براي 
ــيارگران تمام شده، تعداد  جانوارن و هم براي طبيعت بس
زيادي از گونه هاي جانوري و گياهي در آستانه انقراص يا در 
معرض خطر هستند و به عبارت ديگر بسياري از پرندگان و 
حيوانات همچنان قرباني بي تدبيري مسئوالن مي شوند. 
ــتان غم انگير شكار غيرمجاز  ــت كه داس اين در حالي اس
ــكارچيان همانند قبل ادامه دارد. تفاوتي هم  ــوي ش از س
ندارد كه پرنده شكاري باشد يا غير شكاري سليقه برخي از 
شكارچيان پرنده هاي شكاري به ويژه خانواده شاهين ها 
در مناطق كويرى و در استان هاى كرمان، زاهدان و شمال 
ــور و فروش آن ها به اعراب حاشيه خليج فارس است  كش
ــكار پرندگان مهاجر مي كنند؛ به  اما برخي نيز اقدام به ش
طوري كه به محض ورود آن ها به كشور، دام گاه ها و تورهاي 
ــرده و زنده  ــكارچيان از اين پرندگان ميزباني ك هوايي ش
ــر از بازارهاي محلي درمي آورند. شكار و كشتار  يا مرده س
ــال هاى اخير،  بى رويه و غيرقانونى پرندگان مهاجر در س
ــته است. پرندگانى كه  بازتاب هاى رسانه اى فراوانى داش
شكار مى شوند يا به مصرف انسانى مى رسند يا از آن ها براى 
تاكسيدرمى (خشك كردن) استفاده مى شود. حجم باالى 
شكار پرندگان مهاجر، ده ها ميليارد تومان درآمد را نصيب 
شكارچيان مى كند.  اما همين حجم زياد شكار، نسل برخى 
پرندگان را تا حد انقراض نزديك كرده است.  در اين زمينه 
طيبه سياوشى شاه عنايتى نماينده مجلس از شكار غيرمجاز 
پرندگان مهاجر در فريدونكنار انتقاد كرده و گفته است: قيمت 
باالى فروش پرندگان مهاجر سبب افزايش شكارغيرمجاز 
آن ها شده است به گونه اى كه از اين طريق روزانه حتى يك 
ميليون تومان هم به دست مى آورند؛ بنابراين مقابله با اين 
افراد بسيار سخت و مشكل است. در اين زمينه بى شك اگر 
تمامى مسئوالن محلى تعامل و همكارى  مناسب را با هم 
داشتند اين معضل به خوبى كنترل و مديريت مى شد. اما 
براساس اظهارات كارشناس محيط زيست در حال تالش 
ــتان تا حدودى از معضل قاچاق  هستند با حمايت دادس
پرندگان جلوگيرى كنند و بر اين اساس سختگيرى هايى 
نيز در زمينه صدور مجوز شكار پرندگان ايجاد شد در واقع 
در گذشته تعداد روزهاى شكار نامحدود و بيشتر بود اما در 
ــكار  حال حاضر تنها دو روز در هفته و حداكثر دو مجوز ش

صادر مى شود.
ــد: برخى از سرسودجويى و برخى   سياوشي يادآور ش
ديگر براى تامين معيشت شكار مى كنند كه اگر اشتغال 
اين افراد در دستور كار قرار گيرد نسبت به تغيير اكوسيستم 
و كشتار پرندگان و تخريب محيط زيست اقدام نمى كنند. اما 
نكته قابل تامل اينكه قوانينى كه در حوزه شكار وجود دارد 
ــتند كه بايد ضمانت اجرايى مناسب داشته  بازدارنده هس
باشند و همچنين با آموزش و ارتقاى آگاهى مردم نكوهش 

شكار را به آن ها گوشزد كرد.
شكار و قاچاق هوبره به كشورهاي حوزه خليج 

فارس
در كنار شكار غيرمجاز پرندگان مهاجر، شكارچيان در 
جنوب ايران نيز  به دنبال شكار هوبره پرنده اي زيبا هستند 
تا آن را به قوش بازان عرب بفروشند و آن ها حاضرند مبالغ 
هنگفت براي خريد اين پرنده زيبا پرداخت  كنند. زنده گيرى، 
شكار و قاچاق اين پرندگان به كشورهاى حوزه خليج فارس، 
نسل اين گونه هاى ارزشمند كشور را در آستانه انقراض قرار 
داده است. شيوخ عرب با آموزش پرندگان شكارى از آن ها 
براى شكار، به ويژه شكار هوبره استفاده مى كنند. مناطق 
ــهر، اطراف اهواز، آبادان، اميديه و  رامشير، رامهرمز، ماهش
ــور از مراكز پرندگان شكارى گرانقيمت  خرمشهر در كش
به حساب مى آيند. عالقه شيوخ  عرب به بازى با پرنده هاى 
ــودجويان را  ــت آن ها را باالتر برده و س ايرانى، هر روز قيم

براى قاچاق بيشتر ترغيب مى كند. براساس بررسى هاى 
انجام شده قيمت پرنده ها از 20ميليون تومان شروع مى شود 
و حتى به دوميلياردتومان هم مى رسد.هوبره پرنده اى بسيار 
زيباست در جنوب شرق و مركز ايران سكونت دارد. هوبره ها 
بعد از شكار در دشت هاى ايران به استان هاى ساحل نشين 
ــورهاى عربي جنوب  ــل و در نهايت به كش جنوبى منتق
خليج فارس منتقل مى شوند. اعراب حوزه خليج فارس از 
ــكارى خود در مسابقات  هوبره به عنوان طعمه بازهاى ش
شكار استفاده مى كنند. اين در حالي است كه جمعيت اين 
پرنده زيبا به دليل تخريب زيستگاه طبيعى و شكار غيرمجاز 
به شدت كاهش يافته و به همين دليل در فهرست گونه هاى 
آسيب پذير (VU) و در طبقه تهديد شده اتحاديه بين المللى 

حفاظت از طبيعت (IUCN) قرارگرفته است .
عليم يارمحمدي عضو مجمع نمايندگان استان سيستان 
و بلوچستان در مجلس  با ابراز نگراني از كاهش چشمگير 
ــت :  ــره در اين مناطق به خانه ملت گفته اس جمعيت هوب
هوبره در مراتع و چراگاه هاى منطقه بلوچستان، ايرانشهر 
ــان، زندگى  ــتان هاى فنوج، دلگان، بزم و حوالى شهرس
ــفانه جمعيت هوبره ها به داليل مختلف از  مى كند. متاس
جمله خشكسالى هاى گسترده و شكارغيرقانونى كاهش 
چشمگيرى داشته است.  بدين منظور افراد سودجويى با 
حضور در منطقه، بوميان محلى استان را ترغيب به زنده گيرى 
ــود هنگفت اقدام  هوبره مى كنند و پس از زنده گيرى با س
ــورهاى حوزه خليج فارس  به قاچاق اين پرندگان به كش
مى كنند ، اما اين موضوع به صورت گسترده در كشور انجام 
نمى شود و تنها افراد خاصى به صورت مخفيانه و غيرقانونى 

دست به اين كار مى زنند.
جريمه ها از قدرت بازدارندگي برخوردار نيستند

ــت و حيات  در حالي كه اوضاع و احوال محيط زيس
ــده و  مخاطرات بسيار  وحش كشور به شدت بحراني ش

زيادي اين حوزه را تهديد مي كند، قوانين در اين حوزه 
به هيچ عنوان با جرايمي كه توسط سودجويان صورت 
مي گيرد، متناسب نبوده و به عبارت ديگر در بسياري از 
موارد از بازدارندگي الزم برخوردار نيستند. يك كارشناس 
محيط زيست درباره جريمه هاي اختصاص داده شده به 
تخلف هاى محيط زيستى گفته است : اغلب جريمه هاى 
ــده به اندازه كافى قدرت بازدارندگى  اختصاص داده ش
ــود زباله را به  ــما از خودرو خ را ندارند. براى مثال اگر ش
بيرون پرتاب كنيد، جريمه آن فقط 35 هزار تومان است. 
همچنين فرد در شرايطى جريمه مى شود كه افسر اين 
تخلف را مشاهده كند. با اين تفاسير اگر ديگر افراد چنين 
تخلف فرد خاطى را به مسئوالن امر گزارش كنند، مساله 
مورد رسيدگى قرار نمى گيرد. محمد درويش مى افزايد: با 
بررسى قوانين بايد تاكيد كرد كه هيچ انگيزه اى براى ارزش 

قائل شدن به مسائل محيط زيستى در كشور وجود ندارد. 
به اين ترتيب همچنان تخلفات محيط زيستى در كشور 
تكرار مى شود. براى مثال با بررسى وضعيت آتش سوزى 
ــيگار روشن در طبيعت،  عمدى در جنگل ها، پرتاب س
سرعت غيرمجاز و كشته شدن حيوانات در حيات وحش 

و ... جريمه هاى اعمال شده چندان بازدارنده نيستند.
ــچ گاه  عامل  ــن جريمه هاى اندك هي ــه او اي  به گفت
بازدارندگى محسوب نمى شود؛ به گفته او در ديگر موارد 
محيط زيستى هم جريمه ها گران تر از اقدام فرد خاطى 
اعمال مى شود كه تبعات آن سنگين است. براى مثال در 
زمينه شكار حيات وحش جريمه ها به حدى سنگين است 
كه وقتى يك شكارچى به دام مى افتد، ترجيح مى دهد كه 
محيط بان را كشته و به اين شكل از صحنه فرار كند، چون 
فرد خاطى به دليل قوانين موجود بر اين باور است كه در 
صورت تسليم شدن به قانون بايد تاوان اين اشتباه را براى 

هميشه بپردازد. 
به گفته او اگر امروز بيش از 130 نفر شهيد محيط بان 
و جنگل بان در كشور وجود دارد، يكى از داليل آن همين 
عدم تناسب بين جرم و مجازات بوده است. اين كارشناس 
ــده مى گويد:  بايد  ــت درباره قوانين بازدارن محيط زيس
دانست كه مجازات جايگزين از سوى قوه قضاييه اعمال 
مى شود. براى مثال وقتى يك فرد درختى را در منطقه 
ــاس مجازات هاى جايگزين  باغ شادى قطع كند، بر اس
بايد 500 اصله درخت در آن خطه بكارد. در اين شرايط 
وقتى به دليل خشكى درياچه شادگان آن محيط به شدت 
خشك شده است، طبيعتا اين اقدامات محيط زيستى نيز 
ــديد بيابان زايى مى انجامد. بايد دانست كه در هر  به تش
خطه اى نمى توان درختكارى را تجويز كرد، اما اين مساله 
در احكام قوانين جايگزين رعايت نمى شود و احكام اغلب 

حالت احساسى دارند.

محدوديت هاي مكاني، زماني و نوعي براي شكار
على مشهدى ، عضو هيات علمى دانشگاه قم  نيز در رابطه 
با شكار غيرمجاز و قوانين در اين زمينه به قانون مي گويد: 
در قانون، شكار برخى از گونه ها ممنوع شده است و هدف 
قانون شكار و صيد، محافظت از گونه هاى در معرض خطر 
و جلوگيرى از انقراض گونه هايى است كه در معرض نابودى 
قرار دارند. البته بايد گفت تمامى گنجشك سانان حفاظت 
شده نيستند و در مورد شكار آن ها محدوديتى اعمال نشده 
ــايتس ارائه كرده و  است.  طبق ليستى كه كنوانسيون س
ايران هم عضو آن است، برخى از گونه هاى گنجشك سان 
نيز حفاظت شده هستند و شكار آن ها ممنوع است. شكار 
ــط افراد سودجو صورت  غيرمجاز در حالي همچنان توس
مي گيرد كه سازمان حفاظت از محيط زيست متولي حمايت 
و صيانت از اين حوزه است. هرچند اقداماتي در اين زمينه 
ــده اما به هيچ وجه نه موثر بوده و نه اينكه كاهش  انجام ش
تخريب محيط زيست و حيات وحش را به دنبال داشته است.

مشهدي در اين زمينه خاطرنشان مي كند: يكى از تكاليف 
ماموران حفاظت از محيط زيست، نظارت بر كسانى است كه 
وارد قلمروى محيط زيست مى شوند.  اين محدوديت ها، 
ــكار  ــتند كه قانونگذار براى ش زمانى، مكانى و نوعى هس
پيش بينى كرده است. محدوديت مكانى به معناى آن است 
كه در هر مكانى نمى توان مبادرت به شكار كرد. به عنوان 
ــكار جايز  ــده يا پارك ملى ش مثال در مناطق حفاظت ش
نيست .  محدوديت زمانى يعنى، در زمان هاى خاصى كه 
حيوانات زاد و ولد  يا  تخم ريزى مى كنند شكار ممنوع است و 
محدوديت نوعى هم كه گونه خاصى از حيوانات را نمى توان 
شكار كرد يا روش خاصى از شكار را نمى توان انجام داد مانند 
تور انداختن يا روش هايى كه قانونگذار ممنوع كرده، مانند 
صيد با باروت، شكار از طريق انفجار يا روش هايى كه در شب 
به صورت سنتى اقدام صورت مى گيرد. در خاتمه بايد گفت 
محيط زيست كشور به شدت نيازمند توجه جدي از سوي 
مسئوالن است.  مشكل كم آبي كشور، جنگل هايي كه هر 
روز كوچك و كوچك تر مي شوند و تخريب طبيعت توسط 
گردشگران و گونه هاي جانوري كه در آستانه نابودي قرار 
گرفته اند و... تنها بخشي از اين مشكالت مربوط توجه جدي 
توسط سازمان هاي متولي و بخشي ديگر نيازمند فرهنگ 
سازي و آموزش به گردشگران و افراد جامعه است. به گفته 
ــاخت هر مترمربع خاك سال ها زمان نياز  كارشناسان  س
دارد. پس آموزش به افراد جامعه براي نگهداري و استفاده 
بهينه از اين منابع خداداي، سبب خواهد شد تا فرزندان و 
آينده گان كشور نيز مانند ما از آن بهره ببرند در غيراين صورت 
خشكسالي و نابودي جنگل ها مي تواند زندگي آيندگان را با 

مشكالت جدي مواجه كند.

              شكارغيرمجاز وعدم  بازدارندگي مجازات ها، برخي از گونه هاي جانوري را درمعرض نابودي قرار داده است 

تير خالص شكارچيان به حيات وحش

46 سال پيش در چنين روزي

نحوه مجازات 
خراب كنندگان عاليم مرزى 

ــور هميشه يكى از  حفاظت و نگهدارى از مرزهاى كش
دغدغه هاى حكومت ها بوده وهست. برهمين اساس مجالس 
كشورهاى مختلف قوانين متعددى را در اين باره به تصويب 
رسانده اند. قوانينى كه اغلب تاييديه مصوبات كميسيون هاى 
دولتى مرزى دو كشور همسايه بوده است. يكى از اين قوانين 
ــوراى ملى در  ــت وسوم مجلس ش را نمايندگان دوره بيس
ــال 1351 تحت عنوان «قانون پروتكل  چنين روزى در س
درباره حفاظت و نگهدارى و تعمير و بازرسى و تجديد و نصب 
مجدد عاليم مرزى در سرحدات ايران و تركيه» مورد تاييد 
قرار دادند. ماده سه اين پروتكل به مساله جابه جايى، محو يا 
آسيب رسانى به عاليم مرزى توسط مرزنشينان اشاره كرده 
و در آن آمده است: «در صورتى كه عاليم مرزى  توسط اتباع 
ــده يا از بين رفته و يا آسيب ديده  يكى از طرفين جابه جا ش
ــرف ديگر مورد  ــد، موضوع با حضور مقامات مرزى ط باش
بررسى قرار گرفته و صورت مجلس مشتركى در اين مورد 
تنظيم خواهد شد. مرتكبين اين اعمال طبق قوانين داخلى 
طرفى كه اعمال فوق در سرزمين او ارتكاب يافته است  مورد 
تعقيب قرار خواهند گرفت. هزينه تجديد يا مرمت ميله هاى 
مرزى كه بدين ترتيب از بين رفته يا آسيب ديده است به عهده 
طرفى است كه مرتكبين اعمال مورد بحث از اتباع او  باشند».  
تصويب قانون افزايش ميزان حداكثر حقوق ثابت كارمندان 
ــوى نمايندگان مجلس  دون پايه و خدمتگزاران جزء  از س
شوراى ملى در سال 1334 نيز ديگر واقعه مهم مجلسى اين 
روز است. در ماده يك اين قانون آمده است: «حداكثر حقوق 
ثابت كارمندان دون پايه وخدمتگزاران جزء رسمى موضوع 
قانون مصوب 9اسفند 1326 به ترتيب ماهانه 2560 ريال 
و2320 ريال ترقى داده مى شود».قوانين يك هزار و دويست 
تومان اعتبار اضافى براى مطبوعات مجلس و ششصد تومان 
ــه الى چهار نفر تندنويس  مجلس هر  اعتبار براى ازدياد س
ــال1301، اجازه پرداخت پنجاه هزار تومان براى  دو در س
تعميرات ابنيه و تهيه اثاثيه براي عدليه هاى مركز و واليات 
در سال 1306، قانون تجديد استخدام آقايان دكتر ويلهلم 
هاز و دكتر ادوارد بلر استادان دانشگاه در سال1316، تصميم 
متخذه كميسيون مشترك برنامه مجلسين داير به واگذارى 
ساختمان احداثى در نازى آباد (114آپارتمان) بالعوض به 
شهربانى كل كشور و تصميم متخذه كميسيون مشترك 
برنامه مجلسين داير به تمديد مدت استخدام آقاى جزب 
جيوانى ريتو تبعه دولت ايتاليا هر دو در سال 1338، تصميم 
قانونى داير به سلب مصونيت پارلمانى از آقاى محمد باقر بيات 
نماينده مجلس شوراى ملى در سال1347 و تعميرات كلى 
و ضرورى ساختمان هاى استيجارى موسسات آموزشى و 
عضويت ايران در كنوانسيون بين المللى ارتباطات دور، هر 
ــال 1355 نيز از ديگر قوانين مصوب اين روز ادوار  دو در س

مجلس هستند.

وزير دادگسترى مطرح كرد 

در حوزه مالكيت فكرى به يك 
انقالب آموزشى نياز داريم 

ــوزه تخصصى حقوق  ــت:  در ح ــترى گف وزير دادگس
ــى و حركت  ــور به يك انقالب آموزش مالكيت فكرى كش
ــطوح مختلف نياز داريم. سيد عليرضا آوايى  جهادى در س
ــوراى سياستگذارى حقوق  ــترى و رييس ش وزير دادگس
ــا بيان اينكه  ــورا ب مالكيت فكرى،  در جمع اعضاى اين ش
ــور وجود داشته است،  نوع نگاهى كه از سال ها قبل در كش
ــت، اظهار  ــازمانى اس وجود تعلقات صنفى و تعصبات س
ــرح  ــترى با توجه به ماموريت، ش كرد: ما در وزارت دادگس
وظايف و بنا بر اقتضائات و شرايط حال حاضر كشور با پرهيز 
از چنين نگاهى، به چيزى جز منافع كشور فكر نمى كنيم 
ــان حوزه حقوق  ــه بر تجارب كارشناس و اميدواريم با تكي
ــال آينده  مالكيت فكرى و انگيزه هاى موجود، ظرف دو س
ــوزه برداريم.  بتوانيم قدم هاى بزرگى براى ارتقاى اين ح

ــازى اختراعات و  ــريع فرآيند تجارى س وى كمك به تس
اكتشافات را يكى از مهم ترين اولويت هاى وزارت دادگسترى 
به عنوان مرجع ملى حقوق مالكيت فكرى در كشور عنوان 
ــى در رابطه با دعاوى  ــعه محاكم تخصص كرد و افزود: توس
حوزه مالكيت فكرى و استفاده از افراد متخصص اين حوزه به 
عنوان مشاور در محاكم بدوى و تجديدنظر از ديگر اقدامات 
ــت مورد پيگيرى قرار گيرند. ــت كه مى بايس مطلوبى اس

ــاخت هاى علمى و  ــر لزوم تقويت زيرس آوايى همچنين ب
ــانى در حوزه حقوق مالكيت فكرى تاكيد كرد و گفت:  انس
يكى از كارهايى كه بايد در اين حوزه مورد پيگيرى قرار گيرد، 
ــازى و تهيه برنامه ملى مالكيت فكرى از طريق  مردمى س
اصالح و تكميل نگرش گروه هاى مرجع است كه به تبع آن 
تغيير عملكرد نيز اتفاق خواهد افتاد. وزير دادگسترى در اين 
باره تصريح كرد: همچون بسيارى از كشورها كه بحث آموزش 
مالكيت فكرى در آن ها پيش از ورود به دبستان آغاز مى شود، 
مى بايست فرهنگ مالكيت فكرى در كشور فراگير شود و 
دراين رابطه الزم است اهداف بلند مدتى را برنامه ريزى و اجرا 
كنيم و با شناخت دقيق از جايگاه بين المللى خود و متناسب 
با توانمندى هاى موجود، آن چنان كه حق ماست خود را به 

دنيا معرفى كنيم.

تقويم قانون 

دادگستري

ــهروندى در  ــور حقوق ش ــزارش ايرنا، 29 آذر 95، منش به گ
همايش «قانون اساسى و حقوق ملت» با حضور رييس جمهورى و 
جمعى از مقامات كشورى، صاحب نظران و استادان و حقوقدانان، 
نخبگان و شهروندان رونمايى شد.پس از آن، رييس جمهورى اين 
منشور را به 25 دستگاه اجرايى ابالغ كرد و دستگاه ها تا 10 اسفند 
ــه ساله خود در زمينه  95 فرصت داشتند كه گزارش عملكرد س
حقوق شهروندى همچنين برنامه هاى آتى در اين رابطه را براى 

دستيار ويژه در امور حقوق شهروندى ارسال كنند.
ــتاى تحقق همه حقوق  ــهروندى در راس ــور حقوق ش منش
ــت و حق حيات،  ــده اس ــهروندان ايران در 120 ماده تهيه ش ش
ــانى، حق  ــق كرامت و برابرى انس ــالمت و كيفيت زندگى، ح س
ــاركت در تعيين سرنوشت،  آزادى و امنيت شهروندى، حق مش
حق اداره شايسته و حسن تدبير، حق آزادى انديشه و بيان، حق 
دسترسى به اطالعات، حق دسترسى به فضاى مجازى، حق حريم 
ــكل، تجمع و راهپيمايى، حق تابعيت، اقامت  خصوصى، حق تش
ــوردارى از خانواده، حق  ــكيل و برخ و آزادى رفت و آمد، حق تش
ــفاف و رقابتى،  برخوردارى از دادخواهى عادالنه، حق اقتصاد ش
ــتغال و كار شايسته، حق رفاه  حق مسكن، حق مالكيت، حق اش
ــاركت فرهنگى، حق  ــى و مش ــن اجتماعى، حق دسترس و تامي
آموزش و پژوهش، حق محيط زيست سالم و توسعه پايدار، حق 
صلح، امنيت و اقتدار ملى ابعاد 22 گانه حقوق تعريف شده در اين 

منشور است.منشور حقوق شهروندى سرلوحه سياست داخلى 
دولت دوازدهم است و رييس جمهورى خود را مكلف كرده است 
ــرفت ها و راهكارهاى رفع موانع تحقق  كه هر ساله گزارش پيش
ــور  ــهروندى را به ملت ارائه دهد و در صورت نياز، منش حقوق ش

را روزآمد كند.
ــتين اجالس ملى گزارش پيشرفت ها و  سال گذشته نيز نخس
راهكارهاى رفع موانع تحقق حقوق شهروندى همزمان با سالروز 
ــهروندى با حضور رييس جمهورى،  ــور حقوق ش رونمايى منش
ــالمى برگزار شد و برخى از  در محل سالن اجالس كشورهاى اس
ــهروندى  وزرا و معاونان رييس جمهورى فعاليت هاى حقوق ش
ــتانه سالروز  را گزارش دادند.در اين رابطه، الهام امين زاده در آس
ــت: ظهور و بروز  ــهروندى گفته اس رونمايى از منشور حقوق ش
ــمى آن گونه كه شايسته  حقوق شهروندى شايد در گفتمان رس
ــهروندان از ايده به  است هنوز ديده نشود اما احترام به حقوق ش

عمل تبديل شده است.
وى اضافه كرد: همچنين در قوه قضاييه، توجه به حقوق عامه، 
ــت؛ منظور از حقوق عامه همان  مورد توجه جدى قرار گرفته اس

حقوق شهروندان است و از آنجايى كه قوه قضاييه يكى از نهادهاى 
اصلى براى احقاق حقوق مردم و افراد آسيب ديده از نقض حقوق 
ــبختانه تكريم حقوق عامه جاى خود را  محسوب مى شود، خوش

پيدا كرده است.
ــزوم آموزش  ــا تاكيد بر ل ــبق رييس جمهورى ب ــتيار اس دس
حقوق شهروندى گفت: مديران بايد درباره حق هاى شهروندى 
ــان در رعايت نكردن  ــيارى از اوقات، آن آموزش ببينند، زيرا بس
ــا  ــان ب ــدادى از آن ــد و تع ــوءنيت ندارن ــهروندان س ــوق ش حق
ــت را بدهند. ــد حقوق مل ــران مى توانن ــازش و جب گفتمان، س

ــند كه  ــران مطلع باش ــر مدي ــان كرد: اگ ــن زاده خاطرنش امي
ــهروندى وجود  ــاى آنان در زمينه حقوق ش نظارت بر فعاليت ه
ــاس  ــرى، براين  اس ــت نه مچ گي ــالح امور اس ــدف اص دارد و ه
ــند. ــته باش ــتر انگيزه داش مى توانند براى خدمت به مردم بيش

اين حقوقدان گفت: دوره هاى 14 ساعته حقوق شهروندى براى 
مديران و كاركنان در دستگاه هاى مختلف درحال برگزارى است.

ــازمان هاى مردم  ــت جامعه مدنى و س ــه تاثير فعالي امين زاده ب
ــازمان مردم نهاد با عنوان  ــاره كرد و افزود: اكنون يك س نهاد اش

ــهروندى» با مجوز از وزارت  ــئوليت هاى ش «مركز حقوق و مس
ــتيم در جهت حل مشكالت  كشور تاسيس كرده و در تالش هس
ــدام كنيم. ــا رويكرد محله محور اق ــهروندى ب مردم در حوزه ش

ــاره كرد و افزود:  ــوه پرونده در محاكم قضايى اش وى به وجود انب
ــكالت حقوقى مردم با روش هاى غيرقضايى و ارائه  قرار است مش
ــتقيم به گروه هاى مختلف ارائه و البته نيازمند  آموزش هاى مس

تعامل با دستگاه هاى اجرايى هستيم.
 تورم قوانين و آگاهى نداشتن مردم 

مهم ترين چالش حقوق شهروندى
ــت: مهم ترين  ــبق رييس جمهورى اظهار داش ــتيار اس دس
ــتن مردم از قوانين است.  چالش حقوق شهروندى آگاهى نداش
ــى نمى كنند اما تورم قوانين زياد  مردم در اطالع از قوانين كوتاه
است و همچنان مصوبات به ذخيره قوانين افزوده مى شود و هيچ 
ــت كه حتى يك حقوقدان هم همه قوانين را بداند  انتظارى نيس
اما از آنجايى كه طبق قانون، جهل رافع مسئوليت نيست بنابراين 
ــت.امين زاده اضافه كرد:  آموزش حقوق شهروندى ضرورى اس
گروه ها و اقشار مختلف حق دارند از حقوق مربوط به خود مطلع 
ــود زيرا گاهى فساد در  ــنايى با قوانين روزآمد ش باشند و بايد آش
جامعه تا جايى نهادينه مى شود كه براى مردم هم قابل قبول است 
ــاد ندارند ؛بنابراين آشنايى با  و شهروندان راهى جز پذيرش فس

مقررات، فساد را كاهش و شفافيت را افزايش مى دهد.

ــناد و امالك كشور گفت:  ــازمان ثبت اس احمد تويسركانى رييس س
ــده در دفاتر اسناد رسمى با اثر انگشت  تاييد نهايى اسناد رسمى تنظيم ش
ــناد صورت خواهد گرفت و اين اقدام  سردفتران در سيستم الكترونيك اس
ــمى خواهد شد. ــه احتمالى به اعتبار اسناد رس باعث پيشگيرى از خدش

وى افزود: سازمان ثبت اسناد و امالك كشور يك دستگاه حاكميتى است و به 
موجب ماده هشت قانون مديريت خدمات كشورى، امور ثبتى از جمله امور 
حاكميتى شناخته شده است و سند رسمى به حكم قانون از اعتبار و اهميت 

بااليى برخوردار است. 
ــمى،  ــناد رس ــر اس ــى در دفات ــمى تنظيم ــناد رس ــون اس چ
ــى  ــيدگى قضاي ــدون رس ــت ب ــت و ادارات ثب الزم االجراس
ــد. ــرا مى كنن ــمى را اج ــناد رس ــاد اس ــم دادگاه، مف و حك

تويسركانى اضافه كرد:  صدور سند رسمى در دفترخانه از وظايف شخص 
ــناد و امالك از جمله در مواد 49 تا 57 و  ــت و قانون ثبت اس ــردفتر اس س
ــناد رسمى  مواد 60، 76، 82 و 86 اين قانون و همچنين در قانون دفاتر اس
ــردفتر قرار داده است. تكاليف وسيعى را در زمينه تنظيم اسناد بر عهده س

ــتقرار  ــه دنبال تكاليف قانونى براى اس ــوه قضاييه افزود: ب معاون رييس ق

سيستم هاى الكترونيك، اجراى پروژه ثبت الكترونيك اسناد و اتخاذ شيوه 
مناسب جهت احراز صحت و تماميت اعتبار اسناد رسمى و در ادامه تكامل 
اين پروژه، به لحاظ پيشگيرى از آسيب هاى احتمالى موجود در استفاده از 
«توكن» (سخت افزارى كوچك براى ورود كاربر يك سرويس رايانه اى به 
سامانه) و امضاي الكترونيك كه با سپردن آن به غير، اعتبار سند تنظيمى 
ــمى  ــناد رس ــد، بنابراين از اول دى 97 تاييد نهايى اس را مخدوش مى كن
تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمى با اثر انگشت سردفتران انجام و اين اقدام 
ــمى خواهد شد. ــه احتمالى به اعتبار اسناد رس باعث پيشگيرى از خدش

ــاره به اينكه اين پروژه چندين ماه تحت بررسى كارشناسى بوده و  وى با اش
ــت افزود: حدود يك ماه است كه اين پروژه ابتدا  نرم افزار الزم تهيه شده اس
در 40 دفترخانه و در حال حاضر در 760 دفترخانه سراسر كشور به صورت 
پايلوت در حال اجراست و تا كنون بيش از 80 هزار سند در همين سيستم 

صادر شده است.

ــت ــوه قضاييه اس ــت ق ــورد تاييد رياس ــت م ــازمان ثب تحوالت س
ــور با بيان اينكه هم اكنون اكثريت  رييس سازمان ثبت اسناد و امالك كش
ــتم جديد هستند و حدود چهار هزار و  سردفتران مهياى انجام كار با سيس
ــور با مراجعه به ادارات  ــردفتر كش 500 نفر از مجموع هفت هزار و 100 س
ــتم جديد هستند اظهار  ــت آماده استفاده از سيس ثبت و ذخيره اثر انگش
داشت: خوشبختانه تحوالت سازمان ثبت مورد تاييد و پشتيبانى رياست 
ــه  ــى در جلس ــت و در خصوص پروژه اخير هم گزارش قوه قضاييه بوده اس
مسئوالن عالى قضايى ارائه و رييس قوه قضاييه بر اجراى اين طرح تاكيد كرد.

به گزارش ايرنا، رييس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور طى بخشنامه اى به 
سردفتران اسناد رسمى اعالم كرده بود كه از 15 آذر موظف به تصويربردارى 

از اثر انگشت خود هستند.
در هفتم آذر تعدادى از سردفتران اسناد رسمى تهران با برگزارى نشستى 
ــردفتران و دفترياران به بخشنامه رييس سازمان ثبت اسناد و  در كانون س

امالك كشور مبنى بر تصويربردارى از اثر انگشت سردفتران اعتراض كردند.
ــنگ اندازى ها  ــردفتران با صدور بيانيه اى اعالم كردند: به رغم تمام س س
ــور و متعهد به نظام  ــردفترى كش به عنوان نمايندگان اكثريت جامعه س
ــالمى ايران گردهم آمده ايم تا اعتراض خود را به نامه  مقدس جمهورى اس
ــكن اثر انگشت سران  ــازمان ثبت مبنى بر لزوم اس معاونت امور اسناد س
ــامانه اعالم كنيم. ــمى در ادارات ثبت و انعكاس آن در س ــناد رس دفاتر اس

پس از يك هفته محمد عظيميان، نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران 
اسناد رسمى، از به تعويق افتادن پانزده روزه اجراى طرح اسكن اثر انگشت 
سردفتران با موافقت رييس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور خبر داد و گفت: 
الزمه اجراى طرح اسكن اثر انگشت سردفتران، انجام كار كارشناسى است كه 
در جلسه اى با حضور هيات مديره كانون تهران و همكارانى از شهرستان ها 
ــد.  ــكالت اجراى طرح يادآورى ش ــوراى عالى كانون ها، مش به عنوان ش
وى افزود: در اين جلسه احمد تويسركانى، رييس سازمان ثبت اسناد و امالك 
كشور موافقت كرد طى مدت 15 روز كارگروهى تشكيل شود تا موضوع ها 
و مشكالتى را كه احتماال در روند اجراى طرح ايجاد مى شود، بررسى كرده و 

به نتيجه قطعى برسانند.

