
« انسان باشادى وغم  آفريده شده است  (سوره 
نجم آيه 43) »

ــاط به دليل فشارهاى  ــادى ونش جامعه از كمبود ش
ــام آور هزينه زندگى  ، بيكارى،  اقتصادى و افزايش سر س
ــوه گيرى و اختالس ورانت و  فقر، اختالفات طبقاتى ، رش
پارتى بازى و روابط مدارى وخانواده ساالرى و چنگ انداختن  
ــاغل  مهم ، دريافت حقوق هاى برتمام مراكز قدرت و مش
نجومى ،اختالفات وتضادها  سياسى و  دخالت گروه ها ى ذى

نفوذ و اليگارشى ها   ، قدرت مدارى گروه ها وافراد خاص كه 
پيوستگى ووابستگى دارند ، برنامه هاي فرهنگى از موسيقى 
ــن هادر مراسم خاص،برنامه هاى  گرفته  تا برگزارى جش
ــيما  از اخبار گرفته كه ه طور دايم جنگ و جدال   صداوس
ــدان جنگ وانفجار وترور   وقحطى وخون وخونريزى ومي
ــان مى دهد وگويى درتمام  وصحنه هاى نفرت انگيز نش
جهان اخبار شادى آفرين وجودندارد  تا سريال ها وفيلم هاى 
سينمايى خشك وبى روح  ،محدوديت ها ومحروميت ها

و مزاحمت ها ازميادين ورزشى گرفته تا برگزارى مراسم 
ازدواج و مشاهده انواع آسيب هاى اجتماعى مشمئز كننده  
درون جامعه   تجرد گرايى و مشكالت ازدواج و اشتغال براى 
جوانان و...  در رنج است و روح وروان افرادجامعه  را  آزرده خاطر  
كرده وفقير وغنى نمى شناسد .چون طبق فلسفه«اصالت 
وجود» ژان پل سارتر،غم ديگران رااحساس مى كنيم  بدون 
آنكه با شادى خود اشتباه كنيم .از اين رو«شادى ونشاط» 
ــه ازهمه پديده هاى  ــت ك پديده اجتماعى تام وكامل اس
اجتماعى  تاثير مى پذيرد و برهمه پديده ها  تاثير مى گذارد. به 
عبارت ديگر در جامعه كه شادى ونشاط كم رنگ وغم پراكنى

رواج دارد، همه روابط وتعامالت اجتماعى وهمه نهادهاى:   
ــى ، اجتماعى، فرهنگى ودينى،آرامش  اقتصادى، سياس
روحى وروانى ،حقوقى وقضايى، عدالت اجتماعى، ارتباطات

ومناسبات اجتماعى، تامين ورفاه اجتماعى، نظا م ادارى 
ــازمانى وصنعتى، فرارمغزها، نا رضايى ها واعتراضات  وس
اجتما عى، ميزان ازدواج، سرمايه  اجتماعى يعنى همدلى 
ــزان كارايى و ــتگى واعتماد افقى وعمودى ، مي وهمبس

بازدهى كارى ، خالقيت ونوآورى كاهش و  تمارض در كار، 
اتالف سرمايه واستهالك  ابزارآالت صنعتى وكارگاهى  و 
انواع آسيب هاي اجتماعى مانند: طالق، روسپى گرى، فرار  
ــدر، قتل وجنايت و اعتراضات  دختران ، اعتياد به موادمخ
ــگرى و مانند اين ها   ــونت وپرخاش و نا بسامانى ها وخش
ــى گذارند. ــر  آن تاثير م ــى  يابد و ب ــه افزايش م درجامع
ــان وروان شناسان ــت كه از نظر جامعه شناس ازاين رو اس

ــورج  ،ژان  ــرگ، اش ،ل ــن ب ــى مانند:اتوكالي اجتماع
ــر،  مالبرانش  ــام كاردين ــتوتزل،مارگرت ميد وآبراه اس
ــاخت بسيارى از مسائل وديگران،شادى ونشاط را  زيرس

ــادى و  ــده و لبخند را جلوه عام ش ــروى محركه و خن و ني
خوشبختى مى دانند و معتقد ند  اثر«نيرو زا» داشته وريشه 
ــام ناكامى ها  ــى ومقدمه غلبه بر تم درخلقت ونهاد آدم

ــيارى از رنج ها ودردهاست و جلو گيرى  وگره گشاى بس
ــاى  از خمودگى وپژمردگى و اين معجزه درونى،گره گش
ــت .به همين جهت مردم شناساني ــيارى از رنج هاس بس

چون:«هانرى اسكول گرافت» كه 20 سال بين سرخپوستان 
آمريكا زندگى كرد ،لو ييس هنرى مورگان، جان مك لنان 
،مالينفسكى ، خانم مارگرت ميد و روث بنديكت وفلورانس 
كالك هون و«سر ادوارد بارنت تيلور» و«سر جيمز فريزر»و 
ده ها مردم شناس ديگر، قومى راسراغ ندارند كه  به شادى 
ونشاط نپردازند .  در جامعه خوشحال و خرسند، توليد بهتر، 
اشتغال بيشتر و اقتصاد سالم تر خواهد بود . بدون شك در 
چنين محيطى ، امنيت اجتماعى و فردى راحت تر به دست 
ــان پويا ، زبانش گويا و  مى آيد. در محيط شادى، ذهن انس
استعدادش شكوفا مى شود.به همين جهت است كه بحث
شادى و نشاط از ابعاد مختلف:جامعه شناسى اوقات فراغت

،روان شناسى اجتماعى،مديريت،رفاه  و تامين اجتماعى 
، اقتصاد ، سياست و بهداشت و...مورد توجه قرار مى گيرد.

شادى و نشاط از بعد سياست گذارى  اجتماعى نيز بسيار 
مهم است؛ چرا كه تعريف شادى وسياست به هم نزديك 
است  و  روشنفكران و سياست گذاران احتماعى درعين حال 
كه به اين دو تفاوت آگاهند ، اما به طور كلى شادى را نوعى 
احساس سعادت مى دانند.چيزى كه از آن طريق ، انسان 
احساس لذت كرده و به منبع سعادت دست پيدا مى كند 
.  چون هر قدر ملتى  شادتر باشد،احساس رفاه بيشتر مى 
كند و بر عكس جامعه اى كه شاد ى و نشاط ذهنى و كنشى، 
كم رنگ است و آزادى بيان و انديشه و دمو كراسى ضعيف 
است ، حتى با داشتن خيلى از تسهيالت مادى ، در رفاه  نيست 
و افراد جامعه احساس بد بختى مى كنند .به نظر « برتراند 
راسل» خنده، ارزان ترين و موثر ترين مورد  اعجاب برانگيز 
است.خنده، يك داروى همگانى و جهانى است .« پاول مك 
كى» و«جوئل گومان» و «انيسمان سالتمن»، روان شناسان 
بزرگ آ مريكايى كه به مطالعات تاثيرات خنده شوخى ومزاح  
ــال پرداخته اند مى گويند :شادى ونشاط  در طول 20 س
فكر وخيال را آزاد ويك نرمش درونى روى  ساختارذهنى 
آدمى و سيستم سالمت بدن او تاثير مى گذاردومو جب مى 
شود بهروه ورى وكارايي  افزايش يابد .به نظرعالمه مرتضى 
مطهرى، در دنياى پر اضطراب و پر تالطم امروز ، آ رامش و 
داشتن خيالى آسوده، نعمتى است كه همگان آ رزوى آن 
را دارند زيرا يكى ازنيازهاى اساسى انسان ، شاد زيستن است  
كه در پرتوي آن با رسيدن به تعادل روحى ، خود وجامعه اش 

به سالمت و پويايى رهنمون مى شود . 
ــرس، نگرانى ،  ــك وت ــر نزدي ــه يكديگ قلب هارا ب
ــى كند. ــى اثرم ــوء ظن راب ــى وس ــى وبدگمان ناكام

ــتن از ضروريات زندگى و بر عهده  ــاد زيس از اين رو ش
ــت كه با استخراج  برنامه ريزان و علماى علوم دينى اس
ــاط از ميان متون  ــادى و نش مبانى دينى مربوط به ش
ــالم ، زمينه بروز ركود ذهنى و افسردگى  دين مبين اس
ــر آن كار گزاران حكومتى و  را از جامعه بزدايند .عالوه ب
فرهنگى نيز بايد بستر شادى ونشاط را در جامعه فراهم 
كنند زيرا شادى و اميد ، طبيعت زندگى هستند . به ويژه 
ــور را  در جامعه ما كه بيش از 50 درصد ازجمعيت كش
ــكيل مى دهند و حق وحقوقى  جوانان زير 30سال تش

دارند و آن شاد بودن وشاد زيستن است .

 در هيچ زمانى در تاريخ آمريكا به اندازه دوره ترامپ شاهد ابهام و سرگشتگى در سياست خاورميانه اي آمريكا 
نبوديم. طى دو سال اخير دولت آمريكا درواقع به بازيگرى حاشيه اى تبديل شده است .سياست آمريكا در اين 
سال ها بيشتر اعالم مواضع بوده و هيچ كنشگرى فعاالنه اى از اين كشور در اين منطقه  نديده ايم. نمود اصلى 
اين سياست در سوريه است و جايى كه بيشترين واكنش ها هم نسبت به تصميم ترامپ مبنى بر خروج دو  هزار 
نيروى حاضر آمريكايى برانگيخته شد. نخبگان و محافل مطبوعاتى آمريكا بر اين عقيده اند در شرايطى كه 
بحران سوريه شرايط ويژه اى را به لحاظ گذار سياسى و حذف كامل جريان هاى تكفيرى تجربه مى كند؛ خروج 
بى موقع آمريكا زمينه ساز بازگشت داعش به سوريه و تضعيف متحدان داخلى آمريكا  نظير ائتالف دموكراتيك 
سوريه( SDF) و يگان هاى مدافع خلق مردمى خواهد شد. اين گروه ها كه نقش مهمى در شكست داعش ايفا 
كرده اند، بيش از هر زمان ديگرى در برابر تهديدات آسيب پذيرتر شده اند. مبارزان ٌكرد درواقع در چند محور 
ارتش تركيه، داعش و نيروهاى مخالف در فشار و محاصره هستند. طبيعى است بدون حمايت جدى آمريكا از 
اين گروه، ادامه حيات سياسى جريان هاى ٌكرد غير ممكن است. حضور نيروهاى آمريكايى در شمال سوريه 
يك فضاى تنفسى خوبى به اين گروه ها در تجديد قوا و سازماندهى نظامى شان داده بود. حال با خروج نيروهاى 
آمريكا، اين ديوار و پرده حايل از بين رفته و كردها بيش از پيش در مقابل ارتش تركيه قرار خواهند گرفت. براى 
همين است كه در آمريكا از كنگره تا وزارت دفاع همگى به مخالفت با تصميم ترامپ پرداخته اند. استعفاى 
متيس و به دنبال آن برت مك گورك، نماينده آمريكا در ائتالف ضد داعش نشان از عمق مخالفت ها با تصميم 
ترامپ دارد. مك گورك در نامه استعفايى اش كه در روزنامه نيويورك تايمز نيز به چاپ رسيده، مستقيم به برنامه 
خروج ترامپ از سوريه اشاره داشته  و اعالم كرده كه اين تصميم كل برنامه نظامى آمريكا در خاورميانه را مختل 
مى  كند. مك گورك كسى است كه سابقه بيش از يك دهه فعاليت نظامى و سياسى در عراق و منطقه را دارد. 
او با 79عضو  ائتالف ضد داعش كار كرده  و بهتر از هر كس ديگري با پيچيدگى هاى بحران در سوريه و عواقب 
خطرناك آن بر منافع و امنيت آمريكا خبر دارد. مك گورك در همين راستا اعالم كرده كه از تصميم ترامپ بسيار 
شگفت زده شده و سياست ترامپ را بازگشت به عقب مى داند. ترك سوريه از سوى آمريكا، شركاى آمريكا را 
نيز براى ادامه مبارزه با داعش دچار گيجى و ابهام مى كند. اين اظهارات در حالى از سوى عالى ترين مقام ارشد 
آمريكا در امور سوريه بيان مى شود كه ترامپ خبر از پيروزى آمريكا در بحران سوريه و شكست داعش مى دهد. 
در حالى كه بنا به گزارش نهادهاى اطالعاتى آمريكا بيش از 10 هزار داعشى هنوز در فضاى سرزمينى سوريه 
حضور دارند. جنگجويان داعش در شهرها و روستاهاى شرق سوريه جوالن مى دهند و كنترل بخش زيادى 
از اين مناطق را در دست دارند. براى همين است كه جوزف دانفورد، رييس ستاد مشترك ارتش آمريكا اعالم 
كرده كه حدود  35 الى 40 هزار  نيروى محلى براى تضمين امنيت و ثبات شمال شرق سوريه الزم است و نكته 
در اينجاست كه از اين تعداد نيرو فقط 20درصد آن در اختيار است و آموزش هاى الزم را ديده اند. احيا و ظهور 
دوباره  داعش در سوريه جدى است و از اين  منظر با تصميم اخير ترامپ، احتمال فرو افتادن دوباره منطقه 
شمال شرقى سوريه به دست افراط گرايان داعش جدى است. حدود 1/6 ميليون سورى در اين نواحى زندگى 
مى كنند و بحران انسانى بزرگى منطقه را فرا مى گيرد. از اين رو مى توان گفت كه ترامپ گرچه در ابتداى كمپين 
انتخاباتى اش با شعار حذف كامل داعش و خروج از باتالق سوريه به قدرت رسيده بود، امروز با گذشت بيش از 
دو سال از عمر زمامدارى اش، سياست رو به جلويى در خاورميانه در پيش گرفته و سعى مى كند با پاك كردن 
صورت مساله و عمق فاجعه در منطقه، به نفع خودش در داخل آمريكا فضاسازى كند. رييس جمهورى آمريكا 
براى عملياتى كردن راهبرد اش دست به نقطه حساس مردم آمريكا گذاشته و اعالم كرده كه با هدف ايمن نگه 
داشتن جان هزاران سرباز آمريكايى و هزينه هاى ميلياردى، اين تصميم را گرفته است. اما واقعيت اين است 
كه ترامپ با هدف الپوشانى و منحرف كردن افكار عمومى و قهرمان سازى براى خود دست به چنين رويكرد 
پر ريسكى زده است. امروز ترامپ به شدت از سوى اعضاى كنگره به خصوص مجلس نمايندگان كه اكثريت 
آن با دموكرات هاست ،در فشار و تنگناست. بى گمان يكى از بهترين راهبردها براى كاستن از اين فشارها، 
ــالمى ايران وجود دارد كه اول با  تحول در سياست خارجى است. در اين بين اين فرصت براى جمهورى اس
فعال كردن همگرايى منطقه اى با محوريت خود، مانع از پر شدن  خأل حضور نيروهاى آمريكا در سوريه از سوى 
عربستان شود و از طرف ديگر با پيش بردن طرح صلح سياسى سوريه وجمع و جور كردن گروه هاى سورى در 
خطى واحد، نگرانى ها از تشديد دوباره بى ثباتى ها در سوريه را كمرنگ كند.  هم اكنون رسانه هاى بين المللى 
از احتمال تقويت موقعيت ايران در سوريه سخن مى گويند و اينكه ايران فعال مايشاء در سوريه خواهد شد؛  
جمهورى اسالمى ايران بايد از اين فضا به بهترين شكل ممكن براى عبور بحران سوريه از فاز نظامى به سياسى 

و اقتصادى بهره گرفته  و قابليت ثبات و صلح سازى اش را در سطح جهانى به نمايش بگذارد.

امان قرائى مقدم 
جامعه شناس واستاد دانشگاه      

سيد ايمان موسوى 
تتحليلگر سياسى

فرصت ها و تهديدات خروج آمريكا از سوريه جامعه از كمبود شادى ونشاط در رنج است

اقتصاديادداشت 2يادداشت 1

همان طور كه پيش بيني مي شد، درآمد حاصل از صادرات نفت در 
ــد. به گفته برخي نمايندگان  اصالحيه بودجه 98 كاهش پيدا مي كن
مجلس سهم درآمدهاي نفتي در بودجه سال آينده 27 درصد تخمين 
زده شده است و 73 درصد از سهم بودجه به درآمدهاى غيرنفتى اختصاص 
دارد. روز گذشته نيز محمدباقر نوبخت در خصوص كاهش درآمد نفتى 
ــقف اعتبارات اليحه بودجه 98 بعد از تغييرات  در بودجه 98 گفت:  س
اعمال شده در سازمان برنامه و بودجه با كاهش 27 هزار ميليارد تومانى 
به 406 هزار ميليارد تومان رسيد. در اليحه نهايى بودجه سال 98 سقف 
ــده كه 15 آذر   در  اعتبارات در حالى 406 هزار ميليارد تومان لحاظ ش
نسخه اوليه اين اليحه، سقف اعتبارات حدود 433,7  هزار ميليارد تومان 
بوده است. به اين ترتيب سقف اعتبارات و هزينه هاى بودجه با كاهش 27 

هزار ميليارد تومانى مواجه شده است.
كاهش 24 هزار ميليارد توماني سهم نفت در بودجه

 بر اين اساس در اليحه نهايى، درآمدهاى مالياتى و گمركى 157هزار 
ميليارد تومان، درآمدهاى نفتى 149هزار ميليارد و سهم فروش اوراق نيز 
حدود 50 هزار ميليارد تومان است. در قسمت هزينه ها نيز، هزينه هاى 
جارى 213 هزار ميليارد تومان، اعتبارات عمرانى حدود 62 و اعتبارات 
مربوط به سالمت نزديك به 12 هزار ميليارد تومان است.پيش از اين رقم 
حاصل از فروش اوراق 52 هزار ميليارد تومان بوده كه 50 هزار ميليارد 
تومان كاهش يافته است. همچنين درآمد حاصل از واگذارى دارايى هاى 
سرمايه اى(فروش نفت و فرآورده هاى نفتى) حدود 173 هزار ميليارد 
تومان بوده كه به 149هزار ميليارد تومان(با افت 14 درصدى) كاهش 
يافته است. به اين ترتيب درآمد نفتى حدود 24 هزار ميليارد تومان كاهش 
يافته است.گفتنى است، سال آينده فروش نفت 1,5 ميليون بشكه اى در 

هر روز، با نرخ 54 دالر و هر دالر 5700 تومان لحاظ شده است.

27 درصد بودجه 98 به نفت وابسته است
ــوراى  ــابق مجلس ش به تازگي نيز ابراهيم نكو، نماينده س
ــت: درنظرگرفتن نرخ 59 دالر  ــالمى در دوره نهم گفته اس اس
براى هر بشكه نفت در بودجه سال آينده كمى زياد است و به نظر 
ــال آينده بايد بين 45 تا 50  من نرخ منطقى نفت در بودجه س
دالر براى هر بشكه باشد. دالر در بودجه سال آينده پنج هزار و 
ــده است كه اين نرخ هم بسيار باال  500 تومان در نظر گرفته ش
است و بايد نرخ دالر در بودجه 98 بين چهار هزار و 500 تا پنج 
ــود. تنظيم كردن نرخ دالر و نفت  هزار تومان در نظر گرفته ش
در بودجه سال 98 مى تواند به خود دولت كمك شايانى كند تا 
ــه بخش هاى مختلف عمرانى، گام  با اختصاص اعتبارات ويژه ب
مهمى در توسعه كشور بردارند. متاسفانه دولت در بودجه سال 
آينده آثار تحريم ها بر درآمدهاى كشور را در نظر نگرفته است 
ــالمى بايد در شرايط كنونى،  ــوراى اس و نمايندگان مجلس ش
ــان  ــى كنند كه آثار تحريم ها بر نوس بودجه را به صورتى بررس

نرخ هاى نفت و دالر در آن لحاظ شده باشد.
وابستگى 149 هزار ميلياردى بودجه 98 به نفت

با اين حال يكي از نمايندگان مجلس در اين زمينه مي گويد: 149 
ــارد از ماليات، 50 هزار  هزار ميليارد تومان از نفت، 157 هزار ميلي
ــاير درآمد ها و 50 هزار ميليارد اعتبارات است كه جمع  ميليارد س
آن 406 هزار ميليارد تومان مى شود. در مورد هزينه ها براى حقوق 
ــده كه اگر 20 درصد اضافه شود  175 هزار ميليارد تومان لحاظ ش
210 هزار ميليارد تومان مى شود، بخش سالمت 11 هزار ميليارد كه 
به بيمه سالمت بودجه ديگرى اختصاص يافته، نيرو هاى مسلح 20

هزار ميليارد و بخش عمرانى 62 هزار ميليارد است.

درآمدهاي نفتي در اصالحيه بودجه آب رفت
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اهدا ي جوايز  سى و نهمين مرحله قرعه كشى 
حساب هاى قرض الحسنه پس انداز بانك ملى ايران 
ــنه  ــاب قرض الحس ــر بيش از 40 ميليون حس در حال حاض
ــه موجودى هر كدام از  پس انداز در بانك ملى ايران وجود دارد ك
آن ها از حداقل ممكن تا چند ميليارد تومان متفاوت است. مجموع 
اين منابع، چندين هزار ميليارد ريال را به صورت متمركز در اختيار 
بانك قرار داده تا آن را با دقت هر چه تمام تر در مسير عام المنفعه 
يا پرداخت تسهيالت هزينه كند.گاهي اين سوال مطرح مى شود 
كه چرا عده اى بايد منابع مالى خود را بدون دريافت هيچ سودى، 
در اختيار يك بانك بگذارند؟ چگونه ممكن است در دنياى امروز، 
كسى از سود كالنى كه مى تواند با سپرده گذارى بلند مدت در نظام 
ــى كرده و آن را رايگان در يك  بانكى به دست بياورد، چشم پوش
حساب قرض الحسنه ذخيره كند؟بررسى وضعيت حساب هاى 
قرض الحسنه پس انداز نشان مى دهد كه دارندگان اين حساب ها، 

عميقا به نحوه مصرف اين منابع در كار خير، اعتقاد دارند.

بانك صادرات ايران همچنان در صدر حاميان 
بنگاه هاى كوچك  و متوسط

 آمارهاى شهريور سال جارى وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نشان مى دهد كه رتبه بانك صادرات ايران به منظور تامين مالى 
ــاى نيمه تمام با  ــط و طرح ه بنگاه هاى توليدى كوچك و متوس
پيشرفت باالى 60 درصد در راستاى اقتصاد مقاومتى همچنان 
در صدر بانك هاى خصوصى كشور است. به گزارش روابط عمومى 

ــهيالت اين بانك به  بانك صادرات ايران، مجموع پرداختى تس
بنگاه هاى مذكور در ماه مورد اشاره، 212 فقره به ارزش بيش از 
دوهزار ميليارد ريال گزارش شده كه همچنان هم از نظر تعداد 
و هم از نظر ارزش در رأس بانك هاى خصوصى كشور قرار گرفته 
است.در عين حال بنگاه هاى كوچك و متوسط كشور طى هشت 
ماه نخست سال 97 بيش از 20 هزار ميليارد ريال از بانك صادرات 
ــهيالت حمايتى دريافت كرده اند.بنگاه هاى كوچك  ايران  تس
ــهيالت رونق توليد و عمل به برنامه هاى  و متوسط در قالب تس
اقتصاد مقاومتى طى سال هاى اخير به طور پيوسته از تسهيالت 
ــتفاده كرده به نحوى كه  از ابتداى سال 96 تا پايان  اين بانك اس

آبان ماه 97 ارزش آن به 180 هزار ميليارد ريال رسيده است.

بانك آينده  شماره حسابى  براى واريز كمك هاى 
مردمى به سازمان جمعيت هالل احمراعالم كرد

ــئوليت اجتماعى خود،  ــاى مس ــتاى ايف بانك آينده در راس

ــران، اقدام به  ــالل احمر ج.ا.اي ــازمان جمعيت ه با هماهنگى س
ــاب هاى  ــماره حس ــازمان كرد.ش ــاب به نام اين س افتتاح حس
ــايى (66666) و  ــماره شناس ــا ش 0203152396008 ب
ــراى  ــايى (99999) ب ــماره شناس ــا ش 0201442 523006 ب
ــتند. ــترس هس ــاى مردمى، هم اكنون در دس دريافت كمك ه

ــرداز، همراه كارت و  ــى مى توانند از طريق خودپ هموطنان گرام
پيشخوان مجازى، نسبت به واريز كمك هاى انسان دوستانه خود 

به حساب هاى اعالم شده، اقدام كنند.

خبر ترويجي

ــراييل در منطقه مدت هاست كه  ــنگين رژيم اس ــايه س س
ــر روز نيز به نوعي  ــت و ه بحران هاي مختلفي را ايجاد كرده اس
مي كوشد تا براي حفظ حيات منحوس خود از دارايي هاي ملت  ها 

ــيب به مردم فلسطين و  استفاده كند. در اين بين بيشترين آس
آن هايي كه در در منطقه  غزه گرفتار هستند،  وارد مي شود و آن ها 

را دچار مشكل مي كند. اين درگيري ها بارها سبب شده است تا...

بين الملل 4 ورزش 8

اقتصاد 5

  دستور ابومازن براي انحالل مجلس فلسطين در راستاي تحديد حماس و در مسير معامله قرن است 

فتنـه 
خودگردان

درحالى كه ايران چهارمين توليدكننده و سومين صادركننده قير در جهان است ، وضعيت اين صنعت  دركشور بررسي شد

چالش  سقوط  قير در بازار

بررسى پيامدهاى تصميم آمريكا 
در زمينه خروج  از افغانستان و سوريه

القاعده
 برمى خيزد!

  بازيكنان تيم هاى واليبال و فوتبال شهردارى
 در اعتراض به شرايط باشگاه دارى تمرين نكردند

پوزخند شهردارى
 به استعدادها

سياست 2

صفحه  6

همشهـرهمشهـر  يي
زيرزير   ذ ذررهه بين  باز بين  بازررسىسى

سكينه الماسي، نماينده جم ،دير،كنگان وعسلويه
 در گفت وگو با«قانون»:

اعتياد   به  دليل بيكاري
درحال گسترش  است
طالق در منطقه ما بسيار نامطلوب بود   اما    امروز آمار آن باال رفته است

سياست 2

سرزمين 6

بين الملل 4

   طرح «زراعت در اراضى زير اشكوب» چوب حراج بر منابع ملي است

سونامي  واگذاري فله اى جنگل هاي زاگرس

ادعاى تازه روزنامه واشنگتن پست:

خاشقجى  قربانى جدال قطر و عربستان شد

   نتيجه 9 هزار ساعت گزارش تحقيق و تفحص
    از موسسه مطبوعاتى همشهرى به مراجع قضايى 

   و سازمان بازرسى كل كشور ارسال شد           
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بانوي اعتدالگرا،     لقبي است كه مردم جنوب استان 
بوشهر به تنها نماينده زن استان شان سكينه الماسي 
داده اند. اوزني از حوزه انتخابيه جم،دير وكنگان است 
كه توانست با همتي كه داشت وارد مجلس دهم  شود.
او از همان ابتدا براي حل مشكالت حوزه انتخابيه اش 
برنامه ريزي كرده وبراي توسـعه منطقـه از توانايي 
شـركت نفت براي تامين بودجه به خوبي اسـتفاده 
كرده است. الماسي خود را يك دختر جنوبي با تمام 
آداب واعتقاداتي كه درآن منطقه وجود دارد، مي داند 
و تعصب خاصي به حوزه انتخابيـه اش دارد. اين رااز 
توصيف هاي عاشـقانه اي كه دروصف  استان محل 
تولدش مي كند به خوبي مي توان فهميد.تمام دغدغه 
تنهانماينده زن جنوب استان بوشهراين است كه راه 
براي فعاليت هاي اجتماعي ديگر زنان خطه جنوب 
كشور بازشود تا اين زنان بتوانند در جامعه مشاركت 
وفعاليت بيشتري داشته باشند و  براي رسيدن به اين 
هدف تالش هاي زيادي كرده اسـت. براي آشنايي 
بيشتر با مشكالت مردم جنوب استان بوشهر به ويژه 
شهرستان هاي جم ،دير،كنگان وعسلويه با سكينه 
الماسي، نماينده اين حوزه در دفتر روزنامه به گفت وگو 
نشستيم كه در ادامه مشروح گفت وگوي اين نماينده 

با «قانون» را مي خوانيد.
      وقتي براي انتخابات مجلس كانديدا شـديد 
اهدافي داشتيد ودرراستاي آن اهداف ،شعارهايي 
داديد. دراين مدت چقدربه شـعارها عمل كرده وبه 

اهداف تان نزديك شده ايد؟
ــدن اقدام كردم.  بنده از مجلس نهم براي نماينده ش
سال 76 ازشهرستان جم باقبول شدن در دانشگاه تهران 
ــتان به تهران مهاجرت كردم .منطقه ما جامعه  از شهرس
سنتي دارد و هنوز در برخي مناطق زن را ضعيفه صدا مي 

كنند كه اين مورد بسيار من را اذيت مي كند. بنده اولين 
بانو درجنوب استان بوشهرهستم كه وارد سياست  شدم. 
ــتم وارد مجلس شوم كه به  دوست داشتم از مجلس هش
دليل شرايط سني ام  درآن زمان نتوانستم. براي ورود به 
مجلس نهم اقدام وثبت نام كردم كه راي نياوردم. مهم ترين 
هدفم درآن زمان اين بود بسنجم جامعه اي كه درآن بزرگ 
ــدم وپرورش پيدا كردم، حضور يك زن را در انتخابات  ش
مي پذيرديا خير؟ باتوجه به اينكه راي نياوردم اما نفر دوم 
انتخابات شدم. بنده با شعار« پايان تكرار» وارد عرصه رقابت 
شدم . به مردم گفتم دنبال تغييرهستم  وهمين شعارمعناي 
ــرد؛ درواقع هرفردي  ــن مردم ايجادك متفاوتي را در ذه
ــتنباط خودش را ازاين شعاربرداشت مي كرد. زماني  اس
كه در انتخابات مجلس نهم راي نياوردم برخي ها فكرمي 
كردندكه شكسته خورده ام؛ درواقع  ازهمان زمان كارم را 
با جديت بيشتري شروع كردم. خوشبختانه درمجلس 
دهم دريك بازه زماني كوتاه وارد عرصه رقابت انتخاباتي 
ــتم با راي خوبي پيروزشوم. براي بسياري  شدم كه توانس
ــتان  باور پذيرنبود يك خانم براي اولين بار درجنوب اس
بوشهر وارد مجلس شوراي اسالمي شود. يكي ازمهم ترين 
هدف هايم  براي حضوردرانتخابات اين بودكه خانم ها به 
خصوص زنان حوزه انتخابيه واستان محل تولدم به اين 
باور برسندكه مي توانندوارد جامعه شوند و درفعاليت هاي  
اجتماعي شركت  كنند. خدا راشكرمي كنم كه به اين هدفم 
رسيده ام. به  گونه اي كه سال گذشته درعسلويه درانتخابات 
شوراها خانمي كانديدا شد وبااختالف بسياركم راي نياورد 
و اين امر بسيار مهم است.بنده برخالف افرادي كه درزمان 
ــعارمي دهند، درابتداي ورودم اهدافم  انتخابات فقط ش
ــرانجام دراين دوره  ــخص كردم وبه مردم گفتم س را مش
مي توانم 6يا 7 كارمفيد براي منطقه انجام دهم كه شامل 

آموزش وپرورش،بهداشت ودرمان ،كشاورزي وصيادي ، 
راه وجاده ،بهداشت ودرمان بوده است.براساس اين اهداف 
حركت كردم. زمان انتخابات بنده درمرحله اول انتخابات 
ــمي  ــا زماني كه كارمجلس به صورت رس راي آوردم وت
ــودچندماهي فرصت داشتم. درآن مدت سعي  شروع ش
كردم حوزه انتخابيه ام را بيشتر بشناسم.قبل از نماينده 
شدنم درمنطقه وحوزه انتخابيه ام كارهاي زيادي دربحث 
مددكاري انجام مي دادم . درآن دوره شايدبالغ بر 33 سفر 
با هيات دولت رفته بودم كه نتيجه تالش هايم  اشراف كامل 
ــكالت حوزه انتخابيه بود. به اين  برمنطقه وشناخت مش
صورت نبودكه من مانند برخي نمايندگان دريك ليست 
ــاس با اهداف مشخص  ــم وراي بياورم. برهمين اس باش
شده وارد عرصه رقابت انتخاباتي شدم.درابتدا نامه اي به 

ــتم واز او خواستم داشته هاوبرنامه هايي  فرمانداري نوش
ــت ، اعالم كندتا طبق آن ها  را كه براي توسعه منطقه اس
برنامه ريزي كنيم. متاسفانه هيچ چشم اندازي حتي براي 
كل استان وجودنداشت. تيمي اعم ازكارشناسان منطقه 
وفرمانداران استان تشكيل دادم وبا كمك آن ها ليستي 
ازكارهايي را كه بايد براي توسعه منطقه انجام شود، تهيه 
كرديم. در حوزه انتخابيه ما، همه كارها وابسته به شركت 
نفت است زيرا بودجه طرح هاي عمراني وتوسعه اي منطقه 
توسط شركت نفت تامين مي شود. براي توسعه منطقه 
ــروع كرديم. طبق  باشركت نفت تعامالت جديدي را ش
قراردادي كه با نفت بستيم، قرارشد بنده درحوزه قوانين به 
آن ها كمك كنم آن ها هم بودجه الزم را براي توسعه منطقه 
،در اختيار ما بگذارند. بنده اولين زن درتاريخ ايران هستم كه 

واردكميسيون انرژي مجلس شده است. شركت نفت براي 
توسعه منطقه  هفت سرفصل تعيين كردكه خوشبختانه 
آن سرفصل ها همان برنامه هايي بودكه بنده براي توسعه 
منطقه دنبال مي كردم . درآن سرفصل ها،  نوسازي مدارس، 
توسعه درامرآموزش وپرورش ،خدمات بهداشتي ودرماني، 
نوسازي وبهسازي روستاها، آبفار،كميته امداد وبهزيستي 
ــده دريك برنامه   آمده بود. اعتباراتي كه از نفت گرفته ش
پنج ساله است كه 313پروژه بااعتباري بالغ بر 636ميليارد 
تومان است .درحال حاضر 167 پروژه در حال اجراست. 
خوشبختانه بعضي ازاين پروژه ها تكميل وبه بهره برداري 
رسيده  اند. سه سال از شرح تفصيلي شهرجم مي گذرد.

اين طرح قرار بود طي 20سال اجراشود كه درعرض سه 
سال اجرا شده است.

              با توجه به گفته هاي شـما پس چرا توسعه در 
منطقه اين قدر پايين است؟

ــكل تامين هزينه نداريم . بيشترين  در سرفصل ها مش
ــت كه  ــه اس ــاخت هاي منطق ــه زيرس ــكل درزمين مش
بايدكمبودها جبران شود. يكي از مشكالت مهم منطقه مربوط 
به شركت نفت و اسكان اقماري كاركنان اين شركت است. 
اسكان اقماري يعني قرارداد نيروي كار دائمي شود وازحالت 
پروژه اي بيرون بيايد. باتوجه به شرايط منطقه به ويژه هواي 
عسلويه واز طرف ديگر نامناسب بودن زيرساخت ها وامكانات 
شهرستان ها،شرايط زندگي براي افراد بسيارسخت است. 
دراسكان اقماري اولويت باشهرستان جم است زيرا پااليشگاه 
فجرجم در دهه 60 ساخته شده وقدمت زيادي دارد. دهه60

پااليشگاه فجرجم 70 درصدگاز ايران را تامين مي كرده كه 
درآن زمان عسلويه وجود نداشته و عسلويه به مرور زمان ودر 
دهه70شكل گرفته است. درواقع ازسال 75 به بعد عسلويه

مطرح  شدو به شهرت رسيد.

