
ــائلى كه در ر وزهاى اخير  افكار عمومى را  يكى از مس
ــت، بحث انتصاب دو  دامادى  به خود مشغول داشته اس
بوده است كه هر يك به سمتى عالى منصوب شده اند و 
ــتعفاى يكى از دامادها  اين مساله در نهايت موجب اس
ــد و در خصوص ديگرى نيز توضيح داده شد كه هيچ  ش
ــده بوده است. به  ــى در اين خصوص مطرح نش سفارش
ــوال در  ــگر عرصه  حقوق عمومى اين س عنوان پژوهش
ذهنم متبادر شد كه داشتن نسبت فاميلى اعم از نسبى، 
يعنى نسبت فاميلِى خونى و سببى يعنى نسبت فاميلى 
ــر، چه تاثيرى در حق فرد براى  در نتيجه  ازدواج با همس
اشتغال دارد؟ در جست وجوى نظام هاى حقوقى ديگر 
و مثال در اياالت متحده  آمريكا مشاهده كردم كه حدود 
ــبت به دونالد  ــنجى نس 50 درصد مردم در يك نظرس
ــاس مى كنند كه وى از خويشاوندان خود  ترامپ احس
ــتفاده مى كند و همچنين مى توان  براى اداره  كشور اس
ــاره كرد كه به خاطر  به رييس جمهورى كره جنوبى اش
به كارگيرى خويشاوندان خود در نهايت دستگير شد و 
بسيار جالب كه بحثى در اين خصوص مطرح شده است كه 
خويشاوندگرايى يا نپوتيسم (Nepotism) بايد هم در 
عرصه  استخدام خصوصى و هم در عرصه  استخدام دولتى 
محدود يا كنترل شود. اصل حق بر اشتغال بايد بر مبناى 
شايستگى فرد باشد و تخصصى كه متناسب با يك شغل 
ــت، بايدجزو  ملزومات و ضروريات تصدى يك شغل  اس
به حساب آيد؛ براي مثال  انتصاب يك شخص با مدرك 
جامعه شناسى به سمت معاون حقوقى نمى تواند امرى 
بر مبناى شايسته ساالرى تلقى شود يا انتصاب شخصى 
بدون سابقه اجرايى به رياست يك سازمان نمى تواند يك 
انتصاب شايسته به حساب آيد يا استخدام شخصى كه 
رشته هاى مهندسى خوانده است به سمت مديردفترى 
در يك دادگاه نمى تواند بر مبناى شايسته ساالرى باشد. 

بنابراين در استخدام بايد در ابتدا «شايستگى» مالك 
ــپس «تخصص» كه در هر مورد و نسبت به هر  باشد و س
شغل، تخصص ها متفاوت هستند. زمانى كه در انتصابات 
و استخدام ها، به يكى از اين عوامل بى توجهى شود، جامعه 
ــاس تبعيض ناروا خواهد كرد و در نتيجه احساس  احس
بى عدالتى افزايش پيدا خواهد كرد. حال سوال اينجاست 
اينكه فردى داماد يك مقام عالى رتبه يا فرزند يك مقام عالى 
باشد، بايد از حق اشتغال خود محروم شود؟ طبعا پاسخ به 
اين سوال منفى است و پر واضح است كه اين شخص نيز 
ــتغال بهره مند است و  مثل ساير شهروندان از حق بر اش
نمى توان نسبت فاميلى او با يك مقام عالى رتبه را دليلى 
بر محدود كردن حق وى برشمرد؛ اما مساله اى كه به نظر 
ــد در نظام حقوقى ما امرى شناخته شده نيست،  مى رس
مساله  قواعد حقوقى اى است كه بايد از خويشاوندگرايى 
ــتخدام ها جلوگيرى كند؛ به نظر مى رسد چنانچه  در اس

نظام استخدام خصوصى نيز سامان يابد و  از طريق آزمون 
به عمل آيد و به صورت متمركز باشد و نظارت هاى دولت و 
وزارت كار بر آن ها وجود داشته باشد، مى توان حتى در يك 
فرض آرمان گرايانه اين قواعد حقوقى را در نظام استخدام 
ــد كه  ــى و پياده كرد. به نظر مى رس خصوصى نيز اجراي
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى بايد قانونى را با عنوان 
«قانون منع استخدام و انتصاب خويشاوندى» يا «قانون 
شرايط استخدام شايسته» تصويب كنند كه در اين قانون 
هرگونه انتصاب اشخاصى كه نسبت خويشاوندى با مقامات 
عالى رتبه دارند، در ِسمت هاى انتصابى ممنوع باشد و بايددر 
قوانين كلى استخدام نيز استخدام و انتصاب اشخاصى كه 
تخصص آن ها هيچ گونه ارتباطى با شغل  شان ندارد، نيز 
ممنوع باشد و مقام استخدام كننده يا منصوب كننده نيز 
بايد با ضمانت اجراى مناسب و سختى مواجه شود تا اين 
رويكرد از نظام حقوقى ايران به صورت كلى از بين برود. در 
استخدام دولتى، مبناى نخست شايسته ساالرى است كه 
شخص بايد طبق آزمون استخدامى شرايط ورود به يك 
شغل را داشته باشد و سپس تخصص مربوطه است كه در 
عين وجود شايستگى هاى فردى، بايد به لحاظ تخصص 
نيز بتواند اين شغل را انجام بدهد و در ِسمت هاى انتصابى 
نيز به نظر مى رسد ضرورت نظارت بيشتر است و انتصابات 
مقامات بايد بر مبناى تخصص و شايسته ساالرى باشد. به 
ــار  عنوان راهكار مى توان با اعالم فراخوان عمومى و انتش
اسامى درخواست كنندگان و با انجام مراحل مصاحبه و 
توجه به سوابق شغلى فرد، اقدام به انتصاب كرد كه به نظر 
مى رسد چنين انتصاباتى از انتصابات مبتنى بر مناسبات 
بسيار كارآمدتر و كارآتر باشند. بنابراين اول نظام استخدامى 
جمهورى اسالمى ايران بايد انتصاب خويشاوندى را جرم 
اعالم كند و اگر هم جرم تلقى نمى كند، بايد تخلف مقام 
مافوق را محرز بداند و ضمانت اجراى مناسبى در انتصابات 
در نظر بگيرد و دوم بايد در انتصاب مقامات شروط الزمى 
ــود، از جمله تخصص مرتبط شخص و سوابق  رعايت بش
شغلى و اجرايى مرتبط و همچنين استفاده از فراخوان هاى 
عمومى و انتصاب از ميان اين افراد و سوم اينكه بايد دقت كرد 
كه اگر چه يك فرد به جهت انتساب به يك مقام عالى رتبه 
ــله مراتب ادارى و ارتقا به يك  نمى تواند بدون طى سلس
مقام انتصابى دست يابد؛ ليكن اين شخص از حق بر اشتغال 
محروم نيست و مى تواند از طريق آزمون هاى استخدامى 
ــتخدام دولت درآيد و با طى كردن مراحل مختلف  به اس
ــه در حال حاضر  ــد يابد. آنچ به مقامات باال نيز ارتقا و رش
آفت نظام استخدامى و انتصابى ماست، «انتصابات يعنى 
ــابات يعنى نسبت هاى  منصوب كردن ها بر مبناى انتس
خويشاوندى است» و چون مقام عالى رتبه  الزامى به اينكه 
فراخون عمومى صادر كند، ندارد و همچنين ممنوعيتى 
ــاوندان ندارد، طبيعتا اين  در خصوص استخدام خويش
ــيارى از موارد حتى ممكن  عمل را انجام مى دهد و در بس
است اين شخص جزو خويشاوندان نيز نباشد، اما به لحاظ 
تخصص هيچ ارتباطى با انتصابى كه صورت گرفته است 
ــده  حقوقى و تصويب يك قانون  ندارد؛ ضرورت وضع قاع
براى اين مساله، امرى واضح بوده و اميد است كه نمايندگان 
مجلس راهكارهايى اتخاذ كنند تا نظام استخدامى و انتصاب 

مسئوالن به صورت سازمان يافته و قانونى انجام شود.

ــتانى در زاهدان  ــوزى در يك واحد آموزشى غير دولتى پيش دبس حادثه غم انگيزآتش س
ودرگذشت سه دانش آموز خرد سال، بار ديگر همه خاطرات تلخ حوادث مشابه را براى ايرانيان زنده 
كرد .اگر در كشور ما  اصول ايمنى  در همه زمينه ها رعايت شوند و زيرساخت هاى مراكز آموزشى و 
عمومى وخصوصى با تكيه بر دانش پيشگيرى از حوادث بنا نهاده شوند ، حتى اگر حادثه اى پيش آيد 
كه از آن گريزى نيست، انسان نه خود را مالمت مى كند، نه جامعه و  نه مسئوالن ، ولى چه بايد گفت كه 
اگر هوشيار باشيم و جان انسان ها بيش از هر چيز ديگر به عنوان يك ارزش متعالى به باورها بنشيند

بسيارى از اين حوادث قابل پيشگيرى هستند و برجان وتن جامعه زخم نمى زنند .آرى نه تنها 
مسئوالن در عرصه هاى مختلف بلكه  ما  افراد جامعه آنچنان كه بايد براى زندگى ارزش قائل نيستيم 
ودر بسيارى از اوقات قربانى سهل انگارى خود و ديگران مى شويم . ابتدا بايد فرهنگ  «ارزشمندى

جان انسان ها»  به عنوان يك اصل خدشه ناپذير مورد اتفاق همه قرار گيرد و پس از آن شاهد به بار 
نشستن طبيعى ايمنى ها  و دقت ها و  وسواس ها ومقدمات و برنامه ها  در اين زمينه خواهيم بود .هنوز 
جاده هاى مان ساعت به ساعت قربانى مى گيرند ،آلودگى هوا در حد يك اپيدمى بيمارى مى آفريند 
و سيل و زلزله هر آن سربرمى آورند و كشتار مى كنند و ما چون دست بسته هاى مبهوت و بى دفاع 

فقط نظاره گر مى شويم و دل به رحم  خدا بسته ايم . 
اما بياييم يك بار در اين زمينه تعارف و رودربايستى را كنار بگذاريم وروى علت اساسى  وقوع 
اين همه حادثه هاى قابل پيشگيرى متمركز شويم. واقعيت آن است كه با سيل عظيم اشتغاالتى 
كه دولت وملت دارند ودغدغه هاى روزمره اى كه بهمن وار بر سرمان آور مى شوند، فرصتى نمانده

است كه فكر مسائل ايمنى و امنيت روانى وآسودگى خيال و آرامش روحى هم باشيم . ما سرشار 
از مساله هستيم، آكنده از ابهام و مملو از چه كنم ها . گويى در ابتداى زندگى قرار گرفته ايم وهنوز 
بسيارى از معضالت هستند كه تا رفع و حل نشوند، فرصت رسيدگى به ديگر مسائل پيش نمى آيد . 
هنوز هم بايد عده اى فرياد بزنند كه بايد ابتدا ايران آباد وآزاد و آرام باشد وسپس اگر فرصت و مايه اى 
باقى ماند به مديريت منطقه و جهان بپردازيم.وقتى معاون فنى و نظارت سازمان نوسازى مدارس 
كشور مى گويد: 90هزار كالس درس كشور سامانه گرمايشى استاندارد ندارند ، يعنى پول براى اين 
امر مهم وجود ندارد ، جاده هاى كشور براى ايمن شدن كامل نياز به سرمايه گذارى عظيم دارند ، 
ساختمان پالسكو آتش گرفت و ملت را به غم نشاند ولى هنوز هم صدها ساختمان در تهران وجود 
دارند كه ايمن نيستند وهزينه بزرگى براى ايمن سازى مى خواهند ، زلزله اغلب شهرهاى بزرگ و

كوچك و روستاها را تهديد مى كند ولى كى فرصت پيش آمده و امكان سرمايه گذارى فراهم شده 
است ؟ اين ها و ده ها تهديد بزرگ و كوچك ديگر وجود دارد كه فورا نيازمند توجه وتمركز همه 
جانبه هستند .دولتى كه به طور دايم درگير مسائل مختلف واز قضا حاشيه اى است و به راحتى براى 
وزير آموزش و پرورشش بابت حذف مشق شب بحران درست مى شود ، بودجه اش مثل گوشت

قربانى هزار تكه مى شود ،وزيراقتصادش در شوشتر  به گناه درشتگويى كارمند گمركش در بلخ،  تا 
مرزاستيضاح پيش مى رود ، وزير خارجه اش زير بمباران رسانه اى قرار مى گيرد كه از پولشويى گفته 
است و از مهم تر همه تالشش براى جذب سرمايه گذارى خارجى با انواع مانع تراشى ها به شكست 
مى انجامد و برخى از بهانه دادن به ترامپ ستمگر ابايى نشان نمى دهند؛ كى و چگونه وبا كدام پول 
و بودجه مى تواند به مسائل اساسى مثل ايمنى ، دفاع غير نظامى در مقابل حوادث طبيعى و بحران

وحشتناك آب بپردازد ؟ 
ــى و آينده نگرى و واقع گرايى حاكم باشد، بايد براى دولتى كه اگرانصاف و مسئوليت شناس

وسط ميدان است واز حريف بيگانه مشت مى خورد، فراغ بال ايجاد كرد و تشويق وحمايت شود 
تا زمين نخورد . انتقاد و اصالح روش ها نه تنها مذموم نيست كه به استحكام و درستى تصميم ها 
منجر مى شود ولى مانع تراشى و بحران آفرينى آن چيزى است كه پاى هر دولتى را سست مى كند و 
رسيدگى به مهمات كشور را به تاخير مى اندازد و اتفاقا سبب خسارت به همه مى شود. اصالح طلبان 
هم به دولت انتقاد دارند ولى حتى در گفتار هم براى قوه مجريه مانع ايجاد نكرده اند و گاهى چشم 
پوشيده اند تا كشور آسيب نبيند .ما روزى بايد قاطعانه و با اجماع اولويت هاى بزرگ  (مثل  آبادانى و 
ايمنى و استحكام درون) را مشخص  واصل تالش و انرژى وثروت مان را صرف آن ها كنيم ورسيدگى 

به امور ديگر را به درجه دوم واگذاريم تا اين همه غم برجان مان ننشيند .

ــد تالش دولت هفتم و هشتم براى  سال 1384 معلوم ش
ــيل براى اقتصاد  ــنه آش پر كردن ذخيره ارزى،  تبديل به پاش
ــت. قضيه از اين قرار بود كه دولت  و پيشرفت كشور شده اس
ــال ها هرج و مرج در اقتصاد،  توانسته  هفتم و هشتم پس از س
بود دخل وخرج كشور را هماهنگ كرده و مازاد درآمد دولت 
را در صندوقى ذخيره كند كه قرار بود به عنوان پشتوانه توليد و 
كارآفرينى استفاده شود.  اما ظاهرا قبل از اينكه توليدكنندگان 
و حتى خود دولت وقت برنامه ريزى براى اين صندوق داشته 
باشد، پوپوليست ها كه متوجه توان اين صندوق شده بودند، 
دل شان براى سوء استفاده از آن غنج زده بود. نتيجه واضح آن 
سال (84)، زمانى به چشم آمد كه شعار پوپوليستى «آوردن 
ــفره مردم» از زبان كانديدايى بيرون آمد و  پول نفت بر سر س
بعد از آن برنده همان انتخابات شد. شعار واضح و قابل فهم بود، 
اما چيزى كه توسط مردم ديده نشد،  منشأ توليد اين شعار بود:  
صندوق ذخيره ارزى.دولت بعدى كه با عوام فريبانه ترين شعار 
در تاريخ ايران، كسب راى كرده بود،  پس از به قدرت رسيدن، 
ــاختار صندوق ذخيره ارزى  به گونه طراحى شده  دريافت س
كه اجازه دست اندازى به آن براى اجرايى كردن وعده ها داده 
ــاله را پاك كرد، صندوق منحل شد،  ــود. صورت مس نمى ش
ــس از اتمام دوره دولت  صندوقى ديگر جاى آن را گرفت كه پ
ــاب و كتاب آن صفر مطلق بود.حاال دولت روحانى  وقت،  حس
دقيقا همان جايى قرار دارد كه دولت اصالحات در سال هاى 82

تا 84 قرار داشت. حمله ها همان حمله هاست و حمله كننده ها،  
همان حمله كننده ها؛ هر چه به انتهاى دوره رياست وى نزديك 
ــازى ها عليه دولت يازدهم با  تر مى شويم، تشابه ميان جوس
دولت هشتم بيشتر نمايان مى شود. رمزگشايى از وعده جديد 
پوپوليسى متكى به نفت، مشخص مى كند كه نگاه رييس دولت 
نهم و دهم باز هم به صندوق ذخيره ارزى است و خوب مى داند 
كه وسوسه كردن افكار عمومى با يارانه ها نقدى،  مى تواند براى 
او رايى دوباره بسازد. گرچه امروز رييس دولت نهم و دهم رقبايى 
نيز از اردوگاه همسوى با خود دارد و تنها كسى نيست كه براى 
رسيدن به رياست، برنامه حراج زدن به ثروت ملى را ريخته است. 
ــت از  ــى به داليلى،  دس ــت كه دولت روحان واقعيت اين اس
دالر فروشى برداشته و حاال آلودگى اقتصاد ملى به دالر نفتى،  
ــت. اين دالرها ظاهرا در صندوق ذخيره  كمتر از هميشه اس
ــده اند و تأللو اين دالرها عقل و هوش را از پوپوليست هايى  ش
ربوده است كه با تمام توان استراتژى 82 تا 84 را تكرار مى كنند: 
ابتدا تخريب دولت به هر شكل و هر بهانه و بعد از آن وعده هاى 
اغواگرانه. حركت دولت در حذف دالر نفتى از اقتصاد، حركتى 
ــك تاريخ در مورد اين دوره قضاوت  آينده ساز است و بدون ش
درست ترى خواهد داشت، اما به نظر مى رسد تجربه دولت هفتم 
و هشتم اين مسئوليت بزرگ را بر دوش شخص آقاى روحانى 
قرار داده است تا تمامى تمهيدات را براى جلوگيرى از دست 
اندازى عوام فريبان و تاراج دوباره ثروت ملى بعد از اتمام دولتش 

پيش بينى كند.

محمد مهاجرى
مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق

جعفر گالبى 
روزنامه نگار 

سجاد تبريزى 
كارشناس اقتصادي

تحليلى حقوقى      بر خويشاوندگرايى 
در مشاغل دولتى

اولويت هاى 
فراموش شده !

تأللو  دالرهاى نفتى 
و  وعده هاى پوپوليست ها 

خبر ترويجييادداشت 3يادداشت 2يادداشت 1

نوين ترين دستاوردهاى فناورانه و دانش بنيان كشور از فردا به مدت چهار روز در 
نوزدهمين نمايشگاه پژوهش، فناورى و فن بازار به نمايش گذاشته مى شود، مراسم 
گشايش اين نمايشگاه فردا در محل دايمى نمايشگاه هاى بين المللى تهران برگزار 

مى شود
به گزارش روابط عمومى و اطالع رسانى نوزدهمين نمايشگاه پژوهش و فناورى 
و فن بازار، مراسم افتتاحيه اين نمايشگاه با حضور مقامات وزارت علوم، تحقيقات 
ــازمان انرژى اتمى ايران، برخى  ــت جمهورى، س و فناورى، معاونت علمى رياس
از  نمايندگان مجلس شوراى اسالمى، رياست دانشگا ه ها و مراكز علمى و روساى 

انجمن هاى مرتبط برگزار مى شود.
مدير كل دفتر حمايت و پشتيبانى امور پژوهش و فناورى وزارت علوم، تحقيقات 
ــتاد ملى هفته پژوهش از ارائه نوين ترين دستاوردهاى فناورانه  و فناورى و دبير س
و دانش بنيان كشور در اين نمايشگاه خبر داد و گفت: اين نمايشگاه در واقع محل 
نمايش دست يافته هاى علمى، پژوهشى و تحقيقاتى يك سال اخير مراكز علمى و 

دانشگاهى كشور است.
عبدالساده نيسى افزود: امسال نمايشگاه هفته پژوهش براى اولين بار 
با همكارى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى و همزمان با ششمين 
ــگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهى ساخت  نمايشگاه ديگر از جمله نمايش
ــگاه هاى بين المللى تهران با  ــوم تا ششم دى و در محل نمايش ايران از س
شعار پژوهش هدفمند ، فناورى ارزش آفرين در خدمت توليد ملى برگزار 
مى شود.وى با بيان اينكه راهبرد اساسى اين نمايشگاه در دو حوزه عرضه 
فناورى و تقاضاى فناورى و بر پايه توسعه اكوسيستم نوآورى تعريف شده 
است، گفت: با توجه به روند رو به رشد عرضه و تقاضاى فناورى در جامعه، 
نمايشگاه پژوهش و فناورى و فن بازار رويكرد جديدى در حوزه زيست بوم 

نوآورى برپا خواهد بود.
نيسى اضافه كرد:ارائه دستاوردهاى فناورانه و دانش بنيان كشور و همچنين ايجاد 
بستر مناسب براى ارائه نيازمندى هاى فناورانه كشور و رفع آن توسط شركت هاى 
فناور و دانش بنيان، دانشگاه ها و پژوهشگاه ها مهم ترين هدف برگزارى نوزدهمين 

نمايشگاه دستاوردهاى پژوهش، فناورى و فن بازار است.
نيسى با اشاره به حضور برخى از وزارتخانه از جمله وزارت صنعت، معدن تجارت، 
ــكى، وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت راه و  ــت، درمان و آموزش پزش وزارت بهداش
شهرسازى و وزارت فناورى اطالعات و ارتباطات در نمايشگاه نوزدهم و با توجه به 
تفكيك تقاضاى فناورى و عرضه فناورى ، اظهار اميدوارى كرد كه در نمايشگاه امسال 

شاهد رشد فروش فناورى تقاضا محور و تجارى سازى نوآورى ها باشيم.
مدير كل دفتر حمايت و پشتيبانى امور پژوهش و فناورى وزارت علوم تحقيقات 
ــگاه ها، پارك هاى علم و فناورى و  و فناورى گفت: امسال عرضه فناورى هاى دانش
مراكز رشد و پژوهشگاه ها در سه سالن  به نمايش گذاشته مى شود و براى اولين بار و 
به صورت مجزا دو سالن ديگر به تقاضاى فناورى اختصاص داده شده است كه بستر 

مناسبى براى اتصال متقاضيان فناورى و متوالى فناورى مهيا مى كند.
نيسى افزود: از ديگر برنامه هاى نمايشگاه نوزدهم حضور سرمايه گذاران براى 
تسهيل در تجارى سازى فناورى با رويكرد تامين سرمايه گذارى اوليه، كاهش ريسك 
ــازى فناورى است. همچنين  از طريق مشاركت و سرعت بخشيدن به تجارى س
برگزارى كارگاه هاى آموزشى در حوزه هاى مختلف در طول برپايى نمايشگاه از ديگر 
برنامه هاى اين نمايشگاه خواهد بود.وى ادامه داد: در نمايشگاه امسال از فناورى هاى 
ــگاه ها و در غرفه فناورى هاى  جديد رونمايى خواهد شد و در زمان برپايى نمايش

منتخب اين دستاوردها در معرض ديد قرار خواهد گرفت.
نوزدهمين نمايشگاه پژوهش و فناورى و فن بازار ايران از فردا تا ششم دى ، هر 
روز از ساعت 9 تا 17 در محل دايمى نمايشگاه هاى بين المللى تهران آماده بازديد 

عالقه مندان است.

فردا نوزدهمين نمايشگاه پژوهش، فناورى و فن بازار در نمايشگاه 
بين المللى تهران آغاز به كار خواهد كرد

پيشروى دانش بنيان ها 
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سياست ها و برنامه هايي كه هر دولتي بعد از انقالب براي كشور طراحي و پياده كرده، 
داراي فوايد و مضرات فراواني بوده است كه نمي توان منكر هيچ كدام آن ها شد. در اين دولت 
نيز ايرادات فراواني وجود دارد كه به دليل رشد در ساختار ايران اين عيوب قابل درك و فهم 

است. در تازه ترين خبري كه منتشر شده است ولي توجهي به آن نشد، موضوع برداشت چند 
ده ميليارد دالري از صندوق توسعه ملي است.نكته اي كه هادى قوامى، عضو كميسيون 

برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى در گفت وگوى ويژه خبرى ...

ورزش 8 سياست 2

سرزمين 6

مسئوالن پاسخگوي غيب شدن 150ميليارد دالر از ذخاير ارزي كشور باشند

شعبده     بـازي
با  صندوق توسعه ملي

 عضو ناظر مجلس درهيات تنظيم صورتحساب عملكرد ساالنه بودجه كل كشور در گفت وگو  با«قانون»:
70 درصد از 150 ميليارد دالر برداشت از صندوق توسعه ملي صرف تسهيالت شد!

        بي تدبيري،   بالي جان تاريخ پيروزآباد شد

ميراث جهاني  پارس، گرفتار سوءمديريت

نقدى بر آن ها كه همواره انتقاد مى كنند
 و وارد ميدان نمى شوند  

آقاياِن 
تا ابد اپوزيسيون!

روز گذشته همزمان با مانور پيامبراعظم(ص) نيروهاي سپاه با 
ناوآمريكايي درگير شدند

تغيير رزمايش
 به صحنه نبرد

پارلمان 3

صفحه  2

      ادامه تخريب هاي هاشمي رفسنجاني 

      بعد از مرگ و اعتراض خانواده اش به اين اقدام          

نبرنبر  د   با  مرد   با  مر  دديي  كه   كه   
ررفته  است!فته  است!

صبح ديروز حكم حميد باقرى درمنى اجرا شد 

سومين   اعدام   بزرگ 

حقوق و قضا 5

اقتصاد 5

بين الملل 4

وضعيت قيمت دالر با توجه به روند كاهشي آن در چند هفته گذشته بررسي شد

حركت   نرخ  ارز  به  سمت تعادل

اختالف برسر بودجه، وزارتخانه هاي مهم اياالت متحده آمريكا را غير فعال كرد

دولت   تر امپ    در تعطيالت    اجباري  
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رزمايش پيامبر اعظم(ص) 12 نيروى زمينى سپاه پاسداران انقالب اسالمى كه 
از سلسله رزمايش هاى نزسا است، ديروز (شنبه، اول دى) همزمان با ورود ناو جنگي 
آمريكا و درگيري در خليج فارس در جزيره قشم  برگزار شد. در اين رزمايش يگان هاى 
ــريع نيرو ى مخصوص، تكاوران، بالگردهاى هوانيروز، پهپاد هاى رزمى و   واكنش س
شناسايى، واحدهاى تخريب و مهندسى، يگان موشكى نزسا، ناوتيپ ذوالفقار منطقه 
يكم نيروى دريايى سپاه نيز حضور داشتند. در اين مرحله، ابتدا غواصان نيروى  زمينى 
به منظور تصرف ساحل دشمن عمليات خود را آغاز كرده و پس از آن تكاروان و نيروهاى 
ويژه نزسا به منظور تصرف منطقه دشمن وارد  عمل شدند. بالگردهاى كبراى هوانيروز 
سپاه پاسداران به دوربين هاى پيشرفته و بومى RU-290تجهيز شدند. در بخش اول 
مرحله نهايى رزمايش، غواصان و  تكاوران نيروى زمينى سپاه با تهاجم به ساحل دشمن 
عمليات تصرف سرزمين و  مناطق استراتژيك دشمن را تمرين كردند. در مرحله اصلى 
از اين رزمايش بزرگ، نيروهاى ويژه «صابرين» سپاه با موفقيت عمليات تهاجمى نفوذ 
به جزيره و شكستن خط دفاعى دشمن فرضى را اجرا كردند و در مرحله نهايى رزمايش، 
مين هاى ضدبالگرد توليد داخل به بهره بردارى عملياتى رسيد. همچنين در مرحله 
نهايى اين رزمايش بالگردهاى MI17 هوانيروز نيروى زمينى سپاه با پرواز بر منطقه 
رزمايش عمليات بار ريزى و پشتيبانى از نيروهاى خودى را تمرين كردند. در ادامه مرحله 
نهايى رزمايش پيامبر اعظم(ص)12 نيروى زمينى سپاه، يگان هاى توپخانه با اجراى 
آتش سنگين پشتيبانى از يگان هاى عمل كننده در خاك دشمن فرضى پشتيبانى 
كردند. تكاوران نيروى زمينى سپاه در ادامه، با پشتيانى زره پوش ها و بالگردهاى تهاجمى 
به مواضع دشمن فرضى در يك جزيره حمله كردند. بالگردهاى رزمى هوانيروز  نيروى 
زمينى سپاه با پرواز بر  منطقه رزمايش به اجراى آتش پشتيبانى از نيروهاى عمل كننده، 
پرداختند. نيروى زمينى سپاه در رزمايش اخير، در انتقال سريع نيروهاى ويژه و تكاور از 

نقاط مختلف كشور به منطقه عمومى رزمايش ركوردزنى كرد.يگان هاى پدافند نيروى
زمينى سپاه موفق شدند يك فروند پهپاد دشمن فرضى را بر فراز منطقه رزمايش منهدم 
كنند. گفتني است رزمايش پيامبر اعظم(ص)12 نيروى زمينى سپاه با دستيابى به 

اهداف ازپيش تعيين شده با موفقيت پايان يافت. 
هشدار به سران منطقه

ــيد، فرمانده قرارگاه مركزى خاتم االنبيا(ص)  سردار سرلشكر غالمعلى رش
ــالت قدرت هاى  ــورى كه زمينه هاى مداخ ــيه رزمايش گفت: هر كش در حاش
استكبارى را در منطقه فراهم كند، بيشترين هزينه را پرداخت خواهد كرد. وى 
افزود: قدرت نيروهاى مسلح جمهورى اسالمى در چارچوب اهداف و منافع ملى 
كشور، براى مقابله با هرگونه تهديدات، سازماندهى و آماده شده است. فرمانده 
قرارگاه مركزى خاتم االنبيا(ص) خاطرنشان كرد: قدرت دفاعى ايران براى مقابله

ــه آميز در منطقه، در دفاع از اهداف و  با هرگونه اقدامات تحريك كننده و مداخل
آرمان هاى بلند انقالب اسالمى و منافع ملى، همواره آماده و رو به افزايش است.

سردار رشيد ادامه داد: ما تالش مى كنيم كه با همه  همسايگان خود روابط برادرانه 
ــايگان را امنيت خود مى دانيم اما به عنوان و حسنه داشته باشيم چرا كه همس

فرمانده قرارگاه مركزى حضرت خاتم االنبيا (ص) از اين صحنه و ميدان رزمايش 
ــورى كه زمينه هاى مداخالت  ــدار مى دهيم، هر كش نيروى زمينى سپاه هش
قدرت هاى استكبارى را در منطقه فراهم كند، در تقدم نخست، بيشترين هزينه 
را براى رفتارهاى غيردوستانه و تحريك آميز خود پرداخت خواهد كرد.  سردار
ــالمى در حاشيه ــپاه پاسداران انقالب اس محمدعلى جعفرى، فرمانده كل س

ــپاه و در جمع خبرنگاران اظهار داشت:  برگزارى اين رزمايش نيروى زمينى س
توان دفاعى جمهورى اسالمى ايران يك توان بازدارنده است. 

تهديد شويم، قدرت مي سازيم
ــپاه در جمع خبرنگاران گفت: هرگونه  سردار سالمى، جانشين فرمانده كل س
دخالت، فرآيند صلح در يمن را تشديد مى كند و ايران همواره به دنبال حل موضوع 
ــاركت مردم يمن است. وى با اشاره به يمن از طريق گفت و گوى هاى سياسى و مش

ــعله ور  دخالت هاى بيگانگان در امور يمن ادامه داد: حضور آن ها در يمن فقط به ش
ــدن جنگ كمك مى كند. آن ها با سياست هاى شان ناامنى را توسعه مى دهند و  ش
با اقدامات شان پل تسليحاتى ايجاد كرده اند و بي شك با اين روند نمى توانند امنيت 
منطقه را تامين كنند. جانشين فرمانده كل سپاه  افزود: دشمنان احساس مى كنند

كه منافع شان در به آتش كشيدن منطقه است و همواره با سياست خطرناك ارسال 
سالح به منطقه اين جغرافيا را تحت تاثير قرار مى دهند.وى تاكيد كرد: دشمنان ما را 
تهديد مى كنند و در همان حال از ما مى خواهند كه از قدرت دفاعى خود بكاهيم كه 
اين منطقى نيست.سردار سالمى با بيان اينكه همواره قدرت بر اساس تهديد شكل 
مى گيرد،گفت: ما اگر تهديد شويم، قدرت خواهيم ساخت و اين ديوانگى است وقتى 
ــالح كنيم و در اختيار دشمن قرار دهيم. ــويم، خود را خلع س همواره تهديد مى ش

جانشين سپاه پاسداران ادامه داد: قطعا تجربيات ناشى از نبرد با تكفيرى ها به ويژه 
در نيروى زمينى سپاه اثرات ويژه اى در پيشرفت و عملكرد نيروهاى ما داشته است و 
باعث شده كه نيروها از يك ميدان تاكتيكى خالقانه برخوردار شوند. همچنين دكترين 
دفاعى خود را بر اساس تغيير شكل جنگ ها از لحاظ فنى و عملياتى تغيير شكل داديم.
وى برنامه آينده سپاه را عدم توقف در توسعه قدرت دفاعى دانست و افزود: در حوزه

دستاوردها، فناورى ها، تاكتيك ها و تكنيك ها در حال تالش براى پيشرفت هر چه 
بيشتر هستيم و برنامه هميشگى ما پيشرفت در امتداد اين موارد خواهد بود.

تاكتيك جديد و تهاجمى 
 سردار محمد پاكپور، فرمانده نيروى زمينى سپاه نيز در حاشيه برگزارى اين رزمايش 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در اين رزمايش به همه اهدافى كه از پيش تعيين كرده 
بوديم رسيديم. همان گونه كه قبال اعالم كرديم، اصول و راهبرد اصلى ما دفاعى است، اما 

در سطوح عملياتى و تاكتيكى، تهاجمى است. 