حقوق شهروندي

عدليه

رييس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مطرح كرد:

اسناد رسمى با اثر انگشت سردفتران تاييد مى شود

در آستانه سالروز رونمايى از منشور

دولت، حقوق شهروندى را از ايده به عمل تبديل كرد
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ــال648 قمرى درهمدان در  رشيدالدين فضل ا...همدانى در حدود س
يك خانواده پزشك متولد شد. نياى بزرگ او «موفق الدوله على» يك عطار 
ــى در دژ الموت ميهمان  يهودى بود و به همراه خواجه نصيرالدين طوس
ــا به خدمت وى  ــماعيليان بود و پس از يورش هالكو به آنج اجبارى اس
درآمد[3] و از آن هنگام به بعد او و خاندانش شهرت يافتند و اين اشتهار تا پايان 
عمر غياث الدين محمد وزير امتداد داشت و به اين ترتيب بزرگان اين خاندان 
با تمام دوره ايلخانان مغول همزمان و در قسمتى از آن دوره صاحب قدرت و 
تصرف تام در امور بوده اند. تاريخ والدت خواجه صريحا معلوم نيست و بنابر آنچه 
او خود در كتاب بيان الحقايق گفته، تاريخ تولدش 618هجرى بوده است. 
پدرش عمادالدوله ابوالخير پزشك بود و رشيدالدين جوانى را در تحصيل 
فنون مختلف خاصه علم طب گذراند و از عمر ايلخانى اباقان به عنوان طبيب 
وارد دستگاه ايلخانى شد. به تدريج در امور ادارى و ديوانى نفوذ و دخالت يافت. 
تا آنكه در سال697 هجرى، بعد از آن كه صدرالدين احمد زنجانى معروف به 
صدر جهان به اتمام تصرف در اموال از وزارت معزول و بعدا در همان سال كشته 
ــاوجى به حكم غازان خان به صاحب  شد، سعدالدين محمد مسكونى س
ديوانى و رشيدالدين به نيابت او منصوب  شدكه به همراهى يكديگر ممالك 
ايلخان را اداره كنند. اين دو تا پايان سلطنت غازان خان همچنان با هم در اداره 
امور كشور سهيم بودند و تا  هشت سال از آغاز سلطنت اولجايتو خدابنده نيز 
ــال 711هجرى، خواجه رشيدالدين  وضع به همان منوال گذشت تا در س
به عنوان وزير ايلخانان منصوب  شد. رشيدالدين به دليل يهودى بودن نخست 
«رشيدالدوله» خوانده مى شد و پس از مسلمان شدن، نامش به رشيدالدين 
ــيدالدين فضل ا... همدانى در زمان چيرگى مغول زندگى  تغيير يافت.  رش
مى كرد. در زمان پادشاهى اباقاخان، پزشك مخصوص او بود و در نزد او احترام 
و نفوذى به دست آورد. پس از درگذشت غازان خان، برادرش سلطان محمد 
خدابنده اولجايتو برجاى او نشست و رشيدالدين فضل ا... همچنان وزير و مورد 
احترام او بود.خواجه سعدالدين ساوجى رقيب رشيدالدين فضل ا... در سال 
712 قمرى به دستور سلطان اولجايتو از وزارت عزل و مانند وزيران پيشين 

دربار مغوالن به قتل رسيد. برانگيزاننده اين كار خواجه عليشاه گيالنى بود كه 
جانشين وزير كشته شده -سعدالدين ساوجى- شد و پس از مدتى توطئه اى 
عليه خواجه رشيدالدين ترتيب داد كه به نتيجه اى نرسيد. در سال 715 قمرى 
اختالف شديدى ميان خواجه رشيدالدين و خواجه عليشاه گيالنى روى 
داد، به خاطر اينكه خزانه پادشاه از وجوه ديوانى و لشكرى خالى مانده بود و 
تعيين مقصر آن باعث اين درگيرى شده بود. اولجايتو براى حل اختالف هر 
يك از ممالك ايران و آسياى صغير را ميان دو وزير تقسيم كرد؛ ولى باز هم 
اختالف و دشمنى ميان اين دو ادامه داشت. پس از درگذشت سلطان محمد 
خدابنده اولجايتو، ابوسعيد بهادرخان به پادشاهى رسيد. در زمان ابوسعيد 
اختالف ميان دو وزير او يعنى خواجه رشيدالدين و خواجه عليشاه گيالنى 
شدت گرفت و اين امر باعث اختالل در امور كشور شد. عده اى كه از اين وضعيت 
به ستوه آمده بودند ابتدا به نزد خواجه رشيدالدين رفتند و از او خواستند كه 
ــازند، ولى خواجه رشيدالدين  با ترتيب دادن توطئه اى كار وزير ديگر را بس
ــپس آنان پيش خواجه عليشاه رفتند و همين  اين خواسته را نپذيرفت. س
خواسته را مطرح كردند و با موافقت او در نهايت خواجه رشيدالدين در سال 
717 قمرى از وزارت عزل شد و از سلطانيه به تبريز رفت و انزوا را اختيار كرد. 
اما پس از چندى اميرچوپان او را به خدمت دعوت كرد اما دشمنان همچنان 
به تحريكات خود ادامه دادند و باالخره خواجه رشيدالدين و پسر 16 ساله اش 
را به تهمت مسموم كردن سلطان محمد خدابنده اولجايتو در چرگر به 
قتل رساندند. نسب يهودى او در دادگاه وى بارها مورد اشاره قرار گرفت. سر 
او توسط مردم تا چند روز در شهر حمل مى شد و مردم مى گفتند: «اين سر 
يهودى اى است كه از نام خدا سوء استفاده كرد. خدا او را لعنت كند». وى در 
زمان مرگ 71سال داشت و پس از مرگ او، به رسم زمان مغول بستگان وى 
هم مقتول و غارت شدند و بناى ربع رشيدى مورد غارت و تاراج قرارگرفت. 
ــر تيمور- در حالت ديوانگى دستور داد كه  يك قرن بعد ميران شاه -پس
استخوان هاى خواجه رشيدالدين را از قبرش درآورند و در گورستان يهوديان 
به خاك بسپارند. از مهم ترين اقدامات وى بناى ربع رشيدى، شهركى علمى 

و آموزشى در تبريز بود كه با بسيارى مراكز علمى زمان خود همچون نظاميه 
بغداد قابل قياس بود كه البته پس از مرگش خراب و غارت شد. در ربع رشيدى 
كتابخانه اى داراى كتاب هاى قيمتى و ارزشمند وجود داشت كه بنا به گفته 
تاريخ وصاف تنها براى استنتاخ و صحافى نقشه ها و تصاوير كتب ارزشمند 

خود كمتر از 60 هزار دينار خرج كرده بود.
ــيارى دارد كه برخى از آن ها  ــيدالدين فضل ا... همدانى تاليفات بس  رش
تصحيح و چاپ شده است و برخى ديگر هم به حالت نسخه خطى باقى مانده 
ــخ: مهم ترين كار  ــد از 1-جامع التواري ــت. از جمله اين تاليفات عبارتن اس
رشيدالدين فضل ا... همدانى نگارش كتاب جامع التواريخ بود كه از شاهكارهاى 
ــاب درباره  ــمار مى آيد. اين كت ــى و تاريخ جهان به ش تاريخى زبان فارس
ــرك و مغول و همچنين  ــا و فرهنگ هاى قبايل ت ــطوره ها، باوره تاريخ، اس
ــا پايان  ــخ ايران ت ــالم، تاري ــر اس تاريخ پيامبران از آدم تا محمد پيامب
دوره ساسانيان و ساير اقوام است. در حقيقت جامع التواريخ نخستين دوره 
كامل تاريخ و جغرافياى آسياست كه با استفاده از وسايل و منابعى ترتيب داده 
شده است كه تا آن زمان در اختيار هيچ كس قرار نگرفته بود. 2-االحياء و االثار: 
24مجلد است و درباره مسائل گوناگونى از اين قبيل است: علم كائنات جو، 
كشاورزى، درختكارى، پرورش زنبور عسل، نابودى حشرات و خزندگان موذى و 
مضر، دامپرورى، معمارى، قلعه بندى، كشتى سازى، معدن كاوى و تصفيه و ذوب 
فلزات. 3-توضيحات: نسخه اى موسوم به توضيحات كه درباره مسائل تصوف و 
كالم است و داراى يك مقدمه و19 رساله است. اين كتاب به درخواست اولجايتو 
نوشته شده است. يك نسخه خطى از اين كتاب در كتابخانه ملى فرانسه موجود 
است و كاترمر آن را شرح داده است. 4-مفتاح التفاسير: كتاب ديگرى در تفسير و 
كالم نگاشته است و در مسائل مختلف از قبيل فصاحت آسمانى قرآن، مفسرين 
آن كتاب مبين و طرق ايشان، خير و شر، جزا و سزا، طول عمر، پروردگار، تقدير، 
معاد جسمانى و غيره بحث مى كند و در آخر آن شرحى در ابطال مذهب تناسخ 
و تعريف لغات و اصطالحات فنى اضافه كرده است. 5-الرساله السلطانيه: كتاب 
ديگرى است كه از تفسير و كالم كه در تاريخ نهم رمضان 706هجرى به رشته 

تحرير در آورده و ماحصل مباحثه اى كه در موضوعات كالمى در حضور سطان 
الجايتو مابين علماى وقت اتفاق افتاده جمع آورى كرده است. 6-لطائف الحقايق: 
مشتمل بر 14 رساله نيز از آثار قلميه او است و با شرح رويايى كه براى مولف در شب 
26رمضان 705هجرى روى داده و حضرت رسول را به خواب ديده است شروع 
مى شود. محتويات اين كتاب نيز مسائل كالمى و اسالمى است. اين كتاب و سه 
كتاب مذكور در فوق، همه به زبان عربى هستند و همه آن ها مجموعه رشيديه را 
تشكيل مى دهند كه نسخه نفيسى از آن كتاب به تاريخ 710هجرى است  و در 
پاريس وجود دارد. بيان الحقائق: ازديگر مولفات رشيدالدين نسخه اى است كه 
متاسفانه فقط مطالب مندرجه آن معلوم است و آن موسوم است به بيان الحقائق 
مشتمل بر هفده رساله كه غالبا در مسائل كالمى به رشته تحرير در آمده است. 
اگر چه  درخصوص بعضى از مطالب ديگر مانند آبله و معالجه آن و ماهيت و انواع 

حرارت نيز بحث شده است. 

پوشاك سنتى زنان ايرانى، تجلى گاه فرهنگ و هنرهاى 
ــت كه داراى تنوعات بسيارى است و از  بومى اين اقوام اس
آن جايى كه اين تنوعات، داراى زيبايى ها و جذابيت هاى 
خاصى هستند، در نوع خود كم نظير بوده وحفظ و انتقال 
ــمند است زيرا در دوران  آن به نسل هاى آينده بسيار ارزش
جديد به حكم سير زمان و تحول اوضاع اجتماعى و روابط 
ــاك و البسه   با ملل اروپايى، تغييرات فراوانى در طرز پوش
ايرانيان به وجود آمده و كم كم فرم و شيوه خودآرايى غربى 
در بين بسيارى از اقوام معمول شده است. پوشاك به عنوان 
پديده اى هنرى، روايتگر فرهنگ، سليقه و بينش اجتماعى 
ــتى  ــت كه امروزه با رواج جاذبه هاى مدرنيس يك قوم اس
ــكل، طرح و  به ويژه جلوه هاى كاذب و مدگرايى، رنگ، ش
بافت اصلى آن كم رنگ شده است؛ به گونه اى كه در خيلى 
از استان ها از جمله خراسان شمالى كه گنجينه  عظيمى از 
قوميت هاى مختلف را همچون تركمن، كرد ، بلوچ ، عرب 
و... داراست، استفاده از لباس هاى محلى به دست فراموشى 
سپرده شده است و تنها در برخى از مراسم و جشن ها مى توان 
استفاده  افراد از پوشاك محلى را ديد. خراسان به دليل شرايط 
جغرافيايي و نواحى اقليمى مختلف، همچنين با برخورداري 
ــت ها و كوهپايه هاي حاصل خيز و سرسبزش، اقوام  از دش
مختلفي را در دوره هاي گوناگون تاريخي در خود جاي داده 
و انواع بسيارى از سبكهاى پوشاك، به لحاظ طرح، رنگ 
و زينت، از هم متمايز مى  شود. خراسان، پيشينه  تاريخي و 
فرهنگي پررنگي داشته است و اقوام و طايفه هاي مختلف 
در اين خطه به دليل شرايط جغرافيايي و فرهنگي سكونت 
ــش، آداب و رسوم و  مي يافتند كه هر كدام فرهنگ، پوش
گويش خاص خود را با خود به همراه مي آوردند. كردها نيز 
در ادوار مختلف تاريخي به ويژه از زمان صفويه به اين سو، 
رفته رفته از غرب كشور به مرزهاي شرقي ايران كوچ داده 
و در اين منطقه ساكن شدند كه به ُكرمانج شهرت دارند. در 
اين جا به توصيف پوشاك زنان كرد خراسان شمالى اشاره 
مىشود كه نه تنها نوعي شناسنامه  قومي و طايفه اي مردمان 
اين منطقه  است، بلكه نشانه  تعلق خاطر زنان قوم كرد هم 

محسوب مي شود. 
پوشش سر

زنان اين منطقه روسرى بلندى دور سرشان مىپيچند 
كه يك سر آن از وسط صورت رد مى شود تا دهان را بپوشاند 
و سر ديگر از عقب تا قوزك پا مىافتد. دستمال سر ابريشمى 
رنگينى كه سكههايى در حاشيه هايش دوخته شده، دور 
سر، روى اين روسرى بسته مىشود. كالهى زير چارقد به 
سر مىكردند و از پارچه قرمزرنگ نخى دوخته مىشد و به 
گويش محلى آن را «تخيه» مىگفتند. اين كاله در تكه بود 
و از كفى به شكل دايره و دورى به شكل مستطيل تشكيل 
مى شد. روى آن با چند نوع دوخِت مشخص نقش دوزى 
مىشد. بعد از آستركشى دور تا دور لبه كاله را قيطاندوزى 
مىكردند و در مراسم جشن تكه  منجوقدوزى با مهره هاى 
رنگين به نام «َشته» مىدوختند و به آن «كاله شته دار» 
ــانى نشانه يا  ــمت وسط پيش مى گفتند. معموال در قس
طرح مشخصى دوخته مى شد كه دو طرف آن را به شكل 
قرينه با منجوق هاى رنگى حاشيه دوزى مىكردند. نوك 
منجوقهايى كه وسط پيشانى قرار مى گرفت سكه دوخته 
مىشد. به اين ترتيب كه در دو طرف كاله دو آويز زينتى 
دوخته شده كه دو مثلث متساوى الساقين تشكيل شده 
ــته هاى زنجير متصل بود وآن را  و به آن توسط حلقه رش
«بناگوش» و به زبان كردى «گار» مىگفتند. اين آويزها 
از دو طرف چارقد بيرون مى آمد و بخشى از زيورآالت زنان 
را در مراسم جشن تشكيل مى داد. گاهى اوقات از تكه هاى 
ــاندن موهاى بافته  مستطيل پول دوزى شده براى پوش
ــتفاده مىكردند. الزم به ذكر است  شده در پشت سر اس
از قالب لوزى شكل، مزين به قلم زنى با نگينهاى عقيق 
ــههاى رنگين براى بستن يل و جاليزقه  و الجورد و شيش

استفاده مى كردند.
پيراهن

پيراهن شامل قسمتهاى زير است: آستين كه راسته 
ــادى آن با مچ جمع مىشود. اغلب روى  و بلند است  و گش
مچ نواردوزى يا نقش دوزى مى شود. مرغك دو قطعه پارچه  
چهارگوشه با قطر 8 تا 9 سانتى متر است كه در زير بغل آستين 

و باالتنه را به يكديگر وصل مىكرد و باعث مى شد تا در اثر 
حركت دستها درز زير بغل پاره نشود. يقه با برگردى نوكتيز 
كه پهنايى حدود 4 تا 6 سانتىمتر داشت و با درز سرشانه 
دوخته مىشد به طورى كه در قسمت پشت پيراهن برگرد 
نداشت. پيش سينه، دو تكه بود و از زير گردن تا حدود سينه با 
زيپ يا دگمه بسته مىشد. باالتنه؛ تا حدود كمر با برش راسته 
به قسمت دامن وصل مى شد. دامن؛ يك تكه پارچه مستطيل 
كه پس از چين خوردن به قسمت باالتنه از محل كمر وصل 
مى شد. روى دامن لباس را با انواع نوارهاى ريشه دار و رنگارنگ 
مطابق خطوط طرح نواردوزى مىكردند. دامن براى سهولت 
در حركت، در كناره ها چاك دارد. زنان در خانه، شلوار گشادى 
مشابه آن چه مردان مىپوشند، به پا مى كنند كه اغلب تا 12

متر چلوار زبرِ آبى رنگ، پارچه الزم دارد. زنان در بيرون، شلوار 
بلندترى با نقوش گلدار مىپوشند. اين شلوار آن قدر گشاد 
است كه بيشتر به دامن شباهت دارد؛ لبههاى آن با نوعى بند 
كه به آن «مداخل» و يا «َجك» مى گويند، تزيين مىشود. 

گراس 
ــاخصه هاى منحصر  پوشش زن كرمانج خراسان ش
به فردى دارد كه نوع پارچه، زينت ها، نام ها و پردازش رنگ 
از جمله اين ويژگى  هاست. باالتنه كه در اصطالح كرمانجى 
ــود و دامن كه در اصطالح كردى  «گراس» ناميده مى ش
ــيلوار» ناميده مى شود، دو قسمت اصلى  «پارچه» و «ش
لباس كرمانجى هستند. باالتنه لباس، «گراس» ناميده 
مى شود كه پيراهنى ساده  است و يقه  خاصى ندارد. «كله» 
ــت از جنس پارچه مخمل كه روى گراس  ــى اس پوشش
پوشيده مى شود. براى كله از پارچه  مخمل با رنگ هاى تند 
و گرم مثل قرمز و سبز و بنفش استفاده مى شود. اين لباس 
با سكه هاى تزيينى كه در اصطالح كرمانجى «دراو» ناميده 

مى شود با تعبيه حلقه روى سكه، تزيين مى شود. 
مچ بند

روى آستين در قسمت مچ دست، مچ بند بسته مى شد. 
ــده   ــت دوزى ش ــن هاى محلى مچبندهاى دس در جش
ــتند و آن پارچه اى بود با طول دو برابر و نيم دور مچ  مى بس
دست و عرض 5 تا 6 سانتىمتر و قسمتى كه روى مچ ها را 
مي پوشاند. با الياف ابريشم نقشدوزى مى شد. پس از اتمام 
كار دستدوزى آن را آستر مى دادند و دورش را قيطان يا نوار 
مى دوختند. در ميان نقش ها نقش ستاره، زلف عروسى، مرغ 

و خروس وخوشه گندم بيشتر ديده مى شود.
جلزقه

ــاده اى با  ــدى يا مدخل س ــور معمول نيم تنه نم به ط
آستين هاى جداگانه(يَل)، بيشتر در رنگ هاى آبى، قرمز يا 

سياه، روى لباس پوشيده مى شود. نوع زينتى تر، در جلو از 
گردن تا كمر، با سكه ها، پولك ها و زينتآالت نقره پوشيده 
ــود. زنان روى اين نيم تنه «جلزقه» مىپوشند كه  مىش
دوخت آن مانند يل ولى بى آستين و جلوباز است. جليقه  
ــده و در برخى مواقع  ــك دوزى زينت ش با نواردوزى و پول

قيطان دوزى نيز داشت.
پاچهگراس

پاچهگراس دامن پرچينى است كه در قسمت كمر، 
ــتبافى به نام ريجه يا بند تنبان  ــادى آن با نوار دس گش
ــر پيراهن  ــمتى را كه از زي ــود. معموالقس جمع مىش
نمايان مىشود از پارچه  مخمل يا ابريشم و قسمتى كه 
پنهان است از پارچه نخى تهيه مى كنند زيرا پس از جمع 
شدن پارچه نخى، بدن آزرده نمى شود. قسمت پرچين 
ــده  پاچه گراس در پايين روى زانوان پف  و نواردوزى ش
كرده و به «چتردامن» موسوم است و تزيينات چتر دامن 
نوعروسان از نوارهاى زرى دار است. گاهى اوقات حدود 
40متر پارچه براى دوخت آن به كار مىرفت. نكته قابل 
توجه اينكه دوخت پاچه كردهاى شمال خراسان به طور 
ــادر انجام مى گيرد و پارچه متفاوتى از كردهاى كالت ن
ــت و فقط يك درز دارد. در صورتى كه  دامن يكسره اس
كل پاچه گراس آستر مىشد آن را پاچه مى ناميدند و در 

زمستان استفاده مىشد.
جوراب

 زيرپاچه گراس جوراب كش سفيد مى پوشيدند و آن 
را ساق مى گفتند و گاهى اوقات افراد كهنسال از رنگ هاى 
تيره يا ِكِرم استفاده مىكردند كه از دو نوع پشمى منقوش 
و بازارى استفاده مى شد. جوراب بازارى را جوراب كشى يا 
ساق مى گفتند و اغلب به رنگ سفيد يا رنگ ِكِرم (رنگ پا) 

مى پوشيدند. جوراب هاى بافته شده از ابريشم نرم سفيد كه با 
رنگ هاى گوناگون رنگ آميزى شده، تا حدى از جوراب هاى 

مردانه، بلندتر است.
كفش زنانه

ــارخ) از تكه هاى  ــاى زنان (چ در اغلب موارد كفش ه
يك سره پوست گوساله  درست مى شود كه پنجه هايش به 
سمت باال برگشته و با ريشه هاى ابريشمى و سگكى بر نوك 
آن، تزيين مى شود. زنان در خانه نوعى دمپايى مى پوشند 
ــته كفش چرمى  كه به آن «ُكُمخت» مى گويند. در گذش
ــت  با دو رنگ قرمز يا زرد نوك تيز كه قنتوز (منگوله) داش
مى پوشيدند. اغلب منگوله از رشته هاى چرمى باريك درست 
مى شد و بعدها از الياف الوانى كه رويه كفش را مىدوختند 
براى منگوله هم استفاده مى كردند. اغلب با الياف ابريشم 
الوان و گالبتون روى چرم را با چند نمونه دوخت مشخص 

نقش دوزى مىكردند.
تاس كاله 

ــت آن نقره و روى  ــت كه پش تاس كاله نيمدايره اى اس
ــت و داراى نگين هاى عقيق و فيروزه است. اين  آن طالس
زيور، روى سر در قسمت پيشانى قرار مى گرفت و آويزهايى 
داشت كه از پيشانى تا روى گوش ها را مىپوشاند و هر چه به 
گوش نزديكتر مىشد طول آن نيز بيشتر مى شد. اغلب 
افراد ثروتمند و خانواده ى خان قبيله از آن حدود 70 سال 
پيش استفاده مى كردند. زنان هنگام ازدواج به تپه عرقچين، 
زيورى به نام «كوفى» مىدوختند و خالى به «خالك» روى 

بينى مى گذاشتند.
سينهريز

پشت آن نقره و روى آن از طالست و نگين هاى ياقوت و 
فيروز و زمرد دارد. گاهى اوقات از رشته هاى منجوقدوزى با 

رنگهاى متنوع به اين منظور استفاده مى شود.
ساجلى 

ــت كه نگين هاى  ــت براى پش ــاجلى آويزى اس س
ــت به طرف پشت  ــانه  راس فيروزه و ياقوت دارد و از ش
ــاند.  ــده را مىپوش ــوان بافته ش مى افتد و روى گيس
تركمن ها نيز به زيورآالتى كه مربوط به سر و گيسوان 
مىشود ساجلى مى گويند. سكههاى نقره يا طال را كه 
ــده و در پايين آويزى به حالت  با حلقه به هم متصل ش
منگوله يا نقره قلمزنى شده به شكل سر مار يا كله انسان 
ــاك بانوان كرد خراسان  دارد، استفاده مى كنند. پوش
عبارت است از يك سربند كه شامل چندين دستمال 
ــت، زير پوش بلند و ساده، پيراهن  كالغي ريش دار اس
بلند و گشادي كه معموالاز پارچه هاي گلدار تهيه مي 
ــكه دوزي  ــود، جليقه يا يلي كه آن را نوار دوزي و س ش
ــوال آن را از پارچه هاي  ــه معم مي كنند، قباي بلند ك
ــلوار كردي كه پرچين  مخمل رنگي تهيه مي كنند، ش
ــتباف و رنگين  ــت و گيوه باختراني كه دس و گشاد اس
ــه محلى اندك اندك  است.  در خراسان شمالى، البس
ــئوالن و متوليان  ــپرده مى شود و مس به فراموشى س
ــئوالن ميراث فرهنگى را  مربوطه كه شايد بتوان مس
ــال حاضر خود در ميان  در رأس آنان قرار داد نيز در ح
جامه هاى غالبا بافت كشورهاى خارجى سير مى كنند. 
اين در حالى است كه كارشناسان معتقدند، مى شود با 
اندكى تدبير اين مسئوالن، نقش و نگارها و طرح هاى 
ــمالى را بر توليدات  ــه  بومى و محلى خراسان ش البس
جديد پياده كرد و همزمان با حركت در مسير نوآورى 
ــنت هاى كهن را نيز حفظ كرد. به گفته   و پيشرفت، س
آنان اگر طرح هاى البسه  محلى مردم خراسان شمالى 
كه برگرفته از احساس پاك مردمان گذشته اين استان 
ــوند، به طور  ــت با توليدات جديد پوشاك ادغام ش اس
ــرد. از اين رو  ــتقبال جوانان قرار مى گي يقين مورد اس
ــدن به اصالت ها در حفظ و تعميم  بايد براي نزديك ش

فرهنگ پوشاك سنتى بكوشيم.

شخصيت شناسي

معصومه محمد   ى سيف 
كارشناس ارشد    جامعه شناسى 

و پژوهشگر لباس اقوام

     ساجلى، آويزى است براى پشت كه نگين هاى فيروزه و ياقوت دارد و از شانه  راست به طرف پشت مى افتد 
     تاس، كاله نيم دايره اى است كه پشت آن نقره و روى آن طالست و داراى نگين هاى عقيق و فيروزه است

     پاچه گراس دامن پرچينى است كه در قسمت كمر، گشادى آن با نوار دست بافى به نام ريجه يا بند تنبان جمع مى شود
     نيم تنه نمدى يا مدخل ساده اى با آستين هاى جداگانه(يَل)، بيشتر در رنگ هاى آبى، قرمز يا سياه، روى لباس پوشيده مى شود

     كله، پوششى است از جنس پارچه مخمل كه روى گراس پوشيده مى شود
     براى كله از پارچه  مخمل با رنگ هاى تند و گرم مثل قرمز، سبز و بنفش استفاده مى شود

     زنان منطقه خراسان كالهى زير چارقد به سر مى كردند و به گويش محلى آن را تخيه مى گفتند

تاريخ نگارى  بى همتا

    مولفه هاى پوشاك سنتى و زيورآالت زنان كرد خراسان بررسى شد   

لباس هايى از تاروپود احساس

پوشش زن كرمانج خراسان 
شاخصه هاى منحصر به فردى دارد كه 
نوع پارچه، زينت ها، نام ها و پردازش 

رنگ از جمله اين ويژگى هاست. 
باالتنه كه در اصطالح كرمانجى 

گراس ناميده مى شود و دامن كه در 
اصطالح كردى پارچه و شيلوار ناميده 

مى شود، دو قسمت اصلى لباس 
كرمانجى هستند. باالتنه لباس، 

گراس ناميده مى شود كه پيراهنى 
ساده  است و يقه  خاصى ندارد

پوشاك سنتى زنان ايرانى، تجليگاه 
فرهنگ و هنرهاى بومى اين اقوام 

است كه داراى تنوعات بسيارى 
است و از آن جايى كه اين تنوعات، 

داراى زيبايى ها و جذابيت هاى خاصى 
هستند، در نوع خود كم نظير بوده  

وحفظ و انتقال آن به نسل هاى آينده، 
بسيار ارزش مند است

ــين  ــكوت كتابى نوشته عبدالحس دو قرن س
ــت ايران در دو سده  زرين كوب درباره سرگذش
نخست پس از سلطه عرب هاى مسلمان است كه 

در سال1330 براى اولين بار منتشر شد.
ــگاه  ــى دانشيار دانش ــكات) آقاي  كامران(اس
ــران در هنگام  ــورد فضاى حاكم بر اي تگزاس در م
ــد:  نگارش كتاب و محتواى كتاب چنين مى نويس
رضا شاه گفتمان ملى گرايى سكوالر را -كه گاهى 
ــات گرفته از خود حكومت و گاهى ايجاد شده  نش
ــط نخبگان تجدد طلب بود- ترويج مى كرد.  توس
اين گفتمان در نشريات عمومى قابل چاپ بود. در 
نتيجه اين كار، از اسالم كمتر در نشريات ياد مى شد 
و در نشان هاى ملى و جشن ها كمتر اثرى از آن به 
چشم مى خورد. بسيارى از ايرانيان ملى گرا در اين 
ــالم را از هويت ايرانى تفكيك مى كردند  زمان، اس
ــتند تا ميراث پيش  و تاريخ ايران را از نو مى نگاش
ــالمى پر رنگ كنند.  از اسالم را به جاى ميراث اس
ــنفكران، اغلب به طور صريح مذهب را رد  اين روش
نمى كردند بلكه آنچه كه آن ها نمونه هايى از «عقب 
ماندگى» و «بربريت» مى ناميدند مورد انتقاد قرار 
مى دادند. برخى دانشوران همچون عبدالحسين 
ــراى اثرگذار  ــه يك تاريخ نگارملى گ زرين كوب ك
ــت و ادعا  ــا را فراتر گذاش ــوگ بود، پ و يك ايدئول
ــخص غير ايرانى  ــيعه به طور مش ــالم و ش كرد اس
ــكوت او نماينده اين  ــرن س ــتند. كتاب دو ق هس
ــت.  ــكوالر از تاريخ ايران اس تصوير ملى گراى س
روايت زرين كوب از تاريخ ايران، بازسازى باستان 
ــت كه  ــران به عنوان ملتى ناب اس گرايانه اى از اي
ــترك،  ــژاد، زبان مش ــهروندى بر پايه ن در آن ش
ــگ و تمدنى  ــترك يا عضويت در فرهن تاريخ مش
متحدالشكل است. اين تعريف زرين كوب از هويت 
ملى، ايران را به صورت كشورى همچون كشورهاى 
ــال ايرانيان  ــى داد و در عين ح ــان م اروپايى نش
وطن پرست را از ملل اسالمى و از رهبران مذهبى 
ــوب با حمله اعراب به  دور مى كرد. كتاب زرين ك
ــروع مى شود كه او  ايران در قرن هفتم ميالدى ش
آن را به صورت يك تراژدى براى ملت ايران معرفى 
ــران پس از حمله  ــد. او دو قرن اول تاريخ اي مى كن
اعراب را دوره اى از تاريكى همراه با كشمكش بين 
دو ملت (اعراب و ايرانيان) مى نماياند. در اين كتاب 
ــلمان به صورت بربرهايى خشن  فاتحان عرب مس
ــده اند كه در پايمال كردن  و نژادپرست تصوير ش
روحيه ملى ايرانى به وسيله تخريب هر چه ايرانى 
است مصمم هستند. با اين حال او ادعا مى كند كه 
ايرانيان به زودى برترى خود را در مسائل مملكتى، 
ــاورزى، جنگ آورى و دانش ثابت كردند و در  كش
ــت يافتند. زرين كوب  نهايت به مراكز قدرت دس
ــد كه ايرانيان در اين دو  اين بحث را پيش مى كش
قرن تنها كارى كه مى توانستند بكنند اين بود كه 
در شورش هاى منتهى به شكست شركت كنند و 
ــتند از فرهنگ ايران حفظ كنند  آنچه مى توانس
ــت زورگويانه عربى/ تا پس از پايان دو قرن حكوم

ــالمى، ضمير ايرانى دوباره پيروز ميدان ظاهر  اس
شود. غالمحسين دينانى كتاب دو قرن سكوت را 
كتابى ارزشمند و برجسته و زرين كوب را مورخى 

حقيقت جو برشمرده است. 
ــت به صورت پاورقى در  ــكوت نخس دو قرن س
ــه هاى  ــريه «مهرگان» ارگان «جامعه ليسانس نش
دانشسراى عالى» چاپ شد. سپس در سال1330 
ــط همان  ــتين بار به صورت كتاب توس براى نخس
ــتين انتشار در زمان  نهاد منتشر شد. پس از نخس
پهلوى دوم، به سرعت چاپ اول «دو قرن سكوت» 
ــه تجديد چاپ  ــود. دكتر زرين كوب ب ناياب مى ش
رضايت نمى دهد تا در فرصت مناسب به تجديد نظر 
ــال  درباره كتاب بپردازد. زرين كوب جوان، پنج س
وقت و انرژى صرف مى كند و منابع متعدد را از ديده 
ــت 1336 متن گسترش  مى گذراند تا در ارديبهش
ــارات  ــده و اثر از سوى انتش يافته و تجديد نظر ش
ــود. او در مقدمه ويرايش  ــر مى ش اميركبير منتش
ــى  دوم، برخى از انتقادات ويرايش اول كتاب را ناش
ــگام مى داند. از  ــود در آن هن از جوانى و تعصب خ
فروردين1336 متن «دو قرن سكوت» از چاپ دوم 
ــاى بعدى بر پايه همين  به بعد تغيير نكرد و چاپ ه
ــت 20سال از  ــت. پس از گذش متن انجام شده اس
ــكوت» مجوز  ــالب، كتاب «دو قرن س پيروزى انق
چاپ گرفت و انتشارات سخن، چاپ نهم آن را منتشر 
كرد. در ابتداى اين كتاب نقد مرتضى مطهرى بر 
ــات متقابل  ــى از كتاب خدم اين كتاب -كه بخش
ــت- عينا آورده مى شود كه  ــالم بوده اس ايران و اس
ــت.  ــخ داده شده اس به تحليل هاى زرين كوب پاس
كتاب دو قرن سكوت يك بار توسط پُل اِسپراكمن 
ــى  ــد كامگار به زبان انگليس ــط آوي و بار ديگر توس
ترجمه شده است كه ترجمه كامگار توسط موسس 
ــاراتى آترهاوس در آمريكا به چاپ رسيد. در  انتش
ــل از مرگ  ــال قب ــه اى كه عطا آيتى دو س مصاحب
زرين كوب با او داشت، زرين كوب در پاسخ به سواِل 
ــت داريد؟  ــتر دوس كدام يك از آثار خودتان را بيش

كتاب دو قرن سكوت را نام برد.  

كتاب شناسي

دو قرن سكوت



ژاك دريدا در جواب جستار چند صفحه اى (مرگ 
ــه نام (مرگ  ــارت، مقاله  انتقادى ب مولف) روالن ب
روالن بارت) مى نويسد. قبل از دريدا، ميشل فوكو در 
جستار (پديدآورنده چيست؟) بدون ذكر نام بارت از 
سويى با مرگ نويسنده همراه است و از سويى ديگر 
مفهوم و مراد نويسنده و مرگ آن را در انديشه  بارت 
به انتقاد مى گيرد. تا به امروز نقدهاى قابل توجهى بر 

تئورى بارت نوشته شده است.
 از نقد شوخ طبعانه  منتقد آمريكايى كميل پاگليا، 
ــاحت  ــيب ورود اين نظريه به س ــترين آس كه بيش
دانشگاهى آمريكايى را تصور اينكه هيچ شخصيتى 
پشت متن وجود ندارد، مى داند و پاريس روالن بارت 
ــود كه مى خواهد  ــتانى متصور مى ش را همچون اس
ــاب مفصل (مرگ  ــت  كند! تا كت براى جهان صحب
ــون برك، نظريه  پرداز و  ــنده) از س و بازگشت نويس
ــن چالش ها به پهناى  رمان نويس ايرلندى. تمام اي
فكرى غرب و انديشه هاى آن ها برمى گردد، در واقع 
در هيچ جاى شرق ما شمه اى از اين وضعيت را شاهد 
 (author) ــور ــتيم. وضعيتى كه با ظهور اوت نيس
ــنده) در تاريخ انديشه غرب به  (پديدآورنده/نويس
ــود. براى  ــد و آرام آرام كم رنگ مى ش وجود مى آي
شناخت اين طلوع و غروب و نيز راه يافتن به ساحت 
ــل از هرچيز بايد  ــن درگيرى و فهم آن، قب فكرى اي
چگونگى ظهور و سوژ گى اوتور   (author)را بررسى 
كنيم. واژه ى كه در زمانه خاص و تحت شرايط خاص 

فرهنگى اروپا پديدار مى شود. 
(author) به معناى خالق، پديدآورنده و... است 
ــدرت، اقتدار،  ــا (authority)(اوتوريته)- ق كه ب
 (auctor) ــتركى به نام ــه  مش مرجعيت و...- ريش
ــى به معناى  ــكل فعل در زبان التين دارند كه در ش
توليد كردن و خلق كردن است. خالق(author) بر 
ــده  خود قدرت(authority) دارد، به  كار خلق ش

عبارتى: خالق، قدرت خلق كردن دارد. 
ــنت اروپايى-قرون وسطى-كليسا وامدار  در س
ــير  ــت. در اين تفس ــه  خداوند در جهان اس اوتوريت
خداوند اوتور جهان هستى است و به همين منظور 
ــتى اوتوريته دارد. به عبارتى خداوند  بر جهان هس
اوتوريته -قدرت- خلق هستى را دارد. درك چنين 
تفسيرى از متون مقدس در قرون وسطى، بر توجيه 
ــام خداوند و تنها  ــا كه نماينده  تم حاكميت كليس
ــايه افكند.  ــارح متون مقدس بود نيز س مفسر و ش
آنچه كليسا قبول داشت، «حقيقت» بود و هرآنچه 
ــمارد، «ناحقيقت»يا كفر  ــردود مى ش ــا م را كليس
ــا بر تمام اپيستمه (نظام دانش)  بود. اوتورتيه  كليس
ــى كه در آن زمان با  ــت. دانش موجود، حضور داش
زبان التين توليد مى شد. از فلسفه و تفسير گرفته تا 
ــى اما اولين بذرهاى درهم  الهيات و اسطوره شناس
ــكانى- ــت اين اوتوريته از جانب گويش توس شكس

ــى در زبان ايتاليايى- و توسط دانته آلگيرى  گويش
ــد. دانته كه  ــى) ريخته ش ــدى اله ــتن (كم با نوش
ــتن با زبانى بومى داشت به جز  تاكيد زيادى در نوش
استفاده از اين زبان و  نيز نوشتن كتابى به نام (زبان 
عاميانه)، خود خالق جهانى شد كه از ذهن و انديشه  
ــى اگرچه تحت  ــود. كمدى اله وى تراوش كرده ب
ــى و داستان هاى قرون وسطى و  تاثير فلسفه مدرس
ــت اما از ذهن و زبان دانته جارى  الهيت مسيحى اس
ــو خلق مى كند.  ــده. دانته جهانى نو را با زبانى ن ش
ــدت بيشترى  ــنت در (جووانى بوكاچيو) ش اين س
ــه، دكامرون را با  ــو به تاثير از دانت مى گيرد. بوكاچي
گويش توسكانى-كه اكنون زبان معيار ايتالياست- 
مى نويسد. شدت اين تاثير تا آنجا جا بود كه نام دوم 
ــيان كمدى الهى  دكامرون از نام يكى از دوزخى نش

به نام (پرنس گاال هالت)گرفته شده است. 
ــه  در برابر  ــود را مانند مضحكي ــر خ دانته كه اث
ــد، آن را كمدى نام مى نهد  (انه ايد) ويرژيل مى دان
ــال ها بعد واژه  الهى را به ادامه  كمدى  و بوكاچيو س
ــد. درواقع بوكاچيو  ــى– اضافه مى كن –كمدى اله
ــر از  انه ايد ويرژيل نمى داند،  نه تنها اثر دانته را كمت
بلكه آن را اثرى متفاوت نيز قلمداد مى كند. اثرى كه 
ــتانى نو را عرضه مى كند. بوكاچيو  جهانى نو و داس
ــير ادامه مى دهد، اول اينكه  سنت دانته را در دو مس
ــد و دوم اينكه  با زبان بومى-غير التينى- مى نويس
اثرى  داستانى خلق مى كند كه بازگو كننده  تفاسير 
الهياتى از متون مقدس و اساطير نيست، بلكه جهان 
مستقلى از داستان است به نام (دكامرون). بوكاچيو 

ــود را (اوتور)  ــنت اروپايى خ ــار در س براى اولين ب
ــا، خداوند در  ــير كليس مى نامد. اگر با توجه به تفس
ــمان را مى آفريند و در  ــبانه روز زمين و آس شش ش
ــتى  ــتراحت مى كند و نيز جهان هس روز هفتم اس
ــبانه روز كار و يك روز  ــش ش ــن ش ــانه اى از اي نش
ــرون را بر  ــتراحت را دارد، بوكاچيو بنيان دكام اس
ــط كاركترهايش  ــتان توس ده روز و روايت صد داس
ــت-. زمان  مى نگارد-دكامرون به معناى ده روز اس
ــتان دكامرون، دو هفته، يعنى  سپرى شده در داس
ــه، دو روز آن را  ــر هفت ــت، كه از ه چهارده روز اس
ــه براى انجام  ــتان نمى گويند. يك روز در هفت داس
ــتراحت  ــى و يك روز ديگر براى اس كارهاى معمول
ــرون، ارجاعى  ــم پيرامتن دكام كامل. بخش اعظ
ــت. ارجاعى كه  ــير كليساس به متون مقدس با تفس
تفسير كليسا را در هم مى شكند و سعى در آفرينش 
جهانى نو دارد. بوكاچيو داستانى مى نويسد كه خود 
خالق آن است، خودش اوتور و پديدآورنده  آن است، 
درواقع اتوريته  (قدرت) خلق جهان خود را دارد، پس 
حداقل از جانب متن خود اقتدار نيز دارد. اقتدارى كه 
ــيل جهان تخيلى بوكاچيو بر ذهن خوانند گان  از س
ــت كم كم  ــود. اين وضعي ــرازير مى ش دكامرون س
مسير را براى درهم شكستن اوتوريته  كليسا فراهم 
مى آورد، به عبارتى اگر خداوند خالق هستى است، 
نويسنده نيز خالق جهان داستان است و تفسيرى نو 
ــال هاى  از جهان و موجودات آن ارائه مى دهد. در س
بعد سروانتس با زبان اسپانيايى دون كيشوت را خلق 
مى كند، كاراكترى كه از«روستايش بيرون مى ورد 
تا ببيند آيا جهان شبيه كتاب هاى كه خوانده است، 
ــوژه  بودن انسان و  ــت يا نه». در واقع زمزمه  س هس
ــطوره در اين دوره به  رهايى از اوتوريته  كليسا و اس

خوبى شنيده مى شود. 