           تفاوت زندگي بوميان عسلويه باديگرافرادي
كه در آنجا زندگي  مي كنند،مشخص است؛ چرا مردم 
آنجا با توجه به ثروتي كه درآن  منطقـه وجود دارد، 

فقير هستند؟
سبك زندگي بوميان عسلويه اين گونه است؛ حتي افراد 
ثروتمند هم زندگي درخانه هاي آپارتماني را نمي پسندند. 
زبان اصلي افراد حوزه خليج فارس عربي است. درعسلويه 
ــلويه صددرصد  ــتند؛بوميان عس افراد بومي دو زبانه هس
ــتند. درحوزه آموزش وپرورش اين منطقه  عرب زبان هس
بامشكالت زيادي روبه رو بوديم.خوشبختانه دراين چند 
سال توانستيم دراين زمينه پيشرفت هاوتغييرات خوبي 
ــكالت مهم و اصلي سيستم  ــيم.يكي از مش ــته باش داش
ــلويه اين بودكه براي مثال  آموزش وپرورش منطقه عس
ــن افراد تا به  ــا 400نفربوده و همي ورودي كالس اولي ه
ــيد.  ــان به 50نفرمي رس ــند، تعدادش كالس هفتم برس
ــوزش محروم  ــران هم ازآم درآنجاعالوه بردختران،پس
بودندزيرا خانواده ها معتقد بودند وقتي دوره ابتدايي تمام 
مي شود ديگراحتياجي به ادامه تحصيل نيست زيرا براي 
تجارت كه شغل آباءواجدادي شان است، سواد مهم ومالك 
نيست. از ديگرمشكالت  مهم واساسي عسلويه بيكاري است. 
كسي باورنمي كنددراين منطقه بيكاري وجود داشته باشد. 
بيكاري درعسلويه  به  پنج درصد رسيده كه همين امرتبديل 
به يك معضل اصلي درمنطقه شده است.باتوجه به اينكه 
پتروشيمي وفازهاي مختلف گازي دراين منطقه واقع شده، 
اعالم آمار بيكاري فاجعه است. بايد در عسلويه آماربيكاري 
منفي باشد. متاسفانه مردم حوزه انتخابيه ام ازاين  سفره 
اشتغالي كه درمحل زندگي شان براي كل مردم ايران پهن 
شده، محروم هستند. يكي از عوامل بيكاري مردم منطقه

نبود مديران بومي دراين حوزه است؛ براي مثال بنده به عنوان 
مديرعامل شركتي در عسلويه با توجه به شرايط اقتصادي

كشور تمام دوستان ونزديكانم راكه بيكارهستند به منطقه 
مي آورم وشغلي به آن ها مي دهم ولي حاضرنمي شوم ازافراد 
ساكن  منطقه استفاده كنم.اين شيوه مديريت در منطقه ما 

مشكل آفرين شده است...
ادامه در صفحه 3

سياست نامه

سكينه الماسي، نماينده جم ،دير،كنگان وعسلويه در گفت وگو با«قانون»:

اعتياد   به  دليل بيكاري   درحال گسترش  است
طالق در منطقه ما بسيار نامطلوب بود اما امروز آمار آن باال رفته است
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ــالمى ظهر ديروز (يك شنبه)  حضرت آيت ا... خامنه اى، رهبر معظم انقالب اس
در ديدار فرماندهان و مسئوالن نيروى انتظامى، با تشكر از تالش هاى حافظان نظم 
ــتند و تاكيد كردند: بايد  و امنيت، اين نيرو را در معرض نگاه و قضاوت عمومى دانس
به نحوى عمل كنيد كه برداشت مردم از نيروى انتظامى يك نيروى مقتدر، عادل و 
ــيدن نيروى انتظامى به جايگاهى در طراز  هوشيار باشد. فرمانده كل قوا، الزمه  رس
ــرفت بدون توقف» خواندند و افزودند: بخش هاى  ــالمى را «پيش انقالب و نظام اس

مختلف نيروى انتظامى از جمله كالنترى ها، پاسگاه ها و گشت هاى انتظامى در پيش 
چشم مردم قرار دارند و قضاوت درباره عملكرد نيروى انتظامى به مجموعه  نيروهاى 

مسلح و نظام اسالمى تعميم پيدا مى كند. 
ــرفت هاى خوب نيروى انتظامى از جمله بهبود رفتار با  ــاره به پيش ايشان با اش
ــته، بر لزوم استمرار پيشرفت ها  مردم و مراجعان در مراكز انتظامى نسبت به گذش
ــد عاقالنه، مدبرانه و براى مردم  تاكيد كردند و افزودند: عملكرد نيروى انتظامى باي

ــخنان رهبر انقالب اسالمى، سردار  اطمينان بخش و اعتمادآفرين باشد. پيش از س
ــربازان جان بركف ملت ايران در نيروى  ــترى فرمانده نيروى انتظامى گفت: س اش
انتظامى با روحيه  انقالبى، مديريت جهادى، تفكر بسيجى و با عزم و اراده  راسخ براى 
حفظ امنيت و آرامش كشور و پاسدارى از ارزش ها تالش كرده و حافظان جان و مال 
ــتند.در اين ديدار، نماز ظهر و  و ناموس مردم و اقتدار نظام جمهورى اسالمى هس

عصر به امامت رهبر انقالب اسالمى اقامه شد.

قضاوت درباره عملكرد ناجا به نظام اسالمى تعميم پيدا مى كند 

ــراييل در منطقه مدت هاست كه  سايه سنگين رژيم اس
بحران هاي مختلفي را ايجاد كرده است و هر روز نيز به نوعي 
ــد تا براي حفظ حيات منحوس خود از دارايي هاي  مي كوش
ــترين آسيب به مردم  ملت  ها استفاده كند. در اين بين بيش
فلسطين و آن هايي كه در در منطقه  غزه گرفتار هستند وارد 
مي شود و آن ها را دچار مشكل مي كند. اين درگيري ها بارها 
ــت تا ميان مردم فلسطين نيز اختالف پيش  سبب شده اس
ــراييل  بيايد و عده اي كه مخالف درگيري هاي نظامي با اس
ــوند. در  ــكل روبه رو ش ــتند با گروه هاي مقاومت با مش هس
تازه ترين حاشيه اي كه در فلسطين به وجود آمده است، روز 
گذشته ناگهان خبري آمد كه محمودعباس، رييس تشكيالت 
خودگردان فلسطين پارلمان فلسطين را منحل كرد كه به 
نظر مي رسد براي محدود كردن بيشتر حماس است. محمود 
عباس در آغاز نشست كميته اجرايى سازمان آزادى بخش 
فلسطين در مقر رياست تشكيالت خودگردان در شهر رام 
ــى تصميم به انحالل  ا... تصريح كرد كه دادگاه قانون اساس
پارلمان و دعوت به برگزارى انتخابات طى 6 ماه آينده گرفته 
است و وى به اين تصميم پايبند خواهد بود. رييس تشكيالت 
ــطين با طرح اين ادعا كه تصميم مذكور با  خودگردان فلس
ــوراى مركزى فلسطين اتخاذ شده  همفكرى و رايزنى با ش
است، مدعى شد كه اين گام نخستى است كه ما بايد برداريم 
ــات حماس، تصميمات ديگرى هم  و در صورت تداوم اقدام
اتخاذ خواهيم كرد. محمودعباس در تاريخ 8 دسامبر جارى 
ــاد در رام ا... اعالم كرده بود  در كنفرانس درباره مبارزه با فس
ــطين را منحل خواهد كرد كه اين  كه به زودى پارلمان فلس
نشانگر بهره بردارى سياسى از دادگاه قانون اساسى است كه 
تاسيس آن با انتقادات حقوقى گسترده مواجه شده بود. بعد از 
اين اقدام محمود عباس، گروه هاى فلسطينى عملكرد عباس 
را باطل و غيرقابل قبول خوانده و نسبت به عواقب و پيامدهاى 
ــانى  ــدار دادند. به گزارش مركز اطالع رس خطرناك آن هش
فلسطين، موسى ابومرزوق، عضو دفتر سياسى حماس اظهار 
داشت كه ابومازن با چنين تصميمى، بحران آفرينى مى كند و 
دست به اقداماتى يك جانبه مى زند. همچنين نايف رجوب، از 
رهبران حماس با اشاره به اينكه انحالل مجلس قانون گذارى، 
تير خالص به آشتى ملى است، بيان كرد كه اين اقدام موجب 
ــتگى بين كرانه باخترى و نوار  گسترش اختالفات و دودس
غزه خواهد شد و زمينه را براى اجراى «معامله قرن» فراهم 
مى كند. مشير مصرى، نماينده پارلمان فلسطين از جنبش 
ــان كرد كه تصميم عباس به انحالل  حماس هم خاطرنش
مجلس قانون گذارى هيچ ارزش و اعتبارى ندارد. وى گفت 
كه مدت رياست محمود عباس بر تشكيالت خودگردان پايان 
ــت و او بايد به برگزارى انتخابات رياست تشكيالت  يافته اس
ــوراى ملى پايبند  ــذارى و ش خودگردان، مجلس قانون گ
ــت. از سوى ديگر، جنبش جهاد  باشد و حماس نيز آماده اس
اسالمى اعالم كرد كه انحالل مجلس قانون گذارى فلسطين 
توسط تشكيالت خودگردان، پيامدهاى خطرناكى بر اوضاع 
ــت. اين جنبش تاكيد كرد كه  داخلى فلسطين خواهد داش
عباس به دنبال تخريب تمامى پل هاى پشت سرش و نابودى 
جريان هاى پويا و مقاومت است. تعقيب و بازداشت مبارزان 
مقاومت در كرانه باخترى مايه افتخار و اقدامى ملى نيست و 
عجيب است كه عباس به چنين اقدامى مى بالد. جهاد اسالمى 
اعالم كرد كه انحالل مجلس قانون گذارى، موجب تعميق 

شكاف داخلى مى شود. در همين راستا، ذوالفقار سويرجو، از 
رهبران جبهه خلق براى آزادى فلسطين نيز گفت كه حكم 
انحالل مجلس قانون گذارى، حكمى سياسى و غيرقانونى است 
كه تشكيالت خودگردان از دادگاه قانون اساسى خواست آن 
را صادر كند و اين دادگاه هم قبول كرد. سوال درباره غيرقانونى 
ــوال اين است كه به هيچ وجه  بودن اين حكم نيست بلكه س
اين دادگاه مشروعيت و صالحيت دارد يا خير. احمد ابو فواد، 
معاون دبيركل جبهه خلق نيز تاكيد كرد كه انحالل مجلس 
ــتر كرده و واكنش هاى  قانون گذارى شكاف داخلى را بيش
خطرناكى در پى خواهد داشت. وى با اشاره به اينكه بايد ديد 
كه خواست و گزينه ملت در اين زمينه چيست، تاكيد كرد: بايد 
در تالش براى تشكيل دولت وحدت ملى از طريق برگزارى 

انتخابات باشيم.
سريال دامان ايران و دست حماس

اما در اين بين و همزمان با اقدام تامل برانگيز عباس، حضور 
نيروهاي پارلماني حماس در تهران نيز در نوع خود مهم بود. 
سفري كه به نظر مي رسد طبق معمول براي استمداد جستن 
از ايران است. در همين راستا روز گذشته خبري آمد كه محمود 
الزهار، عضو ارشد حماس در رأس هياتى از اعضاى فراكسيون 
حماس در مجلس منحله فلسطين به ايران سفر كرده است و 
به ديدار مقامات كشورمان مي رود. اين هيات اولين ديدار خود 
را به محمدجوادظريف، وزير امور خارجه كشورمان اختصاص 
داد. وزير امور خارجه جمهورى اسالمى ايران در اين ديدار با 

ــالم بايد با وجود برخى اختالفات حول  بيان اينكه جهان اس
محور حمايت از فلسطين گردهم آيند تا جلوى سوء استفاده ها 
گرفته شود، افزود: متاسفانه امروز برخورد با مقاومت از درون 
جهان اسالم صورت مى گيرد. اين فشار ها بر همه كشور ها و 
جريانات اسالمى هم وجود دارد. ظريف تصريح كرد: حمايت 
از فلسطين يكى از سياست هاى مبنايى جمهورى اسالمى 
ــت و اميدواريم برخى دولت هاى اسالمى كه به حمايت  اس
صهيونيست ها و آمريكا دل بسته اند به جهان اسالم بازگردند 
ــريك مطمئنى براى  ــت ها دوست و ش و بدانند صهيونيس
هيچ كس نيستند. محمود الزهار نيز در اين ديدار اظهار كرد: 
ايران از فلسطين حمايت حقيقى به عمل مى آورد. وى ابراز 
اميدوارى كرد پروژه صهيونيسم با مقاومت مردم فلسطين و 
حمايت جهان اسالم هر چه زودتر پايان يابد. رييس فراكسيون 
مقاومت در مجلس فلسطين با اشاره به اعالم انحالل مجلس 
ــط محمود عباس خاطر نشان كرد: مجلس  فلسطين توس
ــده و بايد دوره خود را  فلسطين به صورت قانونى انتخاب ش
تمام كند. بر اساس قانون اساسى فلسطين مجلس تحت هيچ 
شرايطى حتى وضعيت اضطرارى هم نمى تواند منحل شود و 
بايد به كار خود پايان دهد. وزير امور خارجه كشورمان نيز با 
ابراز تاسف از اعالم انحالل مجلس فلسطين آن را خالف اصول 
دموكراتيك و موجب سوء استفاده صهيونيست ها برشمرد و 
بر ضرورت وحدت ملت فلسطين حول محور مقاومت تاكيد 
كرد. اين تيم در ادامه به ديدار دبير شوراي عالي امنيت ملي 

كشورمان رفت. شمخانى در اين ديدار اظهار داشت: مهم ترين 
اولويت جهان اسالم حمايت از آرمان فلسطين و آزادى قدس 
ــت و هرگونه اقدامى كه موجب ايجاد انحراف در  شريف اس
مسير مبارزه با رژيم صهيونيست به عنوان اصلى ترين تهديد 
جهان اسالم شود، خيانت به مسلمانان جهان تلقى مى شود.

ــوراى عالى امنيت ملى با تجليل از تالش رزمندگان  دبير ش
مقاومت و ايستادگى مردم غزه و كرانه باخترى در مقابل رژيم 
صهيونيستى، پيروزى تحسين برانگيز مقاومت در جنگ پنج 
روزه اخير را حاصل پايبندى به آرمان فلسطين و فداكارى در 
برابر زياده خواهى رژيم صهيونيستى و ضعف و زوال بيش از 
پيش اين رژيم دانست. شمخانى افزود: آنچه موجب نابودى 
رژيم صهيونيستى خواهد شد، فساد درونى و گسترده سران 
آن، بيدارى ملتها و هوشيارى نسبت به توطئه ها و ظلم هايى 
است كه اين رژيم كودك كش در حق بشريت مرتكب شده 
ــتادگى و مقاومت مردم فلسطين  است. وى با تجليل از ايس
در برابر اشغالگران و ضرورت مقابله مستمر با سياست هاى 
سركوب گرانه رژيم صهيونيستى عليه مسلمانان تاكيد كرد: 
ــر جهان معتقدند تنها راه  امروز حاميان فلسطين در سراس
ــر اراده داخلى و مقاومت  پيروزى و احقاق حق مردم، تكيه ب
اسالمى است. دبير شوراى عالى امنيت ملى با انتقاد از سازمان 
ــازى غزه و  ملل به دليل عدم اجراى تعهدات خود براى بازس
تامين حداقل هاى معيشتى و خدماتى براى ساكنان تحت 
ــران از مقاومت و ملت مظلوم  ــت قاطع اي محاصره، بر حماي

فلسطين و تداوم ارسال كمك هاى غذايى و دارويى به مردم 
غزه تاكيد كرد. محمود الزهار وزير خارجه سابق فلسطين، 
ــى و رييس پارلمانى  از رهبران برجسته و عضو دفتر سياس
ــا قدردانى از حمايت هاى رهبرى،  حماس نيز در اين ديدار ب
ــالمى ايران از مقاومت فلسطين  دولت و مردم جمهورى اس
ــتى را غاصب، فاقد مشروعيت و در  افزود: ما رژيم صهيونيس
سراشيبى افول مى دانيم و هر اقدامى را كه منجر به تاييد اين 
رژيم و چشم پوشى از باز پس گيرى سرزمين هاى فلسطين 
ــود، مردود مى دانيم.وى با بيان اينكه بيدارى اسالمى رو  ش
به افزايش است و بي شك ما پيروز خواهيم شد، تاكيد كرد: 
مواضع جمهورى اسالمى ايران هميشه اثربخش بوده و مردم 
فلسطين اين را به خوبى احساس مى كنند كه كسانى هستند 
كه آن ها را حمايت كنند و  به زودى همگى در مسجد االقصى 
نماز خواهيم خواند. وى با تقبيح حاكم شدن سياست هاى 
ــالم كه موجب كاهش حساسيت  تفرقه آميز در جهان اس
نسبت به فلسطين و استيفاى حقوق مردم مظلوم آن شده 
ــورهاى عربى با تالش براى  است، اظهار داشت: برخى كش
مقابله با جمهورى اسالمى كه عامل ثبات و صلح در منطقه 
است، مسير تضعيف جبهه مقاومت و همكارى با دشمنان 
جهان اسالم را مى پيمايند. اين تيم با علي الريجاني نيز ديداري 
ــته بودند و الريجانى در اين ديدار بر حمايت جمهورى  داش
اسالمى از فلسطين تاكيد كرد و گفت: حمايت از مردم مظلوم 
فلسطين وظيفه هر انسان شرافتمندى است. وى با اشاره به 
جنايات رژيم صهيونيستى به ويژه در نواز غزه، افزود: اقدامات 
جنايتكارانه اين رژيم بايد به گوش تمام جهانيان برسد و اين 
آشكارسازى مسائل موجب حمايت بيشتر از آرمان فلسطين 
مى شود.رييس مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: اميدوارم 
ــود را از جريان  ــورهاى منطقه و جهان حمايت خ همه كش
مقاومت فلسطين تقويت كنند تا اين جريان روز به روز تقويت 
ــود الزهار رييس هيات  ــترش يابد. در اين ديدار محم و گس
پارلمانى فلسطين با تقدير از جمهورى اسالمى گفت: بي  شك 
مساله قدس تمام آزاديخواهان جهان را گردهم مى آورد و در 
اينجا بايد از مواضع جمهورى اسالمى در قبال مردم فلسطين 
تشكر كنم. وى ادامه داد: همچنين موضع ايران در سازمان 
ملل در قبال قطعنامه هاى ضدفلسطينى آمريكا قابل تقدير 
است.محمود الزهار در پايان ديدار از الريجانى، رييس مجلس 
شوراى اسالمى را به صورت رسمى براى سفر به نواز غزه دعوت 
ــر در تهران با آن ديدار  كرد. يكي ديگر از افرادي كه تيم حاض
كرده بود، علي اكبر واليتي است. مشاور مقام معظم رهبرى 
در امور بين الملل در اين ديدار با اشاره به ضرورت ايستادگى 
ــطين و قدس شريف و تبريك  و حمايت از آرمان هاى فلس
پيروزى هاى به دست آمده گفت: در نتيجه مقاومت و ايستادگى 
ملت فلسطين پيروزى هاى ارزشمندى در برابر صهيونيست ها 
ــه بايد درس بزرگى  براى آنان  و حاميان آنان به وجود آمده ك
باشد تا هوس تجاوز نكنند. وى در ادامه افزود: تنها راه نجات در 
برابر زياده خواهى ها و توطئه هاى صهيونيست ها و دشمنان، 
ــت و آنچه روشن است اينكه محور  مقاومت و ايستادگى اس
ــود. مشاور مقام  مقاومت هر روز گسترده تر و قوى تر مى ش
ــه تصريح كرد: اين  معظم رهبرى در امور بين الملل در ادام
پيروزى ها  و مبارزه و مقابله باوجود امكانات محدود و اندك ، 
قدرت اسالم را به نمايش مى گذارد و بايد اين مسير ادامه يابد. 
واليتى با اشاره به اينكه برخى از كشورهاى عربى  نه فقط ناظر 
هستند بلكه كمك هم مى كنند، گفت: اين ها از جاى ديگرى 
سياست هاى خود را دريافت مى كنند و هيچ حمايتى از مردم 
فلسطين نمى كنند و بى ترديد شما در مسيرى كه در مقاومت 

ــت خواهيد  و مبارزه انتخاب كرده ايد به پيروزى نهايى دس
يافت و جمهورى اسالمى ايران نيز همواره در كنار  آرمان هاى 
فلسطين ايستادگى و حمايت كرده است؛ چرا كه معتقديم  
مساله اصلى اسالم، فلسطين است.  در ادامه محمود الزهار وزير 
خارجه پيشين فلسطين و رييس فراكسيون پارلمانى حماس 
نيز ضمن تشكر از همراهى ها و حمايت ها گفت:  آنچه روشن 
است اين كه بيدارى اسالمى رو به افزايش است و بدون شك 
ما پيروز خواهيم شد و صحبت هاى شما هميشه اثر بخش بوده 
و مردم فلسطين اين را به خوبى احساس مى كنند كه كسانى 
هستند كه آن ها را حمايت كنند و به زودى همگى در مسجد 

االقصى نماز خواهيم خواند.
تركش هاي معامله قرن

شايد طرح معامله قرن موضوعي باشد كه سبب ايجاد 
ــت. اين در حالي  اختالف در بين فلسطيني ها شده اس
ــانه هاي محافظه كار ايران در بخش هاي  ــت كه رس اس
ــدند كه ابومازن با اين  مختلف خبري خود مدعي مي ش
ــت و حتي در گفتاري بيان كرده است  اقدام مخالف اس
ــوان خائن  ــازي در اين زمين به عن ــد با ب كه نمي خواه
ــراييل براي  ــطين از دنيا برود. آمريكا و اس به ملت فلس
ــيدن به هدف خود يا همان معامله قرن سال هاست  رس
ــند و امروز مي تواند زمان حياتي براي رسيدن  مي كوش
به اين دستاوردصهيونيستي باشد. دستاوردي كه گفته 
ــراييل به اهدافي كه دارد، مي رسد و  ــود در آن اس مي ش
جنگ در منطقه تا حدودي فروكش مي كند. البته روسيه 
ــت و سفري كه اسماعيل هنيه به  با اين طرح مخالف اس
ــتا باشد. در همين  مسكو دارد، مي تواند در همين راس
ــرگئى الوروف، وزير خارجه روسيه  حال روز جمعه س
بعد از ديدار با «رياض المالكى» وزير خارجه تشكيالت 
ــت خبرى درباره ادعاى  خودگردان فلسطين در نشس
ــطين و  آمريكا درباره تالش براى تحقق صلح بين فلس
ــتى گفت: «درباره موضع آمريكا كه از  رژيم صهيونيس
مدت ها پيش به دنبال آن است كه در قالب نوعى معامله 
قرن ماموريت  ميانجى گرانه اش را به جامعه جهانى نشان 
ــرارداد را  ــس هنوز اين ق دهد، صحبت كرديم. هيچ ك
مشاهده نكرده است». رييس دستگاه ديپلماسى روسيه 
ــال ها تالش كرده در  در ادامه با بيان اينكه واشنگتن س
مساله «سازش خاورميانه» تنها منافع اسراييل را تامين 
كند، گفت: «واضح است كه توافق بدون آمريكا حاصل 
نمى شود، اما آمريكا هم به تنهايى به توافق نخواهد رسيد. 
بنابر اين الزم است با گروه ميانجيگران (روسيه، آمريكا، 
ــازمان ملل و اتحاديه اروپا) و نيز اتحاديه عرب در اين  س

زمينه به توافق جمعى دست يافت». 
بايد منتظر ماند و ديد كه حماس و البي هاي منطقه اي 
ــت خودگردان  ــته هاي دول ــد در برابر خواس آن مي توان
ــتادگي كند يا آنكه در اين مسير اين گروه  فلسطين ايس
ــته هاي مختلف  ــور به پذيرش خواس مقاومت نيز مجب
ــود. اين نكته را نيز حماس  جريان هاي فلسطيني مي ش
نبايد فراموش كند و بداند آن زماني كه كمك هاي عربستان 
و قطر سران اين گروه را سرمست  درگيري با دولت اسد و 
ايستادگي در برابر ايران كردند بايد فكر اين روزها نيز بودند 
كه وضعيت به اين شكل مي شود و حكومت هاي منطقه  اي 
و بين المللي پشت آن ها را خالي مي كنند و تنها پشتيبان 
ــود زيرا ايران در معادالت  آن ها جمهوري اسالمي مي ش
بين المللي اصول و ايدئولوژي خاص خود را دنبال مي كند و 

منفعت طلبي در كار خود تعريف نكرده است.

                دستور ابومازن براي انحالل مجلس فلسطين در راستاي تحديد حماس و در مسير معامله قرن است       گروه سياسى

فتنه خودگردان
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ادامه از صفحه 2
     باتوجه به اين موضوع نمي توانيد قانوني 
درمجلس تصويب كنيدكه درمناطق مهاجرپذير 

اولويت استخدام با بوميان باشد؟
درماده 47 قانون برنامه توسعه ششم، بومي تعريف شده 
است.ما تنهااستاني هستيم كه مصوبه جذب 50 درصد 
نيروي كار دركشوررا داريم .باتوجه به داشتن چنين قانوني 
وقانون 6ماده 47 برنامه توسعه وهمچنين بعداز 20 سال 
تازه توانستيم جذب 30درصد نيرويكار بومي داشته باشيم. 
البته الزم به ذكر است اين 30درصد شامل كل استان بوشهر، 
جنوب فارس وغرب استان هرمزگان مي شود. پارس جنوبي 
24 فاز رسمي داردكه بعضي از اين فازها به قدري بزرگ 
هستند كه معادل چندين فاز محسوب مي شوند .براي 
مثال فاز 12 معادل 3فازاست. درپارس جنوبي 100هزار نفر 
شاغل هستند كه بالغ بر 300مديرارشد درآنجا كارمي كنند.

براي جذب بيشتر بوميان منطقه مشاوره هاي تحصيلي 
گذاشتيم وسعي كرديم محصالن را به سمت رشته هاي 
فني سوق دهيم .خوشبختانه دردانشگاه هاي منطقه هم 

رشته هاي مرتبط با صنعت تدريس مي شود.
     با توجه به ظرفيت باالي استان، محروميت 
درحوزه انتخابيه من بسيار باالست.به گونه اي كه 
وقتي اول دبيرستان بودم يعني دردهه 70،   برق تازه 
به شهرستان محل زندگي ام آمد. براي پيشرفت 
وتوسعه همه جانبه منطقه راه بسياري زيادي درپيش 
داريم. خوشبختانه در طرح تفصيلي وجامع شهري 
كه تهيه كرده بوديم به پيشرفت هاي قابل توجهي 
رسيديم به گونه اي كه درطرح پيش بيني شده بود 
طي 20 سال آينده جمعيت منطقه به 19هزارنفر 
برسد. دريكي از شهرستان ها طي سه سال گذشته 
جمعيت  به 23هزار نفررسيده است كه اين امر نشان 

از پيشرفت منطقه دارد.
 بزرگ ترين بندرصيادي ايران بندرديراست كه دراين 
بندرسه پتروشيمي واقع شده است. شركت متانول كاوه 
بزرگ ترين توليد كننده متانول دردنيا درآينده نزديك به 
بهره برداري خواهد رسيد.مسائل حائز اهميت دراين منطقه 
صادرات به كشورقطراست.زيرا قطر باشهرستان كنگان 
110مايل فاصله دارد وازبعد مسافت بسيار نزديك به هم 
هستند. بعد از انقالب اسالمي ايران ، دركشور دودستاورد 
مهم وبزرگ  داشتيم كه دستاوردهاي درحوزه انرژي، 
نيروگاه اتمي وپارس جنوبي است. همه اين ها دراستان 
بوشهرواقع شده است.  1,4درصد توليد ناخالص كشور 
درحوزه انتخابيه ام توليدمي شود. متاسفانه ازاين دستاوردها 
چيزي به سفره مردم منطقه اضافه نشده است. مردم 
كنگان از لحاظ معيشتي با مشكل روبه روهستندكه بايد 
دراين زمينه آسيب شناسي شود. فاصله طبقاتي وخورده 
فرهنگ هاي موجود درمنطقه آسيب هاي اجتماعي زيادي 
به وجود آورده است . نمي گوييم درمنطقه رشد اقتصادي 
نداشتيم امابيشتردنبال توسعه هستيم. براي توسعه، 
درحال تصويب سرفصل هايي درحوزه  فرهنگي وسالمت 
هستيم. از ديگر مشكالت حوزه انتخابه ما اين است كه 
مديران منطقه بسيار به دنبال توسعه نيستند.زماني كه 
برنامه هاي همه جانبه براي  توسعه منطقه نوشته شده 
وبودجه موردنيازتامين شده است مديران استاني بايد 
طرح ها وبرنامه ها را به مناقصه ببرندو پيمانكاران را مشخص 
كنند تا هرچه زودتركار شروع شود . نمي دانم چرااين 
اتفاقات دراستان نمي افتد.درواقع با مشكل مديريتي 
وعدم برنامه ريزي درمنطقه مواجه هستيم. موضوع بسيار 
آزاردهنده اين است كه وقتي مشكالت را پيگيري مي كنيم  
به اين پيگيري ها برچسب سياسي مي دهند درصورتي كه 
نبايدبه مسائل ومشكالت منطقه باديد سياسي نگاه كرد.

من به هيچ وجه سياسي نيستم زيرامسئوليتي كه برعهده 
دارم اجرا وتصويب قانون است وازطرف ديگر  بايدكمبودها 
را شناسايي ،ابزار وشرايط برطرف كردن آن ها را مهيا 
كنم. من يك فرد جوان هستم بايد از نيروي جوانيم براي 
توسعه منطقه استفاده كنم. درحوزه انتخابيه ام كه شامل 
چهار منطقه مي شود  فقط يك نماينده وجود دارد. حجم 
مشكالت بسيار باال است و كارهاي مانده زياده است. نمي 

شود به تنهايي كارها را پيش برد.
     درحوزه گردشگري وجذب توريست در 

منطقه چه اقداماتي انجام داده ايد ؟
خداوندتمام نعمت ها را يكجا به ما داده است.دوهزار 
سال پيش تمدن سيراف كه به پايتخت تمدن دريايي 
كهن معروف است درحوزه انتخابيه ماشكل گرفته بود. 
دوهزارسال پيش بندري به نام سيراف درنزديكي عسلويه 
فعلي بوده كه ازچين وماچين  براي تجارت به آنجا مي آمدند. 
بندرسيراف پايتخت تمدن دريايي براثرگذشت زمان به 
عسلويه پايتخت تمدن صنعتي تبديل شده است. تاريخ 
را اگرمطالعه كنيد درآن زمان هاابن بامشادوسليمان 
سيرافي براي مراوده تجاري به بندرسيراف مي آمدند. 
حتي درآن دوره 43 سكه جهت تجارت ضرب شده بود. 
حدود 650هزارنفر ساكن منطقه بودند. شهرسيراف به 
مرور زمان به زيرآب رفته كه ازآن مكان فقط مقداركمي 
ازدريا بيرون مانده است. درمنطقه ما گردشگران مختلفي 
رفت وآمد مي كنند.آثارباستاني وميراث فرهنگي منطقه 
بسيار قديمي است.ازآثار معروف منطقه كوه «پِدري» 
است. نام اين كوه دركتاب تورات هم آمده است. مي گويند 
زماني كه حضرت نوح سوار بركشتي شده وآب همه جارا 
فراگرفته است اولين خشكي را كه مي بيندكوه پِدري است. 
اين كوه دراطراف سيراف قرار دارد. درحال حاضركوه پِدري 
به نام كوه پرديس معروف است. برخي باستان شناسان 
مانند خانم بدري دشتي تخت جمشيد را به شهرستان جم 
نسبت مي دهند. درگذشته جم وعسلويه جزو بندركنگان 
بودندكه هردوآن ها درحال حاضر تبديل به شهرشده اند.

شهرستان كنگان تنها يك بخش داشته كه بخش جديدآن  
سيراف است كه به تازگي دردولت به تصويب رسيده است. 
از مطالبات مردم منطقه اين است كه كمرگ سيراف دوباره 
احيا شود.زيرا دوهزارسال پيش درسيراف تجارت صورت 
مي گرفته واالن اين گمرك تبديل به يك مخروبه شده 

است. درزمان جنگ وبعد ازآن به دليل شرايط كشور اين 
بندرتعطيل شده بود. خوشبختانه با تالش هاي زيادي 
كه انجام داديم توانستيم براي احياي دوباره اين كمرگ 
اقدامات مفيدي راانجام دهيم. درتقسيمات كشوري 
براي شهرجديدسيراف،چهار شهرستان تعريف شده كه 
روستاي بهارستان و بيده خون قرار است با تصويب دولت 
به شهرتبديل شوندوشهرستان هاي چاه مباركه وسيراف 
تبديل به شهرشده اند.درحوزه گردشگري عسلويه بايد 
بگويم درآنجا جنگل هاي زيباي حر وچشمه هاي زياد آب 
وجود دارد.سال 1402،استان بوشهر به عنوان پايتخت 
گردشگري درنظرگرفته شده است. سند بوشهر1402 
در حال تدوين وبررسي است. فازاول اين سند دركنگان 
شروع شده است. خوشبختانه درچندسال اخيرجذب 
گردشگرخوبي داشته ايم به گونه اي كه براي اختتاميه آيين 
سوگواري ايام محرم وصفركه  هرساله درشهرستان جم 
برگزار مي شود.(قابل ذكراست  اين آيين سوگواري دومين 
مراسم سوگواري دربحث تعزيه وتعزيه خواني دركشوراست)

زماني كه وزير فرهنگ وارشاد براي اختتاميه اين مراسم  به 
جم آمدند اورابراي بازديد به دهكده گردشگري پازارگاد در 
روستاي شيرينو ازتوابع كنگان برديم .اين روستا 15هزارنفر 
جمعيت داردكه امكانات گردشگري اين منطقه بسيارعالي 
است به گونه اي كه مي توان به جرات  گفت چنين امكانات 
تفريحي در هيچ جاي ايران حتي درجزيزه كيش هم وجود 
ندارد.اين دهكده تفريحي از دورريزهاي پتروشيمي ساخته 
شده است. براي مثال با استفاده از لوله هاي پتروشيمي 
سوييت هايي  ساخته شده كه داخل آن سوييت ها  با چوب 
ساخته شده است . دراين دهكده تمام تفريحات دريايي 
وخشكي وجوددارد. نام اين دهكده پازارگاد است .مي 
خواهم به اين موضوع اشاره كنم  كه جذب گردشگر در اين 
منطقه به قدري باالست كه حتي يك سوييت خالي براي 
بازديد وزير فرهنگ وجود نداشت.دراين مدت توانستيم 
تورهاي گردشگري را فعال كنيم. درحوزه گردشگردي بايد 
به اين نكته اشاره كنم كه درتمام فصول نمي شود به استان 
بوشهرآمد زيرا در بيشتر اوقات هواگرم است .در يك مدت 
زماني كوتاه و درفصل هاي  پاييز وزمستان گردشگردي در 
منطقه ما پررونق است.براي بوشهر 1402با مسئوالن منطقه 
پازارگاد رايزني هاي بسياركرديم. همچنين براي توسعه 
گردشگري دراين منطقه احداث جاده وفاق را دربرنامه 
داريم. اين جاده 9 كيلومتر است كه ازكنار دريا مي گذرد 
وسمت ديگر جاده آثارطبيعي وباستاني وجود دارد. تنوع 
غذايي منطقه جاي خودش دارد.عالوه بر جذب گردشگر 
در بحث ميراث فرهنگي وآثار باستاني درحوزه ما جذب 
گردشگرصنعتي مناسب است زيرا از همه جاي دنيا براي 
ديدن پارس جنوبي به عسلويه مي آيند. شب هاي عسلويه 
بسيارزيباست. اين مناطق براي ما رشد خوبي داشته است.