سياست نامه

روز گذشته همزمان با مانور پيامبراعظم(ص) نيروهاي سپاه با ناوآمريكايي درگير شدند

تغيير رزمايش به صحنه نبرد

اكبرهاشمي بهرماني، فردي كه سال ها قبل از انقالب ايران 
با رژيم پهلوي درگيربود و بعد از 57 روزهاي راحتي را پشت سر 
نگذاشت و بعد از 88 نيز دوران جديدي از زندگي سياسي وي 
رقم خورد و سبب شد تا او براي هميشه و حتي پس از مرگ نيز 
مورد غضب عده اي واقع شود. ماجراي درگذشت حاشيه دار او و 
نيز رويدادهايي كه اين روزها در جامعه حاشيه ايجاد كرده است 
ــمي مرده نيز براي برخي واهمه  نشان مي دهد كه حتي هاش
برانگيز است و عده اي براي تسويه حساب هاي سياسي با وي 
همچنان كينه ورزي مي كنند. در همين حال، روزهاي آخر آذر 
ــت آيت ا... منتظري خبري منتشر  همزمان با سالروز درگذش
ــتندي با عنوان مستند «هاشمى  شد كه مربوط به اكران مس
زنده است» بود كه عصر 27 آذر در دانشگاه تهران رونمايى شد. 
گفته مي شود اين مستند با معرفى و روايت جزييات زندگى اكبر 
هاشمى رفسنجانى از ابتداى نوجوانى تا درگذشت او به بررسى 
اقدامات وى در بين سال هاى 1320 تا دى 1395 مى پردازد. 
باشگاه خبرنگاران جوان اين مطلب را منتشر كرد و مدعي شد 
كه قرار بود در اين مراسم محمد هاشمى برادر مرحوم آيت ا... 
هاشمى رفسنجانى، رييس فقيد مجمع تشخيص مصلحت 
نظام حضور يابد كه با ارسال پيامى از حضور در اين مراسم امتناع 
كرد. محمد هاشمى در پيام خود اعالم كرد: به دليل مشكالت 
ــمى رفسنجانى و  متعدد و تخريب عليه مرحوم آيت ا... هاش
حضرت امام(س) شركت اين جانب در جلسه دانشگاه تهران 
منتفى است. مستند «هاشمى زنده است» به تهيه كنندگى و 
كارگردانى على طادى، پژوهشگرى حامد قلى پور، صداگذارى 
مهدى جمشيدى، تدوين على مومن عاليى، ساخت موسيقى 
توسط رامتين وطن نيا، گويندگى ناصر طهماسب، روابط عمومى 
بهنام توفيقى و طراحى پوستر توسط محمد روح االمين توليد 
شده است و رسانه هاي نزديك به جريان اصولگرا تبليغ فراواني 
براي اين مستند داشتند. تهيه كننده وكارگردان اين مستند 
سابقه چنداني ندارد وكار خود را از سال 94 آغاز كرده و تنها در 

فيلم يتيم خانه ايران حضور داشته است.
دروغ بزرگ

از اين مسائل كه بگذريم بايد اشاره شود كه رونمايي و اكران، 
ابتداي ماجرا بود و در ادامه بعد از آنكه محتواي اين مستند علني 
شد، اعتراض ها و انتقادها نيز علني شد. اولين واكنش مربوط به 
ياسرهاشمي بود كه در گفت وگو با روزنامه آرمان مطالبي را بيان 
كرد. ياسر هاشمى درباره ساخت مستند«هاشمى زنده است» 
گفت كه اين مستند از سوى ارگان هاى خاص بيشتر در جهت 
تخريب آيت ا... هاشمى بود و جنبه انتقادى نداشت و متاسفانه 
صحنه ها، تصاوير و اطالعات دروغ در اين فيلم بسيار زياد بود و 
اين فيلم مجوز وزارت ارشاد را هم نداشت.وي درباره عدم حضور 
در مراسم رونمايي از اين مستند نيز توضيحاتي ارائه داد و گفت 
كه از خانواده يعنى ما، دعوت كرده بودند كه در مراسم پخش 
اين مستند شركت كنيم اما هنگامى كه از محتواى اين مستند 
باخبر شديم در اين مراسم حضور پيدا نكرديم و با پخش آن هم 

به مخالفت پرداختيم.
هزينه ميلياردي براي پروژه تخريب

در ادامه اعتراض ها محمدهاشمي، برادر مرحوم هاشمي 
ضمن انتقاد از مستند «هاشمى زنده است» گفت: سازندگان 
اين مستند قصد دارند بگويند كه يك انحراف در نظام در دولت 
سازندگى به وجود آمده و ادامه دارد. محمدهاشمى در گفت وگو 
با ايلنا،  درباره مستند « هاشمى زنده است» و واكنش بيت آيت ا... 
ــنبه از انجمن اسالمى دانشگاه  به اين مستند ،گفت: روز دوش
تهران با من تماسى گرفته شد و دعوت كردند كه به عنوان مهمان 
ويژه در مراسم رونمايى مستندى به نام «هاشمى زنده است» 
شركت و سخنرانى كنم و به سواالتى كه پيش مى آيد، پاسخ 
ــخ به اين دوستان گفتم چون اين  دهم. وى تاكيد كرد: در پاس
مستند را نديده ام نمى توانم قول شركت در اين برنامه را به شما 
بدهم، بنابراين اجازه دهيد آن را مشاهده كنم سپس به شما براى 
شركت در برنامه پاسخ دهم. وي ادامه داد: بر اساس توافق صورت 
گرفته قرار شد صبح سه شنبه مستند را به دفترم بياورند تا آن را 
ببينم كه اگر مورد تاييد واقع شد، عصر در مراسم شركت كنم. 
صبح مستند را به دفتر آوردند و من آن را مشاهده كردم. رييس 

پيشين سازمان صدا و سيما با اشاره به اينكه سازندگان مستند 
«هاشمى زنده است»،  بخشى از فعاليت هاى آقاى هاشمى را به 
طور ناقص نقد كرده اند، عنوان كرد: سازندگان مستند «هاشمى 
زنده است» دولت سازندگى را تفسير و تحليل كرده اند و بحث را 
به اينجا كشانده بودند كه در دولت سازندگى انحرافى در نظام 
حوزه هاى اقتصاد، فرهنگ و سياست به وجود آمده است كه تا 
دولت هاى بعد ايشان مانند دولت آقايان خاتمى، احمدى نژاد 
و روحانى ادامه داشته و دارد. هاشمى با بيان اينكه سازندگان 
مستند «هاشمى زنده است» عنوان مى كنند «هاشمى زنده 
است، چون اين انحراف زنده است»، گفت: متوليان ساخت اين 
مستند چنين موضوعي را بيان كرده اند و به نوعى گفته معروف 
امام را كه فرمودند «بدخواهان بدانند نهضت زنده است چون 
ــتمايه اهداف و تمسخر خودشان  هاشمى زنده است» را دس
قرار داده اند. وى در ادامه با بيان اينكه سازندگان اين مستند واژه 
نهضت را به انحراف تبديل كرده اند و در حقيقت مى خواهند 
بگويند كه نهضت اسالمى از اول پايه انحرافى داشته است، گفت: 
هنگامى كه مشاهده كردم اين مستند چنين قصدى را دارد، 
اعالم كردم كه در مراسم مذكور شركت نمى كنم اما ديدم بدون 
اينكه ذكرى از قرارمان داشته باشند در سايت هاى خودشان 
خبر خالف واقع را مطرح كردند. وى در پاسخ به اين سوال كه چه 
كسانى سازنده اين مستند هستند، گفت: افرادى كه پيش من 
آمدند هر سه دانشجو بودند و گفتند كه ما خودمان اين مستند را 
تهيه كرديم، يكى از آن ها گفت دانشجوى دانشگاه شريف بوده 
است و هنر خوانده است. از آن ها سوال كردم چه كسى از شما 
حمايت كرده است، گفتند هيچ كس با پول خودمان اين مستند 
را ساخته ايم. هاشمى تاكيد كرد: اين مستند يك ساعت و چهل 
ــت و با مالك صوتى و تصويرى امروز بايد حدود 20 دقيقه اس

ميليارد تومان هزينه برداشته باشد حال دو دانشجو از كجا چنين 
پولى را آوردند نمى دانم. البته به نظرم در تيتراژ فيلم از صفير فيلم 
يا صفيران فيلم تشكر كرده بودند. وى خاطرنشان كرد: مسائلى 
را كه از آقاى هاشمى در اين مستند نشان مى دادند مختص به 
آرشيو صدا و سيما بود كه هركسى دسترسى به آن ها را ندارد اما 

به طور كامل در اختيار اين افراد بود .
اعتراض به دستكاري تاريخ

محسن هاشمي رفسنجاني نيز كه اين روزها به عنوان رييس 
شوراي شهر تهران فعاليت مي كند در واكنشي محافظه كارانه 
درباره طرح برخى ادعاهاى تاريخى در خصوص مرحوم هاشمى 
رفسنجانى، گفت: اظهار نظر و انتقاد حق هر جريان و شخصى 

است و ما نه تنها مخالف اظهار نظر افراد نيستيم بلكه از آن استقبال 
مى كنيم، اما بايد مراقبت كنيم اگر اظهار نظرمان مربوط به تاريخ 
و گذشته است براساس مستندات و شواهد و قرائن قابل بررسى 
وتحقيق توسط پژوهشگران باشد. وى ادامه داد: اين طور تلقى 
ــود كه ما تغيير كرده ايم و ديگر عملكرد خود در دهه هاى  نش
گذشته را قبول نداريم اما براى اينكه مسئوليت آن را نپذيريم، با 
طرح ادعاهاى غير مستند، مى خواهيم آن را به گردن فرد ديگرى 
مانند مرحوم آيت ا... هاشمى رفسنجانى بياندازيم. دست كارى 
در تاريخ و روايت هاى مجعول و بى پشتوانه، اگرچه ممكن است 
براى برخى محبوبيت هاى كوتاه مدت را به همراه داشته باشد 
اما در كالن به انقالب و جامعه و قضاوت نسل هاى آينده آسيب 
مى زند. هاشمى با بيان اينكه بزرگ ترين آرزوى تحقق نيافته 
آيت ا... هاشمى رفسنجانى، رفاه مردم ايران و زندگى در شأن اين 
مردم با حذف فقر و در حد سرمايه هاى ايران زمين بود، گفت: در 

دولت سازندگى، حركت به سمت اين هدف آغاز شد اما اكنون 
شايد به نظر برسد ما نه تنها به سمت اين هدف پيش نمى رويم 
بلكه نسبت به 20 سال قبل، فاصله بيشترى با انتظارات مردم 
و آهنگ پيشرفت و توسعه جهان داريم.  براى مردم مشكالت 
زيادى ايجاد كرده ايم كه پاسخگوى آن نيستيم و مسئوليت را به 
گردن يكديگر مى گذاريم و همه تبديل به اپوزيسيون شده ايم 
كه اميدواريم با وحدت، همدلى و هم افزايى جريانات سياسى و 

مسئوالن اين كندى جبران شود.
نيت هاي مساله دار

ــترده اي در زمينه تخريب  اين طيف كه فعاليت هاي گس
افرادي دارند كه قدرتي در اين دنيا ندارند و از بين رفته اند هر روز 
براي يكي از شخصيت هاي مطرح انقالب ايران حاشيه سازي 
مي كنند. آن ها با برنامه هايي كه در دستور كار دارند مي كوشند 
تا شايد بتوانند به اهداف خود برسند و فضا را به سمتي ببرند كه 
اقدامات انجام شده در دوره هاي گذشته را به نام عهده اي  به پايان 
برسانند يا اينكه آن ها را منفور جلوه دهند و بگويند كارهايي كه 
بايد را انجام نداده اند. مستند هاشمي زنده است نيز مانند مستند 
قائم مقام مي تواند با اهداف خاصي ساخته شده  باشد ولي اينكه 
تاريخ معاصر كه هنوز شاهدان آن در قيد حيات هستند را عده اي 
تحريف كنند و به سمتي ديگر بكشانند جاي نقد است. از طرفي 
ديگر نكاتي كه محمدهاشمي به آن اشاره كرده است نيز نبايد 
ناديده گرفته شود. اينكه يك فرد ناشناس و بي سابقه با 20 ميليارد 
هزينه يكي از اركان جمهوري اسالمي را بدون مجوز تخريب كند 

جاي سوال دارد و نبايد به راحتي از آن چشم پوشي كرد. 
عقوبت سكوت

ــك انتقادهاي فراواني به شيوه حاكميت و مديريت  بي ش
هاشمي رفسنجاني در سال هاي پس از انقالب ايران وارد است 
ولي اين فرد براي ابقاي نظام جمهوري اسالمي فعاليت هاي 
ــت. اينكه  برخي مي گويند دليل بخشي از  ــترده اي داش گس
ــكوت و خنده در برابر  تخريب ها و توهين ها عليه او عقوبت س
ــمان  ــه مهدي بازرگان در مقابل چش هجمه هاي ناعادالنه ب
ــايد برگرفته از خصوصيات  اكبرهاشمي رفسنجاني است ش
ــر تخريب ها و  ــا و در براب ــن روزه ــت و آن هايي كه اي دنياس
ــكان دارد كه در  ــكوت مي كنند ام بي حرمتي هاي عده اي س
آينده اي نزديك دچار همان عقوبتي شوند كه هاشمي قدرتمند 
در روزگاري به آن دچار شد و امروز  نيز كه دستش از دنيا كوتاه 
است باز برخي گريبان وي را در اين دنيا رها نمي كنند؛ هرچند 

كه آخرت حساب و كتاب ويژه خود را دارد.

گروه سياسى

نبايد حق و ناحق شود

من خشت مى گذارم   و توسيمان

ــر در جامعه ايراني  ــن روزها كمت ــتند كه اي ــهدا ويژگي هاي رفتاري و اخالقي داش ش
ــهداي  ــجادى همرزم از هم رزمان ش ــتا ميرس ــه كنيم. در همين راس مي توانيم مالحظ
ــهيدان مهدى اسفنديارى و حميدرضا مالحسنى  هشت سال دفاع مقدس مي گويد كه ش
ــد. همين  گونه هم شد و تا  دوست داشتند قبرشان همچون حضرت زهرا (س) گمنام باش
ــت. والفجر 4 آسمانى  ــرانجام پيكرشان به ميهن بازگش مدت ها از آنان بى خبر بوديم تا س
شدند. طبق قولى كه به يكديگر دادند، مزارشان همچون حضرت زهرا (س) گمنام شد. هيچ 
كس خبر از سرنوشت پيكر اين دو شهيد نداشت. سال ها و روز ها كه مى گذشت خواهر يكى 
از آن دو شهيد بى تاب تر مى شد. سرانجام پس از توسل خواهر شهيد به شهيد پالرك، اين 
دو دوست به آغوش خانواده بازگشتند. ما فقط يك خانه با منزل حميدرضا فاصله داشتيم. 
ــد. فعاليت هاى مان در  ــتر ش از كودكى با يكديگر بوديم. اوايل انقالب صميميت مان بيش
مسجد و بسيج بود. من و حميدرضا و نادر پرستو هر شب در خيابان ها گشت زنى مى كرديم 
به همين خاطر به ما لقب سه تفنگدار داده بودند. سال 58 كه گروهك ها فعال شده بودند، 
ــتر افرادى انتخاب مى كردند كه كار بلد بودند. اوايل به ما اجازه  مسئول گشت شب را بيش
نمى دادند كه گشت برويم ما هم دست از كار نكشيديم و با چراغ قوه و چوب دستى، شب ها 
نگهبانى مى داديم. در سال 60 هم كه منافقين فعال شده بودند، در منطقه گشت مى زديم تا 
از امنيت محله مان مطمئن شويم. حميدرضا بسيار شوخ بود. در حين گشت زنى با ما شوخى 
ــت زنى در هواى سرد، گاهى كنار خيابان دور آتش  مى كرد تا خواب مان نگيرد. هنگام گش
ــتيم و صحبت مى كرديم. حميدرضا نيم ساعتى كنار ما مى   ماند، بعد به كتابخانه  مى نشس
مسجد مى   رفت و نماز شب مى خواند و مطالعه مى كرد. وقتش را با حرف زدن هدر نمى داد.

ــان  اهل كمك كردن بود. پيت 20 ليترى نفت را براى پيرزن ها و پيرمرد ها تا درب منزل ش
مى برد. گاهى اعتراض مى كرديم و مى گفتيم: «حميدرضا اين افراد خودشان دختر و پسر 
دارند، مى توانند از آن ها كمك بگيرند». مى گفت: «اشكال ندارد.» نفت را كه بين افراد پخش 
ــيد. اسم آن ها را مى نوشتيم تا  مى كرديم. گاهى اوقات نفت كم مى آمد و به برخى نمى رس
دفعه بعد به آن ها نفت بدهيم. برخى مواقع ما بر اين موضوع دقت نمى كرديم، اما حميدرضا 

مى نوشت و مى گفت: «نبايد حق و ناحق شود».

ــار عارضه «گاليه  ــت كه ما دچ سال هاس
ــه و همه جا شروع  ــده ايم.هميش كردن»ش
ــع موجود مى كنيم.از  به گاليه و انتقاد از وض
ــى عدالتى،نبود امكانات،نبود  بيكارى،فقر،ب
ــازى، عدم  ــت،پارتى ب آبادى،اقتصاد،سياس
توسعه يافتگى و ... هميشه اعتراض داريم. هر 
موقع هر نابهنجارى مى بينيم، هر موقع توزيع 
ــم، هرموقع مغفول  ناعادالنه ثروت مى بيني
ــروع به  ماندن اصل هاى مهم را مى بينيم ش

گاليه مى كنيم كه چرا اين گونه است.
ــته ما «چاله و چوله »تو محيط مان  درس
زياد داريم امايك بار هم كه شده بياييد به اين 
ــكل  موضوع فكر كنيم كه چرا اين همه مش
ــر روز از ديروز  ــكالت مان ه داريم و چرا مش

بيشتر مي شود؟!
نگارنده مهم ترين علت اين موضوع را عدم 
مطالبه گرى جامعه از يك سو و از سوى ديگر 
ترجيح منافع شخصى به منافع ملى از جانب 
ــه در ادامه به  ــئوالن مى داند ك برخى از مس

اختصار به اين موضوعات خواهم پرداخت.
ــا درآن اتفاق  ــواردى كه همه م يكى از م
ــور پر شده  ــت كه «آقا  كش نظر داريم اين اس
از پارتى بازى» و در نكوهش اين امر حكايت 
ــراييم ولى خدا  ها مى كنيم و مرثيه ها مى س
نكند دورترين فاميل و آشناي مان يك پست 
و مقامى تو جايى بگيرد، آن وقت كه هزار مدل 
انتظار بيجا ازش پيدا مى كنيم و وجدان مان را 
ــم كه اين همه پارتى  اين گونه راضى مى كني
ــمان به  ــود حاال با كار من كه آس بازى مي ش
زمين نمياد. آيا با اين منطق نبايد به همه آن 
مسئوالن حق داد كه پارتى بازى هاى خود را 

توجيه كنند؟!
از طرف ديگر عده اي نيز كه كال از داشتن 
ــده ايم اعتقاد راسخ  آشنا يا پارتى مايوس ش
ــت و  ــور جاى زندگى نيس داريم كه اين كش
اگر شرايطش را داشته باشيم لحظه اى اينجا 
نخواهيم ماند و متاسفانه به جاى عدالتخواهى 
ــود در  ــرى قانونى(تاكيد مى ش و مطالبه گ

ــئوالن، راه مهاجرت  چارچوب قانون)از مس
ــم انگيز ماجرا  را در پيش مى گيريم .نكته غ
مهاجرت جوانان تحصيلكرده و بادانش ما به 
كشورهاى ديگر است.جوانانى كه به راستى 
ــتند،در  ــورى هس گنج هاى واقعى هر كش
ــن بس كه در  ــتاى تاييد اين حرف همي راس
آمارهاى جهانى يكى از مولفه ها براى تعيين 
قدرتمندترين كشورها همين نيروى جوان و 

فعال است. 
متاسفانه معدود افرادى هستند كه به اين 
نكته باور دارند«خداوند سرنوشت هيچ قومي 
ــي دهد مگر آنكه آن ها  و «ملّتي» را تغيير نم
خود تغيير دهند» ، باور دارند به  اينكه بمانند 
ــازند همه  ــف را ترميم كنند و بس و نقاط ضع
ــرز وبوم بمانند كه همه  خرابى ها را ،در اين م
زخم هايى كه بر پيكره اين كشور نشسته است 

را درمان كنند.
ــادآورى كند كه  ــا ي ــگار بايد يكى به م ان
ــكوفايى  ــمبل ش همين آلمان كه امروزه س
اقتصادى و رونق كسب و كار است بعد از جنگ 
جهانى خرابه اى بيشتر نبود،همه مردمش با 
هم تصميم گرفتند كه كشور جنگ زده را از نو 
بسازند،منافع ملى را به منافع شخصى ترجيح 
دادند و البته مطالبه گرى از مسئوالن هم كه 
يه اصل جاافتاده بود،خاستند و توانستند(ياد 
ــى افتادم كه در سالگرد  كليپ نرگس كلباس

زلزله مى گفت ،خاستيم بسازيم و ساختيم)
ــاور در بين ما  ــب اگر اين ب به نظر اين جان
ــكل بگيرد كه تنها كسى  مردم اين كشور ش
ــكالت عمده اين سرزمين را  كه مى تواند مش
برطرف كند خود ما مردم اين كشورهستيم و از 
طرفى اگر همه ما چنانچه خود و ياآشنايان مان 
به پست و مقامى رسيد از او انتظار پارتى بازى 
را نداشته باشيم و اگر حتى در صورت توانايى 
مالى براى مهاجرت بازهم به كشوروفادار بمانيم 
ــر توانايى و مهارت خاصى  بخصوص اينكه اگ
داشته باشيم و صدالبته مطالبه گرى قانونى 
ترويج يابد ،آن موقع است كه مى توان به ساخته 
شدن اين كشوراميد داشت . باشد كه همه ما در 
اين راه به كمك يكديگرآمده و خشت هاى اين 
سازه عظيم را روى يكديگر نهاده واين كشوررا به 

جايگاه شايسته خود برسانيم.

راه روشن

نقد سياست

                 ادامه تخريب هاي هاشمي رفسنجاني بعد از مرگ و اعتراض خانواده اش به اين اقدام       

نبرد با مردي كه رفته است!
به نظر مي رسد برخي براي اينكه بعدها در تاريخ از  هاشمي به بدي ياد شود، همچنان در تالشند  و از مرده او نيز دست نمي كشند

مححمد رضا مظاهري

مستند «هاشمى زنده است» 
به تهيه كنندگى و كارگردانى على طادى، 
پژوهشگرى حامد قلى پور، صداگذارى 

مهدى جمشيدى، تدوين على مومن 
عاليى، ساخت موسيقى توسط رامتين 

وطن نيا، گويندگى ناصر طهماسب، روابط 
عمومى بهنام توفيقى و طراحى پوستر 

توسط محمد روح االمين توليد شده است
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سياست ها و برنامه هايي كه هر دولتي بعد از 
انقالب براي كشور طراحي و پياده كرده، داراي 
فوايد و مضرات فراواني بوده است كه نمي توان 
منكر هيچ كدام آن ها شد. در اين دولت نيز ايرادات 
فراواني وجود دارد كه به دليل رشد در ساختار 
ايران اين عيوب قابل درك و فهم است. در تازه ترين 
خبري كه منتشر شده است ولي توجهي به آن 
نشد، موضوع برداشت چند ده ميليارد دالري از 
صندوق توسعه ملي است.نكته اي كه هادى قوامى، 
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى 
اسالمى در گفت وگوى ويژه خبرى چندي پيش 
بيان كرد و با اشاره به اينكه اثرات خروج آمريكا از 
برجام را در مهم ترين منبع درآمدى بودجه سال 
آينده مى بينيم، افزود: بايد منابع جايگزين را 
براى جبران كاهش يك ميليون بشكه صادرات 
نفتى پيدا و در آمدها را متنوع كنيم. وى ادامه داد: 
راهكار اين موضوع سال ها پيش در سياست هاى 
اقتصاد مقاومتى پيش بينى شده بود اما متاسفانه 
اقدامات الزم را براى آمادگى روزهاى سخت انجام 
نداديم.قوامى افزود: بايد هزينه ها را كاهش دهيم و 
مديريت بودجه در سال 98 مى تواند شاخص مهمى 
براى كارايى يا ناكارايى دولت باشد.عضوكميسيون 
برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى گفت: بر 
اساس سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى بايد هر 
سال سهم صندوق توسعه ملى را افزايش دهيم تا 
وابستگى بودجه دولت به نفت را قطع كنيم و نبايد 
به بهانه كاهش درآمدهاى نفتى، سهم اين صندوق 
را كاهش دهيم. وى با بيان اينكه حساب ذخيره 
ارزى كشورمان 170 ميليارد دالر عملكرد داشت، 
افزود: دولت از اين مبلغ، 150 ميليارد دالر را در 
طى بودجه هاى مختلف برداشت كرده است و 20 
ميليارد باقيمانده هم به طرح هاى زاينده اختصاص 
داده نمى شود. قوامى گفت: عملكرد صندوق توسعه 
ملى مناسب نيست و با اهداف صندوق در تضاد 
است. وى با بيان اينكه 62 درصد نقدينگى كشور 
يعنى يك ميليون و 750 هزار ميليارد تومان در 
استان تهران است، افزود: اين مبلغ زايشى دارد كه 
جامعه را تحت تاثير قرار مى دهد. قوامى اضافه كرد: 
از ابتداى اجراى قانون هدفمندى يارانه ها تاكنون 
بيش از 340 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت شده 
است.عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى 
اسالمى گفت: بر اساس قانون هدفمندى يارانه ها 
قرار بود 20 درصد از منابع حاصل از اين هدفمندى 
به بودجه دولت كمك كند؛ در حالى كه 25 درصد 
از مبلغ فوق از بودجه عمومى پرداخت شد. به اين 
سخنان نماينده مجلس و عضو كميسيون برنامه و 
بودجه مجلس توجهي نشد و هيچ يك از دستگاه هاي 
دولتي نيز پاسخ اين افشاگري را ندادند؛ درحالي كه 
اين سطح برداشت جاي سوال دارد. البته نصرا... 
پژمانفر نماينده مردم مشهد در مجلس شوراى 
اسالمى در جلسه علني 25 آذر امسال اظهار داشت: 
دولت نقش صندوق توسعه ملى را به دست فراموشى 
سپرده است زيرا امروز براى ولنگارى در هزينه ها 
و هزينه هاى جارى از منابع صندوق توسعه ملى 
برداشت مى كند كه بايد مقام معظم رهبرى به اين 
موضوع ورود كنند تا از وضعيت نابسامان جلوگيرى 
شود.نماينده مردم مشهد و كالت در مجلس شوراى 
اسالمى با بيان اينكه مجلس مصوب كرده تا از 
پرداخت يارانه به افراد متمول جلوگيرى شود، بيان 
كرد: دولت مى تواند از پرداخت يارانه به افراد متمول 
جلوگيرى كند اما با نگاهى كه دولت به بخشداران 
و استانداران دارد، به نظر مى رسد كه نگاه دولت 
انتخاباتى است. مسعود پزشكيان كه رياست جلسه 
را برعهده داشت در پاسخ به اين تذكر گفت: بايد در 
زمان بررسى بودجه اين نظرات خود را اعمال كنيد.

صندوقي براي آيندگان
صندوق توسعه ملى در سال 79 و پس از گذشت 
بيش از يك دهه از عملكرد حساب ذخيره ارزى 
و انتقادات متعدد مبنى بر چگونگى بهره گيرى از 
آن توسط دولت هاى قبلى، تاسيس شد.صندوق 
توسعه ملى با هدف تبديل بخشى از عوايد ناشى 
از فروش نفت، گاز، ميعانات گازى و فرآورده هاى 
نفتى به ثروت هاى ماندگار، مولد و سرمايه هاى 
زاينده اقتصادى و نيز حفظ سهم نسل هاى آينده 
تشكيل شده كه مى توان گفت اين صندوق بخش 
مغفول مانده اليحه بودجه 89 بود كه در قالب 
تصويب اليحه برنامه پنجم توسعه رسما تشكيل 
شد تا جايگزين حساب ذخيره ارزى شود.در زمان 
تشكيل اين صندوق مسئوالن وقت اعالم كردند كه 
صندوق به عنوان يك نهاد مالى موثر با هيات مديره 
و مديرعامل، نقش خود را ايفا مى كند و هرگونه 
برداشت دولت و شركت هاى دولتى از اين صندوق 
ممنوع است.برهمين اساس، اساسنامه صندوق 
توسعه ملى نه تنها بر هدايت منابع اين صندوق 
به سمت بخش هاى خصوصى، تعاونى و عمومى 
غيردولتى تاكيد دارد، بلكه نسبت به استفاده نكردن 
دولت از منابع صندوق توسعه ملى نيز پافشارى 
مى كند.قانون گذار به ميزانى نسبت به جلوگيرى 
از صرف منابع صندوق توسعه ملى در بخش هاى 
دولتى حساسيت نشان داده كه در ماده 84 قانون 
برنامه پنجم توسعه آمده است  بنگاه هاى اقتصادى 

كه صرف نظر از نوع مالكيت، بيش از 20 درصد 
اعضاى هيات مديره آن ها توسط مقامات دولتى 
تعيين مى شوند، از نظر اين ماده دولتى محسوب 
مى شوند و پرداخت از منابع صندوق به آن ها ممنوع 
است.با وجود اين سختگيرى هاى قانونى، اما 
بندى در قانون وجود دارد كه براساس آن دولت ها 
مى توانند براى بهره گيرى از منابع صندوق توسعه از 

مجلس شوراى اسالمى مجوز دريافت كنند.
حراج سپرده ملي

در همين حال محمد حسينى، عضو كميسيون 
برنامه و بودجه در گفت وگو با«قانون» خبر داد كه 
70 درصد از 150 ميليارد دالر صرف تسهيالت شد! 
اين نماينده مجلس البته توضيحاتي ديگر نيز داد 
و گفت كه اينكه مى گويند دولت از 170 ميليارد 
دالر صندوق توسعه ملى، 150 ميليارد دالر خرج 
كرده است، ادعاى صحيحى نيست. به جاى اين 
جمله بايد بگوييم كه دولت از منابع صندوق توسعه 
ملى به واحدهاى خصوصى در بخش هاى مختلف 
تسهيالت پرداخت كرده و از اين منابع هزينه نكرده 

است. 
ر  كشو جه  د بو و  مه  نا بر ن  كميسيو عضو 
افزود:«گفته مى شود كه 70 درصد از اين 150 
ميليارد دالر براى پرداخت تسهيالت به بخش 
خصوصى استفاده شده اما تنها 30 درصد از اين 
مبلغ هزينه شده است. اين 30 درصد هزينه در قالب 
وام به محل هايى است كه برگشت داده نمى شود».

اين نماينده نظر خاصي نيز درباره برداشت از 
صندوق داشت و تاكيد كرد:« واقعيت اين است كه 
پرداخت تسهيالت به بخش خصوصى كه از منابع 
صندوق توسعه ملى برداشت شده، اتفاق بسيار 
خوبى است كه مى تواند در آينده اى نزديك منجر 
به بهبود اوضاع اقتصادى و توسعه كشور شود. اينكه 
دولت بتواند بر اساس سياست هاى خود اين منبع 
را از منابع نفتى در بودجه به بخش خصوصى واگذار 
كند، فرصت خوبى براى سرمايه گذارى بخش 
خصوصى است و باعث مطلوب شدن وضع اقتصاد 
مى شود؛ بنابراين برداشت تسهيالت از اين صندوق 
براى سرمايه گذارى در بخش خصوصى حركتى 
سنجيده است و در همه جاى دنيا كاربرد دارد و 

در حال حاضر اين اتفاق در ايران نيز افتاده است».
رخصت برداشت

اين نماينده مجلس به نكته اي نيز اشاره كرد و 
گفت:« البته بايد گفت كه دولت اجازه ندارد بدون 
دستور مقام معظم رهبرى از منابع اين صندوق 
برداشت كند، اما اين 70 درصد تسهيالتى كه از 
منابع صندوق توسعه ملى برداشت شده است، 
بر اساس اقدام هيات امنايى صندوق و از طريق 
بانك هاى عامل انجام شده و دولت در آن دخالتى 

نداشته است». 
عضو ناظر مجلس درهيات تنظيم صورتحساب 
عملكرد ساالنه بودجه كل كشور ادامه داد:«دولت 
حق دارد مبالغى را كه در قوانين بودجه اى به آن ها 
اشاره شده است با تاييد رهبرى برداشت كند. 
برداشت اين مبالغ نيز براى انجام كارهاى مهمى از 
قبيل انجام فعاليت هاى زيربنايى و اشتغال كشور 
بوده است. از طرفى نيز اين 30 درصد هزينه با تاييد 
مقامات عالى براى آب رسانى به روستاها طرح هاى 
مهار و تنظيم آب هاى مرزى و شبكه هاى اصلى و 
فرعى متناظر، احياى اراضى كشاورزى خوزستان 
و ايالم و انتقال آب با لوله به اراضى دشت سيستان 
پرداخت شده است. حتى بخشى از اين هزينه براى 

تجهيز منابع دفاعى استفاده شده است». 
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در 
پايان تشريح كرد:« در مجموع اگر مقايسه اى 
ميان دولت هاى يازدهم و دوازدهم با دولت محمود 
احمدى نژاد در خصوص استفاده از منابع صندوق 
توسعه ملى داشته باشيم بايد بگوييم كه با توجه به 
اينكه سياست ها در برنامه ششم توسعه تغيير يافته 
است، اين باعث شده تا مقايسه با سختى مواجه شود 
و نتوانيم به طور دقيق بگوييم كه رييس كدام يك 
از دولت ها در اين زمينه به خوبى عمل كرده است. 
در هر صورت هر دولت در چارچوب قانون اساسى 
در اين زمينه اقدام كرده و بايد مسئوالن نظارتى بر 
اساس مشاهدات خود در اين زمينه  داشته باشند».   