ــه همانا اوتوريته   يافتن و خلق اوتوريته  جديد ك
نويسنده به جاى اوتوريته  كليسا بود، پديدآورنده و 
ــانى مى كشاند. در كار دانته و  خالق را به ساحت انس
بوكاچيو نويسنده-اوتور- ب وجود مى آيد و در كار 
ــانى كه خود جهان خود را مى سازد.  سروانتس انس
درواقع سروانتس، دون كيشوت را آينه  تمام نمايى 
ــت، بلكه  ــانى كرد كه زير هيچ اوتوريته  اي نيس انس
خود اوتوريته  جهان خودش است. در همين مسير 
ــير جديد مارتين لوتر از انجيل و  شرايط براى تفس
ــتان فراهم مى آيد. از سويى  ظهور اصالحات پروتس
ديگر دكارت با طرح (كوگيتو)-من مى انديشم پس 
ــفى آن، يعنى شكاكيت و ــتم- و برون داد فلس هس
ــه سده بعد از بوكاچيو نداى عقالنيت، در كمتر از س

ــر مى  دهد.  ــا را به كلى س فرو افتادن اوتورتيه  كليس
عقالنيت دكارت، شروع سوژه گى انسان در معناى 
فلسفى خود است. دكارت همزمان نويسنده اولين 
اثر فلسفى به زبان فرانسوى نيز است، مى تواند زبان 
ــد:  ــويى اين گونه باش حال دكارت در اين اثر فرانس
«بدون پيش فهم و تربيت فلسفى زبان التين اين اثر 
را بخوانيد»، در واقع شورشى فلسفى در برابر التين 

كليسايى شده.
ــود و با  ــروع مى ش ــكنى با دانته ش اين هنجارش
بوكاچيو شدت مى گيرد. خلق در ابتدا از متن روايى و 
داستان شروع مى شود. داستان شباهت هاى زيادى 
با جهان واقعى انسان دارد و نويسنده در عصر نوزايى 
با درهم شكستن اوتوريته  كلسيا اوتوريته  نويسنده را 
به كرسى مى نشاند. معانى و مفاهيم هر متن از جانب 
نويسنده آفريده مى شود و خواننده بايد با رمزگشايى 

از متن به اين معانى پى ببرد. 
ــنده  ــى الزامن معانى درون ذهن نويس اين معان
ــى نمى تواند يقين كند  ــت! چراكه هرگز كس نيس

منظور بورخس از (كتاب شنى) دقيقن همان چيزى 
است كه من خواننده به آن پى برده ام. قبل از روالن 
ــد و كاو  نكردن در  ــنده و كن بارت رها كردن نويس
ــت هاى  زندگى وى نيز از مقاصد نقد بود. فرماليس
روس، ساختارگرايان، شالوده شكنى و جنبش نقد 
ــى و ذهن خالق  ــر دورى گزينى از زندگ نو همگى ب
ــتند و متن را نه از وراى نويسنده بلكه  اثر تاكيد داش
نويسنده را از وراى متن مطالعه مى كردند. اما چه بسا 
باز به دنبال همان مقاصد نويسنده بودند، اما در درون 
متن و با ارجاع به متن توليد شده، چرا كه متن بافتى 
از معانى و نشانه و مقاصدى است كه به جهان و گفتار 
ــنده ارجاع مى دهد. تفاوت كار روالن بارت در  نويس
ــور- با نقد هاى قبل از  تئورى مرگ مولف-مرگ اوت
خود، رها كردن نيات نويسنده و شرايط امكان معنا به 
درون متن نيست، بلكه تعين كردن معنا در آن سوى 
ــط خواننده و منتقد است. اگر در نقد هاى  متن توس
قبل از بارت معتقديم معانى نهفته در يك اثر در متن 
آن وجود دارد و بايد توسط خواننده رمزگشايى شود، 
براى بارت شرط امكان چنين معنايى نه تنها در متن 
ــده  اثر مى داند. وى  بلكه نقش تعين كننده را خوانن
ــته) به  مى گويد: «معناى اصلى يك كار ادبى (نوش
ــتى كه خواننده از آن دارد، وابسته است نه به  برداش
احساسات يا سليقه هاى نويسنده. وحدت نوشته در 
ريشه هاى آن -يعنى، نويسنده، خالق- نيست، بلكه 
ــت». مرگ مولف  در مقصد آن-يعنى خواننده- اس
بارت حكم به مرگ اوتوريته  نويسنده و خلق اوتوريته  
جديدى به نام خواننده بود. مرگ اوتور، تولد خواننده 
ــت. به زعم بارت، خواننده جهان معنايى متن را اس

ــازد، در واقع خواننده قدرت ساختن معنا را  برمى س
دارد، از اين رو خود اوتور معناى خويش از متن است.

ــنده را از قدرت برمى اندازد   بارت بار ديگر نويس

ــى كه ــه معناى كس ــا واژه  (scriptor) ب و آن را ب
ــد (Writer)، مثل يك تايپيست،  صرفا مى نويس
ــد  ــط مى نويس ــه فق ــب ك ــا كات ــن ي حروف چي
ــدارد به كار  ــرى ن ــد پيوند فك ــه مى نويس و با آنچ
ــد اما نبايد  مى گيرد.«scriptor صرفا بايد بنويس
ــته خود را توضيح دهد. او همزمان با نوشته به  نوش
ــته وجود نداشته و بعد از  دنيا مى آيد. او قبل از نوش
آن نيز به وجود خود ادامه نخواهد داد. چنين نيست 
كه نويسنده نوشته را روزها، هفته ها يا سال ها پيش 
نوشته باشد. او آن را همين حاال نوشته است، همين 
ــت. هر  لحظه اى كه خواننده در حال خواندن آن اس
بار كه خواننده متن را دوباره مى خواند، متن دوباره 
نوشته مى شود». بارت دوباره پيوند بين نويسندگى 
ــدار (authority) را قطع  (authorship) و اقت
ــى دارد. از اين رو وى  ــرگ آن را اعالم م مى كند و م
 (text) از متن (work)تاكيد دارد به جاى واژه  كار
استفاده كند. به زعم بارت هر چيزى كه قابليت نقد را 
داشته باشد متن است و معانى متن توسط خواننده ى 

آن ابداع مى  شود نه نويسنده يا هنرمند.
ــورى بارت بدون نام بردن  فوكو در نقد خود بر تئ
از وى همين مساله مولف و ناپديدشدن آن را مطرح 
ــه فرآيند  ــرگ مولف بلك ــراى فوكو نه م مى كند. ب
ساخته شدن و سوژه گى آن در متن گفتمان مدرن 
ــود آمدن (پديدآورنده) اهميت دارد. نزد وى به وج
ــر حاصل يك ــه ماننده مفاهيم ديگ ( author) ب

ــور اوتور  ــت. ظه ــتمه(نظام دانش)خاص اس اپيس
ــدرن. وى  ــت با مالكيت م ــو همزمان اس براى فوك
مى نويسد: «بايد متوجه بود كه از لحاظ تاريخى، اين 
نوع مالكيت هميشه به دنبال چيزى آمده است كه 
ــرى خواند. متون و كتب و  مى توان آن را تملك كيف
گفتارها واقعن از هنگامى پديدآورنده هايى (غير از 

چهره هاى اسطوره اى و «مقدس» و قداست دهنده) 
ــمول مجازات  ــه پديدآورنده مش ــدا كرده اند ك پي
ــد گفت گفتار ممكن  ــد، يعنى از وقتى كه مى ش ش
ــن رو فوكو،  ــاوز كند». از اي ــت از حد معينى تج اس
ــوژه   ــارت پديدآورنده را صرفا ارجاعى به س مانند ب
ــمارد  ــد بلكه آن را صفتى برمى ش تاريخى نمى  دان
كه به مجموعه اى از روابط گفتمانى قدرت كه باهم 
ارتباطى پيچيده دارند اطالق مى شود: « چنين نامى 
ــمار معينى از متن ها را در يك  امكان مى دهد كه ش
گروه بياوريم و حدودشان را معين كنيم و بين آن ها و 
متون ديگر فرق بگذاريم و تقابل برقرار كنيم ». فوكو 
ــت وى را كه حكم يا  با نگاهى كنايه  به بارت، رهياف
فراخوانى به كشتن مولف است به چالش مى كشد. 

ــدن نويسنده  براى فوكو صرفا ازعان به ناپديد ش
ــت نمى كند، بلكه بايد رخنه ها  در متون مدرن كفاي
ــكاف هاى كه اين ناپديد شدن به وجود مى آورد  و ش
ــى از محتوا،  ــه   ته ــود: «تكرار اين گفت ــى ش بررس
ــت.  ــت، كافى نيس ــده اس ــده ناپديد ش پديدآورن
ــروى از  ــول (به پي ــرار اين ق ــل، تك ــه همين دلي ب
ــى به مرگى  ــت كه خدا و آدم نيچه) نيز كافى نيس
ــى را كه  ــوض بايد فضاي ــد. در ع ــترك مرده ان مش
ــدن پديدآورنده خالى مانده است  پس از ناپديدش
ــكاف ها و شكستگى ها  ببينيم كجاست و توزيع ش
ــدن  ــيم كه ناپديدش ــال كنيم و مواظب باش را دنب
ــد». وى تاكيد  ــكار مى كن ــه رخنه هايى را آش او چ
مى كند با بررسى ساختارهاى گفتمان قدرت ديگر 
ــى حرف زد؟  ــش هاى از قبيل «واقعا چه كس پرس
ــى از عمق وجودش را در گفتارش بيان  و چه بخش
كرد؟» نخواهيم پرسيد و در عوض خواهيم پرسيد: 
«وجوه هستى اين گفتار چيست؟ كجا به كار رفته؟ 
ــى ممكن است مالك  چگونه منتشر شده؟ چه كس
ــود؟». براى فوكو روابط پيچيده  گفتمانى كه  آن ش
ــازد و دوباره آن را از  برساخت پديدآورنده را مى س
ساحت قدرت بر متن ساقط مى كند و نيز شكاف هاى 
ــدن به وجود مى آيد، اهميت  كه بعد از اين ناپيد ش
ــكلى ديگر  دارد، مفاهيمى كه در دورانى ديگر به ش
سربرمى آورند.در تمام اين چالش، جدايى از ناپديد 
شدن مولف در متن-كه حرفى تازه نيست و مى توان 
ــتان نيز كشاند- خود مفهوم  تبار آن را به يونان باس
پديدآورنده (نويسنده) اهميت دارد. مفهومى كه به 
راحتى چه آن را به شكل گفتمانى-فوكويى- و چه 
ــاختارگرايى-بارتى- مطالعه كنيم،  به شكل پساس
ــته اى اطالق كرد. چه معتقد به  نمى توان بر هر نوش
ــيم، نويسنده يك  مرگ نويسنده باشيم و چه نباش
ــى كه جهانى نو در معانى و  ــت. كس پديدآورنده اس

نشانگان متنى آن وجود دارد. 
ــم زايده   ــخص اگره ــان مش ــع فالن رم در واق
ــت- باز از  ــاختارخاص اجتماعى باشد-كه هس س
ــت  ــنده اش گذر كرده و به دس ــر و ذهن نويس فيلت
خواننده گان مى رسد. نويسنده حداقل پُلى بين بيان 
گفتمان خاص و خواننده گانش است. دون كيشوت 
ــازوف را  ــد و برادران كارام ــروانتس مى نويس را س
ــكى، هر دوى اين آثار-و ابداعات ديگر  داستايوفس
داستانى- تنها در رنج ها و شب بيدارى هاى نويسنده 

ــكى پديد آمده اند.  ــروانتس و داستايوفس چون س
ــانگان خود  ــير و تعبيرى نمى تواند از نش هيچ تفس

متن فراتر رود.
ــانگان متن  ــد گان به نش ــير خوانن تمامى تفاس
ــت و به هيچ رو خواننده حق ندارد شيئي  وابسته اس
مانند (لباس خواب) را بدون دريافت نشانگان متن به 
ــترگ) تعبير كند. نويسند گى  (كفن) يا (ديوارى س
ــت براى پديدآورد و گره زدن مقاصد و  ــى اس تالش
مفاهيم و نشانگان بيرونى كه صد البته به ارجاعات 
ــت. از  ــى بيرونى اس ــى و درك وى از مفهوم تاريخ
ــنده بعد از متن خود نمى ميرد بلكه به  اين رو نويس
ــكل هاى متنوع و در قالب گفتمان هاى مختلف  ش
دوباره حاضر مى شود. خواننده در هنگام برخورد با 
متن جسد نويسنده را را نمى بيند بلكه (غيبت) آن 

را شاهد است.
ــنده در هنگام خوانش كار(work) خلق   نويس
شده اش براى مدتى غيبت مى كند و برداشت معانى 
ــدن زمينه و زمانه   ــن، دوباره فراخوان مختلف از مت
نويسنده است كه تنها از راه نشانگان خود نويسنده 
ــد، پس اوتوريته نويسنده  به دست خواننده مى رس
ــنده  باز حضور دارد چرا كه خواننده از دوربين نويس
–فضا سازى ها، انتخاب كلمات، شيوه  جمله بندى، 
نوع راوى، شكل پيرنگ، عمل روايى و... – معانى را 

برمى سازد.
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منتقد ادبى

               در سنت اروپايى-قرون وسطى-كليسا وامدار اوتوريته  خداوند در جهان است. در اين تفسير خداوند اوتور جهان هستى است و به همين منظور بر جهان هستى اوتوريته دارد، به عبارتى 
خداوند اوتوريته -قدرت- خلق هستى را دارد

        يافتن و خلق اوتوريته  جديد كه همانا اوتوريته  نويسنده به جاى اوتوريته  كليسا بود، پديدآورنده و خالق را به ساحت انسانى مى كشاند. در كار دانته و بوكاچيو نويسنده-اوتور- به وجود 
مى آيد و در كار سروانتس انسانى است كه جهان خود را مى سازد

                بارت بار ديگر نويسنده را از قدرت برمى اندازد و آن را با واژه  (scriptor) به معناى كسى كه صرفا مى نويسد (Writer)، مثل يك تايپيست، حروف چين يا كاتب كه فقط مى نويسد و با آنچه 
مى نويسد پيوند فكرى ندارد به كار مى گيرد

                فوكو در نقد خود بر تئورى بارت بدون نام بردن از وى همين مساله مولف و ناپديدشدن آن را مطرح مى كند. براى فوكو نه مرگ مولف بلكه فرآيند ساخته شدن و سوژه گى آن در متن گفتمان 
مدرن اهميت دارد

ــگاه آثار مصطفى دميرچى با عنوان «مرگ لوكس»  نمايش
اين روزها در گالرى هتل اسپيناس پاالس برپاست، نمايشگاهى 
ــه لوكس گرايى دارد.به  ــه موضوع ميل ب كه نگاهى انتقادى ب
ــگاه، 27 اثر در ابعاد مختلف  گزارش روابط عمومى اين نمايش
تحت عنوان مجموعه «مرگ لوكس» از مصطفى دميرچى در 
ــپيناس پاالس به نمايش درآمده است. در اين  گالرى هتل اس
ــمى ارائه شده است  مجموعه آثار، فيگورهايى اكسپرسيونيس
كه اغلب به صورت تك رنگ و با تكنيك رنگ هاى صنعتى خلق 
شده اند. آثارى كه ميل به جاودانگى را در قالب لوكس گرايى به 

نمايش گذاشته اند.
مصطفى دميرچى درباره اين مجموعه آثار گفت: در فرهنگ 
ايرانى همواره موضوع مرگ يكى از پرقدرت ترين مسائلى است 
كه مى توان از كهن الگوهاى ايرانى آن را دريافت. فرهنگ سوگ 
در زبان، ادبيات، موسيقى، هنرهاى نمايشى و تجسمى بازمانده

از تاريخ گذشته ايران حضورى جدى دارد. بر همين اساس من 
موضوع مرگ را براى مجموعه جديد آثارم انتخاب كردم. البته 
ــاله تنها موضوع اين مجموعه نيست، زيرا رويكرد اين  اين مس
آثار نوعى انتقاد به دنياى معاصر و موضوع لوكس گرايى را نيز 
ــار مجموعه «مرگ  ــتتر دارد. او درباره تكنيك آث در خود مس

لوكس» توضيح داد: به نقاشى با متريال هاى جديد و دست ساز 
ــز از رنگ هاى  ــگاه قبلى ام ني ــاد دارم و در نمايش ــيار اعتق بس
ارگانيك استفاده كردم. در مجموعه «مرگ لوكس» به خاطر 
ــتم به استفاده از رنگ هاى  نوع بيانگرايى كه از رنگ مى خواس
ــه استفاده كردم؛  صنعتى روى آوردم و از رنگ اتومبيل پورش
رنگى كه خود بيانگر موضوع لوكس بودن است. البته از موادى 
ــنگ، صمغ، ورق طال و... نيز در ساخت و ساز اين  مانند پودر س

آثار بهره برده ام.
دميرچى درباره آثار تك رنگ خود كه بيشتر به رنگ سياه 
هستند اشاره كرد و گفت: مرگ، نور ندارد، پس رنگ هم ندارد. 
به همين دليل تمام آثار اين مجموعه سياه هستند. اگر هم در 
پس زمينه آثار اندكى رنگ ديده مى شود، نشانه رنگ هايى است 
كه از زندگى پرسوناژها آمده است. در هر تابلو پرسوناژ مشخصى 
وجود دارد كه من زندگى آن ها را پيگيرى كرده و به المان هايى 
در زندگى آنان رسيده ام و بر اساس آن ها نقاشى كردم. آنچه بر
سطح اين تابلوهاى نقش برجسته ديده مى شود مانند فسيلى

ــت كه از آن افراد باقى مانده و به همين دليل از پودر سنگ  اس
استفاده كردم تا بتوانم جنس فسيل را بازسازى كنم.

ــت: موضوع  ــخصيت ها گف ــوه انتخاب اين ش او درباره نح

نمايشگاه قبلى من «آفرينش»بود و بعد از آن به مرگ رسيدم و 
درگير كهن الگوها شده و با فلسفه هايدگر آشنا شدم. هر اتفاق 
بر اساس تاثيرى كه مى گذارد، طول عمر زندگى و مردگى پيدا 
مى كند. به عنوان مثال شخصى مانند موالنا چند دهه زندگى

كرده و چند سده عمر مردگى او است. من در زمان تصوير كردن 
چنين شخصيتى مجموع عمر زندگى و مردگى او را در نظر دارم 
چون اين افراد براى ما تمام نشده اند و با مرگ آن ها هم زندگى 
ــوناژهاى حاضر در اين آثار افرادى هستند  كرده ايم. همه پرس
ــته يا سرنوشت هاى خاصى  كه زندگى يا مرگ تاثيرگذار داش
ــده و من تنها  ــم آن ها در كنار آثار نوشته نش ــته اند اما اس داش

تاثيرات آن ها را در آثارم وارد كرده ام.
ــوردى متفاوت با  ــن مجموعه برخ ــزود: در اي دميرچى اف
ــى دارم و الزاما به دنبال اين نبودم كه جامعه هنرى اين  نقاش
ــترده ترى از مخاطبان را مد نظر  آثار را ببيند. بلكه جامعه گس
داشتم و نمايش آثار در يك هتل نيز به جذب بيشتر مخاطبان 

كمك مى كند.
ــاله لوكس بودن اين  ــى كه به مس  البته به خاطر نوع نگرش
ــتم، اين مجموعه را در يك هتل به نمايش گذاشتم تا  آثار داش
ــد. موضوع، تكنيك و عرضه اين آثار از يك روند برخوردار باش

ــى كه براى نمايش اين  اين هنرمند در پايان با اشاره به حواش
ــوز فعاليت از  ــح داد: روند اخذ مج ــد توضي مجموعه ايجاد ش
سوى وزارت ارشاد براى گالرى هتل اسپيناس پاالس هنوز به 
طور كامل طى نشده بود كه  نمايشگاه «مرگ لوكس» در اين 
گالرى برپا شد. البته از سوى مركز هنرهاى تجسمى براى اين 

نمايشگاه مجوز موقت صادر شد و نمايشگاه اين روزها برپاست و 
تاكنون استقبال كنندگان زيادى نيز داشته است.گفتنى است 
ــگاه «مرگ لوكس» تا 30 آذر در گالرى هتل اسپيناس  نمايش
ــعادت آباد، ميدان بهرود، خيابان عابدى،  پاالس به نشانى س

خيابان 33، شماره 21، ميزبان عالقه مندان است.

نمايشگاه «مرگ لوكس» مصطفى دميرچى و انتقاد به دنياى معاصر برگزار شد

توجه به ايده و بستر   برآمدن آن 

نگارخانه

     مرگ و  بازگشت نويسنده   
خوانشى بر ظهور مفهوم نويسنده و مرگ آن در انديشه  غرب
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ــت كه مورد  موضوع روز و پر مباحثه اين روزها، بودجه 98 اس
ــت. اين درحالي بوده كه هنوز  انتقادات فراواني نيز قرار گرفته اس
بررسي بودجه به مجلس نرسيده است. برخي رسانه ها نوشتند كه 
به احتمال زياد روز يك شنبه دوم دى به مجلس ارسال مى شود. در 
حالي بودجه 98  در راه مجلس قرا گرفته كه داراى سه ايراد اساسى 
است و فارغ از شرايط تحريمى كشور تدوين شده است. مهم ترين 
ــتغال و كنترل نرخ بيكارى،  ــت هاى بودجه 98، تثبيت اش سياس
ثبات سازى اقتصاد كالن و بهبود فضاى كسب و كار، تامين عدالت 
ــرى تراز  ــود توزيع عادالنه درآمدها، مديريت كس اجتماعى و بهب
ــرمايه اى و بهبود تعادل هاى  ــود تراز دارايى هاى س عملياتى، بهب
ــت.در اين ميان كارشناسان  ــده اس ــتانى اعالم ش منطقه اى-اس
ــال آينده در شرايط تحريم تاكيد  زيادى بر عدم كارايى بودجه س
ــرايط درآمدى كشور، اقدام به  مى كنند و دولت بدون توجه به ش
تدوين بودجه كرده است. اين مساله نه تنها به بروز كسرى بودجه 
ــال آينده دامن مى زند بلكه نارضايتى مردم را نيز  ــترده در س گس

ــت. در پى خواهد داش

پيام بودجه، پيام غيرعادي بودن شرايط است

ــحاق جهانگيرى، معاون اول رييس  با اين حال روز گذشته اس
ــگاهى  جمهور در آيين رونمايى 10 محصول فناورانه جهاد دانش
ــال 98 هم  ــت: در بودجه س ــاره كرد و گف ــب بودجه اش به مصاي
ــتور مقام معظم رهبرى پيام بودجه، پيام غيرعادى  براساس دس
ــرايط خواهد بود كه در حال بحث هستيم. بودجه دولت  بودن ش
تبديل به گوشت قربانى شده و هركسى مى خواسته كارى انجام 
دهد، به رييس جمهور و مجلس گفته كارى را شروع كرديم، شما 
ــوده از دولت بودجه بگيرند.  هم بودجه بدهيد در حالى كه قرار نب
ــد و اول فكر مى كردند محدود است و  خيلى از شوراها درست ش
االن بودجه هاى باال مى گيرند و برخى براى نظارت بودجه هاى باال 
ــاختار مى خواهيم اين ها را حذف كنيم.  مى گيرند كه با اصالح س

ما ده ها دستگاه موازى داريم كه همه بودجه بگير هستند. بودجه 
امروز ما بسيار بزرگ است؛ لذا از اين شرايط سخت مى توان براى 
پژوهشگران و بخشى هم براى دولت فرصت استخراج كرد تا اصالح 

ساختار صورت بگيرد.
نفت و گاز در تنگنا قرار گرفته است

وى با بيان اينكه نفت و گاز به عنوان اصلى ترين منبع درآمدى در 
تنگنا قرار گرفته است، گفت: رسالتى بر دوش بخش نفت و گاز قرار 
گرفته است. وقتى صنعت خودروسازى با مشكل مواجه مى شود 
ــاغل دارد،  ــود، صنعتى كه چندين هزار ش و قطعات وارد نمى ش
ــت مى دهد. در بخش فوالد  كه  نيروهاى انسانى كار خود را از دس
اصلى ترين صنعت ماست و صدها واحد صنعتى به آن وابسته است، 
آن ها بخش هايى را شناسايى كردند و براى آسيب زدن به اقتصاد ما 

روى صنايع حساس ما دست گذاشته اند. من خدمت شما مى گويم 
توانمندى كه شكل گرفته بزرگ است. ايران در جايى نيست كه 
نتواند راهكار پيدا كند. آمريكا هم به همين دليل گرفتار شده كه 
سخت ترين تحريم ها را وضع كرده است. اينكه چند كارخانه هم 

دچار مشكل شود، طبيعى است.
هدف گذارى جهاد دانشگاهى روى صنعت نفت و گاز است

ــور قادر هستند، كشور را از  وى با تاكيد بر اينكه جوانان اين كش
پيچ هاى سخت عبور دهند، يادآور شد: معتقدم صنعت پتروشيمى و 
فوالد هيچ مشكلى نخواهد داشت. صنعت خودروسازى اگر  نيازش 
را با جامعه دانشگاهى درميان بگذارد با اين طرفيت در زمان كوتاه 
مى توان اين ها را توليد كرد. شرايط سخت را بايد به فرصت تبديل 
كنيم تا توسعه كشور سرعت پيدا كند.جهانگيرى ادامه داد: جنگ 
ــت اما فرصت هاى زيادى نيز شكل گرفت مثل ويرانى زيادى داش

همين جهاددانشگاهى. اين شرايط سخت حتما مى تواند ما را به اين 
مسير بكشاند. امروز گزارش خوبى داده شد و معلوم است هدف گذارى 

جهاددانشگاهى هم روى صنعت نفت و گاز گذاشته شده است.

افزايش نرخ ارز به نفع صادرات عمل مى كند

ــان كرد: امروز  در كشور  معاون اول رييس جمهور خاطرنش
ــه كارهاى  ــت. نياز ب ــده اس ــارى وارد فاز عملياتى ش دكل حف
جدى ترى داريم، به خصوص در حوزه دانش بنيان شايد نتوانيم 
بازار را از واردات قطع كنيم و هزار و يك دليل دارد، در اين شرايط 

اين توجيه ها هم كمرنگ تر مى شود. 
ــت و ما مهم ترين  ــان اينكه تغييرات نرخ ارز مضر اس وى با بي
تالش مان كاهش ناآرامى بود كه به ثبات تبديل شود، گفت: امروز 
ــت ثبات را مى بينيم، اما همين افزايش نرخ ارز به نفع  آثار برگش
صادرات عمل مى كند. اين دغدغه كه دوستان راجع به حمايت 
دولت داشتند، در دستور كار ما قرار خواهد گرفت تا از كاالهاى 

داخلى حمايت شود.
 بازارهاى خارج را هم بايد كمك كنيم تا در اختيار محصوالت 
ما قرار بگيرد و حتما در بودجه سال 98 هم براساس دستور مقام 
ــرايط خواهد  معظم رهبرى پيام بودجه پيام غيرعادى بودن ش

بود كه در حال بحث هستيم.

ــم نمي خورد؛  ــكن به چش ــق در بازار مس هيچ خبري از رون
ــپري مي كنند. به  ــادي بازار را س ــاوران امالك روزهاي كس مش
ــاب بازار  ــالك اكنون تب و ت ــاوران ام گفته رييس اتحاديه مش
ــكن فروكش كرده و بازار به مصرف كنندگان واقعى رسيده  مس
ــود كه بازار ملك تا پايان سال به ثبات قيمتى  و پيش بينى مى ش
ــد و احتمال افزايش قيمت ها دور از انتظار است. با اشاره به  برس
ــبت به سال 96 ــكن در آذر سال جارى نس كاهش معامالت مس

ــزار و 649 قرارداد  ــا هجدهم آذر بالغ بر 27 ه بيان كرد: از ابتدا ت
ــور به امضا رسيده كه نسبت به  خريد و فروش مسكن در كل كش
ــته 15درصد كاهش يافته است.وى در  ــال گذش مدت مشابه س
ــده كه  ادامه افزود: اجاره نيز 22 هزار و 842 مورد قرارداد امضا ش
ــال قبل نشان  ــبت به آذر  س كاهش 13 درصدى اجاره نامه را نس
ــاوران امالك تصريح كرد: در  مى دهد. رييس اتحاديه امالك مش
ــكن طى 18 روز ابتداى آذر1397 بالغ  شهر تهران معامالت مس
بر 4805 مورد بوده كه نسبت به زمان مشابه سال قبل كاهش 60

درصدى را نشان مى دهد. در همين مدت 6624 مورد اجاره نامه 
ــان از افت 17 درصدى نسبت به آذر  ــده كه نش در تهران امضا ش

سال قبل دارد.

دليل كاهش محسوس معامالت

خسروى با اشاره به ركود در بازار مسكن اظهار كرد: براى وضعيت 
ــتفاده مى كنم و ركود را قبول ندارم؛ زيرا  ــادى اس فعلى از واژه كس
ــت كه هيچ معامله اى انجام نشود ،در حالى  ركود به معناى آن اس
كه هم اكنون خريد و فروش مسكن در جريان است. مهم ترين علت 
كاهش محسوس معامالت به افزايش قيمت مسكن ناشى از رشد 
بازار هاى موازى و افزايش قيمت مصالح ساختمانى مربوط مى شود.

بازار در دست مصرف كنندگان واقعي 

ــاوران امالك توضيح داد: اگر به تجربه  رييس اتحاديه مش
سال 1391 دقت كنيم، سه برابر شدن قيمت ارز به ايجاد شوك 
قيمتى و افت معامالت در بازار مسكن منجر شد، اما بعد از مدتى 
ــت. در حال حاضر نيز همان اتفاق  وضع به حالت عادى برگش
ــده و انتظار داريم در ماه هاى آينده اوضاع بهتر شود و  تكرار ش
تالطم بازار مسكن فروكش كند. در حال حاضر تب و تاب بازار 
مسكن فروكش كرده و بازار به مصرف كنندگان واقعى رسيده 
و پيش بينى مى شود كه بازار ملك تا پايان سال به ثبات قيمتى 
ــت و با اين  ــد و احتمال افزايش قيمت ها دور از انتظار اس برس

شرايط متقاضيان واقعى به تدريج وارد بازار مسكن مى شوند.

ضرورت ثبت نام
 در «سجام» براى فعاليت هاى بورسى

رييس اداره كل نقدينگى و خزانه دارى بانك مسكن، پيش نياز استفاده از خدمات بازار سرمايه 
را ثبت نام در سامانه «سجام» معرفى كرد. 

ــكن در گفت و گو با پايگاه  ــن كريمى، رييس اداره كل نقدينگى و خزانه دارى بانك مس محس
ــجام گفت: در حقيقت اين سامانه براى  خبرى بانك مسكن-هيبنا درباره علت فعاليت سامانه س
فعاالن بازار سرمايه، بسترى را فرآهم كرده است كه اطالعات افراد فعال در آن ثبت خواهد شد، در 
حقيقت اين سامانه، يك پايگاه داده كامل براى شركت سپرده گذارى مركزى و تسويه وجوه است 
كه مشتريان بايد اطالعات آن را كامل كنند و هدف سازمان بورس از ايجاد اين پايگاه، شفاف سازى 
ــت. او افزود: اين فرآيند در دو مرحله صورت مى گيرد، فاز  ــويى اس معامالت و جلوگيرى از پولش

نخست شناسايى مشتريان است. 
در فاز دوم، براى تاييد مشتريان بايد به دفاتر پيشخوان دولت يا پليس به عالوه 10 مراجعه كنند، 
كه البته فاز دوم آن عملياتى نشده است. وى در خصوص ضرورت ورود به اين سامانه توضيح داد: 
در برخى از خدمات مانند اوراق حق تقدم و صندوق هاى بورسى كه مشتريان بانك مسكن نياز به 
استفاده از كد بورسى دارند، الزم است كه اطالعات خود را هرچه سريع تر وارد سامانه سجام كرده 

و شماره حساب بانك مسكن را ثبت كنند.
ــپرده ممتاز و صندوق هاى آباد استفاده   در حقيقت مشترى هاى بانك مسكن كه از حساب س
ــه) و واحدهاى صندوق سرمايه گذارى  مى كنند براى خريد و فروش اوراق امتياز تسهيالت (تس
آباد بايد در اين سامانه ثبت نام كنند، زيرا كه خدمات ارائه شده در آن ها مستقيما به نرم افزارهاى 
بورسى متصل است. رييس اداره كل نقدينگى و خزانه دارى بانك مسكن در خصوص نحوه همكارى 
اين بانك براى معرفى اين سامانه به مشتريان گفت: زمانى كه استفاده از اين سامانه به طور رسمى 
ابالغ شد، طى بخشنامه اى به همكاران در شعب اطالع رسانى شد تا زمينه ثبت نام مشتريان فراهم 
شود و در آينده مشكلى در اين خصوص وجود نداشته باشد، براساس اعالم شركت سپرده گذارى 
وجوه، فعاالن بازار سرمايه تا چهار دى سال جارى فرصت دارند تا در اين سامانه ثبت نام اوليه خود 
ــعب، راهنمايى هاى الزم را در اين خصوص  را انجام دهند. مشتريان نيز مى توانند با مراجعه به ش

كسب كنند.

تمديد عضويت بانك آينده 
در انجمن بانكداران آسيا و اقيانوسيه

عضويت بانك آينده، در انجمن بانكداران آسيا و اقيانوسيه تمديد شد. بانك آينده، با هدف تعامل 
بهينه با بانك هاى پيشتاز و استفاده از فرصت ها، ظرفيت ها و ديدگاه هاى بانك هاى برجسته حوزه 
آسيا و اقيانوسيه، از سال 1395 (2016 ميالدى)، به انجمن بانكداران آسيا پيوسته است. انجمن 
بانكداران آسيا با عضويت بيش از 120 بانك معتبر از كشورهاى مختلف، از جمله: ايران، بزرگ ترين 
ــت كه برقرارى تعامل و ارتباط بين  نهاد تخصصى غيردولتى بانكى در حوزه آسيا و اقيانوسيه اس
ــهيل روابط دولت ها موثر خواهد بود. عضويت در اين انجمن، ضمن  آن ها در بهبود ارتباطات و تس
ايجاد بسترى براى تبادل ديدگاه هاى اعضا در خصوص پيشرفت هاى جارى در صنعت بانكدارى، 
ــعه روابط و همكارى هاى بين بانك هاى عضو و بهره گيرى از تجارب بين المللى در  زمينه ساز توس

عرصه فعاليت ها نيز به شمار مى رود.

