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ــخنگوي جبهه پيروان  صحبت هايي كه عرض مي كنم ازطرف س
خط امام(س) ورهبري نيست بلكه از جايگاه دبيركل جامعه اسالمي 
كارمندان  است زيرا نمي دانم صحبت هايم مورد قبول  18 حزب جبهه 
پيروان هست يا خير، اما به عنوان سخنگوي جامعه اسالمي كارمندان 
ــه در اين زمينه وجود دارد،  جايگاه وحق اظهارنظر دارم. نظريه اي ك
ــود، هرچند  ــت كه رييس جمهور از طرف مجلس انتخاب ش اين اس
ــده است؛ به اين معناكه مردم  در گذشته اين شيوه در ايران تجربه ش
ــري راي دادند وآن مجلس بعد از  به نمايندگان مجلس خبرگان رهب
ــور  ارتحال حضرت امام (س)آيت ا... خامنه اي را به عنوان رهبركش
ايران انتخاب كردند. درواقع در دو مرحله اين انتخاب صورت گرفت؛ 
مرحله اول  مردم به خبرگان راي دادند ومرحله دوم خبرگان رهبري 
را انتخاب كردند. اين تجربه درايران صورت گرفته است. در بسياري 
ــتقيم از طرف مردم  ــورهاي دنيا رييس جمهور به صورت مس از كش
انتخاب نمي شود بلكه در دو مرحله و به صورت غيرمستقيم انتخاب 
ــود كه اين طرح ويژگي هاي خاص خودش را دارد. اگر مردم به  مي ش
ــت، راي بدهند واعضاي  ــالمي اس يك مجلس كه تراز جمهوري اس
ــند، درآن صورت آن  آن مجلس از شرايط الزم وكافي برخوردار باش
مجلس مي تواند شخصي را كه داراي ويژگي هاي يك رييس جمهور 
است، انتخاب كند زيرا در مورد رهبري نظام اين تجربه صورت گرفته 
است و فكر مي كنم در مورد رييس جمهور كه شخص دوم كشور است، 
ــرطي كه مجلس  اين طرح جواب خواهد داد. البته عرض كردم  به ش
داشته باشيم كه اعضاي آن از تراز جمهوري اسالمي ايران برخوردار 
ــورداري  و انتخاب  ــند و به اين قدرت ودرايت الزم براي امور كش باش
رييس جمهوررسيده باشند وهمچنين بتوانند به موضوعات به صورت 
ــيار خوبي را مطرح كرديد  ــيدگي كنند. موضوع بس بسيارجدي رس
وسواالت بسيارخوب است. اين طرح مي تواند به صورت يك مذاكره 
ــودكه كارشناسان، سياستمداران  تبديل به يك موجي درجامعه ش
وافرادي را كه دراين زمينه تحقيقاتي كرده اند ونخبه اين كار هستند، 

درگيركند. 
ــدكه در دوره اول  ــاب ش ــوري انتخ ــه اي رييس جمه در بره
رياست جمهوري فراري شد يا در دوره اي كانديداي رياست جمهوري 
شد، شعارهايي داد و مردم را به خودش عالقه مندكرد؛ زماني كه آن 
فرد  رييس جمهور شد براثر عملكرد نادرستش مورد اعتراض مردمي 
قرار گرفت.  اعتراض مردم اين بودكه چرا اين فردبه شعارهايي كه داده 

عمل نمي كند. 
فكر مي كنم اگرانتخاب رييس جمهور در دو مرحله باشد، انتخاب 
ــود كه   خوبي صورت خواهد گرفت و رييس جمهوري انتخاب مي ش
ــت.  اما اين موضوع بايد  شرايط الزم را براي رياست جمهوري داراس
ــوراي اسالمي،مجمع تشخيص  در نهادهاي مربوطه مثل مجلس ش
مصلحت نظام واز طرف ديگر درمطبوعات و رسانه ها مطرح شودواين 
ــيوه پارلماني براي انتخاب  ــود كه آيا نظام و ش پرسش مطرح مي ش
رييس جمهور به نفع كشور است يا خير؟ وقتي همه به نتيجه رسيدند، 
ــتم مطرح شدن  آن وقت آن راتبديل به قانون مي كنند. مطمئن هس
اين موضوع  بسيار بحث انگيز ومهم خواهد بود، به ويژه دراين دوره كه 

بحث عدم كفايت سياسي رييس جمهور مطرح بوده است. 

39 سال پيش در چنين روزى مهندس اميرانتظام دستگير شد.تاريخ هيچ گاه منتظر فرامين 
و ابالغيه ها نمى ايستد. 

اصالت حقيقت و ضرورت آزادى،  موتورهاى محركه تاريخند. حكومت ها و قدرت هاى سياسى 
مستقر حداقل در عصر گردش آزاد اطالعات نمى توانند به راحتى تاريخ را مهندسى كنند. 

صحت اين چند سطر را به راحتى مى توان در پرونده مهندس عباس اميرانتظام،  وزير امور خارجه 
دولت مهندس بازرگان و سخنگوى دولت موقت تماشا كرد. مهندس اميرانتظام خيلى زودتر از 
آنكه محكمه هاى قضايى بار ديگر پرونده اش را بازخوانى كنند،  در معرض قضاوت افكار عمومى 

قرار گرفت و از اتهامش تبرئه شد.
39 سال پيش در چنين روزهايى روزنامه هاى تهران با تيتر درشت در صفحه نخست خود 
اين خبر را منتشر كردند:«عباس اميرانتظام دستگير شد».روزنامه جمهورى اسالمى، روزنامه 
انقالب اسالمى، روزنامه كيهان و روزنامه بامداد چند عنوان پرتيراژ از مطبوعات داغ روزهاى پايانى 
آذر سال 58 بودند كه هر يك به شكل جداگانه خبر دستگيرى نخستين سخنگوى دولت پس از 
انقالب سال 57 را به جرم يا اتهام جاسوسى چاپ كردند. اين روزنامه ها با استفاده از مطالب مطرح 
شده در كنفرانس راديو و تلويزيونى دانشجويان فاتح سفارت خبرى را تنظيم كرده و مدعى شدندكه 

مهندس اميرانتظام به دليل جاسوسى براى آمريكا دستگير شده است.
مهندس عباس امير انتظام كه بر اساس تلكس دريافتى از تهران بالفاصله از استكهلم راهى تهران 
شده بود و روز سه شنبه(27 آذر) يعنى دو روز قبل از آنكه روزنامه ها اين خبر را  درباره اش منتشر 
كنند از سويد به تهران آمده بود در خاطراتش درباره روز دستگيرى اش مى نويسد:ساعت نه شب 
چهارشنبه 28 آذر به كاخ وزارت امورخارجه رفتم و به محض ورود به داخل ساختمان شخصى 
نامه را به من داد كه در آن از طرف دادستانى كل انقالب از من خواسته شده بود تا براى توضيحاتى 
به دادستانى مراجعه كنم. ناچار همراه با سه اتومبيل مسلح به دادستانى رفتم گفته بودند كه آقاى 
قدوسى دادستان كل در انتظارم است. در اتاق انتظار ايشان منتظر ماندم. گفتند كه ايشان نماز 
ــيد و نماز ايشان تمام نشد! نمى دانستم مساله  مى خواند. شايد نزديك به يك ساعت طول كش
چيست. يكى از افراد گارد محافظ خودم كه هنوز حضور داشت گفت كه گويا مساله در رابطه با 
دانشجويان پيرو خط امام و رابطه با آمريكاست. پس از مدتى آمدند و گفتند كه به اتاق ديگرى بروم. 
درآن اتاق يك نفر به نام آقاى محمدى پشت ميز نشسته بود (بعدها فهميدم عضو دادستانى است) و 
پيدا بود كه سر و كار من با او است نه آقاى قدوسى. او شروع به سخن گفتن كرد و گفت در بين مداركى 
كه از سفارت پيدا كردند مداركي پيدا كردند كه نشان مى دهد كه من قبل از پيروزى انقالب و چه در 
دوران معاونت نخست وزيرى و چه در زمان سفارت در اسكانديناوى با ديپلمات هاى آمريكايى در 

تماس بوده ام و بايد درباره آن ها توضيح بدهم.
بيست سال پس از اين واقعه  در بهار سال 1377مهندس عباس اميرانتظام كه به قول خودش 
از زندان اخراج شده بود در گفت وگويى با روزنامه جامعه درباره  قصه زندان ها و بازداشتگاه ها مى 
گويد: داستان اين طور بود كه من 15 سال در اوين و قزل حصار و گوهردشت زندانى بودم. بعد مرا 
در،  دى  1373  از زندان اوين منتقل كردند به يك بازداشتگاه وزارت اطالعات در شمال تهران، منزل 
كوچكى بود كه چند اتاق در طبقه دوم داشت در يكى از اتاق ها هم آقاى كيانورى زندگى مى كرد يك 
اتاق را هم به من دادند كه در آنجا زندگى مى كردم.  مدتى مالقات نداشتم بعد چند ساعت مالقاتى 
دادند و....اميرانتظام در اين گفت وگو تاكيد دارد كه بايد محاكمه اش تجديد شود و مى گويد:من 
بايد تجديد محاكمه بشوم و بايد ملت ايران و تاريخ ايران با مردم جهان بدانند كه اتهام من چيست 
؟در واقع منظور امير انتظام از اينكه مردم بدانند اتهامش چيست؛ افشاگرى كسانى بود كه روزى 
اين اتهام ناروا را به او نسبت داده بودند.حاال اين رخداد تاريخى در آستانه چهل سالگى است و كمتر 
از يك سال پيش مهندس عباس اميرانتظام چشم از دنيا فرو بست. اگرچه  اميرانتطام خود بر بالين 
قاضى محكمه اش حاضر شد و بخشش را آغاز كرد اما اين اقبال را داشت كه بعضى اتهام زنندگان 
از وى عذرخواهى كنند. جامعه ايرانى يك عدرخواهى به او بدهكار است و يك تجربه تاريخى مهم 
و آن هم اينكه نبايد با سرعت و در لحظات خشم عجوالنه افراد را قضاوت كرد و با سرعت برچسب 

خادم يا خائن را به پيشانى هر كسى چسباند.

وينفرد شفر، سرمربى تيم فوتبال استقالل 
ــات، در تهران مانده  ــود تعطيلى تمرين با وج
ــنبه هفته آينده ايران را ترك  ــت ش و قرار اس
ــتقالل، پيگير  ــى اس ــرمربى آلمان ــد. س كن
ــان در  ــاالت و اردوى آبى پوش امور نقل و انتق
ــفر خواهان برگزارى  تعطيالت ليگ است. ش
اردوى تيمش در خارج از كشور از جمله قطر 
شده است، اما هنوز مسئوالن استقالل در اين 
زمينه تصميم گيرى نكرده اند. بحث بعدى كه 
مهم ترين دغدغه اين روزهاى شفر و مسئوالن 
استقالل بوده، نقل و انتقاالت است. با جدايى 
ــر، جذب  ــوس نيوماي ــرو و مارك ــى گ الحاج
ــت.  بازيكن خارجى در اولويت قرار گرفته اس
ــى، دو بازيكن مدنظر  طى روزهاى اخير، يك
قرار گرفته و تحقيقات براى وضعيت آمادگى  

و جذب آن ها آغاز شده است. 
ــد نورافكن  ــت امي همچنين بحث بازگش
ــتقالل مطرح شده كه  و سرور جپاروف به اس
ــد. هافبك  ــت متفاوتى دارن هر كدام وضعي
ــى كه در  ــا تيم قبل ــتانى قراردادش ب ازبكس
ــتان بوده، به پايان رسيده است.  ليگ قزاقس
او براى بازگشت، خواهان دريافت 130 هزار 
ــته خود  دالر مطالبات باقيمانده فصل گذش
شده است. نورافكن اما با تيم شارلواى بلژيك 
ــگاه استقالل به  قرارداد دارد و مسئوالن باش
ــن بازيكن در تيم  دنبال راهى براى حضور اي
شده اند. باشگاه شارلواى بلژيك با مبلغ ناچيز 
50 هزار دالر، رضايت نامه نورافكن را پرداخت 
كرد و اكنون مشخص نيست كه اين بازيكن با 
چه شرايطى توسط طرف بلژيكى به استقالل 
برمى گردد. با اضافه شدن نام محسن كريمى 
به ليست استقالل، او جزو سهميه 23 سال تا 
ــرايطى كه آرمين  25 سال قرار مى گيرد، ش
ــتقالل  ــهرابيان و ميالد زكى پور دارند. اس س
ــه بازيكن، 15 بازيكن باالى 23 غير از اين س

سال دارد كه اگر داريوش شجاعيان و مرتضى 
ــت اضافه شوند، يك نفر بايد از  آقاخان به ليس

اين ليست خارج شود.
 اميد نورافكن با توجه به اينكه سهميه زير 
ــكلى براى  ــوب مى شود، مش 23 سال محس
اضافه شدن به ليست استقالل ندارد. در پايان 
بايد به حضور دستيار جديد در كادر فنى اشاره 
ــرودينگر آلمانى  ــه پيش از اين نام ش كنيم ك
ــتر او را براى  ــد، اما ظاهرا شفر بيش مطرح ش
آموزش به مربيان دروازه بان ها و كار در آكادمى 
ــته بود. با درخواست شفر، پيش نويس  خواس
ــال شده  قراردادى براى يك مربى ديگر ارس
ــن موضوع نيز  و تا چند روز آينده وضعيت اي

مشخص خواهد شد.

نظام پارلماني
 طرحي كه نياز به بررسي دارد

نگاهى به وضعيتآزادى ابدى
 نقل و انتقاالت استقالل 

بين الملل

ورزش

ترامپ مى گويد شكست داعش تنها دليل حضور نيروهاى 
ــوريه بوده است.ساعاتى پيش از اين  نظامى اين كشور در س
ــانه آمريكايى به نقل از يك مقام دولتى از  سخنان، چند رس
تصميم واشنگتن براى خروج نيروهاى اين كشور از سوريه 

خبر داده بودند.
ــاى ترامپ، كاخ  ــس از توييت آق به گزارش يورونيوز ، پ
سفيد با صدور بيانيه اى اعالم كرد روند بازگرداندن سربازان 
ــت. بنابر اين بيانيه، خروج  آمريكايى از سوريه آغاز شده اس
ــذار به يك مرحله  ــور، براى گ نظاميان آمريكايى از اين كش

جديد از «جنگ عليه داعش» است.
ــخنگوى كاخ سفيد در اين بيانيه   سارا هاكبى سندرز، س
گفته است كه اين تغيير رويكرد، به معناى پايان كار ائتالف 

بين المللى عليه داعش نيست.
ــم چند بار  ــته ه ــال گذش ــورى آمريكا س رييس جمه
ــزار نيروى  ــروج حدود دو ه ــود را براى خ تمايل جدى خ
ــا اين  ــرده بود. ب ــراز ك ــوريه اب ــور از س ــن كش ــى اي نظام
ــرون، رييس  ــل مك ــا امانوئ ــس از گفت وگو ب ــال وى پ ح
ــور همچنان  ــه گفت كه سربازان اين كش جمهورى فرانس
ــد. ــد مان ــى خواهن ــوريه باق ــت در س ــورت موق ــه ص و ب

همچنين وال استريت ژورنال گزارش داده است كه به فرمان 

دونالد ترامپ، مقدمات خروج «فورى» و «كامل» نظاميان 
آمريكا از سوريه در جريان است! 

منابع آگاه گفته اند ارتش آمريكا در تدارك خارج كردن 
ــت.  اين اقدام موجب  ــمال شرق سوريه اس نيروهايش از ش
خواهد شد راهبرد آمريكا در خاورميانه دچار آشفتگى شود. 
ــان در  اين منابع مى گويند مقام هاى آمريكايى شريكان ش
ــنگتن براى خارج  ــوريه را از برنامه هاى واش شمال شرق س

كردن نيروهاى خود از اين منطقه مطلع كرده اند. 
ــه رجب طيب  ــده ك ــرايطى اتخاذ ش اين تصميم در ش
اردوغان، رييس جمهور تركيه تهديد كرده كه قصد حمله به 

نيروهاى هم پيمان آمريكا در سوريه را دارد.  
ــرد كه اين  ــته اعالم ك رييس جمهور تركيه هفته گذش
ــور قصد دارد عمليات خود در شرق رود فرات در سوريه  كش
را تا چند روز ديگر آغاز كند تا «شرق فرات از [حضور] گروه 

تروريستى جدايى طلب [ُكرد] آزاد شود». 
عمر اوسى، عضو پارلمان و رييس «طرح ملى» ُكردهاى 
سوريه گفت: تهديدهاى تركيه براى عمليات در شرق فرات 

با چراغ سبز آمريكا انجام مى شود.
ــه ــه تركي ــا را ب ــع «ُكرده ــكا در واق ــت آمري  او گف

 فروخته است». 

ــك لندن  ــب قهرمان المپي ــد، ناي ــد باقرى متعم محم
ــال اخير براى  ــى چند س ــتاره تكواندوي ايرانى كه ط و س
ــورهاى مختلف  ــمينارهاى آموزشى راهى كش برگزارى س
مى شود، اين روزها در حال برنامه ريزى است كه راهى كشور 
هندوستان شود تا يك دوره سمينار آموزشى در اين كشور 
ــى  ــمينار آموزش برگزار كند. معتمد  به تازگي يك دوره س
ــتان برگزار كرده و با درخواست مربيان و  در كشور هندوس
تكواندوكاران هندى دوباره قرار است راهى اين كشور شود، 
در حال حاضر نيز معتمد مراحل ادارى دريافت رواديد را طى 
مى كند تا هرچه زودتر براى برگزارى يك دوره سمينار يك 

ماهه راهى اين كشور شود.
ــخ به اين سوال كه گويا قرار  محمد باقرى معتمد در پاس
ــمينار به كشور هند برويد،  است براى برگزارى يك دوره س
ــت يا خير، اظهار داشت: يك  آيا شرايط رفتن مهيا شده اس
مرحله سمينار در هندوستان برگزار كرده ام و قرار است طبق 
ــدى دارم، براى برگزارى  ــا تكواندوكاران هن قراردادى كه ب
ــور شوم.  ــمينار يك ماهه دوباره راهى اين كش يك دوره س
ــل ادارى دريافت رواديد  ــر انجام مراح در حال حاضر پيگي
هستم. ضمن اينكه در كمتر از دو ماه آينده بايد راهى آمريكا 
ــور برگزار كنم.  ــوم و يك مرحله سمينار را نيز در اين كش ش
ــورهاى بلژيك، هلند،  ــال اخير در كش در طول اين چند س

فرانسه، هندوستان و آمريكا مشغول برگزارى سمينار هستم 
ــرايط  ــير را ادامه بدهم.البته اگر ش ــم دارم اين مس و تصمي
ــود، زمان برگزارى اين  دريافت رواديد هندوستان مهيا نش
سمينار با تاخير برگزار خواهد شد. وى در ادامه خاطرنشان 
كرد: برنامه هاى من در سمينارهايى كه حضور پيدا مى كنم 
به اين شكل است كه تكنيك، تاكتيك، نحوه مبارزه، تمرين 
ــتور كار خود قرار  صحيح و آموزش دادن به جوانان را در دس
ــورهاى مختلف مى شوم،  دادم. در طول مدتى كه راهى كش

آن ها از تجربيات من استفاده مى كنند. 
ــخ به اين سوال كه آيا  نايب قهرمان المپيك لندن در پاس
تصميم گرفته ايد از دنياى قهرمانى خداحافظى و به دنياى 
ــوز از دنياى قهرمانى  ــويد، عنوان كرد: هن مربيگرى وارد ش
ــم و تمريناتم را كنار  ــن مى كن خداحافظى نكرده ام، تمري
ــتم. البته با توجه به اختالفات مالى كه با فدراسيون  نگذاش
دارم ،بعيد مى دانم كه ديگر بتوانم در تيم ملى فعاليت كنم. 
ــال است كه من از  به هر حال اين طبيعى بوده، چون سه س
تيم ملى دور بوده ام و با شرايط فعلى ديگر حاضر به همكارى 
ــم اين است با برگزارى سمينارها  با فدراسيون نيستم. تالش
ــب كنم. به دنبال كسب تجربه در  تجربيات جديدى را كس
ــرى واقعا دنياى  ــتم اما دنياى مربيگ دنياى مربيگرى هس

عجيبى است و با دوران قهرمانى كامال متفاوت است. 

آمريكا  سربازان خود را از سوريه خارج  مى كند

ارتش آمريكا به سمت در خروجى 

محمد باقرى معتمد، ستاره ايرانى تكواندو:

مربيگرى  دنياى عجيبى است 

ككمال سجادي 
سخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري

مسعود باستانى
روزنامه نگار 

1373
سال هفتم   |                   8  صفحه  ( به همراه 4    صفحه ضميمه اينترنتي)   |      1000 تومان                                                                                                                                                                                                                                                                                           پنج شنبه  29   آذر  1397  |     12    ربيع الثاني   1440   |      20  دسامبر  2018        

ــاختارهاي قدرت را دچار جابه جايي گسترده اي كرد و  انقالب سال 57 در ايران، س
ــي در ايران نيز تغيير پيدا كند. البته اندكي بعد يعني زماني كه  سبب شد تا نظام سياس
امام خميني(س) از دنيا رفت و قانون اساسي تغيير يافت، ساختار سياسي دوباره جابه جا 
شد و از نظام پارلماني به نظام رياستي كوچ كرد. نظامي كه به گفته كارشناسان با دموكراسي 

بيشتر همخواني دارد. در همين حال خبرگزاري رسمي جمهوري اسالمي ايران چندي 
پيش در گزارشي به قلم محمدستاري نوشت كه بر اساس رويه حقوق اساسى، تغيير نظام 
حكومتى از رياستى به پارلمانى نيازمند تغيير قانون اساسى است، از اين رو اگر قرار باشد 

چنين اتفاقى رخ دهد، بازنگرى قانون اساسى امرى ضرورى است...

ورزش 8

اقتصاد 6

كارشناسان، ديد مثبتي به تحول در نظام سياسي ايران ندارند

سد نظارت  استصوابي 
بر مسير نظام پارلماني

آسيب هاي افزايش بدهي بانك ها به بانك مركزي بررسي شد

  بانك مركزي زير تيغ سياست هايش 

قانون جالبى كه سازمان ليگ فوتبال، سختگيرانه به دنبال اجراى آن است

كپى رايت  اجبارى

سياست 2

صفحه 4

«قانون» از  فوت چهار دانش آموز زاهدانى در حادثه آتش سوزى بخارى مدرسه گزارش مي دهد

مشق مر گ  با چـر اغ نفتي

در گفت وگو با محمود حسينى زاد
 نويسنده «بيست زخم كاري» اين اثر نقد و بررسى شد

اين كتاب نمونه سرگرداني 
نويسندگان در اداره ارشاد است

فرهنگ و هنر 7

بين الملل 3

حقوق و قضا 5

هزاران ايميل و پيام الكترونيكى  كشورهاى اروپايى و آمريكا هك شده است

جوالن  هكرها

تصاوير افراد كليدى شبكه فساد بزرگ باقرى درمنى كه به دستور او   از كشور گريختند ، منتشر شد

گريز به خاطر آقاى  رييس
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ــاختارهاي قدرت را  ــال 57 در ايران، س انقالب س
ــترده اي كرد و سبب شد تا نظام  دچار جابه جايي گس
ــي در ايران نيز تغيير پيدا كند. البته اندكي بعد  سياس
ــي(س) از دنيا رفت و قانون  يعني زماني كه امام خمين
اساسي تغيير يافت، ساختار سياسي دوباره جابه جا شد 
و از نظام پارلماني به نظام رياستي كوچ كرد. نظامي كه 
به گفته كارشناسان با دموكراسي بيشتر همخواني دارد. 
ــمي جمهوري اسالمي  در همين حال خبرگزاري رس
ــي به قلم محمدستاري  ايران چندي پيش در گزارش
ــى، تغيير نظام  ــت كه بر اساس رويه حقوق اساس نوش
ــتى به پارلمانى نيازمند تغيير قانون  حكومتى از رياس
ــد چنين اتفاقى  ــت، از اين رو اگر قرار باش اساسى اس
ــى امرى ضرورى است.  رخ دهد، بازنگرى قانون اساس
ــت كه پيش از  اصل تفكيك قوا يكى از مقوله هايى اس
پرداختن به مولفه هاى نظام سياسى بايد مدنظر قرار 
ــمند و نظريه پرداز  ــارل دو منتسكيو» انديش داد. «ش
فرانسوى قرن هجدهم ميالدى است كه نظريه تفكيك 
قواى وى تاثيرى چشمگير در قانون اساسى بسيارى از 
كشورها برجاى گذاشت و ميراث ماندگارى را در انديشه 
و عمل سياسى پايه نهاد. تا جايى كه برخى بر اين باورند 
ــيوه كنونى، دستاورد نظريه  كه اصِل تفكيك قوا به ش
هاى منتسكيو است. او در كتاب «روح القوانين» نظريه 
ــه قوه مقننه، مجريه و قضاييه را به گونه  اى  جدايى س
تبيين كرد كه اين نظريه  ها، اثر انكارناپذيرى بر مشى 
فكرى، قانون اساسى و شكل دادن به رژيم  هاى سياسى 
برجاى گذاشت. نظريه تفكيك قوا به شيوه منتسكيو 
تاثير فراوانى در نخستين قوانين اساسى شكلى در قرن 
ــت. قانونگذاران آمريكايى  18 ميالدى برجاى  گذاش
ــدرال، از نظريه او درباره  ــى ف براى تدوين قانون اساس
ــت كرده و  تفكيك قوا، تفكيك كامل و مطلق را برداش
ــور خود پى  ريزى  ــتى را در كش بر اين مبنا رژيم رياس
كردند. همچنين انقالبيون فرانسوى نيز با برداشت  هاى 
ــفى از ديدگاه  هاى منتسكيو، در زمينه حاكميت  فلس
ــمه  هاى آن نتيجه گرفتند كه حاكم هنگام  و سرچش
ــت را به قوه  ــى از حاكمي تعيين نمايندگان خود بخش
مقننه، بهره اى را به قوه مجريه و سهمى را به قوه قضاييه 
واگذار مى كند و بايد با ديواره  ها و موانعى، بدنِه هر كدام 
ــه امكان مداخله  ــا را طورى از هم جدا كنند ك از قوه ه
ــروزه نظام هاى  ــد. ام هيچ كدام در كار يكديگر نباش
سياسى شكل و ساخت قدرت دولتى را به نمايش مى 
ــى كاركرد اين نهادها  گذارند. به عبارتى ديگر چگونگ
ــود.  ــامل مى ش و قوانين و مقررات حاكم بر آن ها را ش

ــى جهان را مى توان به  ــاس نظام هاى سياس بر اين اس
ــته بندى كرد. هر چند بسيارى از نظام  چند گروه دس
ــاخت هايى يكسان،  ــى با وجود داشتن س هاى سياس
تفاوت هاى ژرفى در عمل دارند. اين نظام ها را مى توان 
به «رياستى»، «پارلمانى»، «نيمه رياستى»، «سلطنت 
مطلقه»، «سلطنتى مشروطه» و «نظام هاى سياسى 
تك حزبى» تقسيم و طبقه بندى كرد.با توجه به اين كه 
ــتى و پارلمانى  موضوع مورد بحث در زمينه نظام رياس
است به تبيين اين دو  نوع نظام حكومتى مى پردازيم. 
نظام رياستى، نظام سياسى است كه در آن تفكيك قوا 
ــى اعالم شده است و قوه  به طور مطلق در قانون اساس
ــت رييس جمهورى است كه به صورت  مجريه در دس
مستقيم از سوى مردم انتخاب مى شود. در اين نوع نظام 
سياسى، قدرت متمركز و تك ركنى است و در رأس آن 
رييس جمهور منتخب مردم محوريت دارد. در اين نوع 
نظام سياسى رييس جمهور هماهنگ كننده ساير قوا 
و قوه مجريه به پارلمان جز در موارد خاص پاسخگوئى 
ندارد. همچنين نظام پارلمانى، نظام سياسى است كه 
تفكيك قوا به طور نسبى در قانون اساسى اعالم شده 

است. نسبى بودن مفهوم تفكيك قوا در نظام سياسى 
پارلمانى به اين معنى است كه قوانين اساسى نظام هاى 
پارلمانى، اصل را بر سودمند بودن پيوندهاى رسمى 
ميان قوا و نه جدايى كامل و مطلق آن ها قرار داده اند. 
ــته به ماهيت وظايف رييس  ــت جمهورى بس رياس
ــد؛ در اياالت متحده و  جمهور دومعنى را ايفا مى كن
بيشتر جمهورى هاى آمريكاى التين، وظايف رييس 
دولت و رييس حكومت در منصب رياست جمهورى 
ــورهاى ديگرى همچون  ــت. در كش تلفيق شده اس
آلمان و ايرلند كه داراى نظام پارلمانى هستند رييس 
ــور را برعهده دارد  ــت كش جمهور فقط وظيفه رياس
ــت كه  ــت به عهده وزيرانى اس و اداره فعاالنه حكوم
ــت وزير، صدراعظم يا رييس الوزرا در راس آن  نخس
قرار دارد. با دقت در قانون اساسى جمهورى اسالمى 
ايران مصاديقى از هر دو نوع نظام سياسى را خواهيم 
يافت. از جمله اصل 114 كه رييس جمهور را به عنوان 
رييس هيات دولت منتخب مردم مى داند نه پارلمان. 
ــى با ويژگى هاى  در مقابل برخى اصول قانون اساس
نظام پارلمانى سازگارى دارد مانند اصل 133 تاكيد 

ــده از طرف رييس جمهور بايد  دارد وزراى تعيين ش
ــد يا اصول122 و137  مورد تاييد پارلمان قرار بگيرن
مسئوليت رييس جمهور و وزرا در برابر مجلس است. 
ــى وجود دارد،  ــواردى كه در قانون اساس با توجه به م
ــمندان حوزه سياسى  برخى از حقوق دانان و انديش
ــت كه به هر دو  نظام فعلى حاكم بر ايران را از آن جه
نوع نظام سياسى معمول در جهان شباهت هايى دارد 
ــتى - نيمه پارلمانى مى دانند. بر اساس  را نيمه رياس
قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران تا سال 1368

نظامى مشابه نظام پارلمانى جريان داشت اما پس از 
بازنگرى در قانون اساسى در سال 1368 نظامى مشابه 
ــتى جايگزين آن شد. بيشتر صاحبنظران  نظام رياس
ــتر  معتقدند كه نظام كنونى به دليل اثرگذارى بيش
راى مردم در انتخاب رييس جمهور به مردم ساالرى 
نزديك تر است. بنابر اين توزيع قدرت بين قوه مجريه 
ــدن حكومت را  و قوه مقننه، امكان دموكراتيك تر ش
ــوم كه حكومت در چنين  فراهم مى كند. به اين مفه
ــتند،  ــرايطى در قبال اقليت هايى كه رقيب او هس ش

پاسخ گو است.

ريشه پيشنهاد
ــدن تغييرات مورد نظر در ساختارنظام  اما بيان ش
سياسي ايران در اين سال ها، برگرفته از اشاره اي است 
كه رهبري در سفر خود به كرمانشاه داشتند و همچنين 
ــت خبري خود  اظهاراتي كه علي الريجاني در نشس
بيان كرد. رييس قوه مقننه نشست خبري به مناسبت 
ــوال كه  ــخ به اين س روز مجلس برگزار كرد و در پاس
ــام پارلمانى تاكيد كرده اند،  رهبرمعظم انقالب بر نظ
نظر شما چيست، گفت كه ايشان در سفر به كرمانشاه 
اين موضوع را در جمعى مطرح كردند، من هم آن را كار 
خوبى مى دانم و در مجموع مساله را براى شرايط كشور 
ــه داد: موضوع نظام  ــب مى دانم. الريجانى ادام مناس
ــوال كردم، فرمودند كه مثال  پارلمانى را از ايشان س
ــان اين نبود كه بايد انجام شود، هر  زده اند و منظورش
چند كه اعتقاد دارم شرايط امروز آمادگى اين را ندارد 
ــود. وى گفت: مطالعات روى  كه در اين زمينه كار ش
نظام پارلمانى كار سختى نيست اما ظرف زمانى كنونى 
مناسب اين امر نيست.رييس مجلس درباره اهميت 
بازنگرى قانون اساسى و تشكيل مجلس دوم در كشور 
گفت كه سال هاست موضوع تغيير يا بازنگرى قانون 
اساسى متناسب با شرايط مطرح است ولى اكنون زمان 

مناسبى براى اين كار نيست.
انتساب يك نيت سياسي

ــان حامي  ــاره عالقه جري ــدي پيش نيز درب  چن
الريجاني به تغيير نظام سياسي اظهاراتي بيان شده 
بود كه بهروز نعمتى، سخنگوى هيات رييسه مجلس 
شوراى اسالمى با اشاره به طرح مطالبى در رسانه ها 
ــى گفت: در اين  ــرورت ايجاد نظام پارلمان درباره ض
ــتم و ايشان گفت  رابطه مذاكره اى با الريجانى داش
ــت و نظرى در  ــن موضوع بى اطالع اس كه از طرح اي
اين رابطه ندارد. بهروز نعمتى در آن بازه، اظهار كرد:  
اين موضوع از طرف آقاى يوسفيان مال به عنوان نظر 
شخصى ايشان مطرح شده و تعدادى نمايندگان هم 
آن را پيگيرى مى كنند كه قابل احترام است، اما اين 
ــاله ربطى به آقاى الريجانى ندارد و اين موضوع  مس

ربطى به ايشان ندارد. 
ــتند تا زماني كه  ــان معتقد هس  برخي كارشناس
ــود دارد حركت به  ــور وج نظارت هاي خاص در كش
ــي مي تواند جامعه را با  ــمت اين نوع نظام سياس س
مشكل رو به رو كند و اگر قرار است تغييري ايجاد شود 
ــاخت هاي آن نيز مهيا شود و در وضعيت  بايد زيرس
ــودمند ندارد.براي  ــه اي س ــوالت نتيج كنوني تح
اطالع از نظر كارشناسان درباره اين تغيير ساختار به 
ــخصيت هاي سياسي از جناح هاي  سراغ برخي از ش
ــاي متفاوتي دارند و  مختلف رفتيم؛ هركدام نگاه ه
در گفت وگو با«قانون» نكاتي را مطرح كردند كه در 

ادامه مي خوانيد. 

با هدايت رهبرى
 محور مقاومت  توانست موفق شود

وزير دفاع و پشتيبانى نيرو هاى مسلح با بيان اينكه 
دشمن به دنبال ايجاد ناامنى طوالنى مدت در منطقه 
بود، گفت: آثار اجرايى شدن انديشه هاى دفاعى رهبر 
انقالب در منطقه به خوبى قابل مشاهده است. سرتيپ 
«امير حاتمى» وزير دفاع و پشتيبانى نيرو هاى مسلح، 
با اشاره به صدور انديشه هاى دفاعى امام خامنه اى به 
فراسوى مرزها اظهار داشت: امروز با توجه به وضعيت 
ــه مقاومت،  ــورهاى عضو جبه منطقه و پيروزى كش
مى توان آثار اجرايى شدن انديشه هاى دفاعى حضرت 
آقا را به خوبى مشاهده كرد. وى با بيان اينكه دشمنان 
ما برنامه ريزى كرده بودند تا يك ناامنى طوالنى مدت 
و شايد صد ساله در منطقه ايجاد كنند، گفت: با هدايت 
و رهبرى امام خامنه اى، محور مقاومت توانست بر اين 
ــيار بزرگ فايق آيد. وزير دفاع و پشتيبانى  تهديد بس
ــلح افزود: امروز نه ملت ايران بلكه همه  نيروهاى مس
ملت هاى منطقه مى دانند كه مى شود با ايستادگى و 
مقاومت بر هر دشمنى با هر قدرتى ولو مدعى ابرقدرتى 

پيروز شد و ما اين را اثبات كرديم.