يكي از ايرادات جنوب استان بوشهر توسعه نامتوازن دراستان 
است زيراهرقسمت استان به شكلي رشدكرده كه مناسب 

هم نيستند.
     مهم ترين مشكل حوزه انتخابيه شماچيست ؟

عمده ترين مشكل راه ها وجاده ها هستند. درگذشته 
جاده اي كه به جم ختم مي شد بن بست بود به گونه اي 
كه اگراز بوشهر به سمت جم مي رفتيد هيچ راه خروجي 
وجود نداشت. سال 76 وقتي دانشگاه تهران قبول شدم 
زماني كه مي خواستم از شهرخارج شوم تا به تهران 
برسم بايد مسيرهاي زيادي را طي مي كردم.  حدود 
11 ساعت طول مي كشيد تا به شيراز برسم. تا تهران 24 
ساعت در راه بودم.مسيرجم به شيراز270كيلومتراست 
كه با احداث اتوباني، شهرستان جم از بن بست خارج 
شده است.سال 86 باند اول اين اتوبان به بهره برداري 
رسيداما باند دوم آن كه سال87 شروع شده هنوز به بهره 
برداري نرسيده است. به عنوان مخالف آقاي آخوندي با 
ايشان بسيارصحبت كردم جلسات مختلفي گذاشتم 
بعد ازكلي رايزني فقط توانستيم 30كيلومتر از باند دوم 
را كه در حوزه انتخابيه ام است احداث وبه بهره برداري 
برسانيم .اين جاده دررديف بودجه ملي قرار دارد. درواقع 
شيراز،فيروزآباد وجم  دراين مسير قرار دارند. ازسمت 
شيرازتا فيروزآباد جاده احداث شده كه مابقي آن 
حدود 155كيلومترمانده است. جاده عسلويه به شيراز 
بسيارمهم  وجزوكريدوراصلي كشورمحسوب مي شود 
درواقع جنوب ايران را به پايتخت ومركزكشوروصل 
مي كند. سه استان هرمزگان،بوشهر وفارس هم درمسير 
اين جاده قرار دارند. براي 30كيلومتر اين جاده كه 
دراستان ما قراردارد بسيارتالش كرديم تاتوانستيم آن 
را  به مناقصه ببريم و شركت پيمانكاري آن را مشخص 
كنيم. اميدوارم درآينده نزديك كاراحداث اين جاده 
شروع شود. ازطرف ديگربراي احداث اين جاده از 
سمت شيراز هم از شركت نفت بودجه گرفتيم. الزم 
به ذكراست كه اين پروژه درتعهد شركت نفت و وزارت 
راه است.شركت نفت به تعهدات خودش تاكنون عمل 
كرده است بانداول را ساخت وبه بهره برداري رساند. اما 
باند دوم كه درتعهد وزارت راه است هنوزبراي احداث آن 
اقدام مفيدي صورت نگرفته است. پااليشگاه فجرجم 
از دهه 60 شروع به كاركرده است. اين پااليشگاه  قبل 
از انقالب ساخته ومورد بهره برداري قرارگرفته است. 
درگذشته جاده اي 30كيلومتري براي دسترسي به 
پااليشگاه ساخته شده بودكه بسيار باريك ونامناسب 
بود. بعدازدوندگي هاي زياد توانستيم اين جاده را به 
مرحله مناقصه برسانيم. چهاركيلومتراول اين جاده 
دراختيار پااليشگاه است كه پااليشگاه آن را ساخته 
كه اعتباري بالغ بر 20ميليارد تومان دربرداشته است.

اين جاده سه فاز دارد. فاز اول جاده جم به بابامباركي 
،فازبابامباركي تا پااليشگاه ،فازسوم پااليشگاه تازيريا 
انارستان است. يكي از پروژه هاكه جزو مطالبات مردم 
است وروي آن بسيارتاكيد دارند احداث وتكميل بلوار 
وفاق است. اين بلوار بين كنگان ودير قرار دارد وحدود 
10كيلومتراست.با احداث اين بلوار بندردير از بن بست 
خارج شده ودر مسيرراه هاي مواصالتي قرار مي گيرد. 
اين جاده مي تواند درآينده جذب توريست بااليي براي 

منطقه داشته باشد.
     درجنوب كشور بحث قوم گرايي مطرح است 
آيا شماهم از طرف قوم خاصي وارد مجلس شده ايد؟ 
به نظرشما قوم گرايي درمنطقه جلوي توسعه را 

نمي گيرد ؟
بله با حمايت وارد مجلس شدم ولي  قوم گرايي باعث 
عدم توسعه نمي شود.تعصب قوم واقوام گرايي درمنطقه ما 
به شدت استان خوزستان نيست. درشهرستان جم مردم به 
صورت طايفه اي زندگي مي كنند. امادر بنادراين گونه نيست.

من ازطايفه قاعديوسفيه شهرستان جم هستم.  درحوزه 
انتخابيه مااهل تسنن وتشيع بدون هيچ مشكلي دركنار 
هم زندگي مي كنند به گونه اي كه حتي در يك خانواده 
عده اي شيعه وعده ديگر سني هستند. ازدواج دربين اين 
دو مذهب هم زياد است. 80درصد مردم عسلويه اهل تسنن 
و20 درصد شيعه هستند.دركنگان حدود 40درصد اهل 
تسنن ومابقي افراد شيعه هستند.دربندركنگان ارتباط 
بين شيعه وسني به قدري خوب است كه حتي روضه خوان 
شب تاسوعا وعاشوراي حسيني  امام جمعه اهل سنت است.

درحوزه انتخابيه ما هفته وحدت بسيار مهم وحائز اهميت 
است. زيرا دراين هفته جلسات پررنگ ومختلف براي توسعه 
منطقه برگزار مي شود. پروژه هاي زيادي افتتاح مي شود. 
دراين سال ها براي فرهنگ سازي و  وحدت بين شيعه وسني 

تالش هاي زيادي صورت گرفته است.
     چه مشكالتي در موضوع آب وبحران آن 

درحوزه انتخابيه شماوجود دارد؟
درحال انتقال آب به شهرستان جم وسيراف هستيم.

شهرستان جم از دريا 30كيلومتر فاصله داردكه اين 
مسيربايد لوله گذاري شود.پروژه انتقال آب سال هاست 
كه شروع شده  وحدود 70 درصدآن تكميل شده اما ادامه 
كارمانده است؛ در واقع كاررا رها شده است. شركت نفت 
بودجه انتقال آب را دراختيار منطقه قرارداده است اما نظارت 
واجراي آن برعهده وزارت نيرو بوده كه دراين امركم كاري 
صورت گرفته است.شهرستان جم تنها شهري دراستان 
بوشهر است كه آب آشاميدني آن ازمنابع زيرزميني 
تامين مي شود. اين شهرستان 360 رشته قنات داشته 
كه همه اين قنات هاخشك شده اند.درگذشته باغات 
ومركبات شهرستان جم بسيار معروف بودند اما امروزه 
به دليل كمبودآب، كشاورزان مجبورشده اند باغات را 
خشك كنند.خرماي خاصويي جم يكي از مرغوب ترين 
خرما هاي دنياكه برند بين المللي دارد به دليل خشكسالي 
توليدات آن در منطقه بسيارپايين آمده است. براي تامين 
آب منطقه دربرنامه ششم توسعه پيش بيني و مصوب شده 
كه بايددر مناطق ساحلي 30 درصد ازآب شيرين كن ها 
استفاده شودكه احداث آب شيرين كن هابه بخش خصوصي 
واگذار شده  كه متاسفانه دولت نظارتي روي آن ها ندارد. در 
بحث آب شيرين كن ها قراربود28 هزار متر معكب آب 
درنظرگرفته شودكه احتمال مي دهيم به 35 هزارمترمكعب 
آب برسد. پروژه آب شيرين كن ها بايدتا  امروز تمام مي شد 
كه براي تكميل آن دوباره با شركت پيمانكارآن پروژه  
قراردادبسته شده است. به دنبال اين هستيم كه خط لوله 
اصلي آب را به دوبخش تقسيم كنيم؛ يك بخش براي آب 
شيرين كن درنظرگرفته شود وبخش ديگر خط انتقال آب 
باشد.اميدواريم كار احداث آب شيرين كن هاي منطقه 
هم زودتر تمام وبه بهره برداري برسند. درحال حاضر فقط 
كنگان آب شيرين كن داردكه بايدتوسعه پيداكند. براي 
ساكنان شهرك هاي نفتي روزانه بين 150تا200 تانكرآب 

برده مي شود اما متاسفانه آب براي بوميان منطقه نيست.
       درحوزه بهداشت ودرمان تاكنون چه اقداماتي 

درحوزه انتخابيه صورت گرفته است؟
بيمارستان امام خميني(س) كنگان قطب درماني 
جنوب كشورمحسوب مي شود. تعداد تخت هاي اين 
بيمارستان بسيار كم بودكه باكمك وزارت بهداشت ودرمان 
توانستيم به 190 تخت توسعه دهيم. متولي اين بيمارستان 
وزارت بهداشت است.متاسفانه پزشك متخصص به صورت 

دايمي دربيمارستان وجودندارد.
     چرا پزشك بومي درمنطقه نداريد ؟

به تازگي درحوزه بهداشت ودرمان دانشجوياني 
داشته ايم تااين افراد درس شان تمام شود  وبه منطقه 
بيايندچندسالي طول خواهدكشيد. مشكالت زيادي 
درطرح تحول سالمت داريم. براي مثال بيمارستان جم كه 
بيمارستان سطح دو محسوب مي شود متولي آن بيمارستان 
شركت نفت است و  اولويت خدمات دهي به بيماران براي 
كاركنان نفت وخانواده هاي آنان است. درعسلويه تامين 
اجتماعي كلينيكي داشته كه به تازگي تبديل به بيمارستان 
32تخت خوابه شده است. زماني كه آقاي ربيعي وزير 
بودندبه همراه مرحوم نوربخش به منطقه آمدند و دستور 
دادندتعدادتخت هاي بيمارستان 64 تخت خوابه شود. به 
احتمال زياد تعداد تخت هاي اين بيمارستان اضافه شده 
وبه 90تخت برسد.28سال از اولين كلنگ بيمارستان 
بندر ديرمي گذرد يعني دردوره مجلس سوم قراربوداين 
بيمارستان ساخته شودكه باكمك شركت نفت اين 

بيمارستان را تكميل وبه بهربرداري رسانديم.
به نظر مي رسد درحوزه بهداشت و درمان  

پيشرفت خاصي نداشته ايد؟
به هيچ وجه، بيمارستان بندردير بعداز سال ها به 
بهره برداري رسيده است.يكي ازمطالبات مردم منطقه اين 
است كه بيمارستان هارا تخصصي كنيم .مراحل توسعه 
درحوزه بهداشت ودرمان را به تازگي شروع كرده ايم. مردم 
براي درمان بيشتر به استان شيرازمي روند. به دليل مشكالت 
بهداشتي ودرماني كه درمنطقه ما وجود دارد دريكي از 
مهمانسراهاي تهران  دو واحد اجاره كرده ام كه به صورت 
متوسط هرروز از 45تا50 نفر مهمان كه براي درمان تهران 

آمده اند  پذيرايي مي شود.
درجايي گفته بوديد سه چالش مهم 
بيكاري،آسيب هاي اجتماعي ومسئول پيگير ،براي 
استان بوشهروجود دارد. درباره آسيب هاي 

اجتماعي منطقه توضيح مي دهيد؟
درحوزه آسيب هاي اجتماعي سال ها به عنوان يك 

مددكاراجتماعي درمنطقه كاركردم. ازفرهنگ هاي مردم 
جنوب اين است كه دختر بايد بالباس سفيدبه خانه بخت برود 
وبالباس سفيد ازآنجاخارج شود.به عنوان يك دخترجنوبي 
اين فرهنگ اصيل را پذيرفته ام. امروزه به دليل مهاجرت 
افرادمختلف به منطقه و ورود خرده فرهنگ هاي ديگر به ويژه 
در شهرستان هاي جم وكنگان نوع زندگي وديدگاه مردم 
تغييركرده است.امرطالق در منطقه ما بسيار نامطلوب بود 
وهيچ جايگاهي نداشت اما االن آمار طالق باال رفته است. اين 
خرده فرهنگ ها خواسته يا نخواسته باعث تضاد در منطقه 
شده است. از طرف ديگر به دليل بيكاري،اعتياد درحال 
گسترش است . عسلويه به دليل شرايط بد آب وهوايي در 
اكثر اوقات غير قابل تحمل است به گونه اي كه درجه حرارت 
باالي 50 درجه ورطوبت هوا باالي 100 درجه مي شود. 
همچنين آلودگي هوا وگرد وغباري كه درمنطقه وجود دارد 
دست به دست هم داده تا شرايط زندگي سخت وآسيب هاي 
اجتماعي گسترش پيداكند.مصرف مواد بين جوانان 
بسيارگسترده شده است درواقع اعتياد در جنوب كشور بيداد 

مي كند و بعدازآن معضل افزايش طالق درمنطقه است.
     برخي مي گويند چرادرمناطق نفت خيزكه 
بيشترين درآمد كشور ازآنجاتامين مي شود ، 

مردم را درفقرنگه مي دارند؟
البته اينكه گفته شود مردم را درفقر نگه مي دارند، 
درست نيست. به نظرم مسئوالن مي توانستند براي توسعه 
منطقه كاركنند همان گونه كه ماتوانستيم باگرفتن يك 
مصوبه ازشوراي عالي اقتصاد 600ميلياردتومان بودجه 
براي توسعه منطقه بگيريم. نمي دانم مديران گذشته 
براي توسعه چقدر تالش كرده اند. معتقدم براي توسعه 
منطقه بايد يك اراده قوي وجود داشته باشد. ازطرف 
ديگر مسئوالن دلسوز بايد دررأس كار قرار بگيرند.بايد 
ازتوان شركت نفت در منطقه خوب استفاده كرد.اگر 
مشكل اشتغال درمنطقه حل شده بود باتوجه به پتانسيل 
موجود كارهاي مفيدي مي شد انجام داد. من تمام 
زندگيم را وقف مردم حوزه انتخابيه ام كردم. ازآن دست 
نمايندگاني نيستم كه نمايندگي دركنار ديگر شغل هايم 
باشد. در اين مدت تالش زيادي براي توسعه منطقه كردم. 
روحيه مطالبه گري را در مردم پرورش دادم. رويكرد براي 
مردم منطقه حمايتي است و باهمين رويكرد دنبال حل 
مسائل و مشكالت رفتم .اين موضوع را هم بايددرنظر 
داشت كه بعد مسافت باعث تقليل امكانات مي شود. براي 
مثال شهر بوشهر را درنظر بگيريد هرچقدر ازمركز استان 
دورمي شويم امكانات رفاهي مردم كمتر مي شودوهمين 
بعدمسافت براي امكانات را از پايتخت درنظر بگيريد تا به 

جنوب كشور برسد.
وضعيت امنيت در آن حوزه چگونه است ؟

امنيت منطقه بسيارباالست. باتوجه به اينكه 
تمام تاسيسات نفت وگاز وپتروشيمي به صورت 
يك مجموعه درمنطقه ما قرار دارد كه مي توان 
اين مجموعه را به يك بمب تشبيه كرد. مردم 
دركنارمرزبانان ونگهبانان بسيار خوب از منطقه 
محفاظت ومراقبت مي كنند. درواقع  اين مردم 
هستندكه بيشترين امنيت درمنطقه را ايجاد مي كنند. 
مردم مي دانند اگركوچك ترين آسيبي به اين صنايع 
وارد شود اول خودشان آسيب مي بينند. پااليشگاه 
فجرجم درزمان جنگ  بمباران شد و همه مردم 
حتي كودكان باهرامكاناتي كه در دست داشتندبراي 
خاموش كردن آتش پااليشگاه به كمك آمدند. درواقع 
مردم صنعت رامتعلق به خودشان مي دانند و بايد ازآن 

به خوبي نگهداري ومحفاظت كنند.

     دراستان خوزستان وجنوب كشور مهاجرت 
مردم به داليل مختلف زياد است. آيادرحوزه 

انتخابيه شماهم   وضع همين گونه است ؟
منطقه ما برخالف استان خوزستان مهاجر پذيراست. 
سال هاي 90و 95  شهرستان كنگان دركشور بارتبه 
62درصد در مهاجر پذيري اول شد. به دليل وجود 
پااليشگاه هاوفازهاي پارس جنوبي اشتغال درمنطقه 
خوب است. از ديگرعواملي كه باعث مهاجرپذيري باال 
در منطقه شده است اجراي خوب طرح تفصيلي است 
كه باعث توسعه در منطقه شده است. همچنين دربحث 
ساخت وساز هم منطقه ما دركشورجزو باالترين هاست.
     زماني درباره شما عكس و فيلمي درفضاي 
مجازي پخش و حاشيه ساز شد. دراين باره 

توضيحي داريد؟
بعد ازاينكه راي آوردم عكس بنده به همراه فايل 
صوتي پخش شد.آن صدا معتلق به بنده نبود و مشخص 
بود دوستاني دنبال ردصالحيت وتاثيرگذاري روي 
اعتبارنامه بودند. همچنين سال گذشته عكس نوشته اي 
را از من  پخش كردندكه مجبورشدم ازتريبون رسمي 
مجلس آن را تكذيب كنم. البته مي دانم تريبون مجلس 

براي دفاع از من  نيست اما ناچاربه اين كارشدم.
     مجلس دهم بيشترين زنان را داشته است. 
عملكرد زنان مجلس را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

باتوجه به پتانسيلي كه در خانم هاي اين دوره از 
مجلس وجود دارد وظرفيت هاي موجود، فراكسيوني 
به نام جوانان در مجلس تشكيل شدكه بيشتراعضاي 
آن خانم هاهستند. من نايب رييس فراكسيون جوانان 
مجلس هستم.كارهاي بسيار خوبي  درفراكسيون 
جوانان وفراكسيون زنان مجلس شروع شده است. براي 
مثل اليحه حمايت ازكودكان ونوجوانان كه چندين سال 
درمجلس مانده بودرا به تصويب رسانديم. فوريت طرح 
عدم ازدواج دختران زير13 را  دربرنامه داريم. اصالح 
قانون مدني ماده1041 دردستوركاراست. ازطرف 
ديگرتالش كرديم دربرنامه ششم توسعه  كه براي زنان 
اولويت هايي درنظر گرفته ايم 27دهم درصدماليات بر 
ارزش افزوده را به حوزه ورزش بانوان اختصاص داديم.

همچنين سال گذشته بودجه اي براي زنان آسيب 
ديده درنظرگرفته شد. دراين دوسال فراكسيون زنان 
تالش هاي زيادي انجام داده است. چندين پروژه 
دردست مطالعه وبررسي داريم. درصدد هستيم كه 
مشاوره قبل از ازدواج وآزمايش ژنتيك را اجباري كنيم. 
باتوجه به اينكه زنان درمجلس 6درصد وجزو اقليت ها 
هستند اما توانستند با تالش هاي فراوان مصوبات خوبي 

رادرمجلس داشته باشند.
فكرمي كنيدباتمام تالش هايي كه درحوزه 

انتخابيه كرده ايد در مرحله بعدي راي بياوريد ؟
انتخاب برعهده مردم است. تمام تالش و وقتم رابراي 
مردم منطقه گذاشتم. عالوه براين ها خانواده وفاميل هايم 
هم درگير كارمن شده اند . عالوه بر دفتر مجلس 6 دفتر 
ديگرهم دارم كه 24 نفربا من در آن دفاتركار مي كنند.
همه اين تالش ها درجهت رضايتمندي مردم است.

معتقدم وقتي مردم منطقه ام براي اولين بار به يك خانم 
اعتماد كرده اند و براي اينكه اين اعتماد سلب نشود 
وراه براي ديگر زنان بازشود بايد كارهاي مفيد انجام 
داد .مسئوليتم درحوزه انتخابيه ام بسيار باالست. مي 
توانم به جرات بگويم از يك نماينده آقا بيشتر كارو وقت 
مي گذارم. اميدوارم مردم نتيجه تالش هايم را در دوره 

بعد به ما بدهند.

  عملكرد دولت و مجلس را چگونه ارزيابي 
مي كنيد ؟

باتوجه به شرايط موجودكشور نمي توان گفت 
100درصد دولت مقصراست زيرا تمام مسائل دست به 
دست هم داده تا اين وضعيت شكل گرفته است .بعضي 
وقت ها رسانه ها ازما ايراد مي گيرندكه چرادراين بازه زماني 
كارهايي  درمجلس دردستوركار قرار مي دهيدكه اولويت 
كشور نيست، بايد دراين شرايط معيشت مردم در دستور كار 
قرار بگيرد. بحث هايي كه درمجلس به آن پرداخته مي شود 
بيشتر لوايحي است كه دولت بايدآن را به مجلس بدهد. 
ازطرف ديگر شرايط كنوني كشور نيز به گونه اي است كه 
بعد بيروني وفضاي بين المللي براي ما بسيار اهميت دارد.

همين باعث ميشود كه مجلس با دولت همراهي زيادي 
داشته باشد.

     اين همراهي مجلس با دولت دربعضي اوقات 
باعث شده دولت به وظايف خودش عمل نكند، اين 

نكته را قبول داريد؟
بله قبول دارم؛ نگاه مجلس به وضعيت كشور نگاه 
بين المللي وبا علم به اين است كه ديگران نسبت به ما چه 
قضاوتي مي كنند وبا اين نگاه مسائل را دنبال مي كند. 
اگركشور درشرايط عادي بودبه احتمال زياد بنده به يكي 
ازچهار وزير معرفي شده راي اعتماد مي دادم درچنين 
شرايطي ناچار شديم با دولت همراهي وهمسويي 
داشته باشيم. بايد به خاطر داشته باشيم كه مقام معظم 
رهبري فرمودندكه دراين شرايط همه بايددركنار دولت 
قراربگيرندوآن راكمك كنند. مجلس هم به عنوان يكي از 
قواي سه گانه كشورسعي كرده تا دركنار دولت وآن را در 
راستاي تحقق اهداف همراهي وكمك كند. اين نكته را نيز 
بايد بدانيم كه كارهاي خوبي درمجلس دهم صورت گرفته 
است. يكي ازكارهاي  بسيارمهم صورت گرفته توسط اين 
مجلس  نوشتن برنامه ششم توسعه است. اين برنامه دركمتر 
از يك سال جمع بندي ونوشته شد.براي نوشتن برنامه ششم 
توسعه چهارماه ونيم به صورت شبانه روزي وقت گذاشتيم.

اين  برنامه از همه جهات بسياركامل است. نوشتن اين برنامه 
تجربه بسيار خوبي برايم شد و در واقع يك ترم دانشگاهي 
بودكه تجربيات واطالعات زيادي دربرداشت. ازديگر كارهاي 
مفيد اين مجلس تصويب چند اليحه اي بود كه سال ها 
مجلس مانده بود. باتوجه به وضعيت وشرايط كنوني كشور 
عملكرد مجلس دهم را خوب ارزيابي مي كنم. البته اين را 
هم بايد بگويم مردم  شايستگي زيادي دارند وبايدبراي آن ها 

تالش هاي بيشتري كرد.
درباره نشست هاي مسئوالن با رهبري درباره 

آسيب هاي اجتماعي خبرداريد؟
به دليل اهميت آسيب هاي اجتماعي كه درحال 
گسترش است وازطرف ديگرمقام معظم رهبري هم روي 
آن بسيارتاكيد دارند.كميته اي براي بررسي آسيب هاي 
اجتماعي با حضوررهبرمعظم ،سران كشور وهمچنين 
وزيران كشور ،تعاون ورفاه اجتماعي وتعداي از نمايندگان 
مجلس وكارشناسان تشكيل شده است. فكر مي كنم هشت 
جلسه ازكارگروه گذشته است. اين كميته چند آسيب اصلي 
از جمله طالق، اعتياد، بيكاري ،حاشيه نشيني و... مورد 
بررسي قرار مي دهد كه دراين زمينه كارهاي بسيار خوبي 

صورت گرفته است.
در پايان نكته اي براي مخاطبان ما داريد كه در 

بحث به آن پرداخته نشده باشد؟
ناگفته كه زياد است ولي با تشكر از همه آن هايي كه 
حمايت كردند بايد بگويم تالش هاي فراواني را در دستور 
كار داشتم تا براي توسعه منطقه كارهاي مفيدي انجام دهم.

     سكينه الماسي، نماينده جم ،دير،كنگان وعسلويه در گفت وگو با«قانون»:    

اعتياد   به  دليل   بيكاري   درحال گسترش   است
طالق در منطقه ما   بسيار نامطلوب بود اما امروز آمار آن باال رفته است

   براي بسياري باور پذيرنبود يك خانم براي اولين بار درجنوب استان بوشهر وارد مجلس شوراي اسالمي شود
   در حوزه انتخابيه ما همه كارها وابسته به شركت نفت است وبودجه طرح هاي عمراني وتوسعه اي منطقه توسط آن تامين مي شود

   يكي از مشكالت مهم منطقه مربوط به شركت نفت و اسكان اقماري كاركنان اين شركت است. اسكان اقماري يعني قرارداد نيروي كار دايمي شود
   بيكاري درعسلويه  به پنج درصد رسيد كه همين امرتبديل به يك معضل اصلي درمنطقه شده است

   يكي از عوامل بيكاري مردم منطقه نبود مديران بومي دراين حوزه است. اين شيوه مديريت در منطقه ما مشكل آفرين شده است
   1,4 درصد توليد ناخالص كشور درحوزه انتخابيه ماست

   مردم كنگان از لحاظ معيشتي با مشكل روبه روهستندكه بايد دراين زمينه آسيب شناسي شود
   فاصله طبقاتي وخرده فرهنگ هاي موجود درمنطقه آسيب هاي اجتماعي زيادي به وجود آورده است

   وقتي مشكالت را پيگيري مي كنيم  به اين پيگيري ها برچسب سياسي مي زنند درصورتي كه نبايدبه مسائل ومشكالت منطقه باديد سياسي نگاه كرد
   بندرسيراف پايتخت تمدن دريايي براثرگذشت زمان به عسلويه پايتخت تمدن صنعتي تبديل شده است

   از مطالبات مردم منطقه اين است كه كمرگ سيراف دوباره احيا شود
   سال 1402،استان بوشهر به عنوان پايتخت گردشگري درنظرگرفته شده است

   يكي از ايرادات جنوب استان بوشهر توسعه نامتوازن دراستان است زيراهرقسمت استان به يك شكلي رشدكرده كه مناسب هم نيستند
   تعصب قوم واقوام گرايي درمنطقه ما به شدت استان خوزستان نيست

   درحوزه انتخابيه مااهل تسنن وتشيع بدون هيچ مشكلي كنار هم زندگي مي كنند به گونه اي كه حتي در يك خانواده عده اي شيعه وعده اي ديگر سني هستند
   دربندركنگان ارتباط بين شيعه وسني به قدري خوب است  كه حتي روضه خوان شب تاسوعا وعاشوراي حسيني  امام جمعه اهل سنت است

   پروژه انتقال آب سال هاست كه شروع شده  وحدود 70 درصدآن تكميل شده اما ادامه كارمانده است. در واقع كاررها شده است
   شهرستان جم تنها شهري دراستان بوشهر است كه آب آشاميدني آن ازمنابع زيرزميني تامين مي شود

   براي ساكنان شهرك هاي نفتي روزانه بين 150تا200 تانكرآب برده مي شود اما متاسفانه آب براي بوميان منطقه نيست
   مصرف مواد بين جوانان بسيارگسترده شده. درواقع اعتياد در جنوب كشور بيداد مي كند

   معتقدم براي توسعه منطقه بايد يك اراده قوي وجود داشته باشد. ازطرف ديگر مسئوالن دلسوز بايد دررأس كار قرار گيرند
   روحيه مطالبه گري را در مردم پرورش دادم. رويكرد براي مردم منطقه حمايتي است وباهمين رويكرد  به  دنبال حل مسائل و مشكالت رفتم

   منطقه ما برخالف استان خوزستان مهاجر پذيراست. سال هاي 90و 95  شهرستان كنگان دركشور بارتبه 62درصد در مهاجر پذيري اول شد
   درصدد هستيم كه مشاوره قبل از ازدواج وآزمايش ژنتيك را اجباري كنيم

   باتوجه به شرايط و وضعيت موجودكشور نمي توان گفت 100درصد دولت مقصراست
   نگاه مجلس به وضعيت كشور نگاه بين المللي وبا علم به اين است كه ديگران نسبت به ما چه قضاوتي مي كنند وبا اين نگاه مسائل را دنبال مي كند
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دولت اندونزى اعالم كرده كه وقوع 
سـونامى در نزديكـى تنگـه سـوندا، 
حداقـل 222 كشـته در سـواحل اين 
كشور برجاى گذاشـته است. مقامات 
مى گوينـد بيـش از 700 نفـر زخمـى 
و حـدود 30 نفر هـم ناپديد شـده اند.

گزارش هاى اوليه حكايـت از آن دارد 
كه فـوران آتشفشـان كراكاتوا ممكن 
است به وقوع زمين لرزه در بستر دريا 
و هجوم ناگهانـى امواج سـهمگين به 
مناطق مسكونى در تاريكى شب منجر 
شده است.مناطق پاندگالنگ، المپانگ 

جنوبى و سـرانگ در كانون اين حادثه 
هستند.مدير سازمان مديريت حوادث 
طبيعى اندونزى تصاويرى را در توييتر 
منتشـر كرده كه خودروهـاى واژگون 
شده و خيابان هاى سـيل زده را نشان 
مى دهد. به تعـدادى از سـاختمان ها 

آسيب رسيده است.مقامات پيش بينى 
مى كنند كه تعداد كشته ها و زخمى ها 

افزايش پيدا كند.
تنگه سـوندا در بين دو جزيره جاوه 
در شـرق و سـوماترا در غرب اندونزى 
واقع اسـت و درياى جاوه در اقيانوس 

آرام را به اقيانوس هند متصل مى كند. 
در اواخـر سـپتامبر گذشـته، حدود 
دو هزار نفر در يك سـونامى ناشـى از 
زلزله  اى بـه بزرگى 7.5 در يك شـهر 

ساحلى اندونزى كشته شدند.
 ارتفاع امواج ناشى از سونامى در پالو 

در جزيره سوالوسى به بيش از سه متر 
رسـيده بود.اندونزى روى حلقه آتش 
اقيانوس آرام كه محل برخورد صفحات 
تكتونيـك زميـن اسـت، قـرار دارد. 
برخورد همين صفحات باعث زلزله ها و 

فعاليت هاى آتشفشانى مى شود.

سونامی مرگبار در اندونزی ، ده ها کشته و مجروح برجا ي گذاشت

پس از آنكه رييس جمهورى آمريكا اعالم كرد كه 
قصد دارد  نيروهايش را از سوريه خارج كند، تغييرات 
ميدانى چشمگيرى در سوريه رخ داده است، به عنوان 
ــور براى مقابله با  مثال فرماندهان كردهاى اين كش
عمليات احتمالى تركيه ديدارى با رييس جمهورى 
سوريه داشته اند و ارتش سوريه نيز از اطراف ادلب به 

شرق رودخانه فرات منتقل شده است.
رسانه هاى محلى سوريه اعالم كردند، يگان هاى 
ارتش اين كشور براى شروع عمليات نظامى در شرق 
سوريه به حومه شرقى ديرالزور گسيل شده اند.  در اين 
رابطه سايت اوقات الشام االخباريه گزارش داد، ارتش 
سوريه بخشى از نيروهاى خود را از اطراف استان ادلب 

به سمت منطقه شرق سوريه برده  است.
اين در حالى است كه چنين اقدامى پيش از اين 
با واكنش منفى و سرسختانه آمريكا روبه رو مى شد 
ــوريه را به  ــى نيروهاى س و جنگنده هاى آمريكاي
هنگام عبور از رودخانه فرات به طور مستقيم هدف 
ــاى هنگ  ــانى نيروه ــر اطالع رس مى گرفتند.دفت
ــته به نيروهاى ببر در ارتش سوريه  الطراميح وابس
نيز تاكيد كرد: يگان الطراميح  دستوراتى را در زمينه 
خروج از جبهه هاى درگيرى در حومه شمالى حماه 
و حومه شرقى ادلب به سمت ديرالزور دريافت كرده  
ــت.اين دفتر افزود: نيروها براى شروع عمليات  اس
ــه اين منطقه  ــرق فرات عليه داعش ب نظامى در ش

منتقل شده اند.
استعفاى نماينده آمريكا در  ائتالف جهانى 

ضد داعش
ــژه آمريكا در ائتالف  برت مك گرك، نماينده وي

بين المللى مبارزه با داعش روز شنبه از سمت خود 
ــئوالن وزارت خارجه آمريكا اعالم  استعفا داد. مس
كرده اند كه او  مايك پمپئو  را شامگاه جمعه از تصميم 
خود آگاه كرده بود. به گزارش يورونيوز، ظاهرا آقاى 
مك گرك در مخالفت با تصميم دونالد ترامپ براى 
خارج كردن نيروهاى نظامى آمريكا از سوريه از سمت 
خود كناره گيرى كرده است و از روز 31 دسامبر در 
دفتر كار خود حاضر نخواهد شد.پيشتر هم شايعه 
هايى مبنى بر كناره گيرى او از مقام خود طى ماه هاى 
آينده مطرح شده بود كه استعفاى جيمز متيس، وزير 
ــو انداخت. برت مك  دفاع آمريكا تصميم او را به جل
گرك دو هفته پيش هم از صحبت هاى دونالد ترامپ 

در مورد شكست داعش در سوريه انتقاد كرده بود.
تركيه بخش ديگـرى از يگان هاى نظامى 

خود را به مرز سوريه منتقل كرد
ــه نقل از  ــنبه ب ــزارى رويترز روز يك ش خبرگ
خبرگزارى دميرورن تركيه از انتقال صد  وسيله نقليه 
شامل كاميون و ادوات نظامى به منطقه مرزى سوريه 
ــى مربوطه، كاروان نظامى  خبر داد. تصاوير ويديوي

تركيه را در مسير منتهى به كليس نشان مى دهد.
تشديد فعاليت نظامى تركيه درست چند روز پس 
از آن رخ مى دهد كه رجب طيب اردوغان اعالم كرده 
ــد ترامپ، رييس جمهور  بود به دنبال تصميم دونال
آمريكا و خروج نيروهاى نظامى اش از سوريه بنا دارد 
عمليات نظامى برنامه ريزى شده با شبه نظاميان كرد 
ــمال سوريه  يگان هاي  مدافع خلق (ى پ گ) در ش
ــر خارجه تركيه هم تعويق  را به تعويق بيندازد. وزي
ــرق فرات را تاييد كرده بود. ــوم به ش عمليات موس

ــق (ى پ گ) را در واقع  ــكارا  يگان هاى مدافع خل آن
يك سازمان تروريستى مى داند و انشعابى از حزب 
ــال 1980  ــتان (پ ك ك) كه از س كارگران كردس
شورش هايى را در تركيه انجام داده است. تركيه دو 
ــاخه زيتون را در سوريه به  ــپر فرات و ش عمليات س
صورت توأمان عليه يگان هاى مدافع خلق (ى  پ گ) 

ــت. اين خبرگزارى تركيه اى  و داعش انجام داده اس
همچنين گفته كه كاروان نظاميان تركيه به سمت 
ــى هاتاى در  ــتان جنوب مناطق مرزى كليس در اس
ــامل تانك ها،  ــت. اين كاروان نظامى ش حركت اس
ــن اتوبوس هاى  ــل و همچني خمپاره انداز  و مسلس
حامل كماندوهاى تركيه هستند. بخشى از تجهيزات 

و نيروهاى نظامى در بخش هاى مرزى مستقر خواهند 
شد و اين در حالى است كه به ادعاى منابع ترك برخى 
ــق منطقه البيلى وارد خاك  ديگر از نظاميان از طري

سوريه شده اند.
بازگشت بى سر و صداى القاعده

ــه القاعده در حال  وزير امنيت انگليس گفته ك

ــعه فناورى براى هدف قرار دادن هواپيماها و  توس
فرودگاه هاست.

ــدار داده كه اين گروه  بن واالس همچنين هش
ــئول حمالت 11 سپتامبر به دنبال  تروريستى مس

اقدامات خودسرانه بيشتر است.
وى ادامه داد: تهديد هوايى جدى است. القاعده 
ــازماندهى شده اند  برگشته است. آن ها بار ديگر س
ــتر عليه اروپا هستند و با  و به دنبال توطئه هاى بيش
متدهاى جديد آشنا شده و همچنان به دنبال حمالت  
هوايى هستند. افت فعاليت داعش به تالش القاعده 
براى از سرگيرى تسلط و نفوذ و استفاده از حمالت 
تروريستى هوايى منجر مى شود تا آن ها اعالم كنند 
بازگشته اند. مقام هاى دولت لندن به ساندى تايمز 
گفته اند كه اين تهديد شامل استفاده از وسايل و ابزار 

منفجره كوچك شده مى تواند باشد.
وزير امنيت انگليس در ادامه گفت:  القاعده آرام 
و ساكت در گوشه اى نشسته و تالش كرده تا بفهمد 
قرن 21 به چه صورت است؛ درحالى كه داعش به فرد 
اصلى ميدان تروريستى بدل شد. القاعده خودش را 
ــازماندهى كرده است.  كنار نكشيد بلكه بار ديگر س
القاعده در جاهايى خودش را ظاهر كرده كه ما فكر 
ــاد فرودگاه ها به  ــت. امنيت زي مى كرديم در خفاس
ــت ها تالش مى كنند تا  ــت كه تروريس اين معناس
ــام حمالت ازجمله  روش هاى جديدى را براى انج
جا زدن نيروهاى خود در قالب كارمندان فرودگاهى 
براى هواپيما ربايى به كار بگيرند. آن ها مواد منفجره 
را وارد هواپيماها مى كنند. به عبارتى، اگر آنها نتوانند 
مستقيما وارد عمل شوند، ميانبر را انتخاب مى كنند.