حاشيه هاي يك برداشت
درباره برداشت هاي دولت ها از اين صندوق، 
خبرگزاري ايرنا وابسته به دولت چندي پيش در 
گزارشي نوشته بود كه اسفند 1391، براساس توافق 
دولت و مجلس، دو ميليارد و 700 ميليون دالر از 
صندوق توسعه ملى به عنوان قرض توسط دولت 
دهم برداشت و اعتبار ريالى معادل آن به عنوان 
كمك اقتصادى شب عيد (عيدانه) در نظر گرفته شد 
و بيش از 73 ميليون ايرانى، عيدانه 85 هزار تومانى 
دولت و مجلس را دريافت كردند. البته در همان 
زمان نيز پرداخت عيدانه، تنخواه اجراى هدفمندى 
يارانه ها و موارد ديگر توسط دولت دهم موجى از 
انتقاد را نصيب دولت دهم كرد و ميزان انتقادها تا 
جايى بود كه آن ها نسبت به كارايى اين صندوق در 
اقتصاد ملى در اين دوره نيز ايراداتى وارد كردند. 
دولت احمدى نژاد صندوق ذخيره ارزى را با مقدار 
قابل توجهى موجودى از دولت قبل تحويل گرفت كه 
البته اين امر نيز با سير صعودى قيمت نفت همزمان 
شد و در نتيجه منابع خوبى را نصيب صندوق توسعه 
ملى كرد.اما انحالل سازمان مديريت و برنامه ريزى 

در آن زمان و كاهش نظارت بر برداشت هاى دولت 
و چگونگى هزينه كرد آن سبب شد تا دست دولت 
در برداشت از منابع صندوق به ميزان زيادى باز 
شود كه البته اين امر با روح قانون مغايرت داشت. با 
توجه به اين برداشت ها مى توان گفت كه عملكرد 
دولت دهم درخصوص اين صندوق به گونه اى بود 
كه آن را از اهدافش كه تقويت بخش توليد و بخش 
خصوصى بود، دور كرد و كاركردهاى اصلى آن را 
زير سوال برد. اما اين بار دولت يازدهم كليد دار اين 
صندوق است؛ صندوقى كه به ادعاى رييس دولت 
قبل با مبالغي معادل 54 ميليارد دالر به دولت بعد 
تحويل داده شد، هرچند كه اين ادعا بعدها توسط 
مردان دولت يازدهم رد شد. چگونگى هزينه كرد 
منابع صندوق توسعه ملى تا بدان ميزان بحث 
برانگيز است كه ولى ا... سيف، رييس كل وقت بانك 
مركزى نيز در خصوص برداشت از اين صندوق، 
گفته است: از ابتداى تاسيس صندوق يادشده 20 
ميليارد دالر از صندوق در قالب خطوط اعتبارات 
اسنادى و مصارف ارزى برداشت شده است. وى 
پايبندى به قانون و انضباط را اصل مهمى در صندوق 
توسعه ملى بيان كرد و گفت: اصالح رويه برداشت 
از صندوق بايد مورد توجه قرار گيرد. رييس كل 
بانك مركزى با اشاره به اينكه برداشت هاى مكرر از 
صندوق در قالب اصالحات موجب ايجاد مشكالتى 
براى صندوق شده است، گفت: طى دوره اخذ و 
هزينه كرد از خطوط توليدى بانك هاى عامل بايد 
مراقب برداشت از حساب هاى صندوق باشند. با 
وجود اينكه دولت يازدهم از زمان روى كار آمدن 
همواره بر انضباط مالى و برداشت نكردن از منابع 
بانك مركزى و صندوق توسعه ملى بدون مجوزهاى 
قانونى تاكيد كرده اما چندى پيش خبرى مبنى بر 
برداشت 4,1 ميليارد دالرى از منابع صندوق توسعه 
ملى در اسفند 92 منتشر و به محلى براى مناقشه اى 
جديد تبديل شد. همزمان با انتشار اين اخبار على 
طيب نيا وزير امور اقتصادى و دارايى وقت با تاكيد بر 
اينكه دولت تاكنون هيچ برداشتى از صندوق توسعه 
ملى نداشته، گفت: سال 92 جزو معدود سال هايى 
بود كه دولت هيچ برداشتى از منابع صندوق توسعه 
ملى نداشته و تكاليف قانونى خود را در خصوص 
وجوه نفت به صندوق توسعه به صورت كامل انجام 
داده است. وى تصريح كرد: كشور چهار ميليارد دالر 
درآمد حاصل از فروش نفت داشته كه بايد معادل 
ريالى آن به خزانه واريز مى شد و سهم صندوق 
توسعه ملى قبل از آن بايد به حساب صندوق واريز و 
سهم 14,5 درصدى شركت ملى نفت هم پرداخت 
مى شد. وى افزود: دولت سهم خود را از محل فروش 
نفت دريافت كرد و تعرضى به منابع صندوق توسعه 
ملى انجام نشد. اين سخنان براي دولت اول روحاني 
است ولي در اين سال هايي كه مي گذرد همان گونه 
كه مي بينيم برداشت هاي فراواني صورت گرفته 
است. در همين راستا خبرگزاري جمهوري اسالمي  
به نقل از سايت خرداد در گزارشي ديگر نوشت كه 
برداشت از صندوق توسعه ملى بهترين بهانه براى 
حمله به دولت شده است؛ برداشتى كه عصر روز 
دوشنبه( دي 93) و بعد از كنفرانس خبرى دادستان 
ديوان محاسبات، توسط قاضى سراج تكذيب شد. 
او گفته است:«به عنوان رييس هيات نظارت بر 
نحوه برداشت از صندوق توسعه ملى كشور، تاكيد 
مى كنم هيچ برداشتى از صندوق صورت نگرفته و 
صندوق حتى يك دالر هم كسرى ندارد». اما به نظر 
نمى رسد كه اين اظهارنظر بتواند مخالفان دولت را 
قانع كند. مخالفانى كه برخى هواداران دولت بر اين 
باورند براى سرپوش گذاشتن بر تخلفات گسترده 
دولت احمدى نژاد، تالش دارند تا دولت روحانى را 
به هر شكلى با اتهام فساد مواجه كنند. آن هم درست 

در ايام بودجه نويسى. 
ناصر سراج رييس هيات نظارت بر نحوه برداشت 
از صندوق توسعه ملى كشور، ادعاهاى انتشاريافته 
مبنى بر برداشت از اين صندوق توسط دولت را 
بى اساس خوانده است. اين در حالى است كه 
دادستان ديوان محاسبات هم تاييد كرده كه مبلغ 
برداشت شده از صندوق توسعه ارزى صرف امور 
عمرانى شده كه به گفته او «توجيه اقتصادى دارد». 
دولتى ها گفته اند كه موضوع اين اتهام را به صورت 
حقوقى پيگيرى خواهند كرد. با اين حال مخالفان 
دولت بر موضع خود اصرار جدى دارند، مخالفانى كه 
هنوز تكليف خود را با اقدامات غير قانونى و تخلفات 
اقتصادى دولت احمدى نژاد به طور مشخص، روشن 
نكرده اند. آن ها در حالى گزارش ابتدايى ديوان 
محاسبات را به عنوان ابزار فشار خود قرار داده اند كه 
بعد از روى كار آمدن دولت روحانى، فرآيند پيگيرى 
تخلفات دوره احمدى نژاد را به فراموشى سپرده اند. 
همين ديوان محاسبات درباره وضعيت سال هاى 
84 تا 92 گزارش هايى داد كه اكنون به نظر 
مى رسد بيشتر در بايگانى ها خاك مى خورند. از 
جمله اينكه در ارديبهشت سال جارى تاكيد كرد 
دولت احمدى نژاد در سال هاى 87 تا 90 هزاران 
ميليارد تومان از درآمدهاى نفتى كشور را تلف 
كرده است. مجموع تخلفات مالى دولت احمدى نژاد 
به روايت ديوان محاسبات در طول هفت سال 
عددى معادل 101 ميليارد دالر بوده است. 
اين موضوع از آنجا مهم و حياتى است كه به نظر 
مى رسد مجلسى ها ديگر ميل و اشتياقى براي 
پيگيرى تخلفات دولت هاى نهم و دهم ندارند. 

دولت احمدى نژاد در سال 87 هم بر اساس گزارش 
ديوان محاسبات ركورد تخلف از قانون بودجه را با 
انحراف 72 درصدى شكست و اين موضوع هيچگاه 
بازتاب جدى در موضع گيرى هاى نمايندگان پيدا 
نكرد. موضوعى كه تا آخرين روزهاى دولت دهم 
ادامه يافت و در اين مدت هيچگاه انحراف دولت 

احمدى نژاد از قانون به زير 60 درصد نرسيد. 
برخى از موارد گزارش هاى ديوان محاسبات 

درباره تخلفات بودجه اى احمدى نژاد :
تفريغ بودجه سال 85

بيش از يك ميليارد دالر از مازاد درآمد نفت به 
خزانه واريز نشد و دولت مرتكب بيش از دو هزار 
مورد انحراف از قانون شد.  بيش از پنج ميليارد دالر 
از پول حاصل از فروش نفت با سرنوشت نامعلوم 

مواجه شد. 
تفريغ بودجه سال 86 

دولت به اندازه 54 درصد قانون را زير پا گذاشت.
بيش از سه ميليارد دالر پول حاصل از فروش نفت 

گم شد. 
تفريغ بودجه سال 87 

عبور از قانون توسط دولت به 72 درصد رسيد. 
انحراف 14 ميليارد دالرى در بودجه وزارت نفت. 

سه و نيم ميليارد دالر تخلف در واردات بنزين. 
تفريغ بودجه سال 88 

64 درصد از قانون بودجه توسط دولت رعايت 
نشد. دولت رقمى حدود 43 هزار ميليارد ريال را از 
محل واردات بنزين و صادرات نفت به خزانه واريز 
نكرد. مصرف غير قانونى پنج ميليارد و 400 ميليون 

دالر براى واردات بنزين. 
تفريغ بودجه سال 89

60 درصد از قانون بودجه توسط دولت نقض شد. 
دولت 12 ميليارد و 100 ميليون دالر از مازاد 
درآمدهاى حاصل از فروش نفت را به حساب ذخيره 
ارزى واريز نكرد. تخلف 15 ميليارد دالرى در كل 

بودجه . تخلف  هشت هزار ميلياردى دولت .
تفريغ بودجه سال 90

دولت به 65 درصد قوانين بودجه عمل نكرد. 
مصرف غير قانونى 9 ميليارد دالر مازاد درآمد 
ارزى كشور. 11 و نيم ميليارد دالر بى انضباطى 
مالى. داللى 18هزارميلياردى «بانك مركزى» 
در بازار ارز. تخلف 15 هزار ميلياردى دولت در 
جريان پرداخت يارانه هاى نقدى از منابع غير 
قانونى. داللى «بانك مركزى» در بازار ارز و تخلف 
18هزارميلياردى. اختصاص هفت هزارميليارد از 

اموال بيت المال به افراد خاص .
تفريغ بودجه سال 91

تخلف سه هزار ميليارد تومانى در بخش سهام 
عدالت و حدود هفت هزار ميليارد تومانى در بخش 
پرداخت يارانه ها. تاييد نشدن پرداخت 53 ميليارد 
دالر درآمد نفت و گاز توسط شركت ملى نفت به 
حساب هاى خزانه دارى. 65 هزار ميليارد تخلف در 

تامين منابع مالى هدفمندى يارانه ها .
تفريغ بودجه سال 92

ز محل  ر ميليارد ريال ا ريز دو هزا عدم وا
درآمدهاى نفتى كشور بابت تنخواه گردان قانون 
هدفمندى يارانه ها به خزانه دولت در ماه هاى 

حضور احمدى نژاد. 
زمانى روح  ا... حسينيان با بيان اينكه احمدى نژاد 
ديگر رفته و كارى به او نداريم، استدالل كرده بود كه 
ديگر پرونده هاى تخلف او اهميت چندانى ندارند. 
هرچند اين سخن بعدها خيلى هم تكرار نشد اما 
عمل اصولگرايان تندرو نشان از اعتقادشان به اين 
سخنان داشت. آن ها حاال در شرايطى تالش دارند 
براى دولت يازدهم پرونده سازى كنند كه هنوز عدد 
پرونده هاى مربوط به محمود احمدى نژاد و دولت او 
در قوه قضاييه به درستى معلوم نيست، به خصوص 
در دو سال آخر دولت او كه كمتر ماهى را مى شد 
تجربه كرد كه در آن خبرى از ارسال يك يا چند 
پرونده تخلف محمود احمدى نژاد به قوه قضاييه 
نباشد. اين ها البته به جز پرونده هاى پر تعداد 
ديگرى است كه در مراجعى چون كميسيون اصل 
نود، سازمان بازرسى كل كشور و ديوان محاسبات 
در دست بررسى هستند؛ پرونده هايى كه خيلى ها 
تشنه رسيدن خبرهايى از سرنوشت نهايى آن ها 

هستند. 
تعدادى از پرونده هاى بى سرانجام شكايت از دولت 

احمدى نژاد :
سال 1389 

كميسيون اصل نود مجلس هشتم، عدم معرفى به 
موقع وزير ورزش و جوانان .

سال 1389 
كميسيون اصل نود مجلس هشتم، عدم تهيه 
اساسنامه شركت ملى نفت ايران، شركت ملى صنايع 
پتروشيمى و شركت ملى گاز ايران از سوى دولت 

باوجود تكاليف قانونى .
آذر 1389 

دادستان، پرونده اختالس بيمه دولتى ايران .
آذر 1389 

مجلس نهم، عملكرد مخابرات و واگذارى 
غيرقانونى آن .

اسفند 1389 
مجلس هشتم، انحرافات ميلياردى دولت در 

اجراى قانون بودجه سال 89 .
خرداد 1390 

مجلس هشتم، تخلف در تعيين نشدن سرپرست 
وزارت نفت و غيرقانونى بودن سرپرستى رييس دولت 

بر اين وزارتخانه .
تير 1390 

سازمان بازرسى كل كشور، عدم اجراى قانون 
بودجه مترو در سال 89 به ميزان  دوميليارد دالر .

آذر 1390 
ديوان محاسبات كل كشور، واريز نشدن 11 
ميليارد دالر مازاد درآمدهاى حاصل از فروش نفت به 

حساب ذخيره ارزى .
آذر 1390 

ديوان محاسبات كل كشور، نحوه واگذارى طرح 
فوالد هرمزگان .

اسفند 1390
مجلس هشتم، عدم واريز چهار ميليارد دالر از 

درآمدهاى نفتى به حساب خزانه .
ارديبهشت 1391

مجلس هشتم، برداشت شبانه از بانك ها براى 
تامين ارز به ميزان سه هزار ميليارد تومان .

ارديبهشت 1391
ى  ا جر ا ر  د لت  دو عملكرد  هشتم، مجلس 
سياست هاى كلى اصل 44 قانون اساسى در مورد 

عملكرد واگذارى سهام شركت هاى دولتى .
ارديبهشت 1392

150 نماينده مجلس نهم،همراهى احمدى نژاد در 
مقام رييس جمهور با اسفنديار رحيم مشايى هنگام 

نام نويسى انتخابات رياست جمهورى يازدهم .
خرداد 1392

معاونت نظارت و كميسيون اصل 90 مجلس نهم، 
استنكاف هاى متعدد رييس جمهور از ابالغ قوانين در 

مهلت مقرر قانونى .
خرداد 1392

كميسيون اصل نود، شكايت از محمود احمدى نژاد 
به دليل آخرين سفر وى به نيويورك و هزينه هاى 

باالى اين سفر و تعداد زياد همراهان .
مهر  1392

ديوان محاسبات كل كشور، برداشت 16 ميلياردى 
دولت احمدى نژاد از حساب دولت در آخرين روز كارى 

و واريز به حساب دانشگاه ايرانيان .

آذر 1392 
مجلس نهم، پرونده فساد سازمان تامين اجتماعى.

اسفند 1392 
مجلس نهم، كاهش تعرفه واردات برخالف قانون 
مصوب مجلس از 90 درصد به 45 درصد و تخلف بيش 

از هزار ميليارد تومانى در واردات خودرو .
سال 1392 

رى ساختمان ها و  گذا ا زدهم، و يا دولت 
ماشين هاى متعلق به مناطق ويژه در دولت دهم .

به گزارش خرداد، البته هيچ تضمينى وجود 
ندارد كه در ماه هاى آينده بر تعداد موارد جدول 
باال افزوده نشود. هم اكنون مجلسى ها در حال 
تحقيق و تفحص هاى جدى از حوزه هايى چون 
صنايع مس، صنايع فوالد، صنايع خودروسازى، 
بنياد شهيد و... هستند. هر چند هنوز اين تحقيق 
و تفحص ها به نتيجه نرسيده اما اعضاى كميته هاى 
تحقيق و تفحص در اظهارنظرهايى بدون آنكه به 
جزييات اين پرونده ها اشاره كنند، از وجود تخلفات 
و فسادهايى جدى در اين حوزه ها خبر مى دهند، 
چيزى كه مى تواند باز هم بعد از گذشت بيش از 
يك سال از پايان عمر دولت محمود احمدى نژاد به 
روند افزايش تعداد پرونده هاى او و دولتش در قوه 

قضاييه بينجامد. 
ز پرونده هاى تخلف در  با چنين حجمى ا
دولت احمدى نژاد و البته بى توجهى اصولگرايان 
به سرنوشت آن ها، به نظر مى رسد هدف اصلى 
نمايندگان مخالف دولت از پيش كشيدن بحث هايى 
مثل برداشت از صندوق توسعه ملى بيشتر جنبه 
سياسى داشته باشد تا همتى جدى براى قانونگرايى 

و مبارزه با فساد. 
احمد توكلى كه اين روزها سر دسته مخالفان در 
جريان برداشت از صندوق توسعه ملى شده، تا چند 
ماه پيش بحث رانت 650 ميليون يورويى را پيش 
كشيده بود كه درنهايت نتوانست تخلف دولت را در 

آن اثبات كند. 
اكنون با توجه به تعداد پرونده ها و تخلفات تاييد 
شده دولت احمدى نژاد اين سوال پيش مى آيد كه 
چرا اين موارد در 16 ماه گذشته و بعد از روى كار 
آمدن دولت روحانى پيگيرى نمى شوند و آيا اين 
فراموشى توسط نمايندگان عمدى است؟ بي شك 
پيگيرى تخلفات در هر دولتى و از جمله دولت 
يازدهم براى مبارزه با فساد بايد با سرسختى تمام 
دنبال شود، اما آيا اين بايد به معناى فراموش كردن 

گذشته باشد؟
آينده ناخوشايند

همان گونه كه در باال اشاره كرديم تا كنون 
هيچ نهاد يا شخصي به صورت رسمي درباره اين 
برداشت ها سخني نگفته و گفته هاي مدعيان را رد 
نكرده است. اگر اين اتفاق افتاده است، مسئوالن به 
صورت شفاف بايد پاسخ دهند كه اين مبلغ هنگفت 
را در چه راستايي هزينه كردند و براي مردم توضيح 
دهند كه با اجازه و دستور چه نهادي اين اتفاق 
صورت گرفته است. در صورتي كه اين ابهام در اذهان 
باقي بماند، بي اعتمادي در ميان مردم افزايش 
خواهد يافت و در آينده به بحراني مبدل خواهد شد 

كه گريبان همه را خواهد گرفت.

  مسئوالن پاسخگوي غيب شدن 150ميليارد دالر از ذخاير ارزي كشور باشند 

شعبده بازي با صندوق توسعه ملي
محمد حسينى، عضو ناظر مجلس درهيات تنظيم صورتحساب عملكرد ساالنه بودجه كل كشور در گفت وگو     با     «قانون»:

70 درصد از 150 ميليارد دالر برداشت از صندوق توسعه ملي صرف تسهيالت شد!

گروه سياسى

 محمد حسينى:
گفته مى شود 70 درصد از اين 150 

ميليارد دالر براى پرداخت تسهيالت 
به بخش خصوصى استفاده شده  

اما تنها 30 درصد از اين مبلغ هزينه 
شده است. اين 30 درصد هزينه 

در قالب وام به محل هايى است كه 
برگشت داده نمى شود

نصرا...پژمان فر:
دولت نقش صندوق توسعه ملى را 

به دست فراموشى سپرده است زيرا 
امروز براى ولنگارى در هزينه ها  از 

منابع صندوق توسعه ملى برداشت 
مى كند كه بايد مقام معظم رهبرى به 
اين موضوع ورود كنند تا از وضعيت 

نابسامان جلوگيرى شود
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يك گروه كارشناسى سازمان ملل از 
دولت بريتانيا خواست تا اجازه بدهد كه 
جولين آسـانژ، بنيانگذار ويكى ليكس، 
بـدون تـرس از بازداشـت، از سـفارت 
اكـوادور در لندن خارج شـود.كارگروه 
بازداشت هاى خودسـرانه سازمان ملل، 

در بيانيه اى با استناد به لزوم محدود بدون 
بازداشـت قبل از دادگاه، اين درخواست 
را مطرح كرده  است.بريتانيا مى گويد كه 
آقاى آسـانژ به محض خروج از سـفارت 
اكوادور به اتهام نقض مقررات قرار وثيقه 
بازداشت خواهد شـد.جولين آسانژ در 

سال 2012 به سفارت اكوادور پناه برد. در 
آن زمان او به آزار جنسى دو زن در سوئد 
متهم شده بود و كشور سوئد نيز از برتيانيا 
درخواسـت كرده بود كه آقاى آسـانژ را 
بازداشت كند و به سوئد استرداد كنداما 
بنيانگذار  ويكى ليكس كه اسناد محرمانه 

دولت آمريكا را در وبسـايتش منتشـر 
كرده بود، از ترس اسـترداد به آمريكا به 
سفارت اكوادور در لندن پناه برد.پرونده 
آزار جنسى جولين آسانژ در سوئد بسته 
شده اسـت اما او همچنان به دليل نقض 
قوانين مربوط به قرار وثيقـه در بريتانيا 

و عدم حضور در دادگاه در اين كشـور، با 
خطر محاكمه اى ديگر روبه رو است. او در 
صورت خروج از سـفارت و حاضر شدن 
در دادگاهى در بريتانيا،حداكثر به 6 ماه 
زندان محكوم خواهد شـد.در ماه ژوئن 
آلن دانكـن، از مقام هـاى وزارت خارجه 

بريتانيا گفت كه قطعا با جولين آسانژ به 
شكل انسانى و مناسـب برخورد خواهد 
شد. جولين آسـانژ مى گويد كه پرونده 
مختومه شده در سوئد از ابتدا اتهام زنى 
بى اساس با هدف اسـترداد او به اياالت 

متحده آمريكا بوده است.

درخواست سازمان ملل از بریتانیا: بگذارید آسانژ، آزادانه از سفارت اکوادور خارج شود

ــذاران آمريكا با بودجه  در پى مخالفت قانونگ
ــپ، رييس جمهور اين  ــتى دونالد ترام درخواس
ــل در مرز مكزيك  ــور براى احداث ديوار حائ كش
ــب جمعه 30 آذر (21 دسامبر) به وقت  از نيمه ش
محلى (6  صبح به وقت آلمان) بخش هايى از دولت 

اين كشور به حال تعطيل درآمد.
به گزارش خبرگزارى آلمان، نمايندگان كنگره 
ــامگاه جمعه نتوانستند بر سر  آمريكا در جلسه ش

تصويب قانون مورد نظر به توافق برسند.
ــكا به طرح  ــس نمايندگان آمري اكثريت مجل
ــدف آن جلوگيرى از  ــت كه ه بودجه موقت دول
ــى بود، راى  ــا و ادارات دولت تعطيلى وزارتخانه ه
مثبت داد اما سنا بر سر تصويب نهايى اين اليحه 

به توافق نرسيد.
وعده انتخاباتى در بن بست قانونى

ــك از وعده هاى  ــرزى با مكزي ــداث ديوار م اح
انتخاباتى ترامپ بود و بودجه اى كه او براى ساخت 
آن درخواست كرده، بالغ بر پنج ميليارد دالر مى شود. 
هدف از ساخت اين ديوار جلوگيرى از ورود مهاجران 
غير قانونى از مكزيك به آمريكاست. دموكرات ها با 
اين اقدام مخالفت كرده  و تامين چنين بودجه  اى را 

اتالف منابع مالى تلقى مى كنند.
پيامدهاى لجاجت دولت با سنا

پيامد اين عدم توافق اين است كه بخش هايى از 
دولت، از جمله برخى وزارتخانه ها و سازمان هاى دولتى 
تعطيل شده و كارمندان آن  ها بايد به مرخصى اجبارى 

بروند يا موقتا بدون دستمزد كار كنند.
اينكه تاثيرات اين پيامد چه خواهد بود را مدت 

ــاه فوريه  ــن خواهد كرد. در م اين تعطيلى تعيي
ــت آمريكا به دليل  ــز بخش هايى از دول 2018 ني
ــر بودجه تعطيل شده بود كه تنها  اختالفات بر س
چند ساعت به طول انجاميد.اين بار وزارتخانه هاى 
دفاع، آموزش، بهداشت و كار به اين دليل كه در ماه 
ــپتامبر بودجه اى درازمدت براى شان تصويب  س

شده، تعطيل نشده اند.
ترامپ و عدم امضاى بودجه 2019

ــراى گذراندن تعطيالت  ترامپ كه قرار بود ب
كريسمس به فلوريدا سفر كند، به دليل تعطيلى 
بخش هايى از دولت سفر خود را به تعويق انداخت. 
ــامل پول  او تهديد كرده بود، اگر اليحه بودجه ش
مورد نياز براى ساخت ديوار مرزى مكزيك نباشد 

آن را امضا نخواهد كرد.
اختالف نظر بر سر چيست؟

ــون، چهاربار  ــد تاكن ــال مالى جدي از آغاز س
بودجه موقت آمريكا براى عبور از اختالف نظرهاى 
ــواه و دموكرات در  ــيون هاى جمهورى خ فراكس

مجلس سنا به تصويب رسيده است.
گرچه تامين مالى ادارات و سازمان هاى فدرال 
از طريق تصويب بودجه ساالنه صورت مى گيرد، 
اما اختالف نظرها باعث شده تا بودجه بلند مدت به 
تصويب نرسد. اين اختالف نظر باعث شد تا حتى 
بودجه موقت هم راى الزم را به دست نياورد. تامين 
بودجه نظامى و امنيتى، يكى از موارد اختالف نظر 

در مجلس سناست.
ــالف، فرزندان مهاجران   يكى ديگر از موارد اخت
غيرقانونى هستند. دموكرات ها اعالم كرده اند بدون 

حمايت از فرزندانى كه زمانى والدين شان به صورت 
غير قانونى به آمريكا مهاجرت كرده اند، با طرح بودجه 

توافق نخواهند كرد.

از سوى ديگر ترامپ هم خواستار تامين بودجه 
ــرز با مكزيك  ــيدن ديوارى حائل در م براى كش
است. رييس جمهور آمريكا در صفحه توييترش 

نوشت كه بدون ديوار، توافقى در كار نخواهد بود.
مجلس نمايندگان آمريكا جمعه به طرح بودجه 
مورد نظر آقاى ترامپ با 217 راى مثبت در برابر 

ــى، راى داد اما جمهورى خواهان  185 راى منف
ــب اين طرح در مجلس  از آراى كافى براى تصوي
سنا برخوردار نيستند.اختالف بر سر بودجه براي 
آخرين بار دولت آمريكا را در سال 2013 به مدت 

16 روز به تعطيلى كشاند.
 فرمان مهاجرتى ترامپ قانونى نيست

ــوى ديگر، دادگاه تجديدنظر در آمريكا،  از س
ممنوعيت پناهندگى براى آن دسته از خارجيانى 
ــفر كرده اند،  ــه اياالت متحده س كه غيرقانونى ب
ــى و قوانين بين المللى دانست.  مغاير قانون اساس
ــدرال ديگر فرمان  ــه دادگاه ف پيش از اين نيز س
ــرش پناهجويان را رد  ترامپ مبنى بر توقف پذي
ــت ترامپ در  ــاس دول ــرده بودند. بر همين اس ك
دادگاه عالى فرجام خواهى كرده بود. با راى دادگاه 
تجديدنظر، فرجام خواهى دولت ترامپ بى نتيجه 
ماند. رييس جمهور آمريكا اوايل ماه نوامبر فرمانى 
ــه هيچ مهاجر غيرقانونى  صادر كرد مبنى بر اينك
حق پناهندگى را نداشته باشد. اين فرمان به طور 
ــد  ويژه متوجه مهاجران آمريكاى مركزى مى ش
ــوند.  كه از مرز مكزيك روانه اياالت متحده مى ش
گواتماال، هندوراس، نيكاراگوئه، پاناما، كاستاريكا 

و السالوادور در زمره اين كشورها هستند.
ــيع سازمان هاى  فرمان ترامپ با اعتراض وس
حقوق بشرى روبه رو شد. آن ها اين دستور را نقض 
ــررات بين المللى پناهجويى  حق پناهندگى و مق
ــه دادگاه بردند. دادگاه  خوانده و حكم ترامپ را ب
فدرال در سان فرانسيسكو پيشتر اين حكم را معلق 

كرده و ناموجه دانسته بود.

دولت   تر امپ   در تعطيالت  اجباري

اختالف برسر بودجه، وزارتخانه هاي مهم اياالت متحده آمريكا را غير فعال كرد

شب عيد 2019 اصال براى ترامپ خوشايند 
نبود و او به آرزوى دو سـاله خـود براى گرفتن 
بودجه از كنگره در زمينه ديوار كشـى در مرز 

مكزيك نرسيد! آقاى پرزيدنت به خيال خود، 
سعى داشـت تا  از تركيب فعلى سنا استفاده 
كرده و پس از گذشتن از سد مجلس نمايندگان 
آمريكا ، بودجه مورد نياز خود براى ديوار كشى 
مهاجرتى به مبلغ پنج هزار ميليارد تومان را به 
تصويب برساند! اما دموكرات ها در سنا در مقابل 
خواسته غيرمشروع و ضد حقوق بشرى ترامپ، 

تسليم نشدند و با پاسخ هاى منفى خود، آقاى 
رييس جمهور را يك بار ديگر آچمز كردند!

حاال چشم انداز روشنى براى ترامپ و پروژه 
جنجالى او وجود ندارد. دولت فدرال و بسيارى 
از وزارتخانـه هاى مهـم از جمله امـور خارجه 
و خزانـه دارى به تعطيالت اجبـارى رفته اند و 
كارمندان بى شمارى از مرخصى بدون حقوق 

استفاده مى كنند. نه ترامپ خيال كوتاه آمدن 
دارد و نه دموكرات ها و جمهورى خواهان عضو 
سنا! تازه اين تمام ماجرا نيسـت؛ ترامپ تمام 
تالش خود را به كار بسته بود كه پيش از آغاز به كار 
دوره جديد سنا كه دموكرات هاى بيشترى روى 
كرسى ها خواهند نشست، طرح جنجالى اش 
را مصوب كند اما حاال با اين شرايط بسيار بعيد 

به نظر مى رسد كه او كارى از پيش ببرد. از طرف 
ديگر، ترامپ يك شخصيت لجوج و يك دنده 
است و معلوم نيست تا چه زمانى دولت را تعطيل 
نگه دارد. تقريبا تمـام دنيا به جز ايـران و كره 
شمالى از تعطيلى دولت فدرال آمريكا، متضرر 
خواهند شـد. ضمن اينكه بورس نيويورك به 
طور مثال، هفته اى 6 درصد از ارزش سهام هاى 

خود را از دست خواهد داد. تعطيلى دولت فدارل، 
بسيارى از امور را با بن بست مواجه خواهد كرد و 
آن طور كه به نظر مى رسد، پروژه ديوار مكزيك، 
يك طرح شكسـت خـورده بـراى ميلياردر 
نيويوركى خواهد بود. سـناتورهاى دموكرات 
تازه نفس، هنوز  شـروع به كار نكرده اند، آن ها 

نفس ترامپ را  خواهند گرفت.

ممهدى دل روشن 

 محمد جواد ظريف درخصوص عربستان، بحث 
ــكى ، قدرت ايران در خاور ميانه و ... با  آزمايش موش
هفته نامه لوپوئن فرانسه گفت وگو كرد كه متن كامل 

آن به اين شرح است.
       آيا امروز مى تـوان از ائتالف جديدى در 
خاورميانه بين تهران، دوحـه و آنكارا در برابر 
محورى از واشـنگتن، تل آويو و رياض سخن 

گفت؟
ــا هيچ كس  ــال درگيرى ب ــت به دنب ما هيچ وق
ــواره مدافع  ــالمى ايران هم نبوده ايم. جمهورى اس
همكارى با همه كشورهاى منطقه خليج فارس بوده 
ــعودى بوده است كه به  است. برعكس، عربستان س
دنبال درگيرى با ايران در خاورميانه است و اين كار را با 
حمله به يمن يا محاصره ( اقتصادى ) يمن انجام داده 
است. وقتى همسايه قطرى ما با بسته شدن راه هاى 
ارتباطى اش مواجه شد، ما تالش كرديم از اينكه مردم 
قطر از نيازهاى اوليه شان براى زندگى محروم شوند، 
مانع شويم. اين دقيقا همان چيزى است كه ما در سال 
1990 زمانى كه كويت از سوى عراق مورد حمله قرار 
ــى در آينده هم چنين  گرفت، انجام داديم. اگر كس
اقدامى را در خصوص عربستان انجام دهد، واكنش 

ما همين خواهد بود.
        با تحريم هاى زمينـى، هوايى و دريايى 
كشور قطر توسـط محمد بن سلمان، وليعهد 
عربستان به دنبال اعمال فشار بر اين اميرنشين 
بوده است تا با ايران قطع رابطه كند. آيا نتيجه 

اين كار برعكس نبوده است؟  
 دقيقا اين همان چيزى بوده كه اتفاق افتاده است. 
ــت هاى عربستان سعودى  40 سال است كه سياس
ــبت آنچه انتظار داشته است،  نتايج معكوسى به نس
مى دهند. به ياد داشته باشيد كه عربستان سعودى 
(در سال هاى جنگ عراق با ايران كه از 1980 تا 1988 
طول كشيد- توضيح سردبير)  75 ميليارد دالر كمك 
به صدام حسين داد. صدام در ادامه چه كرد؟ از همان 
ــده بود، عليه خود آن ها  تسليحاتى كه به او داده ش
استفاده كرد ( جنگ اول خليج در سال هاى 1990 تا 
1991 – توضيح سردبير) اين سياست از همان ريشه 
اشتباه است؛چرا كه ما شاهديم كه عربستان سعودى 

ــوريه، عراق، يمن، افغانستان و قطر هم  در لبنان، س
همان اشتباه را تكرار مى كند ! اين به آن معناست كه 
به دليل خصومت هايش با ايران، رياض سياست هايى 
ــورها دنبال كرده  را در خصوص هركدام از اين كش
است كه نتيجه معكوس داشته و به سوى خود رياض 

برگشته اند.  
        شما تاييد مى كنيد كه (با وجود اينكه) 
قصد داريد با همه كشورهاى منطقه همكارى 
كنيد، ليكن رهبران و مردمان اين كشـورها 
به نوعى احسـاس ترس واقعى دربـاره نيات 
توسـعه طلبانه جمهورى اسـالمى ايران در 

منطقه دارند؟
 مشكل منطقه ما عربستان سعودى است. (اين 
كشور) تالش دارد با حمايت آمريكا، فرانسه و انگليس، 
ــل منزوى كند.  ــران را از خاورميانه محو يا حداق اي
عربستان در هر جايى كه اقدامى را انجام مى دهد فقط با 
انگيزه خصومت با ايران است. در حالى كه اين سياست 
هيچ نتيجه اى نداده است. آنچه بر سر منطقه آمده 
است، نتيجه اقدامات ما نيست بلكه نتيجه آن چيزى 

است كه رياض انجام مى دهد.  
آنچه به ما مربوط مى شود اين بوده كه مدت هاست 
به اين نتيجه رسيده ايم كه ما نمى توانيم عربستان 
سعودى را از خاورميانه حذف كنيم چون بحث بر سر 
يك قدرت منطقه اى است كه نمى تواند حذف شود. 
ما هيچ وقت به دنبال حذف هيچ كشورى نبوده ايم. 
برعكس، اين سعودى ها بوده اند كه به دنبال صدمه 
زدن به ما هستند ولى چون موفق نمى شوند، ما را به 

توسعه طلبى متهم  مى كنند.
         شما تاييد مى كنيد كه هيچ وقت به دنبال        
حذف هيچ كشـورى نبوده ايد ولى آيا آيت ا...
خمينى در سال 1979 اعالم نكرد كه آل سعود 
مشـروعيت خادم الحرمين الشريفين يعنى 
مكه و مدينه به عنوان دو مكان مقدس اسالم 

را ندارد؟
امروز اين دنياست كه اين موضوع را تاييد مى كند. 
امروز كشورهاى مختلفى اين موضوع را بيان مى كنند 
ــعودى قادر به مديريت مكه نيست.  كه عربستان س
ــديم. در  ما اندكى قبل از بقيه جهان اين را متوجه ش

ــتان  ــا هيچ وقت اقدامى عليه دولت عربس مقابل، م
سعودى انجام نداديم. ايران ساالنه 80 هزار زائر براى 
حج مى فرستد كه يكى از بزرگ ترين اعزام هاى زوار 

در دنيا ست.
       چنـد روز پيـش ايـران تاييـد كرد كه 
آزمايش موشـكى جديدى داشته است كه از 
سوى غربى ها محكوم شد. آيا شما نگرانى اي 
كه اين برنامه موشكى به وجود مى آورد ، درك 

مى كنيد؟
 برنامه موشكى ايران هيچ چيز غير قانونى در خود 
ندارد. هيچ چيزى وجود ندارد كه خالف اين را ثابت 
كند. پيش از اين، قطعنامه 1929 از ايران مى خواست 
اين فعاليت ها را متوقف كند ولى اين متن هم ديگر 

وجود ندارد.
       برخى تاييد مى كنند كه اين موشك ها 
مى تواننـد حامـل سـالح اتمـى باشـند و 
آزمايش هايى كه شما انجام مى دهيد بر خالف 

روح توافق هسته اى  ايران است؟
كمى صبر كنيد... قطعنامه 2231 سازمان ملل (كه 
توافق هسته اى ايران را تاييد كرد- توضيح سردبير )، 
در هيچ موردى از  روح  يا هر چيزى ديگرى در اين باره 
حرف نمى زند. متن قطعنامه از ايران مى خواهد (ولى 

ــردبير ) موشك  ايران را ملزم نمى كند – توضيح س
حامل كالهك هسته اى نسازد. ما برنامه هسته اى 
(نظامى ) نداريم. در عين حال، هدف توافق هسته اى 
ــيه، چين،آمريكا، فرانسه،  ايجاد اعتماد (بين روس
ــالمى ايران است) تا  انگليس، آلمان و جمهورى اس
ايران به سالح اتمى مجهز نشود . در نتيجه كشورى 
كه بمب اتمى نداشته باشد، نمى تواند حامل هاى اين 
بمب ها را هم داشته باشد؛ چرا كه اگر شما به ساخت 
ــتارجمعى عالقه مند باشيد، ديگر  سالح هاى كش
روى موشك هاى دقيق ( نقطه زن ) سرمايه گذارى 
نمى كنيد؛ زيرا موشكى كه كالهك هسته اى حمل 
مى كند، مى تواند در يك يا 10 كيلومترى هدفش هم 
ــكى كه ما توسعه  برخورد و عمل كند. بنابراين موش
مى دهيم براى حمل كالهك هاى هسته اى نيستند.