حسن روحاني براي شركت در 
پنجمين شوراى عالى تركيه و ايران به 

آنكارا رفت

تحكيم وحدت منطقه اي

ــوريه و درگيري هايي كه در اين كشور  ماجراي س
رخ داده بود به روابط ميان ايران و تركيه آسيب هايي 
ــال مخالفت هاي رجب طيب  وارد كرد. در همين ح
ــد و از طرفي حمايت ايران از رژيم  اردوغان با بشار اس
سوريه باعث شد تا روابط مشكالت چشمگيري پيدا 
ــام  ــدن بازار ش كند ولي اندكي بعد با توجه به آرام ش
ــالمي از  ــت مقامات جمهوري اس و همچنين حماي
اردوغان در موضوع كودتاي اين كشور، تهران و آنكارا 
ــتند. البته يكه تازي هاي  نيز به روزهاي خوب بازگش
عربستان و برخورد نامناسب با قطر را نيز نبايد ناديده 
ــاياني به نزديكي دو  گرفت زيرا مي توانست كمك ش
كشور كند. در همين راستا روز گذشته حسن روحاني 
ــمي رييس جمهور تركيه به اين كشور  به دعوت رس

سفر كرده است. 
رييس دولت ايران در زمان  ترك ايران با تاكيد بر 
ــور  ــترش روابط با تركيه به عنوان يك كش اينكه گس
دوست براى جمهورى اسالمى ايران اهميت خاصى 
ــتراكات عميق تاريخى ، فرهنگى و دينى  دارد، به اش
ــاره كرد و گفت: مواضع دولت تركيه به  دو كشور اش
ــت و تاثير گذار در منطقه و  ــور دوس عنوان يك كش
شخص آقاى اردوغان در ماه هاى اخير در برابر توطئه 
ــالمى ايران ، بسيار  تحريم آمريكا عليه جمهورى اس

خوب و قاطع بود. 
ــرودگاه  ــنبه در ف ــى عصر چهارش ــن روحان حس
ــمى رييس  ــه دعوت رس ــفر ب مهرآباد گفت: اين س
ــوراى  ــركت در پنجمين ش ــه براى ش جمهور تركي
عالى دو كشور انجام مى گيرد و به طور طبيعى غير از 
برگزارى جلسه شوراى عالى با حضور روساى جمهور 
ــات دو جانبه با آقاى  ــور، مالق و اعضاى دولت دو كش
ــت و وزرا نيز در اين  رجب طيب اردوغان خواهم داش
ــاى دوجانبه دارند.  ــفر با همتايان خود مالقات ه س
رييس جمهور خاطرنشان كرد:بيشتر همسايگان ما، 
از جمله تركيه با يك بيان صريح به آمريكايى ها اعالم 
ــت ها از طرف  ــه دوران ديكته كردن سياس كردند ك
ــت و آمريكا قادر  ــر آمده اس آمريكا به ديگران، به س
نيست از هزاران كيلومتر فاصله، براى منطقه و روابط 
ــورها و ملت هاى بزرگ اين منطقه نسخه پيچى  كش
ــگاه اينترنتى روزنامه مليت چاپ  كند. به گزارش پاي
ــورى تركيه با  ــت جمه تركيه؛ مركز ارتباطات رياس
ــن روحانى رييس  ــالم كرد، حس صدور بيانيه اى اع
ــان رييس جمهور  جمهور ايران و رجب طيب اردوغ
تركيه رياست هيات هاى دو كشور را در اين نشست بر 

عهده خواهند داشت. 
ــمارى از وزيران دو  مليت همچنين نوشت كه ش
ــركت خواهند كرد. در  ــور نيز در اين نشست ش كش
نشست شوراى عالى همكارى ايران و تركيه همه ابعاد 
روابط دو كشور بررسى خواهد شد. مقامات بلند پايه 
ايران و تركيه عالوه بر روابط دو جانبه درباره تحوالت 

منطقه اى و بين المللى نيز تبادل نظر خواهند كرد.

راه روشن

سياست نامه

       كارشناسان، ديد مثبتي به تحول در نظام سياسي ايران ندارند   

سد نظارت استصوابي بر مسير نظام پارلماني
نبود نمايندگان قوي و كارآمد و همچنين ابزارهايي مانند نظارت استصوابي،  مانعي بر سر راه اجراي مناسب اهداف نظام پارلماني است

مريم چهاردولي

در دهه اول انقالب، جمهوري اسالمي ايران  اين 
ــت. منظور از نظام پارلماني اين  تجربه را داشته اس
است كه اقتدار قوه مجريه دست نخست وزير باشد 
و فقط رييس جمهور به عنوان منتخب مردم باشد. 
ــت وزير به عنوان رييس  اين نظام مي گويد كه نخس
ــد بلكه با اعتماد  دولت منتخب جامعه مدني نباش
ــركاربيايد.همچنين  مجلس مثل راي به وزرا برس
ــته برعهده نخست  اختيارات قوه مجريه مثل گذش

وزير باشد. به نظرم اين طرح دركشورهايي كه حقوق 
ــود وجامعه مدني  شهروندي درآنجارعايت مي ش
قدرتمندي وجود دارد، همچنين رسانه ها گسترده 
هستند ونهادهاي مدني مي توانند پابه پاي نهادهاي 
دولتي وحكومتي كارهاي خودشان رادنبال كنند، 
ــرايط خاصي كه  ــت. درايران با توجه به ش مفيد اس
وجوددارد، نظام سياسي ديني حاكم است.  دركشور 
نظام پارلماني به معناي كاهش اقتدار جامعه مدني 

ــت گذارها درروند امور اجراي كشور  است وبرسياس
ــرايطي  ــرم در اينچنين ش ــت. به نظ تاثيرگذاراس
ــت اين كار صورت بگيردزيرا ابتدا بايد  منطقي نيس
ــاخت هاي جامعه مدني وگسترش اطالعات  زيرس
ــيم بعد ازآن يك نظام پارلماني مطلوبي  داشته باش
خواهيم داشت. وقتي نظام رياست جمهوري به نظام 
پارلماني تبديل شود، ابتدا باعث كاهش اقتدار نهادها 
به خصوص  قوه اجرايي كشور مي شود كه اين كاهش 
ــي بسيارضعيف عمل  هويت مدني ايران درسياس
مي كند. بنده به عنوان يك كنشگر سياسي اين طرح 

را براي نظام سياسي كشور توصيه نمي كنم. 

ــت بلكه نيمه پارلماني  درحال حاضر نظام كشور پارلماني نيس
ونيمه رياستي است كه يك نظام مخلوتي از نظام پارلماني ورياستي 
ــاه  ــود. زماني كه مقام معظم رهبري به كرمانش ــوب مي ش محس
سفركردند، بحث تغيير نظام سياسي را درآنجا مطرح كردند.درآن 
زمان درباره اين موضوع بحث هاي زيادي صورت گرفت كه بي نتيجه 
ماند. تجربه گذشته نشان داده نظام موجود هم اين امررا ثابت مي كند. 
اگر مشكالتي وجود دارد، نظام پارلماني نيز جوابگو همه ابعاد قضيه 
نيست؛بنابراين دريك سال گذشته باتوجه به اصالح قانون اساسي 

ــي مطرح شده است.  ــور نظراتي مبني برتغيير ساختار سياس كش
ازطرف ديگر اگرطرح تغييرساختارسياسي كشور صورت بگيرد بايد 
بازنگري قانون اساسي دوباره انجام شودكه تغييرات درقانون اساسي 
ــازوكارخاص خودش را دارد كه آن شرايط بايدفراهم شود. بعد از  س
30 سال ازبازنگري قانون اساسي امروز نگاه هاي جديد را مي طلبد. 
ازجمله در بخش ساختار سياسي كشور وهمچنين با توجه به  بحث 
استيضاح رييس جمهور ومسائلي كه دراين دوره مطرح شده است.

وقتي راي عدم كفايت سياسي مطرح مي شود، هزينه هاي زيادي را 

ــت. اگر درايران هم نظام پارلماني  براي كشور به دنبال خواهد داش
مثل بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيابود و حضور رييس جمهوربه 
ــور وباراي  ــت وزير با معرفي رييس جمه ــمبليك ونخس عنوان س
ــد،مفيد بود. درواقع مجلس فرد معرفي شده  مجلس انتخاب مي ش
ــي قرار مي دادوانتخاب  ــور را موردبررس براي كارهاي اجرايي كش
مي كرد.بعدازآن مجلس مي توانست در مورد عملكرد نخست وزير 
سوال،استيضاح ،بازخواست وپاسخگويي داشته باشد. حتي مجلس 
ــت مطالبه ها را جدي تر پيگيري كند. به نظرم وقتي اين  مي توانس
بحث مطرح شده، استدالل هايي پشت آن وجود دارد كه اگر دراين 
ــه اين جمع بندي  ــود درآينده نزديك ب دوره اين طرح اجرايي نش
خواهندرسيدكه نظام پارلماني را بايد برجاكنند.همچنين اگر بحث 
ــود، احزاب مي توانند در كشور  استاني شدن مجلس هم  مطرح ش

پوياتر حركت كنند. بي شك حضور يكرنگ تر وبرنامه هاي مدون تري 
خواهند داشت كه هردو باعث تقويت نظام حزبي وپارلماني خواهد 
شد. مردم مي توانند نمايندگان مجلس را باپشتوانه فكري احزاب كه  
نگاه ملي به مسائل دارند، انتخاب كنند. دولت هم در مسير درستي 
قرار خواهد گرفت و نيروهاي كارآمد دربدنه دولت درجاي خودشان 
ــير  ــن دولت با هزينه هاي كمتري  در مس قرار مي گيرند وهمچني
اصالحات خودش قرار مي گيرد؛ به همين دليل ازاين جهات معتقدم 
كه بايد به اين سمت حركت كنيم.به گفته آقاي الريجاني، مجلس 
جوابگو شرايط فعلي كشور است و درنهايت بايد به سمت حركت كند 
كه جايگاه وتوانمند بيشتري دركارها پيدا كندو دولت بتواند ازاين 
ــخگويي جدي تري در مقابل مجلس كه  وضعيت بيرون بيايدو پاس

اراده عمومي مردم است، داشته باشد.

عبدا... ناصري 
عضو بنيادباران

حسين سبحاني نيا
عضو پيشين هيات رييسه مجلس

نظام پارلماني يعني كاهش اقتدار جامعه مدني 

نظام پارلماني نيز جوابگو ي همه مشكالت نيست

ــرايط پارلماني فوق العاده براي كشور  ــال  ش در اين 40 س
ــته امتحان خودش را  وجود داشته است؛ به گونه اي كه توانس
در تجهيزات ساختاري و سيستم سياسي كشور پس بدهد.به 
همين دليل به عنوان نماينده اي كه دو دوره در مجلس حضور 
ــور نمي دانم. همه بايد  داشته ام، اجراي اين طرح را به نفع كش
دست به دست هم بدهند تا شرايط فوق العاده اي را براي كشور 

ايجاد كنند. 
خوشبختانه براي ترقي كشور روابط بسيارخوبي بين سه قوه 
ــت كه مشكل خاصي دراين  قضاييه، مجريه ومقننه برقرار اس

ــتقل از  زمينه وجود ندارد. از طرف ديگر هر يك  از اين قوا مس
يكديگركارهاي مفيدي انجام مي دهند. 

ــور قابل نقد وممكن است درهر  همچنين تمام ساختاركش
ــد باتوجه به  ــام پارلماني باي ــكالتي پيش آيد.نظ دوره اي مش
ــور پيش بيايد. امروزه باتوجه به اينكه مشكالت  ــرايط كش ش
ــال عبور از  ــتي واقتصادي براي مردم پيش آمده درح معيش
ــك آينده خوبي پيش رو خواهيم  ــتيم و بي ش اين شرايط هس
ــي  ــت؛ به همين دليل بنده طرفدار همين ساختارسياس داش

كشور هستم.       

عابد فتاحي 
نماينده پيشين مجلس

اجراي نظام پارلماني به نفع كشور نيست

در گذشته نظام پارلماني ايران در نتيجه نظارت استصوابي تبديل 
به يك مجلس كم اثر شد كه اين رفتارهاي حاصل رفتار گزينشي افراد 
براي راهيابي به مجلس است. نمايندگاني كه از سطح كارشناسي 
ــي به شدت كم هويت  وتخصصي پايين برخوردار واز لحاظ سياس
هستند به مجلس شوراي اسالمي راه پيدا مي كنند. نظام پارلماني 
ــت كه بايدنمايندگان گرايش ورشد سياسي  يك نهاد سياسي اس
ــتند؛ يعني  ــند.به قول ما گيالني ها خوس هس ــته باش الزم را داش
ــتي دارند ونه  ــط لحاف مي خوابد، نه شناسنامه درس كسي كه وس
ــائل ملي را دارند، اين موارد  باعث  ــبرد مس شهامت وشجاعت پيش

ــت. ازطرف ديگرنظام هم مجبوراست  ناكارآمدي در كارهاشده اس
ــبرد وارتقاي كارها هرروز يك نهاد اضافه  براي حل مشكالت وپيش
كند مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام كه درنتيجه ناكارآمدي 
ــوراي اسالمي اين مجمع شكل گرفته  شوراي نگهبان و مجلس ش
است؛بنابراين باتمام احترامي كه براي آقاي الريجاني قايل هستم، به 
نظر مي آيد كه اين مجلس كه بايد ازعصاره فضايل ملت تشكيل شود 
وهمان گونه كه امام (س) فرمودند:« مجلس الزم است در رأس امور 
قرار بگيرد»،اين  مجلس در رأس امور قرار نداشته وبا  وضعيت ايده آل 

فاصله زيادي دارد .

فياض زاهد
فعال سياسي اصالح طلب

مصايب يك  نظام سياسي در ايران

نظام پارلماني، نظامي است كه در آن پايه هاي 
حزبي ودرون حزبي براي كشوري قوي وقدرتمند 

شكل خواهند گرفت. 
وقتي بتوانيم احزاب را دركشور نهادينه كنيم به 
طور طبيعي كارايي خوبي براي نظام خواهيم داشت. 
اماتا زماني كه احزاب قوي وباسازوكار حزبي دركشور 
وجود نداشته باشد، نظام پارلماني نمي تواند به تنهايي 
ــور با آن روبه رواست.  جوابگو مسائلي باشد كه كش

ــر بخواهيم راه مورد نظر مقام  از طرفي به نظر من اگ
ــهدا را هموار كنيم بايد دركشور  معظم رهبري وش
به يك سازوكار درست وبا برنامه ريزي دقيق برسيم . 
اگر قرار است تغيير نظام سياسي در دستور كار باشد، 
بايد به سمت يك نظام پارلماني كامل كه بر اساس 
ــازوكارهاي مورد نياز يك حاكميت خوب شكل  س
گرفته است، برويم تا مشكالتي كه در كشور وجود 

دارد تا حدي رفع شود.

عوض حيدرپور
نماينده پيشين مجلس

نظام پارلماني نمي تواند به تنهايي جوابگو مسائل باشد
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 خبرگـزارى آسوشـيتدپرس بـه 
نقل ازبنيادآكسـفام وديگـر نهادهادى 
بين المللـى امدادرسـانى گـزارش داد، 
نيمى از يك ميليون آواره يمنى در معرض 
تهديد قحطى و با هواى رو به انجماد مناطق 
كوهسـتانى مواجه هستند. مدير بخش 

كشورى يمن آكسفام اعالم كرد: نيمى از 
خانواده هاى آوارگان يمنى كه در معرض 
قحطى بودند، اكنون در معـرض برودت 
شديد هوا و دماى رو به يخ زدگى هستند. 

به گفته محسـن صديقى، حدود 530 
هزار آواره يمنى در مناطق كوهسـتانى 

زندگى مى كنند كه بسـيارى از آن ها در 
پناهگاه هاى موقت به سـر مـى برند كه 
هيچ گونه مقاومتى در برابر سرما و يا بارش 

باران و برف ندارند.
آكسـفام (Oxfam) از مهم تريـن 
سازمان هاى امدادرسانى جهانى است 

كه براى ريشـه  كنى فقر، گرسـنگى و 
بى عدالتى در سـال 1942 در دانشگاه 
آكسـفورد در قالـب يـك كميتـه 
امدادرسـانى بـراى مبارزه بـا قحطى 
توسط فعاالن اجتماعى و دانشگاهيان 

آكسفورد تاسيس شد.  

عربستان سـعودى ششم فروردين 
سال 1394 با تشـكيل ائتالفى نظامى 
بـا هـدف مهـار جنبـش انصـارا... و 
بازگردانـدن عبـد ربه منصـور هادى 
نخسـت وزير مسـتعفى يمـن، به اين 

كشور حمله كرد.

در نتيجه اين تهاجم نظامى و بر اساس 
اعالم سـازمان ملـل متحد، يمـن دچار 
بحرانى ترين وضعيت انسانى در سال اخير 
شد.  حمله ائتالف سعودى به يمن افزون بر 
نابودى زيرساخت هاى اين كشور، 40 هزار 

كشته و زخمى برجاى گذاشته است.

آسوشیتدپرس:یمنی ها با رسمای شدید وگرسنگی مواجه هستند

هكرهاى اينترنتى با نفوذ به شبكه ارتباطات 
ديپلماتيك اتحاديه اروپا به مدت سه سال اقدام 
ــند كرده اند كه بخش  ــزاران س به جمع آورى ه
ــش دولت آمريكا با  عمده اى از آن به روابط پر تن
چين و روسيه و نيز خطر به جريان افتادن دوباره 

برنامه هسته اى ايران مربوط مى شود.
ــاس اين گزارش  ــزارش يورونيوز، بر اس به گ
ديپلمات هاى اروپايى در يكى از اين اسناد، پيامى 
در خصوص مالقات ميان دونالد ترامپ و والديمير 
پوتين، روساى جمهورى آمريكا و روسيه مبادله 
ــت كم  ــه به عنوان يك موفقيت (دس كرده اند ك

براى روسيه) از آن ياد شده است.
درباره يكى از پيام ها...

ــده كه به  ــر پيام  هاى مبادله ش در يكى ديگ
ــانزدهم جوالي ميان دونالد ترامپ و  نشست ش
والديمير پوتين بازمى گردد يك گزارش مفصل 
ــى از گفت وگوها ميان  ــل كارشناس و يك تحلي
مقامات اروپايى و رييس جمهورى چين به چشم 
ــى جين پينگ،  مى خورد كه طى آن به نقل از ش
ــبت به پكن  ــاى» ترامپ نس «ارعاب و تهديده
ــتايل بدون قانون  ــارزه بوكس فرى اس با يك مب

مقايسه شده است.
ــده از سوى  ــود شيوه استفاده ش گفته مى ش
ــه  ــراى نفوذ و بهره بردارى اطالعاتى س هكرها ب
ساله از شبكه ارتباطات ديپلماتيك اتحاديه اروپا 
ــت كه از مدت ها پيش توسط  مشابه با روشى اس
يك واحد ويژه ارتش آزادى بخش خلق چين به 

كار برده مى شود.

بر اساس گزارشى كه شركت Area 1، كاشف 
اين رخنه امنيتى منتشر كرده محتواى مكاتبات 
توسط هكرها بر روى يك پايگاه اينترنتى منتشر 

شده است.
ــركت Area 1 تا كنون بيش از يك هزار و  ش
صد كابل هك شده از شبكه ارتباطى اتحاديه اروپا 
را در اختيار نشريه نيويورك تايمز قرار داده است. 
اين درحالى است كه شوراى ملى امنيت اياالت 
متحده آمريكا هنوز نسبت به اين ماجرا واكنش 

نشان نداده است.
ــن و محرمانه در واقع  اين كانال ارتباطى ايم
ــگاه اروپا و تالش براى آگاه  منعكس كننده نوع ن
ــبت به تنش حاد و  كردن بيشتر ديپلمات ها نس
آشفتگى هاى سياسى است كه سه قاره جهان را 

تحت تاثير قرار داده است.
ــك همچنين پيام هاى  در اين ابزار انفورماتي
ــتان،  ــات با رهبران عربس ــاره مكالم متنى در ب
ــورها كه پيشتر محتواى آن  اسرائيل و ديگر كش
ــده در اختيار  بين اعضاى اتحاديه اروپا توزيع ش

كاربران قرار مى گيرد.
تحريم هاو مجوز سرمايه گذارى كشورها

ــا موفق به رخنه  يكى از كابل هايى كه هكره
ــه تحريم  ــه اطالعات مربوط ب ــده اند ب در آن ش
تهران و درخواست  مجوز از سوى كشورها براى 
ــرمايه گذارى و صادرات كاال به ايران مرتبط  س
ــن اطالعاتى  ــت. در اين كانال همچني بوده اس
ــورت گرفته در  دقيق در خصوص تالش هاى ص
ــال 2018 براى حفظ و تقويت ساز و كارهاى  س

اقتصادى جهت تشويق تهران به التزام و پايبندى 
ــال 2015 پس از خروج  ــته اى س به توافق هس

دولت ترامپ از اين پيمان به چشم مى خورد.

ــار اين گزارش به  نيويورك تايمز پس از انتش
نقل از يك مسئول سابق سرويس هاى اطالعاتى 
ــن درباره ميزان  آمريكا اعالم كرد كه پيش از اي

ــبكه ارتباطى اتحاديه اروپا در  آسيب پذيرى ش
ــيه، ايران و  ــايبرى چين، روس مقابل حمالت س

ديگر كشورها هشدار داده شده بود.

سازمان ملل متحد  زخمي هكرها 
گفته مى شود هكرهايى كه به شبكه ارتباطات 
اتحاديه اروپا رخنه كرده اند به اقدامات مشابهى 
ــت زده و چندين  نيز در سازمان ملل متحد دس
ــورهاى  ــه و وزارت دارايى در كش وزارت خارج

مختلف را نيز هدف حمالت خود قرارداده اند.
هك شبكه ارتباطى در سازمان ملل متحد به 
ــع آورى اطالعات  صورت عمده با محوريت جم
ــوس آرام صورت  ــان تجارى اقيان مربوط به پيم
ــق جمعى  ــان يك تواف ــن پيم ــت. اي گرفته اس
ــرمايه گذارى و مقررات گذارى بين 12 كشور  س
حاشيه اقيانوس آرام است كه چين در آن جايى 

ندارد.
روايت نيويورك تايمز

ــان  ــورخ هفتم مارس نش ــند ديگر م يك س
مى دهد كارولين ويسينى، معاون هيات اتحاديه 
اروپا در واشنگتن، به نمايندگان تجارى اتحاديه 
اروپا توصيه مى كند تا اياالت متحده را به عنوان 
«مهم ترين شريك ما» توصيف كنند و همزمان 
ــا در آنجا با آمريكا  ترامپ را در «حوزه هايى كه م
اختالف نظر داريم مثل آب و هوا، تجارت و توافق 

هسته اى ايران»  به چالش مى كشند.
ــزارش داد،  ــن گ ــز همچني ــورك تايم نيوي
ــازمان  ــبكه هاى س ــن هكرها همچنين به ش اي
ــيون كار آمريكايى و كنگره  ــد، فدراس ملل متح
AFL-CIO) و  ــى ( ــازمان هاى صنعت س
ــر  ــور خارجه و دارايى سراس ــاى ام وزارتخانه ه

جهان نفوذ كرده اند.

جوالن  هكرها

هزاران ایمیل و پیام الکرتونیکی  كشورهای اروپایی و آمريكا هک شده است

هر كسـى مى گويـد جنگ جهانى سـوم در 
راه است، سخت در اشـتباه است؛ جنگ جهانى 
سوم خيلى وقت است كه شروع شده اما شيوه و 

كاركرد آن فرق مى كنـد. در دو جنگ قبلى، اين 
گلوله ها بودند كه تكليف كار را روشن مى كردند 
اما حاال، پسـووردها، نام هاى كاربـرى و هزاران 
كـد و اليه امنيتى اسـت كـه مورد تهديـد قرار 
مى گيرند و ديپلمات ها، وزرا، روساى جمهورى، 
نخسـت وزيران و به طور كلى سياسـتمداران را 
آچمز مى كنند!  ديروز وقتى رسـانه ها، خبر از لو 

رفتن هزاران پيام الكترونيكى مقام هاى اروپايى 
و آمريكايى را روى خروجى خود قرار دادند، آب 
سـردى بر پيكره دنياى ديپلماسى ريخته شد و 
شوكى عميق اين سو و آن سوى آتالنتيك شمالى 
را فرا گرفت! فكـر كنيد كه تمـام اظهارنظرها  و 
مكاتبات محرمانه و شخصى چندين وزير خارجه، 
ديپلمات، رييس جمهور و نخست وزير اروپايى 

به دست هكرهاى اروپايى و روسى افتاده باشد!  
نه اين تمام ماجرا نيست! اينكه مثال دونالد ترامپ 
درباره ديدار محرمانه اش با همتاى چينى اش چه 
گفته است، موضوعى بسيار با اهميت است چرا كه 
استراتژى اصلى از روى همين نقاط كور  و پنهانى، 
شـكل مى گيرد نه از روى آنچه رسـانه ها ثبت و 

ضبط مى كنند!

عمليات بزرگ هك ديپلمات هاى اروپايى، در 
يك روز يا هفته و يك ماه اتفاق نيفتاده است؛ اين 
حمله سايبرى در طول سه سال صورت مى گرفته 
بدون آنكه كسى بويى از آن ببرد!  وحشتناك تر 
آنكه هيچ يـك از سـازمان هاى امنيتى دولتى 
متوجه آن نشده اند، بلكه دست آخر يك شركت 
خصوصى پـرده از اين عمليات بزرگ برداشـته 

اسـت.  بدون شـك با فاصله زيادى مى توان اين 
حمله سـايبرى را، هك بزرگ قرن ناميد. از اين 
پس، احتمـاال مقام هاى اروپايـى، ديگر به هيچ 
دسـتگاه الكترونيكى، اطمينان نخواهند كرد! 
شايد نوستالژى كبوترهاى نامه بر، يك حسرت 
بزرگ براى دنياى ديجيتالى امروز باشد.   امنيت 

كه ديگر نيست.

ممهدى دل روشن 

ــخنگوى وزارت امور خارجه كشورمان در  س
پاسخ به انتقادها از حضور محمد جواد ظريف، در 
كنگره حزب نداى ايرانيان گفت حضور در كنگره 
يك حزب به معناى عضويت در آن نيست، ضمن 
ــال اهداف خاصى  آنكه وزير امور خارجه به دنب

براى انتخابات رياست جمهورى نيست.
ــوالى مبنى بر  ــمى، در پاسخ به س بهرام قاس
ــواد ظريف وزير  اينكه به دنبال حضور محمدج
ــت حزب «نداى ايرانيان»  امور خارجه در نشس
برخى از رسانه ها و منتقدان اين اقدام وزير امور 
ــداد كرده اند و  ــى و جناحى قلم خارجه را حزب
ــده اند كه وى به دنبال اهداف  گروهي مدعى ش
ــت جمهورى سال  خاصى براى انتخابات رياس
ــاى ظريف يك  ــرد: آق ــت، تصريح ك 1400 اس
شخصيت برجسته در عرصه سياست خارجى و 
بين الملل است و چون وزير امور خارجه هستند 
ــور  ــادى در داخل و خارج كش با دعوت هاى زي
ــاس موقعيت  ــه وى نيز براس ــتند ك مواجه هس
ــد، در برخى از اين  ــه در اختيار دارن و فرصتى ك

نشست ها شركت مى كنند.
ــتگى و  وى با بيان اين كه «آقاى ظريف وابس
گرايش حزبى و جناحى ندارد»، ادامه داد: چندى 
ــداى ايرانيان از وى دعوت  پيش دبيركل حزب ن
كرده بودند كه در جمع اعضاى اين حزب در مورد 
ــن اولويت ها  ــت خارجى ايران و مهم تري سياس
ــخنرانى كنند و  و چالش هاى پيش روى آن، س
ظريف نيز به همين دليل در اين نشست حضور 

ــال 94 نيز در مراسم  پيدا كردند، چنان كه در س
گراميداشت ياد شهداى حزب موتلفه حضور پيدا 

كردند و به ايراد سخنرانى پرداختند.
سخنگوى وزارت خارجه، با بيان اينكه «اين 
حضور به معناى عضويت در يك حزب، حمايت 
ــت»، تاكيد  ــا فعاليت حزبى نيس از آن حزب و ي
ــال اهداف خاصى براى  كرد: آقاى ظريف به دنب
انتخابات رياست جمهورى آينده نبوده و نيست.

ــوال كه برخى از  ــخ به اين س قاسمى در پاس
ــخنان ظريف در اين نشست نيز  منتقدان به س
انتقاداتى وارد كرده و آن را حزبى و جناحى عنوان 
كرده اند، خاطرنشان كرد: نمى توان انتظار داشت 
ــگاه عالى ترين مقام  ــه در جاي ــور خارج وزير ام
ــور، در برابر هجمه ها،  ــتگاه ديپلماسى كش دس
انتقادات و گاه بى انصافى هاى سياسى و جناحى 
ــه انجام  ــن وزارتخان ــه كاركنان اي ــى ب كه گاه

مى شود، به صورت كامل سكوت كند. 
وى بيان كرد: ظريف هيچ وقت و شايد بتوان 
گفت به ندرت به صورت مستقيم نقدهاى صنفى 
را پاسخ مى دهند ولى آنجايى كه اين انتقادات كه 
گاه همراه با بى انصافى است، به نوع نگاه و رويكرد 
افراد و جريان هاى سياسى به پديده هاى جارى و 
سارى در سياست خارجى بر مى گردد، قطعا وزير 
امورخارجه بر خود وظيفه مى داند كه به تبيين 
ديدگاه هاى خود و اصول فكرى كه در حال حاضر 

سياست خارجى بر آن استوار است، بپردازد. 
ــتا  ــه در همين راس ــخنگوى وزارت خارج س

ــوع نگاه به  ــاوت در ن ــان كرد: قطعا تف خاطرنش
پديده هاى سياست خارجى به معنى مخالفت با 
اصول و چارچوب مدون در سياست خارجى نظام 
و كشور و يا عضويت وزير امور خارجه در يك حزب 
ــته  ــت. ظريف، هر جا كه حضور داش خاص نيس
است، مسائل را از زاويه سياست خارجى و روابط 

بين الملل ديده و تفسير و تبيين كرده است.
ــر بيش از 30  وى افزود: آقاى ظريف عالوه ب
ــتقيم و حضور بدون انقطاع در  ــال تجربه مس س
ــن الملل، از  ــت خارجى و روابط بي عرصه سياس
ــگاه در اين رشته نيز است  اساتيد برجسته دانش
و در مورد تحوالت منطقه اى و روندهاى جهانى 
ــى و آكادميك خود  داراى نظريه و ديدگاه علم
ــت در چارچوب  ــت و همواره تالش كرده اس اس
اصول خدشه ناپذير سياست خارجى نظام، آن ها 
را در زندگى حرفه اى خود به كار گيرد و متناسب 
ــور،  با نيازمندى ها و ضرورت هاى راهبردى كش
ــور ترجمه و  ــت خارجى كش ــا را در سياس آن ه

عملى كند.
قاسمى در پايان با تاكيد بر اين كه «بنا به اذعان 
ــان، صاحب نظران و حتى  بسيارى از كارشناس
منتقدان دلسوز، آقاى ظريف يكى از سرمايه هاى 
ــت» گفت: متاسفانه گه گاه  اجتماعى ايران اس
ــخصيت هاى  ــاهد برخورد غيرمنصفانه با ش ش
موثر نظام از ديرباز و بعد انقالب بوده ايم كه قطعا 
ــور  ــارات هاى زيادى را به كش اين موضوع خس

تحميل مى كند. 

ــك كنگره حزبى  ــى: حضور ظريف در ي آصف
ايراد و ابهام نداشت

ــوى ديگر، حميدرضا آصفى، سخنگوى  از س
پيشين وزارت امور خارجه، حضور محمد جواد 
ــى را « داراى ايراد و  ــره حزب ظريف در يك كنگ
ابهام» ندانست و گفت: تصور نمى كنم اگر احزاب 
ــت خود  اصولگرا هم وزير امور خارجه را به نشس

دعوت كنند، او پاسخ رد بدهد.
اين ديپلمات پيشين در پاسخ به سوالى درباره 
انتقادهايى كه از حضور ظريف در نشست حزب 
ــود و او را به جناحى بودن و  نداى ايرانيان مى ش

بازى جناحى متهم مى كنند، گفت: موضوعاتى 
ــرح كرد؛  ــت مط ــاى ظريف در اين نشس كه آق
ــت خارجى  فراجناحى و فراحزبى بود. او سياس
ــرد كه هيچ  ــى را تبيين ك ــرايط بين الملل و ش
ــت. وى افزود: اگر در  جاى شبهه و ابهامى نداش
ــانه هاى طرفدارى از اين حزب و  سخنرانى او نش
آن حزب ديده مى شد، جاى سوال داشت وگرنه 
ــخنرانى در بين احزاب توسط  نفس حضور و س

مسئوالن وزارت خارجه جاى ايراد ندارد.
ــى كارمندان وزارت  آصفى درباره منع قانون
ــنامه  خارجه براى حضور در احزاب گفت: اساس

وزارت امور خارجه، كارمندان اين وزارتخانه را از 
ــت نه از حضور  عضويت در احزاب منع كرده اس
در نشست هاى حزبى. البته در همه اين سال ها 

مواردى بوده كه اين قانون رعايت نشده است.
ــين وزارت امور خارجه در  ــخنگوى پيش س
پاسخ به متهم كردن ظريف به بازى هاى داخلى 
ــاى ظريف در اين  و حزبى، گفت: من  حضور آق
جلسه را در درجه اول در چارچوب دوستى با آقا 
صادق (خرازى) مى بينم و نه سياست بازى هاى 
ــه ، همه جا  ــى. از اين نوع روابط هم هميش داخل

وجود داشته است.

سخنگوی وزارت خارجه:

ظريف به دنبال اهداف خاصى براى انتخابات رياست جمهورى نيست

موگريني كـه در نشسـت اعضاى 
كنسرسـيوم انديشـكده هاى فعـال 
در زمينه مقابله با اشـاعه تسـليحات 
هسته  اى سخن مى گفت، ادامه داد: اين 
موضوع را مى شود در تحوالت اخير در 

يمن نظاره كرد.
وي افزود: راه هـاى ارتباطى با ايران 
براى گفت وگو درباره مسائل امنيتى و 

منطقه اى است. بدون توافق هسته اى، 
مذاكره  به هر نحو، بسيار دشوارتر خواهد 
بود.مسئول سياست خارجه اتحاديه 
همچنين با تكرار مواضع گذشـته اين 
اتحاديـه تصريح كـرد: ما خواسـتار 
رسـيدگى بـه موضوع موشـك هاى 
بالستيك ايران و نيز گسترش توسعه 
تسـليحات در منطقه هستيم. ايشان 

ادامـه داد: به همين جهت، نياز اسـت 
توافق هسته اى را حفظ كنيم.

پس از خـروج آمريـكا از برجـام در 
ارديبهشت سـال جارى، اتحاديه اروپا با 
موضع گيرى عليه اين اقدام، به بررسـى 
طرح  هايى با هدف حفظ تجـارت با ايران 
پرداخت. از جمله طرح هاى مطرح شده، 
همكارى مسـتقيم بانك هـاى مركزى 

كشـورهاى اروپايى با ايران و نيز تدارك 
يك سـاز و كار مالى ويژه (SPV) اسـت 
كه تضمينى بر تداوم فعاليت هاى بانكى 
و تجـارى باشـد. اروپا بـا اجـراى قانون 
 Blocking) مسدودسـازى تحريم هـا
Statute) همزمان گامـى در حمايت از 
شـركت هاى كوچك و متوسط برداشته 
است تا اين شركت ها به موجب اين قانون، 

مشمول تحريم هاى آمريكا قرار نگيرند. 
«كارن پيرس»   نماينده انگليس در سازمان 
ملل متحد اخيرا در نشست شوراى امنيت 
براى بررسـى اجراى قطعنامه 2231 اين 
شـورا،  از تالش ها براى حفظ برجام گفته 
و ابـراز اميدوارى كـرده بود كـه بزودى، 
جزييات بيشترى از ساز وكار مالى ياد شده 

اعالم شود.

موگرینی: 
برجام، راه های 
تعامل سازنده با 

ایران را گشود

بنيـاد خيريـه دونالـد ترامـپ، 
رييس جمهـور آمريـكا بـه اتهـام 
فعاليت هاى غير قانونى منحل مى شود. 
باربارا آنـدروود، دادسـتان كل ايالت 
نيويـورك اعالم كـرد كه وكيـل بنياد 
ترامپ اين توافق را امضا كرده اسـت.
آندروود مى گويـد، اين بنيـاد چيزى 
بيش از يك دسـته چك كـه در جهت 

منافـع تجـارى و سياسـى ترامـپ و 
فرزندانش به كار گرفته مى شده، نبوده 
است. دادسـتان كل نيويورك دستور 
داده كه اموال باقيمانـده اين بنياد بين 
چند سـازمان خيريه تقسـيم شـود.  
دادستانى در ماه ژوئن سال جارى طى 
شكايتى ترامپ و سـه فرزند   ارشدش 
را به فعاليت هاى تجارى غير مجاز متهم 

كرده بود. دادستانى گفته بود، به عالوه، 
از اين بنياد بـراى پيـروزى ترامپ در 
انتخابات رياست جمهورى استفاده غير 
قانونى شده است. دادستانى اين بنياد 
را پوششـى توخالى ناميده كه از سال 
1999 هيات رييسه اى نمايشى داشته 
و همه تصميم هـا را ترامـپ به تنهايى 
مى گرفته است. به بيانى دقيق تر، ترامپ 

و فرزندانش در اين بنياد مبالغ اهدايى 
به ارزش دو ميليون و 800هـزار دالر را 
جمع آورى كـرده و از آن براى مبارزات 
انتخاباتى استفاده كرد ه اند.  عالوه بر اين، 
از پول اين بنياد براى فيصله بخشيدن 
به شكايت عليه تفرج گاه ماراآالگو در 
فلوريدا و باشگاه گلف ترامپ، تبليغات 
براى هتل هاى ترامپ و مصارف شخصى 

ديگر استفاده شده اسـت. دادستانى 
خواسـتار بازگردانـدن دو ميليـون 
و 800هـزار دالر شـده و مى خواهـد، 
ترامپ را بـه مدت  10  سـال از مديريت 
سازمان هاى خيريه در ايالت نيويورك 
منع كند. سـه فرزند او، اريك، ايوانكا و 
دونالد ترامپ جونيور نيز از يك سـال 
مديريت سازمان خيريه منع مى شوند. 