القاعده برمى خيزد!

بررسی پیامدهای تصمیم آمریکا در زمينه خروج  از افغانستان و سوریه

شايد خيلى ساده لوحانه باشـد كه در يك 
نگاه سطحى فكر كنيم كه دونالد ترامپ همين 
طور اشـتباهى و لحظه اى تصميـم گرفته كه 

سوريه و افغانستان را ترك كند. عده زيادى از 
مردم دنيا فكر مى كنند كه در حال حاضر يك 
نفر به نام ترامپ براى بيـش از 300 ميليون نفر 
آمريكايى تصميم مى گيرد و حتى به حرف هاى 
نزديك ترين مشاوران خود گوش نمى دهد! تمام 
چيزهايى كه در سناريوهاى ظاهرى مى بينيم، 
همه آنچه كه در پشـت صحنه اتفاق مى افتد 

نيست. فكت ها و گزاره ها را بايد با هم ديد.خروج 
از سوريه، كاهش نيروها د ر افغانستان، افزايش 
نيروها در عراق،بازگشت ناو  هواپيمابر به خليج 
فارس، كناره گيرى وزيـر دفاع جيمز متيس و 
چندين مورد ديگر. همان طور كه پيشـتر هم 
گفته بوديم، نيمه اول دوره زمانى دولت ترامپ 
تمام شده و او در نيمه دوم كه اتفاقا مثل فوتبال  

نيمه مربى ها محسوب مى شـود، قطعا بازى را 
طور ديگرى پيش خواهد برد!

نكته مهمى كه در رسـانه ها به آن پرداخته 
نمى شود، اين است كه داعش و القاعده هرگز از 
بين نرفته اند و خطر آن ها درست مثل دوره جرج 
بوش و باراك اوباما همچون خاكستر زير آتش 
همه دنيا را تهديد مى كند. ميدان خالى كردن 

در سوريه و افغانسـتان براى داعش، القاعده و 
طالبان، بى شك بدون برنامه ريزى نيست. اين 
ترامپ نيست كه براى آمريكا و جهان تصميم 
مى گيرد. يك دولت جمهورى خواه هميشـه 
وظيفه دارد كه اسـلحه بفروشـد. كمپانى ها و 
البى هاى سالح، پول مفت به هيچ كانديدايى نمى 
دهند. ديگر براى دنيا روشن شده كه  دولت هاى 

دموكرات، معماران صلح هستند و دولت هاى 
جمهورى خواه، آتش بيار معركه! ترامپ تفاوت 
چندانى بـا جرج بـوش پسـر نـدارد؛ او فقط 
نسخه اى به روزرسانى شـده از رييس جمهور 
جمهورى خواه آمريكاست. بايد منتظر باشيم 
و ببينيم كه تغيير آرايش جنگى در خاورميانه 

با چه خواب هاى جديدى، تعبير خواهد شد! 

ممهدى دل روشن 

ــزارش  ــت در گ ــنگتن پس ــه واش روزنام
ــان ماه هاى  ــدى از زواياى پنه غيرمنتظره  جدي
ــقجى پرده برداشته و  پايانى زندگى جمال خاش
مى نويسد:طرف هاى قطرى به او پيشنهاد نگارش 
ــاى آمريكايى را مى دادند و  مقاالتى در روزنامه ه

مسير ترجمه مقاالت او  را فراهم مى كردند.
اين روزنامه در گزارشى كه درخصوص برخى از 
زواياى ماه هاى پايانى زندگى خاشقجى تهيه كرده، 
ــوارترين موضوع درباره زندگى  نوشته است: دش
ــعودى  ــقجى،  روزنامه نگار منتقد س جمال خاش
ارتباطش با موسسه قطرى بوده است. اين در حالى 
است كه دبيران بخش تحليل واشنگتن پست كه 
از بخش خبرى اين روزنامه مستقل عمل مى كند، 
ــات و تالش هاى  ــن ارتباط ــد، آن ها از اي گفته ان

موسسه قطرى هيچ اطالعى نداشته اند.
ــنگتن  ــه اخيرا در روزنامه واش اين گزارش ك
پست منتشر شده فاش مى كند، خاشقجى روابط 
مستحكمى با طرف هاى قطرى داشته تا حدى كه 
به او پيشنهاداتى درباره نوشت مقاالتى در رابطه با 

عربستان در رسانه آمريكايى مى دادند.
اين روزنامه فاش مى كند، اين موضوع موجب 
عالمت سوال بزرگى حتى بين حاميان پرونده او 

شده است.

نامه هاى خاشقجى و قطر
اين روزنامه به نامه هاى مكتوبى بين خاشقجى و 
مدير اجرايى موسسه بين المللى قطر اشاره مى كند 
ــالم در برخى  ــان مى دهند مگى ميچل س كه نش
ــنهاداتى در زمينه نگارش مقاالت به  موارد پيش
جمال خاشقجى مى داده و او در روزنامه واشنگتن 

پست به آن ها مى پرداخته است.
ــابق  ــالم، فعال و ديپلمات س مگى ميچل س
ــت  ــال دوس ــى بوده كه مى گويد 12 س آمريكاي
خاشقجى بوده اما واشنگتن پست تاكيد مى كند 
ــول را به اظهار  ــقجى مقت او تالش مى كرده خاش

مواضع تند و متعدد عليه عربستان تشويق كند.
چه كسى به خاشقجى سوژه  مى داد؟

ــت  ــن روزنامه، دوس ــاگرى اي ــاس افش براس
خاشقجى كه مرتبط با قطر بوده تنها به ارائه سوژه 
و پيشنهاد درباره نگارش مقاالت بسنده نمى كرده 
ــن روزنامه نگار  ــازمان متبوعش براى اي بلكه س
ــى و يك محقق نيز  سعودى يك مترجم انگليس

استخدام كرده بود.
مگى سالم در دفاع از روابطش با خاشقجى در 
پاسخ به سواالت واشنگتن پست مى گويد، كمكى 
كه به خاشقجى كرده بود، از سوى يك دوست به 

يك دوست جهت موفقيت در آمريكا بوده است.

وى مى افزايد: اطالع و آشنايى خاشقجى با زبان 
انگليسى اندك بود و موسسه به او پولى پرداخت 
نمى كرد و هيچ اقدامى در جهت تاثيرگذارى بر او 

به نيابت از قطر نداشت.
در گزارش اين روزنامه كه خاشقجى براى آن 
مطلب مى نوشت، ديويد اگناتيوس،  روزنامه نگار 
واشنگتن پست در 12 اكتبر گفته بود: خاشقجى 

ــن رياض و دوحه معموال با  از زمان وقوع بحران بي
مگى سالم، مدير اجرايى موسسه بين المللى قطر 

در دوحه نشست برگزار مى كرد.
ديدارهاى خاشقجى و سالم در لندن

ــه نوعى  ــن موضوع ك ــا به اي ــوس تنه اگناتي
ــنده نكرده و اذعان  ــده، بس افشاگرى خوانده ش
مى كند، خاشقجى و سالم در تاريخ چهار جوالي 

ــتورانى در لندن ديدار داشتند و در  2017 در رس
آنجا بعد از آغاز طرح اصالحاتى محمد بن سلمان 
ــقجى تمايلش براى رفتن به  ــتان خاش در عربس
واشنگتن را مطرح كرد اما دو هفته بعد از ورود به 
واشنگتن به دليل اينكه درك كرده بود تصميمش 
ــت گرفت و در  ــت، تصميم به بازگش ــتباه اس اش
آگوست 2018 به دفتر سالم در دوحه رفت و از او 

سوال كرد كه امكان دارد برنامه اش را متوقف كند 
و به يك جزيره دور دست برود كه سالم به او جواب 

داد: نه،تو نمى توانى اين كار را بكنى.
خاشقجى، مدافع اصالحات در عربستان

در گزارش واشنگتن پست معرفى او به عنوان 
ــوال رفته و  مخالف برجسته كشورش نيز زير س
ــقجى مدافع اصالحات  ــزارش، خاش طبق اين گ
كشورش بوده و هرگز خود را مخالف نمى دانست 
به هر حال به وقوع تغيير ريشه اى در كشورش باور 
نداشت اما با اين وجود در بسيارى از مواقع در برابر 
درخواست هاى هم قطارانش درباره اينكه موضعى 
ــرد، مقاومت  ــتان بگي تند و انتقادى عليه عربس
ــته هايش در ميان افكار  مى كرد. به هر حال نوش

عمومى غرب مورد توجه قرار گرفته بود.
خاشقجى در آمريكا همچنان حامى كشورش 
بود و در قطع روابطش با كاخ سلطنتى ترديد داشت.

ــپتامبر  ــت: در س در گزارش مذكور آمده اس
ــت زمانى كه خاشقجى شروع  2017 يعنى درس
به انتشار مقاالتى در واشنگتن پست كرد، درصدد 
بود به بودجه اى دو ميليون دالرى از سوى دولت 
ــكده كه  ــاد يك انديش ــتان به منظور ايج عربس
ــنگتن تاسيس كند،  ــنهاد كرده بود در واش پيش

دست يابد.

ادعای تازه روزنامه واشنگن پست:

خاشقجى  قربانى جدال قطر و عربستان شد

اگرچـه نخسـت وزيـر انگليـس 
توانسـت از راى عدم اعتماد پارلمان 
اين كشـور جان سـالم به در برد، اما 
گزارش هاى اخير رسـانه اى حاكى از 
اين اسـت كه وزير دفـاع دولت مى، 
قصد داشـته با طراحى يـك توطئه ، 

كمپينى را عليه وى به راه بيندازد.
به نوشـته روزنامه سـاندى تايمز، 

گاوين ويليامسون، وزير دفاع انگليس 
به تالش براى به راه انداختن كمپينى 
با هدف بركنارى ترزا مى، نخست وزير 

اين كشور متهم شده است.
اين توطئه پس از آن فاش شـد كه 
شـاهدى در ميز بغلى رسـتورانى كه 
محل مالقات ويليامسون و دوستانش 
در هتـل بومونت در 18 دسـامبر بود، 

صحبت هاى بين آن ها را شـنيد؛ اين 
صحبت ها يك هفتـه پس از راى عدم 

اعتماد به ترزا مى مطرح شده بود.
ويليامسـون تمايالتـش را درباره 
تخريب رقبايش سـاجد جاويد، وزير 
كشـور و جرمى هانت، وزيـر خارجه 
انگليس مطـرح كـرده و گفتـه بود: 

مى توانم اين دو  را سرنگون كنم.

ايـن شـاهد در ادامـه همچنيـن 
مدعى شـده كه ويليامسون خودش 
را تنها كانديدايى معرفى كرده كه مى 
تواند حمايت حـزب اتحادطلب هاى 
دموكراتيـك را كـه از دولـت اقليت 

حمايت مى كند، به دست بياورد.
ويليامسـون بـه دوسـتان گفتـه 
بود: تسـلط حـزب اتحـاد طلب هاى 

دموكراتيـك را دارم.يكـى از افـراد 
نزديك به وزيـر دفاع ايـن ادعاهاى 
مطرح شـده را رد كـرده و آن را يك 
بدبختـى ناميـد و گفت: وزيـر دفاع 
اصال بـه رهبرى فكـر نمى كند و قصد 
دارد براى دست كم دو سال همچنان 
در سـمتش بماند و به امور وزارتخانه 

بپردازد.

توطئه
 وزیر دفاع انگلیس 

برای براندازی
 دولت ترزا  می

مذاكـرات كاخ سـفيد و رهبـران 
كنگره براى بازگشـايى كامـل ادارات 
دولت فدرال تا به حـال بى نتيجه بوده 
اسـت. دونالد ترامپ هشـدار داده كه 
روند تعطيلى بخشى از دولت مى تواند 
طوالنى باشد؛ جلسه بعدى مجلس سنا 

پنج شنبه آينده برگزار خواهد شد.
بخشـى از دولت فدرال از نيمه شب 
جمعه پس از آن تعطيل شد كه مجلس 
سـنا به خاطر مخالفت دموكـرات ها با 

تامين بودجه احداث يك ديوار طويل در 
مرز مشترك اياالت متحده-مكزيك، 
از تصويب طرح بودجه دولت ناكام ماند. 
سـاخت اين ديوار يكـى از وعده هاى 
انتخاباتـى  ترامـپ و خواسـته هـاى 

طرفداران او است.
مجلـس نماينـدگان آمريـكا پنج 
ميليارد دالر به اين طرح اختصاص داد 
اما در پى بن بست در سنا، طرح بودجه 
دولت به تصويب نرسـيد؛ اين تعطيلى 

بـه معناى آن اسـت كـه صدهـا هزار 
كارمند ضرورى در برخى وزارتخانه ها و 
سازمان ها مجبور هستند كه فعال بدون 
دريافت حقوق كار بكنند و آن هايى كه 
سـمت هاى غيرضرورى دارند، بايد  به 

طورموقت به مرخصى بروند.
حدود يك چهارم نهادهـاى فدرال 
- حداقل 9 وزارتخانه و تعدادى ديگر از 
سازمان هاى ديگر - مشمول اين تعطيلى 
هسـتند، تقريبا  15 درصـد از كاركنان 

دولت فدرال يعنى حدود 800 هزار نفر.
دونالد ترامپ روز شنبه (22 دسامبر) 
برنامه سفرش به فلوريدا براى تعطيالت 
آخر سال ميالدى را به تاخير انداخت تا 
روند مذاكرات را از نزديك دنبال كند. 
او همچنين در كاخ سـفيد با گروهى از 
محافظه كاران كنگره كه بر تامين بودجه 

ديوار مرزى تاكيد دارند، ديدار كرد.
 ترامپ در شبكه توييتر گفت تا زمانى 
كه آمريكا در مرزهاى جنوبى خود يك 

حصار فوالدين يا ديوار نسـازد، بحران 
فعاليت هاى غيرقانونى در آن بخش از 

كشور ادامه خواهد يافت.
او نوشـت: ما بـراى مرزهاى سـاير 
كشورها مى جنگيم اما براى مرز كشور 

خودمان مبارزه نمى كنيم.
مايك پنس، معاون رييس جمهورى 
آمريكا، هم شنبه با سـناتور ميچ مك 
كانل، رهبـر اكثريـت جمهورى خواه 
و سـناتور چاك شـومر، رهبـر اقليت 

دموكرات مجلس سـنا ديـدار كرد اما 
مذاكرات آن ها بى نتيجه بوده است.

همزمان اعالم شده است كه سناى 
آمريكا در پنج روز آينده تعطيل خواهد 
بود؛ قرار است كه سناتورها پنج شنبه 
آينده  (27 دسامبر) جلسه رسمى بعدى 

خود را برگزار بكنند.
در طي دو سال گذشته، اين سومين 
مرتبه است كه بخشى ازدولت  ترامپ به 

طور موقت تعطيل مى شود.

ادامه بن بست در مذاکرات بازگشایی کامل دولت فدرال آمریکا



حبس 300 زن ايرانى به دليل بدهى مالى 

ــوان  ــا عن ــى ب ــون 299 زن ايران ــم اكن ه
حكوميت هاى مالى در زندان هاى كشور هستند 
كه 20 درصد اين محبوسان تنها در استان فارس 
نگهدارى مى شوند. به گزارش خبرگزارى تسنيم 
به نقل از روابط عمومى ستاد ديه كشور، باوجود 
تالش هاى اين نهاد مردمى در اولويت بخشى به 
ــزارى پويش هايى متعدد  مددجويان زن و برگ
ــته از محبوسان نسبت  مردمى اما آمار اين دس
به فروردين امسال با رشد 25 درصدى به 300 

زندانى رسيده است.
ــتان  ــكار، تنها در اس ــارغ از زندانيان بزه ف
ــكار و به ترتيب  فارس تعداد 60 مددجوى بده
در استان هايى چون گيالن و مازندران 30 و 25 
ــى از جرايم غيركالهبردارى  محكوم مالى ناش
ــت  ــدم مديري ــس مى كنند.ع ــل حب تحم
صندوق هاى خانگى، عدم فروش البسه توليدى 
ــوع ضمانت از  ــى و موض ــاى خياط در كارگاه ه
همكاران، بستگان و دوستان از جمله عناوينى 
ــرزمين به دنبال آن روانه  ــت كه زنان اين س اس
حبس شده و برخى از آن ها به علت سنگين بودن 
ميزان بدهى و صد البته عدم پشتوانه مالى ماه ها 

در بند باقى مى مانند.
در فهرست نسوان زندانى قابل توجه است كه 
استان هاى چهار محال و بختيارى و سيستان و 
بلوچستان فاقد زندانى بوده و ندامتگاه  هاى سطح 
ــتان و قزوين تنها يك مددجوى  ــتان  كردس اس

زن دارند.

محاكمه رييس يكى از شعب بانك 

تجارت در دادگاه ويژه مفاسد اقتصادى 

قاضى صلواتى فردا رييس سابق يكى از شعب 
بانك تجارت كرمان را در دادگاه ويژه رسيدگى 
ــد اقتصادى محاكمه مى كند. دوشنبه  به مفاس
ــاز فرزند محمد،  ــوم دى، على اكبر عمارت س س
رييس سابق يكى از شعب بانك تجارت كرمان، 
در شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگى به جرايم 
مفسدان و اخاللگران اقتصادى، به رياست قاضى 

صلواتى، به صورت علنى محاكمه مى شود.
ــدان  ــيدگى به جرايم مفس دادگاه ويژه رس
ــوه قضاييه از  ــب اجازه رييس ق اقتصادى با كس
مقام معظم رهبرى تشكيل و ماموريت آن مبارزه 
ــرايط جنگ  ــدان اقتصادى در ش ــا مفس ويژه ب
ــلطان سكه و متالشى  اقتصادى است.اعدام س
كردن شبكه افساد او و محاكمه اخاللگران بازار 
ارز و سكه از دستاوردهاى اين دادگاه بوده است.

پرونده احمد عراقچى و محمدساالر آقاخان كه 
ــخنگوى قوه قضاييه 9 متهم دارد از  به گفته س
ديگر پرونده هاى مهم ارجاع شده به اين دادگاه 
است كه هنوز براى رسيدگى به آن تعيين وقت 

نشده است.

خبر كوتاه
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دادستان كل كشور با اشاره به گرانى هاى برخى اجناس 
در بازار گفت: اكنون برخى به دروغ مى گويند اجناس را با 
قيمت ارز گران خريده ايم، اين بازار اسالمى است؟ برخى 
تحت عنوان آزادى از اين موضوع سوء استفاده مى كنند.

به گزارش خبرنگار قضايى خبرگزارى فارس، حجت االسالم 
منتظرى دادستان كل كشور در نشست ماهانه حقوقى و 
كاربردى كه با حضور نمايندگان موسسات علمى كاربردى 
وابسته به موسسه آموزش عالى شهيد قدوسى برگزار شد با 
اشاره به حديثى از امام صادق (ع) گفت: هر انسانى طبيب 
خودش است و مهم ترين نقش طبيب شناخت و درمان درد 
است، خداوند ما راه هاى ميل به سعادت را براى ما گشوده 
ــانى وقتى به خودش مراجعه كند  است.وى گفت: هرانس
مى داند كه چه اقداماتى انجام داده است، نشانه هاى انسان 
پاك و كامل، نشانه هاى جامعه پيشرو مشخص است و از 
هركسى سوال كنيم دروغ بد است يا خوب قطعا مى گويد 
بد است و جانى ترين انسان ها نيز كار خود را بد مى دانند؛ 
ــان جنايتكار نيز نمى خواهد فرزندش  به صورتى كه انس
جنايتكار شود.دادستان كل كشور ادامه داد: راه هاى درمان 
ــت، كسى كه بداند با مراجعه  به انسان نشان داده شده اس
به بيانات امامان و پيامبران آن را درمان مى كند.منتظرى 
ادامه داد: مسئوليتى كه متوجه ما مديران قرار داده شده 
بسيار مهم است، مقام معظم رهبرى نيز در بيانات خود به 
حديثى از پيامبر اشاره كردند و گفتند كسى كه بر 10 نفر 
فرمانروايى داشته باشد خداوند او را دست به گردن بسته 
ــور مى كند، اگر كارنامه اش درست باشد دستانش  محش
باز و اگر مردود باشد و از رانت ها و ارتباطات استفاده كرده 
باشد، نه تنها قل باز نمى شود بلكه بر قل هاى او افزوده خواهد 
شد.وى تصريح كرد: ما نظام سكوالر و ليبرال نيستيم ما نظام 
جمهورى اسالمى هستيم و اين قانون اساسى ماست و آن هم 
سرمايه اى كه ملت براى نظام و احقاق حق داده است، در نظام 
اسالمى از مدير اسالمى خواسته اند؟ منشور اميرمومنان به 
ــان به قضات دادند، بايد  مالك اشتر و هشدارهايى كه ايش
سرمشق مديران باشد. دادستان كل كشور تصريح كرد: 
تالش كنيم قانون اجرايى شود و آن را با ديد خودمان تفسير 
نكنيم، اگر قاضى تفسيرى از قانون داشت براى او حجت 
شرعى و قانونى است و اگر قاضى توان خود را به كار گيرد و 
همه ابعاد قضيه را بسنجد و سعى كند به حقيقت برسد، آن 
حكم قطعى و حجت است واگر اشتباه كرده باشد و تحت 
تاثير قرار نگرفته باشد، او را نخريده باشند و پارتى بازى نكرده 
باشد اگر اشتباه كند در پيشگاه خداوند مسئوليتى ندارد.

منتظرى افزود: برداشت از قانون براى قاضى حجت است 
و مديران هم بايد بر اساس قانون عمل كنند و تفسير قانون 

بر عهده مجلس است و كسى نمى تواند قانون را تفسير كند.
وى گفت: اگر درجايى از قانون ابهامى باشد بايد تفسير قانون 
را مجرى از مجلس بخواهد.دادستان كل كشور تصريح كرد: 
وقتي قانون منع به كارگيرى بازنشستگان وضع شد در اجرا 
با سواالتى مواجه شدند، تفسير من و وزير حجت نيست بايد 
آن را از مجلس سوال كرد كه آيا اين قانون شامل حال فالن 
مقام مى شود يا خير؟منتظرى افزود: اگر قانون را ابزارى براى 
اميال خود قرار دهيم مفسده شامل حال دستگاه اجرايى و 
جامعه خواهد شد.وى ادامه داد: آنچه كشور را پيش مى برد 
و سامان مى دهد و ساليق را حاكم نمى كند و جناح بندى 
سياسى را حاكم بر جريانات كشور نمى كند قانون است، 
اجراى قانون براى ملت و كشور سعادت مى آورد.وى گفت: 
قوانين داراى ابعاد مختلفى است، بخشى از آن ها براى ملت 
حقوقى ايجاد كرده، حقى كه در متون اسالمى تعيين شده و 
قانون گذار تعيين كرده كه حد و مرز آن را قانون تعيين كرده 
و مجريان آن مشخص هستند.منتظرى خاطرنشان كرد: 
از جمله حقوقى كه در قانون اساسى براى ملت تعيين شده 
حق مراجعه به محاكم براى حل اختالفات است، اين حق 
هر انسانى از قديم االيام بوده است و نياز مسلم براى جوامع 
بوده است كه مردم اختالفات را به مراجعى ببرند.دادستان 

كل كشور افزود: شايد شكل آن در كشورها متفاوت باشد، در 
نظام جمهورى اسالمى ايران طبق اصل 156 قوه قضاييه 
ــده دارد.وى گفت:اولين وظيفه صدور  پنج وظيفه بر عه
حكم در خصوص خصومات و حل دعاوى است، وظيفه دوم 
احياى حقوق عامه و گسترش عدل و آزادى مشروع، سوم 
نظارت بر اجراى قوانين، چهارم كشف جرم و آخرين وظيفه 
اقدام براى پيشگيرى از وقوع جرم و اصالح مجرمين است.

منتظرى ادامه داد: احياى حقوق عامه و گسترش عدل و 
آزادى مشروع از جمله وظايفى است كه مغفول مانده بود 
و اگر به اوراق تاريخ انقالب و مسائل مختلفى كه داشتيم 
مراجعه كنيم، اهتمام به اين وظيفه وجود نداشت.دادستان 
كل كشور كشور گفت: پس از پيروزى انقالب، راه اندازى 
تشكيالت دادگسترى و بازرسى كشور راه اندازى شد و اين 
بحث مغفول ماند. وى افزود: دليل اين است كه قدمى براى 
وضع قوانين برنداشتيم، تعريفى كه براى حقوق عامه باشد 
نداريم. اقدامات عملى، تشكيالتى و اجرايى كه براى احياى 
حقوق عامه به صورت مدون و منسجم داشته باشيم نداريم.

منتظرى خاطرنشان كرد: از حدود سه سال قبل كه اين 
بحث مطرح شد، در درون قوه قضاييه برخى موضع گيرى 
كردند اما با استدالل هاى صورت گرفته در حضور مقامات 

عاليه قضايى جهت ها تغيير پيدا كرد و در سال قبل سمينارى 
در اين زمينه برگزار شد و رييس قوه قضاييه از موضوع آن 
ــون در اين زمينه وجود  دفاع كردند. وى گفت: روش و قان
نداشت و مشخص نبود احياى حقوق عامه مردم به عهده 
ــور خاطرنشان كرد: از  چه كسى است؟ دادستان كل كش
دانشگاه ها خواسته ايم تعريف جامعى در زمينه حقوق عامه 

ارائه دهند.
منتظرى افزود: گروه هايى تشكيل شد و متنى تحت 
عنوان تعريف تدوين شد،در غالب آيين نامه اى روى آن كار 
كرديم و در دستور كار قرار دارد كه در آن تعريف جامعه اى 
شده است كه اگر براى اجرا ابالغ شود مبنايى براى اجراى 
قانون خواهد بود، ما در صدد تهيه پيش نويس اليحه حقوق 
عامه هستيم و اين موضوع بسيار مهم است به دليل اينكه 
ــيارى از حقوق عامه متصدى ندارد. وى افزود: حقوق  بس
عامه در همه عرصه ها هست و هرجايى برويم مصداقى از 
حقوق عامه پيدا مى شود كه مدافعى ندارد. دادستان كل 
كشور گفت: به طور مثال نابود شدن جنگل و منابع ملى 
ــى بايد از اين حقوق عامه دفاع  از اين موارد است و چه كس
كند؟ مدعى العموم در اين زمينه بايد وارد شود در اين زمينه 
قدم هاى خوبى برداشته ايم و تا زمانى كه اين چرخ به دست 

ــتاده ايم. منتظرى  دستگاه قضايى بچرخد، پاى آن ايس
تصريح كرد: احياى حقوق عامه بايد در اين زمينه مطالبه 
عمومى شود و مردم بايد از جمهورى اسالمى و قوه قضاييه 
مطالبه جدى داشته باشند. وى ادامه داد: براى دفاع از آزادى 
مشروح بايد برنامه حساب شده قانونى داشته باشيم، اين 
ــهروندى حقوق  ــروع بايد تبيين شود وهر ش آزادى مش
ــمول اين اصل است و ما  مسلمى دارد. هر شهروندى مش
آزادى مشروع را تعريف كرديم. منتظرى گفت: عده اى به 
اسم آزادى هركارى مى كنند و جامعه را آلوده مى كنند، امروز 
در بحث اقتصاد كه در دستور كار قوه قضاييه است، عده اى 
به نام آزادى در عرصه اقتصاد چه باليى بر سر مردم مى آورند. 
وى گفت: برخى كارخانه ها بدون اجازه مقامى اجناس را 
گران كرده اند كه پاسخى براى آن ندارند. برخى مى گفتند 
به دليل افزايش نرخ دالر است، شاهد بوديم جنس خود را 
نمى فروختند تا با نرخ ودالر قيمت را باال ببرند. منتظرى با 
اشاره به گرانى هاى برخى اجناس در بازار گفت: اكنون برخى 
به دروغ مى گويند اجناس را با قيمت ارز گران خريده ايم، اين 
بازار اسالمى است؟ برخى تحت عنوان آزادى از اين موضوع 
سوء استفاده مى كنند. دادستان كل كشور ادامه داد: قانون 
اساسى آزادى مشروع را تعريف كرده است و قوه قضاييه بايد 
در اين زمينه كار بيشترى انجام دهد، وضعيت بازار و ادارات 
ما چگونه است؟ ادارات ما متناظر با اخالق جمهورى اسالمى 
است؟ برخى كارمندان ساعت ها تاخير دارند و ارباب رجوع 
را سرگردان مى كنند. وى ادامه داد: وقتى شخصى با حقوق 
معينى استخدام مى شود، بايد ساعت مشخصى را كار كند 
اما اينكه ارباب رجوع سرگردان شود يا كار برخى با پارتى بازى 
ــاره به اتفاقات  انجام شود، صحيح نيست. منتظرى با اش
روزهاى اخير (در داخل گمرك) گفت: اتفاقات روزهاى قبل 
كه شاهد آن بوديم جاى تاسف دارد كه مسئولى بخواهد در 
جمهورى اسالمى كارهايى كند كه در جايگاهش نيست. 
وى افزود: اگر قوه قضاييه مقتدر باشد بايد در اين موارد ورود 
پيدا مى كرد و نمى گذاشت صاحب قدرتى از رانت استفاده 
كند. در  بسيارى از پرونده ها و مفاسد شاهد استفاده از رانت 
و سفارش هاى خارج از مقررات هستيم. دادستان كل كشور 
ــتگاه قضايى نظارت است، اگر دستگاه  افزود: وظيفه دس
ــيارى از اين فسادها محقق  قضايى مقتدرى داشتيم بس
ــد. منتظرى گفت: در اصل 156 پنجمين وظيفه  نمى ش
ــگيرى از وقوع جرم و  قوه قضاييه اقدام مناسب براى پيش
اصالح مجرمان است، پيشگيرى وظيفه فرا قوه اى است، در 
عمل به اين نتيجه رسيديم كه قوه قضاييه ابزار مناسبى ندارد 
و به تنهايى نمى تواند اين كار را انجام دهد.وى تصريح كرد: 
جاسوسى جرم است، آيا قوه قضاييه مى تواند از وقوع جرم 
پيشگيرى كند؟ ابزار اين كار در دست دستگاه اطالعاتى 

است و پيشگيرى از جرم  وظيفه اي فرا قوه اى است.

  دادستان كل كشور: 

برخى به دروغ مى گويند اجناس را با ارز گران خريده  اند

گروه  اقتصاد

گروه حقوق و قضا

ــومين  ــده و س ــن توليدكنن ــران، چهارمي اي
صادركننده قير در دنياست. طبق برآوردها ساالنه 
ــور توليد مي شود  حدود 4,5 ميليون تن قير در كش
ــوط به بخش صادرات  كه بيش از 50 درصد آن مرب
ــت. قير يكى از فرآورده هاى جانبى پااليش نفت  اس
خام است كه به عنوان «ته مانده  برج تقطير» به دست 
ــى در صنايع مختلف  ــد و كاربردهاى متنوع مى آي
دارد. ويژگي منحصر به فرد صنعت قير در كشور ما 
اين است كه  اين محصول به صورت رايگان از سوي 

دولت توزيع مي شود. 
ــاي زيادي در  ــث ايجاد چالش ه همين امر باع
ــت. بازار قير به ميزان زيادي  ــده اس اين صنعت ش
ــرار دارد. چندي  ــي ق ــش خصوص ــار بخ در انحص
ــكالتي مواجه شده  ــور با مش پيش صنعت قير كش
ــو اتحاديه  ــيخي عض بود. در اين خصوص وحيد ش
صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي گفته بود كه 
يكى از مشكالت توليدكنندگان قير ايران ، واردات ته 
مانده بى كيفيت پااليشگاه هاى عراق به نام (وى.آر) 
به داخل كشور و صادرات مجدد آن با نام قير ايرانى 
ــران در بازارهاى  ــت كه اين موضوع به نام قير اي اس

جهانى آسيب جدى واردكرده است. 
متاسفانه قير عراق بسيار بى كيفيت و ارزان است 
ــاى جهانى،  ــر ايران در بازاره و عرضه آن به نام قي
محصول قير ما را نيز بدنام ساخته است. اين روزها نيز 
درظاهر اين صنعت به داليل مختلفي از جمله بحث 
تحريم ها مشكالت ديگري را از سر مي گذراند كه به 
ــيخي تعطيلي كارخانه هاي توليد قير را به  گفته ش

دنبال داشته است. 
خصوصي سازي صنعت قير 

ــراى  ــتاى اج ــته و در راس ــال هاى گذش در س
ــت هاى اصل 44، كارخانه هاى قيرسازى كه  سياس
ــگاه نفتى  ــگاه از مجموع 9 پااليش در هفت پااليش
ــور فعال بودند به بخش خصوصى واگذار شدند  كش
ــازى اين صنعت شركت هاى  و پس از خصوصى س
ــد. با اين وجود در حال حاضر  قيرسازى تاسيس ش
حدود 80 درصد از ظرفيت توليد قير كشور در اختيار 
دو شركت بزرگ غير دولتى قرار دارد كه وزارت نفت 
هيچ كنترلى بر آن ها ندارد و اين دو شركت مشترى 
اصلى خوراك توليد قير (وكيوم باتوم) از پااليشگاه ها 
ــمار مى روند. وكيوم باتوم ماده اوليه توليد قير  به ش
است كه از ته مانده برج تقطير در خأل پااليشگاه هاى 

نفت گرفته مى شود.
آسيب عدم نظارت

ــن دارندگان  ــى از بزرگ تري ايران به عنوان يك
ــت در صنعت قير  ــان، سال هاس ــى جه ذخاير نفت
ــا 90 ايران با تكيه  ــال هاى 86 ت فعاليت دارد. در س
ــر، تعيين كننده قيمت  بر كيفيت و ميزان عرضه قي

اين محصول در منطقه بود. در آن دوران، كشورهاى 
متعدد اروپايى و آسيايى مشترى قير با كيفيت ايران 
بودند؛ به طورى كه اروپايى ها با وجود تحريم حاضر 
ــده در ايران  بودند به دليل كيفيت باال، قير توليد ش
ــيوه هاى گوناگون بخرند.  را از طريق واسطه ها به ش
با گذشت زمان به دليل ضعف نظارت بر فعاالن اين 
عرصه و تخلف در توليد و صادرات اين محصول، اين 
ــت رفت؛ به طورى كه به جاى ايران،  جايگاه از دس
اكنون بحرين به مرجع تعيين قيمت قير در منطقه 
تبديل شده است و در نتيجه ناچاريم قير خود را در 
هر تن نزديك 100 دالر ارزان تر از قير بحرين صادر 

كنيم كه اين امر، باعث كاهش ارزآورى اين محصول 
ــت. اكنون ايران به دليل ضعف نظارت بر  ــده اس ش
ــده و تخلف هاى  ــركت توليدكنن ــت ده ها ش فعالي
ــترده در توليد و صادرات اين فرآورده، جايگاه  گس
خود در بازارهاى جهانى را از دست داده و حتى برخى 
ــورها واردات قير از ايران را متوقف كرده اند. در  كش
ــامان در بازار قير به ويژه  مواجه با اين وضعيت نابس
ــى مانند عرضه از طريق  بخش صادرات، راهكارهاي
بورس كاال پيشنهاد شده كه مى تواند امكان نظارت 
ــال محموله هاى استاندارد را  بر روند صادرات و ارس

فراهم كند.