 بزرگ ترين رويداد حوزه 
حمل و نقل عمومى و خدمات شهرى  در راه است

هر آنچه در حوزه حمل و نقل عمومى و خدمات شهرى وجود دارد، به صورت يكجا در يك نمايشگاه تحت عنوان 
شانزدهمين نمايشگاه بين المللى حمل و نقل عمومى و خدمات شهرى در معرض ديد مخاطبان قرار مى گيرد. 
نمايشگاهى كه در آن تقريبا همه فعاالن و صنعتگران اين حوزه گردهم مى آيند و جديد ترين توليدات،صنايع، 
ماشين آالت، تجهيزات و خدمات خود را به نمايش عموم مى گذارند.  به گزارش روابط عمومى و اطالع رسانى 
شانزدهمين نمايشگاه بين المللى حمل و نقل عمومى و خدمات شهرى: اين نمايشگاه از 12 تا 15دى در محل 
دايمى نمايشگاه هاى بين المللى تهران و با حضور شهردارى هاى سراسر كشور، سازمان هاى مرتبط با حوزه 
حمل و نقل و خدمات شهرى و مشاركت بخش هايى از وزارت كشور برگزار مى شود.  يكى از ويژگى هاى نمايشگاه 
ــركت هاى مختلف دانش بنيان و عرضه توليدات و محصوالت نوين براى نخستين بار است.  امسال حضور ش
مراكز دانشگاهى، شركت هاى دانش بنيان و پژوشگاه هاى حوزه شهرى هم در اين نمايشگاه حضور خواهند 
داشت.  شانزدهمين نمايشگاه بين المللى حمل و نقل عمومى و خدمات شهرى در فضايى بالغ بر ده هزار متر 
برپا مى شود و شركت هاى مختلف حاضر در نمايشگاه هم در كنار ارائه توليدات خود، پروژه هاى نيازمند جذب 
سرمايه، فرصت هاى سرمايه گذارى، قابليت ها و امكانات اجراى پروژه ها را ارائه مى كنند.  رييس ستاد برگزارى 
شانزدهمين نمايشگاه بين المللى حمل و نقل عمومى و خدمات شهرى با بيان اينكه حمايت از توليدات داخلى 
و تحقق اقتصاد مقاومتى محور اصلى برگزارى اين نمايشگاه است،گفت: شانزدهمين نمايشگاه بين المللى 
حمل و نقل عمومى با هدف رقابت پذيرى توليدات ملى، تحقق اقتصاد مقاومتى، هم افزايى توان داخلى و عرضه 
توانمندى هاى رقابت پذير كشور برگزار مى شود.  سيدعلى اعتدالى اضافه كرد: انتقال دانش فنى و تكنولوژى روز 
و كارآمد به كشور در راستاى رشد كيفى و كمى محصوالت داخلى، توسعه صادرات غيرنفتى، ايجاد ظرفيت هاى 
جديد در بخش توليد رقابتى، آشنايى با الگوهاى موفق جهانى در عرصه حمل و نقل و كاال و مسافر، فراهم كردن 
زمينه هاى الزم براى سرمايه گذارى شركت هاى داخلى و خارجى، بهبود وضعيت محيط زيست در كالنشهر ها و 
بهينه سازى مصرف سوخت كشور از ديگر اهداف برگزارى شانزدهمين نمايشگاه بين المللى حمل و نقل عمومى 

و خدمات شهرى است. 

 تحويل 80  باب منزل مسكونى ساخته شده توسط 
خيرين بانك صادرات  در مناطق زلزله زده كرمانشاه

 80باب منزل مسكونى احداث شده توسط خيرين بانك صادرات ايران در مناطق زلزله زده شهرستان هاى 
سرپل ذهاب و ثالث باباجانى اواخر اين هفته با حضور مديران بانك و مقامات محلى تحويل و به بهره بردارى خواهند 
رسيد. به گزارش روابط عمومى بانك صادرات ايران، همزمان با افتتاح 60 واحد مسكونى در شهرستان ثالث 
باباجانى و 20 واحد در شهرستان سرپل ذهاب در اين هفته، تعداد پروژه هاى عمرانى انجام شده از محل جمع آورى 
ــاه به 110 پروژه خواهد رسيد. بنابراين  كمك هاى كاركنان بانك صادرات ايران در مناطق زلزله زده كرمانش
گزارش، با اتمام فاز اول مشاركت كاركنان بانك ياد شده در تكميل و آماده سازى منازل و اماكن تخريب شده يا 
آسيب ديده از زلزله غرب كشور در دو شهرستان ذكر شده، 12 باب منزل مسكونى،يك مدرسه سه كالسه در 
روستاى گنجور، يك هنرستان و يك حوزه علميه  تا نيمه مهر  سال 97 تحويل داده شده است كه در فاز بعدى 
در اواخر اين هفته 80 باب خانه براى تحويل به صاحبان آن ها آماده مى شود. بنابراين گزارش، در فاز بعدى طى 
ماه هاى آينده نيز ساير پروژه هاى در دست اجراى اين بانك در اين مناطق، مورد بهره بردارى قرار خواهند گرفت 
كه در مجموع  مشاركت خيرين بانك صادرات ايران را در احداث، تكميل و بازسازى 110 پروژه با هزينه اى بالغ بر 

50 ميليارد ريال رقم خواهد زد.

ــته نرخ خريد دالر در بانك ها بازهم كاهش يافت و به زير  روز گذش
9900 تومان رسيد. بانك ها نرخ خريد دالر را 50 تومان كاهش دادند و 
تا ساعت 13 ديروز هر دالر آمريكا را 9850 تومان خريده شد. ديروز هر 
دالر آمريكا در سيستم بانكى به قيمت 9940 تومان فروخته شد و اين در 
حالى است كه نرخ فروش دالر در صرافى ملى 9940 تومان و خريد آن 

9920 تومان اعالم شده است.
 همچنين نرخ خريد يورو   نيز نسبت به روز گذشته كاهشى بوده و 11 
هزار و 176 تومان است، چراكه روز دوشنبه هر دالر در بانك ها به قيمت 
9900 تومان و هر يورو 11 هزار و 197 تومان خريدارى مى شد. قيمت 
خريد پوند نيز در بانك ها 12 هزار و 434 تومان است كه نسبت به روز 
دوشنبه با كاهش همراه بوده است. همچنين بر اساس اعالم صرافى ها، 
نرخ فروش لير در بازار غير رسمى 2010 تومان، نرخ فروش درهم 2750 

ــاس اين  تومان و نرخ فروش پوند نيز 12 هزار و 810 تومان است.براس
گزارش، نرخ ارز در بازار آزاد نيز اندكى با كاهش همراه بوده است. 

از سوى ديگر بانك ها در صورت كامل بودن مدارك مسافران، براى 
كشورهاى همسايه و مشترك المنافع تا سقف 500 يورو و براى ساير 
كشورها تا سقف  هزار  يورو ارز مسافرتى به آن ها مى فروشند كه براساس 
اعالم بانك ها، هر يوروي  مسافرتى 11 هزار و 278 تومان قيمت دارد كه 
اين رقم با احتساب كارمزد به حدود 11 هزار و 640 تومان مى رسد. پنج  
صرافى دولتى در خيابان فردوسى با داشتن كارت ملى، كارت شتاب 
و شماره همراه به نام متقاضى از ساعت 10 تا 15 تا 2000 دالر آمريكا 
به متقاضيان واجد شرايط عرضه مى كنند.اين صرافى ها در طول روز 
ــان قيمتى در بازار آزاد، خريد و فروش دالر و يورو را با  متناسب با نوس

قيمت هاى مختلفى انجام مى دهند.

بودجه

خبر ترويجيبازار مسكن

بازار ارز

بخش بزرگي از اقتصاد جهاني بر پايه «نفت» مي چرخد 
و همين امر اهميت اين طالي سياه را براي دنيا چند برابر 
مي كند؛ ماده اي كه نه تنها اقتصاد دنيا با آن درگير بوده بلكه 
سياست كشورها را نيز به شدت تحت تاثير خود قرار داده 
است. اهميت خاورميانه نيز براي بسياري از كشورها در دنيا 
به واسطه همين نفت است. هر چند در حال حاضر به دليل 
اينكه كشوري مانند آمريكا توليد نفت خود را افزايش داده 
ومنابع بسيار زياد نفتي در اين كشور كشف شده است، به 
نوعي شايد رقابتي بزرگ ميان اين كشور و خاورميانه شكل 

خواهد گرفت.
 با اين وجود اين روزها براي كشورهايي كه اقتصاد وابسته 
به نفت دارند، روزهاي خوبي محسوب نمي شود. قيمت نفت 
با روندي سريع رو به كاهش است و اين به معناي آسيب به 
منافع ملي اين كشورهاست. از طرفي كشور ما نيز به دليل 

تحريم ها در وضعيت خوبي به سر نمي برد. 
چندي پيش با كاهش يك باره قيمت نفت كشورهاي 
عضو اوپك و غير اوپك در نشستي تصميم به كاهش توليد 
به منظور تحت تاثير قرار دادن وضعيت قيمت نفت گرفتند؛ 
البته كشور ما نيز به دليل تحريم با تالش هاي وزير نفت از 
ــد. با اين حال اما ظاهرا اين تصميم  كاهش توليد معاف ش
كشورهاي منطقه نيز نتوانسته تاثير بسزايي بر بازار جهاني 
نفت اعمال كند و همان طور كه شاهد هستيم، قيمت نفت با 
شيبي تند رو به كاهش است و اين موضوع نگراني هايي را در 
ميان تحليلگران اين حوزه از كاهش رشد اقتصادي در دنيا 

ايجاد كرده است. 
 كاهش رشد اقتصادى دنيا

نگرانى از كاهش رشد اقتصادى دنيا و ركود اقتصادى 
همزمان با رشد بهره دالر باعث شد تا شاخص داوجونز  شب 
گذشته  بيش ازدو درصد سقوط كند و قيمت نفت را تحت 
فشار قرار دهد. تحليلگران يكي  ديگر از عوامل تاثيرگذار 
ــيه دانسته اند.   بر قيمت ها را  آمار افزايش توليد نفت روس
ــيه در ماه جارى به ركورد تاريخى 11.42 توليد نفت روس

ميليون بشكه رسيده كه از 11.37 ميليون بشكه ماه نوامبر 
بيشتر است. بر اساس آمارها روز گذشته  بازارهاى جهانى 
شاهد عقب نشينى قيمتى در دادوستدهاى نفت و ساير 
ــتند. اين در حالى است كه در شب هاي  كاموديتى ها هس
ــكا در پى كاهش  ــته با اعالم افزايش نرخ بهره آمري گذش
0.06 درصدى توليد ناخالص داخلى اين كشور، شاخص 
داوجونز و ساير بازارهاى سهام افت قابل توجهى را تجربه 
ــت ريزش قيمت هاى جهانى سبب از  كردند. گفتنى اس

دست رفتن حمايت هاى مهمى در تكنيكال برنت و وست 
تگزاس شده است.

هشدار براي قيمت هاي پايين تر

ــيار قابل توجهى از  در شب هاي گذشته آمارهاى بس
آمريكا منتشر شد كه بازارهاى جهانى را به شدت تحت تاثير 
قرار داد. در اين ميان قيمت نفت نيز از اين اخبار متاثر شده 

و ريزش هاى عميقى را براى روز گذشته تجربه كرد. طبق 
ــت 1,44 درصدى  گزارش اقتصاد آنالين، نفت برنت با اف
(معادل 86 سنت) به رقم 58 دالر و 76 سنت بازگشت. وست 
تگزاس هم معادل برنت عقب نشست و كاهش 73 سنتى 
را تجربه كرد. به نظر مى رسد برنت و وست تگزاس در كف 
حمايتى بسيار مهمى قرار دارند كه در صورت از دست رفتن 

بايد انتظار قيمت هاى پايين ترى را داشته باشيم. همچنين 
بررسى هاى بيشتر نشان مى دهد كه در صورت عدم انتشار 
اخبار اميدوار كننده احتمال بازگشت قيمت نفت برنت به 

56 دالر نيز وجود دارد.
مهم ترين داليل ريزش قيمت نفت

از مهم ترين داليل اين ريزش ها گزارش نااميدكننده 

ــش 0,06 درصدى  بانك مركزى آمريكا در خصوص كاه
ــيگنال  ــور بود. اين خبر س توليد ناخالص داخلى اين كش
منفى به بازار كاموديتى ها به خصوص نفت ارسال كرد كه به 
احتمال زياد در سال آتى ميالدى تقاضاى آمريكا براى واردات 
مواد اوليه كاهش خواهد يافت. از سوى ديگر همچنين فدرال 
رزور روز گذشته نرخ بهره آمريكا را باال برد كه اين امر سبب 
ريزش قابل توجه شاخص داوجونز و ساير بازارهاى سهام شد. 
عالوه بر دو عامل ياد شده، روسيه نيز از افزايش سطح ذخاير 
خود خبر داد. اين موضوعات به صورت دسته جمعى شتاب 
ريزش قيمت نفت را سرعت داده و معامله گران از افزايش 
قيمت جهانى طالى سياه نااميد شدند. به تازگى سازمان 
انرژى آمريكا جدول نرخ متوسط بهاى نفت خام را منتشر 
كرده كه در اين جدول بهاى متوسط ساالنه نفت برنت 61 
ــت تگزاس اينترميديت 54/19 دالر  براى سال  دالر و وس

آينده ميالدى برآورد شده است.
ــانات قيمت نفت در چند ماه گذشته  در خصوص نوس

و تحليل وضعيت اين بازار و وضعيت اقتصاد جهاني سيد 
حميد حسيني، عضو اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و 
ــيمي به «قانون» مي گويد: پيدا كردن دليل براي  پتروش
كاهش چند روز اخير قيمت نفت كار بسيار مشكلي است 
ولي در مجموع شرايط فعلي، سياستي است كه آمريكايي ها 
اتخاذ كرده اند كه از يك طرف به دنيا فشار آورده و توليد خود را 
افزايش داده اند و از سوي ديگر معافيت را براي كشورها تمديد 
كرده اند. به طور قطع آثار منفي بر روي بازار داشته و تالش 
اوپكي ها نيز مبني بر اينكه از ابتداي سال جديد ميالدي يك 
ميليون و دويست هزار بشكه از توليد خود را كاهش دهند، 
ظاهرا جوابگوي افزايش توليد نبوده است زيرا عربستان در 
حدود 700هزار بشكه افزايش توليد داشته و از طرفي ساير 
كشورها مانند عراق و روسيه نيز اضافه توليد داشته اند و از 
سوي ديگر آمريكا نيز افزايش توليد داشته است. همچنين 
اوضاع جهاني نيز اوضاع تثبيت شده اي نيست كه بخشي از 
آن به اين مساله برمي گردد كه وقتي سفته بازارن نمي توانند 
اوضاع جهاني را تحليل كنند، در پيش خريد معامالت كاغذي 
نفت تاثير گذار خواهد بود. در حال حاضر موضوع روابط ميان 
چين و آمريكا هنوز در هاله اي از ابهام است؛ مساله برگزيت 
و خروج انگليس از اتحاديه اروپا نيز هنوز در ابهام قرار دارد، 
وضعيت فرانسه نيز كه مشخص نيست و به همين داليل به 
نظر مي رسد كه چشم انداز آينده سياسي و اقتصادي دنيا در 
شرايط فعلي براي همه غيرقابل پيش بيني است. اينكه آيا 
امكان فروش نفت وجود خواهد داشت يا خير، آيا كشورهايي 
كه از معافيت استفاده كرده اند، شروع به خريد خواهند كرد؟ 
آيا كنلون بانك در بيستم دسامبر حساب هاي ايران را باز 
خواهد كرد يا خير؟ آيا تركيه و كشورهاي ديگر مي توانند 
در خصوص مراودات بانكي به كشور ما كمكي بكنند يا خير؟ 
در شرايط فعلي به نظر مي رسد كه مجموع ابهامات از مسائل 
واضح و روشن بيشتر است و اين خود يكي از عواملي بوده كه 
بر قيمت نفت تاثيرگذار است. از طرفي هم به طور معمول 
قيمت نفت در زمستان كاهش خاصي پيدا نمي كند زيرا 
ــتفاده از نفت است. اينكه چه  فصل سرما فصل افزايش اس
اتفاقاتي در پشت پرده بازارهاي جهاني افتاده نياز به اين دارد 
تا مدتي بگذرد كه بتوانيم اين وضعيت را به درستي تحليل 
كنيم. اين وضعيت بر كشورهايي كه اقتصاد وابسته به نفت 
دارند، تاثير بيشتري خواهد گذاشت اما اينكه اين موضوع 
باعث كاهش رشد اقتصادي جهاني شود، اين طور نخواهد 
بود چراكه تنها تعدادي از كشورها در دنيا از افزايش قيمت 
نفت سود مي برند اما كشورهاي بزرگ دنيا مانند چين و هند 
و كشورهاي مصرف كننده اروپايي از كاهش قيمت نفت سود 
خواهند برد و هر كشوري در اين بازي منافع خود را خواهند 
داشت و اين كشورها مي توانند كسري رشد كشورهاي نفتي 

را دردنيا جبران كنند. 

افت 60 درصدي معامالت مسكن در  ماه جاري 

دالر در سراشيبي   

معاون  اول  رييس جمهور

بودجه دولت، گوشت قربانى شد

             بهاى نفت برنت به زير 50  دالر  برگشت   

سقوط   بزرگ   نفت
نگرانى از كاهش رشد اقتصادى دنيا و ركود اقتصادى همزمان با رشد بهره دالر باعث شد شاخص داوجونز سقوط كند

ريزش قيمت هاى جهانى سبب از دست رفتن حمايت هاى مهمى در تكنيكال برنت و وست تگزاس شده است

در صورت عدم انتشار اخبار اميدوار كننده، احتمال بازگشت قيمت نفت برنت به 56 دالر نيز وجود دارد

ممحبوبه محمد      ي

سيد حميد حسيني: وضعيت فعلي 
بازار نفت بر كشورهايي كه اقتصاد 

وابسته به نفت دارند، تاثير بيشتري 
خواهد گذاشت اما اينكه اين موضوع 
باعث كاهش رشد اقتصادي جهاني 

شود، اين طور نخواهد بود چراكه 
تنها تعدادي از كشورها در دنيا از 

افزايش قيمت نفت سود مي برند اما 
كشورهاي بزرگ دنيا مانند چين و هند 

و كشورهاي مصرف كننده اروپايي 
از كاهش قيمت نفت سود خواهند 

برد و هر كشوري در اين بازي منافع 
خود را خواهد داشت و اين كشورها 
مي توانند كسري رشد كشورهاي 

نفتي را دردنيا جبران كنند
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عيد نوروز،سيزده به در، چهارشنبه سورى،جشن 
ــن هاى ايرانيان  ــب يلدا،بخشى از جش مهرگان و ش
ــم  ــوند،تعدادى از آيين ها و مراس ــى ش ــوب م محس
ــته  ــنتى ايرانيان در نقاط مختلف ايران وجود داش س
ــان ديده  ــانى از هيچ كدام از آن ــت كه اكنون نش اس
ــى از اصيل ترين و  ــان يك ــدا همچن ــود اما يل نمى ش
ــوب مى شود.  ــنت هاى ايرانى محس ماندگارترين س
ــتنى كه با وجود برگزارى آيينى  ــت داش سنتى دوس
ــى از مهم ترين  ــار خانواده ها اما يك آن در منازل و كن
ــت. ــزرگ از ايرانيان اس ــى ب خاطرات جمعى بخش

ــعى كرده اند كه در  ايرانيان در طول تاريخ همواره س
ــود در كنار  ــوگوارى ها و آيين هاى خ ــن ها و س جش
ــود بياورند و  ــره جمعى به وج ــند ، خاط يكديگر باش
ــب چله نيز اتفاقا بخشى بزرگى  مراسم شب يلدا، يا ش
ــدا برگرفته از واژه اى  از اين مولفه ها را با خود دارد. يل
ــت. ايرانيان  ــت و مفهوم آن « ميالد» اس سريانى اس
ــر« ميترا»  ــب تولد الهه مه ــب را ش ــتان اين ش باس
ــن  ــب را جش ــتند و به همين دليل اين ش مى پنداش
مى گرفتند و گرد آتش جمع مى شدند و شادمانه رقص 
و پايكوبى مى كردند.آن گاه خوانى الوان مى گستردند و 

« ميزد» نثار مى كردند.«ميزد»  نذرى يا وليمه اى بود 
غير نوشيدنى مانند گوشت و نان و شيرينى و حلوا و در 
آيين هاى ايران باستان براى هر مراسم جشن و سرور 
آيينى، خوانى مى گستردند كه بر آن افزون بر آالت و 
ادوات نيايش، مانند آتشدان، عطردان،بخوردان،برسم 
ــاى خوردنى فصل و  ــا و فرآورده ه و غيره، برآورده ه
ــوراك مقدس و  ــون، از جمله خ خوراك هاى گوناگ
آيينى ويژه اى كه آن را « ميزد» مى ناميدند، بر سفره 
جشن مى نهادند.بازمانده اين رسوم هنوز پابرجاست 
ــتى در ايران و  ــيله خانواده هاى زرتش و به ويژه به وس
هندوستان و ساير كشورهاى جهان تمام و كمال اجرا 
مى گردد. باورى بر اين مبنا نيز بين مردم رايج بود كه 
ــانه اى)، در جامه  ــب يلدا، قارون (ثروتمند افس در ش
كهنه هيزم شكنان به در خانه ها مى آيد و به مردم هيزم 
مى دهد و اين هيزم ها در صبح روز بعد از شب يلدا، به 
شمش زر تبديل مى شود.بنابراين، باورمندان به اين 
ــب يلدا را تا صبح به انتظار از راه رسيدن هيزم  باور، ش
شكن زربخش و هديه هيزمى خود بيدار مى ماندند و 
ــادمانى بر پا مى كردند. در  ــن و سرور و ش مراسم جش
ــنت ديرينه آيين مهر، شاهان  آيين كهن، بنابر يك س
ايرانى در روز اول دى ماه تاج و تخت شاهى را بر زمين 
ــپيد به صحرا مى رفتند  ــتند و با جامه اى س مى گذاش
ــتند. دربان ها و نگهبانان  ــپيد مى نشس و بر فرشى س
ــطح  ــاهى و همه برده ها و خدمت كاران در س كاخ ش
ــان ديگران زندگى مى كردند.  ــده و به س شهر آزاد ش

ــاه و آحاد مردم همگى يكسان  رييس و مرئوس، پادش
ــبى مقدس  ــرا به عنوان ش ــم تولد ميت بودند. مراس
ــم»، از طريق مانويان و  همراه با آيين مهر« ميتراييس
نوافالطونيان مشرق زمين به اروپا رفت و پس از بسط 
ــيارى از آداب و رسوم  و گسترش آيين مسيحيت، بس
«كيش مهر» جذب آن شد و ميالد مهر، كه به عقيده 
مهرپرستان منجى بشريت در پايان دنيا خواهد بود، 
ــب يلدا تبديل شد به  ــت و ش به مسيح منتسب گش
ــامبر جشن گرفته  ــب نوئل كه در روز 25 ماه دس ش
ــب يلداى ما فاصله دارد.  ــب با ش ــود و چند ش مى ش
ــتان جشن  ــال پيش در مصر باس در حدود 4000 س
ــيد»، مصادف با شب چله،  ــدن خورش « باززاييده ش
ــت. مصريان در اين هنگام از سال  برگزار مى شده اس
به مدت 12 روز، به نشانه  12 ماه سال خورشيدى، به 
جشن و پايكوبى مى پرداختند و پيروزى نور بر تاريكى 
ــم نيز،اولين روز  ــتند. در يونان قدي را گرامى مى داش
زمستان روز بزرگداشت خداوند خورشيد بوده است 
و آ ن را خورشيد شكست  ناپذير، ناتاليس انويكتوس 
مى ناميدند. ريشه هاى يلدا در جشن ديگر مرسوم در 
ــت از مهم ترين اين جشن ها  يونان نيز باقى مانده اس
مى توان به جشن ساتورن اشاره كرد. آنچه واضح است 
ــب يلدا در قرن هاى  ــه تاريخى و اصيل سنت ش ريش
متوالى حفظ شده است و ادامه يافته است و ايرانيان 
ــى آن را حفظ  ــنتى ديگر ايران همچون ده ها آيين س
ــارها و جنگ ها و  كرده اند و در طول تاريخ با همه فش

ــرق و غرب بر حفظ اصول  تحميل هاى فرهنگى از ش
ــرار ورزيده اند.  ــزه و زيباى خود اص و آيين هاى پاكي
باورهاى ملى ايرانيان هيچ تضادى با باورهاى مذهبى 
ــتند ،  آنان ندارد و گاه تكميل كننده يكديگر نيز هس
ايمان و اميد و راستگويى و همدلى، احترام به خانواده 

ــر حق و حقيقت، باور به  و ايستادگى و پايمردى بر س
برنده بودن خوبى ها و پيروزى نور بر تاريكى و خوبى 
بر پليدى از مهم ترين باورهاى ايرانيان در عقايدشان 
ــانى است و بر  ــت كه از مهم ترين اصول انس بوده اس
ــت با تاكيد بر اين باورها و تكريم آنان  همه ما الزم اس

ــا به آيندگان باز بگذاريم. راه را براى انتقال اين باوره
يلدا يعنى تولد ، تولد نور از دل تاريكى ، پيروزى اميد بر 
نااميدى ، به ظفر رسيدن خوبى ها در مقابل پلشتى ها، 
ــه و همه جا، حتى در اوج سياهى ها  يلدا يعنى هميش

مى توان منتظر سپيده و نور بود. يلداى تان مبارك.

شبى خوش است بدين قصه اش دراز كنيد

يلدا يعنى تولد نور از دل تاريكى 

ــدن يلدا، مادرها و مادربزرگ ها   سال هاى دور، با نزديك ش
ــد و از آن،  ــود مى رفتن ــاى قديمى خ ــراغ گنجه و كمده س
ــى يا فنجان هاى شاه  ــتى، ظروف مس پارچه هاى صنايع دس
عباسى كمر باريك را براى تزيين سفره يلدا بيرون مى آوردند، 
عادتى ايرانى كه قرن هاست اين هويت كهن مستتر در ساخته ها 
ــت ايرانيان را در خانه ها پاسدارى كرده است. و بافته هاى دس

ــه ايرانيان طى قرون  به گزارش خبرنگار فرهنگى ايرنا، اگرچ
ــتان هاى كهن  ــتانى و داس ــنت هاى باس متمادى با حفظ س
ــته اند فرهنگ هاى بيگانه، هويت هزاران ساله آن ها را  نگذاش
ــم در طول همه اين  ــت اگر نگويي از بين ببرد اما بى انصافى اس
ــت ايرانيان كه در هر گوشه  قرن ها، ساخته ها و بافته هاى دس
ــهم بزرگى در زنده ماندن اين هويت و  ــان بود، س خانه هاى ش

فرهنگ دارد.
ــى از  ــه يك ــان ب ــتى در جه ــع دس ــه صناي ــروزه مقول ام
ــم فرهنگى  ــه طور حت ــادى و ب ــترده اقتص فرصت هاى گس
ــينه تمدنى،  ــورهاى برخوردار از پيش ــت. كش ــده اس بدل ش
ــعه  ــت توس ــد در جه ــى مى توانن ــت فرهنگ ــن موهب از اي
ــان از صنايع  ــا ما در خانه هاى م ــره جويند، اما آي اقتصادى به
ــعه اقتصادى  ــه به توس ــتفاده كرده ايم ك ــتى ايرانى اس دس
ــط صنايع  ــوم و فرهنگ ايرانى توس ــى آداب و رس آن و معرف
ــيم؟ ــورمان نيز بينديش ــاى كش ــارج از مرزه ــتى در خ دس

پيشينيان ما در حفظ ميراث صنايع دستى كوشيده اند و اكنون 
وظيفه تك تك افراد جامعه، صيانت از اين ميراث كهن است. 
ــتى وارداتى از چين و هند كه همگى  اما اين روزها صنايع دس
ــا عرض اندام در  ــتند، ب ــين و بى كيفيت هس ــى، كار ماش چاپ
ــتانى ايرانى، عرصه را بر صنايع  ــنتى و اعياد باس آيين هاى س
ــورمان تنگ كرده اند و رمقى بر جان اين ميراث  ــتى كش دس

چندين هزار ساله نگذاشته اند.
شايد اگر كمى بينديشيم، خواهيم ديد با جايگزينى صنايع 
ــره ميراث كهن  ــينى وارداتى، چه زخمى بر پيك ــتى ماش دس
صنايع دستى كشورمان خواهيم زد، كه اين روزها اتفاقا با ابتكار 

ــجويان هنر درآميخته است.  ــوت و دانش هنرمندان پيشكس
صنايع دستى كشور ما چنان متنوع و با ارزش است كه منطبق با 
هر روحيه و سليقه مى توان وسايل تزيينى، كاربردى و مصرفى 

آن را مورد استفاده قرار داد. 
ــب يلدا، نمايشگاه ظروف  ــتانه ش در همين راستا و در آس
ــامل 150  ــال ش ــب س كاربردى و تزيينى ويژه بلندترين ش
ــتى و  ــازمان ميراث فرهنگى، صنايع دس نوع ظرف در محل س

گردشگرى برپا شده و تا پايان آذر ادامه دارد.
ظروف چلنگرى (آهنگرى سنتى)، شيرينى خورى مسى، 
ــروف چوبى، گل  ــم كارى همراه با خالقيت، ظ ظرف هاى خات
سرخ، سراميك نقاشى زيرلعابى با المان هاى شهر يزد و كيف 

نمد طبيعى، آثار ارائه شده در اين نمايشگاه است.
ــگاه رفتيم تا از چند و چون برگزارى  ــئول نمايش به سراغ مس
ــا خبرنگار ايرنا  ــى زاده» در گفت وگو ب ــيم، «فهيمه قل آن بپرس
ــيار بهتر از  ــروف ايرانى مى تواند بس ــح داد: ظ در اين باره توضي
ــران ارتباط  ــه مردم اي ــتى خارجى با روحي ــروف صنايع دس ظ
ــت. ــخ و هنر ايران اس ــه از تاري ــه برگرفت ــرا ك ــد، چ برقرار كن

وى گفت: ظروفى كه براى اين نمايشگاه انتخاب كرده ايم ظروفى 
ــت كه از آن جمله مى توان به  ــب يلداس كاربردى با محتواى ش
ــا پرنده هاى  ــراميكى ي ــورى، ميوه خورى، انارهاى س آجيل خ
سراميكى اشاره كرد كه براى تزيين و چيدمان شب يلدا استفاده 
مى شود. اين فعال صنايع دستى اظهار داشت: براى توليد برخى از 
اين ظروف صنايع دستى، از هنر كاليگرافى (نقاشى خط) استفاده 
شده است، زيرا ظروفى كه روى آن خوشنويسى شده، شب شعر يلدا 
را تداعى مى كند كه براى استفاده در سفره يلدا بسيار جذاب است.

قلى زاده افزود: هنرمندان صنايع دستى، يك سرى ظروف 
ديگر را نيز با الهام از طبيعت و ميوه هاى شب يلدا توليد كرده اند؛ 
ــت،  ــكال هندوانه كه كاربردى نيز هس ــروف با اش همچون ظ
ــيلك به  ــگاه همچنين روميزى هايى با چاپ س در اين نمايش
ــت. وى با بيان اينكه بسيارى از  ــده اس ــتى توليد ش روش دس
ــتند، ادامه داد: توليد اين ظروف با  اين ظروف، دست ساز هس
ــرى از ظروف در قالب  ابزارهاى دستى انجام مى شود، يك س
سراميك با دماى پخت باال هستند، برخى ديگر از ظروف سفال 
با دماى پخت پايين تر است، ظروف ديگر نيز مسى است كه با 
ــود. قلى زاده اظهار داشت: يكى از  روش خم كارى توليد مى ش
هنرمندان يك مجموعه آجيلى خورى را طراحى و توليد كرده 
كه با هنر خراطى روى چوب گردو است و خالقيت او در توليد 

ــاده تر كرده  ــرف اين گونه بوده كه خاتم را مينيمال و س اين ظ
ــازگار است. وى با  ــتر س كه با روحيه امروز جامعه ايرانى بيش
بيان اينكه اصل خاتم اين گونه است كه به طور كامل و پر روى 
ــبك جديد يكى از  ــود، توضيح داد: اما در س ظروف كار مى ش
هنرمندان پيشكسوت خاتم كارى، آن را خالصه كرده است كه 
هم سادگى چوب گردو را نشان مى دهد و هم نوار خاتمى كه در 
اطراف آن كار شده زيبايى دوچندانى به ظرف بخشيده است.

اين فعال صنايع دستى اظهار داشت: ما ظروف صنايع دستى 
را براى اين نمايشگاه به نمايش گذاشته ايم كه كاربردى باشد 
و با روحيه جامعه امروز ما سنخيت داشته باشد تا مردم بتوانند 
ــتر با آن ارتباط برقرار كنند و بيش از قبل چرخه توليد آن  بيش
ــترش يابد. قلى زاده ادامه داد: اكنون بازار از ظروف سنتى  گس

ــتى چينى، هندى و خارجى پر شده و واردات آن  و صنايع دس
ــى كند، كاربرد  ــگاه ما تالش م ــت، اما فروش افزايش يافته اس
ــتر به مخاطب نشان  ــتى را در اعياد و جشن ها بيش صنايع دس
دهد چرا كه هم زيباتر است و هم داراى المان هاى ايرانى است 
كه فرهنگ سرزمين ايران را نشان مى دهد. اين هنرمند جوان 
توضيح داد: هدف ما در نخستين گام، حفظ چرخه توليد ظروف 
صنايع دستى ايرانى و شناساندن اين هنر به مردم است و اينكه 
مى توانند به راحتى از اين ظروف استفاده كنند، اقدام ديگرى 
ــت كه تنوع قيمت وجود داشته باشد تا  كه انجام شده اين اس
مردم بتوانند با سليقه هاى مختلف راضى شوند و هر قشرى از 

جامعه قادر به خريد صنايع دستى باشد.
اقبال مردم به صنايع دستى، نسبت به 15 سال قبل 

بيشتر شده است

ــوال كه امروز اقبال مردم به صنايع  ــخ به اين س وى در پاس
دستى چگونه است؟ گفت: اقبال مردم ايران به صنايع دستى 
ــت چرا كه پيش از اين،  ــتر از 10- 15 سال قبل اس بسيار بيش
ــنتى توليد مى شد، خالقيت  صنايع دستى به صورت بسيار س
ــكل،  ــال ها به يك ش ــى در آن به كار نمى رفت و آثار س چندان
مدام تكرار مى شد و شايد اين موضوع يكى از داليل كم اقبالى 
ــان اينكه اكنون  ــى زاده با بي ــود. قل ــتى ب مردم به صنايع دس
فارغ التحصيالن صنايع دستى در رشته هاى مختلف توليدات 
خود را با خالقيت درآميخته اند، ادامه داد: آثار اين هنرمندان، 
امروزى تر توليد مى شود، به همين خاطر مردم نسبت به قبل، 
بهتر مى توانند با صنايع دستى ارتباط برقرار كنند و ما شاهديم 
ــود. وى با  ــتى هر روز بهتر مى ش كه ارتباط مردم با صنايع دس
بيان اينكه هنرمندانى كه به صورت آكادميك درس خوانده اند، 
ــه كرد: تكرار مكررات  خالقيت خود را وارد كار كرده اند، اضاف
در صنايع دستى و عدم داشتن خالقيت در مقطعى براى مردم 
ــى آثار صرفا  ــده بود و از لحاظ كاربردى نيز برخ يكنواخت ش
جنبه تزيينى داشت و بسيار گرانقيمت هم بود كه امروز ديگر 

شاهد آن نيستيم.