        مكرون بارها نگرانـى هايى را كه برنامه 
موشكى( ايران )  براى غرب ايجاد مى كند خاطر 
نشان كرده و همچنين  واهمه كشورهاى منطقه 
را نيز بازگو كرده است. وى عالقه مند است كه 
اين موضوع در يك توافق گسترده ( فراگير) با 

ايران مورد بررسى قرار گيرد ؟
فرانسه هر سال ميلياردها دالر اسلحه به امارات 
متحده عربى و عربستان سعودى مى فروشد. فقط 

آمارهاى مربوط به خاورميانه را ببينيد. سال گذشته 
خريدهاى تسليحاتى امارات متحده عربى بالغ بر 14 
درصد كل خريدهاى منطقه بوده است و خريدهاى 
ــه 31 درصد كل  ــعودى نيز ب ــتان س نظامى عربس
خريدهاى تسليحاتى منطقه رسيده است، در حالى 
ــكيل  كه ايران تنها يك درصد از اين خريد ها را تش
مى دهد! بعد هم بياييد روى بودجه نظامى هر كشور 
ــته بودجه نظامى امارات  متمركز شويد. سال گذش
ــت در  متحده عربى بالغ بر 22 ميليارد دالر بوده اس
حالى كه بودجه نظامى عربستان به 69 ميليارد دالر 
رسيده است، در حالى كه بودجه نظامى ايران زير 16 
ميليارد دالر است.خوب االن نسبت بودجه نظامى 
بر اساس جمعيت ( سرانه ) را حساب كنيد. باالترين 
ميزان در منطقه متعلق به امارات است؛ يعنى 2500 
دالر هزينه نظامى براى هر نفر از جمعيت كشور. اين 
رقم براى عربستان بيش از  دو هزار دالر براى هر نفر 

است در حالى كه در ايران اين رقم 150 دالر است !
ــر درصد بندى  ــه ؟ از منظ ــا يعنى چ اين آماره
خريدهاى تسليحاتى يا بودجه نظامى سرانه، كشورى 
هستيم كه كمترين رقم ها را به خود اختصاص داده 
است. از بعد بودجه نظامى جهانى نيز در رده كشورهاى 
ــه نظامى در منطقه خاورميانه  داراى كمترين بودج
ــوال اين است كه آيا  هستيم و ( اما ) در حال حاضر س
فرانسه آمادگى دارد به ايران هوپيماهاى هاى پيشرفته 
اى را كه به عربستان يا به امارات مى دهد،  بفروشد تا 
ما هم بتوانيم از خودمان دفاع كنيم؟ يا شايد هم آقاى 
مكرون به اين موضوع خيلى ساده كه ما نيز بتوانيم از 

خودمان دفاع كنيم، عالقه اى نداشته باشد؟
       شايد به اين خاطر باشد كشورهايى كه 
شما نام برديد، براى نابودى اسراييل فراخوان 
نمى دهند... آيا روى برخى از موشك هاى شما 

شعار مرگ بر اسراييل  نوشته نشده است ؟
آقاى نتانياهو، نخست وزير اسراييل كه به نيروگاه 
هسته اى ديمونا رفته بود، يعنى جايى كه تسليحات 
ــردبير ) ساخته  ــراييلى – توضيح س هسته اى ( اس
مى شود و در آنجا اعالم كرد كه ايران را نابود خواهد كرد. 
وى نگفت كه كشورما بايد نابود شود بلكه گفت كشور 
ما را نابود خواهد كرد . چرا آقاى مكرون به اين موضوع 

واكنشى نشان نداد؟  چرا هيچ كس در فرانسه در باره 
اين سخنان به پا نخواست؟ ( واكنشى نشان نداد).

اما درباره آنچه به ما مربوط مى شود... ما چه موقع 
گفتيم كه اسراييل را نابود مى كنيم؟ فقط يك نفر را 
پيدا كنيد و به ما نشان دهيد كه اين حرف را زده باشد. 

هيچ كس چنين حرفى نزده است.
        رييس جمهور  سابق ،محمود احمدى نژاد؟

نه، وى نيز چنين حرفى نزده است. وى حرف امام 
ــراييل از  ( خمينى ) را يادآورى كرد كه گفته بود:  اس
ــد . وى نگفته بود كه   صفحه روزگار محو خواهد ش
مى خواهد آن را نابود كند! . وى گفته بود كه اسراييل با 
اين سياست هايى كه دنبال مى كند به اين سرنوشت 

مبتال خواهد شد.
        با اين همه، ترامپ بر اين باور است ايران 
اصلى ترين تهديد منطقه اسـت و در ماه مي 
گذشته از توافق هسته اى بيرون آمد. دور دوم 
از تحريم هاى آمريكايى عليه صادرات نفتى 
شـما در نوامبر به اجرا گذاشته شده است. آيا 
اين تحريم ها به اقتصاد ايران ضربه اى زده اند؟

اين تحريم ها آثارى زيانبار روى زندگى انسان ها 
دارند ولى در هر حال، خيلى كمتر از آن چيزى بوده 
است كه مردم هراس آن را داشتند. بعد از دور دوم 
ــراى باال بردن ارزش  تحريم ها، دولت تدابيرى را ب
ــه كه در نوع  ــر دالر به كار گرفت ريال ايران در براب
خود يك موفقيت بوده است ( ريال ايران از ابتداى 
ــال جارى 70 درصد ارزش خود را از دست داده  س
ــاهد  ــت زمان ش ــردبير). با گذش بود – توضيح س
ــم بود.ولى آمريكايى ها يك  موفقيت هايى خواهي
هدف مشخص و دقيق از اين تحريم ها دارند. يكى از 
اين اهداف، اعمال فشار روى مردم است؛ پس بايد از 
اين كه نشان مى دهند در كنار مردم ايران هستند، 
ــت بردارند. هدف ديگر تغيير سياست هاى ما  دس

ست كه به اين هدف نخواهند رسيد.
       در روز 15 جـوالي 2015 يعنى در فرداى 
امضاى توافق هسـته اى، از شما همچون يك 
قهرمان در تهران استقبال شد. آيا تا كنون به 

رييس جمهور شدن در ايران فكر كرده ايد؟  
 به هيچ وجه.

وزیر امورخارجه در گفت وگو با لوپوئن فرانسه:

به هيچ وجه به  رياست جمهورى   فكر نمى كنم 

بعيدى نژاد با انتشار توييتى نوشت: 
برخى رسانه ها خبرى به نقل از روزنامه 
الجريـده كويـت نقـل كرده انـد كـه 
ديپلمات هاى ايرانى و آمريكايى به طور 
پنهانى در لندن پايتخت انگليس ديدار 
كرده انـد و مذاكرات يمنى ها در سـوئد 
نتيجه اين ديدارها بوده است.وى تصريح 
كرد كه اين خبر يك دروغ  پردازى صرف 

اسـت و كامال تكذيب مى شود.روزنامه 
الجريده كويت روز شنبه مدعى شد كه 
پس از به دست آمدن توافقات گروه هاى 
يمنى در سـوئد يك منبع ديپلماتيك 
عالى رتبه اروپايى بـه اين روزنامه گفته 
است كه مذاكرات يمن در نتيجه ارتباطات 
و جلسـات پنهانى مسـئوالن ايرانى و 
آمريكايى با وساطت برخى كشورهاى 

اروپايى و عمان در لندن به دست آمد.اين 
منبع مدعى شده كه اين ديدارها درهتلى 

در لندن انجام شده است.
برخى ديپلمات هاى ايرانى و آمريكايى 
با رواديدهاى معمولى به پايتخت انگليس 
سـفر كردند و در يك هتل مستقر شده 
و به شيوه بسـيار محتاطانه در اتاق هاى 
معمولى جلساتى را برگزار كردند. هردو 

طرف به طور جدى نگران تاثير انتشـار 
اخبـار اين جلسـات بر اوضـاع داخلى 
كشورهاى خود هستند، زيرا از يك سو 
دولت ترامپ نمى خواهد نشان دهد كه 
به تهران آسان مى گيرد و از سوى ديگر 
دولت ايران نگران خشم تندروهاست.
اين نشريه مدعى شـده است كه يكى 
از نتايج ايـن ديدارها مذاكرات سـوئد 

بود، ايران تضمين  هايى براى مشاركت 
حوثى ها در مذاكرات و كنار آمدن آن ها 
با برخى مسائل داده است و اين امر باعث 
شد كه جيمز متيس، وزير دفاع آمريكا 
در آن زمان با اطمينان كامل به رسانه ها 
اعالم كند كه يمنى ها تا يك ماه ديگر وارد 
مذاكره خواهند شد و اين مساله اى است 

كه اكنون شاهد آن هستيم.

بعیدی نژاد                              
دیدار مقام های ایران 
و آمریکا در لندن را 

تکذیب کرد
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بامداد روز شنبه مورخ 1397/10/1 حكم حميدرضا 
ــاد  ــر كه به جرم افس ــى فرزند محمدباق ــرى درمن باق
فى االرض از طريق تشكيل شبكه كالهبردارى و رشاء 
ــده بود، به اجرا گذاشته و اعدام شد. به اعدام محكوم ش

ــا باقرى درمنى و  ــزان، پرونده حميدرض به گزارش مي
مرتبطان وى كه مشتمل بر 156 جلد و بيش از 25 هزار 
ــركت پااليش نفت جى، بانك  برگ  است، با شكايت ش
ــگرى، صرافى اقتصاد نوين و سامان  ملى، بانك گردش
ــيدگى  ــراى عمومى و انقالب تهران رس مجد در دادس

شده است.
ــاليان متمادى با  محكوم عليه باقرى درمنى در س
ــكيل باند، به اقدامات مجرمانه اى دست زده است  تش
ــوه به  ــه، جعل، تبانى، پرداخت رش و با اعمال متقلبان
ــكيل شركت هاى صورى  كاركنان چند دستگاه و تش
ــركت  ــركت قائم كوثر، ش و كاغذى متعدد از جمله ش
ــين به گستر،  ــركت پرش ــايان، ش محمد بازرگانى ش
ــركت آريا برج هرم از شكات  ــكوه آبيده و ش شركت ش
ــا 10,078,171,400,000 ريال معادل  فوق جمع
ــد و هفتاد و  ــت ميليارد و يكص يك هزار و هفتاد و هش
يك ميليون و چهارصد هزار تومان كالهبردارى كرده 
ــيدگى به پرونده مشخص شد از 47 سند  است.در رس
ــى يا ترهين معامله و  جعلى براى اخذ ضمانتنامه بانك
36 فقره ضمانتنامه جعلى و 102 فقره ضمانتنامه بدون 
پشتوانه، 33 فقره چك هاى مخدوش با مبالغ سنگين و 
جعل در اسناد رسمى سازمان ثبت اسناد كشور استفاده 

كرده است.
ــرد و چگونه به اين  ــى از كجا آغاز ك اما باقرى درمن
ــزان، «حميد  ــيد. به گزارش خبرگزارى مي نقطه رس
ــدان  باقرى درمنى» به عنوان يكى از بزرگ ترين مفس
ــود. نامبرده از سال 83 به بعد  اقتصادى شناخته مى ش
ــود؛ از «قاچاق  ــاى قضايى گوناگون ب داراى پرونده ه
كاال» و «پولشويى با ارزش نجومى» تا «پرونده معوقات 
ــمش طال». بازپرداخت وام هاى بانكى» و «قاچاق ش

اين مفسد دانه درشت اقتصادى كه سرشبكه يك باند 
ــخ 31 مرداد  ــى و نفتى بود، در تاري كالهبردارى بانك
سال 93 به اتهام افساد فى االرض بازداشت شد.دادگاه 
رسيدگى به پرونده درمنى از روز شنبه 3 شهريور 97 در 
شعبه 15 دادگاه انقالب اسالمى به صورت علنى برگزار 
شد. اين پرونده فساد اقتصادى شامل 155 جلد و 325

صفحه كيفرخواست و 33 متهم بود.
عناوين متعدد مجرمانه در پرونده درمنى

ــاد اقتصادى كالن درمنى عناوين  در پرونده فس
مجرمانه متعددى قيد شده بود؛ از كالهبردارى 322

ميليون و 343 هزار و 336 كيلوگرم قير از شركت نفت 
ــبكه چند نفرى تا سردستگى شبكه  جى با ايجاد ش
ــى ايران و  ــا ميلياردى از بانك مل كالهبردارى ده ه
...درمنى در هدايت شبكه فساد اقتصادى خود و براى 

ــى و كالهبردارى هايش از  ــبرد اعمال غيرقانون پيش
حربه ها و شگرد هاى خاصى استفاده مى كرد؛ در اين 
گزارش پيرامون يكى از اقدامات متقلبانه اين مفسد 

اقتصادى، اسنادى منتشر مى شود.
ادعاى درمنى در جلسه هفتم دادگاه: اموال 

و مستغالتى ندارم!

ــات دادگاه درمنى،  ــزارى جلس ــان برگ در جري
ــول و غيرمنقول  ــوال منق ــود ام ــرده مدعى ب نامب
چشمگيرى ندارد؛ از جمله آنكه در هفتمين جلسه 
ــهريور 97، نماينده دادستان  دادگاه به تاريخ 12 ش
ــت اقتصادى خود را  ــه درمنى گفت: فعالي خطاب ب
درشرايطى كه شما ممنوع المعامله بوديد، بفرماييد. 
ما در اين زمينه توضيح قانع كننده اى نشنيديم؛ در 
ــه ماهانه 45 هزار  ــهم هر ايرانى از ياران حالى كه س
تومان است، درآمد متهم بر چه مبنايى بوده است؟ 
ــتند اين درآمد را  و چه تخصصى داشتند كه توانس
ــان يك ميليارد  ــند؟ طبق گفته خودش داشته باش

براى شان پول خرد است.
ــخ داد: من واقعا تعجب مى كنم اگر  درمنى پاس
ــتم كه با توديع وثيقه  درآمد و استطاعت مالى داش
ــكار بانكى در  ــد ابر بده ــدان نبودم. مى گوين در زن
ــه در باال مالحظه  ــت.همان طور ك زندان مانده اس
ــرد، حتى  ــه دادگاه ادعا ك ــى در جلس ــد، درمن ش
ــبب ضعف مالى  ــذارى را به س ــتطاعت وثيقه گ اس
ــى درمنى كه از او به  ندارد. اما آيا اينچنين بود؟ يعن
ــد اقتصادى و سرشبكه باند  عنوان بزرگ ترين مفس
كالهبردارى بانكى و نفتى ياد مى شد، واقعا اموالى 
ــت؟در  ــت نداش براى وثيقه گذارى در زمان بازداش
ادامه همان جلسه هفتم دادگاه درمنى، قاضى از يك 
سرنخ مهم كشف شده سخن مى گويد كه در همان 
ــام تحقيقات پرونده باعث  لحظات لو رفتن آن در اي
مى شود اين كالهبردار بزرگ روز هايى را در شوك 
ــا بنشيند.  ــتش را به تماش ــدن دس فرو برود و رو ش
قاضى صلواتى خطاب به متهم گفت: آيا نامه اى كه 
ــته اى و اموالت را به نام افرادى زدى،  در زندان نوش
ــه چيز را در مورد نامه لو  قبول دارى؟درمنى كه هم

رفته مى داند با لكنت پاسخ داد: نامه را قبول دارم.
در همان زمان نماينده دادستان در جايگاه حاضر 
ــد و در اين زمينه گفت: اين نامه در زندان نوشته  ش
ــاس آن مالكيت منتقل شده است؛ من  شده و براس
ــى آورد كه باقى اموال  در تعجبم كه متهم به ياد نم
ــانى منتقل كرده است. اين اموال به  را به نام چه كس
نام هشت نفر منتقل و علت اين كار ممنوع المعامله 
ــت.اما ماجراى اين نامه كه  بودن متهم قيد شده اس
در جلسه هفتم دادگاه درمنى مطرح شد، چيست؟ 
ماجراى انتقال اموال از سوى درمنى به نام هشت نفر 
ــت؟ اين اموال چرا از سوى درمنى به نام  ديگر چيس
ــت؟ درمنى در نامه  هشت نفر ديگر منتقل شده اس
ــبب ممنوع المعامله بودن  مزبور قيد كرده كه به س
اين اموال را انتقال مى دهد، اما آيا واقعا اينچنين بود؟

نامه اى كه دست مفسد دانه درشت را رو مى كند

ــهريور 1395 حميد باقرى درمنى در تاريخ 22 ش
در حالى كه در بازداشت بود، نامه اى را براى فردى به نام 
«على زينلى» مى نويسد و در آن تصريح مى كند: اينجانب 
در مدت حدود 15 سال گذشته به افرادى شامل: آقايان 
محمد فخارى تبار،عباس فخارى تبار، عليرضا مسلمى ، 
كيانوش افشين، محمد باقرى درمنى، مجيد سيد بخت 
، فرزاد سيد بخت،محمود عسكرى ، جواد باقرى، حميد 
بيابانى و چند نفر ديگر كه اعالم خواهم كرد اطمينان  كرده 
ــه از طرف اينجانب پرداخت  و اموالى را كه با ثمن معامل
شده به نام آقايان به دليل ممنوع المعامله و اعتمادى كه 
ــند زده ام.همان طور كه مشاهده مى شود،  داشته ام، س
ــهريور 1395 باقرى درمنى در نامه فوق به تاريخ 22 ش

ــل از آن، به  ــال قب ادعا مى كند كه اموالش را طى 15 س
دليل ممنوع المعامله بودن به نام افرادى سند زده است. 
اين در حالى است كه تاريخ ممنوع المعامله شدن باقرى 
درمنى، 15 شهريور 1389 است؛ حال آنكه او از سال 80
به بعد مشغول سند زدن اموالش به نام شركايش است.

ــال 80 به بعد اقدام به انتقال  اما چرا باقرى درمنى از س
ــت؛ به گونه اى كه در  اموالش به اشخاص ديگر كرده اس
جلسه هفتم دادگاهش به تاريخ 12 شهريور 1397 در 
پاسخ به قاضى مى گويد كه حتى استطاعت وثيقه گذارى 
ــخ به سوال فوق را بايد  را به سبب ضعف مالى ندارد.پاس
در همان حربه ها و شگرد هاى خاص شبكه فساد باقرى 
ــته  ــت وجو كرد؛ اين فرد به عنوان سردس درمنى جس
ــى و نفتى، تالش مى كرد تا  باند كالهبردارى كالن بانك
حد مقدور ردپايى از خود در معامالت متقلبانه به جاى 
نگذارد؛ اين شگرد باقرى درمنى در حدى بود كه حتى او 
اموالش را به نام شركايش منتقل مى كرد.باقرى درمنى 
ــبرد اعمال متقلبانه و كالهبردارى هاى خود  براى پيش
ــند زده و اين اقدام را با  اموالش را به نام اعضاى باندش س
استظهار و پشتوانه ماده 197 قانون مدنى انجام داده است. 
ــد اقتصادى به اصل 40 اين در حالى است كه اين مفس

قانون اساسى توجه نداشت كه تصريح مى كند: هيچ كس 
نمى تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز 

به منافع عمومى قرار دهد.

اموال و مستغالتى كه درمنى از سال 80 به بعد 

با اهداف خاص به نام عناصر باندش سند زده است

ــتغالتى مى پردازيم كه  ــوال و مس ــه ام در ادامه ب
«حميد باقرى درمنى» مفسد كالن اقتصادى، آن ها را 
در راستاى پيشبرد اقدامات شبكه فساد اقتصادى اش، 
به نام اعضاى باند متبوعش منتقل كرده است و در نامه 
مورخ 22 شهريور 95 خطاب به «على زينلى» به ذكر 
ــى از نامه مزبور  ــت.درمنى در بخش آن ها پرداخته اس
ــبت به خيانت در امانت اعضاى باندش  همچنين نس
در اموالى كه براى ردگم كنى به نام آن ها منتقل كرده، 
ــى از نامه «حميد باقرى درمنى»  انتقاد دارد.در بخش
ــهريور 95 آمده  خطاب به «على زينلى» مورخ 22 ش
ــرخرود كه با پرداخت  ــت ملك واقع در س است:نخس
ــت هزينه ها و  ــرف اينجانب و پرداخ ثمن معامله از ط
گرفتن مجوزات بابت ساخت از طرف اينجانب پرداخت 
ــت و آقاى فخارى بايد وكالتنامه اى تنظيم  ــده اس ش
ــپرده اى كه  ــاس س كرده و در آن قيد مى كرد كه بر اس
ــه آرمان داده مى شود  بعد از وكالتنامه از طرف موسس

ــود وكالتنامه  چنانچه به هر دليل ابطال يا پس داده ش
ــه آقاى فخارى كه  ــود باطل و ملك مربوط ب خود به خ
امانت دار اينجانب بوده است، مسترد مى شد.دوم آنكه 
ــناد مشخص است  در خصوص ملك كن كه طبق اس
اينجانب چه مبلغ به آقاى مقدم بابت ثمن معامله ملك 
فوق داده ام و ملك به صورت قانونى متعلق به اينجانب  
ــان ملك فوق را بابت تنظيم قراردادى كه  است و ايش
بين شركت نفت جى بوده است به صورت صورتجلسه 
ــت و از آنجايى كه ضمانتنامه  و وكالتنامه گذاشته اس
بانك گردشگرى توسط آقاى اثباتى وكيل، به شركت 
ــت و به تبع آن خود به  ــده اس نفت جى عودت داده ش
ــه و وكالتنامه  ــه هايى صورت گرفت خود صورت جلس
تنظيم شده باطل مى شود.سوم: ملك انديشه كه كل 
ــده و مربوط  ثمن معامله از طرف اينجانب پرداخت ش
ــت و با اقدام خالف آقاى محمد فخارى  به اينجانب  اس
باعث ايجاد مشكالت براى اخوى اينجانب حميد باقرى 
ــت.چهارم: 10 واحد از امالك خيابان  درمنى شده اس
شيخ بهايى كه متعلق به اينجانب است.پنجم: ملكى در 
سارى حدود پنج واحد به نام آقاى محمد فخارى تبار 

بوده كه خالى  است.
ششم: ملكى در شهرك غرب كه طبق صورتجلسه 
متعلق به اينجانب است.هفتم: ملك توپخانه به نام آقاى 

فخارى تبار  ولى متعلق به من است.
هشتم: ملكى در سارى كه به آقاى ياورى داده شده 
ــش از نامه خود،  ــت.باقرى درمنى در پايان اين بخ اس
ــرى دارد (ولى حضور ذهن  تصريح كرده كه اموال ديگ
ندارد كه مشخصات آن چيست) كه به نام فخارى تبار 
كرده است؛ از جمله او به ملكى در شهريار اشاره مى كند.
ــهريور 95 ــه مورخ 22 ش ــى ديگر از نام در بخش

ــت: امالكى كه  ــده اس ــه زينلى آم درمنى خطاب ب
ــه و ملك  ــامل ملك انديش ــت ش ــل واگذارى اس قاب
ــاز دارآباد  ــهريار و 11 فقره امتي ــك ش توپخانه و مل
ــه اينجانب بخواهم  ــت كه ارزش آنان اگر چنانچ اس
بيش از بدهى ها (منظور از بدهى همان كالهبردارى 
ــار دربانك  ــارى تب ــاى فخ ــه آق ــت) مربوط ب هاس
ــى ديگر از نامه مورخ 22 ــت.در بخش ــيان اس پارس

ــت:  ــاب به زينلى آمده اس ــهريور 95 درمنى خط ش
ــار و آقاى  ــارى تب ــام عباس فخ ــن معدن به ن چندي
ــب خريدارى و  ــيد بخت از محل پول هاى اينجان س
ــين آالتى نيز از محل منابع اينجانب خريدارى  ماش
ــت. ــخص اس ــده كه پرداخت به آقايان كامال مش ش

درمنى در بخش هاى ديگر اين نامه به امالك گسترده 
ديگرى كه دارد، اشاره مى كند كه تقريبا همه اين نامه 

در دادگاه هفتم وى قرائت شد.
ــيدگى به  ــه رس ــس از چندين جلس درنهايت پ
ــروز به دار  ــى ، او صبح دي ــرى درمن پرونده هاى باق
آويخته شد؛ در حالى كه در آخرين گفت و گوى خود 
ــت بخشى از  در زندان و با خبرنگار ميزان ، از سرنوش
ــرد و برخى را  ــتانش اظهار بى اطالعى مى ك همدس

ساكن تركيه معرفى كرده است.

           صبح ديروز حكم حميد باقرى درمنى اجرا شد    

سومين  اعدام  بزرگ 

كاظم دوست حسيني:
منظور از نقطه تعادل اين است كه 

حتي اگر فرض كنيم  نقدينگي ما در 
مدت پنج سال گذشته سه برابر يا 
بيشتر شده باشد و توليد ناخالص 

داخلي نيز افزايش نيافته باشد كه به 
طور حتم افزايش داشته، ارز حداكثر 
مي تواند سه برابر شده باشد؛ يعني 
چيزي حدود همين 10 هزار توماني 

كه در حال حاضر قيمت ارز است

گروه  اقتصاد

گروه حقوق و قضا

در چند سال اخير بحران هاي زيادي در خصوص 
نرخ ارز در كشور ما اتفاق افتاد.  اولين بحران نرخ ارز 
ــال 90 رخ داد و پس از آن در سال 94 و سپس  در س
ــازار ارز را با وضعيت  ــا ب ــال 97. اين بحران ه در س
نابساماني مواجه كرد. بحران ارز در واقع همان روند 
سقوط ارزش پول ملي در برابر ارزهاي جهاني است. 
ــد واحد پولي  ــال باعث ش اتفاقي كه در ابتداي امس
ــته ارزش خود را در مقابل  كشورمان بيش از گذش
ارزهاي ديگر از دست بدهد. از ابتداي سال 90 روند 
ــور آغاز شد و در بهمن 91 به  افزايش نرخ ارز در كش
ــيد. پس از آن براي مدتي روند نرخ ارز  اوج خود رس
در كشور ثابت ماند تا در سال 95 دوباره اوج گرفت. 
ــه پيدا كرد كه در ماه هاي  اين بحران ها تا جايي ادام
ــال 97 نرخ دالر از پنج هزار تومان عبور  ابتدايي س
كرد و در مقاطعي به كانال 18 هزار تومان نيز رسيد و 
همين امر باعث افزايش بي رويه قيمت انواع كاالهاي 
ــد  ــرا به همين جا ختم نش ــد. البته ماج وارداتي ش
وقيمت بيشتر كاالهاي داخلي نيز به واسطه استفاده 
از مواد اوليه وارداتي با سرعتي زياد روندي افزايشي 
به خود گرفت. البته كارشناسان يكي از داليل عمده 
افزايش نرخ ارز در ماه هاي ابتدايي امسال را موضوع 
خروج آمريكا از برجام و بحث تحريم هاي تحميلي 
ــي، پيش از اينكه  ــران مي دانند. به عقيده برخ به اي
تحريم ها اعمال شود، تمام آثار واقعي آن بر اقتصاد 
كشور و معيشت مردم وارد شد. اما با اين اوصاف نرخ 
ــته دوباره روند كاهشي به خود  ارز در ماه هاي گذش
ــر به كانال9 هزار  گرفت؛ به طوري كه در حال حاض
تومان وارد شده و به عقيده كارشناسان كاهش نرخ 
ــرخ آن مربوط  ــش از اينكه به كاهش قيمت ن ارز بي
باشد،  جنبه واقعي شدن قيمت ها در اين بازار را دارد. 

نرخ رسمي ارز

ــته بانك مركزى نرخ رسمى 39 ارز را  روز گذش
اعالم كرد كه بر اين اساس، نرخ 19 ارز مانند يورو و 
پوند افزايش و نرخ 12 ارز كاهش يافت. نرخ  هشت 
ارز از جمله دالر هم ثابت ماند.  براساس اعالم بانك 
ــم دى بدون  ــر دالر آمريكا براى يك مركزى نرخ ه
ــته 42 هزار ريال قيمت  ــبت به روز گذش تغيير نس
ــس با 42 ريال  ــن نرخ هر پوند انگلي خورد. همچني
ــته 53 هزار و 86 افزايش نسبت به پنج شنبه گذش
ــد 47 هزار و 905 ريال و هر يورو نيز با 93 ريال رش

ــن هر فرانك  ــد . افزون بر اي ــال ارزش گذارى ش ري
ــوييس 42 هزار و 407 ريال، كرون سوئد  چهار  س
هزار و 642 ريال، كرون نروژ چهار هزار و 793 ريال، 
كرون دانمارك 6 هزار و 397 ريال، روپيه هند 599
ــى 11 هزار و 437 ــم امارات متحده عرب ريال، دره

ــزار و 59 ريال، يك صد  ــار كويت 138 ه ريال، دين
ــتان 30 هزار و 205 ريال، يك صد ين  روپيه پاكس

ــگ كنگ پنج  ــزار و 758 ريال، دالر هن ژاپن 37 ه
هزار و 363ريال، ريال عمان 109 هزار و 233 ريال 
ــال قيمت خورد. از  ــادا 30 هزار و 884 ري و دالر كان
سويى ديگر، نرخ راند آفريقاى جنوبى  دو هزار و 868

ريال، لير تركيه  هفت هزار و 798 ريال، روبل روسيه 
610 ريال، ريال قطر 11 هزار و 539 ريال، يك صد 
دينار عراق  سه هزار و 527 ريال، لير سوريه 82 ريال، 
ــعودى  ــتراليا 29 هزار و 573 ريال، ريال س دالر اس
ــن 111 هزار و  ــال، دينار بحري ــزار و 201 ري 11 ه
ــنگاپور 30 هزار و 554 ريال، ده  704 ريال، دالر س
روپيه سريالنكا دو هزار و 318 ريال و يك صد روپيه 
نپال 37 هزار و 229 ريال تعيين شد. همچنين نرخ 
ــت هزار و 673 ريال،  ــتان  هش يك صد درام ارمنس
ــال، يوان چين 6 هزار و  دينار ليبى 30 هزار و 30 ري
82 ريال، يك صد بات تايلند 128 هزار و 854 ريال، 
رينگيت مالزى 10 هزار و 47 ريال، يك هزار وون كره 
جنوبى 37 هزار و 249 ريال، يك صد تنگه قزاقستان 
ــتان 561 ــى افغانس ــال، افغان ــزار و 303 ري 11 ه

ــزار و 812 ريال،  ــل جديد بالروس 19 ه ريال، روب
ــومونى  ــان 24 هزار و 707 ريال، س منات آذربايج

تاجيكستان چهار هزار و 458 ريال و بوليوار جديد 
ونزوئال چهار هزار و 206 ريال ارزش گذارى شد.

نرخ ارز در مسير واقعي شدن

سخنگوى كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
ــفته بازى علت نوسان ارزى  مجلس با بيان اينكه س
ــمت  ــت، گفت: اكنون نرخ ارز به س در بازار بوده اس
ــت. محمدمهدى  ــدن ميل پيداكرده اس واقعى ش
ــزود: اكنون نمى توان  ــا ايِبنا اف مفتح در گفت وگو ب
گفت كه نرخ ارز روند كاهشى پيدا كرده، بلكه اكنون 
نرخ به سمت واقعى شدن ميل پيداكرده است. نرخ 
ــه خواهد كرد. نرخ  ــى را تجرب ارز باز هم روند كاهش
برابرى ريال با دالر با توجه به ويژگى ها و مشخصات 
اقتصادى كشور، توليد ناخالص داخلى، نقدينگى و 
ــاخص هاى ديگر قابل برآورد است. با  بسيارى از ش
توجه به مولفه هاى بسيارى همچون تورم داخلى و 
ــازار آزاد بدون دخالت  خارجى مى توان نرخ ارز در ب
ــفته بازى عده اى  دولت را برآورد كرد. با عمليات س
ــدند كه قيمت ارز  ــودجو و فرصت طلب باعث ش س
ــيار نامتعارف  ــكل نامناسبى با قيمت هاى بس به ش
عرضه شود. اكنون نرخ ارز به كانال واقعى سازى نرخ 

ــت. نرخ ارز به عقيده بنده بايد از  در حال حركت اس
كانال 9 هزار تومان نيز خارج شده و به سمت نرخ هاى 
ــود. بايد ضوابط اقتصادى به شكل  كمتر هدايت ش
مناسبى متغيرهاى اقتصادى را منطبق كنند. دولت 
ــترى داشته و در  بايد در حوزه اقتصاد قاطعيت بيش
حمايت از مردم با توجه به اينكه نرخ ارز يك شاخص 
تاثيرگذار در سطح عمومى قيمت هاست، ورود كند. 
ساماندهى بازار ارز و ساير بازارهاى موازى از وظايف 
ــت هاى  ــت. در اين حوزه نيازمند سياس دولت اس
ــطح عمومى  ــتيم تا از باال رفتن س ــخص هس مش
قيمت ها جلوگيرى شود. تورم فعلى موجود در بازار 
به معنى دست كردن ثروتمندان در جيب فقراست؛ 
از اين رو دولت بايد با سياست هاى اقتصادى مناسب 

جلوى اين دست اندازى ها را بگيرد.
نقطه تعادل

ــرخ ارز كاظم  ــش ن ــوع كاه ــوص موض در خص
ــناس اقتصادي به «قانون»  دوست حسيني كارش
مي گويد: روند كاهشي در جهت واقعي شدن قيمت 
است و بايد به سمتي برود كه به نقطه تعادلي برسيم 
ــت. آنچه كه  ــع همان قيمت واقعي ارز اس كه در واق

مسلم است، اينكه  ما در يك سال جهش  چهار برابري 
قيمت ارز داشتيم؛ در حالي كه  هيچ متغير اقتصادي 
به اندازه تضعيف چهار برابري نرخ ريال نبوده است. 
اين امر نشان مي دهد كه اتفاقات رخ داده در واقع يك 
شوك اقتصادي بوده كه كم كم نيز در يك بازه زماني 
رفع مي شد. در حال حاضر مي بينيم كه تقاضاهاي 
ــده بود از بين  كاذبي كه باعث افزايش قيمت ارز ش
ــفته بازي ها نيز تا حد زيادي از بين  ــت و س رفته اس
ــدن در بازار  رفته و ارزهاي خانگي در حال عرضه ش
ــاني كه ارز خريداري كرده بودند،  است. انتظار كس
اين بود كه قيمت ها افزايش پيدا كند و از مابه التفاوت 
ــود كه به مراتب از  قيمت ها سودي نصيب آن ها ش
ــرايط فعلي  ــود هاي متعارف بيشتر بود اما در ش س
ــد كه افزايش دوباره اي در قيمت ارز  به نظر نمي رس
اتفاق بيفتد و نگه داشتن ارزهاي خانگي به طورحتم 
ديگر به صرفه و نيست و مردم نيز ترجيح مي دهند 
كه ارزها را تبديل به ريال كرده و پول خود را در جاي 
ــطه  ــرمايه گذاري كنند. از طرفي به واس ديگري س
قيمت ارز تقاضاها براي واردات و همچنين سفرهاي 
خارجي نيز كاهش چشمگيري پيدا كرده و مي توان 
گفت درآمدهاي ارزي كشور، چه توسط دولت باشد 
و چه بخش خصوصي در حال حاضر كفاف مصارف 
ــرايط ادامه خواهد  ــور را مي دهد. اين ش ارزي كش
يافت تا نرخ ارز به نقطه تعادل برسد. منظور از نقطه 
ــت كه حتي اگر فرض كنيم نقدينگي  تعادل اين اس
ما در مدت پنج سال گذشته سه برابر يا بيشتر شده 
باشد و توليد ناخالص داخلي نيز افزايش نيافته باشد 
كه به طور حتم افزايش داشته، ارز حداكثر مي تواند 
ــد؛ يعني چيزي در حدود همين  سه برابر شده باش
ــت.  10 هزار توماني كه در حال حاضر قيمت ارز اس
شايد براي يك دوره طوالني نيز از اين قيمت تجاوز 
نكند. اقدامات فعلي بانك مركزي نيز در جهت ايجاد 
تعادل در نرخ ارز است اما اين بانك به صورت فعاالنه 
ــراي مثال از طريق تزريق  در جهت كاهش نرخ ارز ب

ارز به بازار عمل نكرده است. 