كارخانه هاي قير تعطيل شدند
ــره  ــات مدي ــو هي ــته عض ــاي گذش در روزه
ــاى نفت، گاز و  ــه صادركنندگان فرآورده ه اتحادي
ــور گفته  ــيمى در خصوص صنعت قير كش پتروش
ــور تعطيل شده اند و  است كه كارخانه هاي قير كش
صادركنندگان قير بالتكليف هستند. وحيد شيخى 
ــتى خبرى گفت: بخش خصوصى امروز به  در نشس
ــت و اين عدم ثبات،  دنبال ايجاد ثبات در نرخ ارز اس
ــش خصوصى زده  ــه فعاليت بخ ــات زيادى ب صدم
ــته 15500 تن عرضه عمومى  ــت. در ماه گذش اس
ــه 50 هزار  ــورت گرفت؛ در حالى ك وكيوم باتوم ص

ــت، اما در هفته گذشته  ــت وجود داش تن درخواس
ــى اين ماده صورت گرفت   45 هزار تن عرضه عموم
ــد اين ميزان  ــت براى آن فقط 10 درص و درخواس
بود. نرخ فرآورده ما گران است و خريداران خارجى 
ــد. به دليل  ــن نرخ ندارن ــه خريد كاال با اي تمايلى ب
افزايش قيمت تمام شده، بازارهاى سنتى و مشتريان 
وفادارمان را در بخش صادرات قير از دست داديم؛ به 
طور مثال قطر كه يكى از مشتريان وفادار قير ايرانى 
بود، اين اواخريك كشتى 37 هزار تنى قير از يونان و 
يك كشتى 36 هزار تنى قير از آمريكا دريافت كرده و 
شاهد پهلوگيرى كشتى 17 هزار تنى قير از يونان از 

بنادر امارات هستيم. 
ــدى در بازارهاى  ــهم 10 درص محصولى كه س
جهانى داشت، امروز بازارهاى سنتى خود را از دست 
ــوم در مخازن  ــتيم كه وكيوم بات ــاهد هس داده و ش
ــده و به فروش نمى رسد؛ براى  ــگاه ها پر ش پااليش
مثال خروجى روزانه وكيوم باتوم از پااليشگاه تهران 
5000 تن بود كه اين رقم در دو روز گذشته به روزى 
25 تن رسيده است. كارخانه هاي قير كشور تعطيل 
ــتند.  ــده اند و صادركنندگان قير بالتكليف هس ش
ــتم آذر  وزارت نفت مصوبه جديدى را در تاريخ بيس

ــعير ارز وكيوم  صادر كرده كه بر مبناى آن نرخ تس
باتوم از آبان با نرخ تسعير ارز نيما محاسبه مى شود 
ــبت به  ــه، مابه التفاوتى كه نس و با صدور اين مصوب
ــوى دولت پرداخت  نرخ تسعير 4200 تومانى از س
ــگاه ها  ــود و پااليش ــد، ديگر پرداخت نمى ش مى ش
ــان و آذر فاكتور  ــدگان قير براى آب براى توليدكنن
مابه التفاوت صادر كرده اند؛ در حالى كه اين مصوبه 
ــد. از سوى ديگر وكيوم  نبايد عطف به ماسبق مى ش
باتوم، يك ماده اوليه و خوراك توليد قير است، پس 
ــم، در صورتى  ــقف رقابت را برداري نبايد روى آن س
ــقف رقابت باز  كه براى خوراك در بورس بخواهد س
باشد، ميزان كاال و قيمت آن براى توليدكننده اى كه 
ــتفاده مى كند  از اين ماده به عنوان خوراك اوليه اس

نامشخص مى شود.
ضعف مديريت

در خصوص موضوع تعطيلي كارخانه هاي توليد 
قير و چالش هاي موجود در اين صنعت، سيد حميد 
حسيني عضو ديگر اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز 
و پتروشيمي به «قانون» مي گويد: به طور معمول با 
آغاز تحريم ها در وضعيت خريداران، فروشندگان، 
ــن حمل و نقل  ــال و همچني كانال هاي نقل و انتق
سرگرداني ايجاد مي شود. البته معموال پس از چند 
ــندگان و خريداران مسيرهاي جديدي را  ماه فروش
ــدا مي كنند و به نوعي  براي انجام معامالت خود پي
مي توان گفت مي شود اين موضوع را مديريت كرد. 
ــي كارخانه ها بحث  ــكالت صنعت قير و تعطيل مش
ــل از آغاز  ــه در زمان قب ــود را دارد؛ چراك خاص خ
تحريم ها به خوبي مديريت نشد و در قيمت گذاري 
ــورس بازار  ــر در ب ــدن قيمت قي ــوراك و آزاد ش خ
ــه هم ريخته اي  ــت ب ــده و وضعي ــكل ش دچار مش
ــدن درها شده  ــت. تحريم ها نيز باعث قفل ش داش
ــكالت در كارخانه هاي صادرات قير  است. اين مش
ــد، اتفاق افتاده  ــتقر بودن فله كه در بندرعباس مس
ــت كه بگوييم تمام  است اما شرايط به گونه اي نيس
كارخانه هاي قير تعطيل شده اند. كارخانه هايي كه 
ــكه بوده هنوز به فعاليت  صادرات شان از طريق بش
ــه قير فله نيز هنوز  خود ادامه مي دهند، ضمن اينك
ــود ولي فعاليت در  به بازار هند و امارات صادر مي ش
ــي از بازار به طور مثال بازار قطر متوقف شده  بخش
ــرد و به جاي  ــدري تحمل ك ــت؛ بنابراين بايد ق اس
ــكايت در اين زمينه برنامه ريزي هاي الزم  گله و ش
ــدا كنيم تا از  ــا بتوانيم راه هايي را پي صورت بگيرد ت
ــكالت تا اندازه  اين وضعيت عبور كنيم. در واقع مش
زيادي به تحريم ها باز مي گردد، ضمن اينكه صادرات 
قير كشور در همين سال جاري نيز خوب بوده است 
ــكلي در خصوص قيمت گذاري وجود نداشته  و مش
ــه ماه آينده كه مصرف داخل  با اين اوصاف در دو س
ــور  كاهش پيدا مي كند، مي توانيم صادرات قير كش

را افزايش دهيم. 

              درحالى كه ايران چهارمين توليدكننده و سومين صادركننده قير در جهان است وضعيت صنعت قير كشور بررسي شد 

چالش  سقوط  قير در بازار
به گفته عضو اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي كارخانه هاي قير كشور تعطيل شده اند

سيد حميد حسيني: 
مشكالت صنعت قير و تعطيلي 
كارخانه ها بحث خاص خود را 

دارد؛ چراكه در زمان قبل از آغاز 
تحريم ها به خوبي مديريت نشد و 

در قيمت گذاري خوراك و آزاد شدن 
قيمت قير در بورس بازار دچار مشكل 

شده و وضعيت به هم ريخته اي 
داشت. تحريم ها نيز باعث قفل شدن 

درها شده است. اين مشكالت در 
كارخانه هاي صادرات قير فله كه در 

بندرعباس مستقر بودند، اتفاق افتاده 
است اما شرايط به گونه اي نيست كه 
بگوييم تمام كارخانه هاي قير تعطيل 

شده اند
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حجت نظري، عضو كميسيون فرهنگي و 
اجتماعي شوراي شهر تهران:

 پرداخت هاي عجيب و غريب در همشهري 
يكي ديگر از موضوعات قابل تامل در تحقيق و 

تفحص صورت گرفته است. در سال 96 حداكثر 
دريافتى مدير عامل همشهرى 10 ميليون و 

400 هزار تومان پيش بينى شده است.  سال 
96 باالترين حكم حقوقى در همشهرى مبلغ 

11 ميليون و 800 هزار تومان متعلق به معاون 
مالى و اقتصادى شعبه همشهرى بوده كه با 

اضافه كار و پاداش اين مبلغ به 18 ميليون و 900 
هزار تومان در ماه رسيده كه اين رقم بر خالف 

دستورالعمل پرداخت حقوق بوده است

فرشيد      اسحاقي

نجمه جمشيدي

مطابق پيش بيني هايي كه از قبل شده بود، تحقيق و تفحص از 
موسسه مطبوعاتي همشهري وعملكردش در دوره قبلي مديريت 
ــهري، با نتايجي اعجاب آور از بريز و بپاش هاي مالي همراه شد.  ش
ــهر تهران در دوره پنجم كه اكنون نزديك به  ــالمي ش شوراي اس
ــذرد، از همان آغاز فعاليت با گزارش هاي  18 ماه از فعاليتش مي گ
ــه همشهري كه در  ــده ها در مديريت موسس متعدد درباره مفس
مقطعي به بنگاه تبليغات انتخاباتي جرياني خاص تبديل شده بود، 
ــد. انجام تحقيق و تفحص عملكرد روزنامه همشهرى به  مواجه ش
عنوان بزرگ ترين كارتل رسانه اى كشور در حالي انجام شد كه در 
ماه هاي اخير تعدادى از ضمايم و مجله هاى اين رسانه به دليل عدم 
سوددهى تعطيل شد و بسيارى از خبرنگاران تعديل شدند؛ با اين 
ــترده در روزنامه گرفته تا پرداخت هاي  حال از استخدام هاي گس
مالي نجومي به برخي افراد به نام موسسه همشهري، حساسيت ها 
ــدان كرد. اعضاي  ــبت به چگونگي اداره اين مجموعه را دو چن نس
شوراي شهر هم در همان روزهاي آغازين فعاليت وعده شفاف سازي 
عملكرد موسسه همشهري و تحقيق و تفحق از آنچه حداقل در يك 

دهه گذشته اين روزنامه رخ داده ، دادند.
ــه  ــي از تحقيق و تفحص موسس ــره گزارش ــم باالخ  ديروز ه
ــهر قرائت و اعالم شد كه اتفاق هاي  همشهري در صحن شوراي ش
تلخ ريز و درشتي در همشهري رخ داده است. نتيجه اين گزارش نيز 
از سوي شوراي شهر تهران به مراجع قضايي و سازمان بازرسي كل 
ــده تا پيگيري هاي جدي تري درباره اين موسسه  كشور ارسال ش
ــانه اي فراگير و پرشمار به  ــهري، رس صورت گيرد. روزنامه همش

صاحب امتيازي شهرداري تهران است كه در دوره قبلي مديريت 
شهري به طور اعجاب آوري گسترش يافت كه بخش مهمي از اين 
گسترش با اهداف تبليغاتي و انتخاباتي بود حال آنكه اين رسانه  به 

همه مردم شهر تعلق داشت.
چالش استخدام هاي گسترده

ــوي  ــاس گزارش تحقيق و تفحص صورت گرفته كه از س بر اس
حجت نظري، عضو كميسيون فرهنگي شورا و در نتيجه 9 هزار نفر 
ساعت كار كارشناسي قرائت شد، اين موسسه از سال 86 اقدام به 
راه اندازى گروه مجالت مى كند كه در طول زمان، تنوع مجالت تا 
ــال 96 به علت زيان ده بودن مجالت،  18 نوع افزايش يافته و در س
شركت صرفا به چاپ و انتشار هشت مجله شامل هفته نامه جوان، 
دو هفته نامه سرنخ، دوهفته نامه دانستنى ها، دوهفته نامه بچه ها، 
ــرزمين من و 24 مبادرت مى كند.  ماهنامه تندرستى، داستان، س
ــش 56 درصدى فروش  ــال 96 به علت كاه فروش مجالت در س
نسخ نسبت به سال هاى قبل با وجود افزايش 50 درصدى قيمت، 
نسبت به سال هاى 94 و 95، 33 درصد كاهش درآمد داشته است. 
در طول مدت تحقيق و تفحص، مبناى محاسبه قيمت فروش هر 
نسخه ارائه نشد و بر اساس اين گزارش، به طور متوسط 45 درصد 
ــت. در بخش دوم اين  ــربار توليد اس ــده مجالت، س بهاى تمام ش
ــال 95 اختصاص دارد، آمده است  گزارش كه به استخدام هاى س
كه 136 پست جديد، خارج از طبقه بندى مصوب سال 83  اجرايى 
و به افراد تخصيص داده شده و متناسب با پست جديد غيرمصوب 
ــنل، اعطا و در نتيجه حقوق و مزاياى  گروه ها و پايه حقوقى به پرس
پرداختى افزايش يافته است. بررسى ها نشان داده كه در سال هاى 
ــاله  ــا 6 گروه ارتقا يافتند كه اين مس 95 و 96 برخى از كاركنان ت
موجب بى انگيزگى ديگران شده است. از سويي بر اساس گزارش 
ــده در نتيجه تحقيق و تفحص از همشهري، اين موسسه با  ارائه ش
وجود تراكم نيروى انسانى در سال 95 موسسه همشهرى بر اساس 

ابالغيه شهردار وقت تهران اقدام به جذب مى كند كه در نتيجه آن 
250 نفر از نيروهاى قرار دادى به نيروى دايم تبديل وضعيت دادند 
و 30 نفر از نيروهاى پيمانكارى به كارمند رسمى همشهرى تبديل 
شدند! به اين ترتيب تعداد پرسنل همشهرى در سال 94 ، يك هزار 
و 299 نفر بوده اما در سال 96 به يك هزار و 375 نفر مى رسد.يكي 
از بخش هاي قابل توجه در اين گزارش نيز استخدام افراد با مدارك 
جعلي بود كه عضو شوراى شهر تهران در اين با بيان اينكه متاسفانه 
در پروسه تغيير وضعيت استخدامى كاركنان تاييديه تحصيلى و 
گواهى پايان خدمت به درستى دريافت نشده است گفت: 12 نفر 
از كاركنان مدرك جعلى ارائه كردند و بر اساس اين مدرك جعلى 
شغل ، حقوق و پست گرفتند. اما بعد از افشا شدن موضوع پرونده 6  
نفر از آن ها به كميته انضباطى ارسال شد و جعلى بودن مدرك آن ها 

تاييد شد و پرونده 6 نفر ديگر نيز در دست بررسى است.
حقوق و مزاياي خارج از عرف 

ــي ديگر از  ــهري يك ــب و غريب در همش ــاي عجي پرداخت ه
موضوعات قابل تامل در تحقيق و تفحص صورت گرفته است. 

نظرى در اين باره با بيان اينكه در سال 96 حداكثر دريافتى مدير 
ــهرى 10 ميليون و 400 هزار تومان پيش بينى شده  عامل همش
است گفت:  سال 96 باالترين حكم حقوقى در همشهرى مبلغ 11

ميليون و 800 هزار تومان متعلق به معاون مالى و اقتصادى شعبه 
ــهرى بوده كه با اضافه كار و پاداش اين مبلغ به 18 ميليون و  همش
900 هزار تومان در ماه رسيده كه اين رقم بر خالف دستورالعمل 
پرداخت حقوق بوده است. عضو شوراى شهر تهران با بيان اين كه 
با وجود ممنوعيت به كارگيرى بازنشستگان هشت نفر بازنشسته 
در شركت همشهرى به صورت قرارداد تمام وقت مشغول هستند 
ــت معاونت مالى و معاونت  و دو نفر از مديران همشهرى كه در پس
بازرگانى مشغول هستند، نيز بازنشسته بودند، اظهاركرد: با اين كه 
قرارداد تمام وقت آن ها لغو شده اما قرارداد كارشناسى 59 ساعته با 

آن ها امضا كرده اند. وى با بيان اين كه در سال 84 شركت همشهرى 
اقدام به واسپارى بخش توزيع روزنامه و محصوالت خود به بخش 
خصوصى كرده كه بررسى ها نشان مى دهد قيمت گذارى قراردادها 
ــريفات قانونى نيز در اين  ــت گفت: تش بدون مبنا و معيار بوده اس
ــت.نظرى با بيان اين كه خريد چاپخانه  واگذارى رعايت نشده اس
براى موسسه همشهرى توجيهى ندارد، تصريح كرد: يكى از داليل 
توجيهى خريد چاپخانه كاهش هزينه انباردارى كاغذ عنوان شده 
ــين چاپ مى خريدند نه  و اين خريد در حالى بود كه بايد اول ماش
اين كه يك چاپخانه را خريدارى مى كردند و اين اتفاق در شرايطى 
رخ داد كه 31 درصد روزنامه همشهرى و 45 درصد مجالت كاهش 
ــتند و خريد اين چاپخانه جديد توجيه منطقى نداشت  چاپ داش
و اين در حالى بود كه با خريد چاپخانه 41 نفر از نيروى انسانى نيز 
ــد. وى با بيان اين كه بر اساس بررسى هاى  به شهردارى اضافه ش
ــخه از مجالت به طور  صورت گرفته درآمد حاصل از فروش هر نس
متوسط نزديك به 29 درصد قيمت تمام شده هر نسخه است گفت: 
درآمد سال 96 نسبت به 94 و 95 به طور متوسط 25 درصد كاهش 
داشته است و به طور متوسط نزديك به 50 درصد قيمت تمام شده 
صرف دستمزد و ... مى شود و درآمد آگهى ها نيز به طور متوسط 32 

درصد كاهش يافته است.
ترك تشريفات، عادت هميشگي قراردادها

ــهر تهران در بخش ديگرى از سخنان خود  اين عضو شوراى ش
با بيان اين كه اكثر معامالت بدون مناقصه و با ترك تشريفات بوده 
ــط موسسه همشهرى  ــفانه قراردادهايى توس است، گفت: متاس
منعقد شده كه موضوع آن بى ارتباط با همشهرى بوده مثال قرارداد 
ــش، قرارداد چاپ  ــتند از مبارزات مردم عراق عليه داع فيلم مس
روزنامه همدلى كه اين بدهى به موسسه بازگردانده شده است و يا 
قرارداد بررسى وضعيت عفاف و حجاب كارمندان زن شهردارى و 
يا ساخت فيلم مستند فرهنگى 40 دقيقه اى در قالب 25 سى دى 
ــور امارات و قرارداد چاپ و انتشار  و يا قرارداد چاپ روزنامه در كش
ــهرى بوده است. نظرى  نشريه حزب ا... از ديگر قراردادهاى همش
ــهرى نيازمند بازنگرى اساسى است  ــه همش با بيان اينكه موسس
تصريح كرد: آيين نامه هاى مالى و معامالتى اين شركت بايد مورد 
ــى داخلى دراين  ــرار گيرد و همچنين كميته حسابرس بازنگرى ق

موسسه مستقر شود. 

ــته درحال تبديل  ــته آهس جنگل هاي زاگرس، آهس
شدن به مزارع و باغ  هستند. كشاورزان زاگرسي با شخم زدن 
ــده اند. به گفته  ــن آن ها ش ــب ازبين رفت جنگل ها، موج
ــخم زدن سطح منابع طبيعى و جنگل ها  كارشناسان، ش
سبب مى شود تا قسمت هاى زيرين خاك در معرض جريان 
هوا قرارگرفته و رطوبت خود را از دست دهد كه اين مساله، 
ــكي درختان و تخريب تدريجي جنگل هاي  موجب خش
ــاس آمار، جنگل زدايي در ايران  زاگرس خواهد شد. براس
ــود؛ در 70 ــده و هر روز بر شدت آن افزوده مي ش شروع ش

سال گذشته، هفت ميليون هكتار از جنگل هاي زاگرس 
از بين رفته و درحال حاضر تنها پنج ميليون هكتار جنگل 
ــياري از وزارتخانه ها با تصميمات  ــت. بس باقي مانده اس
ــزاران هكتار از  ــن رفتن ه ــي، موجب از بي غيركارشناس
ــده اند. به عنوان مثال، جهادكشاورزي در  اين جنگل ها ش
جنگل هاي زاگرس به صورت مجاني زمين و آب در اختيار 
ــاورزي بپردازند.  ــاورز و باغدار قرار مي دهد كه به كش كش
درخت بلوطي راكه عمر 500 سال مي كند و ريشه در آب 
دارد و نيازي به آبياري ندارد، قطع مي كنند، جنگل را به باغ 
تغيير كاربري مي دهند و در آن درخت سيبي مي كارند كه 
عمر نهايت 15 ساله دارد و براي توليد يك كيلو ي آن 840

ليتر آب نياز است. تمامي اين فجايع، تحت عنوان «معيشت 
ــش اين است كه اين، چه  مردم» انجام مي شود. حال پرس
معيشتي است كه طبيعت را به تاراج ببريم و محصولي توليد 
ــد كه در نهايت يك  كنيم كه صرفه اقتصادي نداشته باش
معيشت ناپايدار بيش نيست. انسان، كاهش نزوالت جوي 
و برداشت بي رويه آب، عوامل مرگ تدريجى جنگل هاى 

ــتند. اين جنگل ها درحالي به دست انسان ها  زاگرس هس
تخريب مي شوند كه نظارت مسئوالن به اندازه اي ضعيف 

است كه مي توان گفت نظارتي وجود ندارد.
تجارت سياه زغال

يكي از تجارت هاي پرسودي كه پاي انسان ها را به نقاط 
بكر زاگرس باز كرده، تجارت زغال است. زغال گيرى همچون 
آفت كرم  چوب خوار به جان زاگرس افتاده است. بارها خبر 
ــنيده ايم اما  ــاف محموله هاي زغال رادر زاگرس ش اكتش
ــاف همچنان ادامه دارد. طبق قانون تهيه،  اين بازي اكتش
حمل ونقل و استفاده از درختان براى درست كردن زغال 
ــت. پايان دادن به تجارت سياه زغال در زاگرس  ممنوع اس
ــى، اطالع رسانى و  مستلزم فرهنگ سازى، آگاهى بخش
همچنين ايجاد معيشت هاي جايگزين براي جوامع محلي 
ــت كه بخش عمده اى از  ــنيده ها حاكي از آن اس است. ش
زغال هاي درختان زاگرس در رستوران ها و مجتمع هاي 
تفريحي بين راهي و ... مورد استفاده قرار مي گيرد.توسعه 
ناپايدار، يكي ديگر از داليل تخريب زاگرس است. هزاران 
درخت براي احداث جاده يا خطوط انتقال گاز قطع مي شوند. 
در چند سال اخير شركت هاى خطوط انتقال نفت و گاز در 
تمامي بخش هاي زاگرس به تخريب جنگل ها مشغولند و 
سازمان محيط زيست به تنهايي توان مقابله با آن ها را ندارد. 
خطوط انتقال گازعالوه بر اينكه طبيعت بكر و دست نخورده 
زاگرس را نابود مي كند، به دليل گرد و غبار ناشي از انفجارها 

باعث خشكيدگي درختان نيز مي شود.

حال ناخوش زاگرس

ــبز ايران ناخوش است  در روزگاري كه حال مخمل س
ــونامي واگذاري  ــماره افتاده است؛ س و نفس هاي آن به ش
فله اى اراضى ملى؛ بلوط هاي چندصد ساله زاگرس را قرباني 
مي كند. اين روزها همه فعاالن و متخصصان حوزه محيط 
زيست و منابع طبيعى مشغول فعاليت و بيانيه دادن براى 
نابودى جنگل هاى زاگرس در مورد قطع درختان، فروختن 
ــتند، در حالى  آن ها براى تهيه كاغذ و تبديل به زغال هس
ــا ابالغيه وزير  ــكوب» ب كه طرح «زراعت در اراضى زير اش
جهاد كشاورزى و حمايت منابع طبيعى برخى استان هاى 
ــين، انگار در حال انجام است. موضوع مهمى  زاگرس نش
ــتغال و  ــود ايجاد اش كه براى توجيه اين طرح ارائه مى ش
درآمدزايى براى افراد بومى مناطق است، اما همين طرح 
ناخودآگاه يا در بيشتر مواقع آگاهانه باعث و بانى از بين رفتن 
منابع طبيعى كشور شده است. اين طرح شايد براى ايجاد 
اشتغال و كمك به قشر كم درآمد در نظر گرفته شده است 
ولى بيشتر افرادى كه دنبال اين طرح ها هستند، هيچ گاه 
محتاج به چنين درآمدى نيستند. بيشتر افراد سودجويى 
هستند كه از چندى قبل هزاران متر از اراضى ملى كشور 
ــادر رحمان  ــراى اين طرح كرده اند.ق را تخريب و آماده ب
ــت در اين باره به مهر گفت: «  زاده، كارشناس محيط زيس
ــده نزديك گريبان گير  معضل بعدى اين طرح كه در آين
ــت كه با نام افراد از  كشور خواهد شد، سندهاى رسمى اس
طرف منابع طبيعى به شخص داده مى شود. اين موضوع 

مى تواند امر شخصى سازى اراضى ملى به افرادى باشد كه 
قطعا از اين پس اراضى ملى را ملك شخصى خود مى دانند 
ــتفاده از سموم و حتى  و امكان كاشت درختان ديگر و اس
ساخت خانه باغ ها و چاه هاى غير مجاز را به حد فزاينده اى 
مى توانند باال ببرند.تبديل وضعيت اراضى ملى و طبيعى 
همواره يكى از مقاصد انسان هاى حريص به شمار مى رود. 
اين طرح باعث شده كه امروزه شاهد آن باشيم كه عده اى با 
آتش زدن عرصه هاى طبيعى به دنبال تصرف اين اراضى و 
انجام فعاليت هاى كشاورزى و باغ دارى در آن ها باشند و مجوز 
و پشتيبانى از ناحيه ارگان هايى كه بايد بازدارنده باشند، قطعا 
چنين روندى را تسريع و بيشتر مى كند. همچنين طرحى 
ــاز  ــينان مى تواند مشكل س كه همزمان براى زاگرس نش
ــيب دار» است. اين طرح  باشد، طرح «كشت در اراضى ش
چندى پيش براى نخستين بار قرار بود در استان كردستان 
و با واگذارى اراضى جنگلى مخروبه به مردم و تبديل آن به 
باغ آن هم با اولويت متصرفان جنگل آغاز شود كه با مخالفت 
بسيارى از فعاالن، متخصصان و انجمن هاى علمى كشور 
متوقف ماند. اما بعدها اين طرح به تصويب دولت رسيد و قرار 
شد طبق برنامه ششم توسعه در فاز نخست حدود 500 هزار 
هكتار از مراتع شيب دار از مجموع هفت ميليون هكتار اراضى 

مرتعى و شيبدار كشور به متقاضيان واگذار شود».
به گفته او بر اساس اين بخشنامه براى تمامى عرصه هاى 
كشور با هر درصد پوشش گياهى و حتى مراتع درجه يك با 
تشخيص كارگروه استانى قابليت واگذارى و تبديل شدن به 

باغ را دارد و مناطقى كه پيشتر توسط متصرفان تصرف شده 
در كمال تعجب به جاى بازپس گيرى در اولويت واگذارى 

قرار گرفته اند!
اين كارشناس محيط زيست در پايان تصريح كرد: «اين 
طرح ها به گواه بسيارى از منتقدان مى تواند اندك ذخاير آبى 
كشور را هم قربانى توسعه باغ ها كرده و در سال هاى آتى به 
شهرك هاى وياليى و مسكونى تبديل كند. طرح هايى كه 
به نوعى آغاز مجدد واگذارى هاى فله اى اراضى ملى در كشور و 
تكرار تجربه تلخ واگذارى ميليون ها هكتار از اراضى ملى در دو 
دهه گذشته در قالب طرح طوبى، فالحت در فراغت، بوستان 
خانواده و باغ شهرها است، حاال اين بار قرار است با يك عنوان 
ديگر چوب حراج به منابع ملى بزند و اين بار زاگرس قربانى 

اصلى اين طرح ها خواهد بود».
مرگ زاگرس فرا رسيد

ــت كه به تازگي به ليست مشكالت  پيري، معضلي اس
جنگل هاي زاگرس افزوده شده است.  براساس تحقيقات 

ــده، پديده پيري درختان به خاطر عواملي مانند  انجام ش
حمله آفات و خشكسالى هاى متوالي، ريزگردها و... رخ داده 
كه انسان در به وجود آمدن آن تاثير زيادي داشته است. پير 
شدن زاگرس، پيامدهاي منفي بسياري براي اين جنگل ها 
دارد. شايد خطرناك ترين آن ها ، نزديك شدن تاريخ مرگ 
زاگرس است. حال پرسش اين است درصورت مرگ زاگرس 
آيا جايگزين مناسبي براي اين منبع غني طبيعي وجود دارد.

زاگرس، مخمل سبزي كه در ميانه ايران رخ نمايي مي كند 
ــين هديه داده،  و زندگي را به يك ميليون و نيم زاگرس نش
نفس اش به شماره افتاده است. تغييركاربري جنگل به باغ 
و مزرعه، راه سازي و ايجاد خطوط انتقال گاز، انتقال آب از 
ــياه زغال و آتش سوزي  رودخانه هاي زاگرس، تجارت س
كه به دست انسان ها انجام مي شود دركنار كاهش نزوالت 
جوي، نفس زاگرس را بريده است. براساس آمار، يك ميليون 
و سيصد هزار هكتار از جنگل هاي زاگرس تنها درهفت سال 

گذشته تخريب شده است.

   طرح «زراعت در اراضى زير اشكوب» چوب حراج بر منابع ملي است

سونامي واگذاري فله اى جنگل هاي زاگرس

ــازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي  وزارت  س
آموزش و پرورش پيرو گزارشي با عنوان «كتاب هاي 
درسي ناركارآمدتر از هميشه» پاسخي را به تحريريه 

«قانون»  ارسال كرده كه در متن آن آمده است: 
ــنده محترم در ابتداي مقاله به درس هاي  نويس
ــت (عربي و  ــرده اس ــاره ك ــل اش دوره اي از تحصي
ــه تغيير  ــه با توجه ب ــي دوره راهنمايي) ك انگليس
ساختار نظام آموزشي كتاب اول راهنمايي در سال 
1392، كتاب دوم راهنمايي در سال 1393 و كتاب 
ــال 1394 از چرخه آموزش  ــوم راهنمايي در س س
ــده اند و محتواي كتاب هاي درسي به ويژه  حذف ش
ــاي اخير  ــال ه ــاي موردنظر نگارنده در س كتاب ه
ــي ملي ايران با «رويكرد  ــند برنامه درس براساس س
ــه» و هم چنين «پرورش  ارتباطي فعال و خودباوران
مهارت هاي زباني به منظور فهم قرآن و متون ديني 
ــده اند و  ــي تاليف ش و كمك به زبان وادبيات فارس
دوره راهنمايي نيز به دوره اول متوسطه تغيير يافته 
است، اينكه نويسنده مطرح مي كند: «از درس عربي 
ــاس كدام پژوهش و تحقيقي  همه مي نالند...» براس
چنين ادعايي دارند؛ در حالي كه نتايج اعتبارسنجي 
ــوري درس  ــاي دبيرخانه راهبري كش و پژوهش ه
عربي دوره اول متوسطه خالف اين موضوع را نشان 
مي دهد، نويسنده قيد كرده است: «قرار نيست هيچ 
ــه كنند» همان  ــن عربي را ترجم وقت در آينده مت
ــته نشان مي دهد  طوركه در باال اشاره شد اين نوش
نويسنده از رويكرد جديد برنامه هاي درسي بي اطالع 
است، زيرا رويكرد كتاب هاي نونگاشت عربي «فهم 
متن»  است نه آموزش «ترجمه متن»، شايسته بود 
ــتن اين مطالب حداقل  نگارنده محترم قبل از نوش
مقدمه كتاب را مطالعه مي كرد و ازهدف كتاب هاي 
ــد.در انتهاي نوشته  ــت عربي مطلع مي ش نونگاش
نگارنده مطرح مي كند: «نوع نگارش كتاب هاي عربي 
و آموزش قواعد نامفهوم است، دانش آموزان چيزي 
ــي گويي و موارد  ــد»، اين مطلب كل از آن نمي فهمن
ــت در حالي كه نقد بايد  نامفهوم مشخص نشده اس
واضح و مستند باشد. الزم به ذكر است كه كتاب هاي 
درسي در يك شوراي علمي و تركيبي از متخصصان 
ــان و دبيران مجرب  ــف، كارشناس حوزه هاي مختل
تاليف مي شود و پيش از چاپ نيز براي اعتبارسنجي 
دراختيار متخصصان، گروه هاي آموزشي، دبيرخانه 
راهبري كشوري و دبيران سراسر كشور قرار مي گيرد، 
ــورا و كميته  ــنجي در ش ــالي اعتبارس نظرات ارس
تاليف بررسي، اصالح و پس از تاييد نهايي از مراجع 
ــي  ذي صالح كتاب ها چاپ و در چرخه نظام آموزش
ــن كتاب ها پس از اجراي  قرار مي گيرند. در ضمن اي
سال اول نيز ارزشيابي مي شوند تا هرگونه اشكاالتي 
كه احيانا در فرآيند اجرا حاصل شده است براي سال 

آينده برطرف و نقاط قوت آن نيز تقويت شود.

آموزش

پاسخي به ناكارآمدي 
كتاب هاي درسي

با وجود اينكه به تازگي يونسكو براى مجموعه باغ جهانى بهشهر 
كارت زردى به منزله اخطار به سازمان ميراث فرهنگى داد، اما اين باغ 
ثبت شده جهانى همچنان وضعيت نامناسبى دارد. همين چند روز 
قبل بود كه سيف ا... فرزانه، مدير كل ميراث فرهنگى استان مازندران 
از دريافت كارت زرد در مجموعه  عباس آباد بهشهر مازندران توسط 
يونسكو خبر داد. هر چند از يك سو گفته مى شود، دادن كارت زرد يا 
قرمز در دستورالعمل ها و قوانين يونسكو وجود ندارد اما قطعا دادن هر 
نوع اخطار توسط يونسكو به وضعيت محوطه هاى جهانى در كشور، 
خود به اندازه عملكرد دستگاه هاى مديريتى مشابه همان كارت زرد 
يا قرمز در زمين فوتبال است كه مى توان آن را به مثابه بررسى عملكرد 

دستگاه هاى شهرى دانست.
از زمان ثبت جهانى 9 باغ جهانى در هفتم تير 1390 در فهرست 
ــكو تا امروز، مى توان محوطه  عباس آباد بهشهر  ميراث جهانى يونس
ــت كه گاهى اوقات  را در كنار يكى دو باغ ديگر، يكى از باغ هايى دانس
ــد. يك بار خبر  ــب آن به گوش مى رس خبرهايى از وضعيت نامناس

ــيد»، بار ديگر  ــد «بى آبى به بزرگترين باغ جهانى ايرانى رس مى رس
مى گويند «تهديد عرصه باغ جهانى «عباس آباد» با يك سازه چوبى» 
و كمتر از يك سال قبل بود كه در كنار ديگر خبرهاى ريز و درشت از 
ــى عباس آباد چند قدم تا  اين محوطه  جهانى، خبر دادند «باغ جهان
خروج از ثبت جهانى». اين خبر تا امروز نه تنها توسط هيچ نهاد ميراثى 
و مديريت شهرى رد نشده، بلكه با عملكردهاى مختلفى كه توسط 
برخى نهادها و دستگاه هاى دولتى انجام مى شود، تاييد هم شده است! 
پرويز سعادتى، مدير پايگاه ميراث جهانى باغ ايرانى سازمان ميراث 
فرهنگى درباره  اين محوطه  جهانى به ايسنا مى گويد: متاسفانه هيچ 
 اراده اى در استان مازندران براى رفع مشكالت باغ جهانى «عباس آباد 
بهشهر» وجود ندارد، وقتى منابع طبيعى شهرستان بهشهر يا استان 
مازندران، يك منطقه بزرگ سه هزار مترى در عرصه  منطقه  جهانى 
بهشهر را در اختيار نهادى مانند نيروى انتظامى قرار مى دهد، يا وقتى 
ــدارهاى ميراث فرهنگى  ــركت آب منطقه اى بدون توجه به هش ش
درباره  ترك سد در منطقه، در زمان پايين بودن سطح آب اجازه  مرمت 

ــا بيان اين كه وقتى اداره  نمى دهد، چه كارى بايد انجام دهيم؟ وى ب
منابع طبيعى شهرستان بدون نظر ميراث فرهنگى به اداره هواشناسى 
اجازه مى دهد در بخش وسيعى از محوطه  جهانى، ويالسازى كند يا 
ــتگاه نظامى سند صادر مى كند تا  وقتى منابع طبيعى براى يك دس
يك اردوگاه بزرگ تفريحى ايجاد كند يا از سوى ديگر بخش بزرگى از 
عرصه را به يك دستگاه نظامى ديگر واگذار مى كند، ميراث فرهنگى 
چه كارى بايد انجام دهد؟ او با اشاره به صحبت هاى مطرح شده درباره 
ــهر،  ــكو به محوطه  جهانى «عباس آباد» بهش دادن كارت زرد يونس
اظهار مى كند: در اصطالحات يونسكو كارت زرد و قرمز وجود ندارد، 
ــكو در بازديدهاى نوبه اى و فصلى  در واقع گزارشگران سازمان يونس
خود از محوطه هاى جهانى و براساس پرونده  ثبت جهانى، هر محوطه 
را بررسى كرده و گزارش هاى مورد نياز را براى كميته اصلى يونسكو 
تهيه مى كنند و در صورتى كه در مصوبات يونسكو اخاللى و جود داشته 
باشد، احتمال قرار گرفتن آن اثر در «فهرست ميراث درخطر يونسكو» 
وجود دارد.  سعادتى ساخت پمپ بنزين در منظر ارگ جهانى بم را 

نمونه اى از اين اتفاق مى داند و ادامه مى دهد: بعد از ثبت جهانى ارگ و 
منظر فرهنگى طبيعى محوطه  بم، در منظر تاريخى اين محوطه يك 
ــكو به ميراث فرهنگى اعالم  پمپ بنزين ايجاد شد كه ارزياب يونس
ــود، ارگ بم همچنان  كرد در صورتى كه آن پمپ بنزين تخريب نش
در فهرست ميراث در خطر باقى مى ماند، بنابراين سريع تر آن مساله 
برطرف شد. وى تاكيد مى كند: بنابراين يونسكو براساس گزارش هاى 
ــورهايى كه آثارشان در معرض  ــاليانه به كش نوبه اى در جلسات س
چنين تهديدهايى است اخطار مى دهد تا سريع تر آن مشكالت در 
گزارش هاى بعدى رفع شوند. با اين وجود مدير پايگاه ميراث جهانى 
باغ ايرانى تاكيد مى كند: در اين شرايط اگر حتى يونسكو اخطارى در 
حد كارت زرد براى محوطه ى جهانى عباس آباد به ميراث فرهنگى 
ندهد، به نظر من سهل انگارى اين دستگاه جهانى است وحتى ممكن 
ــت گزارش خالف به اين نهاد بين المللى داده باشند، دادن كارت  اس
قرمز هم به اين محوطه  جهانى و در شرايط دخل و تصرف هاى انجام 
ــاره به فعال بودن كارگروهى در  شده، بسيار طبيعى است.وى با اش
شوراى امنيت ملى كشور، با نام «كارگروه حفاظت» در كشور ادامه 
مى دهد: اين كارگروه حفاظت در چند ماه قبل، حتى براى «محوطه 

جهانى عباس آباد» تشكيل جلسه داد و از استاندار و مدير كل ميراث 

فرهنگى استان مازندران براى بررسى مشكالت اين محوطه  جهانى 
دعوت كرد، اما آن ها به جلسه نيامدند، از سوى ديگر بارها براى استان و 
استاندار نامه نگارى شده تا نهادهاى مختلف در مورد اين محوطه كارى 

انجام دهند، ولى هيچ كدام پاسخ روشنى تا كنون نداده اند.
 او اضافه مى كند: در اين شرايط حتى نتوانستيم در يك جلسه اداره 
منابع طبيعى و شركت آب منطقه اى و مسئوالن نهادهاى اين منطقه  
ــهرى را كه براى تصميم گيرى در محوطه  جهانى «عباس آباد»  ش
ــينيم و به يك مديريت  دخيل هستند، دعوت كنيم تا دور هم بنش
مشترك براى اين محوطه  جهانى برسيم. سعادتى با بيان اين كه به 
نظر مى رسد، حتى عباس آباد را به عنوان يك پايگاه ثبت جهانى قبول 
ــت، اظهار مى كند:  ندارند و فكر مى كنند اين محوطه يك پارك اس
متاسفانه با آن مانند پارك رفتار مى كنند، حتى اداره منابع طبيعى 
بخش بزرگى از محوطه را به دهيارى «التپه»  كه روستايى در پايين 
دست عباس آباد است، واگذار كرده تا مغازه ايجاد كند، آالچيق درست 
كند و با زدن داربست در محوطه بازارچه برپا كند ، اين يعنى آن ها درك 
ــتى از ثبت جهانى ندارند. حتى مسئوالن نهادهاى شهرستان  درس
بهشهر هر كارى بخواهند در مورد عباس آباد انجام مى دهند، اما به نظر 

مى رسد به ضوابط ميراث جهانى توجهى ندارند.