بنیاد خیریه ترامپ 
به دستور دادستان 
نیویورک منحل 

می شود



ــوزش  ــد آم ــك واح ــنبه ي ــح روز سه ش صب
ــتان غيرانتفاعى در خيابان  ــتانى و دبس پيش دبس
مصطفى خمينى 23 زاهدان طعمه حريق شد كه در 
آن چهار دانش آموز اين مدرسه دخترانه به نام هاى 
مونا خسروپرست، صبا عربى، مريم نوكندى و يكتا 
ميرشكار دچار سوختگى باالى 90 درصد شدند. سه 
دانش آموز مدرسه غيرانتفاعى اسوه حسنه را ديروز 
به خاك سپردند. سه دانش آموز پيش دبستانى كه 
صبح يكى از آخرين روزهاى پاييز به مدرسه رفتند و 
در آتش سوختند. حادثه در ساعت 9 صبح سه شنبه 
در مدرسه اسوه حسنه اتفاق افتاد و بخارى نفتى در 
ــد و بچه ها را سوزاند. حتى  مدتى كوتاه شعله ور ش
ــتند به كمك بچه ها  ــه هم نتوانس مسئوالن مدرس
بروند و يكى از همسايه ها چند نفر از بچه ها را نجات 
ــوخته در كالس مانده و  ــاى س داد. حاال صندلى ه
ــده است. يك بخش نامه هم  مديرى كه بازداشت ش
ــى مدارس را درست  ــتم گرمايش داده اند كه سيس
ــود و به  كنند. به همين زودى همه چيز تمام مى ش
خاطره ها مى پيوندند.  اين اولين بار نيست 12 سال 
پيش 6 دانش آموز در آتش سوزى مدرسه درودزن 
ــى از آن ها  ــوختند و هيچ ارگان ــى س با بخارى نفت
ــا و بارها آن ها را  حمايت نكرد و اين بى توجهى باره
ــال پيش هم دانش آموزان مدرسه اى  سوزاند. 6 س
ــوختند و سال هاست كه  ــين آباد در آتش س در ش
ــن روزنامه به آن  ــتند. از اي به دنبال دوا درمان هس
ــه آن خبرگزارى  ــزارى ب ــن خبرگ ــه و از اي روزنام
ــد اما حتى  ــان را مى گوين ــد و مشكالت ش مى رون
ــور داده نمى شود  اجازه درمان شان به خارج از كش
ــود.  ــان اضافه مى ش و روز به روز بر بيمارى هاى ش
ــوختند  ــار دانش آموز هم در زاهدان س حاال كه چه
ــت. چون دوباره سيل پيام ها و  و اين آخرين بار نيس
ــازى مدارى و بازسازى  تهديدها و نامه ها براى بازس
ــى مدارس از مسئوالن به مدارس  سيستم گرمايش
سرازير شده و تنها اتفاقى كه نمى افتد همين بهبود 
وضعيت گرمايشى مدارس است. مجلس هيچ وقت 
ــرد و اولويت ها  ــدى نمى گي ــن بودجه ها را در ج اي
فراوان است چه برسد به جان دانش آموزان. دل هاى 
ــود و دانش آموزانى  پدر و مادرهايى كه خون مى ش
ــان داغدار مى شوند و  كه از مرگ همكالسى هاى ش
ــان جلوى  فراموش نمى كنند كه چطور دوستان ش

چشم هاى شان در آتش سوختند.
ساختمان مدرسه ابهام دارد

ــتاده وزير بهداشت پس از   ديروز نماينده و فرس
عيادت و بررسى روند درمان دانش آموزان مصدوم 
ــتان كوثر  ــوختگى بيمارس ــى در بخش س زاهدان
ــبختانه مراقبت هاى  ــت خوش ــه اس زاهدان، گفت
درمانى فعلى مراقبت هاى استانداردى است كه در 
بيمارستان هاى مجهز مراقبت هاى ويژه سوختگى 
ــكل ارائه مى شود. آن طور كه  كشور نيز به همين ش
وبدا گزارش داده دكتر طيب قديمى درباره وضعى 
ــكل اصلى ما  ــت: « مش ــالمتى بچه ها گفته اس س
ــوختگى هاى تنفسى است و  پيش آگهى دشوار س
مصدومين اين سانحه عالوه بر سوختگى هاى شديد 
پوستى، دچار سوختگى گسترده در بافت پوششى 
ــتند. كادر درمانى  ــم هس ــاط راه هاى هوايى ه مخ
ــه نفر فوق تخصص  ــكل از س حاضر در زاهدان متش
ــراح عمومى،  ــى، ج ــتيك و ترميم ــى پالس جراح
فوق تخصص مراقبت هاى ويژه، فوق تخصص كليه 
ــتاران دوره ديده  ــص عفونى و پرس اطفال، متخص

ــوختگى مراقبت هاى الزم را انجام مى دهند. در  س
ــد و پس از بررسى مدارك  ويزيت هايى كه انجام ش
ــوراى پزشكى كه در بيمارستان  پزشكى و جلسه ش
تشكيل شد، مشخص شد كه انتقال، ترياژ و خدمات 
درمانى و به ويژه لوله گذارى و مراقبت راه هاى هوايى 
به موقع و علمى انجام شده است».  به گزارش ايسنا 
خرم، مشاور و نماينده ويژه وزير آموزش و پرورش، در 
حادثه زاهدان در پاسخ به اينكه چرا اين مدرسه طبق 
ــئوالن، پس از جابه جايى مكان فيزيكى،  اعالم مس
ــازمان نوسازى مدارس  بدون دريافت تاييديه از س
فعاليت كرده است؟ گفت: ساختمان قبلى مدرسه 
استيجارى و مهلت تخليه آن آخر آبان ماه بوده است. 
ــته ملك زودتر تخليه  چون صاحب ملك اصرار داش
ــه 13 آبان براى تغيير مكان به  ــود، مدير مدرس ش
منطقه نامه مى فرستد و 15 آبان مكاتبه اى با سازمان 
ــود. يك فاصله 45 روزه وجود  نوسازى انجام مى ش
دارد كه بايد پاسخ مكاتبات داده مى شد ولى مدرسه 
تا دريافت مجوز نبايد ساختمانش را جابه جا مى كرد. 
وى ادامه داد: رييس ناحيه دو اعالم كرده كه مكاتبه 
انجام شده اما بنده هنوز مستندات را نديده ام و قرار 
است در جلسه اى اين موضوع بررسى شود. مشاور و 
نماينده ويژه وزير آموزش و پرورش در حادثه زاهدان 
با اشاره به اينكه يك نكته ديگر را هم پيگير هستيم 
و آن اين است كه پنجره ها را بسته بودند و كالس ها 
كوچك و 9 مترى و 12 مترى بودند و اين مدرسه كال 
چهار كالس با شش كادر آموزشى داشته است اظهار 
كرد: آنچه موجب اين اتفاق شده بخارى نفتى بوده 
است. كف مدرسه موكت بوده و يكى از دانش آموزان 
با بخارى نفتى كه برخورد مى كند و برمى گردد و نفت 
آن سرازير مى شود و سريعا سرايت مى كند. معلمان 
ــارج مى كنند اما  ــريعا دانش آموزان را از محل خ س

ــر افتاده اند  ــه در كالس گي ــار نفرى ك متوجه چه
ــائل ايمنى موجب اين  نمى شوند. عدم رعايت مس
گرفتارى و مصيبت شده است. ما هنوز نمى دانيم به 
علت حجم خسارات  وارده و ابعاد وسيع آتش سوزى، 
ــت؟ ضمن  ــارى نفتى كجا بوده اس محل تعبيه بخ
اينكه اگر كالس موكت نبود شايد ابعاد حادثه تا اين 
ــد.خرم همچنين با اشاره به اينكه  حد وسيع نمى ش
مشكل ما در زاهدان اين است كه اغلب ساختمان ها  
ــتفاده مى كنند و اين طور نبوده  از بخارى نفتى اس
ــرده و مدارس را به  كه آموزش و پرورش كوتاهى ك
ــد گفت: اميد  ــاى گازى مجهز نكرده باش بخارى ه
است بتوانيم با وزارت نيرو هماهنگى كنيم تا با توجه 
ــت بخارى هاى نفتى  به اينكه زمستان پيش رو اس
را جمع و از برق استفاده كنيم. وى افزود: در واقع يا 
بايد گازرسانى كنيم و يا اگر به گاز دسترسى نداريم 
ــم بخارى هاى نفتى  با هماهنگى وزارت نيرو بتواني
ــن كنيم. اولياى  ــارى برقى را جايگزي را جمع و بخ
مدرسه هم درخواست داشتند بخارى ها برقى شوند.

ــوزش و پرورش در  ــاور و نماينده ويژه وزير آم مش
حادثه زاهدان  با بيان اينكه آموزش و پرورش استان 
در ارسال بخشنامه هاى ايمنى كوتاهى نكرده است 
گفت: بازرسى ها انجام و تذكرات الزم داده شده بود، 
ــى ابعاد ديگر حادثه هستيم. يك  اما در حال بررس
ــا به بچه ها  ــت كه آموزش هاى م مورد ديگر اين اس
ــوده و بايد به دانش آموزان  عموما در رابطه با زلزله ب
ياد بدهيم در مواقع بروز حوادثى چون آتش سوزى 
ــد بچه ها به جاى خروج از  چه كنند. به نظر مى رس
كالس به زير نيمكت و گوشه كالس پناه برده بودند 
كه معموال مدل پناه بردن در هنگام زلزله است. خرم 
ــى كامل حادثه نياز به زمان  با تاكيد بر اينكه بررس
دارد، درباره لغو مجوز اين مدرسه عنوان كرد: هنوز 

ــده است. ما به وزير  در اين باره تصميمى گرفته نش
گزارش مى دهيم و موضوع در شوراى عالى نظارت 
مطرح و در اين باره تصميم گيرى مى شود. مدرسه 
در حال حاضر پلمب شده و دانش آموزان اين مدرسه 

را در مدارس مجاور ثبت نام مى كنيم.
بارها به مسئوالن هشدار داده بوديم

ساعتى پس از اين آتش سوزى هولناك، خيابان 
ــر از جمعيت بود.  ــى 23 زاهدان پ مصطفى خمين
خانواده هاى نگران براى پيدا كردن فرزندان شان به 
اين سو و آن سو مى دويدند. بچه ها كه به مدرسه اى 
ــده بودند با  ــوزى منتقل ش ــل آتش س نزديك مح
ــان گريه مى كردند و به آغوش شان  ديدن والدين ش
مى رفتند. اما حال خانواده مونا، صبا، مريم و يكتا با 
ديگران فرق داشت. به آن ها گفته بودند فرزندان شان 
جراحات جزئى برداشته اند. به گزارش ركنا مادر مونا 
كه شنيده بود دخترش را به بيمارستان بردند هنوز 
نمى دانست چه باليى سرش آمده است و در حالى كه 
گريه مى كرد، گفت: «مونا تنها فرزندم است. ساعت 
11 صبح با من تماس گرفتند. از همسرم شنيدم كه 
مدرسه آتش گرفته است. به سرعت خودم را رساندم. 
ــوخته اما وقتى  ــتش س به من گفته بودند فقط دس
ــايى نبود». يكى ديگر از  دخترم را ديدم قابل شناس
ــئوالن اين مدرسه  درباره  والدين گفت: بارها به مس
ــدار داده بوديم اما گوش شنوايى  اين بخارى ها هش
وجود  نداشت. فرزندان ما قربانى همين بى مباالتى ها 
شدند. حاال چه كسى پاسخگوى اين اتفاق است. چه 

كسى مى تواند بچه هاى ما را به ما برگرداند».
بازهم قصه نبود بودجه 

ــواره در حوادث  ــه هم ــي ك ــي از موضوعات يك
ــال هاي اخير مطرح شده  آتش سوزي مدارس در س
است، بحث نبود اعتبارات كافي براي تجهيز مدارس 

ــروم و دور افتاده  ــت. به خصوص در مناطق مح اس
ــور، اعتبارات حداقلي ، امكان وقوع حوادث در  كش
ــت و مشخص نيست  مدارس را دو چندان كرده اس
ــته باشد.  تا چه زماني اين مخاطرات بايد وجود داش
ــز دوباره بحث نبود  وزير آموزش و پرورش ديروز ني
اعتبارات را به عنوان يكي از داليل وقوع اين حوادث 
وسط كشيد و گفت كه مقصران حادثه آتش سوزى 
مدرسه در زاهدان با شديدترين برخوردهاى ادارى 
ــاهد  ــوند. محمد بطحايى افزود: ما ش مواجه مى ش
ــيار غمناكى بوديم و از همين جا من بايد  حادثه بس
ــليت  ــاى محترم اين دانش آموزان تس خدمت اولي
عرض كنم. اتفاقى كه در آن مدرسه رخ داد، از سوى 
دو تيم در حال بررسى است و در عين حال تيمى از 
مقامات قضايى هم اين موضوع را مورد بررسى قرار 
داده اند. ابتدا ما بايد سهم قصور يا تقصيرى كه موجب 
اين حادثه شده است را مشخص كنيم، البته بخارى 
ــاختمانى كه به آن  ــتفاده مى شده و س كه آنجا اس
مدرسه اختصاص يافته بوده از جهت فنى ابهاماتى 
را با خود دارد كه تا فردا نتيجه نهايى بررسى ها به ما 
اعالم مى شود كه آيا اين ساختمان تاييد شده بوده 
ــان به آن نقل مكان  ــه خودش يا اينكه عوامل مدرس
ــا تاكيد بر اينكه  كرده اند؟ وزير آموزش و پرورش ب
ــودن اعتباراتى كه به  ــى نب ــفانه به دليل كاف متاس
ــى داريم  وزارتخانه اختصاص مى يابد، هنوز مدارس
كه از وسايل گرمايشى خطرآفرين استفاده مى كنند، 
ــود اينكه  ــاى نفتى با وج ــى از بخارى ه گفت: برخ
ــتند اما وجودشان در محيط مدرسه  استاندارد هس
به دليل شيطنت ها و بازيگوشى هاى دانش آموزان، 
مناسب مدرسه و كالس درس نيست. بطحايى با بيان 
اينكه دولت تمام تالش خود را مى كند كه بتواند در 
شرايط سخت اقتصادى، اعتبارات الزم را تخصيص 
ــت  دهد، اظهار كرد: به نظرم االن فرصت خوبى اس
ــم كمپينى براى برچيدن  كه از مجلس خواهش كن
ــتاندارد و خطرناك از  اين وسايل گرمايشى غيراس
ــند، در غير اين صورت با روند  ــته باش مدارس داش
اعتباراتى كه به آموزش و پرورش اختصاص مى يابد، 
تا سال هاى آينده هم امكان جمع كردن اين وسايل 
ــد مدام تن مان  ــى از مدارس را نداريم و باي گرمايش
ــه از 105 هزار مدرسه اى كه در  بلرزد كه يك مدرس
كشور وجود دارد اتفاقى مشابه آنچه در زاهدان رخ 

داد را تجربه كند.
ــى درباره اينكه آيا پس  ــخ به پرسش  وى در پاس
ــى، بازهم  ــوع چنين حوادث ــت مدتى از وق از گذش
ــى مدارس در دستور  رسيدگى به وضعيت گرمايش
ــرد: به هيچ  ــت يا خير؟ اظهار ك كار وزارتخانه هس
ــود.  ــتور كار ما خارج نمى ش وجه اين موضوع از دس
شايد افكار عمومى بعد از گذشت مدتى اين موضوع 
ــتور كار دولت  را فراموش كند اما پيگيرى آن از دس
خارج نمى شود. ما در دو هفته اخير جلسات متعددى 
داشتيم كه اوراقى كه تحت عنوان اوراق سكوك در 
ــود را بتوانيم نقد كنيم و به  اختيارمان قرار گرفته ب
وسايل گرمايشى اختصاص دهيم اما چه كنيم وقتى 
ــت كه  كه ميزان اين اعتبارات جوابگوى حدى نيس
در يك برنامه كوتاه مدت يك تا دو ساله اين معضل 
ــيار ناراحت كننده را از مدارس حل كنيم. حتى  بس
اگر براى تمام مدارس هم وسايل گرمايشى مناسب 
ــب و  ــم بايد مديريت نامناس اختصاص دهيم بازه
بى تدبيرى هايى كه از سوى مسئوالن امر در مدارس 
صورت مى گيرد را بررسى كنيم و ميزان دخالت آن ها 
ــخص كنيم و حتما  ــن حوادثى را مش در وقوع چني
كسانى كه مقصر هستند با شديدترين برخوردهاى 

ادارى مواجه خواهند شد.
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راهيابى عناصر باهوش، روشنفكر، متهعد و مردمى 
ــالمى اصلى ترين دليل شركت  به مجلس شوراى اس
ــت. حاكميت معموال  مردم در انتخابات مجلس اس
ــترده در انتخابات دعوت كرده  مردم را به شركت گس
و طبعا منتخبان را عصاره ملت معرفى مي كند. اخيرا 
كليپى در سطح گسترده  در كشور منتشر شده است 
ــراوان در مجلس با كارمندى  كه در آن نماينده ى س
ــئول كنترل ورود و خروج يكى از دفاتر  كه ظاهرا مس
گمركى است به مشاجره لفظى مى پردازد. بعد از رد 
ــب، نهايتا يكى از مراجعين  و بدل شدن الفاظ نامناس
ــت! مى كند. تا اينجا  نماينده مذكور را به بيرون هداي
ــى بودند و در  ــه دوطرف عصبان مى توان پذيرفت ك
ــايد اندكى  همان حس و حال حرف هايى زدند كه ش
ــند. اما اين پايان ماجرا نيست.  بعد پشيمان شده باش
نماينده سراوان پس از انتشار گسترده فيلم مربوطه،  
در جلسه غيرعلنى وزير اقتصاد را تهديد به استيضاح 
كرده و خواستار برخورد جدى با كارمند حراست شده 
است. از سوى ديگر 40 نفر از نمايندگان در اين تصميم 
او را همراهى كرده اند.  در فيلمى كه از جلسه غيرعلنى 
مجلس با همين موضوع انتشار يافت معلوم شد موضوع 
خيلى براى آقايان جدى است و حتى رييس مجلس 
خواستار برخورد جدى وزير اقتصاد با عاملين پخش 
ــت. اگر يك فرد عادل و عاقل از بيرون به  فيلم شده اس
ــود. در شرايط  ماجرا نگاه كند واقعا از شرم آب مى ش
ــوار اقتصادى و سياسى كشور كه مردم زير  بسيار دش
بار سياست هاى غلط و بى كفايتى بسيارى از مسئوالن 
ــده اند، نمايندگان آن ها در مجلس به دنبال چه  له ش
چيزى هستند؟  نماينده شهر محروم سراوان كه همه 
ــكالت امنيتى و شهداى  ما آن حوزه انتخابيه را با مش
ــيم به جاى آنكه براى موضوعات بسيار  آن مى شناس
ــهرش در مجلس فرياد بكشد و مسئوالن را به  زياد ش
ــى به غايت كم اهميت  يارى بطلبد، به خاطر موضوع
ــر شده، خود او مقصر  كه اتفاقا طبق فيلمى كه منتش
ــت، وزير و وكيل را تهديد مى كند. اتهامات  اصلى اس
سياسى و مذهبى به عامالن اين فيلم نمى چسپد. زيرا 
اين نماينده داراى وزن سياسى خاصى نيست و همه 
الفاظ زشت و ناپسند را هم خود او به زبان آورده و به مردم 
حوزه انتخابيه اش توهين مى كند. اتفاقا بر خالف نظر 
ــار اين فيلم را  رييس مجلس، بايد اقدام عامالن انتش
ستود و قدرت شبكه هاى اجتماعى را باور كرد كه ديگر 
يك نماينده صرفا به دليل نماينده بودنش نمى تواند 
ــاز كند. ديگر نمى توان  همه درها را به روى خودش ب
ــتند عليه يك فرد را ساخته و  ــانى مدارك مس به آس
ــفانه در حالى  ــمنان و .... دانست. متاس پرداخته دش
ــيل مجلس در رفع مشكالت هشتاد  كه بايد از پتانس
ميليون ايرانى استفاده كرد، وقت و انرژى مجلس صرف 
موضوعاتى است كه فقط يك نماينده را آن هم به ناحق 
آزرده خاطر كرده است. تورم و گرانى كمر مردم را خرد 
كرده اما نماينده آن ها در مجلس فرياد مى كشد كه چرا 
در جواب توهين هايش، احترامى نديده است. انتظار 
ــت. براى اين  ــايش از اين مجلس بسيار عبث اس گش

مجلس فقط بايد گفت: انا اهللا و انا اليه راجعون.

رييس پليس پايتخت از بازداشت 207 نفر از اراذل 
ــورد با اين افراد خبر  و  اوباش در پنجمين مرحله برخ
ــين رحيمى گفت: از اين متهمان 36  داد.سردار حس
قبضه سالح جنگى و شكارى كشف شد و در مجموع 
دو باند وارد كننده سالح منهدم شد.سردار رحيمي با 
اشاره به پلمب 13 واحد صنفى متخلف در اين مرحله 
از طرح، از تذكر به حدود 40 واحد صنفى ديگر كه به 
محل تجمع اراذل و اوباش تبديل شده اند، خبر داد و 
ــتانه پلمپ قرار دارند. در  گفت:  اين واحدها نيز در آس
اين مرحله از بخش 98 بوستان و 72 باشگاه بدنسازى 
ــور اراذل و اوباش  كه برخى از آن ها محل تردد و حض
بودند، پاكسازى شدند و 181 قهوه خانه مورد بازرسى 
ــاره به بازداشت اراذل و  نيز قرار گرفت. رحيمى با اش
اوباشى كه براى خانواده ها ايجاد مزاحمت مى كردند، 
گفت: در بين متهمان، دو مورد كه در منطقه عبدل آباد 
ــاى مردم  ــه آتش زدن خودروه ــتان اقدام ب و بهارس
ــه البته يكى از آن ها به علت  كرده بودند، وجود دارد ك
اختالالت روانى اقدام به آتش زدن خودروها كرده بود و 
نسبت به دستگيرى آن ها اقدام شد. هشت گروه از افراد 
بازداشت شده يا در محالت تخريب ايجاد مى كردند و يا 
در واحدهاى صنفى مزاحمت و تخريب ايجاد مى كردند 
ــاره به اقدام پليس براى  كه بازداشت شدند. وى با اش
برقرارى انضباط اجتماعى در محالت پايتخت، يادآور 
ــد: بايد برخوردها براى خيلى از اين افراد كه تكرار  ش
جرم دارند، جدى تر شود، اما هزينه جرم براى مجرمان 
خيلى پايين است. پليس مسئول دستگيرى، بازجويى 
ــت و از كار خود  و تكميل پرونده به مراجع قضايى اس
عقب نمى مانيم. همچنين در رابطه با اين موضوعات 
ــته ايم. اراذل و  ــتان تهران داش صحبت هايى با دادس
اوباش سطح يك توسط پليس امنيت پايتخت كنترل 
ــوند و به طور مرتب به آن ها تذكر داده مى شود  مى ش
ــط كالنترى ها و  ــطح دو و سه توس و اراذل و اوباش س
ــوند. رحيمى با اشاره  پايگاه هاى پليس كنترل مى ش
به مهار شدن روند موبايل قاپى در پايتخت، اظهار كرد: 
ــى به خود گرفته  تقريبا موبايل قاپى روند رو به كاهش
ــراى طرح هاى مكرر پليس به  كه اين اتفاق پس از اج
ــت اما بايد واقعيت را به مردم بگويم،  وقوع پيوسته اس
ــرقت هاى خرد روند مثبتى را پيدا نكرده و تالش  س
ــت كه در تمام نقاط تهران در حوزه برخورد  بر اين اس
ــورت گيرد.  ــارقان و اراذل و اوباش اقداماتى ص ــا س ب
جمع آورى معتادان نيز طى يك كار نو از يكى دو هفته 

آينده آغاز مى شود.

نگاه

اتفاق

پاييز در بهارستان!

اراذل و اوباش
 در دام پليس 

ــه بنگريم،  ــر خيابان انقالب تهران را ك سرتاس
مخصوصا در حوالي دانشگاه تهران مملو از تبليغات 
ــت.  ــجويي اس تايپ و تنظيم پايان نامه هاي دانش
ــت علمي  ــن كيفي ــه از كم تري ــي ك پايان نامه هاي
ــي پايان نامه هاي  ــا نيز كپ ــوردار بوده و عمدت برخ
ــال هاي قبل با اندكي تغيير ديگر دانشجويان در س
است. سال هاست كه مسئوالن آموزشي كشور براي
سامان دادن به اين موضوع و جلوگيري از كپي كاري

در پايان نامه ها هستند اما در عمل اتفاقي نيفتاده و 
ــت. ديروز وزير علوم بارديگر  وضع بدتر هم شده اس
ــجويي و كپي كاري به موضوع پايان نامه هاي دانش

ــا آن ها را داد.  ــاره كرد و وعده برخورد ب در آن ها اش
منصور غالمي گفت كه اين وزارتخانه و دانشگاه ها

با متخلفان علمى و همچنين دانشجويان واعضاى 

ــى كارى انجام  ــى كه در پايان نامه ها كپ هيات علم
ــاهد افزايش كيفي  ــا ش ــورد مي كند ت دهند، برخ
ــجويان باشيم. وي بر ضرورت  پايان نامه هاي دانش
وجود نوآورى در پايان نامه هاى دانشجويى به ويژه 
ــاله هاى دوره دكترى تاكيد كرد و افزود: بخش  رس
مهمى از نوآورى در حوزه هاى كشف علوم است نه 
در كاربرد آن ها، اين موضوع اهميت پايان نامه هاى

دوره دكترى را نشان مى دهد كه البته بخشى از آن 
مى تواند كاربردى باشد اما من معتقدم پايان نامه ها 

معموال در كتابخانه يا دانشگاه ها قرار مى گيرد البته 
فايل آن به صورت پى دى اف در ايران داك نيز قرار 
ــى كه جوياى علم  ــود. بنابراين هركس داده مى ش
است بايد دنبال اين پايان نامه ها باشد و نبايد ما اين 
ــين قرار بدهيم و دور بزنيم تا  پايان نامه ها را در ماش

ببينم چه كسانى خواهان آن ها هستند. 
وى در ادامه تصريح كرد: اينكه عده اى مى گويند 
ما پايان نامه ها را نديديم يا پيدا نكرديم به اين دليل 
است كه سراغ آن نرفتند. چرا كه اگر كسى دنبال آن 

باشد مى تواند آن را در داخل كتابخانه ها پيدا كند.
توصيه مى كنم افراد بروند به كتابخانه ها، دانشگاه ها 
ــتند بهره ببرند  واز پايان نامه هايى كه دنبالش هس
ــاى كابردى هم  ــن پايان نامه ها بخش ه چرا كه اي
دارند. توصيه من اين است كه براى كاربردى شدن، 
ــجويى  ــراغ پايان نامه هاى دانش ــراد نيز س خود اف
ــراى كاربردى  ــات علمى نيز ب بروند و اعضاى هي
ــرا كه كاربردى  ــدن پايان نامه ها كمك كنند چ ش
كردن اين پايان نامه ها در دوره هاى ارشد و دكترى 

امكان پذير است. 
ــورد وزارت علوم با ــوم در خصوص برخ وزير عل

پايان نامه هاى كپى شده و تخلف در پايان نامه هاى 
ــتم داخل دانشگاه ها بر  دانشجويى نيز گفت:  سيس
پايان نامه هاى دانشجويان دقت دارند، بخش نامه اى 

ــت پايان نامه ها صادر  نيز براى ارزيابى دقت و صح
شده كه نشان مى دهد با تخلفات علمى برخوردهاى 
ــد هم  با  ــانى كه تخلف كنن ــدى مى كنيم و كس ج
ــى، برخورد  ــجويان و هم اعضاى هيات علم دانش
انضباطى خواهيم كرد. در بخش هاى پژوهشى فعال 
در خارج از دانشگاه ها نيز اگر تخلفى صورت گيرد، 
وزارت كشور و قوه قضاييه و وزارت علوم كارگروهى 
ــكيل داده اند و تقريبا در 6  ماه گذشته كه اين  را تش
كميته اجرايى شده، برخورد جدى با متخلفان علمى 
صورت گرفته است. غالمى در خصوص ميزان رشد 
بودجه آموزش عالى در سال 98 نيز گفت: قرار بود 
ميزان اين بودجه در مقايسه با سال 97 تفاوت داشته 
ــيم بيبينم كه مجلس  ــد ولى بايد منتظر باش باش

شوراى اسالمى چه تصميمى خواهد گرفت.

رشد زير پوستي ابتال به ايدز در جامعه مخاطرات 
ــور به همراه داشته  زيادي را براي نظام سالمت كش
است. به خصوص آنكه نوعي بي تفاوتي و كم توجهي 
ــهروندان ايجاد شده و  به اين بيماري مهلك ميان ش
ــكالت روز مره زندگي آن ها را غافل از گسترش  مش
ــس اداره ايدز  ــت. ريي چنين بيماري هايي كرده اس
وزارت بهداشت در همين باره با بيان اينكه اطالع رساني 
و ايجاد حساسيت ميان شهروندان در خصوص ايدز 
نبايد كم رنگ شود، گفت: در حال حاضر 200 مركز 
مشاوره بيمارى هاى رفتارى در سطح كشور فعال است

و خدمات الزم را به مراجعه كنندگان ارايه مى دهند. 
ــاوره، تست  در اين مراكز كليه خدمات آموزش، مش
اچ آى وى، در صورت تشخيص ابتال مراقبت و درمان 
ــتورالعمل هاى تهيه شده به  ــاس دس بيماران، بر اس
ــاى كامال صميمى و محرمانه  صورت رايگان و در فض
ــود. به گفته دكتر پروين افسر كازرونى،  انجام مى ش
خدمات مراقبت و درمان افراد مبتال، خدمات بررسى 
ــگاهى و داروهاى مورد نظر  وضعيت بالينى، آزمايش
ــاوره، توانمندسازى  و همچنين افزايش آگاهى، مش

ــرش بيمارى، نقش پايبندى  مبتاليان در جهت پذي
ــالمت فرد وانجام  و ماندگارى بر درمان در ارتقاى س
ــورت فعال را  ــگيرى از اچ آى وى به ص خدمات پيش

شامل مى شود.
ــگيرى مثبت انجام   اين اقدامات تحت عنوان پيش
مى شوند و در اين اقدامات، مبتاليان نيز در برنامه هاى 
ــاركت مى كنند و  آموزشى پيشگيرى در جامعه مش
همچنين به منظور ترغيب و تشويق افرادى كه احتمال 
ابتال به اچ آى وى دارند جهت مراجعه به مراكز مراقبت و 
درمان، فعاليت مى كنند. رييس اداره ايدز و بيمارى هاى 
آميزشى وزارت بهداشت گفت: افراد شاغل در اين مراكز 
آموزش هاى الزم را دريافت كرده اند و همچنين پزشكان 
آموزش هاى پيشرفته مراقبت و درمان را در دوره هاى 
ــن عفونى منتخب  ــرفته گذرانده اند. متخصصي پيش
ــاوره و راهنمايى هاى الزم را براى  در اين مراكز نيز مش

مراقبت و درمان ارايه مى دهند.
ــر HIV و متقاضى  ــراد در معرض خط وى به اف
دريافت خدمات توصيه كرد كه جهت كسب اطالعات 
آموزشى و آدرس و تلفن مراكز مشاوره بيمارى هاى 

www.HIV- ــور به آدرس ــطح كش رفتارى در س
STI.IRمراجعه كنند.

به گزارش ايسنا، آدرس مراكز مشاوره بيمارى هاى 
رفتارى وزارت بهداشت در استان تهران به شرح زير 
است: مركز مشاوره بيمارى هاى رفتارى بيمارستان 
ــتان  ــاورز، بيمارس ــى؛ انتهاى بلوار كش امام خمين
ــماره تلفن:  ــب بخش عفونى _ش امام خمينى، جن
ــاى رفتارى  ــاوره بيمارى ه 66911296. مركز مش
ــان زمزم، كوچه باغ،  زمزم؛ خيابان قلعه مرغى؛ خياب
ــهيد احمدى _ شماره  ــتى درمانى ش مركز بهداش
ــاوره بيمارى هاى  ــز مش ــن: 55841222. مرك تلف
ــتاد معين،  ــر؛ خيابان آزادى، بلوار اس رفتارى والفج
ــتغيب غربى، مركز بهداشت غرب  خيابان شهيد دس
– 66038920. مركز  ــن: 1 ــماره تلف ــران _ ش ته
مشاوره بيمارى هاى رفتارى تقى نيا؛ خيابان شهيد 
ــهيد  ــمت آزادى، خيابان ش ــعيدى، به س آيت ا... س
ــى ايران  ــروى نمايندگ ــاه پرورى(جرجانى)، روب ش

خودرو _ شماره تلفن: 66681717. 
مركز مشاوره بيمارى هاى رفتارى تهران _ مركز 

شميرانات؛ تجريش، خيابان دربند، نرسيده به ميدان 
سربندف طبقه دوم، ساختمان شوراى حل اختالف، 
پالك 24_ شماره تلفن: 22738263. مركز مشاوره 
بيمارى هاى رفتارى تهران – مركز شمال؛ ميدان حر، 
ــتان لقمان حكيم، كلينيك  خيابان كمالى، بيمارس
ــماره تلفن: 51025588. مركز  مشاوره لقمان _ ش
مشاوره بيمارى هاى رفتارى تهران _ شمال؛ خيابان 
ــالت، خيابان كرمان جنوبى، كوچه زرين قبايى،  رس
ــاوره بيمارى هاى  ــز مش ــگاه دكمه چى، مرك درمان

رفتارى دكمه چى _ شماره تلفن: 22303792. مركز 
مشاوره بيمارى هاى رفتارى تهران  _ مركز بهداشت 
ــين،  ــد از ميدان امام حس ــرق؛ خيابان دماوند، بع ش
ــدى، پشت  ــهيد منتظرى انتهاى بلوار اس خيابان ش
بيمارستان بوعلى، مركز مشاوره بوعلى _ شماره تلفن: 
33337000. مركز مشاوره بيمارى هاى رفتارى تهران 
مركز بهداشت شميرانات؛ نياوران، دارآباد، بيمارستان 
ــيح دانشورى _  مسيح دانشورى، مركز مشاوره مس

شماره تلفن: 27122552- 09101856541

آموزش

سالمت

وزير علوم از عزم جدي براي افزايش كيفي پژوهش هاي دانشگاه ها سخن گفت

خط پايان كپي كاري پايان نامه ها

مراكز تست و خدمات به بيماران اچ آي  وي اعالم شد

آميزش هاي حفاظت نشده و خطر جدي افزايش ايدز

اممين ترابى
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باقرى درمنى پس از انجام عمليات مجرمانه خود 
افراد موثر و كليدى شبكه را به خروج از كشور تشويق 
كرد كه از جمله آن ها مى توان به محمد خزائلى پارسا، 
ــود جزايرى، محمدرضا  مجيد باقرى درمنى، محم
نصيرى و جوانمير محمدى و هوشنگ مصلحت الى 

اشاره كرد. 
ــوان يكى از  ــه به عن ــرى درمنى» ك «حميد باق
ــدان اقتصادى شناخته مى شود، از  بزرگ ترين مفس
سال 1383 به بعد داراى پرونده هاى قضايى گوناگون 
ــويى با ارزش نجومى»  بود؛ از «قاچاق كاال» و «پولش
ــاى بانكى» و  ــات بازپرداخت وام ه تا «پرونده معوق

«قاچاق شمش طال».
ــه دليل  ــرى درمنى ب ــده باق ــيدگى به پرون رس
ــات  ــام اقدام ــگرد هاى او در انج ــا و ش پيچيدگى ه
مجرمانه زمان بر شد. يكى از شگرد هاى درمنى براى 
اينكه دستگاه هاى نظارتى به فسادش پى نبرند اين 
ــيدگى به پرونده بزرگ  ــروع رس بود كه به محض ش
ــه خارج از  ــه اول اطرافيانش را ب كالهبردارى، حلق
كشور فرارى داد تا حلقه وصل فساد به وى از بين برود 
و دستگاه قضايى نتواند به يكى از بزرگترين مفسدان 
ــل از اينكه با  ــد غاف ــال هاى اخير برس اقتصادى س
رسيدگى هاى بدون اغماض و دقيق نقش سركردگى 

وى در اين فساد بزرگ كشف شد.
رسانه ها، در تاريخ 9 خرداد 86، «باقرى درمنى» را 
«ابر بدهكار بانكى» با   دو هزار ميليارد تومان معوقات 
بانكى ناميدند. در تاريخ 22 خرداد 91 فرمانده وقت 
ــه احمدى نژاد رييس  نيروى انتظامى طى نامه اى ب
ــاتى از اداره  ــد كه گزارش جمهور وقت اعالم مى كن
ــات ويژه ناجا،  ــعب بانك ملى به مركز عملي امور ش
ناظر بر وقوع تخلفاتى در شعبه بهار بانك ملى ارجاع 

است. شده 
آن طور كه در نامه فرمانده ناجا آمده بود، شركت 
ــام «محمدرضا  ــردى به ن ــرج» با مديريت ف «آريا ب

ــى» كه در  ــوذ «باقرى درمن ــرى»  با تبانى و نف نصي
گزارش مزبور در مقابل نامش در داخل پرانتز عبارت 

«بدهكار كالن سيستم بانكى» درج شده بود، اقدام 
ــغ 280 ميليارد تومان  ــتفاده مالى به مبل به سوءاس

به واسطه تعداد 110 فقره ضمانت نامه تقلبى كرده 
بود.