              وضعيت قيمت دالر با توجه به روند كاهشي آن در چند هفته گذشته بررسي شد 

حركت نرخ ارز به سمت تعادل
به گفته كارشناسان نرخ ارز به سمت واقعي شدن پيش مي رود

مراسم توديع و معارفه در هيات 
مديره بانك دى 

مراسم توديع و معارفه در هيات مديره بانك دى 
ــاى هيات مديره  ــور محمدرضا قربانى و اعض با حض
بانك دى برگزار شد. به گزارش اداره روابط عمومى و 
تبليغات بانك دى در اين مراسم محمدرضا قربانى، 
ــات ارزنده  ــك دى از تالش ها و خدم مديرعامل بان
دكتر حسنعلى قنبرى ممان به ويژه نقش تاثيرگذار 
ايشان در كميته ويژه وصول مطالبات تقدير كرد. بر 
ــم، سكينه كشاورز  اساس اين گزارش در اين مراس
معتمدى به عنوان عضو جديد هيات مديره بانك دى 
معرفى شد. گفتنى است، سكينه كشاورز معتمدى 
سابقه فعاليت به عنوان عضو على البدل هيات مديره 
و مشاور حقوقى بانك دى و همچنين مدير حقوقى 
بانك تجارت را در كارنامه خود دارد و قنبرى نيز كه 
ــره بانك دى  ــه عنوان عضو هيات مدي پيش از اين ب
فعاليت داشت، هم اكنون به سمت مديرعامل شركت 

سرمايه گذارى اميد منصوب شد.
افتتاح مدارس و خانه بهداشت 
در روستاهاى خراسان جنوبى

ــتاهاى  ــه در روس به همت بانك انصار دو مدرس
ــك نهبندان و يك  ــهر درميان و لخش خونيك بازش
خانه بهداشت در روستاى فنود ازشهرمود(سربيشه) 
ــعه و  ــازى و توس ــل اداره كل نوس ــداث و تحوي اح
ــتان  ــكى اس ــگاه علوم پزش تجهيز مدارس و دانش
ــزارش اداره كل  ــه گ ــد. ب ــى ش ــان جنوب خراس
روابط عمومى وتبليغات، قرارگاه محروميت زدايى و 
حمايت هاى اجتماعى بانك انصار در راستاى اجرايى 
ــى و كمك به  ــت هاى محروميت زداي كردن سياس
مناطق محروم و مساعدت به اقشار آسيب پذير اقدام 
به ساخت مدارس و خانه هاى بهداشت در استان هاى 
كم برخوردار كرده و در استان خراسان جنوبى چهار 
طرح ساخت مدارس و سه باب خانه هاى بهداشت را 

به مورد اجرا گذاشته است. 
هشتمين همايش بزرگداشت 

هفته پژوهش و فناوري
در هشتمين همايش بزرگداشت هفته پژوهش و 
فناوري كه به همت پژوهشكده پولي و بانكي برگزار 
ــگران برتر نظام بانكي معرفي شدند. به  شد، پژوهش
گزارش روابط عمومي بانك اقتصادنوين در هشتمين 
دوره همايش بزرگداشت هفته پژوهش و فناوري كه 
صبح روز دوشنبه 26 آذر 97 در محل بانك مركزي 
با حضور اكبر كميجاني قائم مقام بانك مركزي، علي 
ديواندري رييس پژوهشكده پولي و بانكي و مديران 
عامل بانك ها، كارشناسان و صاحب نظران سيستم 
ــگران، افراد و آثار برگزيده  بانكي برگزار شد، پژوهش
ــن دكتر  ــه در اين بي ــدند ك ــام بانكي معرفي ش نظ
ــني، رييس اداره حوزه مديريت بانك  حسين محس
ــگران منتخب  اقتصادنوين به عنوان يكي از پژوهش

نظام بانكي معرفي شد. 

خبر ترويجي
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گروه جامعه

سياوش آريا

ــال ها با كمبود روز  سالمت زنان و دختران ايراني اين س
افزودن ويتامين هاي حياتي چون D با تهديدات جدي تري 
مواجه شده است. از كاهش شديد سرانه مصرف شير و لبنيات 
گرفته تا فعاليت كم بدني و تابش كمتر نور خورشيد بر بدن به 
عنوان مهم ترين داليلي است كه فقر يك ويتامين حياتي را 
در بدن زنان ايجاد كرده است. اگرچه اين فقر در ميان مردان و 
پسران نيز ديده مي شود اما هرگز ميزان و شيوع آن قابل قياس 
با جامعه زنان نيست و از اين رو نياز ضروري توجه به موضوع 
فقر ويتامين دي ميان زنان بيش از هميشه احساس مي شود. 

مخاطرات فقر كلسيم 
ــكي معتقدند كه تمام زنان ايران بايد  كارشناسان پزش
حداقل به صورت ماهانه يك قرص ويتامين D3 با دوز 50 هزار 
را مصرف كنند و اگر افرادى كمبود شديدتر دارند مى توانند با 
دستور پزشك براى مدتى از دوزهاى مصرف باالتر استفاده 
كنند.از سويي آفتاب يكى از منابع اصلى تامين ويتامين دى 
است و آلودگى هوا و پوشش افراد در ميزان جذب ويتامين دى 
موثر است؛ ضمن اينكه خانه هاى بسيارى از ايرانيان آفتاب گير 
ــد، آفتاب پشت شيشه هيچ  نيست و اگر هم آفتاب گير باش
تاثيرى در رفع كمبود ويتامين دى ندارد. اين ويتامين يكى از 
ريزمغذى هاى مهم است كه كمبود آن نه تنها عوارض جدى 
جسمى زيادى مانند پوكى استخوان و مشكالت اسكلتى دارد 
كه حتى موجب بروز و تشديد بيمارى هاى روانى و از جمله 
گسترش افسردگى مى شود.منبع اصلى دريافت ويتامين 
دي، نور آفتاب است كه پس از تابش آن به پوست و فرآيندهاى 
ــت به ويتامين دي فعال، تبديل  پس از جذب آن در زيرپوس
مى شود و نياز بدن را به اين ويتامين ضرورى بر طرف مى كند.

واقعيت اين است كه با وجود آفتاب گير بودن كشور، كمبود اين 
ويتامين در بين شهروندان اين سرزمين طى سال هاى اخير 
به شدت افزايش يافته است و عوارض و بيمارى هاى ناشى از 
اين كمبود هر روز گسترده تر مى شود و از جمله عامل مهم اين 

كمبود، آلودگى هوا و افزايش ريزگردهاست.
فقر توأمان ويتامين و پول!

ــت حكايت از كمبود اين  برخي آمارهاي وزارت بهداش

ويتامين در ميان 70 تا 80  درصد زنان به خصوص دختران 
ــال هاي  ــت دارد و از همين رو بود كه در س دانش آموز حكاي
ــاركت وزارت آموزش و پرورش ، طرحي به نام  گذشته با مش
توزيع شير در مدارس كشور آغاز شد. اما كمبود بودجه هاي 
ــير و لبنيات  وزارتي و افزايش عجيب و غريب قيمت هاي ش
باعث شد تا حداقل در دو سال تحصيلي گذشته اجراي اين 
ــير ميان دانش آموزان توزيع نشود. اگرچه  طرح متوقف و ش
ــئوالن وزارت آموزش و پرورش از پيگيري  بارها و بارها مس
ــور خبر دادند اما در عمل  توزيع مجدد شير در مدارس كش
اتفاق نيفتاد تا سايه شوم پوكي استخوان در ميان دختران و 
زنان بيش از هميشه سايه افكند. نبود شيوه هاي تغذيه اي 

صحيح ميان بسياري از زنان و دختران و فعاليت هاي اندك 
بدني به عنوان زنگ خطري جدي براي سالمت زنان مطرح 
است كه جاي خالي برنامه ريزي براي جبران آن به شدت در 
برنامه هاي نهادهايي چون وزارت بهداشت يا آموزش و پرورش 

احساس مي شود. 
توزيع مكمل غذايي ميان زنان

مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت با اشاره 
به اينكه تهديد كمبود ويتامين دي ميان جامعه زنان جدي 
است و بايد از سنين پايه و دوران مدرسه جبران آن آغاز شود، 
 D به فعاليت اين وزارتخانه با زمينه غنى سازى آرد با ويتامين
اشاره و تاكيد مي كند: درعين حال در قالب برنامه شير مدرسه 

پيگير توزيع شير غنى شده با ويتامين D در مدارس هستيم. 
در كشور كمبود ريزمغذى  هايى چون آهن، روى، ويتامين A و 
ويتامين D  به صورت شايع وجود دارد. در اين زمينه دو مطالعه 
كشورى يكى در سال 80 و ديگرى در سال 191 انجام شده 
است كه بر اساس اطالعات آن ها مى دانيم كه روند كمبود آهن 
و كم خونى در كشور كه در گذشته شيوعش در همه گروه هاى 
سنى باال بود، كاهش يافته و حتى در برخى گروه ها تا 50 درصد 
كاهش پيدا كرده است. دكتر زهرا عبداللهى با بيان اينكه بر اين 
اساس بهبود قابل مالحظه اى در زمينه كمبود آهن و روى در 
كشور تجربه كرده ايم، افزود: اين در حالى است كه همچنان 
كمبود ويتامين D يكى از مشكالت جدى در كشور محسوب 

مى شود و كمبود آن شيوع بااليى دارد. به همين دليل هم از 
ــال 93 مكمل  يارى را براى همه گروه هاى سنى در كشور  س
آغاز كرديم و در تمام دبيرستان هاى دخترانه و پسرانه ماهانه 
مكمل 50 هزار واحدى ويتامين D را به صورت رايگان انجام 
مى دهيم. همچنين تمام كسانى كه تحت پوشش خانه هاى 
ــتند، مانند مادران باردار،  بهداشت و واحدهاى سالمت هس
ــاالن، جوانان و... كه به اين مراكز مراجعه مى كنند، بر  ميانس
اساس بخشنامه هر ماه ويتامين D ، 50 هزار واحدى به صورت 

رايگان دريافت مى كنند.
آردها، ويتامين دار مي شود؟

مدير كل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت  با بيان 
اينكه عالوه بر اين اقدامات، غنى سازى مواد غذايى با مكمل ها 
را هم پيش مى بريم، گفت: در حال حاضر روى غنى سازى آرد 
با ويتامين D كار مى كنيم. تاكنون بيش از 10 سال است كه 
غنى سازى آرد با آهن و اسيدفوليك را در كشور انجام داده ايم 
ــم اضافه كنيم تا از اين  و اكنون مى خواهيم ويتامين D را ه
طريق بتوان ويتامين D مورد نياز مردم را تامين كرد. عالوه 
 D ــير و روغن هاى خوراكى با ويتامين بر اين غنى سازى ش
نيز در حال انجام است.عبداللهى با بيان اينكه معموال بررسى 
نتايج و تغييرات ناشى از مداخالتى كه در حوزه ريزمغذى ها 
انجام مى شود به يك بازه پنج تا 10 ساله زمان نياز دارد، افزود: 
ــازى آرد با آهن و اسيدفوليك اجرا شد،  وقتى برنامه غنى س
بعد از يك بازه زمانى مى بينيم كه روند شيوع كمبود آهن و 
كم خونى كاهش يافته است. بنابراين اين شاخص ها حداقل 
به يك بازه پنج ساله نياز دارند تا تغييرات شان را نشان دهند.

اقدام ديگرى كه براى كاهش كمبود ويتامين دي مى شود، 
اين است كه ما در قالب برنامه شيرمدرسه كه هر سال بايد انجام 
شود، از كميته ملى شير مدرسه خواسته ايم كه شير غنى شده 
با ويتامين دي  در مدارس توزيع كنند كه اين موضوع از سوى 
كميته شيرمدرسه ابالغ شد. البته متاسفانه در سال گذشته 
اين برنامه به صورت كامل اجرا نشد، اما سال 95 در 15 استان 
شير غنى شده با ويتامين دي در مدارس توزيع شد. اميدواريم 
امسال هم اعتبارات به موقع تامين شود و بتوانيم اين برنامه را 
اجرا كنيم زيرا براى رشد كودكان، پيشگيرى از سوءتغذيه و 
تامين ريزمغذى ها به ويژه در مناطق كم  برخوردار اين كار بسيار 
ضرورى است. ما پيگيريم تا از طريق سازمان برنامه و بودجه اين 

اعتبارات اختصاص داده شود زيرا اين موضوع اهميت زيادى 
دارد. وقتى اين كمبود ريزمغذى ها رفع شود، كودكان كمتر 
بيمار شده و در نتيجه هزينه هاى بهداشت و درمان كاهش 
مى يابند. بنابراين توزيع يك وعده شير اقدامى به صرفه است 
كه هم به سالمت جامعه كمك كرده و هم از هزينه هاى جانبى 

ناشى از ابتال به بيمارى ها جلوگيرى مى كند.
تحرك بدني كم دانش آموزان 

اما همزمان با فقر ويتامين دي ميان بسياري از دانش 
آموزان دختر، فعاليت كم بندي و تعطيل بودن زنگ ورزش 
به معناي واقعي آن نيز مخاطرات سالمتي دانش آموزان را 
بيشتر كرده است. مسئوالن وزارت آموزش و پرورش در 
اين باره مي گويند كه در مدارس بحث بهداشت و آموزش 
ــت و به اين مساله  بهداشت دانش آموزان بسيار مهم اس
بسيار اهميت مى دهيم كه با توجه به آموزش هايى كه در 
مدارس به دانش آموزان داده شده است ميزان ابتال به شپش 
بسيار كم شده است. ضياء الدينى با اشاره به كمبود 6 هزار 
ــت در مدارس مي افزايد: در مناطق  نفري مربيان بهداش
ــهر هاى با امكانات كمتر به علت استفاده از  محروم و يا ش
استخر هاى عمومى غيربهداشتى يا عدم رعايت بهداشت 
در خانواده ها چنين بيمارى رخ مى دهد و معموال از مدرسه 
منتقل نمى شود. با اين حال به محض شناسايى اين افراد 
را به مراكز بهداشت معرفى مى كنيم تا درمان شوند. البته 
ــوزان ارجاعى به مراكز  ــاره دانش آم گزارش دقيقى درب
بهداشتى نداريم. 12 هزار معلم بهداشت در مدارس نياز 
داريم كه تعداد معلمان شاغل ما 6 هزار نفر هستند كه اين 
ميزان يعنى با كمبود 50 درصدى معلم بهداشت در سطح 
مدارس كشور مواجه هستيم.مديركل امور سالمت وزارت 
آموزش و پرورش در ادامه با بيان اينكه با كمبود 6 هزار نفرى 
در مربيان بهداشت رو به رو هستيم افزود: از اين ميزان مربى 
بهداشت تعداد زيادى در آستانه بازنشستگى قرار دارند و 
نياز مبرمى داريم كه دولت رديف استخدامى براى مربيان 
بهداشت در اختيار آموزش و پرورش قرار دهد.وي در ادامه با 
بيان اينكه حرف اول در دنيا آموزش و پيشگرى است، اضافه 
كرد: براى داشتن جامعه سالم بايد به برنامه هاى آموزش و 
پيشگيرى توجه شود و در اين راستا آموزش سالمت  بسيار 

با اهميت است. 

ــاد بر اثر  ــهر پيروزآب ــانيان در ش ــى ساس ميراث جهان
ــتاب زده، به  ــت و غيرعلمى و ش تصميم گيرى هاى نادرس
سرنوشتى ناخجسته (شوم) گرفتار و دستخوش دگرگونى هاى 
ناروا و نابجا شده است و به َعرصه و حريم چند يادمان آن، َخدشه 
وارد و مورد دست اَندازى  قرار گرفته است. ميراث ساسانيان در 
سرزمين باستانى پارس كه در چهل و دومين نشست جهانى 
سازمان يونسكو در كشور بحرين در دهم تير امسال به ثبت 
جهانى رسيده بود به اَنگيزه ندانم كارى ها و  تصميم گيرى هاى 
شتاب زده و نادرست و اقدام هاى نسنجيده و نارواى مديران 
سازمان ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى استان 
ــت اَندازى (تعرض) قرار گرفته و به  پارس (فارس) مورد دس
َعرصه و حريم چند يادمان تاريخى آن در شهر پيروزآباد آسيب 
رسيده است. اين در حالى است كه قانون هاى حوزه ميراث 
ــرپيچى از آن، از سوى هر  فرهنگى روشن و شفاف است و س
نهادى كه باشد، تخلف به شمار مى آيد و شوربختانه اين بار نهاد 
و سرپرست اصلى حفاظت از يادمان هاى تاريخى و فرهنگى 
كشور يعنى سازمان ميراث فرهنگى، قانون را زير پا گذاشته 
كه جاى بَسى شوربختى و افسوس است. همچنين نبايد از 
ياد برد كه پرونده ميراث ساسانيان در سرزمين پارس كه به 
نادرستى به گونه زنجيره اى به ثبت جهانى رسيده است داراى 
ــه چندين يادمان آن،  ايرادهاى فراوانى بوده و حريم و َعرص
همچنان با دشوارى هاى بى شمارى رو به رو است. هرچند كه، 
سرانجام پرونده ميراث ساسانيان در سرزمين باستانى پارس با 
كوشش هاى چندين ساله مديران و سرپرستان سازمان ميراث 
فرهنگى و پژوهشگران ارزنده كشورمان در سازمان علمى، 
فرهنگى و آموزشى ملل متحد (يونسكو) به ثبت جهانى رسيد. 
اما همچنان دشوارى هاى َعرصه و حريم چند يادمان تاريخى 
آن از جمله ، كاخ اَردشيربابكان در شهر پيروزآباد و شهرباستانى 
بيشاپور در كازرون وجود دارد و برطرف كردن آن، نگاه بلند باال و 
چشم اَنداز و آينده نگرى مديران و سرپرستان شهرى و استانى را 
مى طلبد تا با ِخرد جمعى و بررسى هاى علمى و راهنمايى هاى 
پژوهشگران به نتيجه و بار نشيند. با اين همه و در كمال شگفتى، 
نه تنها مديران و سرپرستان سازمان ميراث فرهنگى در پِِى 
ــوارى هاى حريم و َعرصه ميراث جهانى  برطرف كردن دش
ساسانيان در سرزمين پارس برنيامده اند، بلكه بر دشوارى هاى 
ــه يادمان هاى جهانى  ــزوده و حتي به حريم و َعرص آن ها اف
ــانيده و قانون هاى ملى و فراملى شهر پيروزآباد آسيب رس

 (بين المللى) ميراث فرهنگى را نيز زير پا گذاشته اند.
جاده كشى در عرصه سنگ نگاره جهانى تاج ستانى 

اردشير!
داستان از آن جا آغاز شد كه راهدارى براى كوتاه كردن جاده 
شهرى كوار به پيروزآباد دست به كار و آن جاده را از زير سنگ 
نگاره تاج ستانى اَردشير بابكان در دامان كوه و رودخانه باستانى 
تنگاب پيروزآباد رد كرده و به َعرصه اين يادمان جهانى آسيب 
رسانده است و در واقع، ُگستره و محوطه باستانى آن را نابود 
كرده و از ميان برده است. همچنين در اين رودخانه و مسير، 
ويرانه هاى شكوهمند پل ساسانى ِمهرنرسه وجود دارد كه 

بى گمان در آينده اى نه چندان دور، دچار ويرانى خواهد شد.

سخن در ُخور نگرش اين است كه سازمان ميراث فرهنگى 
استان پارس (فارس) به راهدارى پروانه (مجوز) كار داده است 
كه جاى شگفتى بسيار فراوان و پرسش هاى بى شمارى دارد. 
زيرا بر پايه تشريفات ادارى، راهدارى بايد درخواست آگاهى 
ــتان مى گرفت و  ــازمان ميراث فرهنگى اس (استعالم) از س
ــگفتى و ناباورى،  ــى كرد. اما در كمال ش نتيجه را دريافت م
ــازمان ميراث فرهنگى خود به آن ها پروانه كار داده است  س
كه پرسش هاى فراوانى را در ذهن ها پديد مى آورد و داستان 
را به گونه اى ديگر رقم مى زند. اما مهم تر و بدتر از همه، اينكه 
جاده درست از َعرصه ميراث جهانى سنگ نگاره تاج ستانى 
اَردشيربابكان گذر كرده و به محوطه باستانى آن آسيب رسانده 
و براى هميشه نابود كرده است. از سويى، اين گام نسنجيده 
و نادرست سازمان ميراث فرهنگى، سرپيچى از قانون هاى 
ميراث فرهنگى و سازمان يونسكو به شمار مى آيد و تخلفى 
آشكار روى داده است كه سازمان ميراث فرهنگى استان بايد 
پاسخگو باشد. همچنين اگر ارزيابان سازمان يونسكو از اين 
مورد آگاه شده و از اين منطقه ديدن كنند، بى گمان پرونده 
ميراث جهانى ساسانيان در خطر قرار خواهد گرفت و حتي 
 امكان خروج آن از سازمان جهانى يونسكو وجود دارد. بى گمان 
ــازمان ميراث فرهنگى را مى توان به  اين دست اقدام هاى س
نوعى خودزنى سازمان ميراث فرهنگى دانست كه به پيكره 

يادمان هاى تاريخى آسيب مى رساند.
انفجارهاى مهيب در كوه براى از ميان بردن سنگى 

كه خطرى نداشت
اما سرنوشت ناخجسته و تلخ ميراث جهانى ساسانيان در 
پيروزآباد در همين جا پايان نمى يابد و انفجارهاى سهمگين 
(مهيب) در كوهِ رو به روى سنگ نگاره تاج ستانى اَردشير براى 
از ميان بردن سنگ بزرگى كه وجود داشت و گمان مى رفت كه 

شايد خطرى براى رفت و آمد خودروها باشد و به پايين پرتاب 
شود، لرزه بر اَندام بى دفاع يادگار ساسانيان انداخته و زيست 
ــى ديگر رو به رو كرده است. بر پايه فيلم  و آينده آن را با چالش
ها و نگاره هاى (عكس ها) موجود و حساسيت كار در حريم 
سنگ نگاره تاج ستانى اَردشير كه خود داراى دشوارى هاى 
فراوانى نيز در گذشته بوده است، اِنفجارهاى سهمگين و بزرگ 
ــانى، گامى  در نزديكى يكى از مهم ترين يادمان هاى ساس
نادرست و اقدامى نسنجيده و ناروا بوده است و اين سنگ كه 
سال هاى سال در همين نقطه وجود داشته، هيچ خطرى را 
ــت. مهم تر از  متوجه خودروهاى در گذر جاده نمى كرده اس
همه، برپايه سندهاى موجود و نامه نگارى هاى سازمان ميراث 
فرهنگى با اداره راهدارى، هرگز بنا نبوده كه انفجارى رخ دهد 
و لَق گيرى سنگ و حذف صخره بايد به وسيله ابزارهاى سنتى 
ــتى صورت مى گرفت كه در نامه هم با نام «روش هاى  و دس
ــروط به حفاظت از سنگ نگاره نام برده  غيرانفجارى» و مش
شده بر پايه جزييات، اشاره شده است. اما در پايان باز هم، با زيرپا 
گذاشتن قانون هاى ميراث فرهنگى و فرامللى يونسكو، چهار 
اِنفجار بزرگ و سهمگين در منطقه رخ داده است كه بى گمان 
ــنگ نگاره تاج ستانى  در آينده يكى از چالش هاى بزرگ س

اَردشير خواهد بود.
ديواركشى در حريم كاخ اردشير

اما ديواركشى در رو به روى كاخ اَردشير بابكان پيروزآباد و در 
حريم درجه يك ميراث جهانى ساسانيان در بخش پاركينگ 
محوطه، باز هم سرپيچى از قانون هاى ميراث فرهنگى به شمار 
مى آيد و تخلفى آشكار و روشن است كه اين مورد نيز در كمال 
شگفتى از سوى سازمان ميراث فرهنگى استان انجام شده 
است!؟ در اين محوطه بنا به درخواست هاى شمارى از مالكان 
ــكده در خصوص نصب و  زمين هاى همجوار پاركينگ آتش

ــايرى با برپايى چادرها با شمار  بهره بردارى از چادرهاى عش
محدود و مساحت مشخص و مشروط به ساماندهى محيط 
نابسامان پيرامونى پاركينگ موافقت شده است كه در پايان 
به ديواركشى در حريم درجه يك ميراث جهانى كاخ اَردشير 
انجاميده است كه سرپيچى از قانون هاى ميراث فرهنگى به 
شمار مى آيد و گامى ناروا و نادرست با تصميم هاى شتاب زده از 
سوى برخى مديران ميراث فرهنگى است كه نتيجه اى جز به 
خطر افتادن ميراث جهانى ساسانيان و خروج از ثبت يونسكو 

نخواهد داشت.
ميراث جهانى ساسانيان بدون مدير 

اما ميراث جهانى ساسانيان پس از ثبت در سازمان يونسكو 
ــت بيش از پنج ماه از ثبت جهانى آن،  از تير امسال و با گذش
همچنان در بالتكليفى به سر مى برد و بدون مدير اداره مى شود 
و تصميم گيرى ها و اداره آن از سوى سازمان ميراث فرهنگى 
استان انجام مى گيرد كه اِبهام و پرسش هاى فراوانى را به دنبال 
دارد  زيرا نبود مديريتى واحد و منسجم به بدنه و ساختار اصلى 
ــيب وارد كرده است و در  پايگاه ميراث جهانى ساسانيان آس
نتيجه، چنين تخلف هاى آشكارى را رقم خواهد زد.بايد دانست 
كه مجموعه ميراث جهانى منظر باستان شناسى ساسانى 
پارس از بزرگ ترين محوطه هاى ميراث جهانى كشور است كه 
كمابيش بخش مركزى استان را به خود ويژه كرده است. عرصه 
آثار تاريخى اين مجموعه 700 هكتار و مجموعه حريم آن ها 
در سه شهر پيروزآباد، كازرون و سروستان داراى ُگستره اى 
(وسعتى) بيش از 2000 هكتار است. اين سه مجموعه تا پيش از 
ثبت جهانى در تير 97، در دو مجموعه بيشاپور و محور ساسانى 
پيروزآباد و سروستان اداره مى شد. اما به انگيزه ثبت زنجيره اى 
آن ها و با آرمان (هدف) انسجام در اين محور تاريخى از تير97، 
مجموعه اين پايگاه ها به يك پرونده و يك پايگاه ميراث جهانى 

ــت بيش از پنج ماه از ثبت جهانى، اين  تبديل شد. اما با گذش
مجموعه ميراث جهانى همچنان در بالتكليفى مديريتى به 
سر مى برد و نبود تعيين تكليف مديريت يكپارچه به شدت 
آثار باستانى اين مجموعه تاريخى ارزشمند را آسيب زا كرده 
است. شايد رويداد انفجار سنگ چند تنى در چند روز گذشته 
از دامنه كوه تنگاب پيروزآباد ُهشدارى باشد به سرپرستان و 
مديران سازمان ميراث فرهنگى زيرا اين مجموعه، همچنان 

در بالتكليفى مديريت به سر مى برد.
ميراث جهانى ساسانيان مدير دارد! ولى ...

ــگرى چاوردى، مدير پروژه ثبت  در حالى على رضا عس
ــانى پارس با نام « منظر باستان شناسى  جهانى محور ساس
ساسانى پارس» از حذف و بركنارى خود در مديريت پايگاه 
ميراث جهانى ساسانى استان پس از ثبت پرونده در سازمان 
يونسكو سخن مى گويد كه مديركل سازمان ميراث فرهنگى، 
ــتان پارس در گفت و گو با ما  گردشگرى و صنايع دستى اس
ــگرى چاوردى بر پايگاه پيروزآباد خبر  از مديريت دكتر عس
مى دهد. با اين همه، مصيب اميرى در پاسخ به اينكه آيا پايگاه 
ــى و اِنفجارها در عرصه و حريم  داراى مدير است و جاده كش
ميراث جهانيان ساسانيان به تاييد شوراى فنى ميراث فرهنگى 
استان رسيده است، با پافشارى چندين باره تنها به اين جمله 
بََسنده مى كند كه عسگرى چاوردى، همچنان مدير پايگاه 
پيروزآباد است، ولى پشت پرده موضوع هايى وجود دارد كه بايد 
روز شنبه، حضورى به سازمان ميراث فرهنگى بياييد تا داستان 
را كامل براى شما بازگويم! مديركل سازمان ميراث فرهنگى 
استان پارس در پاسخ به اين پرسش نگارنده كه، شواهد و اسناد 
ــان مى دهد و هر زمان امروز يا فردا بامداد  چيز ديگرى را نش
(آدينه) بفرماييد زنگ مى زنم و شنونده داستان پشت پرده 
هستم تا روشنگرى شود، باز هم با پافشارى به اين نكته بَسنده 
مى كند كه عسگرى چاوردى، همچنان مدير است، ولى بايد 
روز شنبه به سازمان ميراث فرهنگى بياييد تا براى تان توضيح 
بيشترى دهم! وى همچنين هيچ پاسخى به موضوع جاده 
كشى در َعرصه سنگ نگاره تاج ستانى اَردشير بابكان و ديگر 
رويدادهاى، ُرخ داده، نمى دهد. از سويى، عسگرى چاوردى 
با گاليه شديد از كارهاى انجام شده در حريم و عرصه ميراث 
جهانى ساسانى پارس، آن ها را تخلفى آشكار برمى شمرد.نياز 
به يادآورى است كه در نامه نگارى هاى ادارى در دوماه گذشته 
در سازمان ميراث فرهنگى استان پارس درباره اقدام هاى انجام 
شده و ديگر موضوع هاى وابسته به پايگاه جهانى پيروزآباد، 
نامى از عسگرى چاوردى ديده نمى شود و تنها امضاى معاونت 
ميراث فرهنگى استان در پاى نامه ها برجاى است و همين 
نشان مى دهد كه عسگرى چاوردى دست كم از مكاتبات ادارى 
حذف شده و شايد تنها نامى غير رسمى به عنوان مديرپايگاه 
جهانى ساسانى پارس يا پيروزآباد داشته باشد، ولى در عمل 
وى هيچ گونه اختيار و قدرتى نداشته و ندارد و همين موضوع 
نيز، بى گمان نشان از زد و بندها و پرسش هاى بى پاسخ فراوان 
در ُرخدادهاى چند روزگذشته در پيروزآباد بوده، كه در پايان 
مايه آسيب رسانى و نابودى َعرصه ميراث جهانى ساسانيان 
شده است و گويا كسى هم پاسخگو نيست!؟ از سويى، نگارنده 
بيش از 30 بار به شماره همراه مدير پايگاه هاى ميراث فرهنگى 
كشور زنگ زده تا موضوع را بررسى كند و پاسخ روشنى براى 
افكار همگانى (عمومى) باشد، ولى وى به هيچ كدام  اززنگ ها 

در چندين ساعت آن هم از يك شماره، پاسخى نداد! و همين 
پاسخگو نبودن مديران بالى جان ميراث ارزشمند گذشتگان 
شده است كه يكى پس از ديگرى و به بهانه هاى گوناگون آسيب 
ــده است.همچنين  ديده و يا از صفحه تاريخ و روزگار پاك ش
شوراى فنى ميراث فرهنگى استان بايد پاسخگوى اقدام هاى 
انجام شده در َعرصه و حريم ميراث جهانى ساسانيان در شهر 

پيروزآباد باشد.
برداشت بى رويه سنگ از بند انحرافى 

از ديگر تخلف هاى آشكار و زيرپا نهادن قانون هاى ميراث 
فرهنگى در ماه هاى گذشته، موضوع برداشت بى رويه سنگ ها 
از بند انحرافى و رو به روى تُل نقاره خانه (در كنار حريم دژ دختر 
پيروزآباد) است كه بى گمان آسيب هاى برگشت ناپذيرى را به 
محوطه تاريخى و باستانى و پيكره بى دفاع يادمان هاى ملى و 
جهانى ساسانيان و كشور خواهد زد و هويت ملى و شناسنامه 

بالنده ايرانيان را خدشه دار مى كند.
جاده كشى در عرصه ميراث جهانى ساسانيان 

ُكنشگران و دوستداران ميراث فرهنگى استان و شهر 
ــديد از دست اَندازى به عرصه  پيروزآباد با گاليه و انتقاد ش
و حريم ميراث ساسانيان در پيروزآباد و جاده كشى از زير 
سنگ نگاره تاج ستانى اَردشير، خواستار پاسخگويى مديران 
ــده اند. آن ها مى گويند جاده كشى  استانى و كشورى ش
همچنان دنباله دارد و بايد از ادامه كار پيشگيرى كرد و تغيير 
مسير داد. كنشگران ميراث فرهنگى اين پرسش را به ميان 
آورده اند كه آيا راه توسعه و آبادى يك شهر و كشور با نابودى 
تاريخ و هويت ملى مردمان بايد همراه باشد. آيا نمى توانستيم 
راه بهتر و جايگزينى را براى جاده كشى پيدا كنيم و همچنان 
بايد بيننده نابودى و حذف ميراث نياكانى و ملى و جهانى 
كشور باشيم. اگر خداى ناكرده ميراث جهانى ساسانيان از 
ثبت يونسكو خارج شود به راستى چه كسى بايد پاسخگو 
ــد و چرا بايد تاوان ندانم كارى ها و مديريت ناكارآمد  باش
ــتانى را مردم پرداخت  ــتان اس برخى از مديران و سرپرس
كنند.كنشگران ميراث فرهنگى در دنباله سخنان انتقادى 
خود آورده اند، بر پايه رهنمودهاى مقام رهبرى در كشور 
ايران، قانون براى همه يكسان است و اگر هركسى از قانون 
سرپيچى كند در هر پست و مقامى كه باشد بايد تاوان آن را 
بدهد و پاسخگو باشد. اين كار اَفزون بر تخلف و سرپيچى از 
قانون هاى ميراث فرهنگى، خيانت به كشور است و فاجعه 
رخ داده را نمى توان به سادگى جبران كرد و ما از نمايندگان 
ــتار پيگيرى اين داستان و  در خانه ملت (مجلس) خواس
توقف جاده كشى ها هستيم. از سويى، اگر در زمينه ميراث 
فرهنگى يكى از مديران تا كنون تاوان كار نادرست خويش 
را پس داده بود، بى گمان چنين فاجعه هايى كه در كشور 
كم هم نيستند، هرگز رخ نمى داد. ما خواستار پاسخگويى 
ــخگويى درست  ــتيم... نبود مديريت و پاس مديران هس
برخى از سرپرستان و مديران ميراث فرهنگى، بى گمان 
اَنگيزه نابودى يادمان هاى تاريخى و فرهنگى كشور خواهد 
شد.بايد دانست كه اين گونه اقدام ها و كارها چيزى در پايان 
به جز نابودى ميراث گذشتگان را به دنبال نخواهد داشت...

ميراث جهانى پيروزآباد در 90 كيلومترى جنوب باخترى 
ــيراز  قرار دارد و بيست وسومين اثر  (غربى) شهرستان ش

جهانى ايران در سازمان يونسكو به شمار مى آيد.