حفظ ميراث پيشينيان در گراميداشت شب يلدا امتداد مى يابد

درخشش ظروف كهن در بلندترين شب ايرانى

محبوبه كاظمى، مدير گالرى ترانه باران خبرهايى تازه از ايده 
هنرگردى روستايى و تامين زيرساخت هاى گردشگرى هنرى 

ارائه داد.
ــوان پايلوت طرح  ــزى به عن ــاب البرز مرك كاظمى از انتخ
هنرگردى روستايى خبر داد و گفت: «اين مقصد 100 روستا را 
شامل مى شود كه سرمايه گذارى در آن، فعاليت اقتصادى زود 
بازده اى دارد زيرا منطقه مذكور پتانسيل هاى الزم براى شروع 

هنرگردى روستايى را داراست». 
ــير  ــت مس ــنيده اس ــه يادآورى كرد، ش ــى در ادام كاظم
ــياه كل، ديلمان  ــامل سراوان، س ــگرى البرز مركزى ش گردش
ــازمان  ــكارى بين وزارت كار، س ــتم آباد و... طى يك هم و رس
ــد) و  ــى ملل متح ــعه صنعت ــازمان توس ــدو (س ــل، يوني مل
ــيل هاى  ــرار گرفته و پتانس ــورد مطالعه ق بخش خصوصى م
ــت.  ــده اس ــى ش ــمگير ارزياب ــرى آن چش ــگرى هن گردش
او خاطر نشان كرد: « وقتى از هنرگردى روستايى سخن به ميان 

ــود و بحث گردشگرى  مى آيد، بايد به بعد هنرى آن نيز توجه ش
آن هم مدنظر قرار گيرد.  خود گردشگرى شامل اجزاى مختلف 
است كه بحث اقامت، غذا، خريد، جاده، حمل ونقل آن بايد پيش 

بينى شده باشد».
كاظمى  با ضرورى خواندن وجود موزه هاى ميراث روستايى 
ــتايى گفت: «بايد موزه هايى  براى اشاعه طرح هنرگردى روس
ــى تعريف كرد تا به گسترش  با رسالت هاى آموزشى و پژوهش
فرهنگ كمك كند. قرار نيست يك شىء موزه اى در محل موزه 
ــانه اى اعتبار موزه مى توان  ــد اما از تاثيرات رس به فروش برس
ــاير محصوالت فرهنگى بهره مند شد».  در راستاى فروش س
ــدن  ــاران در خصوص نحوه عملياتى ش ــه ب مدير گالرى تران
ــه طراحى  ــرح منوط ب ــدن اين ط ــت: «اجرايى ش طرح گف
ــت. اين  ــب و كار اس ــرح كس ــدن مدل ها و ط ــخص ش و مش
ــرمايه گذارى  ــذرد تا توجيه اقتصادى و نياز س مراحل بايد بگ
ــه كه بايد  ــرمايه اولي ــود. به طور مثال پس از س ــخص ش مش

ــاد اقامتگاه  ــه براى ايج ــد، بحث زمينى ك ــته باش وجود داش
ــاله مالكيت  ــت و مس ــتايى اس ــراث روس ــاى مي ــا موزه ه ي
ــژه اى دارد». ــت وي ــودن آن، اهمي ــى ب ــا دولت ــى ي خصوص

ــت ميليون نفر  ــال 1404 ورود بيس ــرد: « تا س او يادآورى ك
ــت. بايد برنامه ريزى  ــده اس ــگر به ايران پيش بينى ش گردش
ــى از اين افراد با هدف گردشگرى هنرى به  انجام شود تا بخش
كشورمان سفر كنند به نحوى كه انگيزه سفر آن ها هنر باشد. 
ــاى نمايشگاهى در موزه  به طور مثال گردشگران براى تماش
ــاى هنرى و يا  ــركت در حراج ه هنرهاى معاصر تهران، يا ش
ــيقى و تئاتر فجر به ايران سفر  حضور در جشنواره فيلم و موس
كنند؛ در اثناى اين سفر است كه گردشگر از جاذبه هاى ديگر 
ايران هم ديدن خواهد كرد». وى افزود: « يكى از طاليى ترين 
كليد هاى توسعه اقتصادى در كشور، گردشگرى هنرى است 
ــوالت و آثار هنرى براى  ــتفاده از محص زيرا يكى از راه هاى اس
ــت. تا به حال  فروش و عرضه در دو وجه كاربردى و تزيينى اس

نيز اقداماتى ولو خرد، در اين راستا صورت گرفته است. در حال 
ــتاهاى  حاضر مذاكراتى صورت گرفته تا بتوان طرح را در روس
ــور به طور جامع عملياتى نمود. البته الزم به ذكر است كه  كش
قرار نيست اين طرح در همه كشور به طور هم زمان يا يك شكل 
ــگرى، برنامه اى  ــود بلكه براساس هر مقصد گردش اجرايى ش
ــد. به طور مثال هنرگردى و گردشگرى  خاص اجرا خواهد ش
ــاوت دارد». ــتان با گيالن و مازندران تف ــتان و بلوچس سيس

او در عين حال پيشنهاد داد بر اساس اين طرح، پايلوت نمونه 
گردشگرى هنرى در تهران ايجاد و فضايى براى آن طراحى شود 
كه معمارى، فضا، طراحى ها و المان هاى آن كامال هنرى باشد. 
ــر در انجام اين  ــازمان هاى مربوط موث ــزود: از جمله س وى اف
ــازمان ميراث  ــالمى، س ــاد اس ــرح، وزارت فرهنگ و ارش ط
ــالمى،  ــگرى، ميراث فرهنگى ، تبليغات اس فرهنگى، گردش
فرهنگ و ارتباطات اسالمى، و البته وزارت امور خارجه است. 
ــانه ملى راه اندازى شبكه  كاظمى در پايان پيشنهاد داد:« رس
ــى كند، اگر تئورى نجات اقتصاد كشور از  گردشگرى را بررس
طريق صنعت توريسم وفاق ملى است، كار رسانه اى گسترده و 
هوشمندانه اصلى ترين زير ساخت است، به نظرم ضرورت امر و 
غفلت تاريخى كه به آن دچاريم سبب شده اگر 24 ساعته درباره 

گردشگرى برنامه توليد و پخش شود باز هم عقبيم».

هنرگردى روستايى در 100 روستا
محبوبه كاظمى: جاى شبكه تلويزيونى گردشگرى خالى ا ست

ميراث فرهنگي

نيم نگاه

ميرا قربانى فر

ــبت به  ــخ همواره نس ــا در طول تاري افراطي ه
سنت و رسم يلدا واكنش نشان داده اند اما هيچ گاه 

نتوانسته اند آن را حذف كنند. 
در تاريخ ايران باستان موجود است كه بلندترين 
ــب يلدا نام دارد. از نظر گردش ايام، يلدا  شب سال ش

ــب و كوتاه ترين روز است و نقطه  داراى بلندترين ش
مقابل اين را ما در مرداد ماه داريم كه داراى بلند ترين 
روز و كوتاه ترين شب است و انقالب خريفين نام دارد و 
جالب اين است كه ما بلند ترين شب را جشن مى گيريم 
و از كنار بلندترين روز به سادگى رد مى شويم. اين در 
حالى است كه شب نماد ظلمت و تاريكى است و روز 
نماد نور و روشنايى. به هر تقدير جشن شب يلدا از سنن 
فالت ايران زمين است. ايرانيان از دوران باستان اين 
ــنت فقط در ايران  شب را جشن مى گرفتند و اين س

ــابه اين را  ــت و در هيچ جاى ديگرى مش موجود اس
نمى بينيم. اين مهم در حالى است كه مشابه خيلى از 
سنت هاى ديگر در ساير نقاط جهان نيز موجود است. ما 
در باره نوروز مى بينيم كه چينى ها نيز مشابه آن را دارند 
البته نه به مانند ايران اما اين تغيير و تحوالت طبيعى 
را جشن مى گيرند. در متون باستانى اشارتى به شب 
يلدا را مى بينيم، براى مثال در تاريخ مسعودى به اين 
شب اشاراتى شده است و در نتيجه اين سنت از روزگار 
باستان تا به امروز باقى مانده است و مى توان پيش بينى 
كرد كه اين سنت نيكو تا ابد و تا زمانى كه ايران و ايرانى 
ــل اين ماندگارى  ــود دارد،  باقى خواهد ماند. دلي وج
ــن به شكل  ــت جز برگزارى اين جش اما چيزى نيس

خصوصى و در خانه ها. جشن شب يلدا بر خالف خيلى 
از سنن ديگر ما  در كوچه و بازار برگزار نمى شود و اين راز 
مهم ماندگارى اين جشن است. بى ترديد رسومى كه 
جنبه عمومى و نه جنبه خصوصى دارد ممكن از طرف 
ــان فرهنگ ايرانى با  افراطى هاي مذهبى و يا مخالف
ــود و با واكنش عمومى و اجتماعى  مشكل مواجه ش
در نهايت كمرنگ و كمرنگ تر شده و در نهايت حذف 
شود. اما جشن شب يلدا چون در ساعات خاصى و در 
ــود و انعكاس بيرونى ندارد هيچ  خانه ها بر گزار مى ش
واكنشى نسبت به آن ديده نمى شود. خصوصى بودن 
ــب يلدا  نه تنها باعث ماندگارى اين سنت  ــن ش جش
شده بلكه بر خالف خيلى از مراسم ديگر كمتر دچار 

ــت. ما مى بينيم كه در گذر تاريخ  افت و خيز شده اس
مراسمى مانند جشن سده و يا جشن مهرگان به طور 
ــى از آن ها به يادگار مانده  كامل از بين رفته و فقط نام
است و يا جشن هايى مانند جشن چهارشنبه سورى 
و حتى جشن نوروز از طرف افراطى ها با هجمه روبه رو 
ــب يلدا در حريم  ــن ش ــت. اما برگزارى جش بوده اس
خصوصى خانواده ها از دست اندازى افراطى ها به اين 
جشن جلوگيرى كرده است. افراطى ها در طول تاريخ 
ــان داده اند اما  همواره نسبت به اين رسم واكنش نش
هيچ گاه نتوانسته اند آن را حذف كنند. از سوى ديگر 
جشن شب يلدا به عنوان سنتى غير قابل دخالت، ابزار 
ــب در جهت نشان دادن مخالفت با  و وسيله اى مناس

افراطى ها است. شب يلدا مبارزه اى است با مخالفان 
ــاهد اين  فرهنگ ايرانى و ابزارى براى حفظ ايران. ش
واقعه را مى توان خود نمايى هر چه بيشتر اين شب در 
هشت سال گذشته دانست، هشت سالى كه با توجه 
ــت خود را براى انجام  به فضاى جامعه، افراطى ها دس
فعاليت هاى مطلوب خود بازتر ديدند و از همين رو بود 
كه به شكل ناخودآگاه خانواده هاى ايرانى به برگزارى 
ــم روى آوردند. بى ترديد  ــورتر اين مراس هرچه پرش
بهايى كه به شب يلدا طى اين هشت سال داده شد را در 
شانزده سال پيش از اين هشت سال مشاهده نمى كنيم، 
ــالى كه جامعه افراطى ها را مجاب به عقب  شانزده س

نشينى كرده بود.

يادداشت

جمشيد كيانفر 
پژوهشگر تاريخ

جشن يلدا، مبارزه با تندروى
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منصوره ميرقاسمى ــه در حال بازى  ــاله جلوى در خان ميالد هفت س
ــا پرايد  ــد. متهم ب ــه  قربانى تجاوز ش كردن بود ك
ــيد و او را به بهانه نشان دادن  سفيدرنگش از راه رس
آدرس با خود برد. مادر و پدر ميالد اهل محل را جمع 
ــاعت خبرى از  ــا او را پيدا كنند اما تا يك س كردند ت
ــاعت بعد پدر او را دوخيابان  او نبود كه نبود. يك س
ــوك زده  ــر از خانه در حالى كه گيج و ش آن طرف ت
ــد از معاينه بدنى  به اطراف زل زده بود پيدا كرد. بع
ــد كه به ميالد تجاوز شده است. پدر ميالد  معلوم ش
ــال 93 و نزديك به  مى گويد:« بعداز ظهر مرداد س
ــغول بازى  ــود. ميالد جلوى در خانه مش عيد فطر ب
ــازى مى كرد  ــه وقتى ميالد در كوچه ب بود. هميش
ــر  ــه هر چند دقيقه يك بار به او س حواس مان بود ك
ــتر از 20 يا 30 متر دورتر  بزنيم. پسرم از فاصله بيش
ــده بود براى  از خانه نمى رفت و اينكه آن روز گم ش
ما عجيب بود. يك ساعت بعد از اينكه با اهالى محل 
همه جا را گشتيم او را چند خيابان باالتر از خانه پيدا 
كردم. رنگش زرد و صورتش شوك زده بود. اول فكر 
ــتم  كردم خودش از خانه فاصله گرفته و مى خواس
دليل اين كارش را بپرسم و تنبيهش كنم كه متوجه 
ــت و نمى توانست جواب  ــدم حالش خيلى بد اس ش
بدهد؛ بعد متوجه شدم كه مقعدش خونريزى كرده 
ــريع به نيروى انتظامى زنگ زديم و بچه را  است. س
به بيمارستان برديم. پزشك گفت بچه دچار پارگى 
ــده و بايد عمل ترميم روى او انجام  ــديد مقعد ش ش
ــترى بود و وقتى  شود. يك هفته در بيمارستان بس
ــم كه چقدر زجر  او را به خانه آورديم، تازه فهميدي
جلوى چشم هاى مان است. هر روز او را به مشاوره مى 
برديم و مبالغ سنگين مى داديم تا به شرايط طبيعى 
ــيه اى شهر  برگردد». حادثه در يكى از مناطق حاش
ــر ضعيف جامعه در  اهواز اتفاق افتاده. جايى كه قش
آن زندگى مى كنند. پدر ميالد يك كارگر است و تمام 
ــكى قانونى و روانكاوى هاى بعد از  هزينه هاى پزش
حادثه را به تنهايى پرداخت كرده.او مى گويد:«هيچ 
ــرد حتى يك  ــت نك ــا حماي ــئولى از م ارگان و مس
ــا بچه مان را پيش  روانكاو هم به ما معرفى نكردند ت
ــكى قانونى فقط سه ميليون تومان  او ببريم. در پزش
ــه اى  ــد؛ فقط جلس ــرم ش ــرج آزمايش هاى پس خ
60هزارتومان براى روان شناسى مى دادم. او تا يك 
سال بعد از اين ماجرا با دنياى دور و اطرافش قهر بود 
ــت. در درس هايش  و همين االن هم همين طور اس
ــه هم نمى تواند با  ــديدى كرده و در مدرس افت ش
دوستانش ارتباط برقرار كند. آن موقع كه اين اتفاق 
ــد او  افتاد، خانمم باردار بود و همين اتفاق باعث ش
ــورد.  االن او هم تحت نظر دكتر  هم ضربه زيادى بخ
ــت و قرص و دوا مصرف مى كند. من  روانپزشك اس
ــتر نداشتم و تحمل اين همه  آن موقع 31 سال بيش
زجر از عهده ام خارج شد. پسرم بعد از اين اتفاق يك 
ــكالت عصبى بود  تشنج شديد كرد كه به علت مش
ــان  كه برايش اتفاق افتاده بود؛ نوار مغزى اين را نش
ــى را ببيند كه شباهت  مى داد. همين االن هم كس
ــنج مى شود.  ــته باشد، دچار تش كمى با متهم داش
ــيند و از حرف هايى  ــارم مى نش ــى مى آيد و كن وقت
ــف مى كند، دلم  ــه او مى زنند برايم تعري كه مردم ب
ــى دارم. نمى توانم  ــكند. من هم صبر و طاقت مى ش
ــاعتى كه  ــتر از اين تحمل كنم». در آن يك س بيش
ميالد دور از خانواده بود، مردى 28 ساله با يك پرايد 
سفيد به بهانه پرسيدن آدرس او را سوار ماشين و به 
ــرم را با چاقو  او تجاوز كرد. پدر ميالد مى گويد:«پس
ــرش را پايين نگه داشته بود و  تهديد كرده بود و س

اين كار را كرد». 
ــدر اخبار آمد  ماجراي اين كودكان زماني به ص
ــگر براي  ــور، خبرنگار و گزارش ــاهين صمدپ كه ش

برنامه خبري تصويري خود به سراغ پدر يكي از اين 
كودكان رفت اما اين تنها پسربچه اى نبود كه در اين 
ــاوز قرار گرفته  ــيه اى از اهواز مورد تج منطقه حاش
بود. پدر ميالد و پدر دونفر ديگر از اين پسربچه ها كه 
با «قانون» گفت وگو كرده اند، مدعى اند كه متهم به 
هفت پسربچه در اين منطقه تجاوز كرده كه مدارك 
ــت. پدر  ــكى قانونى آن هم موجود اس دادگاه و پزش
ــال 92 تا 93 به پنج  ميالد مدعى است:« متهم از س
ــتگير شد و بعد از 11 ماه با  پسربچه تجاوز كرد و دس
ــال94 گذاشته بود،  همان قرار دو ميلياردى كه س
ــال 96 به دو پسربچه ديگر  آزاد شد. او دوباره در س
تجاوز كرد و پدر آن دو پسربچه هم از متهم شكايت 
كردند كه بعد از مدتى به زندان افتاد و دوباره آزاد شد. 

حاال متهم آزاد است».
حكم ممنوع الخروجى متهم را گرفتيم

پدر يكى ديگر از پسربچه ها هم كه در دى 96 به او 
تجاوز شد، مى گويد كه ماه هاست تمام وقتش را براى 
ــاندن اين پرونده صرف كرده  پيگيرى و به نتيجه رس
ــاله بوده و در گفت وگو با «قانون»  است. پسر او 14 س
ــروز بود در حالى كه  مى گويد: «آخرين دادگاه ما دي
حكم جلب متهم را گرفته ايم، نتوانستيم او را دستگير 
كنيم و او متوارى است. حكم ممنوع الخروجى اش را 
ــت همان آدم هايى كه برايش  هم گرفته ايم و قرار اس
سند آزادى گذاشته اند او را تحويل پليس بدهند». او 
ــا مى گويد:« ما هفت  درباره روند پيگيرى پرونده ه
ــودك در دادگاه داريم كه  ــت ك پرونده تجاوز به هف
قاضى بايد براى آن راى بدهد. البته قاضى از سال 93

ــده راي داد و  به پرونده اى كه به پنج كودك تجاوز ش
در نهايت متهم بعد از مدتى آزاد شد. او بعد از دو سال 
به دو كودك ديگر از جمله پسر من تجاوز كرد. وكيل 
ــكل  ــال 93 در دادگاه مى گفت كه متهم مش او درس
ــت مى داد تا به پزشكى قانونى  روانى دارد و درخواس
برود. پرونده به پزشكى قانونى مى رفت و جواب گرفته 
مى شد و به دادگاه ارائه مى شد. او مشكل روانى داشت 

اما چرا آزادش كردند؟ در نهايت چهار سال به همين 
شكل گذشت و دوباره متهم را آزاد كردند. در اين سال 
ها ما متهم را مى ديديم كه در اهواز و جلوى چشم هاى 
ما ازدواج كرد و بچه دار هم شد. ماموران كالنترى يك 
ــهاد محلى جمع كردند كه در آن اهالى گفته  استش
بودند كه اين متهم به بچه هاى ما هم تجاوز كرده است 
ــكايت نمى كنيم». پدر اين پسربچه درباره  اما ما ش
تجاوز متهم به پسر خودش مى گويد:« اين حادثه دى 
ــال اتفاق افتاد.متهم به بهانه پرسيدن آدرس از  پارس
پسرم او را داخل پرايد سفيدش كشاندو بعد از اينكه 
با چاقو تهديدش كرد او را به خارج از شهر برده و به او 
تجاوز كرده بود. پسرم ترسيده بود و متهم او را كتك 
هم زده بود. بعد فهميدم او به بچه هاى ديگر با همين 
ترفند تجاوز كرده است. يكى از پسربچه ها هشت ساله 
بود. متهم پسربچه را نزديك سوپرى محل ديده و از او 
آدرس يك پارك نزديك را پرسيده بود و  بچه همان 
پارك نزديك را به او نشان داده و گفته اينجاست. اما 
ــان  متهم اصرار كرده كه بيا برويم و پارك را به من نش
بده. بچه هم براى كنجكاوى سوار ماشين شده و بعد 
از طى كردن مسافتى به او تجاوز كرده است. او بچه ها 
ــما را با چاقو  را تهديد مى كرده كه اگر حرف بزنيد ش
ــربچه ها مى خواهند كه  ــم». پدران اين پس مى كش
هرچه سريع تر متهم اين پرونده شناسايى شود تا به 
ــكالتى  و زجرى كه  كودك ديگرى تجاوز نكند و مش
آن ها كشيده اند، گريبان خانواده ديگرى را نگيرد. پدر 
پسر 14 ساله مى گويد:« همه ما  هفت نفر از قشرهاى 
ضعيف جامعه هستيم و فرياد دادخواهى مان را بلند 
ــى از بچه ها تحت  ــند. يك مى كنيم تا به دادمان برس
ــت». او كه مدت هاى طوالنى  تكفل پدربزرگش اس
پيگير پيشرفت روند پرونده است، مى گويد:« من از 
ــكل براى بچه ام پيش آمد تا االن  پارسال كه اين مش
مدام براى اين پرونده پيگيرى كردم تا توانستم حكم 
ــام كار و زندگى ام را  جلب متهم را بگيرم. 55 روز تم
ــا او را در خيابان  تعطيل كردم و دنبال متهم دويدم ت

شناسايى كردم و پليس او را دستگير كرد. اما دوباره 
بعد از 11 ماه با همان قرار وثيقه دوميلياردى كه سال 
94 براى او گذاشته بودند، آزاد شد. البته قاضى 800 
ميليون تومان وثيقه هم براى آدم ربايى دو پسرى كه 
در سال 96 به آن ها تجاوز كرده بود تعيين كرد كه او 
اين مبلغ را نداد و با همان وثيقه دوميلياردى سال94

آزاد شد». 
از روى جسدم بگذريد كه متهم را مجازات نكنند

ــاله در ادامه صحبت هايش از  پدر اين پسر 14 س
نامه هايى مى گويد كه براى دادرسى پرونده به مراجع 
قضايى نوشته است:« به دفتر آقاى الريجانى؛ رييس 
قوه قضاييه و دفتر آيت ا... صديقى نامه نوشتم. همين 
طور دوبار به دفتر رييس دادگسترى خوزستان نامه 
ــتم تا كار ما را پيگيرى كنند. اما هنوز متهم آزاد  نوش
ــد؟ من از خدا  ــت. چرا بايد او را با وثيقه آزاد كنن اس
چيزى نمى خواهم جز اينكه متهم را دستگير كنند تا 
به بچه ديگرى آسيب نرساند. به خدا از همان روزى كه 
اين اتفاق افتاد من و خانمم خواب و خوراك نداريم. به 
خانواده من تعرض شده است و من اين موضوع را رها 
نمى كنم، مگر اينكه بميرم كه بخواهم از اين موضوع 
دست بكشم». او در ادامه صحبت هايش مى گويد كه 
مدتى است قاضى پرونده را عوض كرده اند و مراحل 
قضايى در جريان است. او ادامه مى دهد:« پرونده هاى 
ــت. چون يك بار پنج نفر از  اين موضوع دو قسمت اس
والدين در سال92 و 93 شكايت كردند و در ادامه  دو 
نفر ديگر در سال96 شكايت كردند. در پرونده آن  پنج 
نفر اعترافات متهم در حضور داديار بازپرس است كه 
در پرونده موجود است. اما قاضى به آن هم اكتفا نكرد. 
در سال 94 قاضى با يك قرار دوميلياردى متهم را آزاد 

كرده است و سال 96 دوباره مرتكب جرم شد».
تجاوزبه بهانه آدرس پرسيدن از بچه ها 

ــال  ــربچه چهارس پدر يكى ديگر از بچه ها كه پس
ــاوز قرار گرفت،  ــت متهم مورد تج و نيمه اش به دس
مى گويد:« متهم بچه ها را با يك شكل خاص و با يك 

ترفند گول زده و به آن ها تجاوز كرده است. يعنى همه 
به يك شكل بوده است. در بازسازى صحنه هاى جرم 
ــد كه متهم به يك شكل بچه ها را اغفال  هم معلوم ش
ــيدن آدرس بچه ها را سوار  ــت. او براى پرس كرده اس
ماشين كرده و بعد از طى مسافتى به مكانى برده و به 
آن ها تجاوز كرده است. درباره بچه خودم كه آن موقع 
چهار سال و نيم داشت، متهم جلوى در خانه ما آمده 
بود، ظهر بود. كوچه ما بن بست است و بچه ام در كوچه 

جلوى در خانه بود. 
ــر نبش خيابان و كوچه كه پنج متر هم نيست،  س
ــه فالنى را  ــه آدرس خان ــه ك ــرم را ديده و گفت پس
مى خواهم، بچه ام آدرس را داده اما او گفته كه بايد آنجا 
ــوار ماشين شده درها را  را نشانم بدهى. وقتى بچه س
قفل كرده بود. بچه ام پرسيده بود من را كجا مى برى؟ 
او هم با حرف هاى زشت و ركيك جوابش را داده بود. 
ــهر برده و ترسانده بود و  او را به جاده اى در اطراف ش
كارى را كه نبايد مى كرد، كرد. بعد هم او را با ماشين 
به خانه برگردانده بود. اين اتفاق نزديك به 45 دقيقه 
ــر كار در اهواز بودم و وقتى  ــت. من س زمان برده اس
رسيدم موضوع را فهميدم. خانمم وقتى بچه به خانه 
آمده، ديده بود كه رنگش زرد شده و او هم موضوع را 
به مادرش گفته بود و خيلى ترسيده بود. او را به دكتر 
و پزشكى قانونى برديم. او يك سال از خانه بيرون نمى 
ــا نزديك در برو هم نمى رفت.  رفت. به او مى گفتيم ت
ــويى هم نمى رفت. او را بارها به دكتر و  حتى دستش
روانپزشك و روانشناس برديم و هزينه بسيار زيادى 
ــتان  ــن كار داديم. متهم هم متولد شهرس را براى اي
ــت اما خانه اش در اهواز است. او گاهى به  خودمان اس
ــر بزند و او را  شهرستان مى آمد تا به فاميل هايش س
ــى موضوع را نفهمد  مى ديديم. ما مى خواستيم كس
ــكايت كرديم او  ــود. بعد از اينكه از او ش و قوميتى نش
ــتاد تا وساطتت  ــفيدهاى طايفه اش را فرس ريش س
كنند و ما رضايت بدهيم. اما ما از زندگى بچه هاى مان 
ــد صدايش  ــى حرف مى زن ــم». پدر وقت نمى گذري
ــود. او بارها درباره  تكه تكه است و گاهى قطع مى ش
ــه  اين موضوع در دادگاه صحبت كرده اما بايدهميش
ــد تا دوباره اتفاقى براى او نيفتد.  مواظب پسرش باش
ــال93 كه اين اتفاق افتاد به اداره  او مى گويد:« ما س

آگاهى شكايت كرديم. 
بچه ها را چهره شناسى برديم و بعد از تالش هاى 
ــايى و دستگير  زياد بعد از 21 روز او را در اهواز شناس
ــتند كه موضوع را  كردند. البته خانواده هايى هم هس
مطرح نكردند و روى ماجرا سرپوش گذاشتند. ما در 
ــديم و پرونده تشكيل شد و به  اداره آگاهى شاكى ش
استان ارجاع دادند و تحقيقات ادامه پيدا كرد. او براى 
بازسازى تمام صحنه هاى جرم آمد». او ادعا مى كند 
ــترس  ــاى متهم هم در دس ــه فيلم هاى اعتراف ه ك
ــت:« همان اول به ما گفتند كه فيلم اعتراف هاى  اس
متهم مفقود شده است اما ما به اداره آگاهى شهرستان 
ــه داديم».  ــم و در دادگاه ارائ ــم و فيلم را گرفتي رفتي
ــه فيلم ها در اداره آگاهى  البته او در ادامه مى گويد ك
موجود است.  ما خيلى تالش كرديم تا پسرچهار سال 
ــردد. البته خرج زيادى براى  و نيم مان به زندگى برگ
گرفتن مشاور هم كرديم. حاال كه متهم دوباره به دو 
بچه ديگر هم تجاوز كرده ما دوباره به دادگاه رفتيم و 
بعد ازچهار سال پرونده را پيگيرى  كرديم». او درباره 
وضعيت مالى خانواده بچه هايى كه قربانى تجاوز اين 
ــال 93 ما پنج نفر بوديم و  ــدند، مى گويد:«س مرد ش
وضعيت مالى خوبى نداشتيم و نمى توانستيم وكيل 
بگيريم چون پول هنگفتى مى خواست. من و پدر يكى 
از بچه ها قبول كرده بوديم تا اين پول را بدهيم اما بقيه 
وضعيت مالى خيلى بدى داشتند و نمى توانستند اين 
پول را بدهند. يكى از بچه ها با مادرش زندگى مى كند 
و خرج زندگى شان را هم به زور تامين مى كردند. يكى 
ــت كه اين دو تا از  ديگر از بچه ها هم با پدربزرگش اس
خانواده ها اصال نمى توانند پولى براى وكيل بدهند».

     گفت و گوى «قانون» با پدران  سه پسربچه اى كه در اهواز مورد تجاوز متهمى قرار گرفتند كه بعد از تكرار جرم ، اكنون متواري است    

ما هيچ وقت به زندگى  برنگشتيم

حال زار درياچه اروميه در سال هاي اخير نگراني هاي بسياري 
ــاد كرده  ــت ايج ــه مندان محيط زيس ــياري از عالق را براي بس
ــكي رسيد و مشكالت  است. پس از آنكه اين درياچه به مرز خش
زيست محيطي زيادي را براي ساكنان اروميه و شهرهاي اطراف 
آن ايجاد كرد، دولت به فراست نجات درياچه و تالش براي احياي 
آن افتاد. كميته اي نيز در اين زمينه تشكيل شد و با برخي اقدامات 
ــال اما بهبود  ــتند. امس تاثيراتي ولو اندك در حفظ درياچه داش
ــده تا اميدواري ها براي حفظ  ــبب ش وضع بارش ها در كشور س
ــود. با اين حال  ــگي بيشتر ش اروميه در عين نگراني هاي هميش
ــرق درياچه اروميه در  و به اعتقاد فعاالن حوزه محيط زيست، ش
ــائل زيست محيطى درياچه اروميه  وضعيت بحرانى ناشى از مس
قرار دارد، ولى در غرب اين درياچه فعاليت هاى پرشتاب اقتصادى 
به چشم مى خورد. ضمن آنكه هيچ گونه تغييرى در سياست هاى 
ــن درياچه صورت  ــت محيطى اي كالن جلوگيرى از بحران زيس
ــناس محيط زيست با اشاره  ــت.محمد درويش كارش نگرفته اس
ــان درياچه  ــال 75، گفت: در آن زم ــى در س به برگزارى همايش
اروميه 35 ميليارد متر مكعب آب داشته كه در آن دوران يكى از 
رويايى ترين دوران زندگى خود را سپرى مى كرده است. اين امر 
به گونه اى بوده كه صاحبان صنايع اطراف اين درياچه ابراز نگرانى 

مى كردند كه با افزايش سطح آب درياچه اروميه خسارات عمده اى 
به فعاليت هاى آن ها وارد مى شود.

 از اين رو به دنبال راهكارهايى براى جلوگيرى از پيشروى آب 
ــت كنونى درياچه  ــاره به وضعي اين درياچه بودند. درويش با اش
اروميه، خاطرنشان كرد: در حال حاضر سدهاى بى شمارى روى 
ــده، ضمن آنكه  رودخانه هاى منتهى به درياچه اروميه احداث ش
ــده است. حدود يك  20 هزار چاه غيرمجاز در اين منطقه حفر ش
ــده كه از اين تعداد هشت درصد آن  ميليون چاه در كشور حفر ش

مربوط به حوضه درياچه اروميه مى شود.
ــيب در  ــعه چغندركارى و باغات س ــاد از توس درويش با انتق
منطقه اروميه، خاطرنشان كرد: از جمله راهكارهاى عالج بخشى 
درياچه اروميه ارائه طرح نكاشت بوده است كه تا كنون اين طرح 
اجرايى نشده است، ضمن آنكه راهكارهاى پيشنهادى ديگر نيز 
پياده سازى نشده و هيچ تغيير محسوسى در سياست هاى كالن 
در زمينه كاهش وابستگى منطقه به منابع آب مشاهده نمى شود. 
ــاره  ــتاد احياي درياچه اروميه با اش ــتاني س با اين حال مدير اس

ــه مي گويد: طبق  ــدات براي درياچه ارومي به تداوم برخي تهدي
ــامل استان هاى  برآوردها در كل حوضه آبريز درياچه اروميه ش
آذربايجان غربى، آذربايجان شرقى و كردستان، اراضى كشاورزى 
حدود 21 هزار هكتار بيشتر شده است، درحالى كه طبق مصوبات 
ــطح زير كشت در  ــتاد احياى درياچه اروميه بايد از افزايش س س
ــد تا كاهش 40 درصدى مصرف آب  اين حوضه جلوگيرى مى ش

درحوزه كشاورزى محقق شود. 
متاسفانه پايبندى به اين مصوبه وجود نداشت. عمده توسعه 
ــه «ديم» بوده  ــاورزى در حوضه آبريز درياچه ارومي اراضى كش
است؛ البته از دانشگاه هاى اروميه و تبريز خواسته ايم كه بررسى 
ــاورزى در حوضه  ــى كش ــعه اراض ــورد ميزان توس دقيقى در م
درياچه اروميه داشته باشند. در صورت آماده شدن اين گزارش، 
ــد.به گفته فرهاد  برخوردهاى الزم طبق ضوابط انجام خواهد ش
ــم از محل صندوق  ــرخوش، همچنين 400 ميليارد تومان ه س
ــعه ملى براى تكميل پروژه انتقال آب كانى سيب به درياچه  توس
اروميه ابالغ و تاكنون 50 درصد آن دريافت شده است. قول داده 

ــد كه مابقى نيز به زودى تخصيص داده شود.وى با بيان اينكه  ش
ــدهاى حوضه  ــازى آب به درياچه اروميه از س مرحله دوم رهاس
آبريز، در بهمن  امسال اجرايى خواهد شد، اظهار كرد: رهاسازى 
ــدهاى حوضه آبريز انجام مى شود. جزييات  ــتانه از همه س زمس
ــده ابتداى دى  ــزان آب رهاسازى ش ــه مي ــوط به آن از جمل مرب

مشخص مى شود.
 از ميزان آب هاى موجود در حوضه آبريز، مصارف آب شرب و 
كشاوزى جدا مى شود و مازاد به عنوان حق آبه زيست محيطى به 

درياچه اروميه مى ريزد.
ــتاد احياى درياچه  ــرخوش همچنين با اشاره به مصوبه س س
اروميه مبنى بر ورود تمامي روان آب هاى حوضه آبريز به درياچه 
ــال جارى تا  ــتاد از اول آذر س اروميه تصريح كرد: طبق مصوبه س
ارديبهشت سال آينده بايد همه روان آب ها در حوضه درياچه به 
عنوان حقابه درياچه اروميه تلقى شده و به درياچه بريزد. در حال 
حاضر تراز درياچه اروميه 1270.44 متر است؛ اين درحالى است 
كه در آخر سال آبى گذشته (شهريور97) تراز درياچه 1270.21

متر بود، بنابراين در شرايط كنونى كه كمتر از سه ماه از آغاز سال 
آبى جديد مى گذرد، تراز درياچه 22 سانتى متر بيشتر شده است. 
ــوى ديگر تراز درياچه اروميه در مدت مشابه سال گذشته،  از س
ــبت به سال  ــانتى مترى نس متر بود و افزايش 16 س 1270.28

گذشته را نشان مى دهد.

محيط زيست

ــبى طوالنى در انتظار است. انتظارى  و باز هم ش
ــت داشتنى و شب  شيرين و دلچسب. يلداى دوس
ــز خاطره خوش و  چله اى كه از بچگى هاى مان ج
دورهمى هايى پر از خنده و نقل قول و خوراكى هاى 
خوشمزه از آن چيزى به ياد نداريم. شبى كه با وجود 
ــتر بودنش از تمامى شب هاى ديگر  چند ثانيه بيش
ــت و هزاران رمز و راز در خود جاى  سال بلندتر اس
داده است.در همين چند ثانيه هاى بيشتر اين شب، 
هزاران اتفاق مى افتد و هزاران چند ثانيه با شب هاى 

ديگر متفاوتند.
ــب يلدا در خانه سالمندان  مادربزرگى كه در ش
ــب چند ثانيه بيشتر  ــت، در اين ش چشم به راه اس
ــد و درد را چند ثانيه بيشتر  به فرزندانش مى انديش
درون دلش مچاله مى كند و چند ثانيه بيشتر دستان 
دعاگويش را براى فرزندانش به آسمان بلند مى كند.

مستاجرى كه فردا بايد پول اجاره خانه اش را بدهد 
و هنوز نتوانسته آن پول را تهيه كند، آن شب چند 
ثانيه بيشتر به مشكالت مالى خود مى انديشد و چند 
ثانيه بيشتر با خود فكر مى  كند كه چه چاره اى سازد 

تا از اين گره كور بى پولى رهايى يابد.
افرادى كه عزيزان شان را از دست داده اند، چند 
ــوند  ــتر به جاى خالى آن ها خيره مى ش ثانيه بيش
ــان را درون  ــتر بغض و دلتنگى ش و چند ثانيه بيش
ــى كنند.آن هايى كه  دل هاى عزادار خود مچاله م
ــتر با او به  عزيزى دور از خانه دارند، چند ثانيه بيش
حرف مى نشينند و چند ثانيه بيشتر ابراز عشق شان 
ــزى بيمار را در  به طول مى انجامد.افرادى كه عزي
بستر دارند، چند ثانيه بيشتر به چهره نزار آن ها نگاه 
ــتر دعا و نيايش قرائت  مى كنند و چند صفحه بيش
كرده و چند ثانيه بيشتر به خداوند التماس مى كنند.