ــابق بانك ملى  ــدى»،  رييس س «جوانمير محم
ــود مى گويد:  ــى از اعترافات خ ــعبه بهار در بخش ش
«درمنى» كه از بدهكاران كالن بانكى بود به واسطه 
ــرى» از  ــام «محمدرضا نصي ــه ن ــى از افرادش ب يك
ــتور صدور ضمانت نامه هاى بانكى را  «خاورى» دس
ــى از مناطق بانك ملى  ــت يك گرفته بود؛ اما سرپرس
دستور وى را انجام نداد كه پس از 24 ساعت از سمت 
ــكيل پرونده هاى  ــد.دور جديد تش ــار ش خود بركن
ــاد فى  ــى كه منجر به حكم افس قضايى جديد درمن
االرض وى شده است با شكايت «شركت پااليش نفت 
جى» از باقرى درمنى در تاريخ 12 شهريور 91 ثبت و 
اغاز شده است؛ در دادخواست شركت مزبور آمده بود 
كه شركت هاى 6  گانه اى با عناوين مشخص با توسل 
ــذ 178 هزار تن قير  به عمليات متقلبانه اقدام به اخ
از شركت نفت جى و تحصيل نامشروع اموال شركت 

مذكور كرده اند.
ــا نيز كه  ــات ويژه پليس ناج گزارش مركز عملي
در همان مقطع شهريور 91واصل شد، حاكى از اين 
ــاخه شبكه اى  بود كه «حميد باقرى درمنى» سرش
است كه با شركت هاى شش گانه فوق الذكر اقدام به 

كالهبردارى و تسهيل مال نامشروع كرده اند.
ــى  ــم قضاي ــت حك ــى اس ــزارش حاك ــن گ اي
ممنوع المعاملگى درمنى هم از تاريخ 15 شهريور 89 
اجرا شده است. «باقرى درمنى» در تاريخ 31 مرداد 
سال 93 به اتهام افساد فى االرض بار ديگر بازداشت 
مى شود. او پس از انجام عمليات مجرمانه خود افراد 
موثر و كليدى شبكه را به خروج از كشور تشويق كرد 
ــا،  كه از جمله آن ها مى توان به محمد خزائلى پارس
ــود جزايرى، محمدرضا  مجيد باقرى درمنى، محم

نصيرى و جوانمير محمدى و هوشنگ مصلحت الى 
اشاره كرد:

   محمدرضا نصيرى تمام كار هاى كالهبردارى 
ــا را انجام  ــش وام بانكى و ضمانت نامه ه تحت پوش
مى داد و با بانك ها در ارتباط بود و تمامى دستورات 
ــل آن را  ــت نامه يا تنزي ــت اخذ ضمان باقرى را جه

مى داد. انجام 
ــعبه بهار  ــابق ش    جوانمير محمدى، رييس س
بانك ملى در حالى كه مدتى به دستور درمنى در مرز 
ــد. محمدى در  ــت ش ــود، بازداش ــران و تركيه ب اي
اعترافاتش مى گويد: رفتم مرز تركيه و ايران چند ماه 
ــعادت آباد واحد 50 مترى  ــتم و در س بودم و برگش
ــم را حميد  ــتم هزينه هاي گرفتم و چون پولى نداش
ــت مى كرد. در  ــا بدبختى مثل صدقه پرداخ باقرى ب

تاريخ 93/4/2 توسط آگاهى دستگير شدم.
ــام كالهبردارى  ــرى كه در انج    محمود جزاي
ــركت نفت جى نماينده  تحت پوشش معامالت با ش
تام االختيار درمنى بود، همراه محمدرضا نصيرى به 

تركيه گريختند.
   محمد خزائلى پارسا با جعل در اسناد رسمى به 
شبكه فساد بزرگ درمنى خدمت مى كرد كه وى نيز 

از كشور گريخت.
ــد باقرى  ــى، برادر حمي ــرى درمن    مجيد باق
درمنى، مديرعامل وقت شركت فجر گستر نوين كه 
ــاركت در كالهبردارى از شركت پااليش نفت  با مش
ــبكه چند نفرى فساد به  جى و بيمه ايران با ايجاد ش
ــانى مى كرد نيز از كشور پاى به  برادرش خدمت رس

فرار گذاشت.
ــت الى فردى  ــنگ مصلح         و در نهايت هوش
ــرات ترهين  ــت كه در بخش كالهبردارى مذاك اس

پااليشگاه پرنده آبى نقش داشته است.

              تصاوير افراد كليدى شبكه فساد بزرگ باقرى درمنى كه به دستور او   از كشور گريختند ، منتشر شد  

گريز به خاطر آقاى رييس

عباس جعفرى دولت آبادى دادستان تهران در حاشيه نشست 
آسيب هاى اجتماعى با حضور در جمع خبرنگاران به شبهات مطرح 
شده در رابطه با پرونده باقرى درمنى پاسخ داد و افزود: پرونده باقرى 
درمنى پس از 9 جلسه محاكمه و اعتراض محكوم و وكال به حكم در 
ــور تاييد و براى اجرا به دادستانى اعاده شده است. ديوان عالى كش

ــده مبنى بر اين كه پرونده حميد  وى در پاسخ به ادعاى مطرح ش
ــده، گفت: واقعا اين گونه  باقرى درمنى به شعب ويژه ربط داده ش
ــه پرونده در مورد اين فرد مطرح بوده  ــال 85 تا 97 س نبوده و از س
ــوم كه به اعدام محكوم شده در  كه دو پرونده اجرا شده و پرونده س
سال 90 تشكيل و هشت شاكى دارد و مجموع بدهى به دستگاه ها 
و افرادى كه در اين پرونده هستند، هزار و صد ميليارد تومان است و 
ارزش قيرى كه ايشان گرفته و پول آن ها را نداده به قيمت روز 900 
ميليارد تومان است؛ الباقى بدهى به بانك ها و شركت هاى است كه 

در پرونده شكايت كردند.
دادستان تهران بيان داشت: اتهام اين فرد افساد فى االرض است 

كه در فرض رضايت شكات هم، تاثيرى در اجرا ندارد.
ــا پرونده اين فرد  ــا تاكيد بر اينكه اساس جعفرى دولت آبادى ب

ــكيل  ــت، ادامه داد: اين پرونده با تش به دادگاه ويژه ارتباطى نداش
ــيدگى  ــعبه 15 مورد رس ــد و در ش ــاى ويژه همزمان ش دادگاه ه
ــبهه ايجاد  ــه در ذهن مردم ش ــى برخى براي اينك قرار گرفت، ول
ــژه محكوم و حقوق  ــعبات وي كنند، بيان كردند كه اين فرد در ش
ــدارد و اين فرد  ــت ن ــن ادعا صح ــت كه اي ــع گرديده اس او تضيي
ــوان عالى نيز  ــده و در دي ــه محاكمه ش ــته 9 جلس دو وكيل داش
ــده و مقدمات اجرا فراهم گرديده است. ــيدگى ش پرونده وى رس

جعفرى دولت آبادى در رابطه با ماجراى فرار باقرى درمنى گفت: 
افرادى گزارش داده بودند كه اين فرد اقداماتى براى خروج دارد كه 

گزارش ها پيگيرى و با تالش پليس و نظارت دادستانى خنثى شد.
ــرى درمنى  ــراد مرتبط با باق ــد: اف ــتان تهران يادآور ش دادس
تالش كردند به گونه اى  وانمود كنند كه گويى فرد بيگناهى است 
درحالى كه هفت سال است به اين پرونده رسيدگى كرده ايم و حتى 
متهم به اطاله دادرسى شده بوديم.وى در رابطه با ادعاى وكيل باقرى 
ــى پرونده باقرى  ــال درخواست اعاده دادرس درمنى مبنى بر ارس
درمنى به ديوان عالى كشور، خاطرنشان كرد: اين موضوع هنوز به ما 
انعكاس پيدا نكرده است بنابراين تا زمانى كه به دادستانى گزارش 

ــود حكم نهايى داريم و اجرا خواهيم كرد.جعفرى دولت آبادى  نش
اين قبيل شبهه سازى ها را مويد تالش هايى براى عدم اجراى حكم 
دانست و گفت: اين نوع احكام در صورتى كه قطعى شود اجرا خواهد 
ــد كمااينكه در حال حاضر 48 نفر در زندان داريم كه در رابطه با   ش
ــده است. ــان اجرا ش ارز و فروش موبايل و ارز هاى موبايلى حكم ش

ــدان اقتصادى، تصريح  ــدار به همه مفس ــتان تهران با هش دادس
ــاى مختلف به  ــه در حوزه ه ــانى ك ــوه قضاييه با تمام كس كرد: ق
ــى كالن، فروش ارز در بازار  خصوص مسايل اقتصادى، گرانفروش
ــابه اقداماتى را انجام  ــاد هاى مش آزاد، واردات كاالى قاچاق و فس
ــديد شده  مى دهند، قاطعانه برخورد مى كنند و برخورد ها نيز تش
ــتگاه ها  ــت اگر چه در كنار برخورد هاى كيفرى معتقديم دس اس
ــادى رخ ندهد. ــد تا فس ــگيرانه را تقويت كنن ــاختار پيش بايد س

وى خاطرنشان كرد: در حوزه ارز كماكان اقدامات دادستانى ادامه 
ــتگير شدند و تاكنون  ــته دوباره 13 نفر ديگر دس دارد و روز گذش
ــته ايم. ــت در اين حوزه داش ــه كيفرخواس ــل پرونده منجر ب چه

جعفرى دولت آبادى در رابطه با برخورد با گرانى نيز گفت: رياست 
ــتور داده اند كه در چارچوب  قوه قضاييه اخيرا به دادستان ها دس

ــتانى تهران درمورد  ــدام كنند و لذا دادس قوانين در اين زمينه اق
ــت، اما  ــى دارد و اقدام نيز كرده اس ــى كالن آمادگ برخورد با گران
ــت كه  ــى خرد تعزيرات طبق قانون مكلف اس در بخش گرانفروش
ــند. ــته باش ــد و اميدواريم حضور قوى ترى داش انجام وظيفه كن

ــان كرد: پيام جديد رياست قوه قضاييه  دادستان تهران خاطرنش
ــى كه از دغدغه هاى مردم به شمار  راه را براى برخورد با گرانفروش
مى رود، هموارتر كرده است.وى در بخش ديگرى با تاكيد براينكه 
دستگاه هاى متولى بايد به وظايف شان به درستى عمل كنند، اظهار 
كرد: نظارت بر اقدامات فرهنگى و اجتماعى مثل مطبوعات، فيلم، 
ــا بر عهده دستگاه هاى  ــرت و نظاير آن راس تئاتر، موسيقى، كنس
ــابه است كه انتظار  فرهنگى مثل وزارت ارشاد و سازمان هاى مش
مى رود دستگاه هاى فرهنگى و متوليان امور اجتماعى در اين گونه 
امور واقعا به وظايف شان عمل كنند.وى ادامه داد: حسب گزارشات 
متقن واصله به دادستانى تهران،  گاهي فيلم  هايى در كشور اكران 
مى شود كه حسب مورد مناسب جامعه اسالمى نيست، لذا در اين 
جلسه خالصه  اى از اين گزارش به نماينده وزارت ارشاد ارائه شد و 
انتظار مى رود كه اين وزارتخانه در اين زمينه به وظايف ذاتى خود 

عمل كند وگرنه دادستانى در صورت عدم اقدام، اقدام خواهد كرد.
ــتان تهران با انتقاد از اجراى تئاترى در يكى از هتل هاى  دادس
ــى كه شب گذشته به اين دادسرا واصل  تهران، كه بر اساس گزارش
شده متضمن نقض ارزش هاى اسالمى است،  به وزارت ارشاد تاكيد 

كرد كه اين موضوع را به سرعت پيگيرى كنند.

ــتان به برخى از شگردهاى  ــابق استان خوزس دادستان نظامى س
باندهاى صدور كارت جعلى پايان خدمت اشاره كرد. به گزارش تسنيم 
ابراهيم ممبينى دادستان نظامى سابق استان خوزستان در گفت  وگويى 
به تشريح علل و عوامل جرم تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه پرداخت.

ــاس كيفيت و وسيله ارتكاب جرم  در حقوق كيفرى، جرايم بر اس
در چند دسته طبقه بندي و تقسيم مى شوند. براى مثال برخى جرايم 
فيزيكى هستند. مانند سرقت يا آدم ربايى و پاره اى نيز مبتنى بر اغفال 
ــته اخير كه جرايم مبتنى بر حيله و تقلب  و فريب هستند. جرايم دس
ــتند كه روش ارتكاب آن ها توسل به  نام گذارى شده اند، جرايمى هس
ــت.در قوانين جزايى جرايمى  وسايل متقلبانه و اقدامات فريبنده اس
از قبيل كالهبردارى، فريب در ازدواج يا تقلب و دسيسه در امور نظام 
وظيفه از اين دسته هستند. جرم دسيسه و تقلب در امور نظام وظيفه 
ــلح به آن  كه قانونگذار در ماده 79 قانون مجازات جرايم نيرو هاى مس
پرداخته اول: جرمى مقيد است چراكه  بايد  نتيجه مورد نظر يعنى معافيت 
از خدمت فرد مشمول، خروجى بزه مذكور شود.  هر چند كه به موجب 
عمومات حقوق جزا چنان چه نتيجه مورد نظر حاصل نشود، ليكن اگر در 
فرآيند ارتكاب جرم مذكور، جرايم ديگرى همانند جعل يا ارتشا صورت 
گيرد مرتكب يا مرتكبان اين جرايم نيز قابل پيگرد خواهند بود. اما جرم 
ــت كه اقدامات مجرمانه مباشر، به يكى از  مذكور هنگامى جرم تام اس
شقوق مورد نظر قانونگذار يعنى معافيت مشمول از خدمت يا عدم اعزام 
وى به خدمت منجر شود.دوم: رفتار مادى اين جرم عبارت است از: هرگونه 
عمليات متقلبانه و قلب واقع از قبيل: ارائه مدارك پزشكى جعلى و ارائه 
مداركى كه به موجب مقررات خاص، برخى امتيازات را براى مشمولين 
مقرر نموده از طريق جعل يا صدور گواهى هاى خالف واقع و حتى ارائه 

مدارك پزشكى يا كفالت متعلق به غير.
سوم: نكته ديگرى كه در تعريف اين جرم بايد به آن اشاره نمود اين 
است كه قانونگذار در ادامه ماده، عالوه بر مباشرت فرد نظامى در فرآيند 
تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه، حالتى را بيان كرده كه اگر فرد نظامى 
شخصا يا از طريق فرد ديگرى اعم از نظامى يا غير نظامى موجبات معافيت 
از خدمت مشمول را برخالف مقررات از قبيل: صدور گواهى يا تصديق نامه 
خالف واقع فراهم كند، مشمول مجازات مندرج در ماده مذكور خواهد 
شد.چهارم : چنانچه اقدامات متقلبانه مامور نظامى بر خالف واقع منجر 
به اعزام مشمول به خدمت شود، نيز جرم مذكور نسبت به مرتكب محقق 
خواهد بود. به بيان ديگر اين ماده ذو وجهتين است. هم معافيت مشمول 
بر خالف مقررات و هم اعزام به خدمت مشمولى را كه نبايد به خدمت 

اعزام شود، در بر مى گيرد.
پنجم: از حيث عنصر روانى جرم با توجه به اين امر كه بزه مذكور جرمى 
مقيد است لذا احراز سوءنيت عام و خاص در اين بزه حايز اهميت است. 
مويد اين مطلب، آوردن لفظ فراهم نمودن موجبات ارتكاب جرم توسط 
مجرم در صدر ماده است كه خود حاكى از اين موضوع است كه مرتكب 
جرم، نتيجه نهايى جرم يعنى معافيت مشمول از خدمت يا اعزام وى را بر 

خالف مقررات قصد كرده باشد.
ــالمى  به بيان ديگر همان گونه كه در ماده 144 قانون مجازات اس
مصوب 1392 آمده، در جرايم عمدى عالوه برعلم مرتكب به موضوع 
جرم بايد قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه نيز احراز شود و در جرايمى 
كه وقوع آن ها بر اساس قانون منوط به تحقق نتيجه است، قصد نتيجه با 

علم به وقوع آن نيز بايد احراز شود. مفهوم مخالف اين امر آن است كه اگر 
احراز شود مرتكب جرم به نحو غير عمد و به لحاظ عدم رعايت مقررات 
يا مسامحه وغفلت موجبات معافيت مشمول يا اعزام وى را به خدمت بر 

خالف قانون فراهم كند، طبق اين ماده نمى توان با وى رفتار كرد.
ــمولى را كه با علم و اطالع از غير واقع  ششم: قانونگذار وضعيت مش
بودن مداركى كه موجبات معافيت او را فراهم كرده، در تبصره يك ماده 
79 قانون مجازات جرايم نيرو هاى مسلح مشخص كرده، بدين نحو كه 
اگر ثابت شود مشمول با علم و اطالع از ناصحيح بودن مداركى كه براى 
معافيت او فراهم شده از اين مدارك استفاده يا از بابت آن امتيازى كسب 
كند، مشمول مجازات مقرر در تبصره مذكور مي شود. در تشريح اين 
تبصره بايد گفت، صرف ارائه مدارك و تصديق نامه خالف واقع توسط 
مشمول حتى اگر به مرحله معافيت از خدمت نرسد نيز موجب حدوث 
جرم مربوط مي شود. همچنين اگر در اثر ارائه مدارك و استفاده از آن ها 
امتيازى كسب كند كه منشا آن ارائه كارت معافيت بوده ضمن ابطال 
كارت، امتيازات مذكور نيز لغو مي شود. به نظر مى رسد حكم عام ماده 
ــالمى مصوب 1392 از حيث اموالى كه در اثر  214 قانون مجازات اس

ارتكاب جرم مذكور تحصيل مي شود در مانحن فيه جارى است.
هفتم: به موجب تبصره 2 ماده 79 قانون مجازات جرايم نيرو هاى 
مسلح مرتكبان جرايم مذكور چنانچه براى انجام اعمال فوق، مرتكب 

جرم ارتشاء نيز شده باشند به مجازات آن جرم نيز محكوم مى شوند.
در تشريح اين تبصره، نكته قابل ذكر آن است كه تا قبل از تصويب 
ــالمى مصوب 1392 قاعده جمع مجازات نسبت به  قانون مجازات اس
جرايم غير مشابه جارى بود و چنانچه مرتكبين بزه ماده 79 قانون مجازات 
جرايم نيرو هاى مسلح در فرآيند ارتكاب آن، مرتكب جرم ارتشا مى شوند 
عالوه بر مجازات مندرج در ماده اخيرالذكر به مجازات مندرج در ماده 
118 قانون مجازات جرايم نيرو هاى مسلح و مجازات راشى مندرج در 
ماده 592 و 593 قانون مجازات اسالمى (مصوب 1375) حسب مورد 
ــا تصويب قانون  ــدند، ليكن ب از باب تجميع مجازات ها محكوم مى ش
ــالمى مصوب 1392 مفاد ماده 134 آن بر موضوع حاكم  مجازات اس
ــت و فرد مرتكب صرفا به مجازات جرمى كه مجازات آن اشد است،  اس

محكوم مي شود.
         مهم ترين شگرد هاى تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه 

كدامند؟
در تكوين بزه مذكور به موارد ذيل مى توان اشاره كرد: 1- جعل كارت 
ــتفاده از تجهيزات رايانه اى. 2- پيدا كردن واسطه  پايان خدمت با اس
در مراكز پزشكى ناجا مرتبط با معافيت از خدمت و تطميع فرد آلوده. 
3- نفوذ افراد غير سازمانى در سامانه هاى رايانه اى سازمان نظام وظيفه 
يا ساير بخش هاى ناجا. 4- استفاده از مهر هاى تقلبى بيمارستان ها و 
پزشكان متخصص.5- تطميع پزشكان و يا افرادى كه معتمد پزشك 
بوده و گاهي مهر پزشك را در اختيار دارند.6- جازنى افراد غير به عوض 
مشمول در هنگام مراجعه به مراكز پزشكى يا كميسيون هاى پزشكى 

ــتفاده از كاربرگ ها و اوراق سازمان وظيفه عمومى.8-  مربوطه.7- اس
جلب اعتماد مشمول در اين مورد كه كارت معافتى كه قرار است ارائه 
شود جعلى نبوده و همراهى نمودن وى به واحد هاى مربوطه در حوزه 

نظام وظيفه و ايجاد ارتباط صورى با كاركنان.
كدام خأل هاى قانونى باعث فراگير شدن اين جرم شده 

است؟
به نظر مى رسد عدم اهميت انجام خدمت سربازى نزد افكار عمومى 
در سال هاى اخير به خصوص تسهيل خريد خدمت سربازى موجب 
شده تا براى فرار از خدمت، جرايمى، چون تقلب و دسيسه در امور نظام 
وظيفه امكان حدوث پيدا كند. به بيان ديگر، به نظر مى رسد خأل  قانونى 

در ماهيت موضوع وجود ندارد.
 با نگرش به ضعف حوزه نظام وظيفه و سيستم ادارى آن 
كه به ترغيب افراد به جعل مى انجامد، از ديدگاه شـما در اين 
حوزه چه كار هايى بايد انجام داد و اساسـا آيـا ضرورتى براى 
دگرگونى در سازوكار كنونى معافيت از نظام وظيفه وجود دارد؟

از آنجايى كه در كشور ما انجام خدمت سربازى بر اساس قانون الزامى 
است و قانونگذار به صراحت در قانون مربوطه، به موارد معافيت از خدمت 
به صورت جزء به جزء اشاره كرده است، در اين رهگذر مشموالنى كه به 
هر علت قانونى اعم از كفالت، پزشكى يا ايثارگرى پدر، از خدمت سربازى 
معاف مي شوند نبايد به علت تسامح يا ارتكاب اعمال مجرمانه  برخى افراد، 

از اين امتياز قانونى محروم شوند.
اما نكته اساسى كه موجبات وقوع جرم مذكور را فراهم مي كند عدم 
ــتى آزمايى كاركنان مرتبط با اين حوزه، توسط  نظارت مستمر و راس
مسئوالن است. در اين رهگذر اصلح است سيستم يك پارچه اى در سطح 
نيرو هاى مسلح از حيث صدور گواهى حضور در جبهه براى متقاضيان 
داير و از كاربرگ هاى مصوب رايانه اى كه ممهور به مهر هولوگرام است، 
استفاده شود. به بيان ديگر خأل قانونى وجود نداشته بلكه بعد نظارتى 

موضوع دچار نقص است.
 بسيارى از مشموالن نظام وظيفه از سرناآگاهى از مقررات 
نظام وظيفه يا ندانستن مجازات و پيامد هاى آن به باند هاى جعل 
رو مى آورند از نگاه شـما چه راهكارى براى كاستن از فريفته 
شدن اين افراد به دست باند هاى دست اندركار تقلب در نظام 

وظيفه وجود دارد؟
مهم ترين مساله، آگاه سازى جوانان و خانواده هاى آنان است تا در 
دام باند هاى جاعل كه در امر معافيت از خدمت اعمال مجرمانه مرتكب 

مى شوند، گرفتار نشوند.
نكته اساسى و زيربنايى ديگر در اين حوزه، ايجاد مشوق براى جوانان 
ــت به گونه اى كه اين مشوق ها در عمل،  در انجام خدمت سربازى اس
ــربازى چيزى جز اتالف دو ساله  باعث تغيير اين ديدگاه كه خدمت س
عمر نيست، شود و در اين رهگذر ستاد كل نيرو هاى مسلح مى تواند با 
برنامه ريزى دقيق شأن و جايگاه سربازى و خدمت سربازى را به نحوى 

متحول كند كه افراد نه از روى الزام قانونى بلكه براى كسب مهارت هايى 
كه در جاى ديگر به او عرضه نمى شود خود را براى سربازى معرفى كند.

براى نمونه مى توان در طول اين مدت، به نحوى كه به توان دفاعى 
كشور لطمه اى وارد نشود، حرفه آموزى عملى متناسب با تحصيالت 
مشموالن، پرداخت حقوق و مزاياى متناسب با مهارت كسب شده يا 
محاسبه دو سال خدمت وظيفه در مشاغلى كه فرد پس از پايان خدمت 
به آن اشتغال مى يابد به شكل پايه يا گروه نسبت به افرادى كه از خدمت 

معاف شده اند، در نظر گرفته شود.
 معاونت وظيفه عمومى ناجا بايد چه تدابيرى براى كاستن 

از وقوع چنين جرايمى بينديشد؟
در اين خصوص بايد قايل به تفكيك شد. در برخى موارد افراد جاعل 
بدون اينكه رد پا يا عقبه اى در دستگاه هاى نظامى يا انتظامى يا معاونت 
ــند، كارت هاى پايان خدمت و امضا هاى  ــته باش وظيفه عمومى داش
ــتفاده از رايانه و ساير امكانات فنى جعل مي كنند يا يك قدم  آن را با اس
ــط با خود كه در  ــام مذكور را از طريق افراد مرتب جلوتر بوده و كارت خ
دستگاه هاى نظامى يا انتظامى و نظام وظيفه مشغولند به دست آورده 
ــام مى دهند كه در اين رهگذر  و اقدامات جاعالنه بعدى را در آن ها انج
برخورد قانونى قاطع با متخلفان مى تواند به عنوان پيشگيرى كيفرى و 
آگاه سازى افراد جامعه از عواقب كار به عنوان پيشگيرى وضعى در دستور 
كار قرار گيرد.  اما در برخى موارد فيزيك كارت و امضا و مهر هاى مندرج 
در كارت جعلى نبوده بلكه اسناد و مداركى كه منشأ صدور كارت بوده اند 

جعلى و غير واقعى هستند.
از طرفى نقش معاونت هاى وظيفه عمومى در استان ها صرفا انجام 
امورات شكلى صدور كارت بوده چرا كه پس از صدور گواهى حضور در 
جبهه توسط يگان هاى، معاونت وظيفه عمومى صرفا در فرآيند شكلى 
ــى صحت گواهى هاى مذكور  صدور كارت دخيل بوده و از حيث بررس
هيچ گونه ابزارى در اختيار ندارد؛ لذا مى طلبد كه فرماندهان ومسئوالن 
يگان ها كه وظيفه صدور گواهى حضور در جبهه را عهده دارند سازوكار 
ــتفاده هاى احتمالى  ــوء اس دقيق و جامع ترى را براى جلوگيرى از س
كاركنان مربوطه، كه در حوزه مذكور مشغولند با نظارت مستمر و راستى 
آزمايى به كار گيرند.به بيان ديگر معاونت وظيفه عمومى بايد با در اختيار 
داشتن مشخصات افرادى كه در جبهه ها حضور داشته اند به عنوان يك 

فيلتر، جلوى كسانى كه بدون حضور در جبهه ها قصد بهره مندى از اين 
امتياز را دارند، سد كند. اين در حالى است كه چنين سامانه اى در اختيار 
معاونت وظيفه نبوده و مى طلبد ستاد كل نيرو هاى مسلح به اين امر مهم 

اهتمام بيشترى ورزد.
 راه پيشـگيرى از وقوع اين جرم و نقش آموزش افراد و 
بهره گيرى از رسانه هاى ارتباط جمعى از جمله صدا وسيما را در 

كاهش جرم تقلب در نظام وظيفه چگونه ارزيابى مى كنيد؟
در حوزه پيشگيرى وضعى، اقدامات الزم براى شناسايى علل وقوع 
جرم به خصوص بايد يك مرحله قبل از وقوع جرم مدنظر قرار گيرد. از 
طرفى در اين حوزه بايد هزينه ارتكاب جرم براى مرتكب آن قدر سنگين 
ــاس كند آنچه كه در اثر وقوع جرم مذكور تحصيل  باشد كه وى احس
مي كند به مراتب كم ارزش تر از آن چيزى است كه از دست مى دهد و 
در اين مرحله آموزش بسيار موثر و كار ساز است. چرا كه آموزش همواره 
يك جاده دو طرفه است. از يك سو براى فرد آموزش ديده مفيد و موثر 
است و از سوى ديگر براى جامعه هدف كه فرد در آن نقش ايفا مى كند، 
سودمند است و در عمل موجب كاهش وقوع جرم مى گردد. از طرفى در 
بعد پيشگيرى كيفرى نيز رسيدگى سريع، قاطع، عدالت محور و اعالم 
به موقع نتيجه پرونده ها در افكار عمومى، مى تواند موثر باشد.متاسفانه 
تعدادى افراد سودجو از عدم آگاهى برخى مشموالن كه از انجام خدمت 
سربازى واهمه داشته و به دنبال اخذ كارت معافيت از خدمت هستند 
سوءاستفاده مي كنند. اين افراد خود را به عنوان مسئول يا كارشناس 
مطلع معرفى و مبالغ هنگفتى را از اين طريق از مشمولين يا خانواده هاى 
ــناد غير واقعى حضور در جبهه يا مدارك  آنان اخذ كرده و در مقابل اس
پزشكى يا كفالت جعلى را تهيه وبه آنان تحويل مي دهند تا به معاونت 
وظيفه ارائه كنند. در اين خصوص بايد اين آگاهى به مردم داده شود كه 
پرداخت هر گونه وجهى تحت هر عنوان به منظور دستيابى به معافيت از 
خدمت به غير از موارد اعالمى از سوى مراجع ذيربط برخالف قانون بوده 
و مرتكب عالوه بر از دست دادن مبلغ هزينه شده، به مجازات قانونى نيز 

محكوم مى شود.
ــمولين وظيفه بايد هرگونه تقاضاى خود را به  نكته آخر اينكه مش
معاونت وظيفه عمومى تحويل كنند و از توسل به افرادى در خارج از اين 

مجموعه پرهيز كنند.

گزارش روز

نيم نگاه

دادستان تهران در جمع خبرنگاران:

اتهام درمنى افساد فى االرض است كه بر فرض رضايت شكات هم تاثيرى در اجرا ندارد

شگرد باند هاى صدور كارت هاى جعلى و غيرقانونى پايان خدمت افشا شد 

كارت هاى بى اعتبار  
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ــاري و همچنين  ــال ج ــفتگي هاي بازار ارز از ابتداي س آش
گراني هاي بي رويه در تمام كاالها و خدمات مردم را با مشكالت 
ــفره مردم روزبه روز  ــاخته و باعث شده كه س فراواني مواجه س
ــت از افزايش حقوق و  ــود؛ با اين حال هر بار صحب كوچك تر ش
دستمزد با توجه به باال رفتن نرخ تورم شده اما مسئوالن مطرح 
كرده اند كه در سال جاري چنين امكاني وجود نخواهد داشت. با 
اين وجود روز گذشته وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى از احتمال 
ترميم دستمزد كارگران تا قبل از پايان امسال خبر داد و گفت: 
ــت جمهورى در اين باره  ــخ معاونت حقوقى رياس منتظر پاس
هستيم. در اولين جلسه شوراى عالى كار، موضوع ترميم دستمزد 
كارگران مطرح و گزارش كاملى از نحوه تعيين مزد و آمار و ارقام 
ــته تاكنون ارائه شد. پيشتر وزير  مربوط به آن از سال هاى گذش
ــكل هاى كارگرى و  ــاه اجتماعى در ديدار با تش تعاون، كار و رف
كارفرمايى با تاييد عقب ماندگى مزد كارگران گفته بود كه امكان 

ترميم دستمزد كارگران براساس شرايط كنونى وجود دارد.

احتمال ترميم دستمزد

ــريعتمدارى در اين خصوص اظهار كرد: در چند  محمد ش
ــيون فرعى شوراى عالى كار در  روز گذشته جلسه اى با كميس
ــتيم و در آنجا يك گزارش مقدماتى تهيه  زمينه دستمزد داش
ــوراى عالى كار است. وى  شده كه آماده طرح در جلسه آتى ش
درباره احتمال ترميم دستمزد كارگران تا قبل از پايان سال 97، 
بيان كرد: اساسا درباره اين سياست كلى كه ما در كشور بتوانيم 
چند بار حداقل دستمزد را تعيين كنيم بايد با دولت هماهنگى 
كامل داشته باشيم ولى براى سال 98، بايد از يك روش متنوع تر 

و متفاوت تر بهره مند شويم.
ــنا گفت:   وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى در اين باره به ايس
در گذشته هم  چنين رويكردى بوده و موارد متعددى در تعيين 
حقوق و دستمزد جامعه كار نقش آفرين بوده است؛ گاهى دولت 
تصميماتى در حوزه مسكن در سال اتخاذ مى كرده و حق مسكن 
ــال يك بار چنين  ــت؛ بنابراين هر چند س را تغيير مى داده اس

هدفى محقق مى شود و ما اين مباحث را در جلسه شوراى عالى 
كار مطرح مى كنيم.

اهميت نظر رييس جمهور

ــت حقوقى  ــا معاون ــه ب ــه از مكاتب ــريعتمدارى در ادام ش
رياست جمهورى براى امكان بررسى مجدد مزد در طول سال 
خبر داد و گفت: در جلسه شوراى عالى كار، يكى از اعضا موردى 
را مطرح كرد و گفت كه قانون گفته دستمزد را ساالنه و هر سال 
يك بار تعيين كنيم و اى كه چند بار در سال دستمزد را تغيير 
ــه به  دهيم، منطق ندارد و با آن مخالفت كردند؛ ما در آن جلس
جمع بندى نرسيديم ولى اين كار را هم نفى نكرديم و به همين 
ــتعالم مكتوب  ــت جمهورى اس دليل از معاونت حقوقى رياس
ــخ دكتر جنيدى  ــم و در حال حاضر منتظر پاس به عمل آوردي
ــوراى عالى كار  ــه ش ــتيم و آن را در جلس در اين خصوص هس
مورد بهره بردارى قرار مى دهيم. چنانچه مشكل قانونى وجود 
نداشته باشد، در مسير كارشناسى كه براى دستمزد كارگران 

ــه ميزانش را دولت و چه  طى كرديم، درباره حق بن و اينكه چ
ميزانش را كارفرمايان و واحدهاى توليدى تامين كنند، بحث و 
گفت وگو خواهيم كرد. ممكن است نظر معاونت حقوقى رياست 

ــد، ولى درهر حال ترميم دستمزد  جمهورى چيز ديگرى باش
ــت حقوقى  ــى حقوقى و منوط به نظر معاون ــت بررس در دس

رياست جمهورى است.

ــك مركزى  ــت بتوانند بان ــا راح ــى بانك ه وقت
ــراى آنان  ــا كمترين جريمه ب ــد كنند تا ب را متقاع
ــت كه هزينه عدم  پول چاپ كند، معنايش اين اس
ــد با تحمل تورم  ــتم بانكى را مردم باي كارآيى سيس
ــال گذشته  ــيخته بپردازند. طي پنج س افسار گس
ــي و دولتي از  ــاي خصوص ــات معوق بانك ه مطالب
ــت.  ــدت افزايش پيدا كرده اس بانك مركزي به ش
ــى بانك ها در  ــت هاى اضاف ــان برداش ــن مي در اي
ــور هزينه نشده و  ــمت هاى مولد و توليدى كش قس
ــور بوده است. در  خود عاملى براى افزايش تورم كش
ــدن بخشى از  حال حاضر بانك ها با توجه به قفل ش
ــهيالت  منابع با تنگناى اعتبارى براى پرداخت تس
ــى از منابع آن ها در  مواجهند، به هرحال حجم باالي
ــى هم در  قالب معوقات بانكى، طلب از دولت و بخش
ــرمايه گذارى هاى مربوط به خود آن ها قفل شده  س
ــتر اعالم كرده اند كه تا  است. مسئوالن بانكى پيش
50درصد منابع بانكى منجمد شده و امكان استفاده 
از آن وجود ندارد. طبق بررسى هاى انجام شده بدهى 
بانك ها به بانك مركزى به عنصر مسلط در پايه پولى 

تبديل شده و نيروى اصلى افزايش نقدينگى است.
بدهي بانك هاي خصوصـي 8360 ميليارد 

تومان افزايش يافت

ــت: در مهر  ــنيم در گزارشي نوش روز گذشته تس
امسال بدهى بانك هاى خصوصى و غيردولتى به بانك 
مركزى 8360 ميليارد تومان افزايش يافته است. به 
عبارت ديگر بانك هاى خصوصى در يك ماه معادل دو 
ماه يارانه نقدى مردم از بانك مركزى اضافه برداشت 
كرده اند. اگر اين عدد را در ضريب فزاينده ضرب كنيم 
به عدد 59 هزار و 857 ميليارد تومان نقدينگى جديد 
مى رسيم. روند رو به رشد بدهى  بانك هاى خصوصى به 
بانك مركزى در پنج سال اخير به تدريج به يك معضل 
ــده  جدى براى اقتصاد ايران و نظام بانكى تبديل ش
ــت ارقام بدهى اين بانك ها از شهريور  است. كافى اس
92 تا مهر 97 را مرور كنيم. بدهى بانك هاى خصوصى 
و موسسات اعتبارى به بانك مركزى در پايان شهريور 
92 به ميزان دو هزار و 827 ميليارد تومان بوده است. 
ــر 95 به 22 هزار و 360 ميليارد  اين روند در پايان مه
تومان مى رسد و در مهر سال 96 هم 52 هزار و 730

ميليارد تومان مى شود. در يك سال اخير اين بدهى 
ــده است. اگر خط  109 هزار و 740 ميليارد تومان ش
اعتبارى 25 هزار ميليارد تومانى موسسات منحله را از 
كل بدهى بانك هاى خصوصى به بانك مركزى كسر 
كنيم، به عدد 84 هزار و 740 ميليارد تومان مى رسيم. 
ــال، بدهى بانك هاى  به عبارت ديگر در مدت پنج س
خصوصى به بانك مركزى حدود 29 برابر شده است. 
از طرف ديگر بدهى بانك هاى تجارى دولتى به بانك 
ــت و بدهى  ــا 3940 ميليارد تومان اس مركزى تنه
ــزار و 860 ميليارد تومان  بانك هاى تخصصى 46 ه
است كه بخش عمده اين بدهى، خط اعتبارى مسكن 

مهر است.