دولت جبران فقر كلسيم در ميان دانش آموزان را فراموش كرده است

سايه شوم پوكي استخوان بر سر دختران 

اين بار نه بخارى نفتى، كه چراغ نفتى آترا، جان چهار دانش آموز 
6- 5 ساله در دبستان غير دولتى «اسوه حسنه»  شهر زاهدان را گرفت. 
ــِت كودكان براى ما كه از دور  بى گمان تصور آتش بر پوست و گوش
ــخت و آزار دهنده است،  ــنويم س اين رويدادها را مى بينيم و مى ش
ــوختن و  ــدر و مادرى كه تا پايان عمر به لحظه هاى س واى به حال پ
ــان فكر مى كنند و تصور اين درِد سوزناك بر  ــيدن فرزندش دردكش
اندام نازك فرزندشان، ديگر هيچ گاه ذهن شان را رها نمى سازد و همه 
عمر آزارشان مى دهد! به ويژه اگر آتش، نشانه هايى دردناك خويش 

را بر چهره و تن و اندام بچه ها به جا بگذارد.  اين ها را گفتم با اين اميد 
كه تلنگرى باشد بر دست اندركاران سياسى- آموزشى مان! شايد اين 
جمله ها بتواند دست كم لحظه اى كاربدستان آموزشى و غير آموزشى 
را تكانى بدهد! شايد لحظه اى وزير و وكيل را به اين فكر وادارد كه اگر 
فرزند يا نوه شان در اين گونه رخدادها آسيب ببيند، چه خواهند كرد؟ 
ــند كه آيا مى توانند فرزند يا نوه خويش را در  به اين پرسش بينديش
چنين معركه هاى سوزناكى تصور كنند؟ آيا حاضرند فرزند و نوه شان 
را به مدرسه اى چنين خطرخيز بفرستند؟ نمى دانم اگر وزير و وكيل 
ــتم خودم را به جاى پدر و مادر بچه هاى سوخته در  بودم، مى توانس

مدرسه هاى اسوه حسنه و شين آباد و درودزن و سفيالن  و ...بگذارم؟ 
ــان  ــود را به جاى آن بچه ها و خانواده هاى ش بى گمان نمى توان خ
گذاشت؛ چرا كه اگر مى شد شاعر نمى گفت: آتش بگير تا كه بدانى چه 
مى كشم/ احساس سوختن به تماشا نمى شود. بايد به وكيل و وزير 
يادآور شد كه فرزنداِن خانواده هاى ديگر نيز به اندازه فرزندان و نوه هاى 
شما عزيزند، تا كى بايد شاهد سوختن و جان باختن فرزندان معصوم 
ديگران در مدرسه هاى نا امن باشيم؟ شكى نيست كه به سامان كردن 
مدرسه هاى بدون امكانات گرمايشى استاندارد- آن هم هنگامى كه 
40 درصد از 110 مدرسه كشورند- كار يك روز و يك ماه و حتى يك 
سال و دو سال نيست، اما كار 10 سال و 15 سال هم نيست!؟ سال 83 
بود كه مدرسه روستاى سفيالِن چهار محال و بختيارى آتش گرفت 
ــر و دختر در آن جان باختند. آيا 13- 14 سال زمان  و 13 كودك پس

اندكى است!؟ بى گمان نيست. اما بگذريم!
 سخن پايانى آنكه اكنون زمان تهيه بودجه سال 97 است و هيچ 
ــت.  چيز در آموزش و پرورش مقدم بر حفظ جان دانش آموزان نيس
رويداد تلخ دبستان اسوه حسنه شايد تلنگرى باشد براى دولت و وزير 
ــخص در نخستين گام، جلو  و نمايندگان مجلس تا با برنامه اى مش
كاهش هر ساله بودجه عمرانى آموزش و پرورش و سازمان نوسازى 
ــپس با اختصاص بودجه اى درخور در  و تجهيز مدارس را بگيرند. س
ــى  ــاماندهى به 40 درصد كالس هاى بدون امكانات گرمايش پى س
ــه و كالس هاى فرسوده،  ــتاندارد و البته 30 تا 60 درصد مدرس اس
گام هاى بلند بعدى را بردارند. يكى ديگر از كارهايى كه در اين مورد 
ــه ساز است!  ــد كاهش نقش خيرين مدرس ضرورى به نظر مى رس
شوربختانه كمك هاى ارزشمند اين گروه از انسان هاى نيك سبب 

ــت كه آموزش و پرورش خود را بى نياز به هزينه كرد در اين  شده اس
زمينه ها ببيند و كمترين هزينه را به بازسازى و مقاوم سازى مدرسه 
ــه هاى تازه بكند. گرچه كمك هاى خيرين  قديمى و ساخت مدرس
مدرسه ساز توانسته بخشى از نيازها در اين زمينه را رفع كند اما ميزان 
اين كمك ها نسبت به گستردگى مدرسه هاى فرسوده آن چنان اندك 
ــوده را به رويايى دست  است كه از ميان برداشتن مدرسه هاى فرس
نايافتنى بدل كرده است. ضمن اين كه شوربختانه آموزش و پرورش 
ــه ها- اعتياد  ــك هاى مردمى در مدرس به اين كمك ها- مانند كم
مفرط پيدا كرده و اختصاص بودجه درخور از سوى سازمان برنامه و 
دولت را با اما و اگرهاى جدى روبه رو كرده است. البته تا آن زمان نبايد 
آموزش رويارويى با چنين حادثه هايى به را به دانش آموزان و معلمان 

مدرسه هاى بدون امكانات را فراموش كرد.      

نگاه

بازهم آتش در مدرسه!

        بي تدبيري بالي جان تاريخ پيروزآباد شد  

ميراث جهاني  پارس، گرفتار سوءمديريت

محمدرضا نيك نژاد
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افزايش مخاطبان سينما در 9 ماهه سال 97

23 ميليون تماشاگر، 142 
ميليارد تومان بليت سينما خريدند

ــال  ــروش فيلم ها در 9 ماه اول س ــى آمار ف بررس
ــان مى دهد كه ميزان فروش فيلم ها و تعداد  97 نش
ــبت به مدت مشابه در سال 96  مخاطبان سينما نس

افزايش داشته است.
به گزارش خبرگزارى خبرآنالين، محمود اربابى، 
ــينمايى اعالم  ــعه فناورى و مطالعات س معاون توس
ــت سال 97 به  ــينماى ايران در 9 ماه نخس كرد: «س
ــارد و 704 ميليون و 37  ــى معادل 203 ميلي فروش
ــت و در اين مدت 23 ميليون  هزار تومان رسيده اس
ــاى فيلم هاى در حال  ــزار و 234 نفر به تماش و 86 ه

اكران نشستند».
او ادامه داد: «ميزان فروش فيلم هاى سينمايى در 
9 ماه نخست سال 96 نيز معادل 142 ميليارد و 474 
ــاگران 18  ــون و 171 هزار تومان و تعداد تماش ميلي

ميليون و 30 هزار و 665 نفر بوده است».
ــاره به افزايش مخاطبان و همچنين  اربابى با اش
ــوان كرد: «بر  ــال 97 عن ميزان فروش فيلم ها در س
اساس بررسى هاى معاونت توسعه فناورى و مطالعات 
ــا در 9 ماه  ــينمايى، ميزان افزايش فروش فيلم ه س
ــبت به مدت مشابه در سال 96،  ابتدايى سال 97 نس
ــاگران نيز در 9 ماه  ــه درصد و تعداد تماش چهل و س
ابتدايى امسال نسبت به همين مدت در سال گذشته 

28 درصد رشد داشته است».
معاون توسعه فناورى و مطالعات سينمايى با اشاره 
به فروش آذر نيز گفت: «ميزان فروش سينماى ايران 
ــال 97 معادل 18 ميليارد و 189 ميليون و  در آذر س
ــت و دو ميليون و 85 هزار و  897 هزار تومان بوده اس

164 نفر به تماشاى فيلم هاى اكران شده نشستند».
او با مقايسه آذر با مدت زمان مشابه سال 96 اظهار 
ــته 16 ميليارد و 727  ــال گذش كرد: «اين رقم در س
ميليون و 54 هزار تومان بوده و دو ميليون و 123 هزار 
و 74 نفر به تماشاى فيلم ها نشستند كه بر اين اساس 
در آذر 97،سينما 9 درصد افزايش فروش و دو درصد 

كاهش بيننده را شاهد بوده است».
ــامانه  اربابى در پايان تاكيد كرد: «اطالعات از س
سينما شهر استخراج شده است و به علت به روز نشدن 
ــاوت اندكى در فروش آذر پس از  تمامى اطالعات، تف

تكميل اطالعات ديده مى شود».

خبر كوتاه

ــى مصطفى  ــگاه آثار نقاش ــتقبال از نمايش با اس
دميرچى (داچى) با عنوان «مرگ لوكس» در گالرى 
هتل اسپيناس پاالس اين نمايشگاه تا سوم ديميزبان 

هنردوستان است.
ــگاه،  ــن نمايش ــط عمومى اي ــزارش رواب ــه گ ب
ــگاه  ــوان جديدترين نمايش ــس» عن ــرگ لوك «م
ــادى به  ــه نگاهى انتق ــت ك مصطفى دميرچى اس
ــر دارد. در  ــاى معاص ــوع لوكس گرايى در دني موض
ــد كه با  ــه نمايش درمى آي ــگاه 27 اثر ب ــن نمايش اي
ــده اند. ــى، ورق طال و... خلق ش متريال رنگ صنعت

دميرچى كه همواره در آثارش كانسپت هاى مختلفى 
ــگاه قبلى خود  را با متريال مطرح مى كند و در نمايش
ــتفاده كرده  ــاز اس ــاى ارگانيك و دست س از رنگ ه
ــس» ازرنگ صنعتى  ــرگ لوك بود. درمجموعه «م
ــه كه رنگى خاص و گران قيمت  ــين هاى پورش ماش
ــتفاده كرد تا همراه با ايده انتقادى خود به  ــت اس اس
تجمل گرايى، گفتمانى نيز با ماده و متريال اثر داشته 
ــد.موضوع آثار دميرچى نيز مرگ بر اساس كهن  باش
ــوگ در تاريخ  ــت. او فرهنگ س ــاى ايرانى اس الگوه
ــى متفاوت در آثار خود ارائه  گذشته ايران را با خوانش
ــت.مصطفى دميرچى درباره اين مجموعه  كرده اس
ــواره موضوع مرگ  ــت: در فرهنگ ايرانى هم آثار گف
يكى از پرقدرت ترين مسائلى است كه مى توان از كهن 
الگوهاى ايرانى آن را دريافت. فرهنگ سوگ در زبان، 
ادبيات، موسيقى، هنرهاى نمايشى و تجسمى بازمانده 
از تاريخ گذشته ايران حضورى جدى دارد. بر همين

اساس من موضوع مرگ را براى مجموعه جديد آثارم 
انتخاب كردم. البته اين مساله تنها موضوع اين مجموعه 
نيست زيرا رويكرد اين آثار نوعى انتقاد به دنياى معاصر 
ــتتر دارد. ــوع لوكس گرايى را نيز در خود مس و موض

ــرگ لوكس»  ــار مجموعه «م ــاره تكنيك آث او درب
ــاى جديد و  ــا متريال ه ــى ب ــه نقاش ــح داد: ب توضي
ــيار اعتقاد دارم و در نمايشگاه قبلى ام  دست ساز بس
نيز از رنگ هاى ارگانيك استفاده كردم. در مجموعه 
ــى كه از رنگ  ــس» به خاطر نوع بيانگراي «مرگ لوك
ــتفاده از رنگ هاى صنعتى روى  ــتم به اس مى خواس
ــتفاده كردم؛  ــه اس ــگ اتومبيل پورش آوردم و از رن
ــت.  ــر موضوع لوكس بودن اس ــه خود بيانگ رنگى ك
ــغ، ورق  ــنگ، صم ــد پودر س ــوادى مانن البته از م
ــره برده ام. ــاز اين آثار به ــاخت و س طال و... نيز در س

دميرچى درباره آثار تك رنگ خود كه بيشتر به رنگ 
سياه هستند اشاره كرد و گفت: مرگ، نور ندارد، پس 
رنگ هم ندارد. به همين دليل تمام آثار اين مجموعه 
ــتند. اگر هم در پس زمينه آثار اندكى رنگ  سياه هس
ــت كه از زندگى  ديده مى شود، نشانه رنگ هايى اس
پرسوناژها آمده است. در هر تابلو پرسوناژ مشخصى 
ــرى كرده و  ــن زندگى آن ها را پيگي وجود دارد كه م
ــاس  ــيده ام و بر اس به المان هايى در زندگى آنان رس
ــن تابلوهاى  ــطح اي ــى كردم. آنچه بر س آن ها نقاش
ــود مانند فسيلى است كه  نقش برجسته ديده مى ش
ــنگ  از آن افراد باقى مانده و به همين دليل از پودر س
استفاده كردم تا بتوانم جنس فسيل را بازسازى كنم.

او درباره نحوه انتخاب اين شخصيت ها گفت: موضوع 
نمايشگاه قبلى من «آفرينش» بود و بعد از آن به مرگ 
رسيدم و درگير كهن الگوها شده و با فلسفه هاى ديگر 
ــاس تاثيرى كه مى گذارد،  آشنا شدم. هر اتفاق بر اس
ــد. به عنوان  ــر زندگى و مردگى پيدا مى كن طول عم
ــخصى مانند موالنا چند دهه زندگى كرده و  مثال ش
ــت. من در زمان تصوير  چند سده عمر مردگى او اس
ــر زندگى و  ــخصيتى مجموع عم ــن ش كردن چني
ــن افراد براى ما تمام  مردگى او را در نظر دارم چون اي
ــى كرده ايم. همه  ــده اند و با مرگ آن ها هم زندگ نش
ــتند كه  ــوناژهاى حاضر در اين آثار افرادى هس پرس
ــت هاى  ــته يا سرنوش زندگى يا مرگ تاثيرگذار داش
ــم آن ها در كنار آثار نوشته  ــته اند. اما اس خاصى داش
نشده و من تنها تاثيرات آن ها را در آثارم وارد كرده ام.
دميرچى افزود:در اين مجموعه برخوردى متفاوت با

نقاشى دارم و الزاما به دنبال اين نبودم كه جامعه هنرى 
اين آثار را ببيند. بلكه جامعه گسترده ترى از مخاطبان 
را مد نظر داشتم و نمايش آثار در يك هتل نيز به جذب 
ــتر مخاطبان كمك مى كند. البته به خاطر نوع  بيش
نگرشى كه به مساله لوكس بودن اين آثار داشتم، اين 
مجموعه را در يك هتل به نمايش گذاشتم تا موضوع، 
ــد. تكنيك و عرضه اين آثار از يك روند برخوردار باش

گفتنى است نمايشگاه «مرگ لوكس» تا سه دى  در 
گالرى هتل اسپيناس پاالس به نشانى سعادت آباد، 
ميدان بهرود، خيابان عابدى، خيابان 33، شماره 21، 

ميزبان عالقه مندان است.

ــده  كه همانند يك  ــياي رها شده و دور انداخته ش جست وجوى اش
بيمارى مزمن قديمى وقتى نفوذ مى كند، مى ماند و هرگز به طور كامل 
ــت كه بازيابى و فراموشى هر  از بين نخواهد رفت، سفرى اوديسه  وار اس
ــيارى در سرتاسر تاريخ عكاسى به اين  دو را در پى مى آورد. عكاسان بس
بيمارى مطلوب مبتال بوده اند. درختان، پاركينگ ها، منابع آب، آسياب ها، 
ــت بلند بااليى كه امروز شامل  صندلى ها، سالن هاى نمايش و … ليس
صندلى هاى روشنك صدر نيز مى شود.روشنك صدر تحصيالت خود را 
در رشته نقاشى انجام داده است اما  در اين نمايشگاه كه دومين كارنماى 
انفرادى او در گالرى آتبين است مجموعه اى از عكس هاى خود با عنوان 
«نشسته مى ميرند» را به تماشا گذاشته، اين مجموعه انتخابى از مجموعه 
وسيع عكاسى هاى او از صندلى هاى وا افتاده و رها شده است. اين مجموعه 
با نگاتيو 135 عكاسى شده و  مايه رنگى خود را مديون خاصيت همواره بى 

بديل عكاسى آنالوگ است .در اين نمايشگاه 104 مجموعه عكس و يك 
ويديو چيدمان را به تماشا گذاشته.مجموعه هاى عكس همگى پيرامون 
سرنوشت صندلى هاى رها شده مى گردد، اما دسته بندى آن به صورتى 
است كه هم كنارى صندلى در بسترى كه در آن قرار گرفته را مالك قرار 
داده است. بسترهاى مختلفى مانند، طبيعت، زباله ، حيوانات و فضاهاى 
انسانى. در هر يك از اين تصاوير حضور شى  صندلى يا مبل مانند ناظرى 
خاموش همواره وجود دارد و از اين طريق روايت صدر نيز رنگى دراماتيك 
و حتى شاعرانه به خود گرفته است.او اين سفر دراز بازيابى و فراموشى را با 
صندلى ها متجلى مى سازد و براى آن تشخصى دراماتيك به وجود مى آورد 
كه در بستر فضاى بازنموده خود داستانش را روايت مى كند و مخاطب را 
دعوت به نشستن و شنيدن مى كند. طعم نوستالژى قوى در آثار صدر در اثر 
ويديو چيدمان خود را بروز داده و نمايشگاه را كامل مى كند. در اين اثر يك 
صندلى قديمى مخاطب را به نشستن وا مى دارد تا به تابلو متحرك روبه رو 
نگاه كند كه همزمان با شعرى كه خوانده مى شود از تصويرى به تصوير ديگر 

مى رود ولى در عين حال كل تابلو يك اثر واحد و مجموعه تمام عكس هايى 
است كه در نمايشگاه به طور جداگانه نيز بر روى ديوار رفته است.در اين 
شعر او شرح حال جامانده ها، رها شده ها و اشيايى را گفته كه نخواستنى 
بوده اند، تنها مانده ها كه همانند حس پيرى دوران مفيد عملكرد خود را 
پشت سرگذاشته اند. در بخش طبيعت حاصل بازيابى اين صندلى ها مناظر 
سمبليك و سورئالى را شكل داده و درخت ها و گياهان در يك هم كنارى 
شگفت انگيز يادآور شكوه و عظمتى از دست رفته هستند.در حالى كه در 
ساير مجموعه ها اين فضاى سورئال جاى خود را به نمايش تضادها و تباين 
ذاتى ميان انسان و محيطش داده است. همچنين تضاد انسان  و حيوانات 
و حضور نامرئى او در هيات يك صندلى تنها. در واقع در مجموعه طبيعت 
ــتند، بلكه خودشان شخصيتى مستقل و  صندلى ها نماينده انسان نيس
يگانه با اطراف شان دارند اما در باقى آثار صندلى حضور انسان را نمايندگى 
ــگاه همگى در يك هماهنگى و حضور  مى كند.مجموعه آثار اين نمايش
منسجم شكل گرفته اند و اين كارنما را بدل به كلى منسجم و شكل گرفته 

ــت. هم عكس ها هر يك به  مى كنند كه رابطه كل و جزء در آن برقرار اس
خودى خود حرف شان را مى زنند و هم نمايشگاه به صورت روايتى كلى 
اين خرده روايت ها را جمع بندى كرده و در اثر ويديو تكميل و نتيجه گيرى 
مى كند. بايد خاطر نشان كرد كه هيات يكپارچه اين نمايشگاه حاصل دقت 
در طبقه بندى و جزييات ارائه است و براى مخاطب همدلى به بار مى آورد.

نمايشگاه «مرگ لوكس» تا سوم دى  تمديد شد

الگوهاى كهن سوگوارى در تقابل با فرهنگ معاصر

نگارخانه

نقد ونظر

تروماى سرخ ، پرداخِت متفاوِت داستانى آشنا
ــه در جاده  ــت ك ــرخ يك فيلم جاده اى ا س تروماى س
ــفرش روزمرگى است.  ــافرى دارد كه س نمى گذرد. مس
ــروز مى خواهد  ــاله، اما ام ــرروزه و هرس تكرار كارهاى ه
ــس دادن  ــواب پ ــدون ج ــد و ب ــاوت باش ــفرش متف س
ــمش را  ــايد بتوان اس ــران كارش را انجام دهد. ش به ديگ
ــفرى   ــد س ــش هرچه باش ــت. نام ــان كارى گذاش پنه
ــام تهران. ــهرى به ن ــدن در كالن ش ــت براى بالغ ش اس

ــى روزمره،  ــا برهم زدن نظم زندگ نگار (پريوش نظريه) ب
ــفرش را آغاز مى كند. با گريز از محل كار و پرداختن به  س
ــت، چون هم مادر است و هم  كارهاى شخصى. نگران اس
همسر. اما مسير امروزش جست وجوى راهى ا ست خارج 
از اين چارچوب از قبل تعريف شده و همين طور جهانى كه 
تكنولوژى به او تحميل مى كند. جست وجوى راهى براى 
كسب هويتى كه در آن زن بودن و فرديتش از همه مهم تر 
است؛ پس اول بايد مناسبات خود را با اطرافيانش تعيين كند. 
مسيرى كه طى مى كند از اوج شلوغى و ازدحام مى گذرد و 
اين بهايى است كه بايد براى رسيدن به خلوت و آرامش نهايى 
بپردازد.فضاى ترسيم شده - چه در مترو و چه در اتومبيل 
ــت از حس خفقان؛ خفقانى كه نتيجه اش  ــار اس - سرش
انسانى است كه در اين متروپوليس بى هويت قافيه را باخته 
است. آرامِش ظاهرِى نگار در چنين محيطى نشان از نوعى 
مراقبه دارد كه انگار براى رسيدن به آرامش باطنى، قرارش 
را با خودش از قبل گذاشته است اما تكامل اين آرامش نياز به 
ضربه اى روحى (تروما در علم پزشكى به معناى ضربه اى ا ست 
كه از خارِج بدن وارد مى شود) دارد تا او را مصمم كند كه اين 
ــيدن به فرديت را كامل كند و قدم آخر را محكم  مسيِر رس
بردارد.اين شرح حاِل دِل نگارِ تروماى سرخ است، با داستانى 

كه شايد آشنا باشد اما پرداخت آن براى مخاطب خوگرفته 
با ملودرام هاى تكرارِى سينماى ايران متفاوت است؛ فيلمى 
كه تقريبا يك بازيگر دارد و تمام بازيگران سرشناِس حاضر 
در تيتراژ فقط از طريق تلفن و فضاى مجازى با او در ارتباط 
هستند و در پرده اول، فيلم الك (استيون نايت، با بازى تام 
هاردى) را به ذهن متبادر مى كند (كه در خود فيلم هم به آن 
اشاره اى مى شود). اما خوشبختانه از آن عبور مى كند تا جهان 
خود را بسازد. اما اى كاش فيلمساز با وجود دراِم درگيركننده 
ــدنِى سينماى ايران  ــمت بالِى انگار تمام نش اصلى، به س
يعنى «از هر درى سخن گفتن» حركت نمى كرد و تا حدى 
دچارش نمى شد. اين موضوع با ضعف بازِى بازيگراِن گذرى 

(كه برخى بيش از چند پالن هم حضور ندارند) همراه شده 
است. اصال وقتى دوربين فيلمساز اين حس تنگنا و خفقان 
را خوب منتقل مى كند چرا براى تشديد اين احساس، بايد 
مدام مشكالت و معضالت اجتماعى را مقابل مخاطب قرار 

دهد و به او يادآورى كند؟
مكان ، جايى براى پسرها نيست

«چهار رفيق قديمى چند ماه پس از كنكور، به بهانه تولد 
يكى از آن ها كه در كنكور پذيرفته نشده است و اكنون عازم 
خدمت سربازى است، دور هم جمع مى شوند و تصميم 
مى گيرند شبى را به تفريح و خوش گذرانى بپردازند. ولى 
در شهر به جاى پيدا كردن مكانى براى تفريح، با مكان هاى 

ديگرى مواجه مى شوند...»اين موضوع كه زندگى جوانان 
امروز به اندازه كافى ايده دارد تا تبديل به يك يا چند فيلم 
ــود، به خودى خود مطلب جديدى نيست.  سينمايى ش
ــوداى  ــود؛ جوانى س مكان هم با همين ايده آغاز مى ش
فيلمسازى دارد و در جست وجوى سوژه است. يك شب 
ــتن دوربين (بى آن كه منطق  ــن نگه داش اجبار در روش
ــود كه زندگِى چند ساعت  درونى پيدا كند) باعث مى ش
از او و رفقايش ثبت شود و ما از اين مسير با برشى از زندگى 
ــت به خاطر يكى از  پسرانى همراه مى شويم كه قراراس
ــت، بدون برنامه ريزى  رفقاى شان كه عازم سربازى ا س
ــوند و چند ساعتى تفريح كنند.  خاصى دور هم جمع ش

ــكل  طبيعتا در چنين چارچوبى رويدادهاى فيلم به ش
ــط علت ومعلولى  ــت و كمتر مى توان رواب تصادفى ا س
مشخصى بين آن ها پيدا كرد. آنچه باعث شده است اين 
رويدادها باعث بسط و گسترش پرسوناژها نشوند و فيلم 
در حد همان ايده اوليه باقى بماند، انتخاب نحوه اجراست.

فيلمساز با انتخاب نوع رفتار دوربينش از همان سكانس 
ــود تصوير واضحى از زندگى اين چهار  اول موفق نمى ش
جوان ارائه كند و حتى حضور گذرى افراد ناشناس و تقابل 
ــرار بيش از حد  با آن ها هم كمكى نمى كند؛ چرا كه اص
روى مستندگونه بودن داستان باعث شده است حركات 
ــه آن چه مقابلش  ــوند و فقط بتواند ب دوربين محدود ش
روى مى دهد سرك بكشد و نهايتا ناخنكى به آن ها بزند. 
ــه خاطر همان  ــى روى مى دهد و دوربين ب گاهى كنش
محدوديت از قبل تحميل شده به فرم فيلم نمى تواند از 
درون اتومبيل خارج شود و بخش اعظم آن كنش خارج از 
قاب اتفاق مى افتد؛ در چنين موقعيتى آنچه بايد به كمك 
اثر بيايد تا از طريق آن هم شخصيت پردازى صورت گيرد 
و هم داستان جلو برود، صدا و نحوه استفاده از آن است اما 
صداى استفاده شده هم كمكى به درگير كردن مخاطب 
نمى كند.خالصه اينكه مكان نمايش دهنده يك سرى 
موقعيت هاست كه در مركزيت آن ها چهار پسر جوان قرار 
ــخصيتى از آن ها خلق مى شود و  دارند؛ پسرانى كه نه ش
ــتان درگيركننده اى براى تعريف كردن دارند و  نه داس
در نهايت در حد تيپ باقى مى مانند. خشت كج در همان 
سكانس اول گذاشته مى شود وگرنه فيلمنامه ظرفيت اين 
را دارد تا مخاطب را با چند ساعت از زندگى اين رفقا همراه 
كند؛ پسرانى كه براى دور هم جمع شدن و چند ساعت 
تفريح جايى ندارند جز يك ماشين و خيابان هاى شهرى 
كه انگار تحمل هيچ چيز و هيچ كس را ندارد و اجازه َدمى 
آسودن را به آن ها نمى دهد تا چند لحظه با هم خلوت كنند 

و شب قبل از جدا شدن رفيق شان را جشن بگيرند.

رضا زمانى
  فيلم هاى «تروماى سرخ» و «مكان» واكاوى شد     منتقد فيلم

آراآرامش    مش     در تكامل در تكامل

آثار روشنك صدر درگالرى آتبين بررسى شد 

جامانده هايى كه نشسته مى ميرند
مريم روشن فكر
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ــيون»، اين برازنده ترين لقبى است كه  «ژست اپوزيس
مى توان به محمد دادكان و امثال او داد. رييس پيشين سازمان 
تربيت بدنى كه در هر شرايطى انتقاد را سرلوحه كار خود قرار 
داده و ترجيح مى دهد ايراد بگيرد. بزرگ ترين مشكل او به 
ــت؛ انتقاد كردن و ايراد گرفتن براى  احتمال زياد همين اس
او در اولويت است و خود وارد كارزار نمى شود. البته دادكان 
برخالف برخى از مديران منتقد، عملكرد قابل قبولى در زمان 
تصدى گرى خود داشته اما اينكه چرا خود هرگز وارد ميدان 
نمى شود، سوالى است كه هيچ كس پاسخى براى آن ندارد. 
محمد دادكان مدت هاست كه به حكم محمد على آبادى و 
با دخالت محمود احمدى نژاد مجبور به استعفا شد و هرگز 
پستى نگرفت. او پيشنهاد رياست بر وزارت ورزش و باشگاه 
پرسپوليس را نيز رد كرده و به نظر مى رسد تصميمى براى 
ــئوليت پذيرى ندارد حال آنكه بسيارى از كارشناسان  مس
معتقدند انتقاد درست همواره بايد همراه با پيشنهاد باشد. به 
هر ترتيب دادكان پيشنهاداتش را يكى پس از ديگرى رد مى 
كند تا ژست اپوزيسيون خود را حفظ كند اما تا به حال هرگز 
پاسخى منطقى به دليل رد پيشنهاد براى بازگشت و تالش 
براى اصالح امور نداده است. او ترجيح مى دهد در گوشه اى 
بنشيند و ايرادات را در مصاحبه هاى خود بيان كند. اما چرا 

دادكان هرگز به ورزش بازنگشت؟
اول عذرخواهى كنند

ــازمان تربيت بدنى دانشگاه آزاد كه در  جز رياست بر س
رقابت هاى باشگاهى مختلف از جمله هندبال، بسكتبال، 
ــد، دادكان پس از  ــان ظاهر ش ــال و واليبال درخش فوتس
كناره گيرى هرگز پست مهمى در ورزش كشور نداشته است. 
ــت خود دارد:«مسئوالن  او يك پاسخ به دليل عدم بازگش
دولتى مرا بركنار كردند؛ بنابراين ابتدا بايد به صورت رسمى 
عذرخواهى و سپس زمينه بازگشتم را فراهم كنند». اتفاقى 

ــئوالن دولتى كمى بعيد به نظر  كه با توجه به رويكرد مس
مى رسد و به اين ترتيب بايد قيد حضور دادكان را در ورزش 
بزنيم. رييس پيشين سازمان تربيت بدنى در حالى منفعت 
شخصى اش را به منافع عمومى ترجيح داده كه ممكن است 
با بازگشتش، اتفاقى نو را رقم بزند. پس از استعفاى دادكان و 
كناره گيرى از سازمان تربيت بدنى او قيد فعاليت ورزشى را 
نيز زد و اين روزها در قالب نقش منتقدانه خود فرو رفته است. 
دادكان از هر درى مى گويد و هيچ كس از انتقاداتش در امان 
نيست، او روز گذشته وزير ورزش و جوانان و على پروين را از 
دم تيغ گذراند و گفت: « پروين براى همه ما قابل احترام است 
ولى شما هرجور يك طرف قضيه برويد، آقاى پروين هست. 
او مى گويد ما مى خواهيم بخريم. «ما» چه كسانى هستند؟ 
«ما» همان هايى هستند كه يك زمان در پرسپوليس مدير 
بودند و نمى توانستند باشگاه را بچرخانند. مديرانى بودند 
كه االن با هم جمع شدند و مى گويند ما مى خواهيم باشگاه 
ــروصدا در جامعه  را بخريم. آن ها مى خواهند جنجال و س
درست كنند. شما آقاى پروين را روى خط بياوريد و بپرسيد 
آن هايى كه مى خواهند پرسپوليس را بخرند، چه كسانى 
هستند. آن ها همان مديران قبلى هستند كه در باشگاه بودند 
و باشگاه را به حال و روز بدى انداختند و حاال هم مى خواهند 
باشگاه را بخرند. سوال بزرگ در اين مساله اين است كه بايد 
از مسئوالن وزارت ورزش و جوانان پرسيد. زمانى كه اين دو 
باشگاه فروخته شد، تضمينش چيست كه اين پرسپوليس 
و استقالل كوچك نشود و مشكالت شان اضافه نشود؟». او 
عادل فردوسى پور را نيز بى نصيب نگذاشت و گفت: « برنامه 
نود بلندگوى خوبى است. البته االن كمى ضعيف شده است. 
دليل اين موضوع اين است كه مجريان اين برنامه در اختيار 
ــود به او مى گويند بيا و در  هستند. هركس از آنجا رد مى ش
برنامه حرف بزن اما من يك بار به اين برنامه دعوت شدم تا 
صحبت كنم. كسى كه بتواند حرف تاثيرگذار بزند، به اين 
برنامه دعوت نمى شود. اين برنامه، اين هفته اين موضوع را 
مطرح كرد اما هفته بعد اين موضوع را رها مى كند. فقط اين 

مسائل گفته مى شود اما سرانجامى ندارد. مجرى آن 30 بار 
هم قهر كرده و دوباره برگشته است. به دليل اينكه اختياراتى 
را از او گرفتند و يك كارهايى را از او مى خواهند تا انجام دهد. 

آن ها در برنامه نود از افرادى استقبال مى كنند كه حرفى را 
كه باب ميل شان هست، مى زنند. مگر حرفى كه من مى زنم 
برخالف دينم است؟ قوام يك كشور به دو چيز است؛ آزادى 

و عدالت. اگر من در جهت آزادى و عدالت حرف بزنم، بدانيد 
كه كشور قوام دارد وگرنه وقتى بخواهيد آزادى و عدالت را از 
من بگيريد تا حرفى كه شما مى خواهيد بزنم، قطعا اين كار 

را نمى كنم چون از يك چيز ترس دارم، آن هم خداست. از 
پدر و مادرم كه آموزش دينى به من دادند مى ترسم. شما را 
مجبور مى كنند كه به يك سمتى برويد كه به خاطر بودن تان، 
دروغ بگوييد و عدالت  و آزادى را زير پا بگذاريد. در جامعه ما 
مردم دين شان را دوست دارند. شايد مردم شماها را دوست 
ــم. وزير آموزش و  ندارند. لطفا همه چيز را به دين گره نزني
پرورش اعالم كرده كه 170 هزار مدرسه مشكالت ايمنى 
ــه در آستانه انفجار است.  دارند. در اين بين 25 هزار مدرس
بگذاريد اين مسائل را مردم بدانند. شما در راديو بياييد و با 
همكارى هنرمندان و ورزشكاران بزرگ براى بچه هايى كه 
در اين مدرسه هاى ناايمن تحصيل مى كنند، قدم برداريد. 

خصوصى سازى چيست؟».
بايد   بازگردد

ــزن»، دادكان هر روز  ــتان ب «گر تو بهتر مى زنى، بس
ــرلوحه خود قرار  بايد اين ضرب المثل را تكرار كند و س
بدهد. او مدير توانمندى است كه مى تواند با بازگشتش 
ــيارى از افراد نااليق را فراهم  به فوتبال، زمينه حذف بس
كند اما او تصميمى براى بازگشت ندارد. گويى از ژست 
اپوزيسيون خود راضى است و ترجيح مى دهد در همين 
ــد. او در حال حاضر در  ــود ادامه بده نقش به فعاليت خ
ــتى به فعاليت خود ادامه مى دهد و  دانشگاه شهيد بهش
گاه با گفت و گوهايش به اتفاقات روز ورزش ايران واكنش 
نشان مى دهد. دادكان هميشه يك منتقد ناراضى است، 
ــتى و حسن روشن  ــعود فراس شخصيتى شبيه به مس
ــت بر سازمان تربيت  دارد كه عملكردش در دوره رياس
بدنى، قابل قبول و تاريخى است اما انتقاد نمى تواند گره 
ــور حاكم شده  ــاى وضعيتى باشد كه بر ورزش كش گش
است. دادكان بايد بازگردد و در راه اصالح قدمى بردارد. 
ساختار ورزش كشور به مديرانى كاربلد نياز دارد كه فنون 
حرفه اى شدن را بدانند. تماشاى بوكس از بيرون رينگ 
ــت كه خود نيز بوكسور قهارى  ساده است اما هنر آن اس

باشيد و پابه ميدان بگذاريد. 