ــل كار  ــب در مح ــه در آن ش ــادرى ك پدر و م
ــتر  ــد، چند ثانيه بيش ــى گذرانن ــان را م خود زم
ــه تنهايى  ــب را ب ــه االن آن ش ــان ك به فرزندان ش
ــدان آن ها چند  ــند و فرزن مى گذرانند، مى انديش
ثانيه بيشتر در انتظار برگشت والدين خود از سركار 
ــهر را تميز  ــان هاى ش ــتند.رفتگرى كه خياب هس
ــاى زمين را  ــتر آلودگى ه مى كند، چند ثانيه بيش
مى زدايد و چند ثانيه بيشتر به آلودگى هاى اذهان 
مردم شهر مى انديشد.مادرى كه جنين خود را درون 
وجود عاشقش حمل مى كند، چند ثانيه بيشتر با او 
به سخن مى نشيند و چند ثانيه بيشتر براى او آينده 
ــم مى كند و بانويى كه  ــنگ را تجس هاى زيبا و قش
آرزوى مادر شدن را سال هاست به دوش مى كشد، 
ــن آرزو را از خداوند طلب مى  ــتر اي چند ثانيه بيش
كند و چند ثانيه بيشتر اشك مى ريزدو عزيزانى كه 
دست شان از دنياى فانى  كوتاه شده است، چند ثانيه 
ــتر در انتظار دعا و طلب خير از سوى آشنايان  بيش
ــتند.و در اين چند ثانيه هاست كه هزاران  خود هس
اتفاقات خوب و بد در شهر مى افتد. مثل هرشب و روز 
ديگرى كه ثانيه ها زندگى هاى بسيارى را مى سازند 
يا حتى زير و رو مى كنندو چه خوب و نيكوست كه 
ــى هاي مان دل هايى  در اين چند ثانيه هاى زندگ
ــاد كنيم، زندگى هايى را بسازيم و دست هاى  را ش
مودت مان را به سوى نيازمندانى كه تنها اميدشان 

بعد از خدا به بندگان نيكوكار او هست، دراز كنيم...

ــدن دوره تحصيل در مدارس فني  12 ساله ش
ــت  و حرفه اي، اكنون اين فرصت را ايجاد كرده اس
ــتاني امكان شركت در  تا فارق التحصيالن هنرس
كنكور را داشته باشند. مديركل دفتر آموزش هاى 
ــرورش در  ــوزش و پ ــه اى وزارت آم ــى و حرف فن
ــوراى سنجش  اين باره با بيان اينكه طبق اعالم ش
و پذيرش دانشجو، فارغ التحصيالن هنرستانى از 
ــركت  ــرى ش اين پس مى توانند در كنكور سراس
ــه داوطلبان بخواهند از  كنند،افزود:  در صورتى ك
امتياز «سابقه تحصيلى» برخوردار شوند، بايد در 
ــان  امتحانات نهايى مربوط به زيرگروه انتخابى ش
ــينى مقدم با اشاره به  ــركت كنند.محسن حس ش
ــدن دوره تحصيل در فنى و حرفه اى  ــاله ش 12 س
از سال جارى اظهار كرد: در صورتى كه داوطلبان 
ــى» برخوردار  ــابقه تحصيل بخواهند از امتياز «س
ــوند، بايد در امتحانات نهايى مربوط به زيرگروه  ش
ــوان مثال اگر  ــركت كنند.به عن ــان ش انتخابى ش
ــد در كنكور  ــتانى بخواه ــوز هنرس يك دانش آم
رياضى فيزيك شركت كند و در دانشگاه مهندسى 
ــد 30 درصد تاثير  بخواند، در صورتى كه مايل باش
مثبت سابقه تحصيلى را براى خود ايجاد كند، بايد 
در امتحانات نهايى گروه رياضى شركت كند. وي 
گفت: به طور ميانگين امتحان حدود 10 درس در 
ــته هاى نظرى پايه دوازدهم به صورت نهايى  رش

برگزار مى شود.
حسينى مقدم ادامه داد: البته اگر دانش آموزى 
ــوابق تحصيلى استفاده  نخواهد از تاثير مثبت س
ــت و هيچ الزامى وجود ندارد و  كند، مشكلى نيس
ــت. احتماال اغلب بچه ها هم امتحان  اختيارى اس
ــدرى صندلى خالى  ــد داد زيرا به ق نهايى نخواهن
داريم كه بسيارى از داوطلبان مى توانند به راحتى 
ــخ به اينكه آيا  در دانشگاه قبول شوند.وى در پاس
امتحانات پايه دوازدهم فنى و حرفه اى به صورت 
ــرد: دروس ما  ــد، اظهار ك نهايى برگزار نخواهد ش
ــتگى و به صورت پودمانى است و  مبتنى بر شايس
ــود. از آن  ــن پودمان برگزار مى ش در خرداد آخري
ــتيم تا جايى كه امكان دارد  ــو به دنبال آن هس س
هنرستانى ها در مقطع كاردانى بدون كنكور وارد 
ــوند، به همين علت ديگر  ــته هاى مختلف بش رش
ــى و حرفه اى ها برگزار  ــراى فن امتحان نهايى را ب

نمى كنيم.

نگاه 

آموزش

چند ثانيه بيشتر

هنرستاني ها در راه كنكور

گروه جامعه
با وجود افزايش بارش ها، همچنان تهديدات زيست محيطي وجود دارد

درياچه اروميه و تهديد خشكي هميشگي
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پليس به دنبال ردى از مرد 

گوشى دزد است

ــال ردى از مرد  ــس تهران به دنب قانون پالس: پلي
تبهكارى است كه دست به سرقت موبايل كارمندان 

يكى از آزمايشگاه هاى پايتخت زده است.
ــور در پايگاه  دوم پليس  يكى از مالباختگان با حض
آگاهى تهران گفت: يكى از مراجعان در اتاق حضور 
داشت كه از وى درخواست كردم تا موقع برگشتن 
من منتظر بماند و براى انجام كار ادارى به اتاق كنارى 
رفتم كه پس از برگشت از فرد مورد نظر خبرى نبود 
و پس از چند دقيقه متوجه شدم گوشى همراهم 
نيست كه در نهايت با كنترل دوربين هاى مداربسته 
ــدم تلفن همراه من توسط  آزمايشگاه،  متوجه ش

همان مراجعه كننده سرقت شده است .
سرهنگ محسن گودرزى، رييس پايگاه دوم  پليس 
آگاهى تهران در اين باره گفت: هماهنگى الزم براى 
انتشار بدون پوشش تصوير متهم با بازپرس شعبه 
هفتم دادسراى ناحيه 5 تهران انجام شده است. از 
كسانى كه موفق به شناسايى تصوير متهم شده و 
اطالعاتى از مخفيگاه يا محل هاى تردد وى دارند 
ــود تا هرگونه اطالعات خود را  ــت مى ش درخواس
ــاس 51069044 در اختيار  ــماره تم از طريق ش
كارآگاهان قرار دهند . سرهنگ محسن گودرزى 
ــزوم نگهدارى اموال قيمتى از  در پايان با تاكيد بر ل
ــى هاى تلفن همراه خود،  جمله مواظبت از گوش
ــهروندان گرامى دقت الزم  بيان كرد: الزم است ش
را در نگهدارى اموال قيمتى و با ارزش خود داشته 
باشند و در صورت استفاده از گوشى همراه در داخل 
ــمت پنجره خودرو نگه  خودرو تلفن خود را به س
نداشته يا در هنگام تردد در كوچه يا خيابان گوشى 
خود را به گونه اى استفاده كنند كه امكان سرقت آن 

به حداقل ممكن برسد.

مصدوميت  چهار كودك 
زاهدانى در آتش سوزى يك 

واحد آموزشى
ــح امروز دچار  ــى در زاهدان صب يك واحد آموزش
ــد و در پى آن چهار كودك مصدوم  آتش سوزى ش
ــدند.مديرمركز حوادث و فوريت هاى پزشكى  ش
ــكى زاهدان در اين باره گفت:   دانشگاه علوم پزش
ــتانى و دبستان در  ــى پيش دبس اين واحد آموزش
خيابان مصطفى خمينى 23 زاهدان بوده كه طعمه 
ــدى بيان كرد: حال چهار كودك  حريق شد.راش
ــده زاهدان به  ــى دچار حريق ش يك واحد آموزش
ــده  ــوختگى 70 درصد وخيم گزارش ش دليل س
است.وى اظهار كرد: چهار آمبوالنس اين دانشگاه 
ــدند كه چهار كودكى راكه  به محل حادثه اعزام ش
ــده بودند به بيمارستان  دچار سوختگى شديد ش
امام على(ع) منتقل كردند.راشدى گفت: اين مركز 
ــى داراى 59 كودك بود كه بالفاصله بعد از  آموزش
ــانى اين كودكان از محل  حضور تيم هاى آتش نش

حادثه خارج شدند.

انهدام باند
 «گرگ هاى وحشى» در حافظ

ــران از انهدام باند  رييس كالنترى 129 جامى ته
سارقان معروف به «گرگ هاى وحشى» خبرداد.

سرهنگ ارسالن قاسم زاده در اين باره گفت: مدتى 
ــزارش چندين فقره زورگيرى،  قبل در پى اعالم گ
كيف قاپى و موبايل قاپى به كالنترى 129 جامى 
تيمى از ماموران كالنترى رسيدگى به موضوع را در 

دستور كار خود قرار دادند.
وى با اشاره به تحقيقات ماموران براى شناسايى اين 
افراد گفت: در تحقيقات بعدى مشخص شد كه دو نفر 
با يك دستگاه موتورسيكلت آپاچى سفيد رنگ اقدام 
به زورگيرى و سرقت از تعدادى از شهروندان كرده 
ــى  اند كه بالفاصله تصاوير اين افراد از طريق بررس
دوربين هاى مداربسته در محل سرقت ها به دست 
آمد و در اختيار تيم هاى گشت زنى قرار گرفت.رييس 
كالنترى 129 جامى تهران با بيان اينكه گشت هاى 
ــت وجو براى يافتن اين افراد را  نامحسوس نيز جس
ــتور كار خود قرار دادند، اظهاركرد: سرانجام  در دس
يكى از تيم هاى گشت زنى متوجه حضور اين افراد 
ــع خيابان هاى حافظ و جمهورى  در محدوده تقاط
اسالمى شد و آنان را به شكل نامحسوس تحت نظر 
قرار داد. دو متهم در حال زاغ زنى يكى از طعمه هاى 
خود بودند و به محض اينكه اين افراد براى سرقت از 
مالباختگان واردعمل شدند ماموران نيز وارد شده 
ــتگيرى آنان كردند. قاسم زاده با بيان  و اقدام به دس
اينكه در اين عمليات درگيرى ميان سارقان و ماموران 
ــارقان با قمه به دست  شكل گرفت، گفت: يكى از س
ــرد، اما با اين  ــوران ضرباتى را وارد ك چپ يكى از مام
ــت قانون به كارگيرى  وجود ماموران پليس با رعاي
ــليك تير هوايى كرده و هر دو نفر را  سالح اقدام به ش
دستگير و به كالنترى منتقل كردند كه در بازرسى از 
آنان 6 دستگاه گوشى تلفن همراه مسروقه كه در همان 
روز سرقت شده بود نيز كشف و ضبط شد.قاسم زاده با 
اشاره به انجام تحقيقات از دو متهم 38 و 40 ساله در 
كالنترى، اظهاركرد: اين دو نفر هر دو از مجرمان سابقه 
ــتند كه پيش از اين نيز بارها به اتهام سرقت  دار هس
دستگير شدند. همچنين اين دو نفر كه درشت اندام 
و بدنساز بودند گروه سرقت خود را به نام «گرگ هاى 

وحشى» نام گذارى كرده بودند.

پليس

فشنگ اسلحه كلت كمرى و در پشت اتومبيل يك فشنگ استعمال طوسى و شلوار سياه بود و در فاصله بسيار نزديك از جسد يك پوكه فاصله كمى از روى زمين افتاده بود. در تن راننده پيراهن سفيد و بلوز فاصله هشت قدمى آن قرار داشت. كت مشكى رنگ راننده نيز در در اين نقطه يك چرخ اتومبيل در گودال افتاده  بودو جسد نيز در ارتكاب جنايت خود مناسب ديده و نقشه خود را عملى ساخته اند.صورت نمى گيرد و به همين جهت قاتل يا قاتالن اين محل را براى امتداد باند فرودگاه خالى از سكنه است و رفت و آمد چندانى در آن وضع جسد ديدن كرده است گزارش مى دهد محل حادثه به علت خبرنگار ما كه به فاصله يك ربع بعد در محل حادثه حضور يافته و از دادند و چند دقيقه بعد ماموران پاسـگاه به محـل حادثه رفتند. پس از مشاهده جسد مراتب را به پاسگاه ژاندارمرى تهران نو اطالع قرار داده شده و خون از آن جارى بود روى زمين افتاده است. افسران مردى كه راننده تاكسى بود در حالى كه سرش روى چهار تكه آجر دورنگ ولوو به شماره 760000 ايستاده و در كنار يك تل خاك جسد و مشاهده كردند كه در فاصله 500 مترى ابتداى باند يك تاكسى افسران راهنمايى بالفاصله با اتومبيل خود به محل حادثه شتافتند نزديكى از باند فرودگاه دوشان تپه با گلوله كشته اند.و به طور بريده به آنان اطالع داد كه راننده يك تاكسى را در فاصله جاده تهران نو جلوى اتومبيل حامل افسر پليس راهنمايى را گرفت حالى كه سخت متوحش به نظر مى رسيد در ايستگاه زركش واقع  در مقارن ساعت هشت و نيم شب گذشته يك جوان دوچرخه سوار در و فرار كردند و تا اين سـاعت اطالعى از آنان به دست نيامده است. گلوله كشته شد. قاتل يا قاتالن از خلوت بودن محل استفاده كرده يك راننده تاكسى به طرز مرموزى در حوالى فرودگاه دوشان تپه با 
شده به دست آمد.
خاك ها مانده است اين شـك قوت مى يابد كه راننده هنگامى كه آن صورت به انجام  برساند، از  روى شيارهاى چرخ الستيك كه روى زيرا چنانچه قاتل او يك نفر بود مسلما نمى توانست نقشه خود را با داشته اند و او را به آن حوالى كشانده  و به آن صورت به قتل رسانده اند يا قاتالن مسلما چند نفر بوده اند كه احيانا با راننده سابقه خصومتى آنچه در باره علت اين حادثه مى توان حدس زد، اين است كه قاتل ممكن است...

به عمل آمد يك گواهينامه رانندگى به نام الماس بدخشان اهل يزد و حيات او خاتمه داده است.  در بازرسى بدنى كه از جيب هاى راننده از خزانه  اسلحه به حوالى محل توقف اتومبيل پريده و گلوله دوم به به نظر مى رسيد كه گلوله اول قاتل يا قاتالن بدو ن آنكه منفجر شود آنجا در فاصله بسيار كمى گلوله را در شقيقه چپ او خالى كرده اند. را از پشت رل به پايين كشيده و او را  به پشت تل خاك برده اند و در افتاده و از حركت باز ايستاده است. قاتل يا قاتالن در اين لحظه راننده كه متاسفانه هنگام عقب نشينى يك چرخ اتومبيل به درون گودال خطر را احساس كرده با دنده عقب درصدد مراجعت و فرار برآمده 

به زودى پرده از روى اين قتل فجيع برخواهند داشت و متهمان را به دست نيامده اسـت ولى ماموران اظهار اميدوارى مى كنند كه شد و جواز دفن صادر شـد. تا اين ساعت از قاتل يا قاتلين اطالعى عبور گلوله از ناحيه چپ شقيقه و گوشه داخلى چشم چپ اعالم راننده فقط در مجازات سر او شد. علت مرگ آسيب مغزى ناشى از نزديكى گلوله شليك شد از اين نظر بود كه خون جارى شده از  سر شليك گلوله به گوش هيچ كس نرسيد. اينكه گفته شد از  فاصله الى پنج سانتى گلوله را در شقيقه او خالى كردند؛ به طورى كه صداى خاك كشاندند و در آنجا او را روى آجر قرار دادند و در فاصله چهار راننده ابتدا با دست جلو دهان او را گرفتند و سپس او را به سمت تل مى رسد كه ابتدا يك يا دو نفر از مباشرين جنايت از بيم فرياد كردن عده اى او را به قتل رسـانده باشند از اين نظر بيشتر درست به نظر به دست آمد كه عينا صورت مجلس شد.  اين حدس كه ممكن است همچنين يك دفترچه بغلى و مبلغ 530 ريال وجه نقد و پاشنه كشى 
به نام على احمد پادگان در حالى كه در پشت دكانى كه منزل آن ها در طفل خرد سال صديقه 9 ساله و صمد  هفت ساله فرزندان شخصى افتادند و به كلى سوختند. ساعت چهار بعداز ظهر روز گذشته دو بازى بودند ناگهان  داخل چاله اي به عمق 6 مترى كه مملو از آتش بود حوالى منزل شان واقع در عباس آباد خيابان تخت طاوس مشغول دختر بچه 9 ساله اى در حالى كه به اتفاق برادر  هفت ساله خود در دو كودك در چاله اى پر از آتش سوختنددستگير خواهند كرد.

پرداختم و چون خسته و بى حال شده بودم در كنار خيابان نشستم مقدارى ترياك تهيه كردم و خوردم و به خيابان آمدم و به قدم زدن اين حال  من كه تحمل كارهاى ناشايست او را نداشتم،با هزار زحمت مى دانم ازدواج يگانه فرزندم با اين دختر قرين سعادت نخواهد شد، با پرستار يكى از بيمارستان هاى معروف تهران است با وجود اينكه دوستش دارد به زنى گرفتم. سيمين دخترى لوس و بدزبان بود، او بنابردرخواست هاى مكرر جواد پسرم براى او دخترى را كه مى گفت اينكه چرا اقدام به خودكشى كرده است ،چنين گفت: سه ماه پيش خاتمه يافت. پيرزن خود را فرنگيس 75 ساله معرفى كرد و درباره از قرائن نيز پيداست، او گدا نيست. معالجه پيرزن دو ساعت بعد نمرده اسـت بلكه مسموم شـده و در حال اغماست و به طورى كه دست به كار شدند  و سپس از چند دقيقه اظهار داشتند كه پيرزن ماموران كالنترى به بيمارستان لقمان الدوله ادهم بردند. اطبا فورا او از گوشـه چادر بيرون افتاده و سـياه و كبود شـده بود. جسد را پيرزنى چادر به سر كشيده و در گوشه خيابان لميده بود. يك دست پيرزن 75 ساله اى از دست عروسش خودكشى كردخود مى برند. فعال قضيه از طرف مقامات مربوطه تحت تعقيب  است.آن مى ريزند و سپس روز بعد ذغال آن را از چاه خارج مى كنند و با عده اى سرباز تعداد زيادى تير و چوب را به سر چاله آورده به داخل حمل و نقل براى تهيه ذغال حفر شده است به همين جهت هر روزه خيابان تخت طاووس به خبرنگار ما گفتند: چاله مزبور از طرف اداره خارج كردند و به اداره پزشكى قانونى منتقل كردند. عده اى از اهالى طفل مزبور را كه به وضع دلخراشـى به كلى سوخته بودند از چاله در محل حاضر شدند و سرانجام پس از كوشش فراوان اجساد دو آتش نشانى اطالع دادند. ساعتى بعد ماموران كالنترى و آتش نشانى تخت طاووس در محل اجتماع كردند و جريان را به كالنترى 25 و چاله رسانيد. لحظه اى بعد عده اى از همسايه ها و ساكنان خيابان خود ديده بود و هميشه از آن وحشت داشت به سر زنان خود را به لب تعريف كرد. گلى مادر بچه ها كه بارها آتش سركش چاله را به چشم كه ناظر جريان بود، خود را به خانه رسـاند و جريان را براى مادرش داشـت افتادند. در همين  حال فاطمه فرزند سه ساله على احمد روى آن با يك قطعه حلبى پوشانده شده بود و در حدود 6 متر عمق آن قرار دارد، مشغول بازى بودند، ناگهان  داخل چاله اى پر از آتش كه 
و ديگر چيزى نمى دانم.

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

آيا باند مجهزى در قتل راننده دست داشته است؟مسافران به طرز فجيعى راننده تاكسى را كشتند
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قانون پالس: پليس تهران با دو پرونده كشف جسد 
مجهول الهويه اى روبه رو است كه تاكنون هيچ سرنخى 

از مشخصات هويتى آن ها به دست نيامده است.
جسد مجهول الهويه نخست

 جسد مردى 30- 25 ساله با قد متوسط الغر اندام، 
با تى شرت سبز، شلوار جين آبى و كفش مشكى، در روز 
16 مرداد سال جارى در حوزه كالنترى 171 مصطفى 

خمينى پيدا شده است.
پليس از كسانى كه اطالعى در مورد هويت اين فرد 
دارند  مى خواهد با شماره تلفن 02151055429 اداره 
دهم پليس آگاهى تهران تماس بگيرند و اطالعات خود 

را در اختيار كارآگاهان قرار دهند.
جسد مجهول الهويه دوم

پنجم بهمن ماه سال گذشته كالنترى 172 حضرت 
ــد زنى 30-25 ساله باشلوار مشكى،  عبدالعظيم جس

ــده كوتاه ( زرد زنگ) با  مانتو مشكى، موهاى رنگ ش
خالكوبى M روى بازوى سمت راست را پيدا كرده است.  
كارآگاهان به دنبال سرنخى از هويت اين زن هستند تا 
ــيدگى به اين پرونده مرموز  تحقيقات خود را براى رس

دنبال كنند.

سارقان مسلح را شناسايى كنيد 
ــش  ــار تصاوير بدون پوش ــس پايتخت با انتش پلي
ــهروندان خواست اطالعات خود  سارقان مسلح، از ش

درباره شناسايى سارقان را به پليس گزارش دهند.
ــتگيرى   ــايى و دس ــات پليس براى شناس  تحقيق
ــلحى كه با گروگانگيرى در ساختمانى  دو سارق مس
ــرقت زده اند،  ــت به س ــكونى در غرب تهران دس مس

همچنان در جريان است.
ــنبه مورخ 20 تير سال  اين سارقان ظهر روز دوش

جارى با ورود به يك مجتمع مسكونى كه همه از اعضاى 
يك خانواده بودند با تهديد سالح بيش از 70 ميليون 
تومان پول و طال سرقت و بعد از حبس كردن اعضاي اين 

خانواده از محل متوارى شدند.
در همين رابطه مركز اطالع رسانى پليس پايتخت 
ــش  ــار تصاوير بدون پوش ــتور انتش با اعالم اينكه دس
متهمان توسط قاضى پرونده صادر شده از شهروندانى 
كه موفق به شناسايى تصاوير متهمان شده اند، خواست 

ــماره هاى 51055501 و  اطالعات خود را از طريق ش
ــان اداره يكم پليس  55381036 در اختيار كارآگاه

آگاهى تهران قرار دهند.

اين جاعالن را شناسايى كنيد
ــرهنگ كارآگاه خيرا... دولتخواه ،  قانون پالس: س
رييس پايگاه پنجم  پليس آگاهى تهران با اعالم خبر 
ادامه تحقيقات پليسى براى شناسايى و دستگيرى دو 
جاعل عناوين دولتى ، بيان كرد: متهمان با سوء استفاده 
از نام و عنوان سازمان حج و زيارت و اداره اوقاف و امور 
ــابه اقدام به كالهبردارى از مردم  خيريه و عناوين مش
مى كردن د.وى بيان كرد: هماهنگى الزم براى انتشار 
بدون پوشش تصوير متهمان براى شناسايى مخفيگاه 
و محل سكونت آن ها  با بازپرس شعبه ششم دادسراى 
ــت. از شهروندانى كه  ناحيه 10 تهران انجام شده اس
ــايى تصوير متهمان شده و اطالعاتى  موفق به شناس
از مخفيگاه يا محل هاى تردد آن ها دارند درخواست 
ــود تا هرگونه اطالعات خود را از طريق شماره  مى ش

تماس 63957778 در اختيار كارآگاهان پايگاه پنجم 
پليس آگاهى تهران قرار دهند. سرهنگ دولتخواه در 
ــود مراقبتى در  ــيارى و خ پايان با تاكيد بر لزوم هوش
ــت شهروندان  برابر كالهبرداران، بيان كرد: الزم اس
گرامى دقت الزم را در برخورد با اين گونه افراد كه تحت 
عناوين مختلف به دنبال سوء استفاده از مردم هستند 
داشته باشند و در صورت مشاهده اين گونه افراد مراتب 

را سريعا با سامانه 110 پليس در ميان بگذارند.

معاون مقابله با عرضه و امور بين الملل ستاد 
مبارزه با مواد مخدر از كشـف بيـش از 16 تن 
انواع مواد مخدر و روان گردان در هفته اخير در 

كشور خبر داد.
اسـدا... هادى نژاد گفت: مجموع كشفيات 
اين هفته16 هـزار و 283 كيلوگرم اسـت كه 
نسـبت به هفته گذشـته كه 13 هـزار و 687
كيلوگرم بـوده 19 درصـد افزايش را نشـان 
مى دهد. بيشترين حجم مواد مكشوفه مربوط 
به ترياك بـه ميزان 14 هـزار و 536كيلوگرم 
بوده اسـت كه 89 درصد مجموع كشفيات را 

شامل مى شود.
همچنيـن از ايـن ميـزان، 866 كيلوگرم 

حشيش، 117 كيلوگرم هرويين، 455 كيلوگرم 
مرفين،   59 كيلوگرم شيشـه، 552 ليتر مواد 
پيش ساز، 8474 عدد قرص روان گردان و247

كيلوگرم ساير مواد كشف و ضبط شده است.
هادى نـژاد با بيـان اينكـه اين ميـزان از 
كشـفيات طى 1118 عمليات صـورت گرفته 
است، گفت: سـرانه كشـفيات مواد مخدر در 
اين دوره 14.7 كيلوگرم بـه ازاى هر عمليات 

بوده است.
معاون مقابله با عرضه و امور بين الملل ستاد 
مبارزه با مواد مخدر اظهار كرد: از مجموع552
ليتر مواد پيش سـاز مكشـوفه در اين مقطع 
مقدار542 ليتر مربوط به استان تهران و 10 ليتر 

استان اصفهان است.  از 8474 عدد قرص هاى 
روان گردان مكشوفه در اين مقطع، بيشترين 
تعداد با 4600 عدد مربوط به اسـتان گلستان 
و 1981 عدد اسـتان تهران اسـت و مابقى نيز 
در اسـتان هاى آذربايجان غربى، البرز، ايالم، 

سمنان، مازندران و همدان كشف شده است.
وى با بيان اينكه بالغ بر 83 درصد كشفيات 
اين دوره زمانى مربوط به هفت اسـتان كشور 
است،  اظهار داشت: بيشترين حجم كشفيات 
با 5715 كيلوگرم مربوط به استان سيستان و 
بلوچستان است كه معادل 35 درصد كشفيات 
كشـور اسـت و هرمزگان با 2467 كيلوگرم، 
كرمـان بـا 1596 كيلوگـرم، فارس بـا 1527

كيلوگرم، تهران بـا 1271 كيلوگرم، بوشـهر 
بـا519 كيلوگرم و خراسـان رضـوى با 447
كيلوگرم به ترتيـب در رتبه هـاى بعدى قرار 

دارند.
ايـن مقام مسـئول در سـتاد در تشـريح 
كشفيات مواد مخدر در سطح كشور طى يك 
هفته اخير گفت: يك محموله كالن مواد مخدر 
به وزن بيش از يك و نيم تن از يك باند قاچاق 
مواد مخدر در شهرسـتان ميناب كشف شده 
است. اين محموله توسط قاچاقچيان از استان 
سيستان و بلوچسـتان به بندر تياب از توابع 
شهرسـتان ميناب انتقال يافتـه و آنان قصد 
داشـته اند محموله را به وسـيله خودروهاى 
سوارى به اسـتان هاى عمقى كشـور منتقل 
كنند كه با اقدامات ماموران اطالعات اسـتان 
در بندر تياب چهار دستگاه خودروى نيسان 

مخزن دار حامـل محموله فوق شناسـايى و 
توقيف شد.

به گـزارش روابط عمومى سـتاد مبارزه با 
مواد مخدر، هادى نژاد همچنين از كشف 594
كيلوگرم مواد مخدر از بازرسى يك دستگاه
سمند در ايسـت و بازرسى سه راهى راين در 
كرمان، انهدام يك باب كارگاه خانگى توليد 
شيشـه در اصفهان و كشـف 330 كيلوگرم 
ترياك كـه از طريق دريا وارد سـواحل بندر 
گناوه شده بود، خبر داد. سهم كشفيات پنج 
استان اولويت دار حوزه مقابله يعنى سيستان 
و بلوچسـتان، كرمان، هرمزگان، بوشـهر و 
آذربايجان غربى از كشفيات كشور در هفته 
مذكور 63.2 درصد است. طى اين مدت، 157
دستگاه خودرو، 14 دستگاه موتورسيكلت، 6
قبضه سالح و 20 دستگاه موبايل توقيف شد.

كشف محموله 1.5 تنى مواد مخدر از يك باند قاچاق

به پليس كمك كنيد

رويداد
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ــايد روزي كه فيفا اعالم كرد پرسپوليس يك سال  ش
ــت، هيچ كس حتي تصورش را  قادر به جذب بازيكن نيس
هم نمي كرد اين دوران طوالني تبديل به مقطعي درخشان 
از تاريخ باشگاه شود و اين همه قاب زيبا و فراموش نشدني 
ــازد. قهرماني در ليگ هفدهم، رسيدن به فينال ليگ  بس
ــيا و باقي ماندن در كورس مدعيان امسال،  قهرمانان آس
كارنامه باورنكردني تيمي است كه هيچ بازيكن جديدي 
ــلمان، احمدزاده، محرمي و اميري  نگرفت، طارمي، مس
ــدند و ماهيني و انصاري را هم به خاطر رباط  از آن جدا ش
ــم برانكو كرد  ــذ كاري كه تي ــت داد. روي كاغ پاره از دس
ــپوليس آن قدر  ــا اين پرس ــد «غيرممكن» بود، ام در ح
ــت دوران  مصمم، جنگجو و البته با كيفيت بود كه توانس
تلخ محروميت را با سربلندي پشت سر بگذارد. حاال همه 
خوشحالند از اينكه پنجره ها دوباره باز شده و پرسپوليس 

هم مثل ساير باشگاه ها مي تواند خودش را تقويت كند. 
راستش اما اين مساله همان اندازه كه خوشحال كننده 

ــد. پنجره باز چيز  ــت، مي تواند باعث نگراني هم باش اس
خطرناكي است، اگر قرار باشد به جاي آدام همتي و شايان 
ــند، امثال  ــه حداقل تا پاي جان زحمت مي كش مصلح ك
ــوند، ارز مملكت را تباه  ــكي و تادئو و نيوماير وارد ش يانس
كنند و جان مردم را باال بياورند. امروز اگر آدام و شايان پاس 
گل نمي دهند، حداقل وقتي دوربين چهره بسته آن ها را 
به تصوير مي كشد، آدم از صورت غرق در عرق اين بچه ها 

لذت مي برد. 
ــوف اوكرايني  ــود، روزى كه پريم لحظه عجيبى ب
ــرش را از جلوى توپ ذوبى ها  در سرماى فوالدشهر س
دزديد تا ضربه نخورد؛ آخر گناه داشت طفلكى! پنجره 
ــد ديگر بعد از  ــر قرار باش ــت، اگ باز چيز خطرناكي اس
ــپوليس نيمكت اين تيم از جا  ساده ترين گل هاي پرس
ــرعت برق و باد از سر و  كنده نشود و كاورپوش ها به س

كول زننده گل باال نروند. 
ــتاره از تيم برانكو جدا شد،  ــيون س وقتى يك كلكس
پرسپوليس ديگر شكارچى گل نداشت، اما بچه هاى روى 
نيمكت اين تيم انگار «شكارچى شادى گل» بودند؛ بي آنكه 

نگران سهم خودشان از اين تيم باشند. 

هنوز هم هيچ كرنومتري نفهميده رادو با چه سرعتى 
به سمت گلزن حركت مى كرد كه زودتر از بازيكنان داخل 
ــيد! پنجره باز چيز خطرناكى است، اگر  زمين به او مى رس
ــت بازيكنان اين تيم باد بخورد و آن ها ديگر  قرار باشد پش
براى تك تك توپ ها تا پاى جان نجنگند. وضع عجيبى بود 
در اين يك سال؛ سرخ ها انگار مى خواستند ثابت كنند در 
مقابل تازيانه هيچ مصيبتى قرار نيست كم بياورند و عقب 
بكشند. فوتبال براى آن ها تبديل شده بود به محك اراده و 
نوعي كل كل مردانگى، كه اگر غير از اين بود، بازى با عضله 
بسته و گردن خشكيده و كتف دررفته معنى پيدا نمى كرد. 
پنجره باز چيز خطرناكى است اگر شادى هاى ديوانه وار 
جالل و بيرانوند را از تيم بگيرد، درست در همان لحظاتى 
كه مردم و دوربين ها روى بازيكنان جلوى زمين فوكوس 
ــرش ارتفاع را  ــورد پ ــر آن عقب رك ــد و اين دو نف كرده ان
مي شكنند.از همه اين ها مهم تر، پنجره باز چيز خطرناكى 
است، اگر قرار باشد دوباره يكى مثل محسن مسلمان به تيم 
برگردد، چهار نفر مثل خودش را دورش جمع كند و بعد از 
چند بازى نيمكت نشينى، پست «بچه هاى طالق» روى 
اينستاگرام بفرستد. همسر هوادار مقتول پرسپوليس در 

ايالم، در حالى كه طفل تازه يتيمش را در آغوش كشيده بود 
و به پهناى صورت اشك مى ريخت، از ضجه هاى اول فصل 
شوهرش حرف زد؛ از اينكه بازيكنان جفاكار چطور دست 

تيم محروم را الي پوست گردو گذاشتند و پيچيدند به بازي. 
مرد در خلوت خانواده آن قدر دلخورى هايش را تكرار كرده 
ــامى خوش مرام ها را از بر بود.  كه زن خانه دار هم ديگر اس

پنجره باز چيز خطرناكى است، اگر قرار باشد امثال طارمى و 
محرمى و احمدزاده، بى حساب و كتاب برگردند و جواب آن 

بچه يتيم را نداشته باشند. 