بانك هاى خصوصى، متهمان رديف اولند

با توجه به آنكه در نظام بانكى كشور، دو نوع بانك 
ــود دارد، تفكيك روند  ــك تجارى وج تخصصى و بان
بدهى بانك  ها تصويرى روشن تر از مكانيسم تحوالت 
اين متغير را نشان مى  دهد. در خرداد 92 بيش از 85

درصد از كل بدهى بانك  ها به بانك مركزى مربوط به 
بانك هاى تخصصى بوده است. از آنجا كه بانك  هاى 
تخصصى بانك  هاى توسعه اى نيز ناميده مى  شوند، 
عملكرد آن ها در جهت گسترش ظرفيت  هاى توليدى 
ــكن يا  ــاورزى، صنعت و معدن، مس بخش هاى كش
ــعه ظرفيت  هاى صادراتى براى توليدات كشور  توس
است. در نتيجه در صورتى كه افزايش بدهى بانك  ها 
ــد، انتظار مى  رود كه وجوه آن  دراين نوع بانك  ها باش
صرف تامين مالى افزايش ظرفيت توليدات، گسترش 
سمت عرضه اقتصاد و افزايش اشتغال شده است، اما 
ــاله براى بانك هاى تجارى  تجربه نشان داده اين مس
صادق نيست. در انتهاى خرداد 97 بدهى بانك  ها به 
بانك مركزى با يك روند تصاعدى به 140 هزار ميليارد 
ــن ميزان همان 45 هزار  تومان افزايش يافته كه از اي
ــاى تخصصى بوده و در  ميليارد تومان بدهى بانك  ه
مقابل 95 هزار ميليارد تومان بدهى بانك هاى تجارى 
عمدتا خصوصى بوده است. طى دوره پنج ساله مورد 
بررسى، بدهى بانك  هاى تخصصى به بانك مركزى 
تغييرات چندانى نداشته اما منبع اصلى افزايش بدهى 
ــتاب استقراض  ــد پُرش بانك  ها به بانك مركزى رش

بانك  هاى تجارى بوده است.
بخشنامه اي كه تاثيري نداشت

اواسط دهه 80، بانك مركزى در يك مقطع زمانى 
ــه قفله كردن خزانه بانك مركزى براى  ــت س سياس
ــا را در پيش  ــت بانك ه كاهش انگيزه اضافه برداش
گرفت كه در نهايت منجر به بركنارى رييس كل بانك 
مركزى در آن مقطع شد. در اوايل مهر امسال نيز بانك 
مركزى با ابالغ بخشنامه اى، بانك ها را ملزم به تسويه 
مانده اضافه برداشت از حساب جارى نزد اين بانك كرد 
كه به نظر سخت گيرانه تر از سياست سه قفله كردن 
خزانه بانك مركزى مي آمد. اما توفيق بانك مركزى 
ــاختارى در  ــير هم نيازمند اصالحات س در اين مس
سيستم خزانه دارى بانك هاى تجارى و بانك مركزى 
و هم نيازمند طراحى مكانيزم هاى نظارتى جديد از 
ــت زيرا همان گونه كه شاهد  جانب بانك مركزى اس
ــتورى در اكثر مواقع ناكام  ــت هاي دس بوديم سياس
ــت. البته از همان ابتدا نيز مشخص بود اين  مانده اس
بخشنامه با چنين چارچوب هايى قابل اجرا نيست، اما 
آمارهاى مهر نشان مى دهد نه تنها اين بدهى كاهش 
ــت، بلكه ميزان و درصد رشد نسبت به ماه  نيافته اس

قبل و ماه هاى قبل بيشتر بوده است.
سياسـت هاي اشـتباه بانـك مركـزي 

گريبان گير خودش شد

ــاز اقتصاددان در اين خصوص به  محمود جامس
ــزار ميليارد  ــد:  پايه پولي 280 ه «قانون» مي گوي
ــت؛ در حالي كه  نقدينگي حدود  1672 تومان اس

ــاوت پايه پولي و  ــت. مابه تف هزار ميليارد تومان اس
ــت. در حال  ــتم بانكي اس نقدينگي خلق پول سيس
ــور 6 برابر پايه پولي است و  حاضر نقدينگي در كش
ــت كه سيستم بانكي كشور  اين نشان دهنده آن اس

6 برابر نسبت به بانك مركزي خلق پول كرده است. 
ــبب پايه پولي است. كاهش رشد  بانك مركزي مس
ــان مي دهد كه نقدينگي به  اقتصادي در كشور نش
ــاي غيرتوليدي و  ــمت توليد نرفته و به بخش ه س
ــت. از آنجايي كه رشد  ــفته بازي تزريق شده اس س
ــد  ــود رش ــي وجود دارد، پيش بيني مي ش نقدينگ
اقتصادي منهاي سه ونيم باشد. صندوق بين المللي 
ــت. از سوي ديگر  پول نيز اين رقم را تاييد كرده اس
ــي و صندوق  ــران را بانك جهان ــص اي توليد ناخال
ــال 2018 ، 418 ميليارد  ــول براي س بين المللي پ
ــاس  ــه اين رقم براس ــت. البت دالر تخمين زده اس
ــم با نرخ  ــت، اما اگر بخواهي ــان اس دالر 4200 توم
ــاب كنيم، توليد ناخاص  دالر 10 هزار تومان احتس
ــيار كاهش مي يابد و به پايين تر از 200 داخلي بس

ــن اتفاق به ضرر  ــد. او افزود: اي ميليارد دالر مي رس
ــه نقدينگي افزايش  ــود زيرا هر چ مردم تمام مي ش
ــديد  و توليد ناخالص ملي كاهش پيدا كند تورم تش
ــود، تورم ماليات منفي است كه شهروندان به  مي ش
دولت ارائه مي دهند. هر چه بانك ها خلق پول كنند 
موجب ايجاد تورم مي شود و  هر ايراني بايد در قالب 
سطح عمومي قيمت ها از جيب خود پرداخت كند. 

در اين ميان افزايش سطح عمومي قيمت ها و گراني 
دو موضوع متفاوت است. گراني در ارتباط با ميزان 
درآمد افراد مشخص مي شود. ممكن است تورم در 
جامعه وجود داشته باشد، اما سطح عمومي قيمت ها 
به شكلي باشد كه درآمدها پاسخگوي آن باشند. با 
اين حال معناي گراني اين است كه آن قدر قيمت ها 
باالست كه درآمدها پاسخگوي هزينه مردم نيست. 

مانند اتفاقي كه اكنون رقم خورده است. 
كاله بزرگي كه بر سر مشتريان بانك مي رود

جامساز ادامه داد: بخش زيادي از اضافه برداشت 
بانك ها از بانك  مركزي مربوط به عدم كفايت سرمايه 
ــت. اكنون بسياري از  بانك ها و ضعف نظام بانكي اس
بانك هاي كشور ورشكسته هستند. ترازنامه هايي كه 
بانك ها هر ساله تنظيم مي كنند، ترازنامه هايي است 
كه با دارايي هاي مسموم تنظيم مي شود. براي مثال 
ــكل رانت و پشتوانه  بدهي هاي كالن بانكي كه به ش
قدرت هاي دولتي و سياسي به بانك عودت داده نشده، 

جزو مطالبات معوق بانك ها  احتساب مي شود.
بانكداري سرشار از ربا در ايران اجرا مي شود

ــر مطالبات  ــرد: در حال حاض ــان ك او خاطرنش
معوق بانك ها بسيار زياد است و طي دو سال گذشته 

ــه طوري كه  ــش داد ه اند؛ ب ــات معوق را كاه مطالب
ــد تا معوقات  ــاره اي به بدهكاران داده ش اعتبار دوب
قبل خود را بپردازند. به اين ترتيب كه  بدهي معوقه 
ــده است. تسهيالت  افراد به بدهي جاري تبديل ش
ــد و بخش خصوصي مولد  بانكي بايد در جهت تولي
ــد كه توليد را راه بيندازد، اشتغال زايي و درآمد  باش
ــارات غيرتوليدي دهند  ــا اعتب ايجاد كند. بانك ه
ــوري پرداخت  ــكل ص ــود و به ش و بعدها معوق ش
ــر مشتريان  ــت كه بر س كنند. اين كاله بزرگي اس
بانك گذاشته مي شود. البته موج اين اتفاق در ساير 
بخش هاي واقعي اقتصاد كشور منتشر مي شود و آن 
را تحت فشار تورمي قرار مي دهد. اكنون بخش هاي 
خصوصي مولد دسترسي به تسهيالت تنخواه گردان 
ندارند؛ در صورتي كه اكنون بيشترين كارخانه هاي 
صنعتي نيازمند تنخواه گردان يا سرمايه در گردش 
هستند كه نمي توانند آن را از طريق بانك ها تامين 
ــام منابعي را كه بايد به  كنند براي اينكه بانك ها تم
توليد اختصاص مي دادند به حوزه هاي غيرتوليدي 
ارائه دادند. سيستم بانكي كشور احتياج به اصالحات 
ــال  بنيادين دارد. قانون بانكداري بدون ربا كه در س
ــت، قرار بود طي پنج سال به  ــده اس 63 تصويب ش

شكل آزمايشي اجرا شود. اكنون سال ها از آن تاريخ 
ــته و ما همچنان همان قوانين گذشته را اجرا  گذش
ــالمي (كه به دوبخش مبادله اي  مي كنيم. عقود اس
ــود) اعمال نمي شود.  ــيم مي ش ــرمايه اي تقس و س
ــرمايه اي  ــمت عقود س ــا به س ــياري از بانك ه بس

مي روند، زيرا به نفع آن هاست.
50 درصد مردم كشـور زيرخط فقر زندگي 

مي كنند

اين اقتصاددان در ادامه گفت: فسادي در سيستم 
ــأآن عدم اجراي قانون  بانكي به وجود آمده كه منش
بانكداري بدون رباست. در كشور ما سيستم بانكداري 
ــوري را نمي توان پيدا كرد  ــت. هيچ كش برپايه رباس
ــپرده 20 يا 18 درصد باشد.  ــود س كه مانند ايران س
ــتم بانكي يك طرفه است و  ــالمي در سيس عقود اس
ــي ندارد و اختياري در تغيير مفاد  مشتري هيچ نقش
ــاد به دليل عدم وجود  عقود ندارد. از سوي ديگر فس
ــان گرايي اقتصادي گسترش پيدا كرده  اخالق و انس
است. اين موضوع متغيرهاي اقتصادي را در وضعيت 
ــت. اختالس و فساد  ــيار نامطلوبي قرار داده اس بس
ــترش داده و از بخش  سيستماتيك را در كشور گس
دولتي به خصوصي نيز سرايت پيدا كرده است. فساد 
ــود و  موجب عدم توزيع عادالنه ثروت و درآمد مي ش
فاصله فقر و غنا را افزايش مي دهد. در حال حاضر 50

درصد مردم كشور زيرخط فقر قرار دارند و روز به روز 
بر اين تعداد افزوده مي شود. اليه هاي طبقه متوسط 
ريزش پيدا كرده اند و به سمت فقر حركت مي كنند 
ــكل واقعي كاهش پيدا  زيرا قدرت خريد مردم به ش
ــار ضعيف  ــار را بر اقش كرده و قدرت خريد پايين فش

بيشتر مي كند. 

وزير كار خبر داد

احتمال ترميم و افزايش مجدد دستمزد كارگران

ففاطمه گنج كريمى

      آسيب هاي افزايش بدهي بانك ها به بانك مركزي بررسي شد

  بانك مركزي زير تيغ سياست هايش 
اضافه برداشت بانك هاي خصوصي از بانك مركزي طي پنج سال گذشته به  29 برابر رسيده است

در حال حاضر 50 درصد مردم كشور زيرخط فقر قرار دارند و روز به روز بر اين تعداد افزوده مي شود

دستمزد

مراودات تجاري ميان كشورهاي دنيا امري بسيار 
ــود؛ تا اندازه اي كه اقتصادهاي  مهم محسوب مي ش
ــترده اي با  ــيار گس ــان روابط تجاري بس موفق جه
ــور ما در شرايط فعلي  ــورهاي ديگر دارند. كش كش
ــياري بر  ــا معضالت بس ــث تحريم ها ب به دليل بح
ــورهاي ديگر  ــر راه مبادالت تجاري خود با كش س
ــوييفت و از بين رفتن  ــت. قطع س ــده اس مواجه ش
ــكالت است.  امكان مراودات بانكي يكي از اين مش
ــوييفت قطع  ــران به س ــي اي ــي كه دسترس از زمان
ــئوالن به دنبال يافتن راهي براي انجام  ــده مس ش
ــتند. در همين راستا  مراودات بانكي در كشور هس
ــورهاي اروپايي اعالم كردند كه با  چندي پيش كش
ــوييفت اروپايي كه مبناي مبادالت در  راه اندازي س
ــكل ايران  آن به جاي دالر يورو خواهد بود، اين مش
را رفع خواهند كرد. اما با وجود اينكه چندين بار در 
اين خصوص صحبت هايي مطرح شده و حتي بارها 
ــاخت ها براي وصل  اعالم كرده اند كه تمامي زيرس
ــبكه بانكي فراهم است، اما تا  ــدن ايران به اين ش ش
به امروز شاهد راه اندازي اين شبكه بانكي و استفاده 
ــته يك  ــورمان از آن نبوده ايم. البته روز گذش كش
ــور سوييس براي  روزنامه انگليسي از آمادگي كش

راه اندازي اين مكانيسم خبر داد. 

 ايجاد يك كانال مستقل پرداختي توسط 

سوييس

روزنامه انگليسى فايننشال تايمز گزارش داده سوييس 
در آستانه راه اندازى مكانيسمى است كه هدف آن مجاز 
ــكى از طريق  ــذا، دارو و كاالهاى پزش كردن فروش غ
شركت هاى اين كشور با استفاده از يك كانال مستقل 
ــال تايمز گزارش داده طرح  ــت.  فايننش پرداختى اس
ــران در حالى  ــانى با اي «برن» براى تامين كاالهاى انس
است كه كشورهاى اتحاديه اروپا گفته اند قصد دارند در 
هفته هاى آينده كانال ويژه اى براى تسهيل گسترده تر 
تجارت با ايران راه اندازى كنند. راه اندازى اين كانال يكى 
ــورهاى اروپايى بعد از خروج  از وعده هايى است كه كش

آمريكا از برجام براى حفظ اين توافق به ايران داده اند. 
رايزني ها در جريان است

با اينكه چندين بار تا به امروز از راه اندازي سوييفت 

ــد زمان  اروپايي صحبت به ميان آمده اما به نظر مي رس
ــبكه بانكي وجود  ــروع به كار اين ش مشخصي براي ش
ــد. يك نماينده وزارت دارايى سوييس به  نداشته باش
ــاد اين كانال  ــور آماده ايج ــن روزنامه گفت اين كش اي
ــت، اما نمى تواند درباره  ويژه پرداخت در اسرع وقت اس
ــدى ارائه دهد. اين منبع گفت:  زمان راه اندازى آن موع
«رايزنى ها با مقام هاى آمريكايى، ايرانى و شركت هاى 
سو يسى هنوز در جريان هستند». سوييس از آن جهت 
ــترده اى در  ــت، بخش گس كه عضو اتحاديه اروپا نيس
داروسازى دارد و به سنت بى طرفى در مناقشات سياسى 
پايبند است و از امتيازهاى ويژه اى براى ميزبانى چنين 
ساختارى برخوردار است.  شركت داروسازى «هوفمان-

ال روش» گفت از رايزنى ها بر سر راه اندازى يك كانال مالى 
براى مبادله كاالهاى انسانى با ايران برخوردار است، اما 
قادر به اظهارنظر بيشتر در اين باره نيست. اين شركت 
گفت: «حسب اطالع ما، هنوز هيچ طرح ملموسى ارائه 
نشده است». فايننشال تايمز مدعى شده وزارت خارجه 
آمريكا به تلويح گفته مشكلى با راه اندازى چنين كانالى 
ندارد. يك مقام اين وزارتخانه گفت: «ما اهميت چنين 
فعاليتى را از آنجا كه به مردم ايران كمك مى كند درك 
مى كنيم. سياست آمريكا هيچ گاه هدف قرار دادن چنين 

مبادالتى نبوده و حاال هم نيست».

برخي از كارشناسان معتقدند تحريم ها نتوانسته 
آن طور كه بايد و شايد بر اقتصاد ايران تاثير بگذارد و 
بيشتر آثار تحريم پيش از اعمال شدن آن بر كشورمان 
ــت. با اين حال در حال حاضر مشكالت  ــده اس بار ش
بسياري بر سر راه مراودات بانكي براي كشور ما وجود 
دارد. پس از خروج آمريكا از برجام و  اعمال تحريم هاي 
نفتي بر كشورمان، آمريكا به هشت كشور معافيت از 
تحريم  خريد نفت ايران را داد. هند از جمله كشورهايي 
است كه توسط آمريكا از تحريم  خريد نفت ايران معاف 
شده است. روز گذشته بلومبرگ به نقل از منابع آگاه 
نوشت: هند پس از توافق با ايران در خصوص مكانيزم 
پرداخت پول خريد نفت، پول واردات نفت از ايران را در 
UCO حساب امانى پنج بانك ايرانى در بانك دولتى

واريز خواهد كرد.
ادامه خريد نفت از ايران براي هند ضروري است

ــار كرده اند كه  ــع آگاه در اين خصوص اظه مناب
ــپرده گذارى شده براى  ــى از پول س ايران از بخش
ــى از هند و تامين هزينه هاى  خريد كاالهاى اساس
ــياى  ــور آس ماموريت هاى ديپلماتيك در اين كش
ــه خريد نفت از  ــتفاده خواهد كرد. ادام جنوبى اس
ــد از نفت مورد  ــد كه حدود 80 درص ايران براى هن
ــمار مى رود و  نيازش را وارد مى كند، ضرورى به ش

تهران در گذشته شرايط اعتبار بهترى نسبت به ساير 
توليدكنندگان خاورميانه عرضه كرده و قبول كرده 
است به جاى دالر آمريكا، پول نفت را به روپيه هند 
دريافت كند. هند در سال مالى منتهى به 31 مارس، 
نفت خام به ارزش 9 ميليارد دالر از ايران خريدارى 
ــازه خواهد داد با  كرد. مكانيزم پرداخت به هند اج
وجود تحريم ها، به خريد نفت از ايران ادامه دهد. اين 
ــور براى ادامه واردات نفت ايران از تحريم هاى  كش
ــگاه هايى مانند  ــنگتن معافيت گرفته و پااليش واش
ــگاه و پتروشيمى مانگالور  «ايندين اويل» و پااليش
ــزم، پرداخت پول  ــن مكاني ــمى اي پس از ابالغ رس

خريدشان را انجام خواهند داد.
كاهش ريسك

به گفته منابع آگاه، پرداخت پول در حساب هاى 
امانى متعدد ريسك بلوكه  شدن حساب هاى بانكى 
ــاى جديد به  ــدن بانك ه ايرانى در صورت اضافه ش
ــول كومار گوئل،  ــش خواهد داد. آت تحريم ها را كاه
ــاره اظهار كرد: ما در  مدير كل بانك UCO در اين ب
حال حاضر 15 حساب بانك ايرانى داريم كه از آن ها 
ــاب تحت تحريم هاى ثانويه قرار دارند. 10 پنج حس

حساب ديگر واجد شرايط تجارت دوجانبه ميان هند 
ــخنگوى وزارت دارايى هند در  و ايران هستند، اما س

اين باره حاضر به اظهارنظر نشد. هند و ايران مكانيزم 
ــابهى را كه در دوران تحريم هاى آمريكا در سال  مش
ــده بود، دنبال مى كنند. در آن زمان  2012 ايجاد ش
45 درصد از بدهى نفتى هند به ايران در حساب هاى 
ــپرده مى شد و باقى آن از  بانك هاى ايرانى در هند س
ــويه مى شد. به  طريق بانك هاى خارجى به يورو تس
گفته منابع آگاه، اكنون ايران از اين پول براى واردات 
كاالهاى مختلف از مواد غذايى گرفته تا دارو و تسويه 
ــتفاده خواهد كرد،  بدهى هاى خود به روپيه هند اس
همچنين از اين حساب ها براى پرداخت همه هزينه ها 
ــاير هزينه هاى  از جمله اجاره، حقوق و همچنين س
كاركنان دولتى در هند استفاده خواهد كرد. آمريكا 
تحت معافيت هايى كه ماه گذشته صادر كرد به هند 
اجازه داده به مدت 180 روز حداكثر 300 هزار بشكه 
ــر از ميانگين  ــران را وارد كند كه كمت در روز نفت اي
ــال  ــكه در س ــه حدود 540 هزار بش صادرات روزان
ميالدى جارى و 450 هزار بشكه در سال 2017 بوده 
ــت. طبق اعالم اداره كل اطالعات بازرگانى و آمار  اس
ــته به وزارت بازرگانى و صنعت، ارزش صادرات  وابس
هند به ايران در طول سال مالى گذشته شامل برنج، 
ادويه جات، چاى، دارو و محصوالت صنعتى مختلف 

به 2.65 ميليارد دالر رسيد.

واريز پول خريد نفت به حساب  پنج بانك ايرانى توسط هندسوييس آماده راه اندازى كانال ويژه مالى با  ايران است

نفتكانال مالى

محمود جامساز، اقتصاددان:
  بخش زيادي از اضافه برداشت 

بانك ها از بانك  مركزي مربوط به 
عدم كفايت سرمايه بانك ها و ضعف 
نظام بانكي است. اكنون بسياري از 
بانك هاي كشور ورشكسته هستند. 

ترازنامه هايي كه بانك ها هر ساله 
تنظيم مي كنند، ترازنامه هايي است 

كه با دارايي هاي مسموم تنظيم 
مي شود. براي مثال بدهي هاي كالن 

بانكي كه به شكل رانت و پشتوانه 
قدرت هاي دولتي و سياسي به بانك 

عودت داده نشده، جزو مطالبات 
معوق بانك ها احتساب مي شود
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حانيه درى

سه شنبه،27 آذر سال 97،تاالر ايوان شمس يكي از پرستاره ترين 
ــاني كه با يادي از  ــب درخش ــب هاي پاييزي را به خود ديد.ش ش
گذشتگان شروع شد،به اشك ها و لبخندهاي منتخبان و برگزيدگان  
ــن بزرگ منتقدان و نويسندگان سينماي ايران  دوازدهمين جش
رسيد و ميان فالش دوربين عكاس ها و زرق و برق ستاره هاي هنر كه 
كم كم تاالر را خلوت مي كردند،كوله بارش را بست تا پاييز سال بعد...

بايد اشاره كرد كه انجمن منتقدان و نويسندگان كه يكى از اعضاى 
جامعه اصناف سينمايى ايران يعني خانه سينماست ، از سال 85

ــت و  هر سال جشنى را در قالب جشن  فعاليت خود را آغاز كرده اس
منتقدان سينمايى برگزار مى كنند كه درسال هاى اخير بر اساس 
راى گيرى اعضاى آن، به سينماگران منتخب جايزه اهدا شده است.

اين جشن كه شب گذشته،دوازدهمين ايستگاه خود را پشت سر 
گذاشت،به زعم بسياري از هنرمندان و هنردوستان،از معتبر ترين  

گردهمايي هاي سينمايي است.
گاليه هاي خالق قصه هاي مجيد

ــرود ملى  ــم در ابتدا با پخش آيات كالم ا ...مجيد و س اين مراس
ــد.پس از آن فرزاد حسنى مجرى جمهورى اسالمى ايران آغاز ش

مراسم،به رسم هر ساله، جشن را با ياد درگذشتگان يك سال سينماى 
ــه ديدن كليپي در اين زمينه  ايران آغاز كرد و بعد از آن،حاضران ب
ميهمان شدند.در ادامه ، جعفر گودرزى دبير جشن پاي تريبون آمد و 
با اشاره به جايگاه انجمن منتقدان به عنوان سنگ محك فعاليت هاى 
سينمايى و سياست گذارى سينماى ايران،اظهار كرد كه سينماى

ايران براى ارتقا، به بزنگاه كيفى نياز دارد. سپس در ادامه برنامه و در 
بخش انتخاب بهترين هاى 40 سال سينماى كودك و نوجوان ايران 
به انتخاب منتقدان و نويسندگان سينمايى ايران، جوايزى اعالم 
شد كه عنوان بهترين فيلمنامه به «باشو، غريبه كوچك» اختصاص 
يافت.همچنين از كيومرث پوراحمد به عنوان بهترين كارگردان 
در اين حوزه تقدير شدو پوراحمد ميان تشويق و هياهوي حاضران 
ــد و  ــاني كه با آثار او كودكي ها كردند،روي صحنه حاضر ش و كس
گفت:«بسيارى از منتقدان جوان گمان مى كنند كه شروع كار من در 
ژانر كودك با «قصه هاى مجيد» بوده، در حالى كه من پيش از انقالب 
و در كانون پرورش فكرى كودكان براى كودكان فيلم مى ساختم».

وى در سخنانى گاليه آميز ادامه داد:«هيچ كدام از مديران در طى اين 
30سالى كه از ساخت «قصه هاى مجيد» مى گذرد، اين احترامى كه 
انجمن منتقدان به خاطر ساخت اين اثر به من گذاشتند، نگذاشت. 
ــده كه فارابى كه خود در ساخت بسيارى از آثار  اوضاع به شكلى ش
ــاركت دارد به من مى گويد كه آيا مى توانى براى توليد فيلمت  مش
سرمايه گذار بياورى؟ و حتى يك فيلمساز جوان 30 ساله كه پشتش 
به جايى گرم است اوضاعش از من با اين همه تجربه، سابقه و جوايز 
متعدد، بهتر است و با او همكارى بيشترى مى شود».اين سخنان 
پوراحمد باعث شد وقتى نوبت به دريافت جايزه مهدى باقربيگى 

به عنوان بهترين بازيگر پسر نوجوان 40 سال گذشته براى بازى در 
«قصه هاى مجيد» برسد، او با لحنى احساسى خطاب به كارگردان 
«قصه هاى مجيد» بگويد: «ما 40 سال مان شد اما قدمان اندازه شما 
نشد. من سعى كردم در زندگى ام راست بگويم اما آقاى پوراحمد از 
شريف ترين آدم هايى است كه در زندگى ام ديده ام. اگر او در مملكت 
ديگرى بود، بيشتر قدرش را مى دانستند. اما من قدر شما را مى دانم 
و اميدوارم روزى همه هنرمندان به جايگاه اصلى خودشان برسند».

پس از آن، حميد عليدوستى به نمايندگى از دخترش ترانه عليدوستى 
ــن آمده و جايزه بهترين دختر نوجوان سينماى كودك   به روى س
40سال گذشته به انتخاب انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايى 
را دريافت كرد.در ادامه همچنين از فرخ هاشميان،به عنوان بهترين 
بازيگر كودك پسر در 40 سال گذشته سينماي ايران تقدير شد و آيدا 
محمد خاني به عنوان بهترين بازيگر كودك دختر كه كاراكتر راضيه 
را در «بادكنك سفيد» بازى كرده بود، معرفي و  از اوتقدير شد. خواهر 
آيدا محمدخاني به نمايندگى از او كه دور از وطن مشغول تحصيل 
ــت،ضمن قرائت پيام اين بازيگر،  در رشته فوق دكترى اعصاب اس

جايزه اش را دريافت كرد.
سفر كرده اي كه هنوز هم جايزه مي گيرد

در ادامه مراسم،عنوان بهترين فيلم كودك اين چهل سال هم 
ــت» اثر مرحوم عباس كيارستمى  ــت كجاس به فيلم «خانه دوس
رسيد و از «باشو غريبه كوچك» ساخته بهرام بيضايى هم به عنوان 
بهترين فيلم نوجوان تقدير شد.جوايزي كه هياهو و تشويق ممتد 
حاضران دلتنگ را در پي داشت.پس از اهداي اين دو جايزه ، كليپ

بزرگداشت اسحق خانزادى ، صدابردار سينماى ايران با سخنانى از 
مسعود كيميايى، منوچهر شاهسوارى، محمد متوسالنى، مسعود 
ــحق خانزادى روى پرده رفت.  جعفرى جوزانى، جواد طوسى و اس
ــتكار و محمود سماك باشى افرادي  محمدرضا دلپاك، رضا درس
بودند كه تنديس بزرگداشت جشن دوازدهم را به اسحق خانزادى 
اهدا كردند.در ادامه اين مراسم جواد طوسى در سخنانى كوتاه گفت: 
«ممكن است درباره برگزارى اين مراسم شايبه هايى مطرح باشد، ولى 
اگر بپذيريم كه قدمت و جايگاه تاريخى پيدا كرده است و بزن و بكوب 
و ريخت و پاش الكى ندارد، فكر مى كنم مى تواند استمرار پيدا كند». 
وى ادامه داد :« اين جشن پايبندى به خصايص خوب و ديده شدن 
آثارى كه به شعور مخاطب ارج مى نهد، است.فكر مى كنم تمرين اين 
همدلى چيزى نيست كه انجمن به آن پايبند هستند.اين مراسم در 
ايوان شمس با حضور منتقدان و اهالى رسانه و هنرمندان بسيار در 

حال برگزارى است».
مغزهاي پرجايزه و شب رويايي هومن سيدي!

پس از آن محمد بزرگ نيا، طهماسب صلح جو و على عاليى روى 
صحنه رفتند و اولين بخش اهداى جوايز شروع شد. نيما اقليما با فيلم 
سينمايى «امير» جايزه خالقيت و استعداد درخشان (فيلمسازان اول)  
را دريافت كرد.در ادامه مراسم عبدا... اسكندرى، عزيزا... حاجى مشهدى 
ــن  و عليرضا غفارى براى اهداى جايزه بهترين چهره پردازى روى س
رفتند و سعيد ملكان براى «تنگه ابوقريب» اين جايزه را دريافت كرد.

پس از آن محمدرضا شجاعى جايزه خود را براى بهترين طراحى صحنه و 
لباس براى فيلم «تنگه ابوقريب» از دستان كورش تهامى، محمود گبرلو 
و حسين سلطان محمدى دريافت كرد.در بخش دومين بزرگداشت، 
كليپ ويژه سعيد عقيقى نويسنده و منتقد پخش شد كه در آن فرزاد 
ــب صلح جو و منوچهر شاهسوارى  موتمن، خسرو دهقان، طهماس
درباره او حرف زدند.سعيد عقيقى هديه خود را از سعيد قطبى زاده و 
جواد طوسى دريافت كرد.در اين بخش سعيد قطبى زاده در بخشى از 
حرف هاى خود گفت: «كارى  راكه سعيد عقيقى براى سينماى ايران 
ــينماى ايران بايد جست وجو كرد».عقيقى هم  در  كرده ، در آينده س
سخنان كوتاهى در بخش بزرگداشت خود، تاكيد كرد:«براى ارتقاى 
سينماى ايران، نه بى رحم تر كه بايد عميق تر حرف زد».اين مراسم 
با پخش كليپ پشت صحنه ، وارد بخش بعدى خود شد.پس از آنكه 
كليپ نامزدهاى بخش بهترين موسيقى متن پخش شد، واروژ كريم  
مسيحى، حميد نعمت ا... و مسعود نجفى در اين بخش روى سن رفتند 
و اين جايزه به سهراب پورناظرى به خاطر فيلم سينمايى «شعله ور» 
اهدا شد.در ادامه پس از پخش كليپ كانديداها، جايزه بهترين مهندسى 
صدا به طاهر پيشوائى و عليرضا علويان براى فيلم سينمايى «به وقت 
شام» اهدا شد. حسن زاهدى، اصغر نعيمى و رضا صائمى براى اهداى 
جايزه اين بخش روى صحنه رفتند.در بخش بعدى دوازدهمين جشن 
منتقدان سينما كليپ نامزدهاى بخش بهترين تدوين روى پرده رفت 
ــنى از نرگس آبيار، محمدحسين قاسمى و آنتونيا شركا  و فرزاد حس
دعوت كرد تا روى سن بيايند و تنديس بهترين تدوينگر را اهدا كنند.با 
راى منتقدان اين جايزه به مهدى سعدى و هومن سيدى براى تدوين 
ــينمايى «مغزهاى كوچك زنگ زده» تعلق گرفت.در بخش  فيلم س
بعدى جشن دوازدهم، كليپ نامزدهاى دريافت تنديس بهترين مدير 
فيلمبردارى روى پرده رفت و حميد خضوعى ابيانه براى فيلمبردارى 
فيلم «تنگه ابوقريب» جايزه اين بخش را از آن خود كرد.در اين بخش 
هوشنگ گلمكانى كه براى اهداى جايزه به روى سن آمده بود در سخنان 
كوتاهى اعالم كرد كه اين جشن در شب تولد پرويز دوايى منتقد قديمى 
سينماى ايران برپا مى شود.در ادامه اين جشن، كليپ بزرگداشت اصغر 
رفيعى جم  ، فيلمبردار مجرب سينماى ايران با صحبت هاى مسعود 
كيميايى و سيروس الوند درباره او و حرف هاى خودش و در انتها، پيام 
ــس از آن با حضور عليرضا داوودنژاد،  بهرام بيضايى روى پرده رفت و پ
ــيروس الوند و مهرزاد دانش  بر روى سن، تنديس اصغر رفيعى جم  س
به او اهدا شد.در اين ميان، سيروس الوند در سخنان خود به جايگاه مهم 
فيلمبرداران سينماى ايران اشاره كرد و عليرضا داوودنژاد از گذشته 
همكارى خود با رفيعى جم و خصوصيت خوب ديدن او سخن گفت.

ــندگان  ــن بزرگ منتقدان و نويس در بخش بعدى دوازدهمين جش
سينماى ايران، مهرزاد دانش در صحبت هايى از كنش پذيرى منتقدان 
در سينماى ايران انتقاد كرد و اين نكته را متذكر شد كه جشن منتقدان، 
بهتر است هويت منتقدانه بيشترى داشته باشد. پس از آن كليپ منتخب 
ادوار گذشته جشن منتقدان براى حاضران پخش شد و سپس كليپ 
نامزدهاى بهترين بازيگر نقش مكمل مرد پخش شد و با حضور محمد 
متوسالنى، محسن بيگ آقا و جمشيد هاشم پور برگزيده جايزه بهترين 

بازيگر نقش مكمل مرد به فرهاد اصالنى براى بازى در فيلم سينمايى 
«مغزهاى كوچك زنگ زده» اهدا شد.محمد متوسالنى در سخنان 
كوتاهى رشد بازيگرى در سينماى ايران را ستود و محسن بيگ آقا هم 
ضمن ابراز شوق از بزرگداشت سعيد عقيقى در جشن امشب، بر لزوم 

جديت در نقد فيلم و فاصله منتقد از فيلمساز تاكيد كرد.
حسن ختام،تشويِق ايستاده نقد!