ميراث فرهنگى

باغ جهاني بهشهر در يك قدمي خروج از يونسكو
گروه سرزمين

            نتيجه 9 هزار ساعت گزارش تحقيق و تفحص از مؤسسه مطبوعاتى همشهرى به مراجع قضايى و سازمان بازرسى كل كشور ارسال شد   

زير ذزير ذرره  بين    بازه  بين    بازررسىسى
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هيات داوران هفدهمين مسابقه ساالنه انجمن منتقدان، نويسندگان و پژوهشگران 
ــزارى مهر، هيات داوران  ــن دوره را اعالم كرد. به گزارش خبرگ خانه تئاتر نامزدهاى اي
هفدهمين مسابقه ساالنه انجمن منتقدان، نويسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر متشكل 
از بهروز غريب پور، يونس شكرخواه، حميدرضا مدقق و با همراهى حميد جبلى كارشناس

و مشاور هيات داوران در بخش عكس بيانيه خود و نيز نامزدهاى اين دوره را به شرح زير 
منتشر كردند: «تئاتر، رسانه است؛ رسانه اى كه بيش از آن كه كاركرد اطالع رسانى داشته 
باشد، عهده دار طيف وسيعى از وظايف از سرگرم كنندگى، فرح بخشى و در صدر همه

آن ها، آگاهى بخشى براى جامعه مخاطبانش است.
تئاتر، هنر رودررو بودن با مخاطب است؛ رسانه اى زنده كه بنيان ديگر رسانه ها، به ويژه 
سينما و تلويزيون است. شكلى از ارتباطات چهره به چهره كه با بهره گيرى توأمان از بيان 
و زبان بدن و تصوير سازى صحنه اى، براى تاثيرگذارى بيشتر بر مخاطب از ديرباز و تا به 
امروز مى كوشد و به رغم حضور رقباى جديد هرگز از عرصه تمدن بشرى بيرون نرفته 

و نخواهد رفت.
تئاتر، پديده و فعاليتى اجتماعى است؛ رسانه اى مردم محور كه در معرض قضاوت 
مخاطبانش قرار مى گيرد تا آن ها به شناختى بهتر و عميق تر از خود و جامعه پيرامون شان

دست يابند.
با همه اين ها تئاتر به عنوان ابزار ارتباطى انسان ها و رسانه اى براى بيان انديشه، شناخت

اجتماعى، آگاهى جمعى و موثر در بينش اجتماعى، براى حفظ بقاى خود نيازمند حمايت، 
توجه، نقد و پژوهش دقيق، عالمانه و منصفانه دست اندركاران ساير رسانه هاست تا اهالى 
تئاتر و مخاطبان آن ها در تعاملى دوسويه از كيفيت بهترى در ارايه آثار و ارتقاى دانش 

مخاطبان موثر باشند.
هيات داوران مبتنى بر اين ديدگاه، آثار رسيده به مسابقه ساالنه انجمن منتقدان، 
نويسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر را بررسى و داورى كرد و ضمن تجليل از همه شركت 
كنندگان در اين مسابقه، نكاتى را بنابر وظيفه اى كه به عهده داشت، براى بهبود هر چه 

بهتر آثار بيان مى كند:
ــش هاى  ــبى بود. پرس آثار حاضر در بخش «گفت وگو» برخوردار از كيفيت مناس

خوب طراحى شده، نشان از تسلط مصاحبه  گران بر موضوع مصاحبه ها داشت و شمار 
گفت وگوهاى عمقى و دقيق، قابل توجه بود.

اما در بخش «گزارش»، شمار آثار بهره مند از اصول گزارش نويسى اندك بود. رعايت 
بى طرفى، پرهيز از قضاوت كردن و توصيف و تصويرپردازى با بهره گيرى از نثرى شيوا، 
معيارهايى بود كه در كمتر گزارشى ديده مى شد. همچنين تعدادى از آثار ارسال شده به 

اين بخش، اساسا گزارش محسوب نمى شد.
در بخش «نقد» كميت آثار قابل توجه بود و بسيارى از آن ها نيز كيفيت الزم را داشت؛ 
امرى كه بيانگر فعاليت نويسندگان و روزنامه نگارانى در حوزه تئاتر است كه هم «هنرـ  

رسانه تئاتر» را مى شناسند و هم با مبانى و اصول نقد ژورناليستى آشنايى دارند.  
در بخش «يادداشت» با وجود شمار قابل توجه آثار دريافت شده، تعداد مطالب قوى، 
دلچسب و دلنشين اندك بود.  رعايت ايجاز و مختصر و مفيدنويسى، بنيادى ترين اصل 
يادداشت نويسى است كه در بيشتر آثار اين بخش ديده نمى شد و از اين رو در عمل، غالب 

مطالب دريافت شده، در مرز بين گزارش، مقاله، نقد و يادداشت سرگردان مانده بود.
در بخش «مقاله» حضور مقاله هاى علمىـ  پژوهشى داراى كيفيت كه دانشجويان 
ــيار تهيه كرده بودند، قابل توجه بود اما فارغ از اين  عالقه مند به تئاتر با صرف وقت بس
مقاله هاى دانشگاهى، هيچ مقاله ژورناليستى درباره مسايل و موضوع هاى دامنگير و 

فراگير تئاتر ارائه نشده بود كه به نوبه خود جاى دريغ و تاسف است.
در بخش «ترجمه» آثار حاضر نشان از تسلط مترجمان بر هر دو زبان مبدا و مقصد 
داشت؛ امرى كه در عمل، سبب ترجمه هايى رسا و كم نقص شده بود. اين آثار برگرفته از 
منابع معتبر بودند و موضوع هاى درخور و مفيدشان، افزايش آگاهى و دانش عالقه مندان 

ايرانى تئاتر را موجب مى شد.
ــترى مى رفت و آثار حاضر در اين بخش  در بخش «عكس» انتظار مشاركت بيش
كميت قابل توجهى نداشت با اين حال، كيفيت همين تعداد معدود و محدود نيز نشان 
از ظرفيت رو به رشد عكاسى تئاتر ايران دارد؛ ظرفيتى كه در صورت درآميختن زيبايى 
شناسى هنرى با معيارهاى ژورناليستى، بيش از بيش مورد توجه قرار خواهد گرفت و 

موثر خواهد بود.

ــانه تئاتر با ديگر رسانه ها در  هيات داوران اميدوار است همنشينى و داد و ستد رس
سال هاى پيش رو افزون شود و هر دو حوزه، در تعاملى مفيد و اثرگذار به جايگاه واقعى و 

درخور خود در فرهنگ و هنر اين مرز و بوم دست يابند».
اسامى نامزدهاى بخش هاى مختلف هفدهمين مسابقه مطبوعاتى ساليانه انجمن 
منتقدان، نويسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر به شرح زير است:                                                                        

بخش گفت وگو: اميرحسين سيادت از دفترهاى نيال، آزاده فخرى از مجله زنان امروز و 
ايرج افشارى اصل از هفته نامه صدا

بخش گزارش: سبا حيدرخانى از خبرگزارى ايلنا و بهروز فائقيان از سايت ايران تئاتر
بخش نقد: شهرام خرازى ها از روزنامه قانون، محسن خيمه دوز از روزنامه شرق و هومن 

نجفيان از مجله نمايش

بخش يادداشت: شهرام خرازى ها از روزنامه بهار، فرزانه ابراهيم زاده از روزنامه جامعه 
فردا و بابك زينالى از سايت ايران تئاتر

بخش مقاله: محمد نجارى و ابوالقاسم قوام از فصلنامه علمى پژوهشى كهن نامه ادب 
پارسى، احسان زيورعالم و سيد فضل ا... ميرقادرى از مجله بوستان ادب و شيرين ميرزانژاد 

جيرده از سايت خبرى تئاتر
بخش ترجمه: سارا منصورى از مجله نقد هنر، مريم خباز از مجله نقد هنر و فاطمه 

صمدزاده از مجله نمايش
بخش عكس: سهيل صحرانورد، بهار نيك پور و مرجانه پورحسين

از برگزيدگان هفدهمين مسابقه مطبوعاتى ساليانه انجمن منتقدان، نويسندگان 
و پژوهشگران خانه تئاتر، عصر پنجشنبه 6 دى 97 طى مراسمى قدردانى خواهد شد.

معرفى نامزدهاى مسابقه ساالنه انجمن منتقدان و نويسندگان خانه تئاتر

نويسنده «قانون»  نامزد بهترين بخش نقد نويسى در تئاتر اعالم شد

نقد ونظر

بايد گفت شايد بيمارى او دراثناى نوشتن و انتخاب
ــنامه «پادشاه مى ميرد»   موضوع  و تم اصلى نمايش
يعنى مرگ چندان بى تاثير نبوده است. مرگ انسان، 
ــت. مرگ تنها مقوله اى است كه از  مرگ بشريت اس
ــنامه مرگ به  ــت و در اين نمايش آن راه فرارى نيس
ــاه شخصى است كه  سراغ  يك پادشاه مى آيد.پادش
نماينده قدرت روى زمين است. فردى است كه همه 
چيز دارد و نگاه همه به اوست، حتى در زمان مرگش. 
ــقوط اين فرد به طور كلى  تاثيرگذار است.  مرگ و س
مردن پادشاه، مردن يك قلمرو پادشاهى است و اين 
فقط شاه نيست كه مى ميرد، تمام حاكميت و قدرت 
اوست كه از بين مى رود.تم اصلى نمايشنامه هم حول 
محور مرگ است كه مى چرخد، مرگ  در خانه  پادشاه 
ــاه مى خواهد با قدرتش آن را هم  ــت و پادش را زده اس
ــخيركند ولى نمى تواند و به اجبار دعوت مرگ را  تس

قبول مى كند.
نمايش در تك پرده تا انتها به پيش مى رود. زمان 
ــاعت و نيم  و مكان خاصى ندارد و كل ماجرا در يك س
اتفاق مى افتد يعنى به پادشاه خبر مى دهند كه تا يك 
ــاعت و نيم ديگر خواهد مرد و پادشاه دست به كار  س
ــخر خود سازد؛ اما  ــود كه حتى مرگ را نيز مس مى ش
ــت از دستور دادن  اين ممكن نيست. او كماكان دس
ــى دارد؛ اما اين بار  ــى و جاه طلبى بر نم و خودخواه
ــت كه او را در مى ربايد و پيروز ميدان است.  مرگ اس
ــاه نيز نمى تواند  او  ــر دوم  پادش ــق همس حتى عش
ــخصيت پردازى  ــيماى ش ــات دهد. ما در س را نج
ــداران و زورمندان و  ــه زورم ــكو مى توانيم هم يونس

ديكتاتورها و فاشيست هاى تاريخ را ببينيم. مستبدين 
ــولينى، فرانكو،  ــر، موس ــى چون هيتل و جنايتكاران
ــين،  ــى چومبه، قذافى، صدام حس ــتالين، موس اس
كاليگوال، چنگيزخان مغول، اسكندر مقدونى و... همه 
ــته و معاصر نام شان  ــانى كه در طول تاريخ گذش كس
ــت و خون ريز و متجاوز و  به عنوان ديكتاتور و فاشيس

جنايتكار و ضد بشر و...ثبت شده است.
ــه نوعى يك  ــاه مى ميرد» ب ــت «پادش ــد گف باي
ــت. يونسكو نيز خود  نمايشنامه ابزورد يا عبث نماس
اين اثر را در ژانر تئاتر پوچى يا همان ابزورد دسته بندى 
مى كند. به ديگر سخن موقعيتى كه او ساخته ابزورد 
است. به پادشاهى كه قدرت در دست اوست و به ظاهر 
سالم است و هيچ نشانى از مرگ بيمارى در او مشاهده 
ــود به يك باره خبر مى دهند كه تا يك ساعت  نمى ش

ونيم ديگر خواهد مرد.
اين موقعيتى دهشتناك و ابزورد است. هرچند 
از نظر يونسكو تئاتر پوچى، پوچى اى است كه ما در 
جهان شاهد آن هستيم، يونسكو مى نويسد: «پوچى 
در واقع تظاهر كمبود و ناتوانى و محدود بودن ادراك 

ماست».
پادشاه هر كارى مى كند تا زنده بماند؛ اما نمى تواند 
ــيطره خويش  ــتور دهد و آن را تحت س به مرگ دس
ــليم مرگ مى شود. او حاضر  درآورد پس به ناچار تس
ــده بماند و همچنان  ــت همه چيزش را بدهد تا زن اس
پادشاه باشد؛ او جز پادشاهى و فرمان دادن كار ديگرى 

بلد نيست. پادشاهى را حق خود مى داند.
حقى كه از سوى كشيشان و دانشمندان و بخشى 
از مردم كه ديگر حاال نمى خواهندش به او داده شده؛ 
اما همه اين حرف ها و بهانه ها در برابر مرگ هيچ است و 

در نهايت مرگ در مى زند.
 او حاال كه چاره اى جز تسليم نمى بيند، مى خواهد 

ــر  ــنگينش بر س ــايه س همچنان پس از مرگ نيز س
ــد. مى گويد مرا فراموش نكنيد.  مردم و كشورش باش
مجسمه هاى مرا همه جا بزنيد. فقط عكس بزرگ من 
بايد در همه جاه نصب شود. بايد فرامين و قوانينى كه 
من وضع كرده ام حاكم باشد و...  اما زمانى كه مرگ او را 
در مى ربايد ديگر حتى سكوت هم از او گذر نمى كند، 

پادشاه مى ميرد.
ــه نوعى يكى از  ــت در واقع ب او كه نامش برانژه اس
شخصيت هايى است كه يونسكو خلق كرده است. در 
نمايشنامه كرگدن نيز اين برانژه است كه نمى خواهد 
كرگدن شود و به كرگنديسمى كه دارد حاكم مى شود، 
ــكو  ــنامه هاى يونس ــژه در اكثر نمايش بپيوندد. بران

شخصيتى محورى است.
تو گويى يونسكو آن را خلق كرده و رشد و نمو داده 
ــرارش مى دهد. برانژه را  و در موقعيت هاى مختلف ق
مى آزمايد و به تحول، پيشرفت و يا پس رفت مى رساند. 
ــه جلوى حمله يك  ــه در كرگدن آن گون برانژه اى ك
تفكر فاشيستى مى ايستد و از كرگردن شدن، حتى 
ــد و هم رنگ جماعت  به قيمت جانش امتناع مى كن
ــقش ديزى كه حاال او  نمى شود و در اين ميان از عش
نيز هم رنگ جماعت شده  و از برانژه مى خواهد كه به 
او بپيوندد مى گذرد. او در اين نمايش يك ديكتاتور به 

تمام معناست.
ــيده و فكر و  ــاهى رس برانژه به ديكتاتورى و پادش
ذكرش قدرت، حكومت و حفظ  آن به هر قيمتى است. 
او حتى حاضر است ديگران را به دستان مرگ بسپارد 
اما خودش نميرد و مرگ از او درگذرد؛ اما هرچه تالش

ــود، مرگ او را مى خواهد.  مى كند كمتر موفق مى ش
يونسكو سير تحولى انسان را با شخصيت برانژه دنبال

ــان را در  ــان مان مى دهد. او در واقع انس مى كند و نش
موقعيت هاى مختلف قرار مى دهد  تا از اين رهگذر به 

يك شناخت شناسى در خصوص انسان و عملكرد او 
دست يابد و اين هديه اى است بس گران سنگ از سوى 
ــرى براى جلو گيرى از فجايع  ــكو به جامعه بش يونس
بعدى انسانى. نمايش به نوعى كمدى تلخ و طنز سياه 
است كه رگه هايى از گروتسك را در خود به همراه دارد. 
كارگردان محمد فاتحى با نگاهى كه به متن يونسكو 
داشته، سعى كرده است موقعيت ابزورد آن را در نوع 
طراحى صحنه، حركات و ميزانسن تا حدودى رعايت 
نمايد و به لحاظ تكنيكى و دراماتيكى آن را به صحنه 
ــيب دارد و حاكى از  ــد.طراحى صحنه اى كه ش بكش
ــقوط نابه هنگام پادشاه  متزلزل بودن و همچنين س
است. او هرلحظه امكان دارد كه سقوط كند. بارها تا 
مرز سقوط پيش مى رود اما باز به جايگاهش كه همان 
ــت، برمى گردد؛ اما در انتها مرگ  تخت پادشاهى اس

اجتناب ناپذير مى نمايد و پادشاه مى ميرد.
ــق بوده و با  ــبتا موف فاتحى در كارگردانى نيز نس
ــوى درك موقعيت ابزورد  هدايت بازيگران خود به س
ــك نمايش لحظات كاريكاتورى كه خاص  و گروتس
ــت را خلق  نموده اند و اين در حركات و  اين سبك اس

ميميك و نوع بيان ديده مى شود.
ــبتا روانى را ارائه  بايد گفت بازيگران بازى هاى نس
ــه يك روانى و هارمونى  داده اند؛ اما هنوز جا دارد كه ب
دراماتيك بيشتر و بهترى همسو با سبك نمايش دست 
ــتان ها، حس و حال، كنش و  يابند. به ويژه در بده بس
ــكو در  ــخصيت پردازى يونس واكنش ها و توجه به ش

خصوص هريك از كاراكترها.
ريتم نمايش به نسبت مطلوب از آب در آمده اما باز 
جا دارد كه به ريتم درونى و بيرونى مناسب ترى برسد. 

يكى از نقاط قوت كار تلفيق طنز و كمدى با موقعيت 
ابزورد و گروتسك نمايش است به گونه اى كه به سمت 

لودگى و كمدى سطح پايين نرفته است  .
ــيوه  ــه تكرار جزئى از ش ــد گفت ك  در انتها باي
نوشتارى يونسكو است؛ اما مى بايد توجه داشت كه 
به شعار زدگى نزديك نشود. چرا كه يونسكو از تكرار 

يك موضوع، كلمه يا جمله منظور خاصى دارد.
ــت خود را ــردان و گروه زحم ــت كارگ در  نهاي

ــل تامل را  ــيده اند تا يك نمايش  بى ادعا و قاب كش
ــن روزها در  ــه دور از ادا و اطوارهاى اجرايى كه اي ب
تئاتر ما اپيدمى شده است، به صحنه بكشند. ديدن 
ــت، پس ديدن آن را  اين نمايش خالى از لطف نيس
به  دوستداران تئاتر توصيه مى نمايم و به كارگردان 

و گروه خسته نباشيد مى گويم.

سيد على تدين صدوقى
منتقد ايران تئاتر 

   نمايش «پادشاه مى ميرد» نوشته اوژن يونسكو به كارگردانى محمد فاتحى نقد و واكاوى شد 

و اينك جوالن مرگ    بر سرير      پادشاه

ــاب و ادبيات  دنياى كت
ــن  ــال 2018 چندي در س
ــذار و مهم  ــره تاثيرگ چه
خود را از دست داد؛ از برنده 
ــا مهم ترين  نوبل ادبيات ت
ــى  ــس آمريكاي رمان نوي
ــود. به  ــه در قيد حيات ب ك
ــوال  ــنا، اورس گزارش ايس

ــتان هاى كوتاه روز  ــان و داس ــنده آمريكايى رم لوگوبين نويس
ــالگى درگذشت.  ــن 88 س 22 ژانويه 2018 در خانه اش و در س
ــا در همه ژانرها  ــى خود تقريب ــى فعاليت ادب او در دوران طوالن
نوشت؛ از ادبيات داستانى تا مقاله و كتاب هايى براى كودكان تا 
ــعر. گوبين كه نويسنده اى فمينيست  نگارش 10 جلد كتاب ش
بود، بيشتر براى نگارش آثارى در سبك علمىـ  تخيلى و فانتزى 
ــا نيويورك  ــيد، گرچه خودش در مصاحبه اى ب ــهرت رس به ش
ــت ندارد او را به تنها عنوان نويسنده  تايمز عنوان كرده بود دوس
ــنده كه چند جايزه هوگو و  علمىـ  تخيلى بشناسند. اين نويس
ــت چپ  نبيوال را در كارنامه دارد نگارش آثار معروفى چون دس
تاريكى، درياى زمين و سه دنباله آن و همچنين محرومان را بر 
عهده داشته است. آخرين 
ــى براى تلف  كتاب او زمان
ــت، نام داشت  كردن نيس
ــاه قبل از  ــا چند م كه تنه
درگذشتش به چاپ رسيد. 

   فيليپ راث نويسنده 
برنده جوايز بوكر و پوليتزر 

ــتم ميالدى در تاريخ 22  ــان قرن بيس و از مهم ترين رمان نويس
ــت قلبى  ــت بر اثر ايس ــال داش مى 2018 و در حالى كه 85 س
درگذشت. او كه بدون شك مهم ترين رمان نويس در قيد حيات 
ــزه ملى حلقه  ــى كتاب آمريكا، دو جاي آمريكا بود، دو جايزه مل
منتقدان كتاب، سه جايزه پن /فاكنر، يك جايزه پوليتزر، جايزه 
فرانتس كافكا، جايزه مديسى فرانسه و همچنين جايزه من بوكر 
بين الملل را در كارنامه پرافتخار خود داشت. راث از سال 1975 
ــه  ملى هنر و ادبيات آمريكا بود و تا سال 1989 به  عضو موسس
عنوان ويراستار آثار ادبى با انتشارات پنگوئن همكارى مى كرد، 
اما از سال 1992 وقت خود را فقط صرف نويسندگى كرد و پس 
ــال 2012 اين حرفه را كنار  ــتمر در س از چند دهه فعاليت مس
گذاشت. پاستورال آمريكايى، من با يك كمونيست ازدواج كردم، 
ننگ بشرى، خداحافظ كلومبوس، شكايت پورتنوى، دارودسته 
ما، نمايش يكشنبه، همه مردان، شبح خروجى و شكست ناپذير 

از مهم ترين آثار راث هستند.
11 آگوست 2018

ــه وى. اس.  ــود ك روزى ب
ــس  ي ن نو ما ر ــل  يپ نا
ترينيدادى تبار بريتانيايى 
ــات و جايزه  برنده نوبل ابي
ــالگى  ــن 85 س بوكر در س
در خانه اش در لندن از دنيا 
ــدا كار خود  رفت. او كه ابت

ــه تدريج در  ــه خود را ب ــرده بود، توج ــر كمدى آغاز ك را در ژان
مجموعه اى از رمان ها و سفرنامه ها به سمت كشورهاى مستعمره 
انگلستان معطوف كرد و به ارائه تصويرى از هند و آفريقا پرداخت 

ــرزنش  و به خاطر آثارش، هم مورد تمجميد قرار گرفت و هم س
ــد. منتقدان او بر اين باور بودند كه ناپيل در آثارش تصويرى  ش
ــعه ارائه مى دهد، گرچه  تحقيرآميز از كشورهاى در حال توس
ــه اى از جوايز مهم  ــب مجموع ــق به كس ــن آثار موف او براى اي
چون جايزه  ادبى بوكر در سال 1997 براى رمان در يك كشور 
آزاد، نشان شواليه در سال 1989 و در نهايت جايزه  نوبل ادبيات 

در سال 2001 ميالدى شد.
ــنده  بزرگ انگليسى از   روزنامه  تايمز در فهرست 50  نويس
ــال 1945، نايپل را در رتبه  هفتم قرار داده است. رمان هاى  س
ــواس و خم رودخانه مهم ترين آثار اين  خانه اى براى آقاى بيس

نويسنده محسوب مى شوند. 
ــن  ــام گلدم    ويلي
رمان نويس و فيلمنامه نويس 
ــكار نيز  برنده دو جايزه اس
ــاى  ــن چهره ه از مهم تري
ــال  ــته در س ادبى درگذش
ــت كه در تاريخ  2018 اس
16 نوامبر در سن 87 سالگى 
ــت.   ــم از جهان فروبس چش
اين نويسنده آمريكايى بيشتر براى نگارش فيلم نامه هاى بوچ 
ــاندنس كيد، همه مردان رييس جمهور و عروس  ــيدى و س كس
ــت و يكى از چهره هاى كليدى موج  شاهزاده شناخته شده اس
نو سينماى هاليوود (هاليوود نو) بود كه با مجموعه اى از چندين

فيلم شاخص، انقالبى در صنعت سينماى آمريكا ايجاد كردند. 
ــيكاگو متولد شد و پس از گذراندن  او در سال 1931 در شهر ش
دوره اى در نثر خالق تصميم گرفت رمان نويس شود و اولين رمان 

خود را به نام معبد خدا در سال 1957 منتشر كرد. 
ــت در  گلدمن كه به صورت متناوب رمان و فيلمنامه  مى نوش
ــاندنس كيد را به عنوان  سال 1969 فيلمنامه بوچ كسيدى و س
اولين فيلمنامه اصلى (اوريجينال) نوشت كه با بازى پل نيومن 
همراه شد و اولين جايزه اسكار بهترين فيملنامه اصلى را براى او
به ارمغان آورد. او دومين جايزه اسكار خود را هم در سال 1977

براى فيلم همه مردان رييس جمهور در شاخه بهترين فيلمنامه 
اقتباسى كسب كرد. كتاب ماجراهايى در تجارت سينما درباره 
ــينماى دهه 1970 هاليوود و همچنين دو كتاب خاطرات با  س
عنوان هاى هايپ اند گلورى و من چه دروغى گفتم؟ از ديگر آثار 

ويليام گلدمن هستند. 
تام وولف مقاله نويس، 
ــنده  ــگار و نويس روزنامه ن
ــى  ــاى پرفروش كتاب ه
ــيدى  ــون آزمايش اس چ
پودر شربت برقى و حريق 
ــى 2018 در  بطالت 14 م
سن 88 سالگى درگذشت. 
ــذاران  ــى از بنيانگ او يك

روزنامه نگارى نوين و يكى از رمان نويسان شاخص آمريكايى بود 
و از خود 18 كتاب شامل 13 اثر غيرداستانى و پنج رمان بر جاى 
گذاشت كه آخرين آن ها با عنوان پادشاهى گفتار در سال 2016 
ــتفاده عجيب و غريب از نشانه ها  منتشر شد. وولف به سبب اس

خود را از ساير روزنامه نگاران متمايز مى كرد. 
   گرچه آنتونى بوردين 
ــتم  در زمان مرگش در هش
ژوئن 2018 به عنوان يك 
ــپز معروف و جهانگرد آش

ــا او  ــد ام ــناخته مى ش ش
ــال 2000 ــار در س اولين ب

ــار كتاب  ــا انتش ميالدى ب
پرفروش آشپزخانه سرى: 
ــيد و حتى قبل از آن  ماجراجويى در جهان شكم به شهرت رس
ــه 90 ميالدى نگارش ــود. بوردين در ده هم يك رمان نويس ب

ــت و پس از آن نيز  ــى مرتبط با غذا را بر عهده داش دو رمان جناي
ــتان كوتاه نوشت.  بوردين  يك رمان مصور و يك مجموعه داس
ــال 2002 و در شبكه  نخستين برنامه تلويزيونى خود را در س
تلويزيونى فود نت ورك به روى آنتن برد و سپس در سال 2005 به

شبكه تلويزيونى تراول پيوست و براى ساخت برنامه در اين شبكه 
ــال 2013 به شبكه سى ان ان  دو بار برنده جايزه امى شد. او از س
ــاخت مجموعه معروف «بخش هاى ناشناخته» را  پيوست و س

آغاز كرد. 
ل  ــا ه ــد  ل نا و د    
ملك الشعرى سابق آمريكا 
ــن  نيز روز 23 ژوئن در س
ــالگى درگذشت. او  89 س
ــندگان پركار  يكى از نويس
ــن  ــه اولين بار در س بود ك
12 سالگى شروع به نوشتن 
كرد و پس از آن براى مدت 

ــعر و  ــت دهه به فعاليت ادبى خود ادامه داد و 22 كتاب ش هش
چندين كتاب خاطرات، كتاب براى كودكان و آثار غيرداستانى 
ــت. آخرين اثر او با عنوان كارناوال از دست رفته ها: مقاالتى  نوش
ــالگى در 10 جوالى و كمتر از يك ماه  پس از  ــتانه 90 س در آس

مرگش منتشر شد. 
ــتن لى نويسنده     اس
ى  ــا ب ه كتا ــه  ع مجمو
ــا خلق  ــارول كه ب مصور م
ــخصيت هايى چون مرد  ش
ــى،  ــرد آهن ــى، م عنكبوت
ــار  ــس و چه ــردان ايك م
ــگفت انگيز به سينماى  ش
ــيد،  ابرقهرمانى جان بخش
12 نوامبر امسال در سن 95 سالگى درگذشت.  او با همكارى چند 
ــتيو ديتكو شخصيت هاى  هنرمند ديگر از جمله جك كربى و اس
ــوان مجموعه كتاب هاى مصور مارول خلق  كميك زيادى را با عن
ــى، هالك، مردان  ــه از آن جمله مى توان به مرد عنكبوت كردند ك
ايكس، ثور، بلك پنتر، كاپيتان آمريكا و انتقام جويان اشاره كرد كه 
همه اين داستان ها در سينما مورد اقتباس قرار گرفت و فيلم هاى 

موفق و پرفروشى بر اساس آن ها ساخته شد.

نيم نگاه

چهره هاى مهم ادبى كه در سال 2018  از دنيا رفتند

جاى خالى نويسنده 
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ــهردارى  ــاى واليبال و فوتبال ش تمرينات تيم ه
تبريز به دليل عدم حضور بازيكنان براى دومين روز 
متوالى تعطيل شد. ماجراى تيم دارى شهردارى ها از 
ابتداى فصل به چالش بزرگى براى بازيكنان تبديل 
ــتاره ها از جمله سيد محمد موسوى  شد. برخى از س
ــهردارى تبريز پيوست اما  با قراردادى مناسب به ش
ابالغ نامه اى كه در آن، شهردارى ها از تيم دارى منع 
مى شدند باعث شد اين بازيكن قيد حضور در تبريز را 

بزند و راهى مشهد شود.
 كش و قوس ها ادامه داشت و در نهايت شهردارى 
ترجيح داد در فصل جارى نيز به دليل آنچه پايبندى 
ــرايط اما  ــد، تيم دارى كند. ش ــرارداد ناميده ش به ق
وخيم تر از روزهاى گذشته بود و همين موضوع باعث 
شد به تدريج اعتراضات آغاز شود تا اينكه در نيم فصل 
ــد و تمرينات را  ــه جدايى بگيرن بازيكنان تصميم ب

تعطيل كنند.
مشكالت عجيب در تبريز

براساس شنيده هاى «قانون» از تبريز، بازيكنان 
ــهردارى در نيم فصل  ــال و فوتبال ش تيم هاى واليب
نخست، برخالف وعده ها حق و حقوق خود را دريافت 
نكردند. جالب است بدانيد بازيكنان هر دو رشته حتى 
ــز از قراردادهاى خود دريافت نكردند و  يك درصد ني
ــود را به او  ــكالت خ حتى مديرعاملى ندارند كه مش

اعالم كنند. 
ــئوليت  ــك توافق، تمام مس ــاس ي در واقع براس
ــهردار واگذار  تيم هاى واليبال و فوتبال به معاون ش
شده است و او فرصتى براى بررسى مشكالت ندارد. 
همين موضوع موجب شده بازيكنان به روند تيم دارى 
ــهردارى انتقاد و در تمرينات شركت نكنند. نكته  ش
ــرمربيان هر دو رشته  ــنيده ايم س عجيب تر آنكه ش

ــاس قرارداد حرفه اى خود دريافتى  ــى، براس ورزش
ــهردارى  ــد و تنها حقوق كارمندى خود را از ش ندارن
دريافت مى كنند. در واقع مبلغ قرارداد حيدر جعفرى 
ــا دو و نيم  ــه چيزى حدود دوت و عادل بناكار، ماهان

ميليون تومان است. 
ــرمربى تيم واليبال شهردارى در  عادل بناكار، س
ــه به قانون  ــفانه با توج ــت: «متاس اين باره گفته اس
فدراسيون واليبال مبنى بر عدم پرداخت 55 درصد 
ــش از نيم فصل دوم، آن ها  مبلغ قرار داد بازيكنان پي
ــخ و به تيم ديگرى بروند به  مى توانند قرارداد را فس
ــكل خورده ايم. تيم ما پرداختى  همين دليل به مش
ــى از بازيكنان  ــت و به همين دليل برخ ــته اس نداش
قصد جدايى دارند. جلسه اى تشكيل و در اين زمينه 

تصميم گيرى خواهد شد».
 او در پاسخ به اين سوال مبنى بر اينكه جدايى دو 
تن از بازيكنان از جمله شريفات و امير حسينى قطى 
شده است يا خير، گفت: «همه چيز به جلسه بستگى 
دارد. بايد جلسه برگزار و ببينيم تصميم باشگاه براى 
ادامه راه چيست. بايد عكس العمل باشگاه را ببينيم.