آفتاب اقتدار ژوزه مورينيو از لب بام منچستريونايتد پايين افتاد و 
حاال معلوم نيست آقاى خاص چه زمانى از سومين زمين خوردن دوران 
ــت مى كند و با تكاندن خودش به دنياى مورد  مربيگرى اش كمر راس
عالقه اش بازمى گردد. همين سه سال پيش بود كه در آخرين روزهاى 
ــه روز پس از شكست از لسترسيتى رانيرى (مردى كه  سال 2015، س
چند سال به شدت از سوى مورينيو تمسخر شده بود)، رومن آبراموويچ 
ــومين بركنارى دوران براى دومين بار  مورينيو را اخراج كرد و حاال س

حرفه اى مرد پرافتخار، ابهاماتى درباره پايان زودهنگام دوران او به وجود 
آورده، اما چرا او از منچستريونايتد اخراج شد؟

وصله ناجور

مورينيو از همان روز اول مربيگرى در منچستريونايتد مورد انتقاد 
بخشى از هواداران تيم قرار گرفت؛ به خصوص آن بخش از هواداران 
كه نتيجه گرا نبوده و اعتقاد به فلسفه مند بودن باشگاه شان داشتند. 
اين فلسفه از نظر آن ها، ذات تهاجمى و فوتبال هميشه زيباى تيم از

زمان مت بازبى گرفته تا دوران تلخ دهه هاى 70 و 80 والبته دهه هاى 
طاليى  فرگوسن بود. مورينيو اما مقابل اين فلسفه قرار داشت. تيم هاى 
او به بازى تدافعى و نتيجه گرايى مشهور هستند و از طرفى آقاى خاص 
ــان داده بود چندان به بازيكن سازى به سبك  برخالف فرگوسن نش
ــن كه با  «كالس 92» (اصطالحى براى تيم طاليى دهه 90 فرگوس

ــكولز و نويل شروع شد) عالقه  قهرمانى تيم جوانان شامل گيگز، اس
ندارد.اين دو گمانه زنى در طول نزديك به سه سال مربيگرى مورينيو 
در اولدترافورد به واقعيت تبديل شد. كمتر بازى تماشاگرپسندى از تيم 
مورينيو ديديم و كار حتى به قهر تماشاگرانى كه هميشه اولدترافورد را 
پر مى كردند، رسيد. در بازى هفته  پنجم ليگ قهرمانان اروپا مقابل يانگ 
بويز، خالى بودن برخى سكوها بدجورى چشم نواز بود. مورينيو در بازى 
مقابل ليورپول حتى پس از عقب افتادن هم بيشتر به فكر دفاع بود؛ آنچه 

با ذات منچستريونايتد همخوانى ندارد.
مشكل با مديريت و بازيكنان

 مشكالت آقاى خاص با سران منچستريونايتد در تابستان امسال 
به اوج رسيد؛ وقتى ليست بازيكنان مورد عالقه اش (غير از يك نفر) از 
سوى روساى باشگاه رد شد و او از همان هفته هاى ابتدايى در جمع و در 
مصاحبه هاى گوناگون ضمن انتقاد از سران باشگاه، دليل نتيجه نگرفتن 
تيم را اين موضوع دانست؛ غافل از اينكه تيمى پرستاره داشت و كسى 
متوجه نشد او چه باليى بر سر خريد پرسروصدايى به نام «سانچس» 
ــيس در تيم وجود ندارد! اين  آورد كه االن خيلى ها فكر مى كنند الكس
درگيرى با روساى تيم به بداخالقى با بازيكنان تيم انجاميد. مورينيو 
بنا بر عادت جديدش حتى در كنفرانس هاى خبرى به برخى بازيكنان

مى تاخت. برخورد نامناسب با پوگبا كه بعدها مجبور به تكذيبش شد در 

افت مهاجم گرانقيمت فرانسوى بى تاثير نبود و درست مانند سال سوم 
تمام تيم هاى مورينيو، بازيكنان اين بار به شكل غيرعلنى با كم كارى 

مقطعى، جواب انتقادات او از خودشان را دادند!
بن بست بزرگ

در اين شرايط حاال او براى سومين بار اخراج شده، باشگاه بزرگى، بدون 
مربى نيست؛ البته اگر پرس، سوالرى را به هواى آزاد شدن مورينيو اخراج 
نكند! مورينيو به تيم هاى متوسط نمى رود و از طرفى تيم هاى بزرگ حداقل

در مقطع فعلى روى او ترديد دارند. به نظر مى رسد با توجه به شرايط فعلى، 
ميالن نزديك ترين گزينه باشد. بايد در نظر داشت مورينيو در طول سه سال

مربيگرى در اينتر، به معناى واقعى عاشق اين تيم بود و بعيد است ميالن 
ــرمايه بتواند با راهى غير از پول كالن (كه البته فعال در جيب ندارد)   كم س
بتواند مورينيو را به خيانت وا دارد! فراموش نكنيد ژوزه هنوز اينتر را خانواده 
خودش مى داند و توهين به باشگاه ايتاليايى او را به واكنش جالب در پايان 
بازى برگشت ليگ قهرمانان فصل جارى در خانه يوونتوس  واداشت.  در 
اين بين تنها عشق مورينيو به ماجراجويى و اثبات تصوير مخدوش شده اش، 
كماكان او را محبوب باشگاه هاى بزرگ نگه داشته است. شايد آلمان (تنها 
ليگ معتبرى كه مورينيو سابقه كار در آنجا را ندارد) و ليگ كم رقابتش، 
بتواند مورينيو را با چند قهرمانى داخلى زنده كند. به هرحال پاى كواچ در 
بايرن مى لرزد و ليورپول مى تواند دو ماه ديگر با انجام كار سختى در حد حذف

باواريايى ها، اقدام اخيرش در تسهيل اخراج آقاى خاص از منچستريونايتد 
را جبران كند!

مشخص نبودن تكليف روساى بازنشسته هيات هاى استانى 
ــده كه باز كردن آن وقت زيادى از ورزش ايران به گره اى تبديل ش

ــال تنها متوجه  ــاه مدت آن هم فع ــت. البته ضرر كوت خواهد گرف
ــت كه در انتظار برگزارى مجمع انتخاباتى ــيون هايى اس فدراس

ــتند. در حالى كه تعدادى از فدراسيون ها همچنان در انتظار  هس
مشخص شدن تاريخ برگزارى مجمع انتخابات خود به سر مى برند 
اما هنوز از سوى وزارت ورزش زمانى براى تاريخ برگزارى انتخابات 
ــد بازهم پاى  ــيون ها اعالم نشده است. به نظر مى رس اين فدراس
ــته ها در ميان باشد. ظاهرا ديوان  قانون منع به كار گيرى بازنشس
محاسبات و سازمان بازرسى هنوز درگير رفع اين تناقض هستند 
كه روساى هيات هاى استانى هم مشمول قانون منع به كارگيرى 
ــوند يا خير؟ همين موضوع هم باعث شده تا  بازنشستگان مى ش
فعال خبرى از برگزارى انتخابات فدراسيون ها نباشد. البته در حال 
حاضر خود فدراسيون ها هم بالتكليف اند و نمى دانند تكليف شان 
دقيقا با روساى هيات هاى بازنشسته چيست؟ در اين ميان شاهد 
يك تناقض آشكار هستيم چراكه بر اساس قانون منع به كارگيرى 
ــيون ها روساى بازنشسته هيات ها  بازنشستگان در برخى فدراس
مجبور به استعفا شده اند اما در برخى ديگر از فدراسيون ها، روسا 
ــتند.  اما بحث اصلى اين روزهاى  هيات ها همچنان برسركار هس

ــت. با توجه به  ــور برگزارى انتخابات فدراسيون ها اس ورزش كش
ــتانى وجود دارد، اگر وزارت  بالتكليفى كه در مورد هيات هاى اس
ورزش بخواهد انتخابات فدراسيونى را برگزار كند، تكليف هيات ها 
چه مى شود؟ آيا روساى هيات هاى بازنشسته مى توانند در مجمع 
ــركت كنند يا خير؟ با اين شرايط به نظر  انتخاباتى فدراسيون ش
مى رسد وزارت ورزش بايد ابتدا تكليف هيات ها را مشخص كند و 
بعد به سراغ فدراسيون ها برود. البته به نظر مى رسد تعيين تكليف 
ــاى هيات هاى استانى  ــمول بودن يا نبودن روس براى مساله مش
ــور  ــان ضرر آن متوجه ورزش كش ــرده و در اين مي خيلى زمان ب
ــيون ها بايد به فكر برنامه هاى  شده است؛ زيرا در حالى كه فدراس
خود براى حضور در المپيك 2020 باشند، هنوز درگير برگزارى 
انتخابات هستند.  اين بالتكليفى فدراسيون ها بر روى هدف گذارى 
كميته اى كه مسئول بررسى برنامه هاى فدراسيون ها براى المپيك

2020 است نيز اثر گذاشته است، چراكه فعال فدراسيون هايى كه 
رييس ندارند، در اولويت بررسى نيستند. با اين شرايط اين انتظار 
مى رود وزارت ورزش پيگيرى جدى ترى نسبت به تعيين تكليف 
روساى هيات هاى استانى داشته باشد و پس از آن به دنبال برگزارى 
انتخابات فدراسيون ها باشد تا بيش از اين زمان براى برنامه ريزى 

رشته ها جهت حضور در المپيك توكيو از دست نرود.

ــته و  ــى چالش هاى ورزش بانوان عصر روز گذش ــت بررس نشس
ــواب رييس و  ــئولين كميته ملى المپيك و همچنين ن با حضور مس
ــى برگزار شد. اين نشست كه  ــيون هاى مختلف ورزش دبيران فدراس
ــى آكادمى ملى المپيك برگزار شد، سيد رضا  ــتاد فارس در سالن اس
صالحى اميرى رياست كميته ملى المپيك، شهنازى دبير كل، حجت 
ــادى زاد،  ــيون فرهنگى، مهين فره ــالم نقويان، رييس كميس االس
ــيون ها،  ــاى فدراس ــيون ورزش زنان و جمعى از روس رييس كميس
ــيون هاى  ــيون ها و اعضاى كميس نواب رييس بانوان ، دبيران فدراس
ــتند. ــى حضور داش ــك مختلف ورزش ــه ملى المپي مختلف كميت

ــت مهين فرهادى زاد ضمن خير مقدم به حضار  در ابتداى اين نشس
ــاعى و بحث و تبادل نظر  ــت را تشريك مس هدف از برپايى اين نشس
ــان عنوان  ــوب در ورزش زن ــيدن به جايگاهى مطل در خصوص رس
ــاهد پيشرفت هاى  ــاليان اخير ش ــبختانه طى س كرد و گفت: خوش
ــتمرار در اين  ــمندى در حوزه ورزش بانوان بوده ايم كه براى اس ارزش
ــاد مختلف صورت گيرد  ــى هايى در ابع موفقيت ها بايد آسيب شناس
ــده اى بهتر رقم بزنيم. ــعه را براى آين تا با برنامه ريزى بهتر فضاى توس

ــبختانه نگاهى كه امروز در كميته ملى المپيك  وى يادآور شد: خوش
ــكى  ــت و ش ــت حداكثرى از ورزش بانوان اس ــود حماي دنبال مى ش
نيست كه با استفاده از اين ظرفيت و پشتيبانى مناسب دكتر صالحى 
ــته برداريم . ــبت به گذش ــاى موثرترى نس ــرى مى توانيم گام ه امي

در ادامه صالحى اميرى رييس كميته ملى المپيك ضمن تاكيد بر فهم 
دقيق تر و عميق تر از مبانى و مسايل فرهنگى اظهار داشت: مهم ترين

ــت؛ ورزش از  ــجام ملى اس كاركرد فرهنگ درحوزه ورزش ايجاد انس
مهم ترين ابزارهاى تقويت انسجام ملى است و تمامى دولت ها در تالشند 
تا از طريق ورزش انسجام ملى خود را تقويت كنند. اين در حالى است 
ــى مى يابد و نمونه  ــت كه غرور و هويت ملى تجل كه تنها در ورزش اس
ــكو  قرار گرفته و در اين  بارز آن زمانى است كه ورزشكار ايرانى روى س
لحظه هويت ايرانى در بستر ورزش تجلى پيدا مى كند. ورزش انسجام 
بخش، هويت آفرين، شخصيت ساز و هم سازگاركننده اجتماعى است.

صالحى اميرى با تاكيد بر هدفى كه در ورزش دنبال مى شود اظهار كرد: 
مسلما انسانى كه در مسير و بستر ورزش قرار گرفته، خود هدف نهايى 
است ودر اين ميان كسب مدال و سكو، بستر رسيدن به اين هدف متعالى

است. اگر ما به دنبال توسعه در ورزش هستيم، توسعه انسانى و بها دادن به 
فرهنگ و اخالقيات راه رسيدن به مقصد است. فرهنگ به مثابه يك رود 
جارى است كه همه انسان هاي جامعه از آن سيراب خواهند شد؛ حال اگر 
در ورزش  فقدان آن احساس شود همه انسان هاى تشنه قيام خواهند 
كرد. بر همين اساس ريشه برخى بد اخالقى ها در ورزش فاصله گرفتن 
ــم فضيلت و اخالق مى شناسيم . از فرهنگ و عناصرى است كه به اس

رييس كميته ملى المپيك در خصوص حضور زنان در ورزشگاه ها نيز 
افزود : حضور بانوان در ورزشگاه ها نه تنها عامل ناهنجارى نيست بلكه 
به هنجارهاى اخالقى كمك مى كند؛ حضور بانوان در ورزشگاه آزادى 
هنگام بازى پرسپوليس و تيم ژاپنى نشان داد كه هواداران مرد حاضر در 
ورزشگاه با داشتن فرهنگ ايرانى چگونه مالحظه اين حضور را كردند و 
كوچك ترين بى اخالقى و رفتارى خارج از عرفرخ نداد. استراتژى ما در 
ورزش قهرمانى برابرى جنسيتى است و حضور بيشتر زنان در مراكز علمى 
و سياسى جهت ترسيم تصويرى واقعى از ورزش زنان  مورد انتظار ماست.

در ادامه دكتر نقويان، رييس كميسيون فرهنگى كميته ملى المپيك، 
ضمن بررسى فلسفه وجودى انسان ها اظهار داشت : مهم ترين وظيفه 

ما انسان بودن است ، اگر در جامعه اى قهرمانان اخالقى را حذف كنيد 
ــت صحنه و روى صحنه را  هيچ چيز باقى نمى ماند. ما بايد فاصله پش
كم كنيم و به نحوى ورزشكاران را تربيت كنيم كه با فعل شدن همراه 
باشد.يعنى ورزش زمينه و فضايى شود براى تربيت شان؛ بدين معنى 
ــكل مى گيرد. اگر  ــود اين تربيت ش ــب فراهم ش كه اگر زمينه مناس

زمين، زمان و زمينه مناسب را براى بچه ها فراهم كنيم با جنس ايرانى 
ــيم .خانم ها كارگردان تربيت هستند  كه داريم مى توانيم موفق باش
ــت آن هاست. ــى آن ها را نمى بيند ولى  اصل كار در دس و اگرچه كس

ــرات خود در اين  ــت ، حاضرين به ارائه نقطه نظ در بخش پايانى نشس
خصوص پرداختند .

معاون وزير ورزش به صحبت هاى سرمربى تيم ملى فوتبال ايران 
ــت كه از ملى پوشان كشور به  واكنش نشان داد و گفت: درست نيس
عنوان ابزار در مقابل وزارت ورزش استفاده شود. محمدرضا داورزنى 
ــيون واليبال در پاسخ به  ــيه برگزارى مجمع ساليانه فدراس در حاش
ــوال خبرنگار مهر مبنى بر اينكه «احمد ضيايى استعفاى خود را  س
به صورت كتبى اعالم نكرده و در صورت گرفتن راى از ديوان عدالت 
ادارى ممكن است كه به فدراسيون بازگردد، آيا تصميم وزارت ورزش 
ــوى وزارت اخالقى  ــت از س براى برگزارى مجمع و انتخاب سرپرس
ــويد.  بحث  ــيه ش بود يا خير؟»، گفت: مى خواهيد دوباره وارد حاش

بازنشستگى تمام شده است.
 اين موضوع را فراموش كنيد و ديگر سوالى نپرسيد. داورزنى درباره 
انتخاب دبير فدراسيون نيز گفت:  در همين هفته جارى دبير را معرفى 
ــا براى برگزارى  ــن درباره انتخابات كانديداه مى كنيم. وى همچني
مجمع فدراسيون ها نيز افزود: مشكلى كه در حال حاضر درباره همه 
فدراسيون ها داريم، بحث روساى بازنشسته هيات هاست. با توجه به 
نقطه نظرات ديوان عدالت ادارى و سازمان بازرسى بايد ببينيم كه پس 
از تعيين تكليف درباره روساى بازنشسته چه اتفاقى رخ خواهد داد؟ 
اگر روساى بازنشسته بايد از سمت خود بروند مجبور هستيم اين روسا 

ــامل حال واليبال نمى شود.  را جابه جا كنيم و اين موضوع نيز تنها ش
ــرد: طبق آخرين  ــز اعالم ك ــتى ني ــيون كش داورزنى درباره فدراس
مذاكره اى كه با بنى تميم داشتيم گفتم بر اساس نامه ديوان عدالت 
ادارى، تمام هيات ها تا زمان تصويب اساسنامه جديد فدراسيون ها 
شامل قانون منع مى شوند. به همين دليل نامه اى به رييس مجلس 
ــد. وى در ادامه درباره طلب  داده ايم تا در اين باره تعيين تكليف كنن
ــش ميليارد تومان است، نيز  فدراسيون واليبال كه چيزى حدود ش
ــب دارد. همراه اول يك  ــيون واليبال از همراه اول طل گفت: فدراس
شركت واسطه به اسم شركت پرديس اول دارد كه مبلغى از آن باقى 
مانده است و اين شركت اين مبلغ را نزد خود نگه داشته تا اختالفش 
با اسپانسر حل شود. چرا كه اسپانسر، قراردادى با تيم هاى استقالل و 
پرسپوليس داشته است و به همين دليل پول واليبال بلوكه شده است. 
در تالش هستيم تا بتوانيم با پيگيرى هاى الزم طلب واليبال را بگيريم. 
داورزنى در پاسخ به اين سوال كه در نشستى كه صبح امروز روساى 
هيات ها با افشين داورى داشته اند، برخى از روسا به نشانه اعتراض در 
ــدند، گفت: از جنجال و هياهو چيزى عايد ورزش كشور  آن حاضر نش
نمى شود. همان طور كه ديديد در مجمع ساليانه تمام روساى هيات ها 
حضور داشتند. انتظار ما اين است تا به حفظ آرامش در واليبال كمك 

كنيد و فضايى فراهم شود تا واليبال درگير حاشيه نشود. اگر در جايى 
اختالف نظرى وجود دارد كه باعث بوجود آمدن ابهامات مى شود، حتما 
ــت اما مطرح كردن آن در رسانه درست  اين موضوع قابل پيگيرى اس
ــرايطى را فراهم كنيم كه مردم احساس نگرانى كنند  نيست. نبايد ش
ــود. معاونت ورزش  و اين موضوعات بايد با روحيه همدلى برطرف ش
قهرمانى، درباره صحبت هاى كى روش درباره عدم حمايت وزير ورزش 
در مراسم بدرقه از تيم ملى نيز گفت: در مقامى نيستم كه پاسخ كى روش 
ــور با وزارت ورزش است. تيم ملى  را بدهم اما مسئوليت ورزش در كش
واليبال، فوتبال، كشتى و ... مسئوليت شان با وزارت ورزش است. مگر 
ــد. وزارت تا به امروز حمايت كرده  وزارت ورزش مى تواند حمايت نكن
اما مراسم استقبال و بدرقه از تيم هاى ملى پروتكل خاص خود را دارد 
ــيون فوتبال اين پروتكل را بهتر مى داند. وى افزود: تيم  و قطعا فدراس
ــفر و برگزارى ديدارهاى تداركاتى است و به  ملى در آستانه رفتن به س
يكباره سرمربى تيم ملى اين گونه درباره وزير ورزش صحبت و مى گويد 
ــأن ورزش كشور نيست.  وزير بى احترامى كرده است. اين اصال در ش
مگر دلسوزتر از وزارت ورزش و مردم داريم؟ همه اتفاقات براى حضور 
تيم ملى در جام جهانى در شرايطى پيش رفت كه خواست فدراسيون 
ــور از تيم ملى  ــود و وزارت ورزش به عنوان متولى ورزش كش فوتبال ب

حمايت كرد. داورزنى ادامه داد: مناسب نيست كه از ملى پوشان كشور 
به عنوان ابزار در مقابل وزارت ورزش استفاده كند. هم وزير ورزش و هم 
ــيون ها را دارند تا مشكلى  مجموعه وزارت ورزش دغدغه تمام فدراس
ــيارى براى تيم ملى  براى آن ها پيش نيايد. كى روش نيز زحمات بس
كشيده. اجازه دهيد تا در فضايى آرام تيم ملى را در مسابقات تداركاتى 
مهيا كنيم تا براى حضورى پرقدرت در جام ملت ها حاضر شود. معاونت 

ورزش قهرمانى درباره قرارداد كوالكوويچ سرمربى تيم ملى واليبال نيز 
گفت: قطعا كوالكوويچ تا سال 2020 سرمربى تيم ملى است. از ابتدا نيز 
قرارداد او 2+2 بوده است. قبل از مسابقات قهرمانى جهان كوالكوويچ 
به فدراسيون واليبال اعالم كرده كه درخواست هايى از سوى برخى از 
كشورها دارد. آيا آن ها تمايل به همكارى با او را دارند يا خير كه فدراسيون 

حدود يك ماه پيش قرارداد او را تمديد كرده است.

خبر كوتاهدورنما

نيم نگاه 

چشم انداز

    نقدى بر شايعات بازگشت برخى از جداشدگان  سرخپوش  

من از پنجره  باز مى ترسم

روساى بازنشسته هيات ها، كالف سردرگم ورزش ايراناخراج مورينيو؛ داليل و پيامدها

كنايه محمدرضا داورزنى، معاون وزير ورزش به كى روش:

ملى پوشان را سپر نكنيد!

رضا صالحى اميرى، رييس كميته ملى المپيك:

حضور بانوان در ورزشگاه آزادى به هنجارهاى اخالقى كمك كرد

گروه ورزش
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توضيحات وزير صمت در مورد استعفاى 
داماد روحانى 

 

هيچى ديگه، گفت اينجا رو 
فهميدن، ايشاال جاهاى ديگه

آفتاب: آذرى جهرمى؛ آنالين و هوشمند     
 

 اين مى تونست  تبليغ يه 
فيلترشكن خوب باشه

آفتاب: پس از گم شدن دكل هاى نفتى 
يك پل هم گم شده است؟

يه بار هم يه چيز قابل گم شدن 
گم كنيد! پاك كن و اينا

ايسنا: پاركينگ ايستگاه فضايى پر شد
 

كمبود جاپارك براى 
ايرانيان بى شمار ناسا

محسن آرمين: بايد براى اميدبخشى به جامعه در انتخابات شركت كرد

جامعه: مخصوصا وقتى كه بايد از بين 
قاليباف و رييسى و الريجانى يكيو انتخاب كنيم

طرح مركز پژوهش هاى مجلس: بنزين به جاى خودرو به افراد تعلق گيرد 

مردم: نه نميخوايم معده مون به نفت سر سفره هامون عادت كرده

قائم مقام بانك مركزى: توانستيم ظرف مدت كوتاهى اسب سركش دالر را رام كنيم

فقط مونده جلوى جفتك انداختن هاى طال رو بگيريم، همين ^__^

خبرآنالين: آموزش زوجين قبل از ازدواج
 اجبارى شد

درس اول: 
منتظر لك لك ها نمونيد 

كه براتون بچه بيارن!

شهردار تهران: بخشى از خيابان وليعصر 
پياده رو مى شود

قاليباف: زيرساختش رو ما 
در شهردارى قبل با 

بريدن درخت ها آماده كرديم

احمد خاتمى: براى دامادم سفارش كارى نكردم، خودش سمت گرفت

آقاى داماد: اصال نوبخت گفت
 شما خودت بايد سفارش ما رو بكنى

bighanooon b.ghanoon شـــاره ٩٠٥   چهارشنبه     ٢٨آذر  ٩٧    

بلكه رمز موفقيته
وزير صنعت: ارتباط با يك شخصيت مهم، جرم نيست

سرد بير: مسعود  مرعشي 
معاونان اجرايي: مريم آقايي- علي بايبورد ي- حامد  مهرباني - مهرشاد  مرتضوي
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ــان ضمن تبريك فرارسيدن شب هاى زيباي امتحان، بر آن  روانشناس
شدند تا بار ديگر به شناسايى شخصيت افراد بپردازند. منتها اين دفعه از 
روى درس خواندن شان! بله زندگى همين قدر شخمى است كه از روى 

درس خواندن تان هم مى شود به روحيات تان پى برد.
 افرادى كه هر روز درس مى خوانند

حتى از نظر روانشناسان هم كه خودشان قشر محترم و تحصيلكرده و 
آدم حسابى اى هستند؛ آن هايى كه از اول ترم هر روز درس مى خوانند، 
ــكلى هستند. اين دسته معموال هفت ترمه درس شان را تمام  افراد اس
ــرده شده و سپس معتاد  مى كنند و اين قدر دنبال كار مى گردند تا افس
ــاره مى ماند كه دوستان شان  ــتى انگشت اش ــوند و از آن ها مش مى ش
ــه درس خون  ــد: «بفرما اين هم بچ ــان مى دهند و مى گوين نشان ش

دانشگامون!»
افرادى كه شب امتحان درس مى خوانند

اين افراد دانشجوترينند و در زندگى سعى مى كنند هر كارى را مطابق 
اصولش انجام بدهند. مثل همين دانشجو بودن كه يكى از مهم ترين 
ــب امتحان است. همچنين از اعتماد به  اصولش درس خواندن در ش
نفس و اميد خاصى برخوردارند و مثل دولت تدبير و اميد معتقدند: حاال 
اين ترم نشد، ترم بعد و همين طور تا 1400 به خودشان و خانواده وعده 

مى دهند. اين ها االن سه سال است مى گويند ترم آخرم!
افرادى كه وسط اتاق و به صورت خوابيده درس مى خوانند

اين دسته خيلى واقع بين و منطقى هستند و به خوبى مى دانند ته كار، 
چيزى از اين ها در نمى آيد. (از لحاظ علمى البته) به همين علت سعى 
مى كنند اذيت نشوند و در كمال استراحت تحصيل كنند. معموال هم 
در حالت دمر درس مى خوانند و همين باعث فشار بر معده مى شود كه 

آثارش در برگه امتحانى كامال مشهود است.
افرادى كه روى تخت درس مى خوانند

ــه، چند لحظه ميرم تو،  گفتم: «خانم من كارم دو دقيقه  هم طول نمى كش
ايشون رو مى كشم و برمى گردم»

ــما چرا حاليت نمى شه؟ آقاى  خودكارش را كوبيد روى ميز و گفت: «آقا ش
دكتر االن جلسه دارن... جـ ... لـ ... سه... شما هر چقدر هم كارت مهم باشه 

االن نمى تونى برى تو»
ــترى  ــا جلوى ميزش رفتم و گفتم: «خانم عزيز، من ده روز پيش از مش ت
ــت رو بكشم، هنوز  ــفارش گرفتم كه اين آقاى دكتر كه رييس اينجاس س
نتونستم دو دقيقه ببينمش... شما هم جاى خواهر من... اين درسته كار مردم 
اين طورى رو زمين بمونه؟... من يه قاتل حرفه اى ام ... اين طورى باشه از 

فردا كسى ديگه به من كار مى ده؟ شما جواب زن و بچه منو مى ديد؟»
تكيه داد به صندلى و دو دستى سرش را گرفت. گفت: «آقا تو ده روزه منو 
ــه كردى... من هرچى مى گم حرف خودت رو مى زنى ... فكر كردى  ديوون

ديدن آقاى دكتر به اين سادگياست؟ بايد روال اداريش رو طى كنى»
ــه، روال اداريش چيه؟ شما بگيد من طى مى كنم... بايد چيكار  گفتم: «باش
كنم؟» و رفتم روى صندلى نشستم و پاهايم را انداختم روى هم و تكيه دادم.

داد زد: «اصغر آقا، چايى ببريد براى آقاى دكتر و مهمونا...» و به من گفت: 
«حاال اين شد يه حرفى... اول بايد يه نامه بنويسى، نامه بلدى بنويسى؟»

ــ نامه؟ آره، زمان نامزديم زياد مى نوشتم... برا خانمم
گوشى تلفنش كه داشت زنگ مى خورد را برداشت و قطع كرد. گفت: «نه از 
اون نامه ها... نامه ادارى... توش بايد كارى كه دارى رو توضيح بدى... جناب 
ــالن... احتراما نظر به اين كه من قصد  ــاى دكتر فالن... مدير محترم ف آق
كشتن شما را دارم، مستدعى است نسبت به اين موضوع دستورات مقتضى 

ــال 1359 افتاد و محمد باسط درازهى  ــارتا در س اين اتفاق جس
ــان  نماينده مجلس به دنيا آمد و قبل از اينكه بنده بخواهم ايش
ــان زحمت اين  كار را كشيده اند  ــما معرفى كنم، خودش را به ش
ــا را از زياده گويى اضافه راحت كردند. همين را مى دانم كه  و م
نمايندگى اصال كار بدى نيست، يك نفر در انتخاباتى برگزيده 
مى شود، از روى  كاغذ هم نمى تواند يك سرى كلمات را بخواند، 
در يك درگيرى ساده الفاظى را به كار مى برد كه «اژدر  پيازداغ» 
ــتفاده نمى كند اما اندازه كل زندگى «على اكبر  هم از آن ها اس
دهخدا» پول مى گيرد. هرچند يكى از  مشاغل ديگر ايشان اين 
ــد كه خودش هم نتواند  ــت كه در يك فيلم حرف هايي بزن اس
آن را تكذيب كند،  يا فيلمى در توجيه فيلم اول منتشر كند كه 
ــد.  آقاى درازهى  ــوتى ها از فيلم اول بيشتر باش در آن، تعداد س
ــى ارشد ادبيات انگليسى دارند و ممكن است در طول  كارشناس
ــگاه آثار  شكسپير را خوانده اما به شعرهاى«امينم»  دوران دانش
عالقه مند شده باشد. پس از انتشار ويديويى كه نامبرده با  كارمند 
ــپير از آن دنيا خطاب به  گمرك درگيرى لفظى پيدا كرد، شكس
بقيه بگويد: «من يه سرى  نمايشنامه نوشتم كه امروز فهميدم 
با تاثير موهاى زرافه بر انتگرال تفاوت خاصى نداشته و تغييرى 
در  رفتار انسان ها ايجاد نمى كنند، كاش اون كالغ هايى كه توى 
ــتم، منو مى خوردن و اين روزها  رو نمى ديدم!».  در  ــعارم داش اش
ويديوى منتشر شده، نماينده سراوان به يك اداره گمرك رفته و 
ديالوگ هايى ميان ايشان و  كارمندان اين اداره رد و بدل مى شود. 
ــخ منفى بگويد: «تو  همين كه يك نفر در واكنش به يك پاس
ــتور نمى گيرى. مردك  ــداى بوق) مى خورى كه از من دس   (ص
ــداى بوق)» نيازى به معرفى دارد؟! اما  همين قدر بدانيد كه  (ص
در لحظه نگارش اين يادداشت احتمال استيضاح يا عذرخواهى 
وزير اقتصاد (به  جان خودم!) احتمال بركنارى رييس گمرك (به 
ــريع) و اخراج كارمندى كه با ايشان  صحبت  جان آيدين سيارس
ــود دارد.  همچنين اين  ــرد (به جان عبدالرضا داورى!) وج مى ك
ــتنى مجلس، استاد دانشگاه هم  نماينده تودل برو و دوست داش
ــجوى مظلوم و بى پناه هم هر سال  ــتند و يك سرى  دانش هس
ــتان پر مهر ايشان، رد مى شوند. اساسا براى شناختن  از زير دس
 برخى از انسان ها، نيازى نيست رزومه شان را بررسى كنيم، همين 
كه بدانيم فردى استاد دانشگاه  است، اتفاقا نماينده مجلس هم 
است، از قضا عضو كميسيون «آموزش» مجلس هم است، اما 
براى  شنيدن يك پاسخ منفى، هر آنچه در دانشگاه و مجلس قرار 
ــت «آموزش» دهد را با روش مسعود  ده نمكى بيان مى كند،  اس
به نظر كافى و قانع كننده باشد. اما اين را هم فراموش نكنيد كه 
ايشان در اين  ويديو استثنائا ژست نمايندگى نگرفته و از قضا چون 
ژشت نمايندگى نگرفته و خود واقعى اش بوده، هرچند اين نماينده 
عزيز در يك ويديو كه در صفحه اينستاگرامش منتشر كرده گفته 
ــاپ» است و اين فيلم «تقطيع» شده.  كه همه اين ها   «فوتوش
پس از بيان اين جمله هم استيون اسپيلبرگ خطاب  به تيم توليد 
ــينمايى اش گفته: «يعنى خاك بر سر مملكتى كه  فيلم هاى س
شماها توش فيلم تدوين  مى كنيد نكبتا! تدوين و تقطيع به اين 
ميگن!».  از ويديوى دوم چنين برمى آيد كه شايد اين توقع ايجاد 
شده كه ما حتما و قطعا بايد فحش بخوريم،  بدون ترديد خاك 
تو سرمان شود، اما نهايتا وزير و رييس و كارمند اخراج شوند و ما 
عذرخواهى اش را  بكنيم. البته اين فرمول همه جا جواب نمى دهد 
و ممكن است يك جوان كاپشن مشكى پوش پيدا شود  و روش 

ديگرى اتخاذ كند! 

ــك مقام آگاه عنوان كرد: دولت در كنترل و كاهش       ي
ــت. اين مقام آگاه كه محل  آلودگي هوا همچنان مصمم اس
استقرارش به دليل دود زياد مشخص نبود و حضار از صداي 
سرفه هايش متوجه حضور او پشت تريبون شده بودند، گفت: 
ــت تا چنانچه نياز باشد يك بار ديگر قانون  دولت مصمم اس
ــاي دودزا و همچنين طرح چگونگي خروج  جريمه خودروه
ــدت و  ــوده را مورد بازبيني قرار دهد و با ش خودروهاي فرس
ــتري آن را تصويب كند. وي همچنين خطاب به  حدت بيش
ــما هم براي كمك به كاهش  ــانه ها گفت: بهتر است ش رس
ــتن  ــد نمونه دولت را در نوش ــا روزنامه هاي منتق آلودگي ه

سرمقاله هاي خود الگو قرار دهيد!
ــدن يك محموله 712 ميليون تني    عصر ديروز با وارد ش
تربچه، كشور از كاشت، داشت و برداشت اين محصول نقلي 
بي نياز شد. به گزارش سرويس اقتصادي گلنانيوز، يك مقام 
ــاورزان اسپرزه كار هم  ــئول ضمن اعالم اين خبر به كش مس
مژده داد در صورتي كه بتواند كشوري را پيدا كند كه به توليد 
ــرع وقت واردات اسپرزه نيز در  اين محصول مي پردازد در اس
دستور كار قرار خواهد گرفت تا اين كشاورزان نيز بتوانند مثل 
ــت و بدون دغدغه آب و  ــان با خيالي راح بقيه همقطاران ش
ــفر بروند و تفريح كنند و نامه  ــاورزي به س زمين و كود كش

بنويسند و در صورت لزوم سوت بلبلي هم بزنند!
  وزير ساماندهي نامه هاي مردمي ساعاتي پيش استعفا داد. 
ــوز لحظاتي قبل و به نقل از منابع آگاه گزارش داد كه  گلناني
ــم وي در خواندن  ــرعت ك ــا به خاطر س ــتعفا صرف اين اس
ــتعفي با  ــرعت وزير مس ــاي مردمي و عدم تطابق س نامه ه
ــتاني بوده. اين خبرگزاري همچنين از  سرعت سفرهاي اس
ــر پيرامون وزير آينده را  ــايعات اخي قول همان منبع آگاه، ش
ــده دار و دور از انصاف خواند و تصريح كرد كه او اصال با  خن

هيچ كس فاميل نيست!

كاشي- ماهنامه گل آقا- دي 1386

اين ها معموال ازدواجى هستند و اصال درس خواندن و دانشگاه رفتن 
ــت. اول با كتاب به روى تخت رفته. بعد كم كم كتاب  هم بهانه اس
را مى اندازند پايين و گوشى را برمى دارند و تا صبح سواالت را با هم 
ــاه بعد هم عقد مى كنند. بعد از عقد هم در  ــك مى كنند و چند م چ
ــند انصراف مى زنند. چون معتقدند ديگر  هر مرحله و ترمى كه باش

نمى توان هم درس خواند هم ازدواج كرد. 
افرادى كه مدام با بقيه در تماس اند

ــته؛ افرادى حسود و رقت انگيز و رقابت جو به نظر مى آيند.  اين دس
ــت.  ــان تنهايى اس ــت. اين ها دردش ولى اصال همچين چيزى نيس
ــت دارند اين  ــد. خيال تان راحت. اما دوس ــان هم خوانده ان درس ش
ــاعات پايانى مطالعه را با يك همكالسى كه ترجيحا هم بهش  س
ــپرى كنند. معموال هم نمرات بااليى مى گيرند و از  كراش دارند س
همين طريق مخ طرفى كه تا چهار صبح با او پيامك بازى كرده را 

مى زنند. تدريس خصوصى در منزل هم قبول مى كنند.
افرادى كه با خودكار يا هر شى  ديگر صدا در مى آورند

ــف و داراى عضالتى از هم  ــم، جدى، آينده نگر، جل افرادى مصم
گسيخته، كه مى دانند فردا بايد اين درس را حذف كنند و اين ادا و 
اصول هاى شان هم الكى است. لذا دو، سه ساعتى با خودكار و ليوان 
ــان صدا در مى آورند و در نهايت هارد را وصل مى كنند و  و دهن ش
يك تايتانيكى، مالنايى، چيزى مى بينند تا غم اين حذفى را بشورد 

و ببرد!
افرادى كه مدام حجم جزوه را چك مى كنند

اين دسته معموال طول سيگار و حجم نوشابه را هم هنگام مصرف، 
چك مى كنند؛ اما اين كجا و آن كجا؟ تجربه ثابت كرده بعد از چند 
ــد، در حدى كه خود  ــط درس خواندن هم جزوه را چك كرده ان خ
جزوه صدايش درآمده كه: «داداش اينجورى بخواى رفتار كنى من 
تا صبح تحمل نمى كنماااا. گفته باشم». البته روانشناسان معتقدند كه 
ــخت است و از صفحه سوم به بعد  همين يكى دو صفحه اولش س
ناخودآگاه در سراشيبى «حذف صفحات» و «اينو كه بلدم» و «اين 

هم كه مهم نيست و نمياد» مى افتند.
ساير افراد

افرادى هم هستند كه جزو هيچ كدام از اين دسته ها نيستند و جور 
ديگرى درس مى خوانند. كه متاسفانه روانشناسان حال كردند، فقط 
به اين چند دسته بپردازند. به هرحال روانشناسان هم گاهى خسته 
مى شوند و لج مى كنند. موها و ناخن ها و لباس هاى شان را هم كوتاه 

مى كنند. نه هيچى اون يه چيز ديگه بود...