در ادامه مراسم جشن دوازدهم، كليپ نامزدهاى بخش بهترين
ــعيد  ــى و س بازيگر نقش مكمل زن روى پرده رفت. گالره عباس
عقيقى جايزه اين بخش را به سحر دولتشاهى براى حضور در فيلم 
ــرد» اهدا كردند.سعيد عقيقى در اين بخش  سينمايى «عرق س
با اشاره به بحث هاى مطرح شده در اين جشن گفت: «منتقدان 
هويت شان را از خود و نوشته هاى خود مى گيرند». پس از آن و بعد 
از اينكه كليپ نامزدهاى بهترين بازيگر  نقش اول مرد براى حاضران 
پخش شد، مسعود رايگان، حبيب رضايى و حسام الدين مقامى كيا 
به روى سن رفتند تا نام برگزيده را اعالم كنند كه در اين بخش دو 
جايزه اهدا شد.پيش از اهداى جوايز، مسعود رايگان در اين بخش

گفت:«جايزه منتقدان از جوايز مهم است و در نبود منتقد آگاه ما 
كارى از پيش نخواهيم برد».پس از آن امين حيايى براى دريافت 
ديپلم  افتخار بهترين بازيگر نقش اول مرد براى نقش آفرينى در فيلم 
«شعله  ور» به روى سن آمده و گفت:«من اين جايزه را در جشنواره 
فيلم فجر هم گرفتم اما جايزه گرفتن در حضور منتقدان و حضور 
پرشور چهره ها نسبت به فجر، طعم ديگرى دارد». پس از آن نويد 
محمدزاده به روى سن دعوت شد تا تنديس بهترين بازيگر نقش 
اول مرد را براى بازى در «مغزهاى كوچك زنگ زده» دريافت كند.

نويد محمدزاده هم گفت: « باز هم مى گويم من عاشق اين جايزه 
هستم چون حس مسئوليت عجيبى به بازيگران مى بخشد و تاييد 
اين جنس بازيگرى به ما در اين عرصه، جسارت مى دهد». در ادامه 
ــن دوازدهم  كليپ نامزدهاى بهترين بازيگر نقش اول زن،  جش
پخش شد و فرشته طائرپور، نگار عابدى و كيوان كثيريان در اين 

بخش هم دو جايزه اهدا كردند. ديپلم افتخار بهترين بازيگر نقش 
اول زن را باران كوثرى  براى بازى در فيلم سينمايى «عرق سرد» و

تنديس بهترين بازيگر  نقش اول زن را سارا بهرامى براى حضور در 
فيلم سينمايى «داركوب» دريافت كردند.با پخش كليپ نامزدهاى 
بهترين فيلمنامه، جشن دوازدهم وارد مرحله آخر خود شد و حسن 
ــراى اهداى جايزه اين  ــاه طاليى ب فتحى، جواد عزتى و عدنان ش
بخش روى  سن رفتند.در اين بخش حسن فتحى از حضار خواست 
تا برخيزند و براى منتقدان سينماى ايران دست بزنند.هادى مقدم 
دوست و حميد نعمت ا...  براى «شعله ور» ديپلم افتخار بهترين 
فيلمنامه و هومن سيدى تنديس بهترين فيلمنامه را براى نوشتن 
فيلم سينمايى «مغزهاى كوچك زنگ زده» دريافت كردند.هومن 
سيدى در اين بخش گفت: «منتقدان نه تنها ستاره هاى خاموش 
نيستند بلكه روشنى بخشند و من هر چه هستم يا نيستم، مديون 
منتقدان هستم».در آخرين بخش جشن دوازدهم منتقدان كه به 
مهم ترين جوايز اين جشن اختصاص داشت، ابتدا با پخش كليپ 
معرفى  نامزدهاى بهترين كارگردانى محسن امير يوسفى، الهام 
حسامى و قاسم قلى پور به روى سن آمده و هومن سيدى تنديس 
بهترين كارگردانى را براى ساخت «مغزهاى كوچك زنگ زده» 
دريافت كرد؛ در حالى كه محسن امير يوسفى در سخنان كوتاهى با 
اشاره به مباحث مطرح شده، تكرار نام بهرام بيضايى در بخش هاى 
ــن منتقدان از  ــال را مايه فخر و تفاوت جش مختلف جشن امس
جشن هاى ديگر دانست.پس از آن و با پخش كليپى از آثار برگزيده 
سينماى ايران در ادوار جشن منتقدان، فرصت به اعالم فيلم برتر 
دوازدهمين جشن منتقدان و نويسندگان سينمايى ايران رسيد. 
ــوارى، هارون ــزه بهترين فيلم منوچهر شاهس براى اهداى جاي

يشايائيان و جعفر گودرزى روى سن رفتند تا جايزه تنديس بهترين 
فيلم را به سعيد سعدى، تهيه كننده «مغزهاى كوچك زنگ زده» 
تقديم كنند و با تكميل افتخارات اين فيلم در اين مراسم، جشن 

دوازدهم هم به پايان كار خود برسد.

«هزار اسب سياه، هزار شـب رنگ، تاخت زنان 
دل تونل سـياه را مى شـكافتند. هزار هيكل داغ 
افسارگسيخته  به هم فشرده  خيس عرق مى تاختند 
و سياهى شان با شب عجين شـده بود. در البه الى 
آن همه سـياهى، گاه برق پوسـت به عرق نشسته 
ديده مى شد و برق يال هاى شـبقِى افشان در هوا و 
برق دو هزار سفيدى چشـم، بخار برخاسته از اين 
هزار تن فضا را انباشـته بود و سوار، نشسته بر هزار 
اسب، در هاله اى از بخار و حرارت مى تاخت و دست 
باال مى برد مار سياه پيچيده به مچ، دهان باز مى كرد 
و شالقى سياه مى شد تاب زنان در هوا و فرود مى آمد 
بر كپل اسـب ها، دهان مى بسـت و پيچـى ديگر 
مى زد دوِر دسِت سوار»(بيست زخم كارى، محمود 

حسينى زاد، تهران، 1395، نشر چشمه، ص87).
بيسـت زخم كارى را مى توان به عنوان يكى از 
نمونه هاى موفق تريلر نويسى به شمار آورد اما به نظر 
مى رسد بيش از يك رمان جنايى، اين قصه روايتى 
سياسى اجتماعى بر قدرت حاكم و اقتصاد جامعه 
امروز ماسـت. محمـود حسـينى زاد از مترجمان 
شناخته شده اين عصر است كه به ترجمه آثار آلمانى 
به زبان فارسى مشغول است. او در اولين رمان خود 
به معرفى و نقد طبقه حاكم پرداخته اسـت. پيش 
از اين چهار مجموعه داسـتان كوتاه از نوشته هاى 
اين نويسنده به چاپ رسيده است. با اين نويسنده 
درباره نخستين رمان وى به گفت و گو نشستيم كه 

در ادامه مى خوانيد.
    به عنوان اولين سوال اجازه دهيد بپرسم كه نثر 
موجز اين كتاب انتخاب خودتان بود يا تيغ سانسور؟

 نه چون نثر به سانسور ربطى ندارد، سانسور هميشه روى 
محتوا و حتى گاهى در مورد ساختار يك داستان است اما 
كارى به نثر ندارد، اين خاصيت نثر من است، االن 50سال 
ــر و كار دارم، مدت هاى مديد به عنوان  است كه با كلمه س
ــال است كه به عنوان نويسنده  مترجم و حاال حدود 15 س
ــليقه  نثرى من و ملهم از بيهقى،  فعاليت مى كنم، اين س

گلشيرى و ابراهيم گلستان است.
    «بيست زخم كارى» درست شبيه به فيلمنامه 
اسـت، انگار با يك اثر سـينمايى يا حتى نمايشى 
مواجهيم. توضيح صحنه ها، دكوپاژها، ميزانسن ها 
و ... اين خاصيت قلم شماست يا اين فرم و سبك را 

منحصرا براى اين داستان مناسب ديديد؟
سينمايى بودن روايت، در تمام آثار من ديده مى شود. 
اگر اشتباه نكنم در جلسه نقد مربوط به يكى از كتاب هايم 
به نام «اين برف كى آمده؟» همين موضوع توسط يكى از 
ــد كه: تك تك اين داستان ها شبيه به  منتقدان مطرح ش
سناريوست و قابليت تبديل شدن به فيلم دارد. در مستندى 
كه سال 2014 انستيتو گوته از من ساخت، گفته ام: تك تك 
داستان هايم و حتى صحنه ها را مانند ميزانسن فيلم درست 
مى كنم، بازيگر ها را مى چينم، نور و زاويه دوربين را در ذهنم 

تصور مى كنم و بعد شروع مى كنم به نوشتن صحنه. دليلش 
هم اين است كه همان طور كه خودتان گفتيد من حتى در 
داستان هايم بسيار موجز مى نويسم، زيرا سعى دارم با ساختن 
تصوير حرفم را بزنم و كالم را مطول نكنم و دليل ديگر آن هم 
عالقه بسيار زياد من به سينما و فيلم است. اما برداشت شما 
ــتن اين رمان 17 سال پيش به سر  درست است. فكر نوش
من زد و ابتدا سناريو بود. آن را به صورت فيلمنامه نوشتم و 
به دست فيلمسازان بسيارى رسيد. از ميان آن ها مى توانم 
به زاون قوكاسيان اشاره كنم كه عقيده داشت ساختن اين 
فيلم در ايران، نه به دليل محتوا، بلكه به خاطر تعدد لوكيشن 
و هزينه هاى باال مشكل است؛ بنابراين من همان 14 سال 
پيش آن را به رمان تبديل كردم و كتاب حدود 10 سال در 
ارشاد بالتكليف ماند. در كل حدس شما درست است، اين 

داستان در ابتدا به صورت فيلمنامه نوشته شد.
    چه مقدار از كتاب زير تيغ سانسور از بين رفت؟

 هيچى در واقع.
     يعنى سانسور به داستان لطمه اى نزد؟

ــور در  خير، اين كتاب نمونه پوچى و بيهودگى سانس
ــت. اگر آقايان يك بار ديگر پرونده مربوط به اين  ايران اس
كتاب را بخوانند، فكر مى كنم در اداره مميزى تجديد نظرى 
ــال 84 (كه از نظر توالى سياسى اوايل  بكنند. اين كتاب س
دوره احمدى نژاد بود) توسط ناشرى ديگر به اداره مميزى 
رفت و آن ها حدود هفتاد هشتاد واژه را ايراد گرفته بودند اما 
به محتوا و كالم كارى نداشتند. همان موقع واژه ها را حذف 
كرديم و دوباره فرستاديم، اما جوابى نيامد. بعد از آن كتاب را با 
نامى متفاوت توسط نشرى ديگر به ارشاد فرستاديم اما بازهم 
جوابى نيامد. در نهايت توسط نشر چشمه اقدام كرديم و باز 
پاسخ نگرفتيم. در نهايت خودم به اداره مربوطه مراجعه كردم 
و طى صحبتم با يكى از آقايان، دو هفته بعد مجوز كتاب صادر 
شد. بدون حذف حتى يك كلمه؛ بنابراين فكر مى كنم اين 
ــرگردانى نويسندگان و هنرمندان در  كتاب نمونه اى از س

اداره ارشاد است.
    جناب حسـينى زاد كتاب شما باوجود موجز 
بودن، نثر قدرتمندى دارد. چه مقدار از نثر اين كتاب 
مرهون آشنايى شـما با ادبيات آلمان و ترجمه آثار 

آلمانى است؟
ــل دارم. بله به هر حال   در اين مورد يكى دو مقاله مفص
تاثير گذاشته است. زبان آلمانى و فارسى دو سيستم زبانى 
ــتند. هر قدر آلمانى به گرامر، جمله  مخالف يكديگر هس
بندى و ظرفيت كلمات اهميت مى دهد، اما در زبان فارسى با 
گرامر راحت تر برخورد مى كنيم، جمله بندى هاى مان دلخواه 
است و مى توان گفت ظرفيت كالم را از دست داده ايم؛يعنى 
ما براى خيلى چيزها كلمه  به خصوصى نداريم.درحالى كه 
آلمانى ها براى تك تك چيزها(چه مادى  وچه معنوى)واژه 

مخصوصي دارند. 

اين است كه من سال ها با اين دو زبان كلنجار رفته ام. زبان 
فارسى من در زبان ترجمه ام تاثير مى گذارد و زبان آلمانى در 
زبان نوشتارى ام. يعنى وقتى به زبان فارسى مى نويسم مانند 
آلمانى ها سعى مى كنم به دنبال واژه اى بگردم كه خود واژه 

گويا باشد و مجبور به توضيح اضافه نشوم.
ــت زيرا  ــته اس ــم بله تاثير گذاش ــاختار ه  روى س
ــى متفاوت است؛ بنابراين  جمله بندى آلمانى با فارس
وقتى به زبان فارسى مى نويسم، سعى دارم به گونه اى 
بنويسم كه جمله داراى گوياترين وجه خودش باشد. 
تمام اين ها با تاثير من از بيهقى و ناصرخسرو و بعدها از 

گلستان و گلشيرى همراه مى شود.
     پس اين انتخاب واژه به موجز نويسى شما 
و پرهيـز از طـول و تفصيل هـاى طوالنى كمك 

كرده است.
 بله، دقيقا. مى دانيد من پنج كتاب نوشته ام و حتى 
ــتان  ــتان هايم خيلى از دوس در همان مجموعه  داس
معتقد بودند كه داستان ها قابليت تبديل از يك قصه 
ــه را دارند. در مورد همين  پنج صفحه اى به 15صفح
كتاب  نقدهاى بسيار خوبى نوشته شد كه عده زيادى 
ــتان 300 ــد مى تواند تبديل به يك داس معتقد بودن

صفحه اى شود. اما شيوه  كار من طول و تفصيل نيست. 
به عقيده  من ايجاز مطلق و زبان موجز هنر است.

     آيـا نوشـتن در جامعـه و فضـاى ايرانى 
باعث شـد اتفاقاتى نظير روابط اخوان يا ارتباط 
ريزآبـادى و سـميرا در پـس پـرده بمانـد و به 

آن هابيشتر پرداخت نشود؟
ــوييس يا سوئد هم  ــتان را در س  خير، اگر اين داس
مى نوشتم همين طور مى شد. معتقدم در مورد توصيف 
ــم ببرم،  ــزء به جزء فضا اس ــت از ج يك تاالر الزم نيس
كافى است به يك آينه طاليى يا پرده مخمل اشاره كنم 
ــيم كند. الزم است  تا خواننده فضا را در ذهن خود ترس
بگويم وقتى بعد از 10 سال كتاب مجوز چاپ گرفت، من 
با تصميم خودم، حدود يك صفحه از آن را حذف كردم 
زيرا معتقد بودم اضافى است. تمام اين ها عامدانه است و 

من به قصد خودم موجز نوشته ام.
     اكثـر مخاطبـان ايـن اثـر، آن را يكى از 
نمونه هاى موفق تريلر نويسـى ايرانى مى دانند 
و از خواندنش لذت برده اند، آن طور كه فرموديد 
كتاب 10سـال در انتظار مجوز مانده است. فكر 
مى كنيـد چـاپ آن در فضاى دهـه 80 منجر به 

استقبال بيشتر توسط مخاطبان مى شد؟
ــدن   ممكن بود البته، از ترس هاى خود من بيان ش
ــات كتاب را  ــود. چندين مورد از اتفاق موضوع كتاب ب
آخرين بار به روز كردم. براي مثال در صحنه  كاميون ها 
كاالى قاچاق در ابتدا چيز ديگرى بود كه در اين 10سال 
ــده بود و من آن را به مواد مخدر تبديل كردم.  كهنه ش
ــتفاده  كاراكترها از موبايل چيزى  است كه بعدها  يا اس
به متن داستان اضافه كردم. اما با توجه فضاى محدود 
ادبيات ما فكر نمى كنم تفاوتى ايجاد مى شد. با توجه به 

فضاى مستولى بر ادبيات ما خيلى هم فرقى نمى كرد.
     به نظر مى رسـد «بيسـت زخم كارى» بيش 
از آن كه داسـتانى جنايى باشـد يك اثر سياسـى 
اجتماعى اسـت و در بطن داسـتان بـه اتفاقات و 
حقيقت هايى اشاره شده كه كمتر در داستان هاى 
ايرانـى مى بينيم. هدف شـما به عنـوان خالق اثر 
آگاه سـازى بود يا  تنهاآفريدن يك روايت با فرم و 

تكنيكى ناب؟
ــده در   بله اجتماعى بود. من درباره  تمام موارد بيان ش
ــه آن ها را  ــت ك كتاب تحقيق كرده ام. حقيقت هايى  اس
جمع آورى و بيان كرده ام.  برمى گردم به پرسش قبلى شما 
درباره  چاپ كتاب در دهه 80، اين از عجايب ادبيات ماست 

ــى درباره آن صحبت كنيد، معتقد است  كه شما با هر كس
نويسنده ما سياسى نمى نويسد، نويسنده  ما آشپزخانه اى 
مى نويسد و ... اما وقتى كتابى مى آيد كه به اقتصاد جامعه 

پرداخته است، صداى هيچ كس در نمى آيد. 
همه به تريلر بودن آن اشاره مى كنند، هيچ كس جرات 
ندارد به فساد اقتصادى و فساد طبقه حاكم كه در اين كتاب 

مطرح شده،  اشاره كند.
     نظر شما نسبت به تب باالى چاپ كتاب هاى 
زرد و عاميانه با تيراژ باال و همچنين خواندن و مطرح 
شدن آن توسط مخاطبان چيست؟ آيا چنين بحرانى 
تنها به سطح سليقه مخاطب لطمه مى زند يا مى تواند 

براى ادبيات نيز زيان بار باشد؟
ــودش را مى رفت از  ــت خ اگر ادبياتى بود كه راه درس
ــتقبال مى شد. خواننده و  «بيست زخم كارى» بيشتر اس
حتى نويسنده ما چيزى را دوست دارد كه بتواند خيلى سريع 
دركش كند. اين بزرگ ترين بدبختى ادبيات امروز ماست. در 
واقع مى توان گفت به قول معروف: «بيله ديگ، بيله چغندر» 

يعنى چنين ادبياتى همين كتاب ها را طلب مى كند.
     هنگام نوشـتن بيسـت زخم كارى چقدر به 
شـخصيت  هاى مكبث فكـر كرديد؟ آيا اثر شـما 
يك مكبث ايرانيزه شده اسـت يا فقط ايده را از آن 

گرفته ايد؟
دقيقا مكبث است. اسم كتاب هم نقل قولى  است از مكبث. 
ــه بار كتاب را با عناوين متفاوت به ارشاد  حتى با اين كه س
فرستاديم، هر سه عنوان نقل قولى از مكبث بود. شروع كتاب 
هم مانند مكبث است و در متن كتاب هم براى مثال آنجا كه 
لب دريا هستند و حاجى از ماه صحبت مى كند در مكبث 
ــنامه گرفته شده است.  آمده و خط اصلى هم از اين نمايش
من قصد داشتم سه نمايشنامه از شكسپير را ايرانى كنم و 
با توجه به حال و هواى سياسى اجتماعى خودمان بنويسم، 
مشغول نوشتن دومى هستم و اگر عمرى باشد سومى را هم 

خواهم نوشت. 
     اين اثر انتقاد و تعريفى از فساد حاكم بر اقتصاد 
و نظام قدرت است. چرا نويسنده عنصر «طبيعت» را 
در بطن داستان اين قدر پررنگ مى كند؟ آيا هدفمند 

بوده است؟ چه هدفى را به دنبال داشته است؟
ــت كه از ادبيات   يكى از داليل اين اتفاق تاثيرى ا س
ــى جهان طبيعت  ــه ام. در ادبيات ما و حت ــان گرفت آلم
ــاران  فقط تداعى  ــت. براي مثال ب عنصرى تزيينى  اس
كننده دراماتيك بودن فضاست. اما خيلى از نويسنده ها 
على الخصوص دورنمارت(كه من سه كتاب او را ترجمه 
ــتفاده  ــوناژ اس ــت را به عنوان يك پرس كرده ام) طبيع
ــما طبيعت را به عنوان يك كاراكتر كتاب  مى كنند و ش

حس مى كنيد. 
ــت،فقط  ــمان ابرى  اس براى مثال اگر مى گويند: آس
صحنه سازى نيست، بلكه ابر در آن صحنه خاص نقشى 
ايفا مى كند. اگر به من بگويند براى اين كتاب دو شخصيت 
اصلى تعيين كن مى گويم: مالكى و طبيعت. اين دو پا به پاى 
هم جلو مى روند. حتى به نظرم جادوگرهاى نمايشنامه

ــتند ،مى توان  ــاب، كولى ها هس مكبث  راكه در اين كت
ــت. طبيعت يكى از پرسوناژهاى  بخشى از طبيعت دانس

«بيست زخم كارى» است.

    در گفت وگو با محمود حسينى زاد، نويسنده «بيست زخم كاري» اين اثر نقد و بررسى شد     

اين كتاب نمونه سرگرداني نويسندگان در اداره ارشاد است

پرده نقره اي

دوازدهمين جشن بزرگ منتقدان و نويسندگان سينماى ايران سه شنبه 27 آذر در تاالر ايوان شمس برگزار شد

يك جشن سينمايي زير نوِر نقد
گروه فرهنگ و هنر

 من درباره  تمام موارد بيان شده 
در كتاب تحقيق كرده ام. 

حقيقت هايى است كه آن ها را 
جمع آورى و بيان كرده ام. اين از 

عجايب ادبيات ماست كه شما با هر 
كسى درباره آن صحبت كنيد معتقد 

است نويسنده ما سياسى نمى نويسد، 
نويسنده  ما آشپزخانه اى مى نويسد و 
... اما وقتى كتابى مى آيد كه به اقتصاد 

جامعه پرداخته است، صداى هيچ كس 
در نمى آيد
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ــه  كريم منصورى، عضو هيات رييس
سازمان ليگ فوتسال تاكيد كرد به هيچ 
عنوان سرپرست جديد كميته فوتسال 
ــد. كريم منصورى درباره  را نمى شناس
كناره گيرى على كفاشيان از سرپرستى 
ــاب داوود  ــال و انتخ ــه فوتس كميت
ــت جديد  ــه عنوان سرپرس پرهيزگار ب
ــت: رفتن على  ــار داش اين كميته اظه
كفاشيان از فوتسال به بحث بازنشستگى 
ــتيم استعفا  او بازمى گردد و ما مى دانس
خواهد كرد،  اما آمدن پرهيزگار به جاى 
ــان را  ــتيم. من اصال ايش او را نمى دانس
نمى شناسم و وقتى هم شناختى ندارم 
نمى توانم در مورد او قضاوتى كنم. در هر 
صورت ما اميدواريم هميشه فوتسال به 

دست فوتسالى ها اداره شود.
ــزگار را  ــن پرهي ــزود: م ف وى ا
ــم  او را هم  ــم،  اصال تا االن ه نمى شناس
نديده ام، شايد هم اگر ببينم بشناسمش، 
اما االن آشنايى خاصى با او ندارم. در هر 

صورت در چند روز آينده به فدراسيون 
خواهيم رفت و جلسه اى خواهيم داشت 

تا ببينيم در نهايت چه مى شود.
ــازمان ليگ  ــه س  عضو هيات رييس
ــش كه  ــال در واكنش به اين پرس فوتس
ــازمان ليگ فوتسال  آيا هيات رييسه س
ــاب داوود پرهيزگار بوده  در جريان انتخ
ــيون فوتبال سه  است،گفت: در فدراس
ــه وجود دارد، هيات رييسه  هيات رييس
ــال،  هيات رييسه  ــازمان ليگ فوتس س

ــه  ــازمان ليگ فوتبال و هيات رييس س
فدراسيون فوتبال. متاسفانه هيات رييسه 
فدراسيون در مورد اين انتخابات تصميم 
مى گيرد. اگر كفاشيان بازنشسته است،  
ــه هم  ــات رييس ــود اين هي ــاى خ اعض
ــتند. االن هم مى گويند  بازنشسته هس
ــه تصميم گرفته است.  اين هيات رييس
ــه زير چرخ هاى فوتبال  فوتسال هميش
ــم كه در  ــت. ما بايد كارى كني بوده اس
ــالى ها بيشتر  اين گونه تصميم ها فوتس

ــن اندازه  ــند و اي ــته باش ــت داش دخال
ــم نگيرند.  ــا تصمي ــا براى م فوتبالى ه
ــود  منصورى در مورد اينكه گفته مى ش
ــازمان ليگ  ــه س ــاى هيات رييس اعض
فوتسال قصد دارند در اعتراض به انتخاب 
داوود پرهيزگار به صورت دسته جمعى 
ــا چنين بحثى  ــتعفا دهند،  گفت: م اس
نداريم. بعضى از اعضا اين حرف را زده اند، 
ــه با هم  اما هيچ كدام از افراد هيات رييس
ــكلى نداريم. ما قرار است جلسه اى  مش
ــيان و پرهيزگار داشته باشيم و  با كفاش
بعد از آن جلسه تصميم نهايى را خواهيم 
ــيم و  ــا پرهيزگار را نمى شناس گرفت. م
ــال را اداره كند.  اميدواريم بتواند فوتس
ــت كه عضو  ــى اس حتما پرهيزگار كس
ــيون بوده و اعضاى هيات رييسه  فدراس
فدراسيون و تاج چيزهايى در او ديده اند 
ــش كرده اند،  ــمت منصوب كه به اين س
ــن انتخابات با  ــدوارم اي ــم امي اما من ه

باشد. مطالعه 

رييس پيشين فدراسيون فوتبال در شرايطى از كميته فوتسال 
ــه  ماه در اين كميته سرپرست بود اما  استعفا كرد كه دو سال و س
ــال را برآورده كند. اول  نتوانست مهم ترين خواسته جامعه فوتس
ــيان با حكم رييس فدراسيون  شهريور 1395 بود كه على كفاش
فوتبال، كارش را در كميته فوتسال آغاز كرد. بعد از گذشت سه ماه از 
شروع فعاليت كفاشيان، سرپرستى وى در فوتسال زير سوال رفت 
چرا كه فعاليت سرپرست بيش از سه ماه غير قانونى است. كفاشيان 
و مسئوالن فدراسيون فوتبال اما هربار با پاسخ هايى از اين قبيل 
كه «مهم انجام دادن كار است» و «سمت و عنوان اهميتى ندارد»، 
سرپرستى در كميته فوتسال را توجيه مى كردند. كفاشيان بعد از 
ــت كميته فوتسال شد و وارث تيمى  سيدرضا افتخارى، سرپرس
بود كه توانست عنوان سوم جام جهانى كلمبيا را از آن خود كند. 
ــته بود با خريد يك ساختمان مجزا،  افتخارى پيش از اين توانس
ــاختمان فدراسيون فوتبال جدا كند و گام  كميته فوتسال را از س
بلندى براى جدا كردن ساختارهاى ادارى فوتسال بردارد. فوتسال 
در دوران كفاشيان با مشكالت و محدوديت هاى مالى زيادى روبه رو 
بود. از بحث تكرارى عدم پرداخت پاداش تيم ملى فوتسال بعد از 
قهرمانى در آسيا گرفته تا تيم فوتسال زير 20 سال و تيم بانوان كه 
هيچ كدام نتوانستند به پاداش هاى وعده داده شده برسند. از سوى 
ديگر مشكالت مالى و فشار به باشگاه ها، باعث شد ليگ برتر بارها 
تحت تاثير قرار بگيرد. مهم ترين اتفاق در اين زمينه، انحالل تيم 
تاسيسات دريايى بود كه با همين مشكالت مالى، قيد تيم دارى در 
فوتسال را زد و سرپرست كميته فوتسال هم نتوانست كارى از پيش 
ببرد. انتصاب جنجالى كاظم سليمانى به عنوان دبير كميته فوتسال 
يكى از تصميمات مورد سوال على كفاشيان بود و حتى كار به جايى 
رسيد كه اختالفات بين سليمانى و  باشگاه دبيرى، منجر به انحالل 
اين باشگاه شد. عدم قاطعيِت كميته آقاى سرپرست را مى توان يكى 
از نقاط ضعف كفاشيان در دو سال گذشته دانست. به عنوان مثال 
بازى افتتاحيه فصل گذشته فوتسال بين فرش آرا و آذرخش خيلى 

راحت از سوى تيم آذرخش به دليل محروم كردن سه بازيكن اين 
تيم برگزار نشد اما يك روز بعد همين مسابقه برگزار شد بدون آنكه با 
تيم آذرخش برخورد خاصى صورت بگيرد. همچنين كمك كميته 
فوتسال و هيات رييسه سازمان ليگ فوتسال به تيم هيات فوتبال 
قم در فصل گذشته به خاطر مشكالت مالى شايبات تبعيض بين 
تيم هاى ليگ برترى را قوت بخشيد. گرفتن حق پخش تلويزيونى 
اما ماجرايى جداگانه دارد. على كفاشيان كه پيش از فوتسال، تجربه 
ناموفقى در گرفتن حق پخش تلويزيونى در فوتبال داشت، شايد 
مى دانست در اين بخش كارى از پيش نخواهد برد. به همين دليل 
سرپرست كميته فوتسال روى پخش اينترنتى مسابقات تمركز 
ــار قرار دادن  ــگاه ها را براى تحت فش كرد و درآمدزايى براى باش
ــيما، به اينترنت منوط كرد. طرحى كه بازدهى نداشت  صدا وس
و تغييرى در وضعيت اقتصادى باشگاه ها ايجاد نكرد. در كارنامه 
كارى على كفاشيان تالش براى ميزبانى ايران در جام جهانى 2020

فوتسال هم ديده مى شود. هرچند كه اين ميزبانى در نهايت به ايران 
نرسيد اما كفاشيان و كميته فوتسال همراه با فدراسيون فوتبال 
براى گرفتن ميزبانى گام هايى برداشت ولى اين تصميم، از سوى 
ــال و فوتبال حمايت نشد تا شانس بزرگ  نهادهاى خارج از فوتس
فوتسال ايران به سادگى از دست برود. انتخاب داوود پرهيزكار به 
عنوان سرپرست جديد كميته فوتسال باتوجه به سابقه سرپرستى 
كفاشيان ابتدا اين ذهنيت را ايجاد مى كند كه قرار است وى هم 
براى مدت طوالنى سرپرست باشد! هرچند انتخاب پرهيزكار با 
انتقاد بعضى از اعضاى هيات رييسه سازمان ليگ فوتسال مواجه 
شده و اين اعضا نسبت به سرپرست جديد موضعگيرى هاى تندى 

داشته اند. به هر حال طبق اعالم مهدى تاج، كفاشيان همچنان 
رييس سازمان ليگ فوتسال و نايب رييس اول فدراسيون فوتبال 
ــت و با اين عناوين به فعاليتش ادامه خواهد داد. با كنار رفتن  هس
على كفاشيان از مسئوليتش در كميته فوتسال يكى ديگر از پازل 
هاى تعيين تكليف بازنشسته هاى فدراسيون فوتبال سرجايش 

ــناريوى از قبل  ــا هنوز چند پازل ديگر تا تكميل س قرار گرفت ام
طراحى شده باقى مانده است.

ــدى تاج بود كه بايد به علت  اولين پازل اين معما مربوط به مه
بازنشستگى صندلى رياست را ترك مى كرد اما بعد از كش و قوس 
ــارهايى كه از داخل و خارج به وجود  فراوان باالخره توانست با فش

آمد، از يك ماده قانونى ايثارگران استفاده كند و همچنان بر صندلى 
رياست تكيه بزند.

نفر بعدى كه از مدت ها قبل صحبت از رفتنش مطرح شده بود، 
محمدرضا ساكت، دبيركل فدراسيون بود كه هم به دليل بازنشسته 
بودن و هم به دليل ديگرى بايد مسئوليتش را ترك مى كرد. او هم از 
اين مسئوليت استعفا كرد و رفت تا يكى ديگر از پازل ها تكميل شود.

درحالى كه قرار بود فيفا و كنفدراسيون فوتبال آسيا وارد ماجراى 
ــعود سلطانى فر، وزير  پرحرف و حديث فوتبال ايران شوند، مس
ورزش در نشست ويژه اى با مهدى تاج به توافقات تازه اى دست پيدا 
كردند تا سناريوى حل مشكل فدراسيون وارد مرحله تازه اى شود.

با رفع خطر ارسال نامه فيفا و كنفدراسيون فوتبال آسيا، مهدى تاج 
با آرامش بيشترى كار را پيش برد و روز سه شنبه نيز على كفاشيان 
رييس كميته فوتسال و نايب رييس فدراسيون از مسئوليت خود 

كناره گيرى كرد. 
نكته جالب اينكه  تا قبل از برگزارى مجمع يكى ديگر از اعضاى 
بازنشسته هيات رييسه فدراسيون فوتبال مسئوليت خود را ترك 
خواهد كرد. اين فرد كه به احتمال زياد فريدون اصفهانيان خواهد 
ــل اول ليگ برتر  ــت كه در نيم فص بود، رييس كميته داوران اس
ــان تحت مديريت او جنجال زيادى به راه انداختند و با  سياه پوش

قضاوت هايى كه داشتند ،صداى همه مربيان را درآوردند. 
بر اين اساس فريدون اصفهانيان، رييس كميته جنجالى داوران 
ــتعفايش را اعالم خواهد كرد تا يكى ديگر از افراد  نيز به زودى اس

بازنشسته هيات رييسه تعيين تكليف شود. 
ــته هيات رييسه فدراسيون  ــاير اعضاى بازنشس قرار است س
ــد،  ــه دى برگزار خواهد ش ــيون ك فوتبال در مجمع اين فدراس
ــع در مورد انتخاب  ــان را اعالم كنند تا اعضاى مجم استعفاى ش
نفرات جايگزين اعالم نظر و تصميم گيرى كنند. محمود شيعى، 
محمود اسالميان و حيدر بهاروند بازنشسته هاى ديگر هيات رييسه 

فدراسيون فوتبال هستند.

در سومين هفته از ليگ برتر فوتبال بانوان، ملوان بندرانزلى به دنبال 
ــتين پيروزى خود پس از بازگشت به عرصه رقابت هاى ليگ  كسب نخس
است. سومين هفته از ليگ برتر فوتبال بانوان جمعه( 30 آذر)  رأس ساعت 
ــهردارى بم كه  ــود. در دو هفته قبل از اين ليگ ش 10 صبح برگزار مى ش
مدافع عنوان قهرمانى است، موفق شد با تفاضل گل بهتر نسبت به سپاهان 
در صدر جدول قرار بگيرد تا از همين ابتداى كار براى حريفان خود خط و 
نشان بكشد. عالوه بر اين سپاهان و ذوب آهن دو تيم اصفهانى هم ليگ را 
با پيروزى آغاز كردند و با تفاضل گل به ترتيب در جايگاه هاى دوم و سوم 
جدول قرار گرفتند اما ملوان بندر انزلى، پرافتخارترين تيم فوتبال بانوان 

شرايط متفاوتى دارد. 
ــابقه در بازى اول خود به  ــال دورى از ميدان مس اين تيم بعد از دو س
تساوى رسيد و نتيجه ديدار دوم خود را به سپاهان واگذار كرد. اين شكست 
خانگى در حالى اتفاق افتاد كه هواداران زيادى  ملوان را تشويق مى كردند، 
هوادارانى كه با حضور دوباره اين تيم در ليگ شور و هيجان خاصى را براى 

فوتبال بانوان به ارمغان آوردند.
ــرمربى ملوان اعالم كرد كه جام  بعد از اين بازى مريم ايراندوست، س
قهرمانى را مى گيرند و بازيكنان تيمش هم قسم شده اند تا اولين پيروزى 
خود را در هفته سوم و برابر آذرخش به دست آورند. جمعه( 30 آذر) بازى 
دو تيم آذرخش تهران و ملوان بندرانزلى در ورزشگاه اكباتان تهران برگزار 
ــرمربى خود به برترى مى رسد يا  مى شود و بايد ديد ملوان طبق گفته س

خير؟ در ديگر بازى هاى هفته سوم، شهردارى بم مهمان تيم خليج فارس 
شيراز مى شود. نماينده شيراز  بدون هيچ امتيازى و با تفاضل گل 11- در 

قعر جدول رده بندى حضور دارد.  
ــهبازى، سرمربى اين تيم به  عالوه بر اين تيم سپاهان كه به گفته  ش
دنبال اعاده حيثيت از نام سپاهان در ليگ برتر فوتبال و جنگيدن براى 
ــختى در برابر راه ياب ملل  ــوم كار س ــت، حاال و در هفته س قهرمانى اس

مريوان دارد. 
نماينده سنندج با چهار امتياز چهارمين تيم جدول رده بندى است و 

تالش مى كند تا جايگاه خود را ارتقا دهد.    