ــت دهيم شرايط سخت خواهد  اگر بازيكنان را از دس
شد، خودم نيز بر سر دوراهى قرار گرفته ام. نگرانى ام 
بابت برخى از بازيكنان بومى است كه تالش بسيارى 
در تمرينات تيم كرده اند. به هر حال بازيكنان شناخته 
شده به تيم هاى ديگر ملحق مى شوند اما پيدا كردن 
ــختى است و زحمات  تيم براى بازيكنان بومى كار س
ــود. اگر من در تيم نباشم و  اين بازيكنان هيچ مى ش
تيم نيز منحل شود اين بازيكنان بومى چه كنند؟». 

ــخ به اين  ــهردارى تبريز در پاس سرمربى تيم ش
ــا خير،گفت:  ــم را دارد ي ــوال كه آيا قصد ترك تي س
«احتمال منحل شدن تيم را ضعيف مى دانم، فعال در 
تيم حضور دارم و تصميم نهايى را بعد از جلسه باشگاه 

خواهم گرفت».

دو جين افتخار زير خاك
ــاز تيم  ــز كه امتي ــهردارى تبري ــال ش تيم فوتب
ــگاه هاى  ــانى را خريده از قديمى ترين باش آتش نش
ــوب مى شود و در نيم فصل  شمال غرب كشور محس
ــون اروند  ــت نيز باالتر از تيم هاى متمولى چ نخس
خرمشهر و خونه به خونه بابل قرار گرفت. تيم واليبال 
اين شهر نيز سال ها مدعى قهرمانى بود و ديدارهاى 
ــه جذاب ترين  ــه از جمل ــز و ارومي ــهردارى تبري ش

رقابت هاى واليبال محسوب مى شود.
 تيم دوچرخه سوارى شهردارى تبريز نيز عناوين 
ــرده و جزو  ــب ك ــيا كس قهرمانى متعددى را در آس
ــد كه  ــوب مى ش تيم هاى پرافتخار قاره كهن محس
ــد و تمام عناوين خود را به  در ابتداى فصل منحل ش

تاريخ سپرد.
 مخالفت شوراى شهر تبريز با تيم دارى حرفه اى 
باعث شده شهردارى تبريز يك به يك تيم هاى خود 
ــت بدهد و با وجود ارزشمند بودن امتياز اين  را از دس
ــول نكند.  ــئوليت آن ها را قب ــا، هيچ كس مس تيم ه
جالب است بدانيد امتياز تيم فوتبال شهردارى تبريز 
چيزى در حدود چهار ميليارد تومان است و حتى اگر 
مسئوالن قصد حفظ آن را ندارند مى توانند به سادگى 
روند واگذارى را آغاز كرده و مسئوليت اين تيم ها را به 

ارگان يا شخص ديگرى بدهند. 
وظيفه شهردارى و فرماندارى چيست؟

ــاى فوتبال  ــود تيم ه ــا، قرار ب ــاس توافق ه براس
ــوند،  ــان بومى اداره ش ــال با بازيكن ــال يكس و واليب
ــد از تيم فوتبال  80 درصد از تيم واليبال و 90 درص
ــد  ــور بازيكنان بومى اداره مى ش ــهردارى با حض ش
ــتعد تبريزى  ــراى بازيكنان مس ــبى ب و پايگاه مناس
ــكالت مالى اما در نهايت امان  محسوب مى شد. مش
بازيكنان را بريد و آنان را وادار به تحريم تمرينات كرد.

ــى مى تواند  ــالل چنين تيم هاي ــك انح بدون ش

ــال تبريز وارد كند  ــران ناپذيرى به فوتب ضربات جب
به ويژه آنكه بدانيم اين شهر سال ها در حسرت ليگ 
برترى شدن مى سوخت و حال كه دو تيم در ليگ برتر 

دارد، انگيزه اى براى تيم دارى ندارد.
تيم هاى ورزشى تبريز از گذشته تا امروز همواره 
ــور هواداران  ــت. حض مورد توجه بازيكنان قرار داش
ــث باالرفتن  ــگاه ها باع ــزى در ورزش ــور تبري پرش
ــام توان براى  ــد و آن ها با تم انگيزه بازيكنان مى ش
ــكالت مالى در  ــان بازى مى كردند. مش تيم هاى ش

ــن روزها به معضل  ــتقبال اندك هواداران اي كنار اس
ــت. هرچند كه  ــهر تبديل شده اس بزرگى در اين ش
ــگاه تراكتورسازى  زنوزى با تزريق پول كالن به باش
ــمارى را به خدمت  ــتاره هاى بى ش ــده س موفق ش
ــود دارد.  ــن باره وج ــى در اي ــا نگرانى هاي بگيرد ام
ــد تيم دارى را  عالقه مندان مى گويند اگر زنوزى قي
ــين سازى نيز با مشكالت  بزند، تراكتورسازى و ماش
ــهردارى و  ــد. «ش مالى متعددى مواجه خواهند ش
ــتر در  ــتند با تيم دارى بيش ــدارى موظف هس فرمان

رده هاى پايه، تبريزى ها را به حضور در ورزش ترغيب 
ــواداران تبريزى به  ــى از ه ــن واكنش يك كنند». اي
خبرى است كه در سايت ها پيرامون احتمال انحالل 
شهردارى منتشر شده است. آن ها انتظار دارند زمينه 
فعاليت هرچه بيشتر تبريزى ها فراهم شود نه اينكه هر 
روز با اضافه كردن مشكالت، استعدادهاى ورزشى از 
دست بروند. هرچه كه باشد شهردارى و شوراى شهر 
ــتند و بايد براى  در قبال مردم اين شهر مسئول هس

شادى و سرگرمى آن ها تالش كنند. 

      بازيكنان تيم هاى واليبال و فوتبال شهردارى در اعتراض به شرايط باشگاه دارى تمرين نكردند   

پوزخند شهردارى به استعدادها
گروه ورزش

ــت كه با «آواِز  ــازى اس ــينى از يگانه س فوتبال ترنم دلنش
ــد. او مانند  ــر مى كش ــا پ ــرو قلب ه ــوى قلم ــوش»، به س خ
ــت كه نه در زمان مى گنجند و نه پوسيده و  ــطوره هايى اس اس
ــوند، بلكه به مثابه زبانى مشترك  تاريخ مصرف گذشته مى ش
دوستى ها را به هم پيوند مى دهد، سره را از ناسره جدا مى كند تا 
سينه ها ماالمال از شور و عشق و هيجان در معنا و مفهومى واحد 
با يكديگر و براى يكديگر سخن بگويند.همان طور كه پير «پائولو 
ــناس ايتاليايى  ــاز، نويسنده و شاعر سرش پازولينى» فيلمس
مى گفت: «فوتبال آخرين تجسم مقدس دوران ماست، فوتبال 
در اليه هاى زيرينش حتى اگر يك سرگرمى هم باشد، چيزى 
ــر آيين هاى  ــت. در حالى كه ديگ ــك آيين مقدس اس مانند ي
ــت كه با ما باقى  مقدس، در حال زوالند، فوتبال تنها چيزى اس
مى ماند، فوتبال نمايشى است كه جايگزين تئاتر شده است».
نگاهى اجمالى به سير تكاملى،تاريخى و اجتماعِى فوتبال

در سايه روشن هاى آن روزها، در قرن نوزدهم، پس از عصر 
ــانس، دگرگونى عظيم ديگرى در كره زمين در حال رخ  رنس
دادن بود. انقالب صنعتى به اوج خود مى رسيد. نظريه تكامل 
ــاختمان جهان علم و  «داروين» پس لرزه هاى بزرگى را بر س
ــه گانه نيچه، ماركس و فرويد سنگ  انديشه مى زد و ظهور س
ــد كه با تولد ساير ــان ها مى ش بناى تفكرى نوين در جهان انس

ــتين و اديسون و غيره و غيره  بزرگان علم و انديشه مانند انيش
ــدند (تا در قرن بعدى به شكوفايى  كه در اين قرن متولد مى ش
برسند)، به غناى آن اضافه مى شد. اما جهان غبار آلود انسان ها 
ــافرى كه به  ــافر ناخوانده ديگرى نيز در خود مى ديد، مس مس
زودى خودش بدل به صاحب مسافرخانه اى مى شد تا مسافران 

زيادى از سراسر دنيا به او پناه ببرند. 
ــى ها پا  1863 در لندن، مخلوق انگليس در پانزدهم ژانويه
ــت. بلى، فوتبال، در راه بود...اگر چه بعدها  به هستى مى گذاش
ــد تا چرچيل آن را بناى  ــى مى ش فوتبال تبديل به ابزار سياس
ــولينى از آن براى به رخ كشيدن  حكومت بريتانيا بداند، موس
ــتفاده كند، چگوارا آن را يك سالح انقالبى  قدرت فاشيسم اس
خطاب كند، نلسون ماندال آن را وسيله اى براى مبارزه با آپارتايد 
بنامد و فرانجو توژمان(اولين رييس جمهور كرواسى) آن را براى 
استقالل سرزمينش ضرورى بداند؛ اما فارغ از جهان سياست 
ــوى  ــت فوتبال عزيمت هر فرد به س ــداف مهم خلق يكى از اه
مرزهاى شرافت و انسانيت به دور از هرگونه تنش و هياهو بود تا 
به سان آبى، اجتماع را از هرگونه آلودگى و ناپاكى، پاك كند.به

طور مثال زمانى كه «فردريش انگلس» در اواخر قرن نوزدهم 
از اوضاع نابسامان و بغرنج اقتصادى ، فرهنگى و اجتماعى شهر
منچستر در اوج انقالب صنعتى مى نوشت، «آنا كانل» همسر

آرتور كانل معاون كشيش اسقف شهر منچستر پيشنهاد ساخت 
باشگاه هاى ورزشى را ارائه داد تا مردان شهر را از باتالق عياشى 

و اوباشگرى نجات دهد.
 زمانى كه پيشنهاد آنا كانل اجرا شد، شرايط در شهر چه به 
ــى و اقتصادى مطلوب  لحاظ اجتماعى و فرهنگى و چه امنيت
ــكل گيرى  ــبب ش ــد.بعدها بناى فكر او س و مطلوب تر مى ش
ــتر يونايتد و منچسترسيتى) مى  تيم هاى بزرگ شهر(منچس
شد كه به بهترين باشگاه هاى دنياى فوتبال تبديل مى شدند. 
بدين ترتيب روح تازه اى در شريان هاى شهر منچستر دميده

مى شد تا تمام شهر به سوى پالودگى گام بردارد. بى ترديد اين 

ــگاه را فارغ از جام هاى شان  مهم ترين دليلى بود كه اين دوباش
ــناريو، در بسيارى از  از همان ابتدا بزرگ مى كرد. بعدها اين س
اقصى نقاط دنيا تكرار مى شد، طورى كه حتى فوتبال به يگانه 
دليلى تبديل مى شد كه سبب آتش بس هاى فراوانى مى شد. 
ــيارى  ــم اين را هم فراموش نكنيم كه براى بس اگرچه ناگزيري
ديگر شادى در فوتبال ملعبه اى مى شود تا سينه شان را ماالمال 
ــم و كينه كنند تا قطاروار بر خود و صد البته بر ديگرى،  از خش
ــوبگرى فوتبالى) يكى از آن ها و يكى  بتازند. هوليگانيسم (آش
ــير، چرا همه  ــت.با اين تفاس از مهم ترين آفت هاى فوتبال اس
ــادى ها در فوتبال براى طرفدارانش ماندگار نيستند ؟ چرا  ش

اكثرا گذار و اقال پايدار هستند؟
شادى در فوتبال

ــروع به رقصيدن كردم. من  «وقتى هلند گل زد، در اتاقم ش
ديوانه فوتبالم. و چه كردند اين بچه ها! البته كه اين نوعى جنگ 
ــايمون  ــت كه انكارش مى كنند». به نقل از س بود. عجيب اس
ــرن از عمرش را  ــر ال. دى يونگ (كه قريب به نيم ق كوپر، دكت
صرف نوشتن تاريخ رسمى هلند در جنگ جهانى كرده) پس از 

پيروزى هلند در نيمه نهايى يورو 88 برابر آلمان.
ــب  ــادى، كس در زندگى يكى از تعاريف بديهى در مورد ش
موفقيت و پيروزى است. «من موفق شدم پس االن خوشحالم». 
ــت كه پس از هر موفقيتى افراد احساس  در اين ترديدى نيس
ــنودى مى كنند، اما عده زيادى تنها در صورتى  رضايت و خش
ــت يابند خوشحال خواهند بود و عده  كه به اهداف خويش دس
ــير اين هدف راضى و خوشحال خواهند  كمى از پيمودن مس
بود. در واقع اين مقوله در مورد فوتبال كه اشاعه نابى از زندگى 
نيز است، صدق مى كند.در روزگار يونانيان باستان، فيلسوف 
ــت كه از اهميت شادى  ــى به نام «اپيكور» مى زيس سرشناس
ــخن مى گفت. اما نه شادى  در فلسفه اش و زندگى انسان ها س
ــود، آنى كه از زهدان خرد و  كه فقط از لذايذ جسمى كسب ش
حكمت زاييده شود. در واقع به عقيده وى، خردمند كسى است 
ــاد (به معناى واقعى كلمه)  ــد و انسان ش كه مى تواند شاد باش
كسى است كه خردمند باشد. اين شادى ، نه تنها در پيروزى ها، 
ــود. همان طور كه  ــت ها نيز مى تواند حاصل ش بلكه در شكس
«فرانسيسكو ماتورانا» يكى از بزرگ ترين مربيان تاريخ فوتبال 
كلمبيا گفته بود«توى هر شكستى پيروزى نهفته است».اساسا 
وقتى در مورد شادى صحبت مى كنيم بنا نيست كه حتما غم را 
مورد تحليل قرار دهيم. شادى در كنار غم و مجزا از آن، به عنوان

ــان ها شناخته مى شود.  يكى از 6 هيجان اصلى(اوليه) در انس
ــادى و پيروزى  ــت كه از ش ــان ثانويه اى اس غرور اوليه، هيج
ــت كه از غرور ناشى مى شود. البته هيجان  هيجان ثالثه اى اس
ــود كه نوع دوم آن است.  ثالثه ديگرى نيز از غرور منتج مى ش
ــت هم ايجاد  يعنى غرور ثانويه كه مى تواند حتى به رغم شكس
شود. در اينجا غرور، تبديل به موضوع اصلى مى شود. بنابراين

ــش را مى بيند چون فارغ  يك هوادار واقعى فوتبال، بازى تيم
ــاد مى شود و آن شادى ريشه در  از نتيجه آن، از تماشاى آن ش
ــال بعد از اپيكور، ريچارد  ــق و غرور دارد.حدود2400 س عش
ــان بزرگ قرن بيستم)، شادى را  الزاروس(يكى از روان شناس
اين گونه تعريف كرد: «در مورد شادى موضوع اصلى عبارت از 
فرآيند پيشرفت قابل قبول به سمت هدف است». به واقع مى 
توان تعريف الزاروس از شادى را شكل مدرن و امروزى تعريف 

اپيكور دانست.اما در ادامه روان شناسان شناخت گرا (مكتبى 
ــى كه باورها و فرآيندهاى ذهنى انسان را مورد  در روان شناس
ــيم كردند:  ــته تقس ــادى را به دو دس مطالعه قرار مى دهد) ش
1- سرخوشى لذت بخش 2- شادى لذت بخش .سرخوشى لذت 
بخش با توانايى در توليد احساس لذت بخش مشخص مى شود 
ــندى،  ــا حس آرامش، هيجان، خرس كه ارتباط نيرومندى ب
ــكالت شخصى دارد. اين  رهايى از زمان و فراموش كردن مش
ــما در حال تماشاى  نوع از از شادى، براى لحظاتى است كه ش
بازى تيم محبوب تان هستيد و به هيچ كدام از دغدغه هاى تان 
ــا در حالتى ديگر پس از  نمى توانيد و نمى خواهيد فكر كنيد! ي
پيروزى تيم تان براى لحظاتى از خود بى خود مى شويد و مانند 
ــيدن مى كنيد.مانند ــدن و فرياد كش ــروع به دوي ديوانه ها ش

ــى هندوراس در آن زمان كه   «گر بلوك» مربى هلندى تيم مل
ــنيدن پيروزى هلند (برابر آلمان در نيمه نهايى يورو  پس از ش
ــيگالپا با پرچم هلند شروع به ديدن  88) در خيابان هاى تگوس
ــحال بودم.  ــحالى گريه مى كردم، خيلى خوش كرد: «از خوش

فرداى آن روز از رفتار خنده آورم خجالت كشيدم». 
يا خوزه مورينيو كه10 روز پيش، پس از گل لحظات پايانى 
ــز در چمپيونزليگ( كه موجب صعود آن ها  فلينى به يانگ بوي
به مرحله يك هشتم شد) با خشونت بطرى هاى آب را به زمين 
ــان دهد و يا يورگن  ــادى اش را نش كوبيد تا به گونه اى ديگر ش
كلوپ سرمربى ليورپول كه پس از گل تصادفى ثانيه هاى پايانى 
ــط ديوك اوريگى، با شور و حرارت  داربى «مرسى سايد» توس
بسيار بااليى شروع به دويدن به سمت زمين و در آغوش كشيدن 
دروازه بان تيمش(آليسون بكر) كرد كه در كنفرانس مطبوعاتى 
ــم اورتون و  ــراز ندامت و از تي ــن رفتارش اب پس از بازى، از اي

هوادارانش عذرخواهى كرد.
ــده ايد و جام ها را  ــما برن از منظر هوادارى نيز، زمانى كه ش
ــروزى ها تداوم  ــتيد، اما زمانى كه پي ــحال هس مى بريد خوش
نداشته باشد، عده اى ممكن است شكست ها را بر نتابند و حتى 
از هوادارى تيم خويش كنار كشند. علت آن است كه اين شادى 
فقط با پيروزى ها گره خورده و شاكله آن فقط از جنس برترى 

و كسب موفقيت است. 
به همين دليل سرخوشى لذت بخش مى تواند گذرا باشد  يا 
با ابراز ندامت و پشيمانى درهم آميزد. اما در شادى نوع دوم كه 

پايدارتر است، ماجرا اندكى متفاوت است.
ــادى لذت بخش است به منزله توليد  شادى نوع دوم كه ش
احساس لذت بخش و احساس خودرضامندى است كه ارتباطى 
قوى با حس چالش، تجربه شايستگى، تالش، تمركز، حس ابراز 
وجود و داشتن هدف هاى مشخص دارد. اين شادى برخالف نوع 
اول، دوام و قوام بيشترى دارد. همان طور كه «ديه گو سيمئونه» 
در كتاب زندگى اش مى گويد: «لحظه رسيدن به موفقيت بسيار 
ــيرى كه به آن ختم  كوتاه است، به همين دليل مى گويم مس
مى شود بسيار شيرين تر است. آنچه اثرگذار است روند است، نه 
جام قهرمانى. رسيدن به قهرمانى در يك لحظه اتفاق مى افتد، 
ــت كه زمان بَر است و به همه  اما مسير ساختن آن قهرمانى اس

خوش مى گذرد».
در واقع در شادى لذت بخش شما از تك تك لحظاتى كه به

سوى هدف تان گام بر مى داريد لذت مى بريد و شاد مى شويد 
و حتى به رغم شكست هم اين شادى بر جاى خود استوار باقى 

ــت.  ــق ورزيدن اس مى ماند، چرا كه موضوع اصلى همان عش
مانند هواداران تيم ليورپول كه با وجود ناكامى و شكست هاى 
ــال هاى اخير، همواره و در همه حال سرود پرشور و با شكوه س

«شما هرگز تنها قدم نخواهيد زد» را براى تيم شان مى خوانند. 
يا تيم ايسلند در يورو 2016 كه توانست با حذف سه شيرها تا 
مرحله يك چهارم نهايى باال بيايند و به رغم اينكه در اين مرحله 
ــدند به علت غرورى كه از نمايش درخشان شان براى  حذف ش
ــاس شادى  ــان پيش آمد، احس تمام عوامل تيم و هواداران ش

مى كردند.
ــى كه به  ــان و كادر فنى تيم ملى كرواس ــن بازيكن همچني
رغم شكست در فينال جام جهانى با استقبال بسيار گرم مردم 
ــدند. در واقع آنچه كه براى هر يك از  ــان مواجه ش سرزمين ش
اين ها دستاورد محسوب مى شد، همان پيمودن مسير به سوى 
هدف مرغوبى است كه توام با شكست نيزاست اما شكستى كه 
ــكوى پرتابى براى آينده آن ها نيز مى تواند باشد. در اين نوع  س
ــت تيم محبوبش مغموم  شادى، به رغم اينكه هوادار از شكس
نيز مى شود (و اين كامال طبيعى است) اما به دليل اينكه غايت 
اصلى او در هوادارى، نه بر مبناى تفوق و برترى بلكه بر ماهيت 
ــت، همواره  ــق ورزيدن به آن اس خود تيم (به هردليلى) و عش
پايدار مى ماند. اين شايد بزرگ ترين دليلى باشد كه هواداران 
ــيارى از تيم هاى دنيا، از عشق  ليگ هاى دسته چندمى در بس
ورزيدن و دنبال كردن تيم شان هيچ گاه دست نمى كشند( اگر 
ــان دارند نيز بسيار دخيل  چه در اينجا عرقى كه به شهر تيم ش

است).
فوتبال، شاهراهى به سوى شادى

ــت.  ــون اين حس غريزى اس ــت داريد چ «فوتبال را دوس
ــوتش  ــان جلوى پاى تان قل بخورد، ش وقتى توپى توى خياب
مى كنيد، چون دوست داشتن فوتبال درست مثل عاشق شدن 
ــت. نمى دانيد چطور در برابرش مقاومت كنيد». فردريك  اس
ــى مى تواند  ــوئدى  فوتبال براى هركس ــنده  س بكمن، نويس
ــن آن و داور بازى  ــد. قواني بازنمود تصويرى از زندگى اش باش
ــت كه بايد از آن پيروى كرد و شىء  به منزله قدرت برترى اس

ــان همواره به دنبال  ــت كه انس گرد(توپ) همان تقديرى اس
ــت ها و پيروزى ها عيان  ــت و همه اين ها در قالب شكس او اس
مى شود.مانند قهرمانى تيم ملى فوتبال عراق در جام ملت هاى 
آسيا در سال 2007 كه در ميان بحبوحه جنگ و نا آرامى هاى 
تمام نا شدنى ( كه به نوعى شكست در زندگى شان به شمار مى 
رفت)، قوميت ها و مذاهب مختلف را براى روزهاى ولو اندكى در 
كنار هم و به يك دليل، گرد هم در آورد تا براى جشن قهرمانى 

تحت يك لوا قرا گيرند.
همچنين مانند شادى و سرور ملت ويتنام كه پس از صعود 
پسران زير 23 ساله شان به فينال آسيا در سال 2018 به جشن 
و پايكوبى پرداختند تا اين بار با اشك هاى شوق آن ها برگ تازه 
اى از دفتر بزرگ فوتبال خوشنويسى شود يا مانند اولين صعود 
تاريخى تيم ملى فوتبال پاناما به جام جهانى، با كنار گذاشتن 
آمريكاى بزرگ؛ گويى چيزى فراتراز يك صعود،پژواكى از يك 
ــبز طنين مى انداخت تا از هزار و چند  غرور كه در مستطيل س
ــادى را در دفتر  ــخن گويد و جشنواره اى از ش حرف ناگفته س

تقويم اين سرزمين مانا ،ماندگار و ابدى كند. 
ــيار زياد است اما نكته  ــت بس مثال هاى تاريخى از اين دس
ــادى در فوتبال، معنايى فراتر  ــت كه گويا ش قابل توجه آن اس
ــاق آنچه در جايگاه مدير و  از خودش را دارد كه هر كدام از عش
ــوى  مربى و چه بازيكن و هوادار از گذرگاه خاصه خويش به س
آن گام بر مى دارد تا براى لحظاتى كوتاه يا بلند به روى زندگى 

لبخند بزند.
بدين سان بى دليل نبود كه آلبر كامو، نويسنده و فيلسوف 
ــوى يكى از دو راه نجات خويش در زندگى را در  ــهير فرانس ش
فوتبال مى ديد«در زندگى هر آنچه كه در مورد انسان و تعهدات 
ــتم».همان طور  اخالقى مى دانم مرهون و مديون فوتبال هس
ــتن فوتبال مثل عاشق  كه فردريك بكمن گفت «دوست داش
شدن است». و به قول ماهاتما گاندى «در جايى كه عشق باشد 
ــادى  ــد، قطعا ش زندگى وجود دارد و در جايى كه زندگى باش
نيز وجود خواهد داشت». پس، حق با فيلسوف فوتبال بود كه 

مى گفت« فوتبال، بهانه اى است كه ما را شاد مى كند».

زمين سبز

نگاهى به ترنم دلنشين فوتبال



حاجى بابايى: مجلس خانه 80 ميليون
 نفر است نه 290 نماينده

 

مردم: يعنى ما هم مى تونيم 
بياييم اونجا و بخوابيم؟!

آرمان: مردم انتقادشان را به زبان طنز 
در محاورات مي گويند

 
برخي مسئوالن: آره خيلي خوبه 

ما هم مي خونيم و مي خنديم

جمهورى اسالمى: 7 هزار دروغ ترامپ 
در 700 روز رياست جمهورى

 

احمدى نژاد: خب اينجا كسى 
چيزى نشمرده، شمرده؟!

ظريف: اروپا مى خواهد شنا كند
 ولى خيس نشود

اى آنكه شناى خشك شعارت
خيس شدن تو آب در انتظارت

ابتكار: ميزان گفت  و گو در خانواده از دو ساعت در 10 سال پيش
 به 20 دقيقه در حال حاضر رسيده است

شامل 19 دقيقه «باز كى گذاشته دانلود؟!»

نيمار: روزى پول خريد يك بيسكوييت را هم نداشتم

مدير بيسكوييت س.ط: نمى دونيم منظورت چه بيسكوييتيه
 ولى محض احتياط ازت شكايت مى كنيم

توضيح حداد عادل درباره بازنشستگى اش:
 من عضو هيات امناى فرهنگستان ها هستم  اما چندسال جلساتش برگزار نمى شد

و فقط حقوقش رو مى گرفتيم

آفتاب: نماينده مجلس 99 فحش مي شنود
 يكي را جواب مي دهد

ولي توي اون يكي جواب همه 
99 تاي قبلي رو ميده

حداد عادل: از انتخاب پسر باجناقم به عنوان رييس 
شبكه 3 ،نه باخبر بوده و نه دخالتى داشتم

واال انقدر اينور اونور شغل دارم اصال 
وقت نمى كنم به فاميل سر بزنم

يك نماينده مجلس: در شان مجلس نيست كه به يك وزير بگويد 
چرا يك مدير را برداشتى و چرا يكى ديگر را برنمى دارى

بايد خود وزير جورى از نماينده حساب ببرد 
كه بپرسد «كيو دوست دارى بذارم رييس؟»
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سرد بير: مسعود  مرعشي 
معاونان اجرايي: مريم آقايي- علي بايبورد ي- حامد  مهرباني - مهرشاد  مرتضوي

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

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

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

كارتونيست ها: عليرضا پاكد ل- محمد رضا ثقفي-وحيد جعفري-  ثنا حسين پور -   الله ضيايي-  احسان گنجي-پانته آ  واعظ نيا 



شـــاره ٩٠٩   دوشنبه    ٣ دي ٩٧     ٢bighanooon b.ghanoon

گ
لو

يا
مد

ك

ى
يم

نع
د 

دا
هر

م

ــه پنج تا دندون  ــا خوندم كه يك نفر رفت ــرا در خبره اخي
خرابش رو كشيده و بعدش ايست قلبى كرده و فوت شده.
ــته درد كشيدن دندون هاش رو تحمل كنه  بنده خدا تونس
ــاب رو  ــيده دم صندوق و صورت حس ولى همين كه رس
ــوكه شده و سكته كرده، االن يكى  ديده، تاب نياورده و ش

از بزرگ ترين درداى اصلى جامعه ما همين دندونه.
ــتم توى پياده رو ميدون انقالب  من خودم 6 ماه پيش داش
راه مى رفتم كه وسط اون همه دستفروش يك دفعه يه نفر 
يه برگه داد دستم كه تبليغ كلينيك دندون پزشكى بود و 

اون روز به مناسبت، افتتاح ويزيتش رايگان بود.
ــريع رفتم كلينيك رو پيدا كردم و ديدم دويست سيصد  س
ــدن معاينه رايگان، يعنى صفش از  نفرى با اون برگه اوم
ــلوغ تر بود، اصال جورى شلوغ  ــين هم ش معاينه فنى ماش
بود كه فكرمى كردى قراره از فرداش دوربين هاى كنترل 
ــت رو  ــه معاينه رايگان دندان نداش ــك هر كى برگ ترافي

جريمه كنن.
ــد و رفتم تو اتاق روى صندلى  ــاعت نوبتم ش بعد از دو س
دراز كشيدم، آقاى دكتر يه چيزى شبيه قاشق چاى خورى 
كرد تو دهنم و گفت اوه اوه آخرين بار كى مسواك زدى؟ 
ــيمياييه و براى همين  ــه خميردندونا ش ــام ميگ گفتم باب
ــر  ــواك زدن نداريم. گفت پس ــى اعتقادى به مس خانوادگ
ــن  ــات رو بدون قبل از اينكه خراب بش ــون قدر دندون ج
ــون تومن ارزش  ــدون حداقل پنج ميلي ــون االن هر دن چ
ــت و  ــروع كرد به معاينه كه از 32 تا دندونم بيس داره و ش

آقاجون در رو باز كرد و برگه اى كه دستش بود رو كنار شجره نامه 
خانوادگى، روى ديوارچسبوند. بابام پرسيد آقاجون اين چيه؟ آقاجون 
ــج مرحله. بابام گفت: آقاجون تاليف  گفت: نمودار موفقيت در پن
ــون گفت: زهرمار. جدى ميگم.  ــى؟ همه زديم زير خنده. آقاج ك
ــج مرحله س كه براى همه كاربرد  ــدن در پن اين نمودار موفق ش
داره. شما دوست نداريد بنز و ويال بخريد؟ اگه اين پنج مرحله رو 
پشت سر بذاريد، قطعا ميشه. مراحلشم به اين صورته. مرحله يك: 
تحصيالت دانشگاهى، يا مهندسى مى خونيد، يا پزشكى. مرحله دو: 
تخصص در رشته تحصيلى (ارشد و دكترى، يا تخصِص پزشكى). 
ــه: سربازى. مرحله چهار: پيدا كردن كار مرتبط با رشته  مرحله س

تحصيلى. مرحله پنج: ازدواج كردن!
صداى ناله از تمام خونه بلند شد. – نه! دوباره آقاجون؟ 

آخه اين دفعه اول نبود كه آقاجون از اين كارا مى كرد. پارسال هم 
ــون  يه نمودار آورده بود و مى گفت اين هايى كه دو به دو اسماش
ــه  ــه هم وصل كردم بايد با هم ازدواج كنن. اين باعث ميش رو ب
عروسى رو با خرج كمتر، درون گروهى برگزار كنيم. دست آخر با 
تالش هاى ما نوه ها و اثبات نادرست بودن ازدواج فاميلى از لحاظ 

ــواالت زير پاسخ دهيد سپس با ارسال عدد  سالم دلبندانم! ابتدا به س
ــاه 5678 مربع، لينك دانلود را دريافت كرده و تا  ــتاره 1234 م 1 به س
ــد در همان محيط با خيال راحت تراكنش و كنش و واكنش  مى تواني
انجام دهيد. در پايان بين تمام شركت كنندگان قرعه كشى مى شود و به 
برنده خوش شانس مسابقه هيچ جايزه خاصى تعلق نمى گيرد. با تشكر.

سوال1- تابناك: «به نظر شما، چرا با وجود ريزش 50 درصدى قيمت 
ــال پايين آمدن  ــبيده  و خي ــقف چس ارز، همچنان قيمت كاالها به س

ندارند؟!»
الف) چون ول كنش به سقف اتصالى كرده.

ب) ريزشى اتفاق نيفتاده. در واقع فقط يك مقدار حباب معكوس داريم 
ــه با تركيدن آن قيمت ارز به زودى به جايگاه اصلى خود باز خواهد  ك

گشت. مردم نگران نباشند.
ج) كاالهاى عزيز كشورمان همواره به شعار «به عقب بر نمى  گرديم» 

التزام عملى داشته اند و خواهند داشت.
د) حاال يه نفر در كشور پيدا شده كه جورى حالش خوبه كه چسبيده به 

سقف. چشم نداريد ببينيد افسرده هاى بدبخت؟! اين قدر بخيل نباشيد.
سوال2- اخيرا ويديويى در فضاى مجازى منتشر شده است كه در آن 
ــانى كه راى نداده اند در  ــتر مى فرمايد: «اگر صداى كس نماينده شبس
بيايد خودم آن ها را خفه خواهم كرد». در ويديويى ديگر نماينده جلفا 
شهروندى را مهربانانه فحش كش مى كند. نماينده مظلوم سراوان هم 
ــت. چند وقت پيش هم جناب احمدى نژاد،  كه معرف حضورتان هس
ــا و روده ها، ضمن دعوت از روحانى براى مناظره  رييس جمهور قلب ه

گفت: «پوز شما رو مى زنيم».
با ادامه اين ادبيات زيبا در بين سياستمداران كشورمان، شما احتمال وقوع 

كدام يك از ديالوگ هاى زير را در آينده بيشتر مى دانيد.
الف) روحانى: «مردم غلط مى كنند نگران باشند!»

ــايى: «يه روز يه دونه از شاخه هاى دو سر خودم رو مى كنم تو  ب) مش
آستين تون. منتظر باشيد. بهار نزديك است».

ــره اى برافروخته به صورت  ــد فقط با چه ــارف؛ چيزى نمى گوي ج) ع
پى درپى با انگشت خود اليك نشان مى دهد.

ــم. فقط  ــما دهن به دهن بش د) آقازاده عارف: «حيف ژن من كه با ش
خاك بر سر يك يكتون ژن ميكروبى ها!».

ــر مى كنه رو  ه) علي الريجانى: «اون يالغوزى كه اين فيلم ها رو منتش
فقط به من نشان بده».

ــت زياد شده المصب. ديگه فحش هم جواب نميده.  و) كيهان: «دس
گرفتار شديم به خدا!».

(نويسنده مطلب: دلبندانم! شما ياد نگيريد يه وقت ها. اگه خداى نكرده 
از اين حرف ها بزنين عمو، فلفل تو دهن تون ميريزه )

سوال3- سخنگوى وزارت خارجه  در پاسخ به اينكه چرا وزارت خارجه در 
مقابل كار دولت آلبانى ديپلمات هاى آلبانى را از ايران بيرون  نينداخته، 
گفته است: «آلبانى در ايران سفارت ندارد كه سفيرش را اخراج كنيم». 
به نظر شما ما چه اقدامى مى توانيم در مقابل دولت آلبانى انجام دهيم؟

الف) سفير آلبانى را با پس گردنى به ايران آورده و سپس اخراجش كنيم. 
ــفير سوييس را به عنوان حافظ منافع اغلب كشورها در ايران تا  ب) س

مى خورد كتك بزنيم.
ج) به نشانه اعتراض به اقدام نادرست دولت آلبانى، سفارتخانه سوييس 

را به آتش بكشيم.
د) سفير آلبانى در سوييس را اخراج كنيم.

ــنگ بزنيم شان  ــى را كال هر جا ديديم با س ه) ديپلمات هاى سوييس
پدرسوخته ها را.

نماينده بايد بود پرخروش

نه مانند عارف بمانَد خموش

به تندى كند نقد خود را بيان

و قدرت بود در كالمش عيان

و بايد كالمش بود نيشتر

كه تاثير آن را كند بيشتر

صدايش رسا باشد و بى هراس

به مجلس قوى باشدش انعكاس

چنان جيغ و داد پياپى كند

گالبى اگر خورده او قى كند!

و بايد كه هى نقد دولت كند

اگر بود الزم اهانت كند

نماينده تمرين كند بارها

به همراه مردم از اين كارها

شنيدم فالنى نماينده است

به مردم دوتا فحش هم داده است

نه البته فحش بد و ناسزا

كمك كرده در انتخاب غذا!