را صادر فرماييد... آخرش هم تشكر مى كنى»
سرم را خاراندم و گفتم: «مستدچيست؟»

ــ مستدعى است... هيچى اصال... ولش كن... من برات مى نويسم... تو 
برو از بين اون فرم ها... فرم درخواست قتل رو پيدا كن، بيا.

بلند شدم و رفتم جلو در. يك عالمه كاغذ روى يك ميز روى هم دسته 
شده بود. چند تا را ورق زدم و سربرگش را خواندم: «فرم درخواست جلسه... 
فرم درخواست همكارى... فرم درخواست وام...» داد زدم: «اينا كه خيلى 

زياده... كدومشه؟»
گفت: «قشنگ توش بگرد... فرم 35 يا 36»

ــتم و دوباره  ــت مصاحبه جنجالى بود. فرم 36 را برداش فرم 35 درخواس
برگشتم سر ميزش. گفتم: «خانم عزيز... شما كه انقدر روال ادارى و اينا رو 
بلدى... شما كه انقدر مهربونى... االن من اين نامه رو بنويسم و اين فرمه 

رو پر كنم ديگه تمومه؟ مى تونم برم تو؟»
پوزخندى زد و گفت: «شماره تماست رو بذار... نامه و فرم رو هم آماده كن 
بذار اينجا... هروقت آقاى دكتر كارتابلش رو ديد و با كشته شدن خودش 
موافقت كرد من يه وقت خالى برات پيدا مى كنم كه بياى كارت رو انجام 

بدى... نگران نباش باهات تماس مى گيرم»
گفتم: «فكر مى كنى اين كارها كه مى گى چقدر طول بكشه؟»

لبخند زد و گفت: «نمى دونم ولى دو هفته ديگه تماس بگير يه يادآورى 
بكن»

كفرم در آمده بود. كيف وسايلم را برداشتم و رفتم سمت در اتاق رييس. 
ــى گفت: «هوى؟ كجا ميرى؟ فكر كردى از اين سريال هاى  خانم منش
ــد و آمد جلوى در اتاق  ــرتو بندازى برى تو؟» و بلند ش تلويزيونيه كه س

رييس، مقابل من ايستاد. 
گفتم: «خانم من وقت اضافى ندارم كه نامه بنويسم و فرم پر كنم و از اين 

خزعبالت... برو كنار مى خوام برم تو»
با دو تا دستش چارچوب در را گرفت و تو چشمم نگاه كرد. گفت: «مگه 

من مرده باشم كه روال قانونى رعايت نشه»
ــم زد اما اين جمله آخرى كه گفت، راه حل همه  حرفش را خيلى محك

مشكالت را مشخص كرد.

افسانه جهرميانروانشناسي بالنگي

alperenطرح

jalal hajirطرح

ــه  ــادگان را ك ــت پ ــماره هش ــك ش برج
ــود، همه  ــگاه آرارات ب ــم اندازش باش چش
ــتند تا بين بچه هاى گروهان  ــت داش دوس
ــد.  ــت» معروف باش ــدارى به «بهش پاس
ــت اما بهشت،  ــم هاى ديگرى هم داش اس
بهترين بود وقتى مى توانستى از آنجا زمين 
ــى كه  ــه آرارات را ببين ــكتبال مجموع بس
متعلق به ارامنه است. افتادن در اين برجك 
همراه با خوش شانسى بود و خوش شانس تر 
بودى اگر ساعت پست تو، هم زمان مى شد 
با زمان بازى دخترها تا ندانى آن دو ساعت 
ــت. آن دو ساعت  چطور آن قدر زود گذش
ــه هيچ چيزى از  ــت حتى تو را ك مى توانس
بسكتبال نمى دانستى و  فقط عاشق فوتبال 
بودى، چنان درگيرت كند كه بروى و همه 
ــه گام،  ــات آن را ياد بگيرى؛ س اصطالح
ــلم دانك، رانينگ، ريباند  شوت هوك، اس

و...
ــت براى بعضى ها  ــادن در برجك بهش افت
ــود تا در  ــز ب ــذاب و هيجان انگي ــدر ج آنق
بى خبرى پاس بخش يا افسر نگهبان خريد 
و فروش شود. براى احمد بيش از همه بود 

وقتى عاشق «مارينا» شد.
ــرباز  ــيه ترين س احمد، آرام ترين و بى حاش
گروهان پاسدارى بود و نگاهش به آخرين 
ــش در كارگاه  ــا از فرداي ــربازى ت روز س
ــغول به كار شود و بعد  گلدوزى پدرش مش
هم به خواستگارى معصومه، دخترخاله اش 
برود. البته تا روزى كه براى اولين بار بيفتد 
تو بهشت كه به قول مهران، برايش جهنم 

شد.
وقتى كه دو ساعت نگهبانى اش تمام شد و 
پايين آمد تا اكبر باال برود، به اكبر 10 هزار 
تومان داد تا جاى او در برجك بماند، پست 
ــتاد ديگر هوا تاريك  ــدى را هم كه ايس بع
ــده بود اما مجبور بود باز هم بماند وقتى  ش

نوبت خودش رسيده بود.
روز بعد كه استراحتش بود براى مان تعريف 
ــد با موهاى طاليى  كرد يك دختر قد بلن
ــكان داده و بى هوا دلش  ــت ت برايش دس
ــر قدبلند با موهاى  ــت. آن دخت را برده اس
طاليى، اسمش مارينا بود كه روزهاى بعد 
هم احمد او را ديد و برايش دست تكان داد 

و او هم براى احمد.
حاال ديگر احمد براى افتادن در برجك رو 
به آرارات هر كارى كه ممكن بود مى كرد؛ 
از خواهش و تمنا به پاس بخش تا خريدن 
پست از باقى سربازها تا بتواند مارينا را كه 
روزهاى زوج براى تمرين بسكتبال به آنجا 
ــح روزهاى زوج حال  مى آمد، ببيند. از صب
ــت و همه اش نگران كه مبادا  ديگرى داش
ــى به بعد كه  ــه از وقت ــد خاص آن روز نياي

فهميده بود اسمش ماريناست.
ــته بود  ــزرگ برداش ــودش يك كاغذ ب خ
ــد تا مارينا هم  ــته بود احم و روى آن نوش
ــال همه  ــا اين خي ــد، ت ــن كار را بكن همي
زندگى اش را پر كند كه مارينا هم عاشق او 
شده است همان طور كه خودش شده بود.

ــت و بعد هم  ــال و خياالت را اكبر گف خي
ــربازها  ــت دخترهاى آرارات به همه س گف
دست تكون مى دن. احمد در جوابش گفته 
ــان اسمش را  بود ولى تا حاال هيچكدام ش
روى كاغذ ننوشته بود. احمد كه همه جاى 
برجك را با مداد پر كرده بود با مارينا مارينا 
ــنرى فارسى ـ  ارمنى در  مارينا، يك ديكش
ــهر پيدا كرده  ــه مركزى پارك ش كتابخان
ــايد  ــد ش بود تا چيزهايى به ارمنى بنويس
كه مارينا از ديدن آن ها بداند كه چه اندازه 

گرفتارش شده است.
ــن باش تا  ــاحل ندارد، با م ــاى غم س دري
ــا دورترين جاها،  ــتت دارم ت ــت، دوس ابدي
ــت بعدى مارينا و...  مى ميرم براى تو تا پس
جمله هايى بود كه اكبر روى كاغذ به ارمنى 
ــت و براى مارينا پرت مى كرد آن  مى نوش
طرف ديوار بلند آرارات تا او بعد از برداشتن 

و خواندن شروع كند به خنديدن.
دليل خنده هايش را چند هفته بعد از روزى 
كه احمد خودش را از برجك انداخت پايين، 
رفتيم و پرسيديم تا بگويد كلماتش كامال 
بى ربط ولى خنده دار بودند. باورش نمى شد 
كه با گفتن «نه، ما به درد هم نمى خوريم 
ــتباه گرفته ايد» به احمد، او خودش را  و اش
ــد پايين تا اينكه اعالميه را  پرت كرده باش

نشان دادم.
ــرادر من هم  ــه اش كه گرفت گفت ب گري
ــت و فكر كردم با اين كار كمى  سرباز اس
ــاعت هاى پست و  ــد و س حالش بهتر باش
ــود. وقتى  ــى زودتر برايش تمام ش نگهبان
ــان روز اول جواب تكان  ــت كاش هم گف
ــتش را نمى دادم، من و اكبر هم  دادن دس
زديم زير گريه و گفتيم كاش ما هم اصرار 
ــد. مارينا كه  ــم بيايد پيدايت كن نمى كردي
اسمش ماهايا بود باورش نمى شد احمد تا 
اين حد عاشق او شده بود كه شروع كند با 
ــن ارمنى و ما هم در پادگان او را  ياد گرفت

احمد وارطان صدايش كنيم.

برجك

ديجي قتل

مرتضى قديمى

حسام حيدرى

نوستالژيفريور خراباتىگوسفندى كه ديرش شده

شناسايى شخصيِت 
دانشجويان از روش هاى 

درس خواندن شان!

روال ادارى قتل

ما قاتل احمد 
وارطان هستيم

نماينده سراوان 
چهل سال بعدرا بهتر بشناسيد

دون كيشوت  - سروانتس
ــى  ــتم، نه ترس تنها اين را مى دانم كه هنگامى كه در خواب هس
ــچ - و خدايش  ــكوهى هي ــى و نه ش ــه اميدى، نه تنش دارم، و ن

بيامرزد آن مردى كه خواب را اختراع كرد!

ــت، مانند  ــريت اس ــنلى بر روى تمامى افكار بش خواب همانند ش
ــنگى و  ــنگى و آبى براى از بين بردن تش ــى براى رفع گرس غذاي
ــوقى لذت بخش و خواب در  ــور و ش مانند آتش گرما بخش و ش

ــا آن هر آنچه كه  ــت كه مى  توان ب ــت واحد پول جهانى اس نهاي
ــاه را يكسان مى كند و ديوانه  ــبان و ش بايد را خريد، ترازى كه ش
ــنيده ام تنها  ــطح قرار مى دهد. تا جايى كه ش و عاقل را در يك س
ــابهش با مرگ  يك چيز بد در رابطه با خواب وجود دارد و آن تش
ــواب رفته و يك  ــادى ميان يك مرد به خ ــت، زيرا تفاوت زي اس

جسد وجود ندارد.

   جواهرات گرانبها
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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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مورديلو

هفته نامه گل آقا
در خيابان خيام حفره اي به عمق شش متر

 دهان باز كرد.

هه
د
 دد

داريو كاستيه خس

نيشخط خـاطـره
پنج شنبه24  دي 1394



تفاوت شعور و شعار 
نه يك حرف

 كه يك دنياست !

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

   به نشاني  پست الكترونيكي  زير  ارسال  كنيد.

keyvan.varesi.art@gmail.com 

instagram.com/nishkhat

كاريكلماتــــــور
مژگان سقراطى

نيشخط خـاطـره سال انتخابات در آمريكا؛ دعواي دو حزب باال خواهد گرفت
پنج شنبه 24  دي  1394پال كامبز
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ما كارمندا از يكم تا پنجم ماه گوشتخواريم
از پنجم تا پانزدهم گياهخوار ميشيم 
و از پونزدهم تا آخر ماه هم نون خالى خوار ! 
خالصه كه ما خيلى الكچرى هستيم و در 
تمامى دسته بنديهاى تغذيه اى قرار ميگيريم

#ژنرال

nishkkhat

ماك

nishkhat

ن خادم
ح: ساسا

طر

متين اسالمي

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

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

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

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



من بزرگترين موجود دنيام!

2

2

دهكده  شوم
نويسنده: لمونى اسنيكت

قانون بچه ها ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

سال هفتم  سال هفتم  ||  شماره    شماره  13721372    ||    44 صفحه صفحه
چهارشنبه  چهارشنبه  2828 آذر   آذر  13971397

    1111 ربيع الثانى   ربيع الثانى  14401440    ||    1919  دسامبر    دسامبر  20182018      

3

كودك و نوجوان 

461

حسين شادمهرحسين شادمهر

مهمان نازنيني
دعوت به خانه ماست

از شوق ديدن او
در خانه شور و غوغاست

در يك چنين شبي خوب
هر سال مي رسد او
سوغات او انار است
خوشحال مي رسد او

مهمان خانه  ما
با خود دو بقچه دارد
من فكر مي كنم كه

در بقچه او چه دارد؟

مهمان خانه  ما
مادر بزرگ، يلداست

يك بقچه اش پر از برف
يك بقچه، فصل سرماست

آر.آل. استاين

كوشندگان كودك:

ييييييييييييييييييييييييااااااااااااممممممممممممممم!!!!!!!!!!!!!!

يلدايلدا

اولين روزنامه كودك و نوجوان كشور

نويد صنعتىنويد صنعتىيلداى مهربانى

ــمان مى باريد. فصل پاييز با همه زيبايى هايش مى خواست جايش را به  ــمان مى باريد. فصل پاييز با همه زيبايى هايش مى خواست جايش را به شب سردى بود. دانه هاى ريز و بلورين برف آهسته آهسته از آس شب سردى بود. دانه هاى ريز و بلورين برف آهسته آهسته از آس
برادر كوچك ترش زمستان بدهد . پير مرد در گوشه پياده رو، جلوى يك ميوه فروشي قوز كرده بود و به مردم كه با جنب و جوش و اشتياق برادر كوچك ترش زمستان بدهد . پير مرد در گوشه پياده رو، جلوى يك ميوه فروشي قوز كرده بود و به مردم كه با جنب و جوش و اشتياق 
خريد مى كردند، خيره شده بود. او با خودش فكر مى كرد چه خوب بود اگر مى توانست انار، هندوانه و.. بخرد و با خودش براى بچه هايش خريد مى كردند، خيره شده بود. او با خودش فكر مى كرد چه خوب بود اگر مى توانست انار، هندوانه و.. بخرد و با خودش براى بچه هايش 

كه توى خانه بودند ، ببرد. كه توى خانه بودند ، ببرد. 
ــتريان درپاكت مى ريخت وميوهاى نارس،خراب ولك دار رااز سبد ميوهاى مخصوص  ــتريان درپاكت مى ريخت وميوهاى نارس،خراب ولك دار رااز سبد ميوهاى مخصوص شاگردميوه فروشى هم با عجله ميوهارا براى مش شاگردميوه فروشى هم با عجله ميوهارا براى مش
ــده نگاه مى كرد فكرى به ذهنش رسيد و بلند  ــب چله جدامى كرد پير مرد همان طوركه به ميوه فروشى،شاگرد مغازه و ميوهاى جدا ش ــده نگاه مى كرد فكرى به ذهنش رسيد و بلند ش ــب چله جدامى كرد پير مرد همان طوركه به ميوه فروشى،شاگرد مغازه و ميوهاى جدا ش ش
شد...او بلند شد و رفت تا ميوه هايى را كه در جعبه ميوه هاى خراب، بهتر بودند و مى توانستند قابل خوردن باشند را جدا كند و با خودش به شد...او بلند شد و رفت تا ميوه هايى را كه در جعبه ميوه هاى خراب، بهتر بودند و مى توانستند قابل خوردن باشند را جدا كند و با خودش به 
ــيده ميوه ها را به بچه هايش بدهد تا بخورند و فقيرانه شب يلدا را جشن بگيرند. او تا به مغازه  ــيده ميوه ها را به بچه هايش بدهد تا بخورند و فقيرانه شب يلدا را جشن بگيرند. او تا به مغازه خانه ببرد. اين طورى مى توانست سالم  و رس خانه ببرد. اين طورى مى توانست سالم  و رس
رسيد و خم شد و خواست اولين انار را از جعبه بردارد، شاگرد مغازه ميوه فروشى از راه رسيد و گفت :«اِ، پدر جان دارى چه كار مى كنى؟! . رسيد و خم شد و خواست اولين انار را از جعبه بردارد، شاگرد مغازه ميوه فروشى از راه رسيد و گفت :«اِ، پدر جان دارى چه كار مى كنى؟! . 

بلند شو برو دنبال كارت ، زودتر بلند شو.»بلند شو برو دنبال كارت ، زودتر بلند شو.»
پيرمرد تا حرف ها و فرياد هاى شاگرد جوان را شنيد ، سريع بلند شد و با ديدن  مشتريانى كه با تعجب و حقارت به او نگاه مى كردند، صورت پيرمرد تا حرف ها و فرياد هاى شاگرد جوان را شنيد ، سريع بلند شد و با ديدن  مشتريانى كه با تعجب و حقارت به او نگاه مى كردند، صورت 
چرو كيده و متبسمش رنگ لبو شد و راهش را گرفت و رفت. او چند قدمى بيشتر دور نشده بود كه كسى صدايش كرد:«پدر جان، پدر جان، چرو كيده و متبسمش رنگ لبو شد و راهش را گرفت و رفت. او چند قدمى بيشتر دور نشده بود كه كسى صدايش كرد:«پدر جان، پدر جان، 
صبركنيد...لطفا صبر كنيد. پيرمرد وقتى برگشت و پشت سرش را نگاه كرد ، مرد جوانى را ديد كه پاكت هاى زيادى  در دست، به او نزديك صبركنيد...لطفا صبر كنيد. پيرمرد وقتى برگشت و پشت سرش را نگاه كرد ، مرد جوانى را ديد كه پاكت هاى زيادى  در دست، به او نزديك 

مى شود.مى شود.
-سالم . اين ميوه ها براى شماست . قابلى نداره. -سالم . اين ميوه ها براى شماست . قابلى نداره. 
پيرمرد نگاهى مهربانانه به او كرد وجواب داد:پيرمرد نگاهى مهربانانه به او كرد وجواب داد:

-خدا خيرت بده، اما اين ها كه براى خودت است پسرم!. -خدا خيرت بده، اما اين ها كه براى خودت است پسرم!. 
- نه پدر جان، اين ها براى شماست. اگر  از دستم نگيريد و قبول نكنيد نا راحت مى شوم.  - نه پدر جان، اين ها براى شماست. اگر  از دستم نگيريد و قبول نكنيد نا راحت مى شوم.  

بعد پاكت ها را در دستان نحيف پيرمرد گذاشت ، از او خدا حافظى كرد و راهش را گرفت و  رفت.بعد پاكت ها را در دستان نحيف پيرمرد گذاشت ، از او خدا حافظى كرد و راهش را گرفت و  رفت.

اهميت با هم بودن در مناسبت هاى آيينىاهميت با هم بودن در مناسبت هاى آيينى

يك شب، بدون  موبايليك شب، بدون  موبايل
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قانون بچه ها  ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

نام كتاب: دهكده شوم
نويسنده: لمونى اسنيكت

مترجم: رضا دهقان
ناشر: نشرماهي

تعداد صفحات:200 صفحه
ــتند كه والدين شان  ــانى سه بچه يتيمى هس درباره كتاب: ويولت، كالوس و س
ــت داده  اند و از آنجا كه هنوز به سن قانونى  را در يك آتش سوزى مهيب از دس
ــت آورند. از همين رو،  ــان را به دس ــيده اند، نمى توانند ارثيه قابل توجه ش نرس
ــخصى به نام «آقاى پو»  ــن قانونى بر عهده ش ــيدن به س ــئوليت آن ها تا رس مس
ــمنى دارند به نام كنت االف كه با طرح  ــت. اما بودلرها دش يك كارمند بانك اس

نقشه هاى شيطانى در صدد دستيابى به ثروت عظيم آن هاست.

من بزرگ ترين موجود دنيام!من بزرگ ترين موجود دنيام!

ن كتاب  توسط: اسماعيل ابراهيمى از كرج
اي

ه ها» براي معرفي پيشنهاد شده
ه«قانون بچ

ب

نهنگ هاى آبى يكى از بزرگ ترين انواع 

نهنگ ها هستند كه طول آن ها به 32 

حدود  در  آن ها  وزن  و  مى رسد  متر 

نهنگ هاى  واقع  در  است.  تن   190

و  نهنگ ها  از  نوع  بزرگ ترين  آبى، 

مى باشند.نهنگ هاى  دنيا  در  زنده  موجود  بزرگ ترين 

آبى خيلى سريع حركت مى كنند؛ آن ها در هر ساعت 

نهنگ  كنند.هر  طى  را  كيلومتر   50 تقريبا  مى توانند 

مى تواند پس از هر بار تنفس در سطح آب حدود 20 

دقيقه را بدون تنفس دوباره در زير آب سپرى كند. 

نهنگ هاى آبى موجودات 

در  و  نيستند  اجتماعى 

مشاهده  گروه  يا  دسته 

نمى شوند.

آدم كثيف
يك دوست دارم كه خيلى كثيف و 

غيربهداشتى   است. االن دارد با سوييچ 

ماشينم سنگ هاى ته كفشش را درمى آورد. 

انگار نه انگار كه من با اين سوييچ

 گوش هايم را تميز مى كنم !

تخمه
تخمه توي آجيل برگشت به پسته گفت:

 اگر چيز خنده داري هست،

 بگو ما هم بخنديم.
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قانون بچه ها ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

ــت كه  «حيوانات مهندس در حيات وحش» اثرى از ليون گرى اس
درباره  ساخت سازه هاى باور نكردنى از سوى حيوانات با مخاطبان 

سخن مى گويد.
ــازى، بافندگى،  ــازى، آشيانه س در اين اثر مطالبى در باره ى سدس

ساخت غارهاى برفى ، تله گذارى و... عنوان شده است.
ــش» توانايى هاى  ــدس در حيات وح ــاس «حيوانات مهن بر اين اس
ــنى «ج»  ــمند» را با مخاطبان گروه س ــاده  «حيوانات دانش خارق الع
ــوى مجيد  ــذارد. در اين اثر كه از س ــال) در ميان مى گ (9 تا 12 س
عميق ترجمه شده است، دو بخش «باورم نمى شود» و «تقليد» براى 
ــاس، در بخش هاى كوتاهى  مخاطبان خواندنى است.بر همين اس
ــان از حيوانات در ساخت سازه ها و نكته هايى  شيوه هاى تقليد انس

حيرت انگيز درباره ى اين موجودات مهندس بيان شده است.
ــگ هاى آبى براى در امان  ــى از اين كتاب مى خوانيم: «س در بخش
ماندن از خطر حمله  حيوانات مهاجم نظير گرگ ها از ترفند جالبى 
ــگ هاى آبى فقط با شنا كردن از  استفاده مى كنند. ورود به كلبه  س
زير آب امكان پذير است. اغلب كلبه ها دو اتاقك دارند. اتاقك اول 
براى خشك شدن است. سگ هاى آبى فقط زمانى وارد اتاقك دوم 

مى شوند كه بدن شان كامال خشك شده باشد».

حيوانات مهندس، دانشمند ندحيوانات مهندس، دانشمند ند

مديريت هزينه هاى فرزندان
ــتن فرزند، هزينه هاى شما را چند برابر  با واقعيت روبه رو شويد. داش
ــاك و... همه اين  ــوازم ابتدايى گرفته تا لباس و پوش مى كند. از خريد ل
موارد باعث مى شود كه پس انداز كردن كار سختى شود. بنابراين اگر 
فرزند داريد، مطمئن باشيد كه باز هم راه پس انداز كردن به روى شما 
باز است. فقط بايد به توصيه هايى در زمينه پس انداز و خرج كردن توجه 
ــب اطالع  كنيد. همچنين اگر در زمينه مهارت هاى بودجه بندى مناس
ــويد، الزم است  ــت مواجه مى ش دقيقى نداريد يا در اين مورد با شكس

درباره اين موضوعات اطالعات بيشترى كسب كنيد.
براى پوشاك كمتر هزينه كنيد. لباس از جمله مواردى است كه گاهى مجبور 
مى شويد براى خريد آن پول زيادى بپردازيد، به ويژه براى كودكان، چون 
ــتند و لباس ها به سرعت براي شان تنگ و  به طورمرتب در حال رشد هس
كوچك مى شود. بنابراين براى صرفه جويى در هزينه پوشاك، سعى كنيد 
از فروشگاه هايى كه قيمت هاى خود را كم كرده و حراج گذاشته اند، استفاده 
كنيد؛ همچنين مي توانيد لباس هاى كودك خود را با دوستان يا اقوامى كه 
فرزندان بزرگ تر يا كوچك تر دارند، مبادله كنيد. كاهش هزينه هاى نوزاد؛ 
ــام كاالهاى ديگر نياز دارد.  يك نوزاد به تختخواب، كالسكه و انواع و اقس
در اين زمينه مى توانيد اجناس دست دوم تهيه كنيد. به هر حال از مسائلى 
كه مربوط به سالمتى و ايمنى كودك است، چشم پوشى نكنيد. براى مثال 
ــكه دقت كنيدكه خوب و سالم باشد تا خطرى فرزندتان را  در مورد كالس
تهديد نكند. مبادله اسباب بازى به جاى خريد كلى اسباب بازى گرانقيمت، 
خريد اسباب بازى هاى كمتر توصيه مى شود. سپس مى توانيد آن ها را با 
دوستان يا اقوام تان تعويض كنيد. كودكان خيلى زود عالقه خود را به اسباب 
بازي هاي شان از دست مى دهند ولى اغلب به اسباب بازى هاى تازه عالقه 
نشان مى دهند. به وسيله مبادله اين اجناس مى توانيد به تناوب اسباب بازى 

هاى زيادى براى فرزند خود تهيه كنيد، بدون اينكه پول اضافه خرج كنيد.

 «رابرت الرنس استاين» «رابرت الرنس استاين»
ــال 1943 در شهر  ــتاين» در س ــتاين «رابرت الرنس اس آر. ال. اس

ــندگى را از 9 سالگى،  كلموبوس در ايالت اوهايو به دنيا آمد. نويس

ــتان هاى فكاهى براى همكالسى هايش آغاز  با نوشتن لطيفه و داس

كرد. نخستين كتاب او «راه و رسم مسخرگى و خنداندن ديگران» 

ــناك را از سال 1986، با كتابي كه  نام داشت. استاين، اديبات ترس

«وعده مالقات با يك غريبه» نام داشت ، شروع كرد كه در مجموعه 

«خيابان وحشت» در سال 1989 به چاپ رسيد.

ــال 1992 مجموعه مورمور «goosebumps» را نوشت.  او در س

 (matt) و پسرش مت (jane) او هم اكنون همراه همسرش جين

ــودكان ياد مى كنند.  ــتفن كينگ ك زندگى مى كند.از او با عنوان اس

ــخه در سطح جهان  كتاب هاى او با فروش بيش از 250 ميليون نس

او را به پر فروش ترين نويسنده كودك تبديل كرده است. استاين 

ــه جاهاى  ــه خواننده هايم را ب ــتم ك ــق اين هس مى گويد: «من عاش

ــناك ترين مكان كجاست؟ اين  ــناك ببرم.آيا مى دانيد ترس ترس

محل ذهن خود شماست».

ن مديريت هزينه هاى فرزندانمدييررييتت ههززييننهه ههااىىففررززنندد

يلدا، بلندترين شب سال و به تبع آن پر هيجان ترين شب سال 

است؛ چراكه بهترين فرصت براى جمع شدن اقوام، دوستان و 

آشنايان باهم است تا سرما و سفيدى زمستان را با حضورشان 

ــك  ــد و از مصاحبت با يكديگر لذت ببرند. بي ش گر م تر كنن

كودكان نيز در اين لذت ها سهيم خواهند بود چراكه بعد از يك 

ــان فراهم مى شود  هفته درس و امتحان، اين فرصت براى ش

ــاير بچه هاى فاميل به بازى بپردازند و از خوردن  تا در كنار س

آجيل، ميوه و شيرينى لذت ببرند.

ــت كه خانواده هاى ايرانى  ــب هايى اس شب يلدا از جمله ش

ــعى مى كنند با حضور در خانه بزرگ تر هاى فاميل، پدر و  س

مادربزرگ ها را به فرزندان شان نزديك تر كنند اما بهتر است 

دليل اين گردهمايى را هم براى كودكان خود توضيح دهيد تا 

آن ها نيز بتوانند در آينده آنچه از شما به عنوان ميراث در ذهن 

سپرده اند، به فرزندان خود منتقل كنند.

بلندترين شب سال و زايش خورشيد

شب يلدا يا چله، از جمله رسوم ايرانيان بوده كه قدمتى ديرينه 

ــت. درواقع،  ــتان به ثبت رسيده اس ــم ايران باس دارد و در تقوي

ــى امين  ــت و از غروب آفتاب س يلدا به معناى تولد و زايش اس

ــت،  ــال اس ــب س روز آذر تا بامداد يكم دى كه طوالنى ترين ش

ــتانى را  ــب، انقالب زمس ادامه دارد. مى توان گفت كه در اين ش

ــن مى گيريم. از آنجايى  ــيد همراه است، جش كه با تولد خورش

ــتيم، بي شك بايد با  ــب سال روبه رو هس كه با طوالنى ترين ش

ــيم. از اين رو  ــردآورى خوراكى ها نيز همراه باش مفصل ترين گ

خانواده هاى ايرانى گردهم مى آيند، سفره شام تدارك مى بينند، 

انواع ميوه، آجيل، تنقالت، هندوانه و انار را تهيه مى كنند و در كنار 

ساير اعضاى خانواده ميل مى كنند و از دورهم بودن لذت مى برند 

اما خوردن انواع غذاها، ميوه ها و تنقالت تنها لذت شب يلدا نيست 

ــوم ديگرى نيز همراه است كه نه تنها براى  بلكه يلدا با آداب و رس

برزگ تر ها بلكه براى كودكان جذابيت خاصى دارد.

شب يلدا براى كودكان

ــر زدن به مادربزرگ و  ــب يلدا، س ــتين گام براى آغاز ش در نخس

ــت. ديدن اقوام،  ــب اس پدربزرگ ها يكى از جذابيت هاى اين ش

همبازى شدن با فرزندان آن ها و شيطنت ها و بازيگوشى ها نيز جاى 

خود را دارند. اين نخستين درسى است كه بلندترين شب سال به ما 

مى دهد كه به بزرگ ترها احترام بگذاريم و صله رحم انجام دهيم و 

آن را به فرزندان مان بياموزيم.

ــب  ــدنى از ش ــته، يكى از بخش هاى جدا نش در گذش

ــى و آغاز قصه گويى و تعريف  يلدا، جمع شدن زير كرس

خاطرات بزرگان فاميل بود. اما اين روزها كه خانواده ها 

ــده اند، خواندن جوك از روى  در فضاى مجازى غرق ش

موبايل و تعريف اخبار كانال ها و شبكه هاى مجازى جاى 

قصه گويى را گرفته  است. پيشنهاد مى دهيم براى يك 

ــده، به محض ورود به خانه، موبايل هاى  شب هم كه ش

خود را كنار بگذاريد و از مصاحبت با يكديگر لذت ببريد و 

براى كودكان قصه بگوييد. گوش دادن به قصه  و مثل ها، 

ــرگرم كننده و لذت بخش است؛  نه تنها براى بچه ها، س

ــيار آموزنده و تاثيرگذار نيز خواهد بود. حافظ  بلكه بس

ــعار كهن به كودكان، يكى ديگر از  خوانى و آموزش اش

ــب سال به  ــت كه مى توان در بلندترين ش كارهايى اس

آن توجه ويژه داشت. حتي اگر مراسم حافظ خوانى هم 

برگزار نكرديد، مى توانيد چند شعر كودكانه با مضمون 

يلدا براى فرزندان خود بخوانيد تا رسم اين سنت ديرين 

را اجرا كرده باشيد. فراموش نكنيد كه حفظ كردن اين 

شعرها عالوه بر آنكه بچه ها را سرگرم مى كند، تاثير بسيار 

زيادى بر حافظه آن ها دارد. ديدن آسمان شب، تماشاى 

ستارگان و معرفى اجرام آسمانى به كودكان نيز مى تواند 

يكى از سرگرمى هاى شب يلدا باشد. بي شك اگر آسمان 

شهر شما صاف و به دور از آلودگى هاى نورى و آالينده هاى 

هوا باشد، اين كار مى تواند براى كودكان لذت بخش باشد 

و زمينه آشنايى با علم نجوم و كسب اطالعات كامل تر و 

بهتر از جهان را به همراه داشته باشد. حتي مى توانيد با 

زبانى ساده اطالعاتى درباره چرايى نام گذارى شب يلدا 

ــب را به كودكان خود ارائه  و چرايى طوالنى بودن اين ش

دهيد و درباره گردش ستاره ها، ماه و خورشيد و به وجود 

آمدن ماه ها و فصول با آن ها صحبت كنيد. اين صحبت ها، 

متناسب با سن كودك متفاوت خواهد بود تا بتواند درك 

درستى از جهان و آسمان داشته باشد.

اهميت با هم بودن در مناسبت هاى آيينىاهميت با هم بودن در مناسبت هاى آيينى

يك شب، بدون  موبايليك شب، بدون  موبايل
ممعصوومه ديودار

ابام مناناسسبتهاى تستستاانان كهه زازازازد دىىووففرا رسيديدننزمزم اايننينرر روزوزههاهاب بااآغآغ
زازش شادىىى نننننننننننددددددييليليليليلداداداداداوو و و وك ك ك كككريريريريريريسسمسسمسمسمسسسسسههمهمهمراراراههاااست،ت،م موجوجوجىىى ممختخختختختلفلفلفلفلفلفلفلفهههه همامااماماما
تتتـت.اززازآآ آنننن هدهدهده  اساساس اواااواادهدد ههههااااوواللااللالالببتبتتتهههههكوكككككودكدكدكدكانانان بهههراراراهههافافافتاتاتا ناناناانانخ خخخخخخانانانان ييمي ددررررر
يسيسـمـمسسدردرد كككككناناانناريييلليليليلـدـددداااناناناممبرربرديديديم،م چچچچرراراكهكه ببيشيشيشـتـتـتررر روروى،ى، ا اااززززكركركك
زازى  جمج راراراردد ددداشاشاشـتـتــتننننشـبببكه هاىىى خاخاخاختتيتيتي خخخخخخاناناناناانواواااادهدهددده ه ههههاااااابابابابااابا تتتت توجووجوجوجوجههههبههبهبه ددد درررر
اداارنندد رگرفتفتننندرد دهكهكده اطالعاتى جهانى، سعى بر آآآن  ووق قرراراررر
ععمخخختللللففففهمراااه ششششوندندند وب بخشخشخشى ازازازآآ آنننن ابابو و ر رسوسوممجوجواماماا تاتا ببااآدآدآ
ىاى سفيد و گوى هاى براق قرمز راد درر اعم ازاز د درخرختتكاكاج،ج،ب برفرفه ه
اداداداننن ززززتزتزتزييييييييينانانانااناتتتتتخاخاخاخاخاخاخاننهنهنهنهب بببب بههههههكاكاكاكاكاكاكاكاررررربنبنبنبندندندندنددددتاتاتاتا ب ب ب بتوتوتوتواننانانندندندند ش شششادادادادىىىىرارارا بب بررارراىىىىففرفرفرزنزنزن
رففرفرفرههههنهنگگگگگ شوشوشوشوشكك ك كردردردردكك ككهههه رففرفرفرفرامامامام بنبنبنبنباايايايايايددددد راراراراراهداداددداداشتشتشتششتشتهههههببابااباشنشنشنششنشندددددامامااماااا مهمهمهه خخخخخووووودودودبببب بههه
ونونونوععع بااباباباب وووور ر رررسوسوسوسوسوسوممممممووووووسنسنسنسنسننننننمخمخمخمخختلتلتلتلتلففففووووومتمتمتمت ششششششششرشرشااارارارارااااازززززآددآدآدآدآدآد ريريراناناناناناانى،ى،ى، س سس ا ااااا غغغغغغنىنىنن
ب بههه دشدشده تا ااسستتكهش شاايايددعدممشنشناخاختتماما نسبتتتبهبهآ آ آننسبسببب
رگرگگرگگرگگرب بب بببررورورورويميميميم. زازازازازاااااينيننيننيننينر ر ر رر روووووودرددردردردراااينينينينن ن ننوشوششوشوشوشتتاتاتاررررر يدديديديدي مامامامامعععععع سممسمسمسممسممسمسسمسمتتتتتتتتتتت ت و و و ووو و و سسسوسوسوسوسسوسوسوىىىىىىىسنننسنسنسنسنننننننننننجوجججوجوجوجوجوجو
هه موم ش شببييللللداااا و آ آآآآنچنچن سسعسعىىىبربرآنآآنآنااستستستستتت تادردرخصخصوصوصآ آداداببوووررس
قرقمممىمى خ خوروردد، ص صححبت  نانانان د د دررربببلندترترينين ش شببساسالل ووكوكودككدك اراراىىى ب

وآووآوآوآوآوآوررريريريريرييمم.ممم.مم ببببببهههبههبهبههبهههبهمم مم ممممييياييايايايااااننننننننننننننن
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