بازى هاى هفته سوم
آذرخش تهران- ملوان بندر انزلى، ورزشگاه  اكباتان تهران

فوالد مباركه سپاهان- راه ياب ملل مريوان، ورزشگاه  صفائيه 
مباركه

پااليش گاز ايالم- ذوب آهن اصفهان، ورزشگاه  عدالت ايالم
خليج فارس شيراز- شهردارى بم، ورزشگاه  دستغيب شيراز

شـهردارى سـيرجان- هميارى آذربايجان غربى، ورزشگاه  
تختى سيرجان

سـپيدار مازندران -پارس جنوبى بوشـهر ، ورزشگاه  شهيد 
وطنى قائمشهر

منهاى فوتبال

گزارش روز

نيم نگاه

كريم منصورى، عضو هيات رييسه سازمان ليگ فوتسال:

على كفاشيان به دليل بازنشستگى رفت

على كفاشيان از فدراسيون فوتسال استعفا كرد 

اما و اگرهاى كارنامه يك رييس شكست خورده 

 هفته دوم ليگ برتر فوتبال بانوان جمعه برگزار مى شود

ماموريت سخت ملوان

ــى كه حاصل  ــترش تلويزيون هاى اينترنت گس
ــت،  ــاد خطوط قرمز در صدا و سيماس انحصار و ايج
باعث شده كه IPTV ها شروع به توليد محتواهاى 
مختلف كنند. برخى از تلويزيون هاى اينترنتى نظير 
آنتن و آيو اسپورت، محتواهاى مناسبى توليد كردند 
و حق پخش بازى هاى ليگ هاى مختلف را خريدارى 
و با رايزنى هاى مختلف، مانع پخش آن در تلويزيون 
شدند تا مخاطبان مجبور به تماشاى اين تلويزيون ها 
ــوى ديگر اما برخى از همين IPTV ها با  شوند. از س
كپى كردن تصاوير موفق شدند بخشى از مخاطبان را 
در اختيار بگيرند. رشد قارچ گونه همين تلويزيون ها 
ــا محتواى خاصى  ــده برخى از آن ها نه تنه باعث ش
نداشته باشند بلكه مانند يك پروژه شكست خورده، 
ــتفاده از اين  ــدن اس ــراى همه گير ش ــدك اميد ب ان
ــد. آن ها بدون رعايت  تلويزيون ها را كمرنگ تر كنن
ــا دزديدن تصاوير، ضربه اى  كردن حق كپى رايت و ب
به اعتماد مردم زده اند كه به احتمال زياد قابل جبران 

نخواهد بود.
گمشده اى در فدراسيون 

ــى تواند  ــال نم ــيون فوتب ــه فدراس ــا ك از آنج
ــق پخش كند،  ــيما را مجاب به پرداخت ح صداوس
به همين دليل قراردادى با يك شركت بسته تا حق 
پخش بازى ها از طريق اين شركت به تلويزيون هاى 
ــب درآمد كند.  اينترنتى فروخته و از طريق آن كس
اتفاقى كه پيش از اين سابقه نداشت و به نظر مى رسد 
روش جالبى براى به دست آوردن حق پخشى است 
ــال ها فوتبال از نبود آن مى نالد. البته در اين  كه س

ميان نبايد نقش صادق درودگر را دست كم گرفت، 
ــن اتفاقات  ــاده تري مردى كه مى داند چگونه از س
ــب درآمد  ــتفاده كرده و كس ــيون اس به نفع فدراس
ــيون  ــه بازاريابى فدراس ــئول كميت كند. او كه مس
ــت، پيش از اين نيز از روش هاى جالب و  فوتبال اس
ــته منابع مالى مناسبى را به  ــمندانه اى توانس هوش
فدراسيون فوتبال تزريق كند. او پيش از اين درباره 
واگذارى حق پخش بازى ها گفته بود: «براى دريافت 
حق پخش تلويزيونى با مساعدت رييس فدراسيون 
ــات ابتدايى  ــازمان ليگ اقدام ــال و رييس س فوتب
خوبى انجام شده است و قرار است با مسئوالن صدا 
و سيما جلسات موثرى داشته باشيم تا فوتبال را به 
ــانيم. فوتبال به غير از تبليغات  حق واقعى خود برس
ــوا هم درآمد خوبى  محيطى مى تواند از توليد محت
داشته باشد. اكنون شاهد آن هستيم كه در واليبال 
ــيون واليبال از  ــماره وجود دارد و فدراس يك سرش
ــتقبال مى كند اما در فوتبال هر  ــماره اس اين سرش
ــماره هاى مختلف، آن هم  ــاهد ايجاد سرش روز ش
ــيون  ــازمان ليگ و فدراس ــب مجوز از س بدون كس
ــازمان ليگ پيگير حل مشكل  ــتيم. س فوتبال هس
ــت؛ ضمن اينكه فيفا  حق پخش تلويزيونى هم هس
ــيون ها توصيه كرده كه از حق پخش  هم به فدراس
ــته باشند و اين حق را مطالبه  تلويزيونى درآمد داش
كنند؛ خود فيفا هم پيگير درآمد از طريق حق پخش 

تلويزيونى هست».
از خبرنگارى تا ايده پرورى

ــركت تيراژه فيلم كه به عنوان كارگزار رسمى  ش
ــده، يك  ــد محتوا معرفى ش ــال در بخش تولي فوتب
شركت توليد محتواى ويديويى است كه به مديريت 
ــد. درودگر بارها  احمدى تقوى پويا، فعاليت مى كن

ــركتى كه صادقانه و شانه  از اين شركت به عنوان ش
ــيون حركت مى كند، ياد كرده است.  به شانه فدراس
آنچه در بيوگرافى تقوى پويا با قلم خودش آمده اينكه 
ــت و سال ها در  او خبرنگار بازنشسته صدا و سيماس
بخش تبليغات محيطى فعاليت كرده و براى برندهاى 
مختلفى تيزر و ويديو ساخته است. يكى از مسئوالن 
ــانه اى مى نامد  ــركت كه خود را مسئول رس اين ش
ــركت تيراژه فيلم، شركتى  ــت ش همواره معتقد اس
ــعه فوتبال نمى انديشد بلكه  ــت و به توس تجارى اس
ــت. ديدگاهى كه با وجود  هدف آن كسب درآمد اس
تلخ بودن، حرفه اى و درست است. هرچند كه شركت 
ــايت ها و  ــيون فوتبال، تمام س تيراژه فيلم و فدراس
ــب مجوز از  ــاى اينترنتى را ملزم به كس تلويزيون ه
شركت تيراژه فيلم كرده اما به نظر مى رسد اين اتفاق 
با توجه به ايرادات قوانين كپى رايت در كشور تا حدود 
زيادى غيرقابل اجرا باشد. درودگر درباره كسب مجوز 
از اين شركت براى انتشار خالصه بازى ها در سايت ها 
گفته است: «سايت ها بايد با اخذ مجوز از اين شركت 
ــار هاياليت  بازى ها كنند. البته آن ها با  اقدام به انتش
سازمان ليگ قرارداد امضا مى كنند. همه برنامه ها و 
سايت هاى ورزشى اگر تابع قانون و مقررات هستند 
و اگر به فوتبال احترام مى گذارند، شامل اين موضوع 
مى شوند. خود رسانه ها مى توانند از محل حق انتشار 
ــود، درآمدزايى كنند.  محتوا كه به آن ها داده مى ش
ــار توليد  ــايت ها و برنامه ها براى گرفتن حق انتش س
ــازمان ليگ و شركت  محتوا بايد با بخش بازاريابى س
ــازمان ليگ  ــپس با س تيراژه فيلم مذاكره كنند و س

قرارداد امضا كنند».
زورشان نرسيد!

«زورشان به صدا و سيما نرسيده، مى خواهند از 

ــب درآمد كنند»؛ اين  تلويزيون هاى اينترنتى كس
صحبت ها را يكى از مسئوالن جداشده فدراسيون 
ــد. هرچند كه او تمايلى  فوتبال به «قانون» مى گوي
ــد  ــا به نظر مى رس ــش ندارد ام ــدن نام به فاش ش
ــاس ادعاى درودگر،  ــد. براس اظهاراتش بيراه نباش
ــگ برتر بيش  ــى بازى هاى لي حق پخش تلويزيون
ــيون  ــان ارزش دارد و فدراس ــارد توم از 400 ميلي
ــا و گاه قديمى  ــايت هاى نوپ قصد دارد از طريق س
ــد، اين مبلغ را تامين  كه منابع مالى محدودى دارن
ــت كه طرح درودگر به  كنند. واقعيت ماجرا اين اس
طرحى شكست خورده مى ماند كه در نهايت با چند 

شكايت، كن لم يكن تلقى خواهد شد اما تا اين لحظه 
ــدن ايده اش به  او تمام تالش خود را براى عملى ش
كار برده است. تيراژه فيلم نيز امكانات جالبى براى 
ــترده براى  فوتبالى ها در نظر گرفته تا تبليغى گس
ــى گويد: «طبق  ــر در اين باره م ــد. درودگ خود كن
قرادادى كه با اين شركت امضا شده، آن ها موظفند 
تا باالى 85 ميليارد تومان از محل تبليغات محيطى 
درآمدزايى كنند. در حال حاضر در بخش تبليغات 
ــال  ــاالى 85 ميليارد تومان قرارداد ارس محيطى ب
شده و بيش از دو سوم آن نهايى شده است و مشكلى 
از اين بابت وجود ندارد. همچنين تاكنون دو مرتبه 

البته اندك به باشگاه هاى طلبكار از منابع تبليغات 
ــومين  ــتيم و ماه بعد هم س محيطى پرداختى داش
ــازمان  ــه از پرداخت صورت مى گيرد. عزم س مرحل
ــت و با  ــگاه هاى جدى اس ليگ  براى حمايت از باش
ــيد چك هاى دريافتى و تسويه با شركت  هر سر رس
كارگزار، اداره دارايى و بيمه تامين اجتماعى به آن ها 
پرداختي خواهيم داشت». هرچه كه باشد دريافت 
مبالغ سنگين از تلويزيون هاى اينترنتى در صورتى 
توجيه پذير است كه صدا و سيما، حق پخش بازى ها 
را به صورت كامل پرداخت كند. اتفاقى كه از همين 
امروز مى توان به آن لبخند زد و نشدنى اش دانست. 

قانون جالبى كه سازمان ليگ فوتبال، سختگيرانه به دنبال اجراى آن است

كپى رايت  اجبارى
گروه ورزش 



لغو مجوز اجراي يك نمايش در قوچان
 به علت حضور هم  زمان بازيگران زن و مرد

 

اينفانتينو:يعني من بايد
 بيام اونجا تئاتر هم ببينم؟!

خبرآنالين: دخل وخرج خانواده هاى 
ايرانى چقدر است؟

ديگه دخل وخرج نيست 

خرج و خرجه همه اش

خبرآنالين: هشدارهاى يلدايى پليس
 

پسته ها را تا قبل مصرف از 

گاو صندوق خارج نكنيد

نماينده سراوان: تا پاي اخراج مدير گمرك 
ايستاده ام؛ از حقم كوتاه نمي آيم

 
مردم سراوان: اگه ميشه يه كم از اين 
ايستادگي تون رو بذاريد پاي حقوق ما

واعظى: رييس جمهور در جريان انتصاب دامادش نبود

كارشناسان: ببينيد كه بحران صحبت نكردن با 
اعضاى خانواده به خونه رييس جمهور هم رسيده

انتخاب: اصالح طلبان مي خواهند در انتخابات آينده چه كنند؟

كارشناسان: البته در انتخابات هميشه رقباي اصالح طلبان براي شان كار انجام مي دهند

خبرآنالين: انتشار عكس شلغم خوردن سفير آلمان در توييترش

رفتيم پسته بخريم ولى پولم فقط به شلغم رسيد

كاظم جاللى:كسى كه از جلسه غيرعلنى مجلس 
فيلم گرفته، كار اشتباهى انجام داده

نميگين نماينده ها خواب شون 
به هم مى ريزه؟!

كاظم جاللى: پشت در نگه داشتن نماينده
 كار اشتباهى است

مگه مثل مردم عاديه كه 2 ساعت 
تو صف معطل شه؟!

ايسنا: مافياى چاپ كتب كمك درسى به پيش دبستان رسيده اند

مافيا: داريم رو كتاب «بند نافت را قورت بده» 
براى جنين هاى عزيز كار مى كنيم
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دانش آموزان: باشه پس ما فعال مى سوزيمدانش آموزان: باشه پس ما فعال مى سوزيم

وزيروزير آموزش و پرورش:  آموزش و پرورش: 
اعتبارات براى اتمام سريع ايمن سازى اعتبارات براى اتمام سريع ايمن سازى مدارس كافى نيستمدارس كافى نيست

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

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

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

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

كارتونيست ها: عليرضا پاكد ل- محمد رضا ثقفي-وحيد جعفري-  ثنا حسين پور -   الله ضيايي-  احسان گنجي-پانته آ  واعظ نيا 
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بهـــــترين 
روزنــــامه 
طــــنز دنيا
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ــويم  ــى مى كنيم تا متوجه ش امروز با هم چند تركيب و اصطالح را بررس
چگونه در سناريويى از پيش تعيين شده، يك سرى دست هايى هستند كه 
مى خواهند اعتماد موجود بين ما مردم و بعضى مسئوالن را خراب كنند. 
ترفند ويژه كامپيوترى: اين فناورى نو همواره براى خطشه دار كردن 
ــمايى كه غلط اماليى  ــخصيت مسئوالن زحمتكش به كار مى رود (ش ش
ــوند نهايتا خطشه دار  ــئوالن ما هيچ وقت خدشه دار نمى ش مى گيرى، مس
مى شوند) و يك بار نشده بتواند مردم فقيرى را كه توى سطل زباله دنبال 
ــوار كند. حتى اين  ــان مى گردند توى كليپى تبديل به يك آدم پورشه س ن

فناورى قابليت فتوشاپ كردن خط فقر را هم ندارد و خط فقر همين جور 
دارد باال مى رود. كجا مى روى برادر؟ بايست!

ــرفت كرده اند كه  ــدر لعنتى ها پيش ــاى كامپيوترى آن ق ــا اين ترفنده ام
ــكرم از اين همه مسئوليت پذيرى و وظيفه شناسى كه به خرج  «گلم، متش
ــرى از ثانيه به «تو... خوردى!» تبديل  مى دهى» را هم مى توانند در كس
كنند. حتى مسئول خوش برخورد و صاحب لبخند مليح را هم مى توانند به 
آدمى عصبانى و طلبكار تبديل كنند. گفتنى است اين ترفندها معموال هم 
ــر شده را عوض مى كنند كه اصال ديگر  جورى فيلم ها و كليپ هاى منتش

فيلم اصلى كه واقعيت را بگويد باقى نمى ماند.
بـه تدريس و پژوهش در دانشـگاه برمى گـردم: اين اصطالح 
ــار ديگران  ــئول مورد نظر بركنار يا بر اثر فش زمانى به كار مى رود كه مس
مجبور به استعفا شده يا مى خواهد تهديد به استعفا كند، ربطى هم به اين 
ــئول مورد نظر پيش از آن اصال دانشگاه توى عمرش ديده  ندارد كه مس

يا نه، كال به كار مى رود ديگر. 
در واقع اين طور بگوييم كه مسئول بركنار شده براى دلتنگى ها وغم هايش 
گريه نمى كند، حتى قدم هم نمى زند بلكه به دانشگاه برمى گردد و سنگر 
ــئولى به  قديمى پژوهش و تدريس را انتخاب مى كند. اصال هر وقت مس

شما گفت مى خواهم به دانشگاه برگردم بدانيد و آگاه باشيد كه يك كسى 
يك جايى دل نازك او را شكسته است. البته كمتر ديده شده كه مسئولى 
ــبختانه همواره خريدارى براى اين  واقعا اين اصطالح را عملى كند، خوش
ــته وجود دارد تا مسئول دوباره ِسمتى بگيرد و به خدمت كردن  دل شكس

ادامه بدهد. 
برخورد قاطع و سريع: برخورد قاطع و سريع اصوال از طرف مسئوالن 
ــتند. البته اجازه  ــورت مى گيرد و مردم اصال به اين فناورى مجهز نيس ص
ــن چرم سياه را مستثنى كنيم كه براى يك  دهيد در اينجا آن آقاى كاپش
ــريع هميشه  ــريع را نقض كرد. اين برخورد س بار اصل برخورد قاطع و س
ــار دهنده، فيلمبردار، تدوينگر، سازنده گوشى موبايل،  با افرادى نظير انتش
الكساندر گراهام بل، (آقاى واردكننده گوشى موبايل با ارز «دولتى» شما 
ــتيو جابز، بيل گيتس، سازنده نرم افزار  ــما كارى نداريم)، اس برو كنار با ش
ــاپ، حتى شما خانمى كه در صحنه ايستادى مى خندى و همچنين  فتوش
ــامل مى شود  ــه و نفت توى بخارى را هم ش بخارى نفتى و باباى مدرس
اما هيچ وقت خود مسئوالن را دربرنمى گيرد. در كل كه از توضيح بيشتر 

معذورم چون برخورد قاطع و سريع هيچ وقت خبر نمى كند!
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آشنايى با چند اصطالح 
متداوِل اين روزها

مخلوط قرمه و خيار
 و عرق غليظ نعنا

ــت كه بنده خير سرم دوست نازنينم را  حتما يادتان اس
ــتر به خانه مان دعوت كردم  براى ايجاد صميمت بيش
و حتما اين را هم يادتان هست كه هفته قبل ما مجبور 
شديم نصف ديويد را همان جور زير بابا حسن نگه داريم 

و قصه را نصفه و نيمه تمام كنيم.
پس براى شروع بر مى گرديم به همان صحنه تا الباقى 

ماجرا را از همان جا ادامه بدهيم.
ــود ديويد  ــا خودش را تكانى داد تا خاطرش جمع ش باب

كماكان توان تكان خوردن ندارد.
ــمت  ــمت چپ و زانويم از س ــن هم كه آرنجم از س م
ــبد رخت چرك ها و نمى  ــت گير كرده بودند به س راس
ــد در آن  ــم. تنها كارى كه مى ش ــتم بيرون بياي توانس
لحظه كرد، انجام يك اعتراض مدنى آميخته با عربده 
بود. براى همين صدايم را انداختم توى گلويم و همان 
ــالش مى كردم فرياد  ــورى كه براى بيرون آمدن ت ط
 what is wrong with you daddy :ــيدم كش

.hassan? Stop pressing him
اما برخالف انتظارم اعتراضم نتيجه عكس داد و بابا در 
ــخ به داد و بيداد من گفت: انگليسى حرف مى زنى  پاس
ــا من؟ طرف اين عنصر بيگانه رو مى گيرى؟ خجالت  ب
نمى كشى؟ بعد هم در يك جهش بلند دوباره به شكل 
جانانه اى روى ديويد فرود آمد و با مشت گره كرده ادامه 
داد: اصال حاال كه اينطوره  ديويد ديويد او اس آ. ديويد 
ــمش را  ــى نوا هم وقتى ديد بابا با آن هيجان دارد اس ب
مى گويد از همان پايين پى شعارهاى بابا را گرفت و بدين 
شكل هر دو با هم مشغول امور تبليغاتى عليه استكبار 

جهانى شدند.
يعنى خدايى بود كه در آن لحظه مامان آمد توى اتاق و 

قضيه را با جيغ بلندش در جا فيصله داد.
باالخره هر طورى بود من از سبد رخت چرك ها رهايى 
ــه به خاطر هم آوايى در  ــدا كردم و بابا و ديويد هم ك پي
اجراى شعار احساس خوبى نسبت به يكديگر پيدا كرده 
بودند، هاى فايو محكمى به هم دادند و دست در دست 

از اتاق رفتند بيرون.
ــتى كنان آخر گند بابا از نظر من حل  هر چند با اين آش
شده بود ولى مامان مدام لبش را يك ورى گاز مى گرفت 
ــپالق مى زد روى آن دستش تا  ــت هى ش و با اين دس
اينكه يكهو دوباره جيغ كشيد: «خاك به سرم. پذيرايى 

هم از اين بچه نكرديم» و رفت به سمت آشپزخانه.
من برگشتم پيش ديويد كه  كنار بابا نشسته بود و با هم 
مشغول تماشاى تلويزيون شديم . اما هنوز چند دقيقه اى 
از آرامش نسبى مان نگذشته بود كه مامان با يك سينى 
خيار ساالدى آمد نشست جلوى ما و با نگاه خشمگينى 
ــوزا رو تو اون  ــه بابا گفت: هى ميگم چهارتا چهارتا م ب
ــون داريم. ميوه الكژرى  خندق بال نريز. بيا االن مهم
ــت اين بچه و  كه هيچ، خيار درختى هم نداريم بدم دس
بعد همان طور كه خيار چهار قاچ شده به آن عظمت را 
مى داد دست ديويد ادامه داد: بخور مادر. ايت ايز اِگَزْكتلى 
ــوِگر. بعد هم انگار كه چيزى  اليك موز بات ويت نو ش
يادش آمده باشد به سرعت دويد سمت يخچال و بطرى 
شير را داد دست ديويد و گفت: درينك مامان. درينك. 
حاال ِشيك ايت! ِشيك ايت ِشيك ايت اليك ديز! شما 
االن موز رو خوردى. اينو بزنى روش يه تكون هم بدى 

روش، ميشه شيرموز.نوش جانت باشه 
هر چه به مامان گفتم كه به نظر اين دو فقره مزاج شان 
ــش بدهكار نبود. خالصه هنوز  به هم نمى خورد گوش
ــغول تكان دادن خودش بود و بابا هم داشت  ديويد مش
ــا ا... او را تشويق و ترغيب مى كرد  ــكن و ها ماش با بش
ــك  كه مامان اين بار با يك لقمه نيم مترى نون و كش
ــيد و آن را مستقيم فرو كرد توى  و بادمجون از راه رس
دهان دوست بينواى من كه از فرط هيجان ناشى از قر 

كمر وا مانده بود.
ــه گهربار هم به اين  ــازه بعد رو به من كرد يك جمل ت

حركت آخرش اضافه نمود:
ــير اين ديز كشك بادمجون. سردى   ِدر ايز ا الت آف س
ــه.  ــره. اينش به اونش در ميش ــير رو مى گي خيار و ش

خالص!
ــده بود و حاال همزمان با رقص  ديويد تسليم مامان ش

صحنه، تند و تند هم مشغول جويدن لقمه اش بود.
راستش در آن لحظه دلم مى خواست بروم توى اتاقم و 
از شدت عصبانيت هاى هاى گريه كنم. ولى متاسفانه 
فرصتى براى اين كارها نبود. چرا كه در حمله آخر مامان 
را ديدم كه با يك قابلمه رويى و يك قاشق آمد به سمت 
ــاره اى كرد وگفت: اين بچه رو  ديويد. بعد هم به بابا اش
ــره. و بعد به توى  ــون، همين جورى مونده رو ويب بنش
ــه نگاهى انداخت و ادامه داد: اين قاطى ِ پلو قرمه  قابلم
سبزى پريروزه. ولى االن تازه جا افتاده. يعنى يه قاشق از 
اين بزنه كل فرهنگ ايرانى يك جا منتقل ميشه بهش.

دردسرتان ندهم. نه تنها يك قاشق و دو قاشق بلكه در 
عرض پنج دقيقه كل قابلمه وارد معده ديويد شد و حالت 
ــديدى در او   آريايى كه نه، ولى كمى بعد حالت تهوع ش
به وجود آمد. من پيشنهاد خبر كردن آمبوالنس را دادم. 
ــه عرق نعنا را با سه تا  ولى مامان با آرامش نصف شيش
ــم زد و زور چپان خالى كرد  نبات و كمى آب جوش ه

توى حلق مهمان مصدوم.
ــل كرد و كل  ــت عم ــكر اين آخرى درس كه خدا را ش
ــا آن لحظه را تبديل به خروجى  ــاى از ظهر ت ورودى ه
نمود و من را از نگرانى شديدى نجات داد. تقريبا قبل از 
نيمه شب بود كه ديويد ريكاورى كامل شد. يعنى وقتى 
داشت مى رفت اوضاع مزاجى اش كامال خوب بود ولى 
آثار كبودى ناشى از مشت ومال هاى دلسوزانه بابا روى 

دست و پا و سرشانه هايش را مى شد به وضوح ديد.
ــانس بودم كه بعد از آن ماجرا  راستش خيلى خوش ش
ديويد رفاقتش را با من تمام نكرد. ولى مامان هنوز بعضى 
ــا در يادآورى خاطره آن مهمانى به بابا مى گويد:  وقت ه
آخرش پذيرايى درستى از اون بچه نكرديم ما. تهش هم 

طفل معصوم گشنه رفت خونه.

ــه اى دارن و نه نوه اى  ــه نه بچ ــرد و پيرزن تنها ك ــرض كنيد يه پيرم ف
مى خوان تلويزيون ببينن.

ــپز داره ميگه: حاال كه پيازها رو ريز  ــپزى، مى بينن آش  مى زنن برنامه آش
ــده مى كنم، همراهش كتاب   عقاِب گلبهى رو مى خونم. به به چه كتابيه.  رن

چقدر عطر و طعم غذاى ما رو بهتر كرده.
ــرخيو  ــا كنن، مى بينن س ــيكو» تماش كانال «عوض مى كنن كه ال كالس
ــپانيولى داره ميگه: كنكور آسان  ــابقه به زبان اس ــروع مس راموس قبل ش
ــه كنكور روي بازوشرو نشون كنكورى هاى  ــت! و خالكوبى يه موسس اس

توى خونه ميده.
ــابقه «كنكورى باش» رو ببينن، سوال اول مسابقه اينه: عامل  مى زنن مس

خوشبختى، خوشگلى و خوشتيپى مجرى چيست؟
1-خريد كتاب هاى كنكور

2-حل تست هاى كتاب هاى كنكور
3-چقدر كتاب هاى كنكورى مى خوانيم؟!

4-همه موارد
مى زنن شبكه خبر تا يه كم از بحران هاى اقتصادى فلج كننده اروپا مطلع 
ــه در  ــه: خيل عظيمى از مردم فرانس ــن مجرى داره ميگ ــن و مى بين بش
تظاهراتى خواستار بركنارى امانوئل مكرون به دليل تصويب قانون حذف 

كنكور شدند.

ــه كه گفته «حدس مى زنم  ــر بعدى درباره يكى از نماينده هاى مجلس خب
ــتن». يكى ديگه از نماينده ها هم گفته:  ــق كنكور هس دانش آموزان عاش
ــه؟ (...) مى خورى كه مى خواى كنكور حذف  «مى خواى كنكور حذف بش
بشه!»مى زنن شبكه يك مى بينن يكى از مسئوالن داره توى گفت وگوى 
زنده ميگه: مردم نگران حذف كنكور در سال هاى آينده نباشن. باالخره تا 
ــال ديگه كنكور برداشته ميشه. بعد مجرى ميگه يعنى ما نگران  2000س
حذف كنكور تا 2000سال آينده نباشيم؟ و مسئول مورد نظر ميگه: بلههه.
ــتراحت كنن.  ــون رو خاموش مى كنن و ميرن كه اس ــا ديگه تلويزي اينج
ــته بهشون تحويل ميدن كه  ــه. يه بس اما همون لحظه زنگ در زده ميش
روش نوشته: تو كه 199 سالته، هنوز هم مى تونى كنكور بدى. كتاب هاى 

حلوايى، ويژه كسانى كه به مرگ نزديكند.
ــه!  حاال فكر كن همين بنده خدا با اين حالش كنكور بده و قبول هم بش
تازه اونجاست كه ميره سر كالس و مى فهمه استادشون همون نماينده ايه 
ــقش  ــى عاش ــما باش كه باالتر ديديم زياد با حذف كنكور موافق نبود. ش

نمى شى؟

مافياِى كنكور 
تو اين كنكور!

ــه شب يلدا پسته بخرم كه فهميدم رييس   رفته بودم واس
ــته اعالم كرده امسال اولويت اول ما صادراته،  انجمن پس
ــته حمايتى مى كنيم  صبر كنيد اگه چيزى تهش موند بس
ميديم بهتون! يادم اومد من تو همه عمرم يه اولويت دومى 
بودم. مامانم تعريف مى كنه موقعى كه من رو باردار بوده، 
به عنوان نماينده ايران براى مسابقات پاورليفتينگ قهرمانى 
بانوان جهان انتخاب ميشه و از اونجايى كه من حتى اون 
موقع هم اولويت اول زندگى كسى نبودم، توى مسابقات 
جهانى تا پاى فينال هم پيش ميره منتها سر فينال به دليل 

دوپينگ از مسابقات حذفش مى كنن!
چون بچه  سوم بودم هميشه لباسا و اسباب بازياى برادراى 
ــم اگه بچه اول هم  ــد. البته مى دون بزرگترم نصيبم مى ش
مى بودم سهمم از پوشاك چيزى بيشتر از زيرپوش سفيد 
ــه خط بابام نبود. تو مدرسه نه اونقدر  ــلوار گرمكن س و ش
ــينم و شاگرد اول  قد كوتاه بودم كه بذارنم رديف اول بش
ــود كه برم ته كالس لش كنم  ــم، نه اونقدر قدم بلند ب ش
ــر كالس، از دم در  ــش رو ببرم. معلم كه مى اومد س و حال
ــونزده بار بهش  ــت روى صندليش، ش تا وقتى مى نشس
سالم مى كردم ولى باز موقع حضور و غياب اسمم رو بلند 
مى خوند، سرش رو باال مى آورد و دنبالم مى گشت. آخرش 
هم يه جورى مى گفت «آها تو؟!» كه انگار توقع داشت به 

جاى حسن مهدوى، هستى مهدوى فر رو ببينه!
ــام مونده  كتابام رو هم كه ديگه نگو، هر چى كه از داداش
ــام  بود رو مى دادن من بخونم. مهم هم نبود كه بين داداش
ــتم آموزشى از نظام قديم به نظام  و من دوران گذار سيس
جديد رخ داده بود. همين شد كه تو روزايى كه هم كالسيام 
ــتن دين و زندگى مى خوندن، من با معارف اسالمى  داش
سرگرم بودم و سال سوم دبيرستان درس رياضيات گسسته 
رو با كتاب جبر و مثلثات داداش بزرگه پاس كردم. از حق 
نگذريم اين اولويت دوم بودن تو مدرسه يه جاهايى هم به 
دردم مى خورد مثال سر كالس هميشه معلما چند بارى از 
ــمم رد مى شدن تا آخر مى ديدن شايد منم يه منفى  رو اس

ــون رو مى پرسيدن و منفيم رو  الزم دارم اونوقت سوال ش
توى دفترشون ثبت مى كردن. اما مصيبت عظماى من تو 
مدرسه زنگاى ورزشى بود كه بارون نمى گرفت، همونجايى 
ــى تيماى فوتبال من آخرين نفرى  بودم كه  كه تو ياركش
تيمم مشخص مى شد! االن هم مثال اگه تو يه جمعى تو 
يه مكان مشترك، چند نفر با هم بخوايم اسنپ بگيريم، من 
آخرين نفريم كه درخواستم تاييد ميشه كه البته اگه بشه! يا 
وقتايى كه مى خوام تاكسى بگيرم، همين طورى يه لنگه پا 
بايد دم در ماشين وايسم تا ببينم اون دو نفرى كه دارن از 
500 مترى ميان با من هم مسيرن يا نه! كه آخرش راننده 
ــيرش رو به مسير اونا تغيير ميده و من منتظر ماشين  مس

بعدى مى مونم.
من يه جورى اولويت دومى ام كه حتى واسه كنكور هم تو 
مرحله تكميل ظرفيت قبول شدم. تو دانشگاه تنها بارى كه 
خواستم از يكى از دختراى هم كالسيم جزوه بگيرم، گفت 
صبر كن اگه آقاى احمدى جزوه ام رو نخواستن بهتون ميدم 

كپى بگيرين.
ــت اومد، افتادم دنبال  ــه معافي وقتى قانون دو برادرى واس
ــى بود كه هيچكى  كاراى معافيتم. همه جاى بدنم عروس
نمى تونه اين حقو از من بگيره، من تنها پسر خانواده بودم 
ــتم بود كه بابام  كه هنوز خدمت نرفته بود، معافيت تو مش
ــونه ام و گفت: «آدم باس بره خدمت تا مرد شه!»  زد رو ش
گفتم: «مى تونم با گريه نكردنم جبران كنم؟! » جواب داد: 
ــه داداش كوچيكت  «نه نميتونى! معافيت رو هم بذار واس

كه تو راهه». 
توى شركت آبدارچى مون كال پنج تا دونه استكان داشت 
ــم مى زد و يكى از همكارام ميلش  براى 6 نفر. اگه شانس
به چاى نمى كشيد، صبح به صبح مى تونستم به عنوان يه 
اولويت دومى يه چاِى گرم واسه خودم داشته باشم. وقتى 
ــركتمون بودجه نداشت و تصميم گرفتن به بعضيا  هم ش
ــدش هم كه كار به  ــوق ندن، اون بعضيا من بودم. بع حق
ــيد، بازم من بودم كه مجبور شدم فرداش  تعديل نيرو كش

سراغ آگهى هاى استخدام برم. 
االن هم كه دارين اين متن رو مى خونين مطمئنم قرار بوده 
يه كار ديگه بكنين كه گويا جور نشده و از سر ناچارى به 

«بى قانون» پناه آوردين.