چرا ريختيد اين چنين بر سرش

كه از او بريزيد كرك و پرش؟

شكايت اگر هم كه داريد از او

چرا فيلم بايد بگيريد از او؟

كه كارش نه اسباب شرمندگى است

نمايندگي و برازندگي است

ــيدم  ــتاش رو گفت خرابه و بايد پر كنم، پرس هفت هش
ــه؟ گفت همه رو كه يكجا نميشه  هزينه ا ش چقدر ميش
ــدم كه حدود يك  ــد دونه دونه انجام ب ــت كرد باي درس
ميليون براى هر دندون خرج داره! سريع دهنم رو بستم 

و گفتم حتما مزاحمتون ميشم.
ــه  ــيدم دم در مطب گفتم آقاى دكتر ممكنه اون س رس
ــج ميليون بخريد  ــالمم رو دونه اى پن چهار تا دندون س
ــت كنيد؟  ــونزده تا دندونم رو درس و با پولش پونزده ش
نميدونم چرا دكترا انقد زود كنترل خودشون رو از دست 
ــيش گفت اين آقا كه  ميدن، با مّته دنبالم كرد و به منش
ِكرم هاى دندون تو دهنش مجتمع مسكونى ساختن رو 
بندازيد بيرون و ديگه هيچ وقت اجازه نداره پاش رو تو 

مطب من بذاره.
ــذره هنوز  ــاه از اون اتفاق ميگ ــه 6 م ــه االن ك خالص
ــتم حتى به اندازه پول ترميم يه دندون پس انداز  نتونس
كنم، ولى خدا خيرش بده آقاى دكتر رو بعد از نصيحتى 
ــواب پنج دقيقه  ــب قبل از خ ــد هر ش كه كرد باعث ش
ــكى فكر كنم و بعد به دور از  به هزينه هاى دندون پزش
ــار نعل برم به  ــه خود به صورت چه ــم بابام خود ب چش
ــتى و 55 دقيقه در هشت جهت  سمت سرويس بهداش
جغرافيايى دندون هاى سالم باقيمونده رو مسواك كنم، 
باالخره چهار تا دندون سالم دونه اى پنج ميليون تومنى 

خيلى احتياج به رسيدگى دارن.

ژنتيكى، آقاجون بيخيال شد. 
كار آقاجون نمودار كشيدن بود و كار ما مثال نقض آوردن. پس 

بچه ها سريع شروع كردن:
- آقاجون، پسرخاله بهروز رو مى شناسيد كه. رشته تحصيليش 
ــيمى فضايى بود. ولى موفق و پولدار شده. االن خودش كه  ش

هيچى، همه خانومشم، خانوم دكتر صدا ميزنن.
- آقاجون، دختردايى ژيال روكه مى شناسيد؟ ارشد نخوند، سر كار 
هم نرفت. درسش كه تموم شد فقط زحمت بله گفتن رو كشيد. 
االن اگه صدر جدول نباشه، حتما دومين دختر موفق خونوادمونه.

ــيكل بود.  ــن دايى اكبر خودمون. مدركش س - آقاجون، همي
پاهاش پرانتزى بود سربازى معاف شد. االن كه نگاه مى كنم كار 

هم پيدا نكرده. نه نه، دايى اكبرو در نظر نگيريد آقاجون.
ــتن تا گند اين مثال آخرى رو  همه دنبال يه مثال ديگه ميگش
پاك كنن كه آقاجون داد زد: ساكت. اينا دليل نميشه. شما اگه 
اين مسير رو كه من ميگم كامل بريد، مى بينيد كه از همه اينا 

موفق تر ميشيد.
ديگه تقريبا داشتيم با بدبختى نمودار آقاجونرو قبول مى كرديم كه 
بابام با يه جمله، تونست همه رو از دست اين نمودار خالص كنه.

بابا رو كرد به من: اصال چرا راه دور بريم. همين لنگ دراز من. 
تمام مراحلى كه شما نوشتى رو كامل رعايت كرده. 30 سالشه، 
ولى هنوز از من پول تو جيبى ميگيره. هنوزم ميگين اين  پنج 

مرحله موفقيت آميزه؟
ــت. بله! باباى من با يه حركت دوتا   آقاجون ديگه هيچى نگف
نشونه زد. اول اينكه من رو تا مدتى سوژه فاميل كرد، دوم اينكه 
كارى كرد كه آقاجون ما رو تا يك نمودار ديگر، به خداى بزرگ 

بسپارد.

احسان هيدىباشگاه طنزپردازان جوان

Angel boliganطرح

silvano melloطرح

ــگاه مردونه رفتيد؟! باالخره االن  حتما تاحاال آرايش
ــديد ولى قبال كه اينجورى نبوديد؟ اونايى  كچل ش
ــتن خيلى خوشحال نباشن. چون  هم كه كچل نيس
اين شتريه كه در خونه همه ميخوابه. از قديم گفتن 

به موت نناز كه به آرايشگرى بنده. 
ــته اول اونايى كه انكار  ــته ان. دس كال كچال دو دس
ــكل رندم  ــه تا تار مويى كه به ش مى كنن كچلن. س
ــا بتونن با  ــده رو بلند مى كنن ت ــون دراوم رو سرش
چسبى، تفى، تافتى به اونور سرشون بچسبونن. البته 
ــون هم كال نمى خوان قبول كنن همه چيز  بعضياش
تموم شده و كاله گيس مى ذارن. اينا دست خودشون 
ــت و اميد به زندگيشون باالست. تازه ديده شده  نيس

با كاله گيس سر تمرين فوتبال هم حاضر شدن.
ــتن كه با واقعيت كنار اومدن  ــته دوم اونايى هس دس
ــون  و قبول كردن كچلن. چنان تيغ روي كل سرش
ــردى. از  ــه آب تراش ك ــگار هندون ــن كه ان مى كش
كنارشون كه رد مى شى بايد عينك دودى بزنى. بعد 
ــون هم هستن همين جور كه كچلن ريش  يه عده ش
ــى ببينه  ــدم مى ذارن. جورى كه هركجا يه داعش بلن
ــون ميگه برو  ــورى آرپى جى  رو ميذاره تو مشتش ف

حالشو ببر.
ــه ولى يه تعدادى مرد هم هستن  ــايد باورتون نش ش
كه مو دارن. اونا ديگه ميرن آرايشگاه. خيلى هاشون 
ــگر توقع دارن فرانك ريبرى رو تبديل كنه  از آرايش
ــى بايد يه  ــون بگ ــد بكام. هرچى هم بهش به ديوي
چيزايى داشته باشى تا بشه يه كارى برات كرد قبول 

نمى كنن.
ــتيد و  ــدل موهاتون ناراضى هس ــه از م ــه هميش اگ
ــاكى  ــيزاكى و ميس ــن مدل موى ايش ــد بي مجبوري
ــه فكر تغيير  ــه ب يكى رو انتخاب كنيد، ديگه وقتش
ــته اصغر آقا، آرايشگر سر  ــگاه تون باشيد. درس آرايش
ــونه و چايى  ــما رو روى چارپايه مى ش كوچه تون ش
دارچين بهتون ميده بخوريد، يه وقتايى هم گردنتون 
ــه. ولى تجربه  رو نوازش مى كنه و لپتون رو مى كش
نشون داده با موهاتون كارى مى كنه كه اگه براتون 
ــش رو نداشته باشه بريد  الاليي بخونه باز هم ارزش

پيشش.
اگه بريد پيش يه آرايشگر جوون تو خيابوناى باالى 
ــهر هم با پديده هاى عجيبى روبه رو مى شيد. اوال  ش
كه اينا منشى دارن. وقتى هم ميريد پيششون منشى 
ــه: عزييييزم وقت قبلى گرفتيييى؟ با  ازتون مى پرس
اينا سر شوخى رو باز نكنيد چون جدى مى گيرن. اگه 
ــون بندازيد و بگيد: موهام رو شينيون  بخوايد دستش
ــن:  ــردار، فورا مى پرس ــيطونى ب ــن و ابروهامو ش ك
ــت كه  ــور هم مى كنى يا نه؟ اونجاس پديكور مانيك
ــينيد  مى فهميد همه چيز خيلى جديه. پس بهتره بش
ــتدتون زير دست متخصص. شايد  تا بين بيمارا بفرس
ــما به عنوان يه مرد با خودتون بگيد: مگه ما چند  ش
ــم و مى خوايم كوتاهش كنيم كه  ــم كه مو داري نفري
حاال نوبت هم بگيريم؟ اتفاقا ما هم به عنوان يه زن 

سوالمون همينه. 
ــته بچه كه بوديد پدرتون اگه ماشين سرتراشى  درس
ــم مو كوتاه  ــون پيش يه نفر كه ه ــت، ميبردت نداش
كنه،  هم حجامت، متاسفانه شديد هم اعتقاد داشت 
ــه بايد از ته زد. ولى االن داستان فرق كرده.  هميش

خواسته ها متفاوت شده.
ــو مدل  ــه موهام ــگاه ميگ ــو آرايش ــاد ت ــره مي پس
ــگره هم نصف موهاش رو  «هيچ كس» بزن. آرايش
ــف ديگه اش رو  ــماره چهار مى زنه نص ــين ش با ماش
ــن كارو با خودش  ــچ كس اي ــى. واقعا هم هي آلمان
ــبيه  ــدى مياد ميگه موهام رو ش ــه. يا نفر بع نمى كن
ــه رنگ  «نيمار» بزن. حاال خود نيمار، ته مونده كاس
ــرش. آرايشگره هم جورى  مادرش رو مى ماله به س
ــرف ترجيح ميده از  ــاش رو رنگ ميكنه كه ط موه

گردن به باال مصدوم بشه. 
ــما مدل مويى كه انتخاب مى كنى  البته بد نيست ش
ــيبيل قد «كيهان  به وجناتت هم بخوره. يارو با يه س
ــرم  ــك باالى س كلهر» مياد مى گه يه لونه گنجيش
درست كن. نمى تونى بهش بگى شما با اون سيبيلت 
ــا بريم  ــون ممكنه بگه: بي ــى؟ چ ــت نمى كش خجال

خونه مون يه گنجيشك دارم مو مى خوره.
ــگاه تعجب نكنيد.  ــاال اگه يه كچل اومد تو آرايش ح
ــده ابروهاش رو مدل «نيكل  نيومده آب بخوره. اوم

كيدمن» برداره. 
يه عده هم فكر مى كنن اگه به آرايشگر اسم يه آدم 
خارجى معروف رو نگن امتياز اون مرحله رو از دست 
ميدن. يكى تا نشست گفت: مدل «اينفانتينو» بزن. 
ــيد  ــگاه ميگه مدل «جمش خود اينفانتينو ميره آرايش
ــر بكش رو  ــما يه تيغ بخ ــزن. بعد ش ــا» برام ب آري
ــه رو هم نگير و صف رو  ــرت اين جورى وقت هم س

طوالنى تر كن.
حاال از بعضى از آرايشگرا هم زياد توقع دارين. طرف 
ــين   ــخت ترين مدل مويى كه زده كوتاهي با ماش س
شماره چهار بوده بعد مياين بهش مى گيد فالن بيت 
موالنا رو رو سرم تتو كن؟ اين نهايتا بتونه «صد دانه 
ياقوت» رو روى سرتون پياده كنه. دونه هاي انارش 

رو هم به رنگ قهوه اى دربياره. 
ــد به  ــدن اين موارد نوبتتون ش ــه بعد از دي حاال اگ
ــو» برام بزن. چون  ــگر نگيد: مدل «دى كاپري آرايش
ــى» دى كاپريو رو  ــواد خيابان ــه اونم مثل «ج ممكن
ــاعت بهتون زل زد  ــه و بعد از اين كه نيم س نشناس
ــما رو شبيه «جالل همتي» بفرسته خونه. در كل  ش
ــت چى بهش بگيد يا كجا بريد. همين كه  مهم نيس
ــيد. چون  ــگر رگ گردنتون رو نزنه راضى باش آرايش
دو هفته ديگه مدل موهاتون خودش درست ميشه.

* باتشكر از حسن مهدوي

انژكسيون

باشگاه طنزپردازان جوان

طيبه رسول زاده

شهاب صفارى

ارمغان زمان فشمياختيارات شاعريعليرضا مصلحىطنز آزاد1

دندان 
به قيمت جان

موفقيت در پنج مرحله 
تاليف آقاجون

مردي كه كچله 
جذابه

عمو فلفل تو 
دهن تون مى كنه!

اندر آداب 
نمايندگى

برتراند راسل
اگر شما مرد باشيد، مى توانيد نشان دهيد كه اغلب شعرا و بزرگان 

علم مرد هستند.
ــخ دهيد كه اكثر جنايت ها هم كار  ــيد، مى توانيد پاس اگر زن باش

مردان است.اين پرسش اساسا حل شدنى نيست، اما «خودستايى» 
اين واقعيت را از ديد بسيارى از مردم پنهان مى كند!

ــده ايم كه ملت  ــيم، متقاعد ش تقريبا همه ما، اهل هر جا كه باش

ــتن اينكه هر ملتى  ــاير ملت هاست. ما با وجود دانس ما برتر از س
ــى مان  ــن و معايب خاص خودش را دارد، معيارهاى ارزش محاس
ــم ارزش هاى مان  ــم كه ثابت كني ــه اى تعريف مى كني ــه گون را ب
مهم ترين ارزش هاى ممكن هستند و معايب مان تقريبا ناچيزند! 

ــوارتر از آن، اين است كه بخواهيم مراقب خودستايى بشر به  دش
ــيم زيرا ما نمى توانيم با ذهن غيربشرى  ــطه  بشر بودنش باش واس

مباحثه كنيم. تنها راهى كه من براى برخورد با اين نوع خودبينى 
ــته باشيم، بشر جزء  ــراغ دارم، اين است كه به خاطر داش ــر س بش
ــياره كوچكى در گوشه كوچكى از اين جهان  ناچيزى از حيات س
ــر بخش هاى كيهان هم  ــت و همان طور كه مى دانيم در ديگ اس
ــبت بزرگى شان به ما مثل  ــت موجوداتى باشند كه نس ممكن اس

نسبت بزرگى ما به يك ستاره دريايى باشد!



شما    ره       497
4صفحه

ضميمه روزانه كارتون، كاريكاتور و طرح روزنامه قانون

محسن ظريفيان

2دو شنبه3 دي 1397 |16 ربيع الثاني  1440   |  24دسامبر  2018

تكرار آتش سوزى مدارس 

 و هتاكى  يك نماينده

nishkhat
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انجل بوليگان

هفته نامه گل آقا
شركت واحد اتوبوسهاي فرسوده را 

در جاد ه بهشت زهرا به كار انداخته است

ههه
شششششششش
دد

نيشخط خـاطـره
دو شنبه28  دي 1394

    بـــزودي  

آثار منتخب نخستين مسابقه جهاني 

كاريكاتور نيش خط  1396

 Selection Cartoons of  The first

 Nishkhat international

Cartoon Contest   2017

كري واگهورن



گشنه بود 
و با هيچ حرفى 

سير نمى شد

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
محمدآئين پرست

نيشخط خـاطـره
در حاشيه تعداد كم تاييد صالحيت كانديدا هاي يك جناح سياسي در برابر جناهي ديگر

علي ميرايي
سه شنبه 29  دي  1394
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چندتا از ابراز عالقه هاى
 شيرين كردى مى خوام بهتون بگم
هناسكم = نفسم
چاوجوان= چشم خوشكل
دلكم= قلب من
نازاركم= عزيزم
قزاوليم= دردت به جونم
هرچى كس= همه كس من
اينارو اگه يك جاى كسى بهتون گفت 
مطمئن باشيد خيلى دوستون داره
#هوزاك

nishkhati hkh t

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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كيوان  وارثى



من زمين رو مى كنم
 گوركن هستم!

2

2

زيردريايى گمشده
نويسنده: موريس تيلى يو

قانون بچه ها ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

سال هفتم  سال هفتم  ||  شماره    شماره  13761376    ||    44 صفحه صفحه

دوشنبه  دوشنبه  33 دى   دى  13971397

    1616 ربيع الثانى   ربيع الثانى  14401440    ||    2424  دسامبر    دسامبر  20182018      

3

كودك و نوجوان 

464

افسانه شعبان نژادافسانه شعبان نژاد

ناودان از صبح زود
شر شر و شر كرده است

آب باران كوچه را
باز هم پر كرده است

 
كوچه ما باز هم

مثل يك دريا شده
چترهاى رنگ رنگ

زير باران وا شده
 

آب باران مى دود
در خيابان مثل رود
كاشكى باباى من

چتر خود را برده بود

«جونكو يوكوتا»

كوشندگان كودك:

بارانباران

اولين روزنامه كودك و نوجوان كشور

سارا باقرى دوستسارا باقرى دوستقصه هاى فيلوفقصه هاى فيلوف

امروز توي مهد بعد از نهار، فيلوف اصال نخوابيد. كيفش را دستش گرفته بود و گوشه ديوار كنار متكايش نشسته امروز توي مهد بعد از نهار، فيلوف اصال نخوابيد. كيفش را دستش گرفته بود و گوشه ديوار كنار متكايش نشسته 

بود.خاله قورباغه صدايش زد:جون خاله ، قورقور خاله چرا نمى خوابى؟ مى خواهى برايت قصه بگويم؟ ببين همه بود.خاله قورباغه صدايش زد:جون خاله ، قورقور خاله چرا نمى خوابى؟ مى خواهى برايت قصه بگويم؟ ببين همه 

بچه ها خوابيدند. فيلوف گفت:قصه نمى خواهم؛ چرا بابا فيلى نمى آيد. بچه ها خوابيدند. فيلوف گفت:قصه نمى خواهم؛ چرا بابا فيلى نمى آيد. 

خودش قول داده با هم مى رويم شهربازى و پشمك مى خوريم. خودش قول داده با هم مى رويم شهربازى و پشمك مى خوريم. 

خاله قورباغه خنديد و گفت: اى خاله! پس بگو چرا نمى خوابى! خاله قورباغه خنديد و گفت: اى خاله! پس بگو چرا نمى خوابى! 

تو بخواب، كارش تمام بشود، مى آيد و تو را مى برد.

 فيلوف سرش را گذاشت روى كيفش و باز هم 

منتظر شد اما اين بار خوابش برد. منتظر شد اما اين بار خوابش برد. 

يه كم كه خوابيد،خاله قورباغه صدايش زد:

 بلند شو خاله بابايت آمده! فيلوف از خوشحالى

 با يك لنگه كفش دويد سمت ماشين بابايش.

 خاله قورباغه قاه قاه خنديد و گفت: خاله قورباغه قاه قاه خنديد و گفت:

 صبر كن خاله! با يك لنگه كفش صبر كن خاله! با يك لنگه كفش

 مى خواهى بروى شهربازى؟ مى خواهى بروى شهربازى؟

فيلوف با خرطومش لنگه كفشش را از خاله قورباغه گرفت 

و سوار ماشين بابايش شد تا با هم به شهربازى بروند.

رمز و راز شكوفايى خالقيت كودكانرمز و راز شكوفايى خالقيت كودكان

خالقيت، واالترين موهبت الهىخالقيت، واالترين موهبت الهى

 مى برد.ممممىىىىىىىىى   ببببببررردد.

همههممم 

الىاللى

ش.شششش...

 قورباغه گرفت ققووررببااغغهه گگرررفففتتت 

ى بروند.ىىى بببرررروووند.
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قانون بچه ها  ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

نام كتاب: زيردريايى گمشده
نويسنده: موريس تيلى يو
مترجم: مريم سيد مومن

ناشر: نشر مرغابي
بها: 15000 تومان

تعداد صفحات: 48 صفحه
ــه جنايى  ــك مجموع ــاى جف جوردان، ي ــه پرونده ه ــاب: مجموع ــاره كت درب
ــت. جف جوردان،  ــت كه درقالب كميك استريپ خلق شده اس كارآگاهى اس
كارآگاه باهوش و سرسخت بلژيكى است كه به همراه دستيارش تدى بار، نه تنها 
به كشف جنايت و مبارزه با جنايت كاران و خنثى كردن نقشه هاى آنان مى پردازد 

بلكه...

من زمين رو مى كنم، گوركن هستم!من زمين رو مى كنم، گوركن هستم!

ش يزدى از تهران
ط: كور

ن كتاب  توس
اي

ه ها» براي معرفي پيشنهاد شده
ه«قانون بچ

ب

شب ها  بيشتر  من  گوركنه.  من  اسم 

براى  كار مي كنم ولى ممكنه د ر روز 

آفتاب گرفتن يا شكار، از لونه خارج 

حيوونى  مختلف  غذاهاى  از  بشم. 

رو  زمين  ما  مى كنم.  تغذيه  گياهى  و 

براى ساختن لونه مى كنيم. آروم راه ميريم ولى موقع 

احساس خطر مى د ويم. ما موقعي كه كسي بهمون حمله 

كنه، ميتونيم با د  ند ونا و پنجه هاى قوى مون به خوبى از 

خود مون د فاع كنيم، مخصوصا زماني كه خطري متوجه 

اون موقع  باشه.  بچه مون 

يارو  نمي كنيم  نگاه  د يگه 

هر  يا  خرسه،  يا  گرگه 

حمله  سمتش  به  چي، 

مي كنيم.

سوال
از حيف نون ميپرسن:

اين شعر از كيه؟ «سعديا مرد نكونام نميرد هرگز»

ميگه نميدونم يه راهنمايى بكنين…

ميگن اسم شاعر توى خود شعر هست.

ميگه: آهان فهميدم، جواد نكونام!

جمله سازى
به يكى گفتن با شمشير جمله بساز.

گفت:

فدات شم شير مى خورى؟!
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قانون بچه ها ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

ــت كه به  ــگاه كن»، كتابى تصويرى از على خدايى اس «از اين طرف ن
ــوى كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان  زبان انگليسى از س

منتشر شده است.
ــراى عرضه در  ــد دارد، ب ــدى تاكي ــگاه چند بع ــر ن اين كتاب كه ب
ــورها از سوى  ــگاه هاى كتاب خارجى و فروش به ديگر كش نمايش
ــت. خدايى در كتاب «از اين طرف  سيامك مظلومى ترجمه شده اس
نگاه كن»، داستانى انتزاعى را نقل مى كند. حيوانات جنگل با تابلويى 
روبرو مى شوند. تابلويى كه در آن تصويرى نامفهوم قابل رويت است. 
اما حيوانات جنگل نگاه متفاوتى به اين اثر هنرى دارند. هر كدام از 

آن ها موفق مى شود تصوير خود را در اين تابلو پيدا كند.
 «Look At his Way» ــوان ــا عن ــه ب ــاب ك ــى از اين كت در بخش
ــى نگاه كردند،  ــت، مى خوانيم: «همه مدتى به نقاش منتشر شده اس
ــير گفت: ما همه در نقاشى هستيم،  اما قورباغه اى در آن نديدند. ش
ــما آن قورباغه  بزرگ را  ــت. قورباغه گفت: مگر ش اما قورباغه نيس
 University of Science نمى بينيد؟» بر اساس اين خبر، انتشارات
and Technology of China Press  از كشور چين نيز اين كتاب 

را به مدت پنج سال از كانون خريدارى كرده است و به زودى آن را 
به چاپ خواهد رساند. از ديگر موفقيت هاى نسخه فارسى اين كتاب 
مى توان به دريافت جايزه هفدهمين دوره جايزه ادبى شهيد غنى پور 

اشاره كرد.

انتشار نسخه انگليسى «از اين طرف نگاه كن»انتشار نسخه انگليسى «از اين طرف نگاه كن»

كودكان مسائل مهم را نيز درك مى كنند
برخى والدين تصور مى كنند كه بايد فقط در خصوص اسباب بازى با 
كودك شان صحبت كنند، در حالى كه نياز است كه درباره مسائل مهم 
ــج با كودك درباره  ــودكان صحبت كنيم. والدين بايد به تدري نيز با ك
ــائل مهم ترى نظير اينكه چرا كار مى كنند يا اينكه چرا مراقبت از  مس
اعضاى خانواده براى شان اهميت دارد يا چرا در برخى موارد به داليل 
اخالقى و انسانى برخى تصميمات را مى گيرند، با كودك صحبت كنند.

ــاره آن ها فكر  ــيد كودك كم كم آن ها را مى فهمد و درب مطمئن باش
ــاده براى  ــائلى با زبان س ــد در مورد چنين مس ــما مى تواني مى كند. ش
فرزندتان صحبت كنيد و به سواالت او پاسخ دهيد. در رابطه با كودك، 
ــرايط امرى عادى است اما با قرار دادن  رفتارهاى اشتباه در برخى ش
ــه رفتار خود را كنترل كنند. البته  برخى محدوديت ها ياد مى گيرند ك
ــنى وضع كرد كه عمل  ــديد نيست اما بايد قوانين روش نياز به تنبيه ش
ــد. براى مثال محروميت از  ــته باش نكردن به آن عواقبى را درپى داش
ــازى مى تواند عواقب  ــاى تلويزيون يا نرفتن به پارك و زمين ب تماش
ــود. مى دانيد كه هر موردى با تشويق و  اين قانون شكنى محسوب ش
تحسين تقويت مى شود. پس وقتى كودك ناراحت يا عصبانى است، 
ــش را درك مى كنيد.  ــه او بگوييد كه احساس ــدردى كنيد و ب با او هم
بگذاريد حس كند كه احساساتش براى تان اهميت دارد و از ناراحتى 
او ناراحت و از شادى او خوشحال مى شويد. در اين صورت او احساس 
ــم مى تواند با همدردى با  بهترى پيدا كرده و مى آموزد كه خودش ه
ــن كار را كرد، او را  ــد و اگر اي ــاس بهترى به آن ها بده ديگران احس

تشويق كنيد تا تاثير رفتارش را ببيند.

 «جونكو يوكوتا» «جونكو يوكوتا»
دكتر جونكو يوكوتا استاد بازنشسته و برجسته در رشته زبان و خواندن 
از دانشگاه ملى لوييس در شيكاگو و از پشتيبانان برنامه «با من بخوان»، 
برنامه ترويج كتابخوانى موسسه پژوهشى تاريخ ادبيات كودكان است.

جونكو يوكوتا رياست مركز آموزش از راه كتاب هاى كودك را به عهده 
ــامل ادبيات ديجيتال براى  ــى مورد عالقه او ش دارد. زمينه هاى پژوهش
ــوادآموزى از راه ادبيات  كودكان، ادبيات چندفرهنگى و بين المللى، س
ــگاهى او به چاپ پنجم رسيده است. يكى  است. كتاب هاى درسى دانش
ــت. جونكو  ــتان كودكان» اس از آن ها كتاب «كتاب هاى كودكان در دس
ــمارى در زمينه ادبيات كودك  يوكوتا تاكنون، مقاله ها و فصل هاى بى ش
منتشر كرده است. او در حال حاضر سخن گوى بين المللى در زمينه دنياى 
ديجيتال ادبيات كودكان است. او به ويژه عالقه مند به اجراى نشست ها در 
زمينه هاى گوناگون است. جونكو در گذشته رييس اى بى (IBBY) آمريكا 
بوده است. در كميته جايزه نيوبرى و كلدكات انجمن كتابدارى آمريكا 
ــت، عضو هيات مديره كميته جايزه بچلدر بوده است و  حضور داشته اس
در دو دوره به عنوان داور جايزه هانس كريستين اندرسن فعاليت كرده 
است. او جايزه ويريجنيا هميلتون و جايزه خواندن جهان را براى پژوهش 
برجسته در زمينه ادبيات چندفرهنگى دريافت كرده است. در حال حاضر 
در انجمن هاى بين المللى ادبيات حضور فعال دارد. در سال هاى 2013، 
ــت و در حال  ــات داوران جايزه نامى بوده اس 2015 و 2017 رييس هي
حاضر رييس هيات داوران هانس كريستين اندرسن 2020-2018  و 
يكى از اعضاى كميته نامزدان جايزه يادبود آستريد ليندگرن (آلما) است.

خالقيت

ــان و  ــى انس ــت و تواناي ــى ترين قابلي ــن و اساس مهم تري

ــه در همه ابعاد و  ــت ك بنيادى ترين عامل ايجاد ارزش اس

ــى ايفا مى نمايد . خالقيت  جوانب زندگى نقش كامال حيات

و نوآورى از واالترين موهبت هاى الهى به انسان و از عوامل 

ــدن و خليفه الهى بودن اوست . كليه  ــرف مخلوقات ش اش

ــات، اختراعات،  ــدات، فناورى ها، صنايع، ابداع علوم، تولي

ــاس  ــيقى، معمارى و به طور كلى اس هنرها، ادبيات، موس

ــتاوردهاى بشرى  انواع تمدن ها از ابتدا تاكنون و همه دس

جلوه هاى گوناگون خالقيت و نوآورى است. تمدن انسانى 

و زندگى وى بدون خالقيت نمى تواند امكان پذير باشد.

نقش خانواده در خالقيت كودكان 

ــد در تربيت  ــت كه باي ــت، از مهم ترين اصولى اس خالقي

ــم. خالقيت و پرورش آن،  كودكان، آن را مدنظر قرار دهي

ــك به پيدا كردن كليد  موجب افزايش اعتمادبه نفس، كم

ــان ها به زندگى،  ــايل در زندگى، نگاه زيباى انس حل مس

ــاس بى معنى بودن زندگى، پرورش  دورى از هرگونه احس

حس كنجكاوى و در نتيجه، شكل گيرى شخصيت سازنده و 

پويا مى شود. يكى از مهم ترين راه هاى پرورش خالقيت، انجام 

ــت، ولى مهم تر از آن، نقش  كارهاى هنرى توسط كودك اس

والدين در مديريت و حمايت از كارهاى هنرى كودكان است. 

درباره اين كه والدين چگونه مى توانند با كمك خود، موجب 

ــوند، به نكته هايى اشاره  پرورش خالقيت هنرى در فرزندان ش

مى كنيم كه در ايجاد فضاى سالم براى تربيت كودكان خالق، 

موثر خواهند بود.

چگونه آغاز كنيم؟

شايد مهم ترين و اساسي ترين كمك به رشد خالقيت كودك، 

ــه دارى، مراقبت و  ــرى او از طريق نگ ــت دادن به آثار هن اهمي

ــتفاده از آن ها در تزيين خانه باشد. اين كار، به معنى احترام  اس

ــتن و ارزش دادن والدين به كار كودكان است و تشويق  گذاش

خوبى براى آن هاست. آن ها ياد مى گيرند كه ساخته دست شان، 

ــت و از اين راه، اعتمادبه نفس به دست مى آورند.  ارزشمند اس

آن ها ياد مى گيرند كه به فكر خلق آثار بهترى باشند و 

اين روند مثبت، هم چنان ادامه پيدا مى كند.

ايجاد فضاي امن و مناسب يكي ديگر از مسائلي است 

ــود. حتي االامكان براي بروز  كه بايد در نظر گرفته ش

ــويد. بگذاريد افكار او  خالقيت او محدوديتي قائل نش

بدون محدوديت بروز كرده و به شكل يك اثر آزاد تجلي 

كند. اما به ياد داشته باشيد كه همواره در لذت بردن و 

پردازش بر روى خالقيت هاى هنرى، بيشتر از نتيجه 

آن ها تاكيد كنيد. 

خصوصيات زيباشناسى و هنرى كار كودكان، مهم تر 

از بيان و ابراز خالقيت هاى آن ها نيست .هرگز در خلق 

ــان اعمال نظر نكنيد. بگذاريد هر آنچه كه آن ها  آثارش

ــت كه حاصل  خود مي خواهند خلق كنند. مهم نيس

تالش آن ها به چشم ما زيبا هست يا نه. مهم اين است 

ــت پس از اين گونه براي ما  ــاخته ذهن آن ها اس كه س

ارزشمندند.

لزومي ندارد براي كار آن ها از لوازم و ابزار گران قيمت 

استفاده كنيد. اگر آن ها نگاه خالقي داشته باشند اين 

خالقيت در قالب هر جنس و متريالي نمود پيدا مي كند. 

ــتند كه ساخته او را به  اين ابزارها و امكانات ويژه نيس

اثري گيرا و خالق تبديل مي كنند بلكه نگرش اوست 

كه حاصل كار را بديع و نوآورانه مي كند.

رمز و راز شكوفايى خالقيت كودكانرمز و راز شكوفايى خالقيت كودكان

خالقيت، واالترين موهبت الهىخالقيت، واالترين موهبت الهى
ىلىر روستايى عع

رفرينى  كارآرآ الـالععع ضاضاض مهم ت تريرينن زاز م يي ي يكـكـىىى ااگرگر خخالقالقالقيتيتيت

ييايد ىاىاىاىاىاىد ددداشششاشتنتنتنتن نننسسلسلىىىكاكاكارآرآرآفرفرفرينينيننببب ب دشدششدشدشدددد درررررآنآننآنآنآن صصصصص صورورورورورتتتتتتبربربربربربر بباابا

رگرگگرداانننن رگرگرگروو و ك ك كارارار نلنلنلنلن آآآ آلددلداا»ا»،،،باباباززييزي ادادادداشششتشتشتشت...«آآ«آ«آآ وكوكوكوككوكوددكدكدككدكاناناانانىىىىىىىخخالخالخالالخالققققق

تست كه  يقيت جايى ا مآمآمآمآمريرريرييريريككاكاكاكاكايىييىيىيى  مىمىمىمى گگ گوويويويد:د: «خال نننننامماماماماامدددادااداداررررر

رگررگرگرىىىىتاتابب بههحالللللپپپپاىىنگذاشته است. براىى چيچيچيچيچ ك ككسسسسدييددي هههه

كشـشـففخوخوددوويايافتفتننههر چيزيز فوق العاده اى به وسيله

شهشهشههششهودودودودودود،،،،،بابابابابابابايديديديديديديدااااززززززشهشهشهشههشهشهشهرررررآسآسآسآسايايايايشششششخوخوخوخود،د،د،د ب ب ب بههههبيبيبيبياابابابانانان هههاىاىاىاىو و و وحشحشحشىىىىى

ديديديد كككككههههه آ آآآآيـييـااااعالعالعالعالعالقهقهقهقه ممممندندندند هتههتهتهتهتهتهتهممممم مههاهاهاهاهاهاهاجرججرجرجررتتتتتكـكـكـكـرددردردردرد»»».».».». شاششاشاشاشششاشـنـنـنـنـننااخاخاخاخاخخاخ نن نننن ووووووو

دوودككاننتاتاتانننببه بااالاالترترينينب بخشخشخ خالقالقيتيتخ خودودب بررسرسندند؟؟؟؟ كك

يي ي ي يارارارارارارىىىىىىىتاتتاتتاتاتانننننننددهدهدهدهد.د..د. اواوواواواواواواندندندندندندندن ممممممممطططلططططللططلطلطللطلططلطللببببببببببزيزيزيزيزيززيزيرررررررمىمىمىمىمىمى تت تتتتت تت ت

   در لذت بردن و پردازش بر خالقيت هاى هنرى 

بيشتر از نتيجه آن ها تاكيد كنيد. خصوصيات 

زيباشناسى و هنرى كار كودكان، مهم تر از بيان و 

ابراز خالقيت هاى آن ها نيست 

   شايد مهم ترين و اساسي ترين كمك به 

رشد خالقيت كودك اهميت دادن به آثار 

هنرى او از طريق نگهدارى، مراقبت و 

استفاده از آن ها در تزيين خانه باشد.اين 

كار، به معنى احترام گذاشتن و ارزش دادن 

والدين به كار كودكان است و تشويق خوبى 

براى آن هاست
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قانون بچه ها ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

سردبير:سردبير: على روستايى على روستايى

خبرنگار:خبرنگار:  معصومهمعصومه  ديودارديودار

  تصويرگران:تصويرگران:  شيما زارعي، فاطمه خداشناس  شيما زارعي، فاطمه خداشناس

ــيما  ــرا دخت افتخارى، ش ــيما زه ــرا دخت افتخارى، ش ــندگان:      زه ــندگان:نويس   نويس

ــيادت ،  سارا  ــيرآقايي،  اعظم السادات س ــيادت ،  سارا ش ــيرآقايي،  اعظم السادات س ش

باقري دوست، ميترا سياوشيانباقري دوست، ميترا سياوشيان

يكتا ومحمد حسين محمدىييييييييييييككككككككككككككككككككككككككككككككتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاااااااااااااااااوووووووووووووووووووووومممممممممححححححححححححححممددد  ححححححححححححححححححححححسسسسسسسسسييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننمممممممححححححححممممممممممممددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى يكتا ومحمد حسين محمدى 

راه درست را پيدا كن!
رنگ كن، 

عكس بگير و بفرست.

صصبباا  ققاائئممىىصصبباا  ققاائئممىىصبا قائمى