    نقدى بر آن ها كه همواره انتقاد مى كنند و وارد ميدان نمى شوند  

آقاياِن تا ابد اپوزيسيون!
گروه ورزش

ــومين مرتبه در آستانه امضاى  سرور جپاروف براى س
ــت و فاصله چندانى تا بر تن كردن  ــتقالل اس قرارداد با اس
ــتقالل تالش  پيراهن آبى هاى تهرانى ندارد و مديران اس
ــذب كنند.  ــروع تمرينات او را ج ــش از ش مى كنند تا پي
ــايعاتى  ــتان با ش هفته هاى اول حضور جپاروف در قزاقس
پيرامون ناراحتى او و نا رضايتى تيم قزاق همراه بود؛ شايعاتى 
ــينى هاى  ــتان و نيمكت نش كه با ادامه فصل ليگ قزاقس
جپاروف رنگ و بوى واقعيت گرفت. در همين شرايط بود 
ــويه حساب با اين بازيكن  كه مديران استقالل به بهانه تس
وارد مذاكره شدند و اين مذاكرات به شكلى پيش رفت كه 
ــاب، به مذاكره براى يك انتقال جذاب  به جاى تسويه حس
ــرايط به شكلى پيش رفت  تغيير ماهيت داد و در نهايت ش
ــتقالل،  ــى زودهنگام او از اس ــف نويماير و جداي كه با ضع

ــد. هر چند استقالل و  ــرور به استقالل نهايى ش انتقال س
ــمى در اين باره ندارند  جپاروف عالقه اى به اظهار نظر رس
ــفر تعلق دارد اما انتقال سرور  و مهم ترين اظهار نظر به ش
ــت هاى بدنى سرنوشت  ــت و تس ــتقالل قطعى اس به اس
ــفر به تهران و  ــخص مى كند. البته سرور براى س او را مش
ــار دريافت مطالبات  ــت هاى بدنى در انتظ حضور در تس
ــاهد عكس  ــت و بعد از اين اتفاق بايد ش ــين خود اس پيش
يادگارى او براى سومين مرتبه با پيراهن استقالل باشيم.

موضوع مهم براى شفر اما آمادگى او و دورى از مصدوميت 
ــرمربى استقالل است و به  است؛ اتفاقى كه پيش شرط س
همين دليل است كه شفر عالقه دارد قبل از شروع تمرينات 
سرور را در اختيار داشته باشد تا با خيالى آسوده به استقبال 

نيم فصل برود.

ــال جارى به خاطر  ــيون فوتبال در س برگزارى مجمع عمومى فدراس
ــيدگى به آن در حضور اعضاى  ــته هاو لزوم رس مطرح شدن بحث بازنشس
مجمع، اهميت زيادى دارد. بر همين اساس هيات رييسه فدراسيون در يكى 
از نشست هاى اخير خود مصوب كرد كه اين مجمع اوايل دى برگزار شود.  با 
اين حال اما 19 دى به عنوان زمان برگزارى مجمع عمومى فدراسيون فوتبال 
تعيين و نهايى شده است؛ يعنى همزمان با جام ملت هاى آسيا و آغاز به كار تيم 
ــرايطى كه وزارت ورزش از آن بى  ملى فوتبال در اين رقابت ها و آن هم در ش
اطالع است! جام ملت هاى آسيا از 16 دى در امارات آغاز مى شود اما همزمان 
با شروع اين رقابت ها و ديدارهاى تيم ملى، مديران فدراسيون در تهران درگير 
مجمعى خواهند شد كه به خاطر مطرح بودن بحث بازنشسته ها، اهميت 
زيادى دارد. ديگر اينكه زمان برگزارى مجمع عمومى فوق العاده فدراسيون 
فوتبال در حالى هفته گذشته توسط سايت اين فدراسيون اطالع رسانى شد 
ــت! به گفته يك مقام مسئول در وزارت  كه وزارت ورزش از آن بى اطالع اس

ورزش، تا به امروز از طرف فدراسيون فوتبال هيچ مكاتبه اى با اين وزارتخانه 
در مورد مجمع عمومى و زمان پيشنهادى براى برگزارى آن انجام نشده است.  
مجمع عمومى فدراسيون ها با حضور نماينده وزارت ورزش كه وزير ورزش 
يا معاونان وى هستند، برگزار مى شود. بر همين اساس فدراسيون ها زمان 
برگزارى مجمع را با اطالع وزارت ورزش نهايى مى كنند تا به لحاظ حضور 
نماينده اين وزارتخانه، هماهنگى هاى الزم انجام شود اما به گفته اين مقام 
مسئول، چنين هماهنگى از طرف فدراسيون فوتبال انجام نشده است.  اين

مقام مسئول تاكيد كرد كه مالك وزارت ورزش براى تصميم گيرى در همه 
زمينه ها، مكاتبه و نامه رسمى است؛ در حالى كه تا به امروز از طرف فدراسيون 
ــزارى آن دريافت  ــه اى در مورد مجمع عمومى و زمان برگ فوتبال هيچ نام
نكرده ايم. به هر حال احتمال حضور شخِص وزير در مجمع فوتبال زياد است 
و بايد در اين زمينه هماهنگى هاى الزم انجام شود. براى برگزارى اين مجمع 
گزارش عملكرد 97 - 96 فدراسيون، پيش بينى برنامه و بودجه سال آينده 

ــال جارى سه محور اصلى  و گزارش صورت هاى مالى منتهى به 31 تير س
براى بحث و بررسى مطرح شده اما قطعا تصميم گيرى در مورد بازنشسته هاى 

فدراسيون فوتبال، اين سه محور را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
طى روزهاى گذشته و به خاطر اجراي قانون منع به كارگيرى بازنشسته ها 
ــيان از مديريت كميته فوتسال و  ساكت از دبيركلى فدراسيون، على كفاش
ــال كناره گيرى كردند اما هنوز  عباس ترابيان از رياست كميته فنى فوتس

وضعيت بازنشسته ها در هيات رييسه فدراسيون بالتكليف است. 
على كفاشيان نايب رييس فدراسيون، حيدر بهاروند رييس سازمان ليگ 
ــيعى از اعضاى هيات رييسه جزو  همراه با عبدالكاظم طالقانى و محمود ش
بازنشسته هاى هيات رييسه فدراسيون فوتبال هستند كه بايد كناره گيرى 

كنند اما هنوز تصميمى در اين زمينه اتخاذ نشده است. 
ــع پيش روى  ــيت مجم ــات، حساس ــن موضوع ــيدگى به همي رس
ــت اما با اين حال براى برگزارى آن  فدراسيون فوتبال را موجب شده اس
ــده كه همزمان با جام ملت هاست و وزارت  به گونه اى تصميم گيرى ش

ورزش هم بى اطالع!

مهدى تاج در حاشيه افتتاحيه دوره MA FIFAداوران فوتبال 
اظهار داشت: در ماه گذشته سه كالس داورى داشتيم. يك بار قبل از 
نيم فصل بود كه براى كليه داوران ليگ برتر برگزار شد و مدرسان آن از 
فيفا آمدند. يك كالس براى بانوان داور گذاشتيم و اين كالس هم براى 
داوران زير 35 سال است كه با اين سرمايه گذارى روى داوران جوان 
فكر مى كنم براى فدراسيون فوتبال مفيد باشد. وى با اشاره به حضور 
ــه كميته داوران در اين افتتاحيه گفت: من امروز مفصل هيات رييس
ــان فيفا آمده اند، چون ــتان صحبت كردم. بهترين مدرس براى دوس

داورى اشتباهات تاثيرگذار نامطلوبى روى فوتبال كشور و مسابقات 
ــما هفته هاى آخر نيم فصل ليگ برتر را ديديد كه  ليگ مى گذارد. ش
اعتراض ها زياد شد و اين اعتراض ها مقبول نبود. هرچند نحوه اعتراض 
ــتر اعتراض  ــت آن هايى كه بيش را من قبول ندارم و حتى ممكن اس
كردند، بيشتر هم سود برده باشند. رييس فدراسيون فوتبال در ادامه 
خاطرنشان كرد: كميته داوران جدولى را از اين اشتباهات به من نشان 
داد كه شبيه به همان جدول برنامه نود بود، اما يك سرى تغييرات هم 

ــه نفر؛ آقايان اصفهانيان،  داشت. كميته داوران هر هفته با حضور س
غياثى و عسگرى تك به تك بازى ها را مى بينند. در جلسه هيات رييسه 
ــان من دادند و به هر جهت بعضى  كميته داوران هم اين جدول را نش
باشگاه ها سود برده بودند و برخى ضرر، اما در مجموع چند باشگاه بودند 
كه متضرر شدند و برخى هم سود بردند. تاج همچنين تصريح كرد: در 
ــكل باشد كه يك باشگاه دو  مجموع من گفتم كه نبايد نگاه به اين ش
تصميم به نفعش گرفته شده و دو تصميم به ضررش، بلكه كميته داوران 
بايد بگويد ما چهار اشتباه تاثيرگذار داشته ايم، نه دو نفع و دو ضرر. اين 
اشتباه در مجموع خوب نيست. هرچند رييس كميته آموزش داوران 
فيفا هم گفت كه هيچ كجاى دنيا اشتباه داورى به صفر نمى رسد. ما اين 
را به تجربه ديده ايم، اما بايد در كشورمان تالش كنيم اين اشتباهات 
ــود. وى درباره جلسه اش با  به خصوص اشتباهات تاثيرگذار كمتر ش
فريدون اصفهانيان و داود رفعتى و اينكه آيا اين جلسه در مورد آزمايش 
سيستم VAR بود، گفت: بله، سيستم VAR فردا براى يك بار ديده 
خواهد شد كه من و ساير دوستانى كه كارشناس اين موضوع هستند، 

حضور داريم. يك بار اين سيستم را امتحان مى كنيم و اگر اين سيستم 
كه آقايان آورده اند پاسخگوى نيازهاى ما باشد، آهسته آهسته اين را در 
فوتبال كشور جارى و سارى مى كنيم. اين يك تكنولوژى است كه وارد 
شده و به هرحال ما بايد آن را مورد استفاده قرار دهيم. رييس فدراسيون 
فوتبال افزود: چيزى كه اهميت دارد، مولفه هاى اين تكنولوژى است 
كه كمتر گفته مى شود. در سيستم VAR تكليف بايد زير يك و نيم 
تا يك و نيم دقيقه براى تماشاگران مشخص شود. اينكه ما سيستمى 
ــه دقيقه بازى را به تاخير بيندازد و چند بار  را بياوريم و بعد داور دو س
صحنه را ببينيد، جذابيت فوتبال از بين مى رود. اگر ما روى اين مورد 
ــت. اكنون حدود 11 كمى حساس هستيم، به دليل اين مولفه هاس

درصد در دنيا از سيستم VAR استفاده مى كنند و ما هم كم كم بايد از 
اين سيستم استفاده كنيم. تاج درباره اينكه آيا رونمايى از اين سيستم 
عمومى است و در كجا رونمايى خواهد شد، اظهار داشت: اين سيستم 
براى اولين بار در آكادمى ملى فوتبال يا ورزشگاه آزادى ديده خواهد 
شد. اين فقط آزمايش است كه ببينيم چگونه بايد جارى و سارى شود. 

ما بايد به اين سمت برويم و دستور اجرايى شدن آن را به كميته داوران 
داده ايم. وى در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه آيا سيستم VAR كه 
ــت يا نه، گفت: يكى از سيستم ها  رونمايى مى شود توليد داخلى اس
داخلى است و يك سيستم ديگر خارجى. رييس فدراسيون فوتبال با 
اشاره به شرايط راه اندازى سيستم VAR خاطرنشان كرد: راه اندازى 
اين سيستم عدد قابل مالحظه اى پول مى خواهد. اگر پول را هم تامين 
ــيما وكالس آموزشى  كنيم، دوربين، امكانات، هماهنگى با صدا و س
براى داوران است كه بايد از فيفا بيايند. به هرحال بايد با برنامه ريزى 
خاصى به سمت مذاكره با صداوسيما هم برويم كه بعضى دوربين ها 
در اختيار آن هاست و بعضى دوربين ها را هم خود ما بايد نصب كنيم. به 
هر جهت اين كار به سرعت انجام مى شود و هر روز دستور كار جديدى 
مى آيد كه براي مثال سيستم VAR به اين مرحله رسيده است. وى 
ــرايط تيم ملى در اردوى قطر، اظهار داشت: اوضاع تيم ملى  درباره ش
خيلى خوب است. تنها موضوع نگران كننده، وضعيت مالى فدراسيون 
ــت كه با كمك وزارت ورزش و بقيه دنبال رفع اين نگرانى  فوتبال اس
هستيم. به هرحال ما اردوهاى متفاوتى داريم كه تيم اميد اكنون در 
كيش حضور دارد، تيم فوتبال ساحلى ما بايد به برزيل اعزام شود، تيم 
فوتسال ما اعزام دارد و با وضعيتى كه فدراسيون دارد، امكان به تاخير 
افتادن برخى از اين اردوها هست. با اين حال تالش ما اولويت قرار دادن 
تيم ملى بزرگساالن است تا بتواند نياز و شادى مردم را مانند جام جهانى

تامين كند و بسيار هم اميدواريم. تاج راجع به ديدارهاى دوستانه تيم 
ملى در اردوى قطر مقابل فلسطين و قطر، گفت: ممكن است سه بازى 
دوستانه انجام شود. رييس فدراسيون فوتبال درباره برگزارى مراسم 
بدرقه تيم ملى در كيش نيز تصريح كرد: براى اين مراسم هم اسپانسر 
خوبى گرفته شده و ممكن است در كيش بدرقه خوبى داشته باشيم. 
ــت، تيم به كيش مى آيد و سپس به  چون بازى ها در قطر دوستانه اس
امارات مى رود. زمانى كه تيم ملى خاك كشورمان را براى بازى هاى 

جام ملت ها ترك مى كند، بدرقه نيز صورت مى گيرد.

ــروش رفيعى از كى روش انتقاد كرد و گفت او  چندى پيش بود كه س
ــت. همين موضوع باعث واكنش هاى متعددى از سوى  تغيير كرده اس
مسئوالن تيم ملى و هم تيمى هاى او شده است. رامين رضاييان اما روز 
گذشته در گفت و گويى تالش كرد پاسخى غيرمستقيم به سروش رفيعى 
بدهد. مدافع تيم ملى فوتبال ايران مى گويد هيچ قهرمانى اى ساده به دست 
نمى آيد. رامين رضائيان درباره اردو تيم ملى در دوحه قطر اظهار كرد: اردوى 
خوبى را برگزار كرده ايم كه مى تواند به ما در روند آماده سازى كمك كند 
تا بتوانيم بهترين نتايج را بگيريم و دل مردم ايران را خوشحال كنيم. بايد 
اعتراف كنيم امكاناتى كه در كمپ دوحه براى ما محيا شده در ايران وجود 
ندارد. او افزود: وقتى در زمين مسابقه به ميدان مى رويم، همه نگرانى ها و 
مشكالت را فراموش مى كنيم و فقط به خوشحال كردن مردم ايران فكر 
مى كنيم چون ما سرباز تيم ملى فوتبال ايران هستيم. درحال حاضر هم با 
كادر فنى و بازيكنانى كه داريم مى خواهيم همه دست به دست هم بدهيم 
و مثل يك زنجير باشيم و تالش كنيم تا دل مردم ايران را شاد كنيم. مثل 
جام جهانى كه مى ديديم مردم در خيابان ها خوشحالى مى كردند و اين 
براى ما نعمت و انرژى بزرگى بود. اگر اتفاقاتى كه مى خواهيم پله پله رخ 
دهد، دوباره مى توانيم دل مردم را شاد كنيم. فوتبال اين گونه است و مى تواند 
اشك شوق براى مردم به همراه بياورد. رضائيان درباره رويارويى دوباره ايران 

با عراق در جام ملت هاى آسيا و اينكه آيا ايران با مشكالت و چالش داورى 
رو به رو خواهد شد يا خير، گفت: چالش هميشه در فوتبال است. هميشه 
كى روش مى گويد در زمين مسابقه بايد طورى از حريف پيش باشيد كه 
يك گل براى داور يا اشتباهات بازيكن خودتان كنار بگذاريد چون در فوتبال 
اتفاقات زيادى رخ مى دهد. در جام ملت هاى قبلى برابر عراق بازى كرديم 
و بازى با نتيجه سه بر سه به پايان رسيد و در نهايت هم در پنالتى باختيم. 
مطمئنا اتفاقات آن بازى باز هم خواهد بود اما مى رويم كه بجنگيم تا بهترين 
نتيجه را بگيريم. البته معتقدم شانس هم در فوتبال مهم است و اميدوارم 

اين شانس با ما همراه باشد.
اين مدافع تيم ملى فوتبال ايران در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا 
ــت يا خير، گفت: من اين گونه  قهرمانى در جام ملت هاى آسيا آسان اس
فكر نمى كنم. هيچ قهرمانى ساده به دست نمى آيد. هيچ كس را در دنيا 
پيدا نمى كنيد كه راحت به قهرمانى رسيده باشد. برخى هم كه مى گويند 
قهرمانى ساده است، نبايد اين حرف ها را بزنند چون در گذشته هم تيم ملى 
شرايط سختى را سپرى كرده و نتوانسته به آن هدفى كه مى خواهد برسد. 
بنابراين رسيدن به اين هدف كه قهرمانى است، بسيار سخت است. در كل 
معتقدم بازى با بازى متفاوت است. در جام جهانى همه فكر مى كردند تيم 
ملى اسپانيا به ايران 10 گل بزند يا كريستيانو رونالدو به ايران  پنج گل بزند يا 

ايران بايد آرژانتين را در جام جهانى برزيل شكست مى داد. مى خواهم بگويم 
همين گونه شايد يمن مقابل ايران خوب دفاع كند ما هم هرچه بزنيم به گل 
تبديل نشود. فوتبال همين است. همان كارى كه ما براى اسپانيا كرديم شايد 

اينجا رقبا براى ما به اجرا در بياورند.
ــال فكر مى كنند واقعا كارى كه  وى تصريح كرد: برخى بزرگان فوتب
پيش رو داريم ساده است. البته آن ها هم به خاطر قدرت تيم ملى چنين 
تفكرى دارند اما اينكه مى گويند تيم ملى بايد قهرمان شود، درست نيست. ما 
بايدى نداريم. تيم ملى در جام ملت هاى آسيا تمام تالشش را مى كند و ما هم 
فقط به قهرمانى فكر مى كنيم اما بايدى نداريم. فوتبال ورزش اتفاقات است. 
ما گاهى با تيم ضعيف بازى دوستانه داريم و مربى تيم در رختكن مى گويد 
كسى حق ندارد بازى را شوخى بگيرد. ما هميشه مثل سرباز با تمام وجود 

براى تيم ملى بازى مى كنيم.
او در ادامه در پاسخ به سوالى درباره ليست نهايى تيم ملى هم گفت: 
اگر در ليست تيم ملى نباشم، دليلى ندارد واكنشى نشان بدهم چون 
براى من فقط موفقيت تيم ملى مهم است. اين درست نيست بگوييم 
موفقيت تيم ملى براى مان مهم است و بعد زمانى كه نامت در ليست 
ــى كه در تيم ملى  ــم و از آن حرف ها بزنيم. اگر مردى زمان نبود، بروي
ــتى، دهانت را ببند. شما نمى توانيد  ــتى، حرف بزن و وقتى نيس هس

بگوييد زمانى يك فرد خوب است و زمان ديگرى بد است. اگر زمانى 
هم آن فرد بدى كرد، بايد به خاطر خوبى ها فراموش كنيد چون شايد 
به خاطر خوبى هاى آن فرد است كه تو االن به اينجا رسيدى. اين اتفاق 
ــه قدردان كادر فنى و مربيان تيم ملى  براى من رخ داده و من هميش
هستم چون با تمام سختى هايى كه كشيدم برايم شيرين بوده كه در 

كنار تيم ملى باشم.
رضاييان در ادامه درباره اتحاد درون تيم ملى هم گفت: ما اتحاد خوبى 
در تيم ملى داريم و مطمئنا با همين اتحاد برابر رقيبان قرار خواهيم گرفت.

وى درباره ديدار ايران برابر يمن، ويتنام و عراق هم گفت: چالش خوبى 
در انتظار ماست. اين بازى ها كمك مى كند بازى به بازى بهتر شويم و بتوانيم 
تاكتيك هاى مد نظر مربى را اجرا كنيم. اگر تاكتيك هايى را كه مربى تيم ملى 
به ما مى گويد در زمين پياده كنيم، مى توانيم به آن هدفى كه داريم برسيم. 
نبايد حتى يك بازى را هم دست كم بگيريم. از نظر من ژاپن و استراليا از 
حريفان قدرتمند ما  هستند و عربستان هم مثل گربه سياه براى ماست. 
ان شا ء... شانس هم داشته باشيم و توپ هاى مان به گل تبديل شود تا مرحله 

به مرحله پيش برويم.

خبر كوتاهدورنما

نيم نگاه 

زمين سبز

بى اطالعى وزارت ورزش از زمان  برگزاري  مجمعجپاروف به استقالل باز مى گردد؟ 

پاسخ تند رامين رضاييان به سروش رفيعى:

وقتى در ليست نيستى، دهانت را ببند

مهدى تاج: 

تنها موضوع نگران كننده ما وضعيت مالى فدراسيون فوتبال است



سردار سالمى: قدرت دفاعى ايران 
كاهش نمى يابد

 

فقط قدرت خريد

حداد عادل: من دلواپس هستم

 

مسئوليت يه بنيادى
 موسسه اى، چيزى ندارين

 بدين بهم، يه كم آروم شم؟

ايسنا: شيوع كمبود ويتامينD و 
دغدغه پولى اجراى برنامه شير مدرسه

 

سيستم گرمايشى مدارس: من رو هم 

بذارين تو ليست دغدغه هاتون

توييت يلدايي ظريف:

 

ما خودمون انتخاب كرديم 
پِسته مون گرون باشه!

معصومه آقاپور، نماينده شبستر در مجلس:كسانى كه راى نداده اند، حق ندارند 
شكايت كنند و اگر صدايشان در بيايد خودم آنها را خفه خواهم كرد

نماينده سراوان: حرف هاى تقطيع شده ام!

خادمى، نماينده ايذه و باغملك خوزستان يك شهروند را عقب مانده خواند

نماينده سراوان: داداش خودتو كنترل كن!

عضو كانون عالى شوراهاى اسالمى كار: كرايه خانه كارگران به موى يارانه ها بسته است!

يارانه ها: ولى ما دو تا شويد بيشتر نيستيما

ايسنا: وضعيت يوزپلنگ آسيايى
 وخيم پيش بينى مى شود

يوزپلنگان: حساسيت فصليه
 شما رو به عزيزتون هيچ اقدامى نكنين

ابتكار: حذف سقف هاى شيشه اى از مسير بانوان

و جايگزينى 
سقف هاى بتونى

خبرآنالين: بازداشت  4 نفر در رابطه با حادثه دبستان اسوه حسنه زاهدان

بخارى، نفت، كبريت، هيزم
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ــس در اداره  ــى از نماينده مجل ــته فيلم ــه  گذش در هفت
ــد و چنان مجلس را چند روز درگير  ــر ش گمرك منتش
ــر آن وقت و انرژى را مجلس روى  خودش كرد كه اگ
ــامانه نيمايى،  ــته بود االن به جاى س قيمت دالر گذاش
ــامانه دونالدى در  ــن ريال در س ــا براى گرفت خارجى ه
ــد. در آخر هم  ــته بودن ــاى نيويورك صف بس صرافى ه
ــردى را پيدا كرد كه از مجلس  در مجلس گفتند بايد ف
ــده بايد فردى را  كليپى را ضبط كرده كه در آن گفته ش
ــه از نماينده مجلس در گمرك  فيلم گرفته  پيدا كرد ك
ــى از اين قضيه فيلم نگرفته  ــبختانه كس ــت و خوش اس
ــته هاى 10 نفره  ــه كل نماينده ها بايد در دس بود وگرن
ــتند. در راستاى عدم  به دنبال فيلمبردار كليپ ها مى گش
ــت گرانبهاى  ــدن وق ــرار قضيه گمرك و ضايع نش تك
ــه آن صرفا در  ــه لحظه به لحظ ــدگان مجلس ك نماين
ــكالت كشور صرف مى شود،  راستاى موشكافى از مش

پيشنهاد مى شود موارد ذيل مورد توجه قرار گيرد:
ــوان نماينده مجلس  ــاب هر فرد به عن ــداى انتخ در ابت
ــود و توضيح داده  ــكيل ش كالس هايى براى آن ها تش
ــتى، ميتى كومان  ــما نماينده مجلس هس ــود كه ش ش
ــان  ــا رفتى عالمت مخصوصت را نش ــتى كه هرج نيس
ــياى پالك  ــما بيفتند. پژو پرش بدهى و همه به پاى ش
كرج هم نيستى كه هرجا چراغ زدى راه برايت باز شود.
روى صفحه جلوى هر نماينده در مجلس پنلى طراحى 
ــود كه داراى دكمه هاى مربوط به صادرات، واردات،  ش
ــد تا مجبور نشود  ــفارش، ترخيص كاال و... باش ثبت س

روزهاى هفته براى ما كارمندها به سه بخش تقسيم ميشن؛ 
ــنبه، قسمت دوم پنجشنبه ها و  ــمت اول از شنبه تا چهارش قس

قسمت سوم جمعه و روزهاى تعطيل.
گذروندن پنج روز اول به نسبت راحتتره چون هر روز از صبح 
ــركار و وقتى حس ميكنى  تا غروب همراه بقيه مردم ميرى س
ــش و تالش هستن راحت تر با قضيه كنار  همه در حال كوش
ــتن و  ــوم هم كه جمعه س و همه تعطيل هس مياى، بخش س

مشكل خاصى باهاش نداريم، اما 
ــمت دوم ماجراس كه مربوط ميشه  ــر قس و اما بحث اصلى س
ــنبه چون فقط نصف ادارات تعطيلن و واسه  به روزهاى پنجش
ماهايى كه مجبوريم بريم سركار اين مسئله اصال قابل هضم 
ــتر از روزهاى عادى به درد مياد وقتى  ــت و قلب آدم بيش نيس

قراره بازم كله ى سحر از رختخواب نازنينت جدا بشى.
ــم آرزو ميكنم  ــنبه وقتى بيدار ميش صبحهاى غم انگيز پنجش
ــتم باهاش همه رو بيدار  ــتگاهى داشتم كه ميتونس كاش دس
كنم يا يه تريلى با چند تا بوق بزرگ و يه مجوز از راهنمايى و 
رانندگى كه باهاش راه مى افتادم توى شهر و انقدر بوق ميزدم 

تا همه ى اونايى كه تعطيل هستن رو بيدار كنم.
ــواده راحت خوابيدن ولى  ــى وقتى ميبينم بقيه اعضاى خان حت

وقتى كه جهرمى گفت نقشى در اين ندارد

پس من چگونه گويم اين درد را دوا كن

پشت سرش مزن حرف تقصيرى او ندارد

بگزين ره سالمت ترك ره بال كن

لعنت به من كه گاهى پشت سرش زدم حرف

ترك من خراب شب گرد مبتال كن

حاال شدم پشيمان شرمنده ام از ايشان

بر آب ديده ما صد جاى آسيا كن

وقتى كه مى شوم on من را عذاب وجدان

بكشد َكَسش نگويد تدبير خونبها كن

پرسيدم از وى و او با چشم گفت آرى

با دست اشارتم كرد كه عزم سوى ما كن

در اوج شرم پيِج پيوندها مرا گفت

خواهى بيا ببخشا خواهى برو جفا كن

 حاال اگر كه گاهى وى پى ان ات نشد وصل

اى زردروى عاشق تو صبر كن وفا كن

(1)
من اينجا شعر مي گويم
تو آنجا شعر مي گويي

خاليق شعر مي گويند و ما هم شعرمي گوييم و
بعضي معر مي گويند و مي خوانند

عجب رويي !
مرا از روح شبنم تاب آهو رنگ سيمابي ماللي نيست،

براي شعر گفتن هم دگر امروزه حالي نيست
من از اعماق گردآلود دودآلود مي آيم !

رييس محترم،
ز فردا، گر اتول ياري كند من زود مي آيم !

(2)
كالمم بوي شلغم ناك احساسي است،

- آبي رنگ-
گالبي را چرا خوردند با گردو، بگوييد آي آدم ها !
چه تنگ است اين طرف، آقا برو يك ذره آنورتر !

چرا هل مي دهي جانم ؟!
چه شيرين است سوهان قم اي فرياد !

برادر جان !
چرا كفش تو پايم را نمي فهمد ؟ !

چرا له مي كني پاي مرا با كفش بي احساس گل مالت !
بزن راننده در را، من رسيدم باز كن در را !

نرو من مانده ام اينجا
اال اي مرد بي انصاف ! وا كن در

به جان مادرت وا كن كه ديرم شد !
چرا رفتي ؟ بمان لختي !...

ولي افسوس...
خدايا ! بار الها ! كردگارا ! خالقا ! ربا !

محيطي وحشت آور ناك و دلگير است و راهي نيست
دگر تا چند فرسخ آن طرف تر ايستگاهي نيست

خداوندا تو مي داني
كه آنجا ايستگاهم بود

راهم بود !...
خدا را شكر در وا شد !

كنون چون برق خارج مي شوم تا باز گردم اين مسافت را
چه خوشحالم ! ولي اي واي در را بست و پايم ماند !

كجا اي المروت ؟ پاي من مانده است در وا كن
اگر مردي بيا پايين و دعوا كن !
ولي انگار راه افتاد... اي فرياد...

اي بيداد...
(3)

من اينجا شعر مي گويم
دو ماهي رفته از آن روز تاريخي

من اينجا شاد و شنگولم
لبم از خنده لبريز است

هوايي جالب آلود آور انگيز است!
من اينجا خفته ام بر روي تختي نرم و مهتابي

سرم بر بالشي از پشم مرغابي !
عجب خوابي!

كنار تخت من جمعند طفالنم:
ثريا، سوسن و كبري و صغري، مهري و نرگس
حسن، جعفر، علي، محمود و اصغر با زنم ليال !

چه خوشحالند
كه مي بينند من فهميده ام احساس شرم آگين شبدر را !

و بر تخت مريضستان و با اين پاي مصنوعي
تو پنداري كه من با پاي سالم شعر مي گويم !

عزيزم ! همسرم ليال !
تو مي داني كه من با پاي چپ هم شعر خواهم گفت !
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ــاده تا اداره گمرك برود و با مسئول  براى يك كار س
ــته اند با  ــود.فرد يا افرادى كه توانس مربوطه درگير ش
ترفندهاى كامپيوترى، تحريف، برش و همگام سازى 
جورى كليپ را بسازند كه فرد دهانش تكان بخورد و 
با صداى خودش فحش بدهد، شناسايى شده و بعد از 
ــود. چون هنوز هاليوود  اعمال قانون از آن ها تقدير ش
ــرده و حداكثر  ــت پيدا نك ــه چنين فناورى دس هم ب
ــتن صداى  ــف متخصصان داخلى گذاش ــوان تحري ت
ــاال» روى خوانندگان آب  ــش ديرى ديرين ماش «دي
ــه اى با برخى از طنزنويس ها  و  طرف آبى است.جلس
ــينما على الخصوص كاهانى كه هر  كارگردان هاى س
ــود تا براى  ــش 50 كلمه بوق دار دارد برگزار ش فيلم
آن ها توضيح داده شود كه چه كلماتى مشكل سانسور 
ــابه تلطيف  دارد. در همين زمينه مى توان كلمات مش
شده را هم آموزش داد تا فرد به خاك نرود. در نهايت 
هم اگر تمام ترفندها و راه حل ها انجام شد ولى باز هم 
ــود؛ يعنى  ــازى برعكس انجام ش افاقه نكرد فرهنگس
ــود تا  ــه 80 ميليون منهاى 290 نفر آموزش داده ش ب
ــد، به هم بگويند: آقا  هر وقت به آن ها فحش داده ش
ــه، هيچى نگيد. دو سه تا فحش ميده  نماينده مجلس
ــه.از نمايندگان مجلسى كه اخيرا   خودش خسته ميش
ــر شده درخواست مى كنيم از اين  از آن ها كليپ منتش
ــان در جهت صحيح استفاده كنند؛ مثال در  استعدادش
آغاز صحبت هاى شان سه خط رپ كنند و نمايندگان 

مخالف را ديس كنند تا هيجان مجلس بيشتر شود.

من بايد برم كار كنم احساس ميكنم فرمانده ى جنگى هستم 
ــدان نبرد تنها مونده  ــت خورده و در مي ــه در مبارزه شكس ك
ــم و ميرم توى  ــليم نميش ــى من كه به اين راحتى ها تس ول
ــتم  ــپزخونه و وقتى ميخوام چايى بريزم خيلى اتفاقى دس آش
ــت شيرظرفشويى  ــينى آهنى بزرگه ى پش ميخوره به اون س
ــپزخونه و خوشبختانه  ــه روى سراميك كف آش و پرت ميش
باعث بيدار شدن همه ى اعضاى خانواده ميشه و اون لحظه 
ــه ى مبارزه رو به نفع  ــه با يك حركت انتحارى نتيج س ك

خودم تغيير ميدم.
ــودن مترو و نبودن  ــنبه ها خلوت ب ــايد تنها مزيت پنجش ش
ترافيك باشه اما اى كاش دليل اين خلوتى خواب بودن بقيه 
ــنبه ها هم مترو شلوغ  ــه، من حاضرم حتى پنجش مردم نباش
ــنگين در خيابونا باشيم ولى همه  ــاهد ترافيك س باشه و ش
ــن و نتونن تا لنگ ظهر بخوابن  مثل من صبح زود بيدار بش
ــق و  حال.بايد با رئيسم هماهنگ كنم كه  يا برن دنبال عش
ــنبه ها يكساعت ديرتر برم سركار تا بتونم در اون تايم  پنجش
ــينم و تو محل  ــت وانتش بش ــار، پش برم كمك اصغر سمس

بچرخيم و با بلندگوش همه رو بيدار كنم
 شايد بگيد چرا يكساعت رو نمى خوابم كه بايد بگم يا همه يا 
هيچكسخالصه كه پنجشنبه ها براى ما كارمندها همچنان 
ــه كه هيچكس در اين  با قدرت باقيه و اميدوارم روزى برس
ــيدن روز موعود بيايد به هم  ــه، پس تا رس روز تعطيل نباش
ــنبه از منزل تا محل كار زنگ  قول بديم كه صبِح هر پنجش
ــا هيچكس نتونه  ــم و فرار كنيم ت ــه ى خونه ها رو بزني هم

راحت بخوابه! 
پيروزى از آن ماست

silvano melloطرح

alperenطرح

ــى زندگى  ــت كچل روزى روزگارى الكپش
ــى. عموالكى با  ــام عموالك ــرد به ن مى ك
ــته بود، زن و بچه  ــنى ازش گذش اينكه س
ــابى  ــت و حس ــغل درس ــت، حتى ش نداش
ــاره دادن الك خالى،  ــت و با اج هم نداش
ــى يه  ــد. عموالك ــش رو مى گذرون امورات
ــم اينكه مدام  ــت، اون اخالق خيلى بد داش
ــم راضى نبود.  ــرف مى زد و از هيچى ه ح
ــز تقصير بقيه  ــه به نظرش همه چي هميش
ــير  ــود و عموالكى، قربانى ماجرا كه اس ب

شده اين وسط.
ــز  ــتش رو روى مي ــه روز مش ــره ي باالخ
ــد و تصميم گرفت زندگيش رو از اين  كوبي
ــت نجات بده و بره جايى كه قدرش  وضعي
ــتى، ديد  ــاب سرانگش رو بدونن. با يه حس
ــه،  ــور خارج بش كه نمى تونه قانونى از كش
ــاط نداشت و فقط همين  چون پولى در بس
ــورش مى شد معادل  عوارض خروج از كش
ــاعت كار مفيد الكپشتى (برابر با  4500 س
7000 ساعت كار كارمندان). همين طورى 
ــان به ياد  ــرو رفته بود كه ناگه ــو فكر ف ت
داستان مرغابى ها و الكپشت افتاد. از قضا 
ــه اى بود كه  ــل زندگيش نزديك برك مح
مرغابى ها هر سال به اون كوچ مى كردن.