من يك 
اولويت دومى

سحر شريف نيكقصه انار

على بايبوردىجاج کده

شهرزاد سمر – حسن مهدوىطنزآزاد٢

محمدعلى محمدپورطنزآزاد١

alperen طرح
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طــــنز دنيا
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ــيد اجاره خونه مون نزديك بود و چند وقتى  ــر رس س
مى شد كه بابا به فكر گرفتن وام و خريد يه آپارتمان 
ــه احتماال  ــتيم ك ــود، البته مى دونس ــاده ب ــى افت نقل
مجبوريم بريم چندتا خيابون پايين تر تا پولمون براى 

خريد يه جاى كوچيك تر كافى باشه.
100 ميليون دست صاحب خونه داشتيم و يه پس انداز 

ناچيز و وامى كه هنوز آماده نبود !
بابا هر روز از سركار كه برمى گشت با مامان مى رفتن 
ــب خسته و كوفته و دست خالى  دنبال خونه و هر ش
ــاى اطراف  ــاى اول از خيابون ه ــتن، روزه برمى گش
شروع كردن و بعد از ديدن قيمت ها كم كم با مترو و 

اتوبوس مى رفتن محله هاى دورتر !
در همون روزايى كه به فكر خريد يه سرپناه كوچولو 
ــتى بچه ها ميز  ــب بابا اومد و گفت راس ــم يه ش بودي
ــن حداقل يك متر از  ــر مى خوايد چيكار؟ اي كامپيوت
فضاى خونه رو اشغال مى كنه اونم وقتى خونه مترى 
ــت نه ميليون تومنه! دهانمون باز موند از حيرت  هش
ــى پدر، پس تصميم  ــن همه درايت و دور انديش و اي
ــم تا قبل از خريد خونه ميز كامپيوتر رو بذاريم  گرفتي

واسه فروش.
ــد روز بعد باز بابا اومد و گفت اين تختخواب ها به  چن
چه دردتون مى خورن؟هر كدوم حداقل دو سه مترى 
ــم وقتى مترى هفت  ــاى اتاق رو مى گيرن اون از فض
ــول بديم، ما هم  ــت ميليون تومن بايد بابتش پ هش
ــى  ــاره برگ هامون ريخت از اين همه دورانديش دوب

اقتصادى.
ــه تا اتاق  ــه اومد گفت اصال چرا بايد س ــه روز ديگ ي
ــن و مامانتون  ــه م ــيم وقتى ميش ــته باش خواب داش
همين وسط پذيرايى بخوابيم، هر اتاق خواب حداقل 
ــش هفت  ده پونزده متره، اونم خونه اى كه مترى ش
ــك توى  ــه و اين بار ديگه ما اش ميليون تومن قيمتش
ــم هامون حلقه زد از اين همه از خودگذشتگى و  چش

 تدبير بابا.
ــت اين يخچال  ــپزخونه و گف روز بعد رفت توى آش
ــايد باى سايد هم گرونه هم خيلى جاگيره ، ميشه  س
ــش يه يخچال فريزر دو طبقه گرفت و بقيه  با فروش

پولش هم گذاشت روى پول خريد خونه.
خالصه هر روز با يه ايده جديد مى اومد و ما قند توى 
ــد از اين همه نبوغ اقتصادى، ديگه  دلمون آب مى ش
حتى به اين نتيجه رسيديم كه وقتى ميشه ماشين رو 
كنار خيابون پارك كرد چرا بايد كلى پول خرج كنيم 

ــه خونه با پاركينگ بگيريم و بى دليل هزينه اضافه  ي
ــن از پله ها خيلى هم براى  ــم ! فهميديم باال رفت بدي
ــور نيست، حتى از نظر  بدن مفيده و نيازى به آسانس
ــون خيلى بزرگ بود و بال  ــام پذيرايى خونه فعليم باب
استفاده و تصميم گرفت پول الكى بابت مهمون خونه 
ــزرگ نده و براى همين تلويزيون 50 اينچمون هم  ب
تبديل به تلويزيون دست دوم 21 اينچ شد تا مناسب 
ــه، خالصه همه چى  ــه بعدى مون باش ــالن خون با س
ــت آب مى رفت اما باز هم آپارتمان  توى خونه ما داش
مناسب جيبمون و اندك وسايل باقيموندمون رو پيدا 

نمى كرديم.
ــنگ مى شد از صحبت هاى بابا متوجه شد كه هر  قش
ــره پايين تر دنبال خونه مى گرده  هفته يه چهارراه مي
ــت خونه يك ميليونى ارزون تر از محله باالييه  و قيم

ولى باز هم زورمون نمى رسيد.
ــت يك ماه بابا و مامان حدود يك ساعت  بعد از گذش
ــه بتونن اونجا  ــن ك ــو راه بودن تا به محله اى برس ت
ــد لونه مورد  ــاز هم نمى ش ــه بگردن و ب ــال خون دنب

نظرشون رو پيدا كنن.
ــم كه متوجه  ــتن ها بودي ــن دنبال خونه گش تو همي
شديم دالر داره با سرعت بااليى گرون ميشه و زمان 
ــيده و خونه اى كه بابا حاضر  تحويل خونه ما هم رس
ــول بده حاال دو  ــراى خريدش 250 ميليون پ نبود ب
برابر شده و شادى چهره بابا و مامان به اندازه وسايل 

خونه مون كوچيك شده بود.
ــر اقتصاد و دارايى در اين يكى دو  بابا كه در حد وزي
ــود و كلى فكر كرده بود حاال  ــته ايده داده ب ماه گذش
هيچى به ذهنش نمى رسيد و حتى توان راضى كردن 

صاحبخونه رو براى تمديد نداشت.
دالر چهار هزار تومنى شده بود 17 هزار تومن و ما با 
پولى كه داشتيم فقط طبق فرمول آقاى جهانگيرى و 

دالر 4200 تومنيش مى تونستيم خونه بخريم.
بابا 100 ميليون رو از صاحب خونه گرفت و با اندك 
پس اندازمون رفتيم چند محله پايين تر يه خونه اجازه 
ــر ميز كامپيوتر و تختخواب و  كرديم و درعوض از ش
يخچال سايد باى سايد و تلويزيون بزرگمون خالص 
ــديم و يه آپارتمان يك خوابه گيرمون اومد!! اتاق  ش
ــه من و خواهرم و بابا مامان هم توى هال  رو دادن ب

مى خوابن!
نمى دونم چى شد كه ما با وجود تمام تالش هامون به 

جاى پيشرفت يهو پسرفت كرديم و فقيرتر شديم !!
شايد يك زمانى ما دوباره بتونيم وسايلمون رو بخريم 
ولى شك دارم اون شادى سابق كه اين روزا از چهره 

پدر در خواب بيند 
ملك و خانه
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ــك براى مِن جوان، نيمه جوان يا ميانسال  بى ش
ــب و  ــم جال ــال ها ه ــراى كهنس ــاق ب ــا ارف و ب
ــال نكنيد من هم  ــت. البته خي ــه انگيز اس وسوس
ــنايان، نزديكان و  ــى از اطرافيان، آش ــد خيل مانن
ــق فالو كردن و  ــت عزيز... عش ــما دوس حتى ش
ــق فالو  ــتر عش اليك كردن دارم. بلكه بنده بيش
ــدن و اليك گرفتن در مسير شهرت و آرزوى  ش

سلبريتى شدن را در سر مى پرورانم.
با اجازه شاخ ها و سلبريتى هاى محترم و مردمى، 
ــه برخى از  ــال اين بودم ك ــده مدت ها به دنب بن
رفتارها و عملكردهاى شما را در فضاى مجازى 
ــب ثروت خود  ــق موفقيت و كس تقليد و سرمش

قرار دهم.
ــتين هاى ُمخ گرامى را باال زده، پيشبند  پس آس
ــر راه و روش پختن  ــته و پيگي ــم ها بس به چش
ــلبريتى هاى  ــله قلمكار براي  برخى از س آش ش

سرشناس شدم. 
ــمند از عملكرد  در حال حاضر هم تجاربى ارزش
ــتاگرام به  ــبكه اجتماعى اينس ــبلريتى ها در ش س
ــوراك  ــه خ ــت و روش تهي ــت آورده ام. كلي دس
اينستاگرام و چاشنى محبوب آن يعنى سلبريتى ها 

را به سمع و نظر شما عزيزان خواهم رساند.
ــت و موفقيت در  ــراى فعالي ــاز ب ــورد ني مواد م

اينستاگرام به شرح زير است:
1- يك نفر انسان (در هر شرايط روحى و روانى)
ــراى حضور در  ــى از اصلى ترين مواد الزم ب يك
ــت. كسى كه  ــان اس ــتاگرام يك عدد انس اينس
ــى در حد روشن كردن تلفن همراه  حداقل هوش
ــبكه اجتماعى داشته باشد.  و نصب برنامه اين ش
تسلط به زبان انگليسى و هيچ زبان ديگرى الزم 
ــواد خواندن و نوشتن به  نيست، حتى نداشتن س
ــور و موفقيت  ــادرى هم باعث عدم حض زبان م
ــما در اين فضا نخواهد شد. كافى ست عكس  ش
ــه اشاره  يا فيلم مورد نظر را در صفحه خود با س
بر واژه آبى سمت چپ باالى صفحه به اشتراك 

بگذاريد.
2- تلفن همراه دوربين دار 

ــن  ــت نصب اپليكيش ــراه جه ــن هم ــزوم تلف ل
ــت گرفتن  ــت و دوربين آن جه ــتاگرام اس اينس
ــت.  ــتن اس ــتراك گذاش عكس و فيلم براى اش
مهارت عكاسى و فيلمبردارى به هيچ وجه الزمه 
ــما نيست. وجود دارند اكانت هايى كه  موفقيت ش
ــر و ته و بى مفهوم به  عكس ها و فيلم هاى بى س
نمايش گذاشته اند اما هر روز به تعداد فالوئر ها و 

اليك هاى شان افزوده شده است.
3- اكانت

ــود حتى اگر صاحب  ــاخته مى ش هر اكانت كه س
ــادى و عامه هم  ــى ع ــادى و خيل ــى ع آن  آدم
ــلبريتى  شدن  ــانس و قابليت شاخ و س باشد، ش
ــور و فعاليت در  ــتاگرام را دارد زيرا حض در اينس
ــواد يا هنر خاصى نياز ندارد.  اينستاگرام اصال س
ــطح مى توانيد صاحب يك اكانت  ــما در هر س ش

باشيد.
4- اينترنت

كم سرعت و در صورت امكان پرسرعت آن الزمه 
باز شدن اكانت شما و رخ نمايى و عرض اندام در 
اين شبكه اجتماعى است. هرچند فراموش كردن 
ــكن به روز شده و قدرتمند كليت خوراك  فيلترش
ــتى و پوچى روبه رو  ــواد الزم را با نيس ــما و م ش

خواهد كرد. 
5- سوژه (به مقدار كافى)

ــخصى بنده حقير چنين استنباط  برداشت هاى ش
ــوژه هرچه  ــيارى از موارد، س ــد كه در بس مى كن
ــد،  ــبك تر باش ــخره تر، لوده تر، ضايع تر و س مس
ــِك هموطنان  ــتقبال، فالو و الي ــتر مورد اس بيش
ــه در صحنه اينستاگرام قرار خواهد  تشنه هميش
ــلبريتى هيچ  ــوژه  يك س گرفت. كيفيت و نوع س
ربطى به رزومه درخشان و پيش زمينه شما از او 
نخواهد داشت. براى فالوئرها همه پست ها ارزش 
اليك دارند. در كل هر اتفاق و هر موضوعى در 
جامعه مى تواند و گاهى بايد به سوژه تبديل شود. 
ــى كرد حتى اگر  ــچ موردى نبايد چشم پوش از هي
يك سر سوزن از آن مطلع نيستيد و براى اولين 
ــنويد. فالوئرها عالقه و ارادت را با  بار آن را مى ش
اليك مداوم به سلبريتى خود نشان خواهند داد، 
نه با سنجش كيفيت و صحت سوژه اى كه به آن 

پرداخته شده است.
6- فالوئر (هرچه بيشتر بهتر)

ــا نتيجه گيرى از اهميت پخت و پِز اين خوراك  ب
ــت مى شود؛  خوش منظره و جذاب، چنين برداش
ــورى چه خام  ــه فلفل نمكى چه تن ــلبريتى چ س
ــاى محترم جذابيت  ــدون حضور فالوئره چه... ب
ــس افزايش  ــردن ندارد. پ ــوش جان و ميل ك ن
ــدان، صدچندان و  ــداد فالوئرها با رونق دوچن تع
ــلبريتى ها همراه  ــدان خوراك س صدهزاران چن
ــور يا فاسد هم كه  خواهد بود. خوراكى چرب، ش
باشد سفارش فالوئرهاى اليك به دسِت بزرگوار 

در جامعه است.

ــدس زده بودن كه  ــش جناب مطهرى ح ــد روز پي چن
ــردم هم بعد  ــردن بنزين موافقن.م ــا گرون ك مردم ب
ــادى درباره  آقاى  ــنيدن اين حرف،حدس هاى زي از ش
مطهرى زدن.مثال حدس زدن آقاى مطهرى به جاى 

ارزون اشتباهى گفته گرون.
ــاى خودمون گفته  ــه جاى مخالف،گفته موافق.به ج ب
مردم .چند روز بعد آقاى مطهرى گفتن كه صحبتشون 
تقطيع شده و حدس زدن مردم با اين نظر هم موافقن.

ــرده بودن.همين  ــردم زود قضاوت ك ــه م مثل هميش

ــتن حدس هاى جديدى در مورد آقاى  كه مردم خواس
ــرى بزنن،يهو وزير صنعت و معدن حدس زد كه  مطه

خوب ميشه اگه يه جوون رو ببره سر كار.
ــت و گشت تا رسيد به يه گزينه  مناسب. گشت و گش

ــده  ــايد خوب متوجه نش ــوون بود،هم نخبه.ش هم ج
ــت و  ــت و گش ــه همين تاكيد مى كنم.گش باشيد،واس

گشت.خيلى گشت.يعنى خيلى خيلى گشت.
ــه احتماال مردم موافقن كه  پيش خودش حدس زد ك
ــر كار و سر و سامون بگيره.حدس  يه تازه داماد بره س
زد كه مردم بخيل نيستن ولى واى از اين مردم حسود.

چشم ندارن ببينن يه جوون رعنا توى 30 سالگى هم 
ــى از همكارهاى وزير. ــه،هم داماد يك معاون وزير بش

ــايعه پراكنى.شروع  ــروع كردن به ش ــه همين ش واس
كردن به سياه نمايى و همين باعث شد يكى از معدود 

ــتعفا بده. ــيده بود،اس نخبه هايى كه به جايگاهش رس
دوباره اشتباه مردم كار دستشون داد.

ــردم حكم  ــكوت عجيبى بين م ــاعتى س ــه چند س ي
ــزى رو خراب  ــاعتى بود كه هيچ چي ــا بود.چند س فرم
ــون و داشتن  نكرده بودن.انگار رفته بودن توى اتاقش
ــون فكر مى كردن كه يهو خبر رسيد  به كارهاى بدش
يكى از نماينده هاى مجلس وقتى كه يه كارمند ادارى 
ــتور نمى گيره،عصبى مى شه و حرف هاى بد  ازش دس

بد مى زنه.
ــتان  ــدن اين ويديو ديگه متوجه داس ــردم بعد از دي م
ــن ويديو  ــه اي ــود ك ــن ب ــح و مبره ــده بودن.واض ش
ــد با كمال  ــتان اينه كه وقتى كارمن ــع شده.داس تقطي
ــما  ــت و ما از ش ــدنى نيس ــى مى گه اين كار ش پرروي
ــتور نمى گيريم،نماينده  مجلس ميگه كه تو گوهر  دس

ــتور بگيرى.يعنى براى اين  ــه از من دس مى خورى اگ
كه روند ادارى بهتر طى بشه از شيوه  تشويقى استفاده 
ــزه براى كارمند در  ــه و گوهر رو به عنوان جاي مى كن
نظر مى گيره.يه چيزى تو مايه هاى سر تا پات رو طال 

مى گيرم،زندگيم رو مى ريزم به پات و... .
ــما توى فيلم مى شنويد كه يكى از مراجعين مى گه  ش
ــر مردمى كه تو نمايندشون هستى.من  كه خاك بر س
ــم،االن به كى توهين شده؟درسته.هم  از شما مى پرس
ــده  مذكور بدون  ــوم اما نماين ــم نماينده  مظل مردم ه
ــه خيلى با آرامش مى گه  اينكه ناراحت يا عصبانى بش

بله،خاك بر سرش بشه.
ــه  ــوب مى فهم ــردم رو خ ــرف م ــدر ح اين ق ــى  ك
ــن  ــر از اي ــئول؟فروتن تر و متواضع ت ــدوم مس آخه؟ك

ميشه بود مگه؟

خاك بر سرمون شد

خوراك اينستاگرام با 
چاشنى سلبريتى هاى 

فلفل نمكى

بيشتر از آدم هاى واقعى به آدم هاى توي فيلم ها غبطه مى خورم. هر فيلمى 
ــودم با دنياى بيرون رو دارم.  ــكل عدم انطباق خ كه مى بينم تا يه ماه مش
ــريال «اين ما هستيم» رو تماشا مى كنم. رو مخ ترين آدم  االن هم دارم س
اين سريال جكه؛ باباى بچه ها  . تا چند روز فكر مى كردم اگه كارى كه ربكا 
ــه من كردم دقيقا چيه؟! البته از  ــمش ازدواج كردنه كارى ك انجام داده اس
اونجايى كه فكر كردم شايد اين سوال براى همسرم هم پيش اومده باشه 

ــتم. وقتى «الست»  خيلى دنبال جوابش نرفتم. اصوال آدم بى جنبه اى هس
ــا مى كردم هم دلم مى خواست هواپيمام سقوط كنه؛ اونقدرى كه اين  تماش
سريال تو درمان فوبيا ارتفاع بهم كمك كرد مشاوره هاى روانشناسم نكرد. 
ــه سال بعدش هم دنبال نسخه اصلى خودم تو يه جهان موازى ديگه  تا س
بودم و هر كليد و پريز و دكمه عجيب وغريبى رو فشار مى دادم بلكه تو يه 

دنيا ديگه اوضاعم بهتر باشه. 
ــدن  ــه روزنامه نگار ش ــتم واس ــت همون وقتى كه تو اين دنيا داش اما درس
ــر زا مرده  ــخه دنياى موازى ديگه ام س خودم رو به دروديوار مى زدم تو نس
ــپانيا براى ملت فال  ــه ورژن ديگه  اش يه كولي بودم كه تو اس ــودم. تو ي ب
ــت كال دايورت كنم روى زندگى اون كولى  مى گرفت خيلى دلم مى خواس
ــاد اروپا و ناچار  ــى اقتص ــفانه خورد به گرونى بازار ارز و فروپاش ولى متاس
ــخه اصلى. البته هراز گاهى فكر مى كنم شايد يه كليد  موندم تو همين نس
و پريزى رو در زمان نامناسب و در مكان نامناسب طبق ميدان مغناطيسى 
ــار دادم و اون كولى بيچاره رو از اسپانيا كشوندم اينجا كه  ــب تر فش نامناس

به جاى كف بينى، مردم رو بخندونه و باى ديفالت هم شكست خوردم. 
ــى انتخاب كردم كه با  ــگار و خبرنگارى رو هم وقت ــال همين روزنامه ن اص
ــنايى با مادر مالقات كردم. بعد از اون فكر كردم  ــكى» آش «رابين شرباتس
ــخصيت رابين رو با لى لى قاطى كنم كه اتفاقى نميفته كه  حاال يكم از ش

ــخصيت هر كدوم براى ساختن  ــبات ُدز و اندازه ش طبق معمول در محاس
يك كاراكتر واحد اشتباه كردم. شانس آوردم كه  «فرندز» رو بعد از آشنايى 
ــغل داشتم وگرنه مجبور بودم زندگى  با مادر ديدم. الاقل روى كاغذ يه ش
دورهمى با دوستان البته به روش بومى و طبق موازين رو انتخاب كنم و يا  
ــى زندگى كنم كه از جارو كشيدن  مجبور بودم بايه ورژن مانيكايى وسواس
بعد از ساعت سه شب وقتى كه مهمون ها ميرن احساس رضايت مى كنه.

ــما عين من هستين. اصال نمى دونم اين حجم از   نمى دونم چند درصد ش
ــه؟! به هر حال براى حل  ــريال هاى غربى عاديه يا ن وانهادگى در برابر س
ــدن در كاراكترهاى سريال هاى وطنى سالم از ايران كسى هست؟! شما  ش
فقط كاراكتر مناسبش رو پيشنهاد بدين ذوب شدن تو اون شخصيت رو به 
ــپرين! فقط من رو با مشكل حضانت بچه و پدر شوهر پدر ساالر  خودم بس
و شوهرى كه رفته زير تريلى و هزار پاره شده و مادرى كه سى تا سرطان 
ــودم تنهايى از تو جوب جمعش  ــان داره و برادر معتادى كه قراره خ همزم
كنم و پدر و پسرى كه خوب باهم خلوت كردن(ياه ياه ياه) سرشاخ نكنين 

جدتون. 
دو ماه مى ريم تو جلد كاراكتره كه بدبختى خودمون رو فراموش كنيم بايد 
گره از بدبختى هاى كل خاورميانه باز كنيم. چه كاريه اصال  ؟! سريال مريال 

خارجى جديد چى پيشنهاد مى دين؟!

مشكل كاراكتر 
زدگى حاد

احمدرضا كاظمي

عابد كريمىجرقه های رشرخان

احسان هيدىباشگاه طنزپردازان جوان

فتواسرتيپ

شايگان ابراهيم پورباشگاه طنزپردازان جوان

مهديسا صفرى خواهبختک
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انتقادى اگه داريد، به جز اون ها كه در مورد مدل سبيل و 
موى نويسنده هاست، پيشنهادى اگه داريد،  به جز اون ها 
كه پيشنهاد ازدواجه، متن طنزى اگه داريد، به جز اون ها 

كه خانمان براندازه
به اين آى دى تلگرام بفرستيد:

@ B G h a n o o o n

ــم: اكنون شما يك ساختار ساده داستانى و چند رشته داستانى از  مرحله شش
ــخصيت در اختيار داريد. حاال يك هفته وقت صرف كنيد و خالصه يك  هر ش
ــط دهيد. در حقيقت دوباره  صفحه اى خود را به خالصه اى چهار صفحه اى بس
خالصه يك صفحه اى خود را از مرحله چهار بسط مى دهيد و هر پاراگراف را به 
يك صفحه كامل تبديل مى كنيد. اين كار بسيار جالب و سرگرم كننده است، 
چون در حال ايجاد منطقى سطح باال در داستان هستيد و تصميماتى استراتژيك 

ــك به عقب باز مى گرديد و مشكالتى را رفع خواهيد كرد،  مى گيريد. بدون ش
چون ديد جامع ترى از داستان كسب كرده ايد و ايده هاى جديدى به ذهن شما 

خطور كرده است.
مرحله هفتم: يك هفته ديگر وقت صرف كنيد و توصيف خود را از شخصيت ها 
به جدولى تكامل يافته از همه جزييات آن ها كه براى شناختن شان الزم است 
بسط دهيد. يك توصيف استاندارد مى تواند شامل سال تولد، توصيف خصوصيات 

ــود. مهم تر از همه اينكه اين  ــوابق، انگيزه ها، اهداف و... ش فردى و ظاهرى، س
شخصيت ها چگونه در پايان داستان تغيير مى كنند؟ اين در حقيقت بسط دادن 
كار شما در مرحله سوم است، كه به شما چيزهاى زيادى درباره شخصيت هاى 
داستان مى آموزد. احتماال مراحل يك تا 6 را مورد بازبينى مجدد قرار مى دهيد 
و شخصيت هاى شما واقعى تر مى شوند. آن ها داراى احساس مى شوند و هر كدام 
ــهم بيشترى از داستان مى خواهند. اين خوب است. داستان هاى ارزشمند را  س

شخصيت هاى آن به پيش مى برند. وقتى كه اين كار را انجام داديد (كه ممكن 
ــتن يك پروپزال نياز  ــد.) بيش از آنچه كه براى نوش ــت يك ماه طول بكش اس
داريد، در اختيار شماست. اگر رمان نويسى باشيد كه اثرى از شما منتشر شده 
است، مى توانيد پروپزال خود را بنويسيد و حتى قبل از پاياِن نوشتِن رمان، آن را 
به فروش برسانيد. اما اگر هنوز هيچ كار شما منتشر نشده است، قبل از فروش 

بايد رمان خود را به طور كامل بنويسيد. (بخشى از ترجمه: على يزدى مقدم)

مهرداد نعيمىآموزش طنز

نامه اى به يلدا

قدم نورسيده شمايين
 ما  يه  ور م ساده بوديم

ــى؟ مى دانم كه  ــالم خوب ــان س يلدا ج
دايركتت ماالمال از «سالم خوبى» هاست 
ولى اين نامه با آن دايركت ها فرق دارد، 
ــالم  ــان از اين س ــا عموما قصدش آن ه
ــنايى  ــى براى آش ــا، مقدمه چين خوبى ه
ــتر، فهميدن سن و قد و وزن و سايز  بيش
ــش به عنوان  ــراى خريد كف ــا (حتما ب پ
ــت كه همه  ــور چيزهاس كادو) و از اينج
ــه هدف واال  ــيدن ب اين ها نيز براى رس
ــد  ــت، مى باش كه همان وصال با شماس
ولى نامه من برعكس آن ها، جهت عدم 
ــت! مى دانم كه گيج شده اى  وصال اس
ــتش را بخواهى من نيز به قول پدرم  راس
ــت  مقدارى گيج مى زنم ولى بيا و روراس
ــيم، مى خواهى بيايى كه چه بشود؟!  باش
ــى چه چيزى را  ــال كه مى آي مگر هرس
ــرار دارى  ــى كه انقدر اص عوض مى كن
ــتش را بخواهى  ــى؟! راس ــال بياي هر س
ــحال  من تا حاال هرگز از آمدن تو خوش
ــال موقع آمدنت هندوانه و  نشدم، هر س
ــفيد از آب در مى آيند،  ــان س انار هاى م
ــاهد بودى  ــودت ش ــال هم كه خ پارس
ــت  ــربت آلبالويى را نيز كه درس حتى ش
كردم، سفيد از آب درآمد! امسال نيز كه 
اوضاع كامال مهلك شده، تو كه در تمام 
طول سال معلوم نيست سرت كجا گرم 
ــر ندارى ولى  ــت و از اوضاع بازار خب اس
بدان كه امسال پسته كيلويى 300 هزار 
ــده، آن هم بايد برايش در صف  تومان ش
بايستيم، تازه آن هم از نوع غير خندان و 
ــش، البته انصافا حق هم دارد من  عصبي
ــوم  هم اگر كيلويى 300 هزار تومن بش

ــه خود گرفته و  ــه پوكر فيس طور ب قياف
ــم نمى گرفتم!  ــت خود ه همه را به پوس
ــى تخمه ژاپنى  ــن را هم بدان كه حت اي
ــده و كيلويى 100  ــا آدم ش هم براى م
ــود،  ــان خريد و فروش مى ش ــزار توم ه
ــا اين  ــكن! حاال ب ــم نش ــه متوه مرتيك
اوضاع مى خواهى بياى كه چه؟ مى دانم 
كه روحيه حساسى دارى ولى بدان اينجا 
هيچ كس تو را براى خودت دوست ندارد، 
ــل و انار و هندوانه  همه تو رو براى آجي
ــز همه  ــت ني ــت آمدن ــد و وق مى خواهن
سرشان در گوشى است بعضى ها هم كه 
كال تو را فراموش كرده و به سمت غرب 
ــه منتظر تو  ــد و به جاى آنك ــش كردن غ
باشند، منتظر آمدن كريسمس جونشون 
ــتند، از تو چه پنهان حتى قبل از آن  هس
غربى ها  درخت كاج تزيين كرده و آواتار 
خود را «كاله بابانوئلى» كردند، يك نگاه 
ــم خودت متوجه  به دايركتت بندازى ه
مى شوى، حاال چرا مى خواهى خودت را 
ــبك كنى؟ البته اين را نيز مى دانم كه  س
ــت ولى حرف  ــر ناچارى اس آمدنت از س
من اين است كه بى سر و صدا بيا و برو 
ــت ما نگذار، اصال  و انقدر خرج روى دس
ــب ها دارى،  مگر تو چه فرقى با بقيه ش
حاال يه چند ثانيه اى طوالنى ترى، اصال 
ــر را ببين، اون هم از بقيه  همين اول تي
ــت ولى ببين چقدر  روز ها طوالنى تر اس
ــت؟! تو هم از او ياد  ــر به زير و آقاس س
ــه ناراحتت  ــان مى دانم ك ــر! يلدا ج بگي
ــه ام را  ــدوارم جواب نام ــردم ولى امي ك

بدهى و بگويى «اكى باى فور اور».

اينجورى كه معلومه يه روزى مى رسه كه ديگه جمله «عكس بدون سرهمي ات رو 
ــى رو نمى لرزونه. چون عكس لخت كودكِي بزرگساالن آينده همين  ديدم»تن كس
ــون درست  ــون از عنفوان تولد و حتى مرحله  قبل تر براش االن تو پيجى كه ماميش
ــيد مى فهميد دختر خاله تون چرا چند هفته پيش يه پيج  ــت. اگر تيز باش كردن، هس
جديد زده و تو بيوش زده ايز لودينگ. چون بچه شون ايز لودينگ و ايشون هم مثل 
يه مادر دلسوز و به فكر از االن دنبال فالوئر واسه فرزندش مى گرده. تا عكس هاى 
ــتراك بذاره. اون وقت زمان ما كه  ــما به اش آتليه اى و فيلم اولين آروغ بچه رو با ش
ــى منتظر ما نبود، بلكه بابامون تا لحظه آخر تو فكر دكتر  بچه زياد بود نه تنها كس
ــوارش خوب براى ورم معده مامانمون بود تا دكتر زنان. يعنى ما تا مدت ها براى  گ
ــاا.. كه چيزى نيست» بوديم، «قدم نو رسيده مبارك»  همه«يه ورم ساده ست. انش
واسه اين نى نى هاى جديده.  در مورد مبحث عكس هم، يه بار براى عكس دفترچه 
ــه من گفت به دوربين نگاه نكنى آمپول در انتظارته و  ــه مارو بردن آتليه بابام ب بيم
ــداز بريم. يعنى عكس دفترچه بيمه   ــد بن به عكاس گفت گردى صورتش معلوم ش
ــتان مى ديد اولين وقت ممكن رو به  ــن جورى بود كه هر كى تو پذيرش بيمارس م

طور اورژانسى مى ذاشت.
ــد ماه يه مامان مى گفتيم و تا چندهفته بعدش بايد دوره   ــا ما بعد از چن  اون موقع ه
ــرده  «بگو بابا»هاى پدر را مى گذرونديم. ولى بچه هاى االن قبل از حرف زدن  فش
ــن. اين بچه كه از همان بدو تولد مى دونه چه پدر و مادر  ــتا مى نويس ــن اينس كپش
ــى كه منو به دنيا  ــم بنويس:«مرس خوبى داره با يه نگاه به مادرش مى گه زير عكس
آولدى مامان پَليساي ِمهلَبون و بابا حامد زحمت  تَِشم». اصال از ذكر كردن نام پدر 
معلومه بچه  باهوش و بامراميه. يه همچين بچه اى بعد يه شب بيمارستان خوابيدن 
و فهميدن مكان تولدش بايد كپشن عكس بعديش در حالى كه سيگارى تو دستشه 
ــرا؟؟» ولى خب به خاطر  ــرا در اين برزخ افكندى مادر؟  آخر چ ــه: «چرا م اين باش

همون هوشش ميدونه كه فالوئراش از اين تلخ بازى ها خوششون نمياد. 
ــختيه. اين والدين عزيز هم در اين  ــتن فالوئر اين روزها كار س به هر حال نگه داش
ــان با افزايش ريزش فالوئر  ــى دريغ نمى كنن. جورى كه همزم زمينه از هيچ تالش
ــعي ميكنن هر چه زود تَر با  فيلم اولين عق زدن مادر سر سفره، استارت زندگي  س
اينستاگرامي بچه بعدي رو بزنن. يعني حواستون باشه كه تو اين مورد، آنفالو كردن 

اين عزيزان از فالو كردنشون خطرناك تر و پردردسرتره. 
ولي عجيبه كه خانواده ها اصال به بدى هاى پيوند زودهنگام كودكشون با اينستاگرام 
ــن كه اين جووناى آينده ديگه نمى تونن عكس هر بچه اى  توجه نمى كنن. مثال اي
ــردن عكس بچگى هاو  ــن «دختر مامان» . چون اليك ك ــذارن زيرش بنويس رو ب
ــون در همون لحظه توسط اعضاي يادآوري كننده فاميل ضربه  ــا نوجوني ش چه بس
سختى به روحيه آدم ميزنه. بله دقيقا ازهمون عكسايى حرف مي زنم كه ما در اولين 
ــت اينستاگرام رو ميشه پاك كرد، ولي  ــوزونديم. اصال از قديم گفتن پس فرصت س

اسكرين شاتاي مردم رو نه!

ــل اجتماع اراذل و اوباش/  1. رديف عقب: مح
ــط روى همان زوم  ــتاد فقط و فق جايى كه اس

مى كند/ نمونه  كوچكى از ندامتگاه قزلحصار.
2. دانشجويان جديدالورود: خردساالنى كه هنوز 
ــان آقا يا خانم مى گويند/ يك سرى  به استادش
لباس اتوكشيده كه با دفترهاى جلدشده هى از 
ــو مى پرند/ الهه  سرخوشى در  اين سو به آن س

يونان باستان.
ــه تنها بعد مرگت مجاز به  3. غيبت: امكانى ك
ــتفاده از آنى/ فرصتى كه اگر يك جلسه هم  اس
از آن استفاده كنى كل رموز موفقيت در هستى 

دقيقا همان جلسه بررسى مى شود.
4. درخواست افزايش نمره: فرآيندى كه باعث 
ــود/ بى فايده ترين عمل در  ــش نمره مى ش كاه

نظام هستى.
ــش فقط در همان  ــدرك: متنى كه صاحب 5. م
ــب براى  ــى مناس زمينه تخصص ندارد/ درپوش

انواع كوزه. 
6. جااستادى: جايگاهى كه اگر يك صدم ثانيه 
در آن لم بدهى مثل جن بوداده صاحبش ظاهر 
مى شود/ مكانى كه معموال هر چيزى غير استاد 

در آن قرار مى گيرد.
7. تخته وايت برد: اسمى كه محققان درنيافته اند 
چرا با وجود برد آخرش تخته  اولش هنوز حذف 

نشده.
8. گروه مجازى كالس: فضايى كه محتوايش 
ــان كالس و معرفى  ــداى ترم درباره  زم در ابت
ــط به فضيحت و مطالب  ــت. در اواس كتاب اس
ــا پيگيرى  ــد و در انتها ب ــر اخالقى مى رس غي
ــده و اعضايش از دانشگاه  ــت منهدم ش حراس

اخراج مى شوند.
9. بخش آموزش: جايى كه با نيش باز واردش 
ــوزك پا از آن  ــتانى نزديك به ق ــده و با دس ش
خارج مى شوى/ مكانى ساخته شده صرفا براى 
ــين بينيم باو  تكرار جمالت اصن راه نداره، بيش

و تا االن كجا بودى؟!

ــكى  ــى بود يكى نبود، زير گنبد كبود غير از خدا هيش «يك
نبود. 

ــى، مامانش و خواهر  ــواده بودن. جوجه نوك طالي يه خان
ــت بره بيرون.  نوك طاليى. يه روز مامان مرغه مى خواس
ــه ها تا من برگردم  ــه نوك طاليى و خواهرش گفت بچ ب
ــيد و دزد  ــرون نريدا. اگه بريد بيرون گم مى ش ــه بي از خون

مى برتتون». 
بله دوستان، اين اول داستانى بود كه من هر شب و هرشب 
در جواب درخواست قصه از مامانم مى شنيدم. نگاه به االن 
نكنيد كه كلى قصه و الاليى و غيره و ذلك هست. مامان 
من همين يه قصه رو داشت و نمى دونم رو چه حسابى فكر 
مى كرد تكرار يك قصه ثابت به صورت شبانه ممكنه براى 
ــه. به هر حال مامان من تو اين زمينه  يك بچه جذاب باش
دست آى فيلم رو از پشت بسته بود و اگر خانواده تشويقش 

مى كرد، االن مى تونست مدير اين شبكه باشه.
ــتان به اين صورت ادامه پيدا مى كرد كه نوك طاليى  داس
ــش و اصرارهاى خواهرش، از  على رغم توصيه هاى مامان
ــد. در نهايت روباه  ــرى بيرون رفت و گم ش فرط خيره س
ــد  ــت و خب ش مكار رو تو كوچه ديد و ازش كمك خواس

آنچه شد.  
ــتان ياد  ــاى زيادى از اين داس ــق نگذريم من چيزه از ح
ــر نباشم، به حرف پدر و مادرم گوش  گرفتم. اينكه خيره س
كنم، بدون اجازه بيرون نرم، همچنان به حرف پدر و مادرم 
ــوص به حرف مادرم گوش كنم.  گوش كنم و على الخص
به دليل اينكه مامانم خيلى روى اين وجه آموزشى داستان 

تاكيد داشت.
ــوش جان فرا  ــعه صدر گ ــب با س ــه هر حال من هر ش ب
ــوك طاليى تا از  ــان انگيز ن ــتان هيج ــپردم به داس مى س
ــتم بدونم بعد از  ــتش آگاه بشم. خيلى دوست داش سرنوش
ــت و از ماجرا باخبر شد و  اينكه مامان مرغه به خونه برگش
ــت به پشت در خونه آقا روباهه برسه  با هزار زحمت تونس
ــرا كه مامان من  ــن اتفاق هرگز نيفتاد؛ چ ــد؟ اما اي چى ش
ــوندن قصه و درست در نقطه  ــه قبل از به پايان رس هميش
ــتان خوابش مى برد. بله دوستان، مامان من اصغر  اوج داس

فرهادى زمان خودش بود.
بزرگ كه شدم از مامانم راجع به پايان داستان پرسيدم، اما 
ــدم اون هم از مادرش به همين صورت شنيده و  متوجه ش
ــم هم از مادرش و مادر مادربزرگم هم از مادرش  مادربزرگ
ــم، اون آقا  ــر فرهادى مايي ــر! مى دونيد؟ اصغ ــى آخ و... ال

ادامونو درمياره!

جوجه نوك طاليى 
با چاشنى اصغر فرهادى  

فرهنگ لغات 
دانشگاهى

دوسِت معمولى
ــه، كارمنِد بانكه. االن حدود  رامتين 37 سالش
ــمانه،  ــرار مادرش با س ــاله كه به اص ــك س ي
ــتن. سمانه  دختِر دختر خاله مادرش نامزد هس
25سالشه و به قول معروف دختر امروزى و به 
روزيه. دليل انتخاب سمانه توسط مادرش اين 
بوده كه يه موقع رامتين به سرش نزنه و دختر 
ــالش رو بگيره. داليل قبول كردن  عمه 35 س
ــمانه هم براى نگارنده مشخص نيست اما  س
اينكه باباى رامتين از مالك هاى بزرگ تهران 
ــر نبوده،  ــرش بى تاثي ــت هم تو اين پذي هس
ــمانه نداره فقط از اينكه  ــكلى با س رامتين مش
سمانه يه روز از خاطراتش با شاهين مى گفت، 
يه روز وسط بحث ياد بانمك بازى هاى پدرام 
ميفتاد، وسط فيلم ديدن از فيلم باز بودن كاميار 
مى گفت، موقع درس خوندن از باهوش بودن 
همايون، وسط كنسرت از صداى خوِب سامان 
مى گفت، موقع ديدن فيلم جنگى از خاطرات 
خدمت فرشاد مى گفت، بحث سياست كه مى 
شد از تحليل هاى حامد مى گفت، بازى فوتبال 
ــد از ربات پاره شده سياوش  كه پخش مى ش
ــم نبود.يا اينكه  ــه ذره براش قابل هض و ... ي
ــدن و با  ــمانه و رامتين تنها مى ش هر وقت س
ــتر از  ــناخت بيش هم حرف مى زدن و براى ش
خصوصيات اخالقى و زندگى واسه هم تعريف 
ــه هم  ــون رو واس مى كردن و به قولى رازهاش
ــت هاى  فاش مى كردن، معموال يكى از دوس
سمانه بوده كه اون راز رو قبل از رامتين بدونه. 
سمانه خيلى از رازهارو هم به رامتين نمى گفت 
ــش هم اين بود كه «تو به اندازه كاميار  و دليل
ــن رو بهتر مى فهمه».  ــدارى و اون م درك ن
ــور و هيجان چند  ــه اون ش ــن هم ديگ رامتي
ــت كه بخواد پيگيرى  ــش رو نداش ــال پيش س
ــور  كنه. رامتين فكر مى كرد تو جوونى همه ش
ــدر داده و االن چيزى براى  و هيجانش رو ه
ــه و ارائه نداره اما وقتى با خودش دو دو  عرض
تا چهارتا كرد ديد واقعا به سمانه عالقه داره و 
دوست داره يكى باشه كه رازهاى زندگيش رو 
با اون در ميون بذاره و باهاش يه رابطه خاص 
ــه، اون مى خواست براى سمانه يه  داشته باش
ــه. مى خواست يكى  چيزى فراتر از نامزد باش
ــه كه سمانه راحت حرفاش رو بهش بزنه،  باش
ــه همين يه روز دل رو به دريا زد و حرف  واس
ــمانه گفت:«سمانه من تصميم  دلش رو به س

رو گرفتم بيا با هم دوست معمولى باشيم».
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