ــرون آورد و دوتا  ــش بي ــرش رو از الك س
ــون مطرح  ــاله رو باهاش مرغابى ديد. مس
ــه هم انداختن و  كرد. مرغابى ها نگاهى ب
ــط 10 ميليون  ــوردى نداره، فق گفتن: «م
ــه، 50 درصدشم پيش  تومن خرجش ميش
ــم. از اونجايى كه مى دونيم خيلى  مى گيري
حرف مى زنى هم اولش تعهد مى گيريم كه 
ــير هيچى نگى، وگرنه مسئوليتش  تو مس
ــروع كرد به  ــت ش ــاى خودته». الكپش پ
ــت ساده ام  چونه زدن كه بابا من يه الكپش
ــدارم، ولى مرغابى ها بهش  و از اين پوال ن
ــن تو اين بركه فقط  يادآورى كردن: «ببي
ــكار كردن  ــا دوتا مونديم. بقيه مونو يا ش م
ــودت مى دونى بدتر از  يا زنده گيرى كه خ
ــه». عموالكى  ــكاره. بازم هر طور ميلت ش
ــول كنه.  ــد قب ــخ ماند و مجبور ش از پاس
مرغابى ها رفتن چهارتا شاخه نازك آوردن. 
ــن اينو به دهن  ــى گفت: «خب م عموالك
ــكنه». مرغابى ها  ــى مى ش ــرم كه زرت بگي
ــع كرديم كه قبل  ــه اينا رو جم گفتن: «ن
ــت جغد دانا نصيحتمون كنه. چون  از حرك
بريم ديگه معلوم نيست برگرديم». بعد يه 
شاخه ضخيم تر آوردن و الكپشت به دهن 

گرفت و مرغابى ها آماده حركت شدن.
ــن،  ــدن از زمين بلند ش ــه اوم ــن ك همي
يكيشون زودتر از اون يكى پريد. عموالكى 
ــرواز كردنتونه!  ــن وضع پ ــت: «اي زود گف
ــكل از  ــن هواپيماها قديميه. مش بعد ميگ
ــا بهونه اس».  ــه باباجون! هواپيم خلبانامون
مرغابى ها بهش يادآورى كردن كه دهنشو 

ببنده، وگرنه همونجا ولش مى كنن.
ــى نزنه و  ــول داد ديگه حرف ــى ق عموالك
ــكوت كرد. دوباره شروع به پرواز كردن.  س
چند مترى بيشتر نرفته بودن كه عموالكى 
گوشيش رو درآورد تا سايت هاى اقتصادى 
ــاز كرد  ــو ب ــه. ناگهان دهنش ــك كن رو چ
ــد اومده پايين.  ــت: «آخ آخ دالر چق و گف
ــش ترمز  ــى ني ــير ميدون فردوس ــو مس ت
مى زنين من دالرامو بفروشم؟» مرغابى ها 
ــن: «بابا دو دقيقه  ــا عصبانيت بهش گفت ب
ــو ببندى؟ تازه تو كه دارى  نمى تونى دهنت
ميرى، ديگه مى خواى دالر بفروشى چيكار 
كنى؟ اصال همينجا بمون، ما نمى بريمت».

ــرار و از مرغابى ها انكار.  ــى اص از عموالك
آخرش دلشون به رحم اومد و قبول كردن 
ــه يه چراغ ديگه  اش روهم خاموش كنن  ك
ــه عموالكى بدن.  ــن فرصت رو ب و آخري
عموالكى هم اين دفعه تمام تمركزش رو 
ــيدن به مقصد چيزى  ــع كرد كه تا رس جم

نگه.
ــمت شمال رو شروع  مرغابى ها پرواز به س
كردن تا به سمت مناطق سردسير حركت 
كنن. عموالكى هم چشم و گوششو بسته 
بود كه چيزى حواسشو پرت نكنه. ولى بعد 
از ساعت ها، نيم نگاهى به پايين انداخت و 
نتونست جلوى خودشو بگيره و گفت: «اوه 
ــده درياچه اروميه.  اوه، ببين چه وضعى ش
ــاز كردن  ــى دهن ب ــداره؟» ول ــرا آب ن چ
ــمت درياچه همان.  ــقوط به س همانا و س
ــونو به سمت محل سقوط  مرغابى ها سرش
ــه بهش بگن  ــن آوردن ك ــى پايي عموالك
ــود»  ــر دهانى كه بى موقع باز ش «لعنت ب
ــه رو ديدن و  ــع درياچ ــا هم وض ولى اون
شروع كردن به جيغ و داد. با اين كارشون، 
ــد  ــكارچى هاى غيرمجاز جلب ش توجه ش
ــكار و  ــى رو ش ــه اون دو مرغاب و بالفاصل

نسلشون رو منقرض كردن.
ــه بمونيم و  ــه مى گيريم ك ــا نتيج پس م
كشورمون رو بسازيم و به جاى فرار مغزها، 
نفرى يه تشت آب به درياچه اروميه كمك 
كنيم كه زحمت ها از دوش دولت برداشته 
شه و فرصت كنه گره ديگه اى از مشكالت 

مردم رو تماشا كنه و تاسف بخوره.

موزنوشت

باشگاه طنزپردازان جوان

مهرشاد مرتضوى

احسان هيدى

نوستالژيمهدي استاداحمداختيارات شاعري

پنجشنبه ها
 يا همه يا هيچكس

مرغابى ها و 
عموالكى

 on وقتى كه مى شوم
دارم عذاب وجدان

تراژدي شاعر
 و اتوبوس !
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ــتم: ممكن است در اين مرحله دچار ترديد و دو دلى شويد. نوشتن  مرحله هش
ــت پرفروش نباشد. قبل از اينكه نوشتِن  ــتانى كه به احتماِل زياد قرار اس داس
ــه كمك آن ها  ــد انجام دهيد. ب ــت كه باي ــاز كنيد، چند كار هس ــان را آغ رم
ــاده تر كنيد. اولين كار اينكه آن چهار صفحه  مى توانيد اولين تجربه خود را س
ــيم كنيد كه براى پيش بردن  ــكانس ها تقس ــتى از س خالصه خود را  به ليس

داستان و تبديل آن به يك رمان نياز داريد و ساده ترين راه براى اين كار استفاده 
ــتفاده مى كنيد، مى توانيد از نرم افزار  ــت و اگر از كامپيوتر اس از يك جدول اس

اكسل استفاده كنيد.
براى برخى از نويسندگان كه فقط عادت به نوشتن دارند، استفاده از جداول در 
وهله اول ترسناك به نظر مى رسد. اما اين كار ارزشش را دارد. حتما انجام دهيد. 

حتى اگر الزم است كار با آن نرم افزار را بياموزيد. حداكثر يك روز وقت شما را 
خواهد گرفت ولى يك عمر به درد شما مى خورد.

ــازيد. براى هر صحنه فقط  ــاال از خالصه چهار صفحه اى خود جدولى بس ح
ــيد. در ستون بعد آن ديدگاه هاى شخصيت ها را بنويسيد. در  يك خط بنويس
ستون بعد جدول بگوييد چه اتفاقى مى افتد. اگر الزم است بيشتر از تخيل خود 
ــتفاده كنيد، مى توانيد ستون هاى بيشترى به جدول خود اضافه كنيد و در  اس
آن ها چيزهايى بنويسيد. به عنوان مثال مى خواهيد اين سكانس چند صفحه 
ــك نيم نگاه، خالصه اى از كل هر  ــان را به خود اختصاص دهد. يا با ي از رم

صحنه را ببينيد و تغييراتى را كه مى خواهيد اعمال كنيد. جدول من معموال 
ــده  ــروع ش ــكانس ش تا 100 خط حجم مى گيرد كه از يك خط براى هر س
است. همچنان كه در حال بسط دادن داستان هستم، نسخه هاى جديدترى 
از داستان خودم را در جدول وارد و اصالحات الزم را اعمال مى كنم. اين كار 
براى آناليِز داستان فوق العاده با ارزش است. ممكن است يك هفته به طول 
بينجامد اما وقتى كه كار شما تمام شد، ديگر حتى مى توانيد براى هر فصل 

كتاب خود يك شماره صفحه مشخص و فصل بعدى را شروع كنيد. 
(بخشى از ترجمه: على يزدى مقدم)

شاهين قديانيطنزآزاد

چگونه از تكرار حادثه
 اداره گمرك جلوگيرى كنيم
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آثار منتخب نخستين مسابقه جهاني 

كاريكاتور نيش خط  1396

 Selection Cartoons of  The first

 Nishkhat international

Cartoon Contest   2017
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گربوز دوگان

هفته نامه گل آقا
ساعت تلويزيون چند دقيقه عقب است.
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نيشخط خـاطـره
دو شنبه28  دي 1394

كري واگهورن



براى پرنده نابينا 
جاى دانه 

 لوبياى چشم بلبلى 
مى پاشم

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

   به نشاني  پست الكترونيكي  زير  ارسال  كنيد.

keyvan.varesi.art@gmail.com 

instagram.com/nishkhat

كاريكلماتــــــور
هديه ميرجعفرى

نيشخط خـاطـره پايان جدال هسته اي و پيروزي 3 بر 2 ايران
دو شنبه 28  دي  1394محسن ظريفيان
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زخم ها خورديم و گفتى از ندارى بود و بس 
وعده هايت اى وزير اصال شعارى بود و بس 

سوختند از آتش كمبود امكانات حيف 
سهمشان از نفت كشور يك بخارى بودوبس

#بهارنژند

nishkhat

nishkhat

طرح: ساسان خادم

مورديلو
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nishkhat

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

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

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

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

افزايش خطر گازگر فتگى براىافزايش خطر گازگر فتگى براى

 رانندگان كاميون  همز مان با آغاز فصل سر ما رانندگان كاميون  همز مان با آغاز فصل سر ما



2

قانون بچه ها ضميمه  روزانه      روزنامه قانون
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كودك و نوجوان 

463

زندگي شيرين و خوب
زندگي مثل گل است

زندگــي آواز خــوش
از دهــان بلبل است

زندگي مثل همين
شعرهاي كودك است

زندگي شيرينِي
لحظه هاي كوچك است

زندگي يعني اميـــد
اينكه مي آيد بهـــار
لحظه هاي ناخوشي
نيست هرگز برقرار

دست من در دست شان
اين پدر، اين مادر است

زندگي از لطف شان
از عسل شيرين تر است

   «شل سيلوراستاين »

كوشندگان كودك:

زندگىزندگى

اولين روزنامه كودك و نوجوان كشور

متل ها ، كليد گنج هاي كهنمتل ها ، كليد گنج هاي كهن
حكايت:درخت دارچينحكايت:درخت دارچين

شعر:شعر:                زندگى                زندگى

همين صفحههمين صفحه

على روستايىعلى روستايىسفر به اخترك ب 612612

ــياره مى پريدم  ــياره مى پريدم مرتب ازين سياره به آن س مرتب ازين سياره به آن س
تا عاقبت اخترك ب تا عاقبت اخترك ب 612612 را پيدا كردم. در  را پيدا كردم. در 
آرزوى ديدن شازده كوچولو و گلش آرام آرزوى ديدن شازده كوچولو و گلش آرام 
روى سياره پيش رفتم. روى سياره پيش رفتم. 
ــودم كه برق  ــته ب ــودم كه برق هنوز چند قدمى برنداش ــته ب هنوز چند قدمى برنداش
ــى محابا  ــم را جلب كرد. ب ــى محابا تجير گل توجه ــم را جلب كرد. ب تجير گل توجه
ــتم. گل از ديدنم  ــر را برداش ــتم. گل از ديدنم دويدم و تجي ــر را برداش دويدم و تجي
خوشحال شد اما از غرور زياد سعى در نشان خوشحال شد اما از غرور زياد سعى در نشان 
دادن آن نداشت. دادن آن نداشت. 
پرسيدم شازده كوچولو كجاست؟ گمانم با پرسيدم شازده كوچولو كجاست؟ گمانم با 
ترفند مار به طرف اختركش برگشت. گيرم ترفند مار به طرف اختركش برگشت. گيرم 
ــنگينش بر زمين ماند. گل اشاره  ــم س ــنگينش بر زمين ماند. گل اشاره جس ــم س جس
ــاى طاليى  ــتم. موه ــو كرد. برگش ــاى طاليى ديگر س ــتم. موه ــو كرد. برگش ديگر س
طاليى اش دستخوش بادى شوخ بود.طاليى اش دستخوش بادى شوخ بود.

حسين شادمهرحسين شادمهر

اهميت آموزش مفاهيم دينى به كودكاناهميت آموزش مفاهيم دينى به كودكان

تنها تو را مى پرستم!تنها تو را مى پرستم!
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  متل ها، كليد گنج هاي كهنمتل ها، كليد گنج هاي كهن
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اااااااااااااااااااازززززززززززززز اااااااااااااااايييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ررررررررروووووووووو گگگگگگگنننننننننننننننننننننججججججججججججججججججججججججيييييييينننننننننننننننننننهههههههههههههه ههههههههههههااااااااااااااااايييييييييييييييييييييييي بببببههههههههههه شششششششششششششششششششمممممممااااااااررررررررررر ممميييييي آآآآييييييينننندددددددددددددددددددددددددد ككككككككككككككككككككككككههههههههه بببببببسسسسسسسسيييييييييياااااااااااااررررررررررررررر  ححححححححححححححححححححححححااااايييييييزززززززز ااااااااههههههههههههههههههممممممممممممممممممممييييييييييييييتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننددددددد..... گگگگگگگگگگگگگگننننننننننججججججججيييييييننننننننننننننننننهههههههههه  هههههههههههااااايييييييييييييييييييييييييييييي  كككككككككههههههههه  ققققققققققققققققهههههههههههههررررررررممممممماااااااااااانننننننننننننننناااااااااااااانننننننننننننننن وووووووو خخخخخخخخخخخخخااااائئئئئنننناااااانننننننننننننننننننننننننننن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتااااااااااااااررررررررررررررررررررريييييخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ  ررررررررررراااااااا بببببببهههههههه آآآآآآآآيييييييييييننننننننننننننننددددددددددددددددگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگااااااااااااااااننننننننن ممممممييييييييييييييييييي شششششششششششششششششننننننننننننناااااااااااااسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسااااااااااااااااااااننننننننننننننننندددددددددددددددددددددددد وووووووو حححححححححححححححااااااااااااااااووووووووووووووووووووويييييييييييييييييي آآآآآآآآآآآآآآآآمممممممموووووووووووووووووووووززززززززززززززززززههههههههههه ههههههههههههههههههااااااااييييييييييييييييييييييييي 

بببببببببببببببيييييييييي شششششششششششششششششششششممممممممماااااااااااارررررررررررررررررررررريييييييييييي  ههههههههههههههههههههسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننندددددددددددد.......  مممممممممممممممممممماااااااااا  سسسسسسسسسسسسسسسســـــــععععععععععيييييييي ددددددددددددددددددددااااارررررريييييييمممممممممم ااااااااززززززززززززززززاااااااااااااييييييييننننننننننننننن بببببببههههههههههههه  ببببببببببببععععععععععععععععععععددددددددد نننننننننهههههههههههه ددددددددرررررررررررررررر هههههههههررررررررررررررررر ششششششششششششششششششششششممممممممممااااااااااااااااااررررررررررررررررررهههههههههه،،،،، ااااااامممممممممممممماااااااااااااااااااااا بببببببببببببببببببببببببببببببببببههههههههههه طططططططططططططططططططوووووووووووووووووووووووررر مممممممممدددددددددددددددددداااااااااووووووووومممممممم اااااااااايييييننننننننن گگگگگگگگگگنننننننجججججججججججيييييييييييننننننههههههه ههههههههااااااييييي ببببببييييييي ممممماااااااننننننننننننددددددددد  ررررررررررررررررررررررررااااااااااا  بببببببببببببببببببهههههههههههههههههههه شششششششششششششششششششـــــــــممممممممممممااااااااااااا ممممممممممممعععععععععععععععععررررررررررررررفففففففففييييييييي ككككككككككنننننننننننننييييييمممممممممممممم تتتتتتتتتتتتاااااااااااااا دددددددددددررررررررررررررررررررر ااااااااااننننننتتتتتتتتتتتتتتتتتتههههههههههههههاااااااااااااااااا ممممممممممممممججججججججججججججججججججججممممممممممممممممممموووووووووووووووووووووععععععععععععههههههههههههههههه ااااااااااييييييييي 

ببببببببببببببببببببببيييييييييييييييييييييييييييييي ننننننننننننننننننظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظيييييييييييييييييررررررررررر  ااااااااااااازززززززززززززززز آآآآآآآآآآآآآآآنننننناااااااننننننننننننن پپپپپپپپپپپپپپپپپدددددددددددددديييييييييييييددددددددددددد  آآآآآآآآآآآآآآآآييييييييييييددددددددددددددددددددددددد........ ااااااااااززززززززززاااااااااايييييييييينننننننننننن رروووووووو چچچچچچچچچچچچچچچننننننناااااااااننننننننننچچچچچچچچچچچچچهههههههه ددددددددددددددددووووووووووووووسسسسسسسسسسسسستتتتتتتتتتتااااااااااننننننننن ددددددددررررررررر تتتتتتتتححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححقققققققققققققققققققققققققققققققققققق  ااااااااييييييييييننننننننننننن مممممممههههههههههههههههههههههههههههممممممممممم  مممممممممممممممميييييييييييييييييييييي تتتتتتتتتتتتتتتتووووووووووووااااااااااااننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننددددددددددددددددددددددددد كككككككككككككككككممممممممممممممككككككككككككيييييييي ككككككككككككككنننننننننننننننننننننندددددددد مممممممممممممممضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضااااااااايييييييييييقققققققققققققهههههههههههه ننننننننننففففففففففففففففففففررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررمممممممممممممممموووووووووووددددددددددهههههههههههههههههههههه  وووووووووووووووو بببببااااااا اااااررررررررررررررسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللل ااااااااااااييييييييينننننننننننن گگگگگگگگگگووووووووننننههههههههه آآآآآآآآآآآثثثثثثثثثثثثثااااااااااااارررررر مممممممممااااااا ررررررراااا ييييييياااااااااااااااااااررررررررررررررررييييييييي دددددددددددددددددهههههههههههههههههههنننننننننننننننندددددددددددد...

درخت دارچين

در كشور چين مرسوم است اغلب مردم در شب پانزدهم هشتمين ماه سال از خانه هاى شان بيرون مى آيند 
ــايه اى راكه در آن به حركت در مى آيد، تماشا كنند. برخى براى ديدن ماه تا  و به ماه خيره مى شوند تا س
نيمه هاى شب بيدار مى مانند زيرا معتقدند در آن شب ممكن است يك نفر سرنوشت شان را تغيير دهد. 

اين باور از اين داستان سرچشمه مى گيرد:
روزگارى،هيزم شكنى در كلبه اى محقر با مادر پيرش زندگى مى كرد. او پسرخوبى بود و هر چه مادرش 
مى خواست و آرزو داشت برايش انجام مى داد و فراهم مى كرد؛ باوجود كار و تالش فراوان، او به سختى 
مى توانست خوراك و پوشاك هر دو نفرشان را تامين كند. روزى يكى از فرشتگان آسمانى اتفاقى نگاهى 
ــراى اين مرد جوان  ــد، از امپراطور جيد ب ــه آن ها خيلى فقيرن ــا انداخت، وقتى ديد ك به كلبه محقر آن ه

درخواست شغلى مناسب كرد.
چنين به نظر مى رسيد كه درخواست خوشايندى نباشد اما درست در همان زمان نياز بود تا كسى درخت 
دارچين ماه را هرس كند؛ چون در آسمان كارهاى زيادى هست كه بايد انجام شود. اين درخت ميليون ها 
سال عمر داشت، تنه ستبر درخت و شاخه هايش بى اندازه رشد كرده بودند،زيرا كسى در اين مدت از آن 
مراقبت نمى كرد.وقتى روى درخت دارچين شاخه جديدى مى روييد، جمعيت زيادى روى كره زمين به 
دنيا مى آمد. حال، امپراطور جيد نمى خواست جمعيت به سرعت افزايش يابد. بنابراين وقتى درخواست 
كار براى هيزم شكن را شنيد، فكر كرد او درست همان كسى است كه مى تواند درخت دارچين را به خوبى 

هرس كند.
اما درخت دارچين شبيه به بقيه درخت ها نبود. چون با داشتن تنه و شاخه هاى بسيار ضخيم، يك سال تمام 

طول مى كشيد تا هيزم شكن فقط يكى از شاخه هاى آن را ببرد و او تا كنون اين كار را انجام داده است ؛ اگر در شب پانزدهم هشتمين ماه سال به دقت به ماه نگاه كنيد، شايد بتوانيديكى ازشاخه هايى 
ــما بگويم كه اگر از آن سطل برنج درست كنيد، براى هميشه مقدار زيادى برنج خواهيدداشت يا  راكه به زمين مى افتد،ببينيد. ممكن است فكر كنيد كه اين فقط يك شاخه معمولى است، بايد به ش
ــيد. اما در آن زمان هيچ كس اين راز را نمى دانست.يك سال، در شب پانزدهم هشتمين ماه سال، مثل هميشه مردم  اينكه اگركمد لباسى از آن بسازيد، ديگر هرگز نگران آن نيستيد كه چه بپوش
ــانه ها را ديرتر متوجه مى شوند، اماكودكان بسيار هوشيارترند. آن ها به  بيرون از خانه هاى شان به زيبايى ماه خيره شده بودند، ناگهان چيزى از آسمان با سروصدا به زمين افتاد. بزرگ تر ها نش
سمت آن نقطه دويدند و كشان كشان شاخه بزرگى را با خود حمل كردند.مردى گفت:« اين شاخه بزرگ خوش يمن است. مى توانيم آن را در آتش دان بيندازيم». و باز به ماه خيره شد. روز بعد، او 
با كمك پسرانش آن شاخه را بريدند و تكه هاى آن را در آتش دان انداختند. هيزمش يك ماه تمام مى سوخت و گرمامى داد؛ در طول زمستان خاكستر نشد و خانه را گرم نگه مى داشت. حكايت 

هيزم برسر زبان ها افتاد تا اينكه روزى راهبى از صومعه اى دور به آن منزل آمد و به مردم گفت :
« هيزِم در آتش دان، شاخه اى ازدرخت دارچين در ماه است،كه از آسمان به زمين نازل شده است. اگراز آن سطل برنج بسازيد براى باقى عمرتان برنج پر بركتى خواهيد داشت. اگر از آن كشوى 

لباس درست كنيد هرگز دچار كمبود پوشاك نمى شويد و اگر ازآن، صندوقچه پول بسازيد پول تان بركت كرده وپولدار مى شويد.
حفظ اين راز آسان نبود، ديگر پس از گذشت سال ها همه آن را مى دانند.

اين است دليل اين كه چرا مردم در شب پانزدهم هشتمين ماه سال به ماه نگاه مى كنند. در آن شب، هركس اميدواراست كه تنها كسى باشد كه شاخه درخت دارچين را پيدا كند، شاخه اى كه از ماه 
بر زمين فرود مى آيد.

___________________________________________________________________________________________________________________

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

على روستااييى

ــور به حل  ــب يك اتفاق مجب ــت كه بر حس آرون نوجوانى الل اس
مساله اى بزرگ مى شود. روايت توانايى هاى اين پسر در رمانى به 

نام «مسافرخانه ماه نصفه» اثر پل فليش من نقل شده است.
اين اثر كه با ترجمه  نسرين وكيلى و پارسا مهين پور براى چهارمين 
ــت به موضوع هايى مانند خانواده،   بار به دست كودكان رسيده اس
ــاى ويژه  ــرادى با نيازه ــاله و توانمندى هاى اف ــتى، حل مس دوس

مى پردازد.
ماجراى اين كتاب از جايى آغاز مى شود كه مادر آرون خانه را ترك 
مى كند و باز نمى گردد، آرون به جست وجوى مادر مى پردازد و از 
ــود اما در بوران و برف به مسافرخانه اى متفاوت  خانه خارج مى ش
مى رسد. مدير اين مسافرخانه فرد شيادى است كه آرون را مجبور 
ــت  ــافرخانه مى كند. در اين موقعيت اس به انجام كارهاى اين مس
ــت و بايد راه كارى بيابد. در  كه آرون مجبور به حل مسائل خود اس
بخشى از اين كتاب مى خوانيم: «شب از راه رسيده بود. آرون با ولع 
«جو»يى را كه پخته بود خورد و آبش را هم سر كشيد. بعد كنار آتش 
ــابى دور خودش پيچيد و  ــر دو پالتو را حس خودش را گرم كرد. ه
دراز كشيد. انتظار داشت صداى گرگ ها را بشنود و يا صداى گروه 
راهزنان را، ولى هيچ صدايى جز خش خش شاخه ها نمى آمد. كم كم 
ــمان بى انتها نيز ماه را در  ــدند و در بخشى از آس ابرها از هم باز ش
غرب آسمان ديد. هوا بى نهايت سرد بود. آرون آنقدر به ستاره ها 
خيره نگاه كرد تا خوابش برد.»اين كتاب 88 صفحه اى كه از سوى 
ــت،  ــده اس ــر ش كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان منتش

مناسب نوجوانان 12 تا 15 سال است و 6هزار تومان قيمت دارد.

شايد عصبانى است : عصبانيت شايع ترين مشكل بچه هاست. اين عصبانيت در واقع «مسافرخانه  ماه نصفه»«مسافرخانه  ماه نصفه»
تجلى درد و ناكامى كودك به دليل ناتوانى او در كنترل جهان اطراف است. از آنجا 
كه كودك نوپاست، هر چند احساسات او بسيار قوى است اما وسيله كافى براى 
ابراز نااميدى را ندارد و همين او را بيش از پيش نااميد كرده و از عصبانيت منفجر 
مى كند. در نهايت او با تنها وسيله اى كه در اختيار دارد به ديگران حمله مى كند؛ 

يعنى با كتك زدن.
جلب توجه منفى مى كند: كودك نياز به توجه دارد و به طور معمول ترجيح مى دهد از 
راه هاى مثبت يعنى با انجام كارهاى خوب، اين توجه را به دست آورد اما اگر تشويق 
كارهاى خوب به اندازه كافى نباشد و كودك مورد بى توجهى قرار گيرد، براى او 

توجه منفى هم بهتر از بى توجهى است.
ــاله ديگرى كه وجود دارد، طيف اختالالت بيش فعالى و  اختالل بيش فعالى: مس
ــت كه اگر در تاريخچه خانوادگى چنين  اختالل سلوك و نافرمانى مقابله اى اس
مشكالتى وجود داشته باشد، مى تواند به ارث برسد و كودك از همان ابتدا حالت 
ناسازگارانه اى داشته باشد. سوال مهم اينجاست كه اين كودك از قبل اين حالت را 
داشته يا به تازگى اين رفتار را شروع كرده، تاريخچه خانوادگى اين كودك و شرايط 

آن در اين رفتار كودك بسيار مهم است.
اين يك نشانه است: نمى توان به صورت واضح درباره مشكل اين كودك صحبت 
كرد، چون طيف عوامل گوناگونى در بروز رفتار موثر است اما در ميان پسربچه ها 
ــت اين رفتار در يك جايى از خانواده يادگيرى يا  اين يك نشانه است. ممكن اس
تقويت شده باشد. ممكن است مادر افسرده هنگام رسيدگى به كودك، پرخاش 

كرده باشد.
هيجاناتش را برون سازى مى كند: پسربچه ها يك مكانيسم دفاعى دارند كه به آن 
برون سازى كردن مى گويند. به اين معنا كه اگر يك مشكل روان شناختى داشته 
باشند، معموال با درگير شدن با محيط سعى مى كنند آن مشكل را برطرف يا هيجان 
منفى را كم كنند. در دخترها بيشتر به اين صورت است كه آن ها را درون سازى 
ــه عامل وجود دارد كه در بيمارى ها بايد به آن توجه شود؛ يكى رفتار  مى كنند.س
ــى ندارد و براى خودش بازى  انفعالى جدى است كه در آن كودك كارى به كس
مى كند، دوم رفتار پرخاشگرانه و ديگرى رفتار وسواس گونه است. اگر اين سه 

نوع رفتار در كودكان مشاهده شود، بايد با مشاور مشورت شود.

 

 «شل سيلور استاين» «شل سيلور استاين»
ــيلور استاين شاعر،  ــتاين با نام كامل شلدون آلن س شل سيلور اس
ــاز، نوازنده، فيلمنامه نويس و  نويسنده، كاريكاتوريست، آهنگس
ــيكاگو  ــپتامبر 1930 در ايلى نوى ش خواننده آمريكايى در 25 س

متولد شد.
ــد  ــكا به خدمت فرا خوانده ش ــال 1950 در ارتش آمري وى در س
ــى مجالت مثل  ــى را براى برخ ــى كارتون و از همان زمان كار نقاش
 pasiic «ــيفيك ــتارس» stars و «پاس ــتريپس» strips ، «اس «اس

آغاز كرد.
ــتعداد ذاتى خاصى در نقاشى و نوشتن  سيلور استاين از كودكى اس
ــد كه اين دو كار نقاشى و  داشت. خودش بعدها در جايى مى نويس
نوشتن، تنها امورى بودند كه وى در آن ها موفق بود. معروف ترين 
آثار سيلوراستاين براى كودكان نوشته شده است. هر چند بيشتر 
آثار او در گروه سنى خاصى نمى گنجد ولى به نظر مى رسد بازهم از 
سوى مخاطبان بزرگسال مورد توجه زيادى قرار مى گيرد و اين از 
ويژگى هاى خاص اشعار او است كه همه گروه هاى سنى مى توانند 
با آن همذات پندارى كنند. چرا كه اشعار او در عين برخوردارى از 
عنصر طنز، صريح، ساده و تكان دهنده هستند و هر يك جنبه اى از 

زندگى را از بعدى جديد به نمايش مى گذارند.
ــديد قلبى در  ــتاين در 10 مى 1999 بر اثر حمله ش شل سيلور اس

كى وسِت ايالت فلوريداى آمريكا، در منزل خود درگذشت.

ــى محقق رشد كودكان، معتقد  ژان پياژه، پيشتاز سوييس

است كودكان درك درستى از خداوند ندارند. آن ها خداوند 

ــى والدين خود  ــخه جادوي را موجودى عظيم الجثه و نس

ــد كه پياژه،  ــان مى ده مى دانند ولى تحقيقات جديد نش

كودكان را دست كم گرفته است. 

ــردن با آرزو كردن  ــاله مى دانند كه دعا ك كودكان چهار س

ــت و در واقع دعا مكالمه اى ميان انسان و خدا  متفاوت اس

محسوب مى شود.در اين سن كودكان احترام خاصى براى 

«قادر مطلق» قائل هستند و به خوبى مى دانند كه او است 

كه كوه ها را آفريده است.

كودكان در 6-5 سالگى به اين باور مى رسند كه خداوند همه 

چيز را مى داند، حتى چيزهايى را كه بزرگ ترها نمى دانند.

شايد در ابتدا گمان كنند كه والدين آن ها نيز به گونه اي به 

ــرا كه قدرت هاي زيادي براي حل  ماوراءالطبيعه وصلند چ

مشكالت دارند اما رفته رفته متوجه مي شوند كه اين گونه 

نيست و در زندگي اتفاقاتي مي افتد كه آن ها نيز در برابر آن 

عاجزند و كاري از دست شان بر نمي آيد پس درمي يابند كه 

چيزي بزرگ تر و بسيار قادرتر از آن ها وجود دارد كه آن ها 

خود در بسياري از زمان ها به او پناه مي برند.

ــند كه چيزي بسيار توانا  آن ها رفته رفته به اين باور مي رس

كنترل زندگى آن ها را مستقيم در دست دارد.  همه اين ها 

ــاوت با آن  ــا از خداوند متف ــان مي دهند كه درك آن ه نش

چيزهايي است كه ما تصور مي كنيم. عالوه بر اين ها  چيزي 

ــدود زيادي معرف  ــت كه تا ح فطري در درون انسان هاس

ــت هر چند اين تصوير تا حدي مه آلود و پر  باري تعالي اس

راز و رمز است.

كامل شدن اين تصويردر  ذهن كودكان توسط آن چيزهايي 

ــكل مي گيرد.  كه والدين از خداوندبراي آن ها مي گويندش

ــيم  ــي تصويري كه از خداوند در نگاه آن ها ترس درواقع باق

ــت كه والدين از خود در  ــود حاصل رفتارو گفتاري اس مي ش

ــخت گير به  ــد.  خدايي كه والدين س ــان مي دهن اين باره نش

كودكان مي نمايانند خدايي است خشمگين و مجازات كننده، 

اما خدايي كه والدين آسان گير براي كودكان ترسيم مي كنند، 

خدايي است مهربان و بخشنده كه لغزش هاي از سر ناداني را به 

لطف  خويش، مي بخشد.  او همواره و در همه حال مراقب بندگان 

ــت و مهرباني اش از محبت پدر و مادر نيز بيشتر است.  خود اس

در واقع اوست كه والدين را آفريده  و جوانه مهرباني را در وجود 

آنان نشا كرده است.   

ــال هاى اوليه  ــد كه بذر اعتقاد به خدا بايد از همان س يادمان باش

زندگى كاشته شود. بنابراين خداشناسى در اين سن اهميت بسيار 

زيادى دارد. كودكان نوپا مى توانند كلماتى را كه از مفاهيم مقدس 

برخوردارند ياد بگيرند. اگر بچه ها به سادگى با اين كلمات مانوس 

ــوند، اما  بعدها پايه اى براى آموزش مفاهيم بزرگ تر  پيدا  نمي ش

مي كنند. 

كودكان يكى از وابسته ترين موجودات دنيا هستند پس 

بايد اعتقاد به عشق و محبت خداوند نسبت به بندگانش  

ــت كه  را در آن ها تقويت كنيد؛ اين مهم ترين چيزى اس

خدا را به كودكان خردسال مى فهماند.  به آن ها بگوييد 

كه خداوند دوست شان دارد و همواره از بچه ها مراقبت 

مى كند. اين گونه آن ها به خداوند اعتماد مي كنند سپس 

ــكل  ــاد، توكل نيز در وجود آنان ش در نتيجه اين اعتم

ــتند و از او  مي گيرد. به آن ها بياموزيد كه تنها او را بپرس

ياري بجويند.

اهميت آموزش مفاهيم دينى به كودكاناهميت آموزش مفاهيم دينى به كودكان

تنها تو را مى پرستم!

خدايي كه والدين سخت گير به كودكان 

مي نمايانند، خدايي است خشمگين و 

مجازات كننده، اما خدايي كه والدين آسان گير 

براي كودكان ترسيم مي كنند، خدايي مهربان و 

بخشنده است

داليل برخورد كودكان چه مى تواند باشد؟داليل برخورد كودكان چه مى تواند باشد؟

يادمان باشد كه بذر اعتقاد به خدا بايد از 

همان سال هاى اوليه زندگى كاشته شود. 

بنابراين خداشناسى در اين سن اهميت 

بسيار زيادى دارد. كودكان نوپا مى توانند 

كلماتى را كه از مفاهيم مقدس برخوردارند 

ياد بگيرند. اگر بچه ها به سادگى با اين 

كلمات مأنوس نمي شوند اما  بعدها پايه اى 

براى آموزش مفاهيم بزرگ تر  پيدا مي كنند